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SANTRAUKA 
 

Kazimėnienė A.  Operacinės slaugytojų patiriamo streso ryšys su lėtinio nuovargio pasireiškimu, 
magistranto baigiamasis darbas/mokslinė vadovė dr. Viktorija Grigaliūnienė; Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas, Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra. – Kaunas, 2016, – 72 p. 
Tyrimo tikslas – ištirti operacinės slaugytojų patiriamo streso ryšį su lėtinio nuovargio pasireiškimu. 
Tyrimo uždaviniai: 

1. Ištirti operacinės slaugytojų patiriamo nuovargio pasireiškimą 
2. Išanalizuoti operacinės slaugytojų patiriamo streso veiksnius. 
3. Nustatyti operacinės slaugytojų patiriamo nuovargio sąsajas pagal demografinius duomenis. 
4. Nustatyti operacinės slaugytojų patiriamo streso sąsajas pagal demografinius duomenis. 

Tyrimo metodika: kiekybinis tyrimo metodas, naudojant  anoniminę anketinę apklausą atliktas 2015 
m. balandžio–rugpjūčio mėn.   Tyrime dalyvavo septynių Vilniaus miesto  sveikatos priežiūros įstaigų, 
operacinių skyrių slaugytojai. Viso tyrime dalyvavo 193 slaugytojai. Tyrimui naudoti šie instrumentai: 
slaugytojų lėtinio nuovargio vertinimui naudotas A. Stankaus „Daugiamatis nuovargio inventorius“ 
(angl. The Multidimensional Fatigue Inventory,  MFI-20, o slaugytojų streso įvertinimui darbe - B. 
Pajarskienės, R. Jankausko „Streso darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir 
stresines dirbančiojo reakcijas“ klausimynas. 

Rezultatai: Tyrimo metu nustatytas nuovargio pasireiškimas operacinės slaugytojų tarpe. 
Bendras patiriamo nuovargio vidurkis 39,48 proc. Trečdalis operacinės slaugytojų jaučia fizinį 
(vidurkis 33,81 proc.) ir protinį nuovargį (vidurkis 29,53 proc.), pasižymi sumažėjusia motyvacija 
(vidurkis 29,60 proc.), mažiausiai yra sumažėjęs aktyvumas (vidurkis 26,55 proc.). 

Įvertinus nuovargio pasireiškimą pagal slaugytojų sociodemografines charakteristikas 
nustatyta, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) bendrą nuovargį daugiau patiria netekėjusios (nevedę) 
slaugytojai, jų motyvacija taip pat labiausiai sumažėjusi. Protinio nuovargio statistiškai reikšmingai 
(p<0,05) daugiau patiria našliai ar netekėjusios (nevedę) slaugytojai. 

Patiriamas nuovargis priklauso nuo slaugytojų darbo stažo: statistiškai reikšmingai (p<0,05) 
daugiau fizinio nuovargio patiria ir aktyvumas labiauisiai sumažėjęs 11-15 metų darbo patirtį, turinčių 
slaugytojų tarpe. 

Taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp nuovargio ir slaugytojų 
išsilavinimo: statistiškai reikšmingai (p<0,05) daugiau tiek bendro, tiek fizinio, tiek protinio nuovargio 
patiria slaugytojai su aukštesniuoju išsilavinimu lyginant su slaugytojais, turinčiais aukštąjį 
išsilavinimą. 

Įvertinus patiriamo nuovargio sąsajas su amžiumi, nustatyta, kad statistiškai reikšmingai 
(p<0,01) teigiamai amžius yra susijęs tik su sumažėjusiu aktyvumu, t.y. didėjant amžiui aktyvumas 
darosi mažesnis. 

Įvertinus operacinės slaugytojų patiriamo streso veiksnius nustatyta, kad daugiausia streso kelia 
poveikio galimybės (vidurkis 12,69 proc.), skubėjimas ir darbo pasiskirstymas (vidurkis 12,21 proc.), 
atsakomybė (11 proc.). 

Tyrimo metu nustatytas operacinės slaugytojų patiriamo streso ryšys pagal demografinius 
duomenis. Rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) netekėjusios (nevedę) slaugytojai 
dažniau patiria stresą dėl poveikio galimybių, darbo reikalavimų, bei atsakomybės nei kiti slaugytojai. 
Patiriamas stresas priklauso nuo darbo stažo, nustatyta, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) dirbantys 
11-15 metų dažniau nei kiti patiria stresą dėl poveikio galimybių, vertės ir atsakomybės. Taip pat 
nustatyta, kad statistiškai reikšmingai slaugytojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu dažniau nei 
kiti patiria stresą dėl skubėjimo ir darbo paskirstymo bei įtampos darbe, o slaugytojai su aukštesniuoju 
išsilavinimu – dėl darbo vertės (p<0,05). Slaugytojų amžius yra neigiamai susijęs su stresu dėl 
atsakomybės, t.y. kuo vyresnis slaugytojas, tuo mažiau jis patiria streso dėl atsakomybės (p<0,01).   
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Slaugytojų nuovargis teigiamai susijęs su patiriamu stresu darbe (p<0,05): didėjant nuovargiui, 
didėja ir stresas. 

Išvados: Operacinės slaugytojų patiriamo streso ryšio su lėtinio nuovargio pasireiškimu tyrimo 
rezultatai leido identifikuoti pagrindinius operacinės slaugytojų patiriamo streso veiksnius, patiriamo 
nuovargio pasireiškimą bei jo ryšį su stresu. Patiriamas nuovargis ir streso veiksniai priklauso nuo 
slaugytojų sociodemografinių charakteristikų: šeimyninės padėties, darbo stažo, išsilavinimo, amžiaus.  

Raktiniai žodžiai: operacinė, operacinės slaugytojas, stresas, nuovargis .
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SUMMARY	

	
Kazimėnienė A. Chronic exhaustion relation to stress that is experienced by operating room 

nurses, master's thesis/ scientific leader doc. Viktorija Grigaliūnienė; Lithuanian University of Health 
Sciences, Department of Nursing and Care – Kaunas, 2016, – 72 p. 
 

Objective. To analyze operating room nurses experienced stress factors, occurrence of fatigue 
and relations between fatigue and stress at work. 

Methods. The research took place in Vilnius University hospitals from April to August in 
2015. A qualitative research method – questionnaire was used. One hundred ninety three operating 
room nurses from 7 Vilnius city health care institutions took part. Stress factors experienced by 
operating room nurses, occurrence of fatigue and the interfaces between fatigue and stress at work 
were evaluated during this research. 

“The Multidimensional Fatigue Inventory” MFI-20 (A. Stankus) was used to evaluate chronic 
fatigue of nurses [4]. Evaluation of general, physical and mental exhaustions, reduced activity and 
motivation were performed using this instrument. Questionnaire ”Stress at work rating by psychosocial 
work factors and stressful employee reactions“ written by B. Pajarskienė and R. Jankauskas was used 
to evaluate experienced stress at work by nurses. Six factors: 1. possibilities of the impact, 2. work 
requirements,  3.  rush  and  work  arrangement,  4.  stress  at  work,  5.  evaluation,  6.  responsibility  were  
evaluated. Permission by Bioethics Center of Lithuanian Health Sciences University No. BEC-KS 
(M)-421 was received for the research.  
Descriptive statistics was used for statistic quantitative data; frequencies and average values were 
analyzed; nonparametric data analysis tests were applied. 

Results. The research showed the occurrence of fatigue among operating room nurses. Total 
experienced exhaustion average was 39.48%. One third of operating room nurses experienced physical 
(average 33.81%) and mental (average 29.53%) exhaustion, decreased motivation (average 29.60%), 
and reduced activity (26.55%). Evaluation of the occurrence of fatigue by nurses sociodemographic 
characteristics was found to be statistically significant (p<0.05); general fatigue was more experienced 
by unmarried (single) nurse; their motivation was the most reduced. Mental fatigue was experienced 
more by widowed or unmarried (single) nurses (p<0.05). Experienced fatigue depended on the length 
of service: nurses with 11-15 years of work experience had bigger physical fatigue and reduced 
activity (p<0.05). There was also a statistically significant difference between fatigue and nurses 
education: general, physical and mental fatigues were experienced more by nurses with higher 
education compared to nurses with high degree education (p<0.05). The evaluation of the relation 
between expierienced fatigue and nurses age revealed that activity with increasing age was getting 
lower (p<0.01). The evaluation of the operating nurses stress factors showed that the greatest stress 
was caused by possibilities of the impact (average 12.69%), rush and work arrangement (average of 
12.21%), responsibility (11%). 

Conclusions. Results for chronic exhaustion relation to stress among operating room 
assistants allowed identifying the main factors causing this. The experienced stress and exhaustion 
depends on the sociodemographic characteristics: marital status, working experience, education and 
age. 

Keywords: operating, operating nurse, stress, fatigue. 
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SANTRUMPOS 
 

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos 

Kt. – kiti 

Lent. – lentelė  

p – reikšmingumo lygmuo 

Pav. – paveikslas 

Proc. – procentai 

PSO – pasaulinė sveikatos organizacija 
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SĄVOKOS 
 

Nuovargis – tai organizmo darbingumo mažėjimas po kurį laiką trūkusios veiklos. Pasireiškia fizinio, 

protinio, emocinio nuovargio požymiais. Nuvargus sumažėja žmogaus darbingumas: jis mažiau padaro 

darbų, padaugėja klaidų. Nuovargiui būdingos neigiamos emocijos – abejingumas, bejėgiškumo ir 

nemalonumo jutimas. Tai gali kilti ne tik dėl fiziologinių nuovargio veiksnių, bet ir dėl veiklos 

monotoniškumo, dėl to, kad ji neteikia pasitenkinimo [45]. 

Operacinė slauga – specialioji slaugos praktikos rūšis, apimanti operacinės slaugytojų darbą sterilioje 

aplinkoje (sterilus asistavimas) ir operacinės slaugytojų darbą būnant sterilios aplinkos ir operacijų 

skyriaus tarpininku [31]. 

Operacinės slaugytojas – tai asmuo, baigęs pagrindines slaugos studijas ir įgijęs operacinės 

slaugytojo kvalifikaciją [31]. 

Streso sąvoka (angl. stress – įtampa) nusakoma kaip psichinės ir fiziologinės įtampos būsena, 

organizmo apsauginės reakcijos, kurias sukelia žalingi aplinkos ir vidaus veiksniai – stresoriai [34]. 

Stresorius  – tai streso būseną sukeliantis veiksnys [43]. 
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ĮVADAS 
 

Paskutiniais dešimtmečiais daug dėmesio skiriama patiriamo streso darbe tyrinėjimams, nes 

Lietuvoje emocinė žmonių įtampa tapo viena iš opiausių ir dažniausiai nagrinėjamų problemų [42]. 

Kaip nurodo V. Reigas [48], XXI a. daug kas keičiasi: gyvenimo būdo ir darbo tempas, konfliktų 

sprendimas, sveikatos problemos, naujos technologijos ir kt. Nuo 1990 m. mokslo publikacijose yra 

nagrinėjami stresą sukeliantys veiksniai, kurie susiję su darbo tempo intensyvumu, konfliktais darbe, 

vadovavimo stiliumi, asmenybės skirtumais, naujų technologijų atsiradimu, socialiniais santykiais ir 

kt. Dabartinis intensyvus gyvenimas sukuria naujų psichosocialinių streso veiksnių, todėl šių veiksnių 

ir jų poveikio žmogui ištyrimas tampa vis aktualesnis [52]. 

Nuovargis ir stresas, kaip kenksmingas darbo aplinkos veiksnys, būdingas daugelio profesijų 

atstovams. Anot V. Obelenio, V. Malinauskienės [36],  stresas darbe sukelia daugiau kaip ketvirtadalį 

(28 proc.) visų su darbu susijusių sveikatos sutrikimų, dėl kurių netenkama darbingumo dviem ar 

daugiau savaičių. Statistika rodo, kad ES valstybėms kasmet stresas darbe kainuoja mažiausiai 20 

milijardų eurų. Stresas darbe gali sukelti depresiją, nerimą, padidėjusį lėtinį nuovargį ir širdies ligas, jis 

turi didelės įtakos darbo našumui, kūrybingumui ir konkurencingumui [15]. 

Tyrimais įrodyta, jog profesinėje aplinkoje stresas dažniausiai atsiranda tiems darbuotojams, 

kuriems keliami dideli fiziniai ir psichologiniai reikalavimai bei kurių yra mažos savarankiškumo 

galimybės [38]. 

Slaugymas yra daugybės psichologinių resursų reikalaujantis darbas, kuriame kasdien 

susiduriama su stresu. Šios profesijos darbuotojų patiriamas stresas sulaukia vis daugiau mokslininkų 

dėmesio ir susirūpinimo [49]. Įvairius slaugytojų patiriamo streso ir nuovargio ypatumus nagrinėjo 

užsienio autoriai: Y. Azizpour ir kt.[69], M. Kurosawa ir kt. [91], S. Rianhi [107], A. Gulavani, M. 

Shinde [82], S. H. Hamaideh [83], L. Barker, M. Nussbaum [71]. Lietuvoje slaugytojų stresą ir jo 

veiksnius tyrinėjo N. Galdikienė [7], V. Januškevičius, P. Vasilavičius, O. Tamkutonienė [17], L. 

Rovas, J. Lapėnienė, R. Baltrušaitytė [49], V. Kandrašovienė, V. Grigaliūnienė, O. Riklikienė [22]. 

Tačiau streso ir nuovargio raiška tarp operacinės slaugytojų yra mažai tyrinėta tema. Operacinės 

slaugytojų atliekamas darbas atsakingas, sudėtingas, reikalaujantis daug pastangų ir didelio 

profesionalumo. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2013 metais Lietuvos stacionaruose atlikta 312 

498 operacijos [13]. Operacijai atlikti reikalinga komanda, kurioje vienas iš narių yra operacinės 

slaugytojas. Operacinės slaugytojų darbo reikalavimai nuolat auga. Jų profesinėje veikloje dažnai 

pasitaiko sudėtingų situacijų ir nelengvų sprendimų, kurie sukelia kasdienį stresą [64]. 
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Y. Kawno (2008) teigia, kad darbas operacinėje, lyginant su darbu kituose slaugos srityse, 

reikšmingai susijęs su didesniu stresu bei nuovargiu [88]. Svarbu išsiaiškinti, kokie veiksniai 

operacinės slaugytojų darbe turi įtakos stresui atsirasti, kaip išsiugdyti gebėjimą jį valdyti ir kokius 

metodus pritaikyti streso prevencijai [7]. 

Todėl šio tyrimo rezultatai leis identifikuoti pagrindinius operacinės slaugytojų patiriamo streso 

veiksnius, patiriamo nuovargio pasireiškimo dažnį bei jo ryšį su stresu.    
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TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Tyrimo tikslas: ištirti operacinės slaugytojų patiriamo streso ryšį su lėtinio nuovargio pasireiškimu. 

 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Ištirti operacinės slaugytojų patiriamo nuovargio pasireiškimą 

2. Išanalizuoti operacinės slaugytojų patiriamo streso veiksnius. 

3. Nustatyti operacinės slaugytojų patiriamo nuovargio sąsajas pagal demografinius duomenis. 

4. Nustatyti operacinės slaugytojų patiriamo streso sąsajas pagal demografinius duomenis. 

5. Nustatyti slaugytojų patiriamo nuovargio ir streso sąsajos 

 

Tyrimo hipotezė: operacinės slaugytojų jaučiamas nuovargis turi įtakos patiriamam stresui darbe. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Slaugytojų su darbu susijusio streso samprata  

	
Vis dažniau kalbama apie stresą ir jo įtaką žmogaus sveikatai. Stresas tampa rimta medicinine 

problema, 21 amžiaus epidemija, todėl Pasaulinėje sveikatos deklaracijoje „Sveikata visiems XXI a.“ 

tarp įvairių sveikatos tikslų įvardijamas ir psichikos sveikatos gerinimas, akcentuojamos mokslo žinios 

sveikatai ir ypač partnerių susitelkimas sveikatos tikslams [53].   

Literatūroje pateikiamos įvairios streso sąvokos. Stresas [angl. stress – įtampa] – tai įtampos 

būsena bei tam tikrų įvykių suvokimas, atsiliepimas į išorinių jėgų sukeltus nepalankius, nemalonius 

bei grėsmingus įvykius vadinamuosius stresorius [56]. 

Psichologas S. Folkman stresą apibūdina kaip ypatingą asmens ir aplinkos santykį, kurį 

asmuo vertina kaip apsunkinantį arba viršijantį jo turimus išteklius ir keliantį grėsmę jo gerovei [62]. 

O. Ray [106], apibūdinant stresą vartoja tiksliau apibrėžiantį terminą „alostazinis krūvis“. 

Pasak O. Ray [106] stresas arba alostazinis krūvis būdingas tuomet, kai asmens gebėjimai ir aplinkos 

reikalavimai yra nelygiaverčiai, o asmuo mano, kad jo gebėjimai turi atitikti tuos reikalavimus. Kaip 

teigia L. Urnikytė, K. A. Kaminskas [59] svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp asmens susidorojimo 

gebėjimų ir aplinkos reikalavimų, siekiant išlaikyti psichologinę harmoniją ir išvengti psichologinio 

nestabilumo. Šių gebėjimų asmuo gali išmokti, tačiau tam reikalingos sąmoningos pastangos. 

Tačiau vis daugiau mokslininkų dėmesio sulaukia stresas, kuris sukelia ilgalaikes neigiamas 

pasekmes, kurį nagrinėjant, daugelis autorių remiasi R. S. Lazarus sukurtu streso įveikos sąvokos 

apibrėžimu. Remiantis R. S. Lazarus, streso įveiką galima apibūdinti kaip visuminį procesą, apimantį 

emocines, kognityvines ir elgesio pastangas pašalinti, kompensuoti, kontroliuoti arba pakeisti su 

stresine situacija susijusius esamus arba laukiamus sunkumus [46]. 

Pagrindinė streso priežastis – tai konfliktas tarp žmogaus poreikių bei vilčių ir realybės. Toks 

konfliktas gali kilti dėl neteisingos informacijos apie tikrovę, nerealių lūkesčių ar nepakankamo 

dėmesio kito žmogaus viltims [2]. 

Stresas yra vienas iš didžiausių profesinės rizikos veiksnių Europos Sąjungoje. Po nugaros 

skausmo ir raumenų ir kaulų ligų, stresas užima antrą vietą su darbu susijusių sveikatos problemų [99]. 

Didėjantis įvairių susirgimų skaičius dėl darbe patiriamo streso tampa viena iš daugėjančių nedarbo 

dienų priežasčių, dėl to patiriamas ne tik socialinis, tačiau ir ekonominis nuostolis organizacijos bei 

šalies lygmeniu [54]. Darbe patiriamas stresas tampa ne tik individo, tačiau ir organizacijos bei 
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valstybės lygmens problema [54]. Todėl išsivysčiusiose šalyse jau nuo XX a. pradžios stresui darbe, 

kaip ypač aktualiai profesinės sveikatos problemai, skiriamas ypatingas dėmesys. 

Stresas darbe – darbuotojo reakcija į nepalankius darbo aplinkos sąlygų, darbo reikalavimų, 

darbo organizavimo, darbo turinio, darbuotojų tarpusavio santykių ir/ar santykių su darbdaviu 

psichosocialinius veiksnius [66]. Ši būsena apibūdinama kaip stiprus susijaudinimas ir didelis 

nepasitenkinimas, taip pat dažnai kaip jausmas, kad per daug reikalaujama [118]. 

Ilgalaikio streso rezultatas yra profesinis perdegimo sindromas. Pirmą kartą šią sąvoką  1970 

m. panaudojo amerikiečių psichologas H. J. Freudenbergeris, ir apibūdino kaip emocinį išsekimą, 

motyvacijos praradimą ir įsipareigojimų sumažėjimą [94]. Viena žinomiausių profesinio perdegimo 

sindromo tyrinėtojų yra socialinės psichologijos specialistė Christina Maslach. Mokslininkė profesinį 

perdegimo sindromą apibūdina ne kaip trumpalaikę ar greitai galinčią praeiti būseną, o ilgai trunkančią 

reakciją į nuolatinius emocinius ir tarpasmeninius stresorius darbe [23]. Kaip teigia J. Pacevičius [39], 

profesinis perdegimas – tai chroniško streso fone susiformavęs sindromas, ilgainiui išsekinantis 

darbuotojo emocinius (energetinius) ir asmenybinius išteklius.  

Skiriamos trys „perdegimo“ dimensijos - išsekimas (pervargimas), cinizmas ir 

neveiksmingumas [7].  

· Išsekimas (persitempimas). Žmonės yra išsekę, jaučiasi persitempę emociškai ir fiziškai. Jie 

jaučiasi „išsieikvoję“, išvargę ir nebegali atkurti jėgų. Kai ryte pabunda, jaučiasi taip pat 

pavargę, kaip ir eidami miegoti vakare. Jiems trūksta jėgų imtis naujos veiklos ar bendrauti su 

kitu žmogumi. Išsekimas yra pirmoji reakcija į stresą, sukeltą dėl per didelių reikalavimų darbe 

ar ypatingai didelių pokyčių [7]. 

· Cinizmas. Žmonės būna ciniški, jų požiūris į darbą ir kolegas esti šaltas. Jie iki minimumo 

sumažina įsitraukimą į darbą ar netgi pamina savo idealus. Tam tikra prasme cinizmas yra 

siekimas apsisaugoti nuo išsekimo bei nusivylimo. Žmonės mano, kad būti abejingam yra 

saugiau, ypač nesant tikram dėl ateities arba suvokiant, kad kai kurie prisiimti darbai gali būti 

neatlikti. Tai geriau, negu prarasti viltį. Visko neigimas gali stipriai paveikti jų gerovę ir 

galimybę darbą atlikti tinkamai [7]. 

· Neveiksmingumas. Žmonės jaučiasi neveiksmingi, kiekvienas naujas darbas jiems - iššūkis. 

Pasaulis atrodo „susimokęs“ prieš jų pastangas eiti į priekį, ir tie maži darbai, kuriuos jie 

atlieka, gali atrodyti įprasti. Jie praranda gebėjimą pamatyti tuos skirtumus. Kadangi jie 

praranda pasitikėjimą savimi, praranda ir pasitikėjimą tais darbais [7]. 

Profesinis perdegimas pasireiškia tiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su nuolatiniu 

bendravimu [23]. Anot J. Pacevičaus [40], darbuotojai, kurių darbo esmę ir turinį sudaro dažni ir 

intensyvūs kontaktai su kitais žmonėmis, patiria stiprius psichinius krūvius, kurie ilgainiui pasireiškia 

emociniu išsekimu, intereso darbui praradimu, bendravimo sutrikimais, prastėjančia fizine savijauta.  
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Profesinio „perdegimo“ pasekmės pasireiškia įvairiai: žmogus jaučia emocinį išsekimą, tampa 

labiau linkęs prižiūrėti ir kontroliuoti, o ne padėti, linkęs ieškoti savo nesėkmių kaltininkų [10]. 

Bendravimas su pacientais, klientais, bendradarbiais tampa stereotipiškesnis, sumažėja humaniškumas, 

pozityvumas santykiuose su jais [9]. 

Šiuolaikinėje visuomenėje stresas ir perdegimo sindromas yra aktualūs klausimai sveikatos 

priežiūros specialistams. Slauga apibūdinama, kaip sukelianti stresą profesija, kuriai dažnai būdingas 

aukštas nepasitenkinimo darbu ir profesinio perdegimo lygis daugelyje šalių [73]. Slauga suteikia daug 

potencialių stresinių situacijų darbe, nes slaugytojo profesija reikalauja daug komandinio darbo 

įgūdžių, sugebėjimo teikti priežiūrą 24 valandas per parą, pacientui nuolat rodyti dėmesį, būti 

empatiškam [97].  

Pastarųjų dešimtmečių užsienio mokslininkų [77, 96, 86, 84, 97, 107] tyrimo rezultatų 

duomenimis, slaugytojo darbas priskiriamas padidintos streso rizikos profesijų grupei. Li-Ping Chou 

[94] teigimu, iš penkių skirtingų medikų specialybių dažniausiai stresą patiria slaugytojai (66 proc.), 

rezidentai (61,8 proc.), gydytojai (38,6 proc), administracijos darbuotojai (36,1 proc.) ir medicinos 

technikai (31,9 proc). 

Stresas bei perdegimo sindromas kelia pavojų ne tik slaugytojų sveikatai ir gerovei, bet taip 

pat yra susijęs su didesne medicinos klaidų tikimybe bei nepakankama slaugos kokybe [94].  Kaip 

teigia J. Tartilas [57], neigiamos streso pasekmės – tai ne vien organizmo išsekimas, psichikos 

problemos, bet ir darbo rezultatų pablogėjimas: daroma daugiau klaidų, sumažėja darbo kiekybiniai ir 

kokybiniai rezultatai, kyla bendravimo problemų ir kita.  

N. Galdikienė [7] teigia, kad slaugytojų darbe streso pagrindiniais veiksniais galėtų būti 

negalėjimas veikti pagal savo moralines nuostatas „atsparumas“ stresui, priimant sprendimus 

slaugytojai turi mažai teisių, psichologinės sąveikos aspektai, tai būtent tarpasmeninio bendravimo 

problemos, personalo konfliktai, artimi bendravimo santykiai ar konfliktai su pacientais, taip pat 

netikrumas dėl kompetencijos ir profesinių žinių trūkumo, per didelis darbo krūvis, personalo 

trūkumas, deleguojama per daug užduočių, prastos darbo sąlygos, dažnai nenumatytos, 

nekontroliuojamos, pasikartojančios situacijos darbe bei aplinkos poveikis: susidūrimas su skausmu, 

kančia, mirtimi ir mirimo procesu, neatsakingai prisiimami įsipareigojimai, ankstesnės psichologinės 

problemos, mažas atlygis už atliktą darbą, pasitenkinimas darbu. 

Stresas sukelia psichofiziologinius pokyčius žmogaus organizme [65].  D. Milutinovič ir kt. 

nuomone, patiriamas stresas slaugytojų darbe ne tik mažina slaugos kokybę, neigiamai veikia 

pasitenkinimą darbu, bet  padidina psichikos ligų sergamumą (nerimą ir depresiją) ir didina fizinių 

negalavimų: širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, skaičių [99], galvos skausmo, virškinimo problemų, 

miego sutrikimų, nuovargio pasireiškimo rizika. Sutrikus įvairioms organizmo funkcijoms, reakcijos į 

stresą gali baigtis visišku žmogaus išsekimu [22].  
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Streso poveikį slaugytojų fizinei sveikatai patvirtina paskutiniųjų metų tyrimų rezultatai. D. 

Mikutienės ir kt. [35] tyrimo duomenimis statistiškai dažniau slaugytojai skundėsi miego sutrikimais 

(67,1 proc.), padažnėjusiu širdies plakimu (67,1 proc.), skrandžio spazmais (51,6 proc.) ir rankų/kojų 

šalimu (51,4 proc.). J. Kalibato ir kt. [21] tyrimo rezultatai atskleidė, kad slaugytojų darbe pagrindiniai 

simptomai streso poveikyje (90,7 proc.) yra nuovargis, miego sutrikimai, padažnėjęs širdies plakimas 

(67,4 proc.), skrandžio spazmai. 

Apibendrinant galima teigti, kad stresas yra sankaupa jausmų, kurie kyla individui dėl 

psichinio ir fizinio pobūdžio apribojimų, nusivylimų, praradimų ir pernelyg didelių reikalavimų. 

Ilgalaikis, nuolatinis stresas gali sukelti  profesinį perdegimo sindromą. Slauga ir slaugymas yra viena 

iš sukeliančių stresą profesijų.  

 

1.2. Operacinės slaugytojų patiriamo streso veiksniai  
 

Stresas darbinėje veikloje atsiranda tarp tų profesijų atstovų, kurių aplinkoje mažos  

savarankiškumo galimybės, o fiziniai bei psichologiniai reikalavimai yra dideli [38]. Viena iš tokių 

profesijų slaugytojai [7]. Neigiami veiksniai, žmonėms sukeliantys stresą, vadinami stresoriais [1]  

Remiantis Gray-Toft ir Anderson JG. [80] galima išskirti 7 pagrindinius streso veiksnius 

slaugytojų darbe: 

· mirties ir kančios išgyvenimas;  

· konfliktai su gydytojais;  

· nepakankamas pasirengimas teikti emocinę paramą pacientams ir jų šeimos nariams; 

·  paramos stoka;  

· konfliktai su slaugytojais;  

· darbo reikalavimai;  

· netikrumas dėl gydymo. 

Pastarojo dešimtmečio tyrimų duomenimis [79, 71] papildomas slaugytojų streso veiksnių 

sąrašas ir teigiama, kad streso šaltiniais gali tapti baimė suklysti, apribojimai organizaciniu lygmeniu, 

darbas pamainomis ir disproporcija tarp darbo ir atlygio. Taip pat išskiriami ir kiti stresoriai, Kaip 

teigia K. Circenis, I. Millere I. [76] dažniausia slaugytojų streso priežastis yra infekcijos baimė. A. 

Gulavani, M. Shinde [82] tyrimo rezultatai atskleidė, kad slaugytojai patiria labiausiai stresą dėl 

gydymo (49 proc.), dėl bendravimo su pacientais ir jų šeimos nariais (48 proc.), darbo krūvio (59 

proc.), konfliktų su gydytojais (49 proc.), pacientų mirties (50 proc.), konfliktų su kitomis sveikatos 

priežiūros priežiūros institucijomis (52 proc.).  
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Stresoriai, kuriuos galima pritaikyti operacinės slaugytojų darbe galima suskirstyti į šias 

kategorijas: poveikio galimybės, darbo reikalavimai, skubėjimas ir darbo paskirstymas, darbo įtama, 

vertė ir atsakomybė [41]. 

Poveikio galimybės. Operacinės slaugytojų darbe didelę reikšmę streso pasireiškimui turi 

socialiniai santykiai darbe (socialinė parama, vadovavimas, galimybės dalyvauti priimant sprendimus, 

familiarumas, diskriminavimas) [5]. 

Pasak A. Razbadausko ir kt. [47], operacinė – tai gydymo įstaigos padalinys, kur visi 

veiksmai griežtai reglamentuoti, slaugytojoms yra labai mažai galimybės dalyvauti priimant 

sprendimus ar kaip nors daryti jiems įtaką, dėl to darbuotojai labiau linkę išgyventi įtampą ir stresą. 

Apie darbe patirtus stresus pasisakė 71 proc. slaugytojų.  

Operacinėje darbas vyksta komandiniu principu. Komandiniu darbu besiremiančioje 

profesinėje slaugos veikloje slaugytojai atlieka organizuojančio specialisto vaidmenį [20]. 

Esminis dėmesys čia skiriamas socialinių mokslų taikymui slaugos praktikoje: 

· vadybos, apimančios gebėjimą valdyti kompleksinį pagalbos pacientui procesą.  

· psichologijos, slaugytojo gebėjimą komunikuoti su pacientu/ klientu, atsižvelgiant į jo 

poreikius, lūkesčius, gebėjimą motyvuoti pacientą siekti kuo didesnės savirūpos. 

· edukologijos, akcentuojančios slaugytojo žinias, kaip teikti slaugą, ko mokyti pacientą ir 

kokiose srityse tobulėti pačiam [63]. 

V. Židžiūnaitė, D. Juonauskienė [63], į komandinį darbą orientuotoje slaugoje, išskiria šias 

slaugytojų kompetencijas: 

· dėmesys skiriamas slaugytojo gebėjimui taikyti multidisciplinines žinias, nes čia būtina spręsti 

kompleksines problemas; 

· priimti sprendimus ir atsakyti už juos; 

· komunikuoti su kolegomis ir pacientais; 

· teikti informaciją kolegoms ir pacientams; 

· mokyti pacientus ir patiems slaugytojams nuolatos tobulėti; 

· gebėti konsultuoti ir teikti psichologinę paramą kolegoms bei pacientams. 

Komandos efektyviam darbui svarbus darbo pasidalinimas tarp komandos narių: 

kompetencija, greita reakcija, tolerancija, darbo išmanymas, susibendravimas, taip pat svarbus 

komandos lyderio vaidmuo, kuris esant kritinei situacijai, galėtų priimti efektyvius sprendimus [16]. 

Operacinės komandoje nuolat dirbantys komandos nariai geriau supranta vienas kitą, lengviau atlieka 

užduotis, tai daro teigiamą įtaką darbo procesui; procesui daro įtakos komandos narių pokyčiai. 

Nepastovūs komandos nariai, dažnai besikeičiantis personalas trukdo susikaupti, prarandamas laikas, 

nukenčia darbo kokybė [16]. 
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Socialiniams santykiams darbe didelę įtaką turi operacinėje dirbančių specialistų 

bendradarbiavimas. B. L. Higgins, J. Maclntosh [85] teigimu, slaugytojai dirbantys operacinėje turi 

laikytis griežtų procedūrų reikalavimų, dirbti su chirurgais ir anesteziologais. Slaugytojai, dirbantys 

operacinėje turi palaikyti ryšį su skyriuje dirbančiu personalu, atlikti „ryšininko“ vaidmenį tarp 

operacinės darbuotojų ir besijaudinančių artimųjų, taip palengvindami būtinos informacijos perdavimą 

tarp operacinės priežiūros komandos ir šeimos bei užtikrindami optimalią pacientų priežiūrą [8]. 

Taigi, operacinės slaugytojo profesijai reikalingas gebėjimas dirbti komandoje bei valdyti 

įvairias situacijas, nes nuo to kartais priklauso visos komandos darbo rezultatas, operacijos sėkmė, o 

kartais net ir paciento gyvybė [64]. 

I. Gailiūtė [8] nagrinėjo slaugytojų nuomonę apie chirurgijos skyriaus komandos darbą. 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad savitarpio pagalba (dirbama, sprendžiama, nutariama kartu), 

supratimas (draugiški, dalykiški, profesiniai, pagarbūs, supratingi santykiai bendradarbiavimas 

(informavimas, žinių teikimas, geras bendravimas, vienas kito papildymas, tarpininkavimas) yra jų 

sėkmingo komandinio darbo stacionare prioritetai. Tyrimo rezultatų analizė parodė, jog stacionaro 

slaugytojai realizuoja savo veiklos funkcijas komandoje, teikdami pacientams sveikatos mokytojo, 

slaugytojo, patikėtinio bei slaugos tyrinėtojo paslaugas. Slaugytojas, tai ne vien tik gydytojo nurodymu 

vykdytojas, bet ir savarankiškas slaugos specialistas, galintis, pasitaręs su pacientu ar gydytoju, pats 

priimti sprendimus. Jis žino savo veiklos funkcijas ir jas atlieka (dokumentacijos vedimą, slaugos 

procedūrų atlikimą, paciento ir artimųjų įtraukimą ir t.t.). Yra atsakingas už savo darbą, tačiau 

trūkstant pagalbos ar žinių, kreipiasi i gydytoją ar kitą sveikatos priežiūros komandos narį [8]. 

N. Istomina ir kt. [16] atliko tyrimą, kuriuo siekė įvertinti komandinio darbo operacinėje 

efektyvumą. Rezultatai parodė, kad operacinėje darbas vyksta komandiniu principu, kur svarbiausia 

darbo pasidalinimas, kompetencija, greita reakcija, tolerancija, darbo išmanymas, susibendravimas, 

pasitikėjimas. Operacinėje komandoje neigiamą įtaką darbo procesui daro komandos narių pokyčiai. 

Nepastovūs komandos nariai trukdo susikaupti, prarandamas laikas, nukenčia darbo kokybė [16]. 

Pastovūs nariai - tai pastovumas, saugumas, geresni darbo rezultatai, mažesnė klaidų, nesusipratimų 

tikimybė, pasitikėjimas, gera psichologinė atmosfera. Chirurgams labai svarbu operacinės slaugytojo 

darbas, buvo paminėta, kad dirbdamas nuolat su vienu ir tuo pačiu operacinės slaugytoju, chirurgas 

jaučiasi saugus, nes slaugytojas gerai išmano operacijos eigą, tiksliai instrumentuoja, dėl to darbas 

vyksta sklandžiau ir greičiau, gerėja darbo kokybė [16]. 

Labai svarbi yra slaugytojų kvalifikacija. Esant nepakankamai slaugytojų kvalifikacijai 

susidaro profesinis bendravimo barjeras tarp gydytojų ir slaugytojų, o jo pasekmė – profesiniai 

konfliktai, todėl tai menkina slaugytojų vaidmenį darbe [103]. Remiantis S. L. Espin ir L. A. Lingard 

[78] tyrimo rezultatais galima konstatuoti, kad dažnai tarp chirurgų ir slaugytojų tvyro įtampa 

operacinėje, gydytojai mažai dalinasi informacija su slaugytojais tam, kad pagerintų slaugos praktiką. 
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Šiuos tyrimo rezultatus papildo 2013 metais L. Pociutės, D. Zagurskienės [44] tyrimo rezultatai, kurie 

atskleidė operacinėje dirbančių gydytojų ir slaugytojų bendradarbiavimo trukdžius. Tyrimo metu 

nustatyta, kad gydytojai ne visada linkę slaugytoją laikyti komandos nariu: 42,3 proc. operacinės 

slaugytojų teigė, kad gydytojai juos dažnai laiko komandos nariais, daugiau nei trečdalis (35,0 proc.) 

manė, kad retai, ir tik kas penktas operacinės slaugytojas (20,3 proc.) – visada. Daugiau nei pusė (63,6 

proc.) operacinės slaugytojų, teigusių, jog gydytojai juos retai kada laiko komandos nariu, nejaučia ir 

pagarbos iš gydytojų. 

Apžvelgtų tyrimų rezultatai patvirtina slaugytojų, dirbančių operacinėje kognytivinių ir 

socialinių įgūdžių turėjimo svarbą. Y. Azizpour ir kt. [69] tyrimo rezultatai atskleidė, kad kuo daugiau 

slaugytojų mano, kad jie neturi pakankamai įgūdžių, tuo labiau jie patiria stresą. L. Mitchell, R. Flin 

[100] išskiria šiuos kognytivinius ir socialinius įgūdžius, kurie užtikrintų operacinės slaugytojų darbo 

kokybę: situacijos suvokimo; sprendimų priėmimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, lyderystės, 

streso ir nuovargio valdymo.  

Darbo reikalavimai. Patiriamam operacinės slaugytojų stresui didelę reikšmę turi darbo 

reikalavimai. Stresas operacinės slaugytojų darbe susijęs su darbo krūviu ir intensyvumu, pobūdžiu ir 

sąlygomis, taip pat atsakomybės dydžiu ir darbo aplinka [46]. Paskutiniais dešimtmečiais sparčiai 

tobulėja operacijų atlikimo technikos, atsiranda daug naujų technologijų, sudėtingos aparatūros, 

instrumentų [32]. Dėl besikeičiančios operacinės slaugytojų darbo aplinkos, keičiasi ir kenksmingų 

veiksnių pobūdis [42] bei keičiasi darbo reikalavimai. 

Operacinės slaugytojams iškelti aukšti profesiniai reikalavimai: jis turi gerai išmanyti darbo 

specifiką, sekti operacijos eigą, iš anksto numatyti operacijos metu galinčias iškilti problemas, laiku 

paruošti reikalingą aparatūrą ir instrumentus, kompetentingai asistuoti gydytojui. Tai darbas, 

reikalaujantis nuolatinio budrumo ir pasirengimo [31]. Slaugytojas, dirbantis operacinėje privalo 

mokėti asistuoti įvairioms operacijoms (pagal chirurgijos rūšis); suteikti pirmąją medicinos pagalbą 

(dirbtinis kvėpavimas, netiesioginis širdies masažas, deguonies kaukės prijungimas, venos 

punktavimas, kraujavimo stabdymas); padėti paimti organizmo skysčių, sekretų tyrimams; išsiųsti tirti 

biopsinę medžiagą; išsiųsti amputuotas galūnes ir kitus organus į patologinės anatomijos skyrių; pildyti 

operacijos dokumentus [31]. 

Operacinės slaugytojų pagrindinis prioritetas savo darbe yra užtikrinti paciento gerovę. 

Remiantis M. Kelvered ir kt. [89], galima išskirti šiuos operacinės slaugytojams keliamus 

reikalavimus: 

· pasitikėjimo pacientui suteikimas (slaugytojas suteikia pacientui pasitikėjimo jausmą, 

akių kontaktu, artumu, balsu ir žodžiais. Jis parodo pacientui, kad supranta jo 

pažeidžiamumą ir nežinomybę dėl operacijos baigties, tai padeda išvengti pooperacinių 

komplikacijų). 



 22

·  paciento išklausymas (slaugytojas padeda įveikti pacientui baimę, nerimą, kalbasi su 

pacientu, būna empatiškas prieš operaciją). 

· pagarba pacientui (slaugytojas užtikrina, kad po operacijos pacientas būtų švarus, 

drabužiai turi nevaržyti paciento ir nesukelti neigiamų jausmų). 

· pasitikėjimo atmosferos kūrimas (slaugytojas paruošia sterilias priemones ir kitą įrangą, 

taip užtikrinama pasitikėjimo atmosfera, kad pacientas kuo mažiau baimintųsi). 

· bendradarbiavimas su chirurgu (slaugytojas detaliai planuoja ir pasirengia kiekvieno 

paciento operacijai); 

· saugios slaugos užtikrinimas (slaugytojas rūpinasi paciento gulima pozicija lovoje, 

siekiant išvengti neurologinių sutrikimų, operacijos metu stebi ar visos priemonės ir 

instrumentai pašalinti nuo operuojamo paciento kūno); 

· operacijos eigos stebėjimas (slaugytojas stebi operacijos eigą); 

·  aseptikos ir antiseptikos ir asmens higienos taisyklių laikymasis (slaugytojas prižiūri, 

kad visos medžiagos ir priemonės būtų sterilios, siekiant išvengti infekcijos rizikos); 

· paciento odos paruošimas (ypatingai svarbus reikalavimas slaugytojui iškyla ruošiant 

paciento odą po traumų ar nelaimingų atsitikimų). 

· kūno temperatūros ir kūno drėgmės matavimas (sekti paciento temperatūros, kūno 

drėgmės pokyčius, nuolat informuoti chirurgą) 

Taigi, dideli darbo reikalavimai operacinės slaugytojų darbe  sukelia nuovargį, išsekimą, 

depresiją ar kitas sveikatos problemas bei didina klaidų tikimybę darbe [106].   

Atsakomybė. Darbo reikalavimai labai glaudžiai siejami su slaugytojų atsakomybe, neretai 

tenka slaugyti silpnus ar mirštančius pacientus. Slaugytojai, dirbdami operacinėje, kiekvieną dieną 

susiduria su pacientų ar jų artimųjų kančia, sielvartu, mirtimi [107]. Emocinių išgyvenimų priežastys 

dažniausiai susijusios su pacientų mirtimi, slaugytojų pasirengimo, sugebėjimų ir įgūdžių stoka [72]. 

Slaugydami pacientus, tenkindami jų gyvybinius poreikius, slaugytojai atiduoda daug savo energijos, 

jėgų, įsigilina į pacientų situaciją, stengiasi jiems padėti, suprasti, užjausti. Labai svarbu, kad 

slaugytojai nepamirštų savo asmeninių poreikių, nes juos ignoruodami gali greitai pervargti emociškai, 

o tai sumažintų jų darbingumą bei atliekamo darbo kokybę [9]. 

Skubėjimas ir darbo pasiskirstymas. Dar vienas veiksnys, turintis įtakos streso 

pasireiškimui yra skubėjimas. Kaip teigia B. L. Higgins, J. Maclntosh [85] neretai slaugytojai, 

dirbantys operacinėje turi skubėti, siekiant išgelbėti paciento gyvybę. Slaugytojams tenka praleisti ilgą 

laiką kartu su chirurgu, kartais net aštuonias ar dvylika valandų. 

Taip pat labai svarbus veiksnys yra darbo pasiskirstymas ir organizavimas. Vienas iš 

stresogeninių veiksnių, lemiantis slaugytojų patiriamą stresą yra naktinis ar pamaininis darbas. 
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Daugelio autorių [48, 49, 14] įrodyta, kad naktinis darbas yra nefiziologiškas žmogaus organizmui, 

alinantis ir sukeliantis papildomą stresą.  

Slaugytojo profesija – viena labiausiai su naktiniu darbu susijusių profesijų [76]. Kaip teigia 

S. Celik [75], operacinės skyriai – tai visą parą dirbantys padaliniai, kuriuose darbuotojų skaičius 

dienos ir nakties metu mažai skiriasi, dauguma darbuotojų dirba kintančiu grafiku, dažniausiai 

paromis, ar po 12 valandų pamainomis. Darbas trumpesnio laikotarpio pamainomis šiuose skyriuose 

yra neracionalus, kadangi per parą dažnai keičiantis personalui, santykinai daugiau laiko skiriama 

pacientų dokumentų, klinikinių situacijų kaitos bei esamos būklės analizavimui, proporcingai sumažėja 

laikas diagnostikai ir gydymui [14]. Pacientai ligoninėse tiriami, gydomi ir prižiūrimi tiek dieną, tiek 

naktį. Ligos, nelaimingi atsitikimai įvyksta bet kuriuo paros laiku. Ligoninėse besigydantys pacientai 

pusę laiko ten prabūna naktį. Juos medikai turi prižiūrėti, gydyti, suteikti skubią medicininę pagalbą 

[18]. Tyrimais nustatyta, kad slaugytoja naktį pacientams atlieka vidutiniškai 51 veiksmą (leidžia 

vaistus, keičia tvarsčius, patalynę, tenkina pacientų fiziologinius poreikius ir kt.) [75]. Taigi, 

slaugytojų darbas nenutrūksta visą parą, tai yra būtinybė, tačiau toks darbas gali turėti neigiamą 

poveikį slaugytojų gebėjimui veikti bei jų teikiamų paslaugų kokybei [67].  

Naktinis, arba pamaininis darbas turi įtakos darbuotojų sveikatai. Kaip teigia P. Vasilavičius 

ir kt. [60], pagrindiniai sveikatos sutrikimai, įvardijami sveikatos priežiūros darbuotojams, kurie dirba 

naktimis, yra miego ir virškinimo sistemos sutrikimai, problemos, susijusios su pasikeitusiais valgymo 

įpročiais. Tai pasireiškia apetito praradimu, irzlumu, nuovargiu ir nerimo bei baimės pojūčiu, dėl to 

formuojasi stresas. Darbas pamainomis ir darbas naktį neigiamai veikia darbuotojo vaidmenį 

šeimyniniame gyvenime ir socialinį aktyvumą [60]. Pamainos tipas ir tai, kaip pamaininis darbas yra 

organizuotas, taip pat yra svarbu. Įrodyta, kad slaugytojos, kurių darbo valandos periodiškai keitėsi 

(rotacijos principu), statistiškai patikimai dažniau jautė didesnę įtampą, nerimą, depresiją ir nuovargį, 

palyginti su slaugytojomis, kurios dirbo kitomis darbo pamainomis [95]. A. Liumienė [30] tyrė 

sveikatos ir kintančio darbo laiko režimo sąsajas. Slaugytojų atsakymų analizė atskleidė, kad kintantis 

darbo laiko režimas turi įtaką slaugytojų fizinei ir psichosocialinei sveikatai. Ilgesnės darbo valandos 

dažniau sukelia sveikatos problemų. Tyrimo metu nustatytos pagrindinės slaugytojų fizinės sveikatos 

problemos, pasireiškiančios fiziniu nuovargiu, stuburo skausmu, galvos svaigimu ir skausmu, apetito 

pokyčiais [30]. Nustatyta, jog kintant darbo trukmei didėja slaugytojų, neprisitaikančių prie kintančio 

darbo režimo, skaičius. Ilgesnės darbo valandos bei pamaininis darbas dažniau sukelia 

psichosocialinės sveikatos problemas. Tyrimo dalyviai skundėsi, kad atsirado nuotaikų kaita, 

abejingumas, dirglumas ir įtampa, suvokimo, atminties pokyčiai. Dėl kintančio darbo režimo kyla 

problemų planuojant savo ir šeimos laisvalaikį bei bendraujant su artimaisiais [30]. 

Darbo įtampa. Operacinė yra sudėtinga, stresinė ir potencialiai pavojinga aplinka. Rizika 

atsiranda dėl sudėtingos pacientų būklės, chirurgo kompetencijos atlikti sudėtingas procedūras, 
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komandos dinamikos, aplinkos sąlygų [69]. Dėl padidintos ir rizikingos aplinkos operacinėje dirbantys 

slaugytojai patiria stresą [102]. Operacinėje slaugytojai susidūria su daugeliu pavojų, tokių kaip 

traumatizmo, toksinių ir infekcijos rizikos veiksnių, radiacijos, triukšmo, visa tai kelia grėsmę 

slaugytojų saugumui ir sveikatai [92].  

Vertė. Operacinės slaugytojų atliekamas darbas atsakingas, sudėtingas, reikalaujantis daug 

pastangų ir didelio profesionalumo, tačiau menkas profesijos prestižas, maži atlyginimai bei Europos 

Sąjungos erdvė suteikia slaugytojams palankias sąlygas išvykti dirbti į kitas šalis [87]. Slaugytojų 

darbo jėgos senėjimo ir trūkumo apraiškos jau stebimos ir Lietuvoje. Ketinimus keisti ir pasirinkti 

geriau vertinamą bei apmokamą darbą taip pat sąlygoja nepasitenkinimas savo darbu [44]. Lietuvoje 

atlikti tyrimai [61, 28] atskleidė, kad net 84,4 proc. slaugytojų jaučia emocinę įtampą, jų darbo 

nevertinimą. Taip pat slaugytojai jaučia socialinės ir psichologinės paramos trūkumą ir nėra patenkinti 

gaunamu atlyginimu bei darbo perspektyvomis. Šiuos tyrimo rezultatus papildo L. Rovo ir kt. [49] 

tyrimo išvados, nors slaugytojai teigė, kad darbas stimuliuoja, atrodo įdomus ir vertingas, slaugytojai 

gerbia save, savo kolegas ir jaučiasi vertinami darbe, tačiau vis dėlto tik 5,5 proc. apklaustųjų yra 

patenkinti gaunama alga ir užimamomis pareigomis. 

Apibendrinant galima teigti, kad operacinės slaugytojų patiriamą stresą lemia daugelis 

veiksnių: socialiniai santykiai darbe (situacijos suvokimo; sprendimų priėmimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo, lyderystės, streso ir nuovargio valdymo), aukšti darbo reikalavimai, atsakomybė, 

darbo paskirstymas (naktinis, pamaininis darbas), darbo įtampa, slaugytojo vertės suvokimas. Šie 

veiksniai atskleidžia operacinės slaugytojų veiklos problemas ir galimybes, siekiant slaugytojų 

kokybiškos veiklos užtikrinimo. 

 

1.3. Slaugytojų su darbu susijusio lėtinio nuovargio apibūdinimas 

	
Nuovargis yra sudėtinga problema. Nuovargis yra apibūdinamas kaip subjektyvus fizinės ir 

(ar) protinės energijos trūkumas, kuris individo suvokiamas kaip turintis neigiamos įtakos kasdieniam 

pageidaujamam aktyvumui [27].  

Vieni skundžiasi fiziniu nuovargiu, kiti – protiniu, o dar kiti – bendru, bet jis visada 

pasireiškia kaip jausmas ir subjektyvus savo organizmo būklės įvertinimas [51]. Nuovargis gali būti 

fizinis ir protinis. Protinis nuovargis apibūdinamas kaip sumažėjusi motyvacija, protinis išsekimas. 

Fizinis nuovargis apibūdinamas kaip sumažėjusios fizinės žmogaus galimybės [55]. Objektyviai 

vertinti nuovargio intensyvumą sunku, nes neaišku, ar tai simptomas, ar sindromas, ar liga [19].  
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Nuovargis yra sudėtingas fiziologinis procesas, kuris apima visas organizmo sistemas, bet 

daugiausia – centrinę nervų sistemą [51]. Ilgas, sunkus ir įtemptas darbas mažina organizmo 

darbingumą ir darbo našumą, blogėja bendra savijauta, dėmesys, atmintis, sunkiau susikoncentruoti, 

žmogus subjektyviai jaučiasi pavargęs. Jei darbas sunkus, ilgai trunka, esti didelė nervinė-emocinė 

įtampa, nesilaikoma racionalaus darbo ir poilsio režimo, nuovargio reiškiniai akumuliuojasi. Tokiu 

atveju susidaro kokybiškai nauja funkcinė arba patologinė organizmo būklė, kuri vadinama 

pervargimu [11]. Pervargstama pamažu, ilgą laiką didėjant organizmo funkciniams pakitimams. 

Pervargimui būdinga ryškesnis darbingumo ir darbo našumo mažėjimas. Daugiausia nukenčia centrinė 

nervų sistema: skauda galvą, juntamas bendrasis silpnumas, blogėja atmintis, sutrinka miegas, 

netenkama apetito, sumažėja organizmo atsparumas įvairiems kenksmingiems aplinkos veiksniams 

[51]. Persitempimas – tai ūmiai atsirandantis patologinis reiškinys, kai žmogus atlieka labai sunkų 

darbą, neatitinkantį organizmo jėgų ir jo funkcinių galimybių. Persitempimas pasireiškia dideliu 

bendruoju silpnumu, pykinimu, cianoze, sutrinka širdies ritmas, skauda širdies plote. Persitempęs 

žmogus gali netekti sąmonės, net mirti. Gali prasidėti širdies dilatacija, atsirasti negrįžtamų širdies ir 

kraujagyslių bei kitų sistemų pakitimų. Persitempus būtina neatidėliotina medicinos pagalba [11]. 

Kaip teigia R. Shen ir kt. [109] nuovargis lemia energijos stoką ir apriboja fizinį ir 

kognityvinį asmens funkcionavimą. 

Russell K., Portenoy M. D., Chairman [108] išskiria šiuos nuovargio simptomus. 

 

1 lentelė. Nuovargio simptomai 

Simptomai 

susiję su 

energijos ir 

gyvybingumo 

pojūčiu 

Simptomai susiję su 

pažinimo pasikeitimu 

Simptomai 

susiję su miegu 

Simptomai 

susiję su 

stiprybe 

Simptomai 

susiję su 

nuotaika 

Nuovargis 

Energijos 

trūkumas 

Apatija.  

Išsekimas 

Sumišimas, 

susipainiojimas  

Apatija  

Neatidumas, 

nedėmesingumas  

Nesusikoncentravimas  

Pablogėjusi atmintis 

Mieguistumas 

Negrąžinantis 

jėgų miegas 

Silpnumas  

Raumenų 

nuovargis  

Įtemptas 

kvėpavimas 

Irzlumas 

Dirglumas 

Nepastovumas 

Prislėgtumas 

  

Nuovargis skirstomas į ūmų ir lėtinį [115]. Ūmus išsivysto tam tikromis aplinkybėmis, 

po fizinio aktyvumo ar šilumoje. Tačiau jei pacientas skundžiasi nuovargiu, besitęsiančiu ilgiau kaip 6 
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mėn., tai laikoma, kad nuovargis jau ne simptomas, bet yra gretutinė patologija [51]. Lėtinis nuovargis 

(LN) ir lėtinis nuovargio sindromas (LNS) – tai sutrikimas, pasireiškiantis vidutiniu ar stipriu, net 

invalidumą sukeliančiu nuovargiu ir psichosomatiniais simptomais [17]. A. Kavoliūnienės [25] 

teigimu, lėtinis nuovargis yra tarpinė būklė tarp sveikų ir lėtinio nuovargio sindromo. 

Remiantis Kanados slaugytojų asociasijos rekomendacijomis, slaugytojų nuovargį galima 

apibūdinti kaip subjektyvų jausmą, pasireikškiantį fizinių ir protinių jėgų stoka. Ši būsena gali svyruoti 

nuo pervargimo iki išsekimo, ir tai apriboja tiek fizinius tiek kognityvinius gebėjimus, atlikti įprastą 

slaugytojo veiklą [74]. Slaugytojų nuovargį įtakoja daugelis veiksnių: fiziologiniai (pvz, paros ritmo 

sutrikimai), psichologiniai (pvz, stresas, budrumas, mieguistumas), elgesio (pvz, darbo modelis, miego 

įpročiai) ir aplinkos (pavyzdžiui, pamainimis darbas). Slaugytojų nuovargio pasekmės gali būti tiek 

fizinės (pavyzdžiui, mieguistumas), tiek psichologinės (pvz. emocinis išsekimas) [74]. 

Remiantis Karen Webb-Anderson [115] slaugytojų nuovargio pasekmės gali būti skirstomos į 

fiziologines, neuropsichologines ir saugos. 

 

2 lentelė. Nuovargio poveikis 

Psichologinis poveikis 

· virškinimo sutrikimai (vidurių pūtimas, 

skrandžio opos, dirgliosios žarnos 

sindromas, vidurių užkietėjimas, 

viduriavimas) 

· sumažėjusi raumenų ištvermė 

· nusilpęs organizmo imunitetas 

· medžiagų apykaitos sutrikimai 

(atsparumas insulinui, nutukimas, 

padidėjęs trigliceridų ir bendro 

cholesterolio kiekis) 

· sumažėjusi geležies koncentracija 

serume. 

· neigiami reprodukciniai rezultatai 

(nereguliarios mėnesinės, sumažėjęs 

vaisingumas ir problemos nėštumo metu) 

· padidinta krūties, prostatos, 

endometriumo ir storosios žarnos vėžio 

rizika 

· miego sutrikimai, įskaitant neramių kojų 

sindromą 

· miegustumas darbo metu 

· potencialiai padidėjusi širdies ir 

kraujagyslių ligų rizika, hipertenzija. 

Neuropsichologinis poveikis 

· sumažėjęs aktyvumas visose pažinimo 

veiklose. 

· trumpalaikės atminties ir dėmesio 

sumažėjimas 

· sutrikę motoriniai įgūdžiai ir pažinimo 

· didesnes skyrybų skaičius 

· menkesnis budrumas 

· nepastovi nuotaika 

·  padidėjęs  irzlumas 

· prastesnė gyvenimo kokybė 
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apdorojimas 

· psichikos sutrikimai: depresija, 

dirglumas ir nerimas 

Poveikis asmeniniam saugumui 

· nemiga susilpnina psichomotorinę veiklą 

(alkoholio kiekis kraujyje yra 0,10 proc.). 

· nemiga padidina transporto avarijų riziką. 

· mieguistumas sulėtina reakcijos laiką, 

sumažina budrumą, susilpnina  

informacijos apdorojimą 

· išauga alkoholio ir kofeino vartojimas ir 

rūkymas 

Poveikis medicinos priežiūrai 

· nesugebėjimas priimti sprendimų 

· klinikinių rezultatų pažeidimai  

· netinkamas aštrių ir pavojingų prietaisų 

naudojimas 

· klaidos 

 

·  nepakankama infekcijų kontrolė 

· neteisingas vaistų dozavimas 

 

 

Apibendrinant galima teigti, kad lėtinis nuovargis tai sutrikimas, pasireiškiantis vidutiniu 

ar stipriu, net invalidumą sukeliančiu nuovargiu ir psichosomatiniais simptomais kaip gerklės 

skausmas, raumenų ir sąnarių skausmas, galvos skausmas, kaklo ar pažasties limfmazgių jautrumas, 

miego sutrikimai, besitęsiančiais ilgiau nei 6 mėnesius. Operacinės slaugytojams nuovargio 

atsiradimui įtakos turi daugelis veiksnių: fiziologiniai, psichologiniai, elgesio ir aplinkos. 

 

 

1.4.	Slaugytojų	lėtinio	nuovargio	veiksniai	
 

Slaugytojų nuovargis susijęs su daugeliu veiksnių: individualių, profesinių, organizacinių. 

Medicinos personalą dažniau nei kitų profesinių grupių darbuotojus veikia per didelis darbo krūvis, 

naktinis darbas [66]. Dideliu darbo krūviu dirbantis asmuo, kuriam trūksta paramos ir laiko pilnai 

atsigauti nuo aukštus reikalavimus keliančio darbo, palaipsniui išeikvoja savo energiją tiek, kad ją 

atgauti tampa nebeįmanoma. R. Vimantaitės, A. Šeškevičiaus [61] tyrimo duomenimis  72,8 proc. 

slaugytojų dirba didesniu darbo krūviu (daugiau kaip 1,0 etato krūviu). 84,4 proc. apklaustųjų nurodo 

emocinę įtampą, slaugytojų darbo nevertinimą, per mažą atlygį už atliekamą darbą. Psichologinį 
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nuovargį po darbo nurodo 86,1 proc. slaugos specialistų. Pagrindinės priežastys, sąlygojančios 

slaugytojų psichologinį nuovargį: 57 proc. nurodo bendravimą su gydytojais, 52 proc. – bendravimą su 

pacientų artimaisiais, 49 proc. – bendravimą su slaugos administracija, 40 proc. – bendravimą su 

pacientais. 

Tarptautinės studijos parodė, kad nuovargis gali lemti ne tik ligų atsiradimą, bet ir darbo 

našumą [86]. 

Slaugytojams nuovargio atsiradimui didžiausią įtaką turi ilgos darbo valandos, pamaininis ir 

naktinis darbas. Dėl patiriamo nuovargio slaugos praktikoje didėja klaidų rizika, o taip pat dėl visiško 

išsekimo slaugytojai turi palikti darbą [112]. Todėl gydymo įstaigos patiria ekonominius nuostolius, 

nes padidėja slaugytojų vėlavimo, pravaikštų, nedarbingumo kaštai, bei išlaidos įdarbinant naujus 

darbuotojus [104]. L. K. Barger ir kt. [70] tyrimo rezultatai patvirtino nuovargio ir medicininių klaidų 

ryšį. M. Kurosawa ir kt. [91] teigimu nuovargis gali būti pasekmė ilgo darbo laiko, ir tai gali tapti 

psichinių susirgimų, miego sutrikimų, depresijos priežastimi, taip pat nuovargis gali būti socialinių 

problemų priežastimi, pvz. eismo įvykių. 

V. Raftopoulos ir kt. [105] tyrimo rezultatai Kipre atskleidė, dauguma slaugytojų patiria 

nuovargį darbe. Nustatyta, kad nuovargiui neturėjo įtakos slaugytojų darbas skirtinguose slaugos 

skyriuose ar slaugytojų šeimyninė padėtis.  

L. Barker, M.  Nussbaum [71] tyrė nuovargio pasireiškimą slaugytojų tarpe. Tyrime dalyvavo 

745 slaugytojai, nustatyta, kad slaugytojai, dirbantys naktinį darbą patiria aukščiausio lygio ūmų 

pervargimą, o slaugytojai, dirbantys pamainomis, labiau linkę patirti lėtinį nuovargį. Slaugytojams 

pasireiškė labiau fizinis nei protinis nuovargis. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad patiriamas nuovargis 

turi įtakos slaugytojų veiklos rezultatams: sprendimų priėmimui, koncentracijai, motyvacijai bei darbo 

pasitenkinimui. 

M. Kurosawa ir kt. [91] Japonijoje atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad slaugytojai patiria 

nuovargį dėl šių veiksnių: jauno amžiaus (virš 20 metų), ilgo darbo laiko (20 ir daugiau valandų per 

mėnesį), pamaininio darbo. Taigi, nuovargis daugiau priklauso nuo darbo aplinkos sąlygų. 

Taigi, pagrindiniai veiksniai lemiantys slaugytojų nuovargį yra naktinis ir pamaininis darbas, 

didelis darbo krūvis, jaunas slaugytojų amžius.  
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1.5.  Tyrimo problemos teorinis pagrindimas  

1.5.1. Streso teorija (H. Selye, 1936) 
 

Stresas turi didžiulę įtaką žmogaus sveikatai, todėl būtina žinoti streso atsiradimo priežastis ir 

veikimo mechanizmus [29]. 

Klasikinės streso teorijos pradininkas ir kūrėjas, Kanados medicinos daktaras Hansas Selje 

(1907- 1982) pirmas pateikė mokslinį biologinio streso sąvokos paaiškinimą [4]. Pasak autoriaus, stresas – 

tai žmogaus psichinės ir fiziologinės įtampos būsena, atsirandanti dėl išorinių ir vidinių dirgiklių arba 

stresorių poveikio [26]. 

Mokslininkas iškėlė idėją, kad streso negalima išvengti, be to ir nėra reikalo: įtampa 

reikalinga organizmo gyvybinei veiklai, be jos gyvybė yra neįmanoma [32]. Įtampa padeda įveikti įvairias 

kliūtis, žmogus tampa energingesnis, geriau gali suvokti save, suprasti ir užjausti kitus [26]. 

Streso reakciją H. Selye pavadino bendruoju adaptaciniu (prisitaikymo) sindromu, įvairius 

poveikius, galinčius sukelti vienarūšes atsakomąsias reakcijas – stresoriais, o stresoriaus veikiamo 

organizmo būseną – įtampos (streso) reakcija [29]. Pasak H. Selye, bendrasis adaptacinis (prisitaikymo) 

sindromas turi tris etapus: 

1. Grėsmės etapas: jame žmogaus organizmas pasyviai bando prisitaikyti prie iškilusios 

neįprastos situacijos, įvyksta fiziologiniai pokyčiai (išskiriami hormonai, dažnėja širdies 

plakimas, kvėpavimas ir kt.), mobilizuojami visi organizmo ištekliai [32]. 

2. Priešinimosi etape organizmas bando atkurti pusiausvyrą. Jei įtempta būklė negerėja ar 

kartojasi, organizmas prisitaiko prie stresoriaus poveikio ir lieka budrumo būsenoje [32]. 

3. Išsekimo etape organizmas išnaudoja visus savo išteklius, jis praranda gebėjimą priešintis, 

atsiranda negrįžtami pokyčiai [43]. 

H. Selye išskyrė eustresą ir distresą bei parodė skirtingą tų adaptacinių reakcijų biologinį 

poveikį organizmui [3]. Jai aplinkos stresoriai būna naudingi (eustresas), tai organizmas skatinamas 

įveikti sunkumus [32]. Eustreso dėka mūsų organizmas prisitaiko prie problemos, atsakomoji reakcija 

išnyksta ir atsiranda naujų jėgų susidoroti su naujomis kliūtimis [3]. Pasak H. Selje, saikinga nervinė 

įtampa netgi grūdina organizmą, tačiau kada patiriamas toks didelis spaudimas, kad nėra galimybės 

atsistatyti, organizmas veikiamas distreso, taip vadinamojo neigiamo streso [43]. Tačiau nustatyti ribą 

tarp naudingo ir žalingo streso yra labai sunku [42]. Tam turi įtakos individualus žmogaus gebėjimas 

adaptuotis ir įveikti stresą [1]. Dažnai ir keletas stresinių psichosocialinių veiksnių nesukelia jokių 

pasekmių, o kartais net vienas veiksnys gali turėti rimtų padarinių sveikatai [43]. 

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad H. Selye teorija paaiškina organizmo reakciją į stresą, 

jo atsiradimo priežastis ir veikimo mechanizmą. Pasitelkiant H. Selye teorijos teiginius, galima 
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išsiaiškinti streso veiksnius bet kurioje aplinkoje, atpažinti pirmus pavojaus signalus. Šios žinios padės 

surasti būdus, stresui sumažinti, arba išvengti jo neigiamų pasekmių sveikatai, taip pat išmokins 

valdyti stresą. 

 

1.5.2. A ir B tipo asmenybės teorija (M. Friedman ir R. H. Rosenman, 1959) 
 

Pasak J. Pikūno, kiekvienas organizmas į stresorių sukeliamus padarinius reaguoja skirtingai 

ir tai, kokį stresą (eustresą ar distresą) pajaus žmogus, priklausys nuo jo asmenybės bei elgsenos tipo 

[43]. 

Pirmą kartą asmenybės  elgsenos  tipus  aprašė amerikiečių kardiologai  M.  Friedman ir  R.  H.  

Rosenman (1959), tyrinėdami savo pacientų elgseną. Jie pastebėjo, kad A tipo elgesys dvigubai 

padidina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis [24]. Nors daugelis asmenybės bruožų, tokie 

kaip ekstraversija, yra įgimti, mokslininkai mano, kad A ir B tipo asmenybių savybės – tai reakcija į 

aplinkos veiksnius, turinti įtakos tarpusavio bendravimui [26]. 

A tipo elgseną sudaro įvairių elgesio komponentų kompleksas. Teorija aprašo A tipo individą 

kaip ambicingą, valdingą, konkuruojantį, lenktyniaujantį, nekantrų ir agresyvų [43]. Tokius žmones 

galima atpažinti ir pagal jų įtemptą veido išraišką, greitą ir garsų kalbėjimą, hiperaktyvumą ir polinkį 

kontroliuoti situaciją [68]. A tipo asmenybės – tai dažniausiai ,,darboholikai", kurie nori pasiekti daug 

tikslų vienu metu. Jie pastoviai turi laiko terminų spaudimo pojūtį, nes nekenčia vėlavimo [58]. 

Savo teorijoje M. Friedman ir R. H. Rosenman teigia, kad A tipo elgesys išreiškiamas trimis 

pagrindiniais požymiais: konkurencingumu, nekantrumu ir priešiškumu (3 lentelė). 

 

3 lentelė. A ir B tipo asmenybių požymiai (sudaryta autorės) 

Asmenybės 

tipai 

Požymiai Aprašymas 

 

 

 

A tipas 

 

 

 

Konkurencingumas 

 

Turi gilų norą konkuruoti ir laimėti, kuris dažnai sukelia 

stresą. 

Savikritiški ir labai jautriai reaguoja į bet kokias nesėkmes.  

Eina link tikslo nejausdami džiaugsmo jausmo dėl savo 

pastangų ar pasiekimų. 

Dėl dažnai patiriamo streso linkę turėti aukštą kraujospūdį  

(hipertenziją) [117]. 



 31

 

 

Nekantrumas 

 

Patiria nuolatinį laiko stokos jausmą (lyg jie nuolatos 

kovoja su laikrodžiu).  

Jie nuolatos užsiėmę. Jei laikas praleidžiamas nenaudingai 

greitai susierzina, tampa nekantrus vėlavimui ir  

tvarkaraščio nevykdymui [68]. 

 

 

Priešiškumas 

Linkę į pykčio protrūkius, gali priešiškai reaguoti, net gi į 

nedidelius incidentus. 

Kai toks elgesys išreikštas atvirai (t.y. fizinis elgesys), tai 

yra traktuojama kaip agresija ar patyčios [117]. 

 

B tipas 

 

Kantrus, lengvai atsipalaiduojantys, neturintys jokio skubos jausmo, jie labiau 

tolerantiški kitiems, patiria mažesnį nerimą bei stresą, t.y. neturintis būdingų A 

tipui charakteristikų [68]. 

 

A tipo asmenybės elgsenos problema dažnai siejama su sveikata [115]. Iš lentelėje aprašytų A 

tipui būdingų požymių galima matyti, kad šios asmenybės labai jautriai reaguoja į stresorius, todėl 

tikėtina, kad tokie žmonės turės didesnę riziką susirgti ligomis, kurias sukelia stresas (aterosklerozė, 

opalige, nemiga ir kt.). Dėl šių savybių jie neretai vadinami ,,streso narkomanais" [68]. 

Atlikta nemažai tyrimų, kuriuose buvo rasta sąsajų tarp atskirų A tipo elgsenos požymių (pvz. 

nekantrumas, priešiškumas) ir ligų išsivystymo [12]. B. Sparagono ir kt. [110] tyrime nustatyta, kad 

beveik pusei A tipo respondentų buvo diagnozuota vainikinių arterijų aterosklerozė, tuo tarpu B tipo 

respondentai šios ligos požymių iš viso neturėjo. Didesnė A tipo elgsenos asmenų rizika sirgti širdies 

bei kraujagyslių ligomis siejama su polinkiu labiau pasiduoti streso poveikiui [12]. A tipo elgsena 

sietina ir su kitais somatiniais sutrikimais: onkologiniais susirgimais [110], chroniško nuovargio 

sindromu [93] ir autoimuniniais susirgimais [114]. 

Duomenys apie A tipo asmenybės būdingumą vyrams arba moterims yra prieštaringi. D. 

Ulvydaitė, remiantis L. Wright (1994) tyrimo rezultatais nurodo, kad vyrai turi aukštesnį agresyvumo 

laipsnį, t.y. labiau nei moterys pasižymi neigiamais stresogeninio elgesio komponentais [58]. Tačiau 

yra ir tokių tyrimų, kurių rezultatai įrodė priešingą poziciją [58]. J. F. Agbu (2012) teigia, kad A tipo 

elgsena labiau būdingesnė moterims [68]. Tuo tarpu G. Weidner (1986) teigia, kad A tipo elgsenos 

skirtumų, lyginant vyrus ir moteris, nenustatyta [116].  

B tipo asmenybės, priešingai, apibūdinamos, kaip neskubančios, draugiškos ir atviros. Jos 

linkusios bendradarbiauti, lengviau susidoroja su iškilusiais sunkumais, geba priimti priešingą 

informaciją ir greičiau randa teisingus problemų sprendimo būdus [29]. 

M. Friedman ir R. Rosenman teigia, jog dar yra ,,mišrus“ AB tipas: tai asmenys, kurie negali 

būti aiškiai suskirstyti į A ar B tipus [117]. Jų manymu, žmonės elgiasi vienaip ar kitaip, priklausomai 
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nuo dominuojančių savybių ir įvairių aplinkybių [24]. Mokslininkai teigia, kad B tipo elgesio galima 

išmokti ir rekomenduoja tą daryti A tipo asmenims. M. Friedman sukūrė metodiką, pagal kurią galima 

pakeisti savo elgesio tipą [68]. 

Taigi, išnagrinėję literatūrą matome, kad A ir B tipo asmenybės teorija apibūdina šiems 

tipams būdingus bruožus. Nuo jų priklausys, kaip žmogus elgsis gyvenime ir darbe. Atlikti tyrimai 

patvirtina, kad A tipo elgesys yra žalojantis ir turi ryšį su įvairiais sveikatos sutrikimais. Todėl galima 

teigti, kad vienas iš uždavinių, mažinant streso poveikį ir tam tikrų ligų riziką, yra A tipo elgesio 

modelio keitimas B tipo elgesiu, t.y. pykčio ir nerimo valdymas bei emocinės įtampos mažinimas. 

Darbas operacinėje reikalauja iš slaugytojų nuolatinio budrumo ir pasirengimo, todėl 

operacinės slaugytojai yra labai jautrūs streso poveikiui, ypač tai aktualu A tipo asmenybėms [68]. 

Nuolat veikiant streso veiksniams, organizmo resursai palaipsniui išsenka, stresorių poveikis 

akumuliuojasi, tai daro įtaką žmogaus savijautai bei sveikatai [29, 32]. A tipo operacinės slaugytojai  

yra sąžiningi ir atsakingi, stengiasi darbą atlikti tobulai. Neretai, kai operacija užsitęsia, sutinka dirbti 

ir viršvalandžius. Po tokios darbo dienos jie jaučiasi pavargę ir pikti. Tai dažnai išprovokuoja 

konfliktus su kolegomis ir šeimos nariais.  

Konkurencingos A tipo asmenybės, siekia įgyti aukštesnį išsilavinimą, išmokti dirbti su nauja 

aparatūra, nuolatos tobulina savo žinias. „Sveika“ konkurencija ir laimėjimų sekimas – tai yra teigiami 

asmenybės bruožai, kurie skatina žmogų produktyviai dirbti. Labai dažnai tokie operacinės slaugytojai 

yra daug pasiekę profesinėje srityje, tačiau nepatenkinti savimi [58]. Jie galėtų būti slaugos praktikos 

mokytojais jaunesniems kolegoms ir perduoti savo patirtį. Reikia pažymėti, kad už savo pastangas A 

tipo operacinės slaugytojai neretai tikisi kolegų, o ypač vadovų pripažinimo ir įvertinimo. Pasak D. 

Ulvydaitės: „ A tipo asmenys siekia būti gerbiami už tai ką jie daro, tuo tarpu B tipo asmenys yra linkę 

būti mylimi už tai kas jie yra“ [58]. 

Sunkumai, kurie iškyla siekiant profesinių aukštumų, kai kuriuos A tipo operacinės 

slaugytojus gali priversti abejoti dėl savo kompetencijos [7]. Jie gali labai nusivilti ir tapti priešiški 

aplinkiniams, dėl savo nesėkmių kaltinti kolegas. Reikia pripažinti, kad kartais pasitaiko ir negarbingo 

konkurencingumo apraiškų, kai siekiant asmeninių tikslų yra peržengiamos etinio elgesio normos, t.y. 

pažeidžiamos kitų slaugytojų teisės, pagarba bei orumas. Dirbant komandoje, tai gali turėti rimtų 

problemų bendradarbiavimui bei organizacijos klimatui. 

Tyrimais įrodyta, kad dėl netaisyklingo darbo režimo A tipo asmenybės negali atsipalaiduoti, 

dėl to prastėja jų miego kokybė [6]. Tai gali tapti galvos skausmų, kraujo spaudimo sutrikimų ir 

nuovargio priežastimi [6]. Blogai pailsėję operacinės slaugytojai būna irzlūs ir priešiški. Bendravimas 

tampa įtemptas ir kolegos slaugytojai stengiasi kuo mažiau kalbėtis, laikydami pyktį savyje [24]. 

Miego stoka paveikia fiziologinę ir psichologinę sveikatą, t. y. nuotaiką, atmintį, budrumą bei 

mokymąsi [90]. Operacinės slaugytojo darbas reikalauja didelės koncentracijos, susikaupimo ir 
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operatyvaus reagavimo, todėl nuovargis gali būti rimtų klaidų priežastimi: laiku neįvykdytas gydytojo 

nurodymas, vaistų koncentracijos perdozavimas, susižeidimas aštriais instrumentais ir t. t. Tai gali 

turėti įtakos operacijos sėkmei bei paciento sveikatai. 

Lyginant asmenybės tipus, B tipo operacinės slaugytojai dažnai būna geros nuotaikos, 

draugiški ir laisvai bendraujantys. Jie turi pozityvesnį požiūrį į aplinką ir į visas problemas reaguoja 

ramiau, todėl lengviau susidoroja su stresinėmis situacijomis [29]. B tipo slaugytojai yra nuoseklūs 

savo mąstyme, elgesyje ir sprendimų priėmime. B tipo žmonės nėra linkę į perfekcionizmą, tačiau jų 

darbo kokybė nėra žemesnė nei A tipo žmonių [58]. Iškilusius sunkumus jie stengiasi spręsti drauge su 

kolegomis. Dirbant operacinės komandoje, kurioje yra A tipo asmenybių, jie moka įsiklausyti į kito 

nuomonę ir dažnai gali užkirsti kelią iškylančiai konfliktinei situacijai, suradę kompromisą [29]. 

Apibendrinant galime teigti, kad operacinės komandoje dažniausiai dirba abiejų asmenybės 

tipų atstovai. Nuo to, kaip jie bendraus tarpusavyje priklausys darbo sėkmė ir psichologinė atmosfera. 

A tipo operacinės slaugytojai turi išmokti valdyti savo pyktį ir priešiškumą, o savo profesionalumą 

panaudoti atliekant atsakingą darbą ir, kai reikia, padėti kitiems. 
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2.TYRIMO METODIKA 

2.1. Tyrimo organizavimas ir metodai 
	

Tyrimo objektas – stresas ir nuovargis operacinės slaugytojų darbe. 

Tyrimo subjektas – operacinės slaugytojai, dirbantys Vilniaus miesto ligoninėse.  

Tyrimo metodas – kiekybinis tyrimo metodas, naudojant anoniminę anketinę apklausą. 

Siekiant ištirti operacinės slaugytojų patiriamo streso ryšį su lėtinio nuovargio pasireiškimu, 2015 m. 

balandžio–rugpjūčio mėn. atliktas tyrimas. Tyrėja išdalino anketas slaugytojams jų darbo vietose. 

Anketų pildymui buvo skirta dvi savaitės. Užpildytas anketas tyrėja surinko pati, nuvykusi į sveikatos 

priežiūros ir gydymo įstaigas. 

Slaugytojų lėtinio nuovargio vertinimui naudotas A. Stankaus „Daugiamatis nuovargio 

inventorius“ (angl. The Multidimensional Fatigue Inventory,  MFI-20) [50]. Šis daugiamatis nuovargio 

inventorius susideda iš 20 klausimų su atitinkama jų numeracija. Respondentas, gavęs lentelę su 

pažymėtais langeliais prie visų klausimų, turi atlikti tokius veiksmus: priskirti atsakymo vertinimus 

balais nuo 1 iki 5. 

Tiriamųjų rezultatų vertinimas: 

· Bendro nuovargio vertinimas 

· Fizinio nuovargio vertinimas 

· Sumažėjusio aktyvumo vertinimas 

· Sumažėjusios motyvacijos vertinimas 

· Protinio nuovargio vertinimas.  

Iš 4-oje lentelėje pateiktų duomenų galime matyti, jog kiekvienos skalės patikimumas yra 

pakankamas (įvertinimai aukštesni nei 0,5).  

 

4 lentelė. Daugiamačio nuovargio inventoriaus skalių vidinio suderinamumo įvertinimas 
Skalės pavadinimas Klausimų skaičius Cronbach‘s alpha 

Bendras nuovargis 4 0,717 

Fizinis nuovargis  4 0,765 

Sumažėjęs aktyvumas 4 0,661 

Sumažėjusi motyvacija 4 0,678 

Protinis nuovargis 4 0,779 
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Slaugytojų streso įvertinimui darbe naudotas B. Pajarskienės, R. Jankausko „Streso 

darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo reakcijas“ [41] 

klausimynas. Klausimynas sudarytas iš 21 klausimo bei atliekamas vertinimas pagal šiuos 

veiksnius: 

· Poveikio galimybės 

· Darbo reikalavimai 

· Skubėjimas ir darbo pasiskirstymas 

· Darbo įtampa  

· Vertė 

· Atsakomybė 

Iš 5-oje lentelėje pateiktų duomenų galime matyti, jog skalės (išskyrus darbo reikalavimų, 

vertės ir atsakomybės skalę) patikimumas yra pakankamas (įvertinimai aukštesni nei 0,5). Priežastis 

mažų rodiklių gali būti mažas teiginių skaičius, kai atsakymai tampa nuspėjami. 

 

5 lentelė. Streso darbe anketos (SDA) skalių vidinio suderinamumo įvertinimas 

Skalės pavadinimas Klausimų skaičius Cronbach‘s alpha 

Poveikio galimybės 5 0,784 

Darbo reikalavimai  3 0,388 

Skubėjimas ir darbo pasiskirstymas 4 0,571 

Darbo įtampa 3 0,736 

Vertė 2 0,385 

Atsakomybė 4 0,348 

 

2.2. Tyrimo imtis ir respondentų atranka 
 

Tiriamuoju kontingentu pasirinkti visi septynių Vilniaus miesto universitetinių sveikatos 

priežiūros įstaigų: VšĮ VU ligoninės Santariškių klinikose; Vaikų ligoninės VšĮ VU ligoninės 

Santariškių klinikų filiale; Nacionaliniame vėžio institute; VšĮ Respublikinėje VU ligoninėje; VšĮ 

Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje; VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale; VšĮ 

VU ligoninės Žalgirio klinikoje, dirbantys operacinės slaugytojai.  

Prieš atliekant anketinę apklausą, respondentai buvo supažindinti su tyrimo tikslu ir su 

anketos pildymo instrukcija. Anketos buvo pildomos tyrėjui tiesiogiai nedalyvaujant apklausoje. 

Tiriamųjų atrankai buvo naudojama tikslinė patogioji atranka.  
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Atrankos kriterijai:  

· operacinės slaugytojai; 

· slaugytojai, sutikę dalyvauti tyrime.  

Į tyrimą nepateko:  

· tuo metu atostogaujantys slaugytojai; 

· turėję nedarbingumą ar motinystės atostogas; 

· nesutikę dalyvauti tyrime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 pav. Tyrimo imties sudarymo schema 

 

Bendras operacinės slaugytojų, 

dirbančių Vilniaus miesto 

universitetinėse ligoninėse 

skaičius N=247 

 

Analizuotos

anketos  

N=193 

 

Išdalintos anketos  

N=247 

 

Grąžintos anketos 

N= 195 

 Atsako dažnis = 73 proc. 
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2.3. Tyrimo etika 
 

Tyrimo metu buvo laikomasi tyrimo etikos principų. Respondentams buvo paaiškintas tyrimo 

tikslas, akcentuojama atsakymų svarba, užtikrinta, jog bus laikomasi konfidencialumo ir 

anonimiškumo. Tyrimo pradžioje respondentams buvo paaiškinta, kad duomenys bus pateikti tik 

apibendrinti, todėl nebuvo pažeistas privatumo principas. Pateikiant anketą, respondentų buvo 

paprašyta atsakyti į anketos klausimus, pabrėžiant jų teisę atsisakyti dalyvauti tyrime. 

Tyrimui vykdyti buvo gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro 

leidimas Nr. BEC-KS (M)-421. Gauti leidimai iš visų, įtrauktų į tyrimą Vilniaus miesto universitetinių 

sveikatos priežiūros įstaigų, vadovų tyrimui atlikti jų vadovaujamose įstaigose ir užpildyta tiriamojo 

asmens informavimo forma 

 

2.4. Duomenų analizės metodai 
 

Tyrimo rezultatų analizei buvo naudojamas programinis statistinių duomenų paketas SPSS 

16.0. Tyrime pasirinktas statistinio reikšmingumo lygmuo – 0,05. Siekiant išspręsti išsikeltus 

uždavinius ir patikrinti hipotezę pirmiausia buvo patikrintas skirstinių normalumas. Pagal 

Kolmogorovo-Smirnovo kriterijų, visi skirstiniai statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo normaliojo. Dėl 

to, lyginant vidurkius, ir nustatant sąsajas buvo naudojami Mann-Whitney, Kruskal-Wallis 

neparametriniai kriterijai, bei Spearman koreliacijos koeficientas.  
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3. TYRIMO REZULTATAI 

3.1. Respondentų sociodemografinės charakteristikos 
 

Tyrime dalyvavo 193 operacinės slaugytojai: iš jų 4 vyrai ir 189 moterys, nuo 23 iki 63 metų 

amžiaus, amžiaus vidurkis buvo 41,64±8,93. 74 (38,3 proc.) slaugytojai dirbo monoprofiliniame 

operaciniame bloke, 119 (61,7 proc.) – daugiaprofiliniame operaciniame bloke.  

 

 

 
2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį 

 

Kaip matyti iš 2 pav., daugiau nei pusė (53 proc.) slaugytojų yra ištekėję (vedę), ketvirtadalis 

(25 proc.) tiriamųjų yra netekėję (nevedę), beveik penktadalis (17 proc.) tiriamųjų yra išsiskyrę ir 

nedidelė dalis – 5 proc. slaugytojų yra našliai.  
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3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbo stažą 

 

Apibendrinus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad dauguma (64 proc.) slaugytojų turi didelę 

darbo patirtį – slaugytojais dirba daugiau nei 15 metų.  

 

 
4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 

 

Pagal išsilavinimą slaugytojai pasiskirstė labai tolygiai beveik keturi dešimtadaliai įgiję 

aukštesnįjį išsilavinimą ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Ketvirtadalio slaugytojų išsilavinimas 

– aukštasis. 

Apibendrinant tiriamųjų sociodemografines charakteristikas galima teigti, kad tyrime 

dalyvavo dauguma moterų nuo 23 iki 63 metų amžiaus, amžiaus vidurkis buvo 41,64 metų. Daugiau 
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nei pusė (53 proc.) slaugytojų yra ištekėję (vedę). Tyrimo dalyviai turi didelę darbo patirtį: dauguma 

slaugytojais dirba daugiau nei 15 metų.  

3.2. Operacinės slaugytojų patiriamo nuovargio vertinimas 
 

Tyrimo metu siekėme įvertinti operacinės slaugytojų patiriamą nuovargį (6 lentelė).  

 

6 lentelė. Daugiamačio nuovargio inventoriaus skalių vidurkiai, minimumas, maksimumas ir 
standartiniai nuokrypiai 

   N Min.  Max.  Vidurkis  Std. nuokrypis 

Bendras nuovargis 193 0 100% 39,48% 23,738 

Fizinis nuovargis 193 0 100% 33,81% 23,699 

Sumažėjęs aktyvumas 193 0 75% 26,55% 20,293 

Sumažėjusi motyvacija 193 0 88% 29,60% 21,554 

Protinis nuovargis 193 0 100% 29,53% 23,326 

 

MFI-20 tyrimo rezultatai parodė, kad operacinės slaugytojų tarpe didžiausi yra bendrojo ir 

fizinio nuovargio skalių vidurkiai, atitinkamai –39,4 proc. ir 33,81 proc., o mažiausi – protinio 

nuovargio  ir aktyvumo sumažėjimo, atitinkamai 29,53 proc. ir 26,55 proc. (5 pav.). 

Operacinės slaugytojų patiriamas 
nuovargis

39,48%
33,81%

26,55%
29,60% 29,53%

Bendras
nuovargis

Fizinis
nuovargis

Sumažėjęs
aktyvumas

Sumažėjusi
motyvaci ja

Protinis
nuovargis

 
5 pav. Operacinės slaugytojų patiriamas nuovargis 

 

Tyrimo metu lyginome kaip skiriasi nuovargio skalės rezultatai priklausomai nuo slaugytojų 

šeiminės padėties. Palyginimui naudotas neparametrinis Kruskal-Wallis kriterijus kelių imčių 

vidurkiams lyginti. Rezultatai pateikti 7 lentelėje. 
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7 lentelė. Nuovargio pasireiškimas pagal šeiminę padėtį 

Nuovargio 
skalė 
 

Šeiminė padėtis N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

c² 
reikšmė 

p 

Bendras 
nuovargis 

Netekėjusi 
(nevedęs) 48 46,35 16,553 115,29 10,422 0,015 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 39,08 21,663 96,18 

Išsiskyrusi 
(išsiskyręs)  33 32,01 33,430 75,45 

Našlė (našlys 9 34,72 30,316 87,83 

Fizinis 
nuovargis 

Netekėjusi 
(nevedęs) 48 37,24 19,509 108,89 4,511 0,211 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 33,19 22,002 96,33 

Išsiskyrusi 
(išsiskyręs)  33 31,06 32,868 82,32 

Našlė (našlys 9 32,64 25,345 95,11 

Sumažėjęs 
aktyvumas 

Netekėjusi 
(nevedęs) 48 24,61 18,523 92,62 7,217 0,065 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 28,46 18,184 104,57 

Išsiskyrusi 
(išsiskyręs)  33 21,59 25,915 76,30 

Našlė (našlys 9 33,33 27,243 109,28 

Sumažėjusi 
motyvacija 

Netekėjusi 
(nevedęs) 48 32,55 19,078 106,89 13,211 0,004 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 31,13 20,562 102,30 

Išsiskyrusi 
(išsiskyręs)  33 25,57 27,438 80,11 

Našlė (našlys 9 11,11 8,715 45,61 

Protinis 
nuovargis 

Netekėjusi 
(nevedęs) 48 33,85 21,374 109,90 9,742 0,021 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 29,92 21,995 99,36 

Išsiskyrusi 
(išsiskyręs)  33 20,64 24,130 71,47 

Našlė (našlys 9 34,72 37,514 94,78 

 

Operacinės slaugytojų patiriamo fizinio, protinio ir sumažėjusios motyvacijos skalių įverčiai 

koreliavo su šeimine padėtimi. Rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) bendro nuovargio 

daugiau patiria netekėjusios (nevedę) slaugytojai, jų motyvacija taip pat labiausiai sumažėjusi lyginant 
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su kitais tiriamaisiais. Protinio nuovargio statistiškai reikšmingai (p<0,05) daugiau patiria našliai ir 

nesukūrę šeimos slaugytojai. 

Patikrinus statistiškai reikšmingus skirtumus poriniu Mann-Witney kriterijumi, paaiškėjo, kad 

bendras nuovargis statistiškai reikšmingai (p<0,05) skiriasi tarp netekėjusių (nevedusių) slaugytojų ir 

ištekėjusių (vedusių) bei išsiskyrusių slaugytojų. Netekėjusios (nevedę) slaugytojai patiria didesnį 

nuovargį, nei ištekėję ar išsiskyrę. Taip pat statistiškai reikšmingai (p<0,05) didesnį bendrą nuovargį 

patiria ištekėję slaugytojai, nei išsiskyrę (8 lentelė). 

 

8 lentelė. Bendro nuovargio pasireiškimas pagal šeiminę padėtį  

Poriniai palyginimai N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 
 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė  

p 

Netekėjusi (nevedęs) 48 46,35 16,553 87,02 -2,126 0,034 

 Ištekėjusi (vedęs) 103 39,08 21,663 70,86 

Netekėjusi (nevedęs) 48 46,35 16,553 47,13 -2,845 0,004 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 32,01 33,430 32,09 

Netekėjusi (nevedęs) 48 46,35 16,553 30,15 -1,219 0,223 

Našlė (našlys) 9 34,72 30,316 22,89 

Ištekėjusi (vedęs) 103 39,08 21,663 72,45 -2,073 0,038 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 32,01 33,430 56,18 

Ištekėjusi (vedęs) 103 39,08 21,663 56,87 -0,409 0,683 

Našlė (našlys) 9 34,72 30,316 52,28 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 32,01 33,430 21,18 0,743 0,763 

Našlė (našlys) 9 34,72 30,316 22,27 

 

Atlikus porinius palyginimus, paaiškėjo, jog statistiškai reikšmingai (p<0,05) daugiau 

sumažėjusia motyvacija skundžiasi netekėję ir ištekėję slaugytojai, nei išsiskyrę ar našliai (9 lentelė). 

 

9 lentelė. Sumažėjusios motyvacijos pasireiškimas pagal šeiminę padėtį  

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė 
 

p 

Netekėjusi (nevedęs) 48 32,55 19,078 78,45 -0,472 0,637 

 Ištekėjusi (vedęs) 103 31,13 20,562 74,86 

Netekėjusi (nevedęs) 48 32,55 19,078 45,38 -2,033 0,042 
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Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 25,57 27,438 34,64 

Netekėjusi (nevedęs) 48 32,55 19,078 32,06 -3,246 0,001 

Našlė (našlys) 9 11,11 8,715 12,67 

Ištekėjusi (vedęs) 103 31,13 20,562 72,23 -1,963 0,050 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 25,57 27,438 56,85 

Ištekėjusi (vedęs) 103 31,13 20,562 59,20 -2,998 0,003 

Našlė (našlys) 9 11,11 8,715 25,56 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 25,57 27,438 22,62 0,251 0,262 

Našlė (našlys) 9 11,11 8,715 17,39 

 

Palyginus šeiminės padėties poras pagal tai kaip reiškiasi protinis nuovargis, paaiškėjo, kad 

statistiškai reikšmingai (p<0,05) netekėjusios (nevedę) slaugytojos labiau nei ištekėjusios (vedę) 

skundžiasi protiniu nuovargiu, tuo pačiu ištekėjusios labiau protiškai nuvargsta nei išsiskyrusios (10 

lentelė).  

 

10 lentelė. Protinio nuovargio pasireiškimas pagal šeiminę padėtį  

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė 
 

p 

Netekėjusi (nevedęs) 48 33,85 21,374 81,44 -1,048 0,295 

 Ištekėjusi (vedęs) 103 29,92 21,995 73,47 

Netekėjusi (nevedęs) 48 33,85 21,374 47,89 -3,203 0,001 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 20,64 24,130 30,98 

Netekėjusi (nevedęs) 48 33,85 21,374 29,57 -0,608 0,543 

Našlė (našlys) 9 34,72 37,514 25,94 

Ištekėjusi (vedęs) 103 29,92 21,995 73,22 -2,480 0,013 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 20,64 24,130 53,77 

Ištekėjusi (vedęs) 103 29,92 21,995 56,68 -0,199 0,842 

Našlė (našlys) 9 34,72 37,514 54,44 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 20,64 24,130 20,71 -0,808 0,419 

Našlė (našlys) 9 34,72 37,514 24,39 
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Tyrimo metu lyginome kaip skiriasi nuovargio skalės rezultatai priklausomai nuo slaugytojų 

darbo stažo. Palyginimui naudotas neparametrinis Kruskal-Wallis kriterijus kelių imčių vidurkiams 

lyginti. Rezultatai pateikti 11 lentelėje.  

 

11 lentelė. Nuovargio pasireiškimas pagal darbo stažą 

Nuovargio 
skalė 
 

Darbo stažas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

c² 
reikšmė 

p 

Bendras 
nuovargis 

1-5 metai 20 39,69 19,479 94,85 4,340 0,227 

6-10 metų 27 37,50 23,641 94,76 

11-15 metų  22 49,15 17,497 120,20 

15 ir daugiau 124 38,16 25,124 93,72 

Fizinis 
nuovargis 

1-5 metai 20 20,31 17,546 65,70 9,548 0,023 

6-10 metų 27 31,25 25,239 92,07 

11-15 metų  22 39,77 14,114 116,61 

15 ir daugiau 124 35,48 24,905 99,64 

Sumažėjęs 
aktyvumas 

1-5 metai 20 15,00 14,818 64,28 8,152 0,043 

6-10 metų 27 27,55 18,851 101,56 

11-15 metų  22 28,98 16,541 107,61 

15 ir daugiau 124 27,77 21,508 99,40 

Sumažėjusi 
motyvacija 

1-5 metai 20 22,19 17,143 78,48 2,692 0,442 

6-10 metų 27 30,56 27,317 97,63 

11-15 metų  22 30,68 13,897 104,14 

15 ir daugiau 124 30,39 21,889 98,58 

Protinis 
nuovargis 

1-5 metai 20 25,63 24,325 85,93 2,221 0,528 

6-10 metų 27 31,71 19,910 106,07 

11-15 metų  22 30,97 16,868 106,02 

15 ir daugiau 124 29,44 24,934 95,21 

 

Apibendrinus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad darbo stažas turi įtakos operacinės slaugytojų 

patiriamam nuovargiui, nes statistiškai reikšmingai (p<0,05) daugiau fizinio nuovargio patiria ir 
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aktyvumas labiausiai sumažėjęs 11-15 metų dirbančiųjų tarpe, nei visų kitų tiriamųjų pagal darbo stažą 

grupėje. 

Atsisžvelgiant  į statistiškai reikšmingus skirtumus, t.y. fizinio nuovargio ir sumažėjusio 

aktyvumo skalėse,  palyginome slaugytojus pagal stažą poriniu Mann-Witney kriterijum. 12 lentelėje 

matome, kad labiausiai statistiškai reikšmingai (p<0,05) fizinio nuovargio rodikliai skiriasi tarp 

dirbančių 1-5 metus ir dirbančių 11-15 metų bei daugiau nei 15 metų. T.y. dirbantys ilgiau skundžiasi 

didesniu fiziniu nuovargiu, nei dirbantys tik 1-5 metus.  

 

12 lentelė. Fizinio nuovargio pasireiškimas pagal darbo stažą  

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė  
 

p 

1-5 metai 20 20,31 17,546 20,80 -1,388 0,165 

 6-10 metų 27 31,25 25,239 26,37 

1-5 metai 20 20,31 17,546 15,20 -3,204 0,001 

11-15 metų 22 39,77 14,114 27,23 

1-5 metai 20 20,31 17,546 50,70 -2,528 0,011 

15 ir daugiau 124 35,48 24,905 76,02 

6-10 metų 27 31,25 25,239 22,89 -1,152 0,249 

11-15 metų 22 39,77 14,114 27,59 

6-10 metų 27 31,25 25,239 70,81 -0,682 0,495 

15 ir daugiau 124 35,48 24,905 77,13 

11-15 metų 22 39,77 14,114 84,80 -1,365 0,172 

15 ir daugiau 124 35,48 24,905 71,50 

 

Kalbant apie sumažėjusį aktyvumą, statistiškai reikšmingai (p<0,05) dažniau ilgiau dirbantys 

skundžiasi sumažėjusiu aktyvumu, nei dirbantys 1-5 metus (13 lentelė).  

 

13 lentelė. Sumažėjusio aktyvumo pasireiškimas pagal darbo stažą  

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė 
  

p 

1-5 metai 20 15,00 14,818 18,38 -2,442 0,015 

 6-10 metų 27 27,55 18,851 28,17 

1-5 metai 20 15,00 14,818 15,70 -2,950 0,003 
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11-15 metų 22 28,98 16,541 26,77 

1-5 metai 20 15,00 14,818 51,20 -2,476 0,013 

15 ir daugiau 124 29,44 24,934 75,94 

6-10 metų 27 27,55 18,851 24,39 -0,334 0,738 

11-15 metų 22 28,98 16,541 25,75 

6-10 metų 27 27,55 18,851 77,00 -0,132 0,895 

15 ir daugiau 124 29,44 24,934 75,78 

11-15 metų 22 28,98 16,541 78,09 -0,555 0,579 

15 ir daugiau 124 29,44 24,934 72,69 

 

 

Taip pat lyginome kaip skiriasi nuovargio skalės rezultatai priklausomai nuo slaugytojų 

išsilavinimo. Palyginimui naudotas neparametrinis Kruskal-Wallis kriterijus kelių imčių vidurkiams 

lyginti. Rezultatai pateikti 14 lentelėje.  

 

14 lentelė. Nuovargio pasireiškimas pagal išsilavinimą 

Nuovargio 
skalė 

Išsilavinimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

c²  
reikšmė 
 

p 

Bendras 
nuovargis 

Aukštesnysis 75 46,08 26,050 110,59 9,995 0,007 

Aukštasis 
neuniversitetinis 70 32,50 21,271 81,45 

Aukštasis 
universitetinis  48 39,32 20,667 98,44 

Fizinis 
nuovargis 

Aukštesnysis 75 43,75 26,970 117,98 22,713 <0,001 

Aukštasis 
neuniversitetinis 70 23,57 17,327 73,91 

Aukštasis 
universitetinis  48 33,20 19,855 97,89 

Sumažėjęs 
aktyvumas 

Aukštesnysis 75 31,92 21,835 110,80 11,484 0,003 

Aukštasis 
neuniversitetinis 70 20,18 17,619 79,84 

Aukštasis 
universitetinis  48 27,47 19,199 100,46 

Sumažėjusi 
motyvacija 

Aukštesnysis 75 36,58 23,083 112,08 9,117 0,010 

Aukštasis 
neuniversitetinis 70 25,63 19,009 88,59 

Aukštasis 
universitetinis  48 24,48 20,008 85,71 
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Protinis 
nuovargis 

Aukštesnysis 75 36,42 26,958 110,34 7,151 0,028 

Aukštasis 
neuniversitetinis 70 25,80 20,521 89,78 

Aukštasis 
universitetinis  48 24,22 18,307 86,69 

 
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad slaugytojų išsilavinimas yra svarbus veiksnys nuovargio 

pasireiškimui. Rezultatai parodė, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) daugiau tiek bendro, tiek fizinio, 

tiek protinio nuovargio patiria slaugytojai su aukštesniuoju išsilavinimu lyginant su slaugytojais, 

turinčiais aukštąjį išsilavinimą. Slaugytojai su aukštesniuoju išsilavinimu taip pat pasižymi labiau 

sumažėjusiu aktyvumu ir motyvacija. 

Norint išsiaiškinti, kaip reiškiasi nuovargis operacinės slaugytojų tarpe priklausomai nuo to, 

monoprofiliniame ar daugiaprofiliniame operaciniame bloke jie dirba buvo lyginama skirstinių lygybė 

naudojantis neparametriniu Mann-Whitney testu (15 lentelė). 

 

15 lentelė. Operacinės slaugytojų patiriamas nuovargis pagal operacinį bloką 

Nuovargio 
skalė 
 

Blokas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė  

p 

Bendras 

nuovargis 

Monoprofilinis 74 35,64 23,833 86,80 -2,009 0,044 

 Daugiaprofilinis 119 41,86 23,464 103,34 

Fizinis 

nuovargis 

Monoprofilinis 74 30,66 26,154 87,89 -1,794 0,073 

 Daugiaprofilinis 119 35,77 21,923 102,67 

Sumažėjęs 

aktyvumas 

Monoprofilinis 74 25,34 20,243 93,43 -0,705 

 

0,481 

 Daugiaprofilinis 119 27,31 20,372 99,22 

Sumažėjusi 

motyvacija  

Monoprofilinis 74 26,69 24,575 86,28 -2,115 0,034 

 Daugiaprofilinis 119 31,41 19,332 103,67 

Protinis 

nuovargis 

Monoprofilinis 74 28,72 25,423 92,82 -0,823 0,411 

 Daugiaprofilinis 119 30,04 22,019 99,60 

 

Rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) dirbančių daugiaprofiliniame 

operaciniame bloke labiau nei dirbančių monoprofiliniame bloke sumažėjusi motyvacija ir jaučiamas 

bendras nuovargis. 

Norėdami išsiaiškinti kaip patiriamas nuovargis yra susijęs su amžiumi, panaudojome 

Spearmen‘o koreliacijos koeficientą (16 lentelė). 

 



 48

16 lentelė. Operacinės slaugytojų patiriamo nuovargio ir  amžiaus  sąsajos 

 Slaugytojų patiriamas nuovargis 

Bendras 

nuovargis 

Fizinis 

nuovargis 

Sumažėjęs 

aktyvumas 

Sumažėjusi 

motyvacija 

Protinis 

nuovargis 

Amžius -0, 075 0,138 0, 214* 0, 070 0, 029 

* p<0,01;  

 

Kaip matyti iš 16 lentelėje pateiktų duomenų bendram, fiziniam, protiniam nuovargiui ar 

motyvacijai amžius įtakos neturi. Tačiau tyrimo rezultatai atskleidė, amžiaus ir sumažėjusio aktyvumo 

sąsajas, nes statistiškai reikšmingai (p<0,01) teigiamai amžius yra susijęs tik su sumažėjusiu 

aktyvumu, t.y. didėjant amžiui aktyvumas darosi mažesnis. 

 

3.3. Operacinės slaugytojų patiriamo streso  vertinimas 
 

Tyrimo metu siekėme įvertinti streso pasireiškimą pagal 6 veiksnius: poveikio 

galimybes, darbo reikalavimus, skubėjimą ir darbo pasiskirstymą, darbo įtampą, vertę, atsakomybę 

(17 lentelė). 

 

17 lentelė. Streso darbe anketos (SDA) skalių vidurkiai, minimumas, maksimumas ir 
standartiniai nuokrypiai 

SDA skalės N Minimum Max. Vidurkiai 
Std. 
nuokrypis 

Poveikio galimybės 193 6 21 12,69 3,457 
Darbo reikalavimai 193 3 9 5,56 1,513 
Skubėjimas ir darbo 
pasiskirstymas 193 6 50 12,21 4,493 

Darbo įtampa 193 4 15 10,50 2,208 
Vertė 193 2 8 4,40 1,308 
Atsakomybė 193 7 17 11,00 1,936 
 

Tyrimo duomenys atskleidė, kad operacinės slaugytojų darbe daugiausiai streso kelia 

poveikio galimybės (ar jų nebuvimas) ir skubėjimas ir darbo pasiskirstymas. Mažiausiai streso 

slaugytojai patiria dėl vertės ir darbo reikalavimų. 
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Operacinių slaugytojų streso įvertinimas

11,0%

4,4%

10,5%
12,21%

5,56%

12,69%

Poveikio
galimybės

Darbo
reikalvimai

Skubėjimas ir
darbo

pasisikirstymas

Darbo įtampa Vertė Atsakomybė

 
6 pav. Operacinės slaugytojų patiriamo darbo streso įverčių vidurkiai 

 

Tyrimo metu siekėme nustatyti kaip skiriasi streso rezultatai priklausomai nuo slaugytojų 

šeiminės padėties. Palyginimui naudotas neparametrinis Kruskal-Wallis kriterijus kelių imčių 

vidurkiams lyginti. Rezultatai pateikti 18 lentelėje.  

 

18 lentelė. Darbo streso pasireiškimas pagal šeiminę padėtį 
 

Streso skalė Šeiminė 
padėtis 

N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

c²  
reikšmė 
 

p 

Poveikio 
galimybės 

Netekėjusi 
(nevedęs) 48 13,90 3,883 115,94 12,025 0,007 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 12,68 3,465 96,02 

Išsiskyrusi 
(išsiskyręs)  33 11,61 2,384 83,06 

Našlė (našlys 9 10,44 1,810 58,33 

Darbo 
reikalavimai 
 

Netekėjusi 
(nevedęs) 48 6,13 1,645 118,01 11,802 0,008 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 5,52 1,461 94,21 

Išsiskyrusi 
(išsiskyręs)  33 5,09 1,259 81,91 

Našlė (našlys 9 4,78 1,394 72,22 

Skubėjimas ir 
darbo 
pasiskirstymas  
 

Netekėjusi 
(nevedęs) 48 11,73 2,394 96,03 3,847 0,278 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 12,09 1,921 101,38 

Išsiskyrusi 
(išsiskyręs)  33 10,97 2,721 81,21 
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Našlė (našlys 9 12,33 2,500 109,94 

Darbo įtampa  Netekėjusi 
(nevedęs) 48 10,83 2,107 106,49 3,847 0,278 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 10,60 1,982 97,51 

Išsiskyrusi 
(išsiskyręs)  33 9,79 2,848 84,09 

Našlė (našlys 9 10,11 2,315 87,89 

Vertė  Netekėjusi 
(nevedęs) 48 4,46 1,473 101,63 14,860 0,002 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 4,64 1,297 106,36 

Išsikyrusi 
(išsikyręs)  33 3,73 0,911 68,85 

Našlė (našlys 9 3,78 0,667 68,44 

Atsakomybė Netekėjusi 
(nevedęs) 48 12,02 1,744 125,20 27,439 <0,001 

Ištekėjusi 
(vedęs) 103 10,91 1,890 94,50 

Išsiskyrusi 
(išsiskyręs)  33 10,45 1,543 81,03 

Našlė (našlys 9 8,56 1,667 33,83 
 

Rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) netekėjusios (nevedę) slaugytojai 

dažniau patiria stresą dėl poveikio galimybių, darbo reikalavimų, bei atsakomybės nei kiti slaugytojai. 

Stresą dėl darbo vertės statistiškai reikšmingai (p<0,05) dažniau patiria šeimas sukūrę, arba jos 

nesukūrę slaugytojai, nei išsiskyrę arba našliai.   

Atsisžvelgiant į statistiškai reikšmingus skirtumus,  palyginome slaugytojus pagal šeiminę 

padėtį poriniu Mann-Witney kriterijum. 19 lentelėje matome, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) 

daugiau streso dėl poveikio galimybių patiria netekėjusios (nevedę) slaugytojai, lyginant juos su kitos 

šeimos padėties slaugytojais.  

 

19 lentelė. Streso dėl poveikio galimybių pasireiškimas pagal šeiminę padėtį  

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė 
 

p 

Netekėjusi (nevedęs) 48 13,90 3,883 86,29 -1,982 0,048 

 Ištekėjusi (vedęs) 103 12,68 3,465 71,20 

Netekėjusi (nevedęs) 48 13,90 3,883 47,10 -2,832 0,005 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 11,61 2,384 32,12 
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Netekėjusi (nevedęs) 48 13,90 3,883 31,54 -2,681 0,007 

Našlė (našlys) 9 10,44 1,810 15,44 

Ištekėjusi (vedęs) 103 12,68 3,465 70,60 -1,103 0,270 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 11,61 2,384 61,95 

Ištekėjusi (vedęs) 103 12,68 3,465 58,28 -1,906 0,057 

Našlė (našlys) 9 10,44 1,810 36,17 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 11,61 2,384 22,98 -1,519 0,129 

Našlė (našlys) 9 10,44 1,810 16,06 

 

20 lentelėje matome, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) daugiau streso dėl darbo 

reikalavimų patiria netekėjusios (nevedę) slaugytojai, lyginant juos su kitos šeimos padėties 

slaugytojais.  

 

20 lentelė. Streso dėl darbo reikalavimų pasireiškimas pagal šeiminę padėtį 

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė  
 

p 

Netekėjusi (nevedęs) 48 6,13 1,645 88,71 -2,496 0,013 

Ištekėjusi (vedęs) 103 5,52 1,461 70,08 

Netekėjusi (nevedęs) 48 6,13 1,645 47,18 -2,913 0,004 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 5,09 1,259 32,02 

Netekėjusi (nevedęs) 48 6,13 1,645 31,13 -2,274 0,023 

Našlė (našlys) 9 4,78 1,394 17,67 

Ištekėjusi (vedęs) 103 5,52 1,461 70,66 -1,165 0,244 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 5,09 1,259 61,76 

Ištekėjusi (vedęs) 103 5,52 1,461 57,47 -1,107 0,268 

Našlė (našlys) 9 4,78 1,394 45,39 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 5,09 1,259 22,14 -0,670 0,503 

Našlė (našlys) 9 4,78 1,394 19,17 

 

Statistiškai reikšmingai (p<0,05) daugiau streso dėl vertės patiria netekėję (nevedę) 

slaugytojai, nei išsiskyrę, taip pat ištekėjusios (vedę), nei išsiskyrę ir našliai (21 lentelė).  



 52

 

21 lentelė. Streso dėl vertės pasireiškimas pagal šeiminę padėtį  

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė 
  

p 

Netekėjusi (nevedęs) 48 4,46 1,473 73,45 -0,502 0,616 

 Ištekėjusi (vedęs) 103 4,64 1,297 77,19 

Netekėjusi (nevedęs) 48 4,46 1,473 46,63 -2,708 0,007 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 3,73 0,911 32,82 

Netekėjusi (nevedęs) 48 4,46 1,473 30,55 -1,681 0,093 

Našlė (našlys) 9 3,78 0,667 20,72 

Ištekėjusi (vedęs) 103 4,64 1,297 74,89 -3,456 0,001 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 3,73 0,911 48,55 

Ištekėjusi (vedęs) 103 4,64 1,297 58,28 -2,016 0,044 

Našlė (našlys) 9 3,78 0,667 36,17 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 3,73 0,911 21,48 -0,017 0,986 

Našlė (našlys) 9 3,78 0,667 21,56 

 

Streso dėl atsakomybės, statistiškai reikšmingai (p<0,05) daugiau patiria netekėjusios 

(nevedę) slaugytojai, lyginant juos su ištekėjusiomis (vedusiais), išsiskyrusiais ar našliais. Statistiškai 

reikšmingai (p<0,05) mažiau streso našlės (našliai) patiria palyginus su  ištekėjusiomis (vedusiais) bei 

su išsiskyrusiais slaugytojais (22 lentelė).   

 

22 lentelė. Streso dėl atsakomybės pasireiškimas pagal šeiminę padėtį  

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 
 

Z  
reikšmė  

p 

Netekėjusi (nevedęs) 48 12,02 1,744 92,26 -2,496 0,013 

 Ištekėjusi (vedęs) 103 10,91 1,890 68,42 

Netekėjusi (nevedęs) 48 12,02 1,744 49,05 -3,798 <0,001 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 10,45 1,543 29,29 

Netekėjusi (nevedęs) 48 12,02 1,744 32,89 -4,184 <0,001 

Našlė (našlys) 9 8,56 1,667 8,28 
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Ištekėjusi (vedęs) 103 10,91 1,890 70,71 -1,172 0,241 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 10,45 1,543 61,61 

Ištekėjusi (vedęs) 103 10,91 1,890 59,36 -3,202 0,001 

Našlė (našlys) 9 8,56 1,667 23,72 

Išsiskyrusi (išsiskyręs) 33 10,45 1,543 24,14 -2,716 0,007 

Našlė (našlys) 9 8,56 1,667 11,83 

 

Streso darbe raiškos rezultatai priklausomai nuo slaugytojų darbo stažo pateikti 23 lentelėje. 

Palyginimui naudotas neparametrinis Kruskal-Wallis kriterijus kelių imčių vidurkiams lyginti. 

23 lentelė. Darbo streso pasireiškimas pagal darbo stažą 

Streso skalė Darbo stažas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

c²  
reikšmė 
 

p 

Poveikio 
galimybės 

1-5 metai 20 11,55 3,561 80,33 18,563 <0,001 

6-10 metų 27 11,26 2,697 70,89 

11-15 metų  22 15,14 3,590 135,82 

15 ir daugiau 124 12,76 3,350 98,49 

Darbo 
reikalavimai 
 

1-5 metai 20 5,45 1,395 95,38 0,070 0,995 

6-10 metų 27 5,59 1,083 99,35 

11-15 metų  22 5,55 1,595 96,75 

15 ir daugiau 124 5,58 1,608 96,79 

Skubėjimas ir 
darbo 
pasiskirstymas 
 

1-5 metai 20 10,75 2,552 74,60 7,425 0,060 

6-10 metų 27 12,22 1,672 106,33 

11-15 metų  22 12,68 1,701 118,02 

15 ir daugiau 124 11,75 2,326 94,85 

Darbo įtampa  1-5 metai 20 9,10 2,918 70,98 6,115 0,106 

6-10 metų 27 10,70 1,793 94,19 

11-15 metų  22 11,14 1,552 110,50 

15 ir daugiau 124 10,56 2,191 99,42 

Vertė  1-5 metai 20 3,25 1,020 50,25 19,039 <0,001 

6-10 metų 27 4,56 0,641 108,07 
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11-15 metų  22 4,82 1,332 116,57 

15 ir daugiau 124 4,48 1,364 98,66 

Atsakomybė 1-5 metai 48 11,65 1,814 116,95 14,993 0,002 

6-10 metų 103 11,37 0,967 110,61 

11-15 metų  33 12,00 1,927 124,89 

15 ir daugiau 9 10,64 2,026 85,87 
 

Rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) dirbantys 11-15 metų dažniau nei kiti 

patiria stresą dėl poveikio galimybių, vertės ir atsakomybės.  

Atsižvelgę į statistiškai reikšmingus skirtumus,  palyginome slaugytojas pagal darbo stažą 

poriniu Mann-Witney kriterijum. Rezultatai, pateikti 24 lentelėje rodo, kad statistiškai reikšmingai 

(p<0,05) daugiau streso dėl poveikio galimybių patiria slaugytojai, dirbantys 11-15 metų, nei dirbantys 

1-5 metus, 6-10 metų, ir daugiau nei 15 metų dirbantys. Taip pat statistiškai reikšmingai daugiau streso 

patiria dirbantys daugiau nei 15 metų, lyginant juos su dirbančiais 6-10 metų.  

 

24 lentelė. Streso dėl poveikio galimybių pasireiškimas pagal darbo stažą  

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 
 

Z  
reikšmė 

p 

1-5 metai 20 11,55 3,561 24,90 -0,391 0,695 

 6-10 metų 27 11,26 2,697 23,33 

1-5 metai 20 11,55 3,561 15,50 -3,038 0,002 

11-15 metų 22 15,14 3,590 26,95 

1-5 metai 20 11,55 3,561 60,93 -1,343 0,179 

15 ir daugiau 124 12,76 3,350 74,37 

6-10 metų 27 11,26 2,697 18,26 -3,700 <0,001 

11-15 metų 22 15,14 3,590 33,27 

6-10 metų 27 11,26 2,697 57,30 -2,468 0,014 

15 ir daugiau 124 12,76 3,350 80,07 

11-15 metų 22 15,14 3,590 98,59 -3,032 0,002 

15 ir daugiau 124 12,76 3,350 69,05 
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Streso dėl vertės statistiškai reikšmingai (p<0,05) mažiau patiria slaugytojai, dirbantys 1-5 

metus, nei dirbantys 6-10 metų, 11-15 metų ir daugiau nei 15 metų (25 lentelė).  

 

25 lentelė. Streso dėl vertės pasireiškimas pagal darbo stažą  

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 
 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė 

p 

1-5 metai 20 3,25 1,020 14,90 -4,159 <0,001 

 6-10 metų 27 4,56 0,641 30,74 

1-5 metai 20 3,25 1,020 14,53 -3,587 <0,001 

11-15 metų 22 4,82 1,332 27,84 

1-5 metai 20 3,25 1,020 41,83 -3,649 <0,001 

15 ir daugiau 124 4,48 1,364 77,45 

6-10 metų 27 4,56 0,641 23,09 -1,092 0,275 

11-15 metų 22 4,82 1,332 27,34 

6-10 metų 27 4,56 0,641 82,24 -0,849 0,396 

15 ir daugiau 124 4,48 1,364 74,64 

11-15 metų 22 4,82 1,332 84,39 -1,346 0,178 

15 ir daugiau 124 4,48 1,364 71,57 

 

Streso dėl atsakomybės statistiškai reikšmingai (p<0,05) daugiau patiria, dirbantys 1-5 metus 

ir dirbantys 6-10 metų, nei dirbantys daugiau nei 15 metų, bet dirbantys 11-15 metų streso dėl 

atsakomybės patiria daugiau, nei dirbantys daugiau nei 15 metų (26 lentelė). 

 

26 lentelė. Streso dėl atsakomybės pasireiškimas pagal darbo stažą  

Porinis palyginimas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 
 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė  

p 

1-5 metai 20 11,65 1,814 25,50 -0,673 0,501 

 6-10 metų 27 11,37 0,967 22,89 

1-5 metai 20 11,65 1,814 20,43 -0,559 0,576 

11-15 metų 22 12,00 1,927 22,48 

1-5 metai 20 11,65 1,814 92,03 -2,285 0,022 
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15 ir daugiau 124 10,64 2,026 69,35 

6-10 metų 27 11,37 0,967 22,81 -1,235 0,217 

11-15 metų 22 12,00 1,927 27,68 

6-10 metų 27 11,37 0,967 92,91 -2,250 0,024 

15 ir daugiau 124 10,64 2,026 72,32 

11-15 metų 22 12,00 1,927 97,73 -2,954 0,003 

15 ir daugiau 124 10,64 2,026 69,20 

 

Taip pat tyrimo metu lyginome kaip skiriasi stresas darbe priklausomai nuo slaugytojų 

išsilavinimo. Palyginimui naudotas neparametrinis Kruskal-Wallis kriterijus kelių imčių vidurkiams 

lyginti. Rezultatai pateikti 27 lentelėje.  

 

27 lentelė. Darbo streso pasireiškimas pagal išsilavinimą 

Streso skalė Darbo stažas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

c²  

reikšmė 

p 

Poveikio 
galimybės 

Aukštesnysis 75 12,96 3,703 99,77 0,404 0,817 

Aukštasis 
neuniversitetinis 70 12,31 2,966 93,90 

Aukštasis 
universitetinis  48 12,83 3,738 97,20 

Darbo 
reikalavimai 
 

Aukštesnysis 75 5,83 1,589 105,49 5,315 0,070 

Aukštasis 
neuniversitetinis 70 5,56 1,421 97,96 

Aukštasis 
universitetinis  48 5,17 1,464 82,34 

Skubėjimas ir 
darbo 
pasiskirstymas 
 

Aukštesnysis 75 12,07 1,788 101,64 17,475 <0,001 

Aukštasis 
neuniversitetinis 70 10,91 2,483 76,88 

Aukštasis 
universitetinis  48 12,75 2,068 119,09 

Darbo įtampa  Aukštesnysis 75 10,83 1,796 104,13 6,617 0,037 

Aukštasis 
neuniversitetinis 70 9,87 2,637 83,52 

Aukštasis 
universitetinis  48 10,90 1,927 105,51 

Vertė  Aukštesnysis 75 4,76 1,239 111,88 14,633 0,001 

Aukštasis 
neuniversitetinis 70 3,97 1,383 77,99 
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Aukštasis 
universitetinis  48 4,46 1,129 101,48 

Atsakomybė Aukštesnysis 75 10,80 1,685 92,93 4,238 0,120 
Aukštasis 
neuniversitetinis 70 10,79 1,948 91,66 

Aukštasis 
universitetinis  48 11,63 2,179 111,15 

 
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) slaugytojai su aukštuoju 

neuniversitetiniu išsilavinimu mažiau nei kiti patiria stresą dėl skubėjimo ir darbo paskirstymo, 

įtampos darbe, bei dėl darbo vertės. 

Norint išsiaiškinti, koks yra darbo stresas operacinės slaugytojų tarpe priklausomai nuo to, 

monoprofiliniame ar daugiaprofiliniame operaciniame bloke jie dirba buvo lyginama skirstinių lygybė 

naudojantis neparametriniu Mann-Whitney testu (28 lentelė). 

 

28 lentelė. Operacinės slaugytojų patiriamas darbo stresas pagal operacinį bloką 

Nuovargio 
skalė 
 

Blokas N Vidurkis Stand. 
Nuokrypis 

Vid. 
Rangai 

Z  
reikšmė  

p 

Poveikio 
galimybės 

Monoprofilinis 74 12,24 3,038 90,74 -1,234 0,217 

 Daugiaprofilinis 119 12,97 3,679 100,89 

Darbo 
reikalavimai 
 

Monoprofilinis 74 5,81 1,392 107,95 -2,201 0,028 

 Daugiaprofilinis 119 5,41 1,570 90,19 

Skubėjimas ir 
darbo 
pasiskirstymas 
 

Monoprofilinis 74 11,23 2,051 82,06 -2,961 0,003 

 
Daugiaprofilinis 119 12,18 2,288 106,29 

Darbo įtampa Monoprofilinis 74 10,19 2,118 86,61 -2,070 0,038 

 Daugiaprofilinis 119 10,69 2,250 103,46 

Vertė Monoprofilinis 74 4,49 1,295 102,40 -1,093 0,275 

Daugiaprofilinis 119 4,34 1,318 93,64 

Atsakomybė Monoprofilinis 74 10,72 1,832 90,46 -1,302 0,193 

Daugiaprofilinis 119 11,18 1,986 101,07 

 

Rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) monoprofiliniame operaciniame bloke 

dirbantys slaugytojai daugiau streso jaučia dėl darbo reikalavimų, o daugiaprofiliniame bloke dirbantys 

daugiau streso jaučia dėl skubėjimo ir darbo pasiskirstymo bei įtampos. 

Norėdami išsiaiškinti kaip patiriamas stresas darbe yra susijęs su amžiumi, panaudojome 

Spearmen‘o koreliacijos koeficientą (29 lentelė). 
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29 lentelė. Operacinės slaugytojų patiriamo streso darbe ir amžiaus sąsajos 

 Slaugytojų patiriamas stresas darbe 
Poveikio 
galimybės 

Darbo 
reikalavimai 
 

Skubėjimas 
ir darbo 
pasiskirsty
mas 

Darbo 
įtampa 

Vertė Atsakomybė 

Amžius -0,046 0,039 0,058 0,035 0,112 -0,347* 

* p<0,01 

 

Rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai (p<0,01) neigimai amžius yra susijęs su stresu dėl 

atsakomybės, t.y. kuo vyresnis slaugytojas, tuo mažiau jis patiria streso dėl atsakomybės.  

3.4. Operacinės slaugytojų patiriamo nuovargio ir  darbo streso sąsajos 
 

Norėdami išsiaiškinti bei patikrinti hipotezę kaip slaugytojų patiriamas nuovargis yra susijęs 

su patiriamu stresu darbe, panaudojome Spearmen‘o koreliacijos koeficientą. Rezultatai pateikti 30 

lentelėje.  

 

30 lentelė. Operacinės slaugytojų patiriamo nuovargio ir  darbo streso sąsajos 

Slaugytojų 
patiriamas darbo 
stresas  

Slaugytojų patiriamas nuovargis 
Bendras 
nuovargis 

Fizinis 
nuovargis 

Sumažėjęs 
aktyvumas 

Sumažėjusi 
motyvacija 

Protinis 
nuovargis 

Poveikio galimybės 0, 457* 0,363* 0, 234* 0, 424* 0, 303* 

Darbo reikalavimai 0, 336* 0,232* 0, 174** 0,213* 0, 181** 

Skubėjimas ir darbo 
pasiskirstymas 

0,397* 0,356* 0,234* 0,291* 0,307* 

Darbo įtampa 0,486* 0,356* 0,234* 0,291* 0,283* 

Vertė 0,360* 0,377* 0,243* 0,302* 0,317* 

Atsakomybė 0,328* 0,202* 0,013 0,225* 0,194* 

* p<0,01; ** p<0,05 

 

Rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) nuovargis susijęs su patiriamu stresu 

darbe. Tai reiškia, kad didėjant nuovargiui, didėja ir stresas arba atvirkščiai. Išskyrus atsakomybę ir 

aktyvumą, šių skalių sąsajos nėra statistiškai reikšmingos (p>0,05).	
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4. TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS 
 

Slaugytojų darbas operacinėje skiriasi nuo darbo kituose slaugos skyriuose. Tai yra viena 

seniausių slaugos specializacijų, kuri per paskutinius dešimtmečius smarkiai pasikeitė. Slaugos 

praktika operacinėje neatsiejamai apima visą kompleksą specialių įgūdžių, medicininių žinių ir 

chirurginės technologijų plėtrą. Kintant operacinės slaugytojų veiklos apimtims bei atsakomybei, 

didėja darbe patiriama įtampa, kuri lemia jų emocinį išsekimą bei sumažėjusį asmeninį pajėgumą. 

Darbas operacinėje reikšmingai susijęs su didesniu slaugytojų patiriamu stresu bei nuovargiu. 

V. Raftopoulos ir kt. [105] tyrimo rezultatai Kipre atskleidė, kad 91,9 proc. slaugytojų patiria 

nuovargį darbe. Slaugytojams pasireiškė labiau fizinis nei protinis nuovargis. Mūsų tyrimo rezultatai 

atskleidė, kad operacinės slaugytojai daugiausia patiria bendrą ir fizinį nuovargį, o stresui darbe 

daugiausia įtakos turi poveikio galimybės, t.y. socialiniai santykiai darbe bei skubėjimas ir darbo 

pasiskirstymas. Tyrimo rezultatai atskleidžia socialinių santykių: komandinio darbo, 

bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, operacinėje svarbą. Mūsų šalyje vis dar galioja tradicinis 

medicinos modelis, kuriame dominuoja gydytojo vaidmuo. Operacinės slaugytojas – ne gydytojo 

nurodymo vykdytojas, o visiškai savarankiškas profesijos atstovas, kuris gali pats priimti sprendimus. 

Tačiau gydytojai slaugytojus dažnai vertina kaip jų pavestų užduočių vykdytojus, bet ne savarankiškus 

komandos narius, ir tokia nuostata apsunkina tarpusavio santykius bei daro neigiamą įtaką pacientų 

sveikatos priežiūros kokybei [33]. 

Dar vienas svarbus stresorius operacinės slaugytojų darbe yra skubėjimas ir darbo 

paskirstymas. Daugelio tyrimų rezultatai [113, 95, 70] atskleidė, kad operacijų skaičius, naktinis ar 

pamaininis darbas turi didelį poveikį streso atsiradimui slaugytojų tarpe. 

Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti nuovargio ir streso darbe sąsajas nuo slaugytojų 

sociodemografinių charakteristikų (lyties, amžiaus, šeimyninės padėties, išsilavinimo). 

Mūsų tyrimo rezultatai atskleidė, kad lytis neturi įtakos nuovargio ir streso darbe 

pasireiškimui. Šie tyrimo rezultatai skiriasi nuo V. Raftopoulos ir kt. [105] tyrimo rezultatų, kuomet 

nustatyta, kad nuovargio paplitimas buvo didesnis moterų (93 proc.) negu vyrų (87,5 proc.) tarpe.  

Operacinės slaugytojų amžius yra svarbus veiksnys nuovargio ir streso darbe raiškai. M. 

Kurosawa ir kt. [91] Japonijoje atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugiausia nuovargio patiria 

jauno amžiaus slaugytojos. Tuo tarpu kitų užsienio šalių mokslininkų [113, 98, 101] tyrimų duomenys 

atskleidė,  kad  vyresnio  amžiaus  slaugytojai  patiria  nuovargį ir  stresą darbe.  Mūsų tyrimo  rezultatai,  
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atskleidė, kad vyresnio amžiaus slaugytojams būdingas sumažėjęs aktyvumas, taip pat vyresnio 

amžiaus slaugytojai patiria daugiau streso darbe, svarbiausias veiksnys yra atsakomybė.  

Tyrimo metu nustatytos operacinės slaugytojų nuovargio bei streso ir darbo stažo sąsajos. 

Rizikingiausia grupė - slaugytojai, dirbantys operacinėje 11-15 metų, jie daugiausia jaučia fizinį 

nuovargį ir dažniau nei kitų grupių atstovai patiria stresą dėl poveikio galimybių, vertės ir 

atsakomybės. Šie duomenys patvirtina A. Trinkoff ir kt. [111] nuomonę, kad darbo trukmė tiesiogiai 

koreliuoja su rizika patirti emocinį stresą, perdegimo sindromą. 

Kitas svarbus veiksnys yra šeimyninė slaugytojų padėtis, remiantis mokslininkų [113, 101, 

105] tyrimų išvadomis, galima konstatuoti, kad vedę ir turintys, vaikų slaugytojai daugiau patiria stresą 

darbe ir jaučia nuovargį. Tuo tarpu mūsų tyrimo rezultatai byloja, kad daugiau nuovargio ir streso 

darbe dėl poveikio galimybių, darbo reikalavimų bei atsakomybės patiria nevedę (netekėjusios) 

slaugytojai. Taigi šeima, vaikai, su kuriais galima bendrauti ir sulaukti iš jų supratimo ir palaikymo, 

yra viena iš priemonių stresui, įtampai įveikti ir adekvačiai bei objektyviai įvertinti situaciją. 

Tyrimo metu nustatyta, kad išsilavinimas turi įtakos nuovargio ir streso pasireiškimui 

operacinės slaugytojų darbe. Slaugytojų išsilavinimas vienas iš svarbiausių veiksnių slaugytojo 

kompetencijai vertinti. V. Ožeraitienės ir kt. [37] tyrimo rezultatai atskleidė, kad aukštesnį 

psichologinį atsparumą turi universitetinio išsilavinimo slaugytojos. Mūsų tyrimo duomenimis mažiau 

nuovargio darbe patiria aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgiję slaugytojai. Slaugytojai su aukštuoju 

universitetiniu išsilavinimu dažniau nei kiti patiria stresą dėl skubėjimo ir darbo paskirstymo bei 

įtampos darbe, o slaugytojai su aukštesniuoju išsilavinimu – dėl darbo vertės. Tyrimo duomenų 

pagrindu galima daryti prielaidą, kad aukštąjį išsilavinimą įgiję slaugytojai turi daugiau kompetentingų 

psichologinių žinių, pasižymi aukštesne emocine inteligencija, labiau geba kontroliuoti savo emocijas. 

G. Görgens-Ekermans ir kt. [81] teigimu, viena iš svarbiausių protekcinių priemonių apsisaugoti nuo 

streso, slaugytojo emocinė inteligencija, gebėjimas atpažinti ir kontroliuoti emocijas. Asmenys, 

pasižymintys aukštesne emocine inteligencija, patiria mažesnę streso riziką. 

Reikšmingas veiksnys patirti didelį nuovargį ir stresą darbe – darbo pobūdis, t.y. darbas 

monoprofiliniame ar daugiaprofiliame operaciniame bloke. Tyrimo metu nustatyta, kad  slaugytojai, 

dirbantys monoprofiliniame operaciniame bloke daugiau streso jaučia dėl darbo reikalavimų, o 

daugiaprofiliniame bloke dirbantys daugiau streso jaučia dėl skubėjimo ir darbo pasiskirstymo bei 

įtampos. O slaugytojai, dirbantys  monoprofiliniame bloke pasižymi sumažėjusia motyvacija ir jaučia 

didesnį bendrą nuovargį. 
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Taigi, tyrimo rezultatai atskleidė, kad operacinės slaugytojų nuovargis ir patiriamas stresas 

darbe labai priklauso nuo sociodemografinių charakteristikų: amžiaus, darbo stažo, išsilavinimo, 

šeimyninės padėties, darbo operaciniame bloke patirties. 

Atlikus tyrimą galime teigti, jog hipotezė, kad operacinės slaugytojų patiriamas nuovargis yra 

susijęs su patiriamu stresu darbe, pasitvirtino. Tai įrodo gauti tyrimo rezultatai, kurie akivaizdžiai 

atskleidžia, jog operacinės slaugytojų darbui įtakos turi nuovargis ir stresas, jog didėjant nuovargiui, 

didėja ir stresas darbe. Operacinės slaugytojų patiriamas nuovargis ir stresas darbe turi poveikį ne tik 

operacinės slaugytojams asmeniškai, bet ir organizacijos gerovei, todėl viena iš svarbiausių 

protekcinių priemonių yra slaugytojų gebėjimo nuovargio ir streso įveikos ugdymas, veiksmingų 

metodų streso prevencijai taikymas. Šio tyrimo rezultatai turėtų būti apsvarstyti kuriant ir gerinant 

operacinės slaugytojams skirtas streso įveikos programas. 
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5. IŠVADOS 
 

1. Operacinės slaugytojai daugiausia patiria bendrą ir fizinį nuovargį, o mažiausiai – protinį nuovargį  

ir aktyvumo sumažėjimą. 

2. Operacinės slaugytojų patiriamo streso veiksniai yra socialiniai santykiai darbe (situacijos 

suvokimo, sprendimų priėmimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, lyderystės, streso ir nuovargio 

valdymo), aukšti darbo reikalavimai, atsakomybė, darbo paskirstymas (naktinis, pamaininis darbas), 

darbo įtampa, slaugytojo vertės suvokimas. 

3. Operacinės slaugytojų nuovargis darbe priklauso nuo darbo stažo (daugiau fizinio nuovargio patiria 

ir aktyvumas labiausiai sumažėjęs 11-15 metų dirbančiųjų tarpe); šeiminės padėties (bendro nuovargio 

daugiau patiria netekėjusios (nevedę) slaugytojai); išsilavinimo (tiek fizinio, tiek protinio nuovargio 

patiria slaugytojai su aukštesniuoju išsilavinimu lyginant su slaugytojais, turinčiais aukštąjį 

išsilavinimą) bei darbo operaciniame bloke patirties.  

4. Operacinės slaugytojų patiriamas stresas priklauso nuo šeiminės padėtis (nevedę slaugytojai patiria 

stresą dėl poveikio galimybių, darbo reikalavimų, bei atsakomybės nei kiti slaugytojai); darbo stažo 

(11-15 metų darbo stažą, turintys slaugytojai patiria stresą dėl poveikio galimybių, vertės ir 

atsakomybės); išsilavinimo (slaugytojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu patiria stresą dėl 

skubėjimo ir darbo paskirstymo bei įtampos darbe, o slaugytojai su aukštesniuoju išsilavinimu – dėl 

darbo vertės);  darbo operaciniame bloke patirties (monoprofiliniame operaciniame bloke dirbantys, 

slaugytojai stresą jaučia dėl darbo reikalavimų, o daugiaprofiliniame bloke - dėl skubėjimo ir darbo 

pasiskirstymo bei įtampos); amžiaus (vyresnio amžiaus slaugytojai patiria stresą dėl atsakomybės). 

5. Operacinės slaugytojų patiriamo streso ryšio su lėtinio nuovargio pasireiškimu tyrimo rezultatai 

atskleidė patiriamo nuovargio pasireiškimą bei jo sąsajas su stresu: didėjant nuovargiui, didėja ir 

stresas darbe. Didžiausią įtaką bendram nuovargiui turi poveikio galimybės ir darbo įtampa.  
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6. REKOMENDACIJOS 
 

· Supažindinti su tyrimo rezultatais Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigų operacinių skyrių 

slaugytojus ir gydytojus. 

· Stiprinti socialinius slaugytojų tarpusavio santykius bei komunikaciją (pagrindinį dėmesį kreipti į 

santykius tarp slaugytojų ir gydytojų, todėl operacinėje labai svarbu turėti galimybę bendrauti su 

kitais specialistais, aptarti problemas, susijusias su darbu, siekiant išvengti izoliuotumo ir streso 

pavojaus).  

· Taikyti strategijas, kurios padėtų mažinti nesaugumą dėl darbo paskirstymo (viršvalandžių, 

pamainio ar  naktinio darbo: kintantis grafikas turi būti stabilus, nuspėjamas ir slenkantis). 

· Vykdyti sveikatos priežiūros įstaigų operacinių skyriuose intervencines programas, skirtas streso 

įveikai (sudarant sąlygas slaugytojams gauti psichologinę pagalbą: savipagalbos paramos grupės,  

psichologo konsultacijos, atvejo analizė, supervizija ir pan.). 
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 Priedas Nr. 2 
 

TIRIAMOJO ASMENS INFORMAVIMO FORMA 
 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studente magistrinio darbo rengimo metu 

atliks tyrimą, skirtą ištirti operacinių slaugytojų patiriamo streso ryšį su lėtinio nuovargio pasireiškimu. Tyrimo 
dalyviai Vilniaus miesto universitetinėse ligoninėse dirbančios operacinės slaugytojos. Tyrimo duomenys bus 
panaudoti tik studijų tikslams, anketa yra anoniminė. Anonimiškumas ir gautų duomenų konfidencialumas 
garantuojamas. 

Iškilus neaiškumams tiriamasis gali kreiptis: 
Tel.: 8 37 - 327147, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra  

 
 
 
 
Darbo mokslinis vadovas                                 Dr. Viktorija Grigaliūnienė  
                                                                        (Parašas) 
 
 

Tyrėjas                                                                                    .              Anžela Kazimėnienė 
(Parašas) 
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Priedas Nr. 3 

 
 

TIRIAMOJO ASMENS SUTIKIMO FORMA 
 
 
Aš, ................................................................. , sutinku dalyvauti Lietuvos sveikatos moklų 

universiteto Slaugos fakulteto studento Anželos Kazimėnienės atliekamoje apklausoje, skirtoje ištirti 
operacinių slaugytojų patiriamo streso ryšį su lėtinio nuovargio pasireiškimu 
 
 
 
Tiriamojo asmens                                                                                                                     . 

 Nr.                                                                                            (Parašas) 

 

       

                                                                                          Data                             .         

     



 1

Priedas Nr. 4 
 

Anketa 
 
 
Gerbiamos(i) slaugytojos(ai), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studentė 

Anžela Kazimėnienė atlieka tyrimą, kurio tikslas ištirti  operacinių slaugytojų patiriamo streso ryšį su lėtinio 
nuovargio pasireiškimu. 

Prašau Jūsų dalyvauti tyrime ir kiek galima atviriau ir išsamiau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. 
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė, Jums nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės. 
Surinkti duomenys bus naudojami moksliniams apibendrinimams bei rekomendacijų rengimui, kurie padės 
tobulinti slaugos procesą.  
Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą.  

 
Klinikinės slaugos studijų magistrantė Anžela Kazimėnienė 
Tel. 8 672 21134 

Nuovargio klausimynas  
(Parengta pagal A. Stankus. Daugiamatis nuovargio klausimynas) 

 
Prašome pažymėti langelį, kuris geriausiai nurodo Jūsų atsakymą. Kuo labiau Jūs nesutinkate su 

teiginiu, tuo labiau brėžiate kryželį „X“ arčiau sakinio „Ne, tai netiesa“ (dešinėn) ir atvirkščiai – jei sutinkate su 
teiginiu, tuo arčiau sakinio „Taip, tai tiesa“ 

 
1    Aš jaučiuosi stiprus 
Taip, tai tiesa    Ne, tai netiesa 
 
2   Fiziškai aš jaučiuosi galįs padaryti mažai 
Taip, tai tiesa    Ne, tai netiesa 
 
3    Aš jaučiuosi labai aktyvus 
Taip, tai tiesa    Ne, tai netiesa 
 
4  Aš jaučiuosi taip, lyg galėčiau padaryti viską 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
5    Aš jaučiuosi pavargęs 
Taip, tai tiesa    Ne, tai netiesa 
 
6   Aš galvoju, kad per dieną padarau daug 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
7  Kai aš ką nors darau, galiu gerai sukaupti savo mintis 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
8  Fiziškai aš galiu padaryti daug 
Taip, tai tiesa    Ne, tai netiesa 
 
9  Aš baiminuosi, kai reikia ką nors daryti 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
10  Aš manau, kad labai mažai ką padarau per dieną 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
11   Aš galiu gerai susikaupti 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
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12   Aš esu pailsėjęs(-usi) 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
13  Man reikia daug pastangų susikaupti 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
14  Fiziškai aš jaučiuosi esantis(-i) prastos būklės 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
15   Aš turiu daug planų 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
16   Aš greitai pavargstu 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
17   Aš galiu nedaug padaryti 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
18  Aš nesijaučiu galįs ką nors padaryti 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
19   Mano mintys lengvai nuklysta 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 
20   Fiziškai aš jaučiuosi puikiai 
Taip, tai tiesa   Ne, tai netiesa 
 

 
Streso darbe įvertinimo klausimynas 

(Parengta pagal B. Pajarskienė, R. Jankauskas. Streso darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo 
reakcijas) 

Atsakydami  į pateiktus klausimus, apibrėžkite labiausiai Jums tinkantį atsakymą. 
 
Poveikio galimybės  
1. Ar atsižvelgiama į Jūsų nuomonę darbo klausimais? 

   labai dažniausiai labai ganėtinai mažai nė kiek 
1 2 3 4 5 

 
2. Ar jaučiate, kad darbe iš tiesų kažką padarote? 

    visada dažnai kartais retai niekada 
1 2 3 4 5 

 
3. Ar Jūsų viršininkas padeda ir paremia, kai to reikia? 

    visada dažnai kartais retai niekada 
1 2 3 4 5 

 
4. Ar Jūsų bendradarbiai gerai sugyvena darbe? 

 labai gerai gerai nei gerai, nei 
blogai 

yra kai kurių 
problemų 

blogai (įtampa, 
barniai ir t.t.) 

1 2 3 4 5 
 
5. Kai Jums sunku darbe, ar sulaukiate pagalbos ir supratimo iš savo kolegų? 

      visada dažnai kartais retai niekada 
1 2 3 4 5 
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Darbo reikalavimai 
6. Ar galite savo žinias ir įgūdžius panaudoti savo darbe? 

    visada dažnai kartais retai niekada 
1 2 3 4 5 

     
7. Įvairus ar vienodas Jūsų darbas? 

       labai įvairus įvairus nei įvairus, nei 
monotoniškas 

monotoniškas labai 
monotoniškas 

1 2 3 4 5 
 
8. Ar Jūsų darbas reikalauja alternatyvaus mąstymo? 

  visada dažnai kartais retai nereikalauja 
1 2 3 4 5 

    
9. Ar Jus priverstas skubėti, kad padarytumėte darbą? 

niekada retai retkarčiais dažnai nuolat 
1 2 3 4 5 

 
10. Ar tenka dirbti viršvalandžius? 

 netenka retai retkarčiais dažnai nuolat 
1 2 3 4 5 

     
 
11. Ar Jūsų darbe būna labai sunkių periodų? 

   niekada retai retkarčiais dažnai nuolat 
1 2 3 4 5 

   
12. Ar  Jūsų darbe būna užduočių, kurių atlikti Jus nepasiruošęs? 

     niekada retai retkarčiais dažnai nuolat 
1 2 3 4 5 

 
Darbo įtampa 
13. Ar Jūsų darbas psichiškai įtemptas? 

   visai ne šiek tiek pakankamai įtemptas labai įtemptas 
1 2 3 4 5 

       
14. Ar Jūsų darbas fiziškai įtemptas? 

    visai ne šiek tiek pakankamai įtemptas labai įtemptas 
1 2 3 4 5 

    
15. Ar turite pakankamai pertraukėlių darbingumui atgauti? 

      visada dažnai kartais retai niekada 
1 2 3 4 5 

    
Vertė 
16. Ar kolegos vertina Jūsų darbą? 

   labai dažniausiai labai ganėtinai mažai nė kiek 
1 2 3 4 5 

 
17. Ar manote, kad Jūsų darbas svarbus ir prasmingas? 

labai svarbus       svarbus sunku pasakyti nelabai svarbus visiškai ne 
1 2 3 4 5 
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Atsakomybė 
18. Ar Jums yra aiškios Jūsų pareigos ir atsakomybė? 

    labai aiškios       aiškios daugiau mažiau ne visai aiškios neaiškios 
1 2 3 4 5 

  
19. Ar galite pats įvertinti, kada Jūsų darbas atliktas gerai ar blogai? 

 visada dažnai kartais retai niekada 
1 2 3 4 5 

    
20. Ar Jūsų darbe yra susižeidimo rizika? 

nėra minimali nedidelė didelė rizika labai didelė 
1 2 3 4 5 

     
21. Ar galite darbe atsitiktinai sugadinti kokia nors vertingą aparatūrą? 

     niekada retai retkarčiais dažnokai dažnai 
1 2 3 4 5 

      
Asmens duomenys 
22. Jūsų lytis :  Vyras     1        Moteris 2                    23.    Jūsų amžius ----------------------- metais 
 
24. Šeimyninė padėtis                                                  25.   Jūsų darbo stažas 
        netekėjusi (nevedęs)           1                                        1-5m                         1 
        ištekėjusi (vedęs)                2                                        6-10m                       2 
        išsiskyrusi (-ęs)                   3                                       11-15m                      3 
        našlė (-ys)                           4                                        15 ir daugiau             4 
 
26. Jūsų išsilavinimas                                                   27.  Kokiame op bloke Jus dirbate 
      aukštesnysis                        1                                            monoprofiliniame      1 
      aukštasis neuniversitetinis  2                                            daugiaprofiliniame     2 
      aukštasis universitetinis      3 

                                                                                      
 

 
 

Dėkoju už nuoširdžius atsakymus. 
 


	SANTRAUKA
	Kazimėnienė A.  Operacinės slaugytojų patiriamo streso ryšys su lėtinio nuovargio pasireiškimu, magistranto baigiamasis darbas/mokslinė vadovė dr. Viktorija Grigaliūnienė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra. – Kaunas, 2016, – 72 p.
	Tyrimo metodika: kiekybinis tyrimo metodas, naudojant  anoniminę anketinę apklausą atliktas 2015 m. balandžio–rugpjūčio mėn.   Tyrime dalyvavo septynių Vilniaus miesto  sveikatos priežiūros įstaigų, operacinių skyrių slaugytojai. Viso tyrime dalyvavo 193 slaugytojai. Tyrimui naudoti šie instrumentai: slaugytojų lėtinio nuovargio vertinimui naudotas A. Stankaus „Daugiamatis nuovargio inventorius“ (angl. The Multidimensional Fatigue Inventory,  MFI-20, o slaugytojų streso įvertinimui darbe - B. Pajarskienės, R. Jankausko „Streso darbe įvertinimas pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo reakcijas“ klausimynas.
	PADĖKA
	SANTRUMPOS
	SĄVOKOS
	Nuovargis – tai organizmo darbingumo mažėjimas po kurį laiką trūkusios veiklos. Pasireiškia fizinio, protinio, emocinio nuovargio požymiais. Nuvargus sumažėja žmogaus darbingumas: jis mažiau padaro darbų, padaugėja klaidų. Nuovargiui būdingos neigiamos emocijos – abejingumas, bejėgiškumo ir nemalonumo jutimas. Tai gali kilti ne tik dėl fiziologinių nuovargio veiksnių, bet ir dėl veiklos monotoniškumo, dėl to, kad ji neteikia pasitenkinimo [45].
	LENTELĖS
	PAVEIKSLAI
	ĮVADAS
	TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
	1. LITERATŪROS APŽVALGA
	1.1. Slaugytojų su darbu susijusio streso samprata
	1.2. Operacinės slaugytojų patiriamo streso veiksniai
	1.3. Slaugytojų su darbu susijusio lėtinio nuovargio apibūdinimas
	1.4. Slaugytojų lėtinio nuovargio veiksniai
	1.5.  Tyrimo problemos teorinis pagrindimas
	1.5.1. Streso teorija (H. Selye, 1936)
	1.5.2. A ir B tipo asmenybės teorija (M. Friedman ir R. H. Rosenman, 1959)
	2.TYRIMO METODIKA
	2.1. Tyrimo organizavimas ir metodai
	2.2. Tyrimo imtis ir respondentų atranka
	2.3. Tyrimo etika
	2.4. Duomenų analizės metodai
	3. TYRIMO REZULTATAI
	3.1. Respondentų sociodemografinės charakteristikos
	3.2. Operacinės slaugytojų patiriamo nuovargio vertinimas
	3.3. Operacinės slaugytojų patiriamo streso  vertinimas
	3.4. Operacinės slaugytojų patiriamo nuovargio ir  darbo streso sąsajos
	Rezultatai rodo, kad statistiškai reikšmingai (p<0,05) nuovargis susijęs su patiriamu stresu darbe. Tai reiškia, kad didėjant nuovargiui, didėja ir stresas arba atvirkščiai. Išskyrus atsakomybę ir aktyvumą, šių skalių sąsajos nėra statistiškai reikšmingos (p>0,05).
	4. TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS
	5. IŠVADOS
	6. REKOMENDACIJOS
	7. PUBLIKACIJOS
	8. LITERATŪROS SĄRAŠAS
	PRIEDAI

