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Santrauka
Pokyčiai yra neišvengiama kiekvienos organizacijos da-
lis, norint  išlikti konkurencinga rinkoje. Sveikatos prie-
žiūros paslaugas teikiančios įstaigos taip pat turi prisi-
taikyti prie aplinkos pokyčių. Reorganizacija yra vienas 
iš būdų. Siekiant atskleisti akušerių pasitenkinimą darbu 
vykdant ligoninių reorganizavimą, buvo atliktas koky-
binis tyrimas, taikant individualų pusiau struktūruotą 
interviu metodą. Tyrime dalyvavo 15 akušerių. Tyrimo 
rezultatai  parodė, jog akušerių pasitenkinimą darbu la-
biausiai lėmė galimybė realizuoti save teikiant pagalbą 
moterims bei darbas komandoje, nors ir ne visada  efek-
tyvus reorganizacijos laikotarpiu. Akušerės  patyrė koky-
biškų paslaugų teikimo  sunkumų, kurie kilo dėl didelio 
darbo krūvio ir jo neatitinkančio atlygio. Jungiamoms li-
goninėms tampant vienos ligoninės padaliniais, išryškėjo 
bendradarbiavimo sunkumai dėl stiprios konkurencijos 
tarp padalinių, gaunamos skirtingos informacijos. Aku-
šerės jautėsi neįvertintos kaip specialistės.

Įvadas
Kad organizacija išliktų konkurencinga ir galėtų augti, ji 

turi prisitaikyti prie aplinkoje vykstančių pokyčių.  Šie poky-
čiai gali būti susiję su žmogiškųjų išteklių valdymu, infras-
truktūros plėtra ar susijungimu su kita įmone. Tai vadinama 
reorganizacija [1]. Ji neišvengiama ir sveikatos priežiūros 
sistemoje dėl didėjančių kokybės poreikių, efektyvių ekono-
minių išteklių panaudojimo [2]. Pastaraisiais dešimtmečiais 
buvusios komunistinės Europos šalys, tarp jų ir Lietuva, 
ėmėsi keisti savo sveikatos priežiūros sistemas [3]. 1991 m. 
7 proc. gyventojų buvo patenkinti sveikatos apsaugos ko-
kybe, o  80 proc. apklaustųjų pasisakė už esmines šios srities 
reformas [4], todėl nutarta reorganizuoti Lietuvos sveikatos 
sistemą. Nuo 2003 m. iki 2017 m.  įvykdyti keturi sveikatos 

priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapai: išplėtota pirminė 
sveikatos priežiūra, optimizuotos stacionarinės paslaugos, 
daugiau dėmesio skirta medicininės slaugos ir ilgalaikio 
palaikomojo gydymo paslaugų plėtrai, buvo stengiamasi 
gerinti paslaugų prieinamumą, pagyvenusių asmenų sveikatą 
bei teikti saugias, kokybiškas sveikatos paslaugas [5]. 

2020 m. rugsėjo  8 d., vadovaujantis Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės nutarimu ir Visuotinio dalininkų susirinkimo 
nutarimu, įvyko X ir Y ligoninių susijungimas. Šios reorga-
nizacijos tikslas buvo  padidinti asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumą gyventojams ir efektyvinti asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų valdymą, sujungiant panašaus 
profilio ligonines mieste [6]. 

Tyrimo tikslas − atskleisti akušerių pasitenkinimą darbu, 
vykdant ligoninių reorganizavimą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Kokybinis tyrimas buvo vykdomas trijuose reorganizuo-

jamos ligoninės padaliniuose, kuriuose teikiamos akušerinės 
paslaugos.

Apklausta 15 akušerių. Tyrimo duomenys rinkti pusiau 
struktūruoto interviu metodu. Buvo parengti trys atviro tipo 
klausimai kaip pagalbinė priemonė atskleisti dalyvių nuo-
monę. Interviu vyko informantėms patogiu laiku, susitikus 
ramioje aplinkoje, o kai susitikti nebuvo sąlygų dėl  sudė-
tingos epidemiologinės situacijos, interviu buvo vykdomi 
naudojantis MS Teams programa. Interviu trukmė 31-75 min. 
Duomenys buvo įrašomi į diktofoną, o vėliau paverčiami 
tekstu. Taikant kokybinį turinio analizės metodą, tyrimo 
duomenys buvo analizuoti keturiais etapais: 1) pirminis (atvi-
rasis) kodavimas – tyrėjai generuoja idėjas, kylančias iš inter-
viu; 2) sutelktas (ašinis) kodavimas - duomenys suskirstomi 
į kodus, grupuojami bei siejami tarpusavyje; 3) atrankinis 
kodavimas – tyrėjai nusprendžia, kuriuos duomenis toliau 
analizuoti; 4) teorinis kodavimas – tyrėjai performuluoja 
galutines savo sukurtas kategorijas ir jas susieja tarpusavyje.

Atliekant tyrimą, buvo užtikrintas duomenų konfiden-
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cialumas bei anonimiškumas, informančių vardai ir kita as-
meninė informacija pakeista. Tyrimui atlikti gautas Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro pritarimas 
(2021-04-09 Nr. BEC-SL(M)-170).

Tyrimo rezultatai ir diskusija
Analizuojant, koks yra akušerių pasitenkinimas darbu 

vykdant X ir Y ligoninių sujungimą į vieną ligoninę, buvo 
išskirtos trys pagrindinės kategorijos: 

• Akušerės darbas - „tai kažkas daugiau“; 
• Kokybiškų paslaugų teikimo iššūkiai;
• Bendravimo sunkumai (1 pav.). 
Akušerės darbas - „tai kažkas daugiau“. Analizuo-

jant tyrimo duomenis atsiskleidė, kad akušerė pasitenkinimą 
darbu labiausiai sieja su vidiniu jausmu, patiriamu darbe. 
Paklausus apie akušerės darbą, informantės pradėjo pasakoti 
apie tai, kad jos jaučiasi save atradusios darbe:  „Man būti 
akušere, tai yra mano pašaukimas. Tas mano pašaukimas 
atėjęs jau labai seniai“ (Dalia).

2021 m. Australijoje atlikto kokybinio tyrimo metu, ku-
riame dalyvavo 28 akušerės, dauguma tyrimo dalyvių savo 
darbą įvardijo kaip pašaukimą. Tai buvo vienas iš esminių 
dalykų, kodėl akušerės jaučiasi patenkintos savo darbu [7]. 

Mūsų atlikto tyrimo dalyvės, kalbėdamos apie tai, kaip 
realizuoja save darbe, pasakojo apie patiriamas emocijas, 
kurias apibūdino tarsi „amerikietiškus kalnelius“, nes šiame 
darbe klinikinė situacija gali pasikeisti per vieną minutę. 
Tyrime dalyvavusios akušerės prisiminė, kad pirmiausia už-
plūsta daug adrenalino, po kurio dažniausiai didelis džiaugs-
mas, gimus vaikeliui: „Visą laiką gimdykloje būna labai daug 
džiaugsmingų  ir nušvitusių žmonių. Tarsi ta akimirka, kuri 
labai yra pavojinga, pasidaro labai lengva ir džiaugiesi, kad 
įveikei dar vieną kalną“ (Aistė).

Akušerės tyrimo metu daug kalbėjo apie galimybę padėti 
moteriai jai sunkiu metu. Santykis tarp akušerės ir moters 

buvo vienas iš svarbiausių apklaustų dalyvių prioritetų. „Bu-
vimas moteriai pagalba“ – tai žodžiai, kurie dažnai skambėjo 
pokalbiuose su tyrimo dalyvėmis. Viena informantė teigė, jog 
akušerės nepaprastos moterys dėl to, kad jų profesija skirta 
padėti kitai moteriai: „Jau nuo mažens žinojau, kad dirbsiu 
medicinos srityje. Akušerija man pasirodė pati nuoširdžiausia 
ir daugiausiai džiaugsmo į šį pasaulį atnešanti specialybė, 
kuri suteikia galimybę būti arti žmogaus ir besąlygiškai jam 
padėti“ (Vytautė). 

Australijoje buvimas su moterimi ir pagalba jai yra pa-
grindinis principas, teikiant orientuotą akušerinę pagalbą 
ir yra įtrauktas į slaugos ir akušerijos standartus [8]. 2019 
m. toje pačioje šalyje vykusio tyrimo duomenis, buvimas 
kartu su moterimi ir rūpinimasis ja buvo viena svarbiausių 
priežasčių, dėl kurios akušerės pasirinko šią specialybę [9]. 

Tyrimo dalyvės išsakė, jog patiria džiaugsmą, galėdamos 
pasidalinti savo žiniomis ir kompetencija.  Gimdymo sky-
riuje dirbanti akušerė jautėsi labai svarbi, galėdama padėti 
gimdančiai moteriai silpnumo akimirką:  „Buvo situacija, 
kad priėjo moteris ir pasakė, kad aš pas jumis gimdžiau 
prieš 3 metus. Jinai man sakė, kad prisimena ką man pasakė: 
„Neišeikite, neišeikite, būkite šalia manęs“.  Jai  būdavo 
gerai, kad aš būdavau šalia ir jai būdavo labai blogai, kai 
išeidavau iš gimdyklos, toks nesaugumas. Moterimis reikia 
akušerės, ypač pabaigoje gimdymo“ (Dalia).

Saugi ir kokybiška sveikatos priežiūra tiek paslaugų 
vartotojams, tiek darbuotojams priklauso nuo veiksmingo 
komandinio darbo. Akušerijos ir gimdymo priežiūros srityje 
prastas komandinis darbas yra neišvengiamai susijęs su ne-
pageidaujamais įvykiais, tokiais kaip  pavėluotai pakviesta 
pagalba, neplanuotas gimdymas namuose, gimdymo trauma, 
petukų distocija, nediagnozuota sėdmeninė pirmeiga, netin-
kamai panaudota aparatūra ir kt. [10]. 

Švedijoje (2019) atlikto tyrimo metu nustatyta, jog 
komandinis darbas užtikrina saugią, veiksmingą, į moterį 
orientuotą akušerinę priežiūrą [11]. Mūsų atliktame tyrime 
labai aiškiai atsiskleidė stipraus komandinio darbo svarba 
akušerijoje. Visos tyrime dalyvavusios akušerės kalbėjo 
apie tai, kad labai svarbus veiksnys pasitenkinimui darbe 
yra komandinis darbas. Tyrimo dalyvė Dalia šią komandą 
įvardijo kaip plaukimą viename laive, kuriame kiekvienas 
yra atsakingas už tam tikrą funkciją, veiksmą, kuris apskritai 
yra labai svarbus: „Bendras tikslas – motyvacija, kad mes 
visi norime gero tikslo.<...> Mes esame komanda, nes jeigu 
reikės pagalbos, tai visiems reikės pagelbėti, nes plaukiame 
viename laive. Kažkas kapitonas, kažkas ten jungas ir dirba 
aktyviau, o kažkas ten yra budintis, kaip pas mumis“. Tyrimo 
dalyvė dalinosi, kad ne visada pavyksta darniai dirbti koman-
doje, ypač tada, kai reikia reaguoti ir spręsti situaciją greitai: 
„Pavyzdžiui, kad moteris kraujuoja. Tai imu ir diktuoju: 

Bendradarbia-
vimo sunkumai

1 pav. Tyrimo metu išryškėjusios kategorijos ir subkategorijos
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duok kateterį, kviesk anestezistę, kviesk kitą akušerę. Nes 
kai matai, kad moteris kraujuoja ir jeigu daktaras nesiima, 
tai aš perimu tą vairą“ (Dalia).

Apibendrinant, akušerės savo pasitenkinimą darbu vyk-
dant reorganizaciją pirmiausia apibūdino kaip vidinį jausmą, 
pašaukimą padėti bei stiprų komandinį darbą, kuris ne visada 
vyksta sklandžiai.

Kokybiškų paslaugų teikimo iššūkiai. Antroji katego-
rija, išsiskyrusi kalbant apie akušerių pasitenkinimą darbu, 
buvo kokybiškų paslaugų teikimo iššūkiai. Lietuvoje koky-
biškų paslaugų apibrėžimas  pateiktas  Lietuvos Respublikos 
pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (2010) 
trečiojoje redakcijoje. Šiame dokumente apibrėžiama, kad 
kokybiškos paslaugos yra „prieinamos, saugios, veiksmingos 
sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių 
gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, 
tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos 
priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų 
komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo 
lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo gali-
mybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami 
ar viršydami“ [12]. 

V. Vaičienės (2021) atliktame tyrime nustatyta, kad trys 
ketvirtadaliai akušerių buvo patenkintos savo darbu, tačiau 
trys penktadaliai jų nurodė svarstančios palikti šią profesiją. 
Viena iš priežasčių buvo didelis darbo krūvis [13]. 

Mūsų tyrime dalyvavusios akušerės taip pat nurodė, kad 
jaučia nepasitenkinimą darbo krūviu. Tai pasireiškia tuo, 
kad jos negali maksimaliai atlikti savo darbo, kaip galėtų 
tai padaryti: „Globaliai pyksti, kad nėra sutvarkyti reikalai, 
to viso aparato, kuris tvarko mūsų darbo krūvius. Tačiau, 
kodėl atsiranda nepasitenkinimas darbu... nes tu pats jauti, 
kad tu pats nepadarai maksimaliai gerai darbo, kaip tu ga-
lėtum“ (Justina). 

 Kita informantė pasakojo, kad dėl per didelio darbo 
krūvio patiria neigiamas emocijas. Tai dažniausiai išsakė 
gimdymo skyriuje dirbančios akušerės. Akušeriai yra svei-
katos priežiūros specialistai, paruošti priimti normalų gim-
dymą, tačiau ne visi gimdymai vyksta fiziologiškai. Tyrimų, 
kurie tirtų akušerių patirtis po buvusio traumuoto gimdymo, 
yra nedaug, tačiau yra daug duomenų apie traumuojančio 
gimdymo poveikį moterims [14,15]. Tyrimuose, kurie nagri-
nėjo akušerių emocinę savijautą po buvusio traumuojančio 
gimdymo, dažniausiai patiriamos emocijos apibūdinamos 
kaip kaltės jausmas, sunkumai susidoroti su neigiamomis 
emocijomis, neigiamas poveikis asmeninei ir profesinei sa-
vijautai. Tokie įvykiai gali turėti  ilgalaikį poveikį akušerių 
psichologinei savijautai [16,17]. Turkijoje 2020 m. atliktas 
tyrimas išsamiai ištyrė gimdymo skyriuje dirbančių akušerių 
patirtis apie traumuojantį gimdymą. Tyrimo duomenimis, po 

traumuojančio gimdymo akušerės patyrė emocinį išsekimą, 
pasireiškusį liūdesiu, kaltės jausmu, baime. Iš 30 dalyva-
vusių akušerių, 19 nurodė, kad joms reikėjo psichologinės 
pagalbos [18]. 

Mūsų atlikto tyrimo dalyvės taip pat kalbėjo, kad patiria 
didelį stresą, atsakomybę, nes gimdymo skyriaus akušerėms  
priskiriama papildomų funkcijų, jos dar turi rūpintis ir daly-
kais, tiesiogiai nesusijusiais su akušerių darbu:  „Nes tiesiog 
gimdykloje esanti akušerė negali palikti gimdyvių vienų ir 
eit į operacinę, dar plius jinai lieka viena be gydytojo, o jei 
dar moteris užkraujuoja ar tonai vaikelio pradeda kristi.. 
tai siaubinga situacija. Gimdyklos akušerėms krauna dabar 
viską: vartai, mūsų telefonai, mūsų išleidinėjimai, durys, 
užkniso viskas“ (Gita). 

Informantės kaip dar vieną iš sunkumų teikti kokybiškas 
paslaugas akušerijoje nurodė tai, jog negali veikti taip, kaip 
yra išmokytos veikti. Pirmiausia dėl to, kad jos nesijaučia 
savarankiškos. „Toliau gimdymas, vėlgi fiziologiniai gim-
dymai, tai duokime tom akušerėm dirbti. Jos tikrai gali, nes 
vėlgi Z ligoninės pavyzdys, kad akušerės dirbo ar nedirbo 
savarankiškai, bet staiga buvo pasakyta, kad galima dirbti 
ir netgi privaloma savarankiškai darbuotis.. Vienos labiau 
apsidžiaugė, gal kitos labiau nuliūdo, bet pradėjo dirbti. 
Tada man teikė didelį pasitenkinimą ir pasitikėjimą savimi, 
kad akušerė gali prižiūrėti ir yra kompetentinga, kad ir tie 
rezultatai yra visiškai geri. Ta prasme, kad akušerėms leisti 
daugiau veiksmų atlikti“ (Monika). 

2012 m. buvo tirtas Kauno regione dirbančių akušerių 
požiūris į savarankišką darbą. Tyrimo rezultatai atskleidė, 
kad dauguma akušerių (80,8 proc.) tik vykdė gydytojų pa-
skyrimus [19].   2020 m. buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas 
– įvertinti Kauno miesto stacionaruose dirbančių akušerių 
nuomonę apie jų savarankiškumą. Šio tyrimo metu gauti 
rezultatai parodė, kad daugiau nei pusė apklaustų akušerių 
dirbo savarankiškai [20]. 

Lietuvoje atliktų tyrimų duomenys rodo, kad akušerių sa-
varankiškumas didėja, tačiau mūsų tyrimas atskleidė, kad vis 
dar ne visos akušerės turi tokias galimybes. Tyrimo dalyvės 
pasakojo, kad nesijaučia galinčios tobulėti.  „Pavyzdžiui, kad 
gydytojas turi paskirti dietą, nes matai akušerė nėra kompe-
tentinga paspausti mygtuką, kad moteris yra vegetarė ar ten 
viską pavalganti. Čia yra gydytojo pareiga, bet ta prasme. 
Aišku, gal yra gerai nusiimti visokių atsakomybių, bet iš kitos 
pusės, tu tampi nekūrybingas, neatsakingas ir toks tuščias. 
Mane asmeniškai neįkvepia augti, kaip profesionaliai, nors 
to norėtųsi“ (Dalia).

Visos tyrimo dalyvės kalbėjo apie tai, kad akušerės dar-
bas yra labai atsakingas, susijęs su gyvybe, tačiau gaunamas 
materialus atlygis yra labai mažas. Akušerės dalinosi, kad jų 
alga yra žemesnė, nei kitur dirbančių, o atsakomybės daug 
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daugiau: „Aš manau, kad gyvybė yra, prisidėjimas prie gy-
vybės yra vertesnis daugiau pinigų, ir jeigu tu nori mažiau 
atsakomybės su žmonėmis, tai tu gali tokią pačią algą gauti, 
bet kurioj parduotuvėj dirbdama, o gal net daugiau gali 
užsidirbti“ (Monika).

 Kai kurios tyrime dalyvavusios akušerės yra įgijusios dar 
kitą specialybę, kad galėtų gauti didesnį atlyginimą, nes vien 
iš akušerės algos jos negalėtų pragyventi: „Galiu pasakyti 
nemotyvuoja alga, tikrai nemotyvuoja. Kiek asmeniškai esu 
girdėjusi, tai C  gimdymo namų algos yra pačios mažiausios 
ir šiek tiek tai liūdina. Turbūt dėl to ir nedirbu vien tik šiame 
padalinyje, todėl pabaigus studijas pasiėmiau kitoje aplin-
koje dirbti. Vienintelė priežastis dėl ko dirbu kitur – alga. 
Dabar jau nepilni metai, kaip esu susimažinusi etatą x gim-
dymo namuose, kad galėčiau derinti su kitu darbu“ (Ieva).

Tyrimas atskleidė, kad pagrindiniai kokybiškų paslaugų 
teikimo sunkumai yra didelis darbo krūvis, savarankiškumo 
stoka bei darbo krūvio neatitinkantis atlyginimas.

Bendradarbiavimo sunkumai. Kalbėdamos apie ligoni-
nių susijungimą ir bendradarbiavimą tarp padalinių, tyrimo 
dalyvės atskleidė, kad jos jaučia stiprią konkurenciją dėl 
esamo gimdymų skaičiaus jų padalinyje. Gimdymų skai-
čius Lietuvoje kiekvienais metais mažėja: 2019 m. gyvų 
gimusių kūdikių skaičius buvo 2,7 proc. mažesnis nei 2018 
m., o lyginant 2019 m. ir 2020 m., gimstamumas sumažėjo 
8,2 procento [21]. Pirmajame sveikatos priežiūros įstaigų 
restruktūrizavimo etape, kuris baigėsi 2005 m., buvo užda-
ryta 14 akušerijos skyrių (Druskininkų, Ignalinos, Joniškio, 
Kupiškio, Molėtų, N.Akmenės, Pakruojo, Plungės, Prienų, 
Skuodo, Šakių, Šilalės, Varėnos, Zarasų), nes gimdymų skai-
čius per metus nesiekė 300, o 2022 m. buvo uždaryta ir dau-
giau stacionarų, teikiančių akušerines paslaugas [22]. Vyksta 
konkurencija ir tarp sveikatos priežiūros įstaigų. Žmonės 
renkasi tą, kuri jiems patogiausia. 2021 m. Lietuvoje atliktas 
tyrimas, kuriame analizuotos priežastys, dėl kurių moterys 
renkasi įstaigą, kurioje gimdys. Tyrimo rezultatai parodė, kad 
moterys labiausiai vertino tai, kad įstaigoje dirbtų kvalifikuoti 
specialistai, kad jaustųsi saugios, kad sulauktų malonaus 
bendravimo ir gautų pakankamai informacijos [23]. 

Mūsų tyrimo dalyvės dalinosi, kad nors ir ta pati ligoninė, 
tačiau tarp padaliniuose esančių skyrių, kurie teikia akuše-
rines paslaugas, jaučiama konkurencija ir stinga bendradar-
biavimo: „Atskirai viskas, nesijaučia to bendradarbiavimo. 
Tiesą sakant dar kas yra, tai labai konkurencija jaučiasi 
su kitais gimdymo skyriais. Tarsi konkuruojam pas ką čia 
daugiausiai gimdyvių šiandien“ (Aistė). 

Vykstant reorganizacijai, akušerės jautėsi gaunančios 
mažai tikslios informacijos apie jos vykdymą. Dauguma 
interviu metu nuskambėjusių frazių buvo apie tai, jog yra 
labai daug nežinomybės kaip kas bus, kokia tolimesnė įstaigų 

ateitis: „Pletkų lygy viskas vyksta ir nieks tos tiesos nežino. 
Patraukom visi pečiais, nu bus kaip bus“ (Karolina), „Dar 
praėjo labai mažai laiko, darbas vyksta lygiai taip pat kaip 
vykęs, tik daugiau neaiškumų“ (Justina). 

Lietuvoje 2020 m. atliktas tyrimas nagrinėjo Kauno 
miesto poliklinikos gydytojų nuomonę apie pasitenkinimą 
darbu bei nuomonę apie poliklinikų reorganizaciją. Nusta-
tyta, kad dauguma gydytojų buvo iš anksto informuoti apie 
reorganizaciją ir jos metu mažai jautė įtampą. Tai rodo, kad  
informavimas apie reorganizacijos procesą didina darbuotojų 
pasitenkinimą darbu [24]. 

Mūsų tyrimo radiniai atskleidė, kad susijungusiuose 
padaliniuose yra pateikiama skirtinga informacija apie re-
organizaciją. Viename iš padalinių dirbanti akušerė kalbėjo, 
jog gimdymo namus, kuriuose ji dirba, uždarys: „Girdėjau 
tokias kalbas, kad mus turėtų perkelti į kitą ligoninę jau. 
Čia iš kitos ligoninės tokios kalbos atėjo. Kaip ir yra toks 
nuosprendis, kad mūsų gimdymo namus 2024 ar 2025 m. 
uždaro, bet kadangi dabar rajonines ligonines uždaro, tai 
tikriausiai labai didelė tikimybė, kad mus palieka, nes miestui 
būtų tom dviem ligoninėm būtų per didelis krūvis. Tai yra 
tokių gandų, labai daug kas yra gandų lygyje, kad tu nežinai 
kaip čia kas yra“ (Karolina).

 Įvykus reorganizacijai, pasikeitė darbo sutartys. Akuše-
rės pasakojo, kad darbo sutartyse atsirado įrašas apie admi-
nistracijos teisę perkelti darbuotojus iš vieno padalinio į kitą, 
jei atsiranda toks poreikis. Tai sukėlė tyrimo dalyvių nepa-
sitenkinimą, nes jos ne dėl to stojo mokytis į akušeriją, kad 
eitų visai kitokio darbo dirbti: „Taip pat keitėsi pati sutartis. 
Sutartyje atsirado stulpelis, kuris nurodo, jog esant reikalui 
ir personalui sutikus, personalas gali būti perskirstytas dirbti 
į kitą ligoninės padalinį“ (Justina). 

Vykstant reorganizacijai ir esant daug nežinomybės, kai 
kurios akušerės pradėjo galvoti apie išėjimą iš darbo: „Tą 
pavasarį paaštrėjo tos kalbos apie uždarymą, sulaukiau kito 
pasiūlymo, pagalvojau, kad aš geriau turėsiu stabilią darbo 
vietą, stabilias pajamas, negu dirbsiu darbe, kuris nežinia 
kada gali užsidaryti“ (Monika). 

Analizuojant tyrimo duomenis, išryškėjo, kad akušerės 
savo darbe jaučiasi atradusios prasmę ir pašaukimą, tačiau  
suprato esančios nematoma proceso dalimi. Tai reiškia, kad 
akušerės mano, jog jų darbas yra nevertinamas: „Gailestis 
ir apmaudas būna tada, kai mūsų darbas yra blogai verti-
namas. Pagalvoji, kad jeigu būčiau kitoje vietoje, tai gal 
viskas būtų kitaip“ (Dalia). 

Tyrimo dalyvės teigė, kad jos yra nevertinamos visuo-
menės. Akušerės istorijoje buvo vadinamos pribuvėjomis, 
kurios neturėjo jokio medicininio išsilavinimo. Galbūt todėl 
kartais ir dabar šios profesijos atstovės sulaukia sumenki-
nimo iš aplinkinių dėl to, kokią profesiją pasirinko ir vadi-



162

namos „padėjėjomis“: „Aš galvojau, kad akušerė yra labai 
gerbiama visų: gydytojų, aplinkinių, pacientų, tai taip tikrai 
toli gražu nėra ir mūsų visuomenė turbūt yra suformavusi 
kažkokias nuostatas, kad mes esam tiktai kažkokios padėjėjos 
ir daugelis net nelabai supranta, kad esam realiai pagrin-
dinis žmogus, kuris stovi šalia mamos ir šalia naujagimio. 
Tai tas turbūt visuomenės požiūris labai davė tokį neigiamą 
atsaką į akušeriją ir greičiausiai ir šiaip, sąlygos, kuriomis 
buvo dirbama“ (Monika). 

Panašūs rezultatai buvo gauti ir 2020 m. Belgijoje. Nors 
akušerės didžiavosi savo profesija, tačiau jautė, kad visuo-
menė ir institucija jų negerbia dėl žemesnio  išsilavinimo. 
Pastebėta, kad kai kurie pacientai labiau rinkosi gydytojus 
kaip gimdymą prižiūrintį specialistą dėl jo aukštesnio išsi-
lavinimo, tikėdamiesi gauti geresnes paslaugas [25]. Kitų 
tyrimų rezultatai rodo, kad kvalifikuotos akušerės teikiamos 
paslaugos gimdymo metu yra tokios pat saugios, kaip ir 
gydytojo [26,27].

Ligoninių reorganizavimo laikotarpiu dėl padalinių kon-
kurencijos įstaigoje, nepatikimos informacijos, neaiškios 
ateities ir pan. akušerės patyrė bendradarbiavimo sunkumų. 

Išvados
1. Akušerių pasitenkinimą darbu skatino galimybė teikti 

pagalbą moterims bei  komandinis darbas, nors ir ne visada 
sklandus reorganizacijos laikotarpiu.

2. Vykstant ligoninių reorganizacijai, akušerės patiria 
kokybiškų paslaugų teikimo sunkumų dėl didelio darbo krū-
vio ir jo neatitinkančio atlygio. 

3. Jungiamoms ligoninėms tampant vienos ligoninės 
padaliniais, akušerės patiria bendradarbiavimo sunkumų dėl 
stiprios konkurencijos tarp padalinių, gaunamos skirtingos 
informacijos, bei jaučiasi neįvertintos kaip specialistės. 
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MIDWIVES‘ JOB SATISFACTION IN THE CONTEXT 
OF HOSPITAL REORGANISATION

A. Vaškelytė, R. Jakštienė
Keywords: midwives’ job satisfaction; hospital reorganization.
Summary
Change is an inevitable part of any organisation’s ability to 

remain competitive. Healthcare providers also need to adapt to 
changes in their environment. Reorganisation is one of the ways 
to do this. 

A qualitative study using individual semi-structured inter-
views was conducted to reveal the job satisfaction of midwives 
in the context of hospital reorganisation. 15 midwives participa-
ted in the study. 

The findings revealed that midwives’ job satisfaction was 
most evident through the opportunity to fulfil themselves by being 
support of women and through strong teamwork, which is not al-
ways effective in time of reorganisation. Midwives faced with chal-
lenges by providing quality services due to high workload and ina-
dequate remuneration. The merging of hospitals and becoming one 
unit highlighted the difficulties of collaboration due to intense com-
petition between units, different information and midwives feeling 
undervalued as professionals.
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