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Santrauka
Gyventojai patys pasirenka sau artimas, socialiniuose 
tinkluose egzistuojančias vaistinių tinklų bendruomenes 
ir tampa jų sekėjais. Vaistinių tinklų komunikacijos soci-
aliniuose tinkluose metu farmacijos specialistai dalijasi 
patirtimi, naujovėmis, perteikdami po patyrimo suvoktą 
emocinę ir funkcinę vertę, kuri daro poveikį gyventojų 
sveikatos priežiūrai ir pirkimo elgsenai. Farmacijos spe-
cialistų komunikacine žinute perduodamą informaciją gy-
ventojai suvokia kaip profesionalią, patikimą, naujovišką 
ir reikšmingą. Komunikacinėje žinutėje perteikiamos ir 
itin svarbios farmacijos specialistų asmeninės savybes, 
ypač patikimumas, motyvacija, nuoširdumas, atsakin-
gumas, nuolankumas bei profesionalumas, grindžiamas 
kompetentingumu, etiškumu, nešališkumu. Farmacijos 
specialistai, vaistinių tinklų komunikacijos socialiniuose 
tinkluose  siunčiantys informacinę žinutę, stiprina jos 
gilumą, išraiškingumą, emocionalumą, vaizdingumą, 
kalbos stilių, neverbalinę kalbą. Tyrimo objektas – far-
macijos specialistų socialiniuose tinkluose siunčiamos 
komunikacinės žinutės poveikis gyventojų suvokiamai 
emocinei ir funkcinei vertei. Tyrimo tikslas – atskleisti 
respondentų nuomonę  apie farmacijos specialistų so-
cialiniuose tinkluose siunčiamos komunikacinės žinu-
tės poveikį gyventojų suvokiamai emocinei ir funkcinei 
vertei. Empirinio tyrimo metu nustatyta, kad farmacijos 
specialistai vaizdinga, įdomia, įsimintina komunikacine 
žinute daro stiprų poveikį gyventojų suvokiamai emo-
cinei vertei. Farmacijos specialistų motyvavimas, nuo-
širdumas, nuolankumas, atsakingumas, patikimumas ir 
mokymosi metu įgytos bei pritaikytos farmacinėje vei-
kloje profesinės kompetencijos turi labai didelę teigiamą 
įtaką gyventojų suvokiamai emocinei vertei. Farmacijos 
specialistų siunčiamos komunikacinės žinutės poveikis 

turi teigiamą poveikį gyventojų vaistinių preparatų ar kitų 
prekių įsigijimui. Tyrimo metu nustatyta, jog komunika-
cine žinute perteikiamos farmacijos specialistų asmeni-
nės savybės, tokios kaip nuoširdumas, nuolankumas, 
motyvavimas, patikimumas ir profesinės kompetencijos, 
turi stiprų poveikį gyventojų vaistinių preparatų ar kitų 
prekių įsigijimui ir vartojimui.

Įvadas
Svarbu formuoti gyventojų požiūrį rūpintis sveikata, 

saugiai vartoti vaistinius preparatus ir kurti reikšmingą pa-
tirtį, naudojant įvairias komunikacines priemones vaistinių 
tinklų bendruomenių  socialiniuose tinkluose. Būtina for-
muoti vaistinių tinklų komunikacijos socialiniuose tinkluose 
veiksmingą informacinį turinį, pasitelkiant geros reputaci-
jos farmacijos specialistus. Vaistinių tinklų komunikacijos 
socialiniuose tinkluose siunčiamos farmacijos specialistų 
komunikacinės žinutės gali padidinti gyventojų emocinių ir 
funkcinių verčių suvokimą gerinant pasitikėjimą, formuojant 
reikšmingą požiūrį į sveikatos priežiūrą ir atsakingą pirkimo 
elgseną, kuriant glaudesnius santykius socialinių tinklų ben-
druomenėse [2,7].

 Gyventojai pasirenka sau artimas, socialiniuose tinkluose 
egzistuojančias vaistinių tinklų bendruomenes ir tampa jų 
sekėjais arba nariais. Vaistinių tinklų komunikacijos socia-
liniuose tinkluose metu farmacijos specialistai dalijasi patir-
timi, naujovėmis, perteikdami po patyrimo suvoktą emocinę 
ir funkcinę vertę, kuri daro poveikį gyventojų sveikatos prie-
žiūrai ir pirkimo elgsenai. Farmacijos specialistų siunčiamoje 
komunikacinėje žinutėje perduodamą informaciją gyventojai 
suvokia kaip profesionalią, patikimą, naujovišką ir reikš-
mingą. Gyventojų suvokiama emocinė vertė yra subjektyvi 
ir simbolinė, o funkcinė vertė labiau siejama su farmacijos 
specialistų reputacija ir malonia patirtimi [1].

Vaistinių tinklų komunikacijos socialiniuose tinkluose 
apibrėžime išskiriami papildomi aspektai – farmacijos speci-
alistų asmeninės savybės ir profesinės žinios, kurios padeda 
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formuoti naują vartotojų požiūrį ir daro įtaką jų pirkimo elg-
senai. Remiantis moksliniais šaltiniais, itin svarbios komuni-
kacine žinute perteikiamos farmacijos specialistų asmeninės 
savybės, ypač patikimumas, motyvacija, nuoširdumas bei 
profesinės kompetencijos,  grindžiamos atsakingumu, kom-
petentingumu, nuolankumu, etiškumu, nešališkumu [5,6].

Veiksmingas farmacijos specialistų socialiniuose tin-
kluose siunčiamos komunikacinės žinutės turinys daro po-
veikį gyventojų suvokiamai emocinei ir funkcinei vertei. 
Minėtos gyventojų suvokiamos vertės po patyrimo tarpusa-
vyje koreliuodamos kuria naują požiūrį į sveikatos priežiūrą 
ir formuoja atsakingą pirkimo elgseną. Farmacijos specialistų 
socialiniuose tinkluose siunčiama komunikacinė žinutė gy-
ventojams gali sukelti teigiamas, neigiamas arba neutralias 
emocijas ir formuoti naują požiūrį apie siūlomus vaistinius 
preparatus ir kt. ar farmacines paslaugas, tačiau tai įmanoma 
tik veiksmingu ir tikslingu komunikacijos turiniu, išreikštu 
komunikacinėje žinutėje [3]. 

Valentingumas yra svarbus vaistinių tinklų komunikacijai 
socialiniuose tinkluose. Jis parodo  farmacijos specialistų 
komunikacinės žinutės socialiniuose tinkluose gyventojų 
suvoktos teigiamos ir neigiamos informacijos priėmimo 
stiprumą. Vaistinių tinklų komunikacijos socialiniuose tin-
kluose  valentingumas gali būti labai teigiamas arba labai 
neigiamas. Valentingumas skirstomas į tris tipus: teigiamą, 
neutralų ir neigiamą [5]. 

Moksliniai tyrimai atskleidžia, kad emocinė ir funkcinė 
vertė sąveikauja tarpusavyje ir gali daryti poveikį gyven-
tojų pasitenkinimui bei pirkimo elgsenai. Anot mokslininkų, 
emocinė ir funkcinė vertė gali būti lygiavertė, tačiau gali 
būti ir taip, kad prekių ar paslaugų funkcinė vertė gyventojų 
suvokiama mažesnė už emocinę ir atvirkščiai. Sąveikaujant 
minėtoms vertėms, galima paveikti gyventojų suvokimą apie 
farmacijos specialistų perteikiamos informacijos ir prekių ar 
paslaugų naudą [3].

Vaistinių tinklų komunikacijos socialiniuose tinkluose 
metu farmacijos specialistai, siunčiantys informacinę žinutę, 
stiprina  jos gilumą, išraiškingumą, emocionalumą, vaiz-
dingumą, kalbos stilių, neverbalinę kalbą. Nustatyta, kad 
gyventojams farmacijos specialistų socialiniuose tinkluose 
siunčiamos komunikacinės žinutės perteikimo stiprumas 
yra svarbesnis už jos turinį. Stipresnis farmacijos specialistų 
siunčiamos socialiniuose tinkluose komunikacinės žinutės 
poveikis jaučiamas, kai ji pristatoma entuziastingai naudojant 
neverbalinę kalbą [5].

Gyventojų pažinimas siejamas su patyrimo sritimi. 
Farmacijos specialistų siunčiamos socialiniuose tinkluose 
komunikacinės žinutės stiprumui įtakos turi jos aiškumas, 
vaizdingumas, tačiau komunikacinė žinutė dažniausiai per-
teikiama tekstiniu pavidalu. Tokiu atveju  reikšmingesni 

pažinimo aspektai,  siejami su farmacijos specialistų siun-
čiamos komunikacinės žinutės veiksmingumu [3].

Farmacijos specialistų socialiniuose tinkluose siunčiamos 
komunikacinės žinutės metu gyventojams perteikiant emo-
cinę ir funkcinę vertę, stiprinami tarpasmeniniai santykiai 
su esamais socialinių tinklų bendruomenių nariais ir kuriami 
nauji ryšiai. Emocine ir funkcine verte grindžiami ryšiai gali 
būti kuriami tarp gyventojų ir prekių ar paslaugų, gyventojų 
ir farmacijos specialistų, farmacijos specialistų ir jų siūlomų 
prekių ar paslaugų [4]. 

Farmacijos specialistai, siekdami perteikti patirtimi 
grindžiamas suvoktas emocijas, skatina gyventojų asme-
ninį prisirišimą. Gyventojai turi daug pasirinkimų, iš kur 
gauti patikimos informacijos apie juos dominančias prekes ar 
farmacines paslaugas. Nuo farmacijos specialistų asmeninių 
savybių, profesinių žinių ir komunikacinės žinutės turinio 
priklauso, kas taps vaistinių tinklų sekėjais ar socialinių tin-
klų bendruomenės nariais [4].

Tyrimo tikslas – atskleisti respondentų nuomonę  apie 
farmacijos specialistų socialiniuose tinkluose siunčiamos 
komunikacinės žinutės poveikį gyventojų suvokiamai emo-
cinei ir funkcinei vertei. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo objektas – farmacijos specialistų socialiniuose 

tinkluose siunčiamos komunikacinės žinutės poveikis gy-
ventojų suvokiamai emocinei ir funkcinei vertei.  Atliekant 
farmacijos specialistų komunikacijos socialiniuose tinkluose 
poveikio vartotojų suvokiamai emocinei ir funkcinei vertei 
teorines studijas, naudoti mokslinės literatūros palygina-
mosios analizės ir sisteminimo metodai. Siekiant nustatyti 
farmacijos specialistų  komunikacijos vartotojų suvokiamą 
emocinę ir funkcinę vertę, atliekant empirinį tyrimą, taikytas 
kiekybinis metodas – anoniminė anketinė apklausa. Gauti 
empirinio tyrimo rezultatai apdoroti ir analizuoti naudojant 
statistinę programą „SPSS Statistic 23.0“, taikant aprašomąją 
statistiką ir koreliacinės analizės metodus.

Empiriniame tyrime dalyvavo 358 gyventojai: 189 mo-
terys ir 169 vyrai. 45 proc. apklaustųjų amžius nuo 21 iki 30 
metų. Kitų amžiaus grupių dalyvių skaičius buvo mažesnis: 
iki 20 metų 15 proc., nuo 31 iki 40 metų 16 proc., nuo 41 iki 
60 metų 14 proc., nuo 61 iki 70 metų 8 procentai. Mažiausią 
tyrimo dalyvių dalį (2 proc.) sudarė 71-80 metų asmenys.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Atlikta ryšių tarp farmacijos specialistų sociali-

niuose tinkluose siunčiamos komunikacinės žinutės, jų 
asmeninių savybių ir mokymosi metu įgytų profesinių 
kompetencijų bei  gyventojų suvokiamos emocinės ir 
funkcinės vertės analizė atskleidė, kad tarp kintamųjų eg-
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zistuoja statistiškai reikšmingas teigiamas ryšys (p<0,05).
1 lentelėje pateikiami koreliacijos rezultatai tarp farma-

cijos specialistų socialiniuose tinkluose siunčiamos komu-
nikacinės  žinutės ir gyventojų suvokiamos emocinės vertės.

Koreliacinis ryšys tarp farmacijos specialistų sociali-
niuose tinkluose siunčiamos komunikacinės  žinutės ir 
gyventojų suvokiamos emocinės vertės gali būti laikomas 
stipriu. Remiantis gautais rezultatais galima teigti, kad eg-
zistuoja statistiškai reikšmingas teigiamas stiprus ryšys tarp 
farmacijos specialistų socialiniuose tinkluose siunčiamos 
komunikacinės  žinutės ir gyventojų suvokiamos emocinės 
vertės. Tai reiškia, kad farmacijos specialistai, siųsdami vaiz-
dingą, įdomią, įsimintiną, naujovišką komunikacinę žinutę, 
daro stiprų poveikį gyventojų suvokiamai emocinei vertei. 

2 lentelėje pateikiami koreliacijos rezultatai tarp farmaci-
jos specialistų asmeninių savybių ir  gyventojų suvokiamos 
emocinės vertės.

Koreliacinis ryšys tarp farmacijos specialistų asmeninių 
savybių ir gyventojų suvokiamos emocinės vertės gali būti 
laikomas labai stipriu. Gauti rezultatai atskleidė, kad egzis-
tuoja statistiškai reikšmingas teigiamas labai stiprus ryšys 
tarp farmacijos specialistų asmeninių savybių ir gyventojų 

suvokiamos emocinės vertės. Galima teigti, kad farmacijos 
specialistų motyvavimas, nuoširdumas, nuolankumas, atsa-
kingumas, patikimumas turi labai stiprų poveikį gyventojų 
suvokiamai emocinei vertei.

3 lentelėje pateikiami koreliacijos rezultatai tarp far-
macijos specialistų profesinių kompetencijų ir gyventojų 
suvokiamos emocinės vertės.

Tyrimo metu atskleista, kad tarp farmacijos specialistų 
mokymosi metu įgytų profesinių kompetencijų ir gyventojų 
suvokiamos emocinės vertės vyrauja statistiškai reikšmingas 
teigiamas stiprus koreliacinis ryšys. Farmacijos specialistų 
mokymosi metu įgytos ir pritaikytos farmacinėje veikloje 
profesinės kompetencijos turi teigiamą poveikį gyventojų 
suvokiamai emocinei vertei.

Nustačius farmacijos specialistų komunikacinės žinutės 
ir jos  perteikiamų asmeninių savybių, profesinių kompeten-
cijų poveikį gyventojų suvokiamai emocinei vertei, toliau 
pateikiami rezultatai, kurie atskleidžia farmacijos specialistų 
komunikacinės žinutės ir jos perteikiamų asmeninių savybių 
bei profesinių kompetencijų poveikį gyventojų suvokiamai 
funkcinei vertei. 

4 lentelėje pateikiama koreliacija tarp farmacijos spe-

Gyventojų suvokiama 
emocinė vertė

Farmacijos 
specialistų 
komunikacinė 
žinutė

Pearson 
Correlation

0,851**

Sig. (2-tailed) 0,000
N 358

Gyventojų suvokiama 
emocinė vertė

Farmacijos 
specialistų 
asmeninės savybės

Pearson 
Correlation

0,897

Sig. (2-tailed) 0,000
N 358

Gyventojų suvokiama 
emocinė vertė

Farmacijos 
specialistų 
profesinės kompe-
tencijos žinutė

Pearson 
Correlation

0,891**

Sig. (2-tailed) 0,000
N 358

Gyventojų suvokiama 
funkcinė vertė

Farmacijos 
specialistų 
komunikacinė 
žinutė

Pearson 
Correlation

0,711**

Sig. (2-tailed) 0,000
N 358

Gyventojų suvokiama 
funkcinė vertė

Farmacijos 
specialistų 
asmeninės savybės

Pearson 
Correlation

0,871**

Sig. (2-tailed) 0,000
N 358

Gyventojų suvokiama 
funkcinė vertė

Farmacijos 
specialistų 
siunčiama 
profesinės kompe-
tencijos žinutė

Pearson 
Correlation

0,798**

Sig. (2-tailed) 0,000
N 358

1 lentelė. Koreliacija tarp farmacijos specialistų socialiniuose tin-
kluose siunčiamos komunikacinės žinutės ir gyventojų suvokiamos 
emocinės vertės (N=358).

2 lentelė. Koreliacija tarp farmacijos specialistų asmeninių savybių 
ir vartotojų suvokiamos emocinės vertės (N=358).

3 lentelė. Koreliacija tarp farmacijos specialistų profesinių kompe-
tencijų ir gyventojų suvokiamos emocinės vertės (N=358).

4 lentelė. Koreliacija tarp farmacijos specialistų socialiniuose tin-
kluose siunčiamos komunikacinės žinutės ir gyventojų suvokiamos 
funkcinės vertės (N=358).

5 lentelė. Koreliacija tarp farmacijos specialistų asmeninių savybių 
ir gyventojų suvokiamos funkcinės vertės (N=358).

6 lentelė. Koreliacija tarp farmacijos specialistų profesinių kompe-
tencijų ir gyventojų suvokiamos funkcinės vertės (N=358).
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cialistų socialiniuose tinkluose siunčiamos komunikacinės 
žinutės ir gyventojų suvokiamos funkcinės vertės. 

Koreliacinis ryšys tarp farmacijos specialistų sociali-
niuose tinkluose siunčiamos komunikacinės  žinutės ir 
gyventojų suvokiamos funkcinės vertės gali būti laikomas 
stipriu. Remiantis gautais rezultatais galima teigti, kad eg-
zistuoja statistiškai reikšmingas teigiamas stiprus ryšys tarp 
farmacijos specialistų socialiniuose tinkluose siunčiamos 
komunikacinės  žinutės ir gyventojų suvokiamos funkcinės 
vertės. Tai reiškia, kad farmacijos specialistai, siųsdami vaiz-
dingą, įdomią, įsimintiną, naujovišką komunikacinę žinutę, 
daro vidutinį poveikį gyventojų suvokiamai funkcinei vertei. 
Galima teigti, jog farmacijos specialistų siunčiamos komu-
nikacinės žinutės poveikis turi teigiamą poveikį gyventojų 
vaistinių preparatų ar kitų prekių įsigijimui. 

 5 lentelėje pateikiami koreliacijos rezultatai tarp farma-
cijos specialistų asmeninių savybių ir gyventojų suvokiamos 
funkcinės vertės.

Koreliacinis ryšys tarp farmacijos specialistų asmeninių 
savybių ir gyventojų suvokiamos funkcinės vertės gali būti 
laikomas stipriu. Gauti rezultatai atskleidė, kad egzistuoja 
statistiškai reikšmingas teigiamas stiprus ryšys tarp farmaci-
jos specialistų socialiniuose tinkluose komunikacine žinute 
perteikiamų asmeninių savybių ir gyventojų suvokiamos 
funkcinės vertės. Tyrimo metu nustatyta, kad komunikacinėje 
žinutėje perteikiamos farmacijos specialistų asmeninės savy-
bės, tokios kaip nuoširdumas, nuolankumas, motyvavimas, 
patikimumas turi stiprų poveikį gyventojų vaistinių preparatų 
ar kitų prekių įsigijimui ir vartojimui.

6 lentelėje pateikiami koreliacijos rezultatai tarp far-
macijos specialistų profesinių kompetencijų ir gyventojų 
suvokiamos funkcinės vertės.

Koreliacinis ryšys tarp farmacijos specialistų profesinių 
kompetencijų ir gyventojų suvokiamos funkcinės vertės gali 
būti laikomas stipriu. Gauti rezultatai atskleidė, kad egzis-
tuoja statistiškai reikšmingas teigiamas stiprus ryšys tarp 
farmacijos specialistų socialiniuose tinkluose komunikacine 
žinute perteikiamų profesinių kompetencijų ir gyventojų 
suvokiamos funkcinės vertės. Tyrimo metu nustatyta, jog 
komunikacinėje žinutėjeperteikiamos farmacijos specialistų 
profesinės kompetencijos, tokios kaip gebėjimas konsultaci-
jos metu pasidalinti patirtimi ir įgytomis žiniomis mokymosi 
metu su auditorija, turi stiprų poveikį gyventojų vaistinių 
preparatų ar kitų prekių įsigijimui ir vartojimui.

Išvados
1. Tyrime dalyvavusiems gyventojams didesnį teigiamą 

poveikį emocinės vertės suvokimui turi  farmacijos specia-
listų asmeninės savybės ir profesinės kompetencijos. Farma-
cijos specialistų motyvavimas, nuoširdumas, nuolankumas, 

atsakingumas, patikimumas ir gebėjimas perteikti įgytas 
žinias bei patirtį yra svarbesni veiksniai už komunikacinės 
žinutės vaizdingumą, įdomumą ir išraiškingumą. Farmacijos 
specialistų profesinio mokymosi metu įgytos, pritaikytos 
praktikoje ir perteiktos komunikacinėje žinutėje profesinės 
kompetencijos turi labai didelę teigiamą įtaką gyventojų 
malonių emocijų sužadinimui ir vaistinių tinklų socialinių 
bendruomenių malonios patirties kūrimui. 

2. Farmacijos specialistų asmeninės savybės ir profesi-
nės kompetencijos, perteikiamos komunikacinėje žinutėje, 
gyventojams turi didesnį teigiamą poveikį funkcinės vertės 
suvokimui, o komunikacinės žinutės savybės − mažesnį. 

3. Gyventojai patiria didesnę emocinę vertę nei funkcinę, 
peržiūrėję farmacijos specialistų siunčiamą komunikacinę 
žinutę socialiniuose tinkluose. Tyrimo dalyviams nebūtina 
įsigyti reklamuojamų vaistinių preparatų, kitų prekių ar pas-
laugų. Veiksniai, labiausiai lemiantys gyventojų suvokiamą 
funkcinę vertę, yra vaistinių preparatų ar kitų prekių kainos 
ir nuolaidos.
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FUNCTIONAL VALUE OF THE POPULATION
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Summary
Residents personally choose the social networking communi-

ties that are close to them and exist on social networks and become 
their followers. During the communication of pharmacy networks 
in social networks, pharmacists share experiences and innova-
tions, conveying the emotional and functional value perceived af-
ter the experience, which affects the health care and purchasing 
behavior of the population. During the communication of phar-
macy networks in social networks, the information perceived in 
the communication message sent by pharmaceutical specialists is 
perceived by the population as professional, reliable, innovative 
and significant. The personal qualities of pharmaceutical specia-
lists conveyed through a communication message are especially 
important, especially reliability, motivation, sincerity, responsibi-
lity, humility and professionalism based on competence, ethics, 
impartiality. During the communication of pharmacy networks in 
social networks, pharmaceutical specialists strengthen the infor-
mation message sent through its depth, expressiveness, arousal of 

emotions, imagery, language style, non-verbal language. The object 
of the research is the effect of a communication message sent by 
pharmaceutical specialists on social networks on the emotional and 
functional value perceived by the population. The aim of the rese-
arch is to determine the respondents' opinion about the impact of 
the communication message sent by pharmaceutical specialists on 
social networks on the emotional and functional value perceived 
by the population. Empirical research has shown that pharmaceuti-
cal professionals have a strong impact on the perceived emotional 
value of the population through a visual, interesting, memorable, 
informative communication message. In addition, the motivation, 
sincerity, humility, responsibility, and reliability of pharmaceuti-
cal professionals have a very strong impact on the emotional va-
lue perceived by the population. Professional competencies acqui-
red and applied in pharmaceutical activities during the training of 
pharmacy specialists have a very significant positive impact on the 
emotional value perceived by the population. The impact of a com-
munication message sent by pharmacists has a positive effect on 
the purchase of medicines or other goods by the population. The 
study found that the personal qualities of pharmaceutical professio-
nals, such as sincerity, humility, motivation, reliability and profes-
sional competence, conveyed through a communication message 
have a strong impact on the purchase and consumption of medici-
nes or other goods by the population. 
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