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SANTRUMPOS

MPV – Maslach „perdegimo“ vertinimas
DKA – dirbtinė kraujo apytaka
SPD – skilvelių pertvaros defektas
PPD – prieširdţių pertvaros defektas
SPSS – anglų k. – „Statistical Package for Social Science“ (statistinės programinės įrangos
paketas)
–

PI

pasikliautinasis intervalas

n

-

tiriamųjų skaičius

r

-

koreliacijos koeficientas

x2 -

chi kvadrato kriterijus
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1. ĮVADAS
Didėjantis gyvenimo ritmas, sparčiai progresuojanti medicinos mokslo paţanga, technologijų
tobulėjimas, konkurencija, didėjantys reikalavimai, kvalifikacija, atsakomybė verčia medikus
įtemptai dirbti. Nenuostabu, kad daţnai jie jaučiasi pavargę. Sukelti didelį nuovargį, išsekinti ţmogų
gali bet kuris darbas, tačiau mediko profesija vargina daugiausia.
Tik prieš kelis dešimtmečius pradėta domėtis, diskutuoti dėl darbe patiriamų stresų,
nuovargio, išsekimo poţymių bei jų pasekmių. Pirmieji tyrimai buvo atlikti sveikatos prieţiūros,
slaugos, globos įstaigose stebint bei apklausiant ten dirbančius ţmones. Šis reiškinys buvo
pavadintas „perdegimo“ (burnout – kilusio iš anglų kalbos) sindromu, susilaukė įvairių šalių
mokslininkų didelio susidomėjimo. Tyrėjai „perdegimą“ laiko psichiniu sindromu, kuris apibūdina
idealistiškai nusiteikusių ir atsidavusių, pareigingų ţmonių būseną, kai dėl per didelio profesinio
arba asmeninio pobūdţio krūvio, arba ir dėl vieno, ir dėl kito ţmogus galiausiai pasijunta visiškai
išsekęs. Tai pasireiškia emociniu, sąmoningu ţmogaus atsitraukimu iš savo aplinkos, atsitraukimu
nuo kolegų, klientų ar pacientų, šeimos narių, draugų, galiausiai, atsitraukimu nuo darbo, bet kokių
įsipareigojimų [1].
Lietuvoje vis daugiau gaunama parnešimų apie sveikatos prieţiūros darbuotojų, ypač slaugos
specialistų, pervargimą, emocinį išsekimą, neprofesionalumą, konfliktus darbo aplinkoje,
abejingumą slaugomiems pacientams. Tokie reiškiniai rodo „perdegimo“ sindromo paplitimą tarp
sveikatos prieţiūros darbuotojų. Jei ryte slaugytojas į darbą eina be didelio noro, tai ne todėl, kad jis
blogas specialistas, o todėl, kad jis yra išsekęs, jam reikalingas poilsis, profesionali pagalba.
Slaugytojų darbas išties sunkus,

jiems kasdien tenka artimai bendrauti su sergančiais

ţmonėmis, sergančiųjų šeimos nariais, susidurti su pacientų mirtimi, jų fizine kančia bei neįgalumu,
būtinybe atlikti intymias procedūras, daţnai susidurti su nesėkmigų sprendimų padariniais, fizinio
smurto pavojumi, grėsme susirgti profesine liga, ilgomis darbo valandomis, viršvalandţiais, pareigų
ir įsitikinimų neatitikimu [2]. Pastaruoju metu slaugytojų darbo krūvis vis didėja, daugėja slaugomų
pacientų, didėja atsakomybė, daţniau tenka savarankiškai atlikti svarbius sprendimus, nuo kurių
priklauso pacientų gyvybė. Nuolatinis medicininių technologijų tobulėjimas uţkrauna papildomą
naštą, nes reikia papildomai mokytis [3].
Atsakomybė uţ ţmonių gyvybę daţnai suteikia pasitenkinimą darbu, tačiau neretai slaugytojai
jaučiasi fiziškai ir emociškai išsekę [1]. Ţmonės, kurių profesija reikalauja rūpintis kitais, per tam
tikrą laiką išnaudoja savo teigiamų emocijų resursus, be to, jų organizmas pasidaro nebeatsparus,
negeba priešintis stresams. Jei tokia būsena tęsiasi ilgai, galimas visiškas fizinių jėgų ir psichikos
išsekimas [4], o tokia būsena paveikia asmens motyvaciją, poţiūrį bei elgesį.
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Šios problemos slaugytojų profesinėje bei asmeninėje veikloje paskatino daugiau pasidomėti
„perdegimo“ sindromu, jo atsiradimo prieţastimis, poveikiu, pasireiškimo būdais. Tuo tikslu buvo
atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose dirbantys slaugos
specialistai.

1.1. Darbo tikslas ir uţdaviniai
Šio mokslinio darbo tikslas - ištirti Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose dirbančių
slaugytojų „perdegimo“ sindromo raišką ir paplitimą, jo įtaką slaugytojų elgesiui ir darbinei veiklai.
Uţdaviniai:
1.

Nustatyti slaugytojų, dirbančių Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose,

potencialius „perdegimo“ sindromo rizikos veiksnius ir jų skirtumus, priklausomai nuo
slaugytojų darbo vietos – reanimacijos ir intensyvios terapijos, operacinės, skyriaus padalinių.
2.

Nustatyti slaugytojų, dirbančių Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose,

„perdegimo“ sindromo paplitimą, priklausomai nuo slaugytojų darbo vietos – reanimacijos ir
intensyvios terapijos, operacinės, skyriaus padalinių.
3.

Nustatyti „perdegimo“ sindromo ryšį su slaugytojų, dirbančių Lietuvos ligoninių

kardiochirurgijos centrų

reanimacijos ir intensyvios terapijos, operacinės, skyriaus

padaliniuose, elgesio bei darbinės veiklos pokyčiais.
4.

Nustatyti slaugytojų, dirbančių Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centrų reanimacijos

ir intensyvios terapijos, operacinės, skyriaus padaliniuose, „perdegimo“ sindromo paplitimo
ryšį su galimais rizikos veiksniais.

1.2. Darbo aktualumas, mokslinis naujumas, praktinė reikšmė
„Perdegimo“ sindromas pasireiškia kaip sudėtinis reiškinys, kurio prieţastimis gali būti
darbo aplinkos veiksniai ir individualūs ţmogaus veiksniai, jo socialinė padėtis. Trūkumai
bent viename iš šių veiksnių gali turėti rimtų pasekmių, pasireiškiančių nuolatiniu nuovargiu,
perkrova nuo menkiausios įtampos, energijos stoka, sutrikusiu dėmesiu, daţnėjančiomis
klaidomis tiek darbinėje, tiek asmeninėje veikloje. Ypatingai skausmingos visuomenės
reakcijos sulaukiama, kai klaidas padaro medikai. „Perdegimo“ sindromo poveikis palaipsniui
7

keičia medicinos darbuotojus kaip asmenybes, jie tampa maţiau lankstūs, nepalankiai
reaguoja į juos supančius visuomenės narius, supančią aplinką. Atsiranda abejingumas,
šaltumas, nenoras suprasti, įsiklausyti, nutolstama nuo savo ligonių, jų problemų, kančių.
Sumaţėja atsidavimas darbui, ţmogus mėgina atrasti bet kokią prieţastį neiti į darbą ar
sutrumpinti darbo valandas, daro ilgesnes pertraukas, sureikšmina laisvalaikį, ima labiau
vertinti materialines sąlygas nei pasitenkinimą darbu. Tai labai stipriai pablogina sveikatos
prieţiūros teikiamų paslaugų kokybę, kas turi įtakos visai sveikatos prieţiūros sistemai. Taip
pat „perdegimo“ sindromo poveikis turi rimtų pasekmių medikų asmeniniam gyvenimui. Visa
tai gali atvesti prie saviţudybės, alkoholizmo, narkomanijos, skyrybų. Pastebėta, kad medikų
saviţudybių daţnumas yra dvigubai didesnis nei visoje populiacijoje [3,5].
Lietuvoje apie „perdegimo“ sindromą ţinoma labai maţai, sunku rasti tiek mokslinės,
tiek groţinės literatūros šia tema. Tačiau norint išvengti skaudţių „perdegimo“ sukeltų
pasekmių, būtina apie tai viešai diskutuoti, informuoti visuomenę, kaip to išvengti.
„Perdegimo“ sindromo raiškos ir paplitimo įvertinimas - tai pirmasis tokio pobūdţio mokslo
tiriamasis darbas, kur plačiai nagrinėjama asmens sveikatos prieţiūros darbuotojų (slaugytojų)
„perdegimo“ sindromo paplitimas, galimos jo atsiradimo prieţastys, pasireiškimas bei įtaka
darbuotojo asmeninio gyvenimo kokybei, darbinei veiklai. Lietuvių literatūroje nepavyko rasti
aprašytų studijų, tyrimo metodų, kur būtų kompleksiškai nagrinėjama minėto sindromo raiška bei jo
įtaka medicinos darbuotojams, ypatingai slaugos specialistams. Todėl buvo imta plačiau domėtis šia
tema uţsienio literatūros šaltiniuose, sukurtas nestandartizuotas anoniminis klausimynas (remiantis
amerikiečių mokslininkų išleista literatūra bei jų sukurtais tyrimo metodais), skirtas slaugos
darbuotojų „perdegimo“ sindromo atsiradimo bei rizikos pasireiškimo įvertinimui. Atliekant šį
tyrimą, buvo analizuota galimos „perdegimo“ sindromo atsiradimo prieţastys slaugytojams,
daţniausiai pasitaikantys slaugytojų nusiskundimai, būdingi „perdegimui“. Analizuojama, kaip
„perdegimas“ gali paveikti slaugytojus psichologiškai, fiziškai, kokią įtaką turi slaugytojų elgesiui,
motyvacijai, poţiūriui į darbą, asmeniniam gyvenimui. Buvo lyginama, kokio profilio (pagal
atliekamo darbo pobūdį, specifiškumą, intensyvumą) kardiochirurgijos centruose dirbantiems
slaugytojams „perdegimo“ sindromas gali pasireikšti daţniau.
Tikimasi, kad tyrimo metu gauti duomenys padės nustatyti ir suprasti „perdegimo“ sindromo
keliamą pavojų slaugytojams, o taip pat ir kitiems medicinos darbuotojams; padės suprasti, kad tai
labai rimta problema, reikalaujanti dėmesio, detalesnio, gilesnio ištyrimo bei racionalių sprendimo
būdų, padėsiančių perspėti dėl „perdegimo“ sindromo atsiradimo arba kovoti su sunkiais jo
padariniais. Tikimasi paskatinti ne tik medicinos srities, bet ir kitų sričių mokslininkus spręsti šią, vis
labiau plintančią, tačiau maţai ţinomą ir ištirtą, problemą.
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2. LITERATŪROS APŢVALGA
2.1. „Perdegimo“ sindromo istorija
Daugiau kaip prieš trisdešimt metų tiek mokslinėje, tiek groţinėje literatūroje buvo aprašomi
reiškiniai, pasiţymintys ypatingu nuovargiu, emociniu išsekimu, idealizmo, potraukio dirbamam
darbui sumaţėjimu, tačiau niekas negalėjo apibrėţti šį reiškinį.
„Perdegimo“ sindromo sąvoką 1974 m. pirmą kartą pateikė vokiečių kilmės psichoanalitikas
Herbertas J. Freudenbergeris, norėdamas apibūdinti darbuotojų, teikiančių pagalbą ţmonėms,
psichinį bei fizinį išsekimą. Remdamasis įvairių klinikų, moterų bei vaikų sveikatos centrų, krizių
centrų, slaugos, senelių namų darbuotojų stebėjimais, Freudenbergeris nustatė, jog ypač atsidavę ir
pareigingi darbuotojai greitai nusikamuoja, pervargsta, tampa nervingi, irzlūs, nepatiklūs, praranda
pusiausvyrą, ima neigiamai, abejingai ţiūrėti į savo darbą bei aptarnaujamus ţmones (pacientus).
Daţnai tokiems ţmonės jis atrasdavo ir depresijos poţymių [1,6,7,8].
Po pasirodţiusių pirmųjų Freudenbergerio straipsnių šia tema pradėjo domėtis ir kitų šalių
mokslininkai, taip „perdegimo“ sindromas tapo sistemingų tyrinėjimų objektu. Pradţioje jis buvo
suvokiamas, kaip psichologinis sindromas, pasireiškiantis tam tikra organizmo reakcija į
įsisenėjusius stresą darbe sukeliančius veiksnius [9].
1976 m. „perdegimo“ reiškinį ėmė nagrinėti socialinės psichologijos specialistė Christina
Maslach iš Berklio universiteto (Kalifornija) [1]. Ji tyrinėjo emocinę būklę ir kitus jausmus bei
reakcijas darbuotojų, dirbančių ţmonių aptarnavimo bei slaugos sferoje. Jos manymu, tikslinga
buvo tirti tas profesijas, kurių tikslas yra suteikti ţmonėms reikalingą sveikatos pagalbą, kurios gali
išsiskirti emociniais bei kitais stresą sukeliančiais veiksniais [10]. Tiek Freudenbergeris, tiek
Maslach pirmuosiuose straipsniuose aprašo „perdegimo“ sindromą kaip reiškinį, įvardina jį bei
parodo, kad tai nėra retai pasitaikanti ţmogaus reakciją į darbo metu stresą sukeliančius veiksnius. Iš
klinikinės pusės dėmesys buvo sutelktas į „perdegimo“ sindromo simptomus bei psichinės sveikatos
klausimus, iš socialinės pusės – buvo orientuojamasi į sveikatos prieţiūros bei pagalbos darbuotojų
ir klientų, pacientų santykius. Išnagrinėję pirmųjų apklausų rezultatus autoriai padarė išvadą, kad
„perdegimo“ reiškinys turi tam tikrą dėsningumą. Pirmiausia, buvo aišku, kad slauga ir kitos
sveikatos pagalbos suteikimo paslaugos reikalauja daug pastangų bei energijos ir kad emocinis
išsekimas nėra paprasta reakcija į perkrovas darbe. Antra, kad darbuotojai, stengdamiesi apsaugoti
save nuo emocinio streso darbe, pradeda nutolti nuo aptarnaujamų ţmonių, nuo jų skausmo ir
kančių, taip tapdami bejausmiais, nehumaniškais, abejingais, grubiais darbuotojais [1,11,12,13,14].
Pasirodę teiginiai sukėlė didelį kitų mokslininkų susidomėjimą bei susirūpinimą „perdegimo“
sindromu, kas paskatino naujų tyrimų bei publikacijų padaugėjimą apie šį reiškinį. Tačiau vis dar
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egzistavo daugybė skirtingų nuomonių, kas yra „perdegimo“ sindromas, kaip galima jį įveikti, vis
dar nebuvo įprasto, standartinio apibrėţimo. Skirtingi ţmonės šį terminą naudojo kalbėdami apie
skirtingus dalykus, todėl ne visada buvo įmanoma konstruktyviai diskutuoti apie šią problemą ar ją
spręsti [15]. Vieni mokslininkai „perdegimo“ sindromą vertino kaip streso, patiriamo darbe, formą,
susijusią su tokiomis bendromis koncepcijomis, kaip pasitenkinimas darbu, organizacinis
įsipareigojimas ir darbo kaita [9,16,17]. D.Gillespie šį reiškinį apibrėţia kaip reakciją į ilgalaikį su
darbu susijusį stresą, kuriam būdingos fizinio, psichologinio ir emocinio pobūdţio gynybinės
reakcijos [18]. Amerikiečių mokslininkas C.Cherniss „perdegimą“ apibūdina kaip rezultatą
transakcinio proceso, į kurį įeina darbo krūvis, stresas ir psichologinis prisitaikymas, kai pradţioje
uoliai dirbęs profesionalas vėliau dėl patirtų stresų pasitraukia iš darbo. Jis net pateikė tris
„perdegimo“ stadijas:
Pirmoji stadija – stresas, kai sutrinka pusiausvyra tarp reikalavimų ir galimybių.
Antroji stadija – spaudimas. Tai ūmi, trumpalaikė emocinė reakcija į šios pusiausvyros
sutrikimą. Atsiranda baimė, įtampa, nuovargis, išsekimas.
Trečioji stadija – gynimasis puolant. Jos metu keičiasi poţiūris ir elgesys, atsiranda tendencija
su klientais elgtis šaltai, dirbti mechaniškai ar net grubiai, su išankstine neigiama nuostata. Taip
stengiamasi patenkinti savo paties poreikius [19].
Nepaisant skurdţių ţinių bei vieningos nuomonės dėl „perdegimo“ sindromo, jo kilmės,
buvo pradėta ieškoti būdų, kaip to išvengti. Pirmuoju intervencijos metodu tapo seminarai
„perdegimo“ sindromo temomis [20,21,22,23].
9-ajame dešimtmetyje buvo atlikta kur kas daugiau sisteminių tyrimų, ištirta didesnės
populiacijos grupės. Buvo naudota ne tik kiekybiniai tyrimo metodai (anketinės apklausos), bet ir
kokybiniai tyrimai (tiesioginis stebėjimas, daugiausia interviu metodas), remtasi sudėtingesne
statistika [24,25,26]. Daugėjant atliekamų įvairaus sudėtingumo tyrimų, atsirasdavo vis naujų
alternatyvų, padedančių suvokti „perdegimo“ sindromo kilmę, vystymosi eigą [27,28]. Viena iš jų –
R.T.Golembievskio bei R.F.Munzenriderio sukurtas „perdegimo“ sindromo fazių vystymosi
modelis, kuriuo galima vertinti visų trijų „perdegimo“ dimensijų (emocinio išsekimo,
depersonalizacijos, sumaţėjusio veiksmingumo) fazių (nuo aukštos iki ţemos) lygį. Šio modelio
grįstais tyrimais buvo nustatyta, kad fazių progresavimas nuo ţemo iki aukšto „perdegimo“
dimensijų lygio turi didelės neigiamos įtakos ţmogaus asmeninio bei darbinio gyvenimo kokybei
[9].
Iš visų sukurtų „perdegimo“ sindromo tyrimo metodų stipriausias psichometrines savybes
turintis ir tuo metu didţiausio pripaţinimo susilaukęs buvo Christin Maslach sukurtas „perdegimo“
vertinimo metodas - MPV (Maslach Burnout Inventory - MBI), padedantis nustatyti, kaip daţnai
sveikatos prieţiūros ir pagalbos darbuotojai kenčia nuo „perdegimo“ [29,30]. MPV iš pradţių buvo
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pritaikytas tik darbuotojams, dirbantiems ţmonių aptarnavimo sferoje, tirti. Tačiau, atsiţvelgus į
pedagogų susidomėjimą „perdegimo“ sindromu, Ch.Maslach ir S.E.Jackson sukūrė antrąją MPV
versiją, pritaikytą edukacinei sferai [31]. MPV metodas tapo pirmo pasirinkimo „perdegimo“
matavimo instrumentu Šiaurės Amerikoje, vėliau pradėtas naudoti daugelyje kitų šalių. Tačiau
Europos šalių tyrėjai susidūrė su problemomis dėl šio metodo tinkamumo europietiškai darbo
kultūrai. Atlikus tyrimus, gauta didelių netikslumų. Tyrėjai privalėjo perdaryti šį metodą, pritaikant
kiekvienos šalies sveikatos prieţiūros ar kitai tiriamai sistemai [32,33,34].
Vėlesniais metais „perdegimo“ sindromo samprata buvo išplėsta uţ ţmogaus aptarnavimo ir
mokymo sferų ribų (buvo tiriami dvasininkai, kompiuterių technologai, karo, vadybos darbuotojai)
[11,33]. Buvo pradėta naudoti ir kiti struktūriniai tyrimo modeliai, kurie leido tyrinėtojams tirti
įvairių organizacinių veiksnių sąveiką su trimis „perdegimo“ sindromo dimensijomis (emociniu
išsekimu, depersonalizacija, sumaţėjusiu veiksmingumu); leido tirti daugelio veiksnių (ţmogaus
asmeninių bei darbo aplinkos) poveikį darbuotojams vienu metu, taip pat leido atskirti labai
reikšmingus ir maţiau reikšmingus veiksnius „perdegimo“ sindromo atsiradimui [36,37,38].
Tiriant įvairių profesijų ţmones buvo prieita tokios nuomonės, kad „perdegimo“ sindromas
gali būti kaip viena iš nerimo ir depresijos išraiškos formų [39]. Tačiau atliktų kelių tyrimų metu,
naudojant MPV ir įvairius depresijos vertinimo metodus, buvo nustatyta, kad „perdegimo“
sindromas yra charakteringai susijęs su darbo aplinka, su tam tikromis situacijomis darbe ir
būdingas ţmonėms, neturėjusiems psichopatologinių nusiskundimų, kai tuo tarpu paprastoji
depresija linkusi pasireikšti bet kurioje ţmogaus asmeninio gyvenimo srityje. Bet neatsisakyta
nuomonės, kad individai, kurie linkę į depresiją, yra labiau paţeidţiami „perdegimo“ sindromo [40].
Naujausiais tyrimais mėginama įrodyti, kad dauguma „perdegimo“ sindromo elementų
sutampa su neurastenijos, susijusios su darbu, elementais. Tačiau šios sąsajos prigimtis vis dar yra
spėlionių lygmenyje [41,42].

2.2. „Perdegimo“ sindromo atsiradimo prieţastys
Dar iki šiol nėra vieningos nuomonės dėl „perdegimo“ sindromo atsiradimo prieţasčių.
Egzistuoja ne viena teorija apie šio reiškinio kilmę, vystymąsi. Tačiau visi tyrėjai yra tos nuomonės,
kad šis procesas prasideda nuo per didelių įsipareigojimų, susijusių su profesija, darbu, karjera, nuo
per didelio atsidavimo pacientams, klientams, partneriui, šeimai, vaikams, taip pat kokioms nors
idėjoms, siekiams [43,44,45,46].
Iš pradţių ţmogus išradingai ir labai pakiliai dirba, tiki idealais, prisiima aibę įsipareigojimų,
siekia įgyvendinti svarbiausiais gyvenime tapusius planus. Ţmogus liepsnoja smarkiai ir ryškiai, bet
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liepsna tolydţio maţėja, kol visai uţgesta – sudega [47]. Vargu ar tarp tokių ţmonių rastume bent
vieną, kuris pripaţintų, jog šiuo metu jis jau nebepajėgia pakelti uţgriuvusios naštos, jog
nesusidoroja su savo pareigomis, yra bejėgis. Priešingai – asmenys, kuriems gresia „perdegimas“,
beveik visada turi nepaprastai išugdytą atsakomybės supratimą ir toli graţu ne taip greitai nuleidţia
rankas. Ne, jie ima dar labiau stengtis, dar daugiau pasiaukoja dėl darbo. Jie kaip galėdami slepia
savo išsekimą, kol visai netenka jėgų. Tokie ţmonės, ypač moterys, dar daugiau aukosis, dar
daugiau duos ir veikiausiai vis maţiau gaus [48]. Nepasitenkinimas, nusivylimas gali virsti
rezignacija ir net neviltimi bei pagieţa. Atsiradę simptomai palaipsniui stiprėja ir pradeda
kontroliuoti asmens jausmus ir veiksmus [49,50].
Mokslininkai „perdegimo“ sindromo prieţastis grupuoja į dvi kategorijas:
1.

Individualius veiksnius.

2.

Su darbu susijusius veiksnius.

2.2.1. Individualūs veiksniai
Analizuojant „perdegimo“ atsiradimo prieţastis, būtina aptarti ne tik ţmones supančią darbo
aplinką, bet jų unikalias savybes – individualius veiksnius tokius, kaip:
Sociodemografinius rodiklius: amţių, lytį, šeimyninę padėtį, išsilavinimą;
Ilgalaikes asmenines savybes: ištvermę, savigarbą, reakciją į stresą bei
sugebėjimą susidoroti su problemomis;
Poţiūrį į darbą: ţmogaus supratimą apie atliekamą darbą, jo lūkesčius,
atsakomybės jausmą [51,52,53].

Sociodemografiniai rodikliai
Tyrimų metu buvo nustatyta, kad iš visų demografinių rodiklių amţius yra labiausiai susijęs
su „perdegimo“ atsiradimu. Šis reiškinys daugiau pasireiškia jaunesniems darbuotojams nei
trisdešimt penkerių, keturiasdešimties metų ir vyresnio amţiaus ţmonėms [54,55,56,57]. Amţius
daţnai painiojamas su darbo patirtimi, bet tyrimų rezultatai aiškiai rodo, kad „perdegimo“ rizika
didesnė ankstyvuoju karjeros laikotarpiu. Nustatyta, kad, paprastai, karjeros pradţioje „perdegimą“
patyrę darbuotojai išeina iš darbo, o išlikusiųjų ilgiau dirbančių „perdegimo“ laipsnis būna
atitinkamai maţesnis [58,59,60].
Lyties demografinis rodiklis nėra toks stiprus prognostinis „perdegimo“ veiksnys, nors
ankstesnių tyrimų metu buvo suformuluota aiški nuomonė, kad „perdegimą“ daţniau patiria
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moterys [61,62]. Tai daugumoje priklauso nuo to, kokios profesijos ţmones tiriama. Ankstesni
tyrimai buvo atliekami tik ţmones aptarnaujančioje bei pedagoginėje sferoje, kur vyravo moterys, o
pradėjus tirti įvairių profesijų ţmones (karo tarnybos, kompiuterių technologijos, dvasininkų ir kt.),
paaiškėjo, kad didelio skirtumo tarp lyčių nėra, tiek vieni, tiek kiti per daug neišsiskiria „perdegimo“
pasireiškimo daţnumu. Tik buvo pastebėta, kad moterims daugiau būdinga emocinio išsekimo
dimensija, o vyrams – depersonalizacijos dimensija [63,64].
Kalbant apie šeimyninę padėtį, buvo pastebėta, kad neturėję vedybinės patirties (ypač vyrai)
ţmonės yra labiau linkę „perdegti“, nei sukūrę šeimas ar išsiskyrę [9,65].
Kai kuriuose tyrimuose buvo nustatyta, kad aukštesį išsilavinimą turintys ţmonės daţniau
patiria „perdegimą“ arba aukštesnį jo laipsnį, nei maţiau išsimokslinę ţmonės. Manoma, kad tai
susiję su tuo, jog aukštesnį išsilavinimą turintys darbuotojai, paprastai, uţima aukštesnes pareigas,
dirba labiau atsakingą ir didesniu stresų kiekiu pasiţymintį darbą [66,67,68]. Taip pat manoma, kad
aukštesnio išsilavinimo ţmonių su darbu susiję lūkesčiai yra didesni, dėl to jie patiria didesnį stresą,
kai tie lūkesčiai lieka nepatenkinti [69].
Asmeninės savybės
Tiriant, kuriems ţmonių tipams kyla didesnė „perdegimo“ rizika, buvo nustatyta, kad
maţesniu ištvermingumu pasiţymintys ţmonės (kalbant apie dalyvavimą kasdieninėje veikloje ar
kontrolės – patikrinimų atvejais, darbo aplinkos bei sąlygų pokyčių atvejais) patiria aukštesnį
„perdegimo“ laipsnį, ypač emocinio išsekimo dimensijos atţvilgiu.
„Perdegimo“ sindromas rečiau pasireiškia tiems ţmonėms, kurie atsakomybę dėl darbo
vietoje vykstančių įvykių pasekmių, įvairių darbo planų įgyvendinimo, pasiekimų darbe priskiria tik
sau, pasikliauna tik savimi, savo sugebėjimais. Tuo tarpu, darbuotojai, linkę uţduotis, atsakomybę
nustumti kitiems, įtakingesniems ţmonėms, pasinaudoti kitų idėjomis bei nuopelnais, daugiau
rizikuoja „perdegti“ [70].
Aiškinantis sąsajas tarp reakcijos į stresus, jų sprendimo būdus ir „perdegimo“ pasireiškimo
daţnumą, nustatyta, kad tų, kurių reakcija į stresą, susidorojimą su problemomis būdas yra aktyvus
ir konfrontacinis, rizika patirti yra maţesnė, nei tų, kurie į visa tai reaguoja pasyviai [71].
Taigi, ţemas ištvermės lygis, ţema savigarba, pasitikėjimas savimi bei vengimas įveikti savo
problemas daţniausiai sudaro individo, linkusio į stresus, modelį [70,71].
Taip pat buvo pastebėta, kad „perdegimo“ sindromo atsiradimo riziką didina šios ţmogaus
savybės: nerimas, priešiškumas, drovumas, polinkis į depresiją, paţeidţiamumas, emocinis
nestabilumas, polinkis į psichologinį stresą, didelis konkurencingumas, ūmus gyvenimo būdas,
didelis poreikis kontroliuoti [72].
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Požiūris į darbą
Daţniausiai, ateidamas į darbą ţmogus jau būna susidaręs tam tikrą nuomonę apie darbo
aplinką, sąlygas, darbo pobūdį, nusiteikęs atlikti tam tikrą, svarbų vaidmenį, ateina su tam tikrais
lūkesčiais. Tačiau, kaip taisyklė, išdirbus kurį laiką, darbuotojas supranta, kad jo lūkesčiai toli graţu
neatitinka realybės [73]. Kuo didesnį atsakomybės jausmą turintis, atkaklesnis, kruopštesnis
individas, tuo pradţioje jis daugiau sunkiai ir sąţiningiau dirbs, atkakliai sieks patenkinti savo
lūkesčius, kol pagaliau, nesulaukęs siekiamų rezultatų, jis prieis prie emocinio išsekimo,
depersonalizacijos, sumaţėjusio veiksmingumo [74,75].
Kad būtų aiškiau suprasti, kokių kategorijų ţmonės labiau linkę „perdegti“, pateikiamos
mokslininko Eckarto Mullerio tyrimų metu padarytos išvados [70]. Jis teigia, kad „perdegimo“
išsivystymas priklauso ir nuo individo, ir nuo aplinkybių. Suprantama, kad yra ypatingų gyvenimo
aplinkybių, kurios per trumpesnį ar ilgesnį laiką suţlugdo net stipriausiuosius, geriausiuosius
ţmones. Ateina ta diena, kai nors ir kokia smulkmena bus tas paskutinis lašas, perpildęs ţmogaus
galimybių taurę. Tačiau yra ţmonių, kuriems iš anksto nulemta „perdegti“. E. Mullerio nuomone:
Baikštūs ţmonės lengviau paţeidţiami negu drąsūs.
Suvokiantiems savo vertę „perdegimas“ gresia rečiau. Nepilnavertiškumo jausmas
padidina rizikos laipsnį.
Nuosekliai einąs savo keliu ir savo uţsibrėţto tikslo siekiąs ţmogus yra geriau apsaugotas
nuo „perdegimo“ negu tas, kurį lengva sutrikdyti, išvesti iš kelio.
Neramūs, į depresiją linkę asmenys suserga greičiau nei blaiviai mąstantys.
„Perdegti“ linkusiems asmenims sunkiau rasti sveiką kompromisą. Jie arba siekia, kad
viskas būtų kaip jie nori, arba nusileidţia kitiems.
Greičiau „perdega“ ţmonės, kurie idealizuoja savo darbą (mano darbas – mano
gyvenimas) ir puoselėja viltis pasiekti meistriškumo. Be darbo nieko nemato.
Labai didelė rizika „perdegti“ yra asmenims, praeityje jau patyrusiems krizę, jie ir
vėlesniame gyvenime į profesinius bei asmeninius sunkumus reaguoja krizėmis, nes nesugeba su
jomis susidoroti.
Neorganizuoti laiko švaistytojai, nesugebantys jo planuoti greičiau išsenka ir galiausiai
„perdega“.
Uţsispyrėliai, kurie nori viską daryti patys ir nepriima jokios pagalbos, yra labiau
paţeidţiami.
Budruoliai, kurių dėmesio antenos daugiau nukreiptos į išorę negu į vidų, taip pat linkę
„perdegti“.
Taip pat greičiau „perdega“ tie ţmonės, kurie:
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o

nepaiso, nekreipia dėmesio į savo organizmą, jo siunčiamų perspėjamųjų
signalų;

o veikia priešingai negu reikalauja jų organizmo vidinis ritmas arba nesutaria su
savuoju „aš“;
o išvarginti stresų, nesugebantys įveikti sunkumų ir nemokantys atsipalaiduoti;
o labai jautrūs, perdėtai į viską reaguojantys;
o fantazuotojai, neryţtingi ir skrupulingi ţmonės, kurie uţsibrėţia didelius tikslus
ir nedrįsta pasukti iš numatyto kelio;
o linkę pastoviai niurzgėti, kuriems viskas negerai.

2.2.2. Su darbu susiję veiksniai
Ch.Maslach ir M.P.Leiter (1997 m.) suformulavo šešias pagrindines su darbo aplinka
susijusias prieţastis, skatinančias “perdegimo” sindromo atsiradimą, pavadindami tai šešiomis
darbinio gyvenimo sritimis [76]:
1. darbo krūvis,
2. kompetencija ir galimybės,
3. atlygis,
4. bendruomenė,
5. teisingumas,
6. vertybės.
Autoriai šio sindromo atsiradimą sieja su nuolatiniu nesuderinamumu tarp ţmonių ir jų darbo
aplinkos – šešių darbinio gyvenimo sričių. Kuo didesnis nesuderinamumas tarp asmens ir jo darbo,
tuo didesnė „perdegimo“ tikimybė, ir atvirkščiai – kuo didesnis suderinamumas, tuo didesnė
įsitraukimo į darbą tikimybė [76]. Paprastai, darbinantis į tam tikrą įstaigą darbdavys bei būsimas
darbuotojas aptaria darbo sąlygas, pasirašo darbo sutartį, sudaro, taip pavadinkime, psichologinį
kontraktą [77]. Nesuderinamumas pasireiškia tuomet, kai psichologinio kontrakto sudarymo
proceso metu lieka neišspręsti esminiai klausimai arba, kai darbo santykiai pasikeičia į tokius, kurie
darbuotojui yra nepriimtini. Mokslininkai teigia, kad esmė yra ne organizacijos ar individo poreikiai
ir tikslai, bet judviejų santykiai. Akcentuojama ne organizacijos produktyvumas ar individo karjeros
pasiekimai, bet būdai, kuriais darbuotojai ir organizacija sukuria gyvybingus, ilgalaikius darbinius
santykius [76,78,79].
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Darbo krūvis
Didėjantis darbo krūvis turi dėsningą sąryšį su „perdegimu“, ypač su emociniu išsekimu.
Individai, dirbdami dideliu darbo krūviu bei spaudţiami tai padaryti per trumpą laiko tarpą, kuriems
trūksta paramos ir laiko pilnai atsigauti nuo aukštus reikalavimus keliančio darbo, palaipsniui
išeikvoja savo energiją tiek, kad ją atstatyti tampa nebeįmanoma [35]. Darbo krūvio
nesuderinamumas su ţmogaus galimybėmis yra ne tik ilgos darbo valandos, viršvalandţiai, bet ir
darbo pobūdţio neatitikimas, kai darbuotojui trūksta gebėjimų ar polinkio tam tikrai darbo rūšiai.
Sveikatos prieţiūros darbuotojus ypatingai nuvargina emocinis darbas, reikalaujantis nuolat parodyti
emocijas, kurios neatitinka jų tikrosios savijautos, jų tikrųjų jausmų [28,80].
Kompetencija ir galimybės
Kompetencijos ir galimybių nesuderinamumo atveju darbuotojai patiria stresą, kai jie jaučiasi
atsakingi uţ pavestų pareigų vykdymą, bet susiduria su galimybių trūkumu tuos įsipareigojimus
įvykdyti. Tai gali būti dėl nepakankamai skiriamų priemonių kokybiškam darbo uţduočių
atlikimui, dėl nepakankamos darbuotojo kompetencijos, pareigybės pavestiems darbams atlikti. Šis
nesuderinamumas išprovokuoja ţmogaus darbo efektyvumo, savirealizacijos sumaţėjimą [54].

Atlygis
Šis nesuderinamumo tipas susijęs su tinkamo atlygio uţ atliktą darbą trūkumu. Tai gali būti
finansinis atlygis, kuomet darbuotojas negauna atlyginimo ar priemokų, atitinkančių jo atliekamo
darbo sunkumą, intensyvumą, kokybę. Kartais dar svarbesnis yra socialinio atlygio stygius, kuomet
sunkus ţmogaus darbas ignoruojamas, neįvertinamas kitų visuomenės narių, ypač kolegų, įstaigos
vadovų (įrodyta, kad vadovų paramos ir įvertinimo trūkumas yra ypač svarbus, svarbesnis net uţ
bendradarbių paramos trūkumą). Tokiu atveju nuvertinamas ne tik atliktas darbas, bet ir jį atlikęs
asmuo [76,81]. Darbuotojams, dirbantiems ţmogaus aptarnavimo sferoje, didelį vaidmenį atlieka jų
pacientų, klientų įvertinimas, parama. Atlygio stoka yra glaudţiai susijusi su darbo efektyvumo
sumaţėjimu, neigiamu poţiūriu į organizaciją, kurioje dirbama bei jos vadovus [82,83]. Tačiau
buvo pastebėta, kad ir per didelis atlygis gali įtakoti “perdegimo” atsiradimą. W.B.Schaufeli ir kiti
autoriai tyrimų metu nustatė, kad asmenys, kurie save vertina maţiau kompetentingais uţ kolegas,
gaunančius tokį patį atlygį, patiria įtampą, stresą, susijusius su neteisingumu [71,84].
Bendruomenė
Kiekvieno ţmogaus veiklumas, darbo efektyvumas priklauso nuo organizacijos vidaus
klimato, nuo pačio ţmogaus poţiūrio į kolektyvą, sugebėjimus bendrauti. Daugelio tyrimų
duomenimis “perdegimo” sindromas vystosi greičiau tiems ţmonėms, kurie kolektyve jaučiasi
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nesaugiai, kurie nesulaukia iš kolegų ar vadovų paramos, uţuojautos, profesinės pagalbos, patarimų,
pripaţinimo, negali pasidalinti savo dţiaugsmais, pasiekimais [85,86]. Didţiausią destrukcinį
poveikį bendruomenėje turi įsisenėję ir neišspręsti konfilktai tarp kolegų ar vadovaujančių asmenų.
Tokie konfliktai sukelia nuolatinį frustracijos ir priešiškumo jausmą bei sumaţina socialinės
paramos tikimybę [87].

Teisingumas
Teisingumas yra stiprios bendruomenės savybė, kuri, daugumoje, atspindi organizacijos
administravimo kokybę. Teisingumas yra vadovų paramos darbuotojams bruoţas. Jis uţtikrina
pagarbą, pasitikėjimą ir patvirtina darbuotojų savęs įvertinimo suvokimą. Abipusė ţmonių pagarba
yra esminis dalykas bendruomeniškumo pojūčiui [88]. Teisingi sprendimai yra tie, kurie priimami
apsvarsčius skirtingas personalo narių sąlygas, paskirsčius išteklius ir galimybes atsiţvelgiant į
organizacijos tikslus, o ne į asmeninę privilegijuotą individų ar jų grupių naudą. Nesuderinamumas
tarp asmens ir jo darbo aplinkos atsiranda tuomet, kai darbuotojas pajunta egzistuojančią neteisybę
dėl darbo krūvio, atlygio, lygių galimybių suteikimo, pripaţinimo, sprendimų priėmimo.
Teisingumo stoka darbo aplinkoje sukelia emocinį stresą, pereinantį į išsekimą, skatina neigiamo
poţiūrio į darbą formavimąsi [4].
Vertybės
Vertybių nesutapimas kelia didelę grėsmę sugriauti ţmonių santykius su darbu. Vertybės
darbiniame gyvenime yra personalo santykių su darbu esmė ir apima idealus, motyvaciją, kurie juos
paskatino dirbti toje organizacijoje. Tai ryšys tarp individų ir jų darbovietės, kuris yra platesnis nei
vien mainai, keičiant laiką į pinigus ar paaukštinimą [76]. Gerai veikiančios organizacijos esminis
rodiklis yra individo ir organizacijos poreikių, tikslų, siekių, darbo kultūros bei strategijos sutapimas.
Kai kuriais atvejais ţmonės gali jausti, kad darbas verčia juos daryti tai, kas, jų manymu, yra
neetiška ir neatitinka jų pačių vertybių (kai darbuotojui tenka organizacijos vardan meluoti klientui
ar nesakyti jam tiesos). Kitais atvejais galimas nesuderinamumas tarp asmeninio karjeros, vertybių
siekimo ir organizacijos vertybių. Tuomet darbuotojai persidirba kitose gyvenimo sferose, siekdami
sukurti reikšmingą indėlį [89,90]. Ţmonės taip pat gali pakliūti tarp prieštaraujančių pačios
organizacijos vertybių, kai, pavyzdţiui, esama neatitikimo tarp didingos uţsibrėţtos misijos ir
realios veiklos, galimybių (aukštos kokybės aptarnavimas ir kaštų ribojimas yra labai daţnai
pasitaikanti situacija sveikatos prieţiūros sistemoje). Kuo yra maţesnis vertybių sutapimas, tuo kyla
didesnė grėsmė sugriauti ţmonių santykius su įstaiga, kurioje jie dirba ar net pakeisti nuomonę apie
savo profesiją. Individas praranda motyvaciją dirbti dėl bendrų idėjų, pasiekimų, darbas ir karjera
tampa nebereikšmingi, jis nuolat jaučia įtampą, nepasitenkinimą [65,91]. Beprasmis darbas skatina
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abejingumą, nepasitikėjimą savimi, nekompetentingumą, veiklos efektyvumo sumaţėjimą,
galiausiai “perdegimą”.
Analizuodami minėtų šešių darbinio gyvenimo sričių tarpusavio ryšį ir sąsajas su
“perdegimo” atsiradimu, tyrėjai daro prielaidą, kad vertybės gali vaidinti pagrindinį katalizatoriaus
vaidmenį kitų darbinio gyvenimo sričių atţvilgiu. Kita prielaida – kad visų šešių sričių svarbos
lyginimas gali atspindėti svarbias ţmogaus individualias savybes. Pavyzdţiui, kai kuriems ţmonėms
svarbesnis gali būti atlygio, nei vertybių nesuderinamumas. Tebėra neaišku, iki kokio lygio
darbuotojai gali toleruoti nesuderinamumus, ir tai gali priklausyti tiek nuo ţmogaus individualių
savybių, jo poreikių, tiek nuo šešių darbinio gyvenimo sričių

suderinamumo su darbuotojo

poreikiais lygio. Pavyzdţiui, ţmogus gali būti nusiteikęs toleruoti nesuderinamumus darbo krūvio
srityje, jei jis susilaukia įvertinimo ir gero uţmokesčio, gerai sutaria su kolegomis, jaučia, kad jo
darbas yra vertinamas ir svarbus, ir pan. [76,92].
Taigi, nesuderinamumai šiose šešiose esminėse darbinio gyvenimo srityse nėra vien tik
sąrašas, bet jomis norima pateikti suvokimą apie ţmonių santykius su darbu ir krizes, kurias jie
patiria vystantis šiems santykiams.

2.3. “Perdegimo” sindromo klinika ir pasekmės
„Perdegimo“ sindromą galima būtų apibrėţti kaip sudėtingą procesą, susidedantį iš trijų
dimensijų [80,93]:
1. Psichologinio (emocinio) išsekimo, kuris pasireiškia persidirbimu, fiziniu, psichiniu
nuovargiu, nebesugebėjimu vykdyti keliamų reikalavimų. Tai pagrindinė „perdegimo“ kokybinė
savybė ir aiškiausiai pasireiškianti šiame sudėtingame procese. Apklausose dalyvaujančių ţmonių
paprašius apibūdinti „perdegimo“ sindromo pasireiškimą, jie daţniausiai nupasakoja psichologinio
(emocinio) išsekimo patyrimus. Tai daugiausia minima ir geriausiai išanalizuota dimensija.
2. Depersonalizacijos, pasireiškiančios atsainiu poţiūriu į atliekamą darbą, pareigas, abejinga
ar negatyvia reakcija į aptarnaujamąjį kontingentą. Ji atspindi ţmonių santykius su atliekamu darbu,
ţmonių susidorojimą su iškilusiais sunkumais darbo aplinkoje, atsiribojimą nuo esamų ir potencialių
problemų kaip savigynos reakciją.
3. Sumaţėjusio veiksmingumo, kuris atspindi nekompetentingumo pojūtį, pasiekimų bei
efektyvaus darbo trūkumą. Tai sudėtingiausia dimensija, daţnai pasireiškianti kaip emocinio
išsekimo ir depersonalizacijos kombinacija. Dideli reikalavimai, atsakomybė, prisidėjęs emocinio
išsekimo bei depersonalizacijos poveikis sutrikdo ţmogaus darbinę veiklą, jis tampa nebeveiklus,
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nebeaktyvus, nebepasitikintis savo sugebėjimais ir kompetencija. Kaip teigia M.P.Leiter [94,95],
sumaţėjusio veiksmingumo prieţastys daugiau susiję su atitinkamų resursų stoka, kai tuo tarpu,
emocinio išsekimo bei depersonalizacijos prieţastys – dideli darbo krūviai bei socialinio pobūdţio
konfliktai.
“Perdegimo” sindromas neišsivysto per vieną dieną. Kaip teigia H.J.Freudenbergeris:
“Perdegimas” – tai tokia būsena, kuri vystosi lėtai, ilgą laiką patiriant stresus ir švaistant energiją.
Tai energijos išsekimas, tai nusialinimas dėl per didelio krūvio – vidinio ir išorinio – šeimoje, darbe,
dėl didelių draugų, meiluţių ar visuomenės reikalavimų. Visa tai atima iš ţmogaus paskutinę
energiją, vidines galias, sunaikina pasipriešinimo mechanizmą. Tai emocinė būsena, kuriai būdingi
nepaprastai stiprūs stresai ir kuri kenkia asmeninei motyvacijai ir elgesiui” [12].
Thorstenas Dargatzas rašo: “Tikslai, norai ir viltys negali būti įgyvendinti, o pastangos
pasiekti norimų dalykų darosi vis beviltiškesnės, jėgų atsargos baigiasi, ateina išsekimas.” Jis sudarė
paprastą “perdegimo” psichologinę formulę [96]:
maţas

didelis
energijos atidavimas

→

efektas

jokio

←

energijos papildymo

Įvairūs mokslininkai ir tyrinėtojai, kurie intensyviai nagrinėjo “perdegimo” sindromo
fenomeną, teigia, kad “perdegimas” vyksta fazėmis, skirtingomis stadijomis, kurių trukmę ir eilės
tvarką galima tik apytikriai nustatyti, kadangi jo simptomai yra daugialypiai, skirtingai pasireiškia,
persipina, jų neįmanoma aiškiai išskirti, kartais jie net sluoksniuojasi. Simptomai, stadijos sunkumo
laipsnis ir trukmė priklauso nuo asmens gyvenimo sąlygų ir aplinkybių: nuo to, kokį ţmogus save
įsivaizduoja, nuo praeities, nuo sugebėjimo reaguoti į krūvį, nuo amţiaus, gyvenimo patirties ir
sveikatos [97,98].
Atskiros “perdegimo” sindromo stadijos turi skirtingus simptomus. Tie simptomai stiprėja,
skatina vienas kitą, tampa vis sunkiau pakeliami ir galiausiai baigiasi visišku išsekimu –
“perdegimu”. Šito proceso pradţia visada yra tam tikros ţmogaus pastangos įrodyti kaţką sau
pačiam, įrodyti kitiems ir nerealus siekimas įgyvendinti norus ir paties uţsibrėţtus tikslus [99].
Yra daug ginčijamasi, kas yra tas “mygtukas”, kurį paspaudus prasideda “perdegimas”. Nėra
tokio patikimo metodo, kuris padėtų nustatyti tą momentą, kai galėtume pasakyti: “dabar prasidėjo”.
“Perdegimo” sindromo tėvu vadinamas H.J.Freudenbergeris pateikia dvylika stadijų, pagal
kurias pats ţmogus ar jam artimas asmuo gali pastebėti, jog gresia “perdegimas”:
1.

Noras įrodyti, ką galiu.

2.

Per didelis atsidavimas.

3.

Subtiliai nepaisoma asmeninių poreikių.
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4.

Vengiama spręsti konfliktus ir tenkinti poreikius.

5.

Kitoks vertybių aiškinimas.

6.

Pabrėţtinas turimų problemų neigimas.

7.

Atsitraukimas.

8.

Pastebimas elgesio pasikeitimas.

9.

Savo asmenybės suvokimo jausmo praradimas.

10.

Vidinė tuštuma.

11.

Depresija.

12.

Visiškas išsekimas – “perdegimas”.

Autorius teigia: “Jei sergate “perdegimo” sindromu, gali būti, jog vienu metu jaučiate
skirtingų stadijų simptomus. Stadijos daţnai neturi aiškių ribų, susilieja, galite “įstrigti” vienoje
stadijoje arba šokinėti iš vienos stadijos į kitą. Galite visai nepastebėti vienos kurios nors stadijos
padarinių, o kita “prispaus” jus taip, jog negalėsite to įveikti. Šių stadijų trukmė ir intensyvumas
priklauso nuo individualios situacijos, asmenybės, polinkių, praeities ir sugebėjimo įveikti stresus”
[11].
Vokiečių psichologas Matthiasas Burischas visus “perdegimo” sindromo simptomus skirsto į
septynias pagrindines grupes, kurių kiekviena dar skirstoma į pogrupes. Jis taip pat nurodo, jog
nebūtinai turi būti visi simptomai, tačiau vienas aiškus simptomas padidina tikimybę, kad atsiras ir
kitų. Galima tvirtinti, jog kuo daugiau pastebima simptomų iš minėto sąrašo, tuo greičiau atsiras
“perdegimo” sindromas [74].
Septynios pagrindinės simptomų grupės:
1.

Perspėjamieji simptomai:
padidėjęs atsidavimas siekiant uţsibrėţtų tikslų: labai padidėjęs aktyvumas,

savanoriški neapmokami viršvalandţiai, nepakeičiamumo jausmas; jausmas, jog
niekados neturi laiko, stengimasis nematyti nesėkmių ir nusivylimų, socialiniai
kontaktai apribojami tik klientų ir pacientų aptarnavimu;
išsekimo simptomai: nuolatinis nuovargis, energijos stoka, nemiga,
padidėjęs nelaimingų atsitikimų pavojus.
“Perdegimo” proceso pradţioje pasireiškia perspėjamieji pradinės fazės simptomai. Tai per
didelis pasiaukojimas siekiant tikslo, o paskui – išsekimo simptomai. Po šios teigiamos fazės,
paprastai, eina sumaţėjęs atsidavimas. Reikėtų neuţmiršti, jog kai kurie ţmonės be galo pasiaukoja
darbui tik todėl, kad taptų savo srityje labai kompetentingi. Jei disproporcija tarp idealų ir galimybių,
tarp pastangų ir atpildo, tarp teigiamo ir neigiamo nėra per didelė, tokia būklė kartais gali tęstis metų
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metais. Tik daţnai nepastebima, kada ir kodėl teigiamas santykis ima virsti nesuderinamumu. Kad
toks nesuderinamumas įvyko, galima konstatuoti tik vėliau, kai atsiranda “perdegimo” sindromo
poţymiai.

2.

Sumaţėjęs atsidavimas aplinkiniams:
atsidavimas klientams ir pacientams: prarandamos iliuzijos, nebelieka

teigiamų jausmų klientams ar pacientams, nutolstama nuo jų, pradedama bjaurėtis
savo darbu;
atsidavimas visiems kitiems supantiems ţmonėms: nenoras duoti, šaltumas,
nesupratimas, nesugebėjimas įsijausti, uţjausti, nenoras klausytis kitų, cinizmas;
atsidavimas

darbui:

neigiamas

poţiūris

į

darbą,

nuobodulys

ir

pasišlykštėjimas, nenoras kasdien eiti į darbą, nuolatinis ţvilgčiojimas į laikrodį,
mintys, kaip nuo to pabėgti, mieguistumas darbe, pertraukų ilginimas, vėluojama
pradėti dirbti, o darbo diena uţbaigiama anksčiau, svarbių darbų atidėliojimas,
prasidedančios pravaikštos, laisvalaikio sureikšminimas, atgaiva savaitgaliais, labiau
vertinamos materialinės sąlygos, o ne pasitenkinimas darbu;
padidėjusios pretenzijos: idealų praradimas, nepakankamo pripaţinimo
jausmas, jausmas, jog esi išnaudojamas, problemos su kolegomis, partneriu, vaikais.
Pereinant nuo teigiamo streso prie neigiamo, sumaţėja atsidavimas. Šiuo periodu pastebimas
emocinis, sąmoningas, tam tikru elgesiu pasireiškiantis ţmogaus traukimasis iš savo aplinkos. Jis
traukiasi nuo kolegų, nuo klientų ar pacientų, traukiasi nuo savo aplinkos ţmonių ir drauge nuo
ţmonių apskritai, kol galiausiai ima šalintis ir darbo. Šis sumaţėjęs atsidavimas savo ruoţtu
sureikšmina asmeninius poreikius ir profesinėje, ir asmeninėje srityje.

3.

Emocinės reakcijos, kaltinimai
depresija: kaltės jausmas, sumaţėjęs dėmesys sau, savęs gailėjimas, humoro

jausmo praradimas, neaiški baimė ir nervingumas, staigi nuotaikų kaita, apmaudas,
apmirimo ir tuštumos jausmas; jausmas, jog visai susipainiojai, emocinis silpnumas,
pesimizmas, fatalizmas, polinkis verkti, neramumas, fizinio silpnumo jausmas,
apatija, mintys apie saviţudybę;
agresija: nesėkmių ir kitais atvejais kaltinami kiti ar sistema, nuolatiniai
priekaištai kitiems, savo kaltės neigimas, nekantrumas, aikštingumas, tolerancijos
stoka, bekompromisiškumas, priekabių ieškojimas, negatyvizmas, irzlumas, pyktis ir
priešiškumas, puolimai, paranojiškas elgesys, daţni konfliktai su aplinkiniais.
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Šios grupės simptomai įvardijami, kaip emocinė reakcija ir kaltinimai, kai pasireiškia
depresija ir agresyvumas. Viskas priklauso nuo asmenybės, nuo to, ar ji linkusi į depresiją, ar į
agresyvumą. Tačiau dėl nuotaikų svyravimo ir dėl išorinių veiksnių ši reakcija gali keistis.
Reikėtų pastebėti, kad “perdegimo” depresija skiriasi nuo psichosomatinės kilmės lėtinės
depresijos. Nors ir viena, ir kita depresija sukelia panašią savijautą, tačiau jų atsiradimo prieţastys
aiškiai skiriasi. „Perdegimo“ atveju depresija yra vienas iš šio sindromo simptomų, tai gali
išsivystyti stipraus streso, labai didelio nuovargio siekiant tobulumo, tam tikrų tikslų ar atlygio bei
įvertinimo, poreikių ar lūkesčių neišsipildymo pasekoje. Tipiški poţymiai – vis labiau senkanti
energija ir vertės suvokimas. Laikui bėgant nuolatinis spaudimas, nesugebėjimas kontroliuoti
aplinkos ir pateisinti vidinių lūkesčių bei poreikių keičia ţmogaus jausmus ir poţiūrį, imama
bjaurėtis darbu ir gal būt namais, kolegomis, klientais ar pacientais, tačiau tinkamoje aplinkoje ar
draugijoje ţmogus atgyja, atgauna pasitikėjimą, įgauna naujų jėgų, vėl imasi darbų, įsipareigojimų.
Priešingai nei psichosomatinės kilmės lėtinės depresijos atveju, kada ţmogus jaučiasi prislėgtas
visur ir visada, nelieka gyvenimo dţiaugsmo, viskas nuobodu, nyku, juoda, ar vienatvėje, ar
draugijoje nuotaika nepagerėja, gyvenimą temdo širdgėla, pasibjaurėjimas, beprasmybė. Depresija
sergantis ţmogus atrodo nusiminęs, neryţtingas, nusivylęs, apimtas baimės, praradęs pasitikėjimą,
tikėjimą savimi, aplinkiniais net Dievu, sutrikusi jo psichinė veikla. Tokiam ţmogui sunku
susikaupti, jis bejėgis spręsti uţgriuvusias dvasines, fizines ir psichosocialines problemas. Šie
ţmonės turi net specifinę išorinę charakteristiką: sulinkusi laikysena, sunki eisena, vangūs ţingsniai,
skurdi mimika, neraiškūs gestai, blyški, suglebusi, suvytusi oda, nuovargis veide, prigesęs ţvilgsnis,
blizgesį praradusios akys, šiurkštūs plaukai, tylus, monotoniškas balsas ir t.t. Kai kurie ţmonės
atrodo apsileidę, jų išvaizda labai skiriasi nuo ankstesnės. Šia depresija ţmogus suserga tada, kai jį
kartu veikia biocheminiai, genetiniai, psichiniai ir socialiniai faktoriai [1,5,21,30].

4.

Susilpnėjimas:
asmens pajėgumų sumaţėjimas: nesugebama susikaupti, nepajėgiama

kompleksiškai spręsti uţdavinius, iškilusias problemas, nesugebama aiškiai pateikti
nuorodas, išryškėja netikslumas, neorganizuotumas, atminties susilpnėjimas;
motyvacijos sumaţėjimas: sumaţėjusi iniciatyva, sumaţėjęs darbo
produktyvumas, sumaţėjęs intuityvumas, orientacija, dirbama tik pagal instrukcijas;
kūrybingumo sumaţėjimas: sumaţėjusi fantazija, sumaţėjęs lankstumas;
diferenciacijos sumaţėjimas: rigidiškas juoda

– balta mąstymas,

priešinimasis bet kokiems pasikeitimams.
Susilpnėjimo metu po truputį maţėja paţintinės galimybės, vis sunkiau yra susikaupti, silpsta
atmintis, sunkiau daryti sprendimus, silpsta motyvacija, kūrybingumas ir diferenciacija, mąstymas
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tarsi sustingęs, nelankstus, neguvus. Šioje pakopoje galima ir kategoriška mąstysena bei
priešinimasis bet kokiems pokyčiams. Tai gali būti kaip savotiški “turėklai”, į kuriuos nesąmoningai
įsikimba “perdegantys” ţmonės, bijodami tuojau pat nukristi ţemyn.

5.

Seklėjimas:
emocinio

gyvenimo seklėjimas:

jausminių

reakcijų

susilpnėjimas,

abejingumas;
socialinio gyvenimo seklėjimas: maţesnė uţuojauta kitiems arba perdėtas
prisirišimas prie atskirų asmenų, vengimas neformalių kontaktų, ieškojimas
įdomesnių kontaktų, pokalbių apie savo darbą vengimas, keistumas, įsigilinimas į
save, vienatvė;
dvasinio gyvenimo seklėjimas: atsisakoma pomėgių, nesidomėjimas niekuo,
nuobodulys.
Emocinio, socialinio ir dvasinio seklėjimo metu ţmogus dar labiau visko šalinasi, jausmai
atšąla, jis tampa abejingu. Jo gyvenime ir jausmų pasaulyje nebėra potvynių ir atoslūgių.

6.

Psichosomatinės reakcijos:
imuninių organizmo reakcijų susilpnėjimas;
nesugebėjimas atsipalaiduoti laisvalaikiu;
sutrikęs miegas;
košmariniai sapnai ir mintys;
seksualinės problemos;
nuolat paraudęs veidas, alerginės reakcijos, spuogai;
sutrikęs širdies ritmas;
spaudimo jausmas krūtinėje;
kvėpavimo sutrikimai;
pagreitėjęs pulsas;
padidėjęs kraujospūdis;
raumenų įtampa;
nugaros skausmai;
galvos skausmai, svaigimas;
nervinis tikas;
sutrikęs virškinimas;
vidurių uţkietėjimas arba viduriavimas;
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pykinimas;
skrandţio, ţarnyno spazmai bei opos;
pakitęs svoris;
pakitę valgymo įpročiai;
padidėjęs alkoholio, kavos, tabako, kitų toksinių medţiagų vartojimas;
įvairios somatinės ligos.
Šiame tarpsnyje į “perdegimo” vystymąsi pradeda reaguoti organizmas. Kaip psichinio
negalavimo ir problemų pasekmė, atsiranda fiziniai negalavimai – sutrinka miegas, skauda galvą,
nugarą ir pan.

7.

Dvasingumo pokyčiai:
neigiamas poţiūris į gyvenimą;
beviltiškumo jausmas;
jausmas, jog viskas beprasmiška;
ketinimas nusiţudyti;
egzistencinės nevilties jausmas.

Tai paskutinis “perdegimo” sindromo etapas, kai ţmogus bejėgis kovoti su šiuo klastingu
reiškiniu, kai jo kompensacinės sistemos išbalansuotos. Jis jaučiasi beviltiškoje padėtyje, jam būtina
profesionali pagalba.
Gali atrodyti, kad kai kurie iš išvardintų simptomų yra įprasti, gerai paţįstami kasdieniniame
gyvenime, tačiau nereikia uţmiršti, kad atskiri simptomai rodo tik atskirus viso proceso etapus. Tik
įvairių simptomų sankaupa ir jų laipsniškas daugėjimas atveda prie “perdegimo” sindromo
atsiradimo [12,74].
Apibendrinant “perdegimo” sindromo simptomatiką, stadijų eiliškumą, būtina pabrėţti, kad
išvardintos stadijos ir simptomai nebūtinai privalo eiti viens po kito būtent tokia eilės tvarka, kaip
pateikė H.J.Freudenbergeris bei G.Burischas. Vidiniai ir išoriniai procesai bei pasikeitimai bet
kuriuo metu gali tą eigą nutraukti ir net sustabdyti. Tai labai svarbu, ir bus smulkiau paaiškinta, kaip
“perdegimo” ciklą galima nutraukti ir išvengti jo naikinančio rezultato. Be to, mokslininkai
pastebėjo, kad ne visiems vienodi simptomai pasireiškia atskirų stadijų metu, jei vieniems pirmoje
stadijoje daugiau būdingos emocinės ir psichosomatinės reakcijos, kitiems toje pačioje stadijoje
vyrauja perspėjamieji ar susilpnėjimo simptomai. Todėl neteisinga būtų grieţtai teigti, kad vienai ar
kitai stadijai būdingi būtent tokie simptomai. Tačiau neginčijama yra tai, kad “perdegimo” fazių
progresavimas nuo ţemo iki aukšto lygio koreliuoja su blogėjančiais tiek darbo, tiek asmeninės
ţmogaus gerovės rodikliais [100].
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“Perdegimo” sindromas turi didelės neigiamos įtakos pačiam darbuotojui ir organizacijai,
kurioje jis dirba. Šis reiškinys siejamas su įvairiomis ţmogaus pasitraukimo nuo darbo formomis –
nekokybišku darbu, sumaţėjusiu darbo efektyvumu, pravaikštomis, ketinimu išeiti iš darbo bei
daţna darbuotojų kaita. Viso to prieţastis yra sumaţėjęs ar išnykęs pasitenkinimas darbu, sumaţėjęs
atsidavimas savo atliekamoms pareigoms bei organizacijai [74,101].

2.4. “Perdegimo” sindromo profilaktika ir terapija
Daugelis sveikatos prieţiūros specialistų nepasitikėdami ţiūri į šią ligą, daţnai svarsto, ar šis
pastaruoju metu plačiai visuomenėje svarstomas sindromas nėra tik mados dalykas, panašus į
anksčiau aktyviai aptarinėtą gyvenimo vidurio krizę. Dėl nespecifinių simptomų ir dėl jų įvairovės
labai sunku “perdegimo” sindromą apibrėţti ir diagnozuoti. Tai nėra aiški liga, tai visas psichologų
išaiškintas reiškinių kompleksas. Organizmo susirgimai atsiranda tik kaip “perdegimo” pasekmė ir
tik vėlyvuose jo ciklo etapuose [30,39,88,102].
Per pastaruosius trisdešimt metų atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad tai rimta ir daţnai
pasitaikanti problema. Mokslininkai ir tyrėjai didelį dėmesį kreipė ne tik į šios problemos prieţastis,
vystymąsi, pasireiškimo būdus, bet ir į tai, kaip gydyti ţmones, susirgusius “perdegimo” sindromu
ar uţkirsti kelią jo vystymuisi.

2.4.1. “Perdegimo” sindromo profilaktikos priemonės
Tik pats ţmogus pirmas gali pajausti atsirandančius nesuderinamumus su darbo sąlygomis,
darbo aplinka, atsirandantį diskomfortą bendraujant su klientais ir pacientais, kolegomis, vadovais.
Jis pats turi suvokti šios klastingos problemos pradţią. Pateikiami dviejų mokslinikų profilaktikos
metodai, padedantys suvokti problemą, padedantys uţbėgti uţ akių artėjančiam “perdegimui”.
Helga Vollmer (Vokietija) teigia [1,74], kad pajutus kankinantį nuovargį, kylantį pyktį,
kantrybės stoką, ţmogus turėtų pasirūpinti pats savimi, kad neįsisuktų į “perdegimo” ciklą. Ji siūlo
pačiam ţmogui įvertinti ir suvokti gyvenimo (tiek asmeninio, tiek darbinio) būdą bei tempą, kad
galėtų sau padėti. Pradţioje siūloma išsiaiškinti, nuo kada ţmogus pradėjo jaustis pervargęs,
nesugebantis tvarkytis su stresinėmis situacijomis. Tuomet būtina išanalizuoti ir sureguliuoti darbo
bei poilsio reţimą: tinkamai suplanuoti dienos, savaitės, mėnesio numatytų darbų eigą, jų kiekį,
atsiţvelgiant į savo pajėgumus kokybiškai tai atlikti; darbo metu daryti pertraukas, atsipalaidavimo
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valandėles; laisvadienius, šventadienius, atostogų laiką skirti poilsiui, o ne kitų darbų atlikimui.
Svarbu, kad ţmogus išsiaiškintų, ar dirbamas darbas jam yra mėgiamas, ar priimtinos darbo sąlygos,
tinkamas kolektyvas, ar tai nesukelia neigiamų emocijų ir papildomų stresų. Jei darbas ar kolektyvas
nepriimtini, reikėtų pagalvoti apie jų pakeitimą. Taip pat yra svarbu išsiaiškinti, ar pakankamai
laiko skiriama asmeninių poreikių tenkinimui, partneriui, vaikams, artimiesiems, draugams,
maloniam laisvalaikiui.
Psichologas Herbertas J. Freudenbergeris [11,12] parengė dvylikos dalių programą, kuri ne tik
padeda nustatyti, ar ţmogus pasiekė kritišką stadiją ir ritasi į „perdegimą“, bet pamoko jį
persiorientuoti, išsiverţti iš „perdegimą“ skatinančios situacijos arba ją panaikina.
Dvylikos dalių programa:
Pirmoje dalyje siūloma nustoti neigti, pasitikėti savo organizmu, pripaţinti sau stresą ir
prievartą, kurie pasireiškia fiziškai, psichiškai ir emociškai.
Antroje dalyje siūloma vengti izoliacijos, uţmegzti ar atnaujinti ryšius su draugais ir mylimais
ţmonėmis, nebūti vienam.
Trečioje dalyje siūloma keisti gyvenimo aplinkybes. Jei ţmogų ţlugdo darbas, santykiai, tam
tikros situacijos ar asmenys, mėginti pakeisti aplinkybes, o jei reikia – išeiti.
Ketvirtoje dalyje siūloma nustoti eikvoti per daug jėgų, atsisakyti sričių ir aspektų, kurie
reikalauja per didelio aukojimosi, sumaţinti spaudimą sau.
Penktoje dalyje siūloma nebūti pernelyg rūpestingais. Jei jau iš įpratimo imamasi kitų ţmonių
problemų ir pareigų, pats laikas išmokti to mandagiai atsisakyti.
Šeštoje dalyje siūloma išmokti pasakyti „ne“, neleisti išnaudoti savo laiko ir jausmų.
Septintoje dalyje siūloma pradėti maţiau dirbti, išmokti perduoti kai kuriuos darbus kitiems
(tiek darbe, tiek namuose, tiek bendraujant su draugais).
Aštuntoje dalyje siūloma paţvelgti į viską kitaip, pamėginti atskirti tikrąsias vertybes nuo
netikrų ir laikinų, svarbiausius dalykus nuo antraeilių.
Devintoje dalyje siūloma nustatyti savo tempą, pamėginti gyventi išlaikant pusiausvyrą.
Ţmogaus turimos energijos kiekis ribotas, tad reikalinga tinkamai derinti darbą su poilsiu.
Dešimtoje dalyje siūloma pasirūpinti savo organizmu: tinkamai pailsėti, išsimiegoti tiek, kiek
reikalauja organizmas, reguliariai lankytis pas gydytoją, sveikai ir tinkamai maitintis, nekankinti
savęs grieţtomis dietomis.
Vienuoliktoje dalyje siūloma pasistengti kiek įmanoma maţiau rūpintis ir baimintis, apriboti
visus protu nepagrįstus rūpesčius, kurių nepajėgiama išspręsti; geriau pasirūpinti savo poreikiais.
Dvyliktoje dalyje siūloma neprarasti humoro jausmo, lai gyvenime būna daugiau dţiaugsmo ir
laimės akimirkų. Tai geriausi vaistai nuo „perdegimo“.
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H.Vollmer ir H.J.Freudenbergerio pasiūlyti profilaktikos metodai gana panašūs, bet jie
pateikti abu todėl, kad jie viens kitą papildo, suteikdami daugiau informacijos.
Būtina paminėti H. J. Freudenbergerio įspėjimą, kad pastebėjus, jog partneris, sutuoktinis ar
bendradarbis ritasi į „perdegimą“, nereikėtų jo šalintis, bet ir nepulti padėti gelbėtis iš tos situacijos
tol, kol neįsitikinama, jog esate pakankamai stiprus ir pajėgus tai padaryti. Jis teigia, kad prieš
siūlant „perdegti“ gresiančiam ţmogui pagalbą ir kartu uţsikraunant papildomą naštą, reikėtų
pagalvoti apie savo poreikius, savo galimybes. Neprivaloma uţsikrauti globėjo pareigų kol
pakankamai tam nepasirengta. Įsitikinus, jog pačiam negresia „perdegimas“, galima siūlyti savo
paramą ir pagalbą. Priešingu atveju, privaloma tokį ţmogų nukreipti specialistui [1,11,15].
Taigi, psichologas H.J. Freudenbergeris [103] pataria, kaip elgtis su tokiais ţmonėmis:
Elkitės su tuo ţmogumi rimtai ir su uţuojauta. Pasakykite jam savo spėliones, jog jis
tikriausiai eina link „perdegimo“, ir kad jūs galite jam padėti.
Išklausykite jį, nekritikuokite ir nesmerkite.
Padrąsinkite, paskatinkite išsipasakoti apie gerąsias savybes, patirtį, kompetentingumą,
uţdavinius.
Būkite su juo nuoširdus. Nemėginkite guosti, dirbtinai linksminti ar įteigti netikrą
optimizmą.
Nesijuokite iš jo problemų, nemenkinkite rūpesčių ir baimės. Tam ţmogui tai tikrai
traumuojantys faktoriai, dėl kurių jis atsidūrė „perdegimo“ būsenoje.
Neapiberkite patarimais. Gal jis tuo momentu nesugeba jais pasinaudoti, gal nusilpęs jo
sugebėjimas susikaupti, ir jūsų patarimai dar daugiau jį išgąsdins ir sutrikdys.
Geriau pasiūlykite drauge panagrinėti jį slegiančias situacijas, įvykius ir asmenis. Padėkite
tai pačiam išsiaiškinti, tik nebūkite visaţiniu.
Būkite draugiški, nemenkinkite jo. Pasiūlykite savo pagalbą, paskatinkite išsikalbėti ir
kantriai išklausykite.
Patarkite suimti save į rankas ir maţais ţingsneliais verţtis iš „perdegimo“.
Jei ţmogus jau giliai nugrimzdęs, raskite laiko palydėti pas kvalifikuotą specialistą, kuris
paskirs gydymą.
2.4.2. „Perdegimo“ sindromo terapija
„Perdegimo“ sindromas kol kas maţai ištirta liga, ir toli graţu ne viskas aišku, kaip ją gydyti.
Ji turi tiek daug ir visai skirtingų simptomų, kad juos sunku suvokti kaip visumą. Be to, kiekvienas
ţmogus „perdega“ kitaip, skiriasi simptomų eilės tvarka ir jų kiekis. „Perdegimo“ gydymui
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pasitelkiama įvairių priemonių visuma. Ir gydymo programos pritaikomos kiekvienam asmeniui
individualiai [1,103,104].
Kaip jau buvo minėta, „perdegimas“ – tai sankaupa įvairių simptomų, kurie virsta sindromu,
ir dėl to atsiranda tokie reiškiniai kaip stresas, nemiga, depresija, agresija, baimės jausmas,
skrandţio, nugaros, galvos ir kitokie skausmai, silpnumas, neramumas, apatija, irzlumas,
negalėjimas susikaupti, atminties susilpnėjimas ir daugelis kitų. Kadangi visi fiziniai (pykinimas,
raumenų traukuliai, širdies plakimas ir kt.) negalavimai atsiranda dėl psichinių problemų, todėl ir
„perdegimo“ gydymas pirmiausia turi būti nukreiptas į psichinę sferą: ligonis privalo kaţką keisti
savo gyvenime, bet pirmiausia jis turi turėti tam drąsos, pripaţinti, kad turi tokią problemą. Gali
keisti darbovietę, pradėti sportuoti, įsitraukti į savitarpio pagalbos grupes, išmokti atpalaiduojančių
pratimų, keisti asmeninį gyvenimą, privalo išmokti įveikti stresą, dėl savo somatinių problemų,
fizinių negalavimų kreiptis į gydytoją, psichologą [30,104,105,106].
Kai ţmogus kreipiasi į gydytoją, jis pirmiausia privalo remdamasis ligonio išsakytais
simptomais, gyvenimo anamneze nustatyti, ar tai ne organinis susirgimas. Tik po išsamaus tyrimo,
kelių pokalbių su pacientu, pritaikomas jam individualus terapijos planas [104].
Yra pateikiamos šios pagrindinės terapijos kryptys:
Atpalaiduojamosios priemonės: raumenų atpalaidavimo pratimai, joga, autogeninės
treniruotės, kvėpavimo pratimai, judesio terapija (bėgimas ristele, lengvi gimnastikos pratimai, kiti
paciento mėgiami fiziniai pratimai, sporto šakos), muzikos terapija, neurolingvistinio programavimo
terapija.
Psichoterapijos priemonės: pokalbio terapija, kurios metu sumaţinamas vidinis nerimas ir
baimė, įteigiamas teigiamas, optimistiškas poţiūris į gyvenimą, padedama įveikti stresus, didinamas
sąmoningumas, gerinami asmeniniai susidorojimo su problemomis įgūdţiai; psichogeninės
treniruotės, kurių metų yra ugdoma asmenybė, padedama atsikratyti blogų jausmų, susierzinimo,
neapykantos ir kt.
Medikamentinės priemonės: fitoterapija – augalinės gydomosios priemonės, turinčios
psichotropinį poveikį (jonaţolės, apynių spurgų, melisos lapų, kryţiaţiedės lapų, valerijono šaknų,
kava-kava šaknų preparatai); cheminiai preparatai (trankviliantai, neuroleptikai, tricikliniai,
tetracikliniai antidepresantai, serotonino veikimo atsinaujinimą stabdantys antidepresantai,
monoaminoksidazės slopikliai, benzamido sulpiridas). Medikamentinį gydymą gydytojas paskiria
kiekvienam pacientui individualiai, tvirtai įsitikinęs šių priemonių neišvengiamumą gydymo
procese [30,107,108].
Padedant ţmonėms kovoti su „perdegimo“ sindromu didelį vaidmenį vaidina ir pati
organizacija, jos vadovai. Vadovai privalo imtis priemonių padėti savo darbuotojams. Jie turi rasti
tinkamus darbo organizavimo metodus, uţtikrinančius bendrų (organizacijos ir darbuotojų) tikslų ir
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rezultatų siekmą, poreikių tenkinimą, gerų darbo sąlygų, veiklos uţtikrinimą [107,108]. Gali padėti
darbuotojams organizuoti ar patys rengti periodiškai reguliarius susirinkimus, kuriuose dalyvautų
administracijos atstovai, psichologai, klinicistai, dvasininkai. Tokių susirinkimų metu darbuotojams
būtų sudaromos sąlygos aptarti tiek asmeninio, tiek darbinio pobūdţio problemas bei išmokti jas
spręsti, suteikti savitarpio paramą ir padrąsinimą, sumaţinti kylančią įtampą darbo aplinkoje,
skatinti darbuotojus patirti didesnį pasitenkinimą tiek savimi, tiek savo darbo rezultatais. Ţmogui
yra labai reikalingi uţsiėmimai, kurių metu specialistams padedant jis galėtų įvertinti ir suprasti savo
dvasinę būklę: dvasinį skausmą, dvasinę vienatvę, dvasinę kaltę, pyktį ir tikėjimo praradimą ar
atradimą, slogią nuotaiką; galėtų atskleisti savo baimes, stiprybės ir energijos šaltinius bei viltį
[109].

Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centrų veiklos ypatumai
Lietuvoje yra trys gydymo įstaigos, kuriose įsikūrę atskiros kardiochirurgijos klinikos
(Vilniuje ir Kaune) bei atskiras kardiochirurgijos centras – Klaipėdoje. Šiose įstaigose yra
atliekamos sudėtingos širdies bei stambiųjų kraujagyslių operacijos [110].
Vilniaus kardiochirurgijos klinika
Šioje klinikoje kasmet vidutiniškai yra atliekama apie 1600 širdies bei stambiųjų kraujagyslių
operacijų (apie 1300 su dirbtine kraujo apytaka (DKA) ir apie 300 be DKA): aortos – vainikinių
jungčių suformavimo, širdies voţtuvų (aortos, mitralinio) protezavimo bei plastikos, kombinuotos –
aortos voţtuvo ir aortos operacijos (Deividas, Bentalas, Rossas), skilvelių bei prieširdţių pertvarų
plastikos, įgimtų širdies ydų korekcijos, širdies (donorinės bei dirbtinės) persodinimo, aortos
aneurizmos, širdies auglių pašalinimo operacijos bei įvairios kombinuotos, taip pat vidinio širdies
stimuliatoriaus implantavimo operacijos. Daţnai atliekamos operacijos, kurių metu jungiamos
pagalbinės – mechaninės hemodinamikos palaikymo priemonės (kontrapulsatorius, ekstra
korporinės membraninės oksigenacijos sistema, dirbtinis skilvelis). Tai vienintelė Lietuvoje klinika,
kurioje atliekama daugiausia ir sudėtingiausios vaikų bei kūdikių širdies operacijos.
Kliniką sudaro trys padaliniai:
1. Kardiochirurgijos skyrius, kuriame galima slaugyti ir gydyti 132 ligonius, čia dirba 39
bendrosios praktikos slaugytojai;
2. Kardiochirurgijos operacinis blokas, kuriame veikia 6 operacinės, čia dirba 20
operacinės slaugytojų, 6 perfuzionistai (dirbantys su DKA aparatu), 12 anestezijos ir
intensyviosios terapijos slaugytojų;
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3. Kardiochirurgijos reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinys, kuriame galima
slaugyti ir gydyti 14 ligonių po širdies operacijų, čia dirba 35 bendrosios praktikos
slaugytojai.
Kauno kardiochirurgijos klinika
Klinikoje kasmet vidutiniškai yra atliekama apie du tūkstančiai širdies bei stambiųjų
kraujagyslių operacijų (apie 900 su DKA ir apie 1100 be DKA): aortos – vainikinių jungčių
suformavimo, širdies voţtuvų (aortos, mitralinio) protezavimo bei plastikos, kombinuotos – aortos
voţtuvo ir aortos operacijos (Deividas, Bentalas, Rossas), skilvelių

bei prieširdţių pertvarų

plastikos, įgimtų širdies ydų (skilvelių pertvaros defekto (SPD), prieširdţių pertvaros defekto (PPD)
pašalinimo), širdies (donorinės bei dirbtinės) persodinimo, aortos aneurizmos, širdies auglių
pašalinimo operacijos bei įvairios kombinuotos, taip pat vidinio širdies stimuliatoriaus bei vidinio
defibriliatoriaus implantavimo operacijos. Atliekamos operacijos, kurių metu jungiamos pagalbinės
– mechaninės hemodinamikos palaikymo priemonės (kontrapulsatorius, ekstra korporinės
membraninės oksigenacijos sistema, dirbtinis skilvelis). Atliekamos vaikų ir kūdikių širdies
operacijos.
Kliniką sudaro trys padaliniai:
1. Kardiochirurgijos skyrius, kuriame galima slaugyti ir gydyti 40 ligonių, čia dirba 18
bendrosios praktikos slaugytojų;
2. Kardiochirurgijos operacinis blokas, kuriame veikia 5 operacinės, čia dirba 11
operacinės slaugytojų, 4 perfuzionistai (dirbantys su DKA aparatu), 7 anestezijos ir
intensyviosios terapijos slaugytojai;
3. Kardiochirurgijos reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinys, kuriame galima
slaugyti ir gydyti 12 ligonių po širdies operacijų, čia dirba 26 bendrosios praktikos
slaugytojai.
Klaipėdos kardiochirurgijos centras
Centre kasmet vidutiniškai yra atliekama apie 460 operacijų (apie 410 su DKA ir apie 50 be
DKA): aortos – vainikinių jungčių suformavimo, širdies voţtuvų (aortos, mitralinio) protezavimo
bei plastikos, įgimtų ar įgytų širdies ydų (SPD, PPD pašalinimo), aortos aneurizmos, širdies auglių
pašalinimo operacijos bei įvairios kombinuotos operacijos. Vaikų operacijos neatliekamos.
Centrą sudaro trys padaliniai:
1. Kardiochirurgijos skyrius, kuriame galima slaugyti ir gydyti 24 ligonius, čia dirba 8
bendrosios praktikos slaugytojai;
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2. Kardiochirurgijos operacinis blokas, kuriame veikia 2 operacinės, čia dirba 6
operacinės slaugytojai, 2 perfuzionistai (dirbantys su DKA aparatu), 5 anestezijos ir
intensyviosios terapijos slaugytojai;
3. Kardiochirurgijos reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinys, kuriame galima
slaugyti ir gydyti 6 ligonius po širdies operacijų, čia dirba 11 bendrosios praktikos
slaugytojų.
Ligoniams, sergantiems širdies bei stambiųjų kraujagyslių ligomis, kurie buvo gydyti
chirurginiu būdu, reikalinga ypatingai kvalifikuota pagalba. Dėl to kardiochirurginiuose
padaliniuose dirbantys slaugytojai privalo būti aukštos kvalifikacijos, gerai išmanyti anatomiją,
fiziologiją, patofiziologiją, psichologiją, farmakologiją bei kitus mokslus. Turi mokėti stebėti,
vertinti, savarankiškai nuspręsti ir imtis teisingų bei skubių pagalbos priemonių, privalo mokėti
naudotis paţangia technologine įranga, kuri naudojama pacientų stebėjimui, gydymui, gyvybinių
funkcijų palaikymui.
Visų trijų padalinių slaugytojų darbas yra sunkus, atsakingas, pasiţymintis tam tikra specifika.
Kardiochirurginio skyriaus slaugytojams daugiau tenka susidurti su psichologinėmis pacientų
problemomis, daugiau išmanyti vėlyvos pooperacinės slaugos, reabilitacijos, bendravimo pagrindus.
Operacinės slaugytojų darbas daugiau lydimas fizinės įtampos, kadangi operacijų, trunkančių keletą
valandų, metu privalo išstovėti neatsitraukus; jie privalo gerai išmanyti ir mokėti naudotis visa
naudojama medicinine aparatūra, instrumentais. Reanimacijos ir intensyvios terapijos slaugytojų
darbas lydimas tiek fizinės, tiek psichinės įtampos, jiems daţniau tenka susidurti su įvairiausiomis
pacientų problemomis, mirtimi; privalo mokėti teikti neatidėliotiną pagalbą, gerai išmanyti
intensyvios, ankstyvos pooperacinės slaugos pagrindus; išmanyti ir mokėti naudotis medicinine
aparatūra.

Literatūros analizės apibendrinimas
Apibendrinant atliktą literatūros analizę tenka pripaţinti, kad „perdegimo“ sindromas,
nepaisant didelio mokslininkų susidomėjimo, vis dar lieka neišspręsta problema. Nustatyta daug
„perdegimo“ atsiradimą sąlygojančių veiksnių, išaiškinti pasireiškimo būdai, įtaka ţmogaus
elgesiui, asmeninio bei darbinio gyvenimo kokybei, sukurta ne viena profilaktinių priemonių
taikymo schema (H.Vollmer ir H.J.Freudenbergerio sukurtos profilaktikos schemos ir kt.),
pasiūlytos terapijos kryptys, tačiau visa tai problemos neišsprendţia. „Perdegimo“ sindromas vis
tiek išlieka daţnas reiškinys visuomenėje.
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Sunku paaiškinti, kodėl „perdegimo“ sindromas taip daţnai pasireiškia sveikatos prieţiūros
darbuotojams. Kai kurių autorių nuomone, sveikatos prieţiūros darbuotojai „perdega“ greičiau
todėl, kad iš jų tikimasi ir reikalaujama (kalbant apie pastangas, įgūdţius, profesionalumą,
lankstumą, pasiaukojimą) kur kas daugiau, nei jiems suteikiama (kalbant apie karjeros, pastovaus
darbo galimybes, darbo saugumą, geras sąlygas ir pan.). Tikėtina, kad esant nesuderinamumas tarp
ţmogaus ir jo darbo aplinkos paţeidţiamas psichologinis kontraktas, o kontrakto sulauţymas
neabejotinai sukels „perdegimą“.
Kitų autorių nuomone, pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai progresuoja medicinos mokslo
paţanga, tobulėja technologijos, nepaliaujamai auga konkurencija tarp gydymo įstaigų, tai skatina
teikiamų paslaugų kokybės vis aukštesnį lygį ir, ţinoma, tai siekiama padaryti kuo maţesniais
kaštais. Tad medicinos darbuotojai tiesiogiai įtraukiami į vis intensyvėjantį, aukšto išsimokslinimo,
aukštos kvalifikacijos, didėjančios atsakomybės reikalaujantį darbą. Toks darbas reikalauja iš
darbuotojų kur kas daugiau jėgų, energijos, kantrybės, tolerantiškumo. Atsiradusi įtampa,
didėjančios problemos darbinėje aplinkoje, konfliktai tarp kolegų bei paslaugų gavėjų sekina
medikų ištvermę, energiją, pasišventimą, sukelia rimtas neigiamas pasekmes, pasireiškiančias
„perdegimo“ sindromu.
Lietuvoje apie sveikatos prieţiūros darbuotojų „perdegimą“ visiškai nekalbama, nėra atlikta
jokių tyrimų. „Perdegimo“ sindromas maţai ţinomas, neištirtas reiškinys.
Dėl to buvo nuspręsta patyrinėti

galimas „perdegimo“ sindromo atsiradimo prieţastis

slaugytojams, daţniausiai pasitaikančius slaugytojų nusiskundimus, būdingus „perdegimui“.
Nuspręsta paanalizuoti, kaip „perdegimas“ gali paveikti slaugytojus psichologiškai, fiziškai, kokią
įtaką gali turėti slaugytojų elgesiui, motyvacijai, poţiūriui į darbą, bei jų asmeniniam gyvenimui.
Taip pat mėginti palyginti, kokio profilio (pagal atliekamo darbo pobūdį, specifiškumą,
intensyvumą) slaugytojams „perdegimo“ sindromas gali pasireikšti daţniau.
Tiriant „perdegimo“ sindromo paplitimą slaugytojų tarpe, buvo pasirinkta ištirti
kardiochirurgijos, kaip vienos iš labiausiai progresuojančių medicinos mokslo sričių, slaugos
darbuotojus. Širdies chirurgija Lietuvoje yra pasiekusi labai aukštą lygį, pastaruoju metu sėkmingai
atliekamos sudėtingiausios širdies bei stambiųjų kraujagyslių operacijos, naudojant modernią
elektroninę, mechaninę medicininę aparatūrą. Čia dirba gerai paruošti specialistai (gydytojai,
slaugytojai), kurie praktikos ir teorijos įgūdţius įgavo garsiose Vakarų bei JAV klinikose [110].
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3. TYRIMO METODAI IR KONTINGENTAS
3.1. Klausimyno sukūrimo metodika
Tyrimo metu buvo naudotas nestandartizuotas anoniminis klausimynas, skirtas potencialių
„perdegimo“ sindromo rizikos veiksnių nustatymui, daţniausiai pasireiškiančių minėto sindromo
poţymių bei jo įtakos slaugytojų elgesiui, darbinei veiklai įvertinimui.
Klausimyno sudarymo etapai:
1.

Remiantis amerikiečių mokslininkų išleista literatūra bei Ch.Maslach sukurtu

„perdegimo“ vertinimo metodu (MPV) sudarytas pradinis nestandartizuoto anoniminio klausimyno
variantas. Nors dauguma „perdegimo“ sindromo tyrimų įvairiose šalyse buvo atlikta naudojant
MPV metodą, tačiau, kaip anksčiau buvo minėta, Europos šalių tyrėjai susidūrė su problemomis dėl
šio metodo tinkamumo europietiškai darbo kultūrai. Atlikus tyrimus, gauta didelių netikslumų.
Tyrėjai privalėjo perdaryti šį metodą, pritaikant kiekvienos šalies sveikatos prieţiūros ar kitai
tiriamai sistemai [32,33,34].
Todėl atliekant tyrimą Lietuvoje, buvo nuspręsta sukurti naują klausimyną, atitinkantį
Lietuvos darbo kultūrą, nusistovėjusią darbo tvarką, artimą Lietuvos asmens sveikatos prieţiūros
sistemai.
Pradinis klausimyno variantas buvo sudarytas iš 51 klausimo (36 uţdaro ir 15 atviro tipo
klausimai), kurie buvo suskirstyti į šešias dalis:
1. Sociodemografiniai tiriamųjų duomenys;
2. „Perdegimo“ sindromo rizikos veiksniai;
3. Psichinio nuovargio duomenys;
4. Fizinio nuovargio duomenys;
5. „Perdegimo“ sindromo įtaka slaugytojų elgesiui.

2.

Sukurti klausimai buvo kelių tipų. Didesnę dalį klausimyno sudarė klausimai, kuriems

pateikta trys bei daugiau kaip penki (šeši, septyni, devyni, dvylika, keturiolika, ir trisdešimt vienas)
atsakymo variantai. Maţiau klausimų, kuriems pateikta po du, keturis ir penkis atsakymo variantus.
Į vienus klausimus respondentai galėjo atsakyti pasirinkdami tik vieną iš išvardintų atsakymo
variantų, į kitus – pasirinkdami daugiau nei vieną atsakymo variantą. Į keletą klausimų respondentai
galėjo atsakyti ne tik pasirinkdami vieną ar kelis atsakymo variantus, bet galėjo patys įvertinti, kaip
daţnai jie pasikartoja (pvz., atsakinėdami 39 klausimą „Kurie iš išvardintų simptomų Jus vargino
per paskutinius 12 mėn.?“ respondentai galėjo išrinkti simptomus ir nurodyti, ar jie vargina daţnai,
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retai, ar niekada). Taip pat nemaţa dalis klausimų, kuriems reikalinga parašyti atsakymus (atviro
tipo).
Klausimyne buvo naudota tikrinamieji (kontroliniai) klausimai, pagal V.Ţydţiūnaitę [111],
kad patikrinti respondentų atsakymų sąţiningumą, klausimų bei atsakymų teisingą interpretavimą
(pvz., 27 klausimyno klausimo kai kurie atsakymo variantai turi sutapti su kai kuriais 39 klausimo
atsakymo variantais; 19, 20, 21 klausimų atsakymai gali leisti suprasti, ar respondentas teisingai
interpretuoja uţduotą klausimą).
Buvo naudota ir filtruojamieji klausimai, pagal K.Kardelį, [112]. Pvz., 15 klausimas
klausimyne „Ar galėtumėte teigti, kad išsimiegate pakankamai?“ Atsakymai: taip, ne, neţinau. 16
klausimas „Jei atsakėte Ne, nurodykite, dėl kokių prieţasčių nepakankamai išsimiegate“.
Kai kurie klausimai (11, 12, 13) buvo sukurti atsiţvelgiant į Lietuvoje nusistovėjusią darbo
tvarką gydymo įstaigose, t.y. atsiţvelgiant į darbą pamainomis. Gydymo įstaigose slaugytojai dirba
dvejomis (dieninė ir naktinė, kurios trunka po dvylika valandų) arba trijomis (dieninė, popietinė,
kurios truka po šešias valandas ir naktinė, kuri trunka dvylika valandų) pamainomis.

3.

Paruoštas klausimynas buvo duotas vertinti ekspertams, turintiems ne maţesnę, kaip 10

metų darbo patirtį pagal specialybę: 4 slaugos praktikams, 4 slaugos teoretikams, 2 mokslininkams,
2 psichoterapeutams. Atsiţvelgiant į ekspertų pastabas dėl turinio, struktūros bei terminų,
klausimynas pakoreguotas: papildomai įtraukti keturi klausimai, susiję su slaugytojų sveikatos
būkle, jų religiniais įsitikinimais, buitinėmis sąlygomis bei slaugytojų poilsiu; kai kurie terminai
pakeisti paprastesnėmis, suprantamesnėmis išraiškomis, pakeista kai kurių klausimų struktūra.
Galutinis klausimyno variantas buvo sudarytas iš 55 klausimų (40 uţdaro ir 15 atviro tipo
klausimai).

4.

Pakoreguotas klausimynas buvo pateiktas Lietuvos bioetikos komitetui įvertinti bei leisti

atlikti biomedicininį tyrimą. 2004 lapkričio 16 dieną vykusio posėdţio metu (Vilniuje), dalyvaujant
aštuoniems ekspertų grupės nariams, buvo nuspręsta išduoti leidimą minėtam tyrimui atlikti (1
priedas).

5.

Atliktas bandomasis (pilotinis) tyrimas, kurio metu buvo apklausta 20 slaugytojų,

dirbančių kardiochirurgijos skyriuje, operacinėje bei reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinyje
(Kaune). Klausimynai buvo išdalinami kiekvienam slaugytojui (geranoriškai sutikusiam pildyti
klausimyną) asmeniškai prieš tai paaiškinant atliekamo tyrimo esmę, jo tikslą; trumpai paaiškinant,
kas yra „perdegimo“ sindromas, kokios įtakos jis gali turėti kiekvienam iš mūsų. Taip pat buvo
aiškinama, kaip pildyti klausimyną, kad jis anonimiškas ir slaugytojų darbui bei asmeniniam
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gyvenimui įtakos neturės. Uţpildytus klausimynus slaugytojai dėjo į vokus, uţklijavo ir sunešė į
sutartą vietą per parą. Tokiu būdu buvo uţtikrintas slaugytojų saugumas, konfidencialumas.
Po bandomojo tyrimo, išanalizavus ir įvertinus gautų duomenų rezultatus, kai kurių
klausimyno klausimų formuluotė buvo šiek tiek pakoreguota, kadangi atsakymų įvairovė į kai
kuriuos klausimus leido suprasti, kad formuluotės nėra aiškios, interpretuojamos labai įvairiai.
Galutinis klausimyno variantas pateiktas 2 priede.

3.2. „Perdegimo“ sindromo vertinimo kriterijai
„Perdegimo“ sindromo tyrėjų, Ch.Maslach, S.E.Jackson, M.P.Leiter, W.B.Schaufeli,
T.S.Kristensen, J.R.B.Halbesleben, E.Demerouti, atliktais tyrimais buvo įrodyta ir pripaţinta, kad
šio sindromo atsiradimą nulemia daugelis ţmogaus individualių bei darbo aplinkos veiksnių, kad jis
pasireiškia nuo kelių iki keliolikos ar keliasdešimt įvairaus pobūdţio bei intensyvumo simptomais ir
kad esminis jo pasireiškimo elementas yra psichologinis (emocinis) išsekimas. „Perdegimo“
sindromą galima pripaţinti tuomet, kai nustatomas pastovus psichologins (emocinis) nuovargis,
nustatomi ne maţiau kaip du „perdegimui“ būdingi simptomai (ţiūr. 3 punktą 37 psl.), kurie
kartojasi daţnai ir yra intensyvaus pobūdţio.
Aiškinantis Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose dirbančių slaugytojų „perdegimo“
sindromo atsiradimą sąlygojančius veiksnius, daţniausiai pasireiškiančius šio sindromo simptomus
bei jo įtaką slaugytojams, buvo remtasi Ch.Maslach, M.P.Leiter (1997 m.) ir T.S.Kristensen,
J.R.B.Halbesleben, E.Demerouti (2005 m.) pasiūlytais vertinimo kriterijais:
1.

Potencialūs „perdegimo“ sindromo rizikos veiksniai:
slaugytojų amţius iki 35 metų;
slaugytojų darbo patirtis iki 10 metų;
slaugytojų šeimyninė padėtis – vieniši, šeimų neturintys ir neturėję;
slaugytojų išsimokslinimas – aukštasis universitetinis ir aukštasis neuniversitetinis;
slaugytojų darbo krūvis bei darbo dienos trukmė – daugiau nei vienas etatas bei

daugiau nei 8 valandos per dieną (pamainą);
nepakankamas slaugytojų poilsio ir laisvalaikio laikas (vertinant miego, atostogų,
laisvadienių trukmę bei jų kokybę; vertinant buities bei gyvenimo sąlygas);
nepalankios darbo sąlygos (vertinant fizinę, emocinę dvasinę bei psichologinę
socialinę slaugytojų būseną; darbo, asmens apsaugos bei kitas priemones; atlygį uţ atliekamą
darbą).
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2.

Esminis „perdegimo“ sindromo poţymis – psichologinis (emocinis) nuovargis

(vertinant slaugytojų nurodomo psichologinio nuovargio lygį: išsekęs, labai pavargęs, pavargęs,
nepavargęs, visiškai nepavargęs). „Perdegimo“ sindromą patiriančiu laikytas asmuo, kuris nurodo
esąs psichologiškai išsekęs ir labai pavargęs.
Kaip papildomais vertinimo kriterijais buvo remtasi ir kitais „perdegimo“ sindromui
būdingais simptomais.
3.

„Perdegimo“ sindromui būdingi simptomai:
padidėjęs nerimas,
abejingumas,
priešiškumas,
grubumas,
daţna nuotaikų kaita,
depresija (prislėgta nuotaika),
ţalingų įpročių atsiradimas ar padaţnėjimas,
bendras viso kūno fizinis nuovargis,
silpnumas,
miego sutrikimai,
mitybos įpročių pasikeitimas,
kojų skausmas ir patinimas,
kojų venų išsiplėtimas,
galvos skausmas ir svaigimas,
skausmas krūtinėje,
širdies ritmo sutrikimai,
pakitęs kraujospūdis,
kosulys, dusulys,
rėmuo,
sausumas burnoje,
uţkimęs balsas,
sąnarių, nugaros, kaklo skausmai,
rankų skausmas ir tirpimas,
bėrimai odoje,
regos sutrikimai,
klausos sutrikimai,
vidurių pūtimas ir uţkietėjimas, viduriavimas,
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šlapinimosi sutrikimai,
lytinio gyvenimo problemos,
fizinis aktyvumo sumaţėjimas,
pablogėjusi sveikatos būklė,
sergamumo įvairiomis ligomis padaţnėjimas.
„Perdegimo“ sindromo (atvejai, kai slaugytojai nurodo esą psichologiškai išsekę ir labai
pavargę) prognozavimui taikyta logistinės regresinės analizės paţingsnis metodas. Į regresinės
analizės modelį buvo įtraukti kintamieji, kurie turėjo reikšmingą ryšį su „perdegimo“ sindromu
(nustatyta lyginamosios statistinės analizės metu), t.y. slaugytojų amţius, darbo sąlygų vertinimas,
darbas lydimas emocinės įtampos, darbas lydimas fizinės įtampos, bendravimo problemos su
pacientų artimaisiais.

3.3. Darbo apimtis ir tirtųjų kontingentas
Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose iš viso dirba 210 slaugos darbuotojų (remiantis
ligoninių Personalo skyrių duomenimis): 72 slaugytojai dirba reanimacijos ir intensyvios terapijos
padaliniuose, 73 slaugytojai dirba operacinėse ir 65 slaugytojai dirba skyriuose. Tyrimo metu buvo
planuota ištirti visus slaugytojus, todėl buvo paruošta ir išdalinta 210 klausimynų. Klausimynai
buvo išdalinami nuvykus į kiekvieną kardiochirurgijos centrą. Vizitai į centrus buvo derinami su jų
vadovais bei slaugos administratoriais iš anksto, paaiškinant jiems tyrimo esmę bei tikslą, sutariant
laiką, gaunant jų sutikimą vykdyti apklausą. Klausimynų dalinimo laikas buvo suderintas su
skyriuose vykstančių susirinkimų ar kvalifikacijos kėlimo uţsiėmimų laiku. Tai buvo ir patogu, ir
racionalu, nes uţsiėmimus bei susirinkimus lanko didţiulė dalis dirbančiųjų slaugytojų, nebūdavo
tik sergančių ar atostogaujančių darbuotojų. Prieš apklausą slaugytojams buvo paaiškinta (kaip ir
bandomojo tyrimo metu) atliekamo tyrimo esmė, jo tikslas, trumpai supaţindinama, kas yra
„perdegimo“ sindromas, kokios įtakos jis gali turėti kiekvienam iš darbuotojų. Taip pat buvo
aiškinama, kaip pildyti klausimyną, kad jis anonimiškas ir slaugytojų darbui bei asmeniniam
gyvenimui įtakos neturės. Slaugos specialistams, nesutikusiems dalyvauti tyrime, klausimynai
nebuvo dalinami. Uţpildytus klausimynus slaugytojai dėdavo į vokus, uţklijuodavo ir palikdavo
slaugos administratoriams. Pastariesiems buvo palikta ir keli klausimynai, kuriuos jie pateikė
grįţusiems po atostogų ar ligų slaugytojams. Kito vizito metu (po trijų savaičių) uţpildyti
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klausimynai buvo surinkti iš slaugos administratorių. Anketinė apklausa vyko nuo 2004 kovo
mėnesio iki 2004 birţelio mėnesio.
Gauta 185 uţpildyti klausimynai, tačiau 5 iš jų buvo sugadinti (atsakyta tik į kelis klausimus,
didesnė dalis klausimyno neuţpildyta, kai kurie klausimynai pribraukyti ir palikti nepildyti), todėl
nebuvo vertinti; vertinta 180 teisingai uţpildytų klausimynų. Iš 180 (86% visų Lietuvos ligoninių
kardiochirurgijos centrų slaugytojų) tyrime dalyvavusių slaugytojų 97 (53,9 proc.) dirba Vilniaus
kardiochirurgijos klinikoje, 51 (28,3 proc.) - Kauno kardiochirurgijos klinikoje ir 32 (17,8 proc.)
slaugos darbuotojai dirba Klaipėdos kardiochirurgijos centre (1 paveikslas).

210
Kardiochirurgijos centruose dirbančių slaugytojų

202
Išdalinti klausimynai

8
Slaugytojai, atsisakę dalyvauti tyrime

185
Grąţinti uţpildyti klausimynai

180
Tyrime dalyvavusių slaugytojų
(86 % visų kardiochirurgijos centrų slaugytojų)

97
Vilniaus
kardiochirurgijos centro
slaugytojai

5
Sugadinti klausimynai

51
Kauno
kardiochirurgijos
centro slaugytojai

32
Klaipėdos
kardiochirurgijos centro
slaugytojai

1 paveikslas. Tirtasis kontingentas
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Pagal darbą skirtinguose padaliniuose slaugos darbuotojai pasiskirstė taip: 70 (38,9 proc.)
dirba kardiochirurgijos reanimacijos ir intensyvios terapijos padaliniuose1, 59 (32,8 proc.) –
kardiochirurgijos operacinėse ir 51 (28,3 proc.) kardiochirurgijos skyriuose (2 paveikslas).

28.3%
38.9%

Dirbantys
reanimacijos ir
intensyvios terapijos
padaliniuose
Dirbantys
operacinėse

32.8%

Dirbantys skyriuose

2 paveikslas. Slaugytojų pasiskirstymas pagal padalinius

3.4. Statistinė duomenų analizė
Tyrimo duomenys kaupti kompiuterinėje duomenų bazėje. Statistinė duomenų analizė atlikta,
naudojant duomenų kaupimo ir analizės SPSS (Statistical Package for Social Science) programos
paketą. Tiriamųjų grupių nagrinėjami poţymiai aprašyti, naudojant bendrosios statistikos padėties,
išsibarstymo ir simetrijos apibūdinimus. Kokybinių kintamųjų ryšio hipotezėms tikrinti naudotas
Chi kvadrato (χ2) kriterijus. Kiekybinių dydţių lyginimas atliktas naudojant Stjudento (t) kriterijų ir
Fišerio tikslųjį kriterijų. Taikant šiuos kriterijus nagrinėjami poţymiai kiekvienoje grupėje turi būti
normaliai pasiskirstę ir turėti tą pačią dispersiją.
Kolmogorov-Smirnov testu buvo nustatomas normalusis kiekybinių dydţių skirstinys.
Lyginant kiekybinius duomenis, kurie neturi normaliojo skirstinio, taikyta neparametrinių dydţių
lyginimo testai. Skirtumui tarp dviejų nepriklausomų grupių nustatyti atliktas Mann-Whitney (“U”)
testas.

_________________________________
1

Toliau darbe reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinys bus minimas vienu ţodţiu „reanimacija“
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Analizuojant koreliacinius imties poţymių ryšius, naudotas Pearson koreliacijos koeficientas
(r) kiekybiniams dydţiams.
Reliatyvios rizikos įvertinimui taikytas logistinės regresinės analizės paţingsnis metodas,
apskaičiuojant šansų santykius (ŠS) ir jų 95 proc. Pasikliautinųjų intervalų (PI) ribas.
Tikrinant statistines hipotezes, naudoti šie reikšmingumo ţymėjimai: p<0,05 (reikšminga),
p<0,01 (labai reikšminga), p<0,001 (ypač reikšminga), čia p ţymi ribinį reikšmingumo lygmenį
tikrinant hipotezes.
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4. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
4.1. Potencialių „perdegimo“ sindromo rizikos veiksnių paplitimas
Remiantis literatūros duomenimis „perdegimo“ sindromo atsiradimui turi reikšmės
darbuotojo individualūs veiksniai bei darbo aplinkos veiksniai. Tad tyrimo metu, apklausiant
Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centrų slaugos specialistus, buvo mėginama išsiaiškinti, kokie
individualūs ir darbo aplinkos veiksniai gali sąlygoti „perdegimo“ atsiradimą būtent tarp šios srities
specialistų.

4.1.1. Slaugytojų pasiskirstymas pagal lytį, amţių bei darbo patirtį
Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose vykusiame tyrime dalyvavo 180 slaugytojų, iš
kurių 98,9 proc. buvo moterys ir 1,1 proc – vyrai.
„Perdegimo“ sindromo pradininkų H.J.Freudenbergerio, Ch.Maslach, M.P.Leiter tyrimų,
kurių objektais daugumoj buvo moteriškų profesijų įstaigos (slaugos namai, sveikatos pagalbos
centrai, senelių namai, įvairios prieglaudos), duomenimis šis sindromas labiau būdingas moterims.
Pasirodę straipsniai, bei pirmieji leidiniai buvo skiriami tik moterų „perdegimo“ problemoms
aiškinti bei spręsti. Tačiau vėliau, pradėjus tirti įvairių profesijų ţmones (dvasininkus, karininkus,
technologus), kur daugumoj dirba vyrai, buvo padaryta išvada, kad „perdegimo“ atsiradimas tiek pat
būdingas ir vyrams, tik moterys greičiau palūţta emociškai, o vyrams labiau būdinga
depersonalizacija [65,66]. Tačiau kitų mokslininkų nuomome,

profesijų, kur vyrų ir moterų

vaidmuo panašus (mokytojų, slaugytojų, gydytojų ir kt.), atsovų „perdegimo“ atsiradimo skirtumas
labai maţas, jis nėra specifinis lyčių poţiūriu. „Perdegimą“ gali patirti bet kuris ţmogus [67,68].
Tad šio tyrimo metu į respondentų lytį nebuvo kreipiamas dėmesys, pagal tai nebuvo daromos
jokios išvados, juolab, kad beveik visus apklaustuosius sudarė moterys ir tik 1,1 proc. apklaustųjų
buvo vyrai.
Kaip vienas iš darbuotojų individualių veiksnių buvo vertinamas slaugytojų amţius. Tyrime
dalyvavusių slaugytojų amţiaus vidurkis buvo 34,19

0,57 m., visose trijose grupėse pastebimai

nesiskyrė. Tačiau, kaip matome pateiktoje detalesnėje amţiaus analizėje (4.1 lentelė), daugiausia
jauno (20 – 30 m.) amţiaus ţmonių dirba kardiochirurgijos reanimacijoje, kiek maţiau
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kardiochirurgijos operacinėje ir maţiausiai – kardiochirurgijos skyriuje. Kadangi, kaip teigiama
literatūroje, „perdegimo“ sindromas daugiau būdingas jauno amţiaus (iki 35 metų) ţmonėms, nei
esantiems virš trisdešimt penkerių, keturiasdešimties ar dar vyresniems darbuotojams (jiems
„perdegimas“ nustatomas, bet ţymiai rečiau ar maţesnio laipsnio) [58,59,60,61], galima būtų daryti
prielaidą, kad reanimacijoje dirbančiųjų tarpe „perdegimo“ sindromo reiškinių galima tikėtis
daugiausia, kiek maţiau jo galima būtų sutikti operacinėje dirbančiųjų tarpe ir maţiausia – skyriuje
dirbančiųjų tarpe.
4.1 lentelė. Slaugytojų pasiskirstymas pagal amţių ir padalinius
Amţius
(metai)

Reanimacijos slaugytojai
%

Operacinės slaugytojai
%

Skyriaus slaugytojai
%

20-25

11,4

15,3

9,8

26-35

55,7

38,9

41,2

36-45

24,3

37,3

45,2

46-55

7,2

8,5

1,9

Virš 55

1,4

0

1,9

Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 9,7; l.l. = 8; p = 0,28)

Kartu su biologiniu ţmogaus amţiumi buvo tiriama ir darbuotojų darbo patirtis (išdirbtų metų
skaičius), kaip svarbus „perdegimo“ atsiradimo veiksnys. Vertinant slaugytojų darbo patirtį
tiriamuose kardiochirurgijos padaliniuose gaunamas

išdirbtų metų vidurkis 10,4

0,6 m.

Analizuojant detaliau, matome, kad apklausoje dalyvavusių slaugytojų darbo trukmės vidurkis
reanimacijoje – 9

0,9 m.; darbo trukmės vidurkis operacinėje – 10,2

vidurkis skyriuje – 12,4

1,0 m.; darbo trukmės

1,1 m. Čia akivaizdţiai išsiskiria reanimacijoje bei skyriuje dirbančių

slaugytojų darbo patirtis – 9 m. ir 12,4 m. (p<0,05) (3 paveikslas).
Kiek ir kokią darbo patirtį turi slaugos darbuotojai skirtinguose padaliniuose, matome 4.2
lentelėje.
Kaip teigiama literatūroje, „perdegimo“ sindromo atsiradimo rizika yra didesnė ankstyvuoju
karjeros laikotarpiu [62,63,64]. Tad galima būtų daryti prielaidą, kad vėl gi reanimacijoje
dirbantiesiems slaugos darbuotojams yra didesnė rizika patirti „perdegimą“, kadangi čia dirba
didesnė dalis darbuotojų, turinčių maţesnį darbo staţą.
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* - skirtumas tarp reanimacijos ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 6,5; l.l. = 2; p<0,05)

3 paveikslas. Slaugytojų išdirbtų metų skaičius

4.2 lentelė. Slaugytojų pasiskirstymas pagal išdirbtų metų skaičių ir padalinius
Išdirbtų metų skaičius
(m.)

Reanimacijos slaugytojai
%

Operacinės slaugytojai
%

Skyriaus slaugytojai
%

Iki 5

*44,3

40,7

*17,6

5 - 10

28,6

16,9

31,4

11 - 20

**11,4

27,1

**41,3

21 – 30

14,3

15,3

7,8

31 – 40

1,4

0

0

Virš 40

0

0

1,9

* - skirtumas tarp reanimacijos ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 25,3; l.l. = 10; p = 0,005)
** - skirtumas tarp reanimacijos ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 27,2; l.l. = 10; p = 0,002)

Apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar slaugos darbuotojai prieš įsidarbinant į
dabartinius padalinius yra dirbę kituose padaliniuose arba kitose gydymo įstaigose ir kiek metų.
Dauguma apklaustųjų 112 (62,2 proc.) teigia nedirbę jokiuose kituose padaliniuose arba kitose
gydymo įstaigose. Tačiau 68 (37,8 proc.) slaugos darbuotojai dirbo daugumoje terapiniuose
skyriuose, tai nurodė 47 slaugytojai), net kitose gydymo įstaigose (4 paveikslas). Jų darbo trukmės
vidurkis buvo 4 0,5 m., visose trijose grupėse statistiškai reikšmingai nesiskyrė.

43

42.6%

45.0%

36.6%

40.0%

33.8%

32.1%
31.3%

35.0%
30.0%

23.5%

Dirbę kituose
padaliniuose

25.0%
20.0%
Nedirbę
kituose
padaliniuose

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Operacinės

Reanimacijos
slaugytojai

s

l

a

u

g

y

t

o

j

a

S

i

s

l

k

a

y

u

r

g

i

y

a

t

u

s

o

j

a

i

Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 1,3; l.l. = 2; p = 0,51)

4 paveikslas. Ankstesnė slaugytojų darbo patirtis

4.1.2. Slaugytojų šeimyninė padėtis
Predisponuojantis rodiklis „perdegimo“ atsiradimui yra ţmogaus šeimyninė padėtis. Todėl
tyrimo metu respondentų buvo klausiama apie jų šeimyninę padėtį bei turimų vaikų skaičių. Tik
kiek daugiau nei pusė apklaustųjų (106, t.y. 58,9 proc.) yra susilaukę vaikų: 63 (35 proc.) jų – po
vieną vaiką, 40 (22,2 proc.) – po du vaikus, 3 (1,7 proc.) – po tris vaikus. Maţesnė pusė (41,1 proc.)
slaugos darbuotojų vaikų neturi (4.3 lentelė).
4.3 lentelė. Vaikų skaičius slaugytojų šeimose
Turimų vaikų
skaičius

Reanimacijos
slaugytojai
%

Operacinės
slaugytojai
%

Skyriaus
slaugytojai
%

Visi respondentai
%

0

47,2

45,8

27,5

41,1

1

35,7

27,1

43,1

35

2

15,7

25,4

27,5

22,2

3

1,4

1,7

1,9

1,7

Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 7,6; l.l. = 6; p = 0,27)
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Šeimyninės padėties atţvilgiu respondentų atsakymai pasiskirstė taip: 92 (51,1 proc.)
respondentai yra sukūrę šeimas, 47 (26,1 proc.) respondentai gyvena vieniši, 24 (13,4 proc.)
respondentai yra išsiskyrę, 16 (8,9 proc.) jų nesukūrę šeimų, bet gyvena su partneriais ir 1 (0,6 proc.)
respondentas yra netekęs sutuoktinio(-ės). Lyginant šiuos duomenis tarp tirtųjų grupių, reikšmingai
patikimas skirtumas nepastebėtas (p = 0,39) (4.4 lentelė).
4.4 lentelė. Respondentų šeimyninė padėtis
Reanimacijos
slaugytojai
%

Operacinės
slaugytojai
%

Skyriaus
slaugytojai
%

Gyvena vieniši

25,7

30,5

21,6

Sukūrę šeimas

47,2

45,7

62,7

10

11,9

3,9

Išsiskyrę

15,7

11,9

11,8

Netekę antrosios pusės

1,4

0

0

Šeimyninė padėtis

Nesukūrę šeimų, bet gyvena su partneriais

Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 10,5; l.l. = 10; p = 0,39)

4.1.3. Slaugytojų išsimokslinimas
Apklausus Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose dirbančius slaugos darbuotojus,
gauti tokie jų išsimokslinimą atspindintys duomenys: 140 (77,8 proc.) slaugytojų yra baigę
aukštesniąsias medicinos mokyklas, 24 (13,3 proc.) respondentų įgiję aukštąjį neuniversitetinį
išsilavinimą ir tik 16 (8,9 proc.) jų baigę universitetus. Kaip matyti, aukštąjį mokslą yra įgiję maţas
procentas slaugos specialistų, tačiau atsiţvelgiant į Lietuvos aukštosiose medicinos mokyklose,
Slaugos fakultetuose besimokančių studentų skaičių ir kasmet vis daugėjantį priimamų studentų
skaičių, galima sakyti, kad slaugytojų poreikis įgyti aukštąjį mokslą vis didėja. Slaugos mokslo
paţanga stipriai ţengia į priekį [113].
Analizuojant gautų rezultatų duomenis, atspindinčių slaugytojų išsilavinimo lygį skirtinguose
kardiochirurgijos padaliniuose, galima teigti, kad daugiausia aukštąjį universitetinį išsimokslinimą
įgijusių slaugos specialistų dirba reanimacijoje (9 slaugytojai, kas sudaro 12,9 proc. visų
reanimacijos slaugytojų), maţiausias skaičius - 1 (2 proc.) slaugytojas dirba skyriuje, operacinėje
dirbančiųjų tarpe yra 6 (10,2 proc. operacinės slaugytojų) slaugytojai. Aukštąjį neuniversitetinį
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išsilavinimą įgijusių slaugytojų didţiausias skaičius taip pat yra dirbančiųjų reanimacijoje (13, t.y.
8,6 proc. visų reanimacijos slaugytojų), maţesnis skaičius - 7 (11,9 proc.) dirba operacinėje ir
maţiausias skaičius - 4 (7,8 proc.) vėl gi yra dirbančiųjų skyriuje slaugytojų. Aukštesniąsias
medicinos mokyklas baigusiųjų slaugytojų skaičius pasiskirstė taip: reanimacijos slaugytojų – 48
(68,6 proc.), operacinės slaugytojų - 46 (78 proc.) ir skyriaus slaugytojų – 46 (90,2 proc.) (p = 0,07)
(5 paveikslas).

90.2%

100.0%
90.0%
80.0%

78.0%
68.6%

Reanimacijos
slaugytojai

70.0%
60.0%

Operacinės
slaugytojai

50.0%
40.0%
30.0%

18.6%
11.9% 7.8%

20.0%

Skyriaus
slaugytojai

12.9%10.2%
2%

10.0%
0.0%
Aukštesnysis

Aukštasis
neuniversitetinis

Aukštasis
universitetinis

Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 8,6; l.l. = 4; p = 0,07)

5 paveikslas. Skirtingų padalinių slaugytojų išsimokslinimo lygis
Nuo ţmogaus išsimokslinimo, kultūros lygio priklauso jo poţiūris į gyvenimą, visuomenę,
atliekamą darbą, atsakomybę uţ savo veiklos padarinius. Kuo aukštesnį išsilavinimą turi ţmogus,
tuo didesnius reikalavimus kelia sau bei jį supančiai tiek asmeninio, tiek darbinio gyvenimo
aplinkai. Jų lūkesčiai, poreikiai yra kur kas didesni nei ţemesnį išsilavinimą turinčių ţmonių. Todėl
tokie ţmonės paprastai dirba labiau atsakingą, didesnės kvalifikacijos bei atsakomybės reikalaujamą
darbą, daţniau susiduria su stresinėmis situacijomis. Jų rizika patirti „perdegimą“ kur kas didesnė
nei maţiau išsimokslinusių ţmonių [70,71,72].
Atsiţvelgiant į gautus slaugytojų išsimokslinimo lygio duomenis, galima būtų daryti prielaidą,
kad

darbas reanimacijoje reikalauja didesnių teorinių bei praktinių ţinių ligonių slaugymo,

medicinos naujovių klausimais, kas skatina slaugytojus siekti aukštesnės kvalifikacijos, aukštesnio
mokslų laipsnio. Ir remiantis literatūra, galima būtų daryti prielaidą, kad reanimacijoje dirbančių
slaugytojų rizika patirti „perdegimo“ sindromą yra didesnė, nes čia aukštąjį išsilavinimą turinčiųjų
kur kas daugiau lyginant su kitais padaliniais.
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4.1.4. Slaugytojų darbo krūvis bei darbo valandų išsidėstymas
Tyrimo metu apklausoje dalyvavę slaugos darbuotojai pagal darbo krūvį, tenkantį per mėnesį,
pasiskirstė taip: 0,5 etato krūviu dirba 7 (3,9 proc.) respondentai, 1 etato krūviu – 42 (23,3 proc.) ir
daugiau nei 1 etato krūviu – 131 (72,8 proc.). Lyginant atskiras grupes (pagal padalinius), dideliu
darbo krūviu (daugiau kaip 1,0 etatu) daugiausia dirba operacinės slaugytojų – 50 (84,7 proc.) bei
reanimacijos slaugytojų – 51 (72,9 proc.); maţiausia – kardiochirurgijos skyriaus slaugytojų – 30
(58,5 proc.). Vieno etato krūviu daugiausia dirba skyriaus slaugytojų – 19 (37,3 proc.), maţiau –
reanimacijos slaugytojų – 17 (24,3 proc.) ir maţiausia – operacinės slaugytojų – 6 (10,2 proc.). Kaip
matome, maţu darbo krūviu (0,5 etato) dirba labai nedidelis skaičius slaugos specialistų:
reanimacijos slaugytojų – 2 (2,9 proc.), operacinės slaugytojų – 3 (5,1 proc.) ir skyriaus slaugytojų –
2 (3,9 proc.)(p<0,05) (6 paveikslas).

90.0%

*84,7%

80.0%

72.9%

70.0%

*58,8%

Reanimacijos
slaugytojai

60.0%
50.0%

Operacinės
slaugytojai

*37,3%

40.0%
24.3%

30.0%
20.0%
10.0%

Skyriaus
slaugytojai

*10,2%
2.9% 5.1% 3.9%

0.0%
0,5 et.

1,0 et.

>1 et.

* - skirtumas tarp operacinės ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 11,6; l.l. = 4; p<0,05)

6 paveikslas. Skirtingų padalinių slaugytojų darbo krūvis
Pagal darbo valandų skaičių per dieną (vieną pamainą) respondentai pasiskirstė: 6-8 valandas
dirba 22 (12,2 proc.) respondentai, 8-12 valandų – 104 (57,8 proc.) apklaustieji ir daugiau kaip 12
valandų dirba 54 (30 proc.) slaugos darbuotojai. Lyginant darbo valandų skaičių per pamainą tarp
grupių pastebėta, kad labai skiriasi reanimacijoje bei operacinėje dirbančių slaugytojų darbo dienos
trukmė. Labai maţas skaičius (3, t.y. 4,3 proc.) reanimacijos slaugytojų dirba trumpą darbo dieną –
6-8 val., tokį valandų skaičių dirba 10 (16,9 proc.) operacinės slaugytojų ir 9 (17,6 proc.) skyriaus
slaugytojai. 8-12 valandų per pamainą daugiausia dirba operacinės slaugytojų – 48 (81,4 proc.),
reanimacijoje tiek valandų dirba 31 (44,3 proc.) slaugytojas, skyriuje – 25 (49 proc.). Daugiau kaip
12 valandų per pamainą daugiausiai dirba reanimacijos slaugytojai – 36 (51,4 proc.), skyriuje tiek
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valandų dirba 17 (33,3 proc.) slaugytojų, o operacinėje tiek valandų dirbančių yra tik 1 (1,7 proc.)
slaugos specialistas (p<0,001) (7 paveikslas).

90.0%

*81,4%

80.0%
Reanimacijos
slaugytojai

70.0%
60.0%

*49,0%

50.0%

**51,4%

*44,3%

Operacinės
slaugytojai

**33,3%

40.0%
30.0%

16.9% 17.6%
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20.0%
10.0%

4.3%

**1,7%

0.0%
6-8 val.

8-12 val.

>12 val.

* - skirtumas tarp operacinės ir reanimacijos bei operacinės ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 41,1; l.l. = 4; p<0,001)
** - skirtumas tarp reanimacijos ir operacinės, tarp skyriaus ir operacinės slaugytojų (χ2 = 51,7; l.l. = 4; p<0,001)

7 paveikslas. Skirtingų padalinių slaugytojų išdirbtų valandų skaičius per dieną
(pamainą)
Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad reanimacijoje bei operacinėje dirbančių
slaugos darbuotojų pamainos darbo valandos yra ilgiausios, nes didţioji jų dalis dirba dvylika
ir daugiau valandų per pamainą. O ir darbo krūviai yra dideli, didesnė dalis darbuotojų dirba
daugiau kaip vieno etato krūviu. Tad galima daryti išvadą, kad kardiochirurgijos centruose
dirbantys slaugos specialistai dirba daug ir sunkiai, kas didina riziką patirti lėtinį stresą, kuris
gali būti emocionaliai sekinantis, paveikiantis asmens motyvaciją, poţiūrius bei elgesį ir,
galiausiai, sukeliantis „perdegimą“ [28,35].
Tyrimo metu buvo svarbu išsiaiškinti ne tik slaugytojų darbo krūvius, darbo dienos trukmę,
bet ir kokiose pamainose slaugytojai dirba, kurios iš jų yra priimtiniausios ir kodėl.
Taigi, kardiochirurgijos centrų slaugos specialistų darbo laikas paros atţvilgiu procentaliai per
mėnesį pasiskirstė taip:
per mėnesį 60,8

2,7 proc. viso darbo slaugytojams tenka dirbti dieninėje pamainoje

(operacinės slaugytojams daugiausia tenka dirbti dieninėje pamainoje - 81,7
skyriaus slaugytojams - 53,3

3,5 proc.; maţiau –

5,4 proc. ir maţiausia - reanimacijos slaugytojams - 48,6

4 proc.

viso mėnesinio darbo (p<0,001)) (8 paveikslas);
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95% PI Kiek proc. per mėn. dirba
dieninėje pamainoje

Reanimacijos slaugytojai

Operacinės slaugytojai

Skyriaus slaugytojai

Skirtumas tarp operacinės ir reanimacijos bei skyriaus slaugytojų (χ2 = 18; l.l. = 2; p<0,001)

8 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, darbas dieninėje
pamainoje
per mėnesį 5

1 proc. viso darbo slaugytojams tenka dirbti popietinėje pamainoje

(reanimacijos slaugytojams daugiausia tenka dirbti popietinėje pamainoje – 7,6
operacinės slaugytojams – 5,3

2 proc.; maţiau –

1,6 proc. ir maţiausia - skyriaus slaugytojams - 1,2

1 proc. viso

95% PI Kiek proc. per mėn. dirba
popietinėje pamainoje

mėnesinio darbo (p<0,05)) (9 paveikslas);

Reanimacijos slaugytojai

Operacinės slaugytojai

Skyriaus slaugytojai

Skirtumas tarp reanimacijos ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 3,5; l.l. = 2; p<0,05)

9 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, darbas popietinėje
pamainoje
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per mėnesį 34,2

2,5 proc. viso darbo slaugytojams tenka dirbti naktinėje pamainoje

(skyriaus slaugytojams daugiausia tenka dirbti naktinėje pamainoje – 45,5
reanimacijos slaugytojams – 43,8

5,5 proc.; maţiau –

3,6 proc. ir maţiausia - operacinės slaugytojams - 13

2,9

95% PI Kiek proc. per mėn. dirba naktinėje
pamainoje

proc. viso mėnesinio darbo (p<0,001)) (10 paveikslas).

Reanimacijos slaugytojai

Operacinės slaugytojai

Skyriaus slaugytojai

Skirtumas tarp operacinės ir reanimacijos bei skyriaus slaugytojų (χ2 = 20,6; l.l. = 2; p<0,001)

10 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, darbas naktinėje
pamainoje
Reanimacijoje ir skyriuje dirbančių slaugytojų darbas praktiškai vyksta dviem pamainomis:
dienine ir naktine, kurios per mėnesį pasisikirsto beveik tolygiai, tačiau operacinės slaugytojų darbas
daugumoje vyksta dieninėje pamainoje. Tai natūralu, kadangi tiek reanimacijoje, tiek skyriuje
ligonių skaičius per parą maţai skiriasi, todėl ir slaugytojų, uţtikrinančių ligonių kokybišką
prieţiūrą, turi būti pakankamai visą parą. Operacinėse darbas vyksta kiek kitaip, visos planinės
operacijos ir dalis skubių neatidėliotinų operacijų yra atliekamos dienos metu, todėl slaugytojų
didţiausios pajėgos turi būti būtent tuo metu. Naktimis vyksta tik skubios neatidėliotinos operacijos,
kurių metu dirba paprastai tik vienos budinčios brigados personalas.
Todėl galima būtų daryti prielaidą, kad reanimacijoje ir skyriuje dirbantiems slaugos
specialistams yra sunkiau dirbti, nes jiems tenka daugiau dirbti alinantį naktinį darbą.
Apklausus kardiochirurgijos centruose dirbančius slaugos darbuotojus, kokiose pamainose
jiems priimtiniausia dirbti, gauname tokius rezultatus: 55,4 proc. visų apklaustųjų slaugytojų
priimtiniau dirbti dieninėje pamainoje, tik 5,6 proc. – popietinėje pamainoje ir 39 proc. slaugytojų
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priimtiniau dirbti naktinėje pamainoje. Lyginant šias išsakytas slaugytojų nuomones su tuo, kaip jie
realiai dirba, galima teigti, kad nusistovėjusi pamaininio darbo tvarka tenkina darbuotojų poreikius.
Šį suderinamumą galima stebėti ir skirtinguose padaliniuose: 42 proc. reanimacijos slaugytojams
priimtiniau dirbti dieninėje pamainoje, 1,4 proc. – popietinėje pamainoje ir didesnei daliai - 56,6
proc. slaugytojų priimtiniau dirbti naktinėje pamainoje; 69,4 proc. operacinės slaugytojams
priimtiniau dirbti dieninėje pamainoje, 15,3 proc. – popietinėje pamainoje ir 15,3 proc. – naktinėje
pamainoje; 57,1 proc. skyriaus slaugytojams priimtiniau dirbti dieninėje pamainoje ir 42,9 proc. –
naktinėje pamainoje, popietinėje pamainoje nesinori dirbti nė vienam skyriaus slaugytojui. Kaip
matyti, labiausiai dieninėje pamainoje priimtiniau dirbti operacinės bei skyriaus slaugytojams, o
reanimacijos didesnė dalis slaugytojų labiau mėgsta dirbti naktimis (p < 0,001) (11 paveikslas).
*69,4%
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***56,6%

60%
50%

***42,9%

*42%

40%

Reanimacijos
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slaugytojai

30%
20%

***15,3%

**15,3%

Skyriaus
slaugytojai

10%
**1,4%

**0,0%

0%
Dieninė pamaina

Popietinė pamaina

Naktinė pamaina

* - skirtumas tarp reanimacijos ir operacinės slaugytojų (χ2 = 33,1; l.l. = 4; p<0,001)
** - skirtumas tarp operacinės ir reanimacijos bei skyriaus slaugytojų (χ2 = 35,6; l.l. = 4; p<0,001)
*** - skirtumas tarp operacinės ir reanimacijos bei skyriaus slaugytojų (χ2 = 33,8; l.l. = 4; p<0,001)

11 paveikslas. Skirtingų padalinių slaugytojų poreikis dirbti tam tikrose pamainose
Pasiteiravus slaugytojų, kodėl jiems yra priimtiniau dirbti jų nurodytose pamainose, gauname
gana įvairius atsakymus. 77,8 proc. prioritetą dirbti dieninėje pamainoje teikiančių slaugytojų
nurodo, kad dirbdami dienomis maţiau nuvargsta, naktinis darbas juos labai nualina; 22,2 proc.
slaugytojų taip dirbti priimtiniau dėl šeimyninių aplinkybių (maţų vaikų, kurių naktimis negali
palikti vienų, sutuoktinių pageidavimų).

Naktinės pamainos mėgėjai nurodo kiek įvairesnes

prieţastis: 13,8 proc. jų naktimis dirba dėl didesnio atlyginimo (uţ naktines valandas įkainiai yra
didesni), 15,5 proc. jų dirbdami naktimis jaučiasi laisviau, kadangi nėra tiek medicinos specialistų,
konsultantų bei administracijos darbuotojų, taip jie jaučiasi atsipalaidavę, maţiau įsitempę; 15,5
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proc. slaugytojų dirba naktimis, nes dienomis mokosi universitetuose; 55,2 proc. jų naktimis
priimtiniau dirbti dėl šeimyninių prieţasčių (reikalinga išleisti vaikus į mokyklas, pasirūpinti senais
tėvais, toks sutarimas su sutuoktiniais). Popietinėje pamainoje visi darbuotojai (100 proc.) pasirenka
dirbti dėl šeimyninių prieţasčių. Atsiţvelgiant į slaugos darbuotojų atsakymus, galima teigti, kad
dauguma jų yra priversti pasirinkti dirbti tam tikroje pamainoje dėl tam tikrų priverstinių aplinkybių:
šeimyninių prieţasčių, mokslų, finansinės padėties; tik maţa dalis jų gali tai daryti dėl savo noro,
savų patogumų. Tačiau šį nepatogumą kaţkiek kompensuoja tai, kad darbdaviai slaugytojams
suteikia tinkamas sąlygas dirbti jiems patogiu laiku, taip padėdami išvengti papildomų stresinių
situacijų, neigiamų emocijų.

4.1.5. Slaugytojų poilsis bei laisvalaikis
Anksčiau paminėti tyrimo rezultatai akivaizdţiai rodo, kad kardiochirurgijos centruose
dirbantys slaugos specialistai dirba dideliais krūviais, ilgas darbo valandas. Kaip ţinoma, po
sunkaus darbo ţmogus turi pakankamai ir tinkamai pailsėti. Todėl respondentų buvo klausiama apie
jų laisvalaikį, poilsio laiką.
Vienas iš svarbesnių poilsio rodiklių – pilnavertis, kokybiškas miegas, kuris vidutiniškai
suaugusiam ţmogui turi trukti aštuonias valandas [114].
Tyrimo metu slaugytojų buvo klausiama, kiek jiems per parą vidutiniškai tenka miegoti?
Atsakymai buvo tokie: dauguma ( 127, t.y. 70,6 proc.) slaugytojų vidutiniškai miega 7-8 valandas
per parą, 4-6 valandas per parą miega 39 ( 21,7 proc.) slaugytojai, daugiau kaip 8 valandas miega 14
(7,8 proc.) slaugytojų. Lyginant šiuos duomenis tarp skirtingų padalinių didelio skirtumo
nepastebėta. Reanimacijoje dirbančių slaugytojų, vidutiniškai 4-6 valandas per parą miegančių, yra
22,9 proc., vidutiniškai 7-8 valandas miegančių – 72,9 proc. ir daugiau kaip 8 valandas miegančių –
4,2 proc. Operacinėje dirbančių slaugytojų atsakymai buvo: vidutiniškai 4-6 valandas per parą
miegančių yra 25,4 proc. slaugytojų, vidutiniškai 7-8 valandas miegančių – 67,8 proc. ir daugiau
kaip 8 valandas miegančių – 6,8 proc. Skyriuje dirbančių slaugytojų atsakymai: vidutiniškai 4-6
valandas per parą miegančių yra 15,7 proc. slaugytojų, vidutiniškai 7-8 valandas miegančių – 70,6
proc. ir daugiau kaip 8 valandas miegančių – 13,7 proc. slaugytojų (p = 0,3) (12 paveikslas).
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12 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, vidutinė miego trukmė
per parą
Kaip jau buvo minėta, normaliam ţmogaus poilsiui reikalinga apie aštuonių valandų miego.
Galima daryti išvadą, kad didelė dauguma kardiochirurgijos centruose dirbančių slaugytojų (70,6
proc.) miega pakankamą valandų kiekį. Tačiau, kaip minima literatūroje, yra svarbu išsiaiškinti, ar
ţmonėms pakanka miego. Posakis „nepakankamas miegas“ negali būti tapatinamas tik su miego
trukme (valandomis). Miego trukmė yra individuali ir kintama. Taigi, gero poilsio jausmą ir
kokybišką budrumą nulemia ne tik miego trukmė, bet ir vidinė miego organizacija, miego kokybė.
Bloga miego kokybė – tai sunkus uţmigimas, daţni prabudimai miego metu, ankstyvas nubudimas
[114, 115,116]. Kad įsitikinti kardiochirurgijos centruose dirbančių slaugytojų miego
pilnavertiškumu, buvo klausiama, ar, jų nuomone, pakankamai išsimiega. Daugiau kaip pusė (104,
t.y. 57,8 proc.) slaugytojų teigia, kad nepakankamai išsimiega, 62 ( 34,4 proc.) slaugytojai išsimiega
pakankamai ir 14 (7,8 proc.) jų neţino, ar jiems uţtenka miego. Jei lyginti skirtingų padalinių
slaugytojų atsakymus, galima teigti, kad daugiausia miego stoką jaučiančių slaugytojų dirba skyriuje
- 68,6 proc. visų skyriaus slaugytojų, maţiau tokių slaugytojų (62,7 proc. visų operacinės
slaugytojų) dirba operacinėje ir maţiausia slaugytojų, jaučiančių miego stoką, dirba reanimacijoje
(45,7 proc. visų reanimacijos slaugytojų). Miego uţtenka 42,9 proc. reanimacijos slaugytojams, 29,4
proc. skyriaus slaugytojams ir 28,8 proc. operacinės slaugytojams (p = 0,06) (13 paveikslas).
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13 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, nuomonė išsimiegojimo
klausimu

Slaugytojų, atsakiusių, kad nepakankamai išsimiega, buvo klausiama, dėl kokių prieţasčių, jų
manymu, nepakankamai išsimiega. 52,8 proc. atsakiusiųjų teigia, kad jiems per maţai tiek miego
valandų apskritai ir 47,2 proc. jų teigia, kad miego valandų gal ir uţtektų, bet išmiegoję jie
nesijaučia pailsėję dėl to, kad pamaininis darbas sutrikdo miego reţimą, dėl darbo naktimis
pervargsta ir nebegali uţmigti, daţnai sapnuoja darbines situacijas dėl ko prabudinėja miego metu.
Remiantis slaugytojų atsakymais, galima daryti išvadą, kad didelė jų dalis (57,8 proc. visų
respondentų) patiria miego sutrikimus, o šie sutrikdo ţmogaus organizmo endogeninio ritminio
mechanizmo veiklą. Dėl to pablogėja ţmogaus savijauta, gyvenimo kokybė, palaipsniui ryškėja
nuovargio jausmas, susilpnėja protinė veikla, sutrinka sveikatos būklė (antsvorio problemos,
virškinimo sutrikimai, galvos skausmai, širdies ir kraujagyslių ligos, nerviniai sutrikimai), kas
galiausiai priveda prie „perdegimo“ [114,117].
Tyrimo metu buvo aiškinamasi, kuo slaugos specialistai uţsiima po darbo valandų. Vienas iš
pasirenkamų atsakymo variantų buvo poilsis, visi kiti atsakymo variantai buvo susiję su vienokia ar
kitokia veikla. Taigi, tik 24,4 proc. visų slaugytojų teigia poilsiaujantys, o likusi didţioji dalis (75,6
proc.) respondentų po darbo uţsiima kita veikla: 68,3 proc. slaugytojų uţimti šeimos rūpesčiais,
23,3 proc. rūpinasi savo senais, sergančiais tėvais, 9,4 proc. respondentų uţsiima visuomenine
veikla (įvairių draugijų susirinkimai, konferencijų, mokslinių seminarų rengimas ir pan.), 10 proc. jų
dirba kituose darbuose, 10 proc. slaugytojų leidţia laiką studijuodami universitetuose. Kaip
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skirtingų kardiochirurgijos padalinių slaugytojai leidţia laiką po darbo valandų galime matyti 4.5
lentelėje.
4.5 lentelė. Slaugytojų veikla po darbo valandų
Reanimacijos
slaugytojai
%

Operacinės
slaugytojai
%

Skyriaus
slaugytojai
%

p

Rūpinasi šeima

62,9

64,4

80,4

0,09

Rūpinasi tėvais

22,9

23,7

23,5

0,99

10

10,2

7,8

0,89

Dirba kitame darbe

12,9

11,9

3,9

0,23

Mokosi universitete

10

11,9

7,8

0,78

28,6

25,4

17,6

0,37

Slaugytojų veikla po darbo
valandų

Uţsiima visuomenine veikla

Poilsiauja

Slaugytojų tiek fiziniam, tiek psichiniam poilsiui didelį vaidmenį vaidina ir atostogos, jų laikas
bei praleidimo būdas. Tyrimo metu slaugytojų buvo klausiama, ar pilnai išnaudoja jiems skirtą
atostogų laiką. Dauguma slaugytojų (74,4 proc.) išnaudoja jiems skirtą atostogų laiką, 11,7 proc.
slaugytojų neišnaudoja ir 13,9 proc. jų tik kartais išnaudoja skirtą atostogų laiką. Lyginant gautus
duomenis tarp skirtingų padalinių, galima pastebėti, kad stipriai išsiskyrė operacinės slaugytojų
atostogų laiko panaudojimas. Didţiausias skaičius slaugytojų, pilnai neišnaudojančių skirtą atostogų
laiką, dirba operacinėje (12 slaugytojų), maţiausias skaičius – dirbančių reanimacijoje (4
slaugytojai), skyriuje dirba 5 slaugytojai, pilnai neišnaudojantys atostogoms skirtą laiką. Pilnai
atostogas išnaudoja: 50 (71,4 proc.) reanimacijos slaugytojų, 44 (74,6 proc.) operacinės slaugytojai
ir 40 (78,4 proc.) skyriaus slaugytojų. Tarp kartais pilnai atostogas išnaudojančių slaugytojų
labiausiai išsiskyrė reanimacijoje dirbantys slaugos specialistai, tokių ţmonių čia daugiausia – 16
(22,9 proc.), maţiausia – tokių slaugytojų dirba operacinėje - 3 (5,1 proc.), skyriuje dirba 6 (11,8
proc.) kartais pilnai atostogų laiką išnaudojantys slaugytojai (p<0,05) (14 paveikslas).
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14 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, atostogų išnaudojimas
Susumavus neišnaudojančių ir kartais išnaudojančių skirtas atostogas slaugytojų skaičių,
randame pakankamai nemaţai tokių ţmonių (25,6 proc.). Todėl buvo teiraujamasi slaugytojų, dėl
kokių prieţasčių jie neišnaudoja atostogų laiko? Didţioji dauguma (53,6 proc.) nurodo finansinę
problemą, dėl kurios priversti atsisakyti dalies atostogų, 28,6 proc. slaugytojų dalį atostogų skiria
studijoms, 10,7 proc. slaugytojų dalies atostogų tenka atsisakyti dėl šeimyninių prieţasčių ir 7,1
proc. slaugytojų atsisako dalies atostogų dėl personalo stygiaus, prašant administracijos
darbuotojams.
Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kaip slaugytojai daţniausiai leidţia atostogas. Didesnė
dalis - 61,1 proc. respondentų atostogas leidţia namuose, 55,6 proc. jų leidţia laiką pas gimines ar
tėvus, 34,4 proc. gali sau leisti atostogauti Lietuvos kurortuose, 21,1 proc. slaugytojų leidţia
atostogas turistaudami Lietuvoje ir tik 6,1 proc. slaugytojų išvaţiuoja ilsėtis į uţsienio kurortus.
Lyginant skirtingų padalinių slaugytojų atostogų leidimo būdus, didelio skirtumo nepastebima (4.6
lentelė).
4.6 lentelė. Slaugytojų atostogų leidimo būdai
Reanimacijos
slaugytojai
%

Operacinės
slaugytojai
%

Skyriaus
slaugytojai
%

p

Ilsisi Lietuvos kurortuose

38,6

27,1

37,3

0,35

Ilsisi uţsienio kurortuose

2,9

10,2

5,9

0,22

Turistauja

25,7

23,7

11,8

0,15

Leidţia laiką namuose

57,1

67,8

58,8

0,43

Leidţia laiką pas gimines, tėvus

47,1

55,9

66,7

0,1

Atostogų leidimo būdai
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Remiantis gautais tyrimo rezultatais (kaip slaugytojai leidţia laiką po darbo ir kaip jiems
sekasi panaudoti atostogoms skirtą laiką), galima teigti, kad didţiuma slaugytojų maţai laiko skiria
savo poilsiui, atsigavimui po sunkių darbo valandų. Trumpas ir nepilnavertis poilsio laikas
palaipsniui sekina slaugytojų energiją, kurią atstatyti tampa vis sunkiau, slopina protinį bei fizinį
aktyvumą, alina organizmą, maţina jo atsparumą įvairiems negalavimams bei ligoms, galiausiai
priveda prie „perdegimo“ [35].

4.1.6. Būdai, padedantys atsipalaiduoti bei atstatyti darbinę veiklą
Po sunkaus, įtempto darbo ţmogaus organizmas reikalauja bent akimirkos atokvėpio,
atsipalaidavimo. Tyrimo metu slaugytojų buvo teiraujamasi, kokie būdai jiems padeda geriausiai
atsipalaiduoti. Daţniausiai naudojami atsipalaidavimo būdai: laiko leidimas su šeima, tai nurodo 65
proc. visų tyrime dalyvavusių respondentų; knygų bei ţurnalų skaitymas, tai nurodo 55 proc.
slaugytojų; muzikos klausymas, tai nurodo 51,7 proc. slaugytojų; televizoriaus ţiūrėjimas, tai
nurodo 48,3 proc. respondentų; laiko leidimas gamtoje, tai nurodo 40 proc. slaugytojų; laiko
leidimas su draugais, tai nurodo 35,6 proc. slaugytojų; rūkymas, tai nurodo 12,8 proc. respondentų;
sportas, tai nurodo 11,7 respondentų; laiko leidimas kavinėse ar restoranuose, tai nurodo 8,9 proc.
slaugytojų; teatrų ar koncertų lankymas, tai nurodo 7,8 proc. slaugos darbuotojų; alaus vartojimas,
tai nurodo 5 proc. slaugytojų; vyno ar šampano vartojimas, tai nurodo 2,8 proc. slaugytojų; laiko
leidimas baţnyčioje, pamaldose, tai nurodo 1,7 proc. respondentų; stiprių gėrimų (degtinės, konjako
ir kt.) vartojimas, tai nurodo 1,1 proc. respondentų; laiko leidimas saunoje, tai nurodo 1,1 proc.
slaugytojų; seksas, tai nurodo 0,6 proc. slaugytojų. Lyginant atsipalaidavimo būdų naudojimo
daţnumą tarp skirtinguose padaliniuose dirbančių slaugytojų, didelio skirtumo nepastebima,
išskyrus šiuos atvejus: vyno ar šampano vartojimą daţniausia, kaip atsipalaidavimo būdą, pasirenka
daugiausia slaugytojų, dirbančių reanimacijoje (5,7 proc. reanimacijos slaugytojų), maţiau –
operacinėje dirbančių slaugytojų – 1,7 proc., skyriaus slaugytojų – 0 proc.(p<0,05); laiko leidimą
gamtoje, kaip atsipalaidavimo būdą, pasirenka daugiausia operacinėje dirbančių slaugytojų (44,1
proc. operacinės slaugytojų), maţiau – reanimacijoje dirbančių slaugytojų (41,1 proc. reanimacijos
slaugytojų) ir maţiausia – skyriuje dirbančių slaugytojų – 29,4 proc. (p<0,05) (4.7 lentelė).
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4.7 lentelė. Būdų, padedančių geriausiai slaugytojams atsipalaiduoti, naudojimo
daţnumas
Reanimacijos slaugytojai
%

Operacinės slaugytojai
%

Daţniau

Retkar

Daţniau

Retkar

siai

čiais

siai

čiais

Rūkymas

15,7

11,4

72,9

16,9

18,6

Vyno ar šampano vartojimas

*

44,3

50

1,7

Alaus vartojimas

5,7

34,3

60

0

28,6

Koncertų ar teatrų lankymas

7,1

Sportas

Geriausiai atsipalaiduoti
padedantys būdai

**

**

Niekada

64,4

Daţniau

Retkar

siai

čiais

3,9

13,7

82,4

0

66,7

33,3

*

Niekada

69,5

28,8

3,4

40,7

55,9

5,9

33,3

60,8

71,4

3,4

44,1

52,5

0

45,1

54,9

57,1

35,7

11,9

59,3

28,8

3,9

68,6

27,5

11,4

35,7

52,9

13,6

44,1

42,4

7,8

45,1

47,1

Laiko leidimas kavinėse ar
restoranuose

4,3

51,4

44,3

15,3

45,8

39

7,8

52,9

39,2

Laiko leidimas gamtoje

41,4

45,7

12,9

Laiko leidimas su šeima

62,9

21,4

15,7

62,7

27,1

10,2

70,6

19,6

9,8

Laiko leidimas su draugais

34,3

48,6

17,1

42,4

45,8

11,9

29,4

58,8

11,8

Televizoriaus ţiūrėjimas

41,4

48,6

10

54,2

35,6

10,2

51

37,3

11,8

Muzikos klausymas

47,1

37,2

15,7

57,6

30,5

11,9

51

33,3

15,7

Knygų ar ţurnalų skaitymas

52,9

35,7

11,4
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32,2

6,8

51

41,2

7,8

Laiko leidimas saunoje

0

1,4

0

0

1,4

0

0

0

0

Laiko praleidimas baţnyčioje

0

1,4

0

3,5

0

0

0

0

0

Seksas

0

0

0

0

3,5

0

0

0

0

Stiprių spiritinių gėrimų
vartojimas

5,7

Niekada

Skyriaus slaugytojai
%

***

44,1

50,8

***

5,1

***

29,4

45,1

***

25,5

* - skirtumas tarp reanimacijos ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 12,2; l.l. = 4; p<0,05)
** - skirtumas tarp reanimacijos ir operacinės slaugytojų (χ2 = 13,3; l.l. = 4; p<0,05)
*** - skirtumas tarp operacinės ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 10,2; l.l. = 4; p<0,05)

Šio tyrimo metu kardiochirurgijos centruose dirbančių slaugytojų buvo klausiama, ar daţnai
laisvalaikiu mankštinasi ne maţiau kaip 30 min. (mankštinasi taip, kad kiek pagreitėtų kvėpavimas
ir suprakaituotų, kitaip neskaitoma pilnaverte mankšta). Slaugytojų atsakymai buvo tokie: kasdien
mankštinasi 6,7 proc. apklaustųjų, 4-6 kartus per savaitę mankštinasi 1,7 proc. apklaustųjų, 2-3
kartus per savaitę mankštinasi 11,7 proc. slaugytojų, kartą per savaitę mankštinasi 18,3 proc.
slaugytojų, 2-3 kartus per mėnesį mankštinasi 16,1 proc. respondentų, kelis kartus per metus ir
rečiau mankštinasi net 40 proc. slaugytojų ir 5,6 proc. slaugytojų negali mankštintis dėl blogos
sveikatos. Skirtinguose padaliniuose dirbančių slaugytojų fizinių uţsiėmimų daţnumas pastebimai
nesiskyrė (15 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 5,9; l.l. = 12; p = 0,92)

15 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, fizinių mankštų
daţnumas
Kaip matome, fiziniams uţsiėmimams slaugytojai skiria maţai dėmesio, 29 slaugytojai
mankštinasi tik 2-3 kartus per mėnesį, net 72 jų tik kelis kartus ir net rečiau per metus mankštinasi,
ir 10 slaugytojų mankštintis iš vis negali dėl sveikatos sutrikimų. Maţas fizinis aktyvumas gali turėti
įtakos emociniam slaugytojų išsekimui, „perdegimo“ išsivystymui bei kitų somatinių ligų
atsiradimui. Todėl būtina slaugytojus informuoti apie fizinio aktyvumo svarbą, nes, kaip teigiama
literatūroje, fiziniai pratimai, įvairios treniruotės padeda susitvarkyti su stresinėmis situacijomis
darbe, pykčio protrūkiais, padeda atsipalaiduoti, išsikrauti, suteikia naujų jėgų. Pasivaikščiojimas
gryname ore, vaţiavimas dviračiu, plaukimas ar kiti ţmogaus mėgiami fiziniai pratimai, treniruotės
suteikia ţvalumo, didesnio pasitikėjimo savimi, atitolina nuo darbo aplinkos bei šeimyninių
problemų. Tai vienas iš „perdegimo“ sindromo prevencijos bei gydymo metodų [104,107,118].
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Kai kuriems ţmonėms susitvarkyti su stresinėmis situacijomis, įvairiais sunkumais padeda
religiniai įsitikinimai. Tyrimo metu buvo siekiama suţinoti slaugytojų religinius įsitikinimus.
Didesnė dauguma (68,9 proc.) slaugytojų yra giliai tikintys ţmonės, bet baţnyčioje lankosi
nedaţnai; 12,8 proc. slaugytojų yra netikintys ţmonės; 11,1 proc. slaugytojų daţnai eina į baţnyčią,
nes yra tikintys ir, jų nuomone, tai yra puiki atsipalaidavimo, pabuvimo su savimi aplinka; 2,8 proc.
slaugytojų nurodo, kad jie tiesiog tikintys; 2,8 proc. respondentų maţai tikintys ir retai vaikštantys į
baţnyčią; 1,6 proc. slaugytojų nėra apsisprendę dėl savo religinių įsitikinimų. Lyginant religinius
įsitikinimus tarp skirtingų padalinių slaugytojų, gauname ryškų skirtumą tarp operacinės ir skyriaus
slaugytojų. Didţiausias skaičius (86,3 proc.), lyginant su operacinės ir reanimacijos slaugytojais,
skyriuje dirbančių slaugytojų yra giliai tikintys, bet retai vaikštantys į baţnyčią ir čia maţiausias (5,9
proc.) skaičius netikinčių slaugytojų. Operacinėje daugiausia (20,3 proc.), lyginant su reanimacijos
ir skyriaus slaugytojais, dirba netikinčių, bet maţiausia (59,3 proc.) giliai tikinčių ir retai vaikštančių
į baţnyčią slaugytojų. Tačiau, lyginant su kitais padaliniais, operacinėje dirba daugiausia (16,9
proc.) daţnai lankančiųjų baţnyčią, nes jie tiesiog tiki ir tai, jų manymu, yra puiki atsipalaidavimo ir
pabūvimo su savimi aplinka. Reanimacijos slaugytojai iš kitų skyrių daugiau išsiskyrė tik tuo, kad
yra abejojančių dėl religinių įsitikinimų (4,3 proc.), daugiau tiesiog tikinčių (5,6 proc.) ir maţai
tikinčių bei maţai vaikštančių į baţnyčią (7,1 proc.) slaugytojų (pastarieji slaugytojų atsakymai
grafike įvardijami, kaip “kita”) (p<0,05) (16 paveikslas).
Taigi, tyrimo metu nustatyta, kad dauguma kardiochirurgijos centruose dirbančių slaugytojų
yra tikintys ţmonės. Religiniai įsitikinimai - tai dar vienas iš būdų, kaip slaugytojai gali
atsipalaiduoti, susivokti savyje, atgauti dvasines jėgas, suteikiančias ţmonėms stiprybės sprendţiant
iškilusias problemas, nelengvas gyvenimiškas situacijas. Tai dar vienas iš būdų, padedančių išvengti
nepageidaujamų neigiamų emocijų, gal net ir „perdegimo“ uţuomazgų.
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* - skirtumas tarp operacinės ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 15,1; l.l. = 6; p<0,05)
** - skirtumas tarp reanimacijos ir operacinės slaugytojų (χ2 = 14,8; l.l. = 6; p<0,05)
*** - skirtumas tarp operacinės ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 15,7; l.l. = 6; p<0,05)

16 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, religiniai įsitikinimai
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4.1.7. Slaugytojų buities bei gyvenimo sąlygos
Tyrimo metu buvo analizuojama slaugytojų buities sąlygos. Apklausoje dalyvavę slaugos
darbuotojai savo buities sąlygas vertina taip: puikias buities sąlygas nurodo 3,9 proc. respondentų,
labai geras sąlygas nurodo 12,8 proc. slaugytojų, geras buities sąlygas nurodo 55,6 proc. (didţiausia
dalis slaugytojų), patenkinamas sąlygas nurodo 25 proc. ir labai blogas – 2,2 proc. slaugytojų.
Skirtingų padalinių slaugytojų buities sąlygų vertinimas pastebimai nesiskyrė (17 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 5,4; l.l. = 8; p = 0,71)

17 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, savo buities sąlygų
vertinimas
Slaugytojų buvo teiraujamasi, dėl ko jų netenkina buities sąlygos. Kadangi tyrime dalyvavo
beveik visos moterys, todėl jų atsakymai ir buvo daugiau susiję su moteriškais rūpesčiais. Didesnė
dauguma (44,1 proc.) slaugytojų nepatenkintos buities sąlygomis dėl to, kad gyvena būstuose su
dalinais patogumais, trūksta įvairios buitinės technikos; 29,4 proc. slaugytojų nepatenkintos, kad
neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, tenka glaustis pas tėvus, uošvius ar nuomotis butą; 26,5 proc.
slaugytojų nepatenkintos savo per maţais būstais, neturi vietos ramiai pailsėti po darbo,
atsipalaiduoti.
Respondentų nusiskundimų dėl būsto pagrįstumą patvirtina tolimesni jų atsakymai: beveik
pusė (42,2 proc.) tyrime dalyvavusių slaugytojų teigia neturintys savo nuosavo būsto. Dalis jų (22,8
proc.) gyvena su tėvais, 17,2 proc. slaugytojų nuomoja butą, 2,2 proc. respondentų gyvena
bendrabutyje. Didesnė dalis (57,8 proc.) slaugytojų gyvena nuosavuose butuose ar namuose.
Lyginant skirtinguose padaliniuose dirbančių slaugytojų gyvenamosios vietos būklę, ryškaus
skirtumo nepastebima (18 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 5,0; l.l. = 6; p = 0,54)

18 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, gyvenimo sąlygos
Maţa to, kad slaugytojos darbe privalo būti dėmesingos, atsidavusios savo pacientams,
namuose jų laukia buitiniai rūpesčiai (mūsų visuomenėje priimta, kad buitimi turi rūpintis moterys).
Moteris neatleidţiama nuo šeimininkės darbų ir priedermių, ji neturi uţmiršti motinos, ţmonos
vaidmens, būti rūpestinga, tvarkinga, suprantanti, pasiaukojanti [1,103,106]. Bet susidūrimas su
pastoviu nepritekliumi vienokių ar kitokių buitinių priemonių, gyvenimas ankštose patalpose, kada
net minutėlei pailsėti nerandama vietos, išveda moteris iš pusiausvyros, jos nebetenka jėgų,
pasijunta išsekusios ir prislėgtos. Tai patvirtina ir Linköping universiteto (Švedija) mokslininkų
atliktų tyrimų rezultatai. Jų nuomone, “perdegimo” atsiradimui įtakos turi ţmogaus buitinės sąlygos,
šeimyninės aplinkybės. Jei ţmogus grįţęs iš darbo nuolat susiduria su problemomis namuose dėl
buities, šeimyninių rūpesčių, jis daţnai neatlaiko susidariusio krūvio ir “perdega”. Ţymiai lengviau
yra tiems, kurie susilaukia palaikymo ir supratimo, pagalbos iš šeimos, draugų, kaimynų, kurių
gyvenimo bei buities sąlygos yra geresnės [69].

4.1.8. Slaugytojų darbo sąlygos
Atliekant tyrimą Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose buvo siekiama išsiaiškinti,
kokia egzistuoja darbo atmosfera, kokie slaugytojų santykiai su darbo aplinka būtent šiuose
centruose. Slaugytojų buvo prašoma įvertinti savo darbo sąlygas. Didesnė dalis slaugytojų (52,8
proc.) darbo sąlygas vertino gerai; 33,9 proc. slaugytojų darbo sąlygas įvertino patenkinamai, 10,6
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proc. respondentų teigia, kad jų darbo sąlygos labai geros, 2,2 proc. jų teigia, kad darbo sąlygos
puikios ir 0,6 proc. apklaustųjų nurodo labai blogas darbo sąlygas. Taigi, dauguma slaugytojų yra
nepatenkinti ar iš dalies patenkinti savo darbo sąlygomis ir tik maţa dalis jų gali pasidţiaugti labai
geromis ar puikiomis sąlygomis. Paprašius respondentų detaliau apibūdinti darbo sąlygas, nebuvo
nė vieno, kuris būtų nenurodęs jį netenkinančių aplinkybių darbe.
Iš maţiau respondentų minimų nepalankių darbo sąlygų būtų galima paminėti šias: nuolatinis
susidūrimas su darbo priemonių stygiumi, tai nurodo 30 proc. respondentų; darbas susijęs su
nepatogia kūno padėtimi, tai nurodo 29,4 proc. slaugytojų; susidūrimas su asmeninių apsaugos
priemonių stygiumi, tai nurodo 28,9 proc. darbuotojų; darbas blogai vėdinamose patalpose, tai
nurodo 23,3 proc. slaugytojų ir darbas maţose, ankštose patalpose, tai nurodo 11,7 proc. slaugytojų.
Lyginant šių atsakymų duomenis tarp atskiruose padaliniuose dirbančių slaugytojų, galima teigti,
kad ryškaus skirtumo nepastebėta, išskyrus darbą, susijusį su nepatogia (priverstine) kūno padėtimi
ir darbą maţose bei ankštose patalpose. Slaugytojų, dirbančių nepatogioje (priverstinėje) kūno
padėtyje, daugiausia yra operacinėje (42,4 proc.), maţiau - reanimacijoje (25,7 proc.) ir maţiausia –
skyriuje (19,6 proc.) (p<0,05). Dėl nusiskundimų darbu maţose bei ankštose patalpose daugiausia
buvo sulaukta iš skyriuje dirbančių slaugytojų (19,6 proc.), kiek maţiau (15,7 proc.) reanimacijos
slaugytojų skundėsi ankštomis patalpomis, o operacinės slaugytojų tarpe nebuvo nė vieno tokio
nusiskundimo (p<0,05) (19 paveikslas).
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19 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, nepalankios darbo
sąlygų aplinkybės
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Daugiausia respondentų minimos nepalankios darbo sąlygos:
darbas su dezinfekcinėmis medţiagomis, kurios daugumai sukelia alergines reakcijas,
odos išsausėjimus, suskilinėjimus ir kitus sudėtingesnius odos bei gleivinių susirgimus, tai nurodo
87,2 proc slaugytojų;
darbas, susijęs su emocine įtampa, kuri išlieka dar tam tikrą laiką slaugytojui baigus
darbą, trukdo atsigavimo procesui, sąlygoja stresų bei konfliktų atsiradimą darbe, ypač nesulaukus iš
organizacijos paramos, palaikymo, tai nurodo 84,4 proc. respondentų;
nepakankamas atlygis uţ atliekamą darbą, įtakojantis slaugytojų socialinį gyvenimą,
slaugytojų poţiūrio į atliekamą darbą, organizaciją, darbdavius bei aptarnaujamą kontingentą
pasikeitimą, tai nurodo 84,4 proc. slaugytojų;
darbas, susijęs su fizine įtampa, sukeliančią didelį nuovargį, įvairių kūno vietų
skausmus, profesines ligas bei kitus negalavimus, tai nurodo 52,2 proc. darbuotojų.
Lyginant išsakytų nepasitenkinimų gausumą darbo sąlygomis tarp skirtingų padalinių
slaugytojų, statistiškai patikimo skirtumo negauta, išskyrus atlygį uţ atliekamą darbą. Teigiančių,
kad gauna nepakankamą atlygį uţ atliekamą darbą, slaugytojų daugiausia (93,2 proc.) dirba
operacinėje, maţiau (88,2 proc.) – skyriuje ir maţiausia (74,3 proc.) reanimacijoje (p<0,05) (20
paveikslas).
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* - skirtumas tarp reanimacijos ir operacinės slaugytojų (χ2 = 9,5; l.l. = 2; p<0,05)

20 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, nepalankios darbo
sąlygų aplinkybės
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Norint išsamiau įvertinti slaugytojų finansinę padėtį, buvo klausiama, kokios vidutinės
pajamos per mėnesį ir, ar tos pajamos yra pakankamos. Tyrimo rezultatų duomenimis, vidutiniškai
slaugytojai per mėnesį uţdirba 785

12,22 Lt. Lyginant mėnesines pajamas tarp skirtinguose

padaliniuose dirbančių slaugytojų, gaunama, kad didţiausias pajamas gauna reanimacijos
slaugytojai – 855,71

20,11 Lt, operacinės slaugytojai vidutiniškai per mėnesį uţdirba 769,49

16,79 Lt. ir maţiausi atlyginimai yra skyriuje dirbančių slaugytojų – 705,88

21,77 Lt. (p<0,05)

(4.8 lentelė).
4.8 lentelė. Slaugytojų pajamos, gaunamos per mėnesį
Vidutinės pajamos per
mėnesį
Lt.

Didţiausios pajamos per
mėnesį
Lt.

Maţiausios pajamos per
mėnesį
Lt.

Reanimacijos

*855,71 20,11

1200,00

400,00

Operacinės

*769,49 16,79

1100,00

500,00

Skyriaus

*705,88 21,77

1100,00

300,00

Skirtingų padalinių
slaugytojai

* - skirtumas tarp reanimacijos ir operacinės bei skyriaus slaugytojų (χ2 = 14,7; l.l. = 2; p<0,05)

Tačiau vertinant, kuriame padalinyje slaugytojai daugiausia uţdirba, reikėtų atkreipti dėmesį į
slaugytojų dirbamą krūvį kiekviename padalinyje. Taigi, kaip anksčiau buvo analizuota, didţiausiu
krūviu (daugiau kaip vienu etatu) daugiausia slaugytojų dirba operacinėje (84,7 proc.) ir
reanimacijoje (72,9 proc.), o skyriuje tokių slaugytojų dirba maţiausia (58,5 proc.), todėl mėnesiniai
atlyginimai atitinkamai turėtų būti didesni operacinės ir reanimacijos darbuotojų, kaip patvirtina
tyrimo rezultatai.
Paklausus slaugytojų nuomonės dėl gaunamo finansinio atlygio, absoliuti jų dauguma teigia,
kad pajamos yra nepakankamos (tai nurodo 72,8 proc. slaugytojų) ir visiškai nepakankamos (tai
nurodo 21,7 proc. slaugytojų), tik 5,6 proc. slaugytojų mano, kad jų mėnesinės pajamos
pakankamos. Lyginant skirtingų padalinių slaugytojų nuomones, galima teigti, kad daugiausia
slaugytojų (7,8 proc.), kuriuos tenkina gaunamas mėnesinis atlyginimas, dirba skyriuje, nors jų
atlyginimai yra patys maţiausi. Daugiausia nepatenkintų gaunamu mėnesiniu atlygiu slaugytojų
(98,3 proc.: 69,5 proc. – nurodančių nepakankamą ir 28,8 proc. – nurodančių visiškai nepakankamą
atlygį) dirba operacinėje (p = 0,05) (21 paveikslas).
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21 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, nuomonės dėl mėnesinių
pajamų pakankamumo

Remiantis tyrimo duomenimis, galima teigti, kad Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos
centruose dirbantys slaugytojai nėra visiškai patenkinti darbo aplinka, dauguma jų nurodo vienokias
ar kitokias nepalankias darbo sąlygas, iš kurių opiausios: nuolat jaučiama emocinė, fizinė įtampa,
darbas su dezinfekcinėmis medţiagomis bei nepakankamas atlygis uţ atliekamą darbą. Ypatingai
skaudţiai slaugytojai reaguoja į tai, kad labai daug jėgų, pastangų, pasiaukojimo reikalaujantis
darbas nėra teisingai, pakankamai vertinamas (finansiškai). Taip pat slaugytojams ne maţiau svarbi
problema - darbo bei asmens apsaugos priemonių trūkumas, kas slaugytojams trukdo pilnavertiškai,
kokybiškai atlikti pavestas uţduotis. Tai juos labai ţeidţia, kadangi iš slaugytojų reikalaujama
nepriekaištingai slaugyti ligonius, bet priemonių ir būdų, kaip tai padaryti, darbdaviai negali
uţtikrinti. Šios nepalankios darbo sąlygų aplinkybės priverčia slaugytojus jaustis nepatogiai, tai
neigiamai veikia jų fizinę bei psichinę sveikatą.
Šio tyrimo metu gauti duomenys atitinka daugumos kitų šalių tyrinėjimų rezultatus, kurie
atspindi santykių tarp slaugytojų ir jų darbo aplinkos problemas. Priklausomai nuo kiekvienos šalies
poţiūrio į darbą, darbo kultūros, vienur daugiau akcentuojamos vienokios problemos, kitur – kitos,
bet visos jos tos pačios (didelė emocinė įtampa, fizinis nuovargis, slaugytojų poreikių bei įstaigos
keliamų reikalavimų nesuderinamumas, pastangų neįvertinimas ir kt.) [3,69,71,106]. Besitęsiančios
problemos

skatina konfliktų atsiradimą, sukuria nejaukią darbo atmosferą, kupiną įtampos,

nepasitikėjimo, abejingumo. Darbuotojai kurį laiką buvę atlaidūs, tampa irzlūs, nepakantūs,
nepatenkinti tiek savo darbo sąlygomis, tiek vadovais, tiek slaugomais pacientais ir jų artimaisiais.
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Vis daţniau kyla konfliktinių situacijų, vis daugiau klaidų, neatidumo, aplaidumo, bendravimo
problemų pastebima slaugytojų kasdieninėje veikloje. Susiklosčiusi situacija palaipsniui išeikvoja
tiek slaugytojų energijos, kad tampa nebeįmanoma jos atstatyti, galiausiai išsenkama [50,53,86,99].
Kaip teigia ţymūs “perdegimo” sindromo tyrėjai Ch.Maslach ir M.P.Leiter, ţmonių santykiai
su jų darbu, sunkumai, kurie gali iškilti šiems santykiams pablogėjus, daţnai sukelia tam tikrą
įtampą, verčia darbuotojus patirti stresą, dėl ko atsiranda didesnio ar maţesnio laipsnio konfliktai
(nesuderinamumai) tarp darbuotojo ir jo darbo aplinkos. Mokslininkų sukurtos teorijos teigimu,
konfliktai (nesuderinamumai) tarp darbuotojo ir jo darbo aplinkos tiesiogiai ir glaudţiai siejasi su
“perdegimo” sindromo atsiradimu [80,88].

4.1.9. Psichologinė socialinė slaugytojų būsena
Vertinant slaugytojų poţiūrį į jų atliekamą darbą, jų pareigas, buvo klausiama, ar slaugytojai
gerbia savo profesiją. Didţioji dauguma (88,9 proc.) slaugytojų atsako, kad gerbia savo profesiją,
tačiau 11,1 proc. respondentų teigia, kad negerbia. Lyginant šiuos duomenis tarp skirtingų padalinių,
statistiškai patikimo skirtumo negaunama, bet galima pasakyti, kad negerbiančių savo profesiją
slaugytojų daugiausia (15,3 proc.) dirba operacinėje, kiek maţiau (10 proc.) – reanimacijoje ir
maţiausia (7,8 proc.) – skyriuje (22 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 1,7; l.l. = 2; p = 0,44)

22 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, nuomonės savo
profesijos atţvilgiu

Negerbiančių savo profesijos slaugytojų buvo klausiama, kokios prieţastys sąlygoja
nepagarbą tokiai kilniai profesijai? Daugumos (40 proc. atsakinėjančių šį klausimą) nuomone, tai
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sąlygoja blogas gydytojų bei visuomenės poţiūris į šią profesiją, 25 proc. slaugytojų jaučiasi
nereikalingi dėl gydytojų nepagarbos jiems ir 35 proc. slaugytojų jaučia visuomenės narių
nepagarbą, nuvertinimą. Kai kuriuos atsakymus lydėjo tam tikri komentarai, kaip: “gydytojai
slaugytojus vertina, kaip ţemo intelekto, nemąstančias būtybes”; “kai padaromos skaudţios klaidos,
kalta būna tik slaugytojų grandis, gydytojai visuomet būna išteisinami, o tai daţnai būna
neteisinga”; “slaugytojai, studijuojantys ar jau baigę studijas universitete, daţnai pašiepiami
gydytojų dėl tokio jų sprendimo tobulėti”; “daugumos visuomenės narių nuomone, slaugytojai
reikalingi tik basonų nešiojimui, visą darbą atlieka tik gydytojai”; “dauguma pacientų bei jų
artimųjų vertina tik gydytojo darbą, tik su jais bendrauja, slaugytojai jiems yra “tuščia vieta”.
Remiantis išsakytais slaugytojų komentarais, galima pastebėti, kad šie ţmonės tikrai jaučiasi
nuvertinti, paţeminti, nereikalingi. Akivaizdu, kad jie gali nemėgti tokios savo profesijos.
Aiškinantis, kas lėmė slaugytojų pasirinkimą dirbti atitinkamuose padaliniuose, dauguma
slaugytojų (42,8 proc.) teigia, kad atsitiktinumas, susiklosčiusios gyvenimo aplinkybės; 26,1 proc.
respondentų visą laiką svajojo dirbti būtent dabartiniuose padaliniuose; 17,2 proc. įsidarbino
norėdami išbandyti save; 10,6 proc. slaugytojų neturėjo kito pasirinkimo ir 3,3 proc. slaugytojų čia
dirba dėl didesnio mėnesinio atlyginimo. Taigi, iš pašaukimo, atsidavimo būtent šiai sričiai ar savęs
išbandymui atėjusių dirbti slaugytojų pakankamai maţiau - 43,3 proc.; dėl susiklosčiusių aplinkybių
- 56,7 proc. slaugytojų. Lyginant duomenis tarp skirtingų padalinių, statistiškai patikimo skirtumo
nerandama (23 paveikslas). Tačiau pastebėta, kad slaugytojai, kurie visą laiką svajojo dirbti šioje
srityje ir norintys save išbandyti (24 paveiksle šios aplinkybės įvardijamos, kaip “iš pašaukimo”)
šimtaprocentinai gerbia savo profesiją, o atėjusių dirbti dėl susiklosčiusių aplinkybių tik 80,4 proc.
gerbia savo profesiją (p<0,001) (24 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 11,9; l.l. = 8; p = 0,15)

23 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, veiksniai, lėmę dirbti
esamose vietose
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24 paveikslas. Slaugytojų, gerbiančių ar negerbiančių savo profesiją, darbo pasirinkimo
aplinkybės
Slaugytojų buvo klausiama, ar atsiradus galimybei keistų savo profesiją? Dauguma slaugytojų
(62,8 proc.) pagalvotų apie tokią galimybę, 6,7 proc. respondentų tuojau pat pakeistų profesiją ir tik
30,6 proc. darbuotojų niekada nekeistų slaugytojo profesijos. Vis dėlto didesnė dalis darbuotojų,
nors ir gerbia šią profesiją, atsiradus galimybei dar gerai pagalvotų dėl pasilikimo dirbti slaugytojo
pareigose. Slaugytojai nurodo šias profesijas, kurias iškeistų į esamą: kosmetologo, kirpėjo,
muzikanto, profesionalaus sportininko, vadybininko (ne gydymo įstaigoje), finansininko, lakūno,
gydytojo, farmacininko, pedagogo, gamtos apsaugos darbuotojo, dizainerio, psichologo, socialinio
darbuotojo, vertėjo.
Taip pat buvo aiškinamasi, ar atsiradus galimybei keistų ne profesiją, o darbo vietą. Čia kiek
didesnis skaičius slaugytojų (73,9 proc.), pagalvosiančių dėl darbo vietos pakeitimo, 23,9 proc.
slaugytojų niekada nekeistų esamos darbovietės ir tik 2,2 proc. slaugytojų tuojau pat pakeistų, jei tik
atsirastų galimybė. Slaugytojai nurodo šiuos skyrius, į kuriuos iškeistų esamą darbo vietą: bendros
chirurgijos skyrių, ortopedijos skyrių, akušerijos skyrių, gimdyklą, terapinį skyrių, reabilitacijos
skyrių, ambulatoriją, maţesnę ligoninę, uţsienio ligoninę.
Vertinant slaugytojų psichologinę socialinę būklę, buvo svarbu išsiaiškinti, kaip slaugytojams
sekasi bendrauti su juos supančiais bendruomenės nariais. Išanalizavus gautų atsakymų rezultatus
matome, kad slaugytojams daţnai tenka susidurti su bendravimo problemomis. Daugiausia
slaugytojų (31,7 proc.) nurodo bendravimo sunkumus su gydytojais. Tai vėl gi patvirtina slaugytojų
ir gydytojų tarpusavio santykių nesuderinamumą, dėl ko slaugytojai net nebegerbia savo profesijos.
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Jei lyginti šiuos duomenis tarp skirtingų padalinių slaugytojų, statistiškai patikimo skirtumo
nagauname, tai reiškia, kad šios problemos egzistuoja nepriklausomai, kokiame padalinyje dirbtų
slaugytojai.
Panašus procentas slaugytojų (28,9 proc.) nurodo bendravimo sunkumus su pacientų
artimaisiais. Čia lyginant skirtingų padalinių slaugytojų atsakymus, galime pastebėti, kad stipriai
išsiskyrė reanimacijos slaugytojų nuomonė - 42,9 proc. jų nurodė bendravimo sunkumus su
pacientų artimaisiais bei skyriaus slaugytojų nuomonė, kurių 39,2 proc. nurodė šią problemą, kai tuo
tarpu tik 3,4 proc. operacinės slaugytojų kyla tokie sunkumai (p<0,001).
Taip pat nemaţai slaugytojų (27,2 proc.) nurodo bendravimo sunkumus su slaugos
administracijos atstovais. Lyginant duomenis tarp skirtingų padalinių slaugytojų, statistiškai
patikimo skirtumo nepastebima.
Problematišką bendravimą su pacientais nurodo 22,2 proc. slaugytojų. Čia taip pat stipriai
išsiskyrė skyriaus slaugytojų (35,3 proc. jų nurodo problemas) bei reanimacijos slaugytojų (27,1
proc. jų nurodo problemas) nuomonės lyginant su operacinės slaugytojais (5,1 proc. jų nurodo
bendravimo problemas) (p<0,001). Pastebėtą ţymų skirtumą galima būtų paaiškinti taip, kad
operacinės slaugytojai maţiau kontaktuoja tiek su pačiais pacientais, tiek su jų artimaisiais, todėl ir
kyla maţiau problemų, maţiau įtampos, patiriamas emocinis nuovargis ţymiai maţesnis nei kitų
slaugytojų.
Bendravimo su kolegomis problemas nurodo 21,1 proc. slaugytojų. Nesunku pastebėti, kad
šiuo klausimu išsiskiria operacinės slaugytojų, kurių 27,1 proc. nurodo sunkumus bendraujant su
kolegomis, bei reanimacijos slaugytojų, kurių 25,7 proc. nurodo šią problemą, nuomonė lyginant su
skyriaus slaugytojais, jų tik 7,8 proc. nurodo egzistuojant tokiai problemai (p<0,05).
Bendravimo sunkumus su pagalbiniu personalu nurodo 10,6 proc. visų apklaustųjų. Lyginant
duomenis tarp skirtingų padalinių, pastebima, kad daugiausia reanimacijos slaugytojų (20 proc.)
nurodo sunkumus bendraujant su pagalbiniu personalu, ţymiai maţiau slaugytojų (7,8 proc.) turi
šias problemas, kurie dirba skyriuje ir maţiausia (1,7 proc.) operacinės slaugytojų nurodo
bendravimo su pagalbiniu personalu problemas (p<0,05) (25 paveikslas).
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25 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, bendravimo problemos,
sukeliančios emocinį nuovargį
Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, kad slaugytojų psichologinė socialinė būklė nėra
patenkinama ir jie tai puikiai supranta bei įvertina. Pastaruoju metu atsiranda vis daugiau galimybių
slaugytojams išvaţiuoti į uţsienio šalis dirbti ar staţuotis, pasisemti patirties, ţinių bei naujų
emocijų, susipaţinti su kitų šalių darbo kultūra. Dauguma jų grįţta nusiminę dėl tokios situacijos
Lietuvoje, nes čia (priešingai kaip kitose šalyse, kur slaugytojo profesija labai gerbiama ir
vertinama) jie jaučiasi nereikalingi, neįvertinti, paţeminti, daugumai jų nuolat tenka patirti
finansinius sunkumus, sunkiai sekasi išlaikyti šeimas, rūpintis vaikais. Dėl to slaugytojai
nebevertina ir savo kilnios profesijos, atsiranda noras rinktis labiau vertinamą, daugiau apmokamą
darbą. Pastebėta, kad nemaţai slaugytojų pasirenka studijas visiškai kito profilio aukštosiose
mokyklose, o kuriems išlieka labai artima medicina, renkasi gydytojo, odontologo ar visuomenės
sveikatos specialisto profesiją.
Slaugytojų darbo neįvertinimas skatina konfliktinių situacijų kasdieninėje darbo veikloje,
bendravimo su kolegomis, pacientais bei jų artimaisiais atsiradimą, o tai slaugytojams sukelia
didţiulę emocinę įtampą, nuovargį.
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Dauguma “perdegimo” sindromo tyrėjų savo moksliniuose straipsniuose teigia, kad
nepasitenkinimas gaunamu atlygiu uţ atliekamą darbą gali būti ne tik finansinis, bet ir socialinis, tai
yra kuomet slaugytojų sunkus ir atsakingas darbas, jų didelės pastangos lieka neįvertintos aplinkinių
ţmonių: ligonių, jų artimųjų, kolegų, o ypač vadovų. Nuolatinis jų darbo nuvertinimas verčia pačius
slaugos darbuotojus negerbti, nemėgti savo darbo [80,84,86,119,120].

4.1.10. Dvasinė emocinė slaugytojų būsena
Tyrimo metu buvo aiškinamasi, kokios problemos kankina slaugytojus jų darbo aplinkoje ir
asmeniniame gyvenime, kokios aplinkybės, darbiniai veiksniai juos stipriai emociškai, dvasiškai
paveikia. Viena iš daţniausiai slaugytojų paminėtų stipriai dvasiškai juos paveikiančių aplinkybių –
problemos šeimoje (tai nurodo 66,1 proc. respondentų). Lyginant duomenis tarp skirtingų padalinių,
statistiškai patikimo skirtumo nestebima. Šios problemos vienodai aktualios visų padalinių
slaugytojams.
Taip pat didesnė dalis slaugytojų (64,1 proc.) teigia, kad stipriai emociškai bei dvasiškai juos
paveikia pacientų mirtis. Lyginant skirtingų padalinių slaugytojų atsakymus, galima pastebėti, kad
stipriai išsiskyrė skyriaus darbuotojų nuomonė, nes jų daugiausia (60,8 proc.) nurodė pacientų mirtį,
kaip stipriai dvasiškai veikiančią aplinkybę. Nors reanimacijoje ţymiai daţniau susiduriama su
pacientų mirtimi, tačiau ţymiai maţiau (40 proc.) reanimacijos slaugytojų nurodo šį veiksnį, kaip
stipriai emociškai bei dvasiškai paveikiantį. Operacinės slaugytojai rečiausiai susiduria su pacientų
mirtimi, bet nemaţa dalis jų (40,7 proc.) nurodo šią problemą (p<0,05).
Maţiau slaugytojų minimi stipriai dvasiškai bei emociškai paveikiantys veiksniai:
nesugebėjimas valdyti savo emocijų, tai nurodo 16,1 proc. respondentų; kolegų paramos stoka, tai
nurodo 14,4 proc. slaugytojų; nematymas prasmės darbe, tai nurodo 10 proc. slaugytojų;
nematymas prasmės gyvenime, tai nurodo 4,4 proc. slaugos darbuotojų. Kiti, maţai minimi
veiksniai (kuriuos nurodė 3,3 proc. apklausoje dalyvavusių slaugytojų): gydytojų abejingumas
pacientų atţvilgiu, kolegų abejingumas pacientų atţvilgiu, darbo neįvertinimas, prastos darbo
sąlygos. Tyrimo rezultatai tarp skirtingų padalinių statistiškai nesiskyrė, išskyrus vieną aplinkybę –
nematymą prasmės gyvenime. Šį veiksnį daugiausia paminėjo operacinės slaugytojų (10,2 proc.),
skyriaus – 3,9 proc. slaugytojų, o reanimacijos – nepaminėjo nė vienas slaugytojas (p<0,05) (26
paveikslas).
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* - skirtumas tarp reanimacijos bei operacinės ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 6,2; l.l. = 2; p<0,05)
** - skirtumas tarp reanimacijos ir operacinės slaugytojų (χ2 = 7,8; l.l. = 2; p<0,05)

26 paveikslas. Slaugytojus, dirbančius skirtinguose padaliniuose, stipriai dvasiškai
paveikiančios aplinkybės

Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose dirbančių slaugytojų buvo klausiama, kokius
jausmus jie išgyvena susidūrus su paciento mirtimi. Daugiausia apklausoje dalyvavusių slaugos
darbuotojų (71,1 proc.) jaučia gailestį, kiek maţiau slaugytojų (46,7 proc.) išgyvena bejėgiškumo
jausmą (statistiškai patikimo skirtumo tarp skirtingų slaugytojų grupių nepastebima). Neutralia
reakcija pasitinkančių ligonių mirtį slaugytojų tyrime buvo 21,1 proc. Įdomu tai, kad neutraliai
ligonių mirtį išgyvena daugiausia reanimacijos slaugytojų (31,4 proc.), operacinės slaugytojų – 20,3
proc., maţiausia – skyriaus slaugytojų (7,8 proc.) (p<0,05) (27 paveikslas).
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* - skirtumas tarp reanimacijos ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 9,9; l.l. =2; p<0,05)

27 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, išgyvenimai mirus
pacientui
Slaugytojų, susidūrusių su pacientų mirtimi, rečiau minimi pojūčiai yra: baimė, kurią nurodo
6,7 proc. slaugytojų; kaltė ir palengvėjimas, kuriuos jaučia po 3,3 proc. respondentų; pyktis ligoniui
mirus, tai jaučia 2,8 proc. slaugos specialistų ir nustebimas, kurį jaučia 1,7 proc. slaugytojų. Savo
išgyvenimais susidūrus su ligonio mirtimi labiausia išsiskyrė reanimacijos slaugytojai. Nė vienas
reanimacijos slaugytojas nejaučia kaltės (nors duomenys statistiškai patikimai nesiskyrė, p = 0,06),
kai skyriaus 7,8 proc., operacinės 3,4 proc. slaugytojų jaučia kaltę. Nė vienas reanimacijos
slaugytojas nejaučia baimės, kai tuo tarpu skyriaus net 17,6 proc., o operacinės 5,1 proc. slaugytojų
jaučia baimę (p = 0,001). Tačiau, kaip bebūtų keista, tik reanimacijos slaugytojai (8,6 proc.) jaučia
palengvėjimą numirus ligoniui, kai nei operacinės, nei skyriaus slaugytojai tokio jausmo nepatiria
(p<0,05) (28 paveikslas).
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28 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, išgyvenimai mirus
pacientui
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Literatūroje minima, kad reanimacijoje bei onkologiniuose skyriuose dirbančių darbuotojų
poţiūris į pacientų mirtį kiek kitoks. Jiems daţniau tenka matyti dideles pacientų kančias, daţnai
tenka susidurti su beviltiškomis situacijomis, kada ligonio sveikatos būklė nesuderinama su gyvybe,
bet medicinos darbuotojai neturi teisės nutraukti gyvybinių funkcijų palaikymą, gydymą ir kitas
priemones. Manoma, kad todėl šiuose padaliniuose dirbantys slaugytojai gali jausti palengvėjimą
pasibaigus paciento kančioms,

jam mirus. Tačiau slaugytojai sunkiai išgyvena laikotarpį iki

paciento mirties. Jie patiria didelį stresą, emocinę įtampą, ypač tai būdinga slaugytojams, asmeniškai
patyrusiems artimų ţmonių netektis [121, 122, 123].
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Japonijoje atliktų tyrimų metu buvo nustatyta, kad slaugos
darbuotojų dvasinio nuovargio, psichologinio streso atsiradimui didelės įtakos turi ligonio mirtis.
Daţnai slaugytojai kartu su pacientų artimaisiais išgyvena netektį, savitą gedėjimo laikotarpį, kuris
išreiškiamas įvairiais jausmais: dideliu liūdesiu, dvasiniu skausmu, gailesčiu, pykčiu, kaltės jausmu
ir pan. Po tokių traumų, paprastai, ţmogui reikia laiko atsigauti, bet slaugytojai tokios galimybės
neturi. Jie priversti toliau dirbti savo darbą, toliau rūpintis sunkiai sergančiais ţmonėmis, toliau
išgyventi jų netektis [84,119,121,122].
Kaip rodo atlikto tyrimo rezultatai, kardiochirurgijos centruose dirbantiems slaugytojams
tenka patirti nemaţai stresų, neigiamų emocijų, dvasinių išgyvenimų tiek darbo aplinkoje, tiek
asmeniniame gyvenime. Ypatingai jautriai slaugytojai reaguoja į problemas, atsirandančias jų
šeimose, bei į pacientų netektį. Visa tai, ţingsnis po ţingsnio, priartina prie dvasinio nuovargio,
pagaliau – prie “perdegimo”.
Visi “perdegimą” tyrinėję mokslininkai pripaţįsta, jog stresas yra fenomenas norint suprasti
“perdegimo” sindromą. Paprastai ţmonės stresu vadina viską, kas nemalonu, nepatogu, kas juos
slegia [74,103]. Tai gali būti minėti konfliktai (nesuderinamumai), atsiradę tarp darbuotojo ir jo
darbo aplinkos, įvairios šeimyninės problemos, socialinės problemos, įvairūs išgyvenimai, kurių
veikiamas ţmogus po truputį kinta, tampa ne toks atsparus ir lankstus bet kokiems pokyčiams,
supančiai aplinkai. Galiausiai ši situacija priveda prie visiško organizmo išsekimo [30].

4.2. “Perdegimo” sindromo paplitimas
“Perdegimo” sindromas apibūdinamas kaip iš lėto ilgą laiką besivystantis procesas,
psireiškiantis psichologiniu (emociniu) nuovargiu bei kitais įvairaus pobūdţio simptomais.
“Perdegimą” lemia pernelyg aukšti reikalavimai, kurie gali būti iškelti paties asmens ar išorės
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(šeimos, darbo, supančios visuomenės) vertybių sistemos. Tokie reikalavimai išeikvoja ţmogaus
energiją, sunkumų ištvėrimo mechanizmus ir vidinius resursus [6].

4.2.1. Psichologinio (emocinio) nuovargio – esminio „perdegimo“ sindromo poţymio,
vertinimas
Kardiochirurgijos centruose dirbančių slaugytojų psichologinio (emocinio) nuovargio
vertinimas: 73,9 proc. slaugytojų jaučiasi psichologiškai pavargę, 12,2 proc. respondentų jaučiasi
psichologiškai išsekę (8,9 proc.– labai pavargę, 3,3 proc. - visiškai išsekę) ir 13,9 proc. slaugytojų
po darbo jaučiasi psichologiškai neišsekę. Remiantis tuo, kad „perdegimo“ sindromą patiriančiu
laikytas asmuo, kuris nurodo esąs psichologiškai išsekęs ir labai pavargęs, galima daryti išvadą, kad
12,2 proc. apklaustų slaugytojų, kurie nurodo esą išsekę, patiria „perdegimą“. Nors, lyginant
duomenis tarp skirtingų grupių, statistiškai patikimo skirtumo nepastebėta, tačiau slaugytojų, kurie
nurodo esantys psichologiškai išsekę ir pavargę, daugiau yra dirbančių reanimacijoje nei kituose
padaliniuose (p = 0,12) (29 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 7,2; l.l. = 4; p = 0,12)

29 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, psichologinio (emocinio)
nuovargio vertinimas
Buvo analizuojamas psichologinio (emocinio) slaugytojų nuovargio, kaip esminio
“perdegimo” sindromo poţymio, ryšys su galimais šio sindromo rizikos veiksniais. Pastebėta, kad
psichologiškai išsekusių slaugytojų yra daugiau (13,9 proc.) jaunesnio amţiaus (iki 35 metų) nei
vyresnio (virš 35 metų) amţiaus (10,1 proc.); psichologiškai pavargusių daugiau (79,7 proc.)
vyresnio nei jaunesnio amţiaus (69,3 proc.) slaugytojų; psichologiškai neišsekusių daugiau (16,8
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proc.) jaunesnio amţiaus nei vyresnio amţiaus (10,1 proc.) slaugytojų (duomenys statistiškai
reikšmingai nesiskyrė (p = 0,27)) (30 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 2,6; l.l. = 2; p = 0,27)

30 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų amţiaus grupės
Analizuojant slaugytojų psichologinio (emocinio) nuovargio ryšį su išdirbtų metų skaičiumi
padaliniuose, pastebėta, kad psichologiškai išsekusių slaugytojų yra daugiau (13,6 proc.) turinčių
maţesnį (iki 10 metų) darbo staţą nei didesnį (virš 10 metų) darbo staţą (10 proc.); psichologiškai
pavargusių daugiau (80 proc.) turinčių didesnį darbo staţą, maţiau (70 proc.) – turinčių maţesnį
darbo staţą; psichologiškai neišsekusių daugiau (16,4 proc.) turinčių maţesnį, o maţiau (10 proc.)
turinčių didesnį darbo staţą (duomenys statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p = 0,29)) (31 paveikslas).
Nors tyrimo metu reikšmingo skirtumo nerandama, bet pastebima tendencija, jog jaunesnio
amţiaus ir maţesnį darbo staţą turintiems slaugytojams rizika patirti „perdegimo“ sindromą yra
didesnė.
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 4,7; l.l. = 2; p = 0,29)

31 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų išdirbtų metų skaičius
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Analizuojant psichologinio (emocinio) nuovargio ryšį su slaugytojų šeimynine padėtimi
gaunami tokie rezultatai: psichologiškai išsekusių daugiausia (31,6 proc.) yra išsiskyrusių
slaugytojų, maţiausia (6,3 proc.) – gyvenančių su partneriais, vienišų -10,6 proc.,
ištekėjusių/vedusių - 8,7 proc.; psichologiškai pavargusių daugiausia (93,8 proc.) yra gyvenančių su
partneriais slaugytojų, kiek maţiau (76,1 proc.) - ištekėjusių/vedusių, maţiau (70,2 proc) – vienišų,
maţiausia (63,2 proc.) - išsiskyrusių; psichologiškai neišsekusių daugiausia (19,1 proc.) yra vienišų
slaugytojų, kiek maţiau (15,2 proc.) - ištekėjusių/vedusių, maţiau (5,3 proc.) – išsiskyrusių ir nė
vieno gyvenančio su partneriu slaugytojo (p<0,05) (32 paveikslas). Nors vertinant „perdegimo“
sindromo atsiradimą sąlygojančius veiksnius buvo remtasi, kad jį daţniau patiria vieniši, šeimų
neturintys ir neturėję ţmonės; šio tyrimo rezultatų duomenimis „perdegimas“ daugiau būtų
būdingas išsiskyrusiems ţmonėms.
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* - skirtumas tarp gyvenančių su partneriais ir išsiskyrusių slaugytojų (χ2 = 4,7; l.l. = 2; p<0,05)

32 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų šeimyninė padėtis
Tyrimo metu pastebėta, kad daugiausia (25 proc.) psichologiškai išsekusių slaugytojų yra įgiję
aukštąjį universitetinį išsimokslinimą, maţiau (20,8 proc.) tokių slaugytojų yra įgiję aukštąjį
neuniversitetinį išsimokslinimą ir maţiausia (9,3 proc.) tokių slaugytojų įgiję aukštesnįjį
išsimokslinimą; daugiausia (77,1 proc.) psichologiškai pavargusių slaugytojų yra įgiję aukštesnįjį,
maţiau (68,8 proc.) - aukštąjį universitetinį ir maţiausia (58,3 proc.) - aukštąjį neuniversitetinį
išsimokslinimą; daugiausia (20,8 proc.) psichologiškai neišsekusių slaugytojų yra įgiję aukštąjį
neuniversitetinį išsimokslinimą, maţiau (13,6 proc.) - aukštesnįjį ir maţiausia (6,3 proc.) - aukštąjį
universitetinį išsimokslinimą (duomenys statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p = 0,13)) (33
paveikslas). Vėl gi pastebima tendencija, kad aukštąjį mokslą baigę slaugytojai „perdegimą“ gali
patirti daţniau.
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 7,1; l.l. = 4; p = 0,13)

33 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų išsimokslinimas
Analizuojant psichologinio (emocinio) nuovargio ryšį su slaugytojų darbo krūviu gaunami
įdomūs rezultatai: psichologiškai išsekusių maţesniu krūviu dirbančių slaugytojų procentaliai
daugiau nei dirbančių didesniu darbo krūviu (0,5 etato – 42,9 proc., 1 etato – 14,3 proc., daugiau nei
1 etato – 9,9 proc.); psichologiškai pavargę slaugytojai, darbo krūvio atţvilgiu,

pasiskirsto

dėsningai (0,5 etato krūviu dirbančių yra 57,1 proc., 1 etato – 71,4 proc., daugiau nei 1 etato – 75,6
proc. (p = 0,11)).
Tačiau pastebėta, kad psichologinis (emocinis) nuovargis priklauso nuo darbo dienos
(pamainos) trukmės: kuo ilgiau trunka darbo diena (pamaina), tuo yra daugiau psichologiškai
išsekusių ir pavargusių slaugytojų (34 paveikslas).
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* - skirtumas tarp 6-8 valandas ir daugiau kaip 12 valandų dirbančių slaugytojų (χ2 = 6,1; l.l. = 4; p<0,05)

34 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų darbo dienos (pamainos)
trukmė
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Buvo analizuojama, kaip psichologinis (emocinis) nuovargis susijęs su slaugytojų poilsiu,
laisvalaikiu. Vertinant slaugytojų miegą, pastebėta, kad psichologiškai išsekusių slaugytojų yra
daugiau (12,5 proc.) nepakankamai išsimiegančių nei pakankamai (11,3 proc.); psichologiškai
pavargusių nepakankamai išsimiegančių yra daugiau (79,8 proc.) nei pakankamai (66,1 proc.);
neišsekusių nepakankamai išsimiegančių yra maţiau (7,7 proc.) nei pakankamai (22,6 proc.)
(duomenys statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p = 0,08)) (35 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 8,1; l.l. = 2; p = 0,08)

35 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų miego vertinimas
Vertinant, kaip slaugytojai išnaudoja atostogas, pastebėta, kad psichologiškai išsekusių
slaugytojų neišnaudojančių savo atostogas yra daugiau (15,2 proc.) nei išnaudojančių (11,2 proc.);
psichologiškai pavargusių neišnaudojančių savo atostogas yra maţiau (65,2 proc.) nei išnaudojančių
(76,9 proc.); neišsekusių neišnaudojančių savo atostogas yra daugiau (19,6 proc.) nei išnaudojančių
(11,9 proc.) (duomenys statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p = 0,08)) (36 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 2,5; l.l. = 2; p = 0,28)

36 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų atostogų išnaudojimas
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Analizuojant psichologinio (emocinio) nuovargio ryšį su slaugytojų darbo sąlygomis,
pastebėta, kad psichologiškai išsekusių slaugytojų reikšmingai daugiau (21 proc.) nurodo blogas
darbo sąlygas lyginant su nurodančiais geras darbo sąlygas (6,3 proc.), puikias darbo sąlygas nurodo
13 proc. slaugytojų; psichologiškai pavargusių slaugytojų daugiau (83,2 proc.) nurodančių geras
darbo sąlygas, maţiau (67,7 proc.) – blogas darbo sąlygas ir maţiausia (52,2 proc.) – puikias darbo
sąlygas; neišsekusių slaugytojų daugiau (34,8 proc.) nurodančių puikias, maţiau (11,3 proc.) –
blogas ir maţiausia (10,5 proc.) – geras darbo sąlygas (p<0,05) (37 paveikslas).
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* - skirtumas tarp blogas ir geras darbo sąlygas nurodančių slaugytojų (χ2 = 17,8; l.l. = 4; p<0,05)
** - skirtumas tarp geras ir puikias darbo sąlygas nurodančių slaugytojų (χ2 = 15,8; l.l. = 4; p<0,05)
*** - skirtumas tarp geras ir puikias darbo sąlygas nurodančių slaugytojų (χ2 = 17,6; l.l. = 4; p<0,05)

37 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų darbo sąlygų vertinimas
Detalizuojant, kas konkrečiai netenkina slaugytojų darbo aplinkoje, ţenkliai išsiskyrė tokios
aplinkybės, kaip darbas lydimas emocinės ir fizinės įtampos, bendravimo problemos su pacietų
artimaisiais. Psichologiškai išsekusių jaučiančių emocinę įtampą darbe yra 13,8 proc., nejaučiančių
emocinės įtampos – 3,6 proc.; psichologiškai pavargusių jaučiančių emocinę įtampą yra 75 proc.,
nejaučiančių emocinės įtampos – 7,9 proc.; neišsekusių jaučiančių emocinę įtampą – 11,2 proc.,
nejaučiančių emocinės įtampos – 28,6 proc. (p<0,05) (38 paveikslas). Psichologiškai išsekusių
jaučiančių fizinę įtampą darbe yra 14,9 proc., nejaučiančių fizinės įtampos – 9,3 proc.;
psichologiškai pavargusių jaučiančių fizinę įtampą yra 77,7 proc., nejaučiančių fizinės įtampos –
69,8 proc.; neišsekusių jaučiančių fizinę įtampą – 7,4 proc., nejaučiančių fizinės įtampos - 20,9
proc. (p<0,05) (39 paveikslas). Psichologiškai išsekusių patiriančių bendravimo problemas su
pacientų artimaisiais – 21,2 proc., nepatiriančių – 8,6 proc.; psichologiškai pavargusių patiriančių
bendravimo problemas su pacientų artimaisiais – 73,1 proc, nepatiriančių – 74,2 proc.; neišsekusių
patiriančių bendravimo problemas su pacientų artimaisiais – 5,8 proc., nepatiriančių – 17,2 proc.
(p<0,05) (40 paveikslas).
81

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

67.9%

Jaučiantys

75.0%

e

į

**28.6%

m

t

**11.2%

m

c

i

p

n

ę

ą

Nejaučiantys
e

*13.8%

o

a

į

m

t

o

a

m

c

i

p

n

ė

o

s

s

*3.6%

Išsekę

P

a

v

a

r

g

ę

N

e

i

š

s

e

k

ę

* - skirtumas tarp jaučiančių ir nejaučiančių emocinės įtampos slaugytojų (χ2 = 7,0; l.l. = 2; p<0,05)
** - skirtumas tarp jaučiančių ir nejaučiančių emocinės įtampos slaugytojų (χ2 = 7,3; l.l. = 2; p<0,05)

38 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų emocinė įtampa darbo metu
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* - skirtumas tarp jaučiančių ir nejaučiančių fizinės įtampos slaugytojų (χ2 = 7,4; l.l. = 2; p<0,05)
** - skirtumas tarp jaučiančių ir nejaučiančių fizinės įtampos slaugytojų (χ2 = 7,6; l.l. = 2; p<0,05)
*** - skirtumas tarp jaučiančių ir nejaučiančių fizinės įtampos slaugytojų (χ2 = 6,2; l.l. = 2; p<0,05)

39 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų fizinė įtampa darbo metu

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Patiriantys
bendravimo
problemas

73.1% 74.2%

*21.2%

**17.2%
*8.6%

Išsekę

**5.8%

P

a

v

a

r

g

ę

N

e

i

š

s

e

k

Nepatirianty
s bedravimo
problemų

ę

* - skirtumas tarp patiriančių ir nepatiriančių bendravimo problemas slaugytojų (χ2 = 8,4; l.l. = 2; p<0,05)
** - skirtumas tarp patiriančių ir nepatiriančių bendravimo problemas slaugytojų (χ2 = 8,3; l.l. = 2; p<0,05)

40 paveikslas. Skirtingai psichologiškai išsekusių slaugytojų bendravimo su pacientų
artimaisiais problemos
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„Perdegimo“ sindromo prognozavimo tikslu atlikus logistinę regresinę analizę, nustatyta, kad
metams bėgant (kuo vyresnis amţius) galimybė patirti minėtą sindromą maţėja 1,106 karto, o esant
labai blogoms ir patenkinamoms darbo sąlygoms galimybė jį patirti didėja 6,979 karto, jei darbas
lydimas emocinės įtampos, galimybė didėja 3,987 karto; jei darbas lydimas fizinės įtampos - 12,121
karto ir jei slaugytojai patiria bendravimo problemas su pacientų artimaisiais, galimybė patirti
„perdegimo“ sindromą didėja 19,139 karto (4.9 lentelė).
4.9 lentelė. Galimybių patirti “perdegimo” sindromą santykiai, atsiţvelgiant į amţių,
darbo sąlygas, emocinę bei fizinę įtampą darbe, bendravimo problemas su pacientų
artimaisiais
Galimybė patirti “perdegimo” sindromą

Analizuojami veiksniai
Amţius

1,106 (1,026-1,192)

Darbo sąlygų vertinimas
Geros, labai geros, puikios

1

Labai blogos, patenkinamos

6,979 (2,057-23,675)**

Darbas lydimas emocinės įtampos
Ne

1

Taip

3,987 (1,291-12,318)*

Ne

1

Taip

12,121 (1,461-10,569)*

Ne

1

Taip

19,139 (1,866-19,626)*

Darbas lydimas fizinės įtampos

Bendravimo problemos su pacientų artimaisiais

* - galimybių santykis statistiškai reikšmingas p<0,05
** - galimybių santykis statistiškai reikšmingas p<0,01

4.2.2. Slaugytojų elgesio pokyčiai
Didesnė dalis tyrime dalyvavusių slaugytojų (64,4 proc.) dirbant dabartiniuose
kardiochirurginiuose padaliniuose pastebėjo savo elgesio, įpročių pasikeitimus. 23,3 proc.
respondentų nepastebėjo jokių pasikeitimų ir 12,2 proc. neţino, ar pastebėjo kokius pokyčius.
Duomenys tarp skirtingų grupių statistiškai patikimai nesiskyrė. Paprašius nurodyti, kokius
pastebėjo elgesio pokyčius, slaugytojai nurodo: 27,8 proc. sutrikusį miegą, 24,4 proc. pastaruoju
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metu jaučia nerimą, 20,6 proc. respondentų mano, jog geria daugiau kavos; 20 proc. slaugytojų
pastebi sumaţėjusį jų fizinį aktyvumą, 17,8 proc. pastebėjo atsiradusį abejingumą, 15,6 proc.
pastebėjo daţniau pasireiškiantį priešiškumą, 14,4 proc. tapo grubesni, 8,9 proc. skundţiasi
sumaţėjusiu apetitu, 7,8 proc. pastebėjo, jog pradėjo daugiau rūkyti, 6,1 proc. nuogastauja dėl
padidėjusio apetito, 5 proc. teigia pradėję vartoti necenzūrinius ţodţius, 4,4 proc. metė rūkyti, 3,3
proc. pradėjo vartoti daugiau alkoholio. Lyginant duomenis tarp skirtingų grupių, statistiškai
patikimo skirtumo nerasta, išskyrus slaugytojų pastebėjimą dėl sumaţėjusio fizinio aktyvumo. Iš
visų grupių daugiausia (32,2 proc.) tai nurodo operacinės slaugytojų, maţiausia – skyriaus
slaugytojų (9,8 proc.), reanimacijos slaugytojų tai nurodo 17,1 proc. (p < 0,05) (4.10 lentelė).
Nustatyti elgesio pokyčiai gali būti siejami su “perdegimo” sindromo egzistavimu.
4.10 lentelė. Slaugytojų elgesio, įpročių pokyčiai pastebėti dirbant esamuose
padaliniuose
Reanimacijos
slaugytojai
%

Operacinės
slaugytojai
%

Skyriaus
slaugytojai
%

Pradėjo daugiau rūkyti

10

10,2

2

Metė rūkyti

4,3

6,8

2

Pradėjo daugiau valgyti

4,3

10,2

3,9

Pradėjo maţiau valgyti

10

10,2

5,9

Sumaţėjo fizinis aktyvumas

17,1

*32,2

*9,8

Tapo grubesni

18,6

13,6

9,8

20

18,6

13,7

Daţniau jaučia priešiškumą

17,1

16,9

11,8

Vartoja daugiau alkoholio

4,3

3,4

2

Pradėjo vartoti necenzūrinius ţodţius

5,7

6,8

2

Vartoja daugiau kavos

24,3

18,6

17,6

Sutriko miegas

32,9

20,3

29,4

Tapo nerimastingi

27,1

16,9

29,4

Elgesio, įpročių, jausmų pokyčiai

Atsirado abejingumas

* - skirtumas tarp operacinės ir skyriaus slaugytojų (χ2 = 9,2; l.l. = 2; p<0,05)
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4.2.3. Fizinio nuovargio vertinimas
Tyrimo metu buvo aiškinamasi, kaip slaugytojai jaučiasi baigę savo darbo dieną, kokios
problemos, negalavimai juos vargina. Analizuojant, kaip po darbo slaugytojai jaučiasi fiziškai,
matome, kad 75 proc. jų atsako esantys pavargę, 16,7 proc. respondentų – labai pavargę, 5 proc. –
visiškai fiziškai išsekę ir tik 3,3 proc. jaučiasi nepavargę. Lyginant duomenis tarp skirtingų grupių,
statistiškai patikimo skirtumo nepastebima (41 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 1,7; l.l. = 6; p = 0,94)

41 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, fizinio nuovargio po
darbo valandų vertinimas

Detaliau analizuojant slaugytojų fizinį nuovargį po darbo valandų, matome, kad daugiausia
slaugytojų - 67,2 proc. nurodo viso kūno nuovargį, 63,3 proc. jaučia skausmus kojose, 32,2 proc.
slaugytojų vargina galvos skausmai po darbo, 28,9 proc. slaugytojų atsiranda kojų patinimai, 17,8
proc. respondentų po darbo sumaţėja apetitas, 16,1 proc. slaugytojų jaučia padaţnėjusį pulsą, 10,6
proc. respondentų pakyla kraujospūdis ir 7,8 proc. darbuotojų vargina pykinimas po darbo. Lyginant
duomenis tarp skirtingų grupių, statistiškai patikimo skirtumo nepastebėta, išvardinti fizinio
nuovargio apibūdinimai pakankamai vienodai būdingi visų padalinių slaugytojams (42 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 4,1; l.l. = 2; p = 0,38)

42 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, fizinio nuovargio
apibūdinimas
Kaip anksčiau buvo minėta, kad jaunesnio amţiaus ţmonės labiau linkę patirti “perdegimo”
sindromą, kurio vienas iš pasireiškimo simptomų - fizinis nuovargis. Tyrime dalyvavę slaugytojai
nurodė, kad iš visų fizinio nuovargio formų juos daugiausia vargina bendras viso kūno nuovargis
(tai nurodė 67,2 proc. respondentų). Buvo analizuojama, kokio amţiaus kardiochirurgijos centruose
dirbantys slaugytojai jaučia bendrą viso kūno nuovargį. Pastebėta, kad iki 35 metų amţiaus
slaugytojų, patiriančių viso kūno nuovargį, ţymiai daugiau nei vyresnio (35 ir daugiau metų)
amţiaus slaugytojų (p < 0,05) (43 paveikslas). Tai rodo, kad slaugytojų, patiriančių fizinį nuovargį,
turėtų būti daugiau reanimacijoje, kadangi čia daugiau dirba jaunesnio amţiaus ţmonių.
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Skirtumas tarp dviejų amţiaus grupių (χ2 = 5,2; l.l. = 1; p<0,05)

43 paveikslas. Skirtingo amţiaus slaugytojų fizinio nuovargio po darbo valandų
vertinimas
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4.2.4. Slaugytojų sveikatos sutrikimai
Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose
dirbančių slaugytojų sveikatos būklę ir, ar tai susiję su darbu. Paklausus slaugytojų, ar pastaruoju
metu slaugytojų sveikata pablogėjo, net 47,8 proc. respondentų tai patvirtina. 36,7 proc. slaugytojų
sveikata nepablogėjo ir 15,6 proc. respondentų neţino, ar sveikata pablogėjo (statistiškai patikimo
skirtumo tarp grupių nebuvo) (44 paveikslas).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 4,6; l.l. = 4; p = 0,33)

44 paveikslas. Slaugytojų, dirbančių skirtinguose padaliniuose, nuomonės dėl jų
sveikatos pablogėjimo pastaruoju metu
Buvo analizuojama, kokio amţiaus ir kokį darbo staţą turintys slaugytojai nurodo
pablogėjusią sveikatą. Pastebėta, jog iki 35 metų amţiaus slaugytojų, nurodţiusių pastaruoju metu
pablogėjusią sveikatą, buvo šiek tiek daugiau (51,2 proc.) nei vyresnio (35 ir daugiau metų) amţiaus
slaugytojų (48,8 proc.). Lyginant duomenis tarp skirtingų grupių, statistiškai patikimo skirtumo
negauta, tačiau, kaip matome 45 paveiksle, reanimacijoje dirba daugiau jaunesnio amţiaus,
sveikatos pablogėjimu besiskundţiančių slaugytojų nei kituose padaliniuose (p = 0,23).
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Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 2,9; l.l. = 2; p = 0,23)

45 paveikslas. Slaugytojų, nurodančių pastaruoju metu pablogėjusią sveikatą,
pasiskirstymas pagal amţių ir padalinius
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Taip pat pastebėta, kad maţesnį darbo staţą (iki 10 metų) turinčių slaugytojų, nurodţiusių
pastaruoju metu pablogėjusią sveikatą, buvo daugiau (57,6 proc.) nei didesnį darbo staţą (virš 10
metų) turinčių slaugytojų (42,4 proc.). Lyginant skirtingų padalinių slaugytojų atsakymus, galima
matyti, kad išsiskyrė reanimacijos slaugytojai, nes jų, nurodţiusių pablogėjusią sveikatą, kur kas
daugiau (75 proc.), tuo tarpu operacinės tokių slaugytojų buvo 43,8 proc., skyriaus slaugytojų – 53,9
proc. (p < 0,05) (46 paveikslas). Galima daryti išvadą, kad jaunesnio amţiaus, maţesnį darbo staţą
turinčių bei nurodančių pastaruoju metu pablogėjusią sveikatą slaugytojų

daugiau dirba

reanimacijoje nei kituose padaliniuose.
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* - skirtumas tarp reanimacijos ir operacinės slaugytojų (χ2 = 11,2; l.l. = 4; p<0,05)

46 paveikslas. Slaugytojų, nurodančių pastaruoju metu pablogėjusią sveikatą,
pasiskirstymas pagal išdirbtų metų skaičių ir padalinius
Slaugytojų, nurodţiusių sveikatos pablogėjimą buvo prašoma išvardinti, kokios sveikatos
problemos vargina. Daugiausia slaugytojų (20,4 proc.) nurodė greitą bendrą nuovargį bei silpnumą,
17,6 proc. respondentų nurodė stuburo skausmus, 14,8 proc. slaugos darbuotojų vargina kojų
skausmai, 14 proc. skundţiasi skrandţio skausmais bei kitomis virškinimo sutrikimo problemomis,
10,6 proc. vargina stiprūs, ilgai trunkantys galvos skausmai, 5,6 proc. skundţiasi miego sutrikimais,
3,5 proc. slaugytojų vargina padidėjęs kraujospūdis, 3,5 proc. skundţiasi rankų odos problemomis,
2,8 proc. respondentų pablogėjo regėjimas, 2,8 proc. vargina alerginės reakcijos, pasireiškiančios
viso kūno išbėrimu, veido paraudimu, dėmėtumu; 2,1 proc. skundţiasi širdies ritmo sutrikimais ir
2,1 proc. serga endokrinologinėmis ligomis.
Per pastaruosius trejis metus net 96,1 proc. slaugytojų persirgo įvairiomis ligomis (kai kurie iš
jų sirgo keliomis ligomis) ir tik 3,9 proc. slaugytojų buvo nesirgusių. Daugiausia slaugytojų (60,1
proc.) nurodo sirgę peršalimo ir virusinėmis ligomis (28,3 proc. slaugytojų sirgo gripu, 21,4 proc. –
peršalimo ligomis, 10,4 proc. – virusine infekcija); 26,6 proc. slaugytojų sirgo kvėpavimo sistemos
ligomis (11,6 proc. slaugytojų sirgo bronchitu, 6,9 proc. – pūlingu tonzilitu, 4,6 proc. – laringitu, 2,3
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proc. – sinusitu, 1,2 proc. – pneumonija); 9,2 proc. slaugytojų sirgo virškinamojo trakto ligomis (2,9
proc. slaugytojų sirgo opalige, 2,9 proc. – gastritu, 2,3 proc. – stemplės uţdegimu, 1,2 proc. –
hepatitu C); 7,5 proc. slaugytojų sirgo kaulų ir sąnarių ligomis (2,3 sirgo liumbalinių nervų šaknelių
uţdegimu, 1,7 proc. patyrė traumas, 1,2 proc. – artritu, 1,2 proc. slaugytojų turi stuburo išvarţą, 1,2
proc. respondentų pripaţinta stuburo slankstelių diskozė); 5,8 proc. slaugytojų sirgo
ginekologinėmis ligomis (4 proc. respondentų sirgo gimdos ir jos priedų uţdegimu, 0,6 proc. –
mioma, 0,6 proc. – mastopatija, 0,6 proc. patyrė persileidimą); 4,6 proc. slaugytojų sirgo odos
ligomis (4 proc. slaugytojų pasireiškė alerginės reakcijos, 0,6 proc. sirgo dermatitu); 3,5 proc.
slaugytojų sirgo šlapimo sistemos ligomis (1,7 proc. sirgo pielonefritu, 1,2 proc. – cistitu, 0,6 proc. –
inkstų akmenlige) ir 3,5 proc. sirgo kitomis ligomis (1,2 proc. – venų varikoze, 1,2 proc. –
hipertenzija, 1,2 proc. – ragenos uţdegimu) (47 paveikslas).
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47 paveikslas. Slaugytojų persirgtos ligos per paskutinius trejis metus
Slaugytojų lankymasis pas gydytojus dėl sveikatos problemų metų laikotarpyje (išskyrus
lankymąsi pas odontologus ir profilaktinius patikrinimus) nėra labai intensyvus: 35 proc. slaugytojų
nė karto per metus nesilankė pas gydytojus, 27,2 proc. lankėsi kartą per metus, 18,9 proc. – du
kartus per metus, 8,3 proc. – tris kartus per metus, 5 proc. – keturis kartus per metus, 3,9 proc. – 6
kartus per metus, 1,1 proc. – penkis kartus per metus ir 0,6 proc. – dešimt kartų per metus
(duomenys tarp grupių statistiškai patikimai nesiskyrė).
Per paskutinius metus dėl ligos slaugytojai nedirbo vidutiniškai 21

2,3 dieną. Didţiausias

nedarbingų dienų dėl ligos skaičius – 90, maţiausias – 1 (4.11 lentelė). Reanimacijos slaugytojai
vidutiniškai turėjo 22

3 nedarbingas dienas dėl ligos, operacinės slaugytojai – vidutiniškai 19

3

dienas, skyriaus slaugytojai – 19 4 dienas (duomenys statistiškai patikimai nesiskyrė).
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4.11 lentelė. Slaugytojų pasiskirstymas pagal nedarbingų dėl ligos dienų skaičių per
pastaruosius dvylika mėnesių ir padalinius
Nedarbingų dienų
skaičius (d.)

Reanimacijos slaugytojai
%

Operacinės slaugytojai
%

Skyriaus slaugytojai
%

Iki 7

72,9

77,6

80,4

7 - 20

11,4

10,3

5,9

21 - 30

8,6

5,2

9,8

31 – 40

0

3,4

0

41 – 50

1,4

1,7

0

Virš 50

5,7

1,7

3,9

Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2 = 8,4; l.l. = 10; p = 0,59)

Apklausoje dalyvavę slaugos specialistai nurodo nemaţą skaičių įvairaus pobūdţio bei
daţnumo per paskutinius dvylika mėnesių patiriamų simptomų: galvos skausmai (91,7 proc.
slaugytojų), sloga (82,8 proc. slaugytojų), nugaros skausmai (78,4 proc. slaugytojų), kosulys (74
proc. slaugytojų), silpnumas (70,6 proc. slaugytojų), mieguistumas darbe (70,6 proc. slaugytojų),
juosmens skausmai (68,4 proc. slaugytojų), daţna nuotaikų kaita (66,1 proc. slaugytojų), uţkimęs
balsas (61,1 proc. slaugytojų), galvos svaigimas (59,5 proc. slaugytojų), rėmuo (57,8 proc.
slaugytojų), vidurių pūtimas (57,8 proc. slaugytojų), nemiga (56,7 proc. slaugytojų), kojų patinimas
(55,1 proc. slaugytojų), skrandţio skausmai (50,6 proc. slaugytojų), bėrimai odoje (47,2 proc.
slaugytojų), prislėgta nuotaika (46,2 proc. slaugytojų), vidurių uţkietėjimas (45 proc. slaugytojų),
regėjimo pablogėjimas (42,2 proc. slaugytojų), kaklo skausmai (41,7 proc. slaugytojų), skausmai
krūtinėje (39,5 proc. slaugytojų), širdies ritmo sutrikimai (35,6 proc. slaugytojų), sausumas burnoje
(34 proc. slaugytojų), rankų skausmai (33,4 proc. slaugytojų), kojų venų išsiplėtimas (32,3 proc.
slaugytojų), padidėjęs kraujospūdis (29,4 proc. slaugytojų), rankų tirpimas (29,4 proc. slaugytojų),
lytinio gyvenimo problemos (18,9 proc. slaugytojų), klausos pablogėjimas (16,7 proc. slaugytojų),
šlapinimosi problemos (14,4 proc. slaugytojų).

Lyginant duomenis tarp skirtingų padalinių,

statistiškai patikimo skirtumo nepastebėta, išskyrus mieguistumą darbe. Čia pastebimas ryškus
skirtumas tarp reanimacijos ir operacinės slaugytojų: daugiausia slaugytojų, patiriančių mieguistumą
darbe dirba operacinėje (83,1 proc., iš kurių 47,5 proc. daţnai jaučia mieguistumą ir 35,6 proc. –
retai); maţiausia slaugytojų, patiriančių mieguistumą darbe dirba reanimacijoje (60 proc., iš kurių
18,6 proc. daţnai jaučia mieguistumą ir 41,4 proc. – retai) (p = 0,003). Skyriuje dirbančių 70,6 proc.
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slaugytojų jaučia mieguistumą darbe ir 29,4 proc. slaugytojų mieguistumo darbe visiškai nejaučia.
(4.12 lentelė).
Tyrimo metu pastebėta, kad didţioji dalis slaugytojų (96,1 proc.) nurodo daugiau kaip du juos
varginančius simptomus (tik du slaugytojai, dirbantys skyriuje, nenurodė nė vieno simptomo;
vienas, taip pat dirbantis skyriuje, nurodė vieną simptomą ir tik keturi slaugytojai nurodė po du
varginančius simptomus, visi kiti nurodė daugiau kaip du). Buvo ir tokių slaugytojų, kurie nurodė
didţiausią

skaičių (30) juos varginančių simptomų (vienas reanimacijos, kitas operacinės

slaugytojas) (4.13 lentelė).
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4.12 lentelė. Per pastaruosius dvylika mėnesių slaugytojus varginantys simptomai
Reanimacijos
slaugytojai
%

Simptomai

Operacinės slaugytojai
%

Skyriaus slaugytojai
%

Daţnai

Retai

Niekada

Daţnai

Retai

Niekada

Daţnai

Retai

Niekada

Galvos skausmai

48,6

34,1

8,6

42,4

50,8

6,8

35,3

54,9

9,8

Galvos svaigimas

14,3

35,7

50

16,9

50,8

32,3

17,6

45,1

37,3

Skausmai krūtinėje

10

24,3

65,7

6,8

39

54,2

5,9

33,3

60,8

Širdies ritmo sutrikimai

10

30

60

10,2

32,7

66,1

11,8

19,6

68,6

Padidėjęs kraujospūdis

8,6

21,4

70

13,6

18,6

67,8

7,8

17,6

74,5

Kosulys

20

42,9

37,1

20,3

59,3

20,3

13,7

68,6

17,6

Dusulys

4,3

14,3

81,4

0

22

78

0

13,7

86,3

Rėmuo

15,7

41,4

42,9

20,3

35,6

44,1

31,4

29,4

39,2

Sausumas burnoje

8,5

22,9

68,6

11,9

25,4

62,7

17,6

15,7

66,7

Uţkimęs balsas

17,1

42,9

40

11,9

47,5

40,7

11,8

52,9

35,3

Sąnarių skausmai

22,9

30

47,1

23,7

22

54,3

7,8

45,1

47,1

Kaklo skausmai

14,3

27,1

58,6

13,6

30,5

55,9

15,7

23,5

60,8

Nugaros skausmai

41,4

34,3

24,3

49,2

30,5

20,3

43,1

37,3

19,6

Silpnumas

28,5

44,3

27,1

27,1

37,3

35,6

13,7

60,8

25,5

Juosmens skausmai

25,7

35,7

38,6

40,7

32,2

27,1

33,3

39,2

27,5

Rankų skausmai

2,9

25,7

71,4

8,5

25,4

66,1

5,9

33,3

60,8

Rankų tirpimas

7,1

17,1

75,7

8,5

18,6

72,9

9,8

29,4

60,8

Kojų venų išsiplėtimas

15,7

20

64,3

22

8,5

69,5

13,7

15,7

70,6

Kojų patinimas

30

35,7

34,3

23,7

28,8

47,5

9,8

33,3

56,9

Bėrimai odoje

15,7

34,3

50

22

23,7

54,2

23,5

21,6

54,9

Mieguistumas darbe

*18,6

41,4

*40

*47,5

35,6

*16,9

25,5

45,1

29,4

Nemiga

14,3

48,6

37,1

22

32,2

45,8

11,8

39,2

49

Daţna nuotaikų kaita

21,4

45,7

32,9

18,6

54,2

27,1

13,8

43,1

43,1

Prislėgta nuotaika

8,6

34,3

57,1

16,9

32,2

50,8

5,9

41,2

52,9

Regėjimo pablogėjimas

20

30

50

20,3

18,6

61

23,5

11,8

64,7

Klausos pablogėjimas

2,9

14,3

82,9

10,2

10,2

79,7

2

9,8

88,2

Vidurių pūtimas

15,7

34,3

50

18,6

44,1

37,3

19,6

43,1

37,3

Vidurių uţkietėjimas

14,3

24,3

61,4

18,6

33,9

47,5

15,7

29,4

54,9

Šlapinimosi problemos

2,9

11,4

85,7

3,4

15,3

81,4

2

7,8

90,2

Lytinio gyvenimo problemos

1,4

15,7

82,9

1,7

16,9

81,4

3,9

17,6

78,4

Sloga

31,4

47,1

21,4

32,2

52,5

15,3

27,5

58,8

13,7

* - skirtumas tarp reanimacijos ir operacinės slaugytojų (χ2 = 15,8; l.l.=4; p=0,003)
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4.13 lentelė. Slaugytojų pasiskirstymas pagal juos varginančių simptomų per
pastaruosius dvylika mėnesių skaičių ir padalinius
Simptomų skaičius
n

Reanimacijos slaugytojai
%

Operacinės slaugytojai
%

Skyriaus slaugytojai
%

0-2

2,8

1,7

7,8

3 -10

28,6

20,3

19,7

11 - 20

40

57,7

49

21 – 30

28,6

20,3

23,5

2

Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ = 4,9; l.l. = 6; p = 0,59)

Kadangi slaugytojus vargina gausus nusiskundimų skaičius, buvo aiškinamasi, kaip daţnai ir
kokius medikamentus slaugytojai vartojo per paskutinius dvylika mėnesių. Kardiochirurgijos
centruose dirbantys slaugytojai vartoja pakankamai daţnai ir įvairius medikamentus. Daugiausia
slaugytojų - 85,6 proc. naudoja vitaminus, 82,2 proc. respondentų naudoja vaistus dėl galvos
skausmo, 68,9 proc. slaugytojų vartoja medikamentus dėl kitų kūno vietų skausmų, 63,3 proc.
slaugos darbuotojų nurodė vartoję kitus įvairius medikamentus (nenurodant jų pavadinimų), 60,6
proc. vartojo vaistus dėl kosulio, 48,9 proc. vartojo antibiotikus, 41,7 proc. slaugytojų vartojo
ţarnyno veiklą reguliuojančius medikamentus, 26,7 proc. vartojo antialerginius vaistus, 25,6 proc. jų
vartojo raminančius vaistus, 21,1 proc. vartojo geleţies preparatus, 14,4 proc. vartojo
migdomuosius, maţiausia slaugytojų – 9,4 proc. vartojo vaistus dėl aukšto kraujospūdţio (4.14
lentelė).
4.14 lentelė. Medikamentai, kuriuos slaugytojai vartojo pastaruoju dvylikos mėnesių
laikotarpiu
Medikamentai

Reanimacijos slaugytojai
%
Nuolat
Retai
Niekada

Operacinės slaugytojai
%
Nuolat
Retai
Niekada

Skyriaus slaugytojai
%
Nuolat
Retai
Niekada

Nuo aukšto kraujospūdţio

5,7

5,7

88,6

0

6,8

93,2

3,9

5,9

90,2

Nuo galvos skausmo

7,1

72,9

20

8,5

74,6

16,9

13,7

70,6

15,7

Nuo kitų skausmų

5,7

58,6

35,7

5,1

66,1

28,8

11,8

60,8

27,5

Raminantys

1,4

18,6

80

1,7

23,7

74,6

0

33,3

66,7

Migdomieji

2,9

14,3

82,9

1,7

8,5

89,8

0

15,7

84,3

Vitaminai

30

55,7

14,3

33,9

50,8

15,3

23,5

62,7

13,7

Geleţies preparatai

2,9

12,9

84,3

10,2

18,6

71,2

2

17,6

80,4

Nuo kosulio

1,4

55,7

42,9

1,7

61

37,3

5,9

56,9

37,3

Ţarnyno veiklą reguliuojantys

2,9

34,3

62,9

6,8

44,1

49,2

7,8

29,4

62,7

Antibiotikai

2,9

40

57,1

3,4

54,2

42,4

2

45,1

52,9

Antialerginiai

7,2

17,1

75,7

5,1

15,3

79,7

7,8

29,4

62,7

1,5
57,4
41,2
6,8
55,9
37,3
2
Duomenys tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ = 12,2; l.l. = 2; p = 0,36)

6,3

60,4

33,3

Kiti
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Kiekvienam slaugytojui per metus teko vartoti vidutiniškai po 5,46

2,4 medikamentus.

Lyginant rezultatus tarp skirtingų padalinių, statistiškai patikimo skirtumo nestebima (reanimacijos
slaugytojai vartojo vidutiniškai po 5,13
po 5,64

0,3 medikamentus, operacinės slaugytojai – vidutiniškai

0,3, skyriaus slaugytojai – vidutiniškai po 5,69

0,4 medikamentus). Slaugytojų

naudojamų medikamentų skaičius statistiškai patikimai koreliavo (r = 0,75, 0,57, 0,76; p<0,001) su
juos varginančių nusiskundimų skaičiumi – kuo daugiau nusiskundimų vargino, tuo daugiau
medikamentų vartojo (48, 49, 50 paveikslai).

Medikamentų skaičius

Reanimacijos slaugytojai

Simptomų skaičius
r = 0,75; p<0,0001

48 paveikslas. Reanimacijos slaugytojų nurodytų juos varginančių simptomų bei
vartojamų medikamentų skaičius
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Medikamentų skaičius

Operacinės slaugytojai

Simptomų skaičius

r = 0,57; p<0,0001

49 paveikslas. Operacinės slaugytojų nurodytų juos varginančių simptomų bei
vartojamų medikamentų skaičius

Medikamentų skaičius

Skyriaus slaugytojai

Simptomų skaičius
r=
r = 0,76; p<0,0001

50 paveikslas. Skyriaus slaugytojų nurodytų juos varginančių simptomų bei vartojamų
medikamentų skaičius
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4.2.5. „Perdegimo“ sindromo simptomų sąsajos su galimais jo rizikos
veiksniais
Vienas iš šio darbo uţdavinių buvo nustatyti slaugytojų, dirbančių Lietuvos ligoninių
kardiochirurgijos centrų reanimacijos ir intensyvios terapijos, operacinės, skyriaus padaliniuose,
„perdegimo“ sindromo simptomų sąsajas su jo atsiradimą sąlygojančiais veiksniais.
Analizuojant gautus tyrimo rezultatus buvo stebėta stipri neigiama koreliacija (r = -0,2;
p<0,01) tarp slaugytojų nurodytų simptomų skaičiaus ir slaugytojų amţiaus: kuo jaunesnio amţiaus
slaugytojas (iki 35 metų), tuo simptomų nurodo daugiau ir kuo vyresnio amţiaus (35 ir daugiau

Simptomų skaičius

metų) slaugytojas, tuo simptomų nurodo maţiau (51 paveikslas).

Amţius (metai)
r = -0,2; p<0,01

51 paveikslas. Tyrime dalyvavusių slaugytojų amţius ir nurodytų juos varginančių
simptomų skaičius
Neigiama koreliacija buvo stebėta ir tarp nurodytų simptomų skaičiaus bei slaugytojų išdirbtų
metų skaičiaus padaliniuose (r = -0,2; p<0,05): kuo maţesnį darbo staţą turi slaugytojas, tuo
daugiau simptomų nurodo ir kuo didesnį darbo staţą turi, tuo maţiau simptomų nurodo (52
paveikslas). Šie duomenys leidţia daryti išvadą, kad ankstyvame karjeros laikotarpyje bei jaunesnio
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amţiaus slaugytojai (o tokių slaugytojų dirba daugiau reanimacijoje) yra labiau linkę „perdegti“ nei
vyresni bei didesnį darbo staţą turintys slaugytojai (tokių slaugytojų daugiau dirba operacinėje bei

Simptomų skaičius

skyriuje).

Išdirbtų metų skaičius
r = -0,2; p<0,05

52 paveikslas. Tyrime dalyvavusių slaugytojų nurodytų juos varginančių simptomų bei
išdirbtų metų skaičius

Buvo vertinta, kaip “perdegimo” sindromo simptomų skaičius priklauso nuo slaugytojų darbo
krūvio. Pastebėta, kad simptomų skaičius tarp skirtingu krūviu dirbančių slaugytojų grupių
statistiškai reikšmingai nesiskyrė: 0,5 etato krūviu dirbantys slaugytojai nurodo 17,6
simptomų, 1,0 etato krūviu dirbantys nurodo 14,1
dirbantys nurodo 15,4

3,7

1 simptomų, daugiau nei 1,0 etato krūviu

0,6 simptomų (p = 0,35). Taigi, nuo darbo krūvio „perdegimui“ būdingų

simptomų skaičius nepriklauso.
Tačiau pastebėta ryški simptomų skaičiaus priklausomybė nuo to, ar slaugytojai pakankamai
išsimiega. Slaugytojai, kurie teigia, kad nepakankamai išsimiega (tokių slaugytojų dirba daugiau
skyriuje bei operacinėje), nurodo didesnį simptomų skaičių – 16,7 0,6; o kurie teigia, jog išsimiega
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pakankamai (tokių slaugytojų dirba daugiau reanimacijoje), nurodo maţesnį simptomų skaičių –

95% PI Simptomų skaičius

12,4 0,8 (p = 0,0001) (53 paveikslas).

Nepakankamai išsimiega

Pakankamai išsimiega

Skirtumas tarp nepakankamai ir pakankamai išsimiegančių slaugytojų (χ2 = 8,3; l.l. = 2; p = 0,0001)

53 paveikslas. Nepakankamai ir pakankamai išsimiegančių slaugytojų nurodytų juos
varginančių simptomų skaičius

Analizuojant, kaip „perdegimo“ sindromo simptomų skaičius susijęs su slaugytojų šeimynine
padėtimi, pastebėta, kad daugiausia simptomų (19,4 1,6) nurodo išsiskyrę slaugytojai, kiek maţiau
simptomų (17,8

1,1) nurodo gyvenantys su partneriu, maţiau simptomų (14,4

ištekėję/vedę ir maţiausia simptomų (13,8

0,7) nurodo

1) nurodo vieniši slaugytojai (p = 0,004) (54

paveikslas). Nors vertinant „perdegimo“ sindromo atsiradimą sąlygojančius veiksnius buvo remtasi,
kad jį daţniau patiria vieniši, šeimų neturintys ir neturėję ţmonės; šio tyrimo rezultatai rodo, kad ir
išsiskyrę, ir gyvenantys su partneriais nurodo gausų „perdegimui“ būdingų simptomų skaičių.
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95% PI Simptomų skaičius

Gyvena vieniši

Susituokę

Gyvena su partneriu

Išsiskyrę

Skirtumas tarp vienišų ir išsiskyrusių slaugytojų (χ2 = 42,6; l.l. = 3; p = 0,004)

54 paveikslas. Tyrime dalyvavusių slaugytojų nurodytų juos varginančių simptomų
skaičius bei šeimyninė padėtis
Tyrimo metu vertinta, kaip „perdegimo“ simptomų skaičius susijęs su emocine įtampa,
psichologiniu bei fiziniu nuovargiu. Nors duomenys statistiškai patikimai nesiskyrė, tačiau pastebėta
tendencija, kad slaugytojai, patiriantys emocinę įtampą darbe (tokių slaugytojų neţenkliai daugiau
dirba reanimacijoje), nurodo didesnį (15,9

0,6) simptomų skaičių, slaugytojai, nepatiriantys

emocinės įtampos, nurodo maţesnį (10,9 1,3) simptomų skaičių (p = 0,67).
Pastebėta tendencija, jog slaugytojai, besijaučiantys labai psichologiškai pavargę ir išsekę
(tokių slaugytojų daugiau dirba reanimacijoje), nurodo didţiausią (17,5

1,3) simptomų skaičių;

slaugytojai, besijaučiantys psichologiškai pavargę (tokių slaugytojų neţenkliai daugiau dirba
skyriuje), nurodo kiek maţesnį (15,2

0,6) simptomų skaičių; slaugytojai, besijaučiantys

psichologiškai nepavargę, nurodo maţiausią (13 1,4) simptomų skaičių (p = 0,08).
Slaugytojai, besijaučiantys labai fiziškai pavargę ir išsekę (tokių slaugytojų neţenkliai daugiau
dirba skyriuje bei reanimacijoje), nurodo didţiausią (16,5

1,1) simptomų skaičių; slaugytojai,

besijaučiantys fiziškai pavargę (tokių slaugytojų neţenkliai daugiau dirba operacinėje), nurodo kiek
maţesnį (15

0,6) simptomų skaičių; slaugytojai, besijaučiantys fiziškai nepavargę, nurodo

maţiausią (8,7 3,4) simptomų skaičių (p = 0,03) (55 paveikslas).
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95% PI Simptomų skaičius

Išsekę ir labai pavargę

Pavargę

Nepavargę

Skirtumas tarp fiziškai išsekusių, labai pavargusių, pavargusių ir nepavargusių slaugytojų (χ2 =44,6;l.l.=2;p=0,03)

55 paveikslas. Tyrime dalyvavusių slaugytojų nurodytų juos varginančių simptomų
skaičius bei patiriamo fizinio nuovargio įvertinimas

Apibendrinant gautus tyrimo rezultatus, galima pasakyti, kad 12,2 proc. Lietuvos ligoninių
kardiochirurgijos centruose dirbančių slaugytojų nurodo esantys psichologiškai (emociškai) išsekę,
o tai reikštų, kad jie patiria „perdegimo“ sindromą. Tai patvirtina ir slaugytojų nurodoma gausybė
(nuo 3 iki 30) įvairaus pobūdţio “perdegimui” būdingų simptomų. Mokslininkų yra įrodyta, kad jei
ţmogus jaučia nuolatinį psichologinį (emocinį) nuovargį, patiria keletą įvairaus pobūdţio simptomų
ir jei tie simptomai kartojasi daţnai, yra intensyvaus pobūdţio, galima įtarti “perdegimo” sindromo
pasireiškimą. Gausėjant “perdegimo” sindromo poţymiams, progresuojant jo fazėms akivaizdţiai
blogėja ţmogaus darbo bei asmeninė gerovė [30,88,100].
Tyrimo metu nustatyta, kad “perdegimo” sindromo poveikis keičia kardiochirurgijos
centruose dirbančių slaugytojų elgesį, blogina jų dvasinę būklę, sukelia fizinės, psichinės sveikatos
sutrikimus. Tai turi neigiamos įtakos tiek pačiam slaugytojui, tiek slaugomiems ligoniams, tiek
gydymo įstaigai, kurioje dirbama. Tačiau “perdegimo” sindromo poveikis slaugytojams (jų elgesiui,
sveikatai, darbinei veiklai) dar iki galo nėra ištirtas. Lieka neaišku, kokios galimos “perdegimo”
pasekmės ne tik patiems slaugytojams, bet ir juos supantiems ţmonėms (pacientams, kolegoms,
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šeimos nariams, draugams ir pan.). Mokslininko M.P.Leiter teigimu, “perdegimo” sindromą
patiriantys darbuotojai gali turėti tiesioginės neigiamos įtakos savo bendradarbiams, sukeldami
palaipsniui didėjančius asmeninius konfliktus ir trikdydami darbo uţduočių atlikimą, trumpai
tariant, “perdegimas” gali būti “uţkrečiamas”. Taip pat daţnėja konfliktai su klientais ar pacientais,
dėl ko nukenčia organizacijos reputacija. Galiausiai tampa neišvengiami konfliktai tarp darbuotojo ir
organizacijos vadovybės. Darbuotojui nuolat tenka patirti stresus vieną po kito, kurie sutrikdo jo tiek
fizinę, tiek psichinę sveikatą. Pradedama skųstis dauginiais negalavimais, padaţnėja sergamumas
įvairiomis ligomis, atsiranda nerimas, depresija [102]. Iškyla didţiulių problemų ir šeimoje su
partneriu ir vaikais. Ţmogus pasijunta vienišas, niekam nebereikalingas ir nenaudingas. Taigi,
dėmesys darbui, šeimai, draugams, artimiems ţmonėms ir jį supančiai aplinkai dar labiau maţėja.
Taip gaunamas uţburtas ratas, kol galiausiai pasiekiamas aukščiausias “perdegimo” lygis. Tai gali
atvesti prie saviţudybės, alkoholizmo, narkomanijos, skyrybų. Pastebėta, kad medikų saviţudybių
daţnumas yra dvigubai didesnis nei visoje populiacijoje [5,102].
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5. IŠVADOS
1.

Slaugytojų, dirbančių

Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose, pagrindiniai

potencialūs „perdegimo“ sindromo rizikos veiksniai: maţesnė (iki 10 metų) darbo patirtis,
aukštesnis išsimokslinimo lygis reikšmingai daţniau buvo stebimi reanimacijos ir intensyvios
terapijos padalinyje; nepalankios darbo sąlygos, ilgalaikė emocinė bei fizinė įtampa, jaunesnis (iki
35 metų) slaugytojų amţius, nepakankamas poilsis, netenkinantis atlygis uţ atliekamą darbą buvo
stebimi visuose padaliniuose.

2.

„Perdegimo“ sindromą patiria 12,2 procentai Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos

centruose dirbančių slaugytojų. Priklausomai nuo slaugytojų darbo vietos, „perdegimo“sindromo
paplitimas reikšmingai nesiskyrė.

3.

„Perdegimo“ sindromo poveikis keičia slaugytojų elgesį: maţina atsakomybę uţ savo

veiksmus, maţina darbingumą, skatina negatyvią reakciją į slaugomus pacientus; skatina
bendravimo su kolegomis, pacientais, šeimos nariais problemų atsiradimą. Slaugytojų nusivylimas
savo profesija, kolegomis, darbdaviais, abejingumas pacientams, atliekamam darbui, priešiškumas
supančiai aplinkai daro ţalą tiek pačiam slaugytojui, tiek slaugomiems pacientams ir visai gydymo
įstaigai.

4.

Slaugytojų, dirbančių

Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose, „perdegimo“

sindromo paplitimas reikšmingai susijęs su šiais rizikos veiksniais: slaugytojų šeimynine padėtimi
(išsiskyrusiais), blogomis darbo sąlygomis, emocine bei fizine įtampa darbe, kurie buvo stebimi
visuose padaliniuose; bendravimo problemomis su pacientų artimaisiais, ţenkliai daţniau
stebimomis skyriuje bei reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinyje.
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6. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS
Remiantis atlikto darbo rezultatais, jų interpretavimu ir palyginimu su kitų autorių
duomenimis, galima teigti, kad slaugytojų „perdegimo“ sindromas yra daţnas reiškinys. Tačiau
Lietuvoje šis sindromas maţai ţinomas, maţai analizuojamas, nepakankamai suprastas. Kad padėti
suvokti „perdegimą“ ir pamėginti jo išvengti, pateikiamos šios rekomendacijos:

1.

Mėginti nustatyti, nuo kada ţmogus jaučiasi pervargęs, veikiamas stresų, karštligiškai

skuba, jaučiasi vienišas ir nusiminęs. Viską uţrašyti.
2. Perţiūrėti darbų kalendorių, nustatyti, kokie darbai gali palaukti, kurių darbų galima
atsisakyti ar perduoti juos kitiems.
3. Prislopinti aktyvumą.
4. Palikti darbų kalendoriuje kelias valandas nenumatytiems dalykams.
5. Išstudijuoti darbingumo kreivę. Nustatyti laiką, kada geriausiai dirbama, o po to skirstyti
darbus. Jei dienotvarkė gerai suderinta su darbo našumo kreive, dirbama ţymiai produktyviau.
6. Numatyti pertraukas.
7. Jei ţmogaus netenkina dabartinis darbas, apsvarstyti, ką galima pakeisti (darbo pobūdį,
darbo vietą). Pamėginti pašalinti trukdančius veiksnius.
8. Neišbraukti iš kalendoriaus asmeninių reikalų, skirti laiko šeimai, artimiems ţmonėms,
asmeniniams poreikiams.
9. Skirti laiko pramogoms, mėgiamiems uţsiėmimas, pabūvimui tarp ţmonių.
10. Vengti nemalonių diskusijų, pokalbių, neaktualių problemų sprendimų.
11. Išmokti atsisakyti sričių ar aspektų, kurie reikalauja per didelio aukojimosi.
12. Suburti naują draugų būrelį, jei senieji tik išnaudoja.
13. Neuţsidarti savyje, ieškoti ţmonių.
14. Venkti visko, kas verčia patirti neigiamą stersą.
15. Pasirūpinti savo sveikata.

103

7. LITERATŪRA
1. Vollmer H. Jauciuosi visiškai išsekusi. “Sudegimo sindromas” 1998:10-21.
2. Magnusson A, Gooding S, Rogers R. Slaugo sveikata ir darbo sauga 1998;10:47-70.
3. Penson RT, Digman FL, Canellos GP. Burnout: Caring for the Caregivers. The
Oncologist 2000;l.5:425-434.
4. Kilfedder CJ, Power KG. Wells T.J. Burnout in psychiatric nursing. Journal of
Advanced Nursing 2001;34:383-396.
5. Orkinoura M., Asp S. Juntenen J. et al. Stress symptoms, burnout and suicidal
thoughts in Finnish physicians. Soc Psychiatr Epidemioly 1990;25:81-86.
6. Maslach C.& Jacson S.E. The measurement of

experienced burnout. Journal of

Occupational Behaviour 1981;2:99-113.
7. Cherniss C. Beyond Burnout. New York. Routledge 1995:68-81.
8. Shirom A. Burnout in work organizations. In International Review of Industrial and
Organizational Psychology 1989:25-48.
9. Golembiewski R.T., Munzenrider R.F. Phases of Burnout: Developments in Concepts
and Applications. New York 1988: 22-29.
10. Maslach C. Burnout – the cost of caring. Prentice Hall 1982:4-18.
11. Freudenberger H.J. The staff burnout syndrome in alternative institutions. Psychother.
Theory res. Pract. 1975; 12:72-83.
12. Freudenberger H.J. Burnout: contemporary issues, trends, and concerns 1983:23-28.
13. Maslach C. Burned-out. Hum.behav. 1976;5:16-22.
14. Maslach C. Burnout: The Cost of Caring. Englewood Cliffs, NJ. Prentice-Hall
1982:32-51.
15. Farber B.A. A critical perspective on burnout 1983:1-20.
16. Golembiewski R.T., Boudreau R.A., Munzenrider R.F., Luo H. Global Burnout: A
World-wide Pandemic Explored the Phase Model. Greenwich, CT:JAI Press 1996:539.
17. Greene G. A Burnt-out Case. New York. Viking Press 1961:11-57.
18. Gillespie D. Burnout among health service providers. Adm Policy Ment Health
1991;18:161-171.
19. Cherniss C. Professional Burnout in Human Service Organizations. New York.
Praeger 1980:27-46.
20. Pines A., Aronson E., Kafry D. Burnout: From Tedium to Personal Growth. New
York 1981:31-67.
104

21. De Frank R., Cooper C. Worksite stress management interventions: Their
effectiveness and conceptualization. Journal Manager Psychology 1987;2:4-10.
22. Farber B.A. Stress and Burnout in Suburban Teachers. Journal of Educational
Research 1984;77(6):325-331.
23. Glicken M.D. A Counseling Approach to Employce Burnout. Personnel Journal
1983;62(2):222-228.
24. Himle D.P., Jayaratne S., Thyness P. Buffering Effects of Four Social Support Types
on Burnout among Social Workers. Social Work Research and Abstracts
1991;27(1):22-27.
25. Hisashige A. Burnout Phenomenon and Its Occupational Risk Factor among Japanese
Hospital Nurses. Journal of Human Ergology 1991;20(2):123-136.
26. Byrne B.M. The Maslach Burnout Inventory: Testing for Factorial Validity and
Invariance across Elementary, Intermediate, and Secondary Teachers. Journal of
Occupational and Organizational Psychology 1993;66:197-212.
27. McCarthy M.E., Pretty G.M., Catano V. Psychological Sense of Community and
Student Burnout. Journal of College Student Development 1990;31(3):211-216.
28. Lee R.T. Toward a Model of Emotional Labor and Burnout. New Perspectives on
Burnout: Theory and Reseach. Symposium presented at the 24th International
Congress of Applied Psychology. San Francisco 1998.
29. Maslach C, Jackson SE.

Maslach burnout inventory manual. Consulting

Psychologists Press Inc1996:15-32.
30. Maslach C., Leiter M.P. The Truth About Burnout. San Francisco. Jossey-Bass
1997:5-79.
31. Byrne B.M. Burnout: testing for the validity, replication, and invariance of causal
structure across elementary, intermediate, and secondary teachers. Am. Educ. Res. J.
1994;31:645-73.
32. Dion G., Tessier R. Validation de la traduction de l„Inventaire d„epuisement
professionnel de Maslach et Jackson (Validation and translation of the burnout
inventory of Maslach and Jackson). Can. J. Behav. Sci. 1994;26:210-27.
33. Halbesleben J.R.B., Demerouti E. The construct validity of an alternative measure of
burnout: Investigating the English translation of the Oldenburg Burnout Inventory.
Work & Stress 2005;19:208-220.
34. Kristensen T.S., Borritz M., Villedsen E. The Copenhagen Burnout Inventory: A new
tool for the assessment of burnout. Work & Stress 2005;19:192-207.

105

35. Cordes C.L., Dougherty T.W. A Review and Integration of Research on Job Burnout.
Academy Of Management Review 1993; 18:621-656.
36. Royal M.A., Rossi R.J. Industrial Level Correlates of Sense of Community: Findings
from Workplace and School. Journal of Community Psychology 1996;24(4):395-416.
37. Schaufeli W, Enzmann D. The burnout companion to study and practice. A critical
analysys 1998: 115-141.
38.

Kinicki A.J., Vecchio R.P. Influences on the quality of supervisor-subordinate
relations: The role of time-pressure, organizational commitment, and locus of control.
Journal of Organizational Behavior 1994;15:75-82.

39. Glass D.C., McKnight J.D. Perceived control, depressive symptomatology, and
profesional burnout: a review of the evidence. Psychol. Health 1996;11:23-48.
40. Bakker A.B.,Schaufeli W.B., Demerouti E., Janssen P.M.P., Van der Hulst R.,
Brouwer J. Using equity theory to examine the difference between burnout and
depression. Anxiety Stress Coping 2000;13:247-68.
41. Diener E., Suh E.M., Lucas R.E., Smith H.I. Subjective well-being: three decades of
progress. Psychol. Bull. 1999;125:267-302.
42. Jenkins S.R., Maslach C. Psychological health and involvement in interpersonally
demanding occupations: a longitudinal perspective. J. Organ. Behav. 1994;15:101-27.
43. Leiter M.P. The Dream Denied: professional Burnout and the Constraints of Service
Organizations. Canadian Psychology 1991;32:547-561.
44. Maslach C., Jackson S.E. Burnout in Organizational Settings. Applied Social
Psychology Annual Applications in Organizational Settings. Beverly Hills 1984:145209.
45. Siefert K., Jayaratne S., Chess S., Wayne A. Job Satisfaction, Burnout, and Turnover
in Health Care Social Workers. Health and Social Work 1991;16(3):193-202.
46. Butterworth T., Carson J., Jeacock J., White E. Stress, coping, burnout and job
satisfaction in British nurses: Findings from the Clinical Supervision Evaluation
project. Stress Medicine 1999;15:27-33.
47. White

S.L.

Human

Resource

Develpment:

The

Future

Through

People.

Administration in Mental Health 1987;14(3-4):199-208.
48. Turnipseed D.L. An analysis of the influence of work environment variables and
moderators on the burnout syndrome. Journal of Applied Social Psychology
1994;24:782-800.
49. Alexander D.A., Atcheson S.F. Psychiatric aspects of trauma care: survey of nurses
and doctors. Psychiatric Bulletin 1998;22:132-136.
106

50. Ramirez A., Graham J., Richards M. Mental health of hospital consultants: the effects
of stress and satisfaction at work. Lancet 1996;347:724-728.
51. Maslach C., Schaufeli W.B. Historical and conceptual development of burnout
1993:1-16.
52. Leiter M.P., Maslach C. Preventing Burnout and Building Engagment: A Complete
Program for Organizational Renewal. San Francisco. Jossey-Bass 2000:158-88.
53. Schaufeli W.B., Maslach C., Marek T. Professional Burnout: Recent Developments in
Theory and Resrearch. Washington DC. Taylor&Francis 1993:2-17.
54. Leiter M.P., Schaufeli W.B. Consistency of the Burnout Construct Across Occupation.
Anxiety, Stress And Coping 1996;45:229-243.
55. Bondenheimer T. Health Policy Report: The American health care system-physicians
and the changing medical marketplace. N Engl J Med 1999;340:584-600.
56. Leiter M.P., Maslach C. The impact of interpersonal enviroment on burnout and
organizational commitment. J. Organ. Behav. 1988;9:297-308.
57. Schaufeli W.B., Janczur B. Burnout among nurses. A polish-Dutch comparison. J.
Cross-Cult. Psychol. 1994;25:95-113.
58. Leiter MP, Harvie P, Frizzell C. The correspondence of patient satisfaction and nurse
burnout. Soc Sci Med 1998; 47:1611-7.
59. Jeniks H, Allen C. The relationship between staff burnout distress and interactions
with residets in two residential homes for older. Psychiatry 1998;13:466-472.
60. Akroyd D et al. Burnout in radiation therapists: the predictive value of selected
stressors. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 2002;3:816-821.
61. Wallace J.E., Brinkerhoff M.B. The measurement of burnout revisited. Journal of
Social Service Research 1991;14:85-111.
62. Stevens G.B., O„Neill P.Expectation and Burnout in the Developmental Disabilities
Field. American Journal of Community Psychology 1983;11:615-627.
63. Snelgrove S.R. Occupational stress and job satisfaction: A comparative study of health
visitors, district nurses, and community psychiatric nurses. Journal Nurs Manage
1998;6:97-104.
64. Starnaman S.M., Miller K.L. A Test of a Causal Model of Communication and
Burnout in the Teaching Profession. Communication Education 1992;41(1):40-53.
65. Beierholm M et al. The risk to Nurses of Developing Burnout Syndrome. Scand
Journal Caring Sci 2002;3:13-18.

107

66. Guthrie E., Tattan T., Williams E. Et al. Sources of stress, psychological distress and
burnout in psychiatrists. Comparison of junior doctors, senior registrars and
consultants. Psychiatric Bulletin 1999;23:207-212.
67. Coffey M., Coleman M. The relationship between support and stress in orensic
community mental health nursing. Journal Adv Nurs 2001;34:397-407.
68. Willcock S.M., Daly M.G., Tennant C.C., Allard B.J. Burnout and psychiatric
morbility in

new

medical

graduates.

The

Medical

Journal

of

Australia

2004;181(7):357-360.
69. Peiro J.M., Gonzalez-Roma V., Tordera N., Manas M.A. Does role stress predict
burnout over time among health care professionals? Psychol. Health. In press 2001:714.
70. Vollmer H. Ich fühle mich fix und ferting. Das burnout syndrom. Ueberreuter
1996:27-49.
71. Schaufeli W.B., D van Dierendonck. Burnout and Reciprocity: Turnover in Health
Care Social Works. Work and Stress 1996;10:225-237.
72. Meichior M.E. Burnout in nursing long-term residential settings. Journal Psychiatry
Ment.Health Nurs 1995;2:183-187.
73. Baldelli MV, Boiardi R et al. Institutionalized elderly, professional burden and job
burnout. Arch.Gerontol.Geriatr.Suppl.2002;8:23-28.
74. Iacovides A, Fountoulakis K, Moysidou C, Ierodiaconou C. Burnout in nursing staff: a
clinical syndrome rather than psychological reaction. Gen.Hosp. Psychiatry
1997;13:466-472.
75. Burke R.J., Greenglass E.R. Hospital restructuring, work-family conflict and
psychological burnout among nursing staff. Psychol. Health. In press 2001:78-89.
76. Leiter M.P., Maslach C. Six areas of worklife: a model of the organizational context of
burnout . JHHSA 1999;4:473-489.
77. Rousseau D. Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and
Unwritten Agreements. Thousand Oaks. CA Sage 1995:4-29.
78. Semmer N. Individual differences, work stress, and health. In Handbook of Work and
Health Psychology 1996:51-86.
79. Warr P.B. Work, Unemployment and Mental Health. Oxford, UK 1987:3-15.
80. Lee R.T., Ashforth B.E. On the Meaning of Maslach„s Three Dimensions of Burnout.
Journal of Applied Psychology 1990;75:743-747.
81. Fujiwara K. Interpersonal Conflict, Social Support, and Burnout among Home Care
Wokers in Japan . Journal of Occupational Health. – 2003, vol. 45, p.313-320.
108

82. Geoffrey J.R. Understanding the stresses and strains of being a doctor. The Medical
Journal of Australia 2004;181(7):350-353.
83. Van Yperen N.W., Buunk B.P., Schaufeli W.B. Imbalance, Commercial Orientation,
and the Burnout Syndrome among Nurses. Journal of Applied Social Psychology
1992;13:86-100.
84. Shanafelt T.D., Bradley K.A. Burnout and self-reported patient care in an internative
medicine residency program. Ann Intern Med. 2002;136:358-367.
85. Maslach C, Schaufeli WB. Leiter M.P. Job burnout. Annu. Rev. Psychol.
2001;52:397-422.
86. Zapf D., Seifert C., Schumutte B., Mertini H. Emotion work and job stressors and
their effects on burnout. Psychol. Health. In press 2001:15-29.
87. Watson D., Tellegen A. Toward a consensual structure of mood. Psychol. Bull.
1985;98:219-35.
88. Greenglass E.R., Fiksenbaum L., Burke R.J. The Relationship between Social Support
and Burnout Over Time in Teachers. Journal of Social Behavior and Personality
1994;9:219-230.
89. Whitaker K.S. Principal Burnout: Implications for Professional Development. Journal
of Personnel Evaluation in Education 1995;9(3):287-296.
90. Jackson S.E., Schwab R.L., Schuler R.S. Toward an Understanding of the Burnout
Phenomenon. Journal of Applied Psychology 1986;7:630-640.
91. Leiter M.P. Burnout as a Crisis in Professional Role Structures: Measurement and
Conceptual Issues. Anxiety, Stress and Coping 1992;5:79-93.
92. Leiter M.P. Conditions for Staff Acceptance of Organizational Change: Burnout as a
Mediating Construct. Anxiety, Stress and Coping 1998;11:1-25.
93. Maslach C. A multidimensional theory of burnout. In Theories of Organizational
Stress. Oxford Univ. Press 1998:68-85.
94. Leiter M.P. Burnout as a developmental process. Consideration of models 1993:23750.
95. Leiter M.P. Burnout as a Function of Communications Patterns: A Study of a
Multidisciplinary

Mental

Health

Team.

Group

and

Organization

Studies

1988;13(1):111-128.
96. Drory A., Shamir B. Effects of Organizational and Life Variables on Job Satisfaction
and Burnout. Group and Organization Studies 1988;13(4):441-455.

109

97. Greenglass E.R., Pantony K.L., Burke R.J. A Gender-Role Persective on Role
Conflict, Work Stress and Social Support. Journal of Social Behavior and Personality
1988;3:317-328.
98. Schaufeli W.B., Bakker A.B., Hoogduin K., Schaap C., Kladler A. The clinical
validity of the Maslach Burnout Inventory and the Burnout Measure. Psychol. Health.
In press 2001:2-41.
99. Pick D., Leiter M.P. Nurses„ Perceptions of the Nature and Causes of Burnout: A
Comparison of Self-Reports and Standardized Measures. Canadian Journal of Nursing
Research 1991;23(3):33-48.
100. Lee R.T., Ashforth B.E. A meta-analytic examination of the correlates of the three
dimensions of job burnout. J. Appl. Psychol. 1996; 81:123-33.
101. Chappell N.L., Novak M. The Role of Support in Alleviating Stress among Nursing
Assistants. Gerontologist 1992;32(3):351-359.
102. Leiter M.P., Durup J. The discriminant validity of burnout and depressio: a
confirmatory factor analytic study. Anxiety Stress Coping 1994;7:357-73.
103. Weigdand V. Moterų stresai. Alma littera. Vilnius 1998:30-78.
104. van Dierendonck D., Scaufeli W.B., Buunk B.P. The evaluation of an individual
burnout intervention program: the role of inequity and social support. J. Appl.
Psychol. 1998;83:392-407.
105. Kushnir T, Rabin S, Azulai S.A descriptive study of stress management in a group of
pediatric oncology nurses. Cancer Nurs 1997; 20:414-421.
106. Edwards D., Burnard P., Coyle D., Fothergrill A., Hannigan B. Stress and burnout in
community mental health nursing. A review of the literature. Journal Psychitry Ment
Health Nurs 2000;7:7-14.
107. Maslach C., Goldberg J. Prevention of burnout: new perspectives. Appl. Prev.
Psychol. 1998;7:63-74.
108. Jackson S.E., Schuler R.S. Preventing Employee Burnout. Personality 1983;60(2):5868.
109. Lugton J., Kindlen M. Palietyvioji slauga. Kaunas 2005:130-162.
110. Dumčius A. Lietuvos širdies chirurgijos ištakos, raida ir perspektyvos. Kaunas
2003:10-20.
111. Ţydţiūnaitė V. Slaugos mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai. Vilnius 2001:136 – 146.
112. Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas 2002:179-194.
113. Šeškevičius A. Penkiolika kūrybos metų. Kaunas 2006:85-89.
114. Liesienė V., Pauza V. Miego medicina. Kaunas 1999:129-160.
110

115. Budrys V. Klinikinė neurologija. Vilnius 2003:414-428.
116. Dembinskas A. Psichiatrija. Vilnius 2003:353-358.
117. Kumar P., Clark M. Clinical Medicine V Edition. W.B.Saunders 2002:1240-1252.
118. McDonald D., Hodgdon J. The psychological effect of aerobic fitness training:
Research and theory. New York: Springer 1991:46-62.
119. Mount B.M. Dealing with our losses. Journal of Clinical Oncology 1986;4:1127-1134.
120. Maslanka H. Burnout, Social Support, and AIDS Volunteers. AIDS Care
1996;8(2):195-206.
121. Guntupalli K.K, Fromm R.E. Burnout in the internist-intensivist. Intensive Care Med
1996;22:625-630.
122. Barz C., Maloney J. Burnout among intensive care nurses. Res. Nurs. Health
1986;9:147-153.
123. Barni S., Mondin R., Nazzani R., Archili C. Oncostress: evaluation of burnout in
Lombardy. Tumori 1996;82:85-92.

111

8. PUBLIKACIJOS

1.

Vimantaitė R. Slaugytojų perdegimo sindromas. Lietuvos bendrosios praktikos

gydytojas 2006;10(7-8):472-476.
2.

Vimantaitė

R.,

Šeškevičius

A.

„Perdegimo“

sindromas

tarp

Lietuvos

kardiochirurgijos centruose dirbančių slaugytojų. Medicina 2006;42(7):600-605.
3.

Vimantaitė R. Išsekimo sindromas. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas

2005;9(2):120-122.

112

9. PRIEDAI
1 Priedas
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2 Priedas
Ger. Slaugytoja (-au),
KMU Slaugos ir rūpybos katedra atlieka tyrimą, siekiant atskleisti praktinės
slaugos veiklos ypatumus. Prašome Jūsų uţpildyti šį klausimyną.
Klausimynas yra ANONIMINIS, todėl vardų ir pavardţių rašyti nereikia.
1. Jūs dirbate: (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną atsakymą)
 Reanimacijoje □ Operacinėje
□ Skyriuje
2. Jūsų darbo trukmė šiame skyriuje (įrašykite)................. metai
3. Ar prieš tai dirbote kitame skyriuje? (paţymėkite ţenklu (√) vieną atsakymą)
 Ne
□ Taip
4. Jei atsakėte Taip, nurodykite, kokiame skyriuje ir kiek laiko: (paţymėkite ţenklu (√)
Jums tinkamą atsakymą ir šalia nurodykite metų skaičių)
 Reanimacijoje................metai
 Operacinėje...................metai
 Skyriuje.........................metai
5. Jūsų amţius (įrašykite metus)......................m
6. Jūsų lytis: (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną atsakymą)
 Vyras
□ Moteris
7. Jūsų
gyvenamoji
vieta
pavadinimą)..........................................

(įrašykite

miesto

ar

kaimo

8. Jūsų išsimokslinimas (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną atsakymą ir nurodykite įgytą
kvalifikaciją/specialybę):
 Aukštesnysis..........................................
 Aukštasis neuniversitetinis (kolegija)................................
 Aukštasis universitetinis.................................
9. Jūsų dabartinės pareigos ir kiek laiko šiose pareigose? (paţymėkite ţenklu (√) tik
vieną atsakymą ir šalia nurodykite metų skaičių )
 Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)..................metai
 Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytoja (-as)................metai
 Instrumentatorė (-ius).................metai
 Perfuzionistė (-as)..................metai
 Vyr.slaugytoja-slaugos administratorė (-ius).................metai
10. Kokiu krūviu dirbate: (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną atsakymą)
 0.5 etato krūviu
□ 1 etato krūviu
□ Daugiau nei 1 etato krūviu
11. Kiek vidutiniškai valandų trunka Jūsų darbo diena? (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną
atsakymą)
 6-8 valandas
 8-12 valandų
 Daugiau nei 12 valandų
 Kita (įrašykite)......................................
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12. Nurodykite apytiksliai procentais, kokiose pamainose dirbate mėnesio laikotarpyje:
 Dieninėje pamainoje ............ %
 Popietinėje pamainoje ............ %
 Naktinėje pamainoje ........... %
13. Kokioje pamainoje Jums dirbti priimtiniausia? (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną
atsakymą)
 Rytinėje pamainoje
□ Popietinėje pamainoje
□ Naktinėje
pamainoje
Pagrįskite, kodėl ............................................................................................................
...........................................................................................................................................
14. Kiek valandų per parą vidutiniškai miegate? (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną
atsakymą)
 4 – 6 val.
□ 7 – 8 val.
□ 8 val.
15. Ar galėtumėte teigti, kad išsimiegate pakankamai? (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną
atsakymą)
 Ne
□ Taip
□ Neţinau
16. Jei atsakėte Ne, nurodykite, dėl kokių prieţasčių nepakankamai išsimiegate (įrašykite)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
17. Jūsų šeimyninė padėtis: (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną atsakymą)
 Gyvenate viena (-as)
 Ištekėjusi/vedęs
 Gyvenate su partneriu (-re)
 Išsiskyrusi (-ęs)
 Našlė (-ys)
 Kita (įrašykite) ...............................................................................................
18. Kiek turite vaikų (įrašykite skaičių)...............................................
19. Kaip Jūs vertinate savo buities sąlygas? (Įvertinkite tai 5 balų sistemoje, kai: 1- labai
blogos, 2-patenkinamos, 3-geros, 4-labai geros, 5-puikios, ir paţymėkite tą skaičių
apvesdami)
1

2

3

4

5

20. Jei Jūsų netenkina buities sąlygos, nurodykite, kodėl (įrašykite) …………………….
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
21. Jūsų būstas: (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną atsakymą)
 Gyvenate nuosavame bute/name
 Gyvenate su tėvais bute/name
 Nuomojate butą
 Gyvenate bendrabutyje
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22. Kaip Jūs vertinate savo darbo sąlygas? (Įvertinkite tai 5 balų sistemoje, kai: 1-labai
blogos, 2-patenkinamos, 3-geros, 4-labai geros, 5-puikios, ir paţymėkite tą skaičių
apvesdami)
1

2

3

4

5

23. Apibūdinkite detaliau savo darbo sąlygas. (paţymėkite ţenklu (√) Jums tinkamus
atsakymus)
 Jūsų darbas lydimas emocinės (psichologinės) įtampos
 Jūsų darbas lydimas fizinės įtampos
 Jūsų darbas susijęs su nepatogia (priverstine) kūno padėtimi
 Dirbate su dezinfekcinėmis medţiagomis
 Jaučiate stygių darbo priemonių
 Jaučiate stygių asmnes apsaugos priemonių
 Dirbate ankštose patalpose
 Dirbate blogai vėdinamose patalpose
 Manote, kad gaunate nepakankamą atlygį uţ atliekamą darbą
24. Kokios Jūsų vidutinės pajamos per mėnesį (pinigų, kuriais Jūs disponuojate, suma)?
(įrašykite sumą) .................................... Lt.
25. Ar šios pajamos pakankamos? (paţymėkite ţenklu (√) Jums tinkamą atsakymą)
 Visiškai pakankamos
 Pakankamos
 Nepakankamos
 Visiškai nepakankamos
26. Kaip po darbo Jūs jaučiatės fiziškai? (Įvertinkite tai 5 balų sistemoje, kai: 1-išsekusi (ęs), 2-labai pavargusi (-ęs), 3-pavargusi (-ęs), 4-nepavargusi (-ęs), 5-visiškai
nepavargusi (-ęs), ir paţymėkite tą skaičių apvesdami)
1

2

3

4

5

27. Apibūdinkite detaliau, kaip po darbo Jūs jaučiatės fiziškai: (paţymėkite ţenklu (√)
Jums aktualius atsakymus)
 Jaučiate viso kūno nuovargį
 Jaučiate skausmus kojose
 Vargina galvos skausmai
 Stebite kojų patinimus
 Vargina pykinimas
 Jaučiate padaţnėjusį pulsą
 Jaučiate padidėjusį kraujospūdį
 Skundţiatės sumaţėjusiu apetitu
 Kita (įrašykite) ...................................................................................................
28. Po darbo Jūs : (paţymėkite ţenklu (√) Jums priimtiną atsakymą)
 Rūpinatės šeima
 Rūpinatės tėvais
 Uţsiimate visuomenine veikla
 Dirbate kitame darbe
 Poilsiaujate
 Kita......................................................................................................................
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29. Ar daţnai laisvalaikiu mankštinatės maţiausiai 30 min. taip, kad kiek pagreitėtų
kvėpavimas ir suprakaituotumėte? (paţymėkite ţenklu (√) Jums tinkamą atsakymą)
 Kasdien
 4-6 kartus per savaitę
 2-3 kartus per savaitę
 Kartą per savaitę
 2-3 kartus per mėnesį
 Kelis kartus per metus ar rečiau
 Negaliu mankštintis dėl blogos sveikatos
30. Ar pilnai išnaudojate atostogas? (paţymėkite ţenklu (√) vieną atsakymą)
 Ne
□ Taip
□ Kartais
31. Jei neišnaudojate atostogų, nurodykite, dėl kokių prieţasčių (įrašykite)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
32. Jei išnaudojate, kaip daţniausiai leidţiate atostogas? (paţymėkite ţenklu (√) tinkamus
variantus)
 Ilsitės kurorte Lietuvoje
 Ilsitės kurorte uţsienyje
 Turistaujate
 Leidţiate laiką namuose
 Leidţiate laiką pas gimines, tėvus
 Kita (įrašykite).....................................................................................................
33. Ar manote, jog per paskutinius 2-3 metus Jūsų sveikata nepakito? (paţymėkite ţenklu
(√) vieną atsakymą)
 Taip
□ Ne
□ Neţinau
34. Ar galėtumėte teigti, kad pastaruoju metu Jūsų sveikata pablogėjo? (paţymėkite
ţenklu (√) vieną atsakymą)
 Taip
□ Ne
□ Neţinau
35. Jei Taip, kokios vargina problemos? (įvardinkite)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
36. Kiek kartų per pastaruosius 12 mėn. lankėtės pas gydytoją (išskyrus stomotologą ir
profilaktinius patikrinimus)? (įrašykite)..........................................................................
37. Kokiomis ligomis per pastaruosius trejus metus persirgote? (įrašykite)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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38. Kiek dienų per pastaruosius 12 mėn. Jūs nebuvote darbe dėl ligos? (įrašykite)
...........................................................................................................................................
39. Kurie iš išvardintų simptomų Jus vargino per paskutinius 12 mėn.: (paţymėkite po
vieną vertinimą kiekvienoje eilutėje)
Ţymėjimo pavyzdys
Visiškai
Simptomai
Daţnai
Retai
nebūna
Juokas
√

Simptomai

Daţnai

Retai

Visiškai
nebūna

Galvos skausmai
Galvos svaigimas
Skausmai krūtinėje
Širdies ritmo sutrikimai
Padidėjęs kraujospūdis
Kosulys
Dusulys
Rėmuo
Sausumas burnoje
Uţkimęs balsas
Sąnarių skausmai
Kaklo skausmai
Nugaros skausmai
Silpnumas
Juosmens skausmai
Rankų skausmai
Rankų tirpimas
Kojų venų išsiplėtimas
Kojų patinimas
Bėrimai odoje
Mieguistumas darbe
Nemiga
Daţna nuotaikų kaita
Depresija (prislėgta nuotaika)
Regėjimo pablogėjimas
Klausos pablogėjimas
Vidurių pūtimas
Vidurių uţkietėjimas
Šlapinimosi problemos
Lytinio gyvenimo problemos
Sloga
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40. Paţymėkite, kuriuos medikamentus Jūs vartojote pastaruosius 12 mėn. (paţymėkite po
vieną vertinimą kiekvienoje eilutėje)
Ţymėjimo pavyzdys
Retkarčiais
Nuolat
Niekada
Nuo juoko
√
Retkarčiais

Nuolat

Niekada

Nuo aukšto kraujospūdţio
Nuo galvos skausmo
Nuo kitų skausmų
Raminančius vaistus
Migdomuosius
Vitaminus
Geleţies preparatus
Vaistus nuo kosulio
Ţarnyno veiklą reguliuojančius
Antibiotikus
Antialerginius
Kitus medikamentus
41. Nurodykite, kokie būdai Jums padeda geriausiai atsipalaiduoti. (paţymėkite po vieną
vertinimą kiekvienoje eilutėje)
Ţymėjimo pavyzdys
Daţniausiai
Retkarčiais
Niekada
Dainuoju
√
Daţniausiai

Retkarčiais

Niekada

Surūkau vieną kitą cigaretę
Išgeriu taurę vyno ar šampano
Išgeriu butelį alaus
Išgeriu degtinės, konjako ar kitų stiprių
gėrimų
Einu į koncertą ar teatrą
Sportuoju
Einu į kavines, restoranus
Leidţiu laiką gamtoje
Leidţiu laiką su šeima
Leidţiu laiką su draugais
Ţiūriu televizorių
Klausausi muzikos
Skaitau knygas ar ţurnalus
Kita (įrašykite)

42. Ar Jūs gerbiate savo profesiją? (paţymėkite ţenklu (√) vieną atsakymą)
 Taip
□ Ne
□ Neţinau
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43. Jei atsakėte Ne, nurodykite, kas Jus glumina? (įrašykite)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
44. Kas lėmė Jūsų pasirinkimą dirbti šiame skyriuje? (paţymėkite ţenklu (√) tik vieną
atsakymą)
 Atsitiktinumas
 Noras išbandyti save
 Apie tai svajojote visą laiką
 Didesnis atlyginimas
 Neturėjote kito pasirinkimo
 Kita (įrašykite).....................................................................................................
45. Jei atsirastų galimybė pakeisti profesiją, tai padarytumėte? (paţymėkite ţenklu (√) tik
vieną atsakymą)
 Tuoj pat
 Pagalvotumėte
 Niekada nekeistumėte savo profesijos
 Kita (įrašykite) ...................................................................................................
46. Jei keistumėte profesiją, kokią pasirinktumėte (įrašykite)
..............................................................................................................................................
47. Jei atsirastų galimybė pakeisti darbo vietą (skyrių, ligoninę), tai padarytumėte?
(paţymėkite varnele (√) tik vieną atsakymą)
 Tuoj pat
 Pagalvotumėte
 Niekada nekeistumėte darbo vietos
 Kita (įrašykite).....................................................................................................
48. Jei keistumėte darbo vietą, kokį skyrių ar ligoninę pasirinktumėte (įrašykite)
…...............................................................................................................................................
49. Kokie bendravimo santykiai Jums daţniausiai sukelia emocinį nuovargį darbe?
(paţymėkite ţenklu (√) Jums tinkamus atsakymus)
 Bendravimas su slaugos administracija
 Bendravimas su kolegomis
 Bendravimas su gydytojais
 Bendravimas su pagalbiniu personalu
 Bendravimas su pacientais
 Bendravimas su pacientų artimaisiais
50. Kaip po darbo Jūs jaučiatės psichologiškai? (Įvertinkite tai 5 balų sistemoje, kai: 1išsekusi(-ęs), 2-labai pavargusi(-ęs), 3-pavargusi(-ęs), 4-nepavargusi(-ęs), 5-visiškai
nepavargusi(-ęs), ir paţymėkite tą skaičių apvesdami)
1

2

3

4

5

51. Ar dirbant šioje darbovietėje Jūs pastebėjote pokyčius savo elgesyje? (paţymėkite
ţenklu (√) vieną atsakymą)
 Taip
□ Ne
□ Neţinau
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52. Jei Taip, įvardykite, kokius? (paţymėkite ţenklu (√) 1-3 atsakymus)
 Pradėjau daugiau rūkyti
 Mečiau rūkyti
 Pradėjau daugiau valgyti
 Pradėjau maţiau valgyti
 Sumaţėjo fizinis aktyvumas
 Tapau grubesnė (-is)
 Atsirado abejingumas
 Daţniau juntu priešiškumą
 Pradėjau daugiau vartoti alkoholio
 Mano ţodyne atsirado necenzūrinių ţodţių
 Manau, jog geriu per daug kavos
 Sutriko miegas
 Jaučiu nerimą
 Kita (įrašykite)....................................................................................................
53. Kaip galėtumėte apibūdinti savo religinius įsitikinimus? (paţymėkite ţenklu (√) tik
vieną atsakymą)
 Esu giliai tikintis ţmogus, tačiau nedaţnai lankausi baţnyčioje
 Daţnai einu į baţnyčią, nes tai yra puiki atsipalaidavimo ir pabūvimo su
savimi aplinka
 Esu netikintis ţmogus
 Kita (įrašykite)....................................................................................................
54. Kas stipriausiai dvasiškai Jus paveikia? (paţymėkite ţenklu (√) Jums aktualius
atsakymus)
 Paciento mirtis
 Problemos šeimoje
 Nematymas prasmės darbe
 Nematymas prasmės gyvenime
 Kolegų paramos stoka
 Nesugebėjimas valdyti savo emocijų
 Kita ......................................................................................................................
55. Jei susiduriate su paciento mirtimi, ką išgyvenate?(paţymėkite ţenklu (√) tinkamus
atsakymus)
 Kaltę
 Gailestį
 Bejėgiškumą
 Pyktį
 Nustebimą
 Palengvėjimą
 Baimę
 Reakcija neutrali
 Kita (įrašykite) ...................................................................................................

ŠIRDINGAI DĖKOJU UŢ ATSAKYMUS
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