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Santrauka
Tyrimo problema. Sveikatos priežiūros organizacijoms būtina formuoti kompetentingas, efektyviai
veikiančias komandas, užtikrinančias tinkamą sveikatos priežiūros kokybės valdymą. Siekiant padidinti darbo efektyvumą bei užtikrinti slaugytojų komandos sutelktumą, tampa aktualu sukaupti pakankamai mokslinių duomenų, kurie padėtų išsiaiškinti
svarbiausias kliūtis siekyje būti vieninga ir darnia
komanda.
Tyrimo objektas – komandos sutelktumo įvertinimas slaugytojų nuomone.
Tyrimo tikslas – įvertinti komandos darbą teoriniu
ir praktiniu lygmeniu bei atlikus duomenų analizę,
palyginti slaugytojų, dirbančių chirurgijos ir terapijos profilio skyriuose, nuomonę apie komandos sutelktumą.
Tyrimo uždaviniai: a) atskleisti komandinio darbo
sampratą; b) nustatyti komandinio darbo formavimosi prielaidas ir principus; c) identifikuoti slaugytojų komandinio darbo sutelktumo ypatumus; d)
palyginti gautus duomenis, įvertinant komandos sutelktumą tarp slaugytojų, dirbančių chirurgijos ir terapijos profilio skyriuose.
Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė. Apklausa raštu. Duomenų analizė. Grafinis vaizdavimas.
Išvados. Pagrindinis skirtumas tarp grupės ir komandos yra požiūris į sutelktumą ir iš to išplaukiančiais aspektais: tinkamas vadovavimas, bendravimas, pasitikėjimas ir veiklos efektyvumas. Sutelktos komandos formavimo refleksijos principas –
bendrumas, kuris leidžia išnaudoti turimą žmogišką
potencialą. Yra ryšys tarp komandos sutelktumo ir
veiklos efektyvumo, kurie priklauso nuo komandoje susiformavusių normų. Slaugytojų komandos sutelktumui svarbu bendravimo įgūdžiai, probleminių
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situacijų sprendimai, bendri tikslai, veiksmų planas
bei bendra veikla. Slaugytojų komandos sutelktumo
pagrindas yra kiekvieno nario individualus savo ir
komandos narių gebėjimų suvokimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad slaugytojų komandų nariai
dirba sutelktai ir darniai, pasitikėdami, padėdami,
laiku informuodami vieni kitus, kontroliuodami ir
dalyvaudami sprendimų priėmimuose. Tyrimo išvados atitinka mokslinėje literatūroje išvardintus sutelkto komandinio darbo kriterijus.

Įvadas
Nors komandinio darbo efektyvinimo problemai šiandieninėje visuomenėje yra skiriamas neabejotinas dėmesys, pasigendama nuoseklių, sistemingų ir apibendrintų tyrimų, kurie parodytų, ar slaugytojų komandos yra sutelktos
ir kuo tokios komandos yra naudingos sveikatos priežiūros
organizacijai (toliau – SPO). Be to, pasigendama darbų, nagrinėjančių slaugos darbuotojų, kaip SPO narių, tarpusavio
santykius, bendravimą, bendradarbiavimą bei sugebėjimą
susitelkti ir dirbti tokioje komandoje, kurios produktyvumas turėtų pozityvios įtakos sveikatos organizacijos veiklos tobulinimui bei teikiamų paslaugų kokybei. Šiuo metu
visoms organizacijoms, įskaitant ir SPO, keliami nauji
valdymo iššūkiai, reikalaujama formuoti kompetentingas,
efektyviai veikiančias komandas, užtikrinančias tinkamą
sveikatos priežiūros kokybės valdymą [1]. Tai sudėtingas
darbas, reikalaujantis išmanymo bei žinių apie efektyvios
ir sutelktos komandos valdymą, jos kūrimą, struktūros nustatymą ir ugdymą. Pastarąjį procesą valdant ir skatinant,
efektyviau pasiekiami tikslai, slaugytojų komandos narių
tarpusavio santykiai grindžiami pasitikėjimu, bendravimu
ir bendradarbiavimu, nuolatiniu mokymusi ir noru būti
efektyvesne komanda.
Šio straipsnio probleminiai klausimai: 1. Kokie kriterijai nulemia sutelktumą slaugytojų komandiniame darbe? 2.
Kokios išskiriamos esminės slaugytojų komandinio darbo
problemos?
Straipsnis supažindina su efektyvių slaugytojų komandų ugdymo proceso prielaida ir varomąja jėga – viena iš
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esminių veiklos iššūkių individui (slaugytojai) – komandai
– organizacijai, taip užtikrinant sėkmingas pokyčių valdymo galimybes, konkurencingumą ir nuolatinį tobulėjimą.
Darbo tikslas: įvertinti komandos darbą teoriniu ir
praktiniu lygmeniu bei atlikus duomenų analizę, palyginti
slaugytojų, dirbančių chirurgijos ir terapijos profilio skyriuose, nuomonę apie komandos sutelktumą.
Darbo objektas, uždaviniai ir metodika
Komandos sutelktumo įvertinimas slaugytojų nuomone. Uždaviniai: atskleisti komandinio darbo sampratą; nustatyti komandinio darbo formavimosi prielaidas ir principus; identifikuoti slaugytojų komandinio darbo sutelktumo
ypatumus; palyginus duomenis įvertinti komandos sutelktumą tarp slaugytojų, dirbančių chirurgijos ir terapijos profilio skyriuose.
Atlikus mokslinės literatūros analizę, buvo parengtas ir
atliktas kiekybinis (empirinis) tyrimas: apklausa raštu, taikant uždaro tipo tyrimo instrumentą – klausimyną. Duomenys apdoroti MS Excel, taikant lyginamąją ir aprašomąją
analizę.
Apklausti Klaipėdos miesto ligoninių stacionaro skyrių
(terapijos ir chirurgijos profilių) bendrosios praktikos slaugytojai. Tyrimo metu buvo išdalinta 120 klausimynų, tyrimo klausimynų grąžinimo rodiklis (atsako dažnis) – 88 procentai.
Klausimynas sudarytas pagal sukurtą pasitikėjimo komanda skalę (angl. Team Trust Scale) [2], kuri buvo išversta iš anglų kalbos ir pritaikyta būtent šiame darbe. Ši pasitikėjimo komanda skalė viešai publikuota tiek anglų, tiek
lietuvių kalbomis [3]. Ši pasitikėjimo skalė yra pritaikomas
įvairioms grupėms, pasižymintis geromis psichometrinėmis charakteristikomis instrumentas, kuris turi įtakos komandos sutelktumo (darnos) įprasminimui [4]. Kadangi
skalės kūrėjai ir vėliau ją naudoję autoriai nurodo, jog ji
gali būti taikoma įvairioms komandoms tirti, todėl tikėtina,
kad tai tinkamas metodas analizuoti ir slaugytojų komandos sutelktumo ypatumus.
Rezultatai ir jų aptarimas
Tyrime dalyvavo 105 respondentai slaugytojai, iš jų n
= 102 buvo moterys (97,14%) ir tik n = 3 vyrai (2,86%).
Terapijos skyrių respondentės moterys sudarė 40,00% (n =
42), chirurgijos – 57,14% (n = 60).
Vidinio slaugytojų komandos sutelktumo ir pasitikėjimo įvertinimas. Pasitikėjimas komanda – pozityvūs
asmens lūkesčiai ir emocijos, kylančios žinant, kad esi
priklausomas nuo kitų komandos narių veiksmų [3]. Pasitikėjimą komanda atspindi trys aspektai: a) komandos
narių bendravimas; b) pasitikėjimas komandos nariais; c)

priklausomybė nuo kitų komandos narių.
Pagrindiniai faktoriai, turintys įtakos SPO darniam ir
vieningam darbui: veiklos įvertinimas, vadovavimo stilius
skyriuje, pasitenkinimas darbu, komunikacija, paslaugų
kokybė, komandos sutelktumas, tobulinimasis ir vystymasis. Šiuos faktorius nuolat vertinant ir analizuojant, jie
turėtų užtikrinti teigiamus pokyčius organizacijoje pageidaujamos paslaugų kokybės atžvilgiu. Šių autorių atlikto
tyrimo duomenys rodo, kad labiausiai respondentai vertina
komandos sutelktumą ir pasitenkinimą darbu [5]. Komandos nariai siekdami bendro tikslo turi dirbti kartu, tai yra
įvertindami kiekvieno komandos nario nuomonę ar idėją,
priimti bendrus sprendimus [6].
Komandos sutelktumas yra teigiamai susijęs su pasitikėjimu bei kolektyviniu veiklos efektyvumu [3]. Darbo
komandoje pagrindinis principas yra tarpusavio priklausomybė, kai siekdami bendro tikslo, komandos nariai tikisi
vienas kito pagalbos [6]. Remiantis tuo, tyrimo metu norėta
sužinoti, kaip stipriai slaugytojai pasitiki vieni kitais darbinėje veikloje.
Taigi, pirmiausia respondentams buvo pateiktas klausimas „Jeigu Jums reikėtų pagalbos atliekant tam tikrus slaugos veiksmus (arba paskirtą užduotį), ar Jūsų skyriaus slaugytojai Jums padėtų?“ Respondentai pagal 5 balų Likerto
skalę turėjo nurodyti, kaip dažnai ir kaip stipriai jie susiduria su nurodyta situacija bei ar su ja sutinka (1 balas – neigiamas atsakymas, o 5 balai – teigiamas atsakymas). Reikšmingiausia atsakymų grupė buvo „Padėtų dauguma“: chirurgijos profilio slaugytojų (toliau – Chir) n = 33 (31,42%),
o terapijos profilio slaugytojų (toliau – Ter) n = 26 (24,76%).
Į teiginį, kad „Padėtų visi“ atsakė: Chir n = 18 (17,14%),
Ter n = 14 (13,33%). Atsakymai „Padėtų tik tie, su kuriais
palaikau draugiškus santykius“: Chir n = 12 (11,43%), o
Ter n = 4 (3,8%). Atsakymų „Padėtų mažuma“ ir „Niekas nepadėtų, viską turėčiau atlikti viena (-s)“ nebuvo.
Gauti rezultatai tik patvirtina teiginį, kad komandos sutelktumas yra teigiamai susijęs su pasitikėjimu [3]. Taigi,
galima daryti išvadą, kad šiame tyrime slaugytojų komandų (tiek chirurgijos, tiek terapijos) nariai pasitiki dauguma
savo kolegų, kurie esant nenumatytai situacijai padėtų ir
nepaliktų neišspręstų problemų. Labiau savo komandos nariais pasitiki (pagalbos požiūriu) chirurgijos profilio slaugytojai, tačiau skirtumas nėra reikšmingas.
Buvo klausta „Jeigu Jūs pasiūlytumėte idėją, susijusią
su slaugytojų darbo efektyvumo gerinimu, ar Jūsų skyriaus
slaugytojai sutiktų su Jumis ir imtųsi veiksmų Jūsų idėjai
įgyvendinti?“. Respondentai n = 58 (55,24%) mano, jog
dauguma slaugytojų sutiktų su pasiūlyta idėja, susijusia su
slaugytojų darbo efektyvumo gerinimu ir imtųsi veiksmų
šiai idėjai įgyvendinti. Kita grupė n = 37 (35,24%) gal-
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voja, jog visi slaugytojų komandos nariai būtų neabejingi
naujoms idėjoms ir tų idėjų įgyvendinimui. Trečioji grupė
n = 10 (9,52%) abejoja daugumos požiūriu ir teigia, kad
juos palaikytų tik ta dalis komandos narių, su kuriais jie

palaiko draugiškus santykius. Neigiamų atsakymų (2 ir 1
balas) nebuvo.
Šių klausimų analizė parodo, kad slaugytojų komandų
nariai (tiek chirurgijos, tiek terapijos profilio) taip pasitiki
vieni kitais, kad sutiktų su idėjomis ir jas vykdytų, o
tai gali turėti teigiamos įtakos pasitenkinimui, darbo
1 lentelė. Visų slaugytojų komandų sutelktumą ir efektyvumą užtikriefektyvumui bei komandiniam sutelktumui.
nančių veiksnių įvertinimas
Atsakymai į klausimą „Ar Jūsų skyriaus slaugyN=105
Balai
tojai perspėtų Jus (informuotų) apie sunkumus, galinVertinami veiksniai
5
4
3
čius turėti įtakos Jūsų darbo kokybei?“ parodė slaun
%
n
%
n
%
gytojų tarpusavio informacijos perdavimo (bendra1. Mūsų skyriaus slaugytojų
80 76,19 25 23,80 0
0
vimo) esamos situacijos lygį. Dauguma atsakė, kad
komanda dirba sutelktai ir
„Informuotų mane dauguma slaugytojų“: Chir n = 33
efektyviai
2. Bendravimas ir kultūra
14 12,17 59 56,19 32 30,48
(31,42%), Ter n = 26 (24,76%); „Taip, visi informuokomandoje
tų mane“ atsakė: Chir n = 18 (17,14%), Ter n = 14
3. Naujam slaugytojui
64 60,95 40 38,09 1
0,95
(13,33%). Atsakymai „Informuotų, tačiau tik tie, su
sudarome sąlygas lengvai
kuriais palaikau draugiškus santykius“: Chir n = 12
adaptacijai
(11,43%), Ter n = 4 (3,8%). Į klausimus „Informuotų
4. Vyresnioji slaugos
15 14,28 33 31,53 59 56,19
administratorė – lyderis
mane mažuma slaugytojų“ ir „Esu tikra(-s), kad nieJūsų slaugos komandoje
kas neinformuotų manęs“ atsakymų nebuvo. Tai tik
5. Sprendimų priėmimuose
75 71,43 30 28,57 0
0
patvirtina teiginį, kad bendravimo kokybė bet kurioje
dalyvauja visi skyriaus
grupėje arba komandoje yra pagrindinis veiksnys, leslaugytojai
miantis komandos sutelktumą bei priimamų sprendi6.
Dirbant komandoje
90 85,71 15 14,28 0
0
visi slaugytojai žino
mų ir veiklos kokybę [7].
savo darbo funkcijas ir
Atsakymai į klausimą “Ar visi Jūsų skyriaus slauvaidmenis
gytojai
laikosi duoto žodžio?” atskleidė pasitikėjimą
7. Mūsų skyriuje slaugytojų
58 55,23 47 47,76 0
0
ne
tik
praktiniu,
tačiau ir vertybiniu lygmeniu. Atsakaita – labai maža
kymų “Laikosi dauguma” buvo dauguma: Ter n = 26
8. Pacientų anketinės
68 64,76 31 29,52 6
5,71
apklausos rodo, kad savo
(24,76%), Chir n = 33 (31,42%). “Taip, visi slaugytokomandiniu darbu nuolat
jai laikosi duoto žodžio”: Ter n = 16 (15,24%) ir Chir
patenkiname bei netgi
n = 20 (19,05%). “Laikosi, priklausomai nuo situaciviršijame pacientų lūkesčius
jos”: Ter n = 2 (1,90%), Chir n = 10 (8,70%). Atsaky9. Visi prisiimame atsakomybę 78 74,28 27 25,71 0
0
už darbo rezultatus
mų „Laikosi mažuma” ir “Ne, niekas nesilaiko duoto
žodžio” nepasirinkta. Paaiškėjo, kad chirurgijos sky2 lentelė. Asmeninio darbo efektyvumo vertinimas
rių slaugytojos vis dėlto labiau laikosi duoto žodžio ir
N=105
Balai
pasitikėjimo lygis yra aukštesnis.
Komandos sutelktumui yra svarbus ne tik narių
Vertinami veiksniai
5
4
3
bendravimas
ar tarpusavio pagalba, bet ir duoto žon
%
n
%
n
%
džio
(pažado)
įvykdymas. Žinoma, kad slaugytojų ko1. Man patinka dirbti
75 71,43 30 28,57 0
0
komandoje
mandos sutelktumui yra būtinas psichologinis aspek2. Mano asmeniniai darbo
75 71,43 30 28,57 0
0
tas, tai yra emocinis suderinamumas, nes tik darnus
rezultatai dirbant komandoje
darbas bei bendra atsakomybė gali sukurti aukštus ir
3. Mano asmeniniai darbo
58 55,23 47 47,76 0
0
kokybiškus rezultatus[8]. Respondentų buvo prašoma
rezultatai dirbant vienumoje
įvertinti balais nuo 5 (visiškai taip) iki 1 (visiškai ne),
4. Mano bendravimo įgūdžiai ir 80 76,19 25 23,80 0
0
ar jie pasitiki visais savo skyriaus slaugytojais. Rezulkultūra komandoje
5. Naujam slaugytojui padedu
64 60,95 40 38,09 1
0,95
tatai parodė, kad slaugytojai pasitiki dauguma savo
adaptuotis
komandos narių: Ter n = 30 (28,57%), Chir n = 41
6. Dalyvauju sprendimų
64 60,95 41 40,04 0
0
(39,05%). Neigiamų atsakymų nebuvo. Suvoktas chipriėmime
rurginių skyrių slaugytojų komandų narių pasitikė7. Žinau savo funkcijas ir
90 85,71 15 14,28 0
0
jimas vienas kitu yra didesnis nei terapinio profilio,
vaidmenį komandoje
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tačiau vis dėlto galima daryti prielaidą, kad visos slaugos ir ar keičiate slaugos komandos tikslus, vidinę skyriaus
komandos turi potencialo tiek profesinėje veikloje, tiek tvarką?” atsakymai buvo tik teigiami ir pasiskirstė tarp 5 ir
vystytis kaip komandoms. Grupė nuo komandos skiriasi 4 balų. „Taip, visada atsižvelgiame į nesėkmes ir tobulindatuo, kad komandai yra privalomas tarpusavio pasitikėjimas mi savo veiklą, keičiame slaugos tikslus, skyriaus tvarką”:
[9]. Darytina prielaida, kad didėjant slaugytojų komandos Chir (n = 19; 18,25%), Ter (n = 10; 9,52%). “Keičiame, tanarių tarpusavio pasitikėjimui didės ir pastangos padėti čiau ne iš pagrindų”: Chir (n = 40; 38,09%), Ter (n = 32;
vienas kitam, gerės darbo rezultatai, tobulės bendravimo ir 30,48%) slaugytojai. “Nei keičiame, nei nekeičiame”: Chir
bendradarbiavimo modeliai, atsakomybės lygis ar vystysis (n = 4; 3,81%), Ter (n = 0).
savikontrolė (1 lentelė).
Kaip rodo rezultatai, visos stacionaro skyrių komandos
Norint objektyviau įvertinti slaugytojų nuomonę apie įvykus nesėkmei, neatitikčiai ar nepageidaujamam įvykomandos sutelktumą lemiančius veiksnius, lyginamosios kiui atsižvelgia į tai (ar į aplinkybes) ir keičia slaugytojų
analizės metodu buvo palygintos atskirų slaugytojų grupių komandos tikslus, vidinę skyriaus tvarką, tačiau pokyčiai
(Ter ir Chir) nuomonės apie komandų darbą. Šiuo atveju yra daliniai, kaip teigia respondentai “ne iš pagrindų”. Tai
buvo išskirta slaugytojų nuomonė apie jų komandų (sky- rodytų slaugytojų gebėjimą ir norą keistis, tobulinti savo
rių) sutelktumą ir veiklos efektyvumą. Chirurgijos skyrių veiklą.
slaugytojai (n = 48; 60%) savo komandos darbą sutelktuSiekdami bendro tikslo sveikatos priežiūros nariai gali
mo ir veiklos efektyvumo požiūriu vertina geriau nei tera- įvertinti ne tik savo, bet kitų komandos narių indėlį [12],
pijos profilio slaugytojai (n = 32; 40%).
Tokie rezultatai parodo vieningumą (atsakymai 5, 3 lentelė. Individualaus požiūrio į darbą vertinimas
4 ar 3 balai). Įvairių asmenybių susivienijimas leidžia
Atsakymai
slaugytojų komandai dirbti efektyviai, nes tuomet koTaip, galiu
Galiu
Galiu
Galiu
mandos nariai gali mokytis vienas iš kito, papildyti
įvertinti
įvertinti
įvertinti
įvertinti
vienas kitą. Bendrai priimami sprendimai, pasidalinSkyrių profiliai
visų
daugumos
tik pusės
mažiau
tos vertybės, tikslai ir atskaitomybė kuria pozityvią
N = 105
slaugytojų
slaugytojų
slaugytojų kaip pusės
kultūrą bei turi teigiamos įtakos darbo sutelktumui
požiūrį
požiūrį
požiūrį į
slaugytojų
darbą
požiūrį į
[10]. Tyrimo metu neigiamų vertinimų negauta, taigi,
darbą
visi veiksniai rodo slaugos komandų darbą kaip su5 balai
4 balai
3 balai
2 balai
telktą ir efektyvų, tačiau reikia paminėti, kad būtina
n
%
n
%
n
%
n
%
tobulinti bendravimo ir kultūros kokybę bei vyresnio- Chirurgijos skyriai
40 38,09 24 22,80 0
0
0
0
sios slaugos administratorės kaip komandos lyderio n = 63
kompetenciją.
Terapijos skyriai
25 23,80 16 15,24 1
0,95
0
0
Į komandinę kultūrą orientuotos organizacijos n = 42
įtraukia darbuotojus į sprendimų priėmimą, jos vertindamos komandinį darbą, skatina darbuotojus prisiimti komandinę atsakomybę, o žmogiškųjų išteklių
vystymas tokiose organizacijose yra pagrindinis prio- 4 lentelė. Veiksnių, turinčių įtakos komandos sėkmei, vertinimas
ritetas. Darbuotojas, siekiantis profesinio tobulumo,
Vertinimai N = 105
Teiginiai
nori tokių darbo sąlygų, kuriose jis jaustųsi komfor5 balai
4 balai
3 balai
n
%
n
%
n
%
tabiliai. Tokių sąlygų negalima sukurti tik materialiniais ištekliais [11]. Slaugytojui, kaip ir bet kuriam ki- 1. Vadovaujantis asmuo
89 84,76 15 14,28 1 0,95
tam darbuotojui, būtinas teigiamas psichologinis kli- 2. Slaugytojų tarpusavio pagalba 89 84,76 15 14,28 1 0,95
89 84,76 15 14,28 1 0,95
matas. Todėl tyrimo metu respondentų buvo prašoma 3. Slaugytojų pastangos dirbti
kaip tik galima geriau
įvertinti savo asmeninį darbo efektyvumą užtikrinan89 84,76 15 14,28 1 0,95
čius veiksnius, kad galima būtų įvertinti kognityvinį 3. Gera psichologinė atmosfera
4. Komandoje esančių asmenybių 47 44,76 57 54,28 1 0,95
ir emocinį kiekvieno slaugytojo santykį (2 lentelė).
(charakterių) įvairovė
Tyrimu norėta sužinoti, ar koreguojami komandos 5. Komandos narių atitikimas
48 45,71 56 53,33 1 0,95
pagal charakterio savybes ir
tikslai, skyriaus vidaus tvarka atsižvelgiant į nesėgebėjimus savo pareigoms
kmes, neatitiktis, nepageidaujamus įvykius. Į klausiatlikti
mą “Jeigu įvyksta nesėkmė, neatitiktis ar nepageidaujamas įvykis, ar atsižvelgiate į tai (ar į aplinkybes)
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todėl respondentų prašyta įvertinti skyriaus kiekvieno slaugytojo individualų požiūrį į darbą (3 lentelė).
Siekiant, kad komanda būtų produktyvi ir sėkminga,
reikia atkreipti dėmesį į daugelį veiksnių: nuo psichologinių sąlygų, lyderio sugebėjimų vadovauti, asmenybių charakterių savybių. Kartais lyderiai užduotis sprendžia privertę paklusti kitus komandos narius, o asmenys, turintys
atitinkamų charakterio savybių, pakliuvę į vieną komandą,
dažnai prieštarauja vadovui ar sukelia tarpusavio konfliktų. Tai gali tapti komandos sėkmės kliūtimi. Respondentų
buvo prašoma įvertinti komandos sėkmę pagal pateiktus
teiginius. Rezultatai 4 lentelėje.
Vertindami veiksnius, turinčius įtakos komandinio
darbo sėkmei, respondentai buvo vieningi. Teigiamą psichologinį klimatą lengviau palaikyti, kai komandos nariai
turi empatijos – sugebėjimo „atsistoti į kito vietą ir žiūrėti jo akimis“ – įgūdžių. Tai lengviau sekasi asmenims,
turintiems didelę patirtį. Kadangi slaugytojų komandose
darbuotojų darbo stažo vidurkis sudaro 14 metų, tai galima teigti, kad komandos nariai yra susigyvenę ir gali jausti
tai, ką išgyvena kolega, taip sudarydami teigiamą santykių
erdvę, kurios subjektyvus atspindys būtų psichologinis klimatas. Empatijos principas labai sėkmingai gali būti taikomas ir profesinėje srityje. Tai vienas iš būdų sprendžiant
sunkiausią inovacinės veiklos darbo problemą – nenorą
atsisakyti tradicinio mąstymo.
Respondentų nuomonės apie komandoje esančių asmenybių įvairovę bei narių sugebėjimą pritaikyti įvairius
kitokius gebėjimus pareigoms atlikti išsiskyrė, tačiau visi
atsakymai sudarė tik teigiamų balų skaičių. Prieštaraujančių vertinimų nebuvo. Prašyta atsakyti, kas stebi, prižiūri
(kontroliuoja), kad visi slaugos komandos nariai laiku ir
kokybiškai atliktų jiems paskirtą darbą, kas kontroliuoja
komandos narį turėdamas tikslą įvertinti ar šis tobulėja
darbe. Stacionaro skyrių komandose dirbančio slaugos personalo apklausa parodė, kad kontrolė dažnai yra slaugos
komandos vadovo (vyresnioji slaugos administratorė) kontrolė (n = 57; 54,90%), (n = 47; 44,76%), tačiau ir patys
slaugytojai kaip komandos nariai kontroliuoja vienas kitą
(n = 53; 50,48%), (n = 51; 48,57%). Neigiamų atsakymų
nebuvo. Daugelis respondentų teigė, kad pats asmuo turi
būti suinteresuotas savo tobulėjimu (n = 78; 74,28%), tai
yra kontroliuoti save ir būti atsakingam tiek už savo, tiek
už kitų komandos narių veiksmus.
Diskusija
Mokslinėje literatūroje komandos ir grupės sąvokos
apibūdinamos skirtingai. Komanda – tai grupė, pasiekusi
aukštesnę pakopą, kurioje drauge dirbantys žmonės turi
specifines užduotis ir siekia to paties tikslo bendrai numa-

tytu būdu. Komandos narius jungia bendras tikslas, kuris
padeda atlikti itin svarbų vaidmenį SPO veikloje. Grupė
– tai žmonių bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis. Grupinio darbo požymiais gali būti bendra
veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai bei priklausymas tai pačiai organizacijai. Nustatyta, kad pagrindinis
skirtumas tarp grupės ir komandos yra požiūris į sutelktumą ir iš to išplaukiančiais aspektais: tinkamas vadovavimas, bendravimas, pasitikėjimas ir veiklos efektyvumas.
Mokslinėje literatūroje įrodyta, kad gaunami komandinės
veiklos rezultatai ženkliai skiriasi nuo atskirai dirbančių
individų arba grupių darbo rezultatų (mažesnės sąnaudos,
daugiau galimybių atsiskleisti kiekvieno individo gabumams, lankstumas, gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, savikontrolė). Svarbus slaugytojų komandos veiklos stebėjimo aspektas – asmeninės kontrolės jausmas (savikontrolė),
kuris apibrėžia asmens mokėjimą kontroliuoti aplinką bei
suvokimą, kad aplinka irgi kontroliuoja jį. Tai pasireiškia
kruopščiai planuojant asmenybės ir aplinkos sąveiką kontrolės atžvilgiu, kuri skirstoma į vidinę (žmogaus) ir išorinę
[8]. Tyrimai parodė, kad tie, kurie optimistiškai žvelgė į
kliūtis – laikydami jas laimingais atsitiktinumais arba naujo požiūrio galimybe, dirbo efektyviau. Vis dėlto, susidūrus
su nemaloniomis aplinkybėmis, naudingas ne tik pozityvus
mąstymas, bet ir realistiškas pesimizmas, kuris neleistų nusiraminti ir būti patenkintam savimi.
Paskelbti duomenys, kuriais buvo įrodyta, kad medicinos priežiūros įstaigose, kuriose ryški hierarchijos ir rinkos
kultūra, yra žemesnis darbuotojų pasitenkinimas darbu bei
darbo efektyvumas. Priešingai, dominuojanti komandos
kultūra, pasižymėjo aukštesniu sutelktumo lygiu, darbuotojų pasitenkinimu darbu ir veiklos efektyvumu [11].
Sutelktą slaugytojų komandos veiklą nulemia: komandos narių efektyvus darbas, bendras tikslas, problemų
sprendimas, kolektyvinė ir asmeninė kontrolė bei atsakomybė. Darytina prielaida, kad slaugytojų komandiniame
darbe yra itin svarbūs savireguliacijos ir atsakomybės
aspektai. Atsakomybė – tai pajėgumas aktyviai priimti
sprendimus ir imtis veiksmų savo ir kitų gerovei saugoti
bei sutikimas prisiimti pasekmes. Savikontrolė – vidinis
asmenybės pajėgumas stebėti ir vertinti savo veiklą bei
rezultatus. Kadangi sugebėjimas prisiimti atsakomybę –
labai individuali savybė, priklausanti ne vien nuo asmens
ypatybių, bet ir nuo sukauptos patirties bei kitų komandos
narių. Nesugebėjimas jaustis atsakingam ir nesugebėjimas
savęs kontroliuoti gali nulemti komandinių veiklos rezultatų kokybę bei gali turėti įtakos komandos narių sutelktumui. Sutelktos komandos formavimo refleksijos principas
– bendrumas, kuris leidžia išnaudoti turimą žmogišką potencialą. Bendrumas – darbas kartu, pasitikint vienas kitu,
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susitelkus, tinkamai pasirinkus vaidmenis, bendru sutarimu
(konsensusu) priimant sprendimus bei pozityviai bendraujant ir bendradarbiaujant. Komandos formavimo principas
lemia darbuotojo pasitenkinimą darbu bei profesinę naudą,
ypač nuolatinio tobulėjimo, svarbių sprendimų priėmimo ir
darbo rezultatų pasidalijimo srityse.
Slaugos vadovas turi būti pajėgus skatinti slaugytojus
tobulėti, dalyvauti sprendimų priėmimo procese, sudaryti
galimybes profesinėms kompetencijoms ugdyti ir sukurti
darniam komandiniam sutelktumui palankią aplinką. Slaugytojų komandos sutelktumui svarbu bendravimo įgūdžiai,
probleminių situacijų sprendimai, bendri tikslai, veiksmų
planas bei bendra veikla. Efektyvus bendravimas slaugytojų komandoje lemia aukštą pasitikėjimo, sutelktumo ir
pasitenkinimo lygį. Slaugytojų komandos sutelktumo pagrindas yra kiekvieno nario individualus savo ir komandos
narių gebėjimų suvokimas. Nuolatinis ir kasdieninis sutelktumo puoselėjimas duoda veiklos rezultatų: pasitikėjimą
savimi ir komandos nariais, darbo efektyvumą, paslaugų
kokybę bei pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, užtikrinantis ne tik skyriaus, bet ir visos SPO veiklos kokybę.
Išvados
1. Pagrindinis skirtumas tarp grupės ir komandos yra
požiūris į sutelktumą ir iš to išplaukiančiais aspektais: tinkamas vadovavimas, bendravimas, pasitikėjimas ir veiklos
efektyvumas.
2. Sutelktos komandos formavimo refleksijos principas
– bendrumas, kuris leidžia išnaudoti turimą žmogišką potencialą. Komandos formavimo principas lemia darbuotojo
pasitenkinimą darbu bei profesinę naudą, ypač nuolatinio
tobulėjimo, svarbių sprendimų priėmimo ir darbo rezultatų
pasidalijimo srityse.
3. Yra ryšys tarp komandos sutelktumo ir veiklos efektyvumo, kurie priklauso nuo komandoje susiformavusių
normų. Slaugytojų komandos sutelktumui svarbu bendravimo įgūdžiai, probleminių situacijų sprendimai, bendri
tikslai, veiksmų planas bei bendra veikla. Slaugytojų komandos sutelktumo pagrindas yra kiekvieno nario individualus savo ir komandos narių gebėjimų suvokimas.
4. Slaugytojų komandinio darbo sutelktumo vertinimas
parodė, kad slaugytojų profesijoje sutelktumas yra svarbus
akstinas slaugos paslaugų teikimo procese, užtikrinantis ne
tik skyriaus, bet ir visos sveikatos priežiūros organizacijos
veiklos kokybę. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad slaugytojų komandų nariai dirba sutelktai ir darniai, pasitikėdami,
padėdami, laiku informuodami vieni kitus, kontroliuodami
ir dalyvaudami sprendimų priėmimuose. Tyrimo išvados
atitinka mokslinėje literatūroje išvardintus sutelkto komandinio darbo kriterijus.
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OPINION OF NURSES:
ASSESSMENT OF THE TEAM CONCENTRATION
L. Šakienė, D. Šalkauskienė, M. Būta, N. Istomina
Key words: nursing, team, concentration, evaluation, nurse.
Summary
The problem of research. The organizations of health care
have to form a competent, effectively working teams, which
ensure proper health care quality management. In order to increase
working efficiency and to ensure the team concentration of nurses,
it becomes topical to store sufficient scientific data, which would
help to find out the most important obstacles in the objective to be
a united and harmonious team.

101
The object of research – the evaluation of the team concentration
according to the opinion of nurses.
The goal of research – to evaluate the team work in the
theoretical and practical level and after analysis of data to compare
the opinion of nurses working in the departments of surgical and
therapeutic profiles about the team concentration.
The tasks of research: 1. To reveal the conception of team
work. 2. To determine the assumptions and principles of team
work formation. 3. To identify the peculiarities of team work
concentration of nurses. 4. To compare the received data while
evaluating the team concentration among the nurses working in
the departments of surgical and therapeutic profile.
The methods of research. Analysis of scientific literature.
Written questionnaire.
Conclusions. 1. The main difference between a group and a team
approach is focused and in the ensuing aspects: adequate leadership,
communication, trust and efficiency. 2. The principle of formation
reflection of concentrated team – community, which permits to
use available human potential. 3. There is a relation between

the team concentration and efficiency of activity, which depends
on the norms formed in the team. The skills of communication,
the solutions of problematic situations, the common goals, the
plan of actions and the common activity is important to the team
concentration of nurses. The basis of the team concentration of
nurses is the individual understanding of every member about
the skills of his/her and team members. 4. The results of research
reveals that the team members of nurses work with concentration
and harmony, while trusting, helping, timely informing each other,
controlling and participating in the acceptance of decisions. The
research conclusion meets the criteria of concentrated team work
indicated in the scientific literature.
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