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Santrauka
COVID-19 pandemija kelia didelę grėsmę milijonams 
žmonių visame pasaulyje. Sveikatos priežiūros specia-
listai yra svarbi grupė žmonių, kuriai pandemijos aplin-
kybėmis tenka susidurti su daugybe iššūkių. Slaugytojų 
darbas susijęs su daugybe stresinių situacijų, tokių kaip 
pervargimas, naktinis darbas, spartus darbo tempas, atsa-
komybė už paciento sveikatą ir kita. COVID-19 pande-
mija kelia papildomus reikalavimus ir taip daug pastangų 
reikalaujančiai slaugytojo profesijai. 
Remiantis užsienio mokslininkų atliktais tyrimais, sie-
kiama išanalizuoti slaugytojų, dirbančių su COVID-19 in-
fekcija sergančiais pacientais, psichoemocinius patyrimus. 
Kokius psichoemocinius pokyčius jaučia slaugytojai? 
Tyrimo tikslas −  išnagrinėti slaugytojų, dirbančių su 
COVID-19 infekcija sergančiais pacientais, psichoemo-
cinius patyrimus.
Metodai. Pasirinktas tyrimo tipas – tiriamoji apžvalga. 
Mokslinės publikacijos buvo ieškomos PubMed bei Go-
ogle Scholar duomenų bazėse. Taikant visus atrankos 
kriterijus pagal paieškos sąvokas, rasti 88 straipsniai. 
Pagal pavadinimus atrinktos 27 publikacijos, iš kurių 12 
atmestos, kurių santraukų turinys neatitiko analizuoja-
mos temos. Pašalintos skirtingose duomenų bazėse pa-
sikartojančios publikacijos. Literatūros analizei atrinkti 
5 moksliniai straipsniai. 
Rezultatai. Atliktos tiriamosios apžvalgos metu išsiaiš-
kinta, kad slaugytojai patiria ne tik psichologinį stresą, 
bet kenčia nuo  psichologinio distreso,  patiria baimės ir 
nerimo jausmą dėl nežinomybės. Dalis slaugytojų kenčia 
nuo miego sutrikimų. Analizuojant mokslines publika-
cijas pastebėta, kad išlieka didelis poreikis tokių tyrimų 
ir ateityje, siekiant išsaugoti sveikatos priežiūros speci-
alistų psichoemocinę gerovę. 

Įvadas  
Žmogaus žmogui perduodamos infekcinės ligos lydėjo 

žmoniją ištisus šimtmečius [1], tačiau COVID-19 krizė ne-
retai apibūdinama kaip didžiausias iššūkis pasauliui nuo 
Antrojo pasaulinio karo laikų. Greitas ir agresyvus žmonių 
užsikrėtimas COVID-19, tapo rimta ir grėsminga pasauline 
sveikatos problema. Kai 2019 m. gruodžio mėn. Wuhane 
(Kinija) pirmą kartą buvo rastas COVID-19 ligą sukelian-
tis sunkaus ūminio kvėpavimo sindromo koronavirusas-2 
(SARS-CoV-2), net labiausiai patyrę tarptautiniai sveika-
tos ekspertai nesitikėjo, kad šis virusas taip greitai išplis ir 
sukels didžiausią pasaulyje visuomenės sveikatos krizę per 
pastaruosius 100 metų. 2020 m. sausio 30 d. Pasaulio svei-
katos organizacija ligos protrūkį priskyrė tarptautinio masto 
nepaprastosios padėties visuomenės sveikatos srityje kate-
gorijai. Viso pasaulio vyriausybės skubiai ėmėsi drastiškų 
priemonių, siekdamos sumažinti naštą sveikatos priežiūros 
sistemoms [2]. 2020 m. sausio mėn. keliems sveikatos pa-
reigūnams pradėjus siųsti pavojaus signalus, jau  2020 m. 
kovo 11 d. PSO paskelbė pasaulinę pandemiją [3]. 2020 
m. birželio 21 d. duomenimis, šiuo virusu pasaulyje buvo 
užsikrėtę daugiau kaip 8 mln., o mirė tūkstančiai žmonių 
[4]. Tikroji COVID-19 istorija prasidėjo tada, kai žmogus 
savo elgesiu sudarė galimybes koronavirusui mutuoti ir jis 
peršoko iš savo įprastinio šeimininko (gyvūno) organizmo 
į žmogaus, o žmonės pradėjo lengvai perduoti virusą vienas 
kitam oro lašeliniu būdu [3].

Nuo antikos iki viduramžių epidemijos priežastimi buvo 
laikoma ne labai prasta higienos būklė, o užterštas oras, ku-
rio buvo sunku išvengti. Dėl didelio mirtingumo epidemijų 
protrūkiai visada būdavo siejami su panikos būsenomis ir 
grėsmėmis asmens saugumo pojūčiui. Literatūroje aprašomos 
epidemijų pasekmės sveikatai siejamos su nerimu, nemiga, 
padidėjusiu alkoholio vartojimu bei energijos trūkumu [1]. 

Sveikatos priežiūros specialistams susidurti su CO-
VID-19 virusine infekcija yra sudėtinga, nes nėra žinomas 
tikslus gydymas, ligos  sunkumas gali greitai neprognozuoja-
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mai kisti,  ji gali sukelti daugybę sunkių alinančių simptomų 
ar komplikacijų, tokių kaip dusulys, karščiavimas, galvos 
svaigimas ar skausmas, kosulys, nuovargis ir, galiausiai, 
mirtis [2]. Žmonės baiminasi užsikrėsti, infekciją išplatinti 
artimiesiems, nerimą kelia nežinomybė, ar bus patenkinti jų 
finansiniai poreikiai. Dėl ligos pobūdžio, greito plitimo bei 
užkrečiamumo, žmonės jaučiasi prislėgti [4].

Staigus ir plačiai paplitęs naujos koronavirusinės ligos 
protrūkis sukėlė daug problemų visose visuomenės grupėse. 
Per pastaruosius metus pasaulyje daugėjant patvirtintų CO-
VID-19 ligos atvejų ir mirčių, daugelyje valstybių įvedus 
socialinių apribojimų, gyventojams bei sveikatos priežiū-
ros darbuotojams kilo psichoemocinių sutrikimų rizika [5]. 
Sveikatos priežiūros specialistai, o ypač slaugytojai, laikomi 
bene pažeidžiamiausia grupe, kuri COVID-19 pandemijos 
metu gali patirti ūminį streso sutrikimą (ŪSS) ir vėlesnį psi-
chologinį distresą [4]. Didėjantis pacientų skaičius, didelis 
darbo krūvis, didelė rizika užsikrėsti infekcija, gali sukelti 

psichikos sveikatos problemų, tokių kaip nerimas, depresija 
ar nemiga [5], todėl visame pasaulyje susirūpinta dėl psi-
choemocinio poveikio sveikatos priežiūros darbuotojams. 
COVID-19 infekcija yra nauja liga, o medicinos sistema ir 
kultūra skirtingose šalyse taip pat skiriasi, jaučiamas tolesnių 
tyrimų poreikis apie slaugytojų bei kitų sveikatos priežiūros 
darbuotojų, kovojančių su COVID-19 infekcija, psichologinę 
patirtį [6].

Tikslas −  išnagrinėti slaugytojų, dirbančių su COVID-19 
infekcija sergančiais pacientais, psichoemocinius patyrimus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pasirinktas tyrimo tipas – tiriamoji apžvalga (angl. Sco-

ping review). Atliekant tiriamąją apžvalgą, norima išanali-
zuoti atliktus tyrimus ir atskleisti slaugytojų, dirbančių su 
COVID-19 infekcija sergančiais pacientais, psichoemocinius 
patyrimus. Mokslinių publikacijų analizei naudoti paieš-
kos žodžiai bei jų deriniai: COVID-19, pandemija, psicho-

1 pav. Analizuojamų mokslinių publikacijų atrankos schema (PRISMA Flow)

Atmesti moksliniai straipsniai, kurių
pavadinimas neatitiko paieškos 

kriterijų (n=61)

Atmesti perskaityti viso teksto
moksliniai straipsniai, neatitikę 

paieškos kriterijų (n=6)

emocinė būklė, slaugytojai. 
Mokslinių publikacijų ieš-
kota PubMed bei Google 
Scholar duomenų bazėse. 
Nustatyti atrankos kriteri-
jai: įtraukimo – empiriniai 
tyrimai ir literatūros anali-
zės, publikuotos ne seniau 
nei prieš 3 metus, t. y. nuo 
2019 m. sausio 1 dienos 
(moksliniai tyrimai, susiję 
su COVID-19 infekcija, 
pradėti vykdyti po 2019 
metų infekcijos protrūkio), 
mokslinės publikacijos 
anglų kalba ir nemokama 
viso teksto pasirinkimo ga-
limybė; atmetimo – baka-
lauro, magistro baigiamieji 
darbai, straipsniai, neturin-
tys nemokamos viso teksto 
prieigos, publikacijos, 
senesnės nei 2019 metų. 
Pritaikius visus atrankos 
kriterijus pagal paieškos 
sąvokas, gauti 88 paieškos 
rezultatai. Pagal pavadini-
mus atrinktos 27 publika-
cijos, iš kurių atmestos 12, 
pagal santraukų turinį  ne-
atitikusios analizuojamos 
temos. Pašalintos skirtin-
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Autoriai, ša-
lis, metai Tyrimo tikslas Tyrimo meto-

dai Vertinami aspektai Išvados (rezultatai)

1.  Lorente L. 
ir kt., 2021, 
Ispanija [9]     

I š a n a l i z u o t i 
streso poveikį  
slaugytojų psi-
c h o l o g i n i a m 
distresui ,  kai 
problema orien-
tuota į emocijas, 
įveikos strategi-
jas ir atsparumą

S k e r s p j ū v i o 
tyrimas, kie-
kybinė analizė, 
apklausa raštu 
vykdyta tik in-
ternete

Stresą keliantys veiksniai (pagal 
Ispanijoje patvirtintą Escribà ir 
kt. (1999),  Gray-Toft ir Anderson 
(1981) Slaugos streso skalę (NSS).
Įveikos strategijos (naudojant Car-
verio (1997) trumpąją COPE skalę). 
Atsparumas  (naudojant Stephens et 
al. (2013) atsparumo skalę). 
Psichologinis distresas. Nerimas, 
depresija ir įtampa buvo matuojami 
naudojant DASS-21 (Antony et al., 
1998) ispaniškąjį patvirtinimą (Daza 
et al., 2002)

Slaugytojams pasireiškė vidutinio sunkumo 
neigiami psichologinio distreso simptomai. 
Labiausiai vertinamas stresorius buvo infek-
cijos baimė, po jos − pacientų mirtis ir mirš-
tamumas bei darbo perkrova. Visi stresoriai 
turi reikšmingą, tiesioginį ir neigiamą ryšį su 
slaugytojų psichologiniu distresu. COVID-19 
krizė padidino slaugytojų psichologinį stresą

2. Shahrou G. 
ir kt., 2020, 
Jordanija [4]

Nustatyti ūmaus 
streso sutrikimo 
paplitimą ir psi-
chologinio dis-
treso prognozes 
tarp Jordanijos 
slaugytojų

Kiekybinis tyri-
mas, internetinė 
apklausa 

Sociodemografiniai duomenys.  
Ūmi reakcija į stresą (Stanfordo 
ūmios reakcijos į stresą klausimy-
nas SASRQ; Cardena ir kt., 2000).  
Gebėjimas įveikti traumą (Traumos 
įveikimo saviveiksmingumo skalė).  
Psichologinis distresas (naudojamos  
Brief Symptom Inventory-18, BSI-
18 skalės) 

Dauguma slaugytojų (64 proc.) dėl CO-
VID-19 pandemijos patyrė ūmų streso su-
trikimą, todėl jiems gresia polinkis į potrau-
minio streso sindromą. Daugiau nei trečdalis 
slaugytojų (41 proc.) patyrė didelį psicholo-
ginį distresą. Tokie rezultatai pateisina inten-
syvias sveikatos priežiūros įstaigų pastangas 
teikti slaugytojams psichosocialinės paramos 
paslaugas ir nuolatines pastangas tikrinti slau-
gytojus dėl psichologinio distreso simptomų

3. Stafie CS ir 
kt., 2021, Ru-
munija [10]

Įvertinti Rumu-
nijos bendrosios 
praktikos gydy-
tojų prisitaikymą 
prie COVID-19 
pandemijos

Apklausa raštu 
internete

Dėmesys sutelktas į tris veiksnius: 
prevencijos našta, 
streso simptomai,
prisitaikymas prie pandemijos

Bendrosios praktikos gydytojams stresas 
dėl užsikrėtimo šiuo virusu, baimė užkrėsti 
artimuosius ir kasdienis spaudimas, kurį su-
kėlė valdžios institucijų nustatytų apribojimų 
laikymasis (izoliavimas nuo vaikų ir šeimos, 
stengiantis išvengti užkrėtimo ir t. t.), buvo 
elementai, sukėlę psichoemocinį disbalansą. 
Streso simptomai buvo reikšmingai dažnesni 
moterims, nei vyrams 

4.Karampelias 
V. ir kt.,  2020 
[2]

Apžvelgti sku-
biosios pagalbos 
sveikatos prie-
žiūros darbuo-
tojų psichoemo-
cinius patyrimus

Literatūros apž-
valga

Streso lygis,
reakcijos į baimę lygis, 
depresija ir jos įveika, 
bejėgiškumo jausmas ir jo forma-
vimasis, 
su darbo krūviu susijęs perdegimas 
ir nerimas

Nemaža dalis sveikatos priežiūros darbuotojų 
patyrė  depresijos, nerimo, baimės, nemigos 
ir distreso simptomų (Lai ir kt.);
depresiją ir miego sutrikimus patyrė Kinijos 
ligoninių medicinos personalas, gydęs CO-
VID-19 sergančius pacientus (An ir kt.) 

5. Maroufi K. 
ir kt., 2021 [5]

Į v e r t i n t i  j a u 
at i l iktus  ki tų 
autorių tyrimus 
apie slaugytojų 
psichoemocinę 
būklę

Literatūros apž-
valga

Stresas, 
depresija ir nerimas, 
distresas

Depresijos ir nerimo simptomai būdingesni 
slaugytojams, nei gydytojams  (Spoorthy ir 
kt., 2020).
Sveikatos priežiūros specialistų patirti simp-
tomai  (Spoorthy ir kt., 2020):
depresijos −50,4 proc.,
nerimo − 44,6 proc.,
nemigos − 34,0 proc.,
distreso  − 71,5 proc. 
Naudodami Zungo savęs vertinimo skalę, 
gydytojai bei slaugytojai parodė, jog patiria 
kliniškai reikšmingų depresijos simptomų. 
Nerimo ir depresijos simptomų paplitimas 
buvo atitinkamai 40,8 proc. ir 26,4 proc. 
(Xiong ir kt., 2020)

1 lentelė. Sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių su COVID-19  infekcija sergančiais pacientais, psichoemociniai patyrimai.
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gose duomenų bazėse pasikartojančios publikacijos (n=4), 
įvertintas viso teksto straipsnių tinkamumas. Literatūros 
analizei pasirinkti 5 moksliniai straipsniai. Atmesti straipsniai 
neįtraukiami į mokslinių publikacijų analizę ir literatūros 
sąrašą. Visa mokslinių straipsnių atrankos strategija parengta 
ir pavaizduota pagal PRISMA Flow diagramą (1 pav.). 

Tyrimo rezultatai
Buvo atlikta 5 viso teksto mokslinių straipsnių, atitikusių 

įtraukimo kriterijus, analizė, parodžiusi vyraujančias bei 
pasikartojančias slaugytojų psichoemocinių būklių darbe 
kitimo tendencijas, prasidėjus COVID-19 pandemijai (1 ir 
2 lentelės). 

Šiame tyrime buvo analizuojami  slaugytojų psichoe-
mociniai patyrimai COVID-19 pandeminės krizės metu. 
Išanalizuota, kokius psichoemocinių veiksnių simptomus 
dažniausiai jaučia sveikatos priežiūros specialistai, tarp jų 
ir slaugytojai. Analizuojamų mokslinių straipsnių rezultatai 
pateikiami 3 lentelėje. 

Ispanijos mokslininkai S. Domínguez-Salas ir kt. (2020) 
atliko bendrosios populiacijos tyrimą, kuriuo buvo siekiama 
išanalizuoti Ispanijos gyventojų psichologinį distresą, naudo-
jamus informacijos šaltinius, taikytas prevencines priemones 
bei žinias apie infekciją. Psichologinis prisitaikymas vertintas 
naudojant Bendrąjį sveikatos klausimyną GHQ-12 (angl. 
General Health Questionnaire). Tyrime dalyvavo 4615 asme-
nys, pandemijos metu gyvenę Ispanijoje. Tyrimo metu buvo 
analizuojamas prevencinių priemonių naudojimo dažnumas. 
Rezultatai parodė, jog tyrimo dalyviai dažniausiai plauna 
rankas su muilu ir vandeniu, laikosi bent pusantro metro ats-
tumo nuo kitų, vengia dalytis įrankiais. Viena iš dažniausiai 
taikytų priemonių buvo kaukės dėvėjimas, nepriklausomai 
nuo simptomų buvimo ar nebuvimo. Šių Ispanijos moksli-
ninkų teigimu, dalyviai nurodė, kad didžiausią susirūpinimą 

jiems kelia tai, jog jie gali platinti infekciją, o paskutinėje 
vietoje nurodė baimę užsikrėsti pačiam. Psichologinį distresą 
dažniau patyrė tie dalyviai, kurie praleido daugiau valandų, 
ieškodami su COVID-19 susijusios informacijos, išreiškę 
didesnį žiniasklaidos teikiamos informacijos prieinamumo 
vertinimą. Dalyviai, kurie dažniau vykdė prevencines prie-
mones − plovė rankas ir dėvėjo kaukę, nepriklausomai nuo 
simptomų buvimo ar nebuvimo, dažniau patyrė psicholo-
ginį distresą. Tiriamųjų, kurie dažniausiai laikėsi pusantro 
metro atstumo nuo kitų, psichikos sutrikimo tikimybė buvo 
mažesnė. Tiriamieji, kuriems COVID-19 kėlė didesnį susi-
rūpinimą, 1,098 karto dažniau patyrė psichologinį distresą, 
panašiai kaip ir tie tyrimo dalyviai, kurie labiau nerimavo 
dėl užsikrėtimo šiuo virusu. Tyrimo rezultatai parodė, jog 
Ispanijos gyventojai aktyviai ieškojo informacijos, susijusios 
su COVID-19 infekcija. Jie naudojosi keletu informacijos 
šaltinių, iš kurių dažniausias buvo socialinė žiniasklaida. 
Psichologinį distresą patiriantys asmenys skyrė daugiau va-
landų per dieną informacijos paieškai. Šis tyrimas atskleidė, 
kad COVID-19 pandemija turėjo stiprų psichologinį poveikį 
gyventojams. Tyrimo rezultatai parodė, kad gyventojai yra 
labai susirūpinę, turi daug žinių, susijusių su COVID-19 liga, 
ypač tie, kurie patyrė psichologinių sutrikimų [7].

Rumunijos mokslininkų C.S. Stafie ir kt. (2021) atliktame 
tyrime dalyvavo 677 bendrosios praktikos gydytojai. Šiuo 
tyrimu taip pat buvo siekta įvertinti psichoemocinį poveikį 
bei prisitaikymo prie šios pandeminės ligos laipsnį. Tyrimas 
orientavo į tris veiksnius: prevenciją, streso simptomų bu-
vimą bei prisitaikymą prie pandemijos. Kaip ir Ispanijoje, 
tyrimas atliktas nepaprastosios padėties metu, tad apklausa 
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Psichologinis  stresas (slaugytojai) x x x x
Psichologinis distresas  
(sveikatos priežiūros specialistai)

x x x x

Baimė ir nerimas  
(sveikatos priežiūros darbuotojai)

x x x x

Miego sutrikimai  
(sveikatos priežiūros specialistai)

x x

2 lentelė. Dažniausiai pasikartojantys vertinami aspektai.

3 lentelė. Analizuotų mokslinių straipsnių išvadų apibendrinimas. 



200

vyko internetu. Mokslininkų teigimu, tyrimas siejamas su 
objektyviais (pvz., aprūpinimas priemonėmis) bei subjekty-
viais (pvz., psichologinė būklė) ištekliais. Siekta išsiaiškinti, 
kaip suvokiamos prisitaikymo prie pandemijos pastangos, 
požiūris į galimą riziką, su stresu susiję simptomai. Tyrime 
didelis dėmesys kreipiamas į tai, jog šeimos gydytojams, 
kuriems pandemijos metu tenka atlikti papildomas užduotis, 
reikalinga psichologinė parama, nes juos neramina nežino-
mybė. Gautieji duomenys parodė, kad gydytojai, turintys 
didesnį darbo stažą, dirbantys individualiuose kabinetuose, 
>52 metų vyrai, geriau prisitaiko prie pandeminės situacijos. 
Gydytojų, turinčių daugiau nei 21 metų praktiką, vyriškos 
lyties, dirbančių individualiuose kabinetuose, streso lygis 
buvo mažesnis [10]. 

Minėtuose tyrimuose pastebime, jog COVID-19 pande-
mija turi psichoemocinį poveikį tiek bendrajai populiacijai, 
tiek bendrosios praktikos gydytojams. Ne išimtis ir slau-
gytojai. Ispanų mokslininkai L. Lorente, ir kt. (2021) tyrė 
streso šaltinių poveikį slaugytojų psichologiniam distresui 
COVID-19 pandemijos piko metu. Ypatingas dėmesys buvo 
skirtas įveikos strategijoms, kurios buvo orientuotos tiek į 
pačią problemą, tiek ir į emocijas. Tyrime dalyvavo 421 
slaugytojas, gyvenantis Ispanijoje. Tyrimas atliktas tuo lai-
kotarpiu, kai Ispanijos vyriausybė nustatė keletą apribojimų, 
pavyzdžiui, judėjimo ar susitikimų. Tiesioginis kontaktas 
su tiriamaisiais nebuvo galimas, todėl tyrimas atliktas vyk-
dant internetinę apklausą. Tyrėjai vertino stresą keliančius 
veiksnius: darbo perkrovą, nepakankamą pasirengimą susi-
doroti su darbo poreikiais, paramos trūkumą, mirtį, infekcijos 
baimę. Infekcijos baimės vertinimas apima baimę užsikrėsti 
ir baimę užkrėsti kitą asmenį. Tokius pat aspektus įžvelgė 
ir jau minėti ispanų mokslininkai S. Domínguez-Salas ir 
kt. (2020), tirdami Ispanijos gyventojus [7]. Taip pat buvo 
vertinama kovos (susidorojimo) strategija, atsparumas bei 
psichologinis distresas. Nerimas, depresija ir įtampa apima 
psichologinio distreso aspektus. Gautieji rezultatai parodė, 
kad visi stresoriai (darbo krūvis, nepakankamas pasirengi-
mas susidoroti su darbo reikalavimais, paramos trūkumas, 
mirtis ir mirimas, infekcijos baimė) turi neigiamą ryšį su 
slaugytojų patiriamu psichologiniu distresu. Kalbant apie 
problemos ir emocijų strategijas, į emocijas orientuotos 
strategijos neigiamai susijusios su psichologiniu distresu. 
Labiausiai vertinamas stresorius buvo infekcijos baimė, po 
jos − pacientų mirtis ir mirštamumas bei darbo perkrova. 
Slaugytojų pastangos kontroliuoti problemas, susijusias su 
darbo krūviu ir baime užsikrėsti, susijusios su didesne įtam-
pos patirtimi. Rezultatai parodė, kad slaugytojų psichikos 
sveikatai išsaugoti svarbu tinkamai suderinti į emocijas ir į 
problemą orientuotas strategijas  bei atsparumą. 

V. Karampelias ir kt. (2020)  atliktoje literatūros anali-

zėje aprašomi chirurginio personalo, dirbančio skubiosios 
pagalbos skyriuose, psichoemociniai patyrimai. Kaip ir anks-
tesniuose minėtuose tyrimuose, šie mokslininkai taip pat 
išskiria streso lygį, reakcijos į baimę lygį, depresiją ir jos 
įveikos mechanizmus, bejėgiškumo jausmą, su darbo krūviu 
susijusį perdegimą ir nerimą. Pastebėta, kad su darbu susijęs 
stresas turi įtakos daugelio profesijų veiklos rezultatams dėl 
didelio darbo krūvio ir socialinės paramos trūkumo. Baimė 
išskiriama nebūtinai kaip neigiama emocija. Kartais ji gali 
apsaugoti nuo impulsyvių sprendimų. Baimė su nežinomy-
bės elementu, susijusi su COVID-19, sustiprina patiriamą 
baimę. Atsiradęs baimės jausmas smarkiai paveikia žmo-
gaus veiklą. Tai didina su darbu susijusių klaidų atsiradimo 
tikimybę. V. Karampelias ir kt. (2020) nurodo, jog Kinijoje 
atlikto tyrimo duomenys parodo, kad medicinos personalas, 
slaugęs COVID-19 sergančius pacientus, patiria depresiją ir 
miego sutrikimus. Apibendrinant šių mokslininkų analizės 
duomenis galima teigti, jog pandemijos psichoemocinis po-
veikis yra daugialypis. Jis daro įtaką medicinos darbuotojų 
gebėjimui dirbti, o kartu ir susidoroti su psichikos sveikatos 
problemomis. 

G. Shahrour ir  L.A. Dardas (2020) Jordanijoje atliko 
tyrimą, kuriuo siekė nustatyti slaugytojų ūmaus streso sutri-
kimo paplitimą bei psichologinio distreso prognozes. Inter-
netinėje apklausoje dalyvavo 448 slaugytojai iš Jordanijos. 
Tyrėjai nustatė, kad net 64 proc. apklaustųjų dėl pandemijos 
patiria ūmų streso sutrikimą, todėl jiems yra polinkio į po-
trauminio streso sindromą rizika. Daugiau nei trečdalis slau-
gytojų patiria didelį psichologinį stresą. Tyrimas atskleidė, 
kad jaunesni slaugytojai labiau linkę patirti psichologinį 
distresą, nei vyresni. 

K. Maroufi ir  R. Razavi (2021), atlikę literatūros analizę, 
nustatė, kad nepageidaujamų psichologinių pasekmių svei-
katos priežiūros darbuotojams sukelia keletas veiksnių: ilgos 
darbo valandos, apsaugos priemonių stygius, žiniasklaidos 
naujienos, nepakankamas paramos jausmas, specifinių me-
dikamentų trūkumas bei personalo infekcijos lygis. Vieno iš 
mokslininkų analizuotų tyrimų rezultatai parodė, kad 50,4 
proc. sveikatos priežiūros darbuotojų kentė depresiją, 44,6 
proc. - nerimą, 34,0 proc. - nemigą ir net 71,5 proc. patyrė 
distresą. Kitas tyrimas parodė, kad naudodami Zungo depre-
sijos savivertinimo skalę, slaugytojai išsiaiškino patiriantys 
kliniškai reikšmingų depresijos simptomų. Vuchano mieste 
atliktas tyrimas atskleidė, kad iš 994 tyrime dalyvavusių 
darbuotojų, 34,4 proc. turėjo lengvų sutrikimų, 22,4 proc. 
vidurinio sunkumo ir 6,2 proc. − sunkių sutrikimų. 

Rezultatų aptarimas 
COVID-19 pandemija yra rimta grėsmė slaugytojų ir kitų 

sveikatos priežiūros specialistų psichoemocinei būklei. Daž-
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niausiai pasireiškia psichologinis stresas. Jordanijos moksli-
ninkai G. Shahrour ir  L.A. Dardas (2020) ūmios reakcijos į 
stresą vertinimui naudojo Stanfordo ūmios reakcijos į stresą 
klausimyną (SASRQ). Ūmaus streso sutrikimo vidurkis buvo 
69 balai, parodę ūmų streso sutrikimą ir potrauminio streso 
sutrikimo prognozę. K. Maroufi ir  R. Razavi (2021) nustatė, 
jog sukeltas psichologinis stresas gali išlikti ilgą laiką ir su-
kelti potrauminio streso sutrikimą. Siūlomos įvairios proble-
mos sprendimo priemonės, tokios kaip informacijos sklaidos 
didinimas, tinkamas apsaugos priemonių aprūpinimas ir nau-
dojimas, ar net darbo valandų trumpinimas. Tokie praktiniai 
būdai psichikos sveikatos aplinkybėms gerinti turėtų padėti 
įvertinti ir stebėti streso ir depresijos ar nerimo pasireiškimą. 
Rezultatai rodo, jog dėl COVID-19 pandemijos sveikatos 
priežiūros specialistai susiduria su didesniu, nei įprastinis, 
pacientų mirties mastu, ir tai yra dar viena potrauminį stresą 
sukelianti priežastis. Dar keletą stresą keliančių priežasčių 
nurodė   C. S. Stafie ir kt. (2021): užsikrėtimas virusu, baimė 
užsikrėsti ar užkrėsti kitą, valdžios skelbiami apribojimai, 
kasdienis spaudimas [10]. Atlikus analizę pastebėta, kad  
streso simptomai reikšmingai dažniau pasireiškia moterims, 
negu vyrams. Anot mokslininkų, tai galima paaiškinti moterų 
orientacija į detales, dėmesingumu savo šeimos bei pacientų 
saugumui, tačiau mažu gebėjimu vienu metu valdyti kelias 
užduotis skirtinguose gyvenimo sektoriuose (asmeniniame 
bei profesiniame). Tyrime atskleidžiama, kad Europos trau-
minio streso draugijos duomenimis, šios pandemijos metu 
kas ketvirtas europietis patyrė potrauminį stresą. Sveikatos 
priežiūros įstaigos, kad užtikrintų savo darbuotojų fizinę ir 
psichinę gerovę,  turi įgyvendinti slaugytojams skirtas streso 
mažinimo strategijas, užtikrinti slaugytojų asmeninę saugą, 
aprūpinti saugos priemonėmis, rengti mokymus, jei reikia, 
nukreipti į atitinkamas psichologines tarnybas.  

Psichologinis pandemijos poveikis išryškino ir atskleidė 
psichologinio distreso apraišką. Vieno iš K. Maroufi ir  R. 
Razavi (2021) atliktų  tyrimų rezultatai parodė, kad nuo 
distreso simptomų kenčia net 70,5 proc. sveikatos priežiūros 
specialistų. Tokie  patyrimai gali sukelti pasyvumo ir užsis-
klendimo jausmą. Daroma prielaida, kad ne tik psichologinė 
priežiūra, tačiau ir fizinis aktyvumas gali turėti teigiamų 
rezultatų, šalinant pandemijos sukeltus psichologinius pada-
rinius. 2020 m. Jordanijos mokslininkų G. Shahrour ir  L.A. 
Dardas (2020) gauti rezultatai tik įrodo slaugytojų patiriamą 
distresą. Jį patiria daugiau nei trečdalis slaugytojų, kurie 
sudaro net 41 proc. tiriamųjų. Nustatyta, kad ūmaus streso 
sutrikimas sukelia vėlesnį psichologinį distresą. Mokslininkų 
teigimu, psichologiniam distresui turi įtakos asmens sociode-
mografinė aplinka: lytis, amžius, pajamos. Išsamūs tyrimai 
parodė, kad moterys patiria didesnį psichologinį distresą, 
nei vyrai. Tai aiškinama tuo, jog moterys linkusios naudoti 

neefektyvias įveikos strategijas, be to, jos gauna mažesnę 
socialinę paramą, nei vyrai. Atlikti tyrimai patvirtina, kad 
vyresnio amžiaus žmonės taiko daugiau adaptyvių ir efekty-
vesnių metodų stresui valdyti, nei jaunesni žmonės. Jaunesni 
yra linkę patirti didesnį stresą, kuris gali sukelti psichologinį 
distresą. Šių Jordanijos mokslininkų tyrime pažymima, kad 
didelės pajamos turi apsauginį poveikį nuo psichologinio 
distreso. Suvokiamas pajamų nepakankamumas reikšmingai 
prognozuoja psichologinį distresą. Remiantis šiuo tyrimu, 
reikia pažymėti, kad tik amžius, ūmus streso sutrikimas bei 
įveikos saviveiksmingumas buvo reikšmingi psichologinio 
distreso prognostiniai veiksniai. 

K. Maroufi ir  R. Razavi (2021) rezultatai rodo, jog slau-
gytojams būdingi didesni nerimo simptomai, nei gydytojams. 
Tyrėjų duomenimis, vieno tyrimo rezultatai rodo, jog 44,6 
proc. sveikatos priežiūros specialistų kenčia nuo nerimo. 
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose siūloma 
reguliariai užsiimti fizine veikla, siekiant pakeisti nerimo ir 
depresijos prevenciją bei gydymą. K. Maroufi ir  R. Razavi 
(2021) tyrimo, atlikto naudojant Hamiltono depresijos ver-
tinimo skalę, rezultatai parodė, kad sergančiuosius depresija 
galima gydyti reguliariu fiziniu aktyvumu. Mokslininkai 
L. Lorente ir kt. (2021) teigia, kad daugelis tyrimų parodė, 
jog slaugytojo profesija yra viena iš labiausiai stresą ke-
liančių profesijų. Slaugytojų patiriamas stresas siejamas ir 
su nerimo bei baimės pasireiškimu. Mūsų tyrimas parodė, 
jog baimė atsiranda dėl nežinomybės, neaiškios situacijos. 
Baimė užsikrėsti bei užkrėsti artimą taip pat kelia nerimą, 
tad galima sakyti, kad tai yra du, vienas nuo kito neatsiejami 
psichoemociniai patyrimai. Ispanijos mokslininkų duomeni-
mis, Kinijoje atlikto tyrimo metu dalyvavo 1563 sveikatos 
priežiūros specialistai. Maždaug pusė šio tyrimo dalyvių 
nurodė patiriantys nerimo simptomus. Infekcijos baimė buvo 
vertinama kaip stipriausias stresorius. Baimė užsikrėsti šiuo 
virusu siejama su didesne įtampos patirtimi. L. Lorente ir 
kt. (2021) atskleidžia, jog kuo didesnė infekcijos baimė, tuo 
mažiau dėmesio sutelkiama į emocijų orientuotas įveikos 
strategijas [9]. 

Tik keli mokslininkai pažymėjo, kad nemaža dalis svei-
katos priežiūros darbuotojų nurodė patiriantys nemigos su-
trikimų. K. Maroufi ir  R. Razavi (2021) teigimu, nemigą 
patyrė 34 proc. respondentų. Nors labai didelio dėmesio 
nemigai nėra skiriama, tačiau ilgainiui nemiga gali sukelti 
rimtų sutrikimų. Nerimas bei baimė turi įtakos ir nemigos 
atsiradimui. 

Išvados
1. Analizuojant mokslinius straipsnius pastebėta, kad 

sveikatos priežiūros specialistai kenčia nuo psichologinio 
streso, psichologinio distreso, nerimo, baimės ar miego sutri-
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kimų. Šiuos psichoemocinius potyrius sukelia nežinomybės 
ir nesaugumo jausmas, dideli darbo krūviai, baimė užsikrėsti 
ar užkrėsti savo artimą. 

2. Nustatyta, kad kovojant su pandemija, jaunesni asme-
nys patyrė daugiau psichoemocinių sunkumų. 

3. Atsižvelgiant į tai, kad COVID-19 krizė vis dar ne-
sibaigė ir kelia grėsmę visuomenės sveikatai, slaugytojams 
yra didelė rizika patirti stresą, psichologinį distresą, baimę 
ir kitus psichoemocinius pokyčius, svarbu, kad ir toliau būtų 
atliekami tyrimai. Tyrimų rezultatai skatina sveikatos prie-
žiūros įstaigas nustatyti slaugytojų psichologinio distreso 
simptomus ir, kai reikia, laiku suteikti psichosocialinės pa-
ramos paslaugas.  
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Summary
The COVID-19 pandemic poses a major threat to millions of 

people worldwide. Healthcare professionals are an important group 
of people who face many challenges in this pandemic situation. 
Nurses‘ work is associated with many stressful situations such as 
overwork, night work, fast pace of work, responsibility for the pa-
tient‘s health, etc. The COVID-19 pandemic places additional de-
mands on the already demanding nursing profession. 

Based on studies carried out by foreign researchers, the aim 
is to analyse the psycho-emotional experiences of nurses working 
with COVID-19 patients. What are the psychoemotional changes 
experienced by nurses? 

The aim of this study was to explore the psychoemotional expe-
riences of nurses working with patients with COVID-19 infection.

Methods. The ccoping review methodology was chosen. Pu-
blications were searched in PubMed and Google Scholar databa-
ses. Applying all the selection criteria to the search terms, 88 se-
arch results were found. Twenty-seven publications were selected 
by title, of which 12 were rejected on the basis of abstract content 
and were not relevant to the topic under analysis. Duplicate publi-
cations in different databases were removed. 5 scientific articles 
were selected for literature analysis. 

Results. The exploratory review found that nurses not only 
experience psychological stress, but also suffer from psychologi-
cal distress, while others experience fear and anxiety about the un-
known. Some carers suffer from sleep disorders. The analysis of 
scientific publications shows that there is a great need for further 
research in order to maintain the psycho-emotional well-being of 
healthcare professionals.
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