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Raktažodžiai: skubioji medicinos pagalba, sveikatos 
priežiūros kokybė, slaugos kokybė, pilvo chirurgija, pilvo 
chirurgijos slaugos kokybė, kokybės vertinimas.

Santrauka
 Į skubiosios pagalbos skyrių kreipiasi vis daugiau pa-
cientų, iš kurių 5-10 proc. reikalingos pilvo chirurgijos 
paslaugos. Patekę į skubiosios pagalbos skyrių, pacientai 
susidaro nuomonę apie toje ligoninėje teikiamų slaugos 
paslaugų kokybę. Slaugos kokybei nustatyti ir išmatuoti 
naudojama daugybė kokybės vertinimo modelių. Ko-
kybė matuojama atsižvelgiant į jos vertinimo aspektus, 
iš kurių  vienas svarbiausių – pacientų nuomonė. Darbo 
tikslas – įvertinti slaugos kokybę, teikiant skubiosios me-
dicinos pagalbos paslaugas, atsižvelgiant į publikuotus 
mokslinius straipsnius. Literatūros analizė buvo atlikta 
PubMed, Google Scholar, EBSCO domenų bazėse, nau-
dojant raktažodžius bei jų derinius: skubioji medicinos 
pagalba, sveikatos priežiūros kokybė, slaugos kokybė, 
pilvo chirurgija, pilvo chirurgijos slaugos kokybė, koky-
bės vertinimas. Duomenų apdorojimui taikomas aprašo-
mosios kokybinės turinio analizės metodas. Rezultatai 
sugrupuoti pagal esminius radinius. Rezultatai parodė, 
jog pacientai kokybiškomis paslaugomis laiko tas, kurios 
teikiamos laiku, tinkamai valdomas skausmas, pacientas 
išklausomas ir gauna pakankamai informacijos. 

Įvadas
Pastaraisiais metais nuolat daugėja plataus spektro paci-

entų, kurie kreipiasi į skubiosios pagalbos skyrių (SPS) [1]. 
Skubiosios medicinos pagalbos skyriuje nustatytas paci-
entų pasitenkinimas paslaugomis laikomas vienu svarbiausių 
sveikatos priežiūros kokybės rodikliu [1]. Į SPS patenka 
neprognozuojami kiekiai įvairių būklių pacientų, tad SPS jie 
susidaro nuomonę apie visoje ligoninėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę, atsižvelgdami į asmenines me-
dicinos darbuotojų savybes, jų atliekamas procedūras, ben-
dradarbiavimą su pacientais ir jų artimaisiais [2,3]. SPS yra 

vieta, kurioje formuojasi  pacientų nuomonė apie ligoninėje 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Viena labiausiai paplitusių priežasčių, dėl kurių pacientai 
kreipiasi į SPS, yra ūmus pilvo skausmas [4]. Skubiosios 
chirurginės intervencijos sudaro net 16 proc. visų pasau-
lyje atliekamų operacijų [5]. Patekę į SPS, pilvo chirurgijos 
profilio pacientai tikisi gauti kuo kokybiškesnes slaugos 
paslaugas, kurios teikiamos atsižvelgiant į individualius jų 
poreikius. SPS reprezentuoja ligoninėje teikiamos sveikatos 
priežiūros kokybę. Dažniausiai ši atsakomybė tenka pirmie-
siems medicinos paslaugų teikėjams – slaugytojams, nes jie 
yra pirmieji žmonės, kuriuos pacientai sutinka SPS  [6-8]. 

Lietuvoje trūksta slaugos kokybės vertinimo tyrimų, 
teikiant skubiosios medicinos pagalbos paslaugas. Tyrėjai 
dažniausiai analizuoja pacientų nuomonę bei pasitenkinimą 
teikiamomis  greitosios medicinos pagalbos, stacionarinės 
bei ambulatorinės medicinos pagalbos paslaugomis. Tyrimų, 
vertinančių slaugos kokybę teikiant skubiosios medicinos 
pagalbos paslaugas, praktiškai nevykdyta. 

Slaugos kokybę galima įvertinti pacientų, slaugytojų, 
gydytojų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų po-
žiūriu. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti slaugos kokybę, tei-
kiant skubiosios medicinos pagalbos paslaugas, pacientų bei 
slaugytojų požiūriu.

Tyrimo tikslas − įvertinti slaugos kokybę, teikiant sku-
biosios medicinos pagalbos paslaugas, atsižvelgiant į publi-
kuotus mokslinius straipsnius.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga. Atrinkti straips-

niai, kuriuose aprašoma slaugos kokybė, teikiant skubiosios 
medicinos ir pilvo chirurgijos paslaugas skubos tvarka pa-
guldytiems pacientams. Mokslinės literatūros paieška buvo 
atlikta PubMed, Google Scholar, EBSCO duomenų bazėse, 
naudojant raktažodžius bei jų derinius: skubioji medicinos 
pagalba, sveikatos priežiūros kokybė, slaugos kokybė, pilvo 
chirurgija, pilvo chirurgijos slaugos kokybė, kokybės ver-
tinimas. Iš viso atrinktos ir išanalizuotos 23 publikacijos, 
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atitinkančios nagrinėjamą temą. Duomenų apdorojimui tai-
komas aprašomosios kokybinės turinio analizės metodas. 
Rezultatai sugrupuoti pagal esminius radinius (1 lentelė).

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Sveikatos priežiūros kokybės samprata. Sveikatos prie-

žiūros kokybės koncepcija ilgą laiką buvo tarsi savaime su-
prantama, bet kartu ir sunkiai apibūdinama sąvoka. Kokybė 
apibūdinama įvairiai, o mokslinėje literatūroje randama be-
galė skirtingų apibrėžimų [9]. Pasak  T. Dagger ir kt., pasiek-
tas susitarimas, jog sveikatos priežiūros paslaugų kokybė yra 
sudėtinga, daugialypė koncepcija, kuriai apibrėžti nėra vieno 
būdo. Dėl to buvo stengiamasi apibrėžti ir išmatuoti įvairius 
kokybės komponentus iš skirtingų perspektyvų [10]. Svei-
katos priežiūros kokybės vadybos pradininku laikomas A. 
Donabedian, kuris 1980 m. išnagrinėjęs sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės struktūrą, suformavo požiūrį į kokybę kaip 
į dviejų veiksnių produktą: sveikatos priežiūros mokslą bei 
technologiją ir jo taikymą praktikoje [11]. 2003 m.  A. Dona-
bedian  išskyrė aspektus, kurie, jo manymu, sudaro sveikatos 
priežiūros kokybės sampratą. Tai efektyvumas, veiksmin-
gumas, našumas, optimalumas, priimtinumas, teisėtumas 

svarbus tuo, kad atspindi toje ligoninėje esančius slaugos 
kokybės standartus ar jų trūkumą [15].

Kalbant apie slaugos praktikos galimybes ir vertinimą, 
stebimi skirtumai tarp šalių ir kultūrų, tačiau skirtingoje so-
cialinėje aplinkoje pritaikomi objektyvūs kriterijai leidžia 
pasiekti tikslų slaugos kokybės išmatavimą [13,16]. Slaugos 
kokybės vertinimo kriterijus chirurgijos slaugytojams 1990 
m. pateikė suomių mokslininkė H. Leino-Kilpi [17,18]. Savo 
vėlesniuose darbuose, kartu su kitais mokslininkais (1994, 
1996), H. Leino-Kilpi suformulavo ir aprašė slaugos kokybės 
vertinimo kriterijus iš pacientų perspektyvos [18,19]. H. 
Leino- Kilpi sukurtas slaugos kokybės vertinimo rodiklis 
(1990-1994) GNCS – P ir GNCS – N (angl. Good Nursing 
Care Scale for Patients; Good Nursing care Scale for Nurses) 
nuo pat 1995 m. buvo bandomas ir modifikuojamas. Pasku-
tinį kartą modifikacijos atliktos 2008 ir 2013 metais [18]. 
Atlikti tyrimai (2019) rodo, jog GNCS yra psichometriškai 
patikima priemonė, kuri gali būti naudojama vertinat slaugos 
kokybę tiek iš pacientų, tiek iš slaugytojų perspektyvos [17]. 

Tęsdama H. Leino-Kilpi ir kitų mokslininkų darbus,  T. 
Leinonen ir kt. (2001) pristatė kokybiškos slaugos modelį 
(angl. The good nursing care model), sukurtą remiantis pa-

Tematika Autoriai Radiniai
Sveikatos priežiūros 
kokybės apibūdinimas 
(4 straipsniai) 

J. Paukštys, L. Šileikienė, 2004;
T. Dagger, J. Sweeney, 2007;  
A. Donabedian, 1980; 
A. Donabedian, 2003

Aprašoma sveikatos priežiūros koncepcija bei 
sveikatos priežiūros kokybės aspektai

Slaugos kokybės verti-
nimo modeliai
(8 straipsniai)

V. Piščalkienė, 2017; 
S. Zhao, T. Akkadechanunt, 2011; 
A. Trinkoff, R. Le, J. Geiger-Brown, 
2006
V. Grøndahl,  J. Kirchhoff  ir kt., 
2018;
V. Grøndahl, 2012; 
M. Stolt, J. Katajisto ir kt., 2019; 
Good nursing care scale [18]; 
T. Leinonen, 2002; 
T. Leinonen, H. Leino-Kilpi, 2001

Pateikiami slaugos kokybės vertinimo krite-
rijai. Tyrėjai teigia, jog pagrindiniu slaugos 
kokybės rodikliu laikomas pacientų pasitenki-
nimas ir nuomonė apie slaugos paslaugas.  Di-
džioji dalis slaugos kokybės vertinimo modelių 
pacientų nuomonę  ir pasitenkinimą slaugos 
paslaugomis pristato kaip vieną iš svarbiausių 
slaugos kokybės kriterijų 

Skubiosios medicinos 
pagalbos teikimas 
Lietuvoje 
(2 Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymai)

Dėl skubiosios medicinos pagalbos 
kokybės ir prieinamumo gerinimo 
2018–2025 metų veiksmų plano 
patvirtinimo; 
Dėl būtinosios medicinos pagalbos 
ir būtinosios medicinos pagalbos 
paslaugų teikimo tvarkos bei masto 
patvirtinimo 

Reglamentuojamas skubiosios  medicinos pa-
galbos teikimas, nustatyti pacientų paskirs-
tymo pagal būklės sunkumą  kriterijai

Skubiosios medicinos 
pagalbos teikimas 
pilvo chirurgijoje 
(4 straipsniai) 

N. Istomina, 2011; 
W. Mubita, C. Richardson, 2019; M. 
Stanevičius, 2017; 
A. Tegelberg, A. Muntlin, 2020

Aprašoma, kokios skubiosios pilvo chirurgi-
jos paslaugos laikomos kokybiškomis. Pilvo 
chirurgijos kokybė vertinama remiantis paci-
entų nuomone apie gautas slaugos paslaugas. 
Nustatyti slaugos kokybės kriterijai

1 lentelė. Analizei atrinktų  mokslinių straipsnių tematikos apibūdinimas.

bei teisingumas [12].
Slaugos kokybės 

vertinimo modeliai. 
Slauga – neatsiejama 
sveikatos priežiūros 
dalis [13]. Kokybiška 
slauga yra svarbi asmens 
sveikatos priežiūros įs-
taigoms ir yra neatsie-
jama nuo aukščiausio 
slaugytojų kompetenci-
jos laipsnio. J. Geiger 
- Brown  (1992) tei-
gimu, kokybiška slauga 
– tai pacientui reikalinga 
slauga, kuri nesukelia 
žalos, atitinka poreikius 
ir padeda pasiekti as-
meninių paciento tikslų, 
susijusių  su sveikatos 
stiprinimu, išsaugojimu 
arba atkūrimu po ligos 
[14]. Pacientų suvoki-
mas apie sveikatos prie-
žiūros (slaugos) kokybę 
yra vienas esminių rodi-
klių, padedantis jos geri-
nimui. Pacientų požiūris 
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cientų perspektyva [20]. Modelis sukurtas remiantis pen-
kiomis kategorijomis, nusakančiomis kokybišką slaugą, tai 
personalo charakteristika, su veiklomis susijusi priežiūra, 
priežiūros sąlygos (prielaidos), aplinka, slaugos proceso eiga 
pacientų požiūriu [14]. Nors šis modelis dažniau naudojamas 
perioperacinės slaugos kokybei įvertinti, tačiau modelio ko-
kybės rodikliai tinkami vertinti ne tik perioperacinę slaugą, 
bet ir slaugą apskritai [14,20]. Geriau išnagrinėjus modelį, 
matoma, jog pagrindinis modelio kriterijus, atspindintis slau-
gos kokybę, yra pacientų požiūris.

Skubiosios medicinos pagalbos teikimas Lietuvoje. 
Lietuvoje skubioji medicinos pagalba teikiama visiems pa-
cientams, skubiosios pagalbos – priėmimo skyriai bei greito-
sios medicinos pagalbos (GMP) tarnybos teikia pagalbą visą 
parą. Pacientams, patekusiems į skubiosios pagalbos skyrių 
(SPS), nesvarbu,  pateko patys ar buvo atvežti greitosios me-
dicinos pagalbos, teikiamos skubios  ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos. Skubiosios pagalbos skyriuje, 
per maksimaliai trumpą laiką suteikiama skubioji medici-
nos pagalba, atliekamos būtinos diagnostinės procedūros, 
paspartinančios  vėlesnius gydymo ir slaugos procesus [21]. 
Norint užtikrinti greitą bei kokybišką skubiosios medicinos 
pagalbos teikimą, pacientai pagal indikacijas skirstomi į 
keturias kategorijas [22].

Skubiosios medicinos pagalbos teikimas pilvo chi-
rurgijoje. Skubiosios pagalbos skyriuje daugėja pacientų, 
kuriems reikalingos pilvo chirurgijos paslaugos. Pacientai 
tikisi gauti kuo kokybiškesnes gydymo bei slaugos paslaugas. 
Slaugytojai, su kitais sveikatos priežiūros specialistais, deda 
daug pastangų,  kad pacientai gautų kokybiškas paslaugas, 
geriančias jų gyvenimo kokybę [6]. Mokslinėje literatūroje 
dažnai teigiama, jog slaugytojai yra tarsi ligoninės slaugos 
kokybės  veidrodžiai,  nes pirmieji sutinka pacientą skubio-
sios pagalbos skyriuje ir pirmasis įspūdis, kurį suteikė slau-
gytojas, pacientą lydi visą gydymosi ligoninėje laiką [7, 8].

 Jungtinėje Karalystėje atlikto pacientų pasitenkinimo 
gaunamomis paslaugomis tyrimo metu (2019), nustatyti 
svarbiausi pilvo chirurgijos slaugos kokybės vertinimo as-
pektai iš pacientų perspektyvos,  tai yra: savalaikiškumas, 
empatija, informacijos suteikimas, techninė kompetencija bei 
vienas svarbiausių – skausmo valdymas visu perioperaciniu 
laikotarpiu [7].

Pacientų nuomone, informacijos teikimas bei skausmo 
valdymas yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Dažniausi klau-
simai, kylantys pacientams, susiję su skausmo valdymu 
perioperaciniu laikotarpiu.  Jungtinėje Karalystėje atlikto 
tyrimo metu (2019) nustatyta, jog pacientai, kuriems buvo 
suteikta daugiau informacijos apie operaciją ir paaiškinta, 
kaip bus malšinamas skausmas po operacijos, jautėsi ramiau, 
nei pacientai, kuriems ši informacija nebuvo suteikta arba 

jos buvo per mažai [7]. Norimos informacijos gavimas, em-
patiškas požiūris į pacientą taip pat skatina pasitenkinimą 
gaunamomis slaugos paslaugomis [7]. Dauguma pacientų 
slaugos paslaugas laiko kokybiškomis, kuomet nejaučia 
skausmo ir kai slaugytojas skiria laiko individualiai kie-
kvienam pacientui [7].

Švedijoje 2020 m.  atliktas tyrimas, kurio metu buvo 
tiriama slaugos kokybė. Tyrimo metu nustatyta, jog koky-
biška slauga yra tuomet, kai slaugytojas susitelkia į paciento 
slaugos poreikius ir slaugo individualiai – žvelgdamas į pa-
cientą kaip į žmogų, gerbdamas jo teises ir pasirinkimus bei 
glaudžiai bendradarbiaudamas [23]. 

2011 m. N. Istominos atlikto pilvo chirurgijos slaugos 
kokybės tyrimo metu, buvo apklausiami pacientai bei slau-
gytojai, naudojant tris skirtingus klausimynus slaugos ko-
kybei nustatyti. Vienas iš naudojamų klausimynų suomių 
mokslininkės H. Leino-Kilpi sukurtas geros slaugos ver-
tinimo klausimynas (GNCS). Tyrimo metu nustatyta, jog 
pacientų ir slaugytojų manymu pilvo chirurgijos slaugos 
kokybė yra gera, tačiau apklausiant slaugytojus, slaugos 
kokybė buvo kritikuojama labiau [6]. Tyrimo metu nustatyta, 
jog norint gerinti pilvo chirurgijos slaugos kokybę, būtina 
gerinti bendradarbiavimo su pacientais bei jų artimaisiais 
kokybę, aptariant procedūrų eigą su jais. Svarbus kokybės 
gerinimo aspektas yra slaugytojų kompetencijų kėlimas, 
mokant ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) ir teikiant 
galimybę tobulėti, orientuojantis į ateitį [6].

Kiekvienas pacientas tikisi sulaukti kokybiškų paslaugų, 
kurios atitiktų jo poreikius, būtų greitai ir lengvai prieinamos, 
tačiau atlikti tyrimai rodo, kad pacientai ne visuomet gauna 
optimaliausią priežiūrą. Literatūroje nurodoma, jog pacientai 
ne visuomet patenkinti skausmo valdymu, nejaučia empatijos 
bei nesijaučia saugūs, jų manymu, jiems nesudaroma saugi 
aplinka [23]. Pacientų poreikių suvokimas slaugytojams tei-
kia galimybę teikti kokybiškesnes slaugos paslaugas. Svarbu 
atsižvelgti į paciento išgyvenimus, emocinę būklę, padėti 
prisitaikyti naujoje aplinkoje ir tinkamai valdyti skausmą. 
Pacientai tikisi, kad į juos bus žiūrima ne tik kaip į „dia-
gnozę“, jie tikisi, kad slaugytojai sugebės pamatyti pacientą 
kaip asmenybę, kuriai reikalinga empatija [23].

Palygindami atliktus tyrimus, galime teigti, jog pilvo 
chirurgijos pacientams kokybiška slauga asocijuojasi su 
adekvačiu skausmo valdymu, informacijos teikimu bei em-
patišku požiūriu į pacientą kaip asmenybę. Skubos tvarka 
paguldyti pacientai jaučia didelį nerimą ir nežinią dėl jų lau-
kiančių procedūrų, jiems svarbus ne tik skausmo valdymas, 
bet ir tinkamas požiūris į pacientą, kaip į asmenybę, kuriai 
reikalingas ir didelis emocinis palaikymas.
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Išvados 
1. Sveikatos priežiūros kokybė yra daugialypė koncep-

cija, kurią stengiamasi apibrėžti ir išmatuoti remiantis įvai-
riais kokybės aspektais iš skirtingų perspektyvų.

2. Kokybiškos slaugos paslaugos pagrįstos mokslo įro-
dymais, orientuotos į asmenį ir jo poreikius, nesukeliančios 
žalos. Pacientų suvokiama kokybė  yra vienas iš svarbiausių 
kokybiškos slaugos aspektų.

3. Skubiosios medicinos pagalbos skyriuje dirbantys 
slaugytojai formuoja pirmąjį ir dažnai svarbiausią įspūdį 
apie  slaugos kokybę ligoninėje. 

4. Pacientai kokybiškomis slaugos paslaugomis laiko 
tas, kurios teikiamos greitai, lengvai prieinamos, nejaučiama 
skausmo, gaunama pakankamai informacijos, bendraujama 
empatiškai, atsižvelgiant į pacientų poreikius. 

Literatūra
1. Soleimanpour H, Gholipouri C, Salarilak S, Raoufi P, Vahidi 

RG, Rouhi AJ, Ghafouri RR, Soleimanpour M. Emergency 
department patient satisfaction survey in Imam Reza Hospital, 
Tabriz, Iran. Int J Emerg Med 2011;4(1):2.

      https://doi.org/10.1186/1865-1380-4-2
2. Goldwag R, Berg A, Yuval D, Benbassat J. Predictors of Pa-

tient Dissatisfaction with Emergency Care. Isr Med Assoc J 
2002;4(8):603-6.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. 
sausio 31 d. įsakymas Nr. V-82 Dėl Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos 2017-2019 metų strateginio 
veiklos plano patvirtinimo (pakeitimas: 2017 m. spalio 19 d. 
įsakymas Nr. V-1195). https://sam.lrv.lt/uploads/sam/docu-
ments/files/2017-10-19%20Nr_%20V-1195.pdf

4. Velissaris D, Karanikolas M, Pantzaris N, Kipourgos G, Bampalis 
V, Karanikola K, Fafliora E, Apostolopoulou C, Gogos C. Acute 
Abdominal Pain Assessment in the Emergency Department: 
The Experience of a Greek University Hospital. J Clin Med Res. 
2017;9(12): 987-993.       https://doi.org/10.14740/jocmr3206w

5. Žarskus A., Urbonaitė A., Klimaitė O. Skubiųjų chirurginių 
intervencijų duomenų analizė ir rezultatų palyginimas su sku-
biųjų chirurginių intervencijų klasifikacijos sistema (TACS). 
Sveikatos mokslai, 2021;31(1):108-113.

      https://doi.org/10.35988/sm-hs.2021.021
6. Istomina N. Quality of abdominal surgical nursing care. Acade-

mic disertation. Painosalama Oy, Turku, 2011.
      https://doi.org/10.3390/medicina47050035
7. Mubita WM, Richardson C, Briggs M. Patient satisfaction with 

pain relief following major abdominal surgery is influenced 
by good communication, pain relief and empathic caring: a 
qualitative interview study. Br J Pain 2020;14(1):14-22.

      https://doi.org/10.1177/2049463719854471
8. Stanevičius, M. Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus paci-

entų nuomonė apie suteikiamas medicinos paslaugas. Kaunas: 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2017:35.
9. Paukštys, J.S., Šileikienė, L. Sveikatos priežiūros kokybė. 

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2004;8(6):453-455.
10. Dagger TS, Sweeney JC, Johnson LW. A hierarchical model of 

health service quality. J Serve Res 2007;10 (2):123-42.
      https://doi.org/10.1177/1094670507309594
11. Donabedian A. Exploratings in quality assessment and moni-

toring definition of quality and approaches to its assessment. 
Ann Arbor 1980.

12. Donabedian A. An introduction to quality assurance in health 
care. Croatian Medical Journal 2003;44(5):655-7.

13. Piščalkienė, V. Chirurginė slauga. Mokomoji knyga. Kaunas, 
2017:12.

14. Trinkoff  A, Le R, Geiger-Brown  J. The longitudinal relations-
hip of long work hours and mandatory overtime to MSD in 
nurses. Am J Ind Med 2006;49:964–71

15. Grøndahl VA, Kirchhoff JW, Andersen KL, Sørby LA, Andreas-
sen HM, Skaug EA, Roos AK, Tvete LS, Helgesen AK. Health 
care quality from the patients' perspective: a comparative study 
between an old and a new, high-tech hospital. J Multidiscip 
Healthc 2018; 11: 591-600.

      https://doi.org/10.2147/JMDH.S176630
16. Grøndahl VA. Patient's perceptions of actual care conditions and 

patient statisfaction with care quality in hospital. Dissertation. 
Karlstad University Studies 2012.

17. Stolt M, Katajisto J, Kottorp A, Leino-Kilpi H. Measuring Qu-
ality of Care: A Rasch Validity Analysis of the Good Nursing 
Care Scale. Journal of Nursing Care Quality 2019;34(4):E1-E6.

      https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000391
18. Nursing Science Research Programmes. Good Nursing Care 

Scale. https://sites.utu.fi/nursingscienceresearchprogrammes/
clinical-quality/good-nursing-care-scale/

19. Leinonen T. The quality of perioperative care: developing 
a patient-oriented measurement tool. Dissertation. Finland: 
University of Turku, 2002.

20. Leinonen T, Leino-Kilpi H, Stahlberg MR, Lertola K. The 
quality of perioperative care: development of a tool for 
the perceptions of patients. Journal of Advanced Nursing 
2001;35(2):294-306.

      https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01846.x
21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. 

spalio 1 d. įsakymas Nr. V-1054 Dėl skubiosios medicinos 
pagalbos kokybės ir prieinamumo gerinimo 2018-2025 metų 
veiksmų plano patvirtinimo. TAR, 2018-10-02, Nr. 15539.

22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 
balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208  Dėl Būtinosios medicinos 
pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo 
tvarkos bei masto patvirtinimo (pakeitimas: 2018 m. gegužės 23 
d. įsakymas Nr. V-598). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/
lt/TAD/TAIS.230805/asr

23. Tegelberg A, Muntlin A, Juhlin C, Jangland E. Engagement 
under difficult conditions: Caring for patients with acute 



179
abdominal pain across the acute-care chain: A qualitative 
study. International Emergency Nursing Volume September 
2020;52:100910.

      https://doi.org/10.1016/j.ienj.2020.100910

NURSING QUALITY EVALUATION PROVIDING 
EMERGENCY MEDICAL CARE SERVICES

R. Kuklytė, N. Fatkulina
Keywords: emergency medical care, quality of healthcare, qu-

ality of nursing, abdominal surgery, quality of abdominal surgery 
nursing, quality assessment.

Summary 
An increasing number of patients are contacting the emergency 

department, of which 5-10% of those seeking abdominal surgery 
are in need. When patients enter the emergency department, they 
form an opinion on the quality of the care provided in that hos-
pital. Many quality assessment models are used to determine and 
measure the quality of nursing services. In models, quality is me-

asured by quality assessment aspects and one of the most impor-
tant aspects - patients‘ opinion. The aim of the work - to assess the 
quality of nursing care in the provision of emergency medical ser-
vices, taking into account published scientific articles. The litera-
ture analysis was carried out in pubMed, Google Scholar, EBSCO 
domain bases using keywords and their combinations: emergency 
medical care, quality of healthcare, nursing quality, abdominal sur-
gery, quality of abdominal surgery nursing, quality assessment. For 
data processing is used the method of descriptive qualitative ana-
lysis of the content. The results are grouped according to the un-
derlying findings. The results showed that patients consider qua-
lity services to be timely, well-managed pain when the patient is 
listened to and receives sufficient information.
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