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Santrauka
Paciento prioritetų, lūkesčių vertinimas tampa svar-
biu žingsniu siekiant įgyvendinti paciento medici-
ninės konsultacijos lūkesčius. Paciento lūkesčiai 
svarbūs ne tik kaip jo nuomonė, jų pateisinimas turi 
įtakos paciento pasitenkinimui sveikatos priežiūros 
paslaugomis, gydymo rėžimo bei gydymo tąsos bei 
gydymo rezultatams.  Lietuvoje atliktų tyrimų, ku-
riuose būtų nagrinėjama pagimdžiusių moterų prie-
žiūros lūkesčiai, rasti nepavyko.  Norint, kad svei-
katos priežiūros paslaugos būtų kokybiškos, labai 
svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dokumentus, kurie 
reglamentuoja sveikatos priežiūros kokybę, bet ir 
į pačių moterų prieš gimdymą susiformavusių po-
gimdyminės priežiūros lūkesčių patenkinimą.
Darbo tikslas buvo įvertinti moterų priežiūros lū-
kesčius.
Siekiant nustatyti moterų priežiūros lūkesčius, buvo 
atliktas momentinis tyrimas anketine apklausa. Ap-
klaustos 344 pagimdžiusios moterys, gimdžiusios X 
klinikoje tiriamuoju laikotarpiu. Tyrimas vykdytas 
2015-11-01 – 2016-02-29 laikotarpiu, X klinikos 
akušerijos skyriuje.
Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių moterų gim-
dymo ir akušerijos skyrių akušerių darbą ir suteiktą 
informaciją gimdymo ir pogimdyminiu laikotarpiu 
įvertino labai gerai. Daugiau nei pusė moterų teigė, 
jog gimdymo ir pogimdyminės priežiūros lūkesčiai 
buvo visiškai pateisinti.
Aukštąjį išsimokslinimą turinčios moterys statistiš-
kai reikšmingai dažniau gimdymo ir akušerijos sky-
rių akušerių darbą įvertino labai gerai ir gerai nei 
žemesnį išsimokslinimą turinčios moterys. Statistiš-
kai reikšmingai dažniau ištekėjusios moterys gim-

dymo ir akušerijos skyrių akušerių suteiktą infor-
maciją įvertino labai gerai ir gerai nei netekėjusios 
moterys. Dirbančios moterys statistiškai reikšmin-
gai dažniau gimdymo ir pogimdyminės priežiūros 
lūkesčius laikė visiškai ir dalinai pasiteisinusius nei 
nedirbančios moterys.

Įvadas
Kiekvienas žmogus turi polinkį kartoti savo tikrojo gi-

mimo istoriją kiekvieną kartą, kai įžengia į naują gyveni-
mo ir pažinimo etapą [2]. Psichologai teigia, jei žmogaus 
gimimas buvo ramus ir lengvas, žmogus kiekvieną gyve-
nimo etapą pradės lengvai ir pasitikėdamas savimi, tačiau 
sunkiai gimęs žmogus dažniausiai baimingai žvelgia į nau-
jus gyvenimo etapus [17]. Besikeičiant kiekvieno žmogaus 
gyvenimo etapams, visuomet yra susiduriama su gimdymo 
kultūros etapu, iš kur ir kyla natūralus žinių poreikis apie 
gimdymo procesą, gimdymo priežiūrą ir potyrius gimdymo 
metu [2, 17]. 

Pastarąjį dešimtmetį pradėta ypač domėtis sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybe. Pacientų apklausos sudaro ga-
limybes sveikatos priežiūros įstaigoms kryptingai tobulinti 
teikiamų paslaugų kokybę [4]. Įrodymais pagrįstos medi-
cinos naudojimas svarbus nagrinėjant temas, susijusias su 
moterų pogimdyminės priežiūros lūkesčiais, įvertinant mo-
terims teikiamų paslaugų kokybę [8]. 

Pirmą kartą gimdančios moterys turi susikūrę literatū-
rinį – iliuzinį nėštumo, gimdymo, naujagimio maitinimo 
ir priežiūros bei viso gyvenimo po gimdymo vaizdą, kuris 
siejamas su gražia ir pakilia motinyste, natūraliu ir lengvu 
gimdymu, lengvu naujagimio maitinimu [17]. Pakartotinai 
gimdančios moterys žino, kas jų laukia ir tam jos yra vi-
siškai kitaip pasiruošę nei pirmą kartą gimdančios moterys 
[2]. Lietuvoje atliktų tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjama 
pagimdžiusių moterų priežiūros lūkesčiai, nebuvo rasta.  
Norint, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų kokybiš-
kos, labai svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dokumentus, ku-
rie reglamentuoja sveikatos priežiūros kokybę, bet į moterų 
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prieš gimdymą susiformavusių pogimdyminės priežiūros 
lūkesčių įvertinimą.

Pacientų pasitenkinimas jiems teikiamomis sveikatos 
priežiūros paslaugomis dažnai yra aiškiai nenustatyta kon-
cepcija, kuri dažniausiai atskleidžia tam tikrus priežiūros 
aspektus [13]. Atliekant pačius pirmuosius pacientų pasi-
tenkinimo tyrimus, dažnai jie būna netikslūs ir neatspindė-
davo tikrųjų sveikatos priežiūros kokybės problemų [22]. 
Pacientų pasitenkinimo ar lūkesčių pateisinimo sveikatos 
priežiūros paslaugomis klausimynai dar buvo kritikuojami 
už jų trūkumą atskirti gerą ir blogą sveikatos priežiūrą, ka-
dangi pacientų nebuvo klausiama apie jų pasitenkinimą jų 
gydymu [3].

Priežiūros lūkesčiai formuojasi dar nėštumo metu ir juos 
suformuoti padeda sveikatos priežiūros specialistai,  ypač 
akušeriai [5, 11, 12, 18], dirbantys ne tik su nėščiomis mo-
terimis, bet ir su gimdyvėmis bei moterimis po gimdymo. 
Tuo tarpu moterų gimdymo patirčių baigtis ir įvertinimas 
didžiausia dalimi priklauso nuo sveikatos priežiūros spe-
cialisto [1, 5, 11, 12, 18], kuris priima gimdymą ir suteikia 
(arba nesuteikia) moteriai reikalingą informaciją gimdymo 
metu [9, 10, 23], bendravimo ir bendradarbiavimo aspektų 
[6, 14, 16, 21] nepriklausomai nuo kultūrinių [15, 19], so-
cialinių [7], tautinių [20] ar ekonominių [20, 21] skirtumų.

X klinikoje gimdžiusių moterų komplikuoti gimdymai 
ir pasitikėjimo medicinos personalu sumažėjimas dėl įvai-
rių priežasčių blogina moterų santykius su sveikatos prie-
žiūros specialistais bei mažina  pasitenkinimą sveikatos 
priežiūros paslaugomis.

Tyrimo tikslas - įvertinti moterų gimdymo ir pogimdy-
minės priežiūros lūkesčius.

Tyrimo metodai ir objektas
Siekiant nustatyti ir įvertinti X klinikoje gimdžiusių 

moterų priežiūros lūkesčius, buvo sudarytas klausimynas 
iš 33 klausimų ir atliktas momentinis tyrimas (angl. „cross-
sectional study“) anketine apklausa. Kadangi Lietuvoje pa-
sirinktai tyrimo temai tinkamo tyrimo instrumento surasti 
nepavyko, anketa buvo sudaryta autorių sukurtais atvirais 
ir uždarais klausimais. Kartu anketoje pateikti klausimai, 
atspindintys tiriamųjų sociodemografinius duomenis.

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. vasario 29 d. 
buvo atliekama anketinė apklausa, sudaryta iš 33 klausimų, 
X klinikos akušerijos skyriuje, kur buvo apklaustos 344 pa-
gimdžiusios moterys (atsako dažnis 94,8 proc.).

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos komi-
sija davė raštišką leidimą (2015-10-20 Nr. BEC-AK(B)-17) 
atlikti tyrimą X klinikoje.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; statis-
tinė duomenų analizė, naudojant SPSS 22.0 (aprašomoji 

statistika). 
Anketine apklausa buvo apklausiamos visos (344 mo-

terys) 2015 metais X klinikoje tiriamuoju laikotarpiu gim-
džiusios moterys. 

Rezultatuose analizuojamos 344 anketos, kurios repre-
zentuoja X klinikoje gimdžiusių moterų priežiūros lūkes-
čius. Tiriamųjų sociodemografinės charakteristikos nuro-
dytos 1 lentelėje. (1 pav.).

Tyrimo rezultatai
Šiuo darbu buvo siekiama nustatyti pacienčių, gim-

džiusių X klinikoje, gimdymo ir pogimdyminio laikotar-
pio priežiūros patenkinimą. Nustatyta, kad 83,7 proc. mo-
terų gimdymo metu gautą informaciją įvertino labai gerai 
ir gerai (χ2=29,451; p<0,05) (1 pav.), o 77,7 proc. moterų 

Sociodemografinės charakteris-
tikos

Atvejai 
(N)

Procentai 
(%)

Amžius Iki 18 m.
18-22 m.
23-27 m.
28-32 m.
33-37 m.
38-42 m.

Nuo 43 m.

7
31
106
134
49
11
6

2,0
9,0
30,8
39,0
14,3
3,2
1,7

Išsimoksli-
nimas

Pradinis
Pagrindinis
Vidurinis

Aukštesnysis
Aukštasis

Kita (neturi išsi-
mokslinimo)

6
39
49
29
211
10

1,7
11,4
14,3
8,4
61,3
2,9

Šeiminė pa-
dėtis

Netekėjusi
Ištekėjusi
Išsiskyrusi

Gyvena su par-
tneriu

56
241
4
43

16,3
70,0
1,2
12,5

Gyvenamoji 
vieta

Didmiestis
Miestas

Miestelis
Kaimas

157
105
25
57

45,6
30,5
7,3
16,6

Socialinė pa-
dėtis

Namų šeimi-
ninkė

Dirbanti
Studentė
Bedarbė

Kita (moksleivė)

30

268
19
17
10

8,7
77,9
5,5
4,9
2,9

Gimdymų 
skaičius

1 gimdymas
2 gimdymai
3 ir daugiau 
gimdymų

245
62
37

71,2
18,0
10,8

1 lentelė. Tiriamųjų charakteristikos (N=344)
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gydytojo akušerio-ginekologo ir akušerės komandinį dar-
bą gimdymo metu įvertino labai gerai ir gerai (χ2=73,815; 
p<0,001) (2 pav.). 

79,7 proc. tyrime dalyvavusių moterų teigė, jog gim-
dymo skyriaus akušerių darbas buvo labai geras ir geras 
(3 pav.), dėl to 67,7 proc. moterų gimdymo priežiūros lū-
kesčius laikė visiškai ir dalinai pasiteisinusius (χ2=45,391; 
p<0,001) (4 pav.).

Nustatyta, kad 48,2 proc. aukštąjį išsimokslinimą tu-
rinčių moterų gimdymo skyriaus akušerių darbą įvertino 
statistiškai reikšmingai (χ2=28,501; p<0,05) geriau nei že-
mesnį išsimokslinimą turinčios moterys (5 pav.).

Dirbančios, didmiestyje gyvenančios moterys gimdy-
mo skyriaus akušerių darbą įvertino statistiškai reikšmingai 
(p<0,05) geriau nei nedirbančios ir gyvenančios kaime ar 
miestelyje moterys. 

54,0 proc. ištekėjusių moterų gimdymo skyriaus akuše-
rių suteiktą informaciją gimdymo metu įvertino kaip labai 
gerą ir gerą (χ2=19,371; p<0,001), kai tuo tarpu labai blo-
gai ir blogai informacija gimdymo metu buvo suteikta 11,0 

proc. moterų.
Akušerijos skyriuje atlikto tyrimo metu nustatyta, kad 

92,1 proc. moterų, dalyvavusių tyrime, akušerijos skyriuje 
suteiktą informaciją vertina labai gerai ir gerai (χ2=42,313; 
p<0,001), o saugios ir dalinai saugios pogimdyminiu laiko-
tarpiu jautėsi 96,2 proc. moterų (χ2=39,538; p<0,001). Dir-
bančios, gyvenančios dideliame mieste, ištekėjusios mote-
rų akušerių suteiktą informaciją (p<0,05) vertino palankiau 
nei nedirbančios, netekėjusios, gyvenančios miestelyje ar 
kaime moterys.

Didžioji dalis moterų (83,1 proc.) laiką po gimdymo 
akušerijos skyriuje įvertino labai gerai ir gerai (χ2=12,953; 
p<0,05) (6 pav.). Respondentės paminėjo, jog pirmasis 
įspūdis, atvykus į akušerijos skyrių, ir personalo empatija 
joms leido skyriuje jaustis ramiai ir saugiai.

71,8 proc. moterų (χ2=16,195; p<0,05) nurodė, jog po-
gimdyminės ir naujagimio priežiūros lūkesčiai akušerijos 
skyriuje buvo visiškai pateisinti (7 pav.) dėl kvalifikuoto 

1 pav. Gimdymo skyriaus akušerių suteiktos informacijos 
įvertinimas (N=344).

2 pav. Gimdymo skyriaus personalo komandinio darbo 
įvertinimas (N=344).

3 pav. Gimdymo skyriaus akušerių darbo įvertinimas 
(N=344).

4 pav. Gimdymo priežiūros lūkesčių patenkinimo įvertini-
mas (N=344).
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personalo pagalbos ir suteiktos informacijos pogimdymi-
niu laikotarpiu.

Vertinant moterų išsimokslinimo ir akušerijos skyriaus 
akušerių darbo įvertinimo moterų nuomone ryšį nustaty-
ta, kad 59,0 proc. aukštąjį išsimokslinimą turinčių mote-
rų akušerijos skyriaus akušerių darbą įvertino statistiškai 
reikšmingai labai gerai ir gerai (χ2=11,952; p<0,001) nei 
žemesnį išsimokslinimą turinčios moterys (8 pav.).

64,8 proc. ištekėjusių moterų statistiškai reikšmingai 
dažniau akušerių suteiktą informaciją įvertino labai gerai ir 
gerai (χ2=10,920; p<0,001) nei netekėjusios moterys.

Vertinant moterų socialinės padėties ir naujagimių bei 
moterų pogimdyminės priežiūros lūkesčių patenkinimo ryšį 
nustatyta, kad 75,3 proc. dirbančių moterų statistiškai reikš-
mingai dažniau pogimdyminės priežiūros lūkesčius laikė 
visiškai ir dalinai pateisintus (χ2=18,239; p<0,001) nei mo-
terys, kurios nurodė esančios namų šeimininkėmis (9 pav.).

5 pav. Akušerių informacijos suteikimo ir moterų išsimokslinimo 
ryšio įvertinimas (N=344).

7 pav. Pogimdyminės priežiūros lūkesčių įvertinimas (N=344).

6 pav. Laiko, praleisto akušerijos skyriuje po gimdymo, įvertini-
mas (N=344).

8 pav. Akušerių darbo ir moterų išsimokslinimo ryšio įvertinimas 
(N=344).

9 pav. Pogimdyminės priežiūros lūkesčių ir moterų socialinės pa-
dėties ryšio įvertinimas (N=344).
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Moterų priežiūros lūkesčių patenkinimas gimdymo ir 
pogimdyminiu laikotarpiu labiausiai priklauso nuo aku-
šerių suteiktos informacijos, pagalbos gimdymo metu ir 
pogimdyminiu laikotarpiu. Nustatyta, kad aukštąjį išsi-
mokslinimą turinčios, dirbančios, gyvenančios didmiestyje 
moterys, kurių amžiaus vidurkis 28 metai, tiek gimdymo 
skyriaus, tiek akušerijos skyriaus akušerių suteiktą infor-
maciją ir gautą pagalbą gimdymo ir pogimdyminiu laiko-
tarpiu įvertino labai gerai ir gerai.

Dirbančios ir aukštąjį išsimokslinimą turinčios, gyve-
nančios didmiestyje moterys, kurių amžius tarp 28-32 metų 
gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio priežiūros lūkesčius 
laikė visiškai ir dalinai pasiteisinusius.

Tolimesniuose tyrimuose būtų tikslinga didinti ap-
klaustųjų imtį, įtraukiant ne tik X klinikoje, bet ir kituose 
Lietuvos stacionaruose gimdžiusias moteris. Taip pat labai 
svarbu šią problemą nagrinėti ne tik moterų, bet ir jų gydy-
tojų bei moterų artimųjų požiūriu ir nustatyti pagrindinius 
aspektus, kurie turi neigiamos įtakos moterų gimdymo pa-
tirtims bei siekti, kad moterų priežiūros lūkesčiai tiek gim-
dymo metu, tiek pogimdyminiu laikotarpiu moterims būtų 
patenkinti kiek įmanoma geriau.

Išvados
1. Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių moterų gim-

dymo skyriaus akušerių darbą, akušerių ir gydytojų aku-
šerių-ginekologų komandinį darbą ir suteiktą informaciją 
gimdymo metu įvertino labai gerai. Daugiau nei pusė mo-
terų teigė, jog gimdymo priežiūros lūkesčiai buvo visiškai 
pateisinti.

2. Aukštąjį išsimokslinimą turinčios moterys statistiš-
kai reikšmingai dažniau gimdymo skyriaus akušerės darbą 
įvertino labai gerai ir gerai nei žemesnį išsimokslinimą tu-
rinčios moterys. Statistiškai reikšmingai dažniau ištekėju-
sios moterys gimdymo skyriaus akušerių suteiktą informa-
ciją įvertino labai gerai ir gerai nei netekėjusios moterys. 
Dirbančios moterys statistiškai reikšmingai dažniau gim-
dymo priežiūros lūkesčius laikė visiškai ir dalinai pateisin-
tus nei nedirbančios moterys.

3. Daugiau nei pusė moterų laiką, praleistą akušerijos 
skyriuje, įvertino labai gerai. Daugiau nei du trečdaliai mo-
terų priežiūros lūkesčius akušerijos skyriuje laikė visiškai 
pateisintus.

4. Statistiškai reikšmingai dažniau aukštąjį išsimoksli-
nimą turinčios moterys akušerijos skyriaus akušerių darbą 
įvertino labai gerai ir gerai nei žemesnį išsimokslinimą tu-
rinčios moterys. Ištekėjusios moterys statistiškai reikšmin-
gai dažniau akušerijos skyriaus akušerių suteiktą informa-
ciją įvertino labai gerai ir gerai nei netekėjusios moterys. 
Dirbančios moterys statistiškai reikšmingai dažniau prie-

žiūros lūkesčius akušerijos skyriuje laikė visiškai ir dalinai 
pateisintus nei nedirbančios moterys.
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ASSESSMENT OF WOMEN’S EXPECTATIONS 
OF CARE

A. Liepinaitienė, I. Poškienė
Key words: expectations of care, healthcare quality, postpartum 

period, childbirth.
The patient’s priorities, expectations, evaluation becomes an 

important step towards the implementation of the patient’s medical 
advice expectations. Patient expectations are important not only 
as his opinion, their justification affect patient satisfaction with 
healthcare services, treatment regime and the continuation of 
treatment, and treatment outcomes. There were no other survey in 
Lithuania to carry out trials to examine the care of women given 
birth expectations. In order that healthcare services are of high qu-
ality, it is very important to pay attention not only to the documents 
that govern the quality of care, but also the women themselves 
prenatal formed postpartum care expectations.

The aim of work: to assess women’s expectations of care.
In order to determine women’s expectations of care, was 

conducted instantaneous survey questionnaire survey women who 
gave birth. There were 344 postpartum women, who gave birth at X 
clinic. Study conducted from 1st November 2015 till 29th February 
2016 in Obstetric ward.

More than half women evaluated midwives work and the 
information provided during childbirth and the postnatal period 
in delivery and obstetrics units as very good. More than half of 
the women said that childbirth and post-partum care expectations 
were completely fulfilled. 

Women with higher education statistically significant more 
frequent delivery and obstetrics units’ midwives work evaluated 
as very good and well than women with lower education. Statis-
tically significant married women delivery and obstetrics units’ 
midwives information provided evaluated as very good and well 
than unmarried women. Working women statistically significant 
post-partum care kept fully and partially justified of expectations 
of childbirth than unemployed women.
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