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Santrauka
Komandinis darbas įvardijamas kaip viena iš priemonių, 
prisidedančių prie klaidų skaičiaus mažinimo. Koman-
dinio darbo iššūkiai neaplenkia ir akių operacijas atlie-
kančių komandų, tačiau mokslinių tyrimų, analizuojančių 
komandinio darbo iššūkius ir  sėkmės veiksnius, pasi-
gendama tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis.
Tyrimo tikslas - išsiaiškinti ir palyginti komandų patiria-
mus iššūkius atliekant akių operacijas viešojoje ligoninėje 
ir privačioje gydymo įstaigoje bei nustatyti komandų 
darbo pokyčius COVID-19 pandemijos metu. Analizės 
duomenims surinkti pusiau struktūruoto interviu būdu 
2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio mėn. buvo apklaus-
tos 3 chirurginės komandos (1 -  privataus, 2 - viešojo 
sektoriaus). Iš viso apklausta 14 dalyvių (1 vyras ir 13 
moterų; 3 gyd. oftalmologai, 3 gyd. anesteziologai rea-
nimatologai, 3 operacinės slaugytojai, 2 operacinės slau-
gytojo padėjėjai, 3 anestezijos ir intensyviosios terapijos 
slaugytojai. 2 komandas sudarė 5, vieną - 4 nariai.
Kokybinio tyrimo dalyviai  įvardijo pagrindinius iššū-
kius, kylančius jų operacinei komandai akių ligų ope-
racijų metu ir svarbiausius komandinio darbo sėkmės 
veiksnius,  pasidalijo savo nuomone apie  privataus ir 
viešojo sektoriaus  gydymo įstaigų skirtumus, nurodė, 
kokią įtaką jų įprastinėms užduotims turėjo COVID-19 
pandemija.
Išvados. Kitose srityse taikomi komandinio darbo sė-
kmės veiksnių modeliai gali būti pasitelkti į akių ligų 
operacijas atliekančių komandų tarpusavio komunika-
cijos ir bendradarbiavimo bei atmosferos subkategori-
jas patenkantiems sėkmės veiksniams stiprinti. Abiejų 
tipų įstaigose susiduriama su dideliu krūviu, patirties 
stoka, komunikacijos ar nenumatytų atvejų sunkumais 
bei pasigendama administracijos dėmesio komandinio 
darbo stiprinimui, tačiau viešajai gydymo įstaigai tenka 
sudėtingesnės būklės pacientai, todėl patiriama daugiau 
iššūkių, susijusių su paciento gydymu. COVID-19 pan-

demijos metu įvykę pokyčiai buvo susiję su darbo krūvio 
pasikeitimu, papildomu apsauginių priemonių naudojimu 
ir įprastinių „gyvų“ susirinkimų skaitmenizacija.

Įvadas
Visi sveikatos priežiūros specialistai neišvengiamai gali 

daryti klaidas savo kasdieniame darbe. Nors akių chirurgija 
nepatenka tarp medicininių sričių, kuriose klaidos pasirodo 
dažniausiai, tačiau klaidų akių chirurgijoje pasitaiko daugiau 
nei 10 kartų dažniau, nei gamybos pramonėje [1]. Komandi-
nis darbas yra viena iš priemonių, prisidedančių prie klaidų 
medicinoje skaičiaus mažinimo [2]. Siekiant, kad komanda 
dirbtų efektyviai, reikia identifikuoti ir įveikti kylančius iš-
šūkius. Darbas sveikatos priežiūroje išsiskiria savo specifika, 
todėl komandinis darbas bei iššūkiai turėtų būti analizuojami 
kiekvienai specialybei atskirai.

Komandiniam darbui sveikatos sektoriuje didesnis dė-
mesys skiriamas nuo XX a. 9 dešimtmečio vidurio, tačiau 
tyrimų apie konkrečios specializacijos operacijas atliekančių 
specialistų komandinį darbą operacinėje randama mažai 
(akušerija [3], traumatologija [4] ar širdies krūtinės chirurgija 
[5]). Tyrimų apie akių operacinės komandos komandinį darbą 
nebuvo rasta. Artimiausia tyrinėjama sritis - oftalmologi-
jos rezidentūros studijų metu įgyjamos kompetencijos, tarp 
kurių kaip viena iš kompetencijų paminėtas ir komandinis 
darbas [6]. Lietuvoje komandinį darbą operacinėje tyrinėjo 
N. Istomina ir kt. (2013 m.) bei N. Jerdiakova ir kt. (2016 m.). 
Pagrindinė tyrimų linija – operacinės komandos narių požiūris 
į komandinį darbą bei jo efektyvumą [7,8].

2020 m. pradžioje paskelbta COVID-19 pandemija – iš-
skirtinis ir ankstesnėse studijose neminimas iššūkis, pavei-
kęs daugelį sričių [9]. Visi COVID-19 pandemijos sukelti 
pokyčiai galėjo turėti įtakos tradiciniam akių operacinės 
komandos komandiniam darbui ir jo efektyvumui bei krizės 
metu iškelti naujų iššūkių.

Skirtingai nuo neurochirurgijos operacijų, dalis akių 
operacijų atliekamos ir privačiose gydymo įstaigose. Papil-
domos paskatos efektyvinti organizacijos procesus siekiant 
sumažinti kaštus gali lemti skirtingus iššūkius viešosiose 
ligoninėse ir privačiose gydymo įstaigose.
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Efektyviam ribotų išteklių panaudojimui komandinio 
darbo stiprinimui, svarbu išsiaiškinti ne tik sėkmingo ko-
mandinio darbo veiksnius, tačiau ir konkrečiai komandai 
kylančius iššūkius. Norėdami išanalizuoti komandinio darbo 
aspektus ir operacinės komandos patiriamus iššūkius akių 
operacijų metu, atlikome tyrimą.

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti ir palyginti komandų patiria-
mus iššūkius, atliekant akių operacijas viešojoje ligoninėje 
ir privačioje gydymo įstaigoje bei nustatyti komandų darbo 
pokyčius COVID-19 pandemijos metu.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Siekiant išanalizuoti komandos patiriamus iššūkius atlie-

kant akių operacijas, tyrimo objektu pasirinktos „N“ miesto 
viešosios ir privačios gydymo įstaigos, kurios atlieka akių 
operacijas. Išanalizavus mokslinę literatūrą ir parengus inter-
viu klausimus bei vadovaujantis kiekvienos įstaigos patvir-
tinta tvarka dėl mokslinių tyrimų atlikimo, raštu kreiptasi į 
įstaigų administraciją dėl sutikimo atlikti tyrimą. „N“ mieste 
rasta 10 gydymo įstaigų (4 viešosios ir 6 privačios), kurios 
atitiko atrankos kriterijus. Iš jų dalyvauti tyrime sutiko 1 
privati ir 2 viešosios gydymo įstaigos. Kiekvienos įstaigos 
akis operuojančių komandų vadovas buvo supažindintas su 
tyrimu ir paprašytas dėl COVID-19 pandemijos įvestų ribo-
jimų išsiaiškinti dėl savanoriško akių operacijas atliekančių 
komandų narių dalyvavimo tyrime. Iš viso tyrime dalyvavo 
14 sveikatos priežiūros specialistų (3 gydytojai oftalmologai, 
3 gydytojai anesteziologai reanimatologai, 3 operacinės slau-
gytojai, 2 slaugytojo padėjėjai, 3 anestezijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojai; 1 vyras ir 13 moterų). Remiantis vidaus 
kokybės dokumentais, dviejose įstaigose komandą sudaro 
5, trečioje – 4 specialybių atstovai (1 lentelė).

Tyrimo duomenims surinkti pasirinktas pusiau struktū-
ruotas 12 klausimų interviu. Taikant šį metodą, tyrimo daly-
viams buvo pateikti iš anksto parengti klausimai ir numatyta 
klausimų pateikimo seka. Pasirinktas tyrimo metodas suteikė 

galimybę palikti erdvės  nenumatytiems tyrėjo atsakymams. 
Klausimai buvo suskirstyti į dvi grupes. Viena klausimų 
grupė buvo skirta išsiaiškinti, kokius iššūkius patiria koman-
dos, atliekančios akių operacijas viešojoje ir privačioje gy-
dymo įstaigoje, kita − išsiaiškinti komandų, atliekančių akių 
operacijas, darbo pokyčius COVID-19 pandemijos metu.

Interviu su respondentais atlikti 2020 m. lapkričio – 2021 
m. sausio mėnesiais. Interviu trukmė nuo 20 iki 40 minučių. 
Interviu buvo atliekamas su kiekvienu komandos nariu su-
sisiekiant telefonu ar elektroniniu paštu.

Respondentams sutikus dalyvauti tyrime, su jais buvo 
susisiekta individualiai jų nurodytais būdais. Respondentai 
buvo supažindinti su tyrimu, pateikiant informaciją (tikslas, 
svarba, kaip ir kur bus panaudoti duomenys, kaip bus užti-
krinamas konfidencialumas ir anonimiškumas) elektroniniu 
paštu. Interviu buvo imamas iš kiekvieno tyrimo dalyvio. Dėl 
karantino apribojimų atsakyti į interviu klausimus responden-
tams buvo siūloma raštu arba telefonu. Kiekvienas pasirinko 
jam patogų atsakymo pateikimo formatą. Pastebėjus, kad 
dalyvis atsakė neišsamiai, arba neatsakė į pateiktą klausimą, 
į respondentus buvo kreipiamasi telefonu arba elektroniniu 
paštu  dėl atsakymų patikslinimo.

Atliekant tyrimą, buvo laikomasi etikos principų. Res-
pondentai buvo supažindinti su tyrimo tikslu, svarba, kaip 
ir kur bus panaudoti duomenys, kaip bus užtikrinamas jų 
konfidencialumas ir anonimiškumas, pateikiant informa-
ciją el. paštu. Tyrimas buvo atliekamas laikantis savanoriš-
kumo principo - respondentai turėjo galimybę apsispręsti 
dėl dalyvavimo tyrime. Respondentai buvo informuoti, kad 
prasidėjus tyrimui bet kuriuo momentu jie galėjo nutraukti 
savo dalyvavimą tyrime, pasilikdami teisę neaiškinti nutrau-
kimo priežasčių. Respondentui pasirinkus atsakyti į tyrėjo 
klausimus telefonu, pokalbio pradžioje respondentas buvo 
įspėjamas dėl pokalbio įrašymo. Pokalbis buvo įrašomas 
tik gavus respondento sutikimą. Tyrimas buvo atliekamas 
laikantis konfidencialumo principo - respondentų atsakymai 
buvo užkoduojami, neleidžiant atpažinti nei respondento, 
nei įstaigos. Tyrimo metu gauti rezultatai buvo naudojami 
tik apibendrinti [10].

Buvo atlikta įrašytų telefoninių pokalbių transkripcija, 
sutvarkyti atsakymai. Identifikuoti reikšmingi požymiai ir 
atliktas požymių skirstymas pagal temas. Atlikta kiekvienos 
temos turinio kokybinė analizė ir  nuomonės apibendrinimas.

Tyrimo rezultatai
Komandų patiriami iššūkiai, atliekant akių operaci-

jas. Tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti, kokie yra sėkmingo 
komandinio darbo veiksniai.

Grupuojant respondentų įvardintus pagrindinius sė-
kmingo komandinio darbo veiksnius, atliekant akių operaci-

Respondentų pasiskirstymas (n=14)
Moterys 13
Vyrai 1
Įstaigos I įstaiga – 4

II įstaiga – 5
III įstaiga - 5

Specialybės Gydytojai oftalmologai – 3
Gydytojai anesteziologai reanimatologai – 3
Operacinės slaugytojai – 3
Slaugytojo padėjėjai – 2
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugyto-
jai - 3

1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas. 
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jas, išskirtos 5 grupės, kurių kiekviena atspindėjo atitinkamą 
veiksnių subkategoriją. Visi atsakymai buvo suskirstyti į 
subkategorijas, priklausomai nuo to, koks lemiantis veiksnys, 
respondentų nuomone, galėjo turėti įtakos komandiniam 
darbui (2 lentelė).

Tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti komandų patiriamus 
iššūkius, atliekant akių operacijas. Grupuojant respondentų 
įvardintus iššūkius, buvo galima išskirti 6 grupes, kurių 
kiekviena atspindėjo atitinkamą iššūkių subkategoriją (3 
lentelė).

Patiriamų iššūkių palyginimas viešojoje ligoninėje ir 
privačioje gydymo įstaigoje. Norėdami palyginti komandų 
patiriamus iššūkius atliekant akių operacijas viešojoje ligo-
ninėje ir privačioje gydymo įstaigoje, tyrime dalyvavusių 
komandų klausėme, kokią, jų nuomone, įtaką komandų 
patiriamiems iššūkiams turi įstaigos statusas. Subjektyviai 
vertindami įstaigos statuso įtaką, respondentai pagal pateik-
tas nuomones pasiskirstė į dvi grupes: į įžvelgusiuosius ir 
neįžvelgusiuosius skirtumų (4 lentelė).

Neįžvelgusieji skirtumo respondentai savo poziciją 
išreiškė tokiais teiginiais: „Operacinė įranga - tokia pat“, 
„Svarbiau, kad komanda būtų gerai susidirbusi“.

Dalis teiginių prieštaravo vienas kitam: „[privačioje – ty-
rėjo pastaba] yra daugiau darbuotojų, tad darbas vyksta grei-
čiau“, tačiau „Privačioje įstaigoje darbas sukrautas ant kelių 

slaugytojų“ arba „Geriau pritaikytos patalpos: pacientai turi 
poilsio zoną, laukimo zoną, nereikia laukti koridoriuje, todėl 
pacientai nemato vienas kito, nepažeidžiamas privatumas“, 

Kategorija Subkategorija Kodai
Sėkmingo 
komandi-
nio darbo 
veiksniai

Su darbu susiję 
įgūdžiai

Visų komandos narių savo par-
eigų žinojimas ir vykdymas 

Geri dalykiniai įgūdžiai
Operacijos eigos žinojimas

Tarpusavio 
komunikacija

Trumpos aiškios komandos 
Grįžtamasis ryšys

Galima vien žvilgsniais susi-
tarti

Bendradarbiavi-
mas ir atmosfera

Pagarba visiems komandos 
nariams

Savitarpio pagalba
Atsineštinė namų nuotaika 

paveikia kitus komandos narius
Asmeninės 

savybės
Griežtas anksčiau nustatytų 

taisyklių laikymasis
Atsakomybės jausmas

Motyvacija ir vidinis noras 
sėkmingai dirbti

Kita Komandos susitelkimas
Geras operacinės aprūpinimas
Sėkmė labiausiai priklauso nuo 

chirurgo

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys
Galimi 
skirtumai 
tarp viešojo 
ir privataus 
gydymo 
įstaigų 
statuso

Viešoji gydymo 
įstaiga

„[privačioje – tyrėjo pastaba] 
trumpesnės eilės“
„[viešojoje – tyrėjo pastaba] pa-
tenka komplikuotesni ligoniai“

Privati gydymo 
įstaiga

„galbūt privačioje įstaigoje 
vyksta griežtesnė personalo at-
ranka.“
„[privačioje] didelį krūvį dažniau 
kompensuoja materialiai“

Kategorija Subkategorija Kodai
Operacinės 
komandos 
iššūkiai

Patiriamas 
krūvis

Didelis operacijų kiekis (10‐15 
operacijų vienai komandai)
Nuovargis ir iš to kylantys 

konfliktai
Pacientų būklė Sunkesnė ligonių bendroji 

būklė, nes daugiausia pacientų 
yra pagyvenę, turinys kitų 

susirgimų
Sudėtinga akių patologija, 

ilginanti operacijos trukmę ir 
didinanti procedūrų kiekį

Patirties stoka Nepakankama asistuojančio, 
instrumentuojančio personalo 

patirtis
Nauji darbuotojai, jų negebėji-
mas dirbti stresinėse situacijose

Komunikacija Neaiškios, neišsakytos ko-
mandos, nuotaikų (nuovargio) 

problemos
Chirurgas ne visada aptaria 

operacijos planą su komandos 
nariais

Nenumatytos 
situacijos opera-

cijos metu

Būna, kad pradingsta elektra, 
bet gerai, kad turim generato-
rių, tad operacijai tas neatsi-

liepia
Operacijos metu yra sprogusi 

prietaiso lempa
Susiję su įstai-
gos administ-

racija

Transportavimas galėtų būti 
patogesnis: viskas viename 

aukšte; yra specialios kėdės-
stalai

Metų galas, kada baigiasi 
nupirkti lęšiukai, bet nenupirkti 

kiti

2 lentelė. Sėkmingo komandinio darbo veiksniai.

3 lentelė. Operacinės komandos iššūkiai.

4 lentelė. Viešosios ir privačios gydymo įstaigų skirtumai.



146

bet „čia [viešojoje – tyrėjo pastaba] operacinė erdvesnė“.
Darbo pokyčiai COVID-19 pandemijos metu. Tyrimo 

metu siekta išsiaiškinti, kokių komandinio darbo pokyčių at-
sirado atliekant akių operacijas COVID-19 pandemijos metu. 
Respondentų klausėme, kaip pasikeitė patiriami iššūkiai, 
kokių atsirado komandinio darbo pokyčių, kaip pasikeitė 
komandinio darbo stiprinimas, ar turėjo įtakos darbo poky-
čiams įstaigos statusas.

Respondentai COVID-19 pandemijos laikotarpį skirstė į 
du etapus: pirmąjį (2020 m. pavasarį) ir antrąjį (prasidėjusį 
2020 m. rudenį). Respondentų teigimu, pirmojo etapo metu 
vyko tik skubios akių operacijos. Daugiausia jų vyko tik 
viešosiose gydymo įstaigose, todėl žemiau pateikti atsakymai 
labiau apžvelgia antrąjį pandemijos etapą.

Pandemijos metu patiriamų iššūkių sąrašą papildė rizika 
užsikrėsti COVID-19 infekcija, aptarnaujant COVID-19 ser-
gantį pacientą arba nuo kolegų. Keli respondentai teigė, jog 
„padidėjo darbo krūvis, bet sumažėjo operacijų, tai kaip ir 
išsilygina viskas“, tačiau kiti respondentai minėjo jaučiantys 
didesnį nuovargį. Kaip vienas iš darbą sunkinančių veiksnių 
buvo įvardintas papildomų apsauginių priemonių naudoji-
mas. Tiems respondentams, kuriems dar iki pandemijos trūko 
erdvės darbo vietoje, karantino metu erdvės trūkumas tapo 
dar aktualesnis (prastesnė patalpos ventiliacija, aukštesnė 
temperatūra). Vienas respondentas apie iššūkius pandemijos 
metu atsiliepė taip: „Iki pandemijos didelių iššūkių nebuvo, 
arba visi tie iššūkiai neteko reikšmės pandemijos akivaizdoje, 
todėl visi jie ima blankti ir tampa nereikšmingais.“

Pandemijos metu respondentai pastebėjo kelis koman-
dinio darbo pokyčius: papildoma apsauga sunkino bendra-
vimą, padidėjo krūvis, nes dalis personalo buvo perkelti į 
reanimacijos skyrius bei susitikimai (aptarimai) persikėlė į 
skaitmeninę erdvę.

Pandemijos iššūkių valdymo skirtumų tarp įstaigų statuso 
dalis respondentų neįvardijo. Kitų respondentų nuomone, 
privati gydymo įstaiga „yra geriau aprūpinta nei valstybinė“, 
„lengviau įdarbina papildomų specialistų“, yra „patogesnis 
testavimas dėl infekcijos“, „greitesnis sprendimų priėmimas 
ir reakcija į situaciją“.

Diskusija
Respondentų įvardintų pagrindinių  sėkmingo komandi-

nio darbo veiksnių, atliekant akių operacijas, sugrupavimas į: 
1) su darbu susijusius įgūdžius, 2) tarpusavio komunikaciją, 
3) bendradarbiavimą ir atmosferą, 4) asmenines savybes 
bei 5) kita, skyrėsi nuo mokslinėje literatūroje aprašomų 
modelių. Bandyta gautus atsakymus sugrupuoti pagal eg-
zistuojančius modelius, tačiau dalis atsakymų nepateko į 
jokio modelio ribas. Pavyzdžiui, tokie respondentų atsakymai 
kaip „punktualumas“, „atsakingumas“ ar „griežtas anksčiau 

nustatytų taisyklių laikymasis“ į Nacionalinės medicinos aka-
demijos modelį (bendri tikslai, aiškūs vaidmenys, abipusis 
pasitikėjimas, efektyvi komunikacija, komandos atliekamų 
procesų ir siekiamų rezultatų progreso matavimas) [11] ne-
patektų ir labiau tiktų „Asmeninių savybių“ kategorijai. Į 
TeamSTEPPS modelį (lyderystė, komunikacija, situacijos 
stebėsena, tarpusavio palaikymas) [12] nepatektų tokie res-
pondentų atsakymai kaip: „savo pareigų žinojimas“, „pro-
fesionalumas“ ar „operacijos eigos žinojimas“, kurie galėtų 
būti priskiriami „su darbu susijusių įgūdžių“ kategorijai. 
Lyginant šio tyrimo rezultatus su Lundo universiteto moks-
lininkų siūlomu modeliu (susitelkimas, bendradarbiavimas, 
komunikacija, konfliktų sprendimas, koordinavimas, lyde-
rystė) [13], kaip ir su Nacionalinės medicinos akademijos 
modeliu, minėtiems modeliams sunku būtų priskirti asme-
nines savybes. Dalis naujai siūlomo grupavimo atsakymų 
buvo pavieniai, todėl priskirti kategorijai „kita“. Į kituose 
modeliuose paminėtas kategorijas „situacijos stebėsena“ 
ar „konfliktų sprendimas“, nepateko nei vienas atsakymas, 
todėl toliau plėtojant tyrimą, vertėtų įtraukti ir nepaminėtas 
kategorijas, siekiant patikrinti, ar respondentai veiksnio ne-
paminėjo sąmoningai, ar tiesiog apie jį nepagalvojo.

Iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) daugiapro-
fesiniame pacientų saugos mokymų vadove paminėtų 
komandinio darbo sveikatos apsaugos sektoriuje iššūkių, 
respondentai paminėjo tik du pavyzdžius: besikeičiančios 
situacijos (nenumatytos situacijos operacijų metu) bei ko-
mandų nestabilumas (apklaustos komandos buvo stabilios, 
tačiau respondentai įžvelgė grėsmę, kad naujo komandos 
nario integracija sukeltų papildomų iššūkių). Kitų PSO pa-
teiktų pavyzdžių (besikeičiantys vaidmenys ir stipri hierar-
chinė kultūra) respondentai neįvardijo. Literatūros šaltinių, 
nagrinėjančių komandinio darbo iššūkius operacinėje, ne-
rasta, kadangi populiaresnė tema - komandinio darbo sėkmę 
lemiantys veiksniai. Galima būtų bandyti komandinio darbo 
iššūkius nuspėti pagal komandinio darbo sėkmę: sklandus 
bendradarbiavimas ir tvirtas „su darbu susijusių įgūdžių“ 
turėjimas padėtų komandai lengviau susiorientuoti ir veikti 
nenumatytų situacijų operacinėje metu. Susitelkiant vien tik 
į sėkmės veiksnius, tikintis, kad iššūkiai išsispręs savaime, 
galimas neefektyvus ribotų išteklių naudojimas. Pavyzdžiui, 
neidentifikavus, jog komandai kyla iššūkių integruojant naują 
komandos narį, paruošiant jį stresinėms situacijoms, įstaigos 
vadovybė gali tradiciškai skirti išteklių bendram personalo 
žinių atnaujinimui vaistų tematika, todėl svarbu identifikuoti 
konkrečios komandos patiriamus iššūkius ir tikslingai nu-
kreipti  išteklius.

Akušerijos [3], traumatologijos [4] bei širdies ir krūtinės 
chirurgijos [5] operacinių komandų darbą analizuojantys 
tyrėjai užsimena apie komandinio darbo stiprinimo programų 
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(pvz., TeamSTEPPS [12]) taikymą, atliktas intervencijas ir 
aptaria jų rezultatus. Remiantis respondentų atsakymais, 
komandų, atliekančių akių operacijas, komandinio darbo 
stiprinimui tėra pasitelkiami sudėtingesnių atvejų aptari-
mai arba iniciatyva paliekama patiems komandos nariams, 
įtraukiant naujus narius į komandą. Sistemingų mokymų, 
intervencijų, orientuotų specialiai į komandinį darbą, res-
pondentai nenurodė.

Remiantis respondentų nuomone, kad privačioje gydymo 
įstaigoje vyksta griežtesnė personalo atranka, reikia pildyti 
papildomų kokybės sertifikatų dokumentus bei susidaręs 
papildomas krūvis skatinamas materialiai, galima manyti, jog 
akis operuojanti komanda privačioje įstaigoje patiria didesnį 
krūvį ir spaudimą iš įstaigos administracijos dėl siekiamų 
geresnių finansinių rezultatų. Iššūkiai, susiję su sunkesne pa-
cientų būkle, labiau būdingi viešajam sektoriui, nes privatus 
sektorius dėl didesnio pelningumo renkasi paprastas, mažiau 
rizikingas operacijas. Su įstaigos administracija susijusių 
iššūkių, dalies respondentų nuomone, daugiau patiria ope-
racinės komandos viešosiose ligoninėse, nes viešasis sekto-
rius yra priklausomas nuo viešųjų pirkimų („Tartis tariasi, 
bet viskas atsiremia į viešuosius pirkimus“) bei finansinių 
metų (metų pabaigoje išnaudojus priemonių kvotas, atsiranda 
sklandaus darbo trikdžių: „Metų galas, kada baigiasi nu-
pirkti lęšiukai, bet nenupirkti kiti“). Viena kitai prieštaringos 
nuomonės, pvz., „[privačioje] yra daugiau darbuotojų, tad 
darbas vyksta greičiau“, tačiau „Privačioje įstaigoje darbas 
sukrautas ant kelių slaugytojų“, galėjo atsirasti dėl skirtumų, 
kurias privačias gydymo įstaigas ir viešąsias ligonines ver-
tino kiekvienas respondentas, nes išskyrus savo darbovietę, 
kitų tyrime dalyvaujančių įstaigų respondentas nežinojo. 
Neįžvelgusiųjų skirtumo nuomones galima būtų interpretuoti 
ir kaip nepastebėtą skirtumą. Pateiktas  operacinės technikos 
pavyzdys iliustruoja situaciją, kai darbuotojas dirba jau esant 
įsigytos technikos, tad jam neteko patirti viešųjų pirkimų 
trūkumų. Kitą pateiktą pavyzdį dėl respondento teikiamos 
didesnės svarbos komandos įdirbiui, nei įstaigos statusui, 
galima būtų paaiškinti tuo, kad komandinio darbo srityje 
iniciatyva tiek viešojoje ligoninėje, tiek privačioje gydymo 
įstaigoje palikta pačios komandos narių atsakomybei, todėl 
susieti, kad privati gydymo įstaiga galėtų lengviau pasirinkti 
ir suorganizuoti reikiamus mokymus, su įmonės statusu res-
pondentui gali būti sunkiau.

COVID-19 pandemija neaplenkė ir akių operacijas at-
liekančių komandų. Visų respondentų teigimu, COVID-19 
pandemijos metu iššūkių sąrašas arba išsiplėtė, arba patys 
iššūkiai pasidarė sudėtingesni. Esami iššūkiai sustiprėti 
galėjo ir dėl juos kompensuojančių veiksnių susilpnėjimo. 
Pavyzdžiui, tarpusavio komunikacija bei bendradarbiavimas 
ir atmosfera yra vieni iš respondentų įvardintų komandinio 

darbo sėkmės veiksnių, tačiau COVID-19 pandemijos metu 
atsiradę sklandaus bendradarbiavimo varžymai, papildoma 
įtampa ir nuovargis sumažino minėtų veiksnių dedamąją ko-
mandiniam darbui. Papildomų investicijų į komandinio darbo 
stiprinimą, siekiant atsverti pandemijos metu atsiradusius 
suvaržymus, nebuvo galimai todėl, kad dar iki pandemijos 
įstaigų administracijai bei operacinėms komandoms nebuvo 
suprasta nauda ir investicijos atsiperkamumas. Privačios 
gydymo įstaigos gebėjimas operatyviau reaguoti į reikiamus 
pokyčius (papildomų specialistų įdarbinimas, sklandesnio 
testavimo organizavimas) galimai yra nulemtas mažesnio 
administracinio įstaigos aparato ir biurokratijos kiekio.

Išvados
1. Nustatyta, kad kitose specialybėse naudojami ko-

mandinio darbo sėkmės veiksnių modeliai akių operacijas 
atliekančioms komandoms gali būti taikomi tik iš dalies, nes 
asmeninių savybių ir „su darbu susijusių įgūdžių“ sėkmės 
veiksnių subkategorijos yra nepadengiamos arba padengia-
mos tik iš dalies kitose specialybėse naudojamų modelių, 
tačiau minimi modeliai gali būti pasitelkti į tarpusavio komu-
nikacijos ir bendradarbiavimo bei atmosferos subkategorijas 
patenkantiems sėkmės veiksniams stiprinti.

2. Palyginus komandų patiriamus iššūkius atliekant akių 
operacijas viešojoje ir privačioje gydymo įstaigoje, nustatyta, 
jog dalis iššūkių sutampa ir abiejų tipų įstaigose susiduriama 
su dideliu krūviu, patirties stoka, komunikacijos ar nenu-
matytų atvejų sunkumais bei pasigendama administracijos 
dėmesio komandinio darbo stiprinimui, tačiau viešajai gy-
dymo įstaigai tenka sudėtingesnės būklės pacientai, todėl 
patiriama daugiau iššūkių, susijusiu su paciento gydymu.

3. Nustatyta, kad abiejų sektorių (privataus ir valstybi-
nio) sveikatos priežiūros įstaigose COVID-19 pandemijos 
metu įvyko esminių pokyčių, sunkinančių sveikatos priežiū-
ros komandos darbą. Pokyčiai buvo susiję su darbo krūvio 
pasikeitimu, papildomu apsauginių priemonių naudojimu ir 
įprastinių „gyvų“ susirinkimų skaitmenizacija.
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OPHTHALMIC OPERATING ROOM: 
TEAMWORK CHALLENGES

A. Danilevičius, V. Kielė, R. Urbanavičė
Keywords: challenges, eye diseases, operating room, teamwork.
Summary
Teamwork has a great potential to reduce medical errors. One 

of the areas where teamwork is needed is an ophthalmology ope-
rating room. However, no research analyzing the challenges and 
success factors for effective teamwork in the ophthalmology ope-
rating room has been found. The aim of the research is to analyze 
the challenges of teamwork experienced in the ophthalmology ope-
rating room. In this qualitative retrospective research 3 surgical 
teams (1 from the private and 2 from the public surgery centers) 
with 14 respondents in total have been interviewed (semi-structu-
red type) between November, 2020 and January, 2021.

The interviewees have identified the main teamwork challen-
ges and the most important factors affecting effective teamwork. 
In addition to that, the respondents have shared their beliefs about 
the differences between the public and private surgery centers and 
the effect of Covid-19 pandemic on regular tasks.

Conclusions. The models of teamwork success factors from ot-
her healthcare specialties can be applied to the ophthalmology ope-
rating room teams for communication, collaboration and atmosp-
here factors’ strengthening.

Both types of surgery centers: public and private, have to han-
dle huge workloads, cope with a lack of experience, miscommu-
nication and unexpected difficult cases. Also, little attention to the 
teamwork strengthening is paid from both types of management. 
However, challenges with patient conditions are more frequent in 
the public surgery centers. Changes in working conditions caused 
by Covid-19 pandemic were mostly related to increased workload, 
use of additional protective measures and digitization of daily in-
person meetings.
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