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Santrauka
Smurto paplitimas sveikatos priežiūroje yra didesnis, 
negu kitų paslaugų teikimo srityse. Atlikti tyrimai pa-
rodė, kad slaugytojai smurtą patiria dažniau, negu poli-
cijos pareigūnai ar kalėjimo prižiūrėtojai. Tarptautinės 
slaugytojų tarybos (ICN) teigimu, slaugytojų (akušerių)  
rizika patirti smurtą yra didžiausia, o slaugytojos (aku-
šerės) laikomos labiausiai pažeidžiamomis [1]. Tyrimo 
tikslas - nustatyti akušerių patiriamą pacienčių ir jų ar-
timųjų smurtą.
Tyrimas buvo vykdomas Lietuvoje tretinio lygio staci-
onarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikian-
čioje įstaigoje 2022 m. Tyrime dalyvavo 90 akušerių. 
Atliktas kiekybinis tyrimas. Duomenims rinkti naudotas 
Smurto slaugoje ir akušerijoje klausimynas (angl. Vio-
lence in nursing and midwifery, Jacqui Pich, 2019). Di-
džioji dalis akušerių patyrė arba matė pacienčių ir jų ar-
timųjų psichologinį smurtą. Psichologinio smurto atvejų 
daugiausia pasitaikė naktinės pamainos metu. Po patirto 
psichologinio smurto akušerės dažniausiai jautė liūdesį 
ir pyktį, stresą ir perdegimą. Akušerių patiriamas stre-
sas dėl pacienčių ir jų atrimųjų smurto nepriklausė nuo 
akušerių amžiaus ir darbo stažo.

Įvadas
Žinoma, kad visais laikais žmonijai teko susidurti su 

smurto apraiškomis, tačiau smurtas kaip visuomenės svei-
katos problema įvardytas tik 1996 metais, kai 49 Pasau-
lio sveikatos asamblėjoje buvo priimta rezoliucija, kurioje 
smurtas pripažintas viena svarbiausių visuomenės sveikatos 
problemų visame pasaulyje. Šioje rezoliucijoje atkreiptas 
dėmesys į smurto pasekmes asmeniui, šeimai, visuomenei ir 
valstybei, o ypač į smurto žalą sveikatai ir su tuo susijusias 
didėjančias išlaidas sveikatos apsaugos sistemai [2]. 

Europos Sąjungoje atlikto tyrimo (Trečiasis Europos šalių 
darbo sąlygų tyrimas – 2002. Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondas. Liuksemburgas. 2001) rezultatai 
parodė, kad 4 proc. Europos darbuotojų teigia darbo vie-
tose patyrę fizinį smurtą iš kitų asmenų. Ženkliai daugiau 
darbuotojų yra nukentėję nuo grasinimų ir įžeidinėjimų arba 
kitokių psichologinės agresijos formų iš ne jų įmonėje dir-
bančių asmenų. Kiekvienu atveju, priklausomai nuo asmens, 
pasekmės būna labai skirtingos, pradedant nuo motyvacijos 
bei pasitenkinimo darbu sumažėjimu ir baigiant stresu bei 
fiziniais ar psichologiniais pakenkimais [3].

Darbe patiriamas smurtas neigiamai veikia sveikatos 
priežiūros specialistų gyvenimo kokybę. Dažniau pacientų 
smurtą patiriantys slaugos specialistai  jaučiasi mažiau įsi-
pareigoję savo organizacijai, skundžiasi blogesne fizine ir 
psichikos sveikata, išgyvena frustraciją, nerimą, baimę, pyktį, 
patiria ne tik trumpalaikių kūno sužalojimų, bet ir ilgalaikių 
sveikatos pakitimų, pavyzdžiui, raumenų ir skeleto sutrikimų, 
potrauminio streso sutrikimą [4]. Turkijoje  atlikto tyrimo 
(2019), kuriuo buvo siekiama  nustatyti sveikatos priežiūros 
specialistų patiriamą pacientų ir jų artimųjų smurtavimą, 
duomenimis,  iš 274 akušerių-slaugytojų  psichologinį smurtą 
patyrė 85,4 proc., fizinį – 34, 3 procento apklaustųjų [5].

Tyrimo tikslas – nustatyti akušerių patiriamą  pacienčių 
ir jų artimųjų smurtą.

 
Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas buvo vykdomas Lietuvoje tretinio lygio stacio-

narines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įs-
taigoje 2022 metais. Trukmė – 2 mėnesiai. Tyrimui naudotas 
Smurto slaugoje ir akušerijoje klausimynas (angl. Violence 
in nursing and midwifery, Jacqui Pich, 2019) slaugytojų ir 
akušerių patiriamam smurtui nustatyti. Akušerėms netin-
kantys klausimai buvo pašalinti iš klausimyno, nekeičiant 
originalios numeracijos.

Tyrimo metu išdalinta 90 anketų. Gautos tinkamos 
analizuoti 72 anketos. Atsako dažnis 80 procentų. Tyrime 
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dalyvavo 72 akušerės. Didesnė dalis respondenčių (30,6 proc., 
n=22) priklausė 46-55 m. amžiaus grupei. 27,8 proc. (n=20) tyrimo 
dalyvių nurodė dirbančios akušerės pareigose nuo 21 iki 30 metų. 
Dauguma tyrimo dalyvių (94,4 proc., n=68) nurodė, jog akušere 
dirba 1 etato ar didesniu krūviu. 

Rezultatų analizei ir duomenų pateikimui naudotos aprašomo-

sios statistikos skaitinės charakteristikos: absoliučių 
(n) ir procentinių (proc.) dažnių pasiskirstymas. Pri-
klausomybė tarp kokybinių požymių apskaičiuota 
taikant Pearson koreliacijos koeficientą chi- kva-
drato (χ2). Rezultatai laikyti statistiškai reikšmingi, 
jei p<0,05.

Tyrimui atlikti gautas Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Bioetikos centro pritarimas Nr. BEC-
AK(B)-56.

Tyrimo rezultatai
Atliktas tyrimas parodė, kad didžioji dalis ty-

rimo dalyvių (70,8 proc.; n=51) teigė patyrusios 
(mačiusios) pacienčių ir jų artimųjų smurto atvejų  
per pastaruosius 6 mėnesius. Mažiau nei trečdalis 
respondenčių (29, 2 proc.; n=21) nurodė, kad smurto 
per pastaruosius 6 mėnesius nepatyrė, smurtaujant 
nematė. Visos tyrime dalyvavusios smurtą patyru-
sios (mačiusios) akušerės nurodė, kad smurtas buvo 
psichologinis (100 proc.; n=51). Fizinio pacienčių ir 
jų artimųjų smurto teigė nepatyrusi (nemačiusi) nei 
viena respondentė. 

Tyrimo metu dauguma respondenčių (96,1 proc.; 
n=49) nurodė psichologinį pacienčių ir jų artimųjų 
smurtą patyrusios (mačiusios) 1-20 kartų per praė-
jusius 6 mėnesius. Daugiausia respondenčių psicho-
loginį smurtą įvardijo kaip nepagrįstų reikalavimų 
kėlimą ir nemandagų elgesį (72,5 proc.; n=37 ir 66,7 
proc.; n=34 atitinkamai). Daugiau nei pusė tyrime 
dalyvavusių akušerių teigė, kad psichologinis smur-
tas pasireiškė pykčiu ir sarkazmu (60,8 proc., n=31 
ir 58,8 proc., n=30 atitinkamai). Mažiau nei pusė 
respondenčių nurodė, kad patyrė pacienčių ir (ar) jų 
artimųjų įžeidinėjimus (47,1 proc., n=24), nepagrįstą 
kritiką (43,1 proc., n=22), priekaištus (41,2 proc., 
n=21), keiksmažodžius (39,2 proc., n=20). Psicho-
loginio smurto išraiškos, tokios kaip fotografavimas 
be leidimo, spoksojimas, šmeižtas socialiniuose tin-
kluose ir pykčio demonstravimas, respondenčių buvo 
įvardijamos rečiausiai (13,7 proc., n=7, 9,8 proc.; 
n=5, 7,8 proc., n=4 ir 7,7 proc., n=4 atitinkamai) 
(1 pav.). 

Analizuojant tyrimo rezultatus pastebėta, kad 
pacienčių ir jų artimųjų psichologinis smurtas aku-
šerėms dažniausiai sukėlė liūdesį ar blogą nuotaiką 
(66,7 proc.; n=34) ir pyktį (58,8 proc., n=30). Mažiau 
nei pusei tyrimo dalyvių dėl pacienčių ir jų artimųjų 
psichologinio smurto epizodų padidėjo nervingumas 
(dirglumas) (41,2 proc., n=21), atsirado bejėgiškumas 
(beviltiškumas) (39,2 proc., n=20). Beveik trečdaliui 

1 pav. Tyrimo dalyvių  patirto (matyto) pacienčių ir jų artimųjų psicholo-
ginio smurto  išraiškos (n=51)

2 pav. Pacienčių ir jų artimųjų psichologinio smurto pasekmės akušerių 
psichologinei sveikatai (n=51)
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respondenčių  pablogėjo miego kokybė (31,4 proc., 
n=16). Akušerės dėl pacienčių ir jų artimųjų psicho-
loginio smurtavimo rečiausiai jautė gėdą (7,8 proc., 
n=4) (2 pav.).

Tyrimas atskleidė, kad dauguma akušerių (70,6 
proc., n=36), patyrusių  pacienčių ir jų artimųjų 
smurtavimo epizodų, patyrė sunkumų profesinėje 
srityje. Daugiau nei pusė akušerių (65,0 proc., n=26) 
po patirto psichologinio smurto nurodė jautusios 
stresą (perdegimą). Beveik pusei respondenčių (45 
proc., n=18) pablogėjo psichologinė būklė, trečdalis 
patyrė empatijos trūkumą pacientėms ir nepakanka-
mos kompetencijos pojūtį (35,0 proc., n=14 ir 32,5 
proc., n=13 atitinkamai) (3 pav.). 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad daugiau nei 
pusė akušerių (58,3 proc.; n=42) darbe jaučiasi  
saugios. Daugiau nei trečdalis (34,7 proc.; n=25)  
teigė, jog darbe jaučiasi iš dalies saugios. 6,9 proc. 
(n=5) tyrimo dalyvių darbe jaučiasi nesaugios (20 
pav.). Respondenčių, dirbančių daugiau nei 30 m. ir 
6-10 m. teigimu, jos smurtą patyrė mažiausiai (13,7 
proc., n=7 ir 11,8 proc., n=6 atitinkamai). Lyginant 
akušerių patiriamo smurto dažnį priklausomai nuo 
darbo stažo, statistiškai reikšmingo skirtumo nerasta 
(p<0,05) (4 pav.). Tyrimu nustatyta, jog patiriamas 
smurtas nepriklausė nuo akušerių amžiaus (5 pav.). 
Mažiausiai smurto patyrė 18-25 m. ir 56-65 m. (9,8 
proc.; n=5 ir 9,8 proc.; n=5 atitinkamai) tyrimo da-
lyvės. 

Daugiau nei trečdalis (37,5 proc., n=27) akušerių 
nurodė manančios, kad smurto atvejai dažnėja. 55,6 
proc. (n=40) tyrimo dalyvių teigimu, smurto atvejų 
pasireiškimo dažnis nesikeičia.

Diskusija 
Atliktas tyrimas parodė, kad 70,8 proc. tyrimo 

dalyvių teigė per pastaruosius 6 mėn. patyrusios (ma-
čiusios)  pacienčių ir jų artimųjų smurto atvejų. Res-
pondentės nurodė, kad smurtas buvo psichologinis. 
Jacqui Pich atliktame tyrime (2019), kuriame siekta 
nustatyti akušerių ir slaugytojų patiriamą pacientų ir 
jų artimųjų smurtą, nustatyta, kad 58 proc. akušerių 
patyrė smurtą. 76 proc. respondentų patyrė psicho-
loginį smurtą, 24 proc. – fizinį. Dažniausios tyrimo 
dalyvių patirto psichologinio smurto apraiškos buvo 
nepagrįstų reikalavimų kėlimas, keiksmažodžių var-
tojimas, pyktis, nemandagus elgesys, sarkazmas [1]. 
Beata Babiarczyk su bendraautoriais atliko tyrimą 
(2017) nustatyti slaugytojų bei akušerių patiriamą 
pacientų ir jų artimųjų smurtą. Tyrime dalyvavo 

slaugos darbuotojai iš Lenkijos, Slovakijos, Čekijos, Ispanijos ir 
Turkijos. Tyrimo rezultatai parodė, kad beveik du trečdaliai (60,9 
proc.) respondentų patyrė pacientų ir jų artimųjų psichologinį smurtą  
per praėjusius 12 mėnesių. Penktadalis (20, 4 proc.) tyrimo dalyvių 
nurodė per šį laikotarpį patyrę fizinį smurtą [6].

Gauti rezultatai parodė, kad akušerių patiriamas pacienčių ir jų 
artimųjų smurtas daro neigiamą poveikį respondenčių psichologinei 

3 pav. Akušerių patirti sunkumai profesinėje srityje po pacienčių ir jų 
artimųjų psichologinio smurto epizodų (n=51)

4 pav. Akušerių, patyrusių (mačiusių) pacienčių ir jų artimųjų  psicholo-
ginį smurtą per pastaruosius 6 mėn., pasiskirstymas darbo stažo grupėse 
(p<0,310 ) (n=51)

5 pav. Respondenčių, patyrusių (mačiusių) pacienčių ir jų artimųjų psi-
chologinį smurtą per pastaruosius 6 mėn. pasiskirstymas amžiaus grupėse 
(p<0,292) (n=51)



73

sveikatai. Tyrimo dalyvės nurodė dažniausiai patiriančios 
liūdesį, blogą nuotaiką, pyktį, šiek tiek rečiau – nervingumą, 
dirglumą, bejėgiškumo ir beviltiškumo jausmą. Didžioji 
dalis teigė patiriančios sunkumų profesinėje srityje, jaučia 
stresą ir perdegimą.

A. Shahzad ir R. Malik (2014) atliktame tyrime nustaty-
tas neigiamas poveikis akušerių (slaugytojų) psichologinei 
sveikatai: padidėjęs irzlumas, nervingumas, streso lygis. 
Tyrimo dalyviai teigė patyrę sunkumų profesinėje srityje: 
nepasitikėjimą savimi, sumažėjusį produktyvumą, dažnesnes 
klaidas dirbant [7].

Gauti rezultatai parodė, kad akušerių patiriamas pa-
cienčių ir jų artimųjų smurtas  daro neigiamą poveikį res-
pondenčių psichologinei sveikatai. Tyrimo dalyvės nurodė 
dažniausiai patiriančios liūdesį, blogą nuotaiką, pyktį, šiek 
tiek rečiau – nervingumą, dirglumą, bejėgiškumo ir beviltiš-
kumo jausmą. Didžioji dalis respondenčių teigė patiriančios 
sunkumų profesinėje srityje, jaučia stresą ir perdegimą.

Išvados 
1. Didžioji dalis akušerių per praėjusius šešis mėnesius 

patyrė pacienčių ir jų artimųjų psichologinį smurtą arba matė 
smurtaujant. Psichologinio smurto atvejų daugiausia pasi-
taikė naktinės pamainos metu.

2. Po patirto psichologinio smurto akušerės dažniausiai 
jautė liūdesį ir pyktį, stresą ir perdegimą.

3. Akušerių patiriamas stresas dėl pacienčių ir jų ar-
timųjų smurto nepriklausė nuo akušerių amžiaus ir darbo 
stažo.
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THE VIOLENCE EXPERIENCED BY MIDWIVES 
FROM PATIENTS AND THEIR RELATIVES

B. Petrošienė, A. Sutkaitytė
Keywords: violence, midwife, patient, patient’s relatives.
Summary
The prevalence of violence in healthcare is higher than in ot-

her occupations. Studies have shown that, for example, nurses 
experience violence more often than police officers or prison gu-
ards. According to the International Council of Nurses (ICN), nur-
ses/midwives are at the highest risk of experiencing  violence and 
women nurses/midwives are considered the most vulnerable [1].

The purpose of the study is to determine the violence experi-
enced by midwives from patients and their relatives.

The study was conducted at Lithuania, in an institution provi-
ding tertiary-level inpatient personal health care services in 2022. 
90 midwives participated in the study. A quantitative study was car-
ried out. The Violence in nursing and midwifery (Jacqui Pich, 2019) 
questionnaire was used to collect data. The majority of midwives 
experienced or witnessed psychological violence from patients and 
their relatives. Most of the cases of psychological violence occur-
red during the night shift. After experiencing psychological vio-
lence, midwives usually felt sadness and anger, stress and burnout. 
The stress experienced by midwives from patients and their relati-
ves did not depend on the midwives‘ age and work experience.
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