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Raktažodžiai: Covid-19 pandemija, sveikatos priežiūros 
organizacijų darbuotojai, Covid-19 vakcinacija.

Santrauka
Vakcinacija – viena svarbiausių Covid-19 pandemijos 
valdymo priemonių, tačiau tik apie trys ketvirtadaliai 
įvairių šalių sveikatos priežiūros organizacijų darbuo-
tojų pasiskiepiję Covid-19 vakcina ar nusiteikę skiepytis.
Darbo tikslas – ištirti Lietuvos ligoninių darbuotojų po-
žiūrį į Covid-19 pandemiją, vakciną, vakcinaciją ir jos 
valdymą.
Metodai. Tyrimas atliktas 2021 m. balandžio-rugsėjo 
mėn. Tirta 743 darbuotojų, dirbančių aštuoniose įvai-
raus lygio Lietuvos ligoninėse, požiūris į vakcinaciją. 
Informacija surinkta anketinės apklausos (klausimyno) 
metodu. Gauti duomenys analizuoti naudojant statistinės 
duomenų analizės paketo SPSS 21 versiją.
Rezultatai. Pasiskiepiję  Covid-19 vakcina buvo 74 proc. 
respondentų. Pusė respondentų (49,8 proc.) manė, kad 
Covid-19 vakcinos yra saugios, patikimos ir efektyvios. 
Pasiskiepijusių Covid-19 vakcina respondentų požiūris į 
vakciną ir vakcinaciją yra labiau teigiamas, nei nesiskie-
pijusių. Dauguma respondentų (56,9 proc.) pasitiki šalies 
mokslininkų, ekspertų nuomone dėl Covid-19 vakcina-
cijos. Trys ketvirtadaliai (76,6 proc.) respondentų teigė, 
kad sveikatos priežiūros organizacijų darbuotojų vakci-
nacija vyko pakankamai gerai. Atsisakiusiųjų skiepytis 
Covid-19 vakcina respondentų nuomonė dėl vakcinacijos 
proceso valdymo ženkliai neigiamesnė, nei pasiskiepiju-
sių. Didžioji dauguma respondentų teigė, kad pandemija 
ženkliai paveikė jų elgseną, darbą, kasdienį gyvenimą, 
o 54,6 proc. nurodė, kad ši įtaka buvo neigiama. Atsi-
sakiusieji skiepytis Covid-19 vakcina ženkliai mažiau 
skiepijosi gripo ir kitomis vakcinomis.
Išvados. Pasiskiepijusių Covid-19 vakcina ligoninių dar-
buotojų požiūris į Covid-19 pandemiją, vakcinas ir vak-
cinaciją ženkliai teigiamesnis, nei nesiskiepijusių.

Vyrai, vyresni nei 65 metų, aukštesnio išsilavinimo, gy-
dytojai ir slaugytojai, gyvenantys mieste, susituokę ar 
gyvenantys su partneriu, krikščionys, lietuviai vakci-
nacijos atžvilgiu yra labiau teigiamai nusiteikę, nei kiti 
analizuotų grupių respondentai.

Įvadas
Vakcina yra viena svarbiausių priemonių, padedanti val-

dyti Covid-19 pandemiją [1,2]. Tyrimai įvairiose pasaulio 
šalyse parodė, kad 71,5 proc. žmonių nusiteikę skiepytis 
Covid-19 vakcina [3]. Vyrai, tarp jų ir medikai, labiau nu-
siteikę skiepytis Covid-19  vakcina, nei moterys – tai susiję 
su moterų vaidmeniu visuomenėje ir šeimoje, rūpinimusi 
vaikais ir kt. [4-6]. Mažiau linkę skiepytis jaunesni žmonės, 
daugiau moterys iki 30 metų, kurios nesiskiepijo ir gripo 
vakcina [7]. Tam tikra dalis žmonių įvairiose pasaulio šalyse 
(tarp jų ir Lietuvoje – aut.) atsisako vakcinuotis Covid-19 
vakcina dėl įvairių priežasčių [8-10].

Sveikatos priežiūros organizacijų (SPO) darbuotojų, 
atsisakančių ar vengiančių skiepytis COVID-19 vakcina 
dalis panaši, kaip visų gyventojų, ar net didesnė [11-13,53]. 
Pagrindinės atsisakymo ar vengimo skiepytis Covid-19 vak-
cina priežastys – nepageidautinų įvykių po skiepų baimė, 
abejojimas vakcinos saugumu, efektyvumu, informacijos 
apie vakciną trūkumas (skirtingos ekspertų nuomonės) ir 
kt. [1,14-17]. Be to, nėra visiškai aišku, kiek viena ar kita 
Covid-19 vakcina bus veiksminga, ar veiks visas viruso pa-
dermes, koks vakcinos apsaugos nuo Covid-19 ligos laipsnis, 
saugumas ir kt., t.y. abejojama vakcinos nauda [18,19].

Išskirtinį poveikį vengimui skiepytis daro visuomenės 
informacijos priemonės, ypač socialiniai tinklai, skleisdami 
neretai netikslią ar net melagingą informaciją [20,21]. Didelį 
poveikį šiam procesui turi ir konspiracijos teorijos [22].

Apie du trečdaliai SPO darbuotojų 2020 m. buvo nusi-
teikę skiepytis Covid-19 vakcina (Fisher KA, et. al., 2020), 
tačiau ši dalis atskirose šalyse labai svyruoja [23]. Medikai 
labiau linkę skiepytis, nei SPO darbuotojai ne medikai [24].
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Atsisakymas skiepytis siejamas su keturiais pagrindiniais 
motyvais – 1) abejojimu vakcinos nauda, 2) neaiškiu jos po-
veikiu ateityje, 3) vakcinų ir vakcinacijos komerciališkumu, 
4) natūralaus (įgyto) imuniteto preferencija [25]. Kai kurie 
autoriai įžvelgia sąsajas tarp atsisakymo skiepytis ir religinių 
įsitikinimų [26]. Labiau nusiteikę skiepytis Covid-19 vak-
cina SPO darbuotojai vyrai, gydytojai, vyresnio amžiaus, 
labiau išsilavinę, daugiau uždirbantys, gyvenantys miestuose 
[14,27-29]. Atsisakantys skiepytis Covid-19 vakcina SPO 
darbuotojai yra linkę mažiau skiepytis ir kitomis vakcinomis 
[30,31]. Pasiskiepiję Covid-19 vakcina SPO darbuotojai 
labiau teigiamai vertina vakciną ir rekomenduoja skiepytis 
kitiems [32].

Nusiteikimas skiepytis Covid-19 vakcina priklauso ir nuo 
pandemijos bei vakcinacijos proceso vadybos šalyje [33,34]. 
Jis taip pat priklauso nuo pasitikėjimo šalies vyriausybe (jos 
ekspertais) – esant mažesniam pasitikėjimui, daugiau atsi-
sakančiųjų skiepytis [35,36].

Daugelyje šalių medikai (SPO darbuotojai) buvo viena 
prioritetinių grupių skiepytis vakcina [37-39], tačiau vakci-
nuotų Covid-19 vakcina SPO darbuotojų dalis buvo palyginti 
nedidelė – tik apie du trečdalius  (pavyzdžiui JK – 64,5 
procento) [40].

Noras ar nenoras skiepytis Covid-19 vakcina priklauso 
ir nuo tautybės ar šalies, kurioje dirba ir gyvena SPO dar-
buotojai. Platus tyrimas parodė, kad dauguma Azijos šalių 
SPO darbuotojų nusiteikę skiepytis ir skiepijasi Covid-19 
vakcina [41].

Darbo tikslas – ištirti Lietuvos ligoninių darbuotojų 
požiūrį į Covid-19 pandemiją, vakciną, vakcinaciją ir jos 
valdymą. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas suplanuotas 2020 m., atliktas 2021 m. balandžio-

rugsėjo mėnesiais.
Tyrimo objektas – ligoninių darbuotojų nuomonė dėl 

Covid-19 vakcinacijos valdymo ligoninėse.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė 

apklausa, apklausos duomenų analizė, interpretavimas ir 
apibendrinimas, lyginamoji analizė.

Atlikta aštuonių šalies miestų, tarp jų Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos daugiaprofilinių įvairių lygmenų (universiteto, 
universitetinių, miesto, regiono ir rajono) ligoninių 743 dar-
buotojų anketinė apklausa (atsako dažnis 90 proc.).

Imtis pakankama ir reprezentatyvi. Tyrimui naudotas 
autorių (B.Makarenko, vadovaujant V.Janušoniui) parengtas 
klausimynas. Jį sudaro keturi klausimų blokai – 1) socialiniai 
demografiniai duomenys, 2) nuomonė apie Covid-19 vak-
cinas, 3) nuomonė apie vakcinacijos procesą ir jo valdymą, 
4) nuomonė apie Covid-19 virusą ir pandemiją.

Socialinės-demografinės respondentų charakteristikos 
pateikiamos 1 lentelėje.

Lyties požiūriu statistiškai patikimai išsiskyrė responden-
tai pagal profesijas – dauguma vyrų (42; 39,3 proc.) buvo 
gydytojai, dauguma moterų  (263; 41,3 proc.) – slaugytojos. 

Analizuotos ir lygintos keturios respondentų grupės: 1) 
pasiskiepiję (dviem dozėmis), 2) nesiskiepiję (atsisakę skie-
pytis), 3) persirgę Covid-19 liga ir nesiskiepiję, 4) persirgę 
Covid-19 liga ir pasiskiepiję (2 lentelė). Vertinta respondentų 
lytis, amžius, profesija, tautybė, išsilavinimas, gyvenamoji 
vieta, šeiminė padėtis, religija. 

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis statistinės 
duomenų analizės paketo SPSS 21 versija. Duomenų skirtu-
mas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p < 0,05 (statistinio 
pasikliautinumo lygmuo 95 proc.).

Rezultatai ir jų aptarimas
Respondentų nuomonė apie Covid-19 vakcinas ir vak-

cinaciją. Beveik pusė respondentų 370(49,8 proc.) mano, 
kad Covid-19 vakcinos yra saugios, patikimos ir efektyvios, 
349 (47,0 proc.) nežino ir negali atsakyti, o 24 (3,2 proc.) 
mano, kad Covid-19 vakcinos nėra patikimos, saugios ir 
efektyvios.

Iš tirtų respondentų 509 (68,5 proc.) buvo pasiskiepiję, 
dar 41 (5,5 proc.) buvo persirgęs Covid-19 liga ir pasiskie-
pijęs, 120 (16,2 proc.) nesiskiepijo, nes persirgo ir 73 (9,8 
proc.) atsisakė skiepytis dėl įvairių priežasčių. Panaši pa-
siskiepijusių medikų dalis yra ir kitose šalyse [10,11,13].

 Analizuojant pirmąją respondentų grupę (509 pasiskie-
piję), 342 (67,2 proc.) būtų rinkęsi vakciną, jeigu būtų buvę 
galima, 81 (15,9 proc.) būtų nesirinkęs, 86 (16,9 proc.) ne-
galėjo atsakyti.

Pakartotinai skiepytųsi Covid-19 vakcina, jeigu to rei-
kėtų 378 (74,3 proc.), nesiskiepytų 25 (4,9 proc.), negalėjo 
atsakyti 106 (20,8 proc.) respondentai.

Dauguma respondentų – 408 (80,2 proc.) patartų skie-
pytis Covid-19 vakcina draugams, kaimynams, bendradar-
biams, nepatartų – 16 (3,1 proc.), 85 (16,7 proc.) negalėjo 
tiksliai atsakyti.

Kiek daugiau nei pusė apklaustųjų – 303 (59,5 proc.) 
skiepytų savo vaikus, jeigu būtų galima, 70 (13,8 proc.) ne-
skiepytų ir 136 (26,7 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti. 

Beveik pusė respondentų – 231 (45,4 proc.) sutiktų mo-
kėti už sustiprinančiąją vakcinos dozę, jeigu vakcina būtų 
geresnė, 119 (23,4 proc.) nesutiktų mokėti, 159 (31,2 proc.) 
negalėjo tiksliai atsakyti. Sutiktų mokėti, jeigu galėtų pasi-
rinkti vakciną ir kitų šalių SPO darbuotojai [42].

Pusė šios grupės respondentų – 257 (50,5 proc.) teigė, 
kad pasiskiepijus jie tapo ramesni, saugesni, jiems buvo pa-
togiau vykdyti savo įprastinę veiklą, tačiau trečdalis – 173 
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(34,0 proc.) to nepajuto, o 78 (15,5 proc.) negalėjo tiksliai 
atsakyti. 

Analizuojant antrąją respondentų grupę (73 nesiskiepiję 
arba atsisakiusieji skiepytis Covid-19 vakcina), buvo klausta, 
ar jų sprendimui galėjo turėti įtakos tai, kad jie negalėjo 
pasirinkti Covid-19 vakcinos. Tik 10 (13,7 proc.) atsakė, 
kad tai turėjo įtakos, 39 (53,4 proc.) nurodė, kad tai neturėjo 
įtakos ir 24 (32,9 proc.) respondentai negalėjo tiksliai atsa-
kyti. Beveik pusė - 34 (46,6 proc.) respondentų nusprendė 
nesiskiepyti, nes neaiškus vakcinos patikimumas, efektyvu-
mas, saugumas, ketvirtadalio – 18 (27,7 proc.) respondentų 
sprendimui nesiskiepyti tai įtakos neturėjo ir 21 (28,7 proc.) 
respondentas negalėjo tiksliai atsakyti.

Trys ketvirtadaliai respondentų – 56 (76,7 proc.) nurodė, 
kad jų sprendimui nesiskiepyti Covid-19 vakcina draugų, 
pažįstamų, kolegų patarimai įtakos neturėjo, 16 (21,9 proc.) 
negalėjo tiksliai atsakyti.

Dviejų trečdalių respondentų – 49 (67,2 proc.) sprendi-
mui nesiskiepyti Covid-19 vakcina informacija internete, 
socialiniuose tinkluose bei kitose medijose įtakos neturėjo. 
Tik 12 (16,4 proc.) respondentų ši informacija turėjo įtakos 
jų sprendimui nesiskiepyti, o dar 12 (16,4 proc.) negalėjo 
tiksliai atsakyti.

Daugiau nei pusė – 40 (54,8 proc.) šios grupės respon-
dentų nusprendė nesiskiepyti dėl galimų komplikacijų po 
skiepų, tačiau penktadaliui – 16 (21,9 proc.) tai įtakos netu-
rėjo, 17 (23,3 proc.) respondentų negalėjo tiksliai atsakyti.

Beveik pusė 35 (47,9 proc.) atsisakiusiųjų skiepytis tokį 
sprendimą priėmė dėl turimų sveikatos problemų, 25 (34,2 
proc.) šių problemų neturėjo, 13 (17,9 proc.) negalėjo tiksliai 
atsakyti.

Dėl įvairių kitų problemų nusprendė nesiskiepyti 23 
(31,5 proc.) šios grupės respondentai, 30 (41,1 proc.) kitų 
problemų neturėjo, 20 (27,4 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti.

Analizuojant trečiąją (atsisakiusieji skiepytis, nes per-
sirgo Covid-19 liga) tiriamųjų grupę 120 (16,2 proc.) pa-
stebėta, kad persirgę SPO darbuotojai linkę nesiskiepyti ir 
kitose šalyse (43). Į klausimą, ar įgijo imunitetą Covid-19 
infekcijai persirgę, 89 (74,2 proc.) atsakė teigiamai, 4 (3,3 
proc.) atsakė neįgiję ir 27 (22,5 proc.) nežinojo.

Dauguma – 74 (61,7 proc.) respondentų nurodė, kad 
praėjus tam tikram laikui skiepytųsi Covid-19 vakcina, 11 
(9,2 proc.) – kad nesiskiepytų ir 35 (29,1 proc.) negalėjo 
tiksliai atsakyti.

Iki susergant Covid-19 liga, dauguma respondentų – 71 
(59,2 proc.) pritarė vakcinacijai dėl Covid-19 ligos preven-
cijos, 23 (19,2 proc.) – nepritarė ir 26 (21,6 proc.) negalėjo 
tiksliai atsakyti.

Dalies respondentų – 34 (28,3 proc.) požiūris į vakci-
naciją persirgus Covid-19 liga pasikeitė, 65 (54,2 proc.) 
nepasikeitė ir 21 (17,5 proc.) – negalėjo tiksliai atsakyti.

Trys ketvirtadaliai šios grupės respondentų – 91 (75,8 
proc.) norėtų pasirinkti vakciną, jeigu skiepytųsi, 9 (7,5 
proc.) tai nesvarbu ir 20 (16,7 proc.) negalėjo tiksliai at-
sakyti.

Požymis Tiriamųjų skaičius 
Iš viso
Lytis:
Vyrai
Moterys

743 (100 proc.)

107 (14,4 proc.)
636 (85,6 proc.)

Amžius:
18-30 m.
31-50 m.
51-65 m.
65 m. ir daugiau

95 (12,8 proc.)
285 (38,4 proc.)
278 (37,4 proc.)
85 (11,4 proc.)

Tautybė:
Lietuvis
Kita

674 (90,7 proc.)
69 (9,3 proc.)

Išsilavinimas:
Universitetinis (magistras)
Aukštasis (bakalauras)
Vidurinis 
Kitas

190 (25,6 proc.)
267 (35,9 proc.)
176 (23,7 proc.)
110 (14,8 proc.)

Profesija:
Gydytojas
Slaugytojas
Slaugytojo padėjėjas
Pagalbinis darbuotojas
Kita

139 (18,7 proc.)
265 (35,7 proc.)
50 (6,7 proc.)

82 (11,0 proc.0
207 (27,9 proc.)

Šeiminė padėtis:
Susituokęs(usi) ar gyvena su 
partneriu
Vienišas(a), našlys(ė), 
nesusituokęs(usi), 
išsiskyręs(usi)

510 (68,6 proc.)

233 (31,4 proc.)

Gyvenamoji vieta:
Miestas
Rajonas, kaimas

607 (81,7 proc.)
136 (18,3 proc.)

Religija:
Romos katalikų, krikščionių
Kito tikėjimo
Netikintys

648 (87,2 proc.)
46 (6,2 proc.)
49 (6,6 proc.)

Grupės n proc.
1. Pasiskiepiję abiem vakcinos dozėmis 509 68,5
2. Nesiskiepiję (atsisakiusieji skiepytis) 73 9,8
3. Nesiskiepiję (persirgę Covid-19 liga) 120 16,2
4. Pasiskiepiję (persirgę Covid-19 liga) 41 5,5
Iš viso 743 100

1 lentelė. Socialinės-demografinės respondentų charakteristikos.

2 lentelė. Respondentų grupės.
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Į klausimą ar persirgus Co-
vid-19 liga susiformavęs imuni-
tetas, jų nuomone, yra stipresnis 
nei po vakcinacijos teigiamai 
atsakė 39 (32,5 proc.), neigia-
mai 6 (5,0 proc.) ir 75 (62,5 
proc.) negalėjo tiksliai atsakyti, 
nežinojo.

Trečdaliui – 38 (31,7 proc.) 
respondentams persirgus Co-
vid-19 liga pablogėjo sveikata 
bei gebėjimas atlikti darbą, pu-
sei – 62 (51,7 proc.) nepablo-
gėjo ir 20 (16,7 proc.) negalėjo 
tiksliai atsakyti.

Tik 12 (10,0 proc.) šios 
grupės respondentų persirgus 
Covid-19 liga pasikeitė elgsena 
bei bendravimas su kolegomis, 
91 (75,8 proc.) – nepasikeitė ir 
17 (14,2 proc.) negalėjo tiksliai 
atsakyti.

Analizuota ketvirtosios gru-
pės (persirgusieji Covid-19 liga 
ir pasiskiepiję) respondentų – 
41 (5,5 proc.) nuomonė apie 
Covid-19 vakciną ir vakcina-
ciją.

32 (78,0 proc.) šios grupės 
respondentų būtų rinkęsi vak-
ciną, jeigu būtų buvę galima, 
5 (12,2 proc.) būtų nesirinkę ir 
4 (9,8 proc.) negalėjo tiksliai 
atsakyti.

Dauguma respondentų – 30 
(73,2 proc.) skiepytųsi pakar-
totinai sustiprinamąja vakcina, 
jeigu reikėtų, 2 (4,9 proc.) ne-
siskiepytų ir 9 (21,9 proc.) ne-
žinojo, negalėjo atsakyti.

Du trečdaliai – 28 (68,3 
proc.) šios grupės respondentų 
patartų skiepytis draugams, 
kaimynams, bendradarbiams, 
3 (7,3 proc.) to nedarytų ir 10 
(24,4 proc.) negalėjo tiksliai 
atsakyti.

Daugiau nei pusė respon-
dentų – 24 (58,5 proc.) skiepytų 
savo vaikus, jeigu būtų galima, 

4 (9,8 proc.) – neskiepytų, 13 (31,7 proc.) – neapsisprendę, negalėjo tiksliai atsakyti.
Dauguma šios grupės respondentų – 23 (56,1 proc.) sutiktų mokėti už, jų nuomone, 

geresnę vakciną jeigu reikėtų skiepytis pakartotinai ir galėtų pasirinkti vakciną, 8 (19,5 
proc.) nesutiktų ir 10 (24,4 proc.) nežinojo, negalėjo tiksliai atsakyti.

Beveik trečdalio – 13 (31,8 proc.) respondentų elgsena pasiskiepijus pasikeitė į 
gerąją pusę – jie pasijuto ramesni, saugesni, jiems buvo patogiau vykdyti savo įprastinę 
veiklą, 14 (34,1 proc.) – elgsena nepasikeitė ir 14 (34,1 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti.

Apibendrinant pasiskiepijusių Covid-19 vakcina respondentų nuomonę apie Covid-19 
vakciną ir vakcinaciją, pažymėtina, kad daugumos nuomonė įvairiais klausimais daugiau 
teigiama nei neigiama ir koreliuoja tarp abiejų pasiskiepijusių respondentų grupių – 
persirgusiųjų ir nesirgusių Covid-19 liga (3 lentelė).

                              
                            Teigiami respondentų atsakymai

Klausimai

Pasiskiepiję 
pagal visą vakci-
nacijos schemą 

(dviem dozėmis) 
n=509

Persirgę Co-
vid-19 liga ir pa-
siskiepiję pagal 

visą vakcinacijos 
schemą (dviem 
dozėmis) n=41

abs.sk. proc. abs.sk. proc.
Ar Jūs būtumėte rinkęsi vakciną, jeigu būtų galima? 342 67,2 32 78,0
Ar Jūs skiepytumėtės pakartotinai po kelių mėnesių ar 
metų, jeigu to reikėtų?

378 74,3 30 73,2

Ar Jūs patartumėte draugams, kaimynams, bendradar-
biams skiepytis?

408 80,2 28 68,3

Ar Jūs skiepytumėte savo vaikus, jeigu būtų galima? 303 59,5 24 58,5
Ar Jūs sutiktumėte mokėti už, Jūsų nuomone, geresnę 
vakciną, jeigu reikėtų skiepytis pakartotinai?

231 45,4 23 56,1

Ar pasikeitė jūsų elgsena pasiskiepijus – jūs tapote 
ramesni, saugesni, jums patogiau vykdyti savo įprastą 
veiklą?

257 50,5 13 31,8

                              
                                          Respondentų atsakymai

Klausimai

n=73
taip ne

abs.sk. proc. abs.sk. proc.

Jūs nusprendėte nesiskiepyti dėl galimų komplikacijų 
po skiepų?

40 54,8 16 21,9

Jūs nusprendėte nesiskiepyti dėl sveikatos problemų? 35 47,9 25 34,2
Jūs nusprendėte nesiskiepyti, nes neaiškus vakcinos 
patikimumas, efektyvumas?

34 46,6 18 24,3

Jūs nusprendėte nesiskiepyti dėl kitų problemų? 23 31,5 30 41,1
Jūs nusprendėte nesiskiepyti dėl informacijos paskelb-
tos internete, socialiniuose tinkluose, kitose medijose?

12 16,4 49 67,2

Jūs nusprendėte nesiskiepyti, nes negalėjote pasirinkti 
vakcinos?

10 13,7 39 53,4

Jūs nusprendėte nesiskiepyti, nes taip patarė draugai, 
pažįstami, kolegos?

1 1,4 56 76,7

3 lentelė. Pasiskiepijusių Covid-19 vakcina respondentų nuomonė apie vakciną ir vakcinaciją.

4 lentelė. Atsisakiusiųjų skiepytis Covid-19 vakcina respondentų nuomonė apie vakciną ir vak-
cinaciją (atsisakymo skiepytis priežastys).
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Tarp atsisakiusiųjų skiepytis Covid-19 vakcina ir nesirgusiųjų Covid-19 liga ne-
siskiepijimo priežasčių grupių vyrauja galimos komplikacijos po skiepų, sveikatos 
problemos ir abejonės dėl vakcinos patikimumo ir efektyvumo (4 lentelė).

Persirgusių Covid-19 liga ir atsisakiusiųjų skiepytis respondentų nuomonė dėl vak-
cinų ir vakcinacijos labiau teigiama ir atsisakymą skiepytis Covid-19 vakcina, tikėtina, 
lėmė persirgimas Covid-19 liga ir įgytas po to imunitetas (5 lentelė).

Kiti respondentai negalėjo tiksliai atsakyti ar nežinojo atsakymo.
Vakcinacijos procesas ir jo valdymas. Dėl Covid-19 vakcinacijos privalomumo 

– 303 (40,8 proc.) respondentų nuomone, vakcinacija turėtų būti privaloma; 285 (38,4 
proc.) respondentai manė, kad vakcinacija neturėtų būti privaloma, 155 (20,9 proc.) 
nežinojo, negalėjo atsakyti.

Panašiai apie privalomą vakcinaciją mano (t.y. nuomonės labai įvairios) ir kitų šalių 
SPO darbuotojai [44-47].

Beveik pusė – 313 (42,1 proc.) respondentų sutiko, kad nesiskiepijusiems asmenims 
būtų taikomi įvairūs ribojimai, trečdalis 248 (33,4 proc.) nesutiko, kad tokie ribojimai 
būtų taikomi, 182 (24,5 proc.) nežinojo, negalėjo atsakyti.

Kad pasiskiepiję asmenys būtų įvairiai skatinami, sutiko 279 (37,6 proc.) respon-
dentai; kad nereikia skatinti manė 270 (36,3 proc.), kiti 194 (26,2 proc.) nežinojo, 
negalėjo atsakyti.

Mūsų šalies mokslininkų, ekspertų nuomone, vakcinacija pasitikėjo 423 (56,9 proc.) 
tiriamieji, nepasitikėjo 92 (12,4 proc.), 228 (30,7 proc.) nežinojo, negalėjo atsakyti. 

Kad šalyje vakcinacijos procesas organizuotas tinkamai, manė 238 (32 proc.) respon-
dentai, kad netinkamai – 218 (29,3 proc.), 287 (38,6 proc.) nežinojo, negalėjo atsakyti.

Į klausimą, ar jiems būtų padėję apsispręsti skiepytis, jeigu būtų pirmiausiai skie-
pijęsi šalies, ligoninių vadovai, 149 (20,1 proc.) atsakė taip, 457 (61,5 proc.) atsakė ne 
ir 137 (18,4 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti.

Dauguma respondentų – 447 (60,2 proc.) nurodė, kad gavo pakankamai informacijos 
apie Covid-19 vakcinas, 188 (25,3 proc.) – kad informacijos gavo nepakankamai ir 

108 (14,5 proc.) negalėjo tiks-
liai atsakyti.

Trys ketvirtadaliai – 569 
(76,6 proc.) respondentų teigė, 
kad ligoninėse vakcinacija vyko 
pakankamai gerai, su tuo nesu-
tiko tik 17 (2,3 proc.), likusieji 
157 (21,2 proc.) negalėjo tiks-
liai atsakyti.

Daugiau nei pusė respon-
dentų – 445 (59,9 proc.) sutiko, 
kad prioritetinės visuomenės 
grupės (medicinos įstaigų dar-
buotojai, ligoniai, amžiaus gru-
pės) skiepijimui šalyje buvo nu-
statytos teisingai, 72 (9,7 proc.) 
respondentų su tuo nesutiko ir 
226 (30,4 proc.) negalėjo tiks-
liai atsakyti.

Tai, kad SPO darbuotojai 
turėtų būti prioritetine skiepi-
jimo Covid-19 vakcina grupe, 
sutinka ir kiti autoriai [48].

Jeigu turėtų galimybę, trys 
ketvirtadaliai respondentų – 557 
(75 proc.) rinktųsi Covid-19 
vakciną, 66 (8,9 proc.) nesi-
rinktų, 120 (16,1 proc.) neži-
nojo, negalėjo atsakyti.

Daugumos respondentų pa-
grindinis informacijos šaltinis 
apie vakcinas ir vakcinaciją – 
internetas ir socialiniai tinklai, 
Vyriausybės, Sveikatos apsau-
gos ministerijos (SAM) infor-
macija, televizija ir radijas (6 
lentelė).

Tik pusė – 379 (51,0 proc.) 
respondentai pasitikėjo SAM ir 
jos ekspertų patarimais dėl Co-
vid-19 vakcinacijos, 118 (15,9 
proc.) – nepasitikėjo, kiti 246 
(33,1 proc.) negalėjo tiksliai 
atsakyti.

Kolegų, medikų patarimais 
dėl vakcinacijos pasitikėjo kiek 
daugiau – 464 (62,4 proc.) res-
pondentų, nepasitikėjo 67 (9,0 
proc.) ir 212 (28,5 proc.) nega-
lėjo tiksliai atsakyti.

                              
                                       Respondentų atsakymai

Klausimai

n=120

taip ne
abs.sk. proc. abs.sk. proc.

Ar įgijote imunitetą, persirgęs Covid-19 liga? 89 74,2 4 3,3
Ar skiepytumėtės Covid-19 vakcina praėjus tam tikram 
laikui?

74 61,7 11 9,2

Ar prieš susirgimą Covid-19 liga pritarėte vakcinacijai 
Covid-19 vakcina?

71 59,2 23 19,2

Ar pasikeitė Jūsų požiūris į vakcinaciją, persirgus 
Covid-19 liga?

34 28,3 65 54,2

Ar norėtumėte pasirinkti vakciną, jeigu reikėtų skie-
pytis?

91 75,8 9 7,5

Ar, Jūsų nuomone, persirgus Covid-19 liga imunitetas 
yra stipresnis, nei pasiskiepijus?

39 32,5 6 5,0

Ar pablogėjo Jūsų sveikata, gebėjimas atlikti darbą 
persirgus Covid-19 liga?

38 31,7 62 51,7

Ar pasikeitė Jūsų elgsena, bendravimas su kolegomis, 
persirgus Covid-19 liga?

12 10,0 91 75,8

5 lentelė. Persirgusių Covid-19 liga ir atsisakiusiųjų skiepytis Covid-19 vakcina respondentų 
nuomonė apie vakciną ir vakcinaciją.
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Analizuojant respondentų 
grupių nuomonę apie vakcina-
cijos procesą ir jo valdymą, iš-
ryškėjo atsisakiusiųjų skiepytis 
grupės neigiama nuostata vakci-
nacijos proceso ir jos valdymo 
atžvilgiu (7 lentelė).

Tik trečdalis pasiskiepijusių 
ir penktadalis nesiskiepijusių 
respondentų manė, kad šalyje 
vakcinacijos procesas buvo 
organizuotas tinkamai, tačiau 
dauguma visų grupių respon-
dentų sutiko, kad ligoninėse 
darbuotojų vakcinacija vyko 
pakankamai gerai.  

Atkreiptinas dėmesys, kad 
tik trečdalis – 25 (34,2 proc.) 
atsisakiusiųjų skiepytis pasitiki 
SAM ir jos ekspertų informacija.

Nuomonė apie Covid-19 
infekciją ir pandemiją. Dau-
giau nei pusė – 410 (55,2 
proc.) respondentų mano, kad 
Covid-19 virusas yra labiau 

pavojingas žmonių sveikatai ir gyvybei, nei kiti virusai ar infekcijos, 128 (17,2 proc.) 
respondentų su tuo nesutinka, 205 (27,6 proc.) nežinojo, negalėjo atsakyti.

Absoliuti dauguma respondentų – 685 (92,2 proc.) įsitikinę, kad epidemijos metu 
būtina laikytis visų apsaugos priemonių (plauti, dezinfekuoti rankas, dėvėti kaukes ir 
kt.), 18 (2,4 proc.) tuo nėra įsitikinę, 38 (5,1 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti.

Beveik trys ketvirtadaliai respondentų – 533 (71,7 proc.) pritarė, kad norint nugalėti 
infekciją, būtinas priešepideminis režimas (karantinas ir kt.), 81 (10,9 proc.) tam nepritarė 
ir 127 (17,1 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti.

Du trečdaliai respondentų – 514 (69,2 proc.) teigė, kad pandemija pakeitė jų ir jų 
bendradarbių, kolegų elgseną, 132 (17,8 proc.) su tuo nesutiko ir 95 (12,8 proc.) negalėjo 
tiksliai atsakyti.

Dauguma respondentų – 545 (73,4 proc.) nurodė, kad Covid-19 pandemija paveikė  
jų darbą, 154 (20,7 proc.) su tuo nesutiko, o 42 (5,7 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti.

                              Teigiami respondentų atsakymai

Informacijos šaltinis

n=743

abs.sk. proc.

Internetas, socialiniai tinklai 446 60,0
Vyriausybės, SAM informacija (įstaigos šaltiniai) 418 56,3
Televizija, radijas 413 55,6
Šeimos gydytojas, medikai 292 39,3
Šeima, draugai, kaimynai 132 17,8
Kiti šaltiniai 93 12,5

6 lentelė. Informacijos šaltiniai apie Covid-19 vakcinaciją, kuriais naudojosi respondentai.

7 lentelė. Covid-19 vakcinacijos proceso ir jos valdymo vertinimas (respondentų nuomonė).

                              Teigiami respondentų 
                                    atsakymai
Klausimai

Pasiskiepiję 
Covid-19 vakcina 

n=509 

Atsisakę skie-
pytis Covid-19 
vakcina n=73

Persirgę Co-
vid-19 liga ir 

atsisakę skiepytis 
n=120

Persirgę Co-
vid-19 liga ir pa-
siskiepiję  n=41

abs. sk. proc. abs. sk. proc. abs. sk. proc. abs. sk. proc.
Ar, Jūsų nuomone, vakcinacija turėtų būti privaloma? 244 47,9 6 8,2 30 25,0 23 56,1
Ar,  Jūsų  nuomone ,  tu rė tų  bū t i  t a ikomi                    
įvairūs ribojimai nesiskiepijusiems asmenims?

256 50,3 6 8,2 31 25,8 20 48,8

Ar, Jūsų nuomone, turėtų būti skatinami pasiskiepiję 
asmenys?

226 44,4 7 9,6 28 23,3 18 43,9

Ar Jūs pasitikite šalies mokslininkų, ekspertų nuo-
mone dėl vakcinacijos?

326 64,0 14 19,2 60 50,0 23 56,1

Ar, Jūsų nuomone, šalyje vakcinacijos procesas buvo 
organizuotas tinkamai?

185 36,3 16 21,9 24 20,0 13 31,7

Ar, Jūsų nuomone, pakankamai gavote informacijos 
apie Covid-19 vakciną?

336 66,0 31 42,5 56 46,7 24 58,5

Ar, Jūsų nuomone, vakcinacija ligoninėse vyko pa-
kankamai gerai?

437 85,9 31 42,5 68 56,7 33 80,5

Ar prioritetinės visuomenės grupės skiepijimui Co-
vid-19 vakcina buvo nustatytos teisingai?

336 66,0 21 28,8 64 53,3 13 10,8

Ar Jūs pasitikite SAM ir jos ekspertų patarimais dėl 
vakcinacijos?

296 58,2 14 19,2 48 40,0 21 51,2

Ar Jūs pasitikite kolegų, medikų patarimais dėl vak-
cinacijos?

348 68,4 24 32,9 65 54,2 27 65,9
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Be to, 406 (54,6 proc.) respondentai nurodė, kad Co-
vid-19 pandemija  turėjo neigiamos įtakos jų bendradarbių, 
kolegų elgsenai ir darbinei veiklai, 178 (24,0 proc.) su tuo 
nesutiko, 157 (21,1 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti. Tai ati-
tinka literatūros duomenis [49,50].

Dauguma respondentų – 636 (85,6 proc.) nurodė, kad 
Covid-19 pandemija turėjo įtakos kasdieniam jų gyvenimui, 
75 (10,1 proc.) teigė, kad Covid-19 pandemija jų gyvenimui 
įtakos neturėjo, o 32 (4,3 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti.

Dauguma respondentų – 459 (61,8 proc.) teigė bijoję 
susirgti Covid-19 liga, 168 (22,6 proc.) - nebijojo ir 113 
(15,2 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti.

Dauguma respondentų apie Covid-19 pandemiją sužino-
davo naudodamiesi įprastais informacijos šaltiniais – inter-
netu, socialiniais tinklais, dienraščiais, televizija (8 lentelė).

Analizuojant bendrą respondentų požiūrį į vakcinaciją, 
buvo klausiama apie skiepijamasi kitomis vakcinomis.

Į klausimą, ar trijų metų laikotarpiu skiepijosi gripo vak-
cina, teigiamai atsakė trečdalis – 249 (33,5 proc.) respon-
dentų, kad nesiskiepijo nurodė 487 (65,6 proc.) ir negalėjo 
tiksliai atsakyti 5 (0,7 proc.). Trečdalis respondentų – 252 
(33,9 proc.) nurodė, kad tuo pačiu ankstesniu trijų metų lai-
kotarpiu skiepijosi kitomis vakcinomis, 481 (64,7 proc.) 
nesiskiepijo ir 8 (1,2 proc.) negalėjo tiksliai atsakyti.

Analizuojant respondentų nuomonę apie Covid-19 infek-
ciją ir pandemiją pagal grupes, pažymėtina, kad atsisakiusieji 
skiepytis Covid-19 vakcina dažniau, nei kitų grupių respon-
dentai nurodė, kad Covid-19 virusas nėra pavojingesnis už 
kitus virusus ir bakterijas. Su tokia nuomone sutiko tik 17 
(23,3 proc.) atsisakiusiųjų skiepytis, kai daugiau nei pusė 
kitų grupių respondentų atsakė teigiamai.

Atsisakiusieji skiepytis Covid-19 vakcina dažniau nei 
pasiskiepiję nurodė, kad pandemija jų elgsenai įtakos netu-
rėjo – tai teigė 25 (34,2 proc.) atsakiusiųjų skiepytis ir 68 
(13,4 proc.) pasiskiepijusių.

Atsisakiusieji skiepytis nurodė, kad pandemija turėjo 
mažiau įtakos jų darbui ir kasdieniam gyvenimui, nei kitų 
grupių respondentams.

Atsisakiusieji skiepytis Covid-19 vakcina respondentai 
rečiau nurodė, kad Covid-19 pandemija jų kolegų, bendra-
darbių elgseną ir darbinę veiklą paveikė neigiamai, nei pa-
siskiepijusių – 27 (37 proc.) ir 300 (58,9 proc.).

Atsisakiusieji skiepytis mažiau bijojo susirgti Covid-19 
liga, nei pasiskiepiję – nurodė, kad bijojo 339 (66,6 proc.) 
pasiskiepijusių ir 29 (39,7 proc.) atsisakiusiųjų skiepytis.

Atsisakiusieji skiepytis mažiau pasitiki ligoninės, kolegų, 
medikų informacija, nei pasiskiepijusieji – 50 (31,5 proc.) ir 
232 (54,4 proc.). Kitomis informacijos priemonėmis (šalti-
niais) visos respondentų grupės naudojosi panašiai.

Ženkliai mažiau – tik 6 (8,2 proc.) atsisakiusiųjų skiepy-
tis Covid-19 vakcina respondentų skiepijosi gripo vakcina 
trejų metų laikotarpiu, o pasiskiepijusių Covid-19 vakcina 
skiepijosi 195 (38,3 proc.). Mažiau atsisakiusiųjų skiepytis 
Covid-19 vakcina skiepijosi ir kitomis vakcinomis – 12 (16,4 
proc.), o pasiskiepiję Covid-19 vakcina, kitomis vakcinomis 
skiepijosi 195 (38,3 proc.). Tai, kad nesiskiepijusių SPO 
darbuotojų požiūris į vakcinaciją yra labiau neigiamas, nei 
pasiskiepijusių, pažymi ir kiti autoriai [32].

Jei pirmiausiai būtų pasiskiepiję Covid-19 vakcina šalies, 
ligoninių vadovai ir tai būtų padėję respondentams apsi-
spręsti dėl skiepų, sutinka 149 (20,1 proc.), 457 (61,5 proc.) 
mano, kad tai nebūtų padėję, 137 (18,4 proc.) nežinojo, ne-
galėjo atsakyti.

Prieš skiepijantis apie Covid-19 vakciną pakankamai 
gavo informacijos 447 (60,2 proc.) respondentai, 188 (25,3 
proc.) informacijos gavo nepakankamai, 108 (14,5 proc.) 
nežinojo, negalėjo atsakyti.

Trys ketvirtadaliai – 569 (76,6 proc.) respondentai manė, 
kad ligoninėse vakcinacija vyko pakankamai gerai, 17 (2,3 
proc.) – kad nepakankamai gerai, 157 (21,1 proc.) negalėjo 
tiksliai atsakyti.

445 (59,9 proc.) respondentų nuomone, skiepijimo Co-
vid-19 vakcina prioritetinės grupės buvo nustatytos teisingai, 
72 (9,7 proc.) nuomone – neteisingai ir 226 (30,4 proc.) 
negalėjo atsakyti.

Jeigu reikėtų tęsti skiepus Covid-19 vakcina, ją rinktųsi 
557 (75 proc.) respondentų, nesirinktų 66 (8,9 proc.), 120 
(16,2 proc.) nežinojo, negalėjo atsakyti.

Daugiausia respondentų apie vakcinaciją sužinodavo 
naudodamiesi socialinių tinklų informacija, televizijos, ra-
dijo, LR Vyriausybės ir SAM informacija, mažiau – šeimos 
gydytojo ir medikų, šeimos, draugų bei kaimynų informacija. 
Panaši situacija ir kitose šalyse [21].

SAM ir jos ekspertų informacija, patarimais dėl vak-
cinacijos Covid-19 vakcina pasitikėjo 379 (51 proc.) res-

                          Respondentų atsakymai

Informacijos šaltinis

Responden-
tai, naudojęsi 
informacijos 
priemone dėl 
Covid-19 vak-
cinų (n=743)

abs.sk. proc.
Internetas, socialiniai tinklai 492 66,2
Dienraščiai, televizija, radijas 401 54,0
Ligoninės, medikų informacija 384 51,7
Šeima, draugai, pažįstami 95 12,8
Kiti šaltiniai 112 15,1

8 lentelė. Informacijos šaltiniai apie Covid-19 pandemiją, kuriais 
naudojosi respondentai.
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pondentai, nepasitikėjo – 118 (15,9 proc.), 246 (33,1 proc.) 
negalėjo atsakyti, nežinojo.

Medikų, kolegų informacija ir patarimais dėl vakcinacijos 
Covid-19 vakcina pasitikėjo 464 (62,4 proc.) respondentų, 
nepasitikėjo – 67 (9,0 proc.), 212 (28,5 proc.) nežinojo, ne-
galėjo atsakyti.

Statistiškai patikimų tyrimo rezultatų ypatumai pagal 
socialines demografines respondentų charakteristikas

Lytis. Kad vakcinos yra saugios, patikimos ir efektyvios, 
manė daugiau vyrų nei moterų (63,6 proc. ir 47,5 proc.). 
Vyrai taip pat buvo labiau linkę skiepyti savo vaikus, nei 
moterys (79,3 proc. ir 61,4 proc.). Vyrai labiau linkę skie-
pytis trečiąja doze, nei moterys (92,3 proc. ir 57,9 proc.). 
Vyrai daugiau pritarė vakcinacijai iki susergant Covid-19 
liga, nei moterys (92,3 proc. ir 55,1 proc.). Daugiau vyrų 
pritarė privalomai ligoninių darbuotojų vakcinacijai, nei 
moterų (52,3 proc. ir 38,8 proc.) ir daugiau jų manė, kad 
nesiskiepijusiems asmenims būtų taikomi įvairūs ribojimai 
(55,2 proc. ir 39,9 proc.), o pasiskiepiję asmenys būtų ska-
tinami (50,5 proc. ir 35,4 proc.). Vyrai dažniau nei moterys 
naudojosi Vyriausybės,  SAM informacija apie Covid-19 
vakcinaciją (62,6 proc. ir 40,6 proc.), bei šeimos gydytojų, 
medikų informacija (73,8 proc. ir 58,5 proc.).

Moterys, labiau nei vyrai, bijojo susirgti Covid-19 liga 
(63,5 proc. ir 51,4 proc.). Kad vyrai labiau nusiteikę vakci-
nuotis, patvirtina ir kiti autoriai [28]. 

Amžius. Kad Covid-19 vakcinos gaminamos saugios, 
patikimos ir efektyvios, daugiau nurodė 18-30 metų (54,7 
proc.) ir daugiau kaip 65 m. (61,2 proc.) respondentų, nei 31-
50 m. (49,1 proc.) ir 51-65 metų (45,3 proc.). Kad Covid-19 
vakcinacija būtų privaloma, ženkliau išsiskyrė daugiau kaip 
65 metų (62,4 proc.), negu 18-30 (35,8 proc.), 31-50 (38,9 
proc.) ir 51-65 metų (37,8 proc.) respondentai. Vyresnio 
amžiaus (daugiau 65 m.) respondentai rečiau teigė, kad jų 
kolegų, bendradarbių elgseną ir darbinę veiklą Covid-19 
pandemija paveikė neigiamai (44,7 proc.), nei kitų amžiaus 
grupių respondentai – 18-30 m. (60,0 proc.), 31-50 m. (54,4 
proc.) ir 51-65 metų (56,1 proc.).

Tautybė. Tarp lietuvių buvo beveik du kartus daugiau 
krikščionių, nei tarp kitų tautybių respondentų (90,4 proc. ir 
55,9 proc.). Atsisakiusiųjų skiepytis lietuvių buvo du kartus 
mažiau, nei kitos tautybės žmonių (8,9 proc. ir 19,1 proc.). 
Kitos tautybės respondentai labiau norėtų rinktis vakciną, jei 
būtų galima, nei lietuviai (79,1 proc. ir 67,0 proc.).

Covid-19 vakcinos trečiąja doze lietuviai skiepytųsi 
noriau, nei kitos tautybės darbuotojai (75,5 proc. ir 58,1 
proc.). Lietuvius vakcinavimas Covid-19 vakcina paveikė 
labiau teigiamai (tapo ramesni, saugesni, patogiau vykdyti 
įprastinę veiklą), nei kitos tautybės darbuotojus (50,8 proc. 
ir 27,9 proc.).

Persirgę Covid-19 liga ir nesiskiepiję lietuviai daugiau 
skiepytųsi Covid-19 vakcina praėjus tam tikram laikui, nei 
kitos tautybės darbuotojai (64,8 proc. ir 33,3 proc.). Jų taip 
pat daugiau pritarė vakcinacijai iki susergant Covid-19 liga 
(62,0 proc. ir 33,3 proc.).

Lietuviai yra griežtesni nei kitos tautybės darbuotojai 
dėl privalomos vakcinacijos – kad ji būtina mano 41,7 proc. 
lietuvių ir 32,4 proc. kitos tautybės darbuotojų. Lietuviai taip 
pat dažniau pasisako už įvairius ribojimus nesiskiepijusiems 
asmenims, nei kitos tautybės darbuotojai (43,5 proc. ir 27,9 
proc.). Lietuviai labiau pasitiki šalies mokslininkų, ekspertų 
nuomone dėl vakcinacijos, nei kitos tautybės darbuotojai 
(58,9 proc. ir 36,8 proc.). Kitos tautybės darbuotojų dau-
giau pritaria nuomonei, kad jeigu pirmiausiai būtų skiepijęsi 
šalies, ligoninių vadovai, tai jiems būtų padėję apsispręsti 
skiepytis, nei lietuviai (32,4 proc. ir 18,8 proc.). Daugiau 
lietuvių mano, kad prioritetinės grupės skiepijimo Covid-19 
vakcina buvo nustatytos teisingai, nei kitos tautybės darbuo-
tojai (61,4 proc. ir 44,1 proc.). Lietuviai labiau pasitiki SAM 
ir jos ekspertų patarimais dėl vakcinacijos Covid-19 vakcina, 
nei kitos tautybės darbuotojai (52,5 proc. ir 35,3 proc.).

Išsilavinimas. Kad vakcinos gaminamos savybės patiki-
mos ir efektyvios daugiau sutinka universitetinį (magistro) 
išsilavinimą turinčių darbuotojų (74,7 proc.), nei aukštąjį 
(bakalauro) (43,1 proc.), vidurinį (41,5 proc.) ar kitą (36,4 
proc.) išsilavinimą turintys darbuotojai. Covid-19 vakcina 
daugiau skiepijosi aukštesnį išsilavinimą turinčių darbuotojų 
– universitetinį magistro 88,4 proc., aukštąjį bakalauro 74,2 
proc., vidurinį – 65,9 proc. ir kitą – 61,8 procento.

Aukštesnio išsilavinimo darbuotojai dažniau pasisako 
už Covid-19 vakcinacijos privalomumą – 56,8 proc. uni-
versitetinį magistro išsilavinimą turintys, 36,3 proc. aukštąjį 
bakalauro, 37,5 proc. vidurinį ir 29,0 proc. kitą išsilavinimą 
turintys darbuotojai. Jie taip pat dažniau pasisako už įvairius 
ribojimus nesiskiepijusiems asmenims – 60,5 proc. univer-
sitetinį magistro išsilavinimą turintys, 38,2 proc. – aukštąjį 
bakalauro, 34,7 proc. – vidurinį ir 31,8 proc. – kitą išsilavi-
nimą turintys darbuotojai. Aukštesnio išsilavinimo darbuo-
tojai labiau pasitiki šalies ekspertų, mokslininkų nuomone 
dėl vakcinacijos – 75,3 proc. turintys universitetinį magistro 
išsilavinimą, 53,9 proc. – aukštąjį bakalauro, 49,4 proc. – 
vidurinį ir 44,5 proc. turintieji kitą išsilavinimą.

Tokia pati seka ir dėl informacijos pakankamumo apie 
Covid-19 vakciną – kad jos gavo pakankamai mano 74,7 
proc. turintys universitetinį magistro išsilavinimą, 60,3 
proc. – aukštąjį bakalauro, 52,3 proc. vidurinį ir 47,3 proc. 
kitą išsilavinimą turintys darbuotojai. Panaši nuomonė, 
kad Covid-19 vakcinacija ligoninėse vyko pakankamai 
gerai – taip mano 88,9 proc. universitetinį magistro išsi-
lavinimą, 74,9 proc. - aukštąjį bakalauro, 71,0 proc. - vi-
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durinį ir 68,2 proc. kitą išsilavinimą turintys darbuotojai. 
SAM ir jos ekspertų patarimais dėl Covid-19 vakcinaci-

jos labiau pasitiki aukštesnio išsilavinimo darbuotojai – turin-
tieji universitetinį magistro išsilavinimą 68,9 proc., aukštąjį 
bakalauro – 49,4 proc., vidurinį – 45,5 proc. ir kitą – 32,7 
proc. darbuotojų.

Kad Covid-19 pandemija pakeitė darbuotojų elgseną ir 
turėjo įtakos jų darbui,  mano 85,3 proc. turinčių universi-
tetinį magistro išsilavinimą, 72,7 proc. − aukštąjį bakalauro, 
56,5 proc. − vidurinį ir 67,3 proc. turintys kitą išsilavinimą 
darbuotojai.

Panašia seka išsidėsto darbuotojų nuomonė, kad Co-
vid-19 pandemija paveikė jų elgseną ir darbinę veiklą nei-
giamai – taip mano 68,4 proc. turinčių universitetinį magistro 
išsilavinimą, 55,4 proc. - aukštąjį bakalauro, 36,4 proc. - vi-
durinį  ir 58,2 proc. – kitą išsilavinimą turinčių darbuotojų.  
Kad aukštesnio išsilavinimo tiriamųjų požiūris į vakcinaciją 
labiau teigiamas, kad jie daugiau nusiteikę skiepytis, pa-
tvirtina ir kiti autoriai (29).  Aukštesnį išsilavinimą turintys 
darbuotojai daugiau skiepijosi per praėjusius trejus metus 
gripo vakcina – universitetinį magistro išsilavinimą turintys 
– 58,9 proc., aukštąjį bakalauro – 31,5 proc., vidurinį – 18,2 
proc., kitą – 21,8 proc. darbuotojų.

Panaši seka ir dėl skiepijimosi  kitomis vakcinomis – 
turintieji universitetinį magistro išsilavinimą – 58,9 proc., 
aukštąjį bakalauro – 31,5 proc., vidurinį – 18,2 proc., kitą 
– 21,8 proc. darbuotojų.

Profesija. Covid-19 vakcina skiepijosi didesnė dalis gy-
dytojų (87,1 proc.), nei slaugytojų (79,2 proc.), slaugytojų 
padėjėjų (58,0 proc.), pagalbinių darbuotojų (64,6 proc.) 
ar kitos profesijos darbuotojų (66,2 proc.). Slaugytojai, 
slaugytojų padėjėjai linkę mažiau skiepytis ir kitose šalyse 
(43,51). Pasiskiepiję Covid-19 vakcina daugiau gydytojų nei 
slaugytojų (65,3 proc. ir 47,1 proc.) pasijautė ramesni, sau-
gesni, jiems tapo patogiau vykdyti įprastinę veiklą. Daugiau 
gydytojų (61,9 proc.) nei slaugytojų (40,0 proc.) ir slaugy-
tojų padėjėjų (20,0 proc.) pasisakė už privalomąją Covid-19 
vakcinaciją. Panašia seka pasisakoma ir už įvairių ribojimų 
nesiskiepijusiems Covid-19 vakcina asmenims taikymą:  
gydytojai – 67,6 proc., slaugytojai – 40,4 proc., slaugytojų 
padėjėjai – 22 procentai.

Šalies mokslininkų, ekspertų nuomone dėl Covid-19 vak-
cinacijos pasitiki 84,9 proc. gydytojų, 57,0 proc. slaugytojų 
ir 32,0 proc. slaugytojų padėjėjų.

Kad šalyje Covid-19 vakcinacijos procesas organizuotas 
tinkamai, sutinka 34,5 proc. gydytojų, 35,1 proc. slaugytojų, 
10,0 proc. slaugytojų padėjėjų.

SAM ir jos ekspertų patarimais dėl Covid-19 vakcinaci-
jos pasitiki 75,5 proc. gydytojų, 54,0 proc. slaugytojų, 32,0 

proc. slaugytojų padėjėjų ir 31,9 proc. kitų darbuotojų.
Kad Covid-19 pandemija pakeitė darbuotojų elgseną 

ir turėjo įtakos jų darbui, mano 90,0 proc. gydytojų, 77,8 
proc. slaugytojų, 65,0 proc. slaugytojų padėjėjų, 54,3 proc. 
pagalbinių darbuotojų ir 58,7 proc. kitų darbuotojų. 

69,8 proc. gydytojų, 60,8 proc. slaugytojų, 56,0 proc. 
slaugytojų padėjėjų, 24,4 proc. pagalbinių darbuotojų ir 48,3 
proc. kitų darbuotojų mano, kad Covid-19 pandemija jų elg-
senai ir darbinei veiklai turėjo neigiamos įtakos.

Ankstesnių trejų metų laikotarpiu gripo vakcina skie-
pijosi 57,6 proc. gydytojų, 30,2 proc. slaugytojų, 22 proc. 
slaugytojų padėjėjų. Kitomis vakcinomis ankstesnių trejų 
metų laikotarpiu skiepijosi 59,0 proc. gydytojų, 38,1 proc. 
slaugytojų, 18 proc. slaugytojų padėjėjų. Gydytojai labiau 
nusiteikę skiepytis, jų požiūris į vakcinaciją labiau teigiamas 
ir kitose šalyse [29,52]. 

Šeiminė padėtis. Kad Covid-19 vakcinos yra saugios, 
patikimos ir efektyvios daugiau tiki susituokę ar gyvenantys 
su partneriu darbuotojai, nei vieniši, našliai, nesusituokę ar 
išsiskyrę (toliau – vieniši) – 52,5 proc. ir 43,8 proc.

Susituokę ar gyvenantys su partneriu darbuotojai daž-
niau skiepijosi Covid-19 vakcina, nei vieniši (76,5 proc. ir 
68,7 proc.).

Susituokę ar gyvenantys su partneriu darbuotojai dažniau 
naudojosi Vyriausybės, SAM informacija, nei vieniši (60,2 
proc. ir 47,6 proc.).

Susituokusių ar gyvenančių su partneriu darbuotojų elg-
seną ir darbinę veiklą Covid-19 pandemija labiau paveikė
neigiamai, nei vienišų (57,6 proc. ir 48,1 proc.).

Gyvenamoji vieta. Gyvenantys mieste darbuotojai labiau 
pasitiki šalies mokslininkų, ekspertų nuomone dėl Covid-19 
vakcinacijos nei gyvenantys rajone ar kaime (58,8 proc. ir 
48,5 proc.).

Mieste gyvenantys darbuotojai ankstesniu trejų metų 
laikotarpiu daugiau skiepijosi gripo vakcina, nei gyvenantys 
rajone ar kaime (35,3 proc. ir 25,7 proc.).

Religija. Krikščionys (50,5 proc.) ir netikintys (57,1 
proc.) daugiau tiki, kad Covid-19 vakcinos gaminamos sau-
gios, patikimos ir efektyvios, nei kito tikėjimo (32,6 proc.) 
darbuotojai.

Krikščionys (64,2 proc.) labiau bijojo susirgti Covid-19 
liga, nei kito tikėjimo (50,0 proc.) ir netikintys (40,8 proc.) 
darbuotojai.

Išvados
1. Pusė tirtų ligoninių darbuotojų mano, kad Covid-19 

vakcinos yra saugios, patikimos ir efektyvios ir tik maža 
dalis mano, kad jos tokios nėra. 
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2. Pasiskiepijusių Covid-19 vakcina darbuotojų nuo-
monė yra ženkliai teigiamesnė dėl pandemijos, vakcinacijos, 
vakcinos ir jos poveikio (nepageidautinų įvykių, imuniteto) 
nei nesiskiepijusių.

3. Daugiau nei pusė tirtų ligoninių darbuotojų pasitiki 
šalies mokslininkų ekspertų nuomone dėl Covid-19 vakcinų 
ir vakcinacijos.

4. Daugumos tirtų ligoninių darbuotojų nuomone, pri-
oritetinės visuomenės grupės Covid-19 vakcinacijai buvo 
nustatytos teisingai, o vakcinacija ligoninėse vyko pakanka-
mai gerai, tačiau tik trečdalis pasiskiepijusių ir penktadalis 
nepasiskiepijusių mano, kad šalyje vakcinacijos procesas 
buvo organizuotas tinkamai.

5. Dauguma tirtų ligoninių darbuotojų mano, kad Co-
vid-19 pandemija turėjo įtakos jų elgsenai, darbinei veiklai 
ir kasdieniam gyvenimui, o kiek daugiau nei pusė teigia, kad 
ši įtaka buvo neigiama. 

6. Vyrai, vyresni nei 65 metų, aukštesnio išsilavinimo, 
gydytojai ir slaugytojai, gyvenantys mieste, susituokę ar 
gyvenantys su partneriu, krikščionys, lietuviai vakcinacijos 
atžvilgiu yra labiau teigiamai nusiteikę, nei kiti analizuotų 
grupių respondentai.
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PECULIARITIES OF COVID-19 VACCINATION 
MANAGEMENT IN HOSPITALS OF LITHUANIA: 

WORKERS ATTITUDES 
V. Janušonis, B. Makarenko, H. Janušonytė
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vaccination.

Summary
Covid-19 vaccination is one of the most important tools for 

pandemic management. However, only about three-quarter of he-
althcare workers who have received or are planning to receive Co-
vid-19 vaccine.

The aim of the study – to investigate the attitudes of Lithuanian 
hospitals workers to the Covid-19 pandemic, vaccine, vaccination 
and its management.

Methods. From April to September 2021 the survey has been 
performed.

The attitudes of 743 employees working in eight Lithuanian 
hospitals of various levels to vaccination and its management was 
studied. 

The information was collected by means of a questionnaire 
survey of respondents.

Analysis of statistical date was done using software SPSS ver-
sion 21.

Results. Of all respondents surveyed, 74 % were vaccinated. 
Half of the respondents (49,8 %) thought the Covid-19 vaccines 
are safe, reliable and effective.

Respondents vaccinated with Covid-19 have a more positive 
attitude towards Covid-19 vaccines and vaccination than those 
who have not.

The majority of respondents (56,9 %) trust the opinion of the 
country’s scientists, experts on Covid-19 vaccination. Three-qu-
arters of respondents (76,6 %) said vaccination of healthcare wor-
kers went well enough.

Respondents who refused to receive Covid-19 vaccine were si-
gnificantly worse off about the management of the Covid-19 vacci-
nation process than those who did not.

The vast majority of respondents stated, that the Covid-19 pan-
demic affected their behavior (69,2 %), work (73,4 %), daily life 
(85,6 %), and some (54,6 %) indicated that this impact was negative.

Respondents who refused to receive Covid-19 vaccine, recei-
ved significantly fewer flu and other vaccines. 

Conclusion. Covid-19 vaccinated Lithuanian hospital workers 
have a significantly more positive attitude towards the Covid-19 
pandemic than non vaccinated.

Men over 65 age, higher education, doctors and nurses, living 
in the city, married or living with a partner, Christians, Lithuanians 
are more positive about vaccination than other respondents in the 
analysed groups. 
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