LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
SLAUGOS FAKULTETAS
SLAUGOS IR RŪPYBOS KATEDRA

RASA JURKŪNIENĖ

OPERACINĖS SLAUGOS KOKYBĖS VERTINIMAS PACIENTŲ
POŽIŪRIU
Klinikinės slaugos magistro baigiamasis darbas

Darbo vadovas
Doc. dr. Olga Riklikienė

KAUNAS, 2016

2

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
MEDICINOS AKADEMIJA
SLAUGOS FAKULTETAS
SLAUGOS IR RŪPYBOS KATEDRA

TVIRTINU:
Slaugos fakulteto dekanė
Prof. Jūratė Macijauskienė
2016 m. ...............mėn. ......d.

OPERACINĖS SLAUGOS KOKYBĖS VERTINIMAS PACIENTŲ
POŽIŪRIU
Klinikinės slaugos magistro baigiamasis darbas

Darbo vadovas
Doc. dr. Olga Riklikienė
2016 m.................mėn. .......d.
Recenzentas
Doc. dr. Renata Šimoliūnienė

Darbą atliko
2 gr. studentė
Rasa Jurkūnienė

2016 m. ..........mėn. .......d.

2016 m. ...............mėn. ........d.

KAUNAS, 2016

3

TURINYS

SANTRUMPOS ....................................................................................................................................... 8
ĮVADAS ................................................................................................................................................. 15
TYRIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI ................................................................................................. 17
1. LITERATŪROS APŽVALGA .......................................................................................................... 18
1.1. Sveikatos priežiūros kokybės teoriniai modeliai ......................................................................... 18
1.1.1. A. Donabediano sveikatos priežiūros kokybės teorinis modelis .......................................... 18
1.1.2. Kokybiškos slaugos modelis ................................................................................................ 20
1.1.3. Kokybės modelis iš pacientų perspektyvos .......................................................................... 22
1.2. Kokybės aspektai sveikatos priežiūroje ...................................................................................... 24
1.2.1. Sveikatos priežiūros ir slaugos kokybę reglamentuojantys dokumentai .............................. 24
1.2.2. Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų kokybė ................................................................. 26
1.2.3. Operacinės slaugos paslaugų kokybė ................................................................................... 27
1.2.4. Su operaciniu laikotarpiu susijusių periodų apibūdinimas ................................................... 28
1.2.5. Tyrimų apžvalga ................................................................................................................... 29
1.3. Kokybiškų slaugos paslaugų teikimo galimybės Vilkaviškio ligoninėje .................................... 32
1.3.1. Vilkaviškio ligoninės veiklos prioritetai ir istorija ............................................................... 32
1.3.2. Vilkaviškio ligoninėje teikiamos chirurginės paslaugos ...................................................... 34
1.3.3. Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų kokybės užtikrinimas Vilkaviškio ligoninėje ...... 36
2. TYRIMO METODIKA ...................................................................................................................... 38
2.1. Tiriamųjų imtis ir atranka ........................................................................................................... 38
2.2. Tyrimo metodai ir organizavimas ............................................................................................... 38
2.3. Tyrimo etika ................................................................................................................................ 42
2.4. Statistinė duomenų analizė .......................................................................................................... 42
3. TYRIMO REZULTATAI .................................................................................................................. 44
3.1. Respondentų sociodemografinių duomenų ir suteiktų chirurginių paslaugų charakteristika ..... 44
3. 2. Operacinės slaugos kokybės vertinimas ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu ........................ 46
3.2.1. Respondentų operacinės slaugos patirtis ir pojūčiai ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu 46
3.2.2. Operacinės slaugos kokybės vertinimas pacientų požiūriu ankstyvuoju pooperaciniu
laikotarpiu....................................................................................................................................... 49
3.2.3. Operacinės slaugos kokybės vertinimas ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu, atsižvelgiant
į respondentų sociodemografines charakteristikas ......................................................................... 55
3.3. Operacinės slaugos kokybės vertinimas tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu ............................. 63

4
3.3.1. Respondentų operacinės slaugos patirtis ir pojūčiai tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu .... 63
3.3.2. Operacinės slaugos kokybės vertinimas pacientų požiūriu tolimuoju pooperaciniu
laikotarpiu....................................................................................................................................... 65
3.3.3. Operacinės slaugos kokybės vertinimas tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu, atsižvelgiant į
respondentų sociodemografines charakteristikas ........................................................................... 71
3.4. Respondentų operacinės slaugos kokybės kokybinis vertinimas ................................................ 78
3.5. Operacinės slaugos kokybės pokyčių vertinimas ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniu
laikotarpiu........................................................................................................................................... 87
4. REZULTATŲ APTARIMAS ............................................................................................................ 91
IŠVADOS............................................................................................................................................... 99
REKOMENDACIJOS .......................................................................................................................... 100
PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS ................................................................................................................. 101
LITERATŪRA ..................................................................................................................................... 102
PRIEDAI .............................................................................................................................................. 107

5

SANTRAUKA
Jurkūnienė R. Operacinės slaugos kokybės vertinimas pacientų požiūriu, magistranto
baigiamasis darbas / mokslinė vadovė doc. dr. O. Riklikienė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra. – Kaunas, 2016, – 127 p.
Tyrimo tikslas: Įvertinti operacinės slaugos kokybę pacientų požiūriu.
Metodika: Tyrimas vyko VšĮ Vilkaviškio ligoninėje 2014 m. lapkričio 15 d. – 2015 m.
gegužės 31 d. Atlikta anoniminė apklausa taikant standartizuotą T. Leinonen ir H. Leino-Kilpi anketą
(Good Perioperative Nursing Care Scale 1998; 2002). Ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniu
laikotarpiu apklausti tie patys 281 pacientai (atsako dažnis: ankstyvuoju laikotarpiu − 88 proc./
tolimuoju – 56 proc.). Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS/w21.0 (Statistical Package
for Social Sciences) ir „Excel“ 2016 programą.
Rezultatai: Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu pacientai geriausiai įvertino skausmo
kontrolę (vid. įvertis – 4,62), blogiausiai – padrąsinimą operaciniame skyriuje (vid. įvertis – 3,71).
Tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu respondentai aukščiausiais balais įvertino etiką apibūdinančių
teiginių grupę (vid. įvertis – 4,47), žemiausiais – pacientų padrąsinimą (vid. įvertis – 3,26).
Ankstyvuoju pooperacinės slaugos periodu vyrai ir susituokę/gyvenantys kartu su partneriu asmenys
labiausiai patenkinti personalo techniniais įgūdžiais (p=0,025; p=0,025). Tolimuoju pooperacinės
slaugos periodu moterys buvo labiau patenkintos atliktos operacijos kokybe, dvasiniu padrąsinimu bei
palaikymu operaciniame skyriuje (p=0,025). Informavimas ir saugi aplinka labiausiai tenkino 30 – 49
m. pacientus (p=0,019; p=0,018), o aukštąjį ir aukštesnįjį išsimokslinimą turintys pacientai geriausiai
įvertino mandagų personalo elgesį (p=0,006; p=0,019). Kokybinis tyrimas parodė, kad operacinės
priežiūros kokybė pacientams susijusi su veiksminga skausmo ir baimės kontrole, gera atmosfera ir
sėkminga operacijos baigtimi, saugumu bei galimybe stebėti operaciją. Ankstyvuoju pooperaciniu
periodu visos teiginių grupės buvo įvertintos geriau nei tolimuoju periodu.
Išvados: Pacientai aiškiai identifikuoja veiksnius, lėmusius jų psichologinę savijautą ir įspūdį
apie operacinės slaugos paslaugas. Pacientų požiūris į operacinės slaugos kokybę ankstyvuoju ir
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu reikšmingai skyrėsi: slaugos kokybės vertinimas išvykus iš
ligoninės pablogėjo skausmo kontrolės, optimalios kūno temperatūros palaikymo, personalo techninių
įgūdžių, pacientų informavimo ir padrąsinimo, etikos, aplinkos , personalo charakteristikos ir slaugos
proceso pažangos aspektais.
Raktiniai žodžiai: į asmenį orientuota sveikatos priežiūra, kokybės gerinimas, operacinė
slauga, pacientų perspektyva, slaugos kokybė.
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SUMMARY
Jurkūnienė R. Assesment of quality of operative care from the patient perspective, master‘s
thesis/ supervisor Ph.d. O.Riklikienė; Lithuanian University of Health Sciences; Faculty of Nursing;
Deprtment of Nursing and Care. – Kaunas, 2016, - s. 127.

The purpose of this study was to assess quality of operative care from the patient perspective.
Material and methods: The research was conducted in public company Vilkavishkis hospital
on the 15 of November in 2014 – 31 of May in 2015. Anonymous survey was conducted with
standardized questionaire of T. Leinonen and H. Leino-Kilpi (Good Perioperative Nursing Care Scale
1998; 2002). The same 281 patients were examined in early and long distance postoperative period
(the responce rate: in early period – 88 per/ long distance period – 56 per). Statistical analysis
conducted with SPSS/w21.0 (Statistical Package for Social Sciences) and „Excel“ 2016 program.
Results: In early postoperative period patients best evaluaated pain control (mean rate –
4,62), the encouragement was evaluated as the worst (mean rate – 3,71). In a long distance period
respondents evaluated the ethics proposition group in highiest scores (mean rate – 4,47), and in the
lawest scores – patient encouragement (mean rate – 3,26). In early postoperative period men and
spouses ant partners were most satisfied with the staff technical skills (p=0,025; p=0,025). In a long
distance period women were more satisfied with the operation quality, spiritual support and support in
operation department (p=0,025). Information and safe environment the most satisfied 30 – 49 year old
patients (p=0,019; p=0,018), the patients with highier and college education better evaluated politeness
of personal (p=0,006; p=0,019). The qualitative research showed that quality of operative care is
related with effective paind and fear control, good atmosphere and successful outcome of the
operation, security and opportinuty to monitor the operation. In early postoperative period all groups of
prepositions were evaluated better than in a long distance period.
Conclusions: Patients clearly identified the factors significant for their psychological feeling
and attitude towards operative care services. The patient perspective to the quality of operative care in
early and long distance postoperative period has changed. The assesment of quality of operative care
becomes worse assessing pain control, maintenance of optimal body temperature, technical skills of
staff, patient information, encouragement, ethics, environment, staff performance, nursing process
progress.
Key words: person-oriented health care, quality improvement, operative care, patient‘s
perspective, quality of nursing.
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Nuoširdžiai dėkoju savo darbo vadovei doc. dr. Olgai Riklikienei, kuri skyrė savo laiką,
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studentė Rasa Jurkūnienė
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SANTRUMPOS
ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaiga
LR – Lietuvos Respublika
SN – standartinis nuokrypis
VšĮ – Viešoji įstaiga
MN – medicinos norma
Proc. – procentas (nuošimtis)
n – tiriamųjų skaičius
p – statistinis reikšmingumas
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SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS
Ankstyvasis pooperacinis periodas – tai periodas, kurio trukmė nuo 1 iki 4 parų po
operacijos [33].
Kokybė – turimųjų charakteristikų visumos atitikties reikalavimams laipsnis [29].
Operacinės slaugytojas – tai asmuo, baigęs pagrindines slaugos studijas ir įgijęs operacinės
slaugytojo kvalifikaciją [14].
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 [14].
Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis,
nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis [22].
Paciento perspektyva – subjektyvus paciento požiūris, turintis įtakos slaugos paslaugų
kokybės gerinimui, atsižvelgiant į paciento pasirinkimus.
Paslauga – tai bet koks veiksmas ar darbas, kurį viena šalis gali pasiūlyti kitai, tačiau kuris
nesuteikia jokios apčiuopiamos nuosavybės [10].
Tolimasis pooperacinis periodas – tai periodas, nuo išvykimo iš stacionaro iki visiško
darbingumo atstatymo ar darbingumo lygio nustatymo [33].
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LENTELĖS
1 lentelė. Sveikatos priežiūros kokybės modelio dimensijų rodikliai.
2 lentelė. Tyrimo anketos teiginių grupių vidinis nuoseklumas.
3 lentelė. Tyrimo anketos sudėties apibūdinimas.
4 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į sociodemografinius duomenis.
5 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į suteiktas chirurgines paslaugas.
6 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į operacinės slaugos proceso prisiminimus
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
7 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į bendravimą su operacinės slaugos specialistais
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
8 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į buvusių operacijų patirtį ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu.
9 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į turimos operacinės patirties vertinimą
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
10 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į pojūčių vertinimą ankstyvuoju pooperaciniu
laikotarpiu.
11 lentelė. Operacinės slaugos kokybę apibūdinančių teiginių grupių vidutiniai įverčiai ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu.
12 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į skausmo kontrolę apibūdinančių
teiginių vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
13 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į optimalios kūno temperatūros
palaikymą apibūdinančio teiginio vidutinį įvertį ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
14 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į personalo techninius įgūdžius
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
15 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į pacientų informavimą
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
16 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į padrąsinimą apibūdinančių teiginių
vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
17 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į etiką apibūdinančių teiginių
vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
18 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į aplinką apibūdinančių teiginių
vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
19 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į personalo charakteristiką
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
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20 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į slaugos proceso pažangą
apibūdinančio teiginio vidutinį įvertį ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
21 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų lytį ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu.
22 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų amžių ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu.
23 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų amžių
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
24 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų šeiminę padėtį
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
25 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų šeiminę padėtį
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
26 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų išsimokslinimą
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
27 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų
išsimokslinimą ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
28 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų užimtumą ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu.
29 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų
užimtumą ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
30 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į operacijos tipą,
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
31 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į taikytos anestezijos
rūšis ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
32 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į taikytos
anestezijos rūšis ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
33 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į operacinės slaugos prisiminimą tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu.
34 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į bendravimą su operacinės slaugos specialistais
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
35 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į buvusių operacijų patirtį tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu.
36 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į operacinės patirties vertinimą tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu.
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37 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į pojūčių operacinės slaugos metu vertinimą
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
38 lentelė. Operacinės slaugos kokybę apibūdinančių teiginių grupių vidutiniai įverčiai tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu.
39 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į skausmo kontrolę apibūdinančių
teiginių vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
40 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į optimalios kūno temperatūros
palaikymą apibūdinančio teiginio vidutinį įvertį tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
41 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į personalo techninius įgūdžius
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
42 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į pacientų informavimą
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
43 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į padrąsinimą apibūdinančių teiginių
vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
44 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į etiką apibūdinančių teiginių
vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
45 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į aplinką apibūdinančių teiginių
vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
46 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į personalo charakteristiką
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
47 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į slaugos proceso pažangą
apibūdinančio teiginio vidutinį įvertį tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
48 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų lytį tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu.
49 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų amžiaus grupes,
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
50 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų išsimokslinimą
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
51 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų
išsimokslinimą tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
52 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų šeiminę padėtį,
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
53 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų šeiminę padėtį
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
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54 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į operacijos tipą
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
55 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į taikytos anestezijos
rūšį tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
56 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į taikytos
anestezijos rūšį tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
57 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai ankstyvuoju ir tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu (1).
58 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai ankstyvuoju ir tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu (2).
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7 pav. Personalui būdingi teigiami bruožai.
8 pav. Respondentų atsakymų suskirstymas į potemes, susijusias su personalo apibūdinimu.
ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniais laikotarpiais (proc.).
9 pav. Respondentų atsakymų suskirstymas į potemes, susijusias su jų patyrimo ir aplinkos
apibūdinimo tema ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniais laikotarpiais (proc.).
10 pav. Respondentų atsakymų suskirstymas į potemes, susijusias su jausmų ir jutimų bei personalo.
darbo temomis ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniais laikotarpiais (proc.).
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ĮVADAS
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė tampa vienu svarbiausių sveikatos priežiūros prioritetų
įvairiose pasaulio šalyse. Devintajame XX a. dešimtmetyje išaugo paciento, kaip paslaugų gavėjo,
reikšmė; sveikatos priežiūros sistema tapo orientuota į pacientą [41, 2].
Naujasis paciento vaidmens pokytis sietas su biopsichosocialinio požiūrio į sveikatos
priežiūrą įsivyravimu medicinos moksle ir praktikoje. Pastarojo dešimtmečio tendencijos žvelgia dar
plačiau – akcentuojamas biopsichosocialinis-dvasinis požiūris į visuminę paciento sveikatos priežiūrą
[66]. Pabrėžiant paciento centriškumą ir jo asmeninio požiūrio bei pasitenkinimo paslaugomis reikšmę
paslaugų kokybės vertinimui [13, 6], paciento perspektyva į sveikatos priežiūros paslaugų kokybę yra
svarbi šios kokybės gerinimui, veiksmingam resursų panaudojimui [52, 56].
Lietuvoje daugiau nei prieš du dešimtmečius reformavus sveikatos priežiūros sistemą,
pacientai tapo pilnateisiais paslaugų vartotojais, iš kurių tikimasi ne tik aktyvaus dalyvavimo priimant
su jų sveikata, gydymu, slauga susijusius sprendimus, bet ir vertinant bei tobulinant paslaugų kokybę.
Sveikatos priežiūros paslaugų vertinimas iš paciento perspektyvos tampa vienu esminiu kokybės
gerinimo veiksnių. Bendrieji asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybės reikalavimai
reglamentuojami Lietuvos Respublikos (LR) teisiniais dokumentais [17]. Šiais dokumentais nustatoma
kokybės rodiklių stebėsenos tvarka, detaliai išskiriami asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ)
veiklos kokybės vertinimo rodikliai. ASPĮ, teikiančių stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas,
veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąraše nurodoma vykdyti pacientų apklausas [16].
Nepaisant nustatytų reikalavimų, šiandieninėje Lietuvos sveikatos priežiūros praktikoje
teikiamų paslaugų kokybė dažniausiai vertinama remiantis medicininės veiklos standartais
(protokolais, algoritmais, darbo instrukcijomis). Tokiame vertinime neatsispindi subjektyvūs pacientų,
kaip paslaugų vartotojų, išgyvenimai, savijauta, emocinė būsena, patyrimas [39].
Pacientų vertinimams apie slaugą būdingi saviti standartai ir kriterijai [53]: vertinamas
bendravimas, aplinka, informavimas, parama ir palaikymas, dalyvavimas, skausmo valdyme,
mokymas ir kitos veiklos. Pacientai išreiškia savo pageidavimus, susijusius su tuo, ką jie gali daryti, ko
nori, kam teikia pirmumą, ko tikisi iš gaunamos priežiūros. Sveikatos priežiūros sistema vis labiau
orientuojama į pacientų poreikius ir būtent pacientai sprendžia ar jiems buvo suteiktos kokybiškos
paslaugos.
Operacinė slauga yra ta veiklos sritis, kuriai keliami vis didesni reikalavimai [32]. Vis
daugiau dėmesio skiriama grįžtamojo ryšio iš paciento/vartotojo gavimui, kuris tampa lemiamu
paslaugų kokybės vertinimo veiksniu. Kokybiškos slaugos/operacinės slaugos paslaugos siejamos su
pacientų požiūriu, jų lūkesčių ir poreikių tenkinimu [37]. Vertinant operacinės slaugos kokybę
pacientams svarbūs tokie aspektai kaip: bendravimas, aplinka, gauta informacija, dalyvavimas
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skausmo vertinimo ir valdymo procese, padrąsinimas. Operacinės slaugos paslaugų vertinimas iš
pacientų perspektyvos gali būti apibūdinamas, kaip subjektyvus pacientų požiūris, turintis įtakos
slaugos paslaugų kokybės gerinimui, atsižvelgiant į paciento pasirinkimus.
Tyrimai, vertinantys sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų kokybę, atliekami gana dažnai,
tačiau vis dar trūksta sistemingų tyrimų vertinančių operacinės slaugos kokybę pacientų požiūriu.
Išsamių operacinės slaugos paslaugų kokybės vertinimo tyrimų Lietuvoje nėra aptikta. Taigi, šio
tyrimo tikslas buvo įvertinti operacinės slaugos kokybę pacientų požiūriu.
Tokio pobūdžio tyrimai suteiktų naujų galimybių gydymo įstaigų vadovams, slaugos
administratoriams, slaugytojams ir kitiems operacinėje dirbantiems specialistams imtis reikiamų
priemonių operacinės slaugos kokybei gerinti. Aukštas pacientų operacinės slaugos kokybės
įvertinimas būtų akivaizdus kokybiškos veiklos įrodymas, kuris leistų personalui tikėtis pagrįsto
vadovų paskatinimo ir didesnio pripažinimo.
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TYRIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tyrimo tikslas: įvertinti operacinės slaugos kokybę pacientų požiūriu.
Tyrimo uždaviniai:
1. Įvertinti operacinės slaugos kokybę pacientų požiūriu ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
2. Įvertinti operacinės slaugos kokybę pacientų požiūriu tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
3. Išanalizuoti operacinės slaugos kokybės vertinimo praktinius aspektus.
4. Nustatyti operacinės slaugos kokybės vertinimo pokyčius pacientų požiūriu ankstyvuoju
pooperaciniu ir tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu.
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1. LITERATŪROS APŽVALGA
1.1. Sveikatos priežiūros kokybės teoriniai modeliai
1.1.1. A. Donabediano sveikatos priežiūros kokybės teorinis modelis
Sveikatos priežiūros kokybei ir jos vertinimui, priklausomai nuo šalies konteksto ir kultūros,
gali būti suteikiama daug reikšmių, tačiau yra objektyvūs kriterijai, kurie gali būti pritaikomi
skirtingose socialinėse ir politinėse aplinkose [71]. Sveikatos priežiūros kokybės vadybos pradininku
laikomas Avedis Donabedianas, kurio moksliniai darbai buvo įvertinti 1970-ųjų metų pradžioje ir
turėjo įtakos kokybės suvokimui ir vertinimui bei kokybės standartų sveikatos priežiūros srityje
kūrimui [9]. Vienas universaliausių ir praktiškai pritaikomų sveikatos priežiūros kokybės teorinių
modelių yra Donabediano (1966, 1980) sveikatos priežiūros kokybės modelis [71]. Modelis pagrįstas
trimis kokybės dimensijomis: struktūra, procesu ir rezultatais (angl. structure – process – outcome) (1
pav.).

Struktūra

Procesas

Rezultatai

1 pav. A. Donabediano sveikatos priežiūros kokybės modelis. (Sudarytas tyrimo autorių)
A. Donabedianas nustatė, kad struktūros, proceso ir rezultatų aspektai yra sveikatos priežiūros
kokybės rodikliai [71]. Struktūrą apibrėžė kaip stabilias sveikatos priežiūros ypatybes, t.y. finansinius
išteklius ir jų panaudojimą, personalą (jo mokymą, tobulinimą, kvalifikacijos kėlimą, patirtį ir
akreditavimą), turimą įrangą, aplinką, kur vykdoma sveikatos priežiūra (slauga) – saugumo priemones,
veiklos reglamentavimą bei organizavimą [9, 51]. Procesą apibūdina tai, kaip teikiamos paslaugos,
atsižvelgiant į du pagrindinius aspektus: techninį aspektą: mokslinės ir techninės pažangos
panaudojimą, maksimalizuojant paslaugų teikimą, optimizuojant skirtumą tarp laimėjimų ir rizikos.
Taip pat - interpersonalinį aspektą, susijusį su slaugytojų ir pacientų bendravimu [51, 49]. Jis atspindi
bendruosius žmogiškųjų santykių standartus ir taisykles, specifinius etikos reikalavimus, būdingus
medikų ir pacientų santykiams ir lūkesčiams (informacijos teikimas, atsakymas į klausimus, klausimai
apie jų prioritetus, įtraukimas į sprendimų priėmimą). Kosinskienės teigimu (2011), procesas yra
„atliekami veiksmai, nuo kurių priklauso sveikatos priežiūros kokybė“ – tai prevencija, gydymas ir kt.
[9]. Rezultatai apima sveikatos būklės ir kitus rodiklius, susijusius su efektyviais materialinių išteklių
ir techninės įrangos naudojimu ir pacientų pasitenkinimu, bei atspindi paslaugų kokybę [51].
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Aiškiau atskleisti ir suvokti A. Donabediano išskiriamas kokybės dimensijas leidžia šias
dimensijas charakerizuojančių rodiklių išskyrimas (1 lentelė).
1 lentelė. Sveikatos priežiūros kokybės modelio dimensijų rodikliai (sudaryta tyrimo autorių,
pagal Haj, Lamrini ir Rais, 2013)
Struktūros rodikliai
Finansiniai ištekliai
Personalas

Proceso rodikliai
Prevencija
Diagnostika

Įranga
Priemonės
Fizinė aplinka
Informacijos sistema

Gydymas
Slauga
Reabilitacija
Paciento informavimas ir
instruktavimas

Rezultatų rodikliai
Sveikatos būklė
Suteiktų slaugos paslaugų
rezultatai
Prevencijos rezultatai
Paciento gerovė
Paciento pasitenkinimas
Racionalus resursų
panaudojimas

Šie rodikliai leidžia išskaidyti pagrindines kokybės kriterijus išreiškiančias dimensijas ir
atskleisti jų turinį, taip palengvinant kokybės vertinimo procesą, kurį Donabedianas (1966) norėjo
transformuoti nuo paprasto vertinimo į suvokimo procesą, t.y. pereiti nuo klausimo „Kas čia negerai?“
link „Kas čia vyksta?“ [71]. Taip yra suprantamas visas kokybės formavimosi reiškinys ir jo poveikis
pacientui. Donabedianas pirmasis pabrėžė ryšį tarp sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir paciento
pasitenkinimo bei pasiūlė žvelgti į kokybę iš paciento perspektyvos. Donabediano nuomone,
„sveikatos priežiūros kokybė yra tokia, kiek yra patenkintas ją gavęs pacientas“. Šiais žodžiais
pabrėžiama paciento įtaka sveikatos priežiūros, o tuo pačiu ir slaugos, kokybės vertinimui ir jos
suvokimui. Pasak Donabediano (1982), „paciento pasitenkinimas nėra vien tik kokybės rodiklis, bet ir
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslas“ [71]. Tai reiškia, kad paciento vertinimas yra ne tik
rezultatas, bet ir veiksnys, lemiantis kitus rezultatus [71]. Galima teigti, kad nuo paciento
pasitenkinimo paslaugomis ir jų kokybe priklauso ir paciento reakcija bei elgesys, jo paties pastangos
priimti teikiamas paslaugas ir laikytis keliamų reikalavimų. Tad vertinant sveikatos priežiūros kokybę
paciento požiūriu, šis vertinimas tampa ypač reikšmingas dėl jo daromos įtakos tolimesniems sveikatos
priežiūros rezultatams.
Apibendrinant galima teigti, kad sveikatos priežiūros kokybės vertinimui yra svarbios trys ją
išreiškiančios dimensijos, kurias galima charakterizuoti jas detalizuojančiais rodikliais, padedančiais
vertinti teikiamų paslaugų kokybę. Slaugos paslaugos yra sveikatos priežiūros paslaugų dalis, todėl
vertinant šių paslaugų kokybę taip pat galima vadovautis analogiškais universaliais rodikliais,
charakterizuojančiais slaugos struktūrą, procesą bei rezultatus. Paciento, kaip pagrindinio sveikatos
priežiūros (slaugos) paslaugų gavėjo, požiūris yra struktūros ir proceso poveikio rezultatas, išreikštas
kaip paciento nuomonė apie šio poveikio kokybę ir turi lemiamos įtakos paslaugų kokybės vystymui ir
kaitai.
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1.1.2. Kokybiškos slaugos modelis
Kokybiška slauga, kaip sveikatos priežiūros paslaugų dedamoji, svarbi asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms. Slaugos kokybė neatsiejama nuo aukščiausio slaugytojų kompetencijos laipsnio,
nes, pasak Brown (1992), „kokybiška slauga – tai pacientui reikalinga slauga, kuri nesukelia jam žalos,
atitinka jo poreikius ir padeda pasiekti asmeninių tikslų, susijusių su sveikatos stiprinimu, išlaikymu
arba atstatymu po ligos“ [70].
Slaugos ir jos vertinimas gali skirtis įvairių šalių kontekste ir kultūroje, tačiau skirtingose
socialinėse aplinkose pritaikomi objektyvūs kriterijai leidžia pasiekti tikslių slaugos kokybės
išmatavimų [71]. Suomių mokslininkė Leino-Kilpi (1990) pateikė slaugos kokybės vertinimo rodiklius
chirurgijos slaugytojams, o vėlesniuose darbuose tyrėjai (Leino-Kilpi ir kt., 1994, 1996; Leino-Kilpi ir
Vuorenheimo, 1994) suformulavo ir aprašė slaugos kokybės vertinimo iš pacientų perspektyvos
rodiklius [58]. Leinonen (2001), tęsdama Leino-Kilpi ir kt. mokslininkų darbus, 2001 m. pristatė
kokybiškos slaugos modelį (angl. The good nursing care model, Leinonen et al., 2001), grįstą pacientų
perspektyva. [57]
Modelį sudaro penkios pagrindinės kategorijos: personalo charakteristika, su veiklomis
susijusi priežiūra, priežiūros sąlygos (prielaidos), aplinka, slaugos proceso eiga pacientų požiūriu [70].
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Akcentuojama, kad kokybės rodikliai šiame modelyje atspindi slaugos kokybę pacientų
požiūriu (2 pav.) [57, 58].

Personalo
charakteristika

Patirtis, naudojimasis įranga, humoro jausmas,
išsilavinimas,
inteligencija,
lankstumas,
patikimumas, draugiškumas, bendradarbiavimas,
skubėjimas.

Su veiklomis
susijusi priežiūra

Fizinė veikla: skausmo, kūno temperatūros
valdymas, kūno padėties suteikimas, įrangos
naudojimas
Mokomoji
veikla:
nuolatinis
informacijos
teikimas, informacijos tinkamumas ir patikimumas
Palaikymas: paskatinimas dalyvauti slaugos
procese, galimybė daryti įtaką, galimybė klausytis
muzikos

Veikla, susijusi su
atliekamu darbu

Veikla, susijusi su
žmogiškaisiais
aspektais

Priežiūros
sąlygos
(prielaidos)

Pagarba paciento orumui ir individualumui,
rūpestingumas, paslaugumas
Atstovavimas ir tarpininkavimas, siekiant
patenkinti paciento interesus, jį padrąsinti

Pagrindas veiksmams, pagrįstas informacija apie
pacientą ir jo ligą; laikas, skirtas pacientui

Fizinė aplinka

Ramybė, saugumas, šaltis, baimė

Aplinka
Socialinė aplinka

Slaugos proceso
eiga pacientų
požiūriu

Personalo tarpusavio pokalbiai, pacientų skaičius
palatoje, bendra atmosfera

Operacijos laukimo laikas, perkėlimo į palatą laikas
ir kt.

2 pav. Leinonen kokybiškos slaugos modelis (sudarytas tyrimo autorių, pagal Zhao ir
Akkadechanunt, 2011; Leinonen, 2002; 2001)
Modelis grįstas perioperacinės slaugos aspektais, tačiau daugelis jo charakteristikų – kokybės
rodiklių, yra universalūs slaugai apskritai. Pirmosios kategorijos kokybės rodikliai atspindi personalo
charakteristiką (personalo humoro jausmą, patirtį, bendradarbiavimą ir kt). Antroji kategorija
apibūdina priežiūrą, susijusią su atliekamomis veiklomis. Trečioji kategorija liečia kokybiškas
priežiūros sąlygas. Ketvirtoji – apibūdina fizinę ir socialinę slaugos aplinką. Paskutinė, penktoji,
kategorija susijusi su slaugos proceso eiga ir pažanga pacientų požiūriu [58, 70]. Šių kategorijų
įvertinimas iš pacientų perspektyvos suteikia paslaugų teikėjams galimybę įvertinti ir tobulinti slaugos
paslaugų kokybę, siekiant maksimalaus pacientų pasitenkinimo.
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1.1.3. Kokybės modelis iš pacientų perspektyvos
Švedų mokslininkas Wilde B. su kolegomis 1993 m. sukūrė teorinį kokybės iš pacientų
perspektyvos modelį (angl. Model of quality from the patient‘s perspective, Wilde et al., 1993) [71].
Nors šis modelis nėra specifinis slaugos paslaugoms, analogiškas pacientų perspektyvos
sureikšminimas jį sieja su Kokybiškos slaugos modeliu. Remiantis Wilde ir kt. (1993) modeliu,
kokybė vertinama ir suvokiama ne paslaugų teikėjų (gydytojų, slaugytojų), o pačių pacientų, t.y.
paslaugų gavėjų. Pasak autorių, paciento požiūris į paslaugų kokybę priklauso nuo jo patirties, etinių
normų, vertybių, lūkesčių ir santykių su konkrečia sveikatos priežiūros struktūra [71].
Kokybė švedų modelyje suvokiama analizuojant du pagrindinius sveikatos priežiūros teikimo
komponentus – sveikatos priežiūros organizacijos išteklių struktūrą ir pacientų pasirinkimus [67].
Išteklių struktūrą apibūdina dviejų rūšių savybės: asmeninės savybės – asmenų, teikiančių sveikatos
priežiūros paslaugas (gydytojai, slaugytojai ir kt.) bei fizinės-administracinės aplinkos savybės,
susijusios su infrastruktūriniais priežiūros teikimo elementais (organizacinės taisyklės, techninė
įranga). Pacientų pasirinkimus lemia racionalus aspektas, susijęs su paciento tvarkos ir konkretaus
sveikatos laipsnio siekiu, ir žmogiškasis aspektas, apimantis paciento lūkesčius apie dėmesį jo
unikaliam atvejui [67, 68].
Modelyje persipina keturios dimensijos: medicininė-techninė paslaugų teikėjų kompetencija, į
asmenį orientuotas paslaugų teikėjų požiūris, fizinės-techninės organizacijos sąlygos bei sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančios organizacijos sociokultūrinė aplinka (3 pav.) [67].
Sveikatos priežiūros organizacijos išteklių struktūra

Racionalumas
Pacientų pasirinkimai
Žmogiškumas

Asmeninės savybės

Fizinės ir
administracinės
priežiūros aplinkos
savybės

Medicininė-techninė

Fizinės-techninės

kompetencija

sąlygos

Į asmenį orientuotas

Sociokultūrinė aplinka

požiūris
3 pav. Kokybės modelis iš pacientų perspektyvos (Wilde ir kt. 1993)[71, 67].
Medicininė-techninė kompetencija. Šiai dimensijai priskiriama paciento apžiūra, diagnozės
nustatymas, gydymas ir priežiūra (slauga), siekiant sveikatos ar esamų neigiamų simptomų
palengvinimo. Kai pacientai racionaliu požiūriu vertina medicininę-techninę kompetenciją, reikšmės
turi asmeninės personalo savybės. Pacientai pageidauja, kad personalas būtų kvalifikuotas,
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kompetentingas, tai reiškia, kad turėtų pakankamai medicininių žinių ir gebėjimų, ir laiku užtikrintų
reikiamą priežiūrą parinkdami tinkamiausias priemones [40]. Arba priešingai, vertindami asmenines
medicinos personalo, kaip organizacijos išteklių, savybes, jie visų pirma stengiasi suvokti ir įvertinti
profesionalią kompetenciją bei suteiktos paslaugos rezultatus, atsižvelgiant į savo asmeninius
lūkesčius ir poreikius.
Fizinės-techninės sąlygos. Pacientams racionaliu požiūriu vertinant fizinių-techninių sąlygų
tinkamumą, vertinimo rezultatas priklausys nuo fizinių-administracinių aplinkos savybių, susijusių su
infrastruktūriniais priežiūros teikimo elementais. Pacientai tikisi iš sveikatos priežiūros organizacijos
prieinamumo prie fizinių-techninių išteklių, kurie reikalingi gydymui ir priežiūrai. Jiems svarbi švari,
patogi, saugi fizinė aplinka (palata, lova, švari patalynė ir rūbai, šiltas maistas, pasiekiamas
signalizacijos mygtukas), tinkama medicininė-techninė įranga (laboratorijos, rentgeno ir kt. aparatūra)
reikalinga ligos diagnostikai, gydymui ar slaugai, bei atitinkamos pagalbinės ir medicininės priemonės
(medikamentai, tvarsliava, kateteriai, zondai, medicininiai instrumentai) [40]. Taigi, sveikatos
priežiūros vadybininkai, tikėdamiesi paciento atsako į fizinę ir administracinę priežiūros aplinką, turės
pateikti pacientų vertinimui šias minėtas fizines-technines savybes.
Į asmenį (pacientą) orientuotas požiūris. Kai pacientai iš žmogiškosios (humaniškos)
pozicijos vertina į asmenį, t.y. į juos pačius, orientuotą požiūrį, reikšmės vėlgi turi asmeninės
personalo savybės. Tai – kvalifikuotas, turintis empatinių gebėjimų personalas, kuris domisi pacientu,
jo norais ir jo atvejo unikalumu, sugeba įsijausti ir suprasti jų patiriamus jausmus bei išgyvenimus,
susijusius su gydymu ar slauga. Šiuo atveju humaniška priežiūra reiškia personalo ir paciento
bendravimą, paremtą bendradarbiavimu, pasitikėjimu, sąžiningumu, bendru supratimu ir pagarba [40].
Nepagarbus personalo elgesys verčia pacientus jaustis nepatogiai. Bendradarbiavimas siejamas su
pacientų dalyvavimu gydymo ir slaugos procese, ir galimybe išreikšti su tuo susijusius pageidavimus.
Bendras supratimas suvokiamas kaip pacientų išgyvenimų dėl tam tikrų priežasčių supratimas.
Supratimas taip pat apima ir pacientų informavimą. Pacientams svarbus nuolatinis, išsamus, aiškus (be
sudėtingų terminų) informavimas apie gydymą ir priežiūrą (slaugą), paaiškinant apie tai, kas vyko, kas
vyksta ir kas vyks.
Sociokultūrinė aplinka. Kai pacientai iš žmogiškosios pozicijos vertina sociokultūrinę
aplinką, vertinimo rezultatą nulems fizinės-administracinės aplinkos savybės. Tai – pozityvią,
draugišką atmosferą turinti organizacija ar skyriaus aplinka, kur pacientų lūkesčiams ir norams
suteikiamas pirmumas nusistovėjusios tvarkos ir darbo rutinos atžvilgiu. Tai aplinka, labiau primenanti
namus nei instituciją, kai pacientai turi pasirinkimo galimybę [40]. Namus primenanti aplinka – tai
galimybė turėti asmeninių daiktų, bendrauti su namiškiais ir draugais, pasirinkti palatą, lovą, maistą.
Tai padeda pacientui jaustis patogiai ir sukuria jaukią aplinką. Bendra atmosfera skyriuje priklauso nuo
personalo tarpusavio santykių. Mandagus, draugiškas, gerai komandoje dirbantis personalas sukuria
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pozityvią skyriaus atmosferą ir ramią aplinką, o geras personalo humoro jausmas padeda pacientams
atsipalaiduoti. Bendra atmosfera priklauso ir nuo personalo bendravimo su pacientų artimaisiais.
Kokybės modelis iš pacientų perspektyvos rodo, kad pacientai gali apibrėžti geros kokybės
kriterijus, įvertinti sveikatos priežiūros teikimo lygį, perteikdami savo patyrimus. Šis vertinimas
išreiškiamas pasitenkinimu ir nepasitenkinimu gaunamomis paslaugomis [68]. Taigi, pacientų
perspektyva telkia dėmesį į tuos aspektus, kurie svarbūs patiems pacientams [71]. Individualus
paciento slaugos ir priežiūros kokybės vertinimas, nurodantis kokybės tobulinimo kryptis, atspindi
paciento požiūrį į ligoninės veiklą bei jos standartus. Šios žinios sveikatos priežiūros vadybininkams
leidžia numatyti pokyčių prioritetus, juos labiau pritaikant prie pacientų poreikių ir pageidavimų.
Apibendrinant dviejų pacientų perspektyvą akcentuojančių teorinių modelių analizę, galima
teigti, kad aptartuosius modelius vienija bendras dėmesys pacientui ir jo požiūriui į teikiamas sveikatos
priežiūros paslaugas bei jų kokybę. Modelių autoriai rekomenduoja vertinti žmogiškuosius ir
techninius priežiūros kokybės aspektus, sudarančius sveikatos priežiūros paslaugų kokybės visumą.
Abiejuose modeliuose pabrėžiama šiuolaikinei sveikatos priežiūros sistemai būdinga orientacija į
pacientą, pagarba jo asmenybei, socialiniai paslaugų teikimo aspektai. Taip pat išvardijami tiksliau ir
objektyviau išmatuojami kokybės vertinimo elementai, t.y. medicininė-techninė įranga bei sveikatos
priežiūros specialistų kompetencija, fizinė medicinos įstaigos aplinka ir kt.
Vis dėlto, Kokybės modelyje iš pacientų perspektyvos (Wilde ir kt. 1993) paciento vaidmuo
yra labiau akcentuojamas, nurodant skirtingas kokybės vertinimo sritis. Paslaugų kokybės vertinimą
pagal keturias dimensijas neabejotinai lems paciento vertinimo individualumas bei subjektyvumas.
Tuo tarpu Kokybiškos slaugos modelis pateikia kur kas konkretesnius vertinimo rodiklius – išskirtinius
slaugos kokybės požymius, sudarančius bendrą įstaigos veiklos išraišką. Kokybiškos slaugos modelis
tampa svarbus dėl specifinių rodiklių detalumo bei aiškumo, suteikiančio šiam modeliui didesnių
sėkmingo praktinio pritaikymo galimybių. Taigi, modeliai, vienas kitą iš dalies atkartodami, bet kartu
ir vienas kitą papildydami, sukuria prielaidas patikimam slaugos ir priežiūros paslaugų kokybės
vertinimui iš paciento perspektyvos.

1.2. Kokybės aspektai sveikatos priežiūroje
1.2.1. Sveikatos priežiūros ir slaugos kokybę reglamentuojantys dokumentai
Sveikatos priežiūros kokybė bendrąja prasme tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse laikoma
prioritetine sveikatos priežiūros sritimi [2]. Pagrindinius medicinos srities specialistų ir pacientų
santykių aspektus apibrėžia Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. patvirtintas nutarimas „Dėl Lietuvos
sveikatos sistemos 2011 – 2020 metų plėtros metmenų patvirtinimo”. Šiame nutarime vadovaujamasi
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principu, kad sveikatos priežiūros sistemoje svarbiausias yra pacientas ir jo individualių poreikių
tenkinimas [15].
Paciento vaidmens sureikšminimas nukreipia dėmesį nuo paslaugų teikėjo į paslaugų gavėją,
ir, pagal Berwick (2009), apima „informuoto paciento pageidaujamą patirtį, susijusią su sveikatos
sistemos skaidrumu, paciento individualumu, pripažinimu, orumo ir pagarbos užtikrinimu, pasirinkimo
galimybėmis be jokių išimčių, kurias galėtų sąlygoti asmens savybės, aplinkybės ar tarpusavio
santykiai“ [44]. Vadinasi, pacientas tampa sveikatos priežiūros paslaugų ašimi – esminiu objektu ir
subjektu. Turėdamas teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, pacientas taip pat įgyja teisę į kokybiškas
paslaugas, kurios atitinka tam tikrus bendruosius reikalavimus ir standartus. Pabrėžiant slaugos
kokybę, galima sakyti, kad „slaugos kokybė yra vienas svarbiausių dalykų sunegalavusio ar susirgusio
paciento sveikatos priežiūros procese“ [4].
Sveikatos santykius reguliuojančią įstatymų teisinę bazę sudaro: LR sveikatos sistemos
įstatymas, pripažįstantis Lietuvos gyventojų sveikatą aukščiausia vertybe [19], LR sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymas, apibrėžiantis svarbiausias sąvokas ir reglamentuojantis sveikatos priežiūros įstaigų
veiklą [20], LR sveikatos draudimo įstatymas [21], LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatymas [22] ir kiti specialieji sveikatos įstatymai [11]. Šiuose įstatymuose nusakoma paciento teisė į
sveikatos priežiūros paslaugas ir jų teikimo teisiniai aspektai bei paciento santykiai su gydymo įstaiga
ir jos personalo nariais [11].
Lietuvoje vieningai pripažįstama, kad sveikatos priežiūros, slaugos paslaugų kokybę reikia
gerinti. Siekiant šio tikslo, nuo 2008 m., įsigaliojo istatymas Nr. V-338 „Minimalių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas“, sveikatos apsaugos ministras 2011 m. patvirtino
nutarimą „Dėl Lietuvos sveikatos sistemos 2011 – 2020 metų plėtros metmenų patvirtinimo” [17, 16].
Taip pat ligoninės kaip organizacijos veiklos kokybės tobulinimui svarbūs veiklos standartai orientuoti
į kokybės vadybos organizavimą [26, 27]. Standartuose aprašomi veiklos gerinimo metodai, teigiamai
veikiantys organizacijos kokybės vadybos sistemą. Visa tai įgalina sveikatos priežiūros įstaigas
daugiau dėmesio skirti pacientams, jų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis didinimui. Dėmesys
pacientų poreikių tenkinimui skiriamas ir LR sveikatos sistemos įstatyme, kuriuo įtvirtinama Lietuvos
gyventojų teisė dalyvauti nustatant sveikatos priežiūros plėtojimo prioritetines kryptis ir kontroliuojant
sveikatos priežiūros prieinamumą ir tinkamumą [11]. Tokiu būdu pacientų nuomonės tyrimas yra
svarbus kontroliuojant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
Apibendrinant galima teigti, kad LR yra sukurta sveikatos priežiūrą reglamentuojančių
teisinių dokumentų bazė. Sekant tarptautinėmis visuomenės raidos tendencijomis, visame pasaulyje ir
Lietuvoje sveikatos priežiūros srityje ypatingas dėmesys skiriamas pacientui, jo teisėms ir jam
teikiamoms paslaugoms bei jų kokybei. Vartotojiškų santykių tarp sveikatos priežiūros specialisto ir
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paciento reguliavimas atliekamas remiantis aktuliais įstatymais. Daug dėmesio skiriama sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės standartams ir kokybės užtikrinimui.

1.2.2. Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų kokybė
Sveikatos priežiūros institucijų veiklos kokybės valdymas iš esmės yra pokyčių valdymo
procesas, susiformavęs visuotinės kokybės vadybos pagrindu [9]. Bendroji kokybės sąvoka yra labai
plati. Ji suvokiama, kaip tikslo atitikimas, t.y. visuma paslaugos ypatybių ir charakteristikų, susijusių
su gebėjimu tenkinti išreikštus ar numanomus vartotojų poreikius. Kokybė sunkiai apibrėžiama.
Dažniausiai ji apibūdinama kaip „tam tikro puikumo, gerumo, tobulumo laipsnis“ [29]. Vadovaujantis
taptautiniu ISO 9000 kokybės sistemų standartu, pateikiamas kokybės apibrėžimas: „kokybė –
turimųjų charakteristikų visumos atitikties reikalavimams laipsnis“ [29].
Kokybė trumpai gali būti apibūdinama kaip vartotojo t.y. paciento patenkinimo lygis [8].
Pacientų pasitenkinimas yra vienas svarbiausių požymių, leidžiančių spręsti apie teikiamų paslaugų
kokybę. Taigi, pasitenkinimas yra tiesioginis paslaugos kokybės atspindys, išreiškiantis paciento
požiūrį į jam suteiktos paslaugos ar paslaugų kokybę. Sveikatos paslaugų teikėjai suinteresuoti gerinti
teikiamų paslaugų kokybę, gerinti įstaigos įvaizdį, numatyti veiklos procesų tobulinimo galimybes.
„Pokyčiai sveikatos priežiūros vadyboje vyksta labai greitai, o tai lemia ir kokybės pokyčius, todėl tai
turi atsispindėti ne tik kokybės sistemos dokumentuose, bet ir personalo veiksmuose, įgūdžiuose bei
veiklos kultūroje apskritai“ [9].
Jei anksčiau slaugos paslaugų kokybė buvo matuojama sveikatos priežiūros įstaigoje
fiksuojamais formaliais rodikliais, tai pastaruoju laikotarpiu išaugo pacientų požiūrio į paslaugų
kokybę reikšmė. Sveikatos priežiūros kokybei užtikrinti ir gerinti naudojami įvairūs kokybės vadybos
principai ir metodai. Pacientų poreikių tenkinimo kokybe turėtų rūpintis visi sveikatos priežiūros
įstaigų darbuotojai, siekdami pritraukti kuo daugiau paslaugų vartotojų. Jeigu blogai tenkinami
pacientų poreikiai, tai daugelis nepatenkintų pacientų stengsis daugiau nesinaudoti tos sveikatos
priežiūros įstaigos paslaugomis, informuos apie blogai teikiamas paslaugas kitus potencialius
pacientus. Sveikatos priežiūros paslaugų vadybos sistema reikalauja dėmesio pacientų poreikiams,
keliant aptarnavimo kokybę ir pacientų pasitikėjimą sveikatos priežiūros sistema bei gydytojų ir
slaugytojų profesionalumu [4]. Žiliuko ir kt. (2013) nuomone, konkurencija sveikatos priežiūros
paslaugų rinkoje lemia pacientų požiūrio tyrimo aktualumą. Šiais tyrimais išsiaiškinami pacientų
lūkesčiai, pasitenkinimas ir nepasitenkinimas tam tikromis paslaugų rūšimis, leidžiantis numatyti šių
paslaugų tobulinimo kryptis [38].
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Aukščiausias pacientų pasitenkinimo lygis pasiekiamas tada, kai patenkinami jų norai ir
lūkesčiai ir slaugos paslauga atitinka jų reikalavimus. Todėl labai svarbu žinoti, ko pacientai tikisi ir
kokie reikalavimai keliami slaugos paslaugai. Vartotojų (pacientų) pasitenkinimo lygio nustatymui
efektyviausias metodas yra anketavimas [29]. Sudarant anketas, paslaugai keliami reikalavimai turi
būti tiksliai nustatyti ir apibūdinti savybėmis, kurias klientai, slaugos atveju – pacientai gali įvertinti
[8]. Paslaugas ir paslaugos teikimo savybes galima valdyti tik valdant paslaugos teikimo procesą per
sąveiką su klientu, todėl matavimas ir valdymas yra esminiai dalykai siekiant ir stengiantis išlaikyti
paslaugų kokybę [8].

1.2.3. Operacinės slaugos paslaugų kokybė
Siekiant įvertinti ir tobulinti sveikatos priežiūros ir operacinės slaugos kokybės gerinimo
sistemą, vadovaujamasi trimis pagrindinėmis dimensijomis:
 Paciento suvokiama kokybe (tai, ko pacientas tikisi iš operacinės slaugos paslaugas
teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos. Paciento kokybės suvokimą lemia jo lūkesčių
ir galimybių gauti tam tikras paslaugas atitikimas. Jam aktualiausi emociniai ir
psichosocialiniai aspektai, susiję su rodomu dėmesiu, pagarba, konfidencialumu,
atjauta, bendravimu ir kt.) [34];
 Profesionaliąja kokybe (teikiamų operacinės slaugos paslaugų kvalifikuotumas, šių
paslaugų, įstaigoje patvirtintų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo standartų ir
paciento reikmių atitikimas). Profesionalioji kokybė vertinama audito metu [34];
 Valdymo kokybe (efektyviausias ir produktyviausias išteklių panaudojimas, laikantis
sveikatos priežiūros įstaigoms vadovaujančių institucijų nurodymų ir įsakymų. Kokybės
sistemos funkcionavimas vertinamas pagal įstaigoje nustatytus prioritetus, patvirtintus
standartus ir vidaus darbo taisykles) [34].
Operacinė slauga yra reikšminga sveikatos priežiūros sistemos dalis. Operacinės paslaugos
svarbios gelbstint pacientų gyvybę ir mažinant neįgalumo atvejus [45]. Nors atrasta daug įvairių
sveikatos priežiūros kokybės matavimo indikatorių, tačiau slaugos/operacinės slaugos srityje vis dar
trūksta slaugos kokybės rodiklių vertinimų [54].
Mokslinėje literatūroje, analizuojančioje operacinės slaugos praktinius aspektus, pripažįstama,
kad techniniai medicinos laimėjimai nėra tokie svarbūs kaip tai, kas vyksta žmogiškųjų santykių
plotmėje. „Laikas įrodė, kad jokios technologijos ir pokyčiai negali atstoti to, ką teikia unikalus
žmogiškasis sergančio žmogaus ir jį gydančio asmens ryšys“ [37]. Vadinasi, ir operacinės slaugos
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srityje svarbiausią vietą užima tarpasmeniniai ryšiai su pacientu, bendravimas su juo, ir tik po to –
techniniai slaugos proceso aspektai.
Operacinės slaugytojo ir paciento dialogas perioperacinio laikotarpio metu sudaro operacinės
slaugos pagrindą ir padeda užtikrinti slaugos kokybę. Dialogas tarp paciento ir slaugytojo prasideda
ruošiantis operacijai. Priklausomai nuo taikomos anestezijos pobūdžio, galimybė bendrauti toliau gali
būti išsaugoma arba prarandama, tačiau nepriklausomai nuo to, operacinės slaugytojas rūpinasi
pacientu ir jo poreikiais. Aktyvus ryšys tarp slaugytojo ir paciento atsinaujina pasibaigus operacijai,
aptariant pacientui rūpimus klausimus, suteikiant papildomą informaciją. Visą šį ciklą vienija slaugos
metu rodomas rūpestis, atsakomybė už paciento saugumą, tarpusavio pasitikėjimas, žmogaus orumo
saugojimas ir kt. [59].
Taip pat svarbūs operacinės komandos tarpasmeninio bendravimo aspektai, užtikrinantys
kokybišką paslaugų teikimą [5]. Operacinio skyriaus slaugytojų savijautos įtaką bendravimui su
pacientais ir šio santykio poveikį slaugos kokybei pabrėžia ir Kazimėnienė bei Grigaliūnienė (2015).
Pasak autorių efektyvi, kokybiška slauga yra norimo rezultato siekimas. Šią veiklą vykdo slaugytojas,
kaip savarankiškas slaugos specialistas, kuris atsako už jo suteiktą paslaugą pacientui [7].
Pacientų pasitenkinimui operacine slauga, jos kokybės vertinimui svarbus pasitikėjimas
sveikatos priežiūros sistema, teikiančia paslaugas institucija ir specialistais.
Apsisprendimas siekti kokybės ir tenkinti klientą skatina ir palaiko organizacijos plėtrą.
Pacientų poreikių tenkinimas yra galutinė sveikatos priežiūros organizacijos užduotis. Atsižvelgiant į
mokslinės literatūros šaltiniuose nurodomą ryšių ir santykių reikšmę kokybiškai tenkinant pacientų
poreikius visoje sveikatos priežiūros sistemoje ir operacinėje slaugoje atskirai, turėtų būti skiriama
pakankamai dėmesio ryšio su pacientu palaikymo kokybei, kuris yra svarbus veiksnys, turintis įtakos
paciento nuomonei apie gaunamą paslaugą.

1.2.4. Su operaciniu laikotarpiu susijusių periodų apibūdinimas
Suomių mokslininkės Leinonen ir Leino-Kilpi., vertindamos perioperacinio laikotarpio
kokybę operacinėje slaugoje išskyrė prieš-, intra- ir pooperacinį laikotarpius. Priešoperacinis
laikotarpis yra laikas prieš operaciją ir prasideda priėmus sprendimą teikti slaugos pagalbą taikant
atitinkamą slaugos modelį. Intraoperacinis laikotarpis prasideda kai pacientas yra nugabenamas į
operacinę ir pasibaigia kai jis perkeliamas į palatą arba į intensyvios pagalbos skyrių. Po to prasideda
pooperacinis laikotarpis, kuris pasibaigia kai pacientui daugiau nebereikia slaugos paslaugų [58].
Šio tyrimo metu akcentuojamas pooperacinis laikotarpis.
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Pooperacinis laikotarpis yra sudėtingas tiek sveikatos priežiūros specialistams, tiek ir patiems
pacientams. Kiekviena operacija turi skirtingus pooperacinio laikotarpio periodus. Pooperacinio
laikotarpio trukmė priklauso nuo įvairių veiksnių [33]:
 Operacijos apimties ir sudėtingumo;
 Įvykusių ar neįvykusių komplikacijų;
 Pagrindinės ligos pobūdžio;
 Gretutinių ligų;
 Ligonio darbo pobūdžio. [33]
Chirurginėms operacijoms dažniausiai išskiriami trys pooperaciniai periodai:
 Ankstyvasis pooperacinis periodas. Jo trukmė nuo 1 iki 4 parų po operacijos;
 Vėlyvasis pooperacinis periodas. Jo trukmė nuo 5 iki 7 parų po operacijos;
 Tolimasis pooperacinis periodas. Jo trukmė siekia nuo išvykimo iš stacionaro iki visiško
darbingumo atstatymo ar darbingumo lygio nustatymo [33].
Profesionali slauga yra būtina paciento pasveikimo ir grįžimo į visuomenę sąlyga [7]. Ji
neabejotinai turi būti orientuota į pacientą, kaip pagrindinį operacinės slaugos objektą [43].
Taigi, dažniausiai skiriami trys pagrindiniai su operaciniu laikotarpiu susiję periodai:
priešoperacinis, intraoperacinis ir pooperacinis laikotarpis. Pooperacinio laikotarpio trukmė priklauso
nuo skirtingų veiksnių. Dažniausiai išskiriami trys pooperaciniai periodai: ankstyvasis, vėlyvasis ir
tolimasis periodas, nusakantis laiko tarpą nuo operacijos atlikimo iki slaugos proceso pabaigos.

1.2.5. Tyrimų apžvalga
Operacinės slaugos kokybės vertinimo tyrimai Lietuvoje dažniausiai atliekami remiantis
slaugytojų požiūriu. Lietuvoje sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo tyrimai pacientų
požiūriu dažniausiai apsiriboja pirminės ir stacionarios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybės
aspektų analize.
Istomina N. ir kt., (2012) atliko tyrimą, kuris buvo susijęs su slaugytojų įgalinimo įtaka
slaugos kokybei. Tyrimas buvo atliekamas vienuolikoje septynių didžiausių Lietuvos ligoninių skyrių.
Apklausta 270 slaugytojų. Panaudotas suomių mokslininkų sudarytas klausimynas pritaikytas Lietuvos
kontekstui. Operacinės slaugytojos teigiamai įvertinimo slaugytojų įgalinimą darbe. Įgalinimui buvo
priskirtas slaugytojų mokymas, tęstinis mokymasis, savarankiškumas darbe, pasitenkinimas darbu ir
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kt. Tyrimo metu nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp slaugytojų įgalinimo ir slaugos kokybės.
[55].
Pacientų ir slaugytojų požiūrį į teikiamas paslaugas analizavo Zagurskienė ir Misevičienė
(2008). Atlikto tyrimo metu buvo susitelkta į pacientų informavimo kokybės vertinimą. Atsitiktinės
atrankos būdu buvo pasirinktos aštuonios Lietuvos ligoninės. Iš viso išdalinta 1030 anketų pacientams
ir 436 anketos slaugytojams. Tik penktadalis pacientų nurodė, kad informacijos apie savo ligą jie
gauna iš slaugytojų, didžiausia tyrime dalyvavusių pacientų ir slaugytojų dalis nurodė, kad apie 90
proc. informacijos apie ligą pacientams pateikia gydytojai. Slaugytojai ir pacientai nevienodai vertino
suteiktos informacijos pakankamumą. Pacientai dažniau nurodė, kad gavo pakankamai informacijos
apie numatomos operacijos ir gydymo trukmę nei tai nurodė slaugytojai. Tuo tarpu apie skirtų vaistų
naudojimą, pasiruošimą operacijai ir sveiką gyvenseną slaugytojai manė informuojantys daugiau nei
nurodė pacientai. Chirurgijos skyriuose gydomiems pacientams trūko informacijos apie pasiruošimą
būsimiems tyrimams ir sveiką gyvenimo būdą. Ypač reiklūs informacijai buvo pacientai iki 45 metų,
gyvenantys mieste ir turintys aukštąjį išsilavinimą. Reiklesnės buvo moterys nei vyrai [36].
Brogienės ir Gurevičiaus (2009) tyrimas atliktas dvidešimt dviejose gydymo įstaigose,
išdalinta 2060 anketų. Vertinamas pacientų ir personalo bendravimas, priežiūros organizavimas ir
koordinavimas, pacientų galimybė dalyvauti priimant sprendimus dėl jų sveikatos ir gydymo, fizinė
aplinka, paslaugų prieinamumas bei pacientų saugumas. Pacientai aukštai įvertino paslaugų kokybę,
ypač bendravimą su gydytojais, informavimą, rodomą pagarbą ir pasitikėjimą gydytojais. Pacientams
rodoma pagarba turėjo įtakos bendram paslaugų kokybės vertinimui. Problemine sritimi laikomas 42,3
proc. pacientų pabrėžiamas negalėjimas dalyvauti priimant sprendimus dėl savo sveikatos būklės ir
gydymo [1].
Riklikienė ir Šeškevičius (2010) analizavo skausmo kriterijų sąsajas su slaugytojų veikla.
Veiksmingas skausmo valdymas, vertinamas pagal paciento slaugos rezultatus, laikomas priežiūros
humaniškumo ir kokybės indikatoriumi. Nustatyta, kad skausmo kontrolės kriterijai labai susiję su
slaugytojo veikla. Taigi, galima pabrėžti žmogiškuosius paciento ir slaugytojo santykius ir operacinės
slaugos metu bei jų reikšmę slaugos kokybei [31].
T.Leinonen, H.Leino-Kilpi (2002) atlikto tyrimo metu vertintas pacientų pasitenkinimo lygis
skirtingais perioperacinės slaugos periodais. Vertinant intraopercinio periodo slaugos kokybę
išskiriamos pagrindinės kategorijos: fizinė priežiūra, informavimas, remtina iniciatyva, pagarba,
personalo charakteristika, slaugos proceso pažanga ir aplinka. Šis tyrimas ypač reikšmingas dėl
sukurto instrumento (Good Perioperative Nursing Care Scale), skirto pacientų pasitenkinimui
perioperacinės slaugos paslaugomis vertinti [58, 57].
T.Leinonen ir H.Leino-Kilpi sudarytas tyrimo instrumentas buvo pritaikytas Donmez ir
Ozbayır (2010) atlikto perioperacinės slaugos kokybės vertinimo instrumento pritaikomumo Turkijoje
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analizėje. Tyrėjų nuomone, slaugos kokybė operaciniame skyriuje užima svarbią vietą šiuolaikinėje
modernioje sveikatos priežiūros sistemoje. Tyrime buvo analizuojamas 346 pacientų požiūris ir 159
operacinės slaugytojų požiūris. Klausimyną sudarė 32 klausimai. Slaugytojams skirit klausimynai
buvo pritaikyti prie pacientų klausimynų. Nustatyta, kad klausimynas tinkamas vertinti operacinės
skalugos kokybę tyrėjų šalyje. Ši išvada patvirtina tyrimo instrumento universalumą ir patikimumą
[47, 60].
Operacinės slaugos srityje Irane (2011) atliktas tyrimas, pagrįstas kokybine duomenų analize,
atskleidė praktinių operacinės slaugos aspektų kontraversiškumą. Mokslininkų teigimu, slaugos
kokybės gerinimas yra visų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų pareiga. Ypač svarbu nustatyti
veiksnius, turinčius įtakos specifinių slaugos sričių, pavyzdžiui, operacinės slaugos, kokybei.
Nustatyta, kad slaugos kokybei turi įtakos visa sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios organizacijos
kultūra [69].
Pacientų ir slaugytojų požiūrį į kai kuriuos operacinės slaugos kokybės aspektus tyrė brazilų
mokslininkai (2013). Tyrimo metu buvo siekiama įvertinti paslaugų teikimo kokybę. Tyrimo rezultatai
grindžiami pacientų išreikštu pasitenkinimu, transformuojant jų poreikius į lengviau išmatuojamas
charakteristikas, kurios atitinka jų lūkesčius. Tyrimas orientuotas į gana siauros chirurgijos srities,
plastinės chirurgijos paslaugų kokybės vertinimą. Kokybinis tyrimas atskleidė, kad pacientams
svarbiausia buvo patogi registracija ir slaugos paslaugos. Iš slaugytojų pacientai pageidavo nuoseklaus
proceso tęstinumo paaiškinimo [46].
Pacientų požiūrį į operacinės slaugos kokybę skausmo kontrolės aspektu vertino Duncan ir kt.
(2013), Didžiosios Britanijos tyrėjai. Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti ir numatyti tobulinimo
galimybes taikant epidūrinę anesteziją. Pacientų buvo klausiama apie skausmą ir šalutinį vaistų
poveikį. Nustatyta, kad prieš operaciją jaustas skausmas neturėjo įtakos pacientų pasitenkinimui [48].
Panašius tyrimus atliko švedų bei suomių mokslininkai Gunningberg ir kt. (2007). Jų atliktas
tyrimas analizavo pooperacinės slaugos aspektus, susijusius su skausmo valdymo klausimais. Tyrimas
atlikta suniversitetinėje ligoninėje, analizuojant pacientų požiūrį į skausmo valdymo kokybę. Vertinant
kokybinius pooperacinės slaugos aspektus buvo remiamasi 121 paciento ir 47 slaugytojų vertinimais.
Pacientai, kurie jautė stipresnį pooperacinį skausmą, buvo mažiau patenkinti slaugos kokybe. Išskirtos
tobulintinos slaugos kokybės sritys, susiję su bendravimu, rūpinimusi, aplinka, atliekamu darbu.
Pabrėžiama pacientų informavimo svarba [50].
Skausmo kontrolės kokybinius aspektus analizavo Mc Intosh ir kt. (2011). Atliktas tyrimas
atskleidė skausmo kontrolės klausimus, susijusius su pacientų nerimu operacinės slaugos metu [61].
Suhonen ir kt. (2012) analizavo individualizuotos slaugos įtaką pacientų operacinės slaugos
kokybės vertinimui. Skirdami daug dėmesio pacientų pasitenkinimui mokslininkai tyrė bendrosios
chirurgijos pacientų pasitenkinimą operacinės slaugos paslaugomis penkiose Europos šalyse. Tyrimui
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panaudota pacientų pasitenkinimo skalė. Apklausta 1315 pacientų. Pacientai buvo labiausiai patenkinti
techniniais slaugos aspektais, taip pat pacientų informavimu. Tyrimas atskleidė, kad individualizuotas
požiūris į pacientą ir individualizuota slauga tiesiogiai susijusi su pacientų pasitenkinimu. Įrodyta, kad
slaugos individualizavimas gali būti laikomas vienu iš slaugos kokybės rodiklių [65].
Serbų mokslininkai Milutinovic ir kt. (2012), įvertino pacientų pasitenkinimą slaugos
paslaugomis ir pacientų sociodemografinių rodiklių įtaką jų požiūriui į slaugos kokybę. Šio tyrimo
metu autoriai ypač pabrėžė pacientų pasitenkinimo reikšmę slaugos paslaugų kokybės vertinimui.
Buvo analizuojama 240 pacientų nuomonė naudojant „Pacientų pasitenkinimo slaugos kokybės
klausimyną“. Tyrimas atskleidė, kad pacientų pasitenkinimui turi įtakos jų amžius, išsilavinimas ir
ankstesnis hospitalizacijos laikotarpis [62].
Lenkų tyrėjai Ślusarz ir kt. (2014), atskleidė pacientų ir slaugytojų požiūrio skirtumus į
slaugos kokybę. Kokybė buvo vertinama atsižvelgiant į slaugytojų atliekamas funkcijas. Tyrimas
atliktas neurochirurgijos skyriuose apklausiant 455 pacientus ir 75 slaugytojus. Buvo panaudotas
originalus autorių sudarytas pacientų pasitenkinimo vertinimo klausimynas. Tyrimas atskleidė, kad
pacientai ir slaugytojai skirtingai vertina pacientų informavimo, pagarbos žmogaus orumui ir
diskretiškumo, operatyvaus atsakymo į pacientų klausimus, pacientui skiriamo laiko, informavimo
apie pacientų priežiūrą namuose teikimo ir slaugytojų dėmesingumo (švelnumo, mandagumo, gerumo,
rūpestingumo) kokybę [64].
Bosse ir kt. (2015), tyrė operacinės slaugos paslaugų kokybę trijose Tanzanijos ligoninėse,
tačiau šio tyrimo metu, nors buvo analizuojamas pacientų požiūris, vis dėlto buvo apsiribota tik
slaugos rezultatų vertinimu ir slaugos dokumentų analize [45].
Apibendrinant galima teigti, kad operacinės slaugos kokybės tyrimai dažniausiai atliekami
orientuojantis į atskiras operacinės slaugos sritis. Išsamiausiai išanalizuota skausmo kontrolė.
Vertinant operacinės slaugos kokybę dažniausiai remiamasi pacientų pasitenkinimu, kaip pagrindiniu
paslaugų kokybės vertinimo kriterijumi. Suomių mokslininkų T.Leinonen ir H.Leino-Kilpi sudarytas
tyrimo instrumentas pritaikytas ir panaudotas daugelio užsienio šalių mokslininkų tyrimuose, tuo
patvirtinant jo pritaikomumą, universalumą ir aiškumą.

1.3. Kokybiškų slaugos paslaugų teikimo galimybės Vilkaviškio ligoninėje
1.3.1. Vilkaviškio ligoninės veiklos prioritetai ir istorija
Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš
savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros nepelno Įstaiga, ribotos civilinės
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atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jos įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas pagal Įstaigai suteiktą licenciją [42].
Vilkaviškio ligoninė yra rajoninė ligoninė organizuojanti ir teikianti antrinio lygio asmens
sveikatos priežiūros paslaugas [42]. Ligoninė sveikatos priežiūros paslaugas teikia 40 tūks. Vilkaviškio
rajono savivaldybės gyventojams. Jos paslaugomis naudojasi ir kitų Marijampolės apskrities t.y. Šakių
rajono, Kazlų Rūdos seniūnijos, bei Marijampolės savivaldybių gyventojai [42].
Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas yra: optimizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų
struktūrą, Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas,
jų tinkamumas, prieinamumas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą [42].
Įstaigos veiklos uždaviniai:


organizuoti ir teikti nespecializuotas, specializuotas, kvalifikuotas stacionarines ir
ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas visos Lietuvos, Vilkaviškio rajono
savivaldybės gyventojams ir užsienio piliečiams;



diegti Europos Sąjungos standartus [42].

Vilkaviškio ligoninės misija: būti atvira visuomenės poreikiams medicinos įstaiga [42].
Ligoninės vizija: kompaktiška antrinio lygio ligoninė, teikianti kokybiškas stacionarines,
slaugos ir palaikomojo gydymo, ambulatorines paslaugas, naudojanti pažangias gydymo, diagnostikos
ir darbo organizavimo technologijas [42].
Vilkaviškio ligoninės istorija kartais bandoma sieti su XIX a. pradžia kuomet, žygiuodamas
prieš carinę Rusiją, Napaleonas buvo apsistojęs Vilkaviškyje ir čia planavo kurti karo lauko ligoninę, o
planui žlugus, gyventojus dar ilgai gydė pavieniai gydytojai bei žiniuoniai [42, 35].
Nuo 1878 m. pradėtos rinkti lėšos ligoninės statybai, o Vilkaviškio ligoninės įsteigimas
siejamas su 1908 m., kuomet Vilkaviškyje buvo atidaryta pirmoji infekcinė ligoninė [42, 35].
1915 m. Vilkaviškio ligoninė pradėjo oficialią veiklą. Lietuvių ir vokiečių chirurgai kartu
atliko pirmąsias apendektomijas ir hernioplastikas. Pagal 1919.07.11 metų dokumentą konstatuojama,
kad Vilkaviškyje veikia apskrities ligoninė, jos daktaras Jonas Tekorius. Be to yra užkrečiamų ligų
skyrius. Ligoninėje buvo 20 lovų, užkrečiamų ligų skyriuje – 12 lovų [42, 35].
Ligoninės būklę atspindi 1932 – 1933 m. veikimo apyskaita: „Ligoninės namas mūrinis,
dviejų aukštų, koridorių sistemos; šitame name yra 40 lovų. Be to, dar yra mūrinis vieno aukšto namas
(barakas), apie 500 metr. atstumu nuo pirmojo namo. Minėtame barake yra 10 lovų. Ligoninės būstinės
ligoninės reikalavimams nepritaikytos, kas sudaro gydymo srityje įvairių kliūčių. Nors ir ankštos
būstinės, bet vis tik šiaip taip susitvarkyta: yra gimdymo skyrius, operacinė, tvarstomasis kambarys,
rentgeno kabinetas su kvarco lempa ir elektros vonia, gydytojo kambarys, 2 vonių kambariai, venerinių
ligų ambulatorija ir 2 išeinamosios vietos“ [42, 35].
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1941 metais Vilkaviškio ligoninėje buvo 110 – 120 lovų, dirbo apie 50 darbuotojų ir 40 – 50
darbininkų ir tarnautojų. 1941 m. įkurtas TBC dispanseris, kuris tų pačių metų gruodžio 3 d. prijungtas
prie ligoninės [42, 35].
Šiuolaikiška Vilkaviškio ligoninė pradėjo veikti nuo 1983 m. birželio mėnesio ir turėjo 250
lovų [42, 35].
Šiandieninė VšĮ Vilkaviškio ligoninė yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti
stacionarines ir ambulatorines paslaugas, turinti 196 lovas, teikianti terapijos, neurologijos, chirurgijos,
akušerijos,

ginekologijos,

reanimacijos-anesteziologijos,

vaikų

ligų

stacionarines

paslaugas.

Konsultaciniame skyriuje konsultuoja gydytojai: kardiologai, neurologai, akių ligų gydytojai, odos ligų
gydytojas, urologas, radiologai, endokrinologas, alergologas, ausų – nosies – gerklės gydytojai, vaikų
pulmonologas, pulmonologas, reabilitologai [42, 35].
Ambulatoriniam ir stacionariniam ištyrimui naudojama šiuolaikinė įranga: kompiuterinis
tomografas, 7 rentgeno aparatai, skaitmeninė įranga, 2 echoskopai ir 3 videogastroskopai [42].
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, VšĮ Vilkaviškio
ligoninės įstatais bei kitais įstatymais ir teisės aktais [42].
Apibendrinant galima teigti, jog VšĮ Vilkaviškio ligoninė buvo steigiama palaipsniui
tobulinant ir plečiant ligoninės veiklos prioritetus. Įstaiga, remdamasi Lietuvos Respublikos įstatymine
baze, organizuoja ir teikia licenzijuotas sveikatos priežiūros paslaugas, siekia būti atvira Lietuvos ir
užsienio piliečių poreikiams bei taikydama pažangius diagnostikos ir gydymo metodus teikti
kvalifikuotas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

1.3.2. Vilkaviškio ligoninėje teikiamos chirurginės paslaugos
Kiekvienas iš ligoninės skyrių prisideda prie ligoninės įvaizdžio, pacientų požiūrio bei
nuostatų ligoninės veiklos atžvilgiu, formavimo. Bendros visuomenėje vyraujančios nuostatos, patirtis,
sukaupta sąlyčio su medicinos darbuotojais metu, įtakoja pacientų nuomonę ir požiūrį į gydymo
įstaigą, gydymą, slaugą, tuo pačiu ir į operacinę slaugą bei jos kokybę.
VšĮ Vilkaviškio ligoninė teikia antrines ambulatorines ir stacionarines sveikatos priežiūros
paslaugas [42]. Iš teikiamų Įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų išskirtinos dienos chirurgijos ir
stacionarinės chirurgijos paslaugos. Įstaigoje teikiamoms dienos chirurgijos paslaugoms priskiriamos
planinės chirurgijos, urologijos, ortopedijos – traumatologijos, akušerijos – ginekologijos,
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otorinolaringologijos paslaugos, kurių metu taikoma vietinė, regioninė ar bendroji nejautra bei
užtikrinama paciento priežiūra iki 24 valandų, o prireikus, paciento priežiūra gali būti pratęsiama iki
48 valandų [18]. Pagal 2009 – 2011 metų šalies gydymo įstaigų restruktūrizacijos planą Vilkaviškio
ligoninė buvo priskirta rajoninio lygmens gydymo įstaigai, kurioje buvo paliktos teikti ir stacionarinės
chirurgijos paslaugos [23].
Tyrimo metu išskirtinas operacinis skyrius. Vilkaviškio ligoninės operaciniame skyriuje dirba
trys gydytojai anesteziologai, penkios operacinės slaugytojos, šešios anestezijos ir intensyvios terapijos
slaugytojos, penkios operacinės slaugytojų padėjėjos. Slaugos personalui vadovauja operacinio,
ortopedijos – traumatologijos ir chirurgijos skyrių vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė.
Skyriaus slaugos personalo darbuotojų darbo stažas operaciniame skyriuje vyrauja nuo 21 iki 47 m.,
taigi, galima teigti jog dirba didelę darbo patirtį turintys slaugos specialistai.
Operaciniame skyriuje įruoštos dvi aseptinės ir viena septinė operacinės. Skyrius aprūpintas
modernia laparaskopine, artroskopine, histeroskopine aparatūra, tai suteikia galimybę atlikti įvairesnio
pobūdžio ir apimties operacijas. Vilkaviškio ligoninės operaciniame skyriuje atliekamos planinės ir
skubios suaugusiųjų chirurgijos, suaugusiųjų urologijos, suaugusiųjų ortopedijos ir traumatologijos,
otorinolaringologijos, ginekologijos, akušerijos operacijos.
Atliekamos tokios operacijos ir diagnostinės procedūros: hernioplastikos esant kirkšninei,
šlauninei, bambinei ar pilvinei išvaržai; apendektomijos; laparaskopinės cholecystektomijos esant
tulžies pūslės akmenligei; flebektomijos esant apatinių galūnių venų varikozėms; hemaroidektomijos;
galūnių amputacijos ir reamputacijos esant kraujotakos sutrikimams dėl cukrinio diabeto komplikacijų,
esant galūnių nušalimams su audinių nekrozėmis, bei esant trauminiams galūnių pažeidimams su
audinių sutraiškymu. Atleikamos pūlinių atvėrimo operacijos, esant minkštųjų audinių pūliniams
procesams; navikų pašalinimo operacijos esant minkštųjų audinių ir jungiamojo audinio gėrybiniams
navikams. Traumų atveju, esant kraujavimui iš vidaus organų į pilvo ertmę ar krūtinės ląstą,
atliekamos skubios kraujavimo stabdymo operacijos. Taip pat atliekamos kepenų, inkstų, kasos,
blužnies biopsijos bei jų cistų, ertminių darinių drenažas stebint ultragarsu.
Vilkaviškio ligoninės operaciniame skyriuje atliekamos ortopedinės – traumatologinės
operacijos: įvairios osteosintezės lūžus raktikauliams, žąsto, dilbio kaulams, šlaunikauliui ir blauzdos
kaulams, plaštakų, pėdų kaulams; koreguojančios osteotomijos iškrypus kojos nykščiui į išorinę pusę.
Atliekamos kelio sąnario menisko artroskopinės rezekcijos ar artroskopinės diagnostinės operacijos.
Taip pat – metalinių konstrukcijų pašalinimo, sausgyslių susiuvimo, odos randų ekscizijos, odos
plastikos operacijos.
Dažniausiai atliekamos ginekologinės operacijos tai gimdos pašalinimo operacijos;
diagnostinės laparaskopijos, laparaskopinės cistektomijos (kiaušidžių cistų šalinimas) ir endometrinių
židinių koaguliacija esant endometriozei; gimdos kaklelio konizacija arba amputacija; hysteroskopinės
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operacijos šalinant gimdos polipus ir atliekant gimdos abraziją. Esant pavojui vaisiaus gyvybei ar
natūralaus gimdymo eigos sutrikimams atliekamos skubios laparatomijos išimant vaisių iš gimdos
(sectio Caesarea).
Dažniausios urologinės operacijos – šlapimtakio stento šalinimas ar keitimas atliekant
cistoskopiją; litekstrakcija (apatinių šlapimo takų akmenų šalinimas); šlaplės dilatacija esant šlaplės
susiaurėjimui; epicistostomija esan šlapimo susilaikymui dėl priešinės liaukos hiperplazijos ar
piktybinių navikų; orchopeksija – nenusileidusios sėklidės nuleidimas į kapšelį; hidrocelektomija ir
spermatocelektomija dėl sėklidės ar sėklinio virželio vandenės.
Iš viso 2011 m. atlikta 1025 operacijos, 2012 m. – 1055, o 2013 m. – 1066 operacijos.
Taigi, operacinės slaugytojas, kaip komandos narys dalyvauja teikiant dienos chirurgijos ir
stacionarinės chirurgijos paslaugas, todėl VšĮ Vilkaviškio ligoninėje atliktas operacinės slaugos
kokybės tyrimas pacientų požiūriu yra svarbus vertinant Įstaigos teikiamų dienos chirurgijos ir
stacionarinės chirurgijos paslaugų kokybę.

1.3.3. Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų kokybės užtikrinimas Vilkaviškio
ligoninėje
Siekiant užtikrinti slaugos paslaugų kokybę Vilkaviškio ligoninėje vykdomos pacientų ir
darbuotojų apklausos. Šias apklausas įteisina ir jų vykdymą reglamentuoja „Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
reikalavimo aprašo tvirtinimo“ [17].
Vadovaujantis šiuo dokumentu ir kitais teisiniais dokumentais, atliekama kokybės rodiklių
stebėsena, vartotojų (pacientų) nuomonių tyrimai [17], o taip pat į aktyvią veiklą įtraukiamas ligoninės
personalas ir administracijos darbuotojai. Šiais veiksmais siekiama paskatinti visus aktyviai dalyvauti
kokybės sistemos diegimo, palaikymo ir tobulinimo procesuose.
Ligoninėje teikiamų paslaugų kontrolė paremta racionaliu išteklių panaudojimo, prieinamumo
ir teikiamų paslaugų tęstinumo vertinimu ir šio vertinimo metu gautų duomenų bei rezultatų analize
bei planine medicininio audito kontrole [42].
VšĮ Vilkaviškio ligoninėje pažymėtinas audito poskyris ir kolegialūs valdymo organai:
stebėtojų taryba, gydymo taryba ir slaugos taryba, turintys įtakos ligoninėje teikiamų sveikatos
priežiūros ir slaugos paslaugų organizavimui ir jų kokybės kontrolei, o etikos klausimų kontrolei –
Įstaigos medicinos etikos komisija. Šių patariamųjų organų nariams už darbą neapmokama [42].
Siekiant išaiškinti institucijos skyriaus, padalinio ar kt. darbo organizavimo, administravimo
ar individualias darbuotojų klaidas, taip pat stengiantis patenkinti pacientų lūkesčius, atliekamos
apklausos. Paprastai taikomos anketinės pacientų apklausos [12]. 2010 01 14 vyr. gydytojo įsakymu
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patvirtinta anketinė pacientų ir darbuotojų apklausos organizavimo procedūra, kurios paskirtis
užtikrinti, kad būtų organizuojamos anketinės pacientų apklausos kiekviename skyriuje ir padalinyje,
siekiant nustatyti ligoninės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų kokybės prioritetus, problemas,
neatitiktis [12].
Pacientų apklausos atliekamos pagal anketos formą KVSF 06 arba sudaroma kita anketa pagal
vyr. gydytojo pageidavimą. Pacientų apklausa skyriuose atliekama vieną kartą metuose, apklausos
anketas platinant ne trumpiau 1 mėn. Medicinos audito grupės vadovas atitinkamą anketų skaičių
perduoda apklausiamo skyriaus vyriausiajai slaugytojai – administratorei, kuri pasirūpina, kad anketos
būtų išplatinamos stacionarizuotiems pacientams. Pacientams paaiškinamas tyrimo tikslas ir tai, kad
anketa anoniminė. Užpildytas anketas vyriausioji slaugytoja – administatorė gražina medicininio
audito grupės vadovui. Medicininio audito grupės vadovas analizuoja anketinius duomenis ir išvadas
surašo anketų analizės formoje KVSF 07. Jas pateikia ligoninės vyr. gydytojui ir skyriaus vedėjui,
kurio vadovaujamame skyriuje buvo vykdoma apklausa [12].
2015 01 05 ligoninėje patvirtinti strateginiai Įstaigos kokybės politikos uždaviniai ir veiklos
kryptys: tenkinti paciento poreikius – prieinamumą, informuotumą, paslaugų kokybę, paslaugų
užbaigtumą, tęstinumą, konfidencialumą; pagal pareigas ir kompetenciją užtikrinti kiekvieno
darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę; gerinti teikiamų paslaugų kokybę, įdiegiant
naujas diagnostikos technologijas ir naujus gydymo metodus; tobulinti darbuotojų atlyginimo sistemą,
įvertinančią darbo rezultatus ir atsakomybę už suteiktų paslaugų kokybę; siekti teikiamų paslaugų
kokybės (tinkamumo) ir tęstinumo, efektyvaus bendradarbiavimo su kitomis asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis [42].
Vilkaviškio ligoninės administracija įsipareigoja organizuoti sveikatos priežiūrą atsižvelgiant
į aptarnaujamų pacientų, steigėjų lūkesčius, sudaryti saugias ir tinkamas darbui sąlygas įstaigos
darbuotojams, vykdyti medicininės įrangos atnaujinimą, kasmet peržiūrėti kokybės tikslus, kokybės
politiką, kad ji išliktų nuolat tinkama [42].
Apibendrinant galima konstatuoti, kad Vilkaviškio ligoninėje ir jos skyriuose vykdoma veikla
yra organizuojama vadovaujantis LR galiojančiais teisiniais aktais ir dokumentais, pažangiu požiūriu į
darbo organizavimą ir kontrolę, daug dėmesio skiriant teikiamų paslaugų kokybei ir vartotojų
nuomonės vertinimui. Į šią veiklą įtraukiami visi ligoninės struktūriniai padaliniai ir valdymo
lygmenys bei patys ligoninės pacientai, tiesiogiai susiduriantys su teikiamomis paslaugomis. Ši
informacija naudinga organizacijos kaitai ir plėtrai, teikiamų paslaugų kokybės kontrolei ir
tobulinimui.
Ligoninės administracijos požiūris į naujovių diegimą yra teigiamas. Tyrimo metu buvo
galima pasikliauti įstaigos administracijos teikiama parama ir metodine pagalba bei palaikymu.
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2. TYRIMO METODIKA
2.1. Tiriamųjų imtis ir atranka
Tyrimo objektas: operacinės slaugos kokybė pacientų požiūriu.
Tyrimo subjektas: suaugę pacientai (18 m. ir vyresni).
Tiriamųjų atranka – atsitiktinė.
Generaline aibe laikytas 2011-2013 m. suaugusiems pacientams atliktų ortopediniųtraumatologinių, chirurginių ir ginekologinių operacijų skaičiaus vidurkis, kuris buvo 1048.
Tiriamųjų imties dydis paskaičiuotas pagal V. Jadov lentelę su 5 proc. paklaida ir 95 proc.
tikslumo tikimybe. Pagal šiuos skaičiavimus tyrimo imtį sudarė 281 pacientas.
Apklausoje dalyvavo pacientai, gydyti Vilkaviškio ligoninės Ortopedijos-traumatologijos ir
chirurgijos, Dienos chirurgijos, Akušerijos-ginekologijos ir neonatologijos skyriuose.
Respondentų atrankos kriterijai:


Suaugę pacientai: vyrai ir moterys.



Sąmoningi pacientai.



Nesutrikusios psichikos pacientai.



Lietuviškai suprantantys pacientai.

2.2. Tyrimo metodai ir organizavimas
Tyrimas kiekybinis – anoniminė apklausa, kuriai taikyta standartizuota anketa, sukurta
suomių mokslininkių T. Leinonen ir H. Leino-Kilpi (Good Perioperative Nursing Care Scale 1998;
2002). Anketa pateikiama 1 priede.
Anketos pagalba siekiama įvertinti operacinės slaugos kokybę (versija skirta pacientams).
Gavus autorių sutikimą naudoti anketą tyrimui, ji dviejų tyrimo autorių išversta į lietuvių
kalbą, vertimai sulyginti ir koreguoti, taisyta lietuvių kalba, įvertintos jos psichometrinės savybės:
patikimumas ir pagrįstumas. Išverstos ir pritaikytos anketos patikimumui (angl. reliability) nustatyti
analizuotas anketos teiginių grupių vidinis nuoseklumas (angl. internal consistency). Cronbach α
koeficiento reikšmės teiginių grupėse svyravo nuo α=0,528 iki α=0,819 (2 lentelė). Kadangi dvi
teiginių grupes sudarė tik po vieną teiginį Cronbach α koeficientas jose nebuvo skaičiuojamas.
Vertinant bendrą anketos teiginių vidinį nuoseklumą nustatyta aukšta Cronbach α koeficiento reikšmė.
Šis rodiklis buvo (α=0,904). Tai rodė, kad anketa yra tinkama išskirti patikimą respondentų nuomonę
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vertinant paslaugų kokybę. Atlikus dviejų dalių patikimumo (angl. split-half reliability) testą, atskiros
teiginių dalys (n – 15) stipriai teigiamai koreliavo tarpusavyje (Spearman-Brown koeficientas – 0,845).
2 lentelė. Tyrimo anketos teiginių grupių vidinis nuoseklumas
Teiginių grupė
Skausmo apibūdinimas
Optimalios kūno temperatūros
palaikymas
Personalo techninių įgūdžių
vertinimas
Pacientų informavimas
Padrąsinimas
Etika
Aplinka
Personalo charakteristika
Slaugos proceso pažanga
Bendras anketos vidinis
nuoseklumas

Teiginių skaičius

3
1

Teiginių grupės vidinis
nuoseklumas (Cronbach α
koeficiento reikšmė)
0,622
-

3

0,528

6
4
3
4
5
1
30

0,819
0,755
0,703
0,677
0,744
0,904

Anketos klausimai sugrupuoti, siekiant atskleisti skirtingus operacinės slaugos kokybės
aspektus. Atsakant į anketos 1–12 klausimus, respondentų prašoma apibraukti skaičių, geriausiai
apibūdinantį respondento patyrimą, aplinkybes ar nuomonę arba parašyti atsakymą nurodytoje vietoje.
Anketos 13 klausimu vertinamas respondentų patirtų pojūčių stiprumas esant operaciniame
skyriuje. Atsakant į šį klausimą respondentai turi pasirinkti vieną iš keturių pojūčio stiprumą
apibūdinantį variantą nuo 1 – silpnas pojūtis, iki 4 – labai stiprus pojūtis; 0 – jegu atitinkamas pojūtis
visiškai nevargino respondento.
Siekiant įvertinti operacinės slaugos kokybę pacientų požiūriu, anketoje pateikta 30 teiginių,
apibūdinančių pacientų fizinę priežiūrą (skausmo kontrolę, optimalios kūno temperatūros palaikymą,
personalo techninius įgūdžius), pacientų informavimą, padrąsinimą, etiką, aplinką, personalo
charakteristiką, bei slaugos proceso pažangą. Respondentai turėjo pasirinkti vieną iš penkių teiginį
apibūdinančių variantų: nuo 1 – visiškai nesutinku iki 5 – visiškai sutinku, (0 siūloma rašyti, kai
respondentai negali atsakyti arba teiginys nesusijęs su jų patirtimi).
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Anketos pabaigoje respondentų prašoma išreikšti savo nuomonę, apibūdinant geriausią ir
blogiausią įspūdį iš operacinio skyriaus. Anketos sudėtis pateikiama 3 lentelėje.
3 lentelė. Tyrimo anketos sudėties apibūdinimas
Eil.

Klausimų grupė

Nr.

Klausimų grupei priskirti klausimai

1.

Sociodemografiniai klausimai

1, 2, 3, 4, 5

2.

Pacientų patirtis apie operaciją

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

3.

Skausmo apibūdinimas

15, 16, 17

4.

18

5.

Optimalios kūno temperatūros
palaikymas
Personalo techninių įgūdžių vertinimas

6.

Pacientų informavimas

22, 23, 24, 25, 26, 27

7.

Padrąsinimas

28, 29, 30, 31

8.

Etika

32, 33, 34

9.

Aplinka

35, 36, 37, 38

10.

Personalo charakteristika

39, 40, 41, 42, 43

11.

Slaugos proceso pažanga

44

12.

Atviri klausimai

45, 46

19, 20, 21

Tyrimas vyko keliais etapais (4 pav.).

I etapas

II etapas

III etapas

IV etapas

V etapas

Mokslinės
literatūros
analizė

Anketos
parengimas ir
psichometrinis
įvertinimas

Apklausa

Tyrimo
duomenų
analizė ir
rezultatų
aptarimas

Išvadų
formulavima
s ir darbo
rašymas

4 pav. Tyrimo etapai
281 respondentai buvo apklausti du kartus naudojant dvi identiškas anketas: pooperaciniu
laikotarpiu – ligoninėje ir namuose po 3 sav. – 1 mėn. Pirmo etapo metu grąžintos 247 anketos (atsako
dažnis − 88 proc.). Tyrimui panaudotos 236 tvarkingai užpildytos anketos. Antro etapo metu grąžintos
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158 anketos (atsako dažnis − 56 proc.). Tyrimui panaudotos 131 tvarkingai užpildytos anketos (5
pav.).

2011-2013 m. atliktų
operacijų skaičiaus
vidurkis 1048

??

Imties dydis (su 5 proc.
paklaida ir 95 proc.
tikimybe) n=281

N=281
Pakviestų dalyvauti
tyrime respondentų
skaičius n=281

II etapas. Išdalintų
anketų skaičius
n=281

I etapas. Išdalintų
anketų skaičius
n=281

Grąžintų anketų skaičius
n=158
Atsako dažnis – 56 proc.

Grąžintų anketų skaičius
n=247
Atsako dažnis – 88 proc.

Neužpildytos
anketos
n=27

Sugadintos anketos
n=11

Analizei naudotos
anketos
n=131

Analizei naudotos
anketos
n=236

5 pav. Tyrimo imties sudarymo schema
Šis tyrimas atliktas antrines stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje
ligoninėje. Įstaigoje teikiamoms dienos chirurgijos paslaugoms priskiriamos planinės chirurgijos,
urologijos, ortopedijos – traumatologijos, akušerijos – ginekologijos, otorinolaringologijos paslaugos.
Taigi, buvo atliekamos įvairaus profilio, tačiau nesudėtingos operacijos. Pacientai, neatsiradus
ankstyvoms komplikacijoms, antrą-penktą parą buvo išrašomi iš ligoninės. Kadangi tyrime dalyvavo
įvairaus amžiaus ir įvairias operacijas patyrę pacientai (skyrėsi op. pobūdis, trukmė, galimų
komplikacijų sunkumas) nutarta tolimuoju pooperaciniu periodu laikyti trijų – 4 savaičių( ir daugiau)
laiko tarpą po operacijos.
Pirmą – ketvirtą parą po operacijos pacientams buvo pateikta po dvi identiškas anketas.
Pacientų buvo paprašyta vieną anketą užpildyti būnant ligoninėje, kitą – grįžus į namus ( praėjus trims
– keturioms savaitėms nuo operacijos atlikimo pradžios). Užtikrinant ligoninėje užpildytų anketų
grįžtamumą, jos buvo surenkamos tą pačią dieną. 34 pacientai nesutiko užpildyti anketų nurodę, jog
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skubėjo išvykti į namus. 11 anketų užpildytos nepilnai arba užpildytos neteisingai, pažymint keletą
atsakymo variantų. Dauguma (N=206) pacientų anketas užpildė savarankiškai. 18 pacientų anketas
padėjo užpildyti slaugytojai, o 12 pacientų laukė artimųjų pagalbos.
Siekiant užtikrinti namuose užpildytų anketų grįžtamumą, pacientams iš anksto buvo išdalinti
vokai. Paprašyta anketas atsiųsti arba atnešti į skyrių. Buvo grąžintos 27 neužpildytos anketos.
Tolimesnei duomenų analizei panaudota 131 anketa.

2.3. Tyrimo etika
Tyrimas vyko VšĮ Vilkaviškio ligoninėje 2014 m. lapkričio 15 d. – 2015 m. gegužės 31 d.
Tyrimui vykdyti gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro leidimas Nr. BECKS(M)-528, 2014-06-16 (2 priedas).
Prieš pateikiant anketą pacientams, tyrimo autorė juos trumpai supažindino su tyrimo tikslu ir
svarba ligoninės paslaugų tobulinimui. Sutikimą dalyvauti apklausoje respondentai išreiškė
pasirašydami tiriamojo asmens sutikimo formą. Tyrimo metu buvo užtikrintas pacientų informacijos
konfidencialumas. Pildant anketą nebuvo reikalaujama informacijos, galinčios padėti nustatyti asmens
tapatybę, o tyrimo rezultatai skelbiami tik apibendrinti. Apklausos metu buvo laikomasi
laisvanoriškumo principo, todėl kiekvienas tyrime dalyvavęs pacientas atsakė į klausimus savo noru,
turėdamas teisę atsisakyti dalyvauti tyrime.

2.4. Statistinė duomenų analizė
Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant duomenų kaupimo ir analizės SPSS/w21.0
(Statistical Package for Social Sciences) ir „Excel“ 2016 programų paketus. SPSS/w21.0 (Statistical
Package for Social Sciences) ir „Excel“ 2016 programą.
Statistinei kiekybinių duomenų analizei naudota aprašomoji statistika, pateikiami dažniai ir
vidutiniai įverčiai.
Pojūčių stiprumo atsakymų variantų dažniai „labai stiprus“ ir „stiprus“ buvo labai maži, todėl
tolimesnėje duomenų analizėje sujungti į atsakymą „stiprus“,o atsakymų variantai „silpnas“ ir „visiškai
nesijaudinau“ sujungti į atsakymą „silpnas“.
Pateiktų anketos teiginių vertinimai analizuoti vidurkių metodu. Atsakymai 0 – „negaliu
įvardinti“ tolimesnėje duomenų analizėje nenaudoti.
Taikyti neparametriniai duomenų analizės testai dviem ir daugiau nei dviem nepriklausomoms imtims
(dviem imtims – Mann-Whitney U testas; trims ir daugiau imčių – Kruscal-Wallis testas). Taip pat
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naudotas Wilcoxon testas (lyginant dvi priklausomas imtis) rezultatų pokyčių skirtingais laikotarpiais
nustatymui. Apskaičiuotos statistinio reikšmingumo (p) reikšmės: kai p>0,05 – skirtumas statistiškai
nereikšmingas, kai p<0,05 – skirtumas statistiškai reikšmingas. Atviro tipo klausimų rezultatams
apibendrinti atlikta kokybinė turinio analizė. Respondentų atsakymai suskirstyti į temas, potemes ir jų
požymius. Kiekvienam požymiui pagrįsti naudoti respondentų teiginiai (citatos). Tyrimo rezultatų
duomenys pateikti stulpelinėse diagramose bei lentelėse.
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3. TYRIMO REZULTATAI
3.1. Respondentų sociodemografinių duomenų ir suteiktų chirurginių paslaugų
charakteristika
Operacinės slaugos vertinimas vyko dviem etapais. Tie patys respondentai buvo apklausti du
kartus. Pirmojo etapo metu tyrime dalyvavo 236 respondentai, kuriems buvo suteiktos operacinės
slaugos paslaugos. Jie pateikė duomenis pooperaciniu laikotarpiu būdami ligoninėje. Antrojo etapo
metu tyrime dalyvavo 131 respondentas iš 236 respondentų dalyvavusių pirmajame etape. Jie užpildė
anketas išleidus iš ligoninės, būnant namuose. Abiejų apklausos grupių sociodemografiniai duomenys
pateikiami 4 lentelėje.
Pateikiant duomenis dėl didelio duomenų išsisklaidymo, jie buvo pergrupuoti. Mažą
atsakymų skaičių surinkusios grupės buvo priskirtos prie kitų pagal prasmę tinkamų grupių.
Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu koreguojama socialinė padėtis (studentai priskiriami prie kitų
respondentų), anestezijos rūys (kaukinė priskiriama prie intubacinės ir mišri priskiriama prie vietinės)
bei chirurginių paslaugų rūšys (urologinė chirurgija priskiriama prie bendrosios). Tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu koreguojama amžiaus grupė (jaunesni nei 29 m. respondentai priskiriami prie
30-49 m. amžiaus grupės), socialinė padėtis (motinos ir tėvai, auginantys vaikus priskiriami prie kitų
tyrimo dalyvių), anestezijos rūšys (kaukinė anestezija priskiriama prie intubacinės, vietinė ir mišri prie
spinalinės anestezijos) ir chirurgijos paslaugų rūšys (urologinė chirurgija priskiriama prie bendrosios).
Vertinant operacinės slaugos paslaugas ligoninėje ir namų aplinkoje, tyrimo dalyvių
pasiskirstymas pagal lytį išliko nepakitęs. Abiem atvejais beveik trečdalį respondentų (25,4 proc.
ligoninėje ir 26 proc. namuose) sudarė vyrai. Moterys sudarė daugiau nei du trečdalius tyrimo dalyvių
(74,6 proc. ligoninėje ir 74 proc. namuose).
Tyrime dalyvavusių respondentų amžiaus vidurkis 52 metai. Analizuojant rezultatus buvo
išskirtos trys pagrindinės tyrimo dalyvių amžiaus grupės: iki 29 metų, 30–49 metų, 50 ir daugiau metų.
Didžiausia respondentų dalis priklausė vyriausių tyrimo dalyvių amžiaus grupei 55 m. ir daugiau (55,9
proc. ligoninėje ir 61,8 proc. namuose). Mažiausia respondentų dalis priklausė amžiaus grupei iki 29
metų amžiaus (8,5 proc. ligoninėje ir 6,1 proc. namuose).
Didžiausia tyrimo dalyvių dalis buvo įgiję specialųjį vidurinį išsilavinimą (33,5 proc.
ligoninėje ir 40,5 proc. namuose). Apie ketvirtadalis respondentų buvo įgiję vidurinį išsilavinimą (25
proc. ligoninėje ir 28,2 proc. namuose). Mažiausią tyrimo dalyvių dalį sudarė respondentai, turintys
pradinį išsilavinimą (6,8 proc. ligoninėje ir 2,3 proc. namuose).
Pusė tyrimo dalyvių buvo dirbantys asmenys (47,9 proc. ligoninėje ir 51,9 proc. namuose).
Studentai sudarė ypač mažą tyrimo dalyvių dalį atsakant į klausimus ligoninėje (1,7 proc.). Nei vienas
studentas neužpildė anketos namuose.
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Beveik du trečdaliai tyrimo dalyvių buvo vedę/ištekėję arba gyveno su partneriu (64 proc.
ligoninėje ir 60,3 proc. namuose). Mažiausią respondentų dalį sudarė vieniši asmenys (9,7 proc.
ligoninėje ir 9,9 proc. namuose) (4 lentelė).
4 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į sociodemografinius duomenis
Sociodemografiniai
duomenys
Lytis
Vyras
Moteris

Ankstyvuoju laikotarpiu
n
60
176

Amžiaus grupė
Iki 29 m.
30-49m.
50 m. ir daugiau
Išsilavinimas
Pradinis
Vidurinis
Spec. vidurinis
Aukštesnysis
Aukštasis
Socialinė padėtis
Dirbantis
Bedarbis
Motina/tėvas auginanti(is)
vaikus
Pensininkas
Kita
Šeiminė padėtis
Vienišas(-a)
Vedęs (ištekėjusi)/gyvenantis(-i)
su partneriu
Išsituokęs(-usi)
Našlys(-ė)

Proc.
25,4
74,6

n
20
84
132

n
34
97

Proc.
8,5
35,6
55,9

n
16
59
79
48
34

Tolimuoju laikotarpiu

n
0
50
81

Proc.
6,8
25
33,5
20,3
14,4

n

Proc.
26
74
Proc.
0
38,2
61,8

n
0
40
53
21
17

Proc.

Proc.
0
30,5
40,5
16
13

n

Proc.

113
30
23

47,9
12,7
9,7

68
17
0

51,9
13
0

57
13

24,2
5,5

30
16

22,9
12,2

n

Proc.

n

Proc.

23
151

9,7
64

13
79

9,9
60,3

29
33

12,3
14

19
20

14,5
15,3

Penktadaliui tyrimo dalyvių buvo atlikta skubi operacija (23,7 proc. ligoninėje ir 18,3 proc.
namuose). Likusiems respondentams suteiktos planinės operacijos paslaugos.
Tiriamiesiems buvo taikoma įvairių tipų anestezija. Beveik vienodai dažnai buvo taikoma
intubacinė, intraveninė ir spinalinė anestezija (31,4 proc., 29,7 proc., 30,5 proc. ligoninėje ir 32,1
proc., 25,2 proc., 36,6 proc. namuose). Ypač retai taikoma kaukinė, vietinė ir mišri anestezija.
Didžiausiai tyrimo dalyvių daliai (42,4 proc. ligoninėje ir 42,7 proc. namuose) buvo suteiktos
ginekologinės chirurgijos paslaugos. Ligoninėje apklaustų respondentų teigimu, trečdaliui jų buvo
suteiktos bendrosios chirurgijos paslaugos (31,4 proc.).
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Namų aplinkoje pildytose anketose dažniau nurodomos ortopedinės-traumatologinės
chirurgijos paslaugos (29 proc.) ( 5 lentelė).
5 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į suteiktas chirurgines paslaugas
Chirurginės paslaugos
Operacijos tipas
Skubioji
Planinė
Anestezijos rūšys
Intubacinė
Intraveninė
Spinalinė
Vietinė
Chirurgijos paslaugų rūšis
Bendroji chirurgija
Ginekologinė chirurgija
Ortopedinė-traumatologinė

Ankstyvuoju laikotarpiu
n
56
180

Proc.
23,7
76,3

n
79
70
72
15

n
24
107

Proc.
33,5
29,7
30,5
6,4

n
78
100
58

Tolimuoju laikotarpiu

18,3
81,7
n

43
33
55
0
Proc.

33,1
42,4
24,6

Proc.

Proc.
32,9
25,2
41,9
0

n
37
56
38

Proc.
28,3
42,7
29

Galima konstatuoti, kad respondentų tarpe dominavo moterys. Tyrimo dalyvių amžiaus
vidurkis – 52 metai. 50 metų amžiaus ir vyresni asmenys sudarė didžiausią tyrimo dalyvių dalį.
Dominavo vidurinį ir spec. vidurinį išsilavinimą turintys respondentai. Beveik pusė tyrimo dalyvių
buvo dirbantys asmenys. Du trečdaliai tiriamųjų gyveno santuokoje ar partnerystėje.
Apibendrinant galima teigti, kad dominavo planinė chirurgija, kurios metu buvo taikoma
intubacinė, intraveninė arba spinalinė anestezija. Ypač dažnai teikiamos ginekologinės chirurgijos
paslaugos, kiek rečiau bendrosios chirurgijos ir ortopedinės-traumatologinės chirurgijos paslaugos.

3. 2. Operacinės slaugos kokybės vertinimas ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
3.2.1. Respondentų operacinės slaugos patirtis ir pojūčiai ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Atliekant tyrimą respondentų požiūris buvo analizuojamas dviem skirtingais laikotarpiais.
Pirmoji apklausa atlikta ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu. Atliekant apklausą, siekta išsiaiškinti,
kaip pacientai atsimena savo buvimą operaciniame skyriuje. Beveik visi respondentai aiškiai atsiminė
atvykimą į operacinį skyrių (98,3 proc.). Buvimą operacinėje operacijos metu aiškiai prisiminė
trečdalis tyrimo dalyvių (30,9 proc.).
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Išvykimą iš operacinio skyriaus aiškiai prisiminė mažiau nei pusė tyrimo dalyvių (40,7 proc.)
(6 lentelė).
6 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į operacinės slaugos proceso prisiminimus
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu

Teiginiai

Aiškiai

Miglotai

Neatsimenu

n

Proc.

n

Proc.

n

Proc.

232

98,3

3

1,3

1

0,4

Buvimą operacinėje
operacijos metu

73

30,9

25

10,6

138

58,5

Išvykimą iš operacijos
skyriaus

96

40,75

64

27,1

76

32,2

Atvykimą į operacinį skyrių

Didžioji dauguma respondentų (86 proc.) nurodė, kad prieš operaciją jiems teko bendrauti su
chirurgu ir 84,7 proc. respondentų bendravo su anesteziologu. Mažiau nei pusė tyrimo dalyvių (47,5
proc.) teigė, kad prieš operaciją su jais bendravo ir operacinės slaugytojas (7 lentelė).
7 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į bendravimą su operacinės slaugos specialistais
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Taip
Teiginiai

Nežinau

Ne

n

Proc.

n

Proc.

n

Proc.

Chirurgas

203

86

23

9,7

10

4,2

Anesteziologas

200

84,7

22

9,3

14

5,9

Operacinės slaugytoja

112

47,5

57

24,2

67

28,4

Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad anksčiau jie buvo operuoti (61 proc.) (8 lentelė).
8 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į buvusių operacijų patirtį ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Teiginiai
Operuotas anksčiau

Taip

Ne

Negaliu prisiminti

n

Proc.

n

Proc.

n

Proc.

144

61

90

38,1

2

0,8

Vertinant operacinę patirtį daugiau nei pusė respondentų ją įvertino teigiamai (26,3 proc. –
„tikrai maloni“ ir 32,2 proc. – „daugiau maloni“). Trečdalis tyrimo dalyvių negalėjo tiksliai įvardinti,
kaip vertina operacinę patirtį (30,9 proc.).
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Tik dešimtadalis respondentų operacinę patirtį įvertino neigiamai (8,5 proc. – „daugiau
nemaloni“ ir 2,1 proc. – „daugiau nemaloni“) (9 lentelė).
9 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į turimos operacinės patirties vertinimą
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Patirtis

n

Proc.

Tikrai maloni

62

26,3

Daugiau maloni

76

32,2

Daugiau nemaloni

20

8,5

Tikrai daugiau nemaloni

5

2,1

Negaliu įvardinti

73

30,9

Analizuojant respondentų patirtų pojūčių stiprumą operaciniame skyriuje nustatyta, kad
mažiausiai respondentus vargino pykinimas bei vėmimas (92,3 proc.). Daugiau nei pusė tyrimo
dalyvių (78,4 proc.) visiškai nesijaudino dėl skausmo, jų nevargino šaltis bei drebulys 80,1 proc.,
nejautė žinių dėl operacijos (72 proc.) ar anestezijos stokos (74,2 proc.). Trečdalis respondentų nejautė
baimės dėl operacijos bei anestezijos. Apie penktadalis tyrimo dalyvių jautė vidutinio stiprumo baimę
dėl operacijos (23,7 proc.), baimę dėl anestezijos (22,9 proc.) bei anestezijos ir žinių apie operaciją
(20,8 proc.) ir anesteziją (20,3 proc.) trūkumą (10 lentelė).
10 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į pojūčių vertinimą ankstyvuoju pooperaciniu
laikotarpiu
Patirtas pojūtis

Vidutiniškas

Stiprus

Silpnas

n

Proc.

n

Proc.

n

Proc.

Skausmas

22

9,3

29

12,3

185

78,4

Pykinimas/vėmimas

5

2,1

13

5,5

218

92,3

Šaltis/drebulys

20

8,5

27

11,4

189

80,1

Baimė dėl anestezijos

30

12,7

54

22,9

154

64,4

Baimė dėl operacijos

43

18,2

56

23,7

137

58,1

Žinių apie operaciją
stoka

17

7,2

49

20,8

170

72

Žinių apie anesteziją
stoka

13

5,5

48

20,3

175

74,2

Galima teigti, kad dažniausiai pacientus vargino baimė dėl operacijos ir anestezijos.
Silpniausiai juntamas pykinimas ir vėmimas bei šaltis ar drebulys. Dalis tyrimo dalyvių susidūrė su
skausmo jutimu.
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Apibendrinant galima teigti, kad ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu pacientai geriausiai
atsimena atvykimą į operacinį skyrių. Daugiausiai jie bendrauja su chirurgu ir anesteziologu. Daugiau
nei pusė tyrimo dalyvių turėjo ankstesnės operacinės patirties, kurią dažniausiai vertina kaip malonią.
Operacijos metu stipriausiai jaučiama baimė dėl operacijos ir anestezijos, silpniausiai pykinimas ir
vėmimas bei šaltis.

3.2.2. Operacinės slaugos kokybės vertinimas pacientų požiūriu ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Siekiant įvertinti operacinės slaugos kokybę pacientų požiūriu, respondentams buvo pateikti
teiginiai, apibūdinantys skausmo kontrolę, optimalios kūno temperatūros palaikymą, personalo
techninius įgūdžius, pacientų informavimą, padrąsinimą, etiką, aplinką, personalo charakteristiką bei
slaugos proceso pažangą. Teiginius respondentai vertino penkių balų Likert skalėje. Respondentų
atsakymų dažniai pateikiami 2 priede.
Analizuojant tyrimo rezultatus nustatyti kiekvienos teiginių grupės vidutiniai įverčiai.
Aukščiausiais balais respondentai vertino skausmo kontrolę (vidutinis įvertis – 4,62 balo), žemiausiais
balais – pacientų padrąsinimą (vidutinis įvertis – 3,71 balo) (11 lentelė).
11 lentelė. Operacinės slaugos kokybę apibūdinančių teiginių grupių vidutiniai įverčiai ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių grupė

Vidutinis įvertis

Skausmo kontrolė

4,62

Optimalios kūno temperatūros
palaikymas
Personalo techninių įgūdžių vertinimas

3,99

Pacientų informavimas

3,9

Padrąsinimas

3,71

Etika

4,45

Aplinka

4,32

Personalo charakteristika

4,42

Slaugos proceso pažanga

4,15

4,57

Atskirai buvo įvertintas kiekvienas teiginių grupei priskirtas teiginys.
Skausmo kontrolė. Analizuojant atskirų teiginių vertinimus kiekvienoje teiginių grupėje
paaiškėjo, kad vertindami skausmo kontrolę operacinės slaugos metu, respondentai aukščiausiais
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balais įvertino švelnų personalo elgesį nesukeliantį skausmą (vidutinis įvertis – 4,72 balo). Mažiausiai
tyrimo dalyviai buvo patenkinti operaciniame skyriuje gautų skausmą malšinamųjų medikamentų
kiekiu (vidutinis įvertis – 4,54 balo) (12 lentelė). Su teiginiu visiškai sutiko 79,9 proc. respondentų (3
priedas).
12 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į skausmo kontrolę apibūdinančių
teiginių vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

Aš gavau užtektinai skausmą malšinamųjų
medikamentų operaciniame skyriuje

224

4,54

1,142

3; 5

Su manimi buvo elgiamasi švelniai,
nesukeliant jokio skausmo

232

4,72

0,741

3; 5

0236

4,61

0,932

1; 5

Skausmo kontrolę apibūdinantys teiginiai

Aš buvau paguldytas (-a) patogiai ant
operacinio stalo (ten buvusios priemonės
nespaudė mano kūno, gulima padėtis
nesukėlė skausmo arba tirpimo)

Optimalios kūno temperatūros palaikymas. Analizuojant tyrimo rezultatus nustatyta, kad
operaciniame skyriuje atliekamą rūpinimąsi optimalios kūno temperatūros palaikymu respondentai
įvertino – 3,99 balo (13 lentelė). Visiškai sutiko, kad jų kūno temperatūros palaikymu buvo rūpinamasi
pakankamai 65,1 proc. tyrimo dalyvių (3 priedas).
13 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į optimalios kūno temperatūros
palaikymą apibūdinančio teiginio vidutinį įvertį ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Optimalios kūno temperatūros
palaikymą apibūdinantis teiginys
Operaciniame skyriuje buvo rūpinamasi
mano kūno optimalios temperatūros
palaikymu (naudojamos šiltos antklodės
ar oro šildytuvai)

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

206

3,99

1,649

2; 5

Personalo techniniai įgūdžiai. Vertinant personalo kvalifikaciją, respondentai aukščiausiais
balais įvertino personalo įgūdžius susijusius su anestezijos atlikimu (vidutinis įvertis – 4,66 balo).
72,6 proc. respondentų visiškai pritarė, kad anestezija jiems buvo atlikta labai gerai. Mažiausias
vidutinis įvertis buvo skirtas atliktos operacijos kokybei – 4,47 balo (14 lentelė). 70,7 proc.
respondentų teigė, kad operacija buvo atlikta labai gerai.

51
Vertinant slaugos personalo atsargumą, atliekant darbą, susijusį su pacientu 0,8 proc.
respondentų pateikė neigiamus vertinimus (3 priedas).
.
14 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į personalo techninius įgūdžius
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Personalo techninių įgūdžių
vertinimą apibūdinantys teiginiai
Manau, kad anestezija man buvo atlikta
labai gerai
Manau, kad operacija man buvo atlikta
labai gerai
Slaugos personalas buvo labai
atsargus, atlikdamas savo darbą,
susijusį su manimi

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

234

4,66

0,682

2; 5

225

4,47

1,101

3; 5

232

4,58

0,834

1; 5

Pacientų informavimas. Tyrimo metu nustatyta, kad respondentai labiausiai patenkinti
chirurgo suteikta informacija apie operaciją (vidutinis įvertis – 4,23 balo). Mažiausiu vidutiniu įverčiu
buvo įvertintas nuolatinis informavimas. Tai atspindi teiginys „Operacinėje aš buvau nuolat
informuojamas(-a) apie tai, kas ir kodėl man atliekama“ (vidutinis įvertis – 3,45 balo) (15 lentelė). Su
šiuo teiginiu visiškai sutiko 49,2 proc. respondentų (3 priedas)
15 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į pacientų informavimą
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Pacientų informavimą apibūdinantys
teiginiai
Mane nuolat informuodavo apie tai, kokios
procedūros man bus atliekama
Operacinėje aš buvau nuolat
informuojamas(-a) apie tai, kas ir kodėl man
atliekama
Operaciniame skyriuje man buvo aiškiai ir
išsamiai paaiškintas mano gydymas (be
sudėtingų medicinos terminų)
Operacinio skyriaus slaugytojai suteikė man
daug informacijos apie mano priežiūrą
Chirurgas suteikė man daug informacijos
apie mano operaciją
Anesteziologas suteikė man daug
informacijos apie viską, kas buvo susiję su
bendrąja arba vietine anestezija

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

214

4,03

1,490

1; 5

191

3,45

1,868

1; 5

214

3,88

1,486

1; 5

208

3,67

1,600

1; 5

228

4,23

1,160

1; 5

219

4,14

1,355

1; 5
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Padrąsinimas. Šioje teiginių grupėje buvo vertinti keturi teiginiai. Aukščiausiais balais
įvertintas pacientų padrąsinamas, dvasinis palaikymas operaciniame skyriuje (vidutinis įvertis – 3,92
balo). Žemiausiais balais įvertintas atsižvelgimas į pageidavimus, susijusius su gydymu operaciniame
skyriuje (vidutinis įvertis – 3,41 balo) (16 lentelė). Visiškai su šiuo teiginiu sutiko 53 proc. tyrimo
dalyvių (3 priedas).
16 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į padrąsinimą apibūdinančių
teiginių vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Padrąsinimą apibūdinantys teiginiai

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

Operaciniame skyriuje buvo atsižvelgiama į
mano pageidavimus susijusius su gydymu.

183

3,41

1,950

2; 5

209

3,92

1,586

1; 5

200

3,74

1,757

1; 5

202

3,76

1,727

1; 5

Operaciniame skyriuje aš buvau
padrąsinamas (-ma), (palaikomas (-ma)
dvasiškai)
Operaciniame skyriuje buvo atsižvelgta į
mano jaučiamą nerimą
Operaciniame skyriuje man kilusį nerimą
buvo stengiamasi sumažinti medikamentų
bei pokalbių pagalba.

Etika. Vertinant operacinėje dirbančio personalo etiką, nustatyta, kad aukščiausiu vidutiniu
įverčiu respondentai įvertino teiginį „Su manimi buvo elgiamasi pagarbiai“ (vidutinis įvertis - 4,67
balo). Žemiausiu vidutiniu įverčiu respondentai įvertino teiginį „Nejaučiau, kad mano gydymas būtų
nuasmenintas arba atliekamas automatiškai“ (vidutinis įvertis – 4,26 balo) (17 lentelė). Visiškai su
šiuo teiginiu sutiko 68 proc. respondentų (3 priedas).
17 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į etiką apibūdinančių teiginių
vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

233

4,67

0,715

3; 5

Operaciniame skyriuje nepatyriau to kas
mane erzintų arba verstų jaustis
nepatogiai

228

4,41

1,132

1; 5

Nejaučiau, kad mano gydymas būtų
nuasmenintas arba atliekamas
automatiškai

219

4,26

1,376

1; 5

Etiką apibūdinantys teiginiai
Su manimi buvo elgiamasi pagarbiai
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Aplinka. Aplinkos vertinime ypač aukštais balais buvo įvertintas operacinio skyriaus
personalo skirtas laikas pacientui (vidutinis įvertis – 4,61 balo). Mažiausiais balais vertintas
atpalaiduojantis operacinio skyriaus aplinkos poveikis (vidutinis įvertis – 3,76 balo) (18 lentelė), šiam
teiginiui visiškai pritarė 44,2 proc. respondentų (3 priedas).
18 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į aplinką apibūdinančių teiginių
vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Aplinką apibūdinantys teiginiai

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

Operacinio skyriaus personalas skyrė man
pakankamai laiko

233

4,61

0,745

3; 5

Operacinio skyriaus aplinka (atmosfera)
buvo rami

230

4,54

0,901

3; 5

Operacinio skyriaus aplinka (atmosfera)
buvo atpalaiduojamoji

208

3,76

1,564

1; 5

228

4,38

1,098

1; 5

Operaciniame skyriuje jaučiausi saugiai

Personalo charakteristika. Nustatyta, kad vertinant operacinio skyriaus personalo elgesį bei
bendravimo ypatumus, aukščiausiais balais įvertintas draugiškas operacinio skyriaus personalo elgesys
(vidutinis įvertis – 4,73 balo). Visiškai su teiginiu sutiko 79,4 proc. respondentų. Žemiausiu balu
įvertintas personalo humoro jausmas (vidutinis įvertis - 3,75 balo) (19 lentelė).
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63,5 proc. respondentų visiškai sutiko su šiuo teiginiu, 1 proc. respondentų šį teiginį vertino
neigiamai (3 priedas).
19 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į personalo charakteristiką
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Personalo charakteristiką apibūdinantys
teiginiai
Manęs neerzino ir nevargino personalo tarpusavio
pokalbiai

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir maks.
reikšmės

224

4,36

1,200

1; 5

233

4,73

0,680

3; 5

Operacinio skyriaus personalas gerai dirbo
komandoje

223

4,52

1,179

3; 5

Operacinio skyriaus personalas turėjo gerą humoro
jausmą

197

3,75

1,810

1; 5

234

4,73

0,626

3; 5

Operacinio skyriaus personalas buvo draugiškas

Personalo elgesys buvo mandagus

Slaugos proceso pažanga. Slaugos proceso pažangą charakterizavo vienas teiginys, kurį
respondentai įvertino 4,15 balo. (20 lentelė). 53,5 proc. respondentų visiškai sutiko su teiginiu, kad
„Nereikėjo pernelyg ilgai laukti (palatoje ar priėmimo skyriuje) kol patekau į operacinį skyrių“.
Neigiamai laukimo laiką įvertino 7,5 proc respondentų (3 priedas).
20 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į slaugos proceso pažangą
apibūdinančio teiginio vidutinį įvertį ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Slaugos proceso pažangą apibūdinantis
teiginys
Nereikėjo pernelyg ilgai laukti (palatoje ar
priėmimo skyriuje) kol patekau į operacinį
skyrių

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

228

4,15

1,204

1; 5

Vertinant visų teiginių grupių kokybės vertinimo rezultatus, galima teigti, kad aukščiausiais
balais buvo įvertinti skausmo kontrolę apibūdinantys teiginiai, ypač - švelnus personalo elgesys
nesukeliantis skausmo. Mažiausias pasitenkinimas išreiškiamas operaciniame skyriuje gautų skausmą
malšinamųjų medikamentų kiekio atžvilgiu. Žemiausiais balais respondentai įvertino padrąsinimą,
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ypač - atsižvelgimą į pageidavimus, susijusius su gydymu operaciniame skyriuje. Geriau vertinamas
dvasinis pacientų palaikymas.

3.2.3. Operacinės slaugos kokybės vertinimas ankstyvuoju pooperaciniu
laikotarpiu, atsižvelgiant į respondentų sociodemografines charakteristikas
Tyrimo metu buvo vertinama operacinės slaugos kokybė, atsižvelgiant į sociodemografinius
tyrimo dalyvių požymius: lytį, amžių, šeiminę padėtį, išsimokslinimą ir užimtumą. Taip pat vertinti
kriterijai, susiję su suteikta paslauga: operacijos tipas, taikytos anestezijos rūšis, suteiktų chirurgijos
paslaugų rūšis.
Rezultatų analizės metu nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų atsakymų,
atsižvelgiant į jų lytį ir personalo techninius įgūdžius apibūdinančio teiginio „Slaugos personalas buvo
labai atsargus, atlikdamas savo darbą, susijusį su manimi“ (Mann - Whitney U testas, atitinkamai –
p=0,025). Vyrai geriau vertino slaugos personalo darbą, lyginant su moterimis (21 lentelė).
21 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų lytį ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Personalo techninių įgūdžių
vertinimas

Vyras

Rangų vidurkiai pagal lytį*
Slaugos personalas buvo labai
132,33*
atsargus, atlikdamas savo darbą,
susijusį su manimi
*- remiantis Mann -Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Lytis
Moteris

113,78

p
0,025
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Atlikus tyrimo duomenų analizę nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų
vertinimų, atsižvelgiant į jų amžių ir pacientų informavimo paslaugų operaciniu laikotarpiu, bei
operacinės aplinkos vertinimus (Kruskal Wallis testas, atitinkamai – p=0,022 ir p=0,019) (22 lentelė).
22 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų amžių ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Amžiaus grupės

Teiginių
grupės

Teiginiai

30 - 49
m.
Rangų vidurkiai pagal amžiaus grupes*
Iki 29 m.

Pacientų
informavimas

Mane nuolat informuodavo
apie tai, kokios procedūros
man bus atliekama

Aplinka

Operaciniame skyriuje
jaučiausi saugiai

50 m. ir
daugiau

p

95,58

132,08*

113,33

0,022

83,63

119,28

123,29*

0,019

*- remiantis Kruscall-Wallis kriterijumi lyginant daugiau nei dvi nepriklausomas imtis.

Atlikus Mann Whitney U testą, nustatyta, kad nuolatinis informavimas apie atliekamas
procedūras labiau tenkino vidutinio amžiaus respondentus (nuo 30 - 49 m.), nei jaunesnius ar 50 m. ir
daugiau turinčius respondentus (Mann-Whitney U testas, atitinkamai – p=0,019 ir p=0,027).
Operacinio skyriaus aplinkoje saugiau jautėsi vidutinio amžiaus respondentai lyginant su jaunesniais
tyrimo dalyviais (iki 29 m.) (Mann-Whitney U testas, atitinkamai – p=0,018) (23 lentelė ).
23 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų amžių
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių grupės

Pacientų informavimas

Mane nuolat informuodavo
apie tai, kokios procedūros
man bus atliekama
Rangų vidurkiai pagal amžiaus grupes*
Iki 29 m.
40,05
30 - 49 m.
55,46*
p=0,019
30 - 49 m.
119,12*
50 m. ir daugiau
101,74
p=0,027

Teiginiai

Amžiaus
grupės

Aplinka
Operaciniame skyriuje
jaučiausi saugiai
39,78
55,53*
p=0,018
106,25
109,93
p=0,617

*- remiantis Mann -Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Tyrimo rezultatų analizės metu nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų
atsakymų, atsižvelgiant į jų šeiminę padėtį teiginių grupėje, apibūdinančioje su skausmo kontrole
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susijusius potyrius. Išryškėjo skirtumai vertinant du šios grupės teiginius: „Su manimi buvo elgiamasi
švelniai, nesukeliant jokio skausmo“ ir „Aš buvau paguldytas (-a) patogiai ant operacinio stalo (ten
buvusios priemonės nespaudė mano kūno, gulima padėtis nesukėlė skausmo arba tirpimo)“ (Kruskal
Wallis testas, atitinkamai – p=0,026 ir p=0,009).
Taip pat nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų atsakymų, atsižvelgiant į
jų šeiminę padėtį ir personalo techninių įgūdžių bei pacientų informavimo vertinimo pagal teiginius
„Manau, kad anestezija man buvo atlikta labai gerai“, „Mane nuolat informuodavo apie tai, kokios
procedūros man bus atliekama“ (Kruskal Wallis testas, atitinkamai – p=0,025 ir p=0,004) (24 lentelė).
24 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų šeiminę padėtį
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu

Teiginių
grupės

Vienišas(-a)
Teiginiai

Šeiminė padėtis
Vedęs
(ištekėjusi)/ Išsituokęs(- Našlys(gyvenantis(usi)
ė)
i) su
partneriu

p

Rangų vidurkiai pagal šeiminę padėtį*

Skausmo
apibūdinimas

Su manimi buvo
elgiamasi švelniai,
nesukeliant jokio
skausmo
Aš buvau paguldytas
(-a) patogiai ant
operacinio stalo

127,43*

122,13

118,60

92,59

0,026

119,24

125,21*

112,40

92,67

0,009

Personalo
techninių
įgūdžių
vertinimas

Manau, kad anestezija
man buvo atlikta labai
gerai

100,57

125,70*

116,12

100,14

0,025

Pacientų
informavimas

Mane nuolat
informuodavo apie tai,
kokios procedūros
man bus atliekama

91,63

128,77*

112,59

95,44

0,004

*- remiantis Kruscall-Wallis kriterijumi lyginant daugiau nei dvi nepriklausomas imtis.

Nustatyta, kad susituokę/gyvenantys su partneriu respondentai buvo labiau patenkinti
nuolatiniu informavimu apie tai kas atliekama nei vieniši tyrimo dalyviai (Mann-Whitney U testas,
atitinkamai – p=0,005). Vieniši gyvenantys asmenys geriau vertino švelnų elgesį nesukeliant skausmo
nei našlaujantys tyrimo dalyviai (Mann-Whitney U testas, atitinkamai p=0,029).
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Susituokę/gyvenantys su partneriu asmenys buvo labiau patenkinti nuolatiniu informavimu,
švelniu elgesiu, anestezijos kokybe ir patogia padėtimi ant operacinio stalo nei našliai (Mann-Whitney
U testas, atitinkamai – p=0,005; p=0,005; p=0,011 ir p=0,001) (25 lentelė).
25 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų šeiminę
padėtį ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu

Teiginių grupės

Teiginiai

Skausmo apibūdinimas
Su manimi buvo
elgiamasi švelniai,
nesukeliant
skausmo

Aš buvau
paguldytas (-a)
patogiai ant
operacinio stalo

Personalo
techninių
įgūdžių
vertinimas
Manau, kad
anestezija
man buvo
atlikta labai
gerai

Pacientų
informavimas
Mane nuolat
informuodavo
apie tai, kokios
procedūros man
bus atliekama

Grupės pagal šeiminę padėtį

Rangų vidurkiai pagal šeiminės padėties grupes *
Vienišas(-a)
Vedęs
(ištekėjusi)/
gyvenantis(-i)
su partneriu

90,85

84,00

71,37

63,22

86,99

88,03

89,96

91,20*

p=0,597

p=0,600

p=0,028

p=0,005

32,98*
25,38
p=0,029

31,98
26,08
p=0,117

28,70
28,36
p=0,932

28,26
28,67
p=0,924

Vedęs
(ištekėjusi)/
gyvenantis(-i)
su partneriu

96,19*

97,04*

96,03*

97,14*

Našlys(-ė)

75,61

71,73

76,33

71,26

p=0,005

p=0,001

p=0,011

p=0,005

Vienišas(-a)
Našlys(-ė)

*- remiantis Mann - Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Analizuojant tyrimo duomenis nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų
vertinimų, atsižvelgiant į jų išsimokslinimą ir personalo savybių vertinimo pagal teiginį „Personalo
elgesys buvo mandagus“ (Kruskal Wallis testas, atitinkamai – p=0,048) (26 lentelė).
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Aukštesnįjį ir aukštąjį išsimokslinimą turintys tyrimo dalyviai geriau vertino mandagų
personalo elgesį, nei respondentai turintys pradinį išsimokslinimą (Mann-Whitney U testas,
atitinkamai –p=0,006 ir p=0,019) (27 lentelė).
26 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų išsimokslinimą
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu

Personalo
charakteristika
Personalo elgesys
buvo mandagus

Išsimokslinimas
Pradinis Vidurinis
Spec.
Aukštesnysis Aukštasis
vidurinis
Rangų vidurkiai pagal išsimokslinimą*
90,53

118,63

113,48

129,54*

127,51

p

0,048

*- remiantis Kruscall-Wallis kriterijumi lyginant daugiau nei dvi nepriklausomas imtis.

27 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų
išsimokslinimą ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu

Grupės pagal
išsimokslinimą

Teiginių grupės

Personalo charakteristika

Teiginiai

Personalo elgesys buvo mandagus

Rangų vidurkiai pagal išsimokslinimo grupes*
Pradinis
24,78
Aukštesnysis
35,07*
p=0,006
Pradinis
20,25
Aukštasis
27,97*
p=0,019

*- remiantis Mann -Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Analizuojant tyrimo rezultatus, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų
vertinimų, atsižvelgiant į jų užimtumą, vertinant padrąsinimo teiginių grupei priklausantį teiginį
„Operaciniame skyriuje buvo atsižvelgiama į mano pageidavimus susijusius su gydymu“ ir slaugos
proceso pažangą apibūdinantį teiginį „Nereikėjo pernelyg ilgai laukti (palatoje ar priėmimo skyriuje)
kol patekau į operacinį skyrių” (Kruskal Wallis testas, atitinkamai – p=0,031 ir p=0,016) (28 lentelė).
Detali duomenų analizė parodė, kad dirbantys respondentai geriau vertino operacinės slaugos
pažangos procesą nei motinos ir tėvai auginantys vaikus (Mann-Whitney U testas, atitinkamai
p=0,040).
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Tuo tarpu tėvai, auginantys vaikus geriau vertino slaugos proceso pažangą lyginant su
bedarbiais

bei

geriau

vertino

operaciniame

skyriuje

reiškiamą

padrąsinimą

atsižvelgiant

įpageidavimus, susijusius su gydymu nei kiti, jokiai socialinei grupei nepriskirti, tyrimo dalyviai
(Mann-Whitney U testas, atitinkamai – p=0,005 ir p=0,011) (29 lentelė).
28 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų užimtumą,
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Užimtumas
Teiginių
grupės

Teiginiai

Motina/tėvas,
Dirbantis Bedarbis
auginantis
Pensininkas
vaikus
Rangų vidurkiai pagal užimtumą*

Kita

p

0,031

Operaciniame
skyriuje buvo
Padrąsinimas atsižvelgiama
į mano
pageidavimus

111,54

129,8

140,63*

126,32

79,04

Nereikėjo
pernelyg ilgai
laukti kol
patekau į
operacinį
skyrių

114,11

92,17

143,80*

125,69

141,12 0,016

Slaugos
proceso
pažanga

*- remiantis Kruscall-Wallis kriterijumi lyginant daugiau nei dvi nepriklausomas imtis.

29 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų užimtumą
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių grupės
Teiginiai

Padrąsinimas
Operaciniame skyriuje buvo
atsižvelgiama į mano
pageidavimus
Rangų vidurkiai pagal užimtumą*

Motina/tėvas,
auginantis vaikus
Dirbantis

Grupės pagal
užimtumą

Bedarbis
Motina/tėvas,
auginantis vaikus
Motina/tėvas,
auginantis vaikus
Kita

65,77

Slaugos proceso pažanga
Nereikėjo pernelyg ilgai
laukti (kol patekau į
operacinį skyrių
65,64

81,91
p=0,059
25,72

82,54*
p=0,040
22,17

28,67

33,30*

p=0,446

p=0,005

21,65*

18,92

12,92
p=0,011

18,12
p=0,834

*- remiantis Mann -Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.
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Taip pat nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų atsakymų, atsižvelgiant į
atliktos operacijos tipą ir pacientų informavimo vertinimą pagal teiginį „Anesteziologas suteikė man
daug informacijos apie viską, kas buvo susiję su bendrąja arba vietine anestezija“. Pacientai, kuriems
buvo atlikta planinė operacija, geriau vertino anesteziologo suteiktą informaciją apie viską, kas susiję
su bendrąja ir vietine anestezija lyginant su pacientais, kuriems atlikta skubioji operacija (MannWhitney U testas, atitinkamai – p=0,018) (30 lentelė).
30 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į operacijos tipą
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Operacijos tipas
Skubioji
Planinė
*
Rangų vidurkiai pagal operacijos tipą

Pacientų informavimas

Anesteziologas suteikė man daug informacijos apie
viską, kas buvo susiję su bendrąja arba vietine
anestezija

123,81*

101,44

p

0,018

*- remiantis Mann-Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Tyrimo analizės metu nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų atsakymų,
atsižvelgiant į jiems taikytos anestezijos rūšį ir pacientų informavimo, padrąsinimo, aplinkos ir
slaugos proceso pažangos vertinimų (Kruskal Wallis testas, atitinkamai – p=0,016; p=0,020; p=0,027
ir p=0,046) (31 lentelė).
31 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į taikytos anestezijos
rūšis ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių
grupės

Padrąsini
mas
Pacientų
informavi
mas

Aplinka

Slaugos
proceso
pažanga

Anestezijos rūšys
Teiginiai

Intubacinė

Intraveninė

Rangų vidurkiai pagal anestezijos rūšį
Man kilusį nerimą
buvo stengiamasi
sumažinti
121,25
100,74
medikamentų bei
pokalbių pagalba
Chirurgas suteikė
man daug
107,40
114,25
informacijos apie
mano operaciją
Operacinio skyriaus
personalas skyrė
117,84
104,44
man pakankamai
laiko
Nereikėjo pernelyg
ilgai laukti (palatoje
ar priėmimo
118,37
103,04
skyriuje) kol patekau
į operacinį skyrių

Spinalinė

Vietinė

p

127,16

145,30*

0,020

126,47

158,57*

0,016

128,33

140,43*

0,027

132,22*

125,50

0,046

*

*- remiantis Kruscall-Wallis kriterijumi lyginant daugiau nei dvi nepriklausomas imtis.
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Pacientai, kuriems buvo taikoma vietinė anestezija geriau vertino pacientų informavimą
chirurgui suteikiant informacijos apie operaciją ir padrąsinimą operaciniame skyriuje kilus nerimui jį
stengiantis sumažinti medikamentų bei pokalbių pagalba bei operacinio skyriaus personalo skiriamą
laiką, nei pacientai kuriems buvo taikyta intraveninė anestezija (Mann-Whitney U testas, atitinkamai –
p=0,017; p=0,011 ir p=0,026). Taip pat vietinę anesteziją gavusieji tyrimo dalyviai geriau vertino
operaciniame skyriuje kilusio nerimo malšinimą nei intubacinės bei spinalinės anestezijos taikymo
atveju (Mann-Whitney U testas, atitinkamai – p=0,008 ir p=0,038) (32 lentelė).
32 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į taikytos
anestezijos rūšis ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių grupės
Teiginiai

Grupės
pagal
anestezijos
rūšis

Padrąsinimas

Pacientų informavimas

Man kilusį nerimą buvo
Chirurgas suteikė man
stengiamasi sumažinti
daug informacijos apie
medikamentų bei
mano operaciją
pokalbių pagalba
Rangų vidurkiai pagal anestezijos rūšis*

Aplinka
Operacinio skyriaus
personalas skyrė man
pakankamai laiko

Intubacinė

44,53

46,03

46,13

Vietinė

63,17*
p=0,008
40,11
56,50*

55,23
p=0,168

54,70
p=0,154

40,26
55,80*

40,65
53,97*

p=0,011

p=0,017

41,73
54,90*

42,69
50,27

p=0,026
43,22
47,77

p=0,038

p=0,218

p=0,376

Intraveninė
Vietinė
Spinalinė
Vietinė

*- remiantis Mann- Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp respondentų nuomonės, atsižvelgiant į suteiktų
chirurginių paslaugų rūšį nenustatyta.
Apibendrinant galima teigti, kad respondentų požiūris į operacinės slaugos kokybę gali būti
skirtingai vertinamas, atsižvelgiant į respondentų sociodemografinius duomenis. Operacinės slaugos
kokybės vertinimui turėjo įtakos lytis, amžius, šeiminė padėtis, išsilavinimas, užimtumas, operacijos
tipas ir anestezijos rūšis. Operacinės slaugos paslaugų kokybę geriau vertino vyrai, vidutinio amžiaus
pacientai (nuo 30 - 49 m.), vedę/ištekėję asmenys, aukštesnįjį ir aukštąjį išsimokslinimą turintys tyrimo
dalyviai, pacientai, kuriems buvo atliekama planinė operacija, naudojama vietinė anestezija.
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3.3. Operacinės slaugos kokybės vertinimas tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
3.3.1. Respondentų operacinės slaugos patirtis ir pojūčiai tolimuoju pooperaciniu
laikotarpiu
Tyrimo metu buvo vertinama operacinės slaugos kokybė pacientų požiūriu tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu. Atliekant apklausą antrojo etapo metu taip pat siekta išsiaiškinti, kaip
pacientai atsimena savo buvimą operaciniame skyriuje.
Didžiausia tyrimo dalyvių dalis aiškiai prisiminė atvykimą į operacinį skyrių (99,2 proc.) (33
lentelė). Trečdalis (34,4 proc.) respondentų nurodė, kad aiškiai atsimena buvimą operacinėje
operacijos metu. Išvykimą iš operacinio skyriaus aiškiai prisiminė beveik pusė (42 proc.) respondentų.
33 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į operacinės slaugos prisiminimą tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Teiginiai

Aiškiai

Miglotai

Neatsimenu

n

Proc.

n

Proc.

n

Proc.

130

99,2

1

0,8

-

-

Buvimą operacinėje
operacijos metu

45

34,4

13

9,9

73

55,7

Išvykimą iš operacijos
skyriaus

43

42

45

26

43

32,1

Atvykimą į operacinį skyrių

Tyrimo dalyviai nurodė, su kokiais specialistais daugiausiai bendravo paslaugų gavimo metu.
Dažniausiai tyrimo dalyviai nurodė, kad bendravo su anesteziologu (90,1 proc.). Rečiausiai tyrimo
dalyvių manymu, jie bendravo su operacinės slaugytoja (32,8 proc.), teigiamai į šį klausimą atsakė
trečdalis respondentų (34 lentelė).
34 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į bendravimą su operacinės slaugos
specialistais tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginiai

Taip

Nežinau

Ne

n

Proc.

n

Proc.

n

Proc.

Chirurgas

113

86,3

13

9,9

5

3,8

Anesteziologas

118

90,1

10

7,6

3

2,3

Operacinės slaugytoja

43

32,8

45

34,4

43

32,8
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Vertindami savo ankstesnę operacijų patirtį daugiau nei pusė tyrimo dalyvių nurodė, kad jie
buvo operuoti anksčiau (61,8 proc.) (35 lentelė).
35 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į buvusių operacijų patirtį tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Taip

Teiginiai
Operuotas anksčiau

Ne

Negaliu prisiminti

n

Proc.

n

Proc.

n

Proc.

81

61,8

50

38,2

-

-

Vertindami ankstesnę operacinę patirtį, respondentai dažniausiai nurodė, kad ši patirtis jiems
buvo daugiau maloni (38,9 proc.). Trečdalis tyrimo dalyvių negalėjo įvardinti, kaip vertina šią patirtį.
Ankstesnė operacinė patirtis buvo nemaloni 8,4 proc. tyrimo dalyvių (36 lentelė).
36 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į operacinės patirties vertinimą tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Patirtis

n

Proc.

Tikrai maloni

25

19,1

Daugiau maloni

51

38,9

Daugiau nemaloni

9

6,9

Tikrai daugiau nemaloni

2

1,5

Negaliu įvardinti

44

33,6

Pacientai, dalyvavę tyrime, įvertino operacijos metu patirtus pojūčius, jų stiprumą. Nustatyta,
kad mažiausiai pacientus jaudino ir jiems kėlė nepatogumų pykinimas bei vėmimas (82,4 proc.).
Stipriausi juntami neigiami pojūčiai buvo – jaučiama labai stipri baimė dėl operacijos (22,9 proc.) bei
baimė dėl anestezijos (19,9 proc.).
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Vidutiniškai vertinamos žinios apie operaciją ir anesteziją, skausmo jautimas ir šaltis (37
lentelė).
37 lentelė. Respondentų pasiskirstymas, atsižvelgiant į pojūčių operacinės slaugos metu vertinimą,
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Patirtas pojūtis

Vidutiniškas

Stiprus

Silpnas

n

Proc.

n

Proc.

n

Proc.

Skausmas

12

9,1

14

10,7

105

80,2

Pykinimas/vėmimas

3

2,3

6

4,6

122

93,1

Šaltis/drebulys

6

4,6

16

12,2

109

84,2

Baimė dėl anestezijos

26

19,9

21

16

84

64,1

Baimė dėl operacijos

30

22,9

27

20,6

74

56,5

Žinių apie operaciją
stoka

6

4,6

29

22,1

96

73,3

Žinių apie anesteziją
stoka

7

5,3

27

20,6

97

74,1

Tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu beveik visi pacientai prisiminė atvykimą į operacinį
skyrių. Dažniausiai bendravo su anesteziologu, kiek rečiau – su chirurgu. Daugiau nei pusė pacientų
buvo operuoti anksčiau. Daugiau nei trečdalis respondentų savo operacinę patirtį laikė malonia.
Stipriausiai juntami pacientų pojūčiai – baimė dėl operacijos ir baimė dėl anestezijos. Silpniausiai
juntamas pykinimas ir vėmimas.

3.3.2. Operacinės slaugos kokybės vertinimas pacientų požiūriu tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Buvo nustatyti kiekvienos teiginių grupės vidutiniai įverčiai.
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Aukščiausiais balais tyrimo dalyviai vertino etiką (vidutinis įvertis – 4,47 balo), žemiausiais
balais – pacientų padrąsinimą (vidutinis įvertis – 3,26 balo) (38 lentelė).
38 lentelė. Operacinės slaugos kokybę apibūdinančių teiginių grupių vidutiniai įverčiai tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių grupė

Vidutinis įvertis

Skausmo apibūdinimas

4,44

Optimalios kūno temperatūros palaikymas

3,92

Personalo techninių įgūdžių vertinimas

4,31

Pacientų informavimas

3,63

Padrąsinimas

3,26

Etika

4,47

Aplinka

4,03

Personalo charakteristika

4,29

Slaugos proceso pažanga

3,83

Atskirai buvo įvertintas kiekvienas teiginių grupei priskirtas teiginys.
Skausmo kontrolė. Analizuojant tolmojo pooperacinio laikotarpio tyrimo rezultatus,
nustatyta, kad respondentai aukščiausiais balais vertino personalo elgesį nesukeliantį skausmą
(vidutinis įvertis – 4,51 balo). Žemiausiais balais tyrimo dalyviai įvertino patogią padėtį ant operacinio
stalo (vidutinis įvertis – 4,35 balo). Visiškai su teiginiu, kad „buvo paguldytas (-a) patogiai ant
operacinio stalo (ten buvusios priemonės nespaudė mano kūno, gulima padėtis nesukėlė skausmo arba
tirpimo)“ sutiko beveik pusė tyrimo dalyvių (46,5 proc.) (39 lentelė) (4 priedas).
39 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į skausmo kontrolę apibūdinančių
teiginių vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

Aš gavau užtektinai skausmą malšinamųjų
medikamentų operaciniame skyriuje

128

4,47

0,931

1; 5

Su manimi buvo elgiamasi švelniai, nesukeliant
jokio skausmo

130

4,51

0,695

2; 5

129

4,35

0,803

2; 5

Skausmą apibūdinantys teiginiai

Aš buvau paguldytas (-a) patogiai ant operacinio
stalo (ten buvusios priemonės nespaudė mano
kūno, gulima padėtis nesukėlė skausmo arba
tirpimo)
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Optimalios kūno temperatūros palaikymas. Tyrimo dalyviai įvertino optimalios kūno
temperatūros palaikymą operaciniame skyriuje. Šį teiginį respondentai vertino žemesniu vidutiniu
įverčiu, nei skausmo kontrolę apibūdinančius teiginius (vidutinis įvertis – 3,92). Visiškai sutiko, kad jų
kūno temperatūros palaikymu buvo rūpinamasi pakankamai mažiau nei pusė (45,8 proc.) tyrimo
dalyvių (40 lentelė) (4 priedas).
40 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į optimalios kūno temperatūros
palaikymą apibūdinančio teiginio vidutinį įvertį tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Optimalios kūno temperatūros palaikymą
apibūdinantis teiginys
Operaciniame skyriuje buvo rūpinamasi mano
kūno optimalios temperatūros palaikymu
(naudojamos šiltos antklodės ar oro šildytuvai)

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir maks.
reikšmės

120

3,92

1,439

1; 5

Personalo techniniai įgūdžiai. Vertinant personalo kvalifikaciją, respondentai aukščiausiais
balais vertino slaugos personalo atsargumą, atliekant savo darbą, susijusį su pacientu (vidutinis įvertis
– 4,40 balo). Žemiausiais balais buvo įvertintas teiginys „Manau, kad operacija man buvo atlikta labai
gerai” (vidutinis įvertis – 4,18 balo) (41 lentelė). 48,8 proc. respondentų visiškai pritarė teiginiui, kad
anestezija jiems buvo atlikta labai gerai ir 44,4 proc. respondentų visiškai sutiko su tuo, jog operacija
jiems buvo atlikta labai gerai (4 priedas).
41 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į personalo techninius įgūdžius
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Min. ir
maks.
reikšmės

Personalo techninių įgūdžių
vertinimą apibūdinantys teiginiai

n

Vidutinis
įvertis

Manau, kad anestezija man buvo atlikta
labai gerai

129

4,35

126

4,18

1,058

2; 5

127

4,40

0,951

3; 5

Manau, kad operacija man buvo atlikta
labai gerai
Slaugos personalas buvo labai
atsargus, atlikdamas savo darbą,
susijusį su manimi

SN
0,859

1; 5

Pacientų informavimas. Vertinant šešis pacientų informavimo vertinimą iliustruojančius
teiginius, išsiaiškinta, kad pacientai aukščiausiu balu vertino anesteziologo suteiktą informaciją apie
viską, kas susiję su bendrąja arba vietine anestezija (vidutinis įvertis – 4,01 balo). Chirurgo suteikta
informacija apie operaciją įvertinta 3,91 balo. Žemiausiu vidutinis įverčiu įvertintas teiginys apie
operacinio skyriaus slaugytojų suteiktą informaciją apie priežiūrą (vidutinis įvertis – 3,31 balo) (42
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lentelė). Visiškai su teiginiu, kad operacinio skyriaus slaugytojai suteikė daug informacijos apie
paciento priežiūrą, sutiko kiek daugiau nei penktadalis respondentų (24,1 proc.) (4 priedas).
42 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į pacientų informavimą
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Pacientų informavimą apibūdinantys
teiginiai
Mane nuolat informuodavo apie tai,
kokios procedūros man bus atliekama
Operacinėje aš buvau nuolat
informuojamas(-a) apie tai, kas ir kodėl
man atliekama
Operaciniame skyriuje man buvo aiškiai
ir išsamiai paaiškintas mano gydymas
(be sudėtingų medicinos terminų)
Operacinio skyriaus slaugytojai suteikė
man daug informacijos apie mano
priežiūrą
Chirurgas suteikė man daug
informacijos apie mano operaciją
Anesteziologas suteikė man daug
informacijos apie viską, kas buvo susiję
su bendrąja arba vietine anestezija

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

118

3,66

1,466

1; 5

113

3,34

1,577

1; 5

117

3,49

1,516

1; 5

116

3,31

1,524

1; 5

126

3,91

1,153

1; 5

127

4,01

1,099

1; 5

Padrąsinimas. Tyrimo metu nustatyta, kad respondentai aukščiausias balais vertino
padrąsinimą, kai buvo palaikoma dvasiškai: „Operaciniame skyriuje aš buvau padrąsinamas (-ma),
(palaikomas (-ma) dvasiškai)“ ir nerimo mažinimą medikamentų ir pokalbių pagalba (vidutinis įvertis
– 3,37 balo). Žemiausiu balu įvertintas teiginys, teigiantis, kad operaciniame skyriuje buvo
atsižvelgiama į paciento pageidavimus, susijusius su gydymu (vidutinis įvertis – 3 balai) (43 lentelė).
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Tik ketvirtadalis tyrimo dalyvių visiškai sutiko su šiuo teiginiu (25,8 proc.) (4 priedas).
43 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į padrąsinimą apibūdinančių
teiginių vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Padrąsinimą apibūdinantys
teiginiai

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

Operaciniame skyriuje buvo
atsižvelgiama į mano pageidavimus
susijusius su gydymu.

97

3,00

1,885

2; 5

Operaciniame skyriuje aš buvau
padrąsinamas (-ma), (palaikomas (ma) dvasiškai)

107

3,37

1,751

1; 5

106

3,31

1,762

1; 5

108

3,37

1,724

1; 5

Operaciniame skyriuje buvo
atsižvelgta į mano jaučiamą nerimą
Operaciniame skyriuje man kilusį
nerimą buvo stengiamasi sumažinti
medikamentų bei pokalbių pagalba

Etika. Vertinant operacinėje dirbančio personalo etiką, nustatyta, kad didžioji respondentų
dalis (visiškai su teiginiu sutiko 70 proc. respondentų) aukščiausiais balais vertino pagarbų personalo
elgesį su pacientu (vidutinis įvertis – 4,64 balo). Žemiausiai balais respondentai vertino teiginį
„Nejaučiau, kad mano gydymas būtų nuasmenintas arba atliekamas automatiškai“ (vidutinis įvertis –
4,33 balo) (44 lentelė). Su šiuo teiginiu visiškai sutiko kiek daugiau nei pusė tyrimo dalyvių (57, 1
proc.) (4 priedas).
44 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į etiką apibūdinančių teiginių
vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

Su manimi buvo elgiamasi pagarbiai

130

4,64

0,657

3; 5

Operaciniame skyriuje nepatyriau to
kas mane erzintų arba verstų jaustis
nepatogiai

131

4,44

0,756

1; 5

Nejaučiau, kad mano gydymas būtų
nuasmenintas arba atliekamas
automatiškai

126

4,33

1,084

1; 5

Etiką apibūdinantys teiginiai
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Aplinka.

Analizuojant

aplinką

vertinančius

teiginius

nustatyta,

kad

respondentai

aukščiausiais balais vertino teiginį „Operacinio skyriaus personalas skyrė man pakankamai laiko“
(vidutinis įvertis – 4,43 balo). Žemiausiais balais vertintas atpalaiduojantis operacinio skyriaus
aplinkos poveikis (vidutinis įvertis – 3,27) (45 lentelė). Su šiuo teiginiu visiškai sutiko tik penktadalis
tyrimo dalyvių (23,9 proc.) (4 priedas).
45 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į aplinką apibūdinančių teiginių
vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Aplinką apibūdinantys teiginiai
Operacinio skyriaus personalas skyrė
man pakankamai laiko
Operacinio skyriaus aplinka
(atmosfera) buvo rami
Operacinio skyriaus aplinka
(atmosfera) buvo atpalaiduojamoji
Operaciniame skyriuje jaučiausi
saugiai

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir maks.
reikšmės

128

4,43

0,877

3; 5

123

4,16

1,208

3; 5

109

3,27

1,655

1; 5

128

4,26

0,973

1; 5

Personalo charakteristika. Nustatyta, kad aukščiausiais balais respondentai vertino
draugišką personalo elgesį (vidutinis įvertis – 4,60 balo) ir mandagų personalo elgesį (vidutinis įvertis
– 4,58 balo). Visiškai su teiginiu, kad skyriaus personalas buvo draugiškas, sutiko daugiau nei pusė
tyrimo dalyvių (64,6 proc.). Tyrimo metu respondentai žemiausiai balais vertino operacinio skyriaus
personalo humoro jausmą (vertinimų vidurkis - 3,60 balo). Visiškai su teiginiu sutiko mažiau nei pusė
respondentų (42,2 proc.) (46 lentelė) (4 priedas).
46 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į personalo charakteristiką
apibūdinančių teiginių vidutinius įverčius tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Personalo charakteristiką apibūdinantys
teiginiai
Manęs neerzino ir nevargino personalo tarpusavio
pokalbiai
Operacinio skyriaus personalas buvo draugiškas
Operacinio skyriaus personalas gerai dirbo
komandoje
Operacinio skyriaus personalas turėjo gerą humoro
jausmą
Personalo elgesys buvo mandagus

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

126

4,32

1,040

2; 5

130

4,60

0,654

3; 5

123

4,33

1,243

3; 5

109

3,60

1,739

1; 5

129

4,58

0,774

3; 5
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Slaugos proceso pažanga. Slaugos proceso pažanga apibūdinama vienu teiginiu, nusakančiu
laukimo laiką iki patekimo į operacinį skyrių. Analizuojant tyrimo rezultatus nustatyta, kad slaugos
proceso pažangą respondentai įvertino 3,83 balo (47 lentelė). Visiškai teiginiui pritarė trečdalis
respondentų (30,5 proc.) (4 priedas).
47 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į slaugos proceso pažangą
apibūdinančio teiginio vidutinį įvertį tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Slaugos proceso pažangą apibūdinantis
teiginys
Nereikėjo pernelyg ilgai laukti (palatoje ar
priėmimo skyriuje) kol patekau į operacinį
skyrių

n

Vidutinis
įvertis

SN

Min. ir
maks.
reikšmės

128

3,83

1,178

1; 5

Apibendrinant operacinės slaugos kokybės vertinimą tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu,
galima teigti, kad aukščiausiais balais pacientai vertino etiką apibūdinančius teiginius. Ypač gerai
įvertintas pagarbus personalo elgesys. Žemiausiais balais buvo įvertinas pacientų padrąsinimas ir jį
apibūdinantys teiginiai. Šioje teiginių grupėje žemiausiais balais įvertintas atsižvelgimas į paciento
pageidavimus, susijusius su jo gydymu.

3.3.3. Operacinės slaugos kokybės vertinimas tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu,
atsižvelgiant į respondentų sociodemografines charakteristikas
Taip pat tyrimo duomenų analizės metu buvo atliktas namuose anketas užpildžiusių tyrimo
dalyvių teiginių vertinimas, atsižvelgiant į respondentų sociodemografinius duomenis.
Atlikus tyrimo duomenų analizę, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų
vertinimų, atsižvelgiant į jų lytį ir teiginių apibūdinančių personalo techninius įgūdžius „Manau, kad
operacija man buvo atlikta labai gerai“, bei padrąsinimą apibūdinančių teiginių „Operaciniame
skyriuje aš buvau padrąsinamas (-ma), (palaikomas (-ma) dvasiškai“, „Operaciniame skyriuje man
kilusį nerimą buvo stengiamasi sumažinti medikamentų bei pokalbių pagalba“.
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Moteris labiau nei vyrus tenkino atliktos operacijos kokybė, dvasinis padrąsinimas ir
palaikymas operaciniame skyriuje bei kilusio nerimo mažinimas medikamentų ir pokalbių pagalba
(Mann Whitney U testas, atitinkamai – p=0,006, p=0,014 ir p=0,043) (48 lentelė).
48 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų lytį tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių grupės

Personalo techninių
įgūdžių vertinimas

Padrąsinimas

Vyras

Lytis
Moteris

p

52,10

70,87*

0,006

Operaciniame skyriuje aš buvau
padrąsinamas (-ma), (palaikomas (ma) dvasiškai)

52,81

70,62*

0,014

Operaciniame skyriuje man kilusį
nerimą buvo stengiamasi sumažinti
medikamentų bei pokalbių pagalba

55,16

69,80*

0,043

Teiginiai
Rangų vidurkiai pagal lytį*
Manau, kad operacija man buvo
atlikta labai gerai

*- remiantis Mann-Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Statistiškai reikšmingi skirtumai nustatyti tarp respondentų vertinimų, atsižvelgiant į jų
amžiaus grupę ir teiginių, apibūdinančių skausmo kontrolę „Su manimi buvo elgiamasi švelniai,
nesukeliant jokio skausmo“ bei pacientų informavimą apibūdinančio teiginio“ Chirurgas suteikė man
daug informacijos apie mano operaciją“ (Mann Whitney U testas, atitinkamai – p=0,029 ir p=0,049).
Nustatyta, kad vidutinio amžiaus tyrimo dalyviai buvo labiau patenkinti informavimu ir
švelniu elgesiu nei 30 – 49 m. amžiaus tyrimo dalyviai (49 lentelė).
49 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų amžiaus grupes,
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių grupės

Skausmo kontrolė
Pacientų
informavimas

Amžiaus grupė
50 m. ir
30-49m.
p
daugiau
Rangų vidurkiai pagal amžiaus grupes*
Su manimi buvo elgiamasi švelniai,
58,04
70,91*
0,029
nesukeliant jokio skausmo
Teiginiai

Chirurgas suteikė man daug
informacijos apie mano operaciją

58,23

70,80*

0,049

*- remiantis Mann- Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Duomenų analizė atskleidė statistiškai reikšmingus skirtumus tarp respondentų nuomomnių,
atsižvelgiant į išsimokslinimą ir teiginių apibūdinančių pacientų informavimą „Mane nuolat
informuodavo apie tai, kokios procedūros man bus atliekama“ (Kruskal Wallis testas, atitinkamai –
p=0,028), etiką „Operaciniame skyriuje nepatyriau to kas mane erzintų arba verstų jaustis nepatogiai”
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(Kruskal Wallis testas, atitinkamai – p=0,015) bei aplinką „Operacinio skyriaus aplinka (atmosfera)
buvo rami“ (Kruskal Wallis testas, atitinkamai – p=0,014) (50 lentelė).
50 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų išsimokslinimą
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių
grupės

Pacientų
informavi
mas

Etika

Aplinka

Išsimokslinimas
Teiginiai
Vidurinis
Spec.
Aukšte Aukštasis
vidurinis snysis
Rangų vidurkiai pagal išsimokslinimą*
Mane nuolat
informuodavo apie tai,
53,25
69,28
68,90
82,18*
kokios procedūros man
bus atliekama
Operaciniame skyriuje
nepatyriau to kas mane
66,85
67,62
47,50
81,79*
erzintų arba verstų jaustis
nepatogiai
Operacinio skyriaus
aplinka (atmosfera) buvo
54,09
66,47
72,29
84,79*
rami

p

0,028

0,015

0,014

*- remiantis Kruscall-Wallis kriterijumi lyginant daugiau nei dvi nepriklausomas imtis.

Turintys aukštąjį išsimokslinimą respondentai geriau vertino pacientų informavimą vertinant
teiginį „Mane nuolat informuodavo apie tai, kokios procedūros man bus atliekama“ bei aplinką
apibūdinantį teiginį „Operacinio skyriaus aplinka (atmosfera) buvo rami“ nei respondentai turintys
vidurinį išsimokslinimą (Mann-Whitney U testas, atitinkamai – p=0,007 ir p=0,002).
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Aukštąjį išsimokslinimą turintys tyrimo dalyviai taip pat geriau įvertino etikos kokybę
vertindami teiginį „Operaciniame skyriuje nepatyriau to kas mane erzintų arba verstų jaustis
nepatogiai“ nei respondentai turintys aukštesnįjį išsimokslinimą (Mann Whitney U testas, atitinkamai
– p=0,001) (51 lentelė).
51 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų
išsimokslinimą tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių
grupės

Pacientų informavimas

Teiginiai

Mane nuolat informuodavo
apie tai, kokios procedūros
man bus atliekama

Grupės pagal
išsimokslinimą

Etika

Aplinka

Operaciniame skyriuje
nepatyriau to kas mane
erzintų arba verstų
jaustis nepatogiai
Rangų vidurkiai pagal išsimokslinimo grupes*
27,08
Vidurinis
25,34

Aukštasis
Aukštesn
ysis
Aukštasis

Operacinio skyriaus
aplinka (atmosfera)
buvo rami

24,96

37,62*
p=0,007

33,53
p=0,115

38,50*
p=0,002

17,18

13,24

17,42

19,97
p=0,394

24,38*
p=0,001

19,71
p=0,435

* remiantis Mann -Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Analizuojant tyrimo rezultatus nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp respondentų
atsakymų, atsižvelgiant į jų šeiminę padėtį ir pacientų informavimo vertinimo pagal teiginį „Mane
nuolat informuodavo apie tai, kokios procedūros man bus atliekama“ (Kruskal Wallis testas,
atitinkamai – p=0,030). Vedę, ištekėję ar gyvenantys su partneriu pacientai buvo labiau patenkinti
nuolatiniu informavimu nei vieniši, išsituokę ar našlaujantys tyrimo dalyviai (52 lentelė).
52 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į respondentų šeiminę padėtį,
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu

Teiginiai

Mane nuolat informuodavo
apie tai, kokios procedūros
man bus atliekama

Šeiminė padėtis
Vedęs
Išsituokęs(Vienišas(-a)
(ištekėjusi)/
usi)
gyvenantis(-i)
su partneriu
Rangų vidurkiai pagal šeiminę padėtį*
52,04

73,52*

53,08

*- remiantis Kruscall-Wallis kriterijumi lyginant daugiau nei dvi nepriklausomas imtis.

Našlys(ė)

p

57,65

0,030
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Papildoma duomenų analizė taikant Mann-Whitney U testą, parodė, kad vedę/ištekėję arba
gyvenantys su partneriu geriau vertino pacientų informavimą nuolat teikiant informaciją apie tai,
kokios procedūros jiems atliekamos nei vieniši ar išsituokę asmenys (Mann-Whitney U testas,
atitinkamai – p=0,039 ir p=0,033) (53 lentelė).
53 lentelė. Operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į respondentų šeiminę
padėtį tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių grupės

Pacientų informavimas

Mane nuolat informuodavo apie tai, kokios
procedūros man bus atliekama
Rangų vidurkiai pagal šeiminės padėties grupes*
Vienišas(-a)
33,19

Grupės pagal šeiminę padėtį

Teiginiai

Vedęs (ištekėjusi)/
gyvenantis(-i) su partneriu

48,69*
p=0,039

Vedęs (ištekėjusi)/
gyvenantis(-i) su partneriu
Išsituokęs(-usi)

52,34*
37,68
p=0,033

*- remiantis Mann -Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Tyrimo analizės metu nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų vertinimų,
atsižvelgiant į operacijos tipą ir pacientų informavimą bei padrąsinimą apibūdinančių teiginių
„Operaciniame skyriuje man buvo aiškiai ir išsamiai paaiškintas mano gydymas (be sudėtingų
medicinos terminų)“ ir „Operaciniame skyriuje buvo atsižvelgta į mano jaučiamą nerimą“.
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Pacientai, kuriems buvo atlikta skubi operacija geriau vertino išsamų informavimą apie
gydymą bei atsižvelgimą į jaučiamą nerimą, nei tie pacientai kuriems buvo atliktos planinės operacijos
(Mann-Whitney U testas, atitinkamai – p=0,020 ir p=0,022) (54 lentelė).
54 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į operacijos tipą,
tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių grupės

Pacientų informavimas
Padrąsinimas

Operacijos tipas
Skubioji Planinė
p
Rangų vidurkiai pagal operacijos tipą*
Operaciniame skyriuje man
buvo aiškiai ir išsamiai
81,60*
62,50
0,020
paaiškintas mano gydymas
Operaciniame skyriuje buvo
atsižvelgta į mano jaučiamą
81,40*
62,55
0,022
nerimą
Teiginiai

*- remiantis Mann-Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Taip pat statistiškai reikšmingi skirtumai nustatyti tarp respondentų vertinimų, atsižvelgiant į
taikytos anestezijos rūšį ir pacientų informavimą, techninius įgūdžius bei slaugos proceso pažangą
apibūdinančių teiginių „Chirurgas suteikė man daug informacijos apie mano operaciją“, „Manau, kad
operacija man buvo atlikta labai gerai“ bei „Nereikėjo pernelyg ilgai laukti (palatoje ar priėmimo
skyriuje) kol patekau į operacinį skyrių” (Kruskal-Wallis testas, atitinkamai – p=0,011, p=0,011 ir
p=0,045) (55 lentelė).
Lyginant dvi nepriklausomas imtis nustatyta, kad respondentai, kuriems buvo taikyta
intubacinė anestezija, geriau vertino chirurgo suteiktą informaciją apie operaciją ir slaugos proceso
pažangą nei tyrimo dalyviai, kuriems buvo atlikta intraveninė ir spinalinė anestezija (Mann-Whitney U
testas, atitinkamai – p=0,027 ir p=0,012). Tyrimo dalyviai, kuriems buvo taikoma intraveninė
anestezija geriau vertino operacijos atlikimo kokybę nei asmenys, kuriems buvo taikoma spinalinė
anestezija (Mann-Whitney U testas, atitinkamai – p=0,017).
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Tuo tarpu spinalinę anasteziją gavusieji pacientai buvo labiau patenkinti chirurgo suteikta
informacija nei tie, kuriems buvo taikoma intraveninė anestezija (Mann-Whitney U testas, atitinkamai
– p=0,002) (56 lentelė).
55 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimas, atsižvelgiant į taikytos anestezijos
rūšį tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Anestezijos rūšys

Teiginių grupės

Teiginiai

Intubacinė

Intraveninė

Rangų vidurkiai pagal anestezijos rūšį
Pacientų
informavimas

Chirurgas suteikė man
daug informacijos apie
mano operaciją

Personalo
techninių įgūdžių
vertinimas
Slaugos proceso
pažanga

Spinalinė

p

*

74,36*

72,83

55,36

0,011

Manau, kad operacija man
buvo atlikta labai gerai

70,65

50,03

71,95*

0,011

Nereikėjo pernelyg ilgai
kol patekau į operacinį
skyrių.

72,72*

53,06

68,51

0,045

*- remiantis Kruscall-Wallis kriterijumi lyginant daugiau nei dvi nepriklausomas imtis.

56 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai, atsižvelgiant į taikytos
anestezijos rūšį tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu
Teiginių grupės

Teiginiai

Grupės
pagal
anestezijos
rūšis

Personalo techninių
įgūdžių vertinimas

Pacientų
informavimas
Chirurgas suteikė
Manau, kad operacija
man daug
man buvo atlikta labai
informacijos apie
gerai
mano operaciją
Rangų vidurkiai pagal anestezijos rūšis*

Slaugos proceso
pažanga
Nereikėjo pernelyg
ilgai laukti kol
patekau į operacinį
skyrių

Intubacinė

39,10

43,17*

43,60*

Intraveninė

37,71
p=0,759

32,41
p=0,027

31,85
p=0,012

Intubacinė

57,26*

49,48

51,12

Spinalinė

43,44

49,52

48,24

p=0,009

p=0,994

p=0,594

Intraveninė

52,12*

34,62

38,21

Spinalinė

39,93

50,43*

48,27

p=0,017

p=0,002

p=0,054

*- remiantis Mann-Whitney U kriterijumi lyginant dvi nepriklausomas imtis.

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp respondentų vertinimų atsižvelgiant į jų užimtumą bei
chirurginių paslaugų rūšį nenustatyta.
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Įvertinus pacientų operacinės slaugos kokybės vertinimą, atsižvelgiant į sociodemografines
tyrimo dalyvių charakteristikas, nustatyta, kad tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu moteris labiau nei
vyrus tenkino atliktos operacijos kokybė, dvasinis padrąsinimas ir palaikymas operaciniame skyriuje
bei kilusio nerimo mažinimas medikamentų ir pokalbių pagalba. Aukštąjį išsilavinimą turintys tyrimo
dalyviai jautėsi labiau informuoti ir geriau vertino patyrimus operaciniame skyriuje nei žemesnį
išsilavinimą turintys tyrimo dalyviai. Vedę, ištekėję ar gyvenantys su partneriu pacientai buvo labiau
patenkinti informavimo paslaugomis. Skubią operaciją patyrę pacientai geriau vertino pacientų
informavimą ir padrąsinimą. Respondentai, kuriems buvo taikyta intubacinė anestezija, geriau įvertino
chirurgo suteiktą informaciją apie operaciją ir pačios operacijos atlikimo kokybę.

3.4. Respondentų operacinės slaugos kokybės kokybinis vertinimas
Analizuojant pacientų operacinės slaugos kokybės vertinimo praktinius aspektus, tyrimo metu
respondentams buvo pateikti du atviri klausimai:
1. „Prašome trumpai apibūdinti geriausią savo įspūdį iš operacinio skyriaus“;
2. „Prašome trumpai apibūdinti blogiausią savo įspūdį iš operacinio skyriaus“.
Atsakymai į šiuos klausimus svarbūs betarpiškam ir neformaliam kokybės vertinimui, atvirai
išsakant savo subjektyvius įspūdžius bei nuomonę apie gautas paslaugas.
Analizuojant respondentų atsakymus, nustatytos trys jų grupės, leidžiančios išsamiau
atskleisti teiginių turinį ir sąsajas su operacinės slaugos kokybės vertinimu.
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Respondentų teiginių, apibūdinančių įspūdžius apie operacinės slaugos kokybę, grupės (6
pav.).

Respondentų
atsakymai
Neigiami
apibūdinimai

Aplinka

Personalo
darbas

Neutralūs
apibūdinimai
Teigiami
apibūdinimai

Jausmai ir
jutimai

Aplinkos ir patyrimo
apibūdinimas
Personalo
apibūdinimas

6 pav. Respondentų teiginių, apibūdinančių įspūdžius apie operacinės slaugos kokybę, grupės
Analizuojant teiginius prasminiu požiūriu, išskirtos trys pagrindinės teiginių grupės: teigiami
apibūdinimai, neigiami apibūdinimai ir neutralūs apibūdinimai (6 pav.). Šie apibūdinimai
charakterizuojami grupuojant teiginius į temas ir potemes, pateikiamas lentelėse. Darbe pateikiamose
lentelėse pateikiamas bendras teiginių skaičius. Pilnas teiginių sąrašas atskleidžiamas prieduose
esančiose lentelėse. Abiejų tyrimo etapų teiginiai grupuojami vienoje lentelėje, o taip pat išreiškiami
kiekybine išraiška ir pateikiami teiginių pokyčius atspindinčiose diagramose, papildančiose kokybinei
analizei naudojamas lenteles.
Teigiami apibūdinimai. Nustatytos dvi pagrindinės šią atsakymų grupę charakterizuojančios
temos. Pirmoji tema susijusi su personalo, kontaktuojančio su pacientu paslaugų teikimo metu,
charakteristika. Antroji tema atskleidžia respondentų patirtį, nesusijusią su personalu, apibūdina tyrimo
dalyviams svarbius aplinkos veiksnius, turinčius įtakos slaugos kokybės vertinimui.
Išsakydami savo nuomonę apie teigiamus įspūdžius, respondentai pabrėžė personalo elgesiui
būdingus bruožus. Dažniausiai minimos personalui būdingos savybės – tai malonus, švelnus elgesys,
svarbus pacientų pasitenkinimui paslaugomis. Malonaus elgesio reikšmę pacientams patvirtina 26
teiginiai: „Su manimi buvo elgiamasi maloniai“; „Aptarnavimas labai geras malonus su dideliu
malonumu esu dėkingas visiems medikams ir slaugytojoms už malonų šypsnį, žinokit geriau gydo negu
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vaistai“ ir kt. Taip pat didelė reikšmė teikiama personalo profesionalumui, gebėjimui gerai ir tiksliai
atlikti savo darbą: „Tikrų profesionalų komanda, puikiai kiekvienas išmanantis savo darbo sritį“;
„Jaučiausi patekęs į gerų profesionalų rankas, todėl jaučiausi ramus“; „Operacinėje dirbantis
personalas labai kvalifikuotas ir dirba ligonio labui“. Profesionalumas kaip kokybės kriterijus
vertinamas 16 tyrimo dalyvių teiginių. Tyrime dalyvavę pacientai vertino pagarbų ir rūpestingą
personalo elgesį: „Operacinės personalas buvo rūpestingas ir atidus“; „Su manimi elgėsi pagarbiai ir
nepatyriau nieko, kas būtų man nemalonu“. Pagarbus elgesys, rūpinimasis ligoniais siejamas su
teigiama pacientų patirtimi. Respondentai savo komentaruose minėjo medikų gebėjimą nuraminti,
padrąsinti, kaip vieną iš teigiamų personalo savybių: „Labai bijojau operacinio bloko, bet pamačius
ramius, darbui nusiteikusius darbuotojus nusiraminau, įgijau ramybę, pasitikėjimą ir neapsirikau“.
Tyrimo dalyviai įvardino konkrečius juos nuraminusius veiksmus, atskleidžiančius personalo
empatinius gebėjimus: „Atliekant spinalinę anesteziją viena slaugytoja apkabino iš priekio ir leido
padėti galvą jai ant peties. Tai labai raminančiai nuteikė“. Daugeliui respondentų teigiamą įspūdį
paliko draugiškas personalo elgesys: „Labai draugiškas, geranoriškas ir nuoširdus kolektyvas“;
„Labai draugiškas anesteziologas“; „Gerai nuteikė viso kolektyvo draugiškumas“ (x lentelę).
Reikšmingu laikomas ir personalo dėmesingumas pacientams: „Atvykus į operacinę visas dėmesys
buvo skirtas man“; „Buvo skirtas didelis dėmesys ir supratimas“. Kai kuriems tyrimo dalyviams buvo
svarbūs bendravimo su jais ir bendraujant tarpusavyje: „Gydytojų malonus bendravimas labai man
daug reiškė“; „Labai malonų įspūdį paliko tiek operacinės, tiek skyriaus personalo šiltas ir nuoširdus
bendravimas su manimi“; „Malonus personalo bendravimas su pacientais“. Dalis respondentų
pabrėžė paciento informavimo reikšmę operacinės slaugos kokybės vertinimui: „Kiekvieną dieną
gydytojas išsamiai paaiškindavo sveikatos būklę <...>, atsakydavo į man rūpimus klausimus“;
„Anesteziologės pokalbis prieš operaciją suteikė daug informacijos“; „Operacinėje buvau nuolat
informuojama apie tai, kas ir kodėl man atliekama“. Teigiamai vertindami informuotumą apie
teikiamas paslaugas ir savo būklę pacientai parodo, kad informacijos gavimas yra vienas iš svarbių
slaugos kokybės suvokimą lemiančių veiksnių. Tyrimo dalyvių nuomone, svarbus buvo ir personalo
humoro jausmas: „Man labiausiai patiko, kad visa operacinio skyrius komanda turėjo gerą nuotaiką,
buvo nesusikausčiusi ir neįsitempusi“; „Operacinio skyriaus personalas turėjo gerą humoro jausmą“;
„Įspūdį paliko gera personalo nuotaika“. Tik vienas respondentas išskyrė sąžiningumą: „Labai
sąžiningai dirbo“.
Apibendrinant galima teigti, kad respondentai teigiamai vertina tokias personalo savybes kaip
malonus, švelnus elgesys su pacientais, profesionalumas, rodoma pagarba ir rūpestis, gebėjimas
nuraminti bei padrąsinti. Šios savybės atsiskleidžia kaip operacinės slaugos kokybės vertinimo
kriterijai.
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Kokybinio tyrimo metu buvo nustatytas pilnas teigiamų personalo bruožų spektras, turintis
įtakos pacientų operacinės slaugos kokybės vertinimui (7 pav.).

7 pav. Personalui būdingi teigiami bruožai
Tyrimo dalyviai antrą kartą užpildė anketas tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu. Praėjus
ilgesniam laiko tarpui po operacijos jų operacinės slaugos kokybės vertinimas skyrėsi lyginant su
vertinimu, atliktu ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
Apibūdindami personalui būdingus teigiamus bruožus, dažniausiai tyrimo dalyviai išskyrė
mandagumą: „...visi labai mandagūs“; „Personalas labai mandagus“; „Operacinės kolektyvas
mandagus“. Taip pat, kaip ir pirmajame tyrimo etape, daug dėmesio respondentai skyrė
profesionalumo vertinimui: „Savo darbą atliko labai profesionaliai gydytojai“; „Jaučiau, kad dirbo
gera komanda“; „Personalas kvalifikuotas ir mandagus“. Tyrimo dalyviams buvo svarbus malonus ir
švelnus personalo elgesys: „Labai maloniai priėmė“; „Patyriau tik gerus įspūdžius, darbuotojai
geranoriški ir malonūs“; „Šiltas, malonus aptarnavimas, sukeliantis tik teigiamas emocijas“ bei
humoro jausmas: „Personalas turėjo gerą humoro jausmą, leidžiantį pamiršti nerimą dėl operacijos“;
„Personalo saikingas humoras“; „Visi buvo labai gerai nusiteikę, jaučiausi kad esu gerose rankose“.
Kiek rečiau pabrėžiamas draugiškumas: „Visi buvo draugiški ir geranoriški“; „Visi labai draugiški“;
„Kolektyvas draugiškas ir mandagus“. Tyrimo dalyviai vertino personalo rūpestingumą: „...dėkoju
seselėms ir daktarams už rūpestingą darbą“; „...gydytojai ir slaugytojos buvo rūpestingi“,
informavimą: „Man buvo viskas paaiškinta apie operaciją“; „Gydytoja labai maloniai viską
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paaiškino“; „Labai gražiai ir aiškiai viską paaiškino anesteziologas“ ir bendravimą: „Buvo malonus
bendravimas, padrąsinimas“; „Malonus bendravimas“. Taip pat vertinant minimas dėmesingumas:
„Suteikė daug dėmesio man, esu labai patenkinta“ ir gebėjimas nuraminti ir padrąsinti: „Personalas
mane bandė prablaškyti, kalbino, ramino“ (3 priedas).
Kiekybinis teiginių grupavimas diagramoje atskleidžia tyrimo dalyvių požiūrio kaitą
skirtingais laikotarpiais: ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu (8 pav.). Jei ankstyvuoju
laikotarpiu buvo aktualesnis malonus, švelnus elgesys, tai tolimuoju labiau akcentuojamas
mandagumas, profesionalumas ir humoro jausmas.

8 pav. Respondentų atsakymų suskirstymasį potemes, susijusias su personalo apibūdinimu
ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniais laikotarpiais (proc.)
Apibendrinant tyrimo duomenų tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu vertinimo rezultatus,
galima teigti, kad praėjus ilgesniam laiko tarpui po operacijos, pacientai kitaip žvelgia į operacinės
slaugos kokybės vertinimą, daugiau reikšmės teikia kitiems prioritetams nei ankstyvuoju pooperaciniu
laikotarpiu. Nors išlieka panašus personalui būdingų bruožų spektras, tačiau labiau vertinamas
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mandagumas ir profesionalumas, kiek rečiau - malonus, švelnus elgesys, humoro jausmas ir
draugiškumas.
Antroji teigiamų tyrimo dalyvių patirčių grupė apibūdino jų operacinės slaugos kokybės
vertinimus, susijusius su operacinio skyriaus aplinka ir atliekamu darbu bei asmeniniais pojūčiais.
Penki tyrimo dalyviai teigia neprisimenantys ir negalintys įvertinti slaugos kokybės: „Nelabai ką
pamenu“; „Neatsimenu“; „Negaliu įvertinti“. Apibūdindami savo patirtis dažniausiai tyrimo dalyviai
teigiamą vertinimą išreiškė tiesioginį pasitenkinimą išsakančiais teiginiais: „Operacinio skyriaus
personalo elgesiu esu visiškai patenkinta“; „Įspūdis buvo labai geras“; „ Labai gerai, esu labai
patenkinta ir nuoširdžiai dėkoju“. Taip pat vertinama anestezija: „Greitai atlikta anestezija“; „Puikus
anesteziologų darbas, malonus bendravimas“; „Labai gerai jaučiausi po narkozės“ ir greitai bei
sklandžiai atliekama darbas: „Kad operacija vyko trumpai“; „Mano atveju viskas vyko labai greitai,
suplanuotai ir geras įspūdis apie operacinio skyriaus darbuotojus“; „Kad ilgai nereikėjo laukti.
Greitai patekau į operacinę“. Kiek rečiau apibūdinama operacinės aplinka: „...puiki operacinės
aplinka“; „Manau, kad operacinės aplinka atitinka visus reikalavimus; „Viskas gerai aplinka graži,
šviesi, atrodo jauku“. Respondentai vertino skausmo kontrolę kaip vieną iš teigiamų patyrimų: „...ir
prasibudus neskaudėjo ko labiausiai bijojau“; „Labai džiaugiausi, kad neskaudėjo“; „Svarbu, kad
neskaudėjo“. Tyrimo dalyvius teigiamai nuteikė baimės nebuvimas: „Kitą kartą nebijosiu atvykti į
operacinį skyrių“; „Mano baimės nepasiteisino“; „Maniau, kad bus baisiau“, operacijos stebėjimo
galimybė: „Labai viskas patiko, ypač stebėti operaciją monitoriaus ekrane“; „Nejautrą turėjau
dalinę, tai gulėjau stebėti operacijos eigą ir esu nustebinta medicinos pasiekimais“; „Ir prasidėjus
operacijai per langą stebėjau chirurgo darbą ir turėjau savo atvertą kojos žaizdą, nes toks dalykas
man bus ateitį reikalingas kaip piešiu eskizus anatomijos“ bei sėkminga operacijos baigtis: „Jausmas
buvo geras, kai išgirdau, kad operacija baigta ir gerai pavyko“; „Pajutau palengvėjimą kai baigė
operuoti“. Keletui respondentų buvo svarbus saugumo jausmas; „Jautiesi žmogus į šią aplinką
papuolęs saugiai ir ramiai“; „Jaučiau palaikymą ir saugumą, baimė dingo“. Ypač retai gerų įspūdžių
pacientai teigia nepatyrę: „Nepatyriau nieko malonaus ir įspūdingo“; „Geriausio įspūdžio neturiu“ (4
priedas).
Svarbiausi teigiami potyriai yra išreiškiami tiesioginiu pasitenkinimu. Taip pat respondentams
svarbi kokybiška anestezija, teikiamų paslaugų greitis ir sklandumas, bendra operacinės aplinka ir
skausmo nebuvimas. Tiesioginė pasitenkinimo išraiška gali būti vertinama kaip bendras operacinės
slaugos kokybės vertinimas, neišskiriant atskirų jos elementų.
Tyrimo dalyvių vertinimuose tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu atsispindėjo operacinės
slaugos kokybės vertinimai, susiję su jų patyrimu ir aplinkos apibūdinimu. Dalis respondentų išreiškė
tiesioginį pasitenkinimą paslaugomis: „Viskas pavyko gerai. Esu viskuo patenkintas“; „Nieko
neišskiriu, viskas bendrai paėmus buvo gerai‘; „...esu patenkintas viskuo“. Teigiamai vertinamas
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atliekamo darbo sklandumas bei trukmė: „Net nesitikėjau, kad viskas vyko sklandžiai“; Personalas
savo darbą atliko labai greitai ir gerai“; „Greitai ir gerai išoperavo“. Rečiau vertinamas skausmo
nebuvimas: „Kad pabudus po narkozės neskaudėjo“; „...nieko neskaudėjo“, baimės jausmo
nebuvimas: „Buvau laimingas, nejaučiau jokios baimės“; „Prieš operaciją jaučiausi optimistiškai“ ir
operacinės aplinka: „Operacinė buvo švari“; „Įspūdį paliko graži šviesi operacinės aplinka“. Keletas
tyrimo dalyvių išskyrė bendrą teigiamą atmosferos vertinimą: „Operacinės atmosfera veikė
teigiamai“; „Maloni draugiška, dėmesinga, be įtampos atmosfera“, operacijos stebėjimo galimybę:
„Galėjau stebėti operaciją, nejaučiau kaip prabėgo laikas“, anesteziją: „Puikiai pabudau po narkozės
ir labai gerai jaučiausi“ ir saugumo pojūtį: „Jaučiausi saugus“. Vienas tyrimo dalyvis nurodė, kad
nepatyrė teigiamų pojūčių (4 priedas).
Respondentų patyrimas ir aplinkos apibūdinimas kinta, atsižvelgiant į skirtingus
pooperacinius periodus. Kiekybinis teiginių grupavimas diagramoje atskleidžia tyrimo dalyvių
požiūrio kaitą skirtingais laikotarpiais (9 pav.).

9 pav. Respondentų atsakymų suskirstymas į potemes, susijusias su jų patyrimo ir aplinkos
apibūdinimu ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniais laikotarpiais (proc.)
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teigti,
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tolimuoju
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laikotarpiu

tiesioginis

pasitenkinimas operacinės slaugos kokybe išreiškiamas taip pat dažnai kaip ir ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiu. Ankstyvuoju laikotarpiu daugiau dėmesio skiriama anestezijai, tuo tarpu
vėlyvuoju labiau pabrėžiamas greitas darbo atlikimas. Tikėtina, kad ankstyvuoju laikotarpiu skausmas
yra aktualiausias pojūtis, todėl daugiausiai dėmesio skiriama būtent jam, vėliau išskiriami ir kiti
prioritetai.
Trečioji teiginių grupė apibūdina neigiamus operacinės slaugos kokybės aspektus. 98 tyrimo
dalyviai nurodo, kad neturi neigiamų išgyvenimų. Neigiamų vertinimų tarpe dominuoja patirti
neigiami jausmai, turintys įtakos slaugos kokybės vertinimui: „Baimė prieš operaciją“; „Man tik
baugino užrašas ant durų „operacinis blokas“; „Baimė dėl adatų“. Neigiamai vertinamas pykinimo
jausmas: „Pabudimas po narkozės buvo itin nemalonus, su pykinimu, dusinimu“; „Po operacijos labai
svaigo galva, buvo nemalonus jausmas“, šalčio pojūtis: „Šaltoka“; „Buvo vėsu“, skausmas:
„Operacijos metu pradėjo skaudėti reikėjo suleisti vaistų“, nemalonūs garsai: „Labai išsigandau kai
išgirdau instrumentų barškėjimą“, nemalonūs pojūčiai: „Darant anesteziją prieš pat užmigimą man
sutraukė blauzdos raumenis ir nors ir skaudėjo, bet aš nieko negalėjau ištarti“ bei nemalonūs vaizdai:
„Pats blogiausias įspūdis tikriausiai visa aplinka, inventorius, maistas“.
Neigiamai vertinamos su personalo bendravimu susiję patirtys: „Daug kalbino, o aš norėjau
pabūti tyloje“; „Operaciniame skyriuje nereikia aptarinėti savo asmeninių problemų, nes truputį
įtakoja ir esantį ligonį“. Tyrimo dalyviai skundėsi aptarnavimo kokybe: „Kiek laiko guliu niekada
nebuvo taip kad užėjo bloga pakvietei seselę ir ji tučtuojau prisistato“; „Iš penkto karto suleista
anestezija“; „Nepasiruošę chirurgai“.
Taip pat respondentai minėjo nemalonius kvapus, privatumo trūkumą, informacijos trūkumą,
nekokybišką įrangą, laukimą ir operacijos trukmę. 98 tyrimo dalyviai nurodo neturėję jokių neigiamų
įspūdžių, susijusių su operacinės slaugos kokybe.
Tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu taip pat didelė dalis respondentų negalėjo nurodyti blogo
įspūdžio (32 teiginiai). Tyrime dalyvavusių pacientų prisiminimuose ryškiausiai išliko įspūdžiai apie
patirtą baimę ir stresą: „Buvo nerimas prieš operaciją“. Taip pat reikšmės turėjo nekokybiškas
aptarnavimas, šaltis, nepatogi padėtis ant operacinio stalo ir laukimas. Tolimuoju laikotarpiu
išskiriama žymiai mažiau neigiamų patyrimų potemių nei ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu (5
priedas).
Kiekybinis teiginių grupavimas diagramoje atskleidžia tyrimo dalyvių požiūrio kaitą
skirtingais laikotarpiais.
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Vertinant neigiamus tyrimo dalyvių įspūdžius skirtingais pooperaciniais laikotarpiais, galima
teigti, kad ilgiausiai išlieka neigiami įspūdžiai apie patirtą baimę ir stresą, nemalonius fizinius potyrius
(šaltį, pykinimą, kitus pojūčius), nekokybišką aptarnavimą bei įrangą ir laukimą (10 pav.).

10 pav. Respondentų atsakymų suskirstymas į potemes, susijusias su jausmų ir jutimų bei personalo
darbo temomis ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniais laikotarpiais (proc.)
Apibendrinant galima teigti, kad neigiamam pacientų operacinės slaugos kokybės vertinimui
įtakos turėjo jaučiama baimė ir stresas, įvairūs nemalonūs pojūčiai: pykinimo jausmas, skausmas,
šaltis, nemalonūs garsai, vaizdai, kvapai ir pojūčiai. Neigiamas vertinimas rečiau siejamas su personalo
darbu, personalo bendravimu, aptarnavimo kokybe, dažniausiai šiam vertinimui turi įtakos įvairūs
nemalonūs pojūčiai bei jų vertinimas.
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Kokybinė tyrimo rezultatų turinio analizė rodo, kad pacientai geba įvertinti operacinės
slaugos kokybę, remdamiesi asmenine subjektyvia patirtimi ir šio vertinimo pagrindu išskirti atskirus
veiksnius, turinčius įtakos operacinės slaugos kokybės vertinimui. Kokybinė analizė leidžia papildyti
kiekybinio tyrimo rezultatus naujais operacinės slaugos kokybės vertinimo praktiniais aspektais.
Tyrimo dalyvių operacinės slaugos kokybės vertinimų analizė leidžia daryti išvadas, kad laikui bėgant
keičiasi pacientų požiūris į operacinės slaugos kokybę ir ją lemiančius veiksnius.

3.5. Operacinės slaugos kokybės pokyčių vertinimas ankstyvuoju ir tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu
Tyrimo duomenų palyginimui ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu naudotas
dviejų priklausomų imčių lyginimo testas, kurio pagrindu randamas skirtumas tarp abiejų testavimo
reikšmių ir šių skirtumų reikšmės išdėstomos pagal rangus.
Duomenų analizės rezultatai parodė, kad tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu statistiškai
reikšmingai pasikeitė tyrimo dalyvių operacinės slaugos kokybės vertinimas. Nustatyta, kad pablogėjo
skausmo vertinimas, vertinant teiginius „Su manimi buvo elgiamasi švelniai, nesukeliant

jokio

skausmo“ ir „Aš buvau paguldytas (-a) patogiai ant operacinio stalo (ten buvusios priemonės nespaudė
mano kūno, gulima padėtis nesukėlė skausmo arba tirpimo)“ (Wilcoxon testas, atitinkamai – p=0,001
ir p=0,001).
Reikšmingi pokyčiai nustatyti, vertinant optimalios kūno temperatūros palaikymą (Wilcoxon
testas p=0,006).
Statistiškai reikšmingi skirtumai, lyginant kokybės vertinimą skirtingais laikotarpiais,
nustatyti vertinant visus personalo techninius įgūdžius apibūdinančios teiginių grupės teiginius
(Wilcoxon testas, atitinkamai – p=0,001, p=0,001 ir p=0,001).
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Nustatyti statistiškai reikšmingi neigiami pokyčiai, vertinant teiginius: „Mane nuolat informuodavo
apie tai, kokios procedūros man bus atliekama“, „Operacinėje aš buvau nuolat informuojamas(-a) apie
tai, kas ir kodėl man atliekama“, „Operaciniame skyriuje man buvo aiškiai ir išsamiai paaiškintas
mano gydymas (be sudėtingų medicinos terminų)“, „Operacinio skyriaus slaugytojai suteikė man daug
informacijos apie mano priežiūrą“ ir „Chirurgas suteikė man daug informacijos apie mano operaciją“
pacientų informavimą apibūdinančių teiginių grupėje (Wilcoxon testas, atitinkamai – p=0,002;
p=0,015; p=0,001; p=0,005; p=0,001) (57 lentelė).
57 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai ankstyvuoju ir tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu (1)
Teiginių grupė

Skausmo
apibūdinimas

Optimalios kūno
temperatūros
palaikymas
Personalo
techninių įgūdžių
vertinimas

Pacientų
informavimas

Teiginiai

Statistinis
vidurkis

Min. ir
maks.
reikšmės

Z

p

Su manimi buvo elgiamasi švelniai,
nesukeliant jokio skausmo

204,000

0;5/0;5

-4,571

0,001

Aš buvau paguldytas (-a) patogiai ant
operacinio stalo

234,500

0;5/0;5

-5,131

0,001

193,000

0;5/0;5

-2,730

0,006

230,000

0;5/0;5

-4,822

0,001

263,000

0;5/0;5

-3,383

0,001

166,000

0;5/0;5

-3,539

0,001

241,500

0;5/0;5

-3,102

0,002

225,000

0;5/0;5

-2,425

0,015

219,500

0;5/0;5

-3,621

0,001

238,500

0;5/0;5

-2,803

0,005

225,000

0;5/0;5

-3,394

0,001

Operaciniame skyriuje buvo
rūpinamasi mano kūno optimalios
temperatūros palaikymu
Manau, kad anestezija man buvo
atlikta labai gerai
Manau, kad operacija man buvo
atlikta labai gerai
Slaugos personalas buvo labai
atsargus, atlikdamas savo darbą,
susijusį su manimi
Mane nuolat informuodavo apie tai,
kokios procedūros man bus atliekama
Operacinėje aš buvau nuolat
informuojamas(-a) apie tai, kas ir
kodėl man atliekama
Operaciniame skyriuje man buvo
aiškiai ir išsamiai paaiškintas mano
gydymas
Operacinio skyriaus slaugytojai
suteikė man daug informacijos apie
mano priežiūrą
Chirurgas suteikė man daug
informacijos apie mano operaciją

p<0,05 skirtumo statistinis reikšmingumas atsižvelgiant į skirtingus laikotarpius, remiantis Wilcoxon testu lyginant dvi
priklausomas imtis.

Padrąsinimą charakterizuojančioje teiginių grupėje nustatytas neigiamas pooperacinės slaugos
kokybės vertinimo pokytis, vertinant teiginius „Operaciniame skyriuje buvo atsižvelgiama į mano
pageidavimus susijusius su gydymu“, „Operaciniame skyriuje aš buvau padrąsinamas (-ma),
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(palaikomas (-ma) dvasiškai)“, „Operaciniame skyriuje buvo atsižvelgta į mano jaučiamą nerimą“,
„Operaciniame skyriuje man kilusį nerimą buvo stengiamasi sumažinti medikamentų bei pokalbių
pagalba“ (Wilcoxon testas, atitinkamai – p=0,004; p=0,001; p=0,009; p=0,028).
Etikos teiginių grupėje tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu blogiau vertinamas teiginys
„Operaciniame skyriuje nepatyriau to kas mane erzintų arba verstų jaustis nepatogiai“ (Wilcoxon
testas p=0,050) (58 lentelė).
58 lentelė. Respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai ankstyvuoju ir tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu (2)
Teiginių grupė
Padrąsinimas

Etika

Aplinka

Personalo
charakteristika

Slaugos proceso
pažanga

Teiginiai

Operaciniame skyriuje buvo
atsižvelgiama į mano pageidavimus
susijusius su gydymu
Operaciniame skyriuje aš buvau
padrąsinamas (-ma), (palaikomas (ma) dvasiškai)
Operaciniame skyriuje buvo
atsižvelgta į mano jaučiamą nerimą
Operaciniame skyriuje man kilusį
nerimą buvo stengiamasi sumažinti
medikamentų bei pokalbių pagalba
Operaciniame skyriuje nepatyriau to
kas mane erzintų arba verstų jaustis
nepatogiai
Operacinio skyriaus personalas skyrė
man pakankamai laiko
Operacinio skyriaus aplinka
(atmosfera) buvo rami
Operacinio skyriaus aplinka
(atmosfera) buvo atpalaiduojamoji
Operaciniame skyriuje jaučiausi
saugiai
Manęs neerzino ir nevargino
personalo tarpusavio pokalbiai
Operacinio skyriaus personalas buvo
draugiškas
Operacinio skyriaus personalas gerai
dirbo komandoje
Personalo elgesys buvo mandagus
Nereikėjo pernelyg ilgai laukti
(palatoje ar priėmimo skyriuje) kol
patekau į operacinį skyrių

Statistinis
vidurkis

Min. ir
maks.
reikšmės

Z

p

236,500

0;5/0;5

-2,867

0,004

188,000

0;5/0;5

-3,951

0,001

216,000

0;5/0;5

-2,624

0,009

200,500

0;5/0;5

-2,200

0,028

178,000

0;5/1;5

-1,960

0,050

190,500

0;5/0;5

-3,574b

0,001

222,000

0;5/0;5

-4,662

0,001

244,500

0;5/0;5

-4,510

0,001

200,500

0;5/0;5

-3,396

0,001

159,500

0;5/0;5

-3,690

0,001

138,000

0;5/0;5

-4,116

0,001

139,500

0;5/0;5

-2,900

0,004

133,500

3;5/0;5

-4,100

0,001

210,500

0;5/0;5

-4,704

0,001

p<0,05 skirtumo statistinis reikšmingumas atsižvelgiant į skirtingus laikotarpius, remiantis Wilcoxon testu lyginant dvi
priklausomas imtis.

Nustatyti statistiškai reikšmingi pokyčiai, vertinant operacinės aplinkos kokybinius kriterijus,
išreikštus teiginiais „Operacinio skyriaus personalas skyrė man pakankamai laiko“, „Operacinio
skyriaus aplinka (atmosfera) buvo rami“, „Operacinio skyriaus aplinka (atmosfera) buvo
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atpalaiduojamoji”, „Operaciniame skyriuje jaučiausi saugiai“ (Wilcoxon testas, atitinkamai – p=0,001;
p=0,001; p=0,001; p=0,001) (50 lentelė).
Konstatuojamas

operacinės

slaugos

kokybės

vertinimo

pablogėjimas

personalo

charakteristikso teiginių grupėje, vertinant teiginius „Manęs neerzino ir nevargino personalo
tarpusavio pokalbiai”, „Operacinio skyriaus personalas buvo draugiškas”, „Operacinio skyriaus
personalas gerai dirbo komandoje”, „Personalo elgesys buvo mandagus” (Wilcoxon testas, atitinkamai
– p=0,001; p=0,001; p=0,004; p=0,001).
Remiantis tyrimo rezultatų analize konstatuojamas slaugos proceso pažangos kokybės
vertinimo pablogėjimas tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu. Šie pokyčiai nustatyti, vertinant teiginį
„Nereikėjo pernelyg ilgai laukti (palatoje ar priėmimo skyriuje) kol patekau į operacinį skyrių“
(Wilcoxon testas, atitinkamai – p=0,001) (58 lentelė).
Galima teigti, kad pooperacinio pacientų slaugos kokybės vertinimas pablogėja priklausomai
nuo pooperacinės slaugos periodo, kurio metu yra atliekamas vertinimas, visose teiginių grupėse.
Praėjus daugiau laiko po operacijos, jaučiamas mažesnis pasitenkinimas operacinės slaugos kokybe.
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4. REZULTATŲ APTARIMAS
Pacientų požiūris svarbus slaugytojams, kaip slaugos proceso rezultatas, leidžiantis spręsti
apie jų atliekamo darbo kokybę. Taip pat operacinės slaugos kokybės vertinimas leidžia numatyti
operacinės slaugos kokybės tobulinimo galimybes, kurios laikomos prioriterine kiekvienos sveikatos
priežiūros įstaigos veiklos kryptimi [46].
Tyrimo metu ne tik atliktas pacientų požiūrio į operacinės slaugos kokybę vertinimas, tačiau,
siekiant maksimalaus objektyvumo, šis vertinimas atliktas du kartus skirtingais pooperacinės slaugos
periodais: ankstyvuoju pooperacinės slaugos laikotarpiu ir tolimuoju pooperacinės slaugos laikotarpiu.
Skirtingais pooperaciniais periodais kito pacientų operacinės slaugos kokybės vertinimas.
Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu ryškiausiai pacientams įsiminė atvykimas į operacinį
skyrių, tuo tarpu buvimas operacijos metu ir išvykimas iš operacinio skyriaus buvo prisimenamas
rečiau. Ši tendencija išliko ir tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu. Galima daryti prielaidą, kad pirmieji
įspūdžiai atvykus į operacinį skyrių ne tik palieka giliausius pėdsakus pacientų atmintyje, tačiau yra ir
ypač svarbūs jų požiūriui į operacinės slaugos kokybės vertinimą.
Operacinės slaugos kokybės vertinimui ypač svarbus bendravimas su operacinės personalo
nariais, teikiančiais slaugos paslaugas. Tyrimo metu nustatyta, kad ankstyvuoju pooperaciniu periodu
respondentai dažniausiai nurodo aktyviausiai bendravę su chirurgu ir anesteziologu. Tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu šie liudijimai nežymiai pasikeičia. Į pirmą vietą iškeliamas bendravimas su
anesteziologu, vėliau – su chirurgu. Abiem atvejais nurodoma, kad su slaugytoja bendraujama
mažiausiai. Užsienio šalyse gana seniai sveikatos priežiūros paslaugos chirurginiuose padaliniuose
organizuojamos taip, kad operacinės slaugytojas, kaip ir gydytojas anesteziologas privalo aplankyti
pacientą dieną prieš operaciją, su juo susipažinti ir suteikti jam išsamią informaciją, susijusią su
operacija (kokia padėtis bus taikoma, kiek reikės palaukti priešoperacinėje palatoje, kaip būti
apsirengusiam ir t.t.) [65, 69]. Dėmesys pacientui leidžia geriau suprasti jo lūkesčius ir baimes bei
tinkamai sureaguoti į jas.
Nustatyta, kad daugiau nei pusė tyrimo dalyvių jau turėjo ankstesnės operacinės patirties, kuri
buvo vertinama kaip teigiama. Šie vertinimai žymiai sumažėjo antrosios apklausos metu, tolimuoju
pooperacinės slaugos laikotarpiu. Abiem atvejais, tiek ankstyvuoju, tiek ir tolimuoju pooperaciniu
laikotarpiu vertinant operacinės slaugos kokbę, pacientai pabrėžė, kad jie labiausiai jautė baimę dėl
operacijos ir anestezijos. Komentuodami atskaymus, pacientai išreiškė savo požiūrį išsamiai
atsakydami į kokybinius klausimus. Sprendžiant iš šių atsakymų, galima teigti, kad daugelis pacientų,
kurie labai jaudinosi dėl skausmo, operacijos ir anestezijos sėkmės, vėliau pakeitė savo požiūrį ir
džiaugėsi laiminga operacijos baigtimi ir gerais rezultatais, silpnu skausmo jutimu. Mažiausiai buvo
skundžiamasi dėl pykinimo ir vėmimo. Tai atsiskleidė ir kiekybinio, ir kokybinio tyrimo metu.
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Išsamiausiai pacientų požiūrį į operacinės slaugos kokybės vertinimą atskleidė teiginių grupių
vertinimai, naudojant Likerto skalę. Dviem skirtingais laikotarpiais (ankstyvuoju ir tolimuoju
pooperaciniu laikotarpiu) respondentams buvo pateikti teiginiai, apibūdinantys skausmo kontrolę,
optimalios kūno temperatūros palaikymą, personalo techninius įgūdžius, pacientų informavimą,
padrąsinimą, etiką, aplinką, personalo charakteristiką bei slaugos proceso pažangą.
Skirtingi vertinimo etapai turėjo įtakos teiginių vertinimui. Vertinant teiginius, buvo nustatyti
skirtumai atsižvelgiant į vertinimo laiką. Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu aukščiausiais balais
respondentai vertino skausmo kontrolę, žemiausiais balais – pacientų padrąsinimą. Skausmo jutimas,
kaip nustatyta užsienio mokslininkų tyrime [50] turi įtakos bendram operacinės slaugos kokybės
vertinimui. Kuo stipresnį skausmą jaučia pacientai, tuo blogiau jie vertina bendrą paslaugų kokybę.
Vertinant operacinės slaugos kokybę tolimuoju pooperaciniu periodu, aukščiausiais balais tyrimo
dalyviai vertino etiką apibūdinančių teiginių grupę, žemiausiais balais – pacientų padrąsinimą. Tuo
tarpu suomių mokslininkų tyrimas atskleidė, kad labiausiai pacientus tenkina techniniai personalo
gebėjimai ir informavimo paslaugos [65]. Galima daryti apibendrinančią išvadą, kad nepriklausomai
nuo vertinimo laikotarpio, išlieka objektyvūs operacinės slaugos kokybės trūkumai pacientų
padrąsinimo srityje, reikalaujantys individualizuoto požiūro į pacientus ir tinkamo paslaugas teikiančių
ligoninės specialistų pasirengimo.
Atskirai analizuojant visas teiginių grupes ir jas charakterizuojančius teiginius, nustatyta, kad
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu, respondentai aukščiausiais balais įvertino švelnų personalo
elgesį nesukeliantį skausmo. Mažiausiai tyrimo dalyviai buvo patenkinti operaciniame skyriuje gautų
skausmą malšinamųjų medikamentų kiekiu. Su teiginiu visiškai sutiko 79,9 proc. respondentų.
Lietuvių autorių tyrimų duomenimis, skausmo kontrolė ypač svarbi gerai pacientų savijautai po
operacijos [28]. Taip pat lietuvių ir užsienio autorių teigimu, veiksminga skausmo kontrolė liudija apie
humanišką požiūrį į pacientą ir aukštą slaugos paslaugų kokybę [38, 3, 63]. Nejaučiant skausmo
sumažėja pacientų stresas, greitėja sveikimas, gerėja bendra gyvenimo kokybė. Tai patvirtina ir
anksčiau minėtas serbų mokslininkų atliktas tyrimas, kurio rezultatai patvirtina skausmo jutimo
reikšmę bendram operacinės slaugos kokybės vertinimui [50]. Suomių tyrėjos, analogiškai atlikto
tyrimo duomenims, nustatė, kad medikamentų nuo skausmo operaciniame skyriuje pacientai
dažniausiai gauna pakankamai [57, 58]. Analizuojant tolimojo pooperacinio laikotarpio tyrimo
rezultatus, nustatyta, kad respondentai aukščiausiais balais vertino personalo elgesį, nesukeliantį
skausmą, žemiausiai vertinta patogi padėtis ant operacinio stalo. Vadinasi, galima daryti išvadą, kad
praėjus tam tikram laiko tarpsniui nuo atliktos operacijos, pacientų operacinės slaugos kokybės
vertinimas kai kuriais aspektais pasikeičia. Vertindami iš laiko perspektyvos pacientai didesnę reikšmę
suteikia kitiems vertinimo kriterijams.
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Teiginių grupėje, apibūdinančioje personalo techninius įgūdžius, ankstyvuoju periodu tyrimo
dalyviai aukščiausiai vertino personalo įgūdžius susijusius su anestezijos atlikimu. Mažiausias
vidutinis įvertis buvo skirtas atliktos operacijos kokybei, nors daugiau nei pusė (70,7 proc.)
respondentų teigė, kad operacija buvo atlikta labai gerai. Tolimuoju laikotarpiu respondentai
aukščiausiais balais vertino slaugos personalo atsargumą, atliekant savo darbą, susijusį su pacientu.
Kaip ir ankstyvuoju periodu, žemiausiais balais buvo įvertintas teiginys „Manau, kad operacija man
buvo atlikta labai gerai.“ Šis teiginys buvo įvertintas dar žemiau – tik 44,4 proc. respondentų visiškai
sutiko su tuo, jog operacija jiems buvo atlikta labai gerai. Naudojant tyrimo metu pritaikytą tyrimo
instrumentą, pacientų požiūrį analizavo suomių mokslininkai. T. Leinonen ir H. Leino-Kilpi,
remdamiesi atlikto tyrimo rezultatais, nurodė, jog 99 proc. pacientų buvo patenkinti atlikta operacija
[57, 58]. Galima teigti, kad Lietuvoje atlikto tyrimo metu nustatyta žemesnė operacinės slaugos
kokybė nei suomių mokslininkų atliktame tyrime.
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slaugos kokybės aspektus pacientų požiūriu, nustatė, kad techniniai personalo įgūdžiai buvo įvertinti
kaip kokybiškiausi [65].
Pacientų informavimą charakterizuojančių teiginių grupėje respondentai aukščiausiai vertino
chirurgo suteiktą informaciją apie operaciją. Mažiausiu vidutiniu įverčiu buvo įvertintas nuolatinis
informavimas apie tai, kas vyko operacinėje. Visiškai su teiginiu „Operacinėje aš buvau nuolat
informuojamas(-a) apie tai, kas ir kodėl man atliekama“ sutiko pusė (49,2 proc.) respondentų.
Vertinant pacientų informavimą iliustruojančius teiginius tolimuoju laikotarpiu, išsiaiškinta, kad
pacientai aukščiausiu balu vertino anesteziologo suteiktą informaciją bei chirurgo suteiktą informaciją
apie operaciją. Žemiausiai vertintas teiginys apie operacinio skyriaus slaugytojų suteiktą informaciją
apie priežiūrą. Vadinasi, tolimuoju laikotarpiu blogesnis bendras informavimo vertinimas buvo
nukreiptas į konkrečią sritį, sutelkiant nepasitenkinimą suteikta informacija į konkrečius asmenis –
operacinio skyriaus slaugytojas. Atlikto tyrimo metu informavimo kokybė įvertinta pakankamai gerai,
tuo tarpu suomių mokslininkių duomenimis, kaip tik informavimo paslaugos tyrimo metu buvo
įvertintos žemiausiai [57, 58]. Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje vis dar įprasta, jog bet kokią
informaciją pacientui gali suteikti tik gydytojas. Slaugytojų vaidmuo pacientų informavimo srityje yra
epizodiškas, dažniausiai pooperaciniu laikotarpiu, ligoniui esant palatoje. Tačiau, plečiantis slaugytojų
kompetencijų riboms, slaugytojai turėtų nebijoti prisiimti didesnę atsakomybę ir savo kompetencijos
ribose teikti informaciją pacientams apie jų priežiūros ypatumus. Gydytojai turėtų labiau pasitikėti
slaugytojų kompetencija ir skatinti slaugytojus teikti reikiamą informaciją pacientams. Kitų tyrimų
autoriai, analizuodami pacientų vertinimus apie pirminės sveikatos priežiūrą, taip pat vertino
informavimo kokybę ir nustatė, kad didžiajai daugumai respondentų suteikiama pakankama, aiški ir
suprantama informacija apie jų sveikatos būklę ir gydymą [1].
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Tyrimo metu nustatyta, kad padrąsinimo vertinimas, lyginant su kitomis teiginių grupėmis,
buvo žemiausias tiek ankstyvuoju, tiek tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu. Šioje teiginių grupėje
geriausiai vertinamas dvasinis pacientų palaikymas operaciniame skyriuje. Abiem laikotarpiais
žemiausiais balais įvertintas atsižvelgimas į pageidavimus, susijusius su gydymu operaciniame
skyriuje. Visiškai su šiuo teiginiu sutiko 53 proc. tyrimo dalyvių ankstyvuoju tyrimo laikotarpiu ir 25,8
proc. – vėlyvuoju laikotarpiu. Šie rezultatai artimi lietuvių mokslininkų atlikto tyrimo metu padarytai
išvadai, kad ligoninėje skiriamas nepakankamas dėmesys paciento dalyvavimui gydymo ir slaugos
procesuose [38]. Tikėtina, kad didesnis dėmesys pacientui, jo individualumui ir paciento įgalinimas
turėtų įtakos aukštesniam operacinės slaugos kokybės vertinimui.
Etikos teiginių grupėje aukščiausiu vidutiniu įverčiu respondentai įvertino teiginį „Su manimi
buvo elgiamasi pagarbiai“. Žemiausiai buvo įvertintas teiginys „Nejaučiau, kad mano gydymas būtų
nuasmenintas arba atliekamas automatiškai“. Šį vertinimą galima sieti su padrąsinimo vertinimu. Kaip
jau minėta, daugelis tyrimo dalyvių pasigedo dėmesingumo ir atsižvelgimo į jų nuomonę, jų
išklausymo. Tai galima vertinti kaip dalinį nuasmeninimą, nepakankamą pagarbą paciento
kompetencijai ir savarankiškumui. Tolimuoju pooperacinės slaugos laikotarpiu vertinimai nepakito.
Kaip ir ankstyvuoju periodu, aukščiausiai ir žemiausiai buvo įvertinti tie patys teiginiai.
Vertinant operacinio skyriaus aplinką abiem vertinimo laikotarpiais išliko tie patys vertinimo
prioritetai. Ypač aukštai buvo įvertintas operacinio skyriaus personalo laikas, skirtas pacientui.
Žemiausiai įvertintas atpalaiduojantis operacinio skyriaus aplinkos poveikis. Palankiai šį teiginį
įvertino 44,2 proc. respondentų. Tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu teiginiui pritarė tik 23,9 proc.
respondentų. Vadinasi, vertinimas tapo dar žemesnis, sumažėjo teigiamai atpalaiduojantį operacinio
skyriaus aplinkos poveikį vertinančiųjų skaičius. Žemo vertinimo priežastis paaiškina kokybinių
duomenų analizė, kuri atskleidė, kad pacientus erzina pasiruošimo operacijai ir operacijos metu
girdimi garsai, stebimi vaizdai. Įrankių barškėjimas, sterili aplinka, ryški šviesa – visa tai sukuria
nejaukios ir grėsmingos aplinkos įspūdį, neleidžiantį pacientams atsipalaiduoti ir nusiraminti.
Pacientams yra svarbi ne tik pati operacijos baigtis, jos rezultatas, bet ir paslaugos teikimo procesas.
Daugeliu atvejų medikai nesusimąsto, kad operacija ir buvimas operacinėje pacientui sukelia stresą,
todėl jis jautriau ir stipriau reaguoja į garsą, triukšmą, žodžius, kvapus operacinėje. Todėl būtina skirti
papildomo dėmesio svarstant operacinio skyriaus aplinkos pokyčių galimybes, ribojant instrumentų
sukeliamą triukšmą ar nemalonių vaizdų matymą.
Personalo charakteristikos teiginių grupėje abiem vertinimo periodais aukščiausiai buvo
įvertintas draugiškas operacinio skyriaus personalo elgesys. Visiškai su teiginiu ankstyvuoju
poopraciniu laikotarpiu sutiko 79,4 proc., tolimuoju – 64,6 proc. respondentų. Abiem periodais
žemiausiai

buvo vertinamas personalo humoro jausmas. Šiam teiginiui ankstyvuoju poperaciniu

periodu pritarė kiek mažiau - 63,5 proc. respondentų ir tolimuoju periodu – 42,2 proc. tyrimo dalyvių.
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Vertinant slaugos proceso pažangą, nustatytas šio vertinimo pablogėjimas tolimuoju
pooperaciniu periodu. Jei ankstyvuoju vertinimo laikotarpiu respondentai slaugos proceso pažangą
įvertino 4,15 balo, tai antrojo tyrimo etapo metu slaugos proceso pažangą respondentai įvertino jau tik
3,83 balo.
Tyrimo metu buvo analizuojami respondentų operacinės slaugos kokybės vertinimo skirtumai
priklausomai nuop sociodemografinių duomenų. Operacinės slaugos kokybės vertinimui turėjo įtakos
lytis, amžius, šeiminė padėtis, išsilavinimas, socialinė padėtis, operacijos tipas ir anestezijos rūšis bei
suteiktos paslaugos.
Vertinant respondentų požiūrį į slaugos kokybę ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu,
išsiaiškinta, kad vyrai, lyginant su moterimis, geriau vertino slaugos personalo darbą. Tuo tarpu
tolimuoju laikotarpiu, priešingai, nustatyta, kad moteris labiau nei vyrus tenkino atliktos operacijos
kokybė, dvasinis padrąsinimas ir palaikymas operaciniame skyriuje bei kilusio nerimo mažinimas
medikamentų ir pokalbių pagalba.
Operacinės slaugos vertinimui įtakos turėjo ir pacientų amžius. Nuolatinis informavimas apie
atliekamas procedūras labiau tenkino vidutinio amžiaus respondentus nei jaunesnius ar 50 m. ir
daugiau turinčius respondentus. Vyresnio amžiaus tyrimo dalyviai jautėsi saugesni už jaunesnius
respondentus. Tolimuoju laikotarpiu statistiškai reikšmingų skirtumų, atsižvelgiant į tyrimo dalyvių
amžių nenustatyta. Amžiaus įtaka operacinės slaugos kokybės vertinimui konstatuojama ir užsienio
autorių atliktuose tyrimuose [61].
Operacinės slaugos kokybės vertinimui turėjo įtakos šeiminė padėtis. Ankstyvuoju
pooperaciniu periodu vedę arba gyvenantys su partneriu asmenys geriau vertino švelnų elgesį
nesukeliant skausmo, anestezijos atlikimo kokybę, padėtį ant operacinio stalo bei nuolatinį
informavimą apie tai kas atliekama nei vieniši ar našlaujantys respondentai. Tolimuoju laikotarpiu
nustatytas tik vienas reikšmingas skirtumas, susijęs su informavimo vertinimu. Vedę, ištekėję ar
gyvenantys su partneriu pacientai buvo labiau patenkinti nuolatiniu informavimu nei vieniši tyrimo
dalyviai. VšĮ Vilkaviškio ligoninėje atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad daugeliu operacinės slaugos
kokybės aspektų labiau patenkinti vedę ar partnerystėje gyvenantys žmonės, tuo tarpu suomių tyrime
dažniau patenkinti personalo techniniais įgūdžiais buvo našliai [57, 58].
Pacientų operacinės slaugos kokybės vertinimui buvo svarbus jų išsimokslinimas.
Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu mandagaus personalo elgesio vertinimai priklausė nuo
respondentų išsilavinimo. Aukštesnį išsilavinimą turintys tyrimo dalyviai geriau vertino paslaugų
kokybę nei turintys žemesnį išsilavinimą. Tolimuoju pooperaciniu periodu tyrimo dalyvių vertinimai
skyrėsi vertinant nuolatinio informavimo paslaugas, ramią operacinio skyriaus aplinką ir teigiamas
patirtis operaciniame skyriuje, nepatiriant nieko nemalonaus. Visais atvejais, aukštesnį išsilavinimą
turintys tyrimo dalyviai geriau vertini paslaugų kokybę nei žemesnį išsilavinimą įgiję respondentai.
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Išsilavinimo reikšmę operacinės slaugos kokybės vertinimui pabrėžė ir užsienio autoriai [55, 54],
tačiau atliktų tyrimo metu gauti rezultatai rodo priešingai: vidurinę mokyklą baigę pacientai labiau
patenkinti nei turintys aukštesnį išsimokslinimą [57, 58].
Duomenų analizę grindžiant galimais skirtumais priklausomai nuo operacijos tipo, nustatyta,
kad pacientai, kuriems buvo atliekama planinė operacija palankiau vertino anesteziologo suteikiamą
informaciją apie operaciją. Operacijos skubumas, stresinė situacija neigiamai veikia pacientų požiūrį į
teikiamų paslaugų kokybę. Skirtingai nei ankstyvuoju laikotarpiu, tolimuoju periodu pacientai,
kuriems buvo atlikta skubi operacija geriau vertino išsamų informavimą apie gydymą bei atsižvelgimą
į jaučiamą nerimą, nei tie pacientai kuriems buvo atliktos planinės operacijos. Galima daryti prielaidą,
kad skubus gydymo poreikis lemia informavimo poreikį ir nerimo slopinimo poreikį.
Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp respondentų, atsižvelgiant į jiems taikytos
anestezijos rūšį ir pacientų informavimo, aplinkos bei padrąsinimo vertinimų. Pacientai, kuriems buvo
taikoma vietinė anestezija geriau vertino pacientų informavimą chirurgui suteikiant informacijos apie
operaciją ir padrąsinimą operaciniame skyriuje kilus nerimui jį stengiantis sumažinti medikamentų bei
pokalbių pagalba bei operacinio skyriaus personalo skiriamą laiką pacientui nei tyrimo dalyviai,
kuriems buvo taikomos kitos anestezijos rūšys. Tikėtina, kad vietinės anestezijos taikymas suteikia
geresnes bendravimo su personalu galimybes, o tai atitinkamai teigiamai veikia pacientų požiūrį į
teikiamų paslaugų kokybę. Tolimuoju laikotarpiu reikšmingesnė buvo intubacinė anestezija.
Respondentai, kuriems buvo taikyta intubacinė anestezija, geriau vertino chirurgo suteiktą informaciją
apie operaciją ir slaugos proceso pažangą nei kiti tyrimo dalyviai, kuriems buvo taikoma intraveninė
anestezija.
Kokybinė tyrimo rezultatų turinio analizė atskleidė, kad pacientai geba įvertinti operacinės
slaugos kokybę, remdamiesi asmenine subjektyvia patirtimi ir šio vertinimo pagrindu išskirti atskirus
veiksnius, turinčius įtakos operacinės slaugos kokybės vertinimui. VšĮ Vilkaviškio ligoninėje atlikto
tyrimo metu, uždavus respondentams atvirą klausimą apie jų geriausią įspūdį operacinėje, pacientai
dažnai išreikšdavo tiesioginį pasitenkinimą jiems suteiktomis paslaugomis. Ypač jie pabrėžė malonų,
švelnų personalo elgesį, profesionalumą. Šio tyrimo metu išskirti tyrimo dalyvių teigiamai vertinamos
tokias personalo savybės: malonus, švelnus elgesys su pacientais, profesionalumas, rodoma pagarba ir
rūpestis, gebėjimas nuraminti bei padrąsinti. Šios savybės atsiskleidžia kaip operacinės slaugos
kokybės vertinimo kriterijai. Išsiaiškinta, kad praėjus ilgesniam laiko tarpui po operacijos, pacientai
kitaip žvelgia į operacinės slaugos kokybės vertinimą, daugiau reikšmės teikia kitiems prioritetams nei
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu. Nors išlieka panašus personalui būdingų bruožų spektras, tačiau
labiau vertinamas mandagumas ir profesionalumas, kiek rečiau - malonus, švelnus elgesys, humoro
jausmas ir draugiškumas. Neigiamam pacientų operacinės slaugos kokybės vertinimui įtakos turėjo
jaučiama baimė ir stresas, personalo bendravimas, aptarnavimo kokybė bei įvairūs nemalonūs pojūčiai:
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pykinimo jausmas, skausmas, šaltis, nemalonūs garsai, vaizdai, kvapai ir pojūčiai. Neigiamas
vertinimas rečiau siejamas su personalo darbu, dažniausiai šiam vertinimui turi įtakos įvairūs
nemalonūs pojūčiai bei operacinės aplinkos vertinimas. Tuo tarpu suomių mokslininkai nustatė, kad
pacientų blogiausias įspūdis buvo susijęs su nepakankamu paciento informavimu apie veiksmus, kurie
jam atliekami [65]. Galima teigti, kad užsienio šalyse anksčiau pradėta domėtis pacientų teisėmis ir
informavimu, šiai darbo sričiai skirta daugiau dėmesio. Vertinant neigiamus tyrimo dalyvių įspūdžius
skirtingais pooperaciniais laikotarpiais, galima teigti, kad ilgiausiai išlieka neigiami įspūdžiai apie
patirtą baimę ir stresą, nemalonius fizinius potyrius (šaltį, pykinimą, kitus pojūčius), nekokybišką
aptarnavimą bei įrangą ir laukimą. Kokybinė analizė leido papildyti kiekybinio tyrimo rezultatus
naujais operacinės slaugos kokybės vertinimo praktiniais aspektais. Tyrimo dalyvių operacinės slaugos
kokybės vertinimų analizė patvirtino, kad laikui bėgant keičiasi pacientų požiūris į operacinės slaugos
kokybę ir ją lemiančius veiksnius.
Rezultatų palyginimui svarbi atlikta analizė taikant Wilkcoxono dviejų priklausomų imčių
lyginimo testą. Nustatytų statistiškai reikšmingų rezultatų skirtumų pagrindu konstatuota, kad
tolimuoju pooperacinės slaugos laikotarpiu pacientai žemiau vertina operacinės slaugos paslaugų
kokybę nei ankstyvuoju operacinės slaugos periodu. Tai leidžia pagrįstai teigti, kad praėjus ilgesniam
laiko tarpsniui po operacijos, pacientų operacinės slaugos kokybės vertinimas pasikeičia neigiama
linkme. Pirmieji patirti įspūdžiai būna palankesni nei vėliau apgalvoti ir įvertinti tie patys operacinės
slauigos kokybės aspektai.
Šie rezultatai svarbūs slaugos veiksmų parinkimui, skiriant daugiau dėmesio skirtingų
pacientų poreikių tenkinimui skirtingais operacinės slaugos laikotarpiais. Slaugos praktika paremta ne
tik praktine veikla, bet ir intelektinėmis pastangomis, gebant analizuoti paciento būklę ir priimti
reikalingus sprendimus, planuojant slaugos veiksmus ir juos įgyvendinant [9, 10].
Atlikto tyrimo rezultatai visų pirma yra naudingi ligoninės administracijai, kadangi gerai
įvertinta operacinės slaugos kokybė aukštai liudija apie tinkamai organizuojamą ligoninės darbą.
Vilkaviškio ligoninėje atlikto tyrimo rezultatai rodo, jog ligoninėje dirba aukšto profesinio lygio
specialistai ir kad rajoninėje ligoninėje gali būti teikiamos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos.
Mokslinių konferencijų metu viešinami rezultatai, visuomenės informavimas palaikytų teigiamą
ligoninės įvaizdį rajono bendruomenėje ir kitų lygiaverčių Lietuvos ligoninių kontekste. Naudotas
tyrimo instrumentas pasižymi išsamumu ir patikimumu. Be to, jis nesunkiai gali būti pritaikomas
vertinant slaugos kokybę ne tik operaciniame, bet ir kituose ligoninės padaliniuose.
Naudojant šį tyrimo instrumentą būtų tikslinga atlikti pacientų požiūrio į operacinės slaugos
kokybę tyrimus regioninėse ir universitetinėse Lietuvos Respublikos ligoninėse. Klausimyno
patikimumą patvirtina ir panašaus klausimyno pritaikomumo Turkijos ligoninėse analizė [47],
leidžianti teigti, kad klausimynas yra objektyvus ir pritaikomas įvairiose aplinkose. Tikėtina, kad
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tyrimų rezultatai gali skirtis, kadangi didžiosios Lietuvos ligoninės aptarnauja didesnius pacientų
srautus ir jų darbuotojams tenka didesni darbo krūviai. Tolimesnių tyrimų metu tikslinga vertinti
teiginių vertinimo tarpusavio sąsajas. Išsamūs tyrimai prisidėtų prie kokybiškų sveikatos priežiūros ir
slaugos paslaugų teikimo koncepcijos vystymo.
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IŠVADOS
1. Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu pacientai dažniausiai jautė operacijos ir anestezijos
baimę, geriausiai įvertino skausmo kontrolę, blogiausiai – padrąsinimą operaciniame
skyriuje. Operacinės slaugos kokybės aspektų vertinimas pacientų požiūriu susijęs su jų
lytimi, amžiumi, šeimine padėtimi, išsimokslinimu, operacijos tipu ir taikytos anestezijos
rūšimi.
2. Tolimuoju pooperaciniu laikotarpiu pacientai stipriausiai jautė operacijos ir anestezijos
baimę; mažiausiai juos vargino pykinimas ir vėmimas. Geriasusiai įvertinta personalo etika,
blogiausiai – pacientų padrąsinimas. Moterys buvo labiau patenkintos atliktos operacijos
kokybe, dvasiniu padrąsinimu bei palaikymu operaciniame skyriuje; aukštąjį ir aukštesnįjį
išsimokslinimą turintys pacientai jautėsi labiausiai informuoti; skubią operaciją patyrę
pacientai taip pat geriau vertino informavimą ir dvasinį palaikymą.
3. Pacientai aiškiai identifikuoja veiksnius, lėmusius jų psichologinę savijautą ir įspūdį apie
opeacinės slaugos paslaugas. Gera pacientų patirtis pagrįsta maloniu, mandagiu personalo
elgesiu, profesionalumu, pagarba, humoro jausmu. Operacinės priežiūros kokybę pacientai
sieja su veiksminga skausmo ir baimės kontrole, gera atmosfera ir sėkminga operacijos
baigtimi, saugumu ir galimybe stebėti operaciją. Baimė ir stresas, nemalonūs garsai
operacinėje, šalčio pojūtis, menkas informavimas, mažina pacientų pasitenkinimą operacine
slauga.
4. Pacientų požiūris į operacinės slaugos kokybę ankstyvuoju ir tolimuoju pooperaciniu

laikotarpiu reikšmingai skyrėsi: slaugos kokybės vertinimas išvykus iš ligoninės pablogėjo
skausmo kontrolės, optimalios kūno temperatūros palaikymo, personalo techninių įgūdžių,
pacientų informavimo ir padrąsinimo, etikos, aplinkos bei kitais aspektais
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REKOMENDACIJOS
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos lygmenyje:


Standartizuoti lietuvišką operacinės slaugos kokybės vertinimo instrumentą. Tai užtikrintų
mokslinių tyrimų rezultatų palyginimo galimybes respublikiniame lygmenyje.



Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre tikslinga organizuoti emocinio
intelekto ugdymo kursus. Tai padėtų slaugos specialistams gilinti žinias bendravimo srityje ir
jas pritaikyti bendraujant su pacientais.

Rajoninės ligoninės lygmenyje:


Vilkaviškio ligoninės auditoriui: numatyti periodiškus operacinės slaugos kokybės vertinimus
Vilkaviškio ligoninėje.



Ligoninės slaugos administratorei: organizuoti seminarus bedravimo tema remiantis mokslo
žiniomis ir gerąja patirtimi. Tai padėtų slaugos specialistams sužinoti mokslo naujoves ir
pasidalinti žiniomis bei gerąja patirtimi su kitų skyrių slaugytojais.
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