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Santrauka
Perdegimas yra daugialypis sindromas,  dažnai pas-
tebimas tarp paslaugų teikėjų ar kitų profesijų, kuris 
tampa vis labiau dominančia tema, nes sveikatos prie-
žiūros specialistai ir nacionalinės organizacijos dau-
giau dėmesio skiria psichikos sveikatai ir gerovei [1]. 
Medicinos darbuotojams keliami reikalavimai yra tokie 
dideli, kad personalas tiesiog priverstas besąlygiškai 
atsidėti darbui. E. Ivanauskas ir kt. (2015) teigia, jog 
darbe patiriamas spaudimas, stresas, didėjantys reika-
lavimai, diskomfortas sąlygoja profesinį perdegimą – 
emocinį išsekimą, sukeliamą ilgalaikio streso bei įtam-
pos darbe [2].
Pasaulinė COVID-19 pandemija dar labiau padi-
dino visų sveikatos priežiūros specialistų,  patiriančių  
įtampą, dirbančių ilgesnes darbo valandas, reikalaujan-
čias didesnio kantrumo su pacientais, kuriems sunku 
subalansuoti naują karantino režimą namuose ir valdyti 
virtualaus mokymosi iššūkius, perdegimo sindromo pa-
sireiškimo galimybes [3]. COVID-19 pandemijos metu 
tiesioginis didelio streso poveikis  didina ilgalaikių pa-
sekmių, tokių kaip potrauminis stresas, depresijos simp-
tomai ar profesinis perdegimas pasireiškimą [4], todėl 
šio tyrimo tikslas − nustatyti farmacijos specialistų, 
dirbančių visuomenės vaistinėje, perdegimo sindromo 
pasireiškimą COVID-19 pandemijos metu.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma X miesto ir 
Y rajono visuomenės vaistinėse dirbančių  farmacijos 
specialistų nuolat jaučia stresą ir įtampą, bet perdegimo 
sindromo nepatiria. Dažnai patiriamas stresas ir įtampa 
farmacijos specialisto darbe gali sukelti perdegimo sin-
dromą pandemijos metu. Didžioji dalis visuomenės 
vaistinių administracijų  nesiima jokių priemonių far-
macijos specialistų perdegimo sindromo atsiradimui 
valdyti.

Įvadas
Profesinis stresas egzistuoja visose profesijose, tačiau per 

didelis profesinis stresas laikomas „toksiška“ darbo aplinkos 
dalimi ir dažnai siejamas su psichologine ir fizine sveikata. 
Jis yra perdegimo, prastos savijautos, širdies ir kraujagyslių 
sutrikimų rizikos veiksnys [5]. Pastaruoju metu perdegimu 
darbe dažniausiai vadinama neigiama psichologinė reakcija, 
kurią sukelia lėtinio su darbu susijusio streso padidėjimas 
[6]. Per didelis darbo krūvis yra rizikos veiksnys, skatinan-
tis profesinio streso ir perdegimo sindromo vystymąsi. Tai  
lemia darbuotojų susirgimus darbo aplinkoje ir pravaikštas, 
kurios mažina aptarnaujamų pacientų skaičių, atspindi prastą 
sveikatos priežiūros organizavimą ir gali nulemti prastą prie-
žiūros kokybę. Intensyvi darbo aplinka reikalauja didesnio 
darbuotojų gebėjimo prisitaikyti prie nelaimių darbo vietoje, 
o tokia kasdienybė kelia stresą ir didina perdegimo sindromo 
riziką [7]. Perdegimo sindromą sukelia įvairūs veiksniai.  Pa-
prastai jis vystosi lėtai ir beveik niekada nenustatomas anks-
tyvosiose stadijose. Perdegimo sindromo pavojus bet kurioje 
profesijoje yra tas, kad darbuotojas gali atrodyti normaliai 
funkcionuojantis darbe, bet emociškai išsekęs, nuasmenintas 
ir net „miręs“ viduje. Aplinkiniai paprastai labai ilgai ne-
pastebi jokių problemų, nes „perdegęs“ darbuotojas dažnai 
jaučiasi kaltas dėl savo požiūrio ir elgesio bei turi polinkį 
slėpti savo tikruosius jausmus [8]. Darbas turi didelę įtaką 
žmogaus pasitenkinimo jausmui. Pastebima, kad sunkmečio 
laikais „perdegti“ nuo įtampos šansų tik padaugėja. Infor-
macijos perteklius, didėjanti konkurencija, emocinė įtampa, 
greitėjantis gyvenimo tempas, keliami dideli reikalavimai 
darbe, didėjantys darbo krūviai profesinėje veikloje yra tik 
keli veiksniai, kurie sukelia perdegimo sindromo paplitimą 
visame pasaulyje [4]. 

Medicinos darbuotojams  keliami vis didesni reikala-
vimai.  E. Ivanauskas ir kt. (2015) teigia, jog darbe pati-
riamas spaudimas, stresas, diskomfortas gali sąlygoti pro-
fesinį perdegimą – emocinį išsekimą, sukeliamą ilgalaikio 
streso bei įtampos darbe. Mūsų šalyje vis dažniau gaunama 
pranešimų apie darbuotojų neprofesionalumą, abejin-
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gumą pacientų ar darbo atžvilgiu [2]. 
COVID-19 pandemijos metu tie-

sioginis didelio streso poveikis sukėlė 
ilgalaikių pasekmių, tokių kaip potrau-
minis stresas, depresijos simptomai ar 
profesinis perdegimas, turintis neigia-
mos įtakos visiems aplinkiniams [4].

Tyrimo tikslas − nustatyti farma-
cijos specialistų, dirbančių visuomenės 
vaistinėje, perdegimo sindromo pasi-
reiškimą COVID-19 pandemijos metu. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimu siekta išsiaiškinti  farma-

cijos specialistų perdegimo sindromo 
pasireiškimą. Empirinio tyrimo meto-
das – anoniminė anketinė apklausa. 
Gauti duomenys analizuoti ir apdoroti 
Microsoft Office programinio paketo 
Excel ir Word programomis bei IBM 
programinio paketo SPSS programa.

Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 
166 X miesto ir 49 Y rajono farmaci-
jos specialistai. Remiantis Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos duomenimis 
(2022), Lietuvoje 2022 m. sausio 6 
dieną X mieste dirbo 1065 farmacijos 
specialistai, o Y rajone – 49 farmacijos 
specialistai. Tyrimo imtis skaičiuota 
naudojantis „Raosoft sample size cal-
culator“ skaičiuokle.

Tyrimo rezultatai   
Per didelio streso sukeltas elgesys 

skiriasi nuo lėtinio nuovargio. Jis gali 
pasireikšti ribotą laiką, būti intensy-
vus. Perdegimas dažniausiai pasireiškia 
darbuotojams, esant dideliam nesaugu-
mui dėl  darbo, nesugebėjimo spręsti 
sudėtingų problemų, kurios  tam tikru 
metu suvokiamos kaip kritinės. Miego 
trūkumas, nekontroliuojamos mintys, 
susijusios su profesiniais klausimais,  
nesugebėjimas nuo jų atsiriboti, laikui 
bėgant sukelia nervinį išsekimą ar de-
presiją [9].

Tyrimo metu nustatyta, kad didžioji 
dalis farmacijos specialistų stresą ir 
įtampą darbe patiria kartais, trečdalis 

1 pav. Farmacijos specialisto darbe patiriama įtampa ir stresas (n=158, n=45)

2 pav. Respondentų patiriamo streso ir įtampos darbe dažnumas (n=158, n=45) 
Pateiktas Likerto skalės vidurkis. Kuo vidurkis didesnis, tuo labiau nurodytas teiginys sąlygoja perdegimo sindromo 
simptomus

– dažnai, o maža dalis –  labai dažnai. Niekada stresinių ir įtemptų darbo sąlygų 
darbe nepatiriančių farmacijos specialistų buvo vos keletas (1 pav.). Tyrimo rezul-
tatai neatskleidžia,  kur farmacijos specialistai patiria daugiau įtampos darbe, X 
miesto ar Y rajono visuomenės vaistinėse, nes duomenys labai panašūs. Statistiškai 
reikšmingos užimamų pareigų priklausomybės nuo streso ir įtampos nenustatyta.

Respondentams pateikus teiginius  apie patiriamo streso ir įtampos darbe 
COVID-19 pandemijos metu dažnumą,  buvo prašoma įvertinti, kaip stipriai jie 
sutinka ar nesutinka (kai 5 reiškia „Labai dažnai“, o 1 - „Niekada“) su pateik-
tais teiginiais, galinčiais sąlygoti perdegimo sindromą (2 pav.). Respondentams 
leista rinktis kelis variantus. Vertinant, ar  įtampa ir stresas darbe COVID-19 
pandemijos metu padažnėjo, nustatyta, kad labiausiai farmacijos specialistai 
pritarė teiginiams, jog grįžta iš darbo emociškai išsekę,  jaučiasi pavargę, pikti, 
susierzinę, nusivylę aplinkiniais žmonėmis net ir tada, kai pakankamai išsimiega, 
mano, kad yra neįvertinti, „išnaudojami“ darbe. Rečiausias respondentų pateiktų 
atsakymų – bijo eiti į darbą arba jaučiasi „įstrigę“ savo darbo situacijoje – vidurkis 
X mieste ir Y rajone sutampa.
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3 pav. Respondentų bendravimas su aplinkiniais(n=158, n=45)
Pateiktas Likerto skalės vidurkis. Kuo vidurkis didesnis, tuo nurodytas teiginys labiau sąlygoja bendravimą

4 pav. Farmacijos specialistų nepasitenkinimo darbu priežastys (n=80, n=17)

Daugiau nei pusė tyrime da-
lyvavusių farmacijos specialistų 
nurodė, kad po darbo būna  irzlūs, 
nenori bendrauti ar vengia kontakto 
su artimaisiais, bendrauja jei tik to 
reikia, todėl buvo siekiama išsiaiš-
kinti, kuo pandeminiu laikotarpiu 
pasireiškia jų nenoras bendrauti (3 
pav.). Respondentai nurodė, kad 
šiuo metu yra užmaršesni,  daugiau 
nei įprastai nuo visko atsiriboję, 
dažnai išreiškia neigiamą požiūrį, 
ypač į pokyčius, vengia pokalbių 
su bendradarbiais ir bando atsiri-
boti nuo žmonių. Mažiausia dalis 
respondentų teigia, jog supyksta 
netikėtai įtraukti į pokštą ir kad 
patiria tarpasmeninius konfliktus 
su bendradarbiais.  Galima daryti 
išvadą, kad farmacijos specialistai 
X mieste ir Y rajone įtemptu CO-
VID-19 pandemijos metu jautėsi 
labai panašiai.

Tyrimo rezultatų analizė pa-
rodė, kad didžioji dalis farmacijos 
specialistų X mieste ir Y rajone 
yra patenkinti savo darbu. Apie 
trečdalis miesto ir dešimtadalis 
rajono visuomenės vaistinėse dir-
bančių farmacijos specialistų nu-
rodė, kad savo darbu nepatenkinti, 
todėl buvo siekiama sužinoti, kas 
lemia jų nepasitenkinimą darbu (4 
pav.). Didžiausia dalis atsakiusių  
respondentų savo darbe nepaten-
kinti reikliais vaistinės pacientais, 
per dideliais reikalavimais, įtempta 
darbo aplinka, vaistininko (farma-
kotechniko) profesijos nevertinimu 
visuomenėje, darbą trikdančiais 
skambučiais, ilgomis darbo va-
landomis. Mažiausiai respondentų 
nurodė, jog nepasitenkinimą darbu 
kelia blogi santykiai su vadovu bei 
kolegomis. 

Aiškintasi, kaip farmacijos spe-
cialistai jaučiasi COVID-19 pan-
demijos metu, ar patiria streso ir 
perdegimo sindromo simptomus. 
Tyrimo rezultatų duomenimis, 
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5 pav. Farmacijos specialistų patiriami streso ir perdegimo sindromo simptomai (n=158, 
n=45)
Pateiktas Likerto skalės vidurkis. Kuo vidurkis didesnis, tuo nurodytas teiginys labiau sąlygoja perdegimo sindromo 
simptomus

6  pav. Visuomenės vaistinių administracijos veiksmai farmacijos specialistų perdegimo 
sindromo atsiradimui valdyti  (n=158, n=45)

didelė dalis respondentų pritarė tei-
giniui, kad dažniausiai patiria nuo-
vargį ir energijos praradimą, jaučia 
psichologinį ir fizinį nuovargį, ne-
rimą ir išsekimą. Mažiausiai respon-
dentų atsakė, kad sumažėja ar iš viso 
dingsta apetitas. Mieste šis simpto-
mas pasireiškia dažniau (5 pav.).

Apibendrinant galima teigti, kad 
COVID-19 pandemijos laikotarpiu 
farmacijos specialistai streso simp-
tomus patiria dažniau, nei perdegimo 
sindromo simptomus.

Perdegimo sindromo ir streso at-
siradimo problemai dažnėjant, svarbu  
išsiaiškinti, ar visuomenės vaistinių 
administracija COVID-19 pandemijos 
laikotarpiu stengiasi išvengti darbuo-
tojų perdegimo sindromo pasireiš-
kimo. Pusė respondentų atsakė, kad  
vadovybė nesiima jokių priemonių, 
daugiau nei trečdalis nurodė, kad šiuo 
klausimu nuomonės neturi. Mažiausia 
dalis (daugiau nei 10 proc.) atsakė, 
kad vaistinių administracija imasi 
priemonių suvaldyti darbuotojų perde-
gimo sindromo pasireiškimą (6 pav.).

Tyrimo duomenų analizė at-
skleidė, kad visuomenės vaistinių 
administracijos nepakankamai skiria 
dėmesio, kad išvengtų darbuotojų per-
degimo sindromo pasireiškimo.

Apibendrinant galima teigti, jog 
farmacijos specialistai COVID-19 
pandemijos laikotarpiu dažnai pati-
ria stresą bei įtampą. Didžioji dalis 
farmacijos specialistų patiria fizinį ir 
psichologinį nuovargį, nerimą, išse-
kimą, jaučia energijos stygįų. Visi šie 
požymiai yra dėl atsiradusio streso. 
Perdegimo sindromo simptomus 
respondentai nurodė rečiau, niekas 
neatsakė, kad pasireiškė perdegimo 
sindromas. Farmacijos specialistai yra 
patenkinti savo darbu. Didžioji dalis 
visuomenės vaistinių administracijų 
nesiima jokių priemonių valdyti far-
macijos specialistų perdegimo sin-
dromo atsiradimą.

Išvados 
1. Perdegimas yra ilgalaikė reakcija į lėtinius emocinius ir tarpasmeninius 

streso veiksnius darbe. Tai  psichosocialinė problema. Perdegimas vystosi lėtai, jį 
sukelia įvairūs veiksniai ir beveik niekada nenustatomas ankstyvosiose stadijose. 
Intensyvi darbo aplinka reikalauja darbuotojų didesnio gebėjimo prisitaikyti prie 
nelaimių darbo vietoje, o dėl šios kasdienybės darbo vietoje atsiranda stresas ir 
perdegimo sindromas

2.  Tyrimo rezultatai atskleidė, jog visuomenės vaistinėse dirbantiems farma-
cijos specialistams perdegimo sindromas nepasireiškia, tačiau dauguma patiria 
stresą ir įtampą, kurie gali lemti perdegimo sindromo pasireiškimą pandemijos 
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metu. Statistiškai reikšmingos priklausomybės nuo uži-
mamų pareigų ir streso bei įtampos patyrimo nenustatyta. 
Didžioji dalis visuomenės vaistinių administracijų nesiima 
jokių priemonių farmacijos specialistų perdegimo sindromo 
atsiradimui valdyti. 
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Summary
Burnout is a multifaceted syndrome often seen among service 

providers or other professions that is becoming a topic of increa-
sing interest as healthcare professionals and national organizations 
focus more on mental health and well-being [1]. The demands pla-
ced on medical workers are so great that the staff is simply forced 
to give themselves unconditionally to work. Ivanauskas and others 
(2015) claim that pressure, stress, increasing demands, discomfort 
at work lead to professional burnout - emotional exhaustion cau-
sed by long-term stress and tension at work [2].

The global COVID-19 pandemic has further increased the po-
tential for burnout for all healthcare professionals who are under 
stress, working longer hours, demanding more patience with pa-
tients who are struggling to balance the new quarantine regime at 
home and managing the challenges of virtual learning [3]. During 
the COVID-19 pandemic, direct exposure to high stress increases 
the occurrence of long-term consequences such as post-traumatic 
stress, depressive symptoms or occupational burnout [4].

The results of the study revealed that the majority of pharma-
ceutical specialists working in public pharmacies in city X and 
district Y indicate that they constantly feel stress and tension, but 
do not experience burnout syndrome. The stress and tension often 
experienced in the work of a pharmaceutical specialist can lead to 
the occurrence of burnout syndrome during a pandemic. The majo-
rity of community pharmacy administrations do not take any mea-
sures to manage the occurrence of pharmacist burnout syndrome.
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