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Santrauka 
Sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojai dirba nepa-
prastai įtemptomis sąlygomis. Viena didžiausių sveika-
tos priežiūros darbuotojų grupių yra slaugytojai. Slau-
gytojo darbo pobūdis – intensyvus darbas su pacientais. 
Dėl slaugos personalo trūkumo, didelės darbų apimties, 
didelės profesinės rizikos, pamaininio darbo specifikos 
šios sveikatos priežiūros grupės darbuotojai priskiriami 
padidintos darbinio streso ir profesinio perdegimo rizi-
kos grupei. 
Tyrimo tikslas – atskleisti slaugytojų darbo vietos psi-
chosocialinį klimatą Švedijos gydymo įstaigose. 
Tyrimo objektas ir metodai. Tyrime dalyvavo 205 ben-
drosios praktikos slaugytojai, dirbantys Švedijos gydymo 
įstaigose. Tiriamieji atrinkti pagal šiuos kriterijus: sa-
vanoriškai pasirašę sutikimą dalyvauti tyrime; turintys 
galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją; 
tyrimo laikotarpiu dirbantys X Švedijos ligoninėse. Pa-
sirinkta kiekybinio tyrimo strategija. Tyrimo duomenų 
rinkimui taikyta anketinė apklausa. Duomenų analizei 
naudota aprašomosios statistikos skaičiavimai ir statis-
tinių duomenų apdorojimo programa „Microsoft Office 
Excel 2019“ programa. 
Rezultatai. Daugumos Švedijoje gydymo įstaigose dir-
bančių slaugytojų darbo vietos psichoemocinis  klima-
tas yra palankus. Slaugytojai teigia, kad yra patenkinti 
pasirinkta profesija, darbo užmokestį vertina teigiamai. 
Streso lygis – žemas, nedirbami viršvalandžiai, o darbo 
aplinka ergonomiška. Nėra didelės baimės suklysti, gy-
dymo įstaigose stengiamasi analizuoti medicininių klaidų 
priežastis, nepuolama bausti, įvykus netyčinei medici-
ninei klaidai. Darbą ir asmeninį gyvenimą suderinti pa-
vyksta. Pagrindinę psichosocialinę riziką, būdingą  Šve-
dijos gydymo įstaigose dirbantiems slaugytojams, kelia 
dideli darbo krūviai, spartus darbo tempas. Pokyčiai ir 

reformos darbe sukelia nesaugumo ar neužtikrintumo dėl 
ateities būseną. Slaugytojai, kurie susiduria su paciento 
mirtimi, ar sunkiai sergančiais pacientais, patiria emo-
cinę įtampą ir nerimą. 

Įvadas
Medicinos personalas priskiriamas darbinio streso ir pro-

fesinio perdegimo padidintos rizikos grupei . Darbo vietose 
pastebimas streso ir smurto atvejų skaičiaus augimas. Medikų 
darbas siejamas su žmogaus kančiomis, mirtimi, didžiu-
liu krūviu centrinei nervų sistemai, didele atsakomybe už 
žmonių gyvybę ir sveikatą. Šie veiksniai jau patys savaime 
sukelia fizinę ir emocinę įtampą. Be to, psichologiniai rizikos 
veiksniai yra profesinės infekcijos baimė, dažnos situacijos, 
susijusios su bendravimo problemomis (susirūpinę pacientai, 
reiklūs artimieji) [5]. 

Pagrindiniai streso požymiai gali būti nerimas, susierzi-
nimas, liūdesys, pyktis. Riboto kiekio stresas gali būti nau-
dingas ir organizacijai, ir darbuotojui, nes  padeda siekti 
asmeninių bei organizacijos tikslų, tačiau per didelis stresas 
turi žalingą poveikį darbuotojų sveikatai [5]. Ilgą laiką stresą 
patiriantiems darbuotojams atsiranda ne tik psichologinių, 
bet ir fizinių sveikatos problemų, dėl kurių jie dažniau save 
nuvertina, skundžiasi raumenų ir kaulų sistemos sutriki-
mais, perdegimo simptomais, juos slegia neigiama darbo 
atmosfera, jaučiamas sunkumas „persijungti“ po darbo, 
nepasitenkinimas darbu, mintys keisti darbo vietą [6]. Pati-
riant stresą, prastėja miego kokybė (miegama mažiau negu 
rekomenduojama), mažėja fizinis aktyvumas (nėra regulia-
raus mankštos režimo), keičiasi mitybos įpročiai (vartojama 
mažiau daržovių ir vaisių, daugiau greito maisto), dažnėja 
priklausomybės, alkoholio, tabako gaminių vartojimas [7]. 
PSO akcentuoja streso (įskaitant profesinį) žalą sveikatai, 
prognozuoja, kad psichinės sveikatos sutrikimų paplitimas 
ir žalos mastas ilgainiui aplenks širdies kraujagyslių ir on-
kologinius susirgimus [16]. 

Neseniai Lietuvos visuomenę sukrėtė jaunų gydytojų 
savižudybės, kurių motyvai, kaip skelbiama, buvo susiję su 
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laiku nesuvaldytu darbiniu stresu ir, galimai, su organizacinės 
kultūros deficitu. Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje 
dominuojanti vertikalioji subordinacija skatina mobingo, 
seksizmo apraiškas. Tai sukuria neigiamą psichosocialinę 
atmosferą. Lietuvoje vis dažniau pradedama kalbėti apie 
įtampą keliančius veiksnius sveikatos priežiūros sistemoje, 
kuri susijusi su laiku nesuvaldytu darbiniu stresu bei organi-
zacinės kultūros nebuvimu. Tai ypač išryškėjo COVID – 19 
pandemijos fone [8]. 

Švedijoje jau ilgą laiką didelis dėmesys skiriamas psi-
chosocialinės gerovės užtikrinimui darbo vietoje. Tai liečia ir 
sveikatos apsaugos sektorių. Prasidėjusi COVID-19 pande-
mija buvo įtemptas laikas sveikatos priežiūros darbuotojams. 
Dalis Švedijos slaugytojų nutraukė arba sumažino darbo san-
tykius ligoninėje dėl prasidėjusios pandemijos bei jos sukelto 
streso. Nemažas skaičius slaugos personalo patyrė ūminį 
stresą, sukėlusį  įvairių psichologinių sveikatos problemų 
[9]. Švedijoje psichosocialinė gerovė sveikatos apsaugos 
sistemoje paremta deklaruojamomis lygybės vertybėmis. 
Seksizmas, mobingas yra netoleruojami, tačiau esančios ben-
dravimo problemos, kylančios daugiakultūrinėje aplinkoje 
sukelia tam tikrą slaugos personalo streso lygį. Tam tikras 
nepasitenkinimas susijęs su darbo užmokesčiu bei esan-
čiomis atsakomybėmis arba platesnėmis kompetencijomis. 
Kaip darbo kultūros bei darbo užmokesčio pavyzdį didelė 
dalis Lietuvos slaugos personalo pateikia Švedijos sveikatos 
apsaugos sistemą. Tačiau šioje šalyje esančios problemos bei 
psichosocialinė gerovė turi tam tikros įtampos, kurios spren-
dimui sveikatos priežiūros įstaigos teikia didelį dėmesį [9]. 

Tyrimo tikslas – atskleisti slaugytojų darbo vietos psi-
chosocialinį klimatą Švedijos gydymo įstaigose. 

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Tyrimas vykdytas 2022 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais, 

įgyvendinant LMT projektą „Medicinos personalo psichoe-
mocinio klimato darbo vietoje įvertinimas ir psichosocialinių 

nurodymais [17]. Duomenys apdoroti remiantis statistinių 
duomenų apdorojimo programa „Microsoft Office Excel 
2019“. 

Tyrime dalyvavo 205 bendrosios praktikos slaugytojai, 
dirbantys Švedijos ligoninėse. Tiriamieji atrinkti pagal šiuos 
kriterijus: savanoriškai pasirašę sutikimą dalyvauti tyrime; 
turintys galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją; 
tyrimo laikotarpiu dirbę X Švedijos ligoninėse. 

Tyrimo rezultatai
Tiriamųjų amžius buvo nuo 20 iki 60 metų. Didžiau-

sią dalį 57,00 proc. (n=117) apklaustųjų sudarė 31-40 metų 
amžiaus grupė, mažiausią 8,00 proc. (n=16) sudarė 51-60 
metų amžiaus grupėje (1 pav.). Lyginant su Lietuvoje atliktų 
tyrimų rezultatais, galima pamatyti skirtumą, kadangi Lietu-
voje didžiausią dalį 58,00 proc. (n=174) apklaustųjų sudarė 
nuo 41 iki 60 metų slaugytojai [8]. Slaugytojais Švedijoje 
daugiausia dirba  vidutinio amžiaus žmonės, vidutinis ben-
drosios praktikos slaugytojo amžius Švedijoje yra 37 metai. 

1 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 
(N=205) 

2 pav. Tyrimo dalyvių nuomonių pasiskirstymas, atsižvelgiant į fizinę įtampą keliančius veiksnius 
(N=205)

rizikų nustatymas Švedijoje, 
gerosios patirties sklaida Lie-
tuvoje“. Pasirinkta kiekybi-
nio tyrimo strategija. Tyrimo 
duomenų rinkimui taikyta 
anketinė apklausa. Tyrimo 
priemonę sudarė 3 klausimų 
blokai: 1)  sociodemografiniai 
duomenys; 2) psichosocialinė 
rizika; 3) santykių ypatumai. 
Tyrimo priemonė  buvo su-
daryta vadovaujantis Psicho-
socialinių profesinės rizikos 
veiksnių tyrimo metodiniais 
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Sulaukę 60 ir daugiau metų, slaugytojai palieka darbo vietą, sumažindami medicininių 
klaidų tikimybę.  

Švedijoje nei vienas iš apklaustųjų nenurodė, kad dirba viršvalandžius.  Lietuvoje 22,00 
proc. (n=66) slaugytojų atsakė, jog tenka dirbti viršvalandžius [8]. Moksliniuose šaltiniuose 
teigiama, kad ilgos darbo valandos yra susijusios su padidėjusia prastesnių darbo rezultatų, 
traumų ir daugelio lėtinių ligų atsiradimo rizika [1].

Tyrimo duomenimis, iš 78,00 proc. (n=160) slaugytojų darbo vietoje tikimasi aukštų 
rezultatų,  91,00 proc. (n=187) jų akcentuoja, kad darbo krūvis yra didelis, 75,00 proc. 
(n=154) sutinka dėl spartaus darbo tempo. Nustatyta, kad sparčiai dirbantieji daug dažniau 
pavargsta ir jaučia liūdesį, yra depresyvūs ir išsekę, lyginant su tais, kurių darbo tempas 
nėra spartus [13]. Pastebėta, kad 27,00% (n=55) slaugytojų tenka dirbti ilgiau, nes paskirtas 
laikas atlikti užduotis yra per trumpas. Kitų tyrėjų teigimu, esant užduotimis atlikti skirto 

laiko stygiui, slaugytojai at-
sisako pagalbinių priemonių, 
kurios padėtų pacientus kelti, 
keisti jų padėtį – taip kenk-
dami savo sveikatai [12].

Nustatant efektyvią ir 
komfortišką slaugytojų darbo 
aplinką, buvo paklausta „Ar 
Jūsų darbo aplinka yra er-
gonomiška?“ Į klausimą 
didžioji dalis 99,00 proc. 
(n=203) atsakė „taip“ ir tik 
1,00 proc. (n=2) slaugytojų 
darbo aplinką įvertino nei-
giamai. Galima teigti, kad 
Švedijoje slaugytojai yra pa-
tenkinti savo darbo vietomis, 
o  ligoninių administracija 
skiria daug dėmesio ergono-
miškų darbo vietų sukūrimui 
(3 pav.). Lietuvoje net 1/3 
dalis slaugytojų nepatenkinti 
savo darbo aplinka ir pastebi 
ergonomikos deficitą, ypač 
akcentuojamos senos, nefunk-
cionalios lovos. Dėl minėtų 
priežasčių sunku taisyklingai, 
ergonomiškai keisti paciento 
kūno padėtį, nepakenkiant 
pacientui ir išsaugant slau-
gančiųjų asmenų sveikatą [8]. 

Išanalizavus tyrimo daly-
vių atsakymus, pastebėta, kad 
tik 10,00 proc. (n=21) slaugy-
tojų turėjo nesaugų kontaktą 
su biologinėmis medžiago-
mis, pvz., įsidūrė su krau-
juota adata, buvo kontaktas 
su paciento skrandžio turiniu, 
seilėmis ir / ar išskyromis iš 
kvėpavimo takų (3 pav.). Tuo 
tarpu daugiau kaip 1/2 dalis 
Lietuvos asmens sveikatos įs-
taigose dirbančių slaugytojų 
bent kartą turėjo nesaugų 
sąlytį su biologinėmis me-
džiagomis [8]. Literatūroje 
teigiama, kad slaugytojai daž-
niausiai įsiduria su kraujuota 
adata ir yra linkę nepranešti 

3 pav. Tyrimo dalyvių nuomonių pasiskirstymas dėl darbo vietos ergonomiškumo, nesaugaus kontakto 
su biologinėmis medžiagomis, dezinfekcinių medžiagų šalutinio poveikio (N=205)

4 pav. Tyrimo dalyvių nuomonių pasiskirstymas, atsižvelgiant į psichologinę įtampą keliančius 
veiksnius (N=205)
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apie patirtą mikrotraumą dėl potencialių pasekmių (konfiden-
cialumo pažeidimo, teigiamo atsakymo rezultato, pakenkimo 
karjerai) [15]. 

Kitas svarbus veiksnys yra dezinfekcinių medžiagų šalu-
tinis poveikis. Dauguma slaugytojų (93,00 proc., n=191) nėra 
patyrę dezinfekcinių medžiagų šalutinio poveikio, tik 7,00 
proc. (n=14) jų teigia patyrę  dezinfekcinių medžiagų šalutinį 
poveikį (3 pav.). Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstai-
gose šalutinis  dezinfekcinių medžiagų poveikis fiksuojamas 
šešis kartus dažniau. Dažniausias šalutinis poveikis buvo 
rankų odos išsausėjimas ir sutrūkinėjimas. Užfiksuota atvejų, 
kai slaugytojai patyrė kvėpavimo takų dirginimą, nosies už-
gulimą, čiaudulį ir akių graužimą [8]. Moksliniuose darbuose 
teigiama, kad nuo dezinfekcinių medžiagų gali pasireikšti 
neigiamas poveikis gleivinei ir kvėpavimo takams, kartais 
net pabloginant astmos kontrolę [2,3].

Tiek Švedijoje, tiek Lietuvoje sveikatos priežiūros įstai-
gos bei sveikatos apsaugos sistema nuolat vystosi bei nuolat 
vykdomos reformos. Atliekant tyrimą buvo svarbu nustatyti 
ar įvairūs pokyčiai ir reformos darbe sukelia nesaugumo ar 
neužtikrintumo dėl ateities būseną. Atsakymai pasidalino 
praktiškai po lygiai. 39,00 proc. (n=80) respondentų atsakė, 
kad pokyčiai sukelia nesaugumo ar neužtikrintumo dėl atei-
ties būseną, o 38,00 proc. (n=78) respondentų nesureikš-
mino vykdomų reformų masto (4 pav.). Lietuvoje net apie 
1,5 karto dažniau jaučiama nesaugumo, neužtikrintumo dėl 
ateities būsena [8]. Asmenys, jaučiantys neužtikrintumą dėl 
įvairių gyvenimiškų situacijų, linkę į padidintą raminamųjų 
ir migdomųjų medikamentų vartojimą [18].

Nustatyta, kad tik 24,00 proc. (n=49) Švedijos slaugy-
tojų jaučia vyraujančią baimę dėl medicininės klaidos (4 
pav.). Švedijos gydymo įstaigose stengiamasi analizuoti 
medicininės klaidos priežastis, o ne bausti įvykus netyčinei 
medicininei klaidai. Lietuvoje medicininės klaidos baimės 
tikimybė yra 3 kartus didesnė [8]. Pagrindinės priežastys, 
sąlygojančios medicinines klaidas, susijusios su nekokybišku 
kolegų bendradarbiavimu, netinkamai perduodama informa-
cija keičiantis pamainomis bei vaistų vizualiniu panašumu 
[14]. Manoma, kad medicininės klaidos baimė susijusi su 
pasekmių baime (pvz., sugadinta profesinė reputacija ar ski-
riama nuobauda) [14]. 

Darbas su pacientais yra labiausiai matoma ir viena iš 
svarbiausių slaugytojų darbo dalių. Didžioji dalis 87,00 proc. 
(n=178) apklaustųjų nurodė, kad nėra sunkumų bendraujant 
su pacientais (4 pav.). Lietuvoje bendravimo su pacientais  
sunkumų kyla 3 kartus dažniau [8]. Beveik visiems slaugy-
tojams tenka susidurti su mirtimi, kuri yra emociškai sun-
kus pergyvenimas. Švedijoje pusė apklaustųjų 79,00 proc. 
(n=162) sutiko su teiginiu, jog mirštančiųjų slauga yra emo-
ciškai sunkus procesas (4 pav.). Įvertinus šiuos rezultatus, 

galima daryti prielaidą, kad slaugytojai Švedijoje adekvačiai 
vertina vieną iš sunkiausių emocinių procesų. Gauti duome-
nys patvirtina teiginį, kad mirštančių slauga slaugytojams 
yra iššūkis, keliantis emocinę įtampą ir nerimą [19].

Skirtingai nuo apklausų rezultatų Lietuvoje, Švedijoje 
savo darbo užmokestį 78,00 proc. (n=160) slaugytojų ver-
tina teigiamai (4 pav.). Lietuvoje 3/4 apklaustųjų mano, kad 
jų darbo užmokestis yra netinkamas [8]. Slaugytojus vie-
nijančios organizacijos teigia, kad slaugytojų, lyginant su 
kitomis profesijomis, atlyginimas neturi nuoseklios augimo 
politikos [4]. 

Išvados
1. Daugumos Švedijos gydymo įstaigų slaugytojų darbo 

vietos psichoemocinis klimatas yra palankus. Slaugytojai 
teigia, kad jie patenkinti pasirinkta profesija, darbo už-
mokestį vertina teigiamai. Streso lygis žemas, nedirbami 
viršvalandžiai, o darbo aplinka ergonomiška. Nėra didelės 
baimės suklysti, gydymo įstaigose stengiamasi analizuoti 
medicininės klaidos priežastis, nepuolama bausti, įvykus 
netyčinei medicininei klaidai. Darbą su asmeniniu gyvenimu 
suderinti pavyksta. 

2. Švedijos gydymo įstaigų slaugytojų pagrindinę psi-
chosocialinę riziką kelia dideli darbo krūviai, spartus darbo 
tempas. Pokyčiai ir reformos darbe sukelia nesaugumo ar 
neužtikrintumo dėl ateities būseną. Slaugytojai, kurie susi-
duria su paciento mirtimi, ar sunkiai sergančiaisiais, patiria 
emocinę įtampą ir nerimą. 

3. Remiantis Švedijos pavyzdžiu, Lietuvos sveikatos 
priežiūros įstaigose rekomenduojama sumažinti viršva-
landžius, įtraukti slaugytojus į valdymo procesus, siekiant 
sumažinti neužtikrintumo jausmą. Tikslinga patvirtinti ir 
įgyvendinti algoritminius slaugos personalo darbo metodus, 
kurie sumažintų medicininių klaidų tikimybę. 
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Summary 
Healthcare workers work under extremely stressful conditions. 

One of the largest groups of healthcare workers is nurses. The na-
ture of a nurse‘s job is intensive work with patients. Due to the 
shortage of nursing staff, the high volume of work, the high occu-
pational risk, and the specific nature of shift work, this group of he-
althcare workers is at high risk of occupational stress and burnout. 

The aim of the study is to uncover the psychosocial climate of 
nurses‘ workplaces in Swedish medical institutions.

Research object and methods. The study involved 205 general 
nurses working in Swedish medical institutions. The subjects were 
selected according to the following criteria: voluntarily signed a 
consent form to participate in the study; holding a valid general 
nurse‘s licence; working in X Swedish hospitals during the study 
period. A quantitative research strategy was chosen. A question-
naire survey was used to collect the data. Descriptive statistics cal-
culations and the statistical software Microsoft Office Excel 2019 
were used for data analysis. 

Results. The majority of nurses working in Swedish health 
care institutions have a favourable workplace psychoemotional cli-
mate. Nurses report that they are satisfied with their chosen pro-
fession and have a positive attitude towards their salary. Stress le-
vels are low, there is no overtime and the working environment is 
ergonomic. There is no fear of making mistakes, the medical esta-
blishments try to analyse the causes of medical errors and do not 
attack punishment in the event of an unintentional medical error. 
Work-life balance is good. The main psychosocial risks faced by 
nurses working in Swedish healthcare institutions are: heavy wor-
kloads, fast pace of work. Changes and reforms at work lead to a 
state of insecurity or uncertainty about the future. Nurses who have 
to deal with the death of a patient or seriously ill patients experi-
ence emotional stress and anxiety.
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