
5

Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu                                                                                     Adresas susirašinėti: Vinsas Janušonis, el.p. janusonis@kul.lt

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2022, 32 tomas, Nr.6, p. 5-19    
DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2022.225 VISUOMENĖS SVEIKATA / PUBLIC HEALTH

Raktažodžiai: sveikatos priežiūra, sveikatos priežiūros 
kokybė, COVID-19 pandemija, ligoninė.

Santrauka
Sveikatos priežiūros kokybė, ypač ligoninėse – pagrindi-
nis sveikatos priežiūros sistemų veiklos tikslas. Jis tampa 
dar aktualesnis COVID-19 pandemijos metu.
Tyrimo tikslas – apžvelgti, įvertinti ir palyginti sveikatos 
priežiūros kokybę iki COVID-19 pandemijos ir pande-
mijos  laikotarpiais ligoninėse.
Atliekant tyrimą, analizuotos  įvairių šalių autorių moks-
linės publikacijos, apklausti pacientai, gydęsi  ikikovidi-
niu ir pokovidiniu laikotarpiais ligoninėje. Respondentai 
vertino sveikatos priežiūros ligoninėje kokybę.
Nustatyta, kad daugelio šalių ligoninėse  sveikatos  prie-
žiūros kokybė COVID-19 pandemijos metu  pablogėjo. 
Pagal kai kuriuos rodiklius sveikatos priežiūros kokybė, 
pacientų nuomone,  kiek pablogėjo ir tirtoje ligoninėje. 
Absoliuti dauguma pacientų sveikatos priežiūros kokybę 
tiek ikikovidiniu, tiek COVID-19 pandemijos metu ligo-
ninėje vertino gerai ir labai gerai.

Įvadas
COVID-19 pandemija, sąlygojusi beveik milijardą susir-

gimų ir dešimtis milijonų  mirčių, sukėlusi baimę ir paniką 
pasaulio visuomenėje, pažeidusi šalių klimatą, ekonominę 
kultūrą, aplinką, sveikatos priežiūros sistemas ir jos organi-
zacijas, tapo didžiuliu išbandymu žmonijai.

Ši pandemija, kaip pasaulinė krizė, o tuo pačiu ir visuoti-
nis iššūkis žmonijai ir šalių sveikatos priežiūros sistemoms, 
suteikė galimybę pasimokyti ir teikti geresnę, efektyvesnę, 
kokybiškesnę sveikatos priežiūrą.

Bendravimo, bendradarbiavimo tarp šalių, tarp sveikatos 
priežiūros sistemų, tarp įstaigų ir kolegų būtinybė ir nauda 
tapo neabejotina. Išryškėjo tiek sveikatos priežiūros vady-
bos, tiek jos pokyčių, kombinuojant naujus ir klasikinius 

vadybos metodus ir schemas, sujungiant įvairius krizių val-
dymo požiūrius, lanksčiai ir adaptyviai sprendžiant neįprastas 
problemas, svarba. Taigi, nėra to blogo, kas neišeitų į gera. 
Arba, kaip sakė Winston Churchil, „niekada nereikėtų leisti, 
kad krizė eitų perniek“.

Šiuolaikinė sveikatos priežiūros kokybės paradigma susi-
formavo naujų žinių, mokslo pasiekimų ir teorijų medicinos 
bei visos sveikatos priežiūros srityje pagrindu. Šios paradi-
gmos sąlygomis formuojasi sveikatos priežiūros kokybės 
vertinimo sistemos bei rodikliai. Ankstesni sveikatos prie-
žiūros kokybės vertinimo rodikliai nebuvo orientuoti į veiklą 
infekcinių ligų  aplinkoje, į veiklą pandemijos sąlygomis.

Tiek pačią sveikatos priežiūros kokybės paradigmą, tiek 
vertinimo sistemą ir rodiklius labai koregavo COVID-19 
pandemija. Ji keitė, dažnai neprognozuojama linkme, svei-
katos priežiūros sistemos, jos organizacijų ir sveikatos prie-
žiūros proceso dalyvių (pacientų, medikų, politikų) elgseną.

Sveikatos priežiūros kokybė, ypač ligoninėse, tapo labai 
aktuali ir svarbi.

Dabartinės sveikatos priežiūros kokybės paradigmos 
pagrindu  priimami sprendimai  siekė ne  kuo geresnės ko-
kybės, bet kuo mažesnės žalos pacientams.

Pagrindinė  sveikatos priežiūros sistemos dalis – ligoninė 
yra viena sudėtingiausių organizacijų, jungianti  įvairias 
profesijas, skirtingus interesus, įvairius iššūkius sprendžiant 
įvairiausias problemas, susijusias su žmonių sveikata ir gy-
vybe.

Ligoninė – tai ne tik medicininė organizacija. Ji glaudžiai 
integruota su įvairiomis socialinėmis funkcijomis, pacientų ir 
jų artimųjų patirtimi. Ligoninėse mokomi ir ruošiami  būsimi 
medikai – gydytojai, slaugytojai, kiti specialistai, vykdomi 
įvairūs moksliniai tyrimai. Šiuose procesuose aktyviai daly-
vauja  pacientai, todėl sveikatos priežiūros kokybės vertinimo 
rodikliai lyginant ir gerinant kokybę, jų pasirinkimas įvairiais 
laikotarpiais (krizių, COVID-19 pandemijos) ligoninėse 
turi didelę reikšmę. Ligoninėje pacientui vienas svarbiausių 
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atributų yra lova – joje jis praleidžia  didžiausią savo gydy-
mosi ligoninėje laiką, joje jam atliekamos įvairios proce-
dūros ir tyrimai, su ja jis keliauja į operacinę, radiologinius 
skyrius, todėl šiuolaikinė išmanioji lova, ypač krizių metu 
(COVID-19 pandemija) yra labai svarbi paciento sveikatos 
grąžinimo sąlyga.

Išmaniosios technologijos, virtualioji medicina CO-
VID-19 pandemijos dėka „atėjo visiems laikams“. Kaip ir bet 
kuris  sprendimas ar veiksmas, taip ir išmaniųjų technologijų 
diegimas ir plėtra turi savo pliusų ir minusų, tačiau teigiamų 
momentų yra ženkliai daugiau, nei neigiamų. Tokios tech-
nologijos ateityje, pokovidiniu laikmečiu, turi tapti visos 
sveikatos  priežiūros veiklos pagrindine priemone.

Sveikatos priežiūros kokybė, jos vertinimo rodikliai turi 
būti peržiūrėti, kokybė turi tapti sveikatos priežiūros siste-
mos  stuburu ir, pasinaudojant krizių, pandemijų iššūkiais, 
tobulėti ir gerėti.

Tyrimo tikslas – apžvelgti, įvertinti ir palyginti sveikatos 
priežiūros kokybę iki COVID-19 pandemijos ir  pandemijos 
laikotarpiais ligoninėse.

Tyrimo medžiaga ir metodai  
Tyrimo objektas – sveikatos priežiūros kokybė ir pacientų 

nuomonė apie sveikatos priežiūros ir jos kokybės epizodą 
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (nuo patekimo į ligo-
ninę iki išrašymo iš jos).

Tirtųjų kontingentas – Klaipėdos universitetinėje ligo-
ninėje gydęsi pacientai.

Tyrimo metodai – literatūros analizė, verifikuota an-
ketinė apklausa, statistinė ir lyginamoji analizė. Literatūra 
(moksliniai straipsniai) rinkta naudojantis duomenų bazė-
mis PubMed Medicine, EBSCO Publishing, BMJ, Cohrane 
Library, DOAJ, Google Scholar, Public Library of Science 
(PLOS), Medline. 

Tyrimui naudota anoniminė apklausa. Klausimynas pa-
rengtas autoriaus  (su bendraautoriais), atsižvelgiant į paci-
entų, sveikatos priežiūros ir jos kokybės dedamųjų sampratą, 
keičiantis teisės aktams nuolat papildomas. Klausimyną su-
daro 29 klausimai: 28 uždaro, 1 atviro tipo.

Naudota 13 anketos klausimų, labiausiai atspindinčių 
sveikatos priežiūros kokybę, analizė.

Tyrimas vykdytas 2018 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruo-
džio 31 d.

Tyrimo duomenys analizuoti ir lyginti dviem periodais: 
iki COVID-19 pandemijos pradžios (2018-01-01 – 2019-
12-31) ir COVID-19 pandemijos laikotarpiu (2020-01-01 
– 2021-12-31). 2018-2019 m. klausimyną užpildė 69365 
pacientai ar jų įgalioti asmenys – 84,6 proc. visų išsirašiusių 
iš ligoninės pacientų, 2020-2021 m. – 40514 pacientų (73,9 
proc. visų išsirašiusių iš ligoninės pacientų).

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant statistinių 
duomenų analizės paketą IBM SPSS 23,0 versiją ir MS Excel 
2016 programą.

Duomenų skirtumas laikytas statistiškai  reikšmingu, 
kai p<0,05 (statistinio pasikliautinumo lygmuo 95 proc.).

Literatūros apžvalga
Paskutinis  praėjusio amžiaus dešimtmetis ir šio amžiaus 

pradžia vadinami auksiniais pasaulinės sveikatos metais. 
Beveik visose šalyse augo bendro vidaus produkto dalis 
sveikatos išlaidoms, didėjo gyventojų prieinamumas, ypač  
mažiau ekonomiškai  išsivysčiusiose šalyse, prie švaraus 
vandens, sanitarijos, kanalizacijos, gerėjo pirminė sveikatos 
priežiūra, didėjo ŽIV gydymo ir vakcinacijos apimtys [1,2].

Sveikatos priežiūros sistemos turi būti dinamiškos ir keis-
tis, priklausomai nuo aplinkos ir žmonių poreikių. Sistema 
turi motyvuoti organizacijas siekti sveikatos priežiūros koky-
bės. Tiek sveikatos priežiūros sistema, tiek jos organizacijos 
turi veikti ir dirbti žmonėms, pacientams. Jų veiklos visuma 
turi būti nukreipta į sveikatos priežiūros reikalingą individą 
– jo poreikius ir lūkesčius gauti tinkamą, personalizuotą, 
konfidencialią sveikatos priežiūrą ir gerus jos rezultatus 
(naudą pacientui).

Sveikatos priežiūros sistemos kokybė – tai  sutinkamai 
su keliamais sistemai tikslais pasiektas gyventojų sveika-
tos  gerinimo lygis ir tinkamas atsakas į pagrįstus žmonių 
lūkesčius [3].

Sveikatos priežiūros kokybė – pagrindinis sveikatos 
priežiūros sistemų veiklos tikslas. Ji glaudžiai abipusiai 
susijusi su aplinka (klimatu ir kitomis aplinkomis). Svei-
katos priežiūra, jos kokybė ir tvari aplinka viena nuo kitos 
priklauso [4].

Sveikatos priežiūros kokybė turi būti neatskiriama svei-
katos priežiūros organizacijų vadybos filosofijos, kultūros, 
organizacinės elgsenos dalis [5, 6].

Sveikatos priežiūra nuo kitų aptarnavimo ar paslaugų 
teikimo sričių labai skiriasi [7].

1. Sveikatos priežiūra nuo kitų paslaugų iš esmės skiriasi 
– joje aktyvus dalyvis yra pacientas.

2. Tinkami medikų – pacientų santykiai yra efektyviau-
sias sveikatos priežiūros pagrindas.

3. Sveikatos priežiūra ir jos finansavimas yra tarsi ir 
atskiros veiklos sritys, tačiau labai tarpusavyje susijusios 
ir jose dalyvauja trečiasis asmuo – paslaugų mokėtojas (li-
gonių kasos).

4. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procese santy-
kiauja ir bendrauja ne tik pacientas  ir medikai, bet ir drau-
dimo institucijos, tiekimo organizacijos, reguliuojančios 
institucijos ir kt.

Be to, sveikatos priežiūros proceso aktyvus dalyvis yra 
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slaugytojai. Slaugytojai su pacientais komunikuoja daug 
daugiau, nei gydytojai. Jų paslaugos pacientui, jo sveika-
tai yra labai reikšmingos. Slaugytojų vaidmens svarba, jų 
veiklos įtaka sveikatos priežiūros kokybei ypač išryškėjo 
COVID-19 pandemijos metu [8, 9].

Slaugytojai tapo pagrindiniais veikėjais, teikiant svei-
katos priežiūrą COVID-19 pandemijos metu ligoninėse, 
vykdant pandemijos prevencines priemones [10,11], todėl 
slaugos kokybė bendrame sveikatos priežiūros kokybės kon-
tekste, jos gerinimas pandemijos metu tapo ypač svarbūs.

Slaugos kokybę lemia slaugos finansavimas, slaugos 
personalo pakankamumas ir kaita, pacientų saugos kultūra, 
aprūpinimas įranga ir priemonėmis, stresas ir kiti psicholo-
giniai veiksniai [12, 13].

Pagrindinės kliūtys COVID-19 pandemijos metu slau-
gytojų darbe, neigiamai veikiančios sveikatos priežiūros 
kokybę, yra tokios [14]:
 nepakankama informacija apie COVID-19 virusą, 

pandemiją ir kt.;
 neprognozuojami veiklos tikslai ir iššūkiai;
 nepakankama parama ir pagalba;
 rūpestis dėl šeimos;
 emocinis ir psichologinis stresas.
Sveikatos priežiūros kokybė – pagrindinis tinkamos 

sveikatos priežiūros žymuo, sveikatos apsaugos sistemos 
veiklos žymuo. Jis turi būti kiekvienos  sveikatos priežiūros 
sistemos „DNR“, be kurios sistemos egzistencija  negalima. 
Be kokybiškos sveikatos priežiūros veiklos neįmanoma pa-
siekti teigiamų sveikatos pokyčių – gyvenimo kokybės, su 
sveikata susijusios gyvenimo kokybės, ilgesnės būsimo gy-
venimo trukmės.

Aukštos kokybės sveikatos sistemos ir kokybiška svei-
katos priežiūra skirta ir siektina visiems (šalies, pasaulio) 
žmonėms.

Su sveikatos priežiūra ir jos kokybe susiduria praktiškai 
kiekvienas žmogus ir ne vieną kartą, nuo gimimo iki mirties. 
Išsivysčiusiose šalyse kiekvienas žmogus sveikatos priežiūra 
pasinaudoja daugiau nei du kartus per metus [15].

Aukštos kokybės sveikatos priežiūros sistema turi tris 
pagrindines dedamąsias [16]:

1. Sveikatos priežiūros procesai:
▪ tinkama sveikatos priežiūros sistema;
▪ gera sveikatos priežiūra;
▪ teigiamas sveikatos sistemos ir priežiūros pacientų 

vertinimas;
2. Sveikatos priežiūros kokybės įtaka (poveikis]:
▪ geresnė žmonių sveikata;
▪ lanksti, prisitaikanti  sveikatos priežiūros sistema;
▪ ekonominė nauda;
▪ Sveikatos priežiūros pagrindai:

▪ gyventojai (sveikatos poreikiai ir lūkesčiai);
▪ vyriausybė (sveikatos politika, draudimas, kiti  sveikatą  

veikiantys sektoriai);
▪ programos (sveikatos priežiūros prieinamumas, or-

ganizacija);
▪ darbo jėga (skaičius, kvalifikacija, patirtis);
priemonės (įranga, vaistai, informacija).
Sveikatos priežiūros kokybės dedamosios, įvardintos 

aukščiau, koreliuoja  su visa sveikatos priežiūros veikla, 
jos procesais.

Sveikatos priežiūros kokybę formuojančios  dedamosios 
[5]:
 sveikatos priežiūros struktūra (sistemos ir organiza-

cijos);
 sveikatos priežiūros procesai (sistemų ir organizacijų);
 sveikatos priežiūros rezultatai;
 sveikatos priežiūros vadyba (sistemų ir organizacijų);
 sveikatos priežiūros (pacientų) patirtis.
Labiau orientuotas į pacientų aukštos sveikatos priežiūros 

kokybės sritis, kurios aktualios ir šiandien, apibrėžė JAV 
medicinos institutas [17].

Aukštos kokybės sveikatos priežiūra turi būti:
 saugi (kuo mažiau nepageidautinų įvykių, žalos pa-

cientui);
 veiksminga (įrodymais pagrįsta sveikatos priežiūra su 

tinkamai naudojamais ištekliais);
 į pacientą orientuota (veikianti paciento poreikius, 

lūkesčius, naudą, priimant klinikinius sprendimus);
laiku teikiama  (sveikatos priežiūrą pacientas turi gauti 

tada, kai ji reikalinga);
 efektyvi (optimaliai naudojant išteklius sveikatos prie-

žiūrai (materialinius, finansinius, informacinius, laiko ir kt.);
lygiateisė (sveikatos priežiūra teikiama nepriklausomai 

nuo socialinio, turtinio statuso, lyties, religijos, seksualinės 
orientacijos ir kt.).

Šias, tiek į sistemą ar organizacijas, tiek ir į pacientą 
orientuotas dedamąsias, jų dinamiką bei sveikatos priežiūros 
kokybės rezultatus atspindi sistemos rodikliai (mirtingumas, 
sergamumas, neįgalumas, sveikatos priežiūros prieinamumas, 
išvengiamos hospitalizacijos, su sveikata susieta gyvenimo 
kokybė), organizacijų rodikliai (mirštamumas, pacientų pa-
sitenkinimas, pakartotinės hospitalizacijos, nepageidautini 
įvykiai, eilės ir kt.) bei paciento sveikatos rodikliai. 

Pažymėtina, kad vienas iš sveikatos priežiūros kokybės 
dažnai naudojamų vertinimo rodiklių – pacientų pasitenki-
nimas sveikatos priežiūra ir jos kokybe [5,18,19].

Pacientų pasitenkinimas sveikatos priežiūra labai pri-
klauso nuo medikų pasitenkinimo darbu [20, 21], tačiau 
vertinant šį kokybės rodiklį, reikia kartu vertinti ir jo su-
bjektyvumą. Mažinant subjektyvumo reikšmę, vertinant 
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pacientų pasitenkinimą, reikia unifikuoti klausimus pacien-
tams ir šį rodiklį vartoti kartu su kitais kokybės vertinimo 
rodikliais [22]. 

Integruoti, pagrįsti sveikatos priežiūros ir jos kokybės 
rodikliai įgalina pamatuoti ir lyginti  sveikatos priežiūros 
paslaugas, jų kokybę.

Sveikatos priežiūros ir jos kokybės rodiklių praktinis tai-
kymas, sveikatos priežiūros kokybės vertinimas jų pagrindu 
gerina sveikatos priežiūros kokybę [23, 24, 25].

Būtina vertinti ne tik rezultatų kokybę (tiek objektyviai, 
tiek subjektyviai), bet ir sveikatos priežiūros procesų kokybę 
[5, 26].

Kokybės vadybos, tarp jų sveikatos priežiūros kokybės, 
vadybos modelių yra įvairių. Dažniausiai taikomi kokybės 
vadybos modeliai (hierarchine tvarka) [5, 27]:

1. Visuotinės kokybės vadybos (angl. TQM).
2. Nuolatinio  kokybės gerinimo  (angl. CQI).
3. Europos kokybės vadybos fondo (angl. EFQM).
4. Tarptautinės  standartų organizacijos (angl. ISO).
Kiti kokybės vadybos modeliai sveikatos priežiūros or-

ganizacijose taikomi  ženkliai rečiau.
Nepaisant kokį modelį ar modelius atskiros šalies svei-

katos priežiūros sistema naudoja – jie visi skirti sveikatos 
priežiūrai ir jos kokybei gerinti, tačiau net ir naudojant tuos 
pačius kokybės  gerinimo modelius, pasiekimai skirtingose 
šalyse yra įvairūs [5, 28].

COVID-19 pandemija, viena iš pačių pavojingiausių 
žmonijai XXI a. krizių, neigiamai paveikė visų šalių svei-
katos priežiūros sistemas, paskatino neigiamus visuomenės 
sveikatos pokyčius [29, 30].

Viena priežasčių – didžiulis COVID-19 pandemijos po-
veikis viso pasaulio ekonomikai, kartu ir sveikatos priežiū-
ros finansavimui [31]. Ši pandemija paskatino visuotinius 
mąstymo, organizacinius, sveikatos priežiūros sistemos 
transformacijos ir kokybės vertinimo pokyčius.

Senieji kokybės vertinimo standartai netiko atsiradus 
naujai problemai – COVID-19 pandemijai, pakeitusiai visą 
sveikatos priežiūros sistemų ir jų organizacijų veiklą. Naujai 
sukurti kokybės tobulinimo metodai ir nauji standartai buvo  
sunkiau lyginami su ikipandeminiais.  

COVID-19 pandemija suteikė galimybę ir,  galima teigti, 
privertė permąstyti pacientų saugos, kokybės, sveikatos prie-
žiūros sistemų funkcionavimo ir veiklos standartus. Tai ir 
bendradarbiavimo tarp sistemų ir įstaigų modeliai, paslaugų 
apmokėjimo ir skaitmeninės sveikatos priežiūros modeliai, 
priežiūros namuose, nuotoliniu būdu modeliai [32].  

PSO patarė COVID-19 pandemijos metu, gerinant svei-
katos priežiūros kokybę ir vystant jos sistemas, atsižvelgti 
į 10 aspektų [33]:

• įtraukti vyriausybes ir nustatyti koordinacinius me-

chanizmus, padedančius priimti sprendimus tinkamu laiku;
• prioretizuoti būtinąją sveikatos priežiūrą ir pritaikyti 

ją prie pasikeitusių žmonių poreikių ir konteksto;
• optimizuoti sveikatos priežiūros  bazę ir aplinką;
• skubiai optimizuoti sveikatos priežiūros darbo jėgos 

pajėgumus;
• nustatyti aprūpinimo būtinaisiais medikamentais, 

įranga, įrankiais ir medžiagomis galimybes;
• finansuoti  visuomenės sveikatą, pašalinti sveikatos 

priežiūros prieinamumo finansines kliūtis;
• stiprinti komunikacijos strategijas, būtinas padėti tin-

kamai naudotis sveikatos priežiūra;· 
• vykdyti  būtinosios sveikatos priežiūros stebėseną;
• naudoti skaitmenines sveikatos priežiūros technolo-

gijas.
COVID-19 pandemijos metu sutriko visa sveikatos prie-

žiūra, visos sveikatos priežiūros sistemos funkcionavimas. 
Tai padarė esminį negatyvų poveikį kokybei [34, 35, 36]. 

Tinkamai sutvarkytos, gebančios reaguoti į įvairias krizes 
(COVID-19 pandemiją), sveikatos priežiūros sistemos davė 
geresnį atsaką ir geresnius pacientų sveikatos priežiūros, jos 
kokybės rezultatus [37].

Visa tai organizuojant, būtina galvoti apie sveikatos prie-
žiūros sistemų atkūrimą po COVID-19 pandemijos [38].Tai 
ypač aktualu pacientams, sergantiems lėtinėmis  neinfekci-
nėmis ligomis, kurių eigą ir baigtį labai paveikė COVID-19 
pandemija.

Sveikatos priežiūros sistemų atkūrimas, jų grąžinimas 
į ikikovidinį būvį yra būtinas, tačiau nevienareikšmis [39].

Būtinas naujas mąstymas, naujas sveikatos priežiūros 
matymas, naujos idėjos – tai naujos sveikatos priežiūros 
ir jos kokybės  atkūrimo dedamosios. Sveikatos priežiūros 
atkūrimo koncepcija – tai tiltas, jungiantis įvairius interesus, 
požiūrius, strategijas, kontekstus, sveikatos priežiūros lygius. 
Ji įgalina geriau suprasti sveikatos priežiūros sistemą kaip 
visumą [40, 41].

COVID-19 pandemijos metu sveikatos priežiūros ir jos 
kokybės valdymo bei gerinimo sprendimai turi būti priimami 
greitai, o daugelis sprendimų priimami ir vykdomi  vienu 
metu. Tai būtinos sąlygos priimtų valdymo sprendimų efek-
tyvumui [42, 43].

Įvairių krizinių situacijų atvejais (COVID-19 pandemija 
ir pan.)  sveikatos priežiūros ir jos kokybės valdymas, po-
žiūriai, metodai ir priemonės turi daug greičiau keistis, būti 
parinkami,  pritaikomi konkrečiai krizinei situacijai.

COVID-19 pandemija sukūrė naują sveikatos priežiūros 
kokybės valdymo ir gerinimo paradigmą, senos veiklos tai-
syklės pakeistos naujomis, senas mąstymas pakeistas nauju. 
Įvairių krizių, pandemijų atvejais pasitaiko klaidų, tačiau 
didžiausia klaida – bijoti klaidų ir nieko nedaryti [42].
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Kiekvienos krizės, tarp jų COVID-19 pandemijos, sunki-
nanti aplinkybė yra ta, kad reikia ne tik kovoti su pandemija, 
veikti jos sąlygomis, bet ir tęsti padidėjusios apimties kas-
dienę rutininę pacientų sveikatos priežiūrą. Šiame kontekste 
būtina išlaikyti pacientų pasitikėjimą. Kiekvienas apsilankęs 
pacientas savo pasitikėjimą ligonine patvirtina iš naujo – 
pasitiki ja labiau ar mažiau, lojalus jai daugiau ar mažiau.  
Sveikatos priežiūros sistemos prisitaikymas, lankstumas, 
atsiliepiamumas krizių (COVID-19 pandemijos) metu yra 
būtinoji sąlyga sėkmingai jos veiklai [37].

Aukštos kokybės ir greitai reaguojančios bei atsikurian-
čios sveikatos priežiūros sistemos COVID-19 pandemijos 
metu turi du tikslus – veikti krizės sąlygomis ir išlaikyti 
būtinąją sveikatos priežiūrą (sergančiųjų lėtinėmis ligomis 
ir kt.) [43].

Sveikatos priežiūros kokybė dėl anksčiau minėtų priežas-
čių yra daugiadimensinė, todėl paslaugų teikėjai (sveikatos  
priežiūros organizacijos) sveikatos priežiūros kokybę kai 
kuriais aspektais gali veikti realiai, kitais – tik reliatyviai 
[44].Tai ypač išryškėjo COVID-19 pandemijos – unikalaus 
iššūkio sveikatos priežiūros sistemoms, organizacijoms ir 
jų vadovams metu.

COVID-19 pandemijos metu iš esmės keitėsi ligoninių 
veikla, jų planavimas, darbuotojų darbas bei darbo grafikai. 
Atsirado nuotolinis ir virtualus darbas. Keitėsi tarpusavio 
bendravimas bei bendravimas su pacientais, aprūpinimas 
įranga ir vaistais, reikėjo daug individualių apsaugos prie-
monių. Dirbti nuolat dėvint apsaugos priemones tapo sunkiau 
ir sudėtingiau.

Susiklostė paradoksali situacija – bendras skubios pagal-
bos pacientų srautas į šalių ligonines ir skubiosios  pagalbos 
skyrius labai sumažėjo. JAV tokie pacientų srautai į visas 
ligonines  sumažėjo beveik per pusę [45,46].

Personalo skaičius jeigu ir mažėjo, tai mažėjo lėčiau, 
nei pacientų skaičius. Ligoninėse ir skubiosios pagalbos 
skyriuose didėjo nepatenkintų pacientų ir nepageidautinų 
įvykių skaičius [47].

Ligoninėse, jų skubiosios pagalbos skyriuose svarbią 
vietą nepageidautinų įvykių visumoje užima diagnostinės 
klaidos. COVID-19 pandemijos metu sveikatos priežiūros 
sistemos ir  jų organizacijos išderintos, jų veikla chaotiška, 
skubota, planuojami ir vykdomi nauji veiklos procesai, nau-
jos struktūros – visa tai sudaro geras sąlygas nepageidau-
tiniems įvykiams [48], todėl sveikatos priežiūros sistemų 
ir jų  organizacijų veiklos atkūrimo į priešepideminį lygį 
tikslas neturėtų būti  „atkurti taip, kaip buvo“, o turėtų būti 
„panašiai kaip buvo, bet kitaip“ – turima galvoje geriau, 
kokybiškiau, naujai [49].

Atkurti sveikatos priežiūros sistemos ir organizacijų 
veiklos į priešepideminį lygį tiesiog neįmanoma dėl to, kad 

COVID-19 pandemija pakeitė vadovų, politikų ir medikų 
mąstymą, sistemos ir jos organizacijų valdymo technologijas 
ir strategijas,  ligų prevencijos sampratą [50].

Sveikatos priežiūros sistemų ir jų organizacijų santykinis 
grįžimas į ankstesnę, ikikovidinę būklę – (panašią, kokia 
buvo, tačiau kitokią) reikalauja politikų, vadybininkų ir me-
dikų mąstymo pokyčių,  futuristinio, inovatyvaus mąstymo  
ir veiklos [51, 52].

COVID-19 susirgimų ir ligonių skaičiaus mažėjimas 
tiesiogiai nekoreliuoja su įprastinės sveikatos priežiūros at-
kūrimu. Pastebėta atvirkštinė  sveikatos priežiūros kokybės 
koreliacija tarp sergančiųjų COVID-19 ir kitomis lėtinėmis 
ar ūminėmis ligomis  [53].

Iššūkių (sveikatos sistemos ir jos organizacijų pajėgumai, 
sveikatos priežiūros prieinamumas, naujos sveikatos prie-
žiūros technologijos, socialinė-ekonominė-politinė aplinka, 
visuomenės sveikatos pokyčiai ir kt.), atsako į juos (sveikatos 
politika, bendri institucijų veiksmai, finansavimo pokyčiai, 
įprastinio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atkūrimas, 
prieinamumo didinimas ir kt.) ir galimybių (sveikatos prie-
žiūros sistemų ir jų organizacijų veiklos atkūrimas ir tvaru-
mas, COVID-19 prevencija (vakcinacija), gebėjimas dirbti 
esant mažesniems žmonių ir materialiesiems ištekliams ir 
kt.) sintezė bei sinergija COVID-19 pandemijos metu tapo 
sveikatos priežiūros sistemų ir jų organizacijų vadybos me-
todologiniu  pagrindu [54, 55].

Pokovidinės sveikatos priežiūros sistemos ir jų organi-
zacijos (ligoninės) – tai dirbtinis intelektas, „debesų“ kom-
piuterija, 5G technologijos, internetinės ligoninės, masinių 
duomenų analizės technologijos, naujas mąstymas [56]. Be 
to, pokovidiniam sveikatos priežiūros sistemų ir jų organi-
zacijų funkcionavimui ir veiklos atkūrimui reikalingas ne 
tik laikas, bet ir pinigai (papildomas finansavimas). Dides-
nis finansavimas lemia  greitesnį sistemų ir jų organizacijų 
veiklos atkūrimą, geresnę sveikatos priežiūros kokybę [57].

Yra duomenų, kai net ir aukštų pajamų šalyse COVID-19 
pandemijos metu sveikatos priežiūros kokybė  pablogėjo, 
sutriko [58].

Tokia situacija lėmė, kad sveikatos priežiūros ir jos ko-
kybės ikiepideminio lygio palaikymui ir atkūrimui po pirmo-
sios COVID-19 bangos buvo reikalingi neeiliniai vadybiniai 
sprendimai, inovacijos, intensyvi komunikacija [59,60,61].

Sveikatos priežiūrai ir jos kokybei įtakos turėjo pandemi-
jos poveikis medikų,   kitų sveikatos priežiūros darbuotojų 
bei pacientų psichikai. Labai svarbus tapo žmonių, ypač 
medikų, psichologinis saugumas [62].

Įvairių lygių sveikatos priežiūros, kartu ir jos kokybės, 
veiklos,  vertinimo bei valdymo sprendimai remiasi tam tikra 
informacija – statistiniais rodikliais, pacientų bei medikų 
nuomone ir kitais, tačiau nei vieni, nei kiti negarantuoja 
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priimamų sveikatos priežiūros kokybės gerinimo sprendimų 
objektyvumo, teisingumo bei efektyvumo.

Sveikatos priežiūros politikams, įstaigų vadovams, mokė-
tojams už paslaugas (ligonių kasoms), medicininių padalinių 
vadovams, pacientams reikalinga skirtinga  informacija, 
kurią jie skirtingai supranta ir naudoja, todėl informacijos 
pateikimas reikiamu laiku, tokios kokios reikia ir kam reikia, 
sveikatos priežiūros sistemoje yra labai svarbus [24,63]. Tuo 
labiau, kad skirtingų šalių sveikatos priežiūros sistemos, jų 
poreikiai ir valdymas yra labai skirtingi.

Tai labai išryškėjo COVID-19 pandemijos metu –  svei-
katos priežiūros ir jos kokybės rodiklių  įvairiais pjūviais 
poreikis išaugo, tačiau net remiantis panašia informacija, 
sprendimai atskirose šalyse buvo skirtingi [64,65].

Tai priklauso nuo dviejų pagrindinių aspektų – pacientų  
sveikatos priežiūros kokybės vertinimo ir medikų profesio-
nalų kokybės vertinimo. Dauguma mokslininkų sutaria, kad 
pacientų kokybės vertinimas yra svarbus, tačiau subjektyvus  
dėl jų riboto supratimo apie mediciną [5,66].

Viena iš pagrindinių sveikatos priežiūros vadybos prie-
monių vertinti sistemos ir jos organizacijų veiklą bei kokybę 
COVID-19 pandemijos metu, tapo raktinių veiklos rodiklių 
rinkinys, nukreiptas ne tik į kokybę, bet ir į efektyvumą, pro-
duktyvumą ir sveikatos priežiūros savalaikiškumą. Taikant 
tokius rodiklių rinkinius, galima lyginti kokybę tarptautiniu 
mastu [67, 68]. Tokių veiklos ir kokybės vertinimo rodiklių 
taikymas koncentruotas į pacientų naudą, šiuolaikinius va-
dybinius procesus, medikų žinias, finansines perspektyvas. 
COVID-19 pandemijos metu tradiciniai  kokybės rodikliai 
nepakankamai atspindėjo situaciją – keliagubai išaugo me-
dikų darbo krūviai, trūko priemonių, pakito darbo sąlygos, 
padidėjo pacientų skundų skaičius ir jų nepasitenkinimas 
sveikatos priežiūra. Pirmiausias medikų tikslas – gelbėti 
žmonių gyvybes COVID-19 pandemijos metu ir tam tiks-
lui pritaikyti sveikatos priežiūros sistemų ir jų organizacijų 
veiklą. COVID-19 pandemijos metu turi būti kitoks sveika-
tos priežiūros kokybės vertinimas, kitokie ir šio vertinimo 
kriterijai bei rodikliai [69, 70].

Sveikatos priežiūros sistemos,  jos organizacijų, sveikatos 
priežiūros kokybės vertinimas turi nuolat keistis – tik tokiu 
būdu galima siekti teigiamų pokyčių ir naudos pacientams.

Pavyzdžiui, Taivano ligoninėse taikoma kokybės rodi-
klių sistema apima 9 kategorijas, kurios jungia 488 kokybės 
rodiklius [71]:

• bendroji veikla (33 rodikliai);
• intensyvioji  ir reanimacinė pagalba (204 rodikliai);
• chirurginė veikla (43 rodikliai);
• hospitalizacija (60 rodiklių);
• pediatrija (61 rodiklis);
• akušerija (10 rodiklių);

• skubioji  pagalba (39 rodikliai);
• ūmus miokardo infarktas (16 rodiklių);
• galvos smegenų insultas (22 rodikliai).
Vienas svarbių sveikatos priežiūros kokybės ligoninėse 

rodiklių COVID-19 pandemijos metu – vidutinis buvimo 
ligoninėje laikas – ypač laikas tarp COVID-19 diagnozės 
nustatymo ir mirties [72]. 

Analizuojant  šį rodiklį JAV, Italijos ir Vokietijos ligo-
ninėse, nustatyta, kad mirčių nuo COVID-19 ligos skaičius 
ir buvimo ligoninėse laikas turi  neigiamą asociaciją – kuo 
trumpesnis buvimo ligoninėje laikas, tuo didesnis mirtin-
gumas [73].

Chirurgijos profilio ligoninėse, kur atliekama daug ope-
racijų, COVID-19 pandemija ženkliai paveikė operuotų 
pacientų sveikatos rodiklius dėl keliamos įtampos ir streso, 
veiklos sutrikimų, operacijų laiko pailgėjimo, planavimo 
sutrikimų, anesteziologų trūkumo ir kitų priežasčių. Tokiomis 
sąlygomis padidėjo įvairių nepageidautinų įvykių skaičius 
operaciniu ir pooperaciniu laikotarpiu [74,75,76].

Pažymėtina, kad COVID-19 pandemijos metu, ypač 
2020 m. pirmajame pusmetyje (pirmoji COVID-19 banga) 
sveikatos priežiūros kokybė tapo mažiau prioritetinė, lyg ir 
antraplanė, ligoninės ją mažiau akcentavo savo veikloje [77].

Kokybės gerinimo veikloje COVID-19  pandemijos 
metu santykinai sumažėjo žmogiškojo veiksnio vaidmuo ir 
išryškėjo technologinių veiksnių vaidmuo, nors šių veiksnių 
integracija, norint pasiekti geresnių rezultatų, yra būtina.

Labai pakito sveikatos priežiūros proceso dalyvių komu-
nikacija – kai kuriose sistemos organizacijose ji tapo kritinė. 
Tai darė didelį poveikį sveikatos priežiūros kokybei [78].

COVID-19 pandemija kartais prilyginama karui –  daug 
aukų (mirusių), didžiulis psichologinis poveikis,  pirmiausia 
nukenčia silpniausieji, mažiausiai atsparūs.

Pavojingiausia ši pandemija tapo vyresnio amžiaus, ser-
gantiems onkologinėmis ligomis žmonėms – jų mirtingumas 
buvo ženkliai, net kartais didesnis, nei nesergančių onkolo-
ginėmis ligomis [79,80,81].

Pacientų, sergančių onkologinėmis ligomis pažeidžia-
mumo priežastys įvairios: ribotas judėjimas dėl karantino ir 
medicinos įstaigų (ligoninių) pasiekiamumo, gydymas nuo 
vėžio ir užsikrėtimo COVID-19 rizika, gydymo prioriteto 
nustatymas sergantiems COVID-19 ir vėžiu, psichologinės 
pacientų nuostatos ir kitos.

Paciento teisių, galimybių, saugumo ir gyvenimo koky-
bės suderinamumas COVID-19 pandemijos metu – vienas 
svarbiausių uždavinių,  teikiant sveikatos priežiūrą onkolo-
ginėmis ligomis sergantiems pacientams [82, 83].

Pavėluotas ir netinkamas, neadekvatus pacientų, sergan-
čių vėžiu gydymas pandemijos metu sąlygojo  tokių pacientų 
didesnį ligotumą ir mirtingumą [84, 85].
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COVID-19 pandemija darė netiesioginę įtaką kitų sveika-
tos priežiūros paslaugų teikimui ir kokybei  bei rezultatams, 
tarp jų ir  mirtingumui. Ypač tai atsiliepė būtinajai chirurgijos 
pagalbai [86].

COVID-19 pandemijos metu labai sutriko  atrankinė ir 
įprasta vėžio diagnostika, lėmusi didesnį mirtingumą.

Sutriko tokių pavojingų vėžio atmainų, kaip melanoma,  
diagnostika ir gydymas [87, 88].

COVID-19 pandemija labai paveikė daugelio sergančiųjų 
lėtinėmis ligomis sveikatą, pagreitino mirtį. Antai, sergan-
čiųjų galvos smegenų insultu sveikatos priežiūros kokybė 
pablogėjo, neįgalumas ir mirtingumas išaugo [89,90,91]. 
Sutriko ir kitų, ne COVID-19 liga sergančiųjų sveikatos 
priežiūra [92].

COVID-19 pandemija davė visą eilę impulsų galimai 
pokovidinei sveikatos priežiūros sistemų organizacijai ir 
kokybės gerinimui [93].

Sveikatos priežiūros sistemų vadyba ir kokybė yra glau-
džiai susijusios. Sveikatos priežiūros kokybė -  neatsiejama 
sveikatos  strategijų  dalis, ji didina sveikatos priežiūros 
paslaugų vertę.

COVID-19 pandemija patvirtina sąsajas tarp pacientų 
ir medikų saugumo, bei integruotos, į pacientą orientuotos 
sveikatos priežiūros naudą.

Sveikatos priežiūros sistemų ir organizacijų tvarumas 
tapo nauja sudedamąja kokybės dalimi.

Labai svarbūs tapo įvairūs socialiniai veiksniai dėl jų 
įtakos sveikatai ir sveikatos priežiūrai.

Dar vienas impulsas – tai staigus telemedicinos šuolis. 
Nors telemedicina egzistuoja jau septynis dešimtmečius, 
tačiau ši pandemija per metus pakeitė telemediciną daugiau, 
nei per ankstesnius dešimtmečius [94]. COVID-19 pandemija 
privertė įteisinti telemediciną, licencijuoti jos operatorius, 
sukurti pacientų privatumo saugą. Telemedicina praktiškai 
tapo visų sveikatos priežiūros sričių dalimi, integravosi į 
tradicinę sveikatos priežiūrą. Atsirado tiek medikų, tiek pa-
cientų  poreikis naudotis telemedicina,  peržengti įvairius 
technologinius, ekonominius, struktūrinius barjerus [95,96].

Telemedicina ypač padėjo sergantiesiems lėtinėmis ligo-
mis, tarp jų ir odos, − visa sveikatos priežiūra tapo prieina-
mesnė, jų ligos labiau kontroliuojamos [97,98,99].

Virtuali, skaitmeninė medicina, taip pat ir telemedicina, 
sveikatos priežiūroje taikoma pasitelkiant įvairias technolo-
gijas ir modelius, daugiau ar mažiau sudėtingus ir saugius.  
Įvairus ir sudėtingas tokios sveikatos priežiūros kontekstas 
(technologinis, žmogiškasis, aplinkos ir kt.) kelia  nemažą 
riziką pacientų saugumui,  galimoms klaidoms, nepageidau-
tiniems įvykiams [100,101].

Skaitmeninės technologijos sveikatos priežiūroje, ypač  
ligoninėse, naudotinos tada, kai jos duoda akivaizdžią me-

dicininę ir ekonominę naudą, yra saugios, funkcionalios, 
kokybiškos, užtikrina duomenų išsaugojimą ir jų saugumą.

E. sveikatos metodai ir technologijos iš esmės garantuoja 
saugią, efektyvią, laiku teikiamą, pacientui naudingą sveika-
tos priežiūrą, ypač krizės (pandemijos) atvejais [102,103].

E. sveikata, internetinė ir telemedicina gerina sveikatos 
priežiūros ir gyvenimo kokybę, ypač krizių (COVID-19 
pandemijos) metu [104,105,122].

COVID-19 pandemijos metu virtuali aplinka labai pagrei-
tino mokymąsi, kuris būtinas daugybės pokyčių, vykstančių 
vienu metu, įgyvendinimui.

Sisteminis požiūris į COVID-19 pandemijos metu vyks-
tančius pokyčius, greita jų analizė ir sprendimų priėmimas 
sustiprina sveikatos priežiūros sistemas.

Apibendrinant  galima teigti, kad COVID-19 pandemija, 
neigiamai paveikusi Europos ir pasaulio šalių sveikatos prie-
žiūros sistemas ir jų organizacijas, sudarė sąlygas mokytis 
ir ateityje gerinti sveikatos priežiūros kokybę.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Pasaulio, Europos šalyse ir Lietuvoje dėmesys svei-

katos priežiūros kokybei stiprėja, sveikatos priežiūra vis 
labiau orientuojama į pacientą, todėl jo nuomonė ypač 
svarbi ir reikšminga gerinant sveikatos priežiūros kokybę  
[7,106,107].

COVID-19 pandemija absoliučioje daugumoje šalių 
sveikatos priežiūrą ir jos kokybę paveikė neigiamai  [29, 
47, 58, 121, 123, 124].

Sveikatos priežiūros tinkamumą, jos kokybę atspindi 
integruotas, sisteminis, palyginamasis įvairių sveikatos prie-
žiūros parametrų vertinimas [5, 22].

Šiame kontekste labai svarbi pacientų nuomonė dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės – jų pasitenkinimas 
ar nepasitenkinimas, turintis  įtakos pacientų elgsenai  ir 
klinikiniams  sveikatos priežiūros rezultatams, jų lojalumui 
ir ligoninių pasirinkimui. 

Pacientų elgsena, jų  lojalumas ligoninei ypač išryškėja 
įvairių krizių  (COVID-19 pandemija) metu labai lemia 
sveikatos priežiūros kokybės ir tinkamumo vertinimą [66, 
107, 108].

Sveikatos priežiūros kokybė yra teorinė koncepcija ir ją 
pamatuoti tiesiogiai sudėtinga. Tuo labiau, kad jos apibrė-
žimų yra labai daug.

Sveikatos priežiūros kokybės gerinimui informacija iš 
pacientų, jų pasitenkinimas sveikatos priežiūra, jos vertini-
mas labai svarbūs. Jie padeda priimti  tiesioginius ir efek-
tyvesnius sprendimus, ypač COVID-19 pandemijos metu 
[109, 110, 111].

Pacientų sveikatos priežiūros kokybės supratimas, jų pa-
sitenkinimas ja, lūkesčių išsipildymo laipsnis -  labai svarbūs 
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rodikliai, kurių vertinimas skatina paslaugų teikėjus (ligoni-
nes) gerinti sveikatos priežiūrą [112].

Vertinant sveikatos priežiūros ir jos kokybės rodiklius 
bei juos lyginant, reikia turėti galvoje tai, kad COVID-19 
pandemija pakeitė pacientų požiūrį, jų elgseną, lūkesčius 
[113], todėl gali nesikeisti pacientų sveikatos priežiūra, bet 
keistis jų požiūris bei vertinimas.

Analizuojant ir lyginant pacientų nuomonę apie sveika-
tos priežiūrą ir jos kokybę ikikovidiniu (2018-2019 m.) ir 
kovidiniu (2021-2021 m.) laikotarpiais (1 lentelė), nustatyta, 
kad iš analizuotų pacientų atsakymų į 12 anketos klausimų, 
labiausiai  atspindinčių sveikatos priežiūros kokybę, pusėje 
atsakymų sveikatos priežiūros kokybė vertinta kaip pablo-
gėjusi COVID-19 pandemijos metu (dėmesys paciento nuo-
monei, slaugytojų teikiama informacija pacientui, pasitenki-
nimas slaugytojų ir akušerių darbu, palatų švara ir jaukumas, 
slaugos paslaugų pakankamumas, bendras pasitenkinimas 
sveikatos priežiūra, paslaugų kokybe). 

Lyginant kitus rodiklius – paciento apžiūrą reikiamu 
laiku, pasitenkinimą gydytojų darbu, gydytojų informacijos 
teikimą, ligoninės tolimesnį pasirinkimą ir rekomendavimą 
artimiesiems) – jie lyginamaisiais ikikovidiniu ir kovidiniu 
periodais statistiškai patikimai nepasikeitė.

Dalis šiek tiek pablogėjusių sveikatos priežiūros koky-
bės rodiklių COVID-19 pandemijos laikotarpiu siejasi su 

slauga – slaugytojų teikiama informacija, slaugos paslaugų 
pakankamumu, pasitenkinimu slaugytojų darbu, bendru pa-
sitenkinimu paslaugų kokybe, palatų jaukumu. Tokio ver-
tinimo priežasčių yra daug – personalo nepakankamumas, 
psichologinis stresas, dideli darbo krūviai. Visa tai būdinga 
daugeliui šalių [14, 114, 115, 116, 117].

Žala pacientams dėl neigiamų slaugos kokybės pokyčių 
yra mažesnė, nei dėl gydymo kokybės neigiamų pokyčių  
[118, 119, 120].

Apibendrinant, galima teigti, kad  sveikatos priežiūros 
kokybės pokyčiai ligoninėje COVID-19 pandemijos metu 
buvo minimalūs ir adekvatūs COVID-19 pandeminei situ-
acijai.

Išvados
1. Mokslinės literatūros duomenimis, sveikatos prie-

žiūra ir jos kokybė ligoninėse COVID-19 pandemijos metu 
daugelyje šalių pablogėjo.

2. Neigiamų sveikatos priežiūros kokybės pokyčių CO-
VID-19 pandemijos metu priežastys – pablogėjęs sveikatos 
priežiūros organizacijų finansavimas, pakitusi medikų ir 
pacientų elgsena, psichologinis ir emocinis stresas, dideli 
darbo krūviai, pablogėjusios darbo sąlygos, išorinis spau-
dimas ir kitos.

3. Absoliuti dauguma tirtų pacientų sveikatos priežiūros 

                                              Pacientai
Sveikatos 
priežiūros
kokybės rodiklis

2018-2019 m.
n=69 365

2020-2021 m.
n=40514

Skirtumas
2020-2021 m./                 
2018-2019 m.

abs.sk. proc. abs.sk. proc. abs.sk. SPS*
Pacientas priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje apžiūrėtas 
po 1 valandos

2007 2,893 1230 3,04 0,147 -

Sveikatos priežiūra (gydymas, slauga ir kt.) su pacientu neap-
tarta ir į jo nuomonę neatsižvelgta

298 0,43 212 0,523 0,093 p=0,03

Gydytojai nepakankamai ir (ar) netinkamai suteikė informaciją 
pacientui apie jo sveikatos priežiūrą

147 0,212 88 0,217 0,005 -

Slaugytojai nepakankamai ir (ar) netinkamai suteikė informaciją  
pacientui apie jo sveikatos priežiūrą

60 0,086 58 0,143 0,057 p=0,009

Teiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis pacientas buvo  
nepatenkintas

107 0,15 69 0,17 0,02 -

Gydytojų darbu pacientas buvo nepatenkintas 73 0,105 45 0,111 0,006
Slaugytojų ir akušerių darbu pacientas buvo nepatenkintas 186 0,268 61 0,151 -0,117 p=0,000
Ligoninės palatos nepakankamai jaukios ir švarios 843 1,215 78 0,193 -1,022 p=0,000
Pacientas kitą kartą tikrai nesirinktų šios ligoninės 239 0,345 158 0,39 0,055 -
Pacientas nerekomenduotų ligoninės savo artimiesiems 64 0,092 45 0,111 0,019 -
Bendras pasitenkinimas suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybe: vertinimas 5 ir mažiau balų 10 balų skalėje

135 0,195 111 0,274 0,079 p=0,01

Teiktos slaugos paslaugos buvo nepakankamos 461 0,66 351 0,866 0,206 p=0,01

1 lentelė. Pacientų sveikatos priežiūros kokybės vertinimas.
*SPS – statistinio patikimumo skirtumas.
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kokybę ikikovidiniu ir kovidiniu laikotarpiais ligoninėje 
vertino gerai ir labai gerai.

4. Nedideli neigiami kai kurių sveikatos priežiūros koky-
bės rodiklių pokyčiai (pacientų nuomone) ligoninėje atspindi 
Europos ir pasaulio šalių tendencijas, susiję su bendromis 
COVID-19 pandemijos sąlygotomis priežastimis, visų pirma, 
su pacientų elgsenos pokyčiais.
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Summary
The quality of healthcare, especially in hospitals, is the main 

goal of healthcare systems. It becomes even more relevant during 
a COVID-19 pandemic.

The aim of this article – to review, evaluate and compare pre-
pandemic and COVID-19 pandemic health care quality in hospitals.

Material and methods. Scientific publications of authors from 
various countries were analyzed during the research.

The to patients who were treated in the Klaipeda university 
hospital and filled out the assessment of health care and its qua-
lity questionnaire in 2018-2019 years (69365) and 2020-2021 ye-
ars (40514) were surveyed. The research data were analyzed and 
compared in two periods: pre-pandemic and COVID-19 pandemic.

Analysis of statistical data was done using software SPSS ver-
sion 23.

Results. It has been found that the quality of healthcare in hos-
pitals in most countries has deteriorated during the COVID-19 
pandemic.

In the opinion of in patients, according to some indicators the 
quality of health care has deteriorated slightly in the studied hos-
pital.

Conclusions. The causes of negative changes in health care qu-
ality during the COVID-19 pandemic are the deterioration of hos-
pital financing, changes in the behavior of health care workers and 
patients, psychological and emotional stress, increased workloads, 
worsening working conditions, external pressure on healthcare wor-
kers from politicians and patients, and others. 

The absolute majority of surveyed patients assessed the he-
alth care quality in the hospital during the pre- pandemic and CO-
VID-19 pandemic periods as good and very good.

Slight negative changes in some health care quality indicators 
in the hospital, in the opinion of patients, reflect trends in the world 
and European countries and are related to common causes caused by 
the COVID-19 pandemic, primarily to changes in patient behavior.
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