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Santrauka
Vykstant demografiniams pokyčiams, visame pasaulyje 
daugėja senų žmonių. Gyventojų senėjimas yra viena iš 
aktualiausių visuomenės sveikatos problemų. Daugėjant 
senų žmonių, reikalinga jų ligų prevencijos, gydymo, 
globos ir slaugos paslaugų plėtra [7]. Ergoterapeutai yra 
svarbūs sveikatos priežiūros komandos nariai ilgalai-
kės priežiūros namuose. Unikali ergoterapijos prakti-
kos apimtis ir įgūdžiai ypač aktualūs klientams, kurių 
funkciniai pajėgumai mažėja, o funkcionavimo kliūtys 
kyla dėl jų daugelio lėtinių ir progresuojančių ligų [1,6]. 
Nepriklausomybės praradimas arba per didelė slaugy-
tojo našta yra institucionalizacijos priežastis, daugiausia 
demencija sergantiems ir neuropsichiatrinių simptomų 
(NPS) turintiems žmonėms [3]. Tyrimo tikslas − įvertinti 
ergoterapeuto paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus 
asmenims, gyvenantiems Lietuvos ir užsienio šalių glo-
bos namuose. Tyrime dalyvavo 67 darbuotojai, dirbantys 
senyvo amžiaus asmenų globos namuose Lietuvoje ir 
užsienio šalyse. Duomenų surinkimui  buvo naudojama  
anoniminė anketinė apklausa, parengta remiantis moks-
line literatūra ir kasdienės veiklos vertinimo klausimynu. 
Klausimynas buvo sudarytas keturiomis kalbomis: lie-
tuvių, anglų, vokiečių ir portugalų. Klausimynas buvo 
parengtas elektroniniu ir popieriniu formatu ir išplatintas 
globos namams. Apklausos metu buvo vertinamos socio-
demografinės dalyvių charakteristikos, dalyvių nuomonė 
apie pagyvenusių asmenų savarankiškumo problemas, 
ergoterapijos paslaugų reikšmingumą ugdant pagyvenu-
sių asmenų savarankiškumo įgūdžius ir dalyvių nuomonė 
apie ergoterapijos paslaugų prieinamumą globos namuose 
gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims. Klausimyno 
duomenų analizė parodė, kad senyvo amžiaus asmenų, 

gyvenančių globos namuose, savarankiškumo problemos 
yra panašios, lyginant Lietuvos ir užsienio šalių patirtis. 
Dažniausiai pasitaikančios savarankiškumo problemos 
yra susijusios su gebėjimu valgyti, eiti į tualetą, apsirengti 
ir atlikti asmens higieną. Dauguma globos namų darbuo-
tojų Lietuvoje ir užsienio šalyse mano, kad ergoterapeuto 
paslaugos gerina senyvo amžiaus asmenų  kasdienę vei-
klą, o ergoterapeuto paslaugos yra labiau prieinamos pa-
gyvenusiems žmonėms, gyvenantiems globos namuose 
užsienyje, nei Lietuvoje.

Įvadas
Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame daug naujų išradimų, 

atradimų ir įvairių pasiekimų žmonijos labui, sparčiai ilgėja 
gyvenimo trukmė. Įvairių autorių duomenimis, gyventojų 
senėjimas tampa didele problema. Senėjimas – sudėtingas 
kompleksinis procesas, kuris vyksta nuolatos ir apima bi-
ologinius, psichologinius ir socialinius pokyčius. Vykstant 
šiam procesui, iškyla naujų problemų, todėl visuomenė turi 
tinkamai reaguoti ir ieškoti naujų sprendimo būdų, kad su-
mažintų trukdžius tinkamai vystytis šiam procesui. Senatvės 
suvokimas siejasi ne tik su fizinių jėgų mažėjimu, sveikatos 
ar socialinėmis problemomis, bet ir su socialinio statuso 
kaita ar praradimu [4].

Senėjimas labai plati sąvoka, apimanti įvairias gyvenimo 
sritis: fiziologinę (medicininę), psichologinę bei daugelį kitų. 
Vyresnio amžiaus žmonių apsisprendimas gyventi ilgalai-
kės globos namuose yra kompleksinis, biopsichosocialinių 
veiksnių nulemtas ir socialiai sukonstruotas sprendimas, 
vyresnio amžiaus žmonėms sąveikaujant su šeimos nariais, 
sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais darbuotojais 
ir kitais jiems kasdieniame gyvenime reikšmingais asmeni-
mis. Sveikatos praradimas visais atvejais atsiskleidžia kaip 
gyvenimo situaciją sunkinanti sąlyga, kuri nulemia spren-
dimo gyventi ilgalaikės globos namuose priėmimą. Spren-
dimo socialinį konstravimą veikia vyresnio amžiaus asmens 
prasta ekonominė situacija, t. y. mažos pajamos, nuosavo 
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būsto  nepritaikymas, giminaičių negalėjimas 
ar nenoras juo pasirūpinti.  Senyvo amžiaus 
asmenų sprendimo priėmimas nulemtas mūsų 
visuomenėje vyraujančių neigiamų stereotipų 
apie senatvę ir globos senatvėje sąlygas. Tai 
ne tik kelia baimę, netikrumą bei savos vertės 
praradimo jausmą, svarstant, kokį sprendimą 
priimti.  Senyvo asmens giminaičių dalyva-
vimas yra svarbus priimant visiems priimtiną 
sprendimą dėl asmens tolimesnio gyvenimo  
ilgalaikės globos namuose ir glaudžių ryšių 
su artimaisiais palaikymo [8].

Senyvo amžiaus asmenys mielai įsitraukia 
į socialines veiklas, tačiau globos namuose 
gyvena skirtingų charakterių, gyvenimiškosios 
patirties, išsilavinimo, dalyvavimo visuome-
ninėje veikloje, turintys įvairių privalumų ar 
trūkumų žmonės, todėl galimos  konfliktinės 
situacijos. Globos namuose neretai senyvo am-
žiaus asmenų poreikis bendrauti su kitais ben-
druomenės nariais nėra privalumas, jie mieliau 
bendrauja su įstaigoje dirbančiu personalu, 
nes pasitiki juo ir jaučiasi saugūs. Kad žmo-
gus suprastų savo egzistencinę būklę, jis turi 
radikaliai pakeisti gyvenamąją aplinką ir jį su-
pančius žmones. Asmuo, netekęs bendravimo 
su artimais jam žmonėmis, namų praradimas, 
jausmas, kad esi nuo kažko priklausomas ir 
kitokios būsenos, tai priežastys, kurios daro 
įtaką senyvo amžiaus asmens gyvenimo su-
vokimui [2]. 

Didžiausios problemos, su kuriomis su-
siduria senyvo amžiaus žmonės ir juos slau-
gantys asmenys – tai nepriklausomumo, daly-
vavimo visuomeninėje veikloje sumažėjimas, 
apatija bei blogesnė gyvenimo kokybė. Ser-
gančiuosius slaugantys asmenys taip pat nere-
tai patiria bejėgiškumo, socialinės izoliacijos 
ir prarastos autonomijos jausmus. Ergoterapija 
yra efektyvi priemonė, padedanti sergantiems 
ir juos slaugantiems asmenims spręsti minėtas 
ir panašias problemas. Reabilitacijos metu er-
goterapeuto pagrindiniai uždaviniai yra page-
rinti asmenų gebėjimą atlikti veiksmus kasdie-
niame gyvenime, skatinti jų savarankiškumą 
ir dalyvavimą veikloje [5].

Tyrimo tikslas – įvertinti ergoterapeuto 
paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asme-
nims, gyvenantiems Lietuvos ir užsienio šalių 
globos namuose.

1 pav. Tyrimo dalyvių nuomonė apie senyvo amžiaus asmenų gebėjimą savaran-
kiškai valgyti (N=67)

2 pav. Tyrimo dalyvių nuomonė apie senyvo amžiaus asmenų gebėjimą savaran-
kiškai apsirengti viršutinę kūno dalį (N=67)

3 pav. Tyrimo dalyvių nuomonė apie senyvo amžiaus asmenų gebėjimą savaran-
kiškai eiti (N=67)
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demografinės charakteristikos, tyrimo daly-
vių nuomonė apie senyvo amžiaus asmenų 
savarankiškumo problemas, ergoterapeuto 
paslaugų reikšmingumą, lavinant senyvo 
amžiaus asmenų savarankiškumo įgūdžius, 
tyrimo dalyvių nuomonė apie ergoterapijos 
paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asme-
nims, gyvenantiems globos namuose.

Apklausoje dalyvavo 13 slaugytojų, 10 
socialinių darbuotojų, 1 gydytojas, 3 psicholo-
gai, 19 slaugytojo (socialinio darbuotojo) pa-
dėjėjų, 10 administracijos darbuotojų, 9 ergo-
terapeutai ir 2 kineziterapeutai. Priklausomai 
nuo įstaigų pavaldumo, 38 tyrimo dalyviai 
dirba privačiose, o 29 valstybinėse įstaigose.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Įvertinus tyrimo dalyvių nuomonę apie 

senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių globos 
namuose,  gebėjimą savarankiškai valgyti pa-
aiškėjo, kad 3 (7,3%) Lietuvos globos namų 
darbuotojų nuomone, globos namų gyventojai 
patys negali to padaryti. Kad reikalinga tam 
tikra pagalba, paraginimas įvardijo 27 (65,8%) 
tyrimo dalyviai, 9 (22%) globos namų dar-
buotojai pažymėjo, kad asmenys gali patys tai 
daryti ir daro esant specialiosioms sąlygoms, 
o 2 (4,9%) globos namų darbuotojai atsakė, 
kad šie asmenys gali valgyti savarankiškai. 
Įvertinus užsienio šalių globos namų darbuo-
tojų nuomonę apie globos namų gyventojų 
savarankišką valgymą paaiškėjo, kad 1 (3,9%) 
globos namų darbuotojas mano, kad globos 
namų gyventojai patys negali to padaryti, 
18 (69,2%) mano, kad reikalinga tam tikra 
pagalba, paraginimas, 6 (23%) globos namų 
darbuotojai mano, kad globos namų gyvento-
jai gali patys tai daryti ir daro, esant specialio-
sioms sąlygoms bei 1 (3,9%) užsienio globos 
namų darbuotojas mano, kad gyventojai gali 
valgyti savarankiškai. Tyrimo dalyvių iš Lie-
tuvos ir užsienio šalių nuomonės pasiskirstė 
labai panašiai  (1 pav.).

Įvertinus globos namų darbuotojų nuo-
monę apie senyvo amžiaus asmenų gebėjimą 
savarankiškai apsirengti viršutinę kūno dalį, 
išryškėjo Lietuvos ir užsienio šalių globos 
namų darbuotojų nuomonių skirtumai. Ryš-
kiausias skirtumas stebimas vertinant tyrimo 
dalyvių nuomonę apie globos namų gyventojų 

4 pav. Tyrimo dalyvių nuomonė apie ergoterapeuto paslaugų reikšmingumą senyvo 
amžiaus asmenų įgūdžiams kasdienėse veiklose  (N=67)

5 pav. Tyrimo dalyvių atsakymai apie ergoterapeuto paslaugų teikimą senyvo 
amžiaus asmenims globos namuose (N=67)

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas vyko 2022 metų vasario – balandžio mėnesiais. Buvo pasi-

rinkta kokybinė tyrimo strategija. Tyrime dalyvavo 67 Lietuvoje ir užsienio 
šalyse senyvo amžiaus globos namuose dirbantys darbuotojai. 41 tyrimo 
dalyvis buvo iš Lietuvos, 2 iš Vokietijos, 2 iš Norvegijos, 9 iš Portugalijos 
ir 13 iš Jungtinės Karalystės.  Tyrime dalyvavo 11 vyrų ir 56 moterys. 
Duomenų rinkimui buvo naudojama anoniminė anketinė apklausa. Ši  
anketa buvo parengta remiantis moksline literatūra bei kasdienės veiklos 
vertinimo klausimynu. Anketa buvo parengta keturiomis kalbomis: lietuvių, 
anglų, vokiečių ir portugalų. Lietuvių kalba parengta anketa skirta Lietu-
voje esančių senyvo amžiaus asmenų globos namų darbuotojams, į kitas 
kalbas išverstos anketos buvo skirtos užsienio šalyse esančių globos namų 
darbuotojams. Anketą sudarė 41 klausimas:  40 uždarų ir vienas atviras. 
Anketa buvo parengta elektronine ir popierine formomis bei išplatinta 
globos namuose. Apklausos metu buvo vertinamos tyrimo dalyvių socio-
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galimybes apsirengti patiems, kai jiems reikalingos specialios 
sąlygos (2 pav.).

Palyginus tyrimo dalyvių nuomones apie senyvo amžiaus 
asmenų, gyvenančių globos namuose,  gebėjimą savaran-
kiškai vaikščioti, paaiškėjo, kad 9 (21,9%) Lietuvos globos 
namų darbuotojai mano, kad pacientai patys negali to pa-
daryti, 25 (61%) mano, kad reikalinga tam tikra pagalba, 
paraginimas ir 7 (17,1%) globos namų darbuotojai mano, kad 
pacientai gali patys tai daryti ir daro tik esant specialiosioms 
sąlygoms. Įvertinus užsienio šalyse dirbančių globos namų 
darbuotojų nuomonę apie pacientų savarankišką ėjimą, pa-
aiškėjo, kad tik 1 (3,8%)  darbuotojas mano, kad pacientai 
patys negali to padaryti, 12 (46,2%) atsakė, kad pacientams 
reikalinga tam tikra pagalba, paraginimas, o 13 (50%) globos 
namų darbuotojų manė, kad pacientai gali patys tai daryti ir 
daro, esant specialioms sąlygomis (3 pav.).

Apklausus tyrimo dalyvius dėl ergoterapeuto paslaugų 
reikšmingumo senyvo amžiaus asmenų kasdienės veiklos 
įgūdžiams, paaiškėjo, kad 25 (61%) Lietuvos globos namų 
darbuotojai mano, kad taip, reikšmingai pagerėjo kasdienės 
veiklos rūšių atlikimas, 1 (2,4%) mano, kad taip, bet kasdie-
nės veiklos pagerėjimas buvo nežymus, likusieji  6 (14,6%) 
tyrimo dalyviai mano, kad ne, bet asmenys pradėjo labiau 
įsitraukti į kasdienę veiklą, o 9 (22 %) tyrimo dalyviai pa-
sakė, kad ergoterapeuto paslaugos jų įstaigoje neteikiamos. 
Apklausus užsienio šalių globos namų darbuotojus nustatyta, 
kad 14 (53,8%) tyrimo dalyvių pastebėjo reikšmingą kasdie-
nės veiklos  pagerėjimą, 10 (38,5%) apklaustųjų teigė, kad 
kasdienės veiklos pagerėjimas buvo nežymus, 1 (3,85%) 
tyrimo dalyvis pasakė, kad veikla nepagerėjo, bet asmenys 
pradėjo labiau į ją įsitraukti ir tik 1 (3,85%) tyrimo dalyvis 
pasakė, kad ergoterapeuto paslaugos neteikiamos  (4 pav.).

Išanalizavus apklausos duomenis išaiškėjo, kad dalyje 
Lietuvos senyvo amžiaus asmenų globos namų ergoterapeuto 
paslaugos vis dar nėra teikiamos, kai kuriose įstaigose šios 
paslaugos organizuojamos nesteigiant tokios pareigybės. 
Palyginus su užsienio šalių globos namų darbuotojų  atsaky-
mais,  matome, kad tik 2 (7,7%) tyrimo dalyviai teigė, kad 
įstaigose ergoterapeuto paslaugos nėra teikiamos (5 pav.).

Išvados
1. Globos namuose gyvenančių senyvo amžiaus asmenų 

savarankiškumo kasdienėje veikloje problemost Lietuvos ir 
užsienio šalyse yra panašios. Daugiausia savarankiškumo 
problemų kyla valgant, einant į tualetą, apsirengiant ir mau-
dantis.

2. Dauguma globos namų darbuotojų Lietuvoje ir už-
sienio šalyse mano, kad teikiant ergoterapeuto paslaugas, 
senyvo amžiaus asmenų kasdienė veikla gerėja, o ergote-
rapijos paslaugų reikšmingumas, ugdant senyvo amžiaus 

asmenų savarankiškumo įgūdžius, didėja.
3. Užsienio šalių globos namuose gyvenantiems senyvo 

amžiaus asmenims ergoterapeuto paslaugos prieinamesnės, 
nei Lietuvoje.  
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Summary
Demographic change is increasing the number of older peo-

ple worldwide. Population aging is one of the most pressing pu-
blic health problems. The increasing number of older people requi-
res the development of services for the prevention, treatment, care 
and nursing of their diseases [7]. Occupational therapists are im-
portant members of the healthcare team in long-term care homes. 
The unique scope and skills of occupational therapy practice are 
particularly relevant for clients with declining functional capa-
city and barriers to functioning due to the often multiple chronic 
and progressive conditions with which they live [1,6]. Loss of in-
dependence or excessive caregiver burden is a cause of institutio-
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nalization, mainly in people with dementia and neuropsychiatric 
symptoms [3]. 

The aim of the study was to assess the accessibility of occupa-
tional therapist services for elderly people living in care homes in 
Lithuania and abroad. The study involved 67 employees working 
in elderly care homes in Lithuania and abroad. An anonymous qu-
estionnaire based on scientific literature and a questionnaire to as-
sess daily activities was used to collect data. The questionnaire was 
written in four languages: English, German, Portuguese and En-
glish. The questionnaire was produced in electronic and paper for-
mats and distributed to care homes. The survey assessed the socio-
demographic characteristics of the participants, the participants‘ 
views on the problems of independence of elderly persons, the im-
portance of occupational therapy services in developing the inde-
pendence skills of elderly persons and the participants‘ views on 
the accessibility of occupational therapy services for elderly per-
sons living in care homes. 

The analysis of the questionnaire data showed that the pro-
blems of independence of elderly people living in care homes are 
similar when comparing the experiences of Lithuanian and fore-
ign countries. The most common problems with independence are 
eating, going to the toilet, getting dressed and bathing. The ma-
jority of care home staff in Lithuania and abroad believe that oc-
cupational therapist services improve older people‘s performance 
of everyday activities and that occupational therapist services are 
more accessible to older people living in care homes abroad than 
to those living in Lithuania.
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