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Namajuškaitė V. „Chirurginio profilio slaugytojų darbo motyvacijos veiksniai“, magistro baigiamasis 

darbas / mokslinis vadovas prof. A. Šeškevičius; Kauno medicinos universitetas, Slaugos fakultetas, 

Slaugos ir rūpybos katedra. – Kaunas, 2006. – 62 p. 

SANTRAUKA 

 

Raktažodžiai: motyvacija, pasitenkinimas darbu, profesinė kvalifikacija, emocinis išsekimas. 

Darbo tikslas – ištirti chirurginio profilio slaugytojų darbo motyvaciją. 

Uždaviniai: 

1. Ištirti pasitenkinimą savo darbu ir nustatyti motyvacijos teigiamus veiksnius slaugytojų, dirbančių 

chirurginio profilio skyriuose ir operacinėse. 

2. Nustatyti neigiamus motyvacijos veiksnius(emocinis išsekimas, atlyginimas, darbo krūvis). 

3. Pateikti pasiūlymus motyvacijos pagrindinių, darbe kylančių problemų, pašalinimui. 

Hipotezė – slaugytojų, dirbančių operacinėse ir chirurginiuose skyriuose, motyvacija dirbti yra vienoda. 

Tyrimo metodika: 

Tyrimo objektas – slaugytojai, dirbantys Kauno Medicinos Universiteto klinikų ortopedijos 

traumatologijos, neurochirurgijos ir vaikų chirurgijos operacinėse ir skyriuose. 

Tyrimo metodai – anketinės apklausos., emocinio išsekimo skalė. 

Statistinė duomenų analizė buvo atliekama Microsoft Excel 2003 programa. Duomenų priklausomybei 

nustatyti buvo naudota SPSS for Windows 12.0 programa. 

Tyrimo rezultatai ir išvados: 70% visų slaugytojų patenkinti savo darbu, nes yra „atsakingi už tai, ką 

daro“. Didesnis darbo užmokestis geriau dirbti skatintų net 82,5% visų slaugytojų. Beveik pusei skyrių 

slaugytojų gerai dirbti motyvuotų finansinė parama – premijos; trečdaliui operacinių slaugytojų – vadovų 

pagyrimai. Palyginus operacinių slaugytojų ir chirurginiuose skyriuose dirbančių slaugytojų atsakymus 

didelio emocinio krūvio klausimu, gautas statistiškai reikšmingas ryšys (p = 0,002). Emociškai išsekę yra 

9 iš 63 slaugytojų (iš jų 7 dirba operacinėse). Gerai jaučiasi 84,2% slaugytojų, dirbančių dieną, 55,0% – 

po naktinio budėjimo ir 66,6% dirbančių operacinėse (p ≥ 0,05). Kaip pašalinti darbe atsiradusias 

problemas, slaugytojai nurodė, kad reikia gerinti darbo sąlygas, daugiau bendrauti su kolektyvu (darbe ir 

už darbo ribų), mažinti darbo krūvį priimant daugiau personalo arba mažinant ligonių srautą, didinti darbo 

užmokestį, organizuoti prieinamas psichologo konsultacijas. 
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Namajuškaitė V. „Motivation factors of surgical profile nurses work“, final master‘s work / scientific 

advisor prof. A. Šeškevičius; Kaunas University of Medicine, Faculty of Nursing, Department of Nursing 

and Care. – Kaunas, 2006. – 62 p. 

 

SUMMARY 

 

Keywords: motivation, satisfaction with work, professional qualification, emotional exhaustion.

The aim of the study – investigate the motivation factors of surgical profile nurses work.  

The objectives of the study: 

1. To investigate of satisfaction with work, to identify the motivation positive factors, emotional 

exhaustion of nurses, which are working in the surgical profile departments and operating-theaters. 

2. To investigate negative factors (emotional exhaustion, salary, nursing load). 

3. To give the offers for the main problems solutions. 

Hypothesis – the nurses motivation, which are working in the operating-theaters or surgical profile 

departments, is the same. 

Methodology: 

Investigative – nurses, which are working in Kaunas University of Medicine clinic, departments of 

orthopedics and traumatology, neurosurgery, childrens surgery in the operating-theaters and departments. 

Investigation method – Questionnaire-based inquiry, emotional scale. 

Statistical analysis has been made by Microsoft Excel 2003 program. The obtained findings were 

processed using SPSS for Windows 12.0 statistical software package.  

The results and conclusions of the study: 70% of all nurses are satisfied with theirs job, ‘cause they are 

„responsible for what they‘re doing“. The bigger pay could induce to work better even 82,5% of nurses. 

Almost for the half of nurses, working in the departments, the motivation for better work could be 

financial support-awards; for the third of operating-theaters nurses – the compliments of the heads. 

Statistically significant (p = 0,002) was the emotional load between the operating-theaters and 

departments nurses. Emotional exhausted were 9 of 63 nurses (7 of them works in the operating-

theaters).Good emotional condition has 84,2% nurses working on the day time, 55,0% - after night duties 

and 66,6% working in the operating-theaters (p ≥ 0,05). How to solve the problems, the nurses noted, that 

there have to be improved the job conditions, the collective has to communicate more (in work and 

outside the work), to reduce the work load by admitting more personal or reducing the number of the 

patients, raise the pay, organize accessible consultations of the psychologist.
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SANTRUMPOS 

 

KMU – Kauno medicinos universitetas 

KMUK – Kauno medicinos universiteto klinikos 

SDTSC – Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras 

SASO – sveikatos apsaugos sistemos organizacijos 
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1. ĮVADAS 
 

Visame pasaulyje žmonės supranta, kad sveikata - tai būklė, kurios visi trokšta, o liga - tai būsena, 

kurios kiekvienas stengiasi išvengti. Žmogui susirgus reikalinga priežiūra. Pagrindinis vaidmuo tenka 

slaugytojams. Kiekviena situacija reikalauja iš slaugytojo skirtingų dalykų: vieną kartą - žinių, kitą kartą - 

įgūdžių, trečią kartą - tam tikrų asmenybės savybių ir požiūrių. Kai visa tai susilieja į nedalomą visumą, 

atsiranda slaugymo menas. Norint dirbti slaugytoju, reikia turėti tam pašaukimą. 

Darbas – vienas iš pačių svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos suaugusio žmogaus gyvenimui. Jei 

yra geri santykiai su bendradarbiais, vadovas rūpinasi savo darbuotojais ir stengiasi patenkinti jų 

poreikius, pasitenkinimas darbu, o tada ir motyvacija dirbti yra didesnė. 

Kai kalbama apie motyvaciją dirbti ir dirbti gerai, kalbame apie gausą veiksnių, įtakojančių dirbti. 

Tai ir darbo užmokestis, savęs įtvirtinimas, pagarba, savęs, kaip priklausančio tam tikrai organizacijai ar 

komandai suvokimas, karjera, kūrybinė atmosfera, premijos ir vadovybės pasitikėjimas, galimybė save 

įtvirtinti. Motyvuojantys veiksniai nevienodai motyvuoja skirtingus žmones. Tai, kas be galo svarbu 

viršininkui, nebūtinai yra taip pat svarbu ir jo pavaldiniui, todėl norėdami motyvuoti savo darbuotojus 

darbdaviai turėtų periodiškai kalbėtis su savo darbuotojais ir pasiaiškinti, kiek darbuotojai patenkinti savo 

darbu bei ko jiems trūksta. 

Slauga turi remtis aukštos kvalifikacijos slaugos praktika, kuriai užtenka žinių ir pasitikėjimo 

suplanuoti, įgyvendinti, patikrinti ir įvertinti priežiūrą, tiksliai atitinkančią individualius paciento 

poreikius. [21] 

Slaugytojai pasiryžę žmones užjausti ir, turėdami reikalingų žinių bei įgūdžių, pasirengę juos 

slaugyti. Slaugytojas turi būti emocionaliai labai brandus, bet deja šiais laikais, kai kartu su kasdieninėmis 

problemomis dar ir dėl to, kad trūksta personalo, yra žemas atlyginimas, neįprastos procedūros, 

viršvalandžiai, pacientų mirtys – slaugos darbuotojai gali prarasti pusiausvyrą ir emociškai išsekti. 

Rūpintis žmonėmis – tai sukelianti stresą profesija. 

Lietuvai dabar labai aktuali problema – dauguma slaugytojų išvyksta į užsienį dirbti, Lietuvoje 

jaučiamas slaugos darbuotojų trūkumas. Pacientų skaičius nemažėja, o likę slaugytojai turi suteikti 

pacientams tinkamą priežiūrą, būti maloniais ne tik pacientams, bet ir jų artimiesiems. Didelis darbo 

krūvis, sunkūs ligoniai išsekina slaugytojus emociškai, taip pat sumažėja motyvacija gerai dirbti. 
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TYRIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 

Tikslas – ištirti chirurginio profilio slaugytojų darbo motyvaciją. 

 

Uždaviniai: 

 

1. Ištirti pasitenkinimą savo darbu ir nustatyti motyvacijos teigiamus veiksnius slaugytojų, dirbančių 

chirurginio profilio skyriuose ir operacinėse. 

2. Nustatyti neigiamus motyvacijos veiksnius(emocinis išsekimas, atlyginimas, darbo krūvis). 

3. Pateikti pasiūlymus motyvacijos pagrindinių, darbe kylančių problemų, pašalinimui. 

 

Hipotezė – slaugytojų, dirbančių operacinėse ir chirurginiuose skyriuose, motyvacija dirbti yra vienoda. 
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2. LITERATŪROS APŽVALGA 

2.1 Pasitenkinimo darbu veiksniai 

Žodis darbas dažnai vartojamas kasdienei žmogaus veiklai apibūdinti. Vartojant šį žodį, 

dažniausiai turima galvoje apmokamas darbas. Žmonės dirba, kad užsidirbtų pinigų, o vėliau už juos 

galėtų pasirūpinti savo ir šeimos pragyvenimu. Darbas ne tik duoda pragyvenimui lėšų. Jis taip pat yra 

svarbi žmogaus identiteto dalis, įprasmina žmogaus gyvenimą, kiekvienai dienai ir metams suteikia tam 

tikrą ritmą ir tvarką, yra bendravimo šaltinis, taip pat tam tikros padėties šeimoje ir visuomenėje 

pagrindas. [21] 

Nuo ko priklauso darbuotojo pasitenkinimas darbu yra gana sudėtinga. Ši problema tampa 

ypatingai akivaizdi, kai reikia nustatyti, kokiam žmogui koks darbas suteikia pasitenkinimą. Atliekami 

tyrimai rodo, kad tiek visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje žmonės iš esmės yra patenkinti savo darbu. [27] 

Organizacinio elgesio tyrinėtojai ilgą laiką domėjosi veiksniais, darančiais įtaką asmens 

pasitenkinimui darbu. Dažniausiai jie skirstomi į išorinius ir vidinius veiksnius. [27] 

Vidiniai, pasitenkinimą darbu įtakojantys veiksniai, yra susiję su darbuotojo asmeninėmis 

savybėmis. Šiuos veiksnius vadovams kontroliuoti yra labai sunku arba tiesiog neįmanoma. 

• Lytis. Atliekant pasitenkinimo darbu tyrimus užsienyje ypatingos priklausomybės nuo lyties 

pasitenkinimo lygiui nenustatyta, tačiau kai kurie autoriai yra pastebėję, kad šis veiksnys nors ir 

nedaug, bet veikia pasitenkinimo darbu lygį. [27] Skirtumus tarp lyčių dažnai mėginama susieti su 

moterims būdingų darbų specifika. Manoma, kad "moteriškosios" profesijos susijusios su 

mažesnėmis galimybėmis siekti karjeros negu "vyriškosios", vyrai dažniau nei moterys užima 

vadovaujančias pareigas, suteikiančias daugiau savarankiškumo, o šie veiksniai kaip tik ir daro 

įtaką bendram pasitenkinimo darbu lygiui. 

• Amžius. Pasitenkinimo darbu priklausomybę nuo amžiaus pastebėjo tyrinėtojai N. D. Glenn, P. 

Taylor ir Ch. Weaver, kurie remdamiesi savo tyrimais konstatavo, kad kuo vyresnis darbuotojas, 

tuo labiau jis patenkintas savo darbu. Tai galima paaiškinti mažesniais lūkesčiais, kas ir sąlygoja 

geresnį prisitaikymą prie darbo sąlygų [27]. 

 9



• Išsilavinimas. Vyrauja nuomonė, kad darbuotojai, turintys aukštesnį išsilavinimą, savo darbu yra 

labiau patenkinti, nes dirba įdomesnius darbus, gauna didesnį atlyginimą. Aukštesnės 

kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalaujantys darbai leidžia žmogui pajusti didesnę savo vertę. 

• Darbo stažas. Didėjantis darbuotojo darbo stažas siejamas su didėjančiu pasitenkinimu darbu. 

Toks teiginys grindžiamas tuo, kad nesenai pradėję dirbti darbuotojai yra mažiau psichologiškai 

įsilieję į organizaciją, jie nesieja savo ateities su organizacijos ateitimi, tuo tarpu ilgamečiai 

darbuotojai jaučiasi organizacijos dalimi, dažnai jie būna vertinami ir gerbiami, pažįsta visus 

organizacijos darbuotojus. 

Išorinius veiksnius įmanoma kontroliuoti ir keisti, kartu įtakojant ir darbuotojų pasitenkinimą 

atliekamu darbu. [27] 

• Darbo užmokestis. Darbo užmokesčiui kiekvienas žmogus skiria ypatingą dėmesį. Vertindami 

savo darbo užmokestį darbuotojai į atlyginimą žiūri kaip į pajamų šaltinį ir kaip į teisingą atlygį už 

įdėtas pastangas. Tad atlyginimas yra sietinas su dviem žmonių poreikiais – „pragyvenimo 

šaltiniu“ ir „savo vertės įrodymu“. 

• Karjeros galimybės. Dažniausiai karjera suprantama kaip greitas ir sėkmingas kilimas tarnyboje, 

visuomenėje ar mokslinėje veikloje – pasiekimas gyvenime. Karjera siejama su didesniais pinigais, 

didesne atsakomybe, aukštesniu statusu, prestižu. 

• Vadovas (jo kompetencija bei vadovavimo stilius). Vadovavimas yra dar vienas svarbus 

pasitenkinimo darbu šaltinis. Egzistuoja du esminiai momentai, įtakojantys pasitenkinimą darbu. 

Pirmasis, kai vadovas parodo asmeninį dėmesį darbuotojui - pastebi, kaip sėkmingai vyksta 

bendradarbiavimas, suteikia asmeninių patarimų, pagalbos, bendrauja su darbuotoju ne tik darbo, 

bet ir asmeniniais klausimais. Antrasis – dalyvavimas bei įtaka –vadovai, kurie įtraukia 

dirbančiuosius į sprendimų priėmimą ir taip įtakoja jų darbą. 

• Bendradarbiai. Pati darbo grupė įtakoja pasitenkinimą darbu. Draugiški, vienas kitam padedantys 

bendradarbiai yra pagalbos, patarimų, palaikymo ir komforto šaltinis kiekvienam darbuotojui. 

• Darbo sąlygos. Darbo sąlygos yra kitas faktorius, turintis svarbią reikšmę užtikrinant 

pasitenkinimą darbu. Jei darbo sąlygos yra geros, darbuotojai lengviau atlieka darbą. Prastos darbo 

sąlygos (karšta, triukšminga ir pan.) didina nuovargį, sukelia diskomfortą, trukdo pasiekti tikslus 

bei sukelia nepasitenkinimą darbu.  
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Veiksmingi darbuotojų skatinimo būdai: 

Adekvatus darbo krūvis. Darbas gali būti malonus ir keliantis entuziazmą, bet jeigu darbo 

krūvis viršys galimybes, darbuotojas fiziškai ar protiškai pervargs. O persitempusio žmogaus, kad ir kaip 

jis norėtų dar dirbti, darbas nebus efektyvus. Per didelis darbo krūvis kenkia darbuotojo sveikatai. O juk 

vadovui reikalingi sveiki darbuotojai.  

Santykiai kolektyve. Darbuotojo darbo efektyvumui didelės įtakos turi ir vyraujantys darbo 

kolektyvo santykiai. Tai bendradarbių bei darbuotojų ir vadovo santykiai. Jei tarp vadovo ir darbuotojų 

vyrauja baimės jausmas, jeigu bendradarbiai apšneka vieni kitus, tuomet darbo santykiai virsta abipusiu 

karu, o energija iššvaistoma kivirčams, o ne darbui. Vadovas turi pastebėti tokius reiškinius pats ar 

pasitelkęs tarpininkus ir užkirsti kelią nenormaliems, trukdantiems dirbti santykiams kolektyve. [27] 
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2.2 Kas yra motyvacija? 

Motyvacija – tai savęs ir kitų pažadinimo veiklai per poreikius procesas, siekiant savų ir 

organizacijos tikslų. Poreikiai yra žmogaus (žmonių grupės) veiklos motyvas. Idealu, kai individo ir 

organizacijos poreikius ir tikslus pavyksta sutapatinti, tačiau tai padaryti sudėtinga, nes atskirų individų 

skirtingi poreikiai.[15] 

Tarptautinis žodžių žodynas (1985) motyvaciją aiškina kaip „tam tikro elgesio, veiksmų, 

tikslingos veiklos skatinimą, kurį sukelia įvairūs motyvai.“ 

Motyvacijai giminingos sąvokos pažiūra ir nusistatymas, kurios taip pat aktyvina individo 

elgseną. Tačiau motyvacija susijusi su atitinkama situacija, o pažiūra yra pastovesnė, daro ilgalaikę įtaką. 

Individo pažiūra į darbą keičiasi labai lėtai, o motyvacija svyruoja priklausomai nuo susidariusios darbo 

situacijos. [15] 

Darbo veiklos motyvai laiduoja šias funkcijas [15]: 

1. orientacinę: motyvas nukreipia individą atitinkama linkme pasirinkti konkretų darbinės 

elgsenos variantą; 

2. prasminę: motyvas nusako subjektyvų elgsenos reikšmingumą individui; 

3. tarpininkavimo: motyvas atsiranda dėl išorinių ir vidinių paskatų, tarpininkaudamas jų įtakai 

darbinei elgsenai; 

4. mobilizuojamąją: esant būtinumui, motyvas mobilizuoja individo organizmą dirbti; 

5. pateisinamąją: motyvas rodo individo pažiūrą į tai, kas pridera, į elgesio etaloną, į socialinę ir 

dorovinę normą. 

 

Kasdienio darbo situacija apibūdinama tokiu motyvaciniu branduoliu: 

• aprūpinimo, 

•  pripažinimo, 

• prestižo motyvai.  

 

Aprūpinimo motyvai yra susiję su materialinių priemonių, reikalingų darbuotojo gerovei 

įvertinimu. Šie motyvai skatina individo materialinį suinteresuotumą ir jo uždarbio orientaciją. 

Pripažinimo motyvai pasireiškia individo siekimu realizuoti savo potenciją darbo veikla. Šie 

motyvai turi tendenciją plėstis, jų vaidmuo didėja. 
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Prestižo motyvai skatina individo siekimą realizuoti savo socialinį vaidmenį ir dalyvauti darbo ir 

visuomeninėje veikloje. 

Iš visų motyvų svarbiausias – darbo užmokestis. Darbo veikla, darbuotojo pajamų šaltinis 

aprūpina jį įvairiomis priemonėmis, reikalingomis asmeniniams poreikiams tenkinti. Kuo didesnis 

individo uždarbis, tuo geriau jis gali patenkinti savo materialinius ir dvasinius poreikius. [15] 

Motyvų jėga tam tikru mastu lemia emocinį stabilumą. To paties žmogaus jis gali skirtingai 

pasireikšti priklausomai nuo aktyvumą skatinančių motyvų. Keičiant motyvaciją, galima padidinti (arba 

sumažinti) emocinį stabilumą. [12] 
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2.3 Motyvacijos teorijos 

Motyvacijos teorijos gali būti grupuojamos taip: 

1. Turinio (poreikių) teorijos: 

• negrįžtamosios poreikių hierachijos (A. Maslow); 

• grįžtamosios poreikių hierachijos (C. Alderfer); 

• poreikių grupės (laimėjimų, valdžios, bendravimo) balanso (D. C. McClelland); 

• pasitenkinimo darbu veiksnių (F. Herzberg). 

2. Proceso teorijos: 

• teisingumo teorija (J. S. Adams); 

• lūkesčių teorija (V. Vroom); 

• lūkesčių (atpildo) teorija (L. W. Porter, E. E. Lowler); 

3. Mišrios (demotyvacijos). 

 

Turinio motyvacijos teorijos remiasi žmonių poreikiais, kurių patenkinimo siekiai keičia jų 

elgseną. Teorijos akcentuoja tai, kad dauguma žmonių poreikių gali būti iš esmės patenkinti, jeigu jie to 

siekia. Vienų poreikių patenkinimas gimdo naujus poreikius.[11] Šios motyvacijos krypties atstovų 

sukurtos ir įvestos sąvokos – poreikis, stimulas, impulsas, tikslas, motyvas – naudojamos žmogaus 

elgesiui tirti, įvertinti ir pagrįsti. [8] 

Proceso teorijos remiasi žmonių elgsenos pasirinkimu konkrečiose situacijose ir tokios elgsenos 

rezultatų nustatymu. Jos akcentuoja tikslus ir jų siekių padarinius. Tikslų nestabilumas, jų pokyčiai keičia 

ir motyvaciją. [11] 

 

 

2.3.1 Turinio (poreikių) teorijos 

 

Maslow poreikių hierarchijos teorija. Žmogaus poreikiai gali būti klasifikuojami į grupes pagal 

penkis hierarchijos lygius, kurie sudaro piramidę (1 pav.). 
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5.

4. Pagarbos 

3. Socialiniai 

2. Saugumo 

1. Fiziologiniai 

Saviraiškos 

1 pav. Poreikių piramidė pagal A. Maslow 

 

Kaip parodyta 1 pav., einant nuo žemiausio piramidės lygio, poreikiai išsidėsto tokia tvarka : 

1. fiziologiniai poreikiai (maisto, vandens, šilumos, miego...); 

2. saugumo poreikiai (saugumo ir apsigynimo nuo skausmo, darbingumo išsaugojimas); 

3. socialiniai poreikiai (priklausymo grupei poreikis, poreikis meilei, švelnumui); 

4. pagarbos poreikiai (pasiekimų, sėkmės, pritarimo, pripažinimo poreikiai); 

5. saviraiškos poreikiai (kūrybingumo, asmeninio vystimosi, veiklos įprasminimo poreikiai). [8, 15] 

 

Patenkinus žemesnio lygio poreikius individas kyla hierarchijoje viena pakopa ir stengiasi 

patenkinti aukštesnius poreikius. Negalima teigti, kad, pasiekus penktąją poreikių pakopą, jau nebegalima 

daugiau progresuoti. Poreikiai niekada negali būti iki galo patenkinti. Netgi to paties lygmens poreikiai 

pasižymi augimo savybe. [5] 

Maslow sudaryta poreikių piramidė rodo, kad kiekvienas žmogaus poreikis yra skirtingos 

svarbos: 1-3 poreikiai yra žemesnio lygio, 4-5 – aukštesnio lygio. Aukštesnio lygio poreikiai vystosi 

tobulėjant žmogaus asmenybei, kaupiantis jo gyvenimo patirčiai. Poreikių neįmanoma numatyti. Apie jų 

egzistavimą galima spręsti iš to, kaip žmogus elgiasi. Poreikis skatina žmogaus norą veikti ir pasiekti 

tikslą. [15] 

Maslow motyvacijos teorija gali būti taikoma visose sveikatos apsaugos sistemos organizacijose 

ir dažniausiai pasireiškia: 

• gerai ir patogiai įrengta darbo vieta; 

• reguliariu ir minimaliai pakankamu darbo užmokesčiu; 

• kavos arba arbatos išgėrimo, priešpiečių ar pavakarių galimybe darbo vietoje; 
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• organizuojamais laisvalaikio užsiėmimais (šventės, minėjimai); 

• sąlygų autoritetui ir karjerai sudarymu. [11] 

 

K. Alderferio modifikuota poreikių hierarchijos teorija. K. Alderferis siūlo tris poreikių 

lygius: 

1. Egzistencijos poreikiai. Jie reikalingi palaikyti žmogaus egzistavimą. Šiai kategorijai priklauso 

fiziologiniai ir saugumo poreikiai. 

2. Sąveikos poreikiai. Jie rodo žmogaus ir jo socialinės aplinkos santykį. Šie poreikiai apima 

socialinius ir tarpusavio santykių poreikius. 

3. Augimo poreikiai – tai aukščiausi poreikiai, įskaitant savigarbos ir saviraiškos poreikius. 

K. Alderferio teorija teigia, kad šalia patenkinimo – progreso , yra dar ir žlugimo – regreso procesas. 

Kai individas žlunga bandydamas patenkinti augimo poreikius, jis gali nukreipti savo pastangas patenkinti 

žemesnius poreikius. [15] 

Jeigu iš esmės patenkinti egzistencijos (A. Maslow) poreikiai, tai reikia išnaudoti žmonių poreikius 

bendrauti ir augti (kūrybiškumui, įtakingumui). [11] 

D. C. McClelland poreikių teorija. D. C. McClelland išskyrė tris poreikius – sėkmės, valdžios 

ir narystės, kurie yra pagrindiniai darbo situacijose. Sėkmės poreikis siejamas su tikslų pasiekimu 

organizacijose, tai siekis kuo nors pranokti, pasiekti ko nors daugiau. Ištirta, kad yra stiprus ryšys tarp 

aukšto sėkmės poreikio, aukšto įvykdymo lygio ir įvykdymo sėkmės. Valdžios poreikis reiškia siekimą 

daryti įtaką kitiems ir pačiam kontroliuoti aplinką. Individai stengiasi veikti tiesiogiai kažką siūlydami, 

pateikdami savo nuomonę bei įtikinėdami kitus. Individai, turintys didelį narystės poreikį, 

suinteresuoti draugiškais santykiais su kitais žmonėmis. Jie linkę dirbti darbus, kur labai svarbūs 

žmonių tarpusavio kontaktai. [15] 

Poreikių grupės D. C. McClelland motyvacijos teorijos taikymas sveikatos apsaugos sistemos 

organizacijose gali pasireikšti: 

• Pasiekimų (profesinių, mokslinių) akcentavimu, siejant su darbo rezultatais; 

• Komandinio darbo akcentavimu; 

• Karjeros akcentavimu siejant su darbo rezultatais; 

• Netekčių (karjeros, kolektyvo, įtakos) proceso akcentavimu siejant su darbo rezultatų pablogėjimu. 

[15] 

F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Pagal F. Herzbergo teoriją (1950 m.), žmogaus požiūrį į 

darbą ir jo darbo motyvaciją veikia dvi grupės veiksnių: higieniniai ir motyvaciniai veiksniai.  
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Higieniniai veiksniai atitinka fiziologinius ir saugumo poreikius, o motyvacijos veiksniai 

palyginami su aukštesniųjų lygių poreikiais.[5] 

Higieniniai veiksniai yra išoriniai elementai, kurie veikia personalą, įskaitant šiuos: įmonės 

politika ir administravimas, darbo sąlygos, atlyginimas, tarpasmeniniai santykiai, darbo užtikrinimas.[30] 

Higieniniai veiksniai – nepalankios darbo aplinkos sąlygos, tarpusavio santykiai. Jeigu šie 

veiksniai yra nepalankūs, kyla nepasitenkinimas darbu ir atsiranda neigiamas požiūris į jį. Šių veiksnių 

normalizavimas pašalina nepasitenkinimą, bet nesukelia didesnio pasitenkinimo darbu ir motyvacijos 

padidėjimo. Kad padidėtų motyvacija, būtina manipuliuoti motyvaciniais veiksniais. Motyvacija, 

skatinanti norą dirbti, ir kartu atsirandantis pasitenkinimas darbu galimas atliekant įdomią, atsakingą 

užduotį, duodančią galimybę tobulėti. 

Kai kurie veiksniai, kai jiems neskiriamas reikiamas dėmesys, iššaukia nepasitenkinimą. Bet kai į 

juos atsižvelgiama, jie neiššaukia nepasitenkinimo. Tai yra higieniniai veiksniai, nes jie sudaro įmonės 

žmogiškųjų ryšių geros sveikatos pagrindą (ryšiai su pavaldiniais ir vadovais, darbo užmokestis ir 

socialinės paskatos, statusas, materialinės darbo sąlygos, administracijos elgesys). [30] 

Tam tikri veiksniai neiššaukia nepasitenkinimo, kai jiems neskiriamas dėmesys, bet kai jie 

įvertinami ir tinkamai naudojami, tampa pasitenkinimo šaltiniu. Motyvaciniai veiksniai, darantys poveikį 

personalui – galimybė daryti karjerą, pareiga, atsakomybė, tinkamas pasiekimų įvertinimas, valdžios ir 

saviraiškos atskleidimas. [8, 30] 

F. Herzberg konstatavo, kad higieniniai veiksniai iššaukia išorinę motyvaciją, o motyvaciniai – 

vidinę. Išorinę motyvaciją galima skirti į teigiamą ir neigiamą. Teigiamai motyvacijai priklauso moralinis 

ir materialinis skatinimas, kilimas karjeros laiptais, kolegų ir kolektyvo pagyrimas. Tai yra stimulai, dėl 

kurių žmogus laiko tikslinga eikvoti savo pastangas. Neigiamai išorinei motyvacijai priklauso nuobaudų 

sistema, kritika, pasmerkimas. 

Vidinė motyvacija yra žmogaus tobulėjimo šaltinis: ji turtina asmenybę, skatina profesinio 

meistriškumo augimą, plečia individualias žinias, sugebėjimus, t. y. formuoja tokią asmenybę, kuri siekia 

išreikšti save visose gyvenimo sferose. [8] 

Veiksniai, tokie kaip geras darbo atlyginimas, teigiamos darbo sąlygos, stiprus tarpasmeninis ryšys 

gerai motyvuoja personalą, bet jų stoka priveda prie nepasitenkinimo. [30] 
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2.3.2 Proceso teorijos 

 

D. Adamso pusiausvyros (teisingumo) teorija. D. Adamso (J. Adams) pusiausvyros teorijoje 

elgesį sąlygoja ne vidinės, asmeninės poreikių ir motyvų struktūros, o įnašų ir atmokų sąveika. Žmogaus 

elgesį lemia jo įnašų ir iš aplinkos laukiamo atpildo (atmokų) pusiausvyra. Įnašą ir atpildą suvokdamas 

kaip lygiaverčius, darbuotojas situaciją supras kaip teisingą. Todėl D. Adamso teorija dar vadinama 

teisingumo teorija. Suprasti, ar yra pusiausvyra, geriau padeda, kai yra lyginami žmonės, o ne įvairios 

situacijos. [15] 

Lūkesčių teorija. Lūkesčių teoriją suformulavo V. Vroomas 1960 m. Pasak V. Vroom, 

motyvaciją lemia trys veiksniai: lūkesčiai, instrumentalumas ir valentingumas. 

 Lūkesčiai – tai stipri viltis, kad į darbą įdėtos pastangos leis sėkmingai jį atlikti. 

 Instrumentalumas reiškia  darbuotojo įsitikinimą, kad atlikus darbą, bus gautas atlygis. 

 Valentingumas reiškia noro pasiekti tikslą, gauti atlygį stiprumą. 

L. Porterio ir E. Loulerio motyvacijos modelis. L. Porteris ir E. Louleris sukūrė kompleksinį 

motyvacijos modelį, kuriame penki kintamieji: įdėtos pastangos, suvokimas, gauti rezultatai, atpildas, 

pasitenkinimo laipsnis. Pagal šį modelį, pasiekti rezultatai priklauso nuo darbuotojo pastangų, jo 

sugebėjimų ir charakterio ypatybių, nuo suvokto savo vaidmens. Reikalaujamo rezultatyvumo lygio 

pasiekimas gali lemti vidinį atpildą – pasitenkinimą atlikus darbą, savigarbos ir kompetencijos jausmus ir 

išorinį atpildą – premiją, kilimą tarnyboje. L. Porteris 1962 metais ištyręs grupę aukštesnio ir žemesnio 

lygio valdymo aparato darbuotojų, nustatė, kad darbo užmokesčio, darbo garantijų, ryšių su pavaldiniais 

poreikiai buvo pakankamai gerai patenkinti ir nė vienas iš jų neišsiskyrė iš kitų. Tačiau savigarbos ir 

pagarbos poreikiai, ypatingai saviraiškos poreikiai buvo tuo stipresni (ir geriau patenkinti), kuo aukštesnes 

pareigas užėmė tiriamas asmuo.[8] 

 

2.3.3 Demotyvacijos teorija 

 

Teorija remiasi tuo, kad pakankama yra natūraliai susiklostanti motyvacija, jeigu ji nenaikinama. 

Demotyvaciniai elementai individo lygmenyje: neįvertinamas sėkmingas darbas, nepakankamai 

atlyginama už darbo rezultatus, skiriamas darbas ne pagal kvalifikaciją ir pareigas. Manoma, kad vien šių 

demotyvacinių elementų išvengimas (tai priklauso nuo vadovų) leidžia pasiekti gerų rezultatų be 

papildomos motyvacijos. [11] 
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2.4 Veiklos motyvų rūšys 

1. Gamtiniai 

2. Aukštesnieji (materialiniai, dvasiniai) 

Motyvai skirstomi pagal turinio atspindėjimo formą: motyvas, gali pasireikšti vaizdo, sąvokos, minties, 

idealo forma; kad motyvas realiai skatintų veiklą, reikalingos sąlygos, kurios sąlygotų užsibrėžti 

atitinkamą tikslą ir veikti, kad tas tikslas būtų pasiektas. 

3. Veiksmingi 

4. Neveiksmingi 

Svarbus psichologinis motyvų skirtumas yra susijęs su tuo, kad sudėtingos veiklos rūšys paprastai 

atitinka ne kokį nors vieną, bet keletą vienu metu veikiančių motyvų. 

5. Intelektiniai motyvai vadinami tikslais, nes nustatomos priemonės jiems pasiekti, ir ateičiai 

numatyti reikia aukšto sąmoningumo. 

6. Regresyviniai motyvai nėra abstrahuoti, nėra nukelti į ateitį, turi mažiau intelektinių elementų, net 

valios motyvų kovą bei jų pasirinkimą dažniausiai nulemia atskirų potraukių stiprumas ir kiti 

emociniai elementai. 

7. Įgimti motyvai skirstomi į biologinius (alkis, troškulys, miegas, skausmo vengimas) ir bendruosius 

(smalsumo, aktyvumo, prieraišumo). Šie motyvai, būdami labai svarbūs pirmaisiais gyvenimo 

tarpsniais, skatina kitas aktyvumo formas vėlesniais periodais. Jeigu darbuotojas nerodo 

smalsumo, aktyvumo požymių, jo negalima laikyti motyvuotu darbui. 

8. Įgyti motyvai (valdžios, pasiekimų, afiliacijos, saugumo, statuso) pagal prigimtį yra 

psichologiniai. Tai poreikiai manipuliuoti kitais žmonėmis, siekti daugiau, būti nugalėtoju 

konkurencinėje situacijoje. Afiliacijos motyvai žymi poreikius būti su žmonėmis, jaustis 

priimtiems grupėje. Saugumo motyvai – poreikis apsaugoti save ir artimus žmones nuo nemalonių 

darbinio gyvenimo atsitiktinumų. Statuso motyvai – poreikis užimti tam tikrą vietą grupėje, 

įmonėje, visuomenėje. 

9. Vidinės kilmės motyvų sistemą sudaro biologiniai poreikiai, įvairios jų dėka besiformuojančios 

nuostatos. 

10. Interesai, vertybinės orientacijos, aspiracijos, idealai, tikslai – tai išoriniai, socialinės aplinkos 

formuojami ir sąlygojami motyvai. [16] 
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R. Hachmano ir G. Oldhamo teigimu, yra trys psichologinės būsenos, kurios lemia individo 

pasitenkinimą darbu ir didina veiklos motyvaciją: 

1. atliekamo darbo svarbos suvokimas, t. y. kiek žmogus suvokia savo darbą, kaip 

kažką svarbaus ir vertingo. 

2. atsakomybė, t. y. kiek individas jaučiasi atsakingas už savo darbo rezultatus. 

3. rezultatų žinojimas, t. y. savo darbo rezultatyvumo, efektyvumo supratimas. 

Atliekamo darbo svarbumą galima išugdyti suteikiant darbuotojui galimybę tobulinti darbo 

įgūdžius, pateikiant konkrečias užduotis, didinant jų reikšmingumą. Atsakomybę už darbo rezultatus 

galima sustiprinti suteikiant darbuotojui daugiau savarankiškumo. Realiau darbo rezultatai suvokiami, 

jeigu individas gauna atitinkamą informaciją. 

Motyvacija žymiai sumažėja karjeros viduryje (nuo 35 iki 50 gyvenimo metų). Šiuo 

laikotarpiu darbuotojas pradeda pastebėti, jog jo galimybės mažėja, atsiranda daug asmeninių problemų 

(sveikatos būklė, santykiai su suaugusiais vaikais ir t. t.) [15] 
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2.5 Ar pinigai skatina? 

Pinigai – vienas iš motyvų, dėl ko dirbama. Žmonės tikisi, kad užmokestis teisingai atlygins už 

atliekamą darbą ir kad kiekvienais metais jis didės. Jeigu pinigai arba pasitenkinimo darbu faktorius – 

stiprus motyvas, tai kodėl tyrimai aiškiai rodo, kad nėra ryšio tarp turto ir laimės. Galima būtų skirti 

keturias priežastis: 

1. Pripratimas. Kiekvienas jaučiasi „laimingesnis“, kai jam pakeliamas atlyginimas ar išlošia 

didelę pinigų sumą. Tačiau prie naujo gerovės lygio žmogus labai greitai pripranta, ir laimės 

pojūtis dingsta. 

2. Palyginimas. Žmonės vertina savo turtą, lygindami save su kitais. O kildami sėkmės 

laiptais, visuomet mato ką nors, kas už juos dar turtingesnis. 

3. Alternatyvos. Pasak ekonomistų, pinigų vertės mažėjimo dėsnis pasireiškia tuo, kad, 

sukaupus daugiau pinigų , vis didesnę reikšmę įgyja kitos vertybės – laisvė ir tikra draugystė. 

4. Nerimas. Dažnai augant pajamoms, tikslas uždirbti daugiau pinigų pakeičiamas kitais – 

aukštesniais – siekiais. 

Pinigų, kaip motyvo geriau dirbti, poveikis trumpalaikis. Kuo didesnį komfortą žmogus jaučia, 

tuo mažesnį poveikį jam daro pinigai. Rašytojas Albertas Kamiu buvo teisus, dvasiniu snobizmu 

vadindamas teiginį, kad žmonės gali būti laimingi ir be pinigų. Tačiau išmintingų žmonių materialiniai 

poreikiai yra saikingi, labiau už pinigus jie vertina kitus darbo teikiamus pranašumus. 

Mes gyvename pasaulyje, kur pinigų reikšmė pervertinama. Už pinigus nenusipirksi draugų, bet 

su pinigais dažnai įgyjama priešų. Sukaupti pinigai neišsprendžia problemų, tik vienas pakeičia kitomis. 

[3, 33]
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2.6 Slaugytojų profesinė kompetencija ir kvalifikacija 

Slaugos specialistai rengiami Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus universitetuose bei Vilniaus, Kauno, 

Šiaulių, Utenos, Panevėžio ir Klaipėdos kolegijose. Universitetų absolventai gali tęsti studijas 

magistrantūrose ir doktorantūrose, o baigusieji medicinos mokyklas ir kolegijas – universitete, kolegijų 

rengiamose vadinamosiose išlyginamosiose studijose bei tęstinėse studijose. Svarbus vaidmuo tobulinant 

ir perkvalifikuojant specialistus tenka Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centrui, 

slaugytojų profesinėms organizacijoms bei neformaliojo švietimo institucijoms. 

Sveikatos apsaugos ministerijos įsteigtas Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos 

centras – įstaiga, kurioje asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų slaugos bei kiti specialistai 

tobulina savo kvalifikaciją. [22] 

Lietuvoje slaugos specialistų rengimas derinamas su tarptautinių slaugos specialistų organizacijų 

rekomendacijomis bei Europos direktyvomis. Priimtas Slaugos įstatymas ir poįstatyminiai aktai, diegiama 

slaugytojų licencijavimo sistema. [1] 

Slaugytojai profesinę kvalifikaciją tobulina LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 

Bendrosios ir (ar) specialiosios praktikos slaugytojų licencija perregistruojama pateikus dokumentus, 

patvirtinančius, kad slaugytojas per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip 100 valandų tobulino 

profesinę kvalifikaciją. [9] 

Sertifikatai (kai jie privalomi) teikti tam tikras slaugos paslaugas perregistruojami pagal 

dokumentus, patvirtinančius, kad slaugytojas paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip 40 valandų 

tobulino profesinę kvalifikaciją. [9] 

Greitas sveikatos priežiūros priemonių keitimasis, kylantis žmonių poreikis gauti šiuolaikinę 

aukšto lygio profesionalią sveikatos priežiūrą verčia sveikatos darbuotojus, taip pat ir slaugytojus, nuolat 

mokytis ir tobulėti. 

Nuolatinis mokymasis ir galimybės tobulėti padeda gerai jaustis darbe ir prisitaikyti prie 

kintančių darbo ir gyvenimo sąlygų. Slaugos studijų baigimas – tai tik pirmasis mokymosi etapas, kuris 

turi tęstis visą gyvenimą, kol dirbs, tai yra mokymasis visą gyvenimą. Nuolatinis mokymasis yra būtinas, 

jei norima pasiekti ir užtikrinti aukštos kokybės paslaugas. Profesinis tobulėjimas – tai mokymosi ir darbo 

suderinamumas. Slaugytojai, kad ir koks sveikatos priežiūros lygis būtų jų darbo organizacijoje, visuomet 

susidurs su situacijomis, kurios pareikalaus naujų žinių, pavyzdžiui, susijusių su užduoties atlikimu, darbo 

organizavimu ar santykiais su kolegomis. [24] 

KMUK slaugos personalo profesinės žinios vertinamos suteikiant darbuotojams I arba II 
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kvalifikacines kategorijas. Didesnė pusė KMUK dirbančių slaugos specialistų turi I kvalifikacinę 

kategoriją. [14] 

KMUK slaugos personalui tenka slaugyti sunkiai sergančius ligonius, todėl būtina nuolat kelti 

kvalifikaciją, tobulinti darbo įgūdžius ir profesines žinias. Remiantis patvirtinta KMUK slaugos 

specialistų kvalifikacijos kėlimo sistema, nuolat organizuojami specializacijos, tobulinimosi, 

kvalifikacijos kėlimo kursai. Įvairi mokymo programų tematika suteikia galimybę ne tik papildyti ar 

patobulinti slaugos žinias, bet ir įgyti psichologijos, etikos žinių, reikalingų bendraujant su pacientais bei 

jų artimaisiais. [14] 

Lietuvoje dirba per 27 tūkst. slaugytojų. Vienam specialistui tenka 143 gyventojai (palyginimui: 

Danijoje – 58, Norvegijoje – 54, Švedijoje – 38). 

Lietuva

 

Slaugytojų 

skaičius 

Metai 

2 pav. Slaugytojų skaičius 100 tūkst. gyventojų 1974-2004 metais.[39] (Source: WHO/Europe, European HFA 

Database, January 2006) 

 

Europos sveikatos duomenų bazės [39] duomenimis Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų:  

2003 metais teko 759,34 (su aukštuoju išsilavinimu 18,67) slaugytojos,  

2004 metais – 745,72(su aukštuoju išsilavinimu 16,07) slaugytojos.  
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Galima daryti išvadą, kad per 2003 metus slaugytojų skaičius Lietuvoje sumažėjo, nes prasidėjo 

slaugos darbuotojų emigracija į užsienį. 

Palyginimui:  

Norvegijoje 100 tūkst. gyventojų 2004 metais – 1476,49 (su aukštuoju išsilavinimu 75,08) 

slaugytojos,  

Danijoje 2003 metais – 701,65 (su aukštuoju išsilavinimu – 37,09) slaugytojos,  

Latvijoje 2003 metais – 522,5 (su aukštuoju išsilavinimu – 14,36) slaugytojos,  

Estijoje 2003 metais – 651,25 (su aukštuoju išsilavinimu – 32,21) slaugytojos. 
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2.7 Profesinio tobulėjimo principas 

Esminiai momentai: 

• profesinio tobulėjimo, darbo rezultatų ir atlygio už darbą tolygios progresijos 

užtikrinimas; 

• profesinės karjeros garantijos augant kvalifikacijai; 

• profesinio tobulėjimo ir profesinės veiklos laisvės tolygus didėjimas organizacijoje. 

Profesinis tobulėjimas pats savaime nėra vertybė. Jis tampa vertybe tada, kai skatina darbo 

našumą ir atsiliepia profesinės veiklos rezultatams (jie gerėja). Kartu lygiagrečiai turėtų progresuoti ir 

atlygis už darbo rezultatus. Augant darbuotojo kvalifikacijai, veikiančiai darbo našumą ir rezultatus, turi 

augti ir jo profesinė karjera. [11] 

 

 

2.7.1 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas 

 

Pagrindiniai sveikatos apsaugos sistemos organizacijos kvalifikacijos kėlimo principai: 

• pastovumas ir nenutrūkstamumas (sveikatos apsaugos sistemos organizacijos darbuotojai savo 

kvalifikaciją kelia nuolat, o ne periodiškai); 

• totališkumas (kvalifikacijos kėlimo sistema apima visus iki vieno darbuotojus); 

• aktyvumas (darbuotojai kvalifikacijos kėlimui skiria dėmesį ir yra aktyvioji pusė); 

• realistiškumas (kvalifikacija yra keliama atsižvelgiant į realią situaciją); 

• spartumas (kvalifikacija keliama greitai reaguojant į pokyčius); 

• atsakomybė (patys darbuotojai jaučia atsakomybę už savo kvalifikaciją); 

• atsiskaitomybė (už kvalifikacijos kėlimą atsiskaito vadovui). [11] 

 

Kvalifikacijos kėlimo formos: 

• bazinės kvalifikacijos įgijimas (siauros ar sertifikuotos specialybės įgijimas per 

magistrantūrą); 

• esamos kvalifikacijos tobulinimas (kursai, seminarai ir t.t.); 

• gretutinės kvalifikacijos įgijimas; 
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• naujų žinių ir įgūdžių, tiesiogiai nesusijusių su specialybe, įgijimas. [11] 

 

Kvalifikacijos kėlimo sistemos SASO elementai [11]: 

1. motyvaciniai veiksniai: 

• asmenybiniai – noras realizuoti save, patvirtinti savo sugebėjimus, būti pripažintam 

kolegų ir pacientų; 

• profesiniai – siekimas karjeros, didesnio atlyginimo, garantijos išlaikyti darbo vietą. 

2. darbuotojo iniciatyva; 

3. vadovų palaikymas; 

4. lėšos; 

5. bazė ir galimybės. 

Individo kvalifikacija yra jo asmeninis turtas, kurį SASO tik išnaudoja, iniciatyvą kvalifikacijai 

kelti turėtų rodyti darbuotojas. Jie turi siekti aukštesnės ar papildomos kvalifikacijos. 

Kvalifikacijos kėlimas naudingas sveikatos apsaugos sistemos organizacijos darbuotojui: 

• auga jo profesinė kompetencija; 

• atsiranda papildomos galimybės karjerai; 

• gali padidėti jo darbo atlyginimas; 

• auga jo autoritetas. 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas naudingas ir organizacijai: 

• formuojamas rezervas; 

• mažinama personalo kaita; 

• didinamas organizacijos konkurencingumas; 

• gerėja organizacijos įvaizdis; 

• didėja darbo našumas. [11] 
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2.8 Emocinis išsekimas 

Fizinis krūvis, toksinės medžiagos ir mikrobiologinė tarša – tai ne vieninteliai kenksmingi 

veiksniai, su kuriais slaugytojai gali susidurti darbe. Su visais šiais rizikos veiksniais galima kovoti, jei 

turima reikalingų žinių, o darbo vietoje laikomasi darbo saugos reikalavimų.  

Slaugytojams dažnai tenka susidurti su kitų skausmu, kančiomis, mirtimi, todėl jiems didesnė 

tikimybė patirti emocinį, fizinį stresą ir psichologinę įtampą. Nors pats darbas gali suteikti pasitenkinimą, 

tačiau neretai slaugos darbuotojai jaučiasi fiziškai ir emociškai išsekę. Tyrimai rodo, kad slaugos 

darbuotojai, dėl padidintos rizikos nerviškai išsekti, priklauso rizikos grupei, ir jų gyvenimas santykinai 

yra trumpesnis nei statistinis vidurkis. Nustatyta, kad slaugytojai linkę patirti stresą, nes jų darbas labai 

įtemptas, neretai pasitaiko ir įtempti darbo santykiai, kartais nejaučiama paramos ir palaikymo iš kolegų 

pusės. [24, 34] 

Slaugos žinynas [25] išsekimą apibūdina – kaip fizinio ir psichinio pajėgumo bei ištvermingumo 

mažėjimą, kuriam būdingas išvargimo jausmas, irzlumas, visiškas tvirtumo praradimas, sukeltą per 

didelio fizinio aktyvumo ar psichologinės įtampos.  

Darbe yra 6 sritys, kurios turi santykį su galimu išsekimu[35]: 

1. darbo krūvis – pernelyg didelė perkrova, emocinis nesuderinamumas. 

2. vadovavimas – nepakankamas išteklių valdymas, autoriteto trūkumas, didžiulė 

atsakomybė peržengia kompetencijos sferą. 

3. atlygis – nepakankamas finansinis atlyginimas, socialinio pripažinimo stoka, 

tikro atpildo trūkumas (pavyzdžiui, pasitenkinimo jausmo). 

4. bendruomenė – netekimas tikrų ryšių su kitais darbovietėje (komfortas, 

pagyros, laimė, humoras, vertybės), konfliktai. 

5. teisingumas – pastebima neteisybė (pavyzdžiui, atlyginimas, apgavystės, 

paaukštinimas), abipusės pagarbos trūkumas. 

6. vertybės – etika, karjeros troškimas. 

 

Nuo darbo organizavimo priklauso, ar tinkamai ir kruopščiai bus atliktas darbas, ar bus 

pasitikėjimas savimi, pasitenkinimas darbu ir galimybė tobulėti kaip profesionalui. Darbas, kuriame 

nėra galimybės savarankiškai veikti ir priimti sprendimus, po kurio laiko gali tapti streso ir ligos 

priežastimi. Jei darbas organizuojamas taip, kad darbuotojas skatinamas ir palaikomas vadovų, tik 

tuomet jis bus iniciatyvus ir sugebės tinkamai spręsti.  
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Nuolatos trunkantis stresas ilgainiui gali išsekinti emociškai. Medicinoje tai apibūdinama kaip 

„nėra susidomėjimo, apatija kolegoms, emocinis nuovargis, pasireiškiantis teigiamų emocijų nebuvimu, 

pagalbos ir užuojautos pacientams stoka“. [24] 

Sudirgęs ir nepatenkintas slaugytojas negali tinkamai atsakyti į paciento keliamus ir reikalavimus 

. atslūgus entuziazmui ir praradus tikslą, silpnėja ir motyvacija. Slauga tampa paprastu  monotonišku ir 

neįdomiu darbu, kurį reikia atlikti. [24] 

Slaugytojų darbas – tai perkelti pacientus iš vienos būsenos į kitą: iš nerimo į žinojimą, iš 

vienatvės į ryšius, iš sumišimo į apsisprendimą, iš kentėjimo į malonią savijautą, iš pasyvumo į aktyvumą. 

Sergančiajam svarbiausia ne tai, ką slaugytojas daro, bet kaip tą daro. Ligoniams reikia ne tik paramos. Jie 

nori gauti kuo daugiau informacijos – apie savo ligą, gydymą. [17] 

Emocinis pervargimas neleidžia blaiviai mąstyti, kritiškai vertinti situacijos, tinkamai spręsti. Tai 

gali būti pavojinga paciento saugumui. 

Norint atsikratyti emocinio nuovargio – reikia pačiam sau prisipažinti, kad jis yra. Tai ne 

visuomet lengva. Kartais kolegos pastebi – staiga žmogus pasikeitė, tapo apatiškas, jaučia energijos 

trūkumą, nebesiekia pasirinkto tikslo, tada būtina su juo pakalbėti apie slegiančias problemas. Netgi 

emociškai išsekę žmonės yra linkę neigti, kad taip yra. 

 

 

2.8.1 Emocinio išsekimo požymiai 

 

 Yra 3 emocinio išsekimo komponentai [24]: 

1. fizinis nuovargis. Žmogus jaučia energijos trūkumą, lėtinį nuovargį ir bendrą išsekimą. 

Atsiranda somatiniai požymiai – dažni galvos skausmai, pečių juostos ir kaklo raumenų 

įtempimas, nugaros skausmai, apetito ir svorio pasikeitimas, sutrinka miegas. Pavyzdžiui, 

žmogus gali visą dieną jaustis pavargęs, bet naktį užmigti negali. 

2. emocinis nuovargis pasireiškia depresija, bejėgiškumu ir beviltiškumu. Šeima ir draugai tampa 

dar vienu reikalavimų šaltiniu, bet ne užuojautos ir supratimo prieglobsčiu. Ekstremalioje 

situacijoje žmogus gali turėti suicidinių paskatų. 

3. psichikos nuovargis. Žmogus ima neigiamai save vertinti ir smerkti, neigiamai 

žiūrėti į darbą, kitus žmones ir visą gyvenimą. Jei atsiranda keli iš šių požymių arba atsitiktinai 

pasireiškia visi šie simptomai, tai turi sukelti didelį susirūpinimą. Jeigu minėtieji požymiai 
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išaiškinami anksti, žmogus gali dar kartą įvertinti savo gyvenimą ir surasti teigiamus sprendimo 

būdus darbe ir šeimoje. 

Emocinis išsekimas gali vystytis iš lėto, pereidamas kelis tipinius etapus: nerimo, 

pasipriešinimo ir išsekimo. [24] Nerimo etapo metu žmogus naudojasi apsauginiais mechanizmais, jis 

stengiasi susidoroti su kasdieniais stresą keliančiais veiksniais ir išlaikyti profesinį lygį. Kai atsiranda 

nusivylimas ir konfliktas, prasideda pasipriešinimo etapas. Žmogus tampa ciniškas, frigidiškas, 

stengiasi atsiriboti nuo kitų. Jei neatsiranda teigiamų sprendimo būdų, toks žmogus gali pereiti į trečiąjį 

etapą, kuris pasireiškia ekstremaliais išsekimo požymiais. 

Priežastys. Buvo atlikti keli tyrimai, kurių metu bandyta nustatyti emocinį išsekimą 

sukeliančias priežastis. Jomis gali tapti [24, 37]: 

• kasdienis susidūrimas su mirtimi; 

• didelė pacientų kaita arba negalėjimas užtikrinti reikiamos kokybės slaugos, nes 

trūksta pinigų ar personalo; 

• negalėjimas atitikti profesinių reikalavimų dėl per didelio darbo krūvio; 

• darbo aplinkoje vyraujančios daugiau neigiamos nei teigiamos aplinkybės; 

• rutiniškas ir monotoniškas darbas; 

• stresas dėl baimės, kad dėl labai greitai besikeičiančios ir tobulėjančios 

technikos ir kitų naujovių negalėsite suspėti ir prisitaikyti prie naujos aparatūros. 

 

Kas gali sukelti stresą operacinėje? Yra nustatyti specifiniai streso veiksniai, būdingi tik 

operacinėms. Literatūra nurodo [24, 40], kad didžiulį stresą sukelia priešoperacinis ligonio paruošimas. 

Kiti stresoriai išvardyti pagal sunkumą: 

• labai priekabus gydytojas; 

• neveikianti aparatūra; 

• aparatūra, kurios niekaip negalima surasti; 

• įrankiai, kurių reikiamu metu negalima surasti; 

• tingūs komandos nariai; 

• operuojamo ligonio širdies sustojimas; 

• nešvari įranga; 

• keli sudėtingi atvejai tuo pačiu metu. 

Slaugos personalo problemos, didelis dienos krūvis, daug valandų, praleidžiamų iškvietimuose, ir 

baimė, kad nesuspės prisitaikyti prie naujos aparatūros ir naujų technologijų, yra specifiniai stresą 
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sukeliantys veiksniai, būdingi tik operacinėms. 

 

 

2.8.2 Kaip apsisaugoti nuo emocinio išsekimo? 

 

Teigiama darbo ir socialinė aplinka ir parama sprendžiant problemas labai gerai padeda 

atsikratyti pervargimo. Nurodomi du pervargimo mažinimo mechanizmai – įtampos mažinimas ir 

problemų sprendimas. Buvo nustatyta, kad problemų sprendimo mechanizmas yra daug efektyvesnis, nes 

jis pašalina streso priežastį. Įtampos mažinimas nėra toks efektyvus, nes jis pašalina tik emocinį streso 

aspektą, todėl nėra efektyvus, mažinant emocinį išsekimą. Emocinis išsekimas greičiausiai susijęs su 

didesniu nerviniu išsekimu. 

Jei darbe laikomasi lygybės principo (nėra aukštesnių ar žemesnių pareigomis, bet visi yra 

žmonės, kurie atlieka paskirtą darbą), sudaromos vienodos galimybės tobulėti , visa tai veikia teigiamai. 

Teigiamą įtaką daro lankstūs darbo grafikai, aiškiai apibrėžta kiekvieno atsakomybė darbe, galimybė 

pasitarti su administracijos darbuotojais, kurie yra prieinami ir kompetentingi savo srityje.  

Patys slaugos darbuotojai taip pat turėtų norėti keistis ir tobulėti: 

• ieškoti galimybių tobulintis ir tobulėti darbe; 

• nusistatyti asmeninius ir profesinius tikslus; 

• tinkamai susiplanuoti savo darbo laiką; 

• susitvarkyti savo laiką taip, kad jo užtektų ir darbui, ir asmeniniams poreikiams; 

• susitvarkyti savo laiką taip, kad jis teiktų malonumą ir pasitenkinimą. 

Jei kolegos ir kiti bendradarbiai vertina žmogų, jo sugebėjimus ir atliekamą darbą, jei tarp 

komandos narių vyrauja pasitikėjimas, visi gražiai sutaria, tai taip pat mažina įtampą. Tokios komandos 

sukūrimas – pagrindinė apsisaugojimo nuo emocinio pervargimo priemonė, tam reikalinga tinkama 

vadyba, kurį skatintų darbuotojų norą tobulėti. 
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2.9 Lietuvoje atlikti motyvacijos tyrimai 

Pagal atliktą palyginamąjį Gerikienės V. „Kauno m. Centro poliklinikos ir Kauno Raudonojo 

Kryžiaus klinikinės ligoninės slaugytojų tyrimą“ [9], paaiškėjo, kad slaugytojams darbas yra pragyvenimo 

šaltinis (72% poliklinikos slaugytojų, 89% ligoninės slaugytojų). Poliklinikos slaugytojams mažiau nei 

ligoninės slaugytojams svarbus saviraiškos poreikis (atitinkamai 12% ir 24%). Poliklinikos slaugytojai dar 

kartą slaugos profesiją rinktųsi 43%, ligoninės, 51% slaugytojų tuo abejoja. Didesnio darbo užmokesčio 

norėtų 40% poliklinikoje ir 64% ligoninėje dirbantys slaugytojai. Profesinę kvalifikaciją dažnai kelti turi 

galimybę tik 40% poliklinikos ir 46% ligoninės slaugytojų. Pilnai žinias ir sugebėjimus darbe panaudoja 

tik 46% poliklinikos ir 51% ligoninės slaugytojų. [9] 

Petkevičiūtės D. („Slaugytojų motyvacijos ir jų požiūrio į motyvavimo sistemos elementus Všį 

Kauno medicinos universiteto klinikose įvertinimas“) [20] atliktame tyrime daugiau nei pusės slaugytojų 

darbas yra pragyvenimo šaltinis ir tik 1/3 slaugytojų įdomus, mėgstamas darbas. Mažiau nei pusės 

slaugytojų patenkinti darbu, nepatenkinti beveik 1/10. Didžiausią nepasitenkinimą beveik visiems 

slaugytojams kelia neadekvatus darbo užmokestis. 

Adomavičiūtės D. („Bendruomenės slaugytojų pasitenkinimas darbu“) [2] atliktuose tyrimuose, 

66,7% slaugytojų geriau dirbti skatintų didesnis darbo užmokestis, tik 2,3% slaugytojų motyvuotų karjera. 

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ Sveikatos apsaugos ministerijos 

užsakymu atliko Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų tyrimą, kuriame dalyvavo ir 

slaugytojai. Apklausa vyko visoje šalies teritorijoje pirminės sveikatos priežiūros centruose ir 

stacionaruose, taip pat privačiose sveikatos priežiūros įstaigose. 54% tyrime dalyvavusių slaugytojų yra 

patenkinti savo darbo sąlygomis. Dauguma (70%) respondentų teigė esantys nepatenkinti gaunamu 

atlyginimu. 49% apklausoje dalyvavusių slaugytojų mano, kad keldami kvalifikaciją, jie galėtų dar geriau 

dirbti savo darbą. 40% slaugytojų teigė, kad jų kvalifikacija yra visiškai pakankama ir jie gali labai gerai 

atlikti savo tiesioginį darbą. 11% respondentų mano, kad jų kvalifikacija leistų dirbti ir atsakingesnį darbą 

nei dirba šiuo metu. [23] 
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3. TYRIMO METODAI IR MEDŽIAGA 

TYRIMO OBJEKTAS 

Anketinė apklausa vyko Kauno Medicinos Universiteto klinikose. Iš viso išdalinta 90 anoniminių 

anketų. Respondentai grąžino 80 pilnai užpildytų anketų, 4 anketos gautos su nepilnai atsakytais esminiais 

klausimais, todėl neanalizuojamos.  

Tyrime dalyvavo chirurginio profilio slaugytojai. Buvo apklausiama operacinės slaugytojai ir 

bendrosios praktikos slaugytojai, dirbantys KMUK trijose klinikose: ortopedijos ir traumatologijos, vaikų 

chirurgijos ir neurochirurgijos. Anketas užpildė 29 operacinės slaugytojai (iš ortopedijos ir 

traumatologijos, vaikų chirurgijos ir neurochirurgijos operacinių) ir 51 bendrosios praktikos slaugytojas, 

dirbantis nugaros smegenų ir periferinių nervų chirurgijos , ortopedijos ir traumatologijos, vaikų 

chirurgijos skyriuose. Šie skyriai buvo parinkti todėl, kad skiriasi darbo specifiškumu: 

Vaikų chirurgijos skyriuje slaugytojai dirba su mažaisiais pacientais, tenka slaugyti įvairaus 

amžiaus vaikus, padėti tenkinti jų poreikius. 

Ortopedijos ir traumatologijos skyriuje ligoniai guli neilgai, yra didelė ligonių kaita, nėra labai 

sunkių ligonių. 

Nugaros smegenų ir periferinių nervų chirurgijos skyriuje ilgai guli sunkūs ligoniai, kuriems 

reikia didesnės priežiūros, pragulų profilaktikai atliekami pacientų vartymai, o tai išvargina slaugytojus 

fiziškai, mažesnė ligonių kaita. 

Emociniam išsekimui vertinti apklausti 63 slaugytojai – 19 slaugytojų apklausta baigiantis darbo 

dienai, 20 – po naktinio budėjimo ir 24 slaugytojai, dirbantys operacinėje. 

Į tyrimą neįtraukti respondentai: 

• respondentės, kurios buvo gimdymo ir vaiko auginimo atostogose; 

• atostogaujantys ar išvykę respondentai; 

• nesutikę dalyvauti tyrime. 

 

 

ANKETINĖ APKLAUSA 

Apklausiant respondentus buvo naudojamos dvi anketos. Pirmoji anketa (žr. 1 PRIEDAS) skirta 

slaugytojų motyvacijos ir kvalifikacijos analizei. Anketa sudaryta remiantis perskaityta literatūra. Anketą 

sudaro 25 klausimai (2 atviro tipo su galimybe respondentams įrašyti atsakymus, 15 uždaro tipo, 2 
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sudaryti daugybos lentelės principu ir 6 dichotominiai klausimai) [29]. Anketos 11 klausimų skirti darbo 

motyvacijai, 8 – apie slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, 6 – demografiniai klausimai (lytis, 

amžius, išsimokslinimas, darbo stažas). Į daugelio klausimų atsakymų variantus įtrauktas teiginys „kita“, 

kad respondentai galėtų išsakyti savo nuomonę, jei neturėtų kurį atsakymą pasirinkti iš pateiktų. 

Respondentai anketoje išskirstomi į grupes pagal amžių (iki 30 m.; 31-54 m.; 55 m. ir daugiau), 

pagal darbo stažą (iki 10 m.; 11-19 m.; 20 m. ir daugiau), pagal išsimokslinimą (aukštasis (universitetinis); 

aukštasis (kolegija); aukštesnysis (med. mokykla)). 

Antroji anketa (žr. 2 PRIEDAS), skirta emociniam išsekimui vertinti (standartinė – „Emocinis 

išsekimas. Kaip tai nusistatyti pačiam“ [24]), sudaryta iš 21 daugkartinio [29] pasirinkimo klausimo. 

Kiekvieno klausimo atsakymas žymimas balais nuo 1 iki 7 su galimais atsakymais: 1-niekada; 2-vieną ar 

du kartus; 3-retai; 4-kartais; 5-dažnai; 6-paprastai visada; 7-visada. Rezultatai vertinami suskaičiavus 

pagal formulę: 

1. Reikia sudėti balus, kuriais įvertinti teiginiai šiais numeriais: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 (A). 

2. Sudėti balus, kuriais įvertinti likusieji teiginiai šiais numeriais: 3, 6, 19, 20 (B), 

atimti (B) iš 32 (C). 

3. Sudėti A su C (D). 

4. Padalyti D iš 21. 

Apskaičiavus gauti atsakymai analizuojami pagal nuobodulio (emocinio nuovargio) skalę. 

Skaičių reikšmės: 

1 – Amžina euforija (labai neįtikėtina). 

2-3 – Jūs jaučiatės gerai. 

3-4 – Jums reikia pergalvoti savo gyvenimą ir darbą, atskirti prioritetus ir apibrėžti tai, ką reikėtų 

pakeisti. 

4 ir daugiau – Jūs jaučiatės emociškai nuvargęs ar jaučiate nuobodulį nuo to, ką dirbate. 

 

 

TYRIMO METODIKA 

Tyrimui atlikti gautas Kauno Medicinos Universiteto Bioetikos centro leidimas 2005-12-08 Nr. 

BC – SLF (M)-28 (3 PRIEDAS). 

Anketos buvo įteikiamos skyrių ir operacinių vyr. slaugytojoms – slaugos administratorėms, 

kurios anketas išdalino savo slaugytojams. Anketos paliekamos 1-2 savaitėms, kad slaugytojai, dirbantys 

rotaciniu principu visi galėtų užpildyti. Vyr. slaugytojoms – slaugos administratorėms buvo paaiškinamas 
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tyrimo tikslas, parodomas Bioetikos centro leidimas. 

Anketos tinkamumui patikrinti buvo atliktas bandomasis tyrimas KMUK kardiochirurgijos 

klinikoje. Apklausta 17 slaugytojų, dirbančių kardiochirurgijos skyriuje ir operacinėje. Atlikus anketų 

analizę, buvo koreguoti anketų klausimai: 

Pirmo klausimo „Ar jūs patenkinti savo darbu?“ paskutinis teiginys „pripažįsta kiti mano darbą“ 

pakeistas į „pripažįsta kiti, kad mano darbas yra svarbus“. Slaugytojų darbas yra labai reikalingas 

žmonėms ir todėl svarbu, kad jų darbas būtų įvertintas.  

Daugkartinio pasirinkimo klausimo „Kas Jus labiausiai vertina darbe?“ atsakymai vietoj 5 (labai 

vargina; vargina; nesu tikra (-as); nevargina; visiškai nevargina) buvo sumažinti iki 3 (labai vargina; 

vargina; nevargina), nes slaugytojų atsakymai labai plačiai pasiskirsto. 

Ketvirtas klausimas apie emocinį išsekimą iš 5 galimų atsakymų (niekada; retai; kartais; dažnai; 

visada) buvo palikti 3 (visada; kartais; niekada). 

Amžiaus grupės vietoj 6 (iki 25; 26-35; 36-45; 46-55; 56-65; 65 ir daugiau metų) padarytos 3 (iki 

30; 31-54; 55 ir daugiau metų), nes buvo didelis slaugytojų pasiskirstymas. 

Taip pat su darbo stažu: vietoj 6 grupių (iki 1; 1-5; 6-10; 11-15; 16-20; 21 ir daugiau metų) 

pakeista į tris grupes (iki 10; 11-19; 20 ir daugiau metų). 
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4. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 
 

Tiriamąją imtį sudaro 80 respondentų. Neurochirurgijos klinikoje pilnai į anketas atsakė 15 

operacinės (18,8%) ir 15 bendrosios praktikos slaugytojų (18,8%), dirbančių nugaros smegenų ir 

periferinių nervų chirurgijos skyriuje, ortopedijos-traumatologijos klinikoje – 9 (11,3%) operacinės 

slaugytojai ir 17 (21,3%) bendrosios praktikos slaugytojų, dirbančių skyriuje, vaikų chirurgijos klinikoje – 

5 (6,3%) operacinės slaugytojai ir 19 (23,8%) bendrosios praktikos slaugytojų, dirbančių vaikų chirurgijos 

skyriuje. 

Iš apklaustųjų slaugos personalo darbuotojų didžiąją daugumą sudarė moterys – 98, 8%. 

 

4.1 Demografinių duomenų analizė 

4.1.1 Respondentų išsilavinimas 

A B C
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3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą: A – aukštasis (universitetas); B – aukštasis 

(kolegija);  C – aukštesnysis (medicinos  mokykla). 

Daugiausia slaugytojų, baigusių aukštesniąsias medicinos mokyklas, yra neurochirurgijos 

klinikoje 26 (86,7%), o slaugytojų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, daugiau yra ortopedijos-

traumatologijos klinikoje – 3 (11,5%). Palyginus operacinių ir skyrių slaugytojų išsilavinimą, gautas 

statistiškai reikšmingas (p = 0,01) ryšys, tai reiškia, kad yra skirtumas tarp operacinių ir skyrių slaugytojų 

išsilavinimo rodiklių. 
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Šiuo metu studijuoja 5 (17,2%) operacinėse ir 4 (7,8%) skyriuose dirbantys slaugytojai. Dienines 

bakalauro studijas pasirinkę 3 (3,8%) ir universitetines neakivaizdines studijas 6 (7,5%) slaugytojai. 

Pasirinkusių magistro ir doktoranto studijas nėra nei vieno slaugytojo. Daugiau nei pusė visų 

studijuojančių yra 31-54 m. amžiaus grupėje. Mokytis niekada nevėlu, nes mokymasis truks visą 

gyvenimą.  

 

 

4.1.2 Amžiaus pasiskirstymas 

Pagal amžių iki 30 m. tyrime dalyvavo 8 (10,0%) slaugytojai, 31-54 m. amžiaus grupėje dirba 69 

(86,3%) slaugos specialistai , 55 ir daugiau metų amžiaus grupėje dirba tik 3 (3,8%) slaugytojai. 

Didžiausią apklaustųjų dalį sudaro 31-54 metų amžiaus respondentai: ortopedijos-traumatologijos 

klinikoje – 24, neurochirurgijos – 25 ir vaikų klinikoje – 20 (1 lentelė). 

Palyginus operacinių ir skyrių slaugytojų amžių, gautas statistiškai reikšmingas (p = 0,003) ryšys, tai 

reiškia, kad yra skirtumas tarp operacinių ir skyrių slaugytojų amžiaus. 

1 lentelė 

Amžiaus rodiklių pasiskirstymas klinikose 

Ortopedijos-
traumatologijos klinika 

Neurochirurgijos 
klinika Vaikų klinika 

Amžius 
n % n % n % 

Iki 30 2 7,7% 3 10% 3 12,5% 

31-54 24 92,3% 25 83,3% 20 83,3% 

55 ir 
daugiau - - 2 6,7 1 4,2 

Iš viso 26 100% 30 100% 24 100% 
 

Ortopedijos-traumatologijos operacinėje daugiausia dirba 31-54 metų – 7 (24,1%) slaugytojai. Skyriuje 17 

(33,3%) dirbančių slaugytojų yra 31-54 metų amžiaus. Vyresnių nei 55 metų slaugytojų nei skyriuje, nei 

operacinėje nėra. 

Neurochirurgijos operacinėje 31-54 metų yra 13 (44,8%) slaugytojų, skyriuje 12 (23,5%) slaugytojų. 

Vyresnių nei 55 metų slaugytojų yra 2 (3,9%), kurios dirba skyriuje. 

Vaikų operacinėje 3 (10,3%) slaugytojai iki 30 metų ir 2 (6,9%) 31-54 metų amžiaus, vyresnių nei 55 
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metų slaugytojų nėra. 31-54 metų – 18 (35,3%) slaugytojų ir 1 (1,9%) slaugytojas vyresnis nei 55 metų. 

 

 

4.1.3 Darbo stažo pasiskirstymas 

Kadangi daugiausia dirbančių yra 31-54 metų, tai proporcingai amžius atitinka darbo stažą. 

Daugumos slaugytojų darbo stažas daugiau kaip 20 metų, dirbusių atitinkamuose skyriuose. Tik pavieniai 

slaugytojai buvo atėję iš kitų skyrių. Vaikų klinikoje darbo stažą iki 20 metų turėję slaugytojai sudarė 79,2 

%. Tuo tarpu ortopedijos-traumatologijos ir neurochirurgijos klinikoje slaugytojai turėjo didesnį darbo 

stažą, t. y. virš 20 metų buvo 46,2% ir 46,7% slaugytojų. 

2 Lentelė  

Darbo stažo rodiklių pasiskirstymas klinikose  

Ortopedijos-
traumatologijos klinika 

Neurochirurgijos 
klinika Vaikų klinika Darbo 

stažas 

n % n % n % 
Iki 10 7 26,9% 9 30% 5 20,8% 
11-19 7 26,9% 7 23,3% 14 58,4% 
20 ir 

daugiau 12 46,2% 14 46,7% 5 20,8% 

Iš viso 26 100% 30 100% 24 100% 
 

Ortopedijos-traumatologijos operacinėje: slaugytojų, kurių darbo stažas iki 10 metų, yra 5 

(6,3%), 11-19 metų – 2 (2,5%) ir 2 (2,5%) slaugytojos, dirbančios daugiau nei 20 metų. Skyriuje 

daugiausia dirbančių slaugytojų, kurių darbo stažas daugiau nei 20 metų – 10 (12,5%). 

Neurochirurgijos operacinėje iki 10 metų dirbančių slaugytojų yra 4 (5,0%), skyriuje – 5 (6,3%). 

Turinčių 11-19 metų darbo stažą atitinkamai 3 (3,8%) ir 4 (5,0%) slaugytojos. Daugiau nei 20 metų dirba 

8 (10,0%) operacinės ir 6 (7,5%) skyriaus slaugytojai. 

Vaikų operacinėje yra 3 (3,8%) slaugytojos, turinčios 10 metų darbo stažą ir 2 (2,5%), dirbančios 

iki 20 metų. Skyriuje daugiausia dirbančių 11-19 metų – 12 (15,0%) slaugytojų. 

Darbo stažo rodiklių skirtumai tarp operacinės ir skyriaus slaugytojų skiriasi nežymiai, todėl 

galima teigti, kad respondentų darbo stažas buvo panašus abiejose tiriamosiose grupėse p ≥ 0,05. 
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4.2 Slaugytojų pasitenkinimas darbu 

4.2.1 Klausimas: „Ar Jūs patenkinti savo darbu?“ 

Ortopedijos-traumatologijos klinikoje dirbančių slaugytojų atsakymai į klausimą „Ar Jūs 

patenkinti savo darbu?“: „jaučiu, kad mano darbas yra reikšmingas“ – 30,8%; „esu atsakinga (-as) už tai, 

ką darau“ – 53,8%; „turiu galimybę mokytis ir tobulėti“ – 11,5%; „pripažįsta kiti, kad mano darbas yra 

svarbus“ – 3,9%. 

Neurochirurgijos klinikoje dirbančių slaugytojų atsakymai į klausimą „Ar Jūs patenkinti savo 

darbu?“: „jaučiu, kad mano darbas yra reikšmingas“ – 26,7%; „esu atsakinga (-as) už tai, ką darau“ – 

66,7%; po 3,3% – „turiu galimybę mokytis ir tobulėti“ ir „pripažįsta kiti, kad mano darbas yra svarbus“. 

Daugiausia, net 87,5 % vaikų chirurgijos klinikoje dirbančių slaugytojų, į klausimą „Ar Jūs 

patenkinti savo darbu?“, atsakė, kad „esu atsakinga (-as) už tai, ką darau“. 
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4 pav. Operacinėse dirbančių slaugytojų atsakymų pasiskirstymas į klausimą: „Ar Jūs patenkinti 

savo darbu?“: A – jaučiu, kad mano darbas yra reikšmingas; B – esu atsakinga už tai, ką darau; C – 

turiu galimybę mokytis ir tobulėti; D – pripažįsta kiti, kad mano darbas yra svarbus. 

Vaikų ir ortopedijos-traumatologijos operacinėse dirbantys slaugytojai labiausiai vertino, kad yra 

atsakingi už tai, ką daro. 27,8 % neurochirurgijos operacinės slaugytojų jaučia, kad jų darbas yra 

reikšmingas. Tarp operacinės slaugytojų pasitenkinimo darbu ir išsilavinimo rodiklių yra statistiškai 
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reikšmingas ryšys (p = 0,002), tai reiškia, kad šie požymiai statistiškai patikimai tarpusavyje siejasi. 
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5 pav. Slaugytojų, dirbančių skyriuose, atsakymų pasiskirstymas į klausimą „Ar Jūs patenkinti 

savo darbu?“: A – jaučiu, kad mano darbas yra reikšmingas; B – esu atsakinga už tai, ką darau; C – 

turiu galimybę mokytis ir tobulėti; D – pripažįsta kiti, kad mano darbas yra svarbus. 

Daugiausia skyriuje dirbančių slaugytojų, kaip ir operacinėse, buvo patenkinti, kad yra atsakingi už tai, 

ką daro – beveik visi vaikų skyriuje, neurochirurginiame skyriuje slaugytojai, daugiau nei pusė slaugytojų 

ortopedijos-traumatologijos skyriuje. Pasitenkinimas darbu tarp operacinių ir skyrių slaugytojų (p ≥ 0,05) 

statistiškai reikšmingai tarpusavyje nesisieja. 

 

 39



4.2.2 Klausimas: „Kas slaugytojams svarbiausia darbe?“ 
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6 pav. Slaugytojų, dirbančių operacinėse, atsakymų pasiskirstymas į klausimą „Kas Jums 

svarbiausia darbe?“ A – įdomus ir mėgstamas darbas; C – geri santykiai kolektyve; D – geros darbo 

sąlygos; G – geras darbo užmokestis; E – galimybė kelti kvalifikaciją ir profesinį meistriškumą; B – Jus ir 

Jūsų darbą vertina kolektyvas; H – vyresnybės pagarba ir pasitikėjimas; F – galimybė daryti karjerą. 

Slaugytojai, atsakydami į šį klausimą, galėjo rinktis kelis atsakymus. Slaugytojams, dirbantiems 

operacinėse, svarbiausia, kad yra įdomus ir mėgstamas darbas. Pagal atliktus tyrimus [20], trečdaliui 

slaugytojų darbas yra įdomus ir mėgstamas.  

Vienodai svarbu: geros darbo sąlygos ir geras darbo užmokestis.  
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7 pav. Slaugytojų, dirbančių skyriuose, atsakymų pasiskirstymas į klausimą „Kas Jums 
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svarbiausia darbe?“: C – geri santykiai kolektyve; A – įdomus ir mėgstamas darbas; D – geros darbo 

sąlygos; E – galimybė kelti kvalifikaciją ir profesinį meistriškumą; G – geras darbo užmokestis; B – Jus ir 

Jūsų darbą vertina kolektyvas; H – vyresnybės pagarba ir pasitikėjimas; F – galimybė daryti karjerą. 

Bendrosios praktikos slaugytojams, dirbantiems skyriuose svarbiausia yra geri santykiai 

kolektyve. Vienas kitam padedantys bendradarbiai yra pagalbos, patarimų, palaikymo ir komforto šaltinis 

kiekvienam darbuotojui. Tiek operacinių slaugytojams, tiek slaugytojams, dirbantiems skyriuose, 

mažiausią reikšmę turi galimybė daryti karjerą. Pagal atliktus Adomavičiūtės tyrimus [2], karjera rūpi tik 

2,3% bendruomenės slaugytojų. 

 

 

4.2.3 Klausimas: „Kas skatintų geriau dirbti slaugytojus?“ 

 

Didesnis darbo užmokestis labiausiai skatintų vaikų chirurgijos skyriuje – 21,3 %, o mažiausiai – 

3,8 % vaikų operacinėje dirbančius slaugytojus.  

3 Lentelė  

Motyvai, kurie skatintų geriau dirbti slaugytojus: 

Ortopedijos-
traumatologijos 

klinika 

Neurochirurgijos 
klinika Vaikų klinika Motyvai 

n % n % n % 

Didesnis darbo užmokestis 21 80,8% 25 83,3% 20 83,3% 

Geresnės darbo sąlygos 3 11,5% 10 33,3% 13 54,2% 
Patogesnis darbo grafikas 9 34,6% 9 30% 7 29,2% 

Galimybė tobulėti asmenybei 6 23,1% 6 20% 4 16,7% 
Nuoširdesnis neformalus 

bendravimas kolektyve (vakarėliai, 
iškylos) 

3 11,5% 7 23,3% 4 16,7% 

Didesnė kolegų pagarba 3 11,5% 8 26,7% 5 20,8% 
Didesnis savarankiškumas darbe 2 7,7% 1 3,3% 4 16,7% 
Sudėtingesnis darbas ir didesnė 

atsakomybė - - 1 3,3% 2 8,3% 

Dalyvavimas slaugytojų profesinių 
organizacijų veikloje - - 2 6,7% 1 4,2% 

 
Kaip ir rodo atlikti tyrimai [2] (66,7% slaugytojų paskatintų geriau dirbti didesnis darbo užmokestis), 
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slaugytojus labiausiai dirbti skatintų didesnis darbo užmokestis – net 82,5% visų apklaustųjų slaugytojų. 

Pinigų, kaip motyvo geriau dirbti, poveikis trumpalaikis. Atlyginimas yra sietinas su dviem žmonių 

poreikiais – „pragyvenimo šaltiniu“ ir „savo vertės įrodymu“. Antroje vietoje iš motyvų – geresnės darbo 

sąlygos. Jei darbo sąlygos yra geros, darbuotojai lengviau atlieka darbą. Mažiausiai slaugytojus skatintų 

sudėtingesnis darbas ir didesnė atsakomybė, bei dalyvavimas slaugytojų profesinių organizacijų veikloje. 

KMUK slaugos personalui tenka slaugyti sunkiai sergančius ligonius, tai yra nelengvas darbas. 

 

4.2.4 KMUK taikomos skatinimo priemonės  
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8 pav. Klinikose slaugytojams taikomos motyvavimo (skatinimo) priemonės: A – vadovų 

pagyrimas; B – geros darbo sąlygos; C – premijos; D – patogus darbo grafikas; E – nuolatinis darbo 

įvertinimas žodžiu; F – nuolatinis darbo įvertinimas raštu. 

Nuolatinio darbo įvertinimo raštu nepažymėjo nei skyriuose, nei operacinėse dirbantys slaugytojai. 

27,6% operacinės ir 9,8% skyriaus slaugytojų, kaip skatinimo priemonę, nurodė vadovų pagyrimus. 

Operacinėse dažnai taikomas patogus darbo grafikas ir premijos (po 24,1%). Mažiau reikšminga 

operacinių slaugytojams yra geros darbo sąlygos ir nuolatinis darbo įvertinimas žodžiu (po 17,2%). 

Skyriuose svarbiausia motyvavimo priemonė yra premijos, kurias nurodė 47,1% slaugytojų. Skyrių 

slaugytojams (29,4%) svarbus patogus darbo grafikas. Geras darbo sąlygas ir nuolatinį darbo įvertinimą 

žodžiu nurodė atitinkamai 21,6% ir 23,5% skyriuose dirbantys slaugytojai. 
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4.2.5 KMUK dirbantiems slaugytojams taikomos nusižengimo priemonės 

4 Lentelė  

Kokios nusižengimo priemonės taikomos slaugytojams? 

Ortopedijos-

traumatologijos klinika 
Neurochirurgijos klinika Vaikų klinika 

Nusižengimo priemonės 

n % n % n % 

Finansinės nuobaudos 1 3,9% 15 50,0% 6 25,0% 

Įspėjimai žodžiu 25 96,2% 22 73,3% 24 100% 

Įspėjimai raštu - - 1 3,3% - - 

 

Finansines nuobaudas neurochirurgijos klinikoje nurodė pusė slaugytojų, o vaikų klinikoje – 

ketvirtadalis visų slaugytojų. Daugiausia slaugytojai gauna įspėjimus žodžiu: vaikų klinikoje – 100%, 

ortopedijos traumatologijos – 96,2%, neurochirurgijos klinikoje 73,3%. Įspėjimus raštu nurodė tik 3,3% 

slaugytojų. Finansines nuobaudas daugiau nurodė operacinių slaugytojai (31,0 %) nei skyrių slaugytojai 

(25,5 %). Įspėjimus žodžiu nurodė 92,2 % skyrių slaugytojai ir 89,7 % operacinių slaugytojai. Įspėjimus 

raštu nurodė tik 3,4 % operacinių slaugytojų. 
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4.3 Kas slaugytojus labiausiai vargina darbe? 

4.3.1 Su kokiomis problemomis darbe susiduria slaugytojai? 
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9 pav. Problemos, kurios vargina slaugytojus darbe. (* – p ≤ 0,05): A – naktiniai budėjimai; B – 

didelis emocinis krūvis; C – fizinis krūvis; D – blogos darbo sąlygos; E – „spaudimas“ iš administracijos 

pusės; F – kolektyvas. 

Naktiniai budėjimai visiškai nevargina 8 (25,5%) skyrių slaugytojų ir 13 (27,6%) operacinių 

slaugytojų. Naktinių budėjimų problema tarp operacinėse ir skyriuose dirbančių slaugytojų (p ≥ 0,05) 

statistiškai reikšmingai tarpusavyje nesisieja (p ≥ 0,05). 

Didelis emocinis krūvis vargina tiek skyriuose (60,8%), tiek operacinėse (55,2%) dirbančius 

slaugytojus. Palyginus operacinių ir skyrių slaugytojų atsakymus, gautas statistiškai reikšmingas (p = 

0,002) ryšys didelio emocinio krūvio klausimu, tai reiškia, kad ši problema tiek operacinėje, tiek skyriuje 

siejasi statistiškai reikšmingai tarpusavyje. 

Fizinis krūvis būdingas tiek operacinėse (75,9%), tiek skyriuose dirbantiems slaugytojams 

(56,9%).. Atlikus koreliacinę analizę, statistiškai reikšmingas ryšys nebuvo rastas (p ≥ 0,05). 

Blogas darbo sąlygas nurodo dirbantieji operacinėse – 58,6% slaugytojų, o skyriuose 39,2% 

slaugytojų. Palyginus vaikų operacinės ir vaikų chirurgijos skyriaus slaugytojų atsakymą, gautas 

statistiškai reikšmingas (p = 0,001) ryšys blogų darbo sąlygų klausimu, tai reiškia, kad ši problema tiek 

operacinėje, tiek skyriuje siejasi statistiškai reikšmingai tarpusavyje. 

„Spaudimas“ iš administracijos pusės nevargina pusės operacinių ir skyrių slaugytojų. 
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(atitinkamai 48,3% ir 54,9%). „Spaudimą“ iš administracijos pusės vienodai nurodė neurochirurgijos 

operacinėse ir skyriuose dirbantys slaugytojai (p = 0,04). 

Kolektyvas nevargina 80,4% skyrių slaugytojų ir 44,8% operacinių slaugytojų. Palyginus 

operacinių ir skyrių slaugytojų atsakymą apie kolektyvą, gautas statistiškai reikšmingas (p = 0,02) ryšys 

šiuo klausimu, tai reiškia, kad šis klausimas tiek operacinėje, tiek skyriuje siejasi statistiškai reikšmingai 

tarpusavyje. 

 

 

4.3.2 Slaugytojų emocijos darbe 

5 Lentelė 

„Slaugytojų emocijos“ 

Visada Niekada 
Emocijos 

Operacinė Skyrius  Operacinė Skyrius  

Esu nuvargusi (-ęs) 6,9% 3,9% - 1,9% 

Jaučiuosi energingai 20,9% 27,5% - 3,9% 

Jaučiuosi optimistiškai 20,9% 37,3% - 1,9% 

Jaučiu depresiją - - 34,5% 47,1% 

Esu laiminga (-as) 27,6% 43,1% - 1,9% 

Jaučiuos nelaiminga (-as) - - 44,8% 41,2% 

Buvo gera diena 3,4% 17,6% 6,9% - 

Jaučiuos beviltiškai - 1,9% 48,3% 62,7% 

Emociškai sudirgusi (ęs) - - 3,4% 15,8% 

Jaučiuos atstumta (-as) - 1,9% 41,4% 64,7% 

 

 Neigiamas emocijas jaučia 6,9% operacinėse ir 7,7% chirurginiuose skyriuose dirbantys 

slaugytojai. Laimingi jaučiasi 27,6% operacinėse ir 43,1% skyriuose dirbančių slaugytojų. Depresija 

nekankina trečdalio operacinių ir beveik pusės skyriuose dirbančių slaugytojų. 
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4.3.3 Slaugytojų siūlymai, kaip spręsti problemas. 

 

A B C D E F G H
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10 pav. Būdai, kuriuos siūlo slaugytojai, kaip pašalinti susidariusias problemas: A – gerinti  darbo 

sąlygas; B – daugiau bendrauti su kolektyvu (darbe ir už darbo ribų); C – mažinti darbo krūvį; D – didinti 

darbo užmokestį; E – prieinamos psichologo konsultacijos; F – nežino; G – ilsėtis, miegoti; H – keisti 

darbą. 

 Kaip parodyta10 pav., slaugytojai labiausiai norėtų geresnių darbo sąlygų. Jei darbo sąlygos yra 

geros, darbuotojai lengviau atlieka darbą. Antroje vietoje slaugytojams labai svarbus bendravimas su 

kolektyvu. Vyraujantys darbo kolektyvo santykiai turi didelės įtakos darbuotojų darbo efektyvumui. 

1,25% slaugytojų siūlo sprendimą, kaip pašalinti problemas, t. y. keisti darbą. 
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4.4 Slaugytojų emocinis išsekimas 

6 Lentelė  

„Emocinis išsekimas. Kaip jaučiasi slaugytojai?“ 

Dirba dieną Po naktinio budėjimo Dirba operacinėje  

Balai n % n % n % 

Iki 1-amžina euforija - - 1 5,0% - - 

Nuo 2-iki 3-Jūs jaučiatės gerai 16 84,2% 11 55,0% 16 66,6% 

Nuo 3-iki 4-Jums reikia 
pergalvoti savo gyvenimą ir 

darbą, ką reikia pakeisti 
2 10,5% 7 35,0% 1 4,2% 

4 ir daugiau -jaučiatės 

emociškai nuvargęs 
1 5,3% 1 5,0% 7 29,2% 

Iš viso 19 100% 20 100% 24 100% 

 

 Tik viena slaugytojas, kuris yra viskuo patenkintas, tai neįtikėtina. Daugiausia slaugytojų, kurie 

gerai jaučiasi, yra dirbantys dieną – 84,2%, po naktinio budėjimo ir dirbantys operacinėje atitinkamai 

55,0% ir 66,6%. Apgalvoti ir ką pakeisti savo gyvenime ir darbe, reikia 10 (49,7%) slaugytojų, ypatingai 7 

(35,0%) slaugytojams, dirbantiems naktimis. Emociškai nuvargę 9 (39,5%) slaugytojai, ypač dirbantys 

operacinėje (29,2%). Tiems slaugytojams jau reikėtų pagalvoti apie savo sveikatą. 

 

4.5 Slaugytojų kvalifikacija 

7 lentelė 

Kvalifikacinių kategorijos rodiklių pasiskirstymas 

Ortopedijos-
traumatologijos 

klinika 

Neurochirurgijos 
klinika Vaikų klinika Kvalifikacinė

kategorija 
n % n % n % 

Pirma 19 73,1% 22 73,3% 13 54,2% 
Antra - - - - 1 4,2% 
Trečia - - - - - - 
Neturi 7 26,9% 8 26,7% 10 41,6% 
Iš viso 26 100% 30 100% 24 100% 

 Daugiausia slaugytojų, turinčių pirmą kvalifikacinę kategoriją, yra ortopedijos-traumatologijos ir 
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neurochirurgijos klinikose atitinkamai – 73,1% ir 73,3%. Mažiausiai turi vaikų klinikoje dirbantys – 

54,2%. Lyginant amžius proporcingai atitinka kvalifikacinę kategoriją. Vidutinio amžiaus slaugytojai turi 

pirmą kvalifikacinę kategoriją. Statistiškai reikšmingai kvalifikacinė kategorija tarp operacinės ir skyriuje 

dirbančių slaugytojų nesiskiria p≥ 0,05. Kauno medicinos universiteto klinikų leidinyje [14] buvo teigta, 

kad didesnė pusė KMUK dirbančių slaugos specialistų turi I kvalifikacinę kategoriją, todėl gauti rezultatai 

tą tik patvirtina. KMUK slaugos personalui tenka slaugyti sunkiai sergančius ligonius, todėl būtina nuolat 

kelti kvalifikaciją, tobulinti darbo įgūdžius ir profesines žinias. 

 

4.5.1 „Kaip slaugytojai tobulina profesinę kvalifikaciją?“ 
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11 pav. Operacinėse dirbančių slaugytojų atsakymų pasiskirstymas į klausimą „Kaip Jūs 

tobulinate savo profesinę kvalifikaciją?“: C – klausau paskaitų darbovietėje; A – skaitau su profesija 

susijusią literatūrą; E – lankau slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus; D – dalyvauju 

mokslinėse konferencijose; B – ieškau literatūros internete; F – dalyvauju distanciniame profesinės 

kvalifikacijos tobulinime. 

 Visi slaugytojai tobulina savo profesinę kvalifikaciją, nėra nei vieno slaugytojo, kuris nesiektų 

žinių. Operacinėse daugiausia slaugytojų tobulina savo kvalifikaciją klausydami paskaitų darbovietėje. 
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12 pav. Skyriuose dirbančių slaugytojų atsakymų pasiskirstymas į klausimą „Kaip Jūs tobulinate 

savo profesinę kvalifikaciją?“: E – lankau slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus; C – 

klausau paskaitų darbovietėje; A – skaitau su profesija susijusią literatūrą; D – dalyvauju mokslinėse 

konferencijose;  B – ieškau literatūros internete; F – dalyvauju distanciniame profesinės kvalifikacijos 

tobulinime. 

 Skyriuose dirbantys slaugytojai daugiausia lanko profesinės kvalifikacijos kursus ir klauso 

paskaitų darbovietėje. Mažiausiai populiarus tarp visų slaugytojų distancinis profesinės kvalifikacijos 

tobulinimas. Taip pat nepopuliari šiuolaikinė priemonė – internetas – tik 6 (20,7%) operacinės slaugytojai 

ir 11 (21,6%) slaugytojų, dirbančių skyriuose, ieško literatūros internete. 
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4.5.2 Kaip patenka slaugytojai į profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus? 
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13 pav. Atskirose klinikose dirbančių slaugytojų atsakymų pasiskirstymas į klausimą: „Kaip 

patenka slaugytojai į profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus?“: A – siunčia darbovietė; B – savo 

noru; C – skaito skelbimus; D – pataria kolegos. 

 Kaip pavaizduota 13 pav., didžiąją dalį slaugytojų į profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus 

siunčia darbovietė. Antroje vietoje slaugytojai pažymėjo, kad savo profesinių žinių lygį kelia savo noru. 

Kolegų patarimais naudojasi mažiausiai slaugytojų.  
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8 Lentelė  

Kas apmoka už kvalifikacijos kursus? 

Darbovietė Pats (pati) 
Ir darbovietė, ir 

pats (pati) 
Iš viso Kvalifikacijos kursus 

apmoka 
n % n % n % n % 

Operacinės 5 17,2% 13 44,8% 11 38% 29 100% 

Skyriai 27 52,9% 10 19,6% 14 27,5% 51 100% 

 

 Klinikose atsakymai pasiskirstė taip: neurochirurgijos (46,7%) ir ortopedijos-traumatologijos 

(46,2%) operacinėse ir skyriuose dirbantys slaugytojai pažymėjo, kad už kvalifikacijos kursus moka 

darbovietė. Vaikų klinikos darbuotojai (45,8%) nurodė, kad už kvalifikacijos kursus moka ir darbovietė, ir 

jie patys. 

 

 

4.5.3 „Kiek kartų slaugytojai buvo profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose?“ 
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14 pav.  „Kiek kartų per paskutinius 5-erius metus slaugytojai buvo profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose?“: A – 1-ą kartą per 5-erius metus; B – 3-is kartus per 5-erius metus; C – daugiau 

kaip3-is kartus per 5-ius metus; D – nei karto per 5-erius metus. 

 Kaip pavaizduota 14 pav., daugiausia operacinės slaugytojų per 5-erius metus profesinės 

kvalifikacijos tobulinimosi kursuose buvo tik 1-ą kartą (41,4%). Dauguma skyriuose dirbančių slaugytojų, 
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per 5-erius metus tobulinimosi kursuose buvo 3-is kartus (43,1%). 10,3% slaugytojų visai nedalyvavo 

tobulinimosi kursuose, tai buvo slaugytojai, kurių darbo stažas iki 10 metų ir amžius iki 30 metų. Galima 

teigti, kad jie neseniai yra pradėję dirbti.  

 Daugiau nei pusė neurochirurgijos klinikos slaugytojų tobulinimosi kursuose buvo tik 1-ą kartą 

per 5-erius metus, 62,5% vaikų klinikoje dirbančių slaugytojų tobulinimosi kursuose yra buvę 3-is kartus 

per 5-erius metus, daugiau kaip 3-is kartus dalyvavo pusė slaugytojų iš ortopedijos traumatologijos 

klinikos. 

 

 

4.5.4 Kodėl slaugytojai kelia profesinę kvalifikaciją? 
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15 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas į klausimą „Kodėl slaugytojos kelia profesinę 

kvalifikaciją?“: A – nori išsaugoti darbo vietą; B – siekia naujų žinių ir įgūdžių; C – siekia būti 

kompetentingos; D – siekia galimybės būti paaukštintos; E – siekia galimybės konkuruoti dėl darbo 

vietos; F – nori įgyti bendradarbių pripažinimą; G – dėl atestacijos rodiklių ir licencijos pratęsimo; H – 

reikalauja darbdavys. 

 Slaugytojai kelia profesinę kvalifikaciją siekdami naujų žinių ir įgūdžių, dėl atestacijos rodiklių ir 

licencijos pratęsimo. Tik nedidelė dalis slaugytojų siekia būti paaukštinti. Nepastebėta, kad tarpusavyje 

slaugytojai konkuruotų, norėdami įgyti bendradarbių pripažinimą. 

 Darbas užsienyje. 10 (34,5%) operacinės slaugytojų ir 6 (11,7%) skyriuje dirbantys bendrosios 
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praktikos slaugytojai nori važiuoti dirbti į užsienį. Iš jų tik 1 (1,9%) slaugytojas planuoja išvažiuoti visam 

laikui, kiti – laikinai. 

 

9 Lentelė 

Ar pasirinktų dar kartą slaugytojai darbą? 

Ortopedijos 
traumatologijos 

klinika 

Neurochirurgijos 
klinika Vaikų klinika Ar rinktųsi 

slaugytojo 
specialybę? n % n % n % 

Taip 21 80,8% 22 73,3% 18 75% 
Ne 5 19,2% 8 26,7% 6 25% 

Iš viso 26 100% 30 100% 24 100% 
 

 23,7% slaugytojų rinktųsi kitą specialybę. Didelė dalis apklaustųjų slaugytojo profesiją dar kartą 

pasirinktų 76,3% slaugytojų. Pusė skyriuose dirbančių slaugytojų ir daugiau nei ketvirtadalis operacinėse 

dirbančių slaugytojų pasirinktų šią profesiją. 

 Lyginant su Petkevičiūtės D. [20] 2005 metais atliktais tyrimais, 31,6% slaugytojų rinktųsi tą 

pačią profesiją, o nesirinktų – 25,4%. 

 

4.5.5 Slaugytojų atlyginimas – ar gaunamas juos tenkina ir kiek norėtų gauti? 
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16 pav. „Ar esate patenkinti savo atlyginimu?“ – operacinėse ir skyriuose dirbančių slaugytojų 
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atsakymų pasiskirstymas: A – taip, labai; B – patenkinta (-as); C – nei patenkinta (-as), nei nepatenkinta 

(-as); D – nepatenkinta (-as); E – labai nepatenkinta (-as). 

 Labai patenkintų atlyginimu slaugytojų nebuvo. Daugiausia slaugytojų yra nepatenkinti gaunamu 

atlyginimu. Vertindami savo darbo užmokestį darbuotojai į atlyginimą žiūri kaip į pajamų šaltinį ir kaip į 

teisingą atlygį už įdėtas pastangas. 
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17 pav. „Kiek slaugytojai norėtų gauti atlyginimo per mėnesį?“ 

 Didžiajai daliai slaugytojų užtektų ir 2000 litų atlyginimo. Mažesnio atlyginimo norėtų 

slaugytojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą (p = 0,003). Atlikus koreliacinę analizę tarp 

mažesnės algos ir darbo stažo, gautas statistiškai reikšmingas ryšys (p = 0,01). 
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IŠVADOS 
 

1. 70% visų slaugytojų patenkinti savo darbu, nes yra „atsakingi už tai, ką daro“. Chirurginiuose 

skyriuose dirbantiems slaugytojams darbe svarbiausia geri santykiai kolektyve (78,4%), o 

operacinių slaugytojams (89,7%) – įdomus ir mėgstamas darbas. Didesnis darbo užmokestis 

geriau dirbti skatintų net 82,5% visų slaugytojų. Beveik pusei skyrių slaugytojų gerai dirbti 

motyvuotų finansinė parama – premijos; trečdaliui operacinių slaugytojų – vadovų pagyrimai. 

2. Fiziškai pavargsta tiek operacinėse, tiek chirurginiuose skyriuose dirbantys slaugytojai vienodai 

(p ≥ 0,05). Emociškai labiau išsekę slaugytojai, dirbantys operacinėje (p = 0,002). Visada 

nuvargę būna tiek skyriaus (3,9%), tiek (6,9%) operacinių slaugytojai (p ≥ 0,05). Gerai 

emociškai jaučiasi 84,2% slaugytojų, dirbančių dieną negu po naktinio budėjimo (55,0%).  

3. Daugiau nei pusė visų slaugytojų turi I kvalifikacinę kategoriją. Beveik visi slaugytojai 

profesinę kvalifikaciją tobulina siekdami naujų žinių ir įgūdžių. Operacinių slaugytojai savo 

profesinę kvalifikaciją tobulina klausydami paskaitų darbovietėje, o skyrių slaugytojai – lanko 

tobulinimosi kursus. 

4. 76,3% visų slaugytojų dar kartą rinktųsi slaugytojo profesiją, tuo tarpu 23,7% - siektų kitos 

specialybės. Dauguma slaugytojų yra nepatenkinti gaunamu atlyginimu, iš jų 40% norėtų gauti 

2000 litų per mėnesį, dirbdami vieno etato krūviu. 

5. Kilusių kolektyve problemų pašalinimui, visi slaugytojai nurodė: gerinti darbo sąlygas, daugiau 

bendrauti su kolektyvu (darbe ir už darbo ribų), mažinti darbo krūvį priimant daugiau slaugos 

personalo arba mažinant ligonių srautą, taip pat didinti darbo užmokestį, organizuoti prieinamas 

psichologo konsultacijas. 

6. Hipotezė nepasitvirtino: 

Chirurginiuose skyriuose dirbantieji slaugytojai nurodė, kad svarbiausia motyvacija – geri santykiai 

kolektyve ir finansinė parama. 

Operacinių slaugytojams – įdomus ir mėgstamas darbas bei vadovų pagyrimai. 
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

 

 

SLAUGYTOJŲ MOTYVACIJAI GERINTI VEIKSMŲ PLANAS
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1 PRIEDAS  

ANKETA 

 
Esu klinikinės slaugos magistrantė Vaida Namajuškaitė. Rengiu baigiamąjį darbą tema „Chirurginių 

slaugytojų darbo motyvacija ir kvalifikacija“.  
Ši anketa yra anoniminė. Būsiu dėkinga, jei pažymėsite Jums tinkančius atsakymus. Iš anksto dėkoju už sugaištą 

laiką! 
1. Ar Jūs patenkinti savo darbu?(žymėti vieną atsakymą) 

□ jaučiu, kad mano darbas yra reikšmingas; 
□ esu atsakinga (-as) už tai, ką darau; 
□ turiu galimybę mokytis ir tobulėti; 
□ pripažįsta kiti, kad mano darbas yra svarbus. 

 

2. Kas Jus labiausiai vargina darbe (žymėkite +): 
 Labai 

vargina Vargina Nevargina 

1. naktiniai budėjimai    
2. didelis emocinis 

krūvis 
   

3. fizinis krūvis    
4. blogos darbo sąlygos    
5. „spaudimas“ iš 

administracijos 
pusės 

   

6. kolektyvas    
7. kita______________ 

               (įrašykite) 
   

 

3. Jei vargina, nurodykite būdus, kaip galima pašalinti susidariusias problemas: 
□ ______________________________ 
□ ______________________________ 
□ ______________________________ 

 

4. Emocinis išsekimas: (žymėkite +) 
 Visada Kartais Niekada 
esu nuvargęs (-usi)    
jaučiuosi energingai    
jaučiuosi optimistiškai    
jaučiu depresiją    
esu laiminga (-as)    
jaučiuos nelaiminga (-as)    
buvo gera diena    
jaučiuos beviltiškai    
emociškai sudirgusi (-ęs)    
jaučiuos atstumta (-as)    
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5. Kas Jums svarbiausia darbe (galite rinktis kelis variantus)? 
□ įdomus ir mėgstamas darbas; 
□ Jus ir Jūsų darbą vertina kolektyvas; 
□ geri santykiai kolektyve; 
□ geros darbo sąlygos; 
□ galimybė kelti kvalifikaciją ir profesinį meistriškumą; 
□ galimybė daryti karjerą; 
□ geras darbo užmokestis; 
□ vyresnybės pagarba ir pasitikėjimas; 
□ kita ______________ 

6. Geriau dirbti Jus skatintų (galite rinktis kelis variantus): 
□ didesnis darbo užmokestis; 
□ geresnės darbo sąlygos; 
□ patogesnis darbo grafikas; 
□ didesnis savarankiškumas darbe; 
□ dalyvavimas slaugytojų profesinių organizacijų veikloje; 
□ nuoširdesnis neformalus bendravimas kolektyve (vakarėliai, iškylos); 
□ didesnė kolegų pagarba; 
□ sudėtingesnis darbas ir didesnė atsakomybė; 
□ galimybė tobulėti asmenybei; 
□ kita__________________ 

7. Jūsų skyriuje dažniausiai taikomos motyvavimo (skatinimo) priemonės (galite rinktis kelis 
variantus): 

□ vadovų pagyrimas; 
□ geros darbo sąlygos; 
□ premijos; 
□ patogus darbo grafikas; 
□ nuolatinis darbo įvertinimas žodžiu; 
□ nuolatinis darbo įvertinimas raštu; 
□ kita______________________ 

 

8. Kokios nusižengimo priemonės taikomos Jūsų skyriuje? 
□ finansinės nuobaudos; 
□ įspėjimai žodžiu; 
□ įspėjimai raštu; 
□ kita ____________ 

9. Jūsų kvalifikacinė kategorija: 
□ pirma;            □   antra;             □   trečia;              □   neturiu. 

 

10. Kaip Jūs tobulinate savo profesinę kvalifikaciją: 
□ skaitau su profesija susijusią literatūrą; 
□ ieškau literatūros internete; 
□ klausau paskaitų darbovietėje; 
□ dalyvauju mokslinėse konferencijose; 
□ lankau slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus; 
□ dalyvauju distanciniame profesinės kvalifikacijos tobulinime 
□ netobulinu; 
□ kita_________________ 
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11. Kaip patenkate į slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus: 
□ siunčia darbovietė; 
□ savo noru; 
□ skaitau skelbimus; 
□ pataria kolegos; 
□ nesidomiu; 
□ kita_________________ 

 

12. Kas apmoka už kvalifikacijos kursus? 
□ darbovietė;            □   pats (pati). 

13. Kiek kartų per paskutinius 5-ius metus buvote slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 
kursuose? 

□ 1-ą kartą per 5-ius metus; 
□ 3-is kartus per 5-ius metus; 
□ daugiau kaip 3-is kartus per 5-ius metus; 
□ nei karto per 5-ius metus. 

 

14. Kodėl keliate profesinę kvalifikaciją? 
□ noriu išsaugoti darbo vietą; 
□ siekiu naujų žinių ir įgūdžių; 
□ siekiu būti kompetentinga (-as); 
□ siekiu galimybės būti paaukštinta (-u); 
□ siekiu galimybės konkuruoti dėl darbo vietos; 
□ noriu įgyti bendradarbių pripažinimą; 
□ dėl atestacijos rodiklių ir licenzijos pratęsimo; 
□ reikalauja darbdavys. 

 

15. Ar žadate vykti dirbti į užsienį? 
□ taip;          □   ne. 

16. Jei taip – kuriam laikui vyksite į užsienį: 
□ visam laikui;        □   laikinai. 

 

17. Ar pasirinktumėte dar kartą slaugytojos darbą? 
□ taip; 
□ ne, rinkčiausi kitą specialybę (įrašykite)________________________ 

 

18. Ar esate patenkinti savo atlyginimu?  
□ taip, labai; 
□ patenkinta (as); 
□ nei patenkinta (as), nei nepatenkinta (as); 
□ nepatenkinta (as); 
□ labai nepatenkinta (as). 

 

19. Norėčiau gauti atlyginimo ______ lt. 
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20. Išsimokslinimas: 
□ aukštasis (universitetinis); 
□ aukštasis (kolegija); 
□ aukštesnysis (med. mokykla). 

 

21. Ar studijuojate šiuo metu? 
□ taip;            □    ne. 

 

22. Jeigu studijuojate, prašome nurodyti studijų pobūdį: 
□ dieninės bakalauro studijos; 
□ magistro studijos; 
□ doktoranto studijos; 
□ universitetinės neakivaizdinės studijos. 

 

23. Lytis: 
□ vyras;       □   moteris 

 

24. Amžius: 
□ iki 30 m.; 
□ 31-54 m.; 
□ 55 m. ir daugiau. 

 

25. Darbo stažas:       
□ iki 10 m.; 
□ 11-19 m.; 
□ 20 m. ir daugiau. 
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2 PRIEDAS 

EMOCINIS IŠSEKIMAS 

Kaip dažnai Jūs jaučiate šiuos požymius? 
      1                    2                        3                  4                     5                         6                           7  
Niekada     Vieną ar du          Retai          Kartais          Dažnai            Paprastai                 Visada 
                       kartus                                                                                    visada 
 

 
1. Esu nuvargęs                      … 
2. Jaučiu depresiją                  … 
3. Buvo gera diena                 … 
4. Fiziškai sudirgęs                … 
5. Emociškai sudirgęs            … 
6. Esu laimingas                     … 
7. Jaučiuosi lyg „kempinė“    … 
8. Jaučiuosi „perdegęs“          … 
9. Jaučiuosi nelaimingas        … 
10. Jaučiuosi išvargęs              … 
11. Jaučiuosi kaip sugautas      … 
12. Jaučiuosi bevertis               … 
13. Esu nuvargęs                      … 
14. Buvo daug rūpesčių            … 
15. Jaučiuosi netekęs iliuzijų ir pasipiktinęs žmonėmis … 
16. Jaučiuosi silpnas ir bejėgis  … 
17. Jaučiuosi beviltiškai            … 
18. Jaučiuosi atstumta               … 
19. Jaučiuosi optimistiškai        … 
20. Jaučiuosi energingai            … 
21. Jaučiuosi suirzęs                 … 
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3 PRIEDAS 
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