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Santrauka
Gebėjimas sukurti ir palaikyti kuo geresnį slaugytojo ir
paciento santykį yra kompetentingo slaugytojo esmė.
Kad patenkintų šiuos poreikius, slaugytojas turi suprasti
savo ir kitų emocijas, gebėti jas tinkamai reikšti. Slaugytojų vadovai išreiškė nuomonę, kad slaugytojas turi būti
emociškai išprusęs, kad galėtų išreikšti savo emocijas ir
bendrauti su pacientais bei kitais sveikatos priežiūros komandos nariais. Emocinis intelektas padarė didelę įtaką
slaugos kokybei. Darbo tikslas − nustatyti slaugytojo
emocinio intelekto įtaką slaugymo procesui, išanalizavus publikuotus mokslinius šaltinius. Literatūros šaltinių paieška buvo vykdoma naudojantis elektroninėmis
duomenų bazėmis PubMed, Google Scholar. Į sisteminę
apžvalgą įtrauktas 21 straipsnis nagrinėjama tema. Rezultatai parodė, kad emocinis intelektas turi sąsają su
geresniais asmeniniais ir profesiniais slaugos specialistų
rezultatais. Emocinis intelektas teigiamai veikia keturias slaugos sritis: perdegimą, slaugytojų vadovavimą
ir švietimą, slaugos kokybę ir darbo aplinką. Nustatyta,
kad būtina integruoti emocinio intelekto mokymus, ruošiant būsimus slaugos specialistus bei slaugos lyderius.
Įvadas
Nuolatinė emocinė ir psichologinė įtampa darbe, kuriai
būdingas asmeninių ir (arba) socialinių išteklių sumažėjimas, gali sukelti būseną, vadinamą „perdegimo sindromu“.
Ši psichologinė būklė apima tris aspektus: emocinį išsekimą, depersonalizaciją ir profesinį pasitenkinimą, iš kurių
emocinis išsekimas yra pagrindinė „perdegimo sindromo“
dimensija. Daug atliktų tyrimų rodo, kad sveikatos priežiūros
specialistai yra labai linkę į „perdegimą“ [1]. Įrodyta, kad
„perdegimas“ daro žalingą poveikį slaugytojams, nes atsiliepia jų sveikatai. Jis taip pat turi įtakos sveikatos priežiūros
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organizacijoms, nes didina pravaikštų skaičių, nepasitenkinimą darbu ir skatina atsisakyti profesijos.
Mokslinių tyrimų rezultatų skaičiai, rodantys vis stipresnius žmonių patiriamus emocinius sutrikimus, liudija apie
sparčiai augančią agresyvumo bangą, todėl jau kelis dešimtmečius mokslininkai intensyviai tiria žmogaus emocijas.
Pastaruoju metu pasaulyje ir Lietuvoje vis dažniau sutinkama
emocinio intelekto sąvoka [2], kuri apibrėžia asmens gebėjimus atpažinti, išreikšti, suprasti ir reguliuoti neigiamas arba
teigiamas savo ir kitų emocijas [3].
Slaugytojų darbo vietoje labai įtempta aplinka, kurioje
daugelis slaugytojų susiduria su emociniais įvykiais, susijusiais su pacientų mirtimi ir liga. Tokiose stresinėse situacijose
gali nukentėti ir tarpasmeniniai santykiai su kolegomis. Vis
didesnį susirūpinimą kelia agresija sveikatos priežiūros įstaigose, nukreipta prieš slaugytojus, pirmiausia iš kolegų ir
vadovų pusės. Nustatyta, kad EI padeda slaugytojams kurti
sėkmingus tarpasmeninius santykius, gauti kolegų palaikymą
ir valdyti stresą darbo vietoje, o visa tai gerina paciento
priežiūros rodiklius [4].
M. Cleary ir jos bendraautoriai (2018) teigia, kad emocinis intelektas lemia pažinimą, o pažinimas − veiksmingą
sprendimų priėmimą, kuris gali turėti įtakos tiek pacientams,
tiek sveikatos priežiūros specialistams. Emocinis intelektas
leidžia geriau prisitaikyti naujose situacijose, o tyrimai parodė, kad jis susijęs su geresniais organizacijos veiklos rezultatais, komandiniu darbu ir konfliktų valdymu. Slaugymo
procesas yra darbas komandoje ir nuolatinis įvairių pacientų
sveikatos poreikių tenkinimas, emocinis intelektas gali būti
svarbus sėkmės elementas.
Tyrimo tikslas − nustatyti slaugytojo emocinio intelekto
įtaką slaugymo procesui, išanalizavus publikuotus mokslinius šaltinius.
Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga. Atrinkti straipsniai, kuriuose aprašoma emocinio intelekto įtaka slaugymo
procesui. Mokslinės literatūros paieška buvo atlikta PubMed,
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Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Emocinis intelektas. Emocinis intelektas yra tema, kuria
domisi įvairių sričių mokslininkai, tačiau jis vis dar laikomas palyginti nauja sąvoka [5]. Nors daugelis mokslininkų
trumpai užsiminė apie šios sąvokos egzistavimą XX a. septintajame dešimtmetyje, emocinio intelekto raida prasidėjo
nuo J. Mayer, D. Caruso ir P. Salovey darbų. Šie autoriai
emocinį intelektą suvokė kaip gebėjimų, reikalingų atpažinti savo ir kitų emocijas, jas valdyti, suprasti ir panaudoti
argumentacijai stiprinti, visumą. Siekiant dar labiau išplėsti
šį apibrėžimą, buvo sukurtas emocinio intelekto gebėjimų
modelis, dar žinomas kaip keturių šakų emocinio intelekto
modelis [6].
Emocinis intelektas ir slaugymo procesas. Slaugos
personalas laikomas profesionalų komanda, kuri dėl kasdienės ypač sudėtingos rutinos, priversta susidurti su skausmu,
liūdesiu ir mirtimi, todėl slaugytojams tenka patirti daugiau
streso, nerimo ir depresijos simptomų. Stresą taip pat sukelia
nuovargis, didelis darbo krūvis ir slaugytojų nesugebėjimas
susidoroti su pacientų ir jų šeimų emociniais poreikiais [7].
Yra žinoma, kad emocijos sudaro slaugos praktikos pagrindą,
jos atlieka svarbų vaidmenį profesiniuose santykiuose ir
priimant sprendimus dėl pacientų priežiūros, taip pat gali
paveikti sveikatos priežiūros darbuotojų tarpasmeninius
santykius [3].
Atsižvelgdami į anksčiau minėtus veiksnius, mokslininkai tiesiogiai sieja emocinį intelektą su slaugos rezultatais.
Yra įrodyta, kad sumažėjęs pacientų griuvimo, hospitalinių
infekcijų ir pragulų atsiradimo skaičius tiesiogiai
priklauso nuo aukšto slaugytojų emocinio intelekto [4]. Be to, A. Heydari ir kt. nustatė, kad
emocinis intelektas koreliavo su slaugytojų kompetencijomis tinkamai atlikti tokias užduotis, kaip
kokybiškos priežiūros užtikrinimas ir pacientų
mokymas [8].
Medicinos institutas vienoje iš savo bendro
sutarimo ataskaitų atskleidė, kaip svarbu keisti
slaugytojo vaidmenį, kad jis atitiktų įvairialypės
sveikatos priežiūros sistemos reikalavimus. Pacientų saugos gerinimas skatinant aukštos kokybės slaugą vis dar yra slaugos proceso prioritetas.
Siekiant apibrėžti kokybišką slaugą, moksliniuose
tyrimuose buvo naudojami įvairūs kintamieji,
įskaitant slaugos kokybės rodiklius, slaugytojo ir
paciento santykius, pacientų pasitenkinimą slauga
ir bendrus pacientų slaugos rezultatus. Šie kintamieji taip pat buvo naudojami emocinio intelekto
sąvokai slaugos praktikoje tirti. Akivaizdu, kad
mokslininkai nustatė teigiamą slaugos kokybės
1 pav. Analizuojamų publikacijų paieškos duomenų bazėse rezultatai
ir slaugytojo emocinio intelekto lygio koreliaciją,
Google Scholar duomenų bazėse, naudojant raktinius žodžius
ir jų derinius: emocinis intelektas, slaugytojų emocinis intelektas, emocinio intelekto įtaka slaugos procesui, slaugytojų perdegimo sindromas. Iš viso atrinkta ir išanalizuota 21
publikacija. Duomenų apdorojimui taikomas aprašomosios
kokybinės turinio analizės metodas. Rezultatai sugrupuoti
pagal esminius radinius.
Paieška atlikta nuo 2021 m. spalio 1 d. iki gruodžio 15
dienos.
Atrankos kriterijai: 1) įtraukimo – empiriniai tyrimai ir
literatūros analizės, ne senesnės nei 10 metų (nuo 2011 m.
sausio 1 dienos), publikuotos anglų kalba, kurių visą tekstą
buvo galima skaityti nemokamai; 2) atmetimo – straipsniai,
neturintys nemokamos viso teksto prieigos, senesnės nei 10
metų publikacijos.
Pritaikius visus atrankos kriterijus pagal paieškos sąvokas, rasti 2400 įrašai. Pagal pavadinimus atrinkta 400
publikacijų, iš kurių 150 buvo atmestos, nes jų santraukų
turinys neatitiko temos. Pašalinus dublikatus (n=26), buvo
analizuojamas viso teksto straipsnių tinkamumas, iš kurių
24 perskaitytos viso teksto publikacijos atitiko nagrinėjamą
temą. Atmesti straipsniai nebuvo įtraukti į literatūros sąrašą.
Tolesnei straipsnių analizei atrinkta 21 viso teksto publikacija, atitinkanti tyrimo temą (1 pav.). Duomenų palyginimas
ir apibendrinimas aprašytas 1 lentelėje, kurioje pateikiama
aprašomoji tyrimų santrauka: tyrimo autoriai, metai ir šalis,
tyrimo tikslas ir apimtis, analizės metodai ir priemonės bei
pagrindiniai studijų rezultatai.
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1 lentelė. Publikacijų apie slaugytojų emocinio intelekto tyrimus santrauka.
Autoriai,
metai, šalis
1. V. Salvarani ir kt,
2019, Italija

Tyrimo tikslas

Patikrinti sąmoningumo, emocijų reguliavimo
sunkumų ir empatijos vaidmenį,
aiškinant greitosios pagalbos
slaugytojų perdegimo lygį.
2. A. SkarPEC (angl. Probalienė ir
file of Emotional
kt., 2019, Lie- C o m p e t e n c e )
tuva, Belgija instrumento validavimas lietuvių
kalba
3. A. Towell Nustatyti slauir kt., 2013,
gytojų, dirbančių
Afrika
skubiosios medicinos pagalbos
srityje, emocinį
intelektą
4. A.
Išanalizuoti liteNoquez,
ratūros šaltinius
2019, JAV
apie slaugytojų
emocinį intelektą

Metodai ir analizės priemonės

Išvados

Naudojant galiojančius ir patikimus sa- Skubiosios pagalbos slaugytojos, turinčios daugiau dėvianalizės klausimynus, buvo vertinamas mesingumo, emocijų reguliavimo ir empatijos įgūdžių,
perdegimo lygio intensyvumas, dispozici- geriau įveikia su darbu susijusį stresą
niai sąmoningumo aspektai, emocijų reguliavimo sunkumai ir empatijos dimensijos

Originalus PEC klausimynas, susidedantis
iš 50 teiginių, pateikiamų 5 balų Likert’o
skalėje (po penkis teiginius kiekvienai iš
dešimties emocinių kompetencijų) buvo
išverstas iš anglų kalbos bei padarytas
atgalinis vertimas
Taikytas neeksperimentinis kiekybinio
aprašomojo tyrimo planas

PEClt pasižymi aukštu suderinamumu ir validumu, todėl
gali būti naudojamas tiek tolimesniems moksliniams tyrimams, tiek ir asmeniniam naudojimui, siekiant nusistatyti
turimas emocines kompetencijas
Vyresnio amžiaus praktikuojančios slaugytojos, turinčios
daugiau patirties skubiosios medicinos pagalbos slaugos
srityje, pasižymi aukštesniu emocinio intelekto lygiu

Sisteminė 2010-2017 m. paskelbtų moks- Emocinis intelektas teigiamai veikia slaugytojo profesiją.
linių tyrimų apie emocinį intelektą slaugos Reikia standartizuoto požiūrio į jo vertinimą slaugos srisrityje literatūros apžvalga
tyje, taip pat griežtų išilginio stebėjimo ir eksperimentinių
projektų, kad būtų galima išsamiau atskleisti jo naudą.
Emocinis intelektas turėtų būti įtrauktas į slaugytojų ir
slaugytojų vadovų ugdymo programą
Sisteminė mokslinių tyrimų apie emocinį Nustatyta, kad penki EI elementai buvo veiksmingi ugintelektą slaugos srityje literatūros apž- dant vadovavimo ir bendravimo įgūdžius. Yra įrodymų,
valga
patvirtinančių teigiamą ryšį tarp EI ir saugios, veiksmingos slaugos praktikos. Nepaisant įrodymų, kad EI daro
teigiamą poveikį sveikatos priežiūros organizacijoms, EI
įgūdžiai retai skatinami slaugos mokymo programose.
Kad studentai galėtų efektyviai mokytis EI koncepcijų,
labai svarbi palanki mokymosi aplinka

5. R. B.
Parnell ir kt.,
2015, JAV

Surinkti informaciją apie emocinį
intelektą, siekiant įtraukti
jį į savo asocijuotojo laipsnio
programą

6. J. D.
Mayer ir kt.,
2016, JAV

Vadovaujantis Mokslinės literatūros analizė, siekiant
naujais EI prin- patobulinti ankstesnį EI gebėjimų modelį
cipais, buvo iš
naujo suformuluotas pirminis
gebėjimų modelis, patikslinti
ankstesni neaiškūs modelio teiginiai ir pakeista
jo dalis, atsižvelgiant į dabartinius tyrimus

Sukurtas patikslintas keturių šakų modelis leidžia apžvelgti problemų turinį, susijusį su emociniu intelektu. Čia
aptariami susiję modeliai apibrėžia asmeninio ir socialinio
intelekto turinį. Šios turinio specifikacijos yra svarbios
vertinant šios srities testų aprėptį
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7. M.S.
Konstantinou
ir kt., 2017,
Jungtinė
Karalystė

Įvertinti Kipro
valstybinių ligoninių slaugos
personalo EI,
nustatyti, kokie
veiksniai susiję
su EI, ištirti, kaip
EI koreliuoja su
emocine būsena
( t . y. n e r i m u ,
stresu ir depresija)
8. A. Heydari Įvertinti slaugyir kt., 2016,
tojų kompetenIranas
cijos lygį ir jo
galimą ryšį su
jų asmenybe ir
emociniu intelektu

9. Y. L. Lu
ir kt., 2021,
Singapūras

Išnagrinėti turimą literatūrą
apie slaugytojų
emocinio intelekto suvokimą
klinikinėje aplinkoje

10. C. J.
Newton ir
kt., Jungtinė
Karalystė

Ištirti emocinio
intelekto, kaip
darbo stresorių
mažintojo, poveikį darbuotojų
prisitaikymui

11. K. L.
Edward ir
kt., 2017,
Australija

Ištirti emocinį
darbą, dirbant su
psichikos sveikata, jo apraiškas, poveikį ir
būdus šį poveikį
sušvelninti

585 slaugytojos užpildė Graikijos emocinio intelekto skalę (GEIS), sudarytą iš 52
klausimų, kuriais vertinami keturi pagrindiniai emociniai įgūdžiai (emocijų raiška
ir atpažinimas, emocijų kontrolė, emocijų
naudojimas mąstymui palengvinti, rūpinimasis ir empatija), Depresijos, nerimo ir
streso skalę (DASS 21), atsakė į klausimus
apie demografines, socialines ir ekonomines bei profesines charakteristikas

Tyrimas atskleidė neoptimalius EI rodiklius ir patvirtino
neigiamą ryšį su slaugytojų emocine būkle. Remiantis
literatūros duomenimis, EI galima ugdyti, todėl tinkamos
programos galėtų iš esmės pagerinti slaugos personalo
emocinius įgūdžius

Taikant kryžminio pjūvio apklausos modelį, trys priemonės, įskaitant slaugytojų
kompetencijos skalę, trumpąją Schutte‘s
emocinio intelekto testo formą ir trumpąją 10 punktų Didžiojo penketo faktorių aprašo versiją, buvo vienu metu pateikti atsitiktinės atrankos būdu sudarytai
stratifikuotai 220 slaugytojų, dirbančių
Mašhado medicinos mokslų universiteto
ligoninėse, imčiai. Duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 11.5
Aštuoniose elektroninėse duomenų bazėse
(CINAHL, Cochrane, Embase, ProQuest
Dissertations and Theses Global, PsycInfo,
PubMed, Scopus ir Web of Science) buvo
atlikta paieška iki 2020 m. lapkričio mėn.
Kokybės vertinimas atliktas naudojant
Kritinio vertinimo įgūdžių programos kontrolinį sąrašą. Duomenų analizė atlikta taikant Sandelowski ir Barroso dviejų etapų
metaapibendrinimo ir metasintezės metodą
Remiantis darbo poreikių išteklių modeliu, buvo tiriamos 306 sveikatos priežiūros
sektoriaus slaugytojos, siekiant išbandyti
darbo stresorių, EI ir jų tarpusavio sąveikos modelį slaugytojų pasitenkinimo
darbu ir psichologinės sveikatos atžvilgiu.
Pagal hipotetinį modelį buvo numatyta,
kad aukštesni EI bruožai švelnins galimą
neigiamą stresorių poveikį darbuotojų
prisitaikymui. Modeliui patikrinti, be sąveikos efektų, naudota dvipusė moderuota
hierarchinė daugialypė regresinė analizė
2016 m. birželio mėn., taikant sisteminių
apžvalgų ir metaanalizių metodiką, buvo
atlikta sisteminė paieška bibliografinėse
duomenų bazėse, siekiant rasti atitinkamos
literatūros. Duomenų atranką ir sintezę atliko trys recenzentai. Įtraukimo kriterijai
apėmė bet kokius originalius tyrimus,
kuriuose buvo nagrinėjamas psichikos
sveikatos slaugytojų emocinis darbas

Irano slaugytojai savo bendrą profesinę kompetenciją
vertino panašiai, kaip ir kitų šalių slaugytojai. Žinios
apie slaugytojų kompetencijos lygį ir su juo susijusius
veiksnius, įskaitant asmenybę ir emocinį intelektą, gali
padėti slaugytojų vadovams didinti slaugytojų profesinę
kompetenciją, tinkamai paskirstant užduotis ir vykdant
kvalifikacijos kėlimo programas, taip gerinant pacientų
sveikatos priežiūrą

Slaugytojos išreiškė susidomėjimą savo emocinio intelekto stiprinimu, nurodė kliūtis ir pateikė atitinkamas
rekomendacijas, kurios padėtų joms siekti šio tikslo.
Būsimieji tyrimai turėtų būti geografiškai paskirstyti ir
apimti slaugytojus iš visų profesijos sektorių, kad būtų
sukauptas holistinis ir išsamus konceptualus emocinio
intelekto supratimas

Tyrimo rezultatai atskleidė nevienareikšmiškus rezultatus, susijusius su tikėtinu pagrindiniu EI poveikiu ir
penkiais reikšmingais moderuojančiais poveikiais. Kai
kurios sąveikos patvirtina slopinimo hipotezę; priešingai
nei tikėtasi, slopinimo poveikis buvo nustatytas žemo EI
asmenims

Rezultatai pabrėžė, kad emocinis darbas gali paskatinti
psichikos sveikatos slaugytojų emocinio intelekto ugdymą ir asmeninį augimą. Atsižvelgiant į šias išvadas,
buvo apsvarstytos klinikinės praktikos rekomendacijos,
apėmusios palankią darbo aplinką, slaugytojų įtraukimą
į sprendimų priėmimą ir nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes, kurios padėtų ugdyti emocinį intelektą
ir atsparumą
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12. E. Hong Sudaryti ir pa- Struktūrinių lygčių modeliavimas buvo
ir kt., 2016,
tikrinti struk- naudojamas slaugytojų ketinimų keisti
Pietų Korėja tūrinių lygčių darbo vietą hipotetinio modelio tinkamumodelį slaugy- mui analizuoti. Tyrimo duomenys buvo
tojų ketinimams renkami 2014 m. rugpjūčio 4-22 dienok e i s t i d a r b o mis, naudojant klausimynus. Analizė atvietą, įskaitant likta naudojant SPSS 18.0 ir AMOS 20.0
emocinį darbą, versiją
stresą darbe,
emocinį intelektą
ir perdegimą,
siekiant nustatyti emocinio
intelekto tarpinį
poveikį tarp šių
kintamųjų
13. Y. Nagel Apibūdinti re- Atliktas kiekybinis aprašomasis tyrimas.
ir kt., 2016,
gistruotų slaugy- Tikslinė populiacija − slaugytojos, praAustralija
tojų, pradedančių dedančios dirbti intensyviosios terapijos
dirbti reanima- skyriuose. Duomenys iš registruotų slaucijos ir intensy- gytojų buvo renkami naudojant trumpąjį
viosios terapijos emocinio intelekto klausimyną ir analizuoskyriuose priva- jami naudojant Statistical Package for the
čioje Gautengo Social Sciences programinę įrangą
(Pietų Afrika) ligoninių grupėje,
emocinį intelektą
14. A. Lawal Išnagrinėti ke- Tyrimas buvo kryžminio pjūvio apklausa,
ir kt., 2017,
turių emocinio kurios metu, taikant patogiąją atranką,
Nigerija
intelekto dimen- buvo atrinkti 228 slaugytojai. Tyrime dalysijų ir suvokia- vavusioms 228 slaugytojoms buvo pateikti
mos organiza- klausimynai, kuriuos sudarė demograficinės paramos niai duomenys, streso darbe, organizacinepriklausomą nės paramos ir emocinio intelekto skalės.
ir bendrąją įtaką Duomenys buvo analizuojami naudojant
slaugytojų pati- koreliacinę matricą ir hierarchinę daugiariamam stresui lypę regresiją
Nigerijos mokomojoje ligoninėje
15. M. Chao Išnagrinėti per- Hierarchinė moderuota regresija buvo
ir kt., 2016,
degimo ir paci- naudojama analizuojant 98 porinių duoJaponija
entų vertinamos menų rinkinius, gautus iš slaugytojų ir jų
slaugos kokybės pacientų universiteto ligoninėje, Taivane
ryšį bei emocinio intelekto ir
demografinių
kintamųjų moderuojantį vaidmenį

Tyrimo rezultatai leidžia manyti, kad emocinio intelekto
didinimas gali iš esmės sumažinti slaugytojų ketinimą
keisti darbo vietą, nes mažina emocinio darbo poveikį
perdegimui

Registruotų slaugytojų, pradėjusių dirbti kritinės slaugos
aplinkoje, emocinis intelektas rodė aukštesnį visuotinio
emocinio intelekto diapazoną: gerovės veiksnys buvo
įvertintas aukščiausiais balais, po jo − emocionalumo
veiksnys, po jo − savikontrolės veiksnys, o bendravimo
veiksnys buvo įvertintas žemiausiais balais

Kitų asmenų emocijų vertinimas, tikslus slaugytojų
emocijų naudojimas ir ligoninės vadovybės parama yra
svarbiausi veiksniai, paaiškinantys jų reakcijas į su darbu
susijusį stresą

Slaugos vadovybė turėtų skirti ypatingą dėmesį nuolatinių, ištekėjusių ir vyresniųjų slaugytojų išlaikymui.
Siekiant užtikrinti tvarią slaugytojų darbo jėgą ateityje,
naujai baigusiems studijas registruotiems slaugytojams
turėtų būti sudarytos sąlygos gauti nuolatines darbo vietas
ir ilgalaikio profesinio tobulėjimo galimybes
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Tyczkowski
ir kt., 2015,
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Nustatyti Viskonsino ir Ilinojaus valstijose
dirbančių slaugytojų vadovų,
EI lygį ir ryšį su
vadovavimo stiliumi

17. E.
Nustatyti įgūCodier, 2017, džius, padedanJAV
čius užtikrinti
tikslų bendravimą ir informacijos perdavimą,
optimalią į pacientą orientuotą
priežiūrą, komandos veiklą
ir pacientų saugumą
18. M.
Tofighi ir kt.,
2015, Iranas

19. Y. Zhu
ir kt., 2015,
Kinija

Ištirti emocinio intelekto ir
organizacinio
pilietiškumo
elgsenos ryšį
tarp skubiosios
pagalbos slaugytojų, dirbančių
Kermano medicinos universiteto prižiūrimose
mokomosiose
ligoninėse Irano
pietryčiuose
Ištirti emocinio
intelekto ir organizacinio teisingumo poveikį
Kinijos slaugytojų įsitraukimui
į darbą; ištirti
organizacinio
teisingumo tarpininkavimo vaidmenį, siekiant
nustatyti klinikinių slaugytojų
įsitraukimo į
darbą skatinimo
pasekmes

Taikytas aprašomasis, žvalgomasis tyrimo
planas, sudarytas iš slaugytojų vadovų,
dirbančių 6 didelėse Vidurio Vakarų šalių sveikatos priežiūros sistemose. Dalyvauti tyrime slaugytojų vadovus pakvietė
jų darbdavys. Tyrimo dalyviai užpildė
internetinę sutikimo formą ir demografinius, daugiaveiksnio vadovavimo klausimyno (MLQ) 5X formos ir emocinio
kotiruojamumo inventoriaus (EQ-i 2.0)
klausimynus
Pristatoma emocinio intelekto sąvoka ir
sutelkiamas dėmesys į rezultatus, kurie
rodo, kad emocinio intelekto gebėjimai
gali turėti įtakos individualiam darbui, tarpasmeniniams santykiams ir komandos
veiklai taip, kad pacientai taptų saugesni.
Šios išvados bus aptartos slaugytojų mokymo kokybės ir saugos (QSEN) projekto
kompetencijos standartų šešių teiginių,
parengtų pagal pagrindines visų sveikatos priežiūros specialistų kompetencijas,
kurios buvo įtrauktos į 2003 m. IOM
ataskaitą „Sveikatos profesijų mokymas“,
kontekste: Tiltas į kokybę
Šiame tyrime naudotas aprašomasis
skerspjūvio planas. Tyrime dalyvavo 150
skubiosios pagalbos slaugytojų, dirbančių
Kermano medicinos universiteto prižiūrimose mokomosiose ligoninėse. Emocinio intelekto ir organizacinio pilietiškumo
elgsenos klausimynas buvo naudojamas
slaugytojų emociniam intelektui ir organizacinei pilietiškumo elgsenai įvertinti,
taikant prieinamą atrankos metodą

Nustatyti statistiškai reikšmingi teigiami ryšiai tarp EI ir
transformacinio vadovavimo (papildomų pastangų, efektyvumo ir pasitenkinimo). Statistiškai reikšmingų ryšių
tarp EI ir transakcinio ar nesikišimo (angl. laissez-faire)
vadovavimo stilių nepastebėta

Daugiapakopės atrankos būdu buvo
įtraukta 511 slaugytojų iš keturių valstybinių ligoninių. Duomenys buvo renkami naudojant Wong ir Law emocinio
intelekto skalę, organizacinio teisingumo
klausimyną ir Utrechto įsitraukimo į darbą
skalę-9. Duomenys analizuoti taikant
struktūrinių lygčių modeliavimą

Emocinis intelektas ir organizacinis teisingumas teigiamai prognozuoja įsitraukimą į darbą, o organizacinis
teisingumas iš dalies tarpininkauja emocinio intelekto ir
įsitraukimo į darbą ryšiui

Emocinio intelekto gebėjimų poveikis veiklos rezultatams, terapiniams santykiams, konfliktų valdymui, komandos veiksmingumui ir saugos kultūrai organizacijoje
rodo, kad šių gebėjimų turėjimas gali padėti sumažinti
stulbinantį pacientų mirčių skaičių kasmet dėl medicininių klaidų. Dauguma šių klaidų susijusios su netinkamu
bendravimu, todėl labai svarbu nustatyti įgūdžius, kurie
padeda užtikrinti tikslų bendravimą ir informacijos perdavimą, optimalią į pacientą orientuotą priežiūrą, komandos
veiklą ir pacientų saugą

Tyrime siūloma, kad sveikatos priežiūros įstaigų vadovai,
siekdami padėti skubiosios pagalbos slaugytojoms, turėtų
organizuoti sistemingą ir dinamišką emocinio intelekto ir
organizacinio pilietiškumo elgsenos politiką ir procedūras
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Aprašyti skubiosios pagalbos
slaugytojų, skubiosios pagalbos skyriuose
slaugančių mirštančius suaugusiuosius, patirtį,
siekiant geriau
suprasti šių pacientų ir jų gedinčių šeimų slaugą
lengvinančius
ar sunkinančius
veiksnius

Metodologinė kokybė buvo vertinama
pagal Kritinio vertinimo įgūdžių programos kontrolinį sąrašą, skirtą kokybiniams
tyrimams, Niukaslo ir Otavos kokybės
vertinimo skalę, skirtą kiekybiniams tyrimams. Duomenų analizė atlikta remiantis
integruotos apžvalgos metodu
Naudotas kokybinis modelis, taikant interpretacinį aprašomąjį metodą. Pusiau
struktūruoti interviu buvo atlikti su 11
skubiosios pagalbos skyriaus slaugytojų
iš Kanados akademinės sveikatos mokslų
sistemos

teigdami, kad esminiai kokybiško slaugos proceso elementai,
tokie kaip autonomija, atsakomybė, mentorystė, kolegialumas ir aktyvumas, taip pat yra su emocinio intelekto sąvoka
susijusios savybės [9].
Vienas tyrimas atskleidė nevienareikšmį emocinio intelekto poveikį, nes slaugytojos, kurių EI žemas, yra apsaugotos nuo psichologinio streso, ypač dėl konfliktų su
bendradarbiais ar sumažėjusio darbo krūvio [10].
EI ir „perdegimo sindromas“. Slaugytojo profesija
jau savaime yra emociškai įtempta, nes slaugytojai dirba
sveikatos priežiūros priešakyje ir patiria didelį stresą pacientų mirties ir ligos atvejais. Nagrinėjant mokslinę literatūrą, paaiškėjo, kad slaugytojai dažnai patiria „perdegimo
sindromą“, todėl dauguma straipsnių buvo nukreipta į EI
svarbą, mažinant slaugytojų stresą darbe ir pašalinant „perdegimo sindromo“ riziką. Keli straipsniai patvirtino, kad
EI padeda apsaugoti slaugytojus nuo streso ir perdegimo,
todėl aukštas EI gali būti naudingas, sprendžiant slaugytojų
trūkumo problemą, nes netiesiogiai mažina slaugytojų kaitą
[11-13]. Tai yra aktualu slaugai, nes dėl keliamų aukštų
darbo reikalavimų padidėjo darbuotojų kaitos lygis, todėl
daugelyje šalių trūksta slaugos darbuotojų [14].
Tam tikri EI komponentai yra svarbesni, mažinant perdegimą. Nustatyta, kad emocinis vertinimas (gebėjimas suprasti
ir išreikšti savo emocijas), emocijų valdymas (gebėjimas
veiksmingai vertinti ir valdyti savo ir kitų teigiamas ir neigiamas emocijas) ir emocinė kontrolė (gebėjimas veiksmingai
kontroliuoti emocijas) yra svarbūs EI veiksniai, mažinantys

Slaugos programų metu ugdomi tokie įgūdžiai, kaip atsparumas, leidžia studentams geriau pasirengti spręsti
unikalius slaugos praktikos iššūkius

Skubiosios medicinos pagalbos slaugytojos tikino, kad
dėjo visas pastangas, kad suteiktų gyvenimo pabaigos
slaugos intervencijas, kurios suteikė profesinio pasitenkinimo jausmą. Ateityje rekomenduojamos tokios
intervencijos: propaguoti skubiosios pagalbos skyriaus
dizainą ir fizinį išdėstymą, kad būtų galima teikti gailestingą gyvenimo pabaigos priežiūrą, vykdyti politiką
ir mokymus, skirtus šeimoms ir jų dalyvavimui, remti
slaugos personalą

slaugytojų stresą ir perdegimą [14], todėl svarbu atkreipti
dėmesį į slaugytojų EI lavinimo mokymus ir aplinką, įgalinančią dirbti nuolatinio emocinio streso sąlygomis, apsisaugant nuo fizinio išsekimo ir psichinės įtampos [15].
EI ir slaugos ugdymas bei lyderystė. Sveikatos priežiūros organizacijose suprantama, kokie yra vertingi komandos
nariai ir vadovai, kuriems būdingas veiksmingas konfliktų
valdymo stilius ir dėmesys bendradarbiavimui. Domimasi,
ar EI mokymas gali padidinti transformacinį vadovavimą
− naująjį vadovavimo stilių, kuris pabrėžia aiškią viziją ir
įkvėpimą, siekiant motyvuoti pavaldinių transformaciją.
Teigiama, kad EI gali būti ypač vertingas, didinant slaugos
lyderių veiksmingumą [16].
Veiksmingas slaugytojų vadovas turi būti emociškai išprusęs. Slaugytojo vadovo EI įgūdžiai ne tik padeda užtikrinti
kokybišką pacientų priežiūrą, bet ir gerina palankią darbo
aplinką visiems slaugytojams. Emociškai išprusę slaugytojų
vadovai yra aukšto lygio specialistai, kurie labai prisideda
prie personalo veiklos rezultatų, įkvėpdami, motyvuodami,
kurdami palankią ir puoselėjančią aplinką slaugytojams,
kurie dirba jiems vadovaujant. Jie įkvepia kitus slaugytojus
laikytis įstaigos vertybių ir atsidavusiai siekti organizacijos
tikslų. Ši emociškai išprususio slaugytojo vadovo savybė
sukuria spartų efektą, kuris prisideda prie didesnio darbuotojų darbo našumo, skatinančio organizacijos interesus atitinkančią slaugos kokybę. Šių EI bruožų turėjimas siejamas
su slaugos lyderių, pasižyminčių rezonansiniu vadovavimo
stiliumi, ugdymu. Rezonansinis lyderis yra tas, kuris geba
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tinkamai naudoti emocijas ir dirbti kartu su kolegomis. Šie
duomenys tik patvirtina hipotezę, kad EI yra būtinas slaugytojų lyderystės kriterijus [13].
K. Hogan et al. (2015) aprašė slaugytojų ir pacientų
santykių svarbą ir tai, kaip šis ryšys gali paveikti bendrąją
pacientų priežiūrą. Autoriai savo požiūrį palaikė aiškindami,
kad slaugytojo ir paciento santykis labai priklauso nuo slaugytojo gebėjimo suvokti savo ir kitų emocijas, suprasti jausmus, valdyti emocijas, taip pat nuo emocijų panaudojimo,
siekiant palengvinti argumentavimą. Mokslininkai nustatė,
kad klinikinės slaugytojos, kurios pasižymėjo tam tikru
emocinio intelekto lygiu, galėjo daryti teigiamą įtaką slaugos kokybės rodikliams, užmegzti prasmingus santykius su
pacientais ir jų šeimomis, prisiimti vadovaujantį vaidmenį,
užtikrinant pacientų saugą. Papildomi moksliniai duomenys
susiejo emocinį intelektą su pasitenkinimu darbu, aukštu
klinikinių darbuotojų išlaikymo lygiu ir žemu darbuotojų
perdegimo lygiu [17].
Vieno tyrimo rezultatai buvo nepakankami, kad būtų
galima nustatyti, ar EI turėjo įtakos slaugytojų teikiamų paslaugų kokybei (vertinant pacientų klausimyną). EI neigiamai koreliavo su aleksitimija ir nerimu dėl mirties − dviem
veiksniais, kurie yra svarbūs slaugytojų gebėjimui įsijausti į
paciento būseną ir įveikti emocijas, susijusias su mirštančio
paciento slauga [15].
EI ir darbo aplinka. Paskutinėje temoje buvo vertinamas EI vaidmuo, keičiant slaugytojų darbo aplinką. Keliuose
moksliniuose tyrimuose buvo iškelta hipotezė, kad slaugytojų
EI didinimas pagerintų darbo vietą, nes anksti būtų galima
nustatyti netinkamą tarpasmeninį elgesį, taip padidinant komandinį bendradarbiavimą ir bendrą pasitenkinimą darbu.
Šią hipotezę patvirtina literatūra, kurios analizė parodė, kad
EI įtraukimas į vadovavimą organizacijai sušvelnina nusistovėjusią patyčių kultūrą, sutelkiant dėmesį į optimizmą,
užuojautą ir atsparumą stresą keliančiose darbo vietose. EI
mokymų organizavimas atskiriems darbuotojams naudingas
siekiant atgrasyti nuo patyčių darbe [4].
Labai svarbu suprasti, kad EI slaugytojų darbo aplinkoje
veikia ne izoliuotai. Veikiau reikia aplinkos, kuri skatintų
komandos formavimą ir bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, M.
Tofighi ir kt. pažymėjo, kad keturi EI komponentai (savęs ir
kitų suvokimas, savęs valdymas ir santykių su kitais valdymas) veikia kartu, didindami darbuotojų elgesį, orientuotą į
organizacijos naudą, be noro gauti kompensaciją [18]. Y. Zhu
ir kt. pažymėjo, kad EI darbo aplinkoje, kurioje pirmenybė
teikiama teisingumui, didina slaugytojų įsitraukimą į darbą.
Slaugytojų vadovai, kurių EI buvo aukštesnis, sėkmingiau
kūrė komandą ligoninėse, kuriose daugiausia dėmesio buvo
skiriama bendram problemų sprendimui, palyginti su ligoninėmis, kuriose EI nebuvo [19].

Autoriai nustatė, kad slaugytojų EI veikia organizaciniai
veiksniai, įskaitant organizacinę infrastruktūrą, organizacinį
teisingumą ir santykius su slaugytojų vadovais [14].
Išvados
1. Slaugytojai paprastai yra išmokyti ir socializuoti taip,
kad su pacientais bendrautų bendradarbiaudami ir palaikydami juos, nepaisant to, kokios sudėtingos, sunkios ar
net traumuojančios gali būti slaugytojo ir paciento santykių
aplinkybės.
2. Emocinis intelektas, nors tai ir nauja sąvoka, suteikė
naują postūmį jo sąsajoms su geresniais asmeniniais ir profesiniais rezultatais. EI teigiamai veikia keturias slaugos
sritis: perdegimą, slaugytojų vadovavimą ir švietimą, slaugos
kokybę ir darbo aplinką. Vis dėlto reikia labiau standartizuoto
požiūrio į EI apibrėžimą ir vertinimą, taip pat reikia griežtai
parengtų išilginių ir eksperimentinių tyrimų, kad būtų galima įvertinti ilgalaikę ir priežastinę EI įtaką slaugytojams ir
sveikatos priežiūros sistemai. Be to, EI turėtų būti įtrauktas į
slaugytojų ir būsimų slaugytojų vadovų mokymą, kad būtų
pagerinta slaugos kokybė.
3. Slaugytojų mokymo programos atskleidžia kognityvinį ir techninį aspektą, reikalingą parengti visavertį slaugytoją, tačiau emocinio intelekto organizuoto ugdymo srityje
yra spragų. Dėl slaugoje atliekamo didelio emocinio darbo,
būtina sistemingai ugdyti EI gebėjimus. Šiuo metu EI slaugai
yra nauja sąvoka. Slaugos tyrėjai ir slaugytojų pedagogai turi
sutelkti dėmesį į EI įgalinimą slaugoje, kad būtų pagerintas
slaugytojų profesinis rengimas ir sustiprintas šios profesijos
prestižas.
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AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF NURSES‘ EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE NURSING PROCESS: LITERATURE REVIEW
A. Kudriašova, N. Fatkulina
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Summary
The ability to create and maintain a better nurse-patient relationship is the essence of a competent nurse. To meet these needs, the nurse needs to understand his/her own emotions, to understand the emotions of others and to express them appropriately.
Nurse leaders expressed the view that the nurse needs to be emotionally literate in order to be able to express his/her emotions and
to communicate with patients and other members of the health care
team. Emotional intelligence has had a significant impact on the
quality of nursing care.
The aim of this article is to determine the impact of nurses‘
emotional intelligence on the nursing process through an analysis
of published scientific sources. The literature search was carried
out using the electronic databases PubMed, Google Scholar. The
systematic review included 21 articles on the topic.
The results showed that emotional intelligence is associated
with better personal and professional outcomes for nursing professionals. Emotional intelligence has a positive impact on four nursing domains: burnout, nurse leadership and education, quality of
care, and work environment. The need to integrate emotional intelligence training in the preparation of future nursing professionals and nursing leaders has been identified.
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