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Santrauka
Tyrimas vykdytas 2013 m. vasario – birželio mėnesiais trijose daugiaprofilinėse išvystytos infrastruktūros Lietuvos ligoninėse, kurios įdiegusios ISO
šeimos kokybės vadybos sistemas. Naudotas šiam
tikslui sudarytas klausimynas. Tirtos dvi pagrindinės medikų grupės – gydytojai ir slaugytojai. Respondentai grupuoti pagal lytį, amžių, pareigas, darbo stažą, darbo profilį.
Respondentų nuomonė tirta keturiais aspektais: kokybės vadybos sistemos esmės ir įdiegimo organizacijoje sampratos (1), kokybės vadybos sistemos
organizacijoje realizavimo (2), kokybės vadybos
sistemos įtakos pokyčiams organizacijoje (3) ir kokybės vadybos sistemos įtakos sveikatos priežiūros
kokybei ir rezultatams (4).
Tyrimas parodė, kad medikai ir ligoninių vadovybė
supranta kokybės sistemų įtaką sveikatos priežiūros
kokybei, teigiamiems pokyčiams organizacijoje ir
jos veiklos rezultatams.
Įvadas
Atsiradus sveikatos priežiūros kokybės poreikiams, ją
apibrėžus ir susistematizavus, iškilo poreikis kokybės vertinimui, jos gerinimui – t. y. kokybės sistemoms.
Sveikatos priežiūros sistemos ir jos organizacijų vidinio
kokybės vertinimo nepakako, todėl vis didesnis dėmesys
buvo skiriamas išoriniam kokybės vertinimui, jo sistemoms ir mechanizmams.
Išorinis kokybės vertinimas apibrėžtas kaip savanoriškas, inicijuotas organizacijos, kaip paslaugų tiekėjo, paslaugų vartotojų, mokėtojų ar vyriausybinių organizacijų
sveikatos priežiūros vertinimo pagal veikiančius standartus
procesas (iniciatoriai jame nedalyvauja) [1].
Vyriausybę ir jos organizacijas labiau domina sveikatos
Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

priežiūros kokybės politika, paslaugų teikėjus (organizacijas) – sveikatos priežiūros kokybės vadyba, paslaugų mokėtojus (ligonių kasas, draudikus) – finansavimas, pacientų
organizacijas - kokybės tobulinimas.
Dažniausiai diegiamos ir naudojamos išorinės kokybės
sistemos yra akreditacija, Europos kokybės vadybos fondas, tarptautinės standartų organizacijos (ISO angl.) standartai, šešių sigma sistema, visuotinės kokybės vadybos
sistema ir kt.
Išorinio kokybės vertinimo ir sistemų diegimo kryptys
bei išskirtinumai yra glaudžiai susiję su šalių politine, socialine ir ekonomine padėtimi.
Poreikiai sveikatos priežiūros kokybei ir jos vertinimui,
sistemų diegimui atskirose šalyse yra skirtingi, nes skirtinga jų ir sveikatos priežiūros organizacijų jose kultūra [2, 3].
Šie poreikiai, kaip ir nuomonės, yra skirtingi ir tarp atskirų profesinių grupių sveikatos priežiūros organizacijose
[21, 22].
Didėjant steigėjų ir savininkų, pacientų, visuomenės
informavimo priemonių politikų spaudimui sveikatos priežiūros organizacijoms dėl sveikatos priežiūros kokybės
(prieinamumo, lygiateisiškumo, atsiskaitomybės ir kt.),
Europos šalių vyriausybės stimuliavo kokybės vadybos
sistemų ir išorinio kokybės vertinimo diegimą sveikatos
priežiūros organizacijose [4, 5].
Ypač didelį vaidmenį šiuo aspektu atlieka pacientų informavimas, televizijos, laikraščių ir žurnalų bei interneto
simbiozė. Iš šių šaltinių pacientai sužino apie galimą „pavojų“ jiems sveikatos priežiūros įstaigose ir apie pusę jų
mano, kad nepageidautini įvykiai ligoninėse ar ambulatorijose yra tikėtini [6].
Bendradarbiavimas tarp įvairių lygių įtakos centrų, organizacijų bei organizacinių struktūrų viduje organizacijų
teigiamai veikia kokybės gerinimą, didina pacientų saugumo kultūrą, gerina sveikatos priežiūros rezultatus [7,8].
Dalis šalių (Vokietija, Prancūzija, Austrija ir kt.) tai
įteisino įstatymais, kitos – sisteminiais standartais ir kitais
reikalavimais.
Adresas susirašinėti: Vinsas Janušonis, el. p. janusonis@kul.lt
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J. Øvretveit [9] pažymi, kad nepakankamas kokybės
vadybos sistemų diegimas sveikatos priežiūros organizacijose yra susijęs su nepakankama sveikatos apsaugos ministerijos veikla ruošiant standartus.
Tačiau reikalavimai kokybei, kokybės vadybos sistemų diegimui negali būti atsieti nuo finansavimo. Kokybė
sveikatos priežiūroje yra brangi – naujos technologijos,
nuolatinis medikų kvalifikacijos kėlimas, naujos medicinos
priemonės ir nauji vaistai didina paslaugų kaštus.
A. Donabedian (1988) suformuoti klasikiniai kokybės
sistemų veiksniai (struktūra – procesas – rezultatas) tai patvirtina.
Sveikatos priežiūros organizacijos struktūrą (patalpų
kokybę, personalą, technologijas) iš esmės apsprendžia finansavimas. Struktūros kokybė lemia procesų kokybę, o ši
– rezultatų kokybę. Šią sąveiką patvirtina daugybė mokslinių tyrimų [11,5,12]. Be to, ir pačios kokybės vadybos sistemos įdiegimas bei išoriniai auditai yra pakankamai brangūs. ISO 9001:2000 kokybės vadybos sistemos įdiegimas
ir sertifikavimas ligoninėje ar kitoje sveikatos priežiūros
organizacijoje kainuoja apie 77 tūkstančius eurų, kasmetinis išorinis auditavimas – apie 14 tūkstančių eurų [13].
Kai kurie autoriai [14] pažymi, kad organizacijos ISO
šeimos kokybės vadybos sistemose įžiūri daugiau privalumų, nei kitose. Tačiau įdiegta ISO kokybės vadybos sistema vis tik yra tik dalis strateginio organizacijos veiklos
kokybės gerinimo.
Pagrindiniai ISO kokybės vadybos sistemos diegimo
motyvatoriai – pacientų poreikių tenkinimas, nauda organizacijai, konkurencingumo didinimas, ES nuostatos ir kt.
Įdiegtos ISO kokybės vadybos sistemos gerina sveikatos priežiūros organizacijų įvaizdį, didina pacientų pasitenkinimą sveikatos priežiūra, mažina nepageidautinų įvykių
ir skundų skaičių, pritraukia pacientus, tarp jų iš kitų šalių,
gerina medikų tarpusavio bendravimą, mažina paslaugų
kaštus.
S.T. Kunkel ir R. Nesterling (2006) pažymi, kad kokybės sistema – tai tik rėmai, pagrindas kokybei gerinti,
pagalbininkas organizacijų vadybininkams, gydytojams ir
slaugytojams. Kokybės sistema – tai organizuotas sisteminis kokybės gerinimo darbas, nukreiptas į įvairias organizacijos veiklas (procesus).
Organizacijos kokybės sistema iš esmės yra jos valdymo sistema, pagrįsta kokybės valdymo teorine koncepcija
ir sisteminiu požiūriu [5].
Kokybės sistemą, kaip organizacinės struktūros, atsakomybės, procedūrų, procesų ir išteklių visumą, kokybės
vadybai diegti apibrėžė dar ankstyvieji ISO standartai (ISO
8402, 1986).
ISO standartai įgalina tobulinti organizacines ir finan-

sines veiklas diegiant kokybės vadybą, procesų kontrolę ir
kokybės vertinimą, siekti užsibrėžtų tikslų ir išvengti nepageidautinų įvykių.
ISO 9000 serijos standartai (ISO, 2000 a, b; ISO 2001
a, b) naudojami įvertinti specifinius sveikatos priežiūros
kokybės aspektus, labiau orientuotus į vadybą, sisteminį
požiūrį nei į klinikinius. Šiuos standartus diegia, kontroliuoja (audituoja) ir kokybės sistemas sertifikuoja nepriklausomos organizacijos, dažniausiai tarptautinės.
ISO šeimos standartų vystymasis (ISO 9001:2000 ir
kt.), jų diegimas ir plėtra sveikatos priežiūros organizacijose vertinama kaip nauja paradigma sveikatos priežiūroje
[19].
Tačiau sisteminio požiūrio vyravimas ir situacinio požiūrio nepakankamumas ISO kokybės sistemose gali būti
vertinama kaip šių sistemų trūkumas.
Kaip trūkumas vertinama ir šių sistemų sąlygota biurokratija, didžiulė dokumentacija, nuolatiniai tikrinimai.
Vien intraveninė injekcija ligoninėse apibrėžta daugiau nei
penkių protokolų [13].
Todėl, išoriškai vertinant kokybės sistemų veiklą organizacijose būtina atsižvelgti į jų šalių skirtumus (t.y. išorinę
sveikatos priežiūros organizacijų aplinką).
Kokybės sistemų diegimas atskirų šalių sveikatos priežiūros organizacijose susijęs su keliais sisteminiais aspektais:
● vienos ar kitos kokybės sistemos įdiegimo privalomumu;
● tam tikrų kokybės sistemos dalių įdiegimo privalomumu;
● kokybės sistemos ar jos dalių įdiegimo rekomendacijomis ir skatinimu;
● bendrais įvairių šalių kokybės sistemų veiklos principais ir pripažįstama jų nauda;
● skirtingais kokybės sistemų veiklos mechanizmais ir
akcentais;
● pacientų dalyvavimu kokybės vertinimo procese ir
jų informavimu.
Kokybės vadybos sistemos didina atskirų sveikatos
priežiūros sistemos dalių integraciją ir bendradarbiavimą.
Tačiau, nežiūrint to, daugumoje šalių kokybės sistemos,
jos kontrolei ir tobulinimui sveikatos priežiūros organizacijose yra privalomos.
Kokybės sistemų privalomumas (prie jo artėjama ir
mūsų šalyje) nereiškia jų diegimo paprastumo. Kokybės
sistemų sveikatos priežiūroje pasirinkimas, jų diegimas
(kūrimas) bei palaikymas yra nelengvas ir sudėtingas. Be
to, formalus vienos ar kitos kokybės sistemos įvedimas
organizacijose dar nereiškia jos veiksmingumo – kokybės
palaikymo ir gerinimo.
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Kokybės gerinimui būtina daugiau ar mažiau keisti organizacines struktūras ir procesus, t.y. keisti žmonių, ypač
medikų, elgseną.
Darbo tikslas – nustatyti ISO 9000 šeimos kokybės
vadybos sistemų įtaką sveikatos priežiūros organizacijų
veiklos rezultatams.
Tyrimo objektas ir metodika
Tyrimo objektas – didžiųjų Lietuvos miestų daugiaprofilinių išvystytos infrastruktūros sveikatos priežiūros įstaigų medicinos personalas.
Tirta Klaipėdos universitetinės, Šiaulių ir Panevėžio
respublikinių ligoninių medicinos personalas. Tyrimas su-

(vadovas – prof. V. Janušonis) naudoto tyrimo pagrindu.
Rezultatai ir jų aptarimas
Kokybės sistemos veiklos organizacijoje tyrimo faktorinė analizė parodė, kad respondentų įvairių aspektų vertinimas statistiškai patikimai nesiskiria (3 lentelė)
Analizuojant respondentų kokybės vadybos sistemos
esmės ir jos įdiegimo organizacijoje sampratą (kokybės
vadybos pagrindus), nustatyta, kad dauguma respondentų
(88,2 proc.) kokybės vadybos sistemą supranta kaip organizacijos valdymo sistemą, apimančią jos struktūrą, procesus
ir rezultatus bei jų vertinimą.
Absoliuti dauguma jų kokybės vadybos sistemą ligo-

1 lentelė. Anketos klausimų apkrova analizuojamiems aspektams
Aspektas
1 aspektas. Kokybės vadybos sistemos esmės ir jos įdiegimo organizacijoje samprata
2 aspektas. Kokybės vadybos sistemos realizavimas organizacijoje
3 aspektas. Kokybės vadybos sistemos įtaka pokyčiams organizacijoje.
4 aspektas. Kokybės vadybos sistemos įtaka sveikatos priežiūros kokybei ir rezultatams

planuotas 2012 m., vykdytas 2013 m. vasario – birželio mėnesiais.
Tyrimo metodai – anoniminė anketinė apklausa, mokslinės literatūros
analizė, statistinių duomenų grupavimas ir lyginamoji analizė.
Tyrimui atlikti buvo naudota mokslinių publikacijų (tarp jų V. Janušonio) pagrindu sudaryta anketa (klausimynas).
Klausimynas sudarytas iš keturių pagrindinių dalių (medikų požiūris
į kokybės vadybos sistemų funkcionavimą sveikatos priežiūros organizacijose, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės pokyčiai veikiant kokybės
vadybos sistemai, organizacijų veiklos rezultatų vertinimas ir kokybės
vadybos sistemų tobulinimo galimybės, demografiniai duomenys).
Klausimyną sudarė 37 uždaro tipo klausimai. Anketos klausimų apkrova analizuojamiems aspektams pateikta 1 lentelėje.
Respondentų atsakymams ranguoti pasirinkta Likert‘o skalė.
Klausimyno vidinis patikimumas vertintas pagal Kronbach‘o alfa koeficientą. Šis koeficientas buvo didesnis nei 0,7 – tai yra klausimynas
pakankamai patikimas.
Į tyrimą buvo įtraukti 325 medikai (gydytojai ir slaugytojai). Grįžo
231 užpildyta anketa (atsako dažnis – 71 proc.), pagal atmetimo kriterijus (klausimynas ne iki galo užpildytas, sugadintas) vertinta 221 anketa.
Imtis pakankama (tyrimo rezultatų patikimumas > 90 proc.)
Tiriamųjų bendra charakteristika pateikta antroje lentelėje.
Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant „SP SS 17.0.1 for Windows“ ir „Microsoft Office Excel 2013“ programų paketus.
Statistinis duomenų reikšmingumas tikrintas naudojant Spearmen‘o
koeficientą bei Pearson‘o x2 kriterijus.
Duomenų skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p<0,05 (statistinio pasikliautinumo lygmuo 95 proc.).
Straipsnis paruoštas D. Daukantaitės magistro diplominiame darbe

Apkrova
(m2=1,0)
0,3
0,27
0,2
0,23

2 lentelė. Bendroji tiriamųjų charakteristika
Požymis
Lytis:
vyrai
moterys
Amžius:
20-29 m.
30-39 m.
40-49 m.
50-59 m.
60 ir > m.
Pareigos:
padalinio vadovas gydytojas
vyr. slaugos administratorius
gydytojas
slaugytojas
Darbo stažas:
iki 10 m.
10 – 14 m.
15 – 19 m.
20 ir > m.
Profesinės veiklos profilis:
vidaus ligų
chirurgijos
anesteziologijos –
reanimacijos
onkologijos
diagnostikos
kiti

Respondentai
(n=221)
39
182
21
52
73
58
17
20
27
73
101
43
34
52
92
70
62
45
23
19
2
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3 lentelė. Faktorinė kokybės sistemos veiklos organizacijoje aspektų analizė
Faktorius
1 aspektas. Kokybės vadybos sistemos esmės ir jos
įdiegimo organizacijoje samprata (9 punktai)
2 aspektas. Kokybės sistemos realizavimas organizacijoje
(9 punktai)
3 aspektas. Kokybės vadybos sistemos įtaka pokyčiams
organizacijoje (7 punktai)
4 aspektas. Kokybės vadybos sistemos įtaka sveikatos
priežiūros kokybei ir rezultatams (8 punktai)

ninėje mato kaip kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų
garantą (96,4 proc.) ir ją vertina teigiamai (90,4 proc.).
Statistiškai patikimai (p<0,02) slaugytojai kokybės sistemą
ir jos įtaką sveikatos priežiūros paslaugoms vertina palankiau, nei gydytojai. Dauguma respondentų teigė, kad jų ligoninėse naudojama ISO 9000 šeimos kokybės sistemos
(74,6 proc.) ir kad jos naudingos visai organizacijai (82,5

Reikšmė
Kokybės vadybos
pagrindai
Padėties analizė. Medikų ir
kito personalo elgsena
Medikų ir pacientų požiūris
į kokybės sistemos įtaką
pokyčiams
Rezultatai ir jų matavimo
instrumentai

Maksimali ir minimali
apkrova (proc.)
61,2/2,2
67,1/1,9
61,7/1,3
65,6/1,7

proc.). Tačiau tik 4,5 proc. respondentų teigė, kad kokybės
sistemos naudingos pacientams. Nors šios kokybės sistemos yra sertifikuotos ir naudojamos visose tirtose ligoninėse, dalis respondentų (19,9 proc.) nežinojo, kokia kokybės
vadybos sistema naudojama ligoninėje ir tai rodo informacijos sklaidos stoką bei nepakankamą žemesniųjų vadovybės grandžių darbą. Tai patvirtina ketvirtadalio (24,0 proc.)
respondentų nuomonė, kad
kokybės politika ir tikslai
Didelis darbo krūvis
77,4
dar nėra suvokiami visiems
Mažas darbo užmokestis
65,2
darbuotojams ir dalies
Lėšų stoka
51,6
(15,4 proc.) respondentų
Darbo priemonių stoka
25,8
nežinojimas apie sveikatos
Kokybės vadybos žinių stoka
25,8
priežiūros kokybės užtikriNetinkama darbo aplinka
16,7
nimo programą 2005-2010
Blogas darbo organizavimas
14,9
m., patvirtintą 2002 m. spaNėra sąlygų nemokamam
lio 10 d. sveikatos apsaugos
kvalifikacijos tobulinimui
11,3
ministro įsakymu Nr. 495.
Informacijos sklaidos stoka
6, 8
Išsamiau kokybės vadyInformacinių technologijų stoka
4,5
bos esmės ir diegimo sampratą organizacijoje suprato
1 pav. Pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę veikiančios problemos (mevyresni (40-49 m.), turintys
dikų požiūriu, proc.)
didelį profesinės veiklos
darbo stažą (per 20 m.) meMažėja nepageidautinų įvykių ir
dikai.
skundų skaičius
96,9
Tiriant kokybės sisteAtliekamos sudėtingesnės operacijos
96,4
mos realizavimą organizaTeikiamos paslaugos atitinka kokybės
cijoje, nustatyta, kad kiek
sistemos standartus ir labiau tenkina
daugiau nei du trečdaliai
pacientų lūkesčius
95,9
respondentų (68,3 proc.)
Mažėja nepageidautinų įvykių ir
skundų skaičius
95
nurodė, kad jų ligoninė
Auga konsultacijų ir medicininių
pastaraisiais metais buvo
procedūrų skaičius
95
vertinama išorinės vertiniMažėja hospitalinių infekcijų ir
pacientų mirštamumo nuo
mo organizacijos. Tačiau
komplikacijų skaičius
91,5
tik trečdalis jų (36,2 proc.)
teigė, jog išorinio vertinimo
2 pav. Sveikatos priežiūros organizacijų veiklos pokyčiai, veikiant kokybės sistemoms (medikų pometu jų įstaiga buvo sertifižiūriu, proc.)
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kuojama. Vertinant tai, kad ISO 9000 šeimos kokybės vadybos sistemos ligoninėse sertifikuojamos kas 3 metai ir jų
pradinio sertifikavimo datos skirtingos, galima teigti, kad
dauguma respondentų žino apie išorinio kokybės vertinimo
procesus.
Absoliuti dauguma (93,7 proc.) respondentų teigė, kad
ligoninių vadovybė, siekdama modeliuoti medikų elgseną,
taip pat siekdama sveikatos priežiūros paslaugų rezultatyvumo ir efektyvumo, dokumentuoja sveikatos priežiūros
procesus (kuria procedūrų aprašus). Tuo pačiu tikslu beveik visiems medikams ligoninių vadovybė sudaro sąlygas
profesiniam tobulėjimui, stengiasi diegti naujas technologijas, įsigyti naujos šiuolaikinės medicinos įrangos.
Pagrindinės problemos, veikiančios sveikatos priežiūros paslaugų kokybę organizacijoje, yra dideli darbo krūviai, mažas darbo užmokestis ir mažas ligoninės finansavimas (1 pav.).
Analizuojant kokybės vadybos sistemų tobulinimo paskatas organizacijose, nustatyta, kad dauguma respondentų tokiomis paskatomis laiko pacientų reikalavimus, ES
struktūrinių fondų ir valstybės institucijų paramą, didesnį
organizacijos vadovo dėmesį kokybei, sėkmingus kitų organizacijų pavyzdžius, kiek mažiau – didesnį politinį palaikymą gerinant kokybę.
Statistiškai patikimai (p<0,03) slaugytojai palankiau
nei gydytojai vertino tokias paskatas, kaip ES struktūrinių
fondų ir valstybės institucijų paramą bei organizacijos vadovų dėmesį sveikatos priežiūros kokybei.
Nustatant veikiančių kokybės vadybos sistemų įtaką
pokyčiams organizacijose, išsiaiškinta, kad 81,9 proc. respondentų nuomone organizacijose, realizuojant kokybės
sistemas atliekama pokyčių valdymo analizė. Kitaip tariant
analizuojama veikiančių kokybės sistemų įtaka pokyčiams.
Apie tokią analizę žino dauguma darbuotojų: juos apie tai
nuolat informuoja vidurinės ir žemesniosios grandies vadovai – tai pažymėjo 72,9 proc. respondentų. Tačiau 15,8
proc. darbuotojų mano, kad informacija apie pokyčius veikiant kokybės sistemoms yra ribota ir ji pasiekia tik aukštesnio lygio specialistus, o dar 10,3 proc. mano, kad juos
pasiekianti informacija yra neobjektyvi ar iš viso ja nesidomi. Absoliuti dauguma respondentų teigė, kad veikiant
kokybės vadybos sistemai vyksta teigiami organizacijos
veiklos pokyčiai (2 pav.).
Gydytojai palankiau vertino (p<0,009) tokias pozicijas,
kaip mažėjantį nepageidautinų įvykių ir skundų skaičių,
sudėtingesnių operacijų skaičiaus augimą, didesnį sveikatos priežiūros paslaugų atitikimą standartams ir geresnį
pacientų lūkesčių tenkinimą, konsultacijų ir medicininių
procedūrų skaičiaus augimą. Slaugytojai palankiau vertino
(p<0,05) hospitalinių infekcijų ir pacientų mirtingumo nuo

komplikacijų skaičiaus mažėjimo bei pacientų srautų augimo tendencijas.
Be to, respondentai teigiamai vertino vykstančius darbo aplinkos pokyčius, veikiant kokybės sistemoms – net
54,8 proc. mano, kad jų darbo aplinka pasikeitė iš esmės ir
tik 16,7 proc. esminių darbo aplinkos pokyčių nepastebėjo.
91,8 proc. respondentų teigė, kad kokybės sistemos turi įtakos medicinos įrangos atnaujinimui.
Respondentai teigiamai vertino kompiuterizuotų informacinių sistemų diegimą organizacijose – du trečdaliai
(66,5 proc.) jų manė, kad darbo kokybė dėl to pagerėjo.
Dauguma respondentų (86,8 - 96,3 proc.) teigė, kad
veikianti kokybės sistema padeda valdyti išlaidas – nustatyti išteklių naudojimo prioritetus, vykdyti griežtesnę
išlaidų kontrolę, mokyti darbuotojus dirbti mažesnėmis sąnaudomis. Tai, kad kokybės sistemos padeda geriau valdyti
organizacijos išlaidas, palankiau vertino (p<0,02) gydytojai nei slaugytojai.
Tiriant kokybės vadybos sistemų įtaką sveikatos priežiūros kokybei ir rezultatams nustatyta, kad 91,8 proc. pacientų yra lojalūs ligoninėms, kuriose jie gydosi, t.y. gauna
sveikatos priežiūros paslaugas. Tai, be abejonės, susiję su
paslaugų kokybe, kurias užtikrinti labai svarbus ligoninių
vadovybės dalyvavimas kokybės vadyboje. Respondentų
nuomone, ligoninių vadovybė pakankamai aktyviai dalyvauja kokybės vadyboje ir tai duoda tam tikrus rezultatus
– gerina ligoninės įvaizdį visuomenėje (36,7 proc.), kuria ir
diegia ilgalaikes kokybės gerinimo programas (27,3 proc.),
sprendžia iškilusias kokybės problemas (18,6 proc.).
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ligoninėje, kurioje jie dirba, dauguma respondentų vertino kaip gerą ir
labai gerą − 72,4 proc., kaip vidutinišką – 26,2 proc.
Veikiančios kokybės vadybos sistemos turi teigiamą
įtaką medikų darbo organizavimui. Su tuo sutiko dauguma
respondentų, patvirtindami, kad veikiant kokybės sistemai
gerėja paslaugų kokybė, mažėja darbo krūviai (81,5 proc.),
užtikrinamas komandinis darbas ir specialistų bendradarbiavimas (95,1 proc.), didesnė galimybė tobulinti savo
kvalifikaciją organizacijos lėšomis (74,7 proc.), didėja atlyginimai už darbą (55,1 proc.), didėja darbuotojų motyvacija (73,8 proc.), diegiamos modernesnės darbo priemonės (90,6 proc.). Gydytojai statistiškai patikimai (p<0,01)
vertino darbo organizavimo ligoninėse pokyčius geriau nei
slaugytojai.
Funkcionuojant kokybės sistemai ligoninių darbo našumas ir rezultatai buvo vertinami geriau – 96,4 proc. sutiko,
kad ligoninėse didėja darbo našumas, diegiamos naujos
technologijos, 94,2 proc. – kad daroma mažiau klaidų, mažiau prastovų, įrangos gedimų, 96 proc. - kad auga sudėtingų operacijų skaičius, 93,3 proc. – kad geriau realizuo-
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jamos profesinės galimybės mažina medicinos darbuotojų
kaitą. Respondentai taip pat pažymėjo, kad nepageidautinų
įvykių registracija užtikrina pacientų ir medikų saugumą
(96,4 proc.), tobulėja valdymo informacinių technologijų
sistema (96,9 proc.), trumpėja vidutinė pacientų buvimo ligoninėje trukmė (91,9 proc.), racionaliau paskirstomi ištekliai (91,9 proc.). Statistiškai patikimai (p<0,03) daugumos
ligoninių darbo našumo ir rezultatų rodiklius gydytojai vertino palankiau, išskyrus profesinių galimybių realizaciją ir
su tuo susijusią mažėjančią medicinos darbuotojų kaitą − šį
rodiklį palankiau vertino slaugytojos.
Be to, respondentai pažymėjo, kad jų organizacijose
veikiančios ISO 9000 šeimos kokybės sistemos padidino
pacientų pasitenkinimą ir jų lūkesčius (89,2 proc.) bei pagerino partnerystės ryšius su kitomis organizacijomis (91,3
proc.).
Išvados
1. Ligoninių vadovybė ir jose dirbantys medikai supranta sveikatos priežiūros kokybės esmę ir svarbą pacientams ir sveikatos priežiūros organizacijoms.
2. Medikai ir ligoninių vadovybė aktyviai dalyvauja
diegiant ir palaikant kokybės sistemas, jų požiūris į išorinį
kokybės vertinimą teigiamas.
3. Medikai teigiamai vertino vykstančius pokyčius veikiant kokybės sistemoms ligoninėse organizacijos veiklos
ir pacientų pasitenkinimo aspektais.
4. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir ligoninių
veiklos rezultatai veikiant kokybės sistemoms gerėjo, didėjo paslaugų prieinamumas, trumpėjo pacientų vidutinis
gulėjimo laikas, didėjo medikų ir pacientų saugumas, augo
pacientų lojalumas sveikatos priežiūros organizacijoms.
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INFLUENCE OF ISO 9000 FAMILY QUALITY SYSTEMS
TO ACTIVITY OF MULTIPROFILE HOSPITALS WITH
DEVELOPED INFRASTRUCTURE
V. Janušonis, D. Daukantaitė
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Summary
The aim of the study - to establish the infuence of ISO
9000 family quality systems to results of activity health care
organizations.
Material and methods. From February to June 2013 the survey
was performed in three multiprofle hospitals of Lithuania.
The study included 221 medical workers (doctors and nurses).
Information was collected with special questionnaire. Statistical
date analysis was done using programme SPSS 17.01 for Windows.
Results. Medical workers were divided into two basic groups
- doctors and nurses.
The conception of nature and implementation of quality
management systems, its realisation and impact on the organizational
changes, infuence to health care quality and results of activity was
analyzed.

The main problems that’s acts health care quality are working
load and few salary of medics, interaction between patients and
medics. There weren’t the substantial disparities between doctors
and nurses.
Conclusion. The hospitals’ managers and medics know the
nature and substantiality of health care quality for patients and
health care organizations.
The doctors, nurses and managers takes active participation in
quality system implementation processe, they have positive attitude
to external evaluation of quality.
Medics assessment of impact of quality systems on changes
and activity and patients’ satisfaction was positive.
The quality and results of activity health care organizations
were on the upgrade - the accessibility, the safety and the patient
loyality were increased.
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