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Santrauka 
2020 m. visame pasaulyje greitai išplitusi COVID-19 
infekcija sukėlė didžiulę visuomenės, o ypač medicinos 
darbuotojų, kurie dirba su šia liga susirgusiais pacientais, 
paniką [12]. Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos 
centro mokslininkų 2020 m. pavasarį atliktame tyrime 
nustatyta, kad didžioji dalis intensyviosios terapijos sky-
rių darbuotojų dėl COVID-19 viruso plitimo patiria ne-
rimą ir vidutinį stresą bei depresijos simptomų [7].   Re-
aguodamos į paskelbtą pandemiją, daugelis medicinos 
srities mokymo įstaigų visame pasaulyje pradėjo steigti 
savanoriškos veiklos sąjungas, kviesdamos prisijungti 
prie sveikatos priežiūros įstaigų veiklos studentus, ku-
rie padėtų išspręsti medicinos darbuotojų trūkumo pro-
blemą [5]. Lenkijoje atliktas tyrimas parodė, kad, nors 
medicinos studentai ir nėra darbuotojai, tačiau jie žen-
kliai padeda sveikatos priežiūros įstaigoms nepaprastai 
sunkios COVID-19 pandemijos sukeltos situacijos metu. 
Nustatyta, kad medicinos specialybių studentai, vykdy-
dami savanorišką veiklą pandemijos metu, teikė visapusę 
pagalbą įvairioms sveikatos priežiūros įstaigoms [2].

Įvadas
Šiuolaikinės visuomenės savanoriškos veiklos samprata 

apima nemažai prasmių, jos apibrėžimą labiausiai veikia 
piliečių įsitikinimai bei vertybės. Savanorystė formuoja 
dvasines vertybes ir tradicijas, suteikia galimybę tobulėti 
ir nuolatos mokytis, įgyvendinant savo teises ir pareigas 
[8]. Sveikatos priežiūros įstaigose slaugytojai daugiausia 
laiko praleidžia prie pacientų, tad slaugytojų trūkumas gali 
sutrikdyti tinkamą pacientų priežiūrą. Personalo trūkumas 
COVID-19 pandemijos metu atsiranda dėl infekcijos plitimo 
tarp sveikatos priežiūros specialistų [8]. Sergamumui didė-
jant, darbuotojų trūkumas tampa vis labiau aktualus, todėl 
visame pasaulyje studentai skatinami įsitraukti į sveikatos 
priežiūros įstaigų savanorišką veiklą [5]. Teikdami pagalbą 
sunkiai sergantiems, savanoriai susiduria su unikaliais iššū-

kiais, susijusiais su įstaigos struktūra, pacientų kaita, trum-
palaike parama [3].  

Tikslios statistikos apie pasaulio ir Lietuvos savanorius 
COVID-19 pandemijos metu nėra. Tik pavienės šalys yra 
paskelbusios skaičius. Prancūzijos kompanija ,,Tous Bénévo-
les“ paskelbė, kad šalyje savanorių skaičius padvigubėjo ir jų 
registracijos formą užpildė beveik 40 000 naujų savanorių. 
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas patvirtino, jog 
naujų savanorių skaičius auga visame pasaulyje. Olandijoje 
- 48 000, Italijoje 60 000 naujų savanorių [13].  

Savanoriška veikla sveikatos priežiūros įstaigose yra 
vertinga, nes gali palengvinti medicinos darbuotojų darbą, 
padėti užtikrinti tinkamą pacientų priežiūrą. Savanoriška 
veikla gali būti atliekama tiek savoje gyvenvietėje, tiek vi-
soje Europoje bei bet kurioje kitoje šalyje ar žemyne. Pagal 
geografinę padėtį savanoriška veikla gali būti skirstoma į 
vietinę, Europos bei tarptautinę savanorystę. Savanoriška 
veikla gali būti laikoma neatsiejama šiuolaikinio socialinio 
ir ekonominio gyvenimo dalimi, galinti prisidėti prie glo-
balizacijos stiprinimo, nes apima vis didesnį žmonių ratą, 
nepaisant amžiaus, rasės, kultūros, religijos, politinės, lyti-
nės orientacijos, socialinio lygio, išsilavinimo ir kalbos [4].  
Mūsų valstybėje savanoriauti gali asmenys, sulaukę 14 metų, 
bet kurioje pelno nesiekiančioje įstaigoje ar organizacijoje. 
Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas api-
brėžia, jog savanorišką veiklą gali plėtoti šios organizacijos: 
labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociaci-
jos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės bendrijos ir 
religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų 
filialai, atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos, 
kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specia-
lūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o 
gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

Savanoriaudami sveikatos priežiūros įstaigose savano-
riai prisideda prie pacientų slaugos. Visų pirma, jie suteikia 
dėmesį ir psichologinę paramą pacientams ir jų šeimos na-
riams [10]. Sveikatos priežiūros įstaigose svarbiausias yra 
pacientas, todėl labai svarbu, kad jo patirtis būtų teigiama. 
Norint pasiekti pačių geriausių sveikatos priežiūros rezul-
tatų, pacientams turi būti suteiktas maksimalus saugumas ir 
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klinikinis veiksmingumas sveikatos priežiūros įstaigoje. Šių 
kriterijų įvertinimui yra būtinas paciento atsiliepimas apie 
išgyventą patirtį sveikatos priežiūros įstaigoje. Raštu užpil-
dyti apklausos anketas, aprašyti patirtį gali ne kiekvienas 
pacientas dėl regos, raštingumo ar kitų problemų. Jei asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai patys atliktų pacientų 
apklausas žodžiu, būtų sunku gauti sąžiningus rezultatus dėl 
konfidencialumo ir anonimiškumo nebuvimo tarp darbuotojo 
ir paciento. Savanoriai sveikatos priežiūros įstaigose gali 
sąžiningai atlikti apklausas apie paciento patirtį [6].

Savanoriška veikla sveikatos priežiūros įstaigose didina 
pacientų pasitenkinimą ir suteikia daugiau galimybių geres-
nei ligos baigčiai [9]. Savanoriai, bendraudami ir būdami 
kartu, gali paguosti bei palaikyti pacientus, ypač suteikdami 
draugiją tiems, kurių nelanko artimieji ar draugai [11]. Antra, 
savanoriai teikia pagalbą praktiškai, padeda sveikatos prie-
žiūros specialistams, tobulina praktinius įgūdžius ir kt. [10].  

Tyrimo tikslas – nustatyti savanorišką veiklą sveikatos 
priežiūros įstaigose slaugytojų ir studentų požiūriu.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Tyrimui atlikti buvo pasirinkta kiekybinė tyrimo stra-

tegija. Apklausos metu buvo siekiama nustatyti sava-
norišką veiklą sveikatos priežiūros įstaigose studentų ir 
slaugytojų požiūriu. Tyrimui naudoti struktūrizuoti klau-

simynai: studentams – internetu, slaugytojams – raštu. 
Tyrimas buvo vykdomas Kauno kolegijoje, kuriame 

dalyvavo 102 bendrosios praktikos slaugos studijų progra-
mos I-IV kurso studentai. Antras kiekybinis tyrimas buvo 
vykdomas Lietuvos antrojo lygio ligoninėje, kuriame da-
lyvavo slaugytojos, dirbančios chirurgijos, kardiologijos, 
priėmimo ir skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos ir 
reanimacijos, urologijos, vidaus ligų diagnostikos, infekcinių 
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Pandemijos metu daugėja hospitali-
zuojamų pacientų

69,6 26,5 2,9 1 0

Didėjantis gyventojų sergamumas 
didina savanorių poreikį

61,8 31,4 4,9 2 0

Sveikatos priežiūros specialistų trū-
kumas

74,3 23,8 1 1 0
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Skatina asmeninės savivertės au-
gimą ir tobulėjimą

78,4 20,6 1 0 0

Naudingumas bendruomenei 80,4 19,6 0 0 0
Galimybė padėti kitiems 83,3 16,7 0 0 0
Laiko skyrimas kilniems tikslams 80,3 16,7 2 1 0

Savęs išbandymas 86,2 11,8 1 1 0

Naujos patirtys 87,3 12,7 0 0 0

Patirtis dirbti sveikatos priežiūros 
specialistų komandoje

78,4 16,7 2,9 2 0

Galimybė sužinoti apie karjeros 
galimybes

83,4 12,7 3,9 0 0

Galimybė atlikti tyrimus 31,4 9,8 26,5 27,5 4,8
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Savanoriška veikla - kilni veikla, 
kuri teikia naudos visuomenei ir 
pačiam savanoriui

79,4 19,6 0 1 0

Savanoriška veikla vykdoma asmens 
laisva valia, pasirinkimu ir motyva-
cija

83,3 15,7 0 1 0

Savanoriška veikla neteikia finan-
sinio pelno

63,7 27,5 7,8 1 0

Savanoriška veikla yra skirta kitam 
žmogui prisidedant prie bendrųjų 
visuomenės vertybių

57,4 27,7 11,9 3 0

Savanoriška veikla yra privalumas 
gyvenimo aprašyme

57,8 25,5 14,7 2 0

Savanoriška veikla reikalauja atsa-
kingumo

66,7 25,5 4,9 2,9 0

1 lentelė. Teiginiai apie savanorišką veiklą. 

2 lentelė.  Priežastys, lemiančios savanorių poreikį sveikatos prie-
žiūros įstaigose.

3 lentelė. Savanorių veiklos pridėtinė vertė sveikatos priežiūros 
įstaigose.
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ligų skyriuose. Tyrime dalyvavo 112 bendrosios praktikos 
slaugytojų. 

Tyrimo rezultatai 
Tyrimo duomenimis, didžioji dalis (99 proc.) bendrosios 

praktikos slaugos programos studentų pritaria teiginiui, kad 
savanoriška veikla – kilni veikla, kuri teikia naudos visuo-
menei ir pačiam savanoriui, skirta kitam žmogui prisidedant 
prie bendrųjų visuomenės vertybių (85,1 proc.) (1 lentelė). 

Respondentų požiūriu, savanorių poreikį sveikatos prie-
žiūros įstaigose lemia sveikatos priežiūros specialistų trū-
kumas (98,1 proc.), hospitalizuojamų pacientų daugėjimas 
(96,1 poc.) (2 lentelė). 

Didžioji dalis (91,1 proc.) studentų mano, kad savanoris 
sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti nuoširdus, motyvuo-
tas (97 proc.), atviras (79,2 proc.). Didžioji dalis (99 proc.) 
studentų nurodė, jog savanorystė skatina asmeninės saviver-
tės augimą ir tobulėjimą, visi apklaustieji (100 proc.) stu-
dentai mano, kad savanorystė prideda vertės – naudingumo 
bendruomenei. Studentai (97 proc.) sutiko su teiginiu, kad 
savanorystė leidžia skirti laiką kilniems tikslams, įgyjama 
naujos patirties. Studentų požiūriu (95,1 proc.), savanoriškos 
veiklos metu savanoris įgyja gebėjimą dirbti asmens sveika-
tos priežiūros specialistų komandoje (3 lentelė). 

Savanorystę skatina siekis tobulinti praktinius gebėjimus 
(97,8 proc.), aukštųjų mokyklų skatinimas savanoriauti (62,4 
proc.), galimybė padėti sveikatos įstaigos darbuotojams, 
pacientams (97,8 proc.) (4 lentelė). 

Tyrimo dalyviai teigia, jog savanoriai yra naudingi svei-
katos priežiūros įstaigose, nes gerina sveikatos priežiūros 
įstaigų atmosferą:,,savanoriai atneša naujų vėjų į skyrius“, 
,,įneša gyvumo į įstaigą“, ,,pagerina atmosferą skyriuje“. 
Savanoriai lydi pacientus sveikatos priežiūros įstaigų terito-
rijoje – padeda orientuotis ir nepasiklysti (5 lentelė). 

Savanoriai sveikatos priežiūros įstaigose yra pagalba pa-
cientams: ,,psichologinis palaikymas, laiko kartu praleidimas, 
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Aukštųjų mokyklų skatinimas sa-
vanoriauti

30,1 32,3 26,8 9,7 1,1

Galimybė padėti sveikatos priežiū-
ros įstaigų darbuotojams

53,8 35,4 7,5 2,2 1,1

Galimybė padėti pacientams 60,2 37,6 1,1 1,1 0
Praktinių gebėjimų tobulinimas 72,8 25,0 1,1 1,1 0
Nuotolinis mokymasis 41,9 36,6 15,1 6,4 0
Tikslingas laiko praleidimas 39,8 35,5 15,1 9,6 0

4 lentelė. Priežastys, kurios paskatino respondentus savanoriauti 
pandemijos metu.

Kategorija Subkategorija Patvirtinantys teiginys
Sumažina 
darbo krūvį 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigose

Pagalba slau-
gytojams bei 
slaugos padė-
jėjams

,,Savanoriai naudingi, nes padeda šiek tiek sumažinti darbo krūvį medicinos 
specialistams‘‘; ,,Todėl, kad sveikatos priežiūros įstaigose trūksta darbuo-
tojų, o savanoriai yra papildomos rankos, nereikalaujančios finansinių 
išlaidų‘‘; ,,Padeda atlikti darbus, slaugo ir rūpinasi pacientais‘‘; ,,Papildo 
personalo gretas, pagreitina darbų eigą‘‘; ,,Nes jie yra papildomos rankos 
ir ausys pandemijos priešakyje‘‘; ,,Esant medicininio personalo trūkumui, 
savanoriai gali atlikti antraeilius, lengvesnius ir mažesnės atsakomybės 
reikalaujančius darbus, kai to nespėja atlikti slaugytojai‘‘

Pagalba paci-
entams

,,Savanoriai suteikia pacientams šilumą ir jaukumą, taip pat jiems pri-
mena, kad yra žmonių kurie juos prisimena‘‘; ,,Skiria daugiau dėmesio 
bendravimui su pacientais‘‘; ,,Komunikacija su pacientu“; ,,Psichologinis 
palaikymas, laiko kartu praleidimas, įvairių terapijų (muzikos, piešimo, 
relaksacijos) pacientams“; ,,Žmonės gali bendrauti su savanoriais, išsikal-
bėti“; ,,Manau šiuo metu išties reikalingi savanoriai, nes žmonėms, kurie 
guli ligoninėse yra išties reikalingas kitų žmonių moralinis palaikymas, 
bendravimas, kadangi ligoninėse yra draudžiama pacientus lankyti jų 
giminaičiams“

Sveikatos prie-
žiūros įstaigos 
atmosferos ge-
rinimas

,,Savanoriai atneša naujų vėjų į skyrius”; ,,Įneša gyvumo į įstaigą“; ,,Pa-
gerina atmosferą skyriuje“; ,,Palaiko darbuotojų geresnę emocinę būklę“

5 lentelė.  Savanorių naudingumas sveikatos priežiūros įstaigose. 
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įvairių terapijų (muzikos, piešimo, relaksacijos) pacientams 
organizavimas“, ,,žmonės gali bendrauti su savanoriais, iš-
sikalbėti“.

Tyrimo duomenimis, slaugos studijų studentams sava-
norystė svarbi, nes jie įgauna darbo patirties (99 proc.), gali 
apsispręsti, ar baigę studijas sugebės dirbti sveikatos prie-
žiūros įstaigose (100 proc.), įgyja pasitikėjimo atlikti prak-
tines užduotis, ugdosi atjautos, nuoširdumo bei atsakomybės 
savybes (6 lentelė). 

Išvados 
1. Savanoriškos veiklos reikšmė sveikatos priežiūros 

įstaigose apima visokeriopą pagalbą, susijusią su įstaigoje 
dirbančiais darbuotojais. Savanoriai yra kaip papildomos 
rankos personalui. Teikdami savanorišką pagalbą, savano-
riai gauna atgalinį ryšį, kuris susijęs su savęs tobulinimu ir 
realizavimu. 

2. Tyrimo duomenimis, pandemijos metu savanoriavo 
daugiau nei ketvirtadalis bendrosios praktikos slaugos pro-
gramos studentų. Studentai savanoriavo greitosios medi-
cinos pagalbos stotyje, vakcinacijos centre, LSMU Kauno 
ligoninėje, LSMU Kauno klinikose, kitose ligoninėse, se-
nelių globos namuose, kraujo donorystės centre, vakcinaci-
jos centre, Koronos karštojoje linijoje. Savanoriška veikla 
slaugytojoms suteikia galimybę tobulinti profesinius įgūdžius 
bei bendravimą, perduoti savo turimas žinias bei įgūdžius. 
Slaugytojų požiūriu, savanorišką veiklą padėtų tobulinti di-
desnis informacijos srautas apie šią veiklą, įvairus skatinimas 
savanoriams, nepiniginis atlygis, laisvesnis pasirinkimas bei 
bendradarbiavimas. 
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%
Įgauna darbo patirties 86,3 12,7 1 0 0
Padeda apsispręsti, ar sugebės dirbti 
baigus studijas sveikatos priežiūros 
įstaigose

89,2 10,8 0 0 0

Padeda įgyti pasitikėjimo praktinėse 
užduotyse

88,2 9,8 2 0 0

Ugdo atjautos, nuoširdumo bei atsa-
komybės savybes

85,3 13,7 1 0 0

6 lentelė. Teiginiai, kurie atspindi savanoriškos veiklos svarbumą 
slaugos studijų studentams. 
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VOLUNTEERING IN HEALTH CARE INSTITUTIONS
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Summary
2020 the sudden and very rapid spread of COVID-19 infection 

around the world, which has caused a lot of panic among people, 
especially those who are working with patients that have COVID 
infection. A study conducted by Vilnius University Psychotrauma-

tology Center researchers in the spring of 2020 showed that the 
majority of ICU staff experience anxiety and moderate stress and 
depressive symptoms due to the spread of the COVID-19 virus. 
In health care facilities, nurses spend most of their time with pa-
tients, and their lack can disrupt proper patient care. Lack of staff  
during the COVID-19 pandemic are due to the spread of the in-
fection among healthcare professionals. In response to the decla-
red pandemic, many medical schools around the world have begun 
to form volunteer unions, inviting students to join health facilities 
to help address the shortage of medical staff.  A study in Poland 
has shown that, although medical students are not staff, they make 
a significant contribution to healthcare facilities during the extre-
mely difficult situation caused by the COVID-19 pandemic. It was 
found that people studying medicine contributed a large workforce 
to volunteering in various health care units during the pandemic.
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