
157

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2022, 32 tomas, Nr.2, p. 157-162    
DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2022.069

Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu                                     Adresas susirašinėti: Austėja Tamaliūnaitė, el. p. austeja.tamaliunaite@gmail.com

APŽVALGA / REVIEW

Raktažodžiai: sveikatos priežiūros specialistų bendra-
vimo įgūdžiai, bendravimo įgūdžių nauda, bendravimo  įgū-
džių mokymai, gydytojo-paciento ryšys.

Santrauka
Efektyvus bendravimas su pacientais yra svarbi svei-
katos priežiūros darbuotojų kompetencija. Apklausos ir 
tyrimai rodo, kad Lietuvos pacientai ne visada patenkinti 
sveikatos priežiūros specialistų bendravimu, o ir patys 
specialistai teigia, kad stokoja bendravimo su pacientais 
kompetencijų, reikalingų klinikiniame darbe. Tyrimo 
tikslas − išanalizuoti ir apžvelgti naujausią mokslinę li-
teratūrą, nagrinėjančią sveikatos priežiūros specialistų 
bendravimo įgūdžių ir mokymų šiuos įgūdžius lavinti 
naudą. Buvo atlikta 23 mokslinių straipsnių, atrinktų 
naudojantis Google Scholar, Science Direct ir Medline 
(PubMed) medicinos duomenų bazėmis, apžvalga. Į apž-
valgą įtraukti pastarųjų dešimties metų (nuo 2012 m. iki 
2021 m.) anglų kalba paskelbti straipsniai. Atlikta apž-
valga rodo, kad sveikatos priežiūros specialistų bendra-
vimo įgūdžiai yra tokie pat svarbūs, kaip ir klinikiniai, 
nes skatina pacientą įsitraukti į gydymą, priimti bendrus 
sprendimus ir laikytis gydymo rekomendacijų, gerina gy-
dymo rezultatus, didina pacientų pasitenkinimą sveikatos 
priežiūros paslaugomis ir mažina sveikatos priežiūros 
specialistų profesinį perdegimą. Mokymai, skirti lavinti 
bendravimo įgūdžius, yra efektyvi priemonė ugdyti šias     
kompetencijas.

Įvadas  
Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

(toliau − sveikatos priežiūros specialistų) bendravimas su 
pacientais yra itin svarbus, nes sveikatos priežiūros kontekste 
pacientai yra pažeidžiami ir turi atvirai dalintis jautria in-
formacija. Specialistams dažnai tenka bendrauti sunkiomis, 
naujomis ar konfliktinėmis situacijomis, išspręsti skundus ir 

išsklaidyti dvejones, pranešti nepalankią diagnozę, į kurią pa-
cientai gali jautriai reaguoti, bendrauti su patyrusiais netektį 
ir kt. Specialistui būtina skatinti pacientus bendradarbiauti, 
įsitraukti į gydymą, priimti bendrus sprendimus ar įtikinti 
pacientus laikytis rekomenduoto gydymo režimo. Visa tai 
reikalauja specifinių bendravimo įgūdžių, todėl kokybiškas 
asmens sveikatos priežiūros specialistų bendravimas su pa-
cientais yra vienas iš pagrindinių sveikatos priežiūros pas-
laugų kokybės vertinimo kriterijų, įtrauktas į visus sveikatos 
priežiūros paslaugų vertinimo modelius [1].

Lietuvos pacientams šis sveikatos priežiūros paslaugų 
aspektas taip pat svarbus: trečdalis valstybinio audito respon-
dentų pagarbų ir draugišką specialistų bendravimą įvardijo 
kaip svarbiausius sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kri-
terijus. Auditas atskleidė, kad šie aspektai viešojo sektoriaus 
sveikatos priežiūros įstaigose yra ir vieni iš opiausių: 25 proc. 
apklaustųjų įvardijo nepagarbą pacientui kaip svarbiausią 
nepasitenkinimo sveikatos priežiūros sistema priežastį [2]. 
Lietuvoje atliktų mokslinių tyrimų rezultatai parodė, kad 
pacientų nepasitenkinimą sveikatos priežiūros paslaugomis 
dažniausiai lemia dėmesio ir tolerancijos pacientui stoka, 
bei nepakankamos pastangos padėti (paciento nuomone) 
[3]. Efektyvaus bendravimo su pacientais įgūdžiai yra tie-
siogiai svarbūs ir patiems specialistams, nes sunkios patirtys 
bendraujant su pacientais yra viena pagrindinių specialistų 
perdegimo priežasčių [4]. Lietuvos medicinos rezidentų 
apklausa parodė, kad perdegimą, siejamą su pacientais, pa-
tiria net 48,1 proc. gydytojų rezidentų [5]. Pažymėtina, kad 
aiškus, pagarbus, empatiškas ir konstruktyvus bendravimas 
su pacientais Lietuvos Respublikoje, nepaisant problemos 
tipo, amžiaus, asmeninių savybių, etninės grupės, lyties, 
seksualinės orientacijos, išsilavinimo, kalbos, religijos, so-
cialinės ekonominės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, yra 
sveikatos priežiūros specialistų pareiga, reglamentuojama 
tokiais dokumentais, kaip etikos kodeksas ir medicinos nor-
mos. Nepaisant bendravimo įgūdžių svarbos ir atitinkamo 
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reglamentavimo, medicinos studentų, gydytojų rezidentų ir 
jaunųjų gydytojų forumo apklausos rezultatai parodė, kad net 
80 proc. medicinos studentų mano, kad jiems trūksta bendra-
vimo su pacientais įgūdžių ir net 40 proc. asmenų, baigusių 
medicinos studijas, nesijaučia turintys tinkamą pasiruošimą 
bendrauti su pacientais [6]. Tai, kad Lietuvos pacientai tikisi 
geresnės sveikatos priežiūros specialistų bendravimo ko-
kybės, o sveikatos priežiūros specialistai teigia stokojantys 
efektyvaus bendravimo su pacientais kompetencijų, rodo, kad 
ši problema egzistuoja ir yra itin svarbu apžvelgti sveikatos 
priežiūros darbuotojų bendravimo įgūdžių ir mokymų, skirtų 
šiuos įgūdžius lavinti, naudą.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir apžvelgti naujausią 
mokslinę literatūrą, nagrinėjančią sveikatos priežiūros spe-
cialistų bendravimo įgūdžių ir mokymų šiuos įgūdžius lavinti 
naudą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta trumpa mokslinės literatūros apžvalga. Iš viso 

apžvelgti 23 moksliniai straipsniai, atrinkti naudojantis Go-
ogle Scholar, Science Direct ir Medline (PubMed) duomenų 
bazėmis, naudojant raktažodžius anglų kalba: sveikatos prie-
žiūros specialistų bendravimo įgūdžiai (angl. communication 
skills of healthcare profesionals), bendravimo įgūdžių nauda 
(angl. benefits of communication skills), bendravimo įgūdžių 
mokymai (angl. communication skills training), gydytojo-
paciento ryšys (angl. doctor-patient relationship). Mokslinių 
publikacijų tinkamumas apžvalgai buvo nustatytas atsižvel-
giant į pavadinimus ir santraukas bei reikšminius žodžius. Į 
apžvalgą įtraukti pastarųjų dešimties metų (nuo 2012 m. iki 
2021 m.) anglų kalba paskelbti straipsniai.

Tyrimo rezultatai
Tyrimai rodo, kad į santykius orientuoti bendravimo įgū-

džių mokymai yra viena efektyviausių priemonių ugdyti ir 
lavinti šias kompetencijas [7-23], o struktūruoti mokymai, 
trunkantys vos vieną dieną, gali duoti daug naudos tiek pa-
cientams, tiek ir sveikatos priežiūros specialistams [24- 28]. 
Toliau apžvelgiami efektyvaus bendravimo su pacientais 
naudos rodikliai, tokie kaip pacientų paslaugų kokybės ver-
tinimas, gydymo rekomendacijų laikymasis, gydymo rezul-
tatai, sveikatos priežiūros specialistų profesinis perdegimas 
bei mokymų turinys.

Pacientų paslaugų kokybės vertinimas. Bendravimas 
su pacientais jau seniai įvardijamas kaip svarbi gydytojo 
kompetencija. Daugėja įrodymų, kad pacientų patirtis svei-
katos priežiūros įstaigoje turi įtakos gydymo rezultatams 
ir sveikatos būklei. Toks grįžtamasis ryšys rodo, kokios 
kokybės paslaugos yra teikiamos ar buvo suteiktos. Tyri-
mai, vertinantys tokias sąsajas tarp bendravimo ir pacientų 

pasitenkinimo, yra atliekami daugiau nei 60 metų ir dažnai 
vertina pasitenkinimą 2 aspektais – kaip elgesį, orientuotą 
į užduotį (pvz., aktyvų klausymąsi, išsamios informacijos 
teikimą) bei socialinį ir emocinį bendravimą (pvz., empatiš-
kus atsakymus, rūpestingumą, pacientų pagrindinių rūpes-
čių sprendimą ir kt.) [7]. Aprašomasis skerspjūvio tyrimas, 
atliktas apklausiant  aštuonių sveikatos priežiūros įstaigų 
250 pacientų ir jų gydytojus taip pat atskleidė, kad pacientų 
paslaugų kokybės vertinimui didesnę įtaką daro malonus 
gydytojo bendravimas, nei numanomos gydytojo klinikinės 
kompetencijos [8]. 

Italijos mokslininkų atlikta 109 tyrimų sisteminė apž-
valga taip pat parodė, kad vienas iš pagrindinių veiksnių, 
lemiančių pacientų pasitenkinimą sveikatos priežiūros pas-
laugomis, yra sveikatos priežiūros specialistų bendravimo 
su pacientais kokybė [9]. Šveicarijos ir JAV mokslininkų 
atlikta 47 tyrimų metaanalizė parodė, kad pacientai, kurie 
pasitiki savo sveikatos priežiūros specialistu, geriau rūpinasi 
sveikata, nurodo esant mažiau simptomų, turi geresnę gyve-
nimo kokybę ir yra labiau patenkinti gydymu. Pasitikėjimas 
specialistu labiausiai siejamas su specialistų bendravimu 
ir jų tarpasmeninėmis kompetencijomis [10]. 2018 metais 
atlikta tyrimų apžvalga patvirtino, kad efektyvus sveikatos 
priežiūros specialistų bendravimas didina pacientų pasitikė-
jimą, o dėl to pacientai vertina sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę geriau [11].

Tyrimai rodo, kad į santykius orientuoti bendravimo įgū-
džių mokymai yra viena efektyviausių priemonių ugdyti ir 
lavinti šias kompetencijas [7,12-13]. JAV atliktas intervenci-
nis tyrimas, kuriame dalyvavo beveik 3500 gydytojų, parodė, 
kad siekiant padidinti pacientų pasitenkinimą sveikatos prie-
žiūros paslaugomis, pakanka 8 val. mokymų, skirtų lavinti 
tarpasmeninio bendravimo kompetencijas [14].

Siekiant teikti saugias ir kokybiškas paslaugas, reikia ne 
tik gerinti paslaugų prieinamumą, teikti į pacientą orientuo-
tas savalaikes, tinkamas ir klinikiniu požiūriu kokybiškas 
paslaugas, taip pat ir daugiau dėmesio skirti sveikatos prie-
žiūros specialisto ir paciento bendravimo įgūdžiams lavinti 
ir vertinti, taip didinant pacientų pasitikėjimą specialistais, 
jų teikiamomis paslaugomis ir kartu įstaiga, kurioje šie pa-
cientai gydosi.

Gydymo rekomendacijų laikymasis. Visi žmonės 
turi tam tikrus psichologinius autonomijos (kai gali laisvai 
veikti), kompetencijos (kai jaučiasi veiklūs ir gebantys) ir 
santykių (kai jaučia ryšį su kitais ir jais rūpinasi) poreikius. 
Kai sveikatos priežiūros specialistai palaiko šiuos pacientų 
poreikius ir į juos atsižvelgia, pacientai yra labiau motyvuoti 
keistis, noriau įsitraukia į gydymą, o tai lemia ilgalaikius į 
savo sveikatą orientuoto elgesio pokyčius [15]. Pacientų 
nuomone, vizito pas gydytoją metu daugelis jų poreikių, ypač 
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informacinių ir emocinių, lieka nepatenkinti, nes teikiant 
rekomendacijas sveikatos klausimais, dažnai neatsižvelgiama 
į paciento sveikatos raštingumą. Atliekama vis daugiau ty-
rimų, vertinančių specialisto bendravimo įgūdžių ir paciento 
gebėjimo prisiminti, suprasti ir laikytis rekomendacijų są-
sajas. Tokie tyrimai patvirtina, kad efektyvaus bendravimo 
su pacientais įgūdžiai didina tikimybę, kad pacientai atsi-
mins specialisto pateiktą informaciją susijusią su diagnoze 
ir gydymu, teisingai supras gydymo rekomendacijas ir jų 
laikysis [7]. Nustatyta, kad režimo laikymasis siejasi ir su 
pasitikėjimu gydytoju, o jo teikiama paslauga tuomet verti-
nama palankiau [10]. 2020 m. paskelbtas atsitiktinių imčių 
kontroliuojamas tyrimas parodė, kad bendravimo įgūdžių 
lavinimo mokymai įgalina gydytojus aiškiai pateikti infor-
maciją ir įtikinti pacientą vartoti vaistus hipertenzijai gydyti, 
didina pacientų sveikatos raštingumą ir įsitraukimą į gydymą, 
gerina rekomendacijų dėl gydymo režimo laikymąsi [16]. Ki-
tas, Australijoje ir Jungtinėje Karalystėje atliktas klasterinis 
atsitiktinių imčių tyrimas atskleidė, kad juosmens skausmus 
patiriantys pacientai, kuriuos konsultavo fizioterapeutai, da-
lyvavę 8 val. bendravimo įgūdžių lavinimo mokymuose, net 
ir praėjus 6 mėn. po konsultacijos, specialistų rekomenduotas 
reabilitacines priemones namuose taiko dažniau, nei tie, ku-
riuos konsultavo specialistai, tokių mokymų  neturėję [17].

Tyrimų duomenimis, pacientai dažnai blogai laikosi sa-
virūpos principais pagrįstų intervencijų ar rekomenduoto 
gydymo režimo arba jo laikosi trumpai [17]. Netinkamas 
gydymo rekomendacijų laikymasis kelia problemų tiek gy-
dytojams, tiek pacientams, nes mažina galimybę pasiekti 
pageidaujamus gydymo rezultatus. Geri bendravimo įgū-
džiai, gebėjimas atpažinti pacientų sveikatos raštingumo lygį 
ir adaptuoti teikiamą informaciją apie sveikatą ir gydymo 
režimo laikymąsi yra labai svarbūs, o bendravimo įgūdžių 
lavinimas įgalina ir pacientą, ir specialistą priimti bendrus 
sprendimus dėl gydymo režimo ir tinkamai jo laikytis [15].

Gydymo rezultatai. Rekomendacijų ir gydymo režimo 
laikymasis yra gerų gydymo rezultatų garantas, todėl geri 
bendravimo įgūdžiai siejami ir su geresniais įvairių, ypač 
lėtinių ligų gydymo rezultatais, kartu ir su mažesnėmis, 
sveikatos priežiūrai skirtomis, išlaidomis. Tyrimų apžvalga 
parodė, kad paciento gebėjimas valdyti fiziologinius rodiklius 
(pvz. kraujospūdį, gliukozės kiekį kraujyje), simptomus (pvz. 
galvos skausmą, depresiją) ir ligos nulemtą patiriamą stresą, 
stipriai siejasi su specialisto bendravimo įgūdžiais [7].

Nustatyta, kad gydytojų bendravimo įgūdžius lavinantys 
mokymai teikia gebėjimų įgalinti pacientą laikytis gydymo 
režimo ir pasiekti geresnių hipertenzijos gydymo rezultatų 
40 proc. atvejų, palyginti su mokymų neturėjusių gydytojų 
pacientų rezultatais [16]. 2017 metais paskelbta Austrijos 
mokslininkų sisteminė 42 mokslinių tyrimų apžvalga parodė, 

kad 60 proc. tyrimų naudotos intervencijos (ypač informaci-
jos rinkimas ir pacientų mokymas), skirtos ugdyti pacientų ir 
gydytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, teigiamai veikė 
objektyvius ir subjektyvius sveikatos rodiklius,  pagerino su 
gydymu  siejamą elgseną ir emocijas [18].

Moksliniai tyrimai rodo, kad sveikatos priežiūros speci-
alistų bendravimo įgūdžiai daro įtaką ne tik subjektyviems, 
bet ir objektyviems gydymo rezultatams. Tai itin svarbu, nes 
parodo, kad sveikatos priežiūros specialistų bendravimo įgū-
džiai teikia naudą ne tik kiekvienam pacientui, tačiau mažina 
ir valstybės išlaidas, skirtas lėtinių ligų sveikatos priežiūrai.

 Sveikatos priežiūros specialistų profesinis perdegi-
mas. Efektyvus ir empatiškas bendravimas teikia tiesioginę 
naudą ir sveikatos priežiūros specialistams. Tyrimai rodo, 
kad bendravimo įgūdžių lavinimas gali padėti specialistams 
tikslingai išnaudoti ribotą konsultacijos laiką ir padidinti 
pasitikėjimą savo bendravimo kompetencijomis [12] bei 
sumažinti darbuotojų patiriamą stresą ir darbinį perdegimą 
[14]. Nustatyta, kad dviejų dienų bendravimo įgūdžių lavi-
nimo mokymai pastebimai sumažina slaugytojų patiriamų 
perdegimo simptomų dažnį ir stiprumą [19]. Didelės apimties 
apžvalginiai tyrimai patvirtina, kad bendravimo  įgūdžių 
lavinimo mokymai yra efektyvios priemonės, siekiant su-
mažinti sveikatos priežiūros specialistų perdegimo simpto-
mus [20-22]. Pagal emocinio intelekto teoriją, bendravimo 
įgūdžių lavinimas mažina sveikatos priežiūros specialistų 
perdegimą: bendravimo kompetencijos padeda įgyti emocijų 
reguliavimo įgūdžių, kurie padeda sumažinti neišvengiamas 
sveikatos priežiūros specialistų kasdienybėje kylančias nei-
giamas emocijas ir prie jų prisitaikyti, laipsniškai didinant 
psichologinį atsparumą [23].

Svarbiausi mokymų, skirtų bendravimo įgūdžiams 
lavinti, komponentai. Tyrimai neabejotinai rodo, kad svei-
katos priežiūros specialistų mokymai, skirti bendravimo 
įgūdžiams lavinti, padeda pasiekti geresnių gydymo rezul-
tatų, palankesnio sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo 
ir yra naudingi specialistams. Šios mokymo programos yra 
efektyvios, jei trunka nors vieną dieną (8 val.), yra akty-
vios, orientuotos į specialistą, apima žinias apie sveikatos 
raštingumą, lavina praktinius bendravimo, bendro spren-
dimo priėmimo ir pacientų savirūpos stiprinimo įgūdžius 
(įtraukiami vaidmenų žaidimai, grįžtamasis ryšys ir mažų 
grupių diskusijos) [24]. Svarbiausius bendravimo įgūdžių 
mokymų, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, kompo-
nentus įvardija Calgary-Cambridge gairės, kuriomis plačiai 
vadovaujamasi JAV, Kanadoje ir Europoje, nes šių bendra-
vimo įgūdžių turėjimas ženkliai padidina sveikatos priežiūros 
specialistų saviveiksmingumą, skatina paciento ir sveikatos 
priežiūros specialisto dialogą ir įgalina pacientą dalyvauti 
priimant sprendimus ir rūpintis savimi. Pacientų apklausos 
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(anamnezės rinkimo) eigos ir turinio mokymų modelis buvo 
sukurtas, siekiant sveikatos priežiūros specialisto ir paciento 
bendravimo vertinimui ir mokymams suteikti struktūrą, ir 
apibūdina 7 pagrindinius mokslu pagrįstus kompetencijų 
rinkinius, kurie yra svarbūs skirtingose pokalbio stadijose 
(sukurti gydytojo ir paciento santykį, pradėti pokalbį, surinkti 
informaciją, suprasti paciento perspektyvą, dalintis informa-
cija, sutarti dėl problemų ir planų, užbaigti pokalbį) [25]. 

Australijos, Airijos, Austrijos ir Danijos mokslininkų 
tyrimas, vertinęs, ar tokios į paciento priežiūrą orientuotos 
mokymo programos yra pasiekiamos, veiksmingos, priima-
mos specialistų, įgyvendinamos ir gali būti tęstinės, parodė, 
kad jos gali būti taikomos įvairiose sveikatos priežiūros 
įstaigose, tačiau labai svarbu, kad mokymus vestų patyrę 
ir įvaldę tam tikrą mokymo programą dėstytojai, o jų tęsti-
numui pritartų organizacija ir valdančios institucijos [26]. 
Sveikatos priežiūros specialistų mokymų, skirtų lavinti 
bendravimo įgūdžius, modelių yra įvairių, pvz., 2014 m. 
JAV mokslininkų buvo pasiūlytas kitas bendravimo įgū-
džių mokymo REDE modelis, apimantis tris bendravimo 
fazes: santykių užmezgimą (angl. establishment), santykių 
raidą (angl. development) ir įsitraukimą į santykius (angl. 
engagement). Toks REDE modelis gali padėti suformuoti 
konkrečias bendravimo strategijas, kurios turi poveikį 
paslaugų teikimo eigai, gydymo rezultatams, paciento 
pasitenkinimui, paciento ir sveikatos priežiūros specia-
listo santykiams bei didina sveikatos priežiūros specialistų 
empatiją, pasitikėjimą savimi, emocinį ryšį, psichologinį 
atsparumą, mažina profesinį perdegimą ir skatina tolesnį 
bendravimo įgūdžių lavinimą [27]. Calgary-Cambridge 
gairėmis grįstų mokymų trukmė gali būti įvairi – nuo ke-
leto valandų iki keleto dienų, bet įprastai mokymai trunka 
8–16 valandų [26]. COVID-19 pandemija visiems laikams 
pakeitė sveikatos priežiūros teikimo būdą, kai nuotolinės 
konsultacijos tapo kasdiene praktika. Į santykius orientuoti 
nuotoliniai vizitai reikalauja, kad gydytojai būtų sąmoningi 
ir apgalvotų viską, ką daro, todėl geri bendravimo įgū-
džiai, pabrėžiant dėmesingumą, žodinę empatiją ir paciento 
jausmus, tapo dar svarbesni. Tyrimai parodė, kad REDE 
modeliu grįsti mokymai, trunkantys 8 val., iš kurių 5 val. 
skiriamos įgūdžių praktikai ir grįžtamajam ryšiui, bei kiti 
bendravimo įgūdžiams lavinti skirti mokymai, yra svarbi 
priemonė užmezgant santykius, priimant paciento negala-
vimus ir skatinant gijimą nuotolinių konsultacijų metu [28]. 
Specifinių mokymų efektyvumas priklauso nuo daugelio 
veiksnių – mokymų moderatoriaus (dėstytojo) kompeten-
cijų, mokymų reguliarumo, aktyvaus įsitraukimo, patirčių jų 
metu ir grįžtamojo ryšio kokybės [29 -30]. Siekiant nuolat 
tobulinti bendravimo įgūdžius kasdienėje klinikinėje prak-
tikoje, nepakanka apsiriboti atskirų specialistų įgalinimu, 

svarbu didinti pacientų sveikatos raštingumą ir skatinti 
visos bendruomenės (pacientų ir sveikatos specialistų) ir 
organizacijos kultūrinius pokyčius, orientuotus į paciento 
perspektyvą, savirefleksiją ir grįžtamąjį ryšį.

Išvados
1. Tyrimai rodo, kad sveikatos priežiūros specialistų ben-

dravimo su pacientais įgūdžiai kasdienėje praktikoje yra 
tokie pat svarbūs, kaip ir klinikiniai įgūdžiai.

2. Bendravimo įgūdžiai: a) yra svarbus kriterijus, ver-
tinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir siejami su 
pacientų pasitikėjimu sveikatos priežiūros specialistais; b) 
padeda pacientams tinkamiau laikytis gydymo rekomenda-
cijų; c) gerina tiek subjektyvius, tiek objektyvius gydymo 
rezultatus; d) teikia tiesioginę naudą sveikatos priežiūros 
darbuotojams, nes mažina patiriamą stresą, darbinį perde-
gimą ir padeda efektyviai išnaudoti ribotą konsultacijų laiką.

3. Nuolatos lavinamos bendravimo kompetencijos leidžia 
optimizuoti pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų patirtį 
konsultacijų metu, gerina fizinę ir psichoemocinę abiejų 
tikslinių grupių sveikatą. Mokymai, skirti sveikatos priežiū-
ros specialistų bendravimo įgūdžiams lavinti, yra efektyvi 
priemonė ugdyti šiuos įgūdžius.
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Summary
Effective communication with patients is an important skill of 

healthcare professionals. Surveys and research show that Lithu-
anian patients are not always satisfied with the communication of 
healthcare professionals, and that healthcare professionals them-
selves state they lack the competencies to communicate with pa-
tients necessary in daily clinical practice. The aim of the study was 
to analyse and review the scientific literature examining the be-
nefits of communication skills and training for health professio-
nals to develop these skills. 23 scientific publications were selec-

ted using Google Scholar, Science Direct and Medline (PubMed) 
electronic databases. The review includes articles from the last ten 
years (2012 to 2021) published in English. The literature review 
reveals that communication skills in healthcare professionals are 
as important as the clinical skills, in encouraging patient engage-
ment in treatment, making shared decisions and adhering to tre-
atment recommendations, improving treatment outcomes, incre-
asing patient satisfaction with healthcare services, and reducing 
occupational burnout of healthcare professionals. Training to de-
velop communication skills is an effective means of developing 
these competences.
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