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Santrauka  
Šių dienų COVID-19 pandemijos problema paskatino 
sveikatos priežiūros specialistus iš pagrindų pakeisti 
savo darbo įpročius, mokytis ir iš naujo prisitaikyti prie 
pasikeitusių darbo sąlygų. Pokyčiai ypač palietė pirmi-
nės sveikatos priežiūros specialistus ir jų psichoemo-
cinę būklę. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie 
šeimos gydytojų darbo iššūkius COVID-19 pandemi-
jos metu.
Metodika. Atlikta elektroninė literatūros analizė Clini-
calKey ir PubMed duomenų bazėse anglų kalba, nau-
dojant šias raktažodžių kombinacijas: family medicine 
(or) family doctor (or) general practitioner, COVID-19, 
mental health, telemedicine.
Rezultatai. Remiantis išanalizuotais moksliniais straips-
niais, nustatyta, kad telemedicinos naudojimas  pirminės 
sveikatos priežiūros specialistų darbe COVID-19 pan-
demijos metu palengvino šeimos gydytojų darbą. Dėl 
COVID-19 pandemijos atsiradę šeimos gydytojo darbo 
pokyčiai padarė žalą psichoemocinei sveikatai.
Išvados. Pasikeitęs pacientų konsultavimo būdas pande-
mijos metu palengvino šeimos medicinos gydytojų darbą. 
Kito pirminės sveikatos priežiūros specialistų psichoe-
mocinė būklė – dažniausiai pasitaikė nerimo, miego, 
potrauminio streso sutrikimai, depresija. 

Įvadas 
COVID-19 – tai infekcinė liga, sukelta SARS-CoV-2 

viruso. Dėl greito infekcijos plitimo, liga per kelis mėnesius 
išplito visame pasaulyje, o dėl didelio hospitalizacijų ir sun-
kių komplikacijų dažnio, sveikatos priežiūros sistema turėjo 
prisitaikyti ir atlaikyti padidėjusį darbo krūvį [1]. Tūkstančiai 
sveikatos priežiūros darbuotojų visame pasaulyje prisidėjo 
prie kovos su koronaviruso ligos (COVID-19) pandemija 
[2]. Šeimos gydytojai atliko pagrindinį vaidmenį, kovodami 
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su pandemija, stabdydami viruso plitimą, mažindami atvejų 
skaičių, gydydami pacientus, teikdami medicininę sveikatos 
priežiūrą pirminės sveikatos priežiūros centruose, rūpinda-
miesi pacientų klinikine ir psichologine gerove [3]. Natūralu, 
kad COVID-19 sukėlė nemažai pokyčių ir šeimos gydytojų 
darbe. Kito darbo specifika – šeimos gydytojai konsultavo 
pacientus nuotoliniu būdu, telefonu, išaugo konsultacijų 
skaičius. Daugelyje mokslinių straipsnių, aprašančių CO-
VID-19 įtaką šeimos gydytojų darbui, minima, kad kai ku-
riais atvejais pacientų konsultavimas telefonu palengvino 
šeimos gydytojų darbą - padėjo sutaupyti laiko, tačiau kar-
tais nuotolinės konsultacijos darbą sunkino, sukeldamos 
gydytojams daug psichoemocinės būklės pokyčių, tokių kaip 
stresas, miego bei nerimo sutrikimai, depresija, potraumi-
nis stresas. Minėti psichoemociniai sutrikimai atsirado dėl 
negalėjimo bendrauti su pacientu akis į akį, su tuo susijusio-
mis abejonėmis dėl nustatytų diagnozių tikslumo, žinių apie 
COVID-19 bei šios infekcijos prevenciją, trūkumu. Nerimą 
kėlė nuolatinė baimė dėl savo ir artimųjų sveikatos, bijant 
užsikrėsti COVID-19 [4-6].

Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie 
šeimos gydytojų darbo iššūkius COVID-19 pandemijos metu.

Tyrimo objektas ir metodai
Atlikta literatūros apžvalga, naudojant PubMed bei Clini-

calKey duomenų bazes. Straipsnių buvo ieškoma pritaikius 
tokias raktažodžių kombinacijas kaip: family medicine (or) 
family doctor (or) general practitioner, COVID-19, mental 
health, telemedicine.  

Norint atlikti literatūros apžvalgą, buvo pasirinkti ne 
senesni kaip penkerių metų straipsniai anglų kalba. Atlikta 
14 straipsnių teksto analizė. Šiame straipsnyje pateikti api-
bendrinti analizės rezultatai.

Rezultatai
Telemedicina COVID-19 laikotarpiu. Šiandien infor-

macinės ir ryšių technologijos (IRT) turi didelį potencialą 
spręsti kai kurias problemas, iššūkius, su kuriais susiduria 
išsivysčiusios ir besivystančios šalys, teikdamos prieinamas, 
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ekonomiškai efektyvias ir aukštos kokybės sveikatos prie-
žiūros paslaugas. Telemedicina - tai būdas naudojant IRT 
įveikti geografines kliūtis ir padidinti prieigą prie sveikatos 
priežiūros paslaugų [7]. Pastaraisiais dešimtmečiais teleme-
dicina sparčiai vystėsi visame pasaulyje, tačiau ji dar nebuvo 
plačiai pritaikyta sveikatos priežiūros sistemoje [8]. Per pas-
taruosius kelerius metus mokslininkai tyrinėjo telemedicinos 
privalumus ir trūkumus, lygino su konsultacijomis akis į 
akį. Pandemija puikiai atskleidė telemedicinos pranašumus: 
ekonomiškumą, didesnę prieigą prie specializuotų paslaugų, 
jos potencialą sušvelninti SARS-CoV-2 infekciją ir sumažinti 
gydytojų trūkumą daugelyje šalių [6]. COVID-19 pande-
mijos metu būtent telemedicina tapo išsigelbėjimu šeimos 
gydytojams. Toks gydytojo ir paciento komunikacijos būdas 
prisidėjo prie infekcijos plitimo mažinimo. 

Vis dėlto stebėti ir telemedicinos trūkumai, tokie kaip 
prastas technologinių išteklių prieinamumas mažo ir kai ku-
riose vidutinio išsivystymo šalyse bei kylantys sunkumai 
gydytojams, priimant nuotolinius sprendimus, negalint atlikti 
nuodugnaus paciento ištyrimo. [9] Be to, vyresnio amžiaus 
pacientams sunkiau naudotis virtualiomis technologijomis, 
kurios reikalauja žinių ir įgūdžių [10]. 2020 metais Rumuni-
joje atlikto tyrimo metu buvo siekiama įvertinti šeimos gydy-
tojų nuomonę apie telemediciną kaip darbo įrankį, naudotą 
per nepaprastąją COVID-19 pandemijos padėtį. Daugiau 
nei ketvirtadalis bendrosios praktikos gydytojų manė, kad 
pacientų sveikatos priežiūros poreikius lengviau patenkina 
nuotoliniu būdu, o pusė atsakė, kad telekonsultacijos užima 
daug laiko, palyginti su vizitais akis į akį. Beveik du trečda-
liai šeimos gydytojų išreiškė neužtikrintumą dėl telefoninės 
konsultacijos metu nustatytos diagnozės teisingumo, o ketvir-
tadalis pasitikėjo savimi, sprendimus priimdami nuotoliniu 
būdu. Kalbant apie ūmios patologijos gydymą, apie pusė 
šeimos gydytojų suprato, kad jie ją išsprendė taip pat, kaip 
anksčiau, o daugiau nei ketvirtadalis pastebėjo, kad gydymas 
tapo sunkus, daugelį ūmių ligų simptomų sunku atskirti nuo 
užsikrėtimo naujuoju koronavirusu. Šiuo laikotarpiu buvo 
sunkiau gydyti lėtines ligas – beveik pusė šeimos gydytojų 
atsakė, kad planuotų kartotinių vertinimų atlikti negalima, 
nes dauguma ligoninių buvo skirtos tik COVID-19 infekcijos 
gydymui. Periodiškai šeimos gydytojų atliekamo pacientų 
pasitenkinimo vertinimo duomenimis, beveik pusė paci-
entų buvo patenkinti tokiu bendravimo būdu ir komunika-
cijos technologijų naudojimu, supaprastinusiu jų sveikatos 
priežiūros poreikių sprendimą elektroniniu būdu. Kita pusė 
šeimos gydytojų teigė priešingai, nes pacientai susidūrė su 
sunkumais, naudodamiesi komunikacijos technologijomis 
su gydytojais ir slaugytojais. Vertindami teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę, pusė šeimos gydytojų pastebėjo, 
kad jų pacientams virtualių ir asmeninių konsultacijų kokybė 

atrodo vienoda. Ketvirtadalis šeimos gydytojų manė, kad jų 
pacientai jaučiasi nesaugūs dėl diagnozės tikslumo, nesant 
objektyvaus tyrimo, o kitas ketvirtadalis įvertino, kad paci-
entai vienodai patenkinti tiek telekonsultacija, tiek asmeniniu 
apsilankymu kabinete. Analizuojant bendrą pacientų požiūrį į 
telemedicinos priemones pandemijos metu, šeimos gydytojai 
pastebėjo, kad beveik du trečdaliai jų pacientų jautėsi taip 
pat gerai gydomi tiek virtualiai, tiek asmeniškai, ketvirtadalis 
pastebėjo, kad yra daugiau galimybių patenkinti sveikatos 
poreikius per nuotolinę priežiūrą. Mažiau nei dešimtadalis 
pacientų jautėsi apleisti. Telemedicinai po pandemijos pritarė 
beveik visi šeimos gydytojai. Tik mažiau nei dešimtadalis 
apklaustų gydytojų teigė, kad telekonsultacijos neturėtų būti 
tęsiamos po pandemijos, atsižvelgiant į tai, kad jų tikslumas 
nėra toks pat, kaip įprasto vizito [6]. Remiantis atliktu ty-
rimu, telekomunikacijų išplėtojimas ir panaudojimas šeimos 
gydytojo praktikoje  pasitarnavo pandemijos laikotarpiu ir 
palengvino gydytojų darbą. Nors telemedicina egzistavo ir 
ikipandeminiu laikotarpiu, susiklosčiusi situacija padėjo at-
skleisti telemedicinos pranašumus ir buvo įtraukta į kasdienę 
šeimos gydytojo praktiką. Tai atvėrė galimybes pacientams 
gauti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 
pandemijos metu. 

Šeimos gydytojų psichoemocinė būklė COVID-19 
pandemijos metu. Generalizuotas nerimo sutrikimas – labai 
stiprus, perdėtas ir nekontroliuojamas nerimas. Šio sutrikimo 
paplitimas pasaulyje yra maždaug 4 procentai. Pastebėta, 
kad tarp gydytojų šis susirgimas yra gerokai dažnesnis, ly-
ginant su žmonėmis, nedirbančiais sveikatos sektoriuje. Taip 
pat pastebėta, jog situacija dar labiau pablogėjo, prasidėjus 
COVID-19 pandemijai. Pandemijos metu padaugėjo šio ir 
kitų psichoemocinių pokyčių, tokių kaip miego sutrikimai, 
depresija ar potrauminis stresas. Kolumbijoje buvo atliktas 
tyrimas, į kurį įtrauktas 531 šeimos gydytojas, dirbęs pande-
mijos metu. Naudotas klausimynas ir standartinė skalė ge-
neralizuoto nerimo sutrikimui nustatyti (GAD-7). Pastebėta, 
jog apklaustos moterys vidutiniškai surinko 9,5 ± 5,2  skalės 
balo, o vyrai 6,4 ± 5,0. Šioje studijoje nustatyta, jog šeimos 
gydytojams, ypač moterims, buvo būdingas įvairaus laipsnio 
generalizuotas nerimo sutrikimas.  Kliniškai reikšmingas 
generalizuoto nerimo sutrikimas pasireiškė 48,4 proc. tirtų 
moterų ir beveik dvigubai mažiau vyrų – 26 procentams [11].

Turkijoje 2020 m. atlikto tyrimo metu nustatytos priežas-
tys, sukeliančios stresą ir nerimą šeimos gydytojams pande-
mijos metu. Tyrimas atliktas naudojant internetinę apklausą, 
jame dalyvavo 448 gydytojai. Vienas iš medikams stresą pan-
demijos metu keliančių veiksnių buvo žinių apie COVID-19 
trūkumas. Vos trečdalis apklaustųjų atsakė, jog jų žinios apie 
virusą ir jo sukeliamą ligą buvo pakankamos. Maždaug pusė 
tiriamųjų teigė, jog jų žinios yra vidutinės, o likusieji manė, 
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jog jų žinios nepakankamos. Kitas nerimą kėlęs veiksnys 
buvo žinių apie viruso prevenciją trūkumas. Mažiau nei pusė 
apklaustųjų (40,4 proc.) buvo įsisavinę pakankamai informa-
cijos apie prevencijos metodus. Paaiškėjo, kad per pandemiją 
suprastėjo šeimos gydytojų miego kokybė. Iki pandemijos itin 
prasta miego kokybe skundėsi vos 1,3 proc. gydytojų, o per 
pandemiją šis skaičius išaugo dešimt kartų. Iki COVID-19 
pandemijos pradžios gerai miegojusių buvo 65,4 proc. ir šis 
skaičius po pandemijos sumažėjo beveik dvigubai – iki 35,7 
procento. Nustatyta, jog miego kokybė labiausiai sumenko 
dėl manymo, jog naudoti apsisaugojimo nuo viruso būdai 
darbo metu gali būti nepakankamai efektyvūs. Tyrime šeimos 
gydytojų paprašyta įvertinti ir savo nerimo lygį, palyginti jį 
su prieš tai patirtu nerimu darbe. Net 95,8 proc. respondentų 
nerimo lygis išaugo ir dažniausia to priežastis buvo baimė 
išplatinti virusą artimiesiems, grįžus namo [12].

Panašius rezultatus apie medikų psichoemocinės būklės 
pablogėjimą COVID-19 pandemijos metu aprašo ir kitų šalių 
tyrėjai. 2020 m. Italijoje vykdytoje apklausoje ištirti 246 
šeimos gydytojai, vertinti jų nerimo, depresijos, potrauminio 
streso simptomai pandemijos metu. Įvertinus simptomus 
paaiškėjo, jog 32 proc. apklaustųjų patyrė potrauminį stresą, 
75 proc. kliniškai reikšmingą nerimą ir 37 proc. depresiją. 
Psichoemocinės būklės pablogėjimas buvo susijęs su nepa-
kankamomis pacientų, sergančių COVID-19 liga, gydymo 
gairėmis  bei  baime užkrėsti šeimos narius grįžus namo dėl 
nepakankamo apsaugos priemonių naudojimo darbe. [13] 
Kitame tyrime, kuris buvo atliktas Italijoje, Genujos mieste, 
išsiaiškinta, jog šeimos gydytojai, patiriantys vidutinės ar 
stiprios depresijos simptomus, dažniau jautėsi bejėgiai, ilgiau 
ieškojo informacijos apie COVID-19, gavo mažiau asmeni-
nių apsaugos priemonių darbe, susidūrė su daugiau pacientų, 
sergančių COVID-19, lyginant su kolegomis, kurie turėjo 
lengvus depresijos simptomus arba jų visai neturėjo [3].

Remiantis atliktais moksliniais tyrimais galima daryti iš-
vadą, jog šeimos gydytojų psichoemocinei būklei COVID-19 
pandemijos laikotarpis tapo nemenku iššūkiu. Šeimos gy-
dytojas – specialistas, į kurį susirgęs pacientas kreipiasi 
pirmiausiai. Pandemijai prasidėjus staigiai ir netikėtai, šei-
mos gydytojai neturėjo aiškių gairių, kaip gydyti pacientus, 
kaip apsisaugoti nuo viruso darbo vietoje, kaip apsaugoti 
namiškius grįžus iš darbo, konsultuoti pacientus ne akis į 
akį, o telefonu. Natūralu, jog šeimos gydytojų nerimo bei 
streso lygis išaugo. Psichoemocinei šeimos gydytojų būklei 
pagerinti labiausiai padėtų konkrečios pacientų ištyrimo, 
gydymo gairės ir reikalavimai dėl apsaugos priemonių [3].

Išvados
1. Pandemijos metu pasikeitė pacientų konsultavimas 

– šeimos medicinos gydytojų darbo krūviui sumažinti ir sie-

kiant išvengti infekcijos plitimo, išplėtojus telekomunikacijų 
technologijas buvo sėkmingai įdiegtas pacientų nuotolinis 
konsultavimas,  išplėtojant telekomunikacijų technologijas. 
Šis pokytis palengvino šeimos gydytojų darbą.

2. COVID-19 pandemijos metu stebėtas šeimos gydytojų 
psichoemocinės būklės pablogėjimas – padaugėjo genera-
lizuoto nerimo sutrikimo, depresijos, potrauminio streso, 
miego sutrikimo atvejų. Šie gydytojų psichinės sveikatos 
sutrikimai atsirado dėl baimės netiksliai diagnozuoti nuotoli-
niu būdu konsultuojamą pacientą, žinių apie naują infekciją 
ir jos prevencijos bei gydymo priemones stokos. 
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THE IMPACT OF COVID-19 ON GENERAL 
PRACTITIONER’S WORK

A. Klimovaitė, V. N. Milienė, S. Žemaitienė
Keywords: family medicine, family doctor, general practitio-

ner, COVID-19, mental health, telemedicine.
Summary
Current COVID-19 pandemic forced healthcare specialists to 

change their work habits, learn to adapt to different work condi-
tions. The changes have particularly affected primary healthcare 
specialists and their psycho-emotional state. Electronic literature 
review was performed using ClinicalKey and PubMed databases, 
in English, using the following keyword combinations: “family 
medicine OR family doctor OR general practitioner, COVID-19, 
mental health, telemedicine”. It was established that installation of 
telemedicine in the work of primary care professionals helped to 
alleviate the job of family doctors. It was also established that the 
changes of general practitioner’s work during COVID-19 pande-
mic had a harmful impact on their psycho-emotional state. There 
were more cases of anxiety, sleep deprivation, post-traumic stress 
disorder and depression compared to the pre-pandemic period.
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