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SANTRUMPOS
ASPĮ
ES SP
ESF
ESFA
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LR SADM
LR SAM
NDNT

–
–
–
–
–
–
–
–

PSO
SPC
SPIS
TIPF

–
–
–
–

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga
Europos Sąjungos struktūrinė parama
Europos socialinis fondas
Europos socialinio fondo agentūra
Integrali pagalba
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pasaulinė sveikatos organizacija
Socialinių paslaugų centras
Socialinės paramos šeimai informacinė sistema
Tarptautinis integralios pagalbos fondas (angl. International
Foundation of Integrated Care), veikiantis kaip platforma IP
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sklaidai,
jungiantis įvairių pasaulio šalių tyrėjus, politikus ir praktikus,
glaudžiai bendradarbiaujantis su PSO integralios pagalbos
koncepcijos plėtotės, strategijos kūrimo ir jos įgyvendinimo
klausimais
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TERMINŲ ŽODYNĖLIS
Integrali pagalba – sistema, nusakanti ryšį tarp įvairių metodų ir
modelių finansuojant, administruojant ir organizuojant paslaugų teikimą,
skatinant sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų susijungimą, vientisumą
ir bendradarbiavimą siekiant pagerinti asmens sveikatos priežiūrą ir asmens
gyvenimo kokybę, jo pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, užtikrinti
sistemos veiksmingumą rūpinantis asmeniu, kuriam būtina kompleksinė,
ilgalaikė pagalba ir paslaugos iš įvairių paslaugų teikėjų, įstaigų ir sektorių
(pagal Kodner D. ir kt., 2002). Šiame moksliniame darbe integrali pagalba
reiškia – integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens
namuose paslaugos, telkiant tam mobilias specialistų komandas ir į socialinės pagalbos procesą įtraukiant sveikatos priežiūros specialistus (pagal LR
SADM įsakymą dėl Integralios pagalbos plėtros programos patvirtinimo,
2012).
Veiksmingumas – veiklos padarinių vertinimas, siekiant nustatyti jų
sąryšį su programos tikslais, sąsajas tarp pageidauto ir realaus poveikio tikslinei grupei, tarp planuotų ir realiai pasiektų rezultatų (adaptuota pagal
Puškorių S., 2002 ir Vareikytę A., Kaziliūną A. ir kt., 2006).
Požiūris – tai individuali vertinimų sankaupa, sąmoningas, išgyventas,
valingo dėmesio reikalaujantis veiklos rezultatas (Benesch H., 2001).
Ilgalaikė priežiūra – tai slaugos ir socialinių paslaugų visuma, kurias
teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Ilgalaikė
priežiūra laikoma nuo tada, kai nustatomas ilgalaikės priežiūros paslaugų
poreikis asmeniui (šeimai) (pagal LR SAM ir LR SADM 2007 m. įsakymą
Dėl slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo patvirtinimo).
Poliligotumas – tai tokia sveikatos būklė, kai tam pačiam individui šalia
pagrindinės diagnozės nustatoma dar viena ar daugiau lėtinių ligų (pagal
Jurgutį A. ir kt., 2013).
Koprodukcija (angl. co-production) – sveikatos priežiūros ir socialinių
paslaugų teikėjų, sergančio asmens, artimųjų ir kitų pagalbos teikėjų bendruomenėje lygiaverčiu abipusiu bendradarbiavimu grįsta asmens priežiūra,
kai informacija dalijamasi tarp visų pagalbos dalyvių, kartu priimami sprendimai ir kartu teikiama (pagal PSO globalią strategiją dėl į žmones orientuotos integruotos sveikatos priežiūros plėtros, 2015).
Savirūpa – su sveikata susijusi veikla, kurią gali atlikti pats pacientas ar
jo artimieji, taip pat sveikatos išsaugojimas, apsisaugojimas nuo ligų (prevencija), sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam
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vykdyti gydytojo paskirtą gydymą (pagal LR SAM ministro įsakymą dėl
Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose 2015-12-18).
Vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena) – sistemingas gydytojo paskirtų vaistų vartojimo stebėjimas ir reguliavimas, stebint pacientą ir vertinant jo atsiliepimus vaistų vartojimo kurso metu bei
gydytojo informavimas apie vaistų poveikį pacientui ir paciento būklės
pasikeitimus (pagal LR SAM ministro įsakymą dėl Ambulatorinių slaugos
paslaugų namuose 2015-12-18).
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ĮVADAS
Mokslinė problema ir jos aktualumas
Demografiniai pokyčiai. Europos, taip pat ir Lietuvos, visuomenė sparčiai sensta. Prognozuojama, kad jau po dešimtmečio išryškės staigus senyvo
amžiaus žmonių populiacijos kilimas, o 2050 m. vyresnių nei 65 metų
amžiaus žmonių dalis bendroje populiacijoje pasieks augimo viršūnę. Tada
kas trečias Europos gyventojas bus virš 65 metų amžiaus [161]. Eurostato
duomenimis nuo 2015 iki 2080 metų ES šalyse vyks ne tik gyventojų populiacijos senėjimas, bet keisis ir pačios vyresnių nei 65 metų amžiaus
populiacijos stratifikacinė struktūra: vyresnių nei 80 metų senyvo amžiaus
žmonių grupė padvigubės (5,3 proc. rodiklis pakils iki 10,9 proc.). Tokie
demografiniai pokyčiai iššauks poreikio sveikatos priežiūros ir ilgalaikės
priežiūros paslaugoms augimą. Lietuvoje prie spartaus visuomenės senėjimo
prisideda papildomas veiksnys – darbingo amžiaus žmonių emigracija.
Integralios pagalbos namuose aktualumas. Vakarų Europos šalyse paslaugos senyvo amžiaus žmonėms pradėtos plėtoti įvykus sampratos transformacijai, jog iš dalies savarankiškų ar visiškai nesavarankiškų asmenų
priežiūra yra ne tik šeimos rūpestis, bet ir socialinė problema [99]. Pradiniame paslaugų senyvo amžiaus žmonėms raidos etape institucinės paslaugos buvo laikomos pažangiausiu būdu rūpintis žmonėmis, iš dalies arba
visiškai praradusiais savarankiškumą. Deja, tokia paslauga buvo brangi,
pasižymėjo ribota stacionarizuotų žmonių gyvenimo kokybe ir kt. neigiamais aspektais [135]. Pagalbos namuose paslaugos pradėtos konstruoti kaip
alternatyva institucinei pagalbos formai. Tokiu būdu ilgą laiką dominavusią
institucinę senų ir dėl senatvės neįgalių asmenų ilgalaikę priežiūrą Europoje
vis intensyviau pradėta keisti pigesne ir žmonėms priimtinesne pagalba –
priežiūra namuose. Tokia pagalba apima slaugos ir socialinės globos asmens
namuose paslaugas [99]. Suvokiant, jog seni problemų sprendimo būdai netinka naujų demografinių iššūkių sprendimams, daugelyje Vakarų Europos
šalių jau nuo 1990 metų buvo pradėtos ilgalaikės priežiūros reformos, nukreiptos į deinstitucionalizaciją ir integruotų pagalbos formų kūrimą [170].
Integrali pagalba mokslinės eksperimentinės plėtros kontekste. Paslaugų paciento namuose teikimas yra viena naujausių pagalbos formų [99].
Siekiant užtikrinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo namuose kokybę,
svarbu analizuoti teikiamų paslaugų pobūdį ir jų veiksmingumą senyvo
amžiaus žmonių autonomiškumo užtikrinimo kontekste [21, 48, 199]. Taip
pat svarbu suprasti šių žmonių poreikius ir veiksmingus būdus jiems atliepti
[192]. Tyrimais siekiama sukurti metodikas IP namuose paslaugų komp10

leksiškumui nustatyti ir palyginti paslaugų namuose skirtumus ES šalyse
[70]. Tyrėjai pastebi, kad nors integralios pagalbos plėtra sulaukia vis didesnio populiarumo ir dėmesio, tačiau socialinio ir sveikatos sektorių integracija vyksta gana vangiai [99]. Tarpsektorinė integracija vis dar prastai
finansuojama, nepakankamai įvertintas šios srities plėtros aktualumas, socialinio ir sveikatos sektorių integravimo galimybės ir jų nauda paslaugų gavėjams. 2016 m. gegužės 28 d. Pasaulinės sveikatos organizacijos 69-osios
pasaulinės asamblėjos priimtoje rezoliucijoje visos šalys raginamos plėtoti
integruotų, į žmones orientuotų paslaugų teikimą, stiprinant pirminės sveikatos priežiūros paslaugų grandį; vykdyti mokslinius tyrimus ir integruotos,
į žmones orientuotos sveikatos priežiūros paslaugų eksperimentinę plėtrą,
siekiant įvertinti integralios pagalbos įgyvendinimo progresą [203]. IP asmens namuose yra viena iš integruotos sveikatos priežiūros sąrangos elementų [15].
Integralios pagalbos namuose plėtra Lietuvoje. Lietuvoje iki nepriklausomybės atkūrimo socialinės apsaugos sistemoje institucinė globa buvo
žinoma kaip vienintelė socialinių paslaugų forma. Situacija pradėjo keistis
nuo 1996 metų, patvirtinus socialinių paslaugų įstatymą, deleguojantį paslaugų vystymą savivaldybėms. Sveikatos priežiūros sistema iš sovietmečio
buvo paveldėjusi labai plačiai išplėtotą ligoninių tinklą, kurį prasidėjus
reformai turėjo pakeisti centralizuoti stacionarai ir medicininė pagalba,
teikiama paciento namuose. Į socialinių paslaugų teikimą galėjo įsijungti
NVO ir privatus sektorius. Suprantant, jog lėtinėmis ligomis sergančių senyvo amžiaus žmonių kokybiškai priežiūrai namuose užtikrinti būtinos ne
tik socialinės, bet ir sveikatos priežiūros paslaugos, nuo 1998 metų vyriausybė įsakymų forma bandė skatinti bendrą slaugos namuose ir socialinės
pagalbos paslaugų namuose teikimą [117, 119]. Nepaisant to, formalios pagalbos paslaugos senyvo amžiaus žmonėms plėtojosi vangiai, organizuojant
bendrą socialinių paslaugų ir slaugos į namus teikimą stigo aktyvaus
sveikatos priežiūros įstaigų specialistų įsitraukimo, dažnai buvo atsisakoma
bendradarbiauti ir teikti slaugos paslaugas į namus [115]. 2012 m. LR
SADM patvirtinta integralios pagalbos namuose plėtros programa turėjo
užtikrinti integruotų paslaugų namuose proveržį.
Mokslinė darbo reikšmė. Lietuvos tyrėjai iki šios programos įgyvendinimo neturėjo galimybės tyrinėti ir palyginti teikiamas IP namuose paslaugas kaip sisteminį tinklą tarptautiniu mastu. Buvo galima kalbėti tik apie
paslaugų namuose senyvo amžiaus žmonėms prieinamumą [1, 207], IP paslaugų poreikį [71, 80, 83] arba pavienes IP iniciatyvas [95]. Kadangi ankstesnės pastangos įsakymų forma sukurti sistemingą integralios pagalbos asmens namuose paslaugų teikimą buvo nesėkmingos, tapo aktualu atskleisti
11

naujai teikiamos namuose integralios pagalbos asmenims su nuolatinės specialiosios slaugos poreikiu novacijos bruožus ir įvertinti integralios pagalbos
plėtros programos veiksmingumą.
Praktinė darbo reikšmė. Pagal 2015 m. patvirtintą LR SADM IP
plėtros programą nuo 2016 m. IP paslaugas pradeda teikti 60 Lietuvos
savivaldybių, todėl pilotinių projektų, vykusių 21 vienoje savivaldybėje,
rezultatai padės kurti ir plėtoti integralios pagalbos paslaugas naujai IP
pilotinius projektus kuriančioms ir įgyvendinančioms savivaldybėms.
Moksliniai straipsniai, publikuoti šio darbo duomenų pagrindu, leido
supažindinti tarptautinę tyrėjų bendruomenę apie IP asmens namuose
kūrimą ir plėtrą Lietuvoje, kuri iki šiol pasaulio tyrėjams buvo nežinoma
[55]. Taip pat šiuo darbu prisidedama plečiant teorines žinias įvertinamojo
tyrimo metodikos, socialinių pokyčių vertinimo metodikos ir teorijų plėtotės
srityse.
Disertacinio darbo aprobavimas
Tyrimų rezultatai paskelbti trijuose straipsniuose, recenzuojamuose mokslo
leidiniuose, kurių vienas – žurnale, referuojamame ir turinčiame citavimo
indeksą (IF pagal Thomson Reuters JCR – 1,557 (2015); 64 proc. agreguotojo
citavimo rodiklio kryptinėje „Health Care Sciences&Services – SCIE“ kategorijoje). Taip pat tyrimo rezultatai pristatyti 5 tarptautinėse konferencijose.
Disertacijos apimtis ir struktūra
Disertaciją sudaro įvadas, literatūros apžvalga, tyrimo metodika, tyrimo
rezultatai ir jų aptarimas, išvados, rekomendacijos ir bibliografijos sąrašas
(223 literatūros šaltinių). Darbe yra 13 lentelių ir 23 paveikslai. Disertacijos
apimtis – 279 puslapiai.
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1. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Mokslinio tyrimo tikslas – atskleisti integralios pagalbos asmens namuose, kaip naujos paslaugos kūrimo ir įgyvendinimo procesus bei įvertinti
šios paslaugos veiksmingumą nuolatinės slaugos poreikį turintiems pacientams, paslaugų gavėjų ir teikėjų požiūriu.
1.

2.

3.
4.

Uždaviniai:
Atskleisti mobilių komandų teikiamos integralios pagalbos asmens namuose kaip naujos organizacinės formos kūrimo ir įgyvendinimo procesus.
Ištirti profesinės sąveikos tarp slaugytojų ir socialinių darbuotojų pokytį
mobiliose komandose ir šių komandų sąveiką su egzistuojančiomis sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos struktūromis paslaugų teikėjų požiūriu.
Atskleisti integralios pagalbos paslaugų namuose veiksmingumą paslaugų teikėjų ir paslaugos gavėjų požiūriu.
Įvertinti integralios pagalbos namuose paslaugų plėtrą, remiantis antrinių
duomenų kiekybine analize.

Mokslinio tyrimo objektas: paslaugų teikėjų (administratorių, mobiliose
komandose dirbančių darbuotojų) ir paslaugų gavėjų (pacientų, jų artimųjų)
požiūris į naujai teikiamas integralios pagalbos paslaugas.
Tiriamieji: paslaugos teikėjai – integralios pagalbos organizatoriai ir
mobilių komandų darbuotojai, t. y., socialinių paslaugų teikėjai: socialiniai
darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir slaugos paslaugų teikėjai:
slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutai.
Paslaugos gavėjai – (i) asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir gaunantys integralios pagalbos paslaugas; (ii) artimieji, prižiūrintys asmenį, turintį specialųjį nuolatinės slaugos poreikį.
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2. LITERATŪROS APŽVALGA
Literatūros paieška atlikta pagal pasirinktus raktažodžius elektroninėse
mokslinių duomenų bazėse (MEDLINE, EBSCO Publishing, BMJ Journals,
Cochrane Library, Taylor & Francis, Sage Journals, Google mokslinčius) iš
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prieigų. Naudoti raktažodžiai: integrali pagalba (angl. integrated care), slauga namuose, pirminė sveikatos
priežiūra, integrali pagalba namuose (angl. integrated home care), socialinė
globa namuose. Straipsniai lietuvių kalba analizuoti recenzuojamuose leidiniuose „Medicina“ (Kaunas), „Sveikatos mokslai“, „Visuomenės sveikata“, „Gerontologija“, VU moksliniuose žurnaluose „STEPP“ ir „Politologija“, VDU moksliniuose žurnale „Socialinio darbo patirtis ir metodai“,
MRU moksliniuose žurnaluose „Sveikatos politika ir valdymas“, „Socialinis
darbas“. Taip pat taikyta sniego gniūžtės principo literatūros analizė
gilinantis į Tarptautinio integralios pagalbos žurnalo straipsnius ir straipsnių
autorių naudotą mokslinę literatūrą. Atliekant literatūros analizę taip pat
konsultuotasi su integralios pagalbos lauko ekspertais N. Goodwin,
L. Ferrer.
2.1. Integralios pagalbos samprata
Integralumo samprata yra plati ir dažnai naudojama skirtingiems integruotumo aspektams atskleisti. Pati sąvokos apibrėžtis lemia, kas laikoma
integralumu ir kokius integruotumo aspektus norima išryškinti. Kaip teigia
Kodner, integralios pagalbos koncepcija tokia mišri, o integralumo suvokimas toks įvairus, kaip ir veikėjų skaitlingumas [92]. Tarptautinių žodžių
žodyne [209] ir dabartiniame lietuvių kalbos žodyne žodis integralus (lot.
integer – visas, pilnas) apibūdinamas kaip sudarantis visumą, vientisas,
ištisas. Integralumas gali būti suvokiamas, kaip tam tikrų sričių apsijungimas, papildomumas, pavyzdžiui, mokslo ir verslo integralumas [110],
klinikinės patirties ir mokslinių tyrimų integravimas [179]. Galima kalbėti
apie atskirų sričių paslaugų ar sistemų integruotumą: integruotas sveikatos
priežiūros paslaugas [221], integruotas socialines paslaugas [75, 142] ar
integruotas sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos paslaugas [73]. Bet
kuria iš šių sampratų kalbama apie integralią pagalbą (angl. integrated
care).
2.1.1. Integrali pagalba ar integrali priežiūra?
Nors verčiant tiesiogiai iš anglų kalbos integralią pagalbą turėtume vadinti integralia priežiūra, tačiau termino priežiūra vartojimas Lietuvoje yra
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specifiškas. Sveikatos apsaugos sistemoje terminas priežiūra yra plačiai vartojamas. Įprasta kalbėti apie pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugas. Todėl įvairūs autoriai, rašantys apie integralią pagalbą,
sveikatos priežiūros sistemoje vartoja terminą integruotos sveikatos priežiūros paslaugos [26, 95, 158]. Tačiau, kai kalbame apie lėtinėmis ligomis
sergančius asmenis, ypač pensinio amžiaus, termino priežiūra vartojimas
tampa problemišku, nes jis apibrėžia tam tikrą specialiųjų poreikių rūšį
priklausomai nuo asmens savarankiškumo lygio. Teisiniuose dokumentuose,
reglamentuojančiuose specialiųjų poreikių nustatymą, sąvoka priežiūra
vartojama tam tikrai asmens sveikatos būsenai nusakyti, kai dėl labai didelių
organizmo funkcijų sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra
namuose. Toks asmuo įgyja teisę į specialiųjų socialinių paslaugų rūšį –
socialinės priežiūros paslaugas. O visiškai nesavarankiški asmenys, kuriems
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, įgyja teisę į kitos rūšies
specialiąsias socialines paslaugas, t. y., dienos socialinę globą. Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimą reglamentuojančiuose dokumentuose taip pat kalbama apie šias dvi specialiųjų poreikių asmenų grupes
[124]. Taigi, integralios priežiūros sąvokos vartojimas kalbant apie paslaugas specialių poreikių asmenims įgytų labai siaurą prasmę – integruotas
paslaugas iš dalies nesavarankiškiems asmenims. Tačiau pagal integralios
pagalbos plėtros programą integralios pagalbos paslaugos yra skirtos visiškai nesavarankiškiems asmenims, kuriems nustatytas nuolatinis specialiosios slaugos poreikis [115]. Termino priežiūra vartojimas taip pat turi semantinių trūkumų, nes priežiūra – savyje talpinanti kontrolės reikšmę [38].
O kai kalbame apie integralią pagalbą (žr. skyrių „Integralios pagalbos
samprata“), visi pagalbos procese dalyvaujantys asmenys yra laikomi lygiaverčiais pagalbos dalininkais, tarp jų ir pats pagalbos gavėjas – pacientas.
Siekiant išryškinti šį lygiavertiškumo santykį tarp integralios pagalbos
koncepciją papildančių sąvokų, sutinkamas koprodukcijos (angl. co-production) terminas. Todėl priežiūros termino vartojimas prieštarautų pačiai
integralios pagalbos koncepcijai. Šiame darbe, siekiant išvengti lietuviškos
terminijos dviprasmiškumo, angl. integrated care sąvokai pasirenkamas
integralios pagalbos terminas.
2.1.2. Integralios pagalbos samprata tarptautiniame kontekste
Pradžioje pristatoma integralios pagalbos samprata tarptautiniame kontekste. N. Goodwin pažymi, jog integrali pagalba – tai besiplėtojanti sąvoka
ir kiekviena šalis kuria savitą integruotos paslaugų sistemos koncepciją.
Galima išskirti keletą integralios pagalbos apibrėžimų: i) integruota svei15

katos priežiūros paslauga; ii) integralumą, kaip procesą, išryškinanti integrali pagalba; iii) vartotojo vedama (angl. a user-led) integruota pagalba; ir
iv) į paciento poreikius orientuota integrali pagalba [61]. Pasaulinės sveikatos organizacijos 2016 m. integralios pagalbos apibrėžimas yra adaptuota
PSO Amerikos regiono tarybos paskelbto integruotos sveikatos priežiūros
paslaugų apibrėžimo versija [74]. Pagal šį apibrėžimą integrali pagalba – tai
koordinuotas paslaugų organizavimo ir teikimo pobūdis, leidžiantis užtikrinti paslaugų tęstinumą pradedant sveikatos stiprinimu, ligų prevencija,
diagnostika, gydymu, ligos kontrole, reabilitacija, baigiant paliatyvia priežiūra, kai apjungiami skirtingi sveikatos priežiūros sistemos ir kitų žinybų,
teikiančių priežiūros paslaugas, sektoriai ir lygmenys priklausomai nuo
asmens poreikių jo gyvenimo eigoje [51].
Kitas integralios pagalbos apibrėžimas išryškina integralumą kaip procesą. Integracija – tai tarpusavyje susietų metodų ir modelių sistema, jungianti finansavimą, administravimą, organizacinį, paslaugų teikimo ir
klinikinės praktikos lygmenis, reguliuojanti ir skatinanti sveikatos priežiūros
ir socialinių paslaugų bendradarbiavimą siekiant pagerinti asmens sveikatos
priežiūrą ir asmens gyvenimo kokybę, jo pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, užtikrinti sistemos veiksmingumą ir efektyvumą, rūpinantis
asmeniu, kuriam būtina kompleksinė, ilgalaikė priežiūra ir paslaugos iš
įvairių paslaugų teikėjų, įstaigų ir sektorių. Visų šių pastangų rezultatas –
paslaugų integralumas, leidžiantis asmeniui patirti integruotos pagalbos
naudą [91]. JK integralios pagalbos sampratoje labai svarbią vietą užima
pagalbos gavėjas – pacientas – asmuo. Jis integralios pagalbos procese laikomas pagrindiniu paslaugos veikėju: „...pagalbą planuoju drauge su komandoje dirbančiais žmonėmis (specialistais), kurie supranta mane ir mano
artimuosius, padedančius man kasdienėje veikloje. Specialistai įtraukia
mane į pagalbos procesą, leidžia jį valdyti, koordinuoti paslaugų teikimą
tam, kad galėčiau patirti ir pasiekti geriausių paslaugos rezultatų“ [147].
Akcentuojama, jog tam būtina sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų
integracija [58]. Ši koncepcija siejama su į asmenį orientuotos integralios
pagalbos samprata. Paslaugos vartotojas, pacientas arba dar tiksliau – asmuo
yra rišamoji integralios pagalbos grandis ir paslaugų teikimo organizacinis
principas [61, 109, 186]. Į asmenį orientuotos (angl. person-centred) pagalbos koncepcija iš dalies siejama su į paciento poreikius orientuota
sveikatos priežiūra ir yra į žmones orientuotos integralios pagalbos koncepcijos dalis. Asmuo (pacientas) yra integralios pagalbos šerdis. Todėl integruota pagalba įmanoma tik tada, jei paslaugų planuotojai ir teikėjai „paciento perspektyvą laiko paslaugų telkimo, organizavimo ir teikimo principu
[108, 109]. Kai kurie tyrėjai į asmenį orientuotą sveikatos priežiūrą (angl.
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person-centred arba person-focused care) tapatina su į pacientą orientuota
sveikatos priežiūra [144]. Tačiau kiti – į asmenį orientuotą sveikatos
priežiūrą išskiria kaip atskirą koncepciją [197, 211]. Anot jų, į asmenį
orientuota sveikatos priežiūra išreiškia bio-psicho-socalinio požiūrio į sveikatą sampratą, nes pripažįsta, kad sveikatos problemos nėra ligos ar diagnozės sinonimas. Kadangi šia koncepcija pripažįstama, jog medicininė
problema taip pat reiškia psichologinę ir socialinę problemą, todėl nelieka
atotrūkio tarp medicininės ir socialinės sveikatos problemų sampratos [211].
Į asmenį orientuota sveikatos priežiūra pabrėžia asmens poreikius, nuostatas
ir vertybes. Taikant šią perspektyvą, svarbu suprasti, ką liga reiškia sergančiajam. O į pacientą orientuotos sveikatos priežiūros koncepcija atspindi
sveikatos priežiūros specialisto perspektyvą, nes specialistai sprendžia apie
asmens poreikius, atsižvelgdami į ligą ir jos biologinę prigimtį [197, 211].
2.1 lentelė. Skirtumai tarp į pacientą ir į asmenį orientuotos sveikatos priežiūros koncepcijų
Į pacientą orientuota sveikatos priežiūra

Į asmenį orientuota sveikatos priežiūra

Pagrįsta sąveika tarp paciento ir specialisto
vizito metu

Pagrįsta savitarpio santykiais, kurie
susiformuoja bendraujant per laiką

Sąveika orientuota į epizodinį sveikatos
sutrikimą

Epizodinius sveikatos sutrikimus priima
kaip dalį asmens sveikatos problemų,
patirtų skirtingais gyvenimo laikotarpiais

Sutelkta į ligų valdymą ir gydymą

Ligas vertina kaip tarpusavyje susijusį
asmens sveikatos fenomeną

Kūnas – atskirų sistemų sandora

Kūnas – tarpusavyje susijusių sistemų
sandora

Naudojama tik profesionali sveikatos būklių
kodavimo sistema

Naudojama kodavimo sistema, leidžianti
specifikuoti žmonių nusiskundimus dėl
sveikatos būklės

Rūpinasi paciento ligos eiga

Rūpinasi ne tik ligos eiga, bet ir asmens
patirtomis sveikatos problemomis
Pastaba: parengta pagal Starfield B, 2011. Į pacientą ir į asmenį orientuota sveikatos priežiūra (angl. patient-centered care and person-centred health care).

Į asmenį orientuota sveikatos priežiūra yra tęstinis santykis ir apima
daugiau nei paciento ir specialisto sąveiką vizito metu, paūmėjus ligai ar
pasireiškus naujiems sveikatos negalavimams, kaip tai būdinga, kai priežiūra orientuota į pacientą. Tokia sąveika įgauna tarpusavio santykių išraišką, todėl specialistai tampa pajėgūs reaguoti į paciento problemas pagal tai,
kaip jie šias problemas patiria ir išgyvena, o ne vien pagal tai kaip jas
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apibrėžia specialistai. Taikant į asmenį orientuotą integralios pagalbos
sampratą, asmuo (paslaugos gavėjas) ir jo sistemos artimiausia aplinka
(artimieji, giminės, besirūpinantys vyresnio amžiaus žmogumi) yra gydymo
ir teikiamos pagalbos ašis [197]. Kiti į asmenį ir į pacientą orientuotos
sveikatos priežiūros skirtumai pateikiami 2.1 lentelėje [197].
Integrali pagalba šiuo atveju suvokiama, kaip asmeniui teikiama koordinuota sveikatos priežiūros ir socialinė pagalba [186]. Integralios pagalbos
sąvoka yra daugiareikšmė. G. Armitage su kolegomis atlikta sisteminė
literatūros apžvalga atskleidė, jog egzistuoja apie 175 integralios pagalbos
apibrėžimų ir koncepcijų, o tarp jų atrandama daugiau nei 70 integracijos
sampratų. Integracijos procesu gali būti siekiama užtikrinti paslaugų
tęstinumą (grandinę) sveikatos priežiūros sektoriuje. Taip pat gali būti
siekiama tarpžinybinės integracijos tarp sveikatos priežiūros ir socialinių
paslaugų sektorių. S. Shaw teigia, jog svarbu atskirti dvi sampratas, kas yra
integrali pagalba ir ką mes vadiname integracija (2.2 lentelė) [186] Žvelgdami tik iš paciento perspektyvos, ar tai, ko buvo siekta paslaugų integracijos procesu, ir tai, kokioje situacijoje yra pacientas, kokios paslaugos jį
pasiekia, galime nustatyti, kad sukurta realiai veikianti integrali pagalba.
2.2 lentelė. Integrali pagalba ir integracija
Ką vadiname integralia pagalba?

Ką vadiname integracija?

Pacientas – bet kurios diskusijos apie
integralią pagalbą šerdis. Asmenims,
planuojantiems, administruojantiems
ir teikiantiems integralią pagalbą pacientas ir jo poreikiai turi būti paslaugų organizavimo principas.

Integracija – procesų, metodų ir priemonių derinys, leidžiantis kuo sklandžiau teikti integralią
pagalbą. Integracija sujungia sveikatos priežiūros
paslaugas tarpusavyje (skubios pagalbos ir pirminės sveikatos priežiūros) ir į tęstinę grandinę
įtraukia kitas paslaugų sistemas (kaip socialinė
ilgalaikė priežiūra, būsto suteikimo paslaugos ar
švietimas ).

Siekiant pokyčių ar perkonstruojant paslaugų sistemą, pirmiausiai galvojama apie tikslą, rezultatus ir priemones bei būdus. Kalbant apie integralią
pagalbos sistemą, taip pat svarbu įvertinti, koks yra integralios pagalbos
tikslas ir kokio rezultato siekiama, performuojant pagalbos sistemą į integruotą.
Integruotomis sveikatos priežiūros paslaugomis visada siekiama trigubo
tikslo (angl. triple aim): didėjančio pasitenkinimo paslauga individualiame
lygyje, geresnės visuomenės sveikatos ir išlaidų reikalingų asmens sveikatos
priežiūrai (per capita) mažėjimo [187]. Pasitenkinimas paslauga apima
didėjantį pasitikėjimą paslaugomis, teigiamą paslaugų gavėjų patirtį apie
gautas paslaugas ir rezultatus, sveikatos priežiūros paslaugų jautrumą
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žmonių lūkesčiams. Geresnė visuomenės sveikatos būklė reiškia tai, jog
mažėja mirtingumas, sergamumas, nebūtinos hospitalizacijos skaičius,
visuomenėje gerėja gyvenimo kokybė. Mažėjančios būtinos vieno žmogaus
sveikatos priežiūrai išlaidos pagal „galvinį“ (per capita) įkainį reiškia
didėjantį paslaugų sistemos ekonominį efektyvumą, funkcinį ir techninį šios
sistemos veiksmingumą.
N. Goodwin ir J. Smith akcentuoja, jog integralios pagalbos centre yra
asmuo – paslaugų gavėjas, o tikslas – veiksminga į pacientą orientuota pagalbos sistema. Dėl skirtingų sveikatos priežiūros sistemos lygmenų integruotumo stokos sveikatos priežiūros kokybė nukenčia įvairiais aspektais.
Pacientai jaučiasi pasimetę, būtinos paslaugos vėluoja arba pacientų nepasiekia, blogėja paslaugos kokybė ir krenta pacientų pasitenkinimas paslauga, prarandama galimybė padidinti paslaugos rentabilumą [59]. Integrali
pagalba kaip principinė nuostata ypatingai svarbi ilgalaikės priežiūros
srityje [60]. Integrali pagalba neturi būti matoma tik kaip būdas spęsti
medicinines problemas, bet kaip principas ir platesnė koncepcija siekiant
užtikrinti asmens sveikatą ir gerovę [57, 60].
Integruota sistema yra veiksminga, kai ji orientuota į žmones (angl.
people-centred) ir pagrįsta visuminiu požiūriu į asmenį ir jo poreikius. Fragmentacija neišvengiama į ligos gydymą orientuotoje sveikatos priežiūros
sistemoje. Plėtojantis tokiai sistemai, formuojasi tik naujos formos tunelinė
(angl. silos) sveikatos priežiūros sistema [200].
Taigi, integrali pagalba – tai sistema, kuri optimaliu būdu atliepia asmens
ir žmonių poreikius. Integralios pagalbos rezultatas – nauda, kurią patiria
asmuo (paslaugos gavėjas) ir bendruomenė, kas apibrėžiama kaip į paciento
poreikius orientuota (angl. person-centred) ir į visuomenę orientuota (angl.
population-based) sveikatos priežiūra” [57].
Integrali pagalba gali būti vertinama kaip veiksminga, kai mažėja netolygumai asmens sveikatos priežiūroje, kai asmenų patirtys susidūrus su sveikatos priežiūros paslaugomis tampa žymiai pozityvesnės, o sąnaudos paslaugoms mažėja dėl efektyvesnio išlaidų panaudojimo mechanizmo.
2.1.3. Integralios pagalbos dimensijos ir formos
Nagrinėjant integralią pagalbą galima teigti, kad iš esmės kalbama apie
trijų tipų integralumą: horizontalųjį, vertikalųjį ir jungtinį mikro, mezo ir
makro lygmenyse. D. L. Kodner apibendrinamas įvairių autorių darbus [92]
integralumą pateikia kaip lizdinę koncepciją, apimančią penkias integruotumo dimensijas (2.3 lentelė).
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2.3 lentelė. Integralumo dimensijos
Pirmoji dimensija
Integruotumas
pagal tikslinę
integralios pagalbos
grupę (angl. foci of
integration)

Paslaugų integruotumu siekiama atliepti tam tikros populiacijos ar
tikslinės grupės poreikius:
(i) bendruomenės ar tam tikro regiono gyventojų, nepriklausomai
nuo jų sveikatos būklės;
(ii) labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių (pvz., nesavarankiški
senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų);
(iii) asmenų, sergančių kompleksinėmis ligomis (pvz., lėtinių būklių atveju, kai kurių onkologinių susirgimų atveju).
Integrali pagalba ypač svarbi pažeidžiamiems, kompleksinėmis ligomis sergantiems pacientams, nes šios būklės reikalauja ilgalaikio
kompleksinio gydymo [92, 149].
Antroji dimensija
Integralumo modelių dimensija [33, 54, 92, 149].

Funkcinis
integralumo
modelis

Integralumu nusakoma, kokiu laipsniu vyksta funkcijų derinimas
tarp skirtingų lygmenų darbuotojų ar padalinių organizacijoje.
Pavyzdžiui, kaip vyksta organizacijoje funkcijų pasidalinimas ir
susiderimas tarp aptarnaujančio ir tiesiogines paslaugas teikiančio
personalo. Pavyzdžiui, kaip administracija, buhalterija ir kitos
tarnybos tarnauja tam, kad kuo veiksmingiau galėtų dirbti tiesioginiai paslaugų teikėjai: slaugytojai, socialiniai darbuotojai.

Tarpžinybinio
integralumo
modelis

Kuriami modeliai, siekiant veiksmingo bendradarbiavimo tarp skirtingo pavaldumo žinybų. Vieni dažniausių sveikatos ir socialinės
apsaugos sistemoms pavaldžių įstaigų bendradarbiavimo ar bendro
paslaugų teikimo modeliai.

Profesinio
integralumo
modelis

Paslaugų teikėjų bendradarbiavimas, skirtingų specialistų veikimas
kartu, siekiant bendro tikslo – paciento gerovė. Šis bendradarbiavimo, integruotumo klausimas gali būti sprendžiamas tiek įstaigos
viduje, tiek už jos ribų (darbas drauge su skirtingų įstaigų specialistais).

Klinikinis
integralumo
modelis.

Tarpprofesinių veiksmų koordinavimas pavienio proceso atveju tam
tikru laiku ir tam tikroje vietoje teikiant paslaugas asmeniui.

Norminis
integralumo
modelis

Siekinys – vieninga įstaigos misijos samprata, bendros vertybinės
nuostatos, organizacinė ir profesinė kultūra.

Sisteminio
integralumo
modelis

Pavienių, atskirų iniciatyvų suderinamumas su bendra sistema ar
valstybės politika.
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2.3 lentelės tęsinys
Trečioji dimensija
Integralumo lygmenų dimensija
Vertikalusis
integralumas

Penkių lygmenų integralumo dimensija, apimanti finansavimą, administravimą, paslaugų organizavimą ir teikimą bei klinikinį darbą
[91, 92, 149].
Integralumas tarp mikro, mezo ir makro lygmenų. Integralios pagalbos paslaugų teikimui būtini makro lygmens sprendimai, valstybinis
finansavimas. Integralumas tarp skirtingų lygmenų sukuria sąlygas
teikti taikliau pacientų poreikius atliepiančias paslaugas ir efektyviau
panaudoti sisteminius resursus.
Ketvirtoji dimensija
Integralumo aprėpties lauko dimensija

Horizontalusis
integralumas

Dvikryptis
integralumas
(horizontalusis ir
vertikalusis)

Skirtingų organizacijų susijungimas tam, kad galėtų teikti pagalbą
apjungiant kuo platesnio spektro klinikines ir funkcines paslaugas
siekiant kompleksiškai atliepti asmens poreikius.
Integracija vyksta abiem kryptimis: (i) horizontaliai, integruojant
vieno lygmens panašias organizacijas, įstaigas ar skyrius (pvz., dvi
ligoninės); ir (ii) vertikaliai, integruojant įvairių lygmenų institucijas
ar įstaigas [92]. Šiuo principu integruojamos pirminės sveikatos
priežiūros centrų ir socialinių paslaugų centrų paslaugos, skirtingų
lygių sveikatos priežiūros sistema, namų slaugos ir slaugos ligoninė.
Šiuo atveju ieškoma būdų, kaip galėtų vykti paslaugų integracija
peržengiant įvairių lygių ir pavaldumų organizacijų ribas, apsijungimą paslaugų teikimo sektoriuje apimant bendruomenines ir stačionarų paslaugas tam, kad būtų užtikrintas paslaugos tęstinumas ir
vieno langelio principas atliepiant pacientų poreikius, mažinant sveikatos priežiūros netolygumus ir išplečiant paslaugų prieinamumą
[187].
Du būdai: (i) apjungiant įvairaus lygio įstaigas į vieną instituciją; (ii)
per sąlyginį apsijungimą, taikant IT per bendras duomenų valdymo
platformas ir vykdant koordinuotą paslaugų teikimą institucijų tarpusavio susitarimo pagrindu. Pirmasis, hierarchinis ir struktūrinis
integralumas, kai suformuojamas vienas hierarchinis darinys yra
brangus ir mažiau efektyvus dėl lankstumo stokos. Antrasis, virtualus apsijungimas per bendras duomenų platformas yra daug pigesnis
ir veiksmingesnis.
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2.3 lentelės tęsinys
Penktoji dimensija
Integralumo laipsnio dimensija
Bendradarbiaujanti
sistema

Koordinacinė
sistema

Pilnos integracijos
sistema

Trys skirtingos paslaugų integravimo konfigūracijos: bendradarbiaujanti, koordinacinė ir pilnos integracijos sistema [92, 103].
Reikalauja mažiausiai pokyčių. Svarbu, kad į pagalbos procesą, pradedant pagalbos planavimu ir baigiant įgyvendinimu, būtų įsitraukę
visi dalininkai: paslaugos gavėjas – pacientas, artimasis,
bendruomenines paslaugas teikiantys specialistai: gydytojas,
slaugytojas, socialinis darbuotojas. Nepaisant to, kad ši sistema
reikalauja mažiausiai pokyčių, specialistai turi gebėti išeiti iš siauro
funkcinio veikimo organizacijos rėmuose. Ši sistema veiksni tik
tuomet, kai paslaugų teikėjai laikosi bendradarbiavimo nuostatų
(angl. ad hoc basis) ir geba veikti peržengiant varžančius
sisteminius rėmus bei į pagalbos procesą geba įtraukti ir
bendradarbiaujantį santykį sukurti su pacientu ir jo artimaisiais.
Struktūruotas, tarporganizacinis integralių paslaugų derinys, su
aiškiai apibrėžtais mechanizmais, skirtais palengvinti komunikaciją,
gerinti informacijos prieinamumą ir sklaidą, bendradarbiavimą tarp
organizacijų ir specialistų. Sistema leidžia paslaugų teikėjams išsaugoti savitumą, turėti savus paslaugos gavėjų atrankos kriterijus, atskaitomybę už suteiktas paslaugas ir atskirą finansavimą.
Labiausiai transformuota paslaugų forma, visiškai naujas paslaugų
teikimo darinys, kuris sujungia atsakomybes, išteklius ir paslaugų
finansavimo šaltinius į vieną organizacinį vienetą ar sistemą. Paslaugų teikimas ir mokestis už paslaugas užtikrina paslaugų tęstinumą ir papildomumą.

W. Leutz teigia, kad paslaugų integralumas turėtų būti konstruojamas
pagal klinikinę paciento būklę ir paciento poreikius [103]. Tiems pacientams, kurių sveikatos būklė stabili, susirgimas lengvas ar vidutinio sunkumo, pakanka bendradarbiavimu pagrįsto integruotų paslaugų modelio.
Šiuo atveju užtenka įvertinti paciento būklę ar iškilusias problemas, jas sekti
ir nukreipti pas reikalingą specialistą ar paslaugų teikėją. O sunkios būklės
ar didesnės rizikos kompleksinių poreikių pacientams, kurių sveikatos būklė
yra sunki, nestabili, kuriems reikalinga kompleksinė ilgalaikė slauga ir
globa, turėtų būti taikomas pilno paslaugų integruotumo modelis, kur interprofesinė komanda administruoja visapusę asmens globą, slaugą ir gydymą,
garantuoja šių paslaugų pereinamumą ir tęstinumą, o finansavimo šaltiniai
yra sutelkti į bendrą fondą [103].
Viena žinomiausių pasaulyje integralios pagalbos koncepcijos ir plėtros
tema dirbančių organizacijų – Tarptautinis integralios pagalbos fondas (toliau TIPF). TIPF išskiria keletą pagrindinių plėtotinų integralios pagalbos
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formų: i) horizontalioji integracija, apjungianti sveikatos, socialinių ir kito
pobūdžio paslaugų teikėjus; ii) vertikalioji integracija, suvienijanti pirminės
priežiūros, bendruomenės, ligoninės ir trečio lygio paslaugas; iii) tam tikro
sektoriaus integrali pagalba (pvz., psichikos sveikatos paslaugos, kurias
teikia interprofesinė komanda); iv) IP apjungianti prevencines ir gydomąsias
paslaugas; v) IP apjungianti formalius ir neformalius pagalbos teikėjus ir
gavėjus, siekiant išlaikyti asmens savarankiškumą ir sudarant sąlygas kuo
ilgiau gyventi savo namuose; (vi) IP plėtojimas pritaikant informacines
technologijas, bendrų duomenų platformų kūrimą; (vii) IP kaip visuomenės
sveikatos stiprinimo strategija, konstruojant į žmones ir į asmenį orientuotą
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Tai ambicingiausia IP forma, nes
apima įvairius (daugybinius) visuomenės poreikius, ne tik rūpinimąsi tam
tikrų grupių asmenimis ar ligomis.
Taigi, siekiant įvertinti LR SADM 2012 m. integralios pagalbos programos veiksmingumą, svarbu atskleisti, kaip ši integralumo koncepcija
įsikomponuoja integralios pagalbos sampratų įvairovėje ir tarptautiniame
integralios pagalbos plėtros kontekste.
2.1.4. Integrali pagalba ir pirminė sveikatos priežiūra
Kadangi ambulatorinės namų slaugos paslaugos – tai viena iš daugelio
pirminės sveikatos priežiūros sričių, būtina apžvelgti plėtojamą integruotos
pirminės priežiūros koncepciją.
Daugiau nei prieš tris dešimtmečius Alma-Ata deklaracijoje pirminė
sveikatos priežiūra buvo įvardinta kaip pagrindinė grandis, galinti užtikrinti
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir panaikinti sveikatos netolygumus [211]. Pirminė sveikatos priežiūra yra pirminė individų, šeimų ir
bendruomenės sveikatos priežiūros nenutrūkstamo sveikatos priežiūros
proceso grandis. Nuo jos prieinamumo ir išplėtojimo priklauso, kaip pirminei sveikatos priežiūrai pavyksta spręsti pagrindines bendruomenės sveikatos problemas, teikiant profilaktikos, gydymo, sveikatos išsaugojimo ir
reabilitacijos paslaugas [62]. Siekiant sėkmingiau plėtoti pirminės sveikatos
priežiūros paslaugas, siūloma kurti integruotos pirminės sveikatos priežiūros
modelius [53]. P. Valentijn su kolegomis pateikia integralios pirminės sveikatos priežiūros modelį [211]. Anot Valentijn, tikslinga plėtoti integruotą, į
asmenį ir į žmones orientuotą pirminės sveikatos priežiūros sistemą, nes ji
apjungia biopsichosocialinės asmens sveikatos ir gerovės dimensijas, o
principinė orientacija į asmenį ir į visuomenę leidžia sukurti sveikatos priežiūros ir pagalbos sistemą, pajėgią užtikrinti paslaugų tęstinumą.
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Pirminę sveikatos priežiūros grandį performuoti į integralią pagalbą labai
palanku dėl jos funkcijos užmegzti pirminį kontaktą su asmeniu ir teikti jam
tolimesnę priežiūrą, o veikdama pagal integralios pagalbos modelį, ji tampa
pajėgia teikti tęstinę, kompleksinę ir koordinuotą asmens priežiūrą ir
pagalbą. Kai asmenų (individų) poreikių atliepimas laikomi makro sistemos
prioritetu, tada automatiškai atliepiami ir visuomenės (žmonių) poreikiai.
Sistema, ieškodama palankiausių sprendimų individams, sukuria palankiausias sąlygas visos visuomenės sveikatai ir gerovei. Tam reikalingas
visuminis požiūris, horizontaliai ir vertikaliai integruota sistema. Valentijn
integruotos pirminės sveikatos priežiūros modelio centre asmuo apsuptas
skirtingų lygmenų sistemų. Į žmonių poreikius orientuota pirminė sveikatos
priežiūra sukuriama tada, kai horizontalioji ir vertikalioji integracija priimama kaip norma (2.1 pav.) [211].

2.1 pav. Integralios pirminės sveikatos priežiūros koncepcinis modelis
Pastaba: parengta pagal P. Valentijn, 2013.

Mezo lygmuo atsakingas už į žmonių poreikius orientuotos integruotos
pagalbos sistemos formavimą. Profesinis ir organizacinis integralumas užtikrina paslaugų tikslinei žmonių grupei tęstinumą, kompleksiškumą ir koordinavimą. Mikro lygmens klinikinio integralumo objektu yra į asmenį orientuota pagalba, kuria leidžiama užtikrinti paslaugų gavėjui tęstinę pagalbą ir
priežiūrą. Pirminės grandies sveikatos priežiūros specialistai tampa atsakingais už tinkamą asmens poreikių atpažinimą ir įvertinimą ir kad rei24

kalingos paslaugos pagal atitinkamus asmens poreikius (horizontalios ir
vertikalios integracijos principu) pasiektų žmogų. Tam gali prireikti mezo ir
makro lygmens integracijos, kad paslaugos iš kitų paslaugų teikėjų ir organizacijų galėtų pasiekti asmenį. Tokiu būdu funkcinis ir normatyvinis integralumas apjungia mikro, mezo ir makro lygmenis į bendrą sistemą [211].
N. Goodwin atkreipia dėmesį, jog šiuo metu yra sukaupta daug tyrimais
pagrįstų įrodymų, atskleidžiančių integralios pagalbos sėkmės komponentus
[57, 60, 61]. Sisteminis integralumas gali veikti sėkmingai dėl universalios
pagalbos išlaidų padengimo sistemos, dėl integruotų pirminės sveikatos
priežiūros ir bendruomeninių paslaugų plėtros, dėl integruotų ilgalaikės
priežiūros paslaugų lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms, kai įstatyminė
bazė ir teisinis paslaugų reglamentavimas kuriamas pagal integralios pagalbos tikslus, taikant lanksčius finansavimo mechanizmus.
Organizacinio lygmens integracijos sėkmės komponentai: kompetentingas vadovavimas (klinikinis ir vadybinis), bendros vertybės ir bendrai suprasta misija, bendruomenės įtraukimas, finansinių ir valdymo struktūrų
išdėstymas, įdiegta elektroninė sveikatos įrašų sistema, atsakomybė už tam
tikrus gyventojus ar paslaugas, dėmesys nuolatiniam kokybės vertinimui ir
priemonių tobulinimui. Integralios pagalbos kokybė priklauso, kaip vyksta
sukurta poreikių identifikavimo ir stratifikacijos pagal rizikos lygmenis
sistema, kaip pavyksta standartizuoti diagnostiką ir atrankos paslaugai kriterijus, kiek asmens situacijos vertinimas yra išsamus ir įvairiapusis. Paslaugų integruotumą ir kokybę lemia papildomi veiksniai, tokie kaip atskirai / ar
kartu vedami klinikiniai įrašai, kokiu būdu priimami sprendimai, kaip ir
kokios priemonės taikomos paslaugos stebėsenai sudarant pagalbos planą ir
protokoluojant pagalbos procesą, kiek panaudojamos technologinės galimybės, sudarančios galimybes nuolat stebėti atokiai gyvenančius pacientus.
Klinikinių paslaugų integruotumo pirminis tikslas apima, pagalbą asmeniui namuose mažėjant jo savarankiškumui ir savirūpai, paslaugų pasiekiamumą vieno langelio principu, tinkamą ir aiškų paslaugų koordinavimą,
atvejo vadybą ir medikamentų vartojimo kontrolę. Tam reikalingos centralizuota pacientų kreipimosi ir priėmimo informacinė sistema, interprofesinė
komanda, tarpprofesiniai tinklai, atsakomybės pasidalinimas, paslaugų sutelkimas, išrašymo iš stacionaro ar perkėlimo susitarimai pereinamuoju laikotarpiu, savipagalbos ir savarankiškumo skatinimas.
Integruotoje sveikatos priežiūros sistemoje pirminei sveikatos priežiūros
grandžiai priskiriama pagrindinė paslaugų organizavimo ir teikimo funkcija.
Tačiau šią grandį turi palaikyti specializuoti antrinio ir tretinio lygmens
specialistai. Taip pat turi vykti tęstinių paslaugų bendruomenėje organizavimas. Integruotose sistemose taikomi metodai ir paslaugų teikimo pro25

cesas, skatina ryšių tarp paslaugų teikėjų ir atskirų sveikatos priežiūros paslaugų grandžių formavimąsi visoje sveikatos priežiūros sistemoje. Anksčiau išvardytais metodais vyksta klinikinių paslaugų teikimo pertvarka,
skatinamas sveikatos priežiūros koordinavimas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo struktūrose (nuo pirminės priežiūros iki paslaugų bendruomenėje
ar paciento namuose) ir kartu nuolat matuojamas sveikatos priežiūros sistemos integracijos lygis [96].
Taigi, pirminė sveikatos priežiūra yra viena svarbiausių terpių integralios
pagalbos plėtrai. Integruota priminė sveikatos priežiūros grandis, vertinama
kaip pajėgi taikliau atliepti pacientų poreikius ir užtikrinti didėjantį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį dėl sparčiai augančio pagyvenusio asmenų
skaičiaus, tarp jų ir asmenų, kurie dėl lėtinių sveikatos sutrikimų yra iš dalies arba visiškai nesavarankiški. Integrali pagalba apimanti slaugos ir globos paslaugas asmens namuose, kuri yra šio tyrimo objektas, patenka į integruotos pirminės sveikatos priežiūros sistemos apibrėžtį.
2.1.5. Integralios pagalbos konstravimas Vakarų šalyse
Daugelyje Europos šalių integruota pagalba tampa pagrindine sveikatos
priežiūros ir socialinės sistemos reformų kryptimi [86]. PSO išleido nemažai
dokumentų, kad būtų įgyvendinta integruotų sveikatos priežiūros paslaugų
plėtra Europos regione [177, 203, 221]. Šiuose dokumentuose pristatoma
įrodymais pagrįsta medžiaga apie integralios pagalbos naudą, pilotinių integralios pagalbos projektų patirtis, integralios pagalbos koncepcija ir įgyvendinimo strategija.
Vakarų pasaulyje įprasta sisteminių pokyčių siekti novacijomis, pilotinių
arba kitaip dar vadinamų bandomųjų projektų būdu. Integralios pagalbos
plėtroje remiantis novacijomis intensyviai dirbama visame pasaulyje: JAV
[87], Kanadoje [18], ES šalyse, kaip Olandija [141, 143], Vokietija [107],
Švedija [49], JK [139] ir kt. Projektiniu principu kuriami nauji integralių
socialinių ir sveikatos paslaugų modeliai. Viena prioritetinių socialinės
globos ir slaugos paslaugų integravimo sričių laikoma ilgalaikė priežiūra
neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis. Sėkmingi
pilotiniai projektai tampa naujai konstruojamos sistemos dalimi. Kai kuriose
šalyse taip intensyviai ieškoma naujų integralios pagalbos formų, jog patiriamas pilotinių projektų perteklius.
Pavyzdžiui, Olandijoje ilgalaikės priežiūros srityje, siekiama kuo didesnės įvairovės, todėl pasiteisinus pilotiniams projektams atsisakoma vieningos sistemos valstybiniu mastu įgyvendinimo, kaip tai daroma kitose šalyse.
Šiuo atveju šalis renkasi „tegul klesti naujovės“ strategiją. Toks integralios
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pagalbos plėtros modelis skatina entuziazmą ir angažuoja žmones kurti
naujas integralios pagalbos formas. Tačiau kartu tampa iššūkiu, kai šalyje
teritorija trečdaliu mažesnėje už Lietuvą, tačiau daugiau nei dvigubai lenkiančioje gyventojų skaičiumi (apie 42 km2, teritorijoje gyvena apie 6,3 mln.
gyventojų) vienu metu veikia net 562 pilotiniai projektai [182]. Taip pat yra
šalių, kurios integralią pagalbą plėtoja pagal tam tikrą aiškų strateginį
plėtros planą.
Vienas tokių – Baskijos regionas, Ispanijoje (savo populiacija artimas
Lietuvai – 2,3 milijonai gyventojų). Per gilią ekonominę krizę politiniais
sprendimais buvo parengta ir pradėta nuosekliai įgyvendinti integralios
pagalbos plėtra visame regione [15]. Šio regiono integralios pagalbos plėtros strategija buvo nukreipta į ilgalaikės priežiūros paslaugas lėtinėmis ligomis sergantiems, siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūrą ir gyvenimo kokybę, efektyvesnį reikalingų lėšų pagalbos sistemai išlaikyti panaudojimą (2.2 pav.). Kuriant strategiją, pirmiausia buvo suformuota palanki integraliai pagalbai politika, stimuliuojamas sisteminis mąstymas ir
plėtojama naujo pagalbos modelio idėja. Integralios pagalbos plėtrai buvo
sutelktos visos priemonės „iš viršaus“ (pradėta organizacinio lygmens integracija, bendrų integruotų informacinių platformų kūrimas) ir „iš apačios“
(vietinės įvairių organizacijų iniciatyvos).

2.2 pav. Integralios pagalbos sąrangos elementai
Pastaba: parengta pagal R. Bengoa, 2013.
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Suvokiant, jog novacijos difuzijos procese vienas svarbiausių faktorių yra
žmonės [191], skatinama skirtingų lygmenų lyderystė, sveikatos priežiūros
specialistų ir darbuotojų įsitraukimas. Baskijos regiono atveju matomas veikimas dviem kryptimis – valstybinio planavimo (schemoje pateikiamas kaip
formalusis planavimas) ir „iš apačios“ skatinant žmonių iniciatyvą novacijoms.
Kalbant apie Integralios pagalbos plėtros programą Lietuvoje ir 21 savivaldybėje pradėjusius veikti integralios pagalbos pilotinius projektus,
matyti, jog ji buvo vykdyta dviem kryptimis: valstybinio planavimo būdu,
skiriant lėšas pilotiniams projektams, ir iniciatyvos skatinimas ieškant savivaldybių, kurios būtų angažuotos pradėti pilotinių projektų veiklą. Šiuo
darbu siekiama atskleisti, kiek buvo veiksminga integralios pagalbos plėtra
pilotiniais projektais. Prieš pereinant prie integralios pagalbos pilotinių
projektų analizės, svarbu aptarti, kodėl būtina ieškoti naujų ilgalaikės priežiūros organizavimo formų iš dalies ar visiškai nesavarankiškiems senyvo
amžiaus žmonėms.
2.2. Lietuva kaip sparčiai senstanti visuomenė
Iki šiol Lietuvoje dėl ligos ir senatvės iš dalies nesavarankiškų arba
visiškai nesavarankiškų pensinio amžiaus žmonių ilgalaikė priežiūra vyko
kartų susitarimo principu. Neformalūs pagalbos teikėjai – sutuoktinis arba
suaugę dukros ir sūnūs – turi pasirūpinti riboto savarankiškumo ligoniu, o
esant būtinybei, išlaikyti paramos reikalingus savo tėvus. Ši nuostata įtvirtinta Lietuvos teisėje (LR konstitucijoje str. 38, CK 3.205 str.). Deja, dėl
visuomenės pokyčių kartų susitarimo nebeužtenka. Lietuva yra viena sparčiausiai senstančių visuomenių Europoje. Pagrindiniai spartų Lietuvos visuomenės senėjimą lemiantys veiksniai – darbingo amžiaus asmenų emigracija ir žemas gimstamumo rodiklis. Vidutinė gyvenimo trukmė (toliau VGT)
nuo 2004 iki 2014 metų pailgėjo 2,6 metų (nuo 71,99 metų iki 74,59 metų).
Moterų VGT 2014 m. pailgėjo iki 79,9 m. ir yra didžiausia nuo 1990 m.
Vyrų VGT 2014 m. taip pat padidėjo iki 69,1 m. ir yra didžiausia nuo
1990 m. [163].
Statistikos departamento duomenimis vyresni nei 65 metų amžiaus
gyventojai 2004 metų pradžioje sudarė15,4 proc. visų gyventojų, 2010 metų
pradžioje 17,3 proc. visų gyventojų, o 2016 metų pradžioje 18,9 proc. visų
gyventojų – apie 0,55 mln. asmenų [143]. Nors 65 ir vyresnių amžiaus
žmonių skaičius paskutinius aštuonerius metus išlieka pastovus (svyruoja
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tarp 0,54–0,55 mln. asmenų), tačiau procentinė dalis nuo bendro Lietuvos
gyventojų skaičiaus toliau auga (2.3 pav.).

2.3 pav. Lietuvos gyventojų senėjimas 2002–2016 m.

Pastaba: parengta pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis.

2.4 pav. Natūrali Lietuvos gyventojų kaita 1994–2015 m.

Pastaba: parengta pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis.

Prognozuojama, kad 2050 m. kas trečias (35 proc.) Lietuvos gyventojas
bus pagyvenęs žmogus [126]. Bendrasis natūralios gyventojų kaitos rodiklis
1 tūkst. gyventojų 2011 m. buvo 3,6, o 2014 m. – 3,4 (2.4 pav.).
Suminis gimstamumo rodiklis (vaikų skaičius, tenkantis vienai moteriai)
1975 m. buvo 2,18, o nuo 1995 m. iki 2011 m. vidutiniškai siekė apie 1,3
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vaiko, 2014 m. 1,63 vaiko. Šis rodiklis atskleidžia, jog šiandienos 65 m. ir
vyresni senyvo amžiaus žmonės yra atstovai šeimų, kuriose dar dominavo
du vaikai šeimoje ir sparčiai artėjame prie kartų, kai šeimose jau dominuos
vieno vaiko šeimos. Šią situaciją apsunkina jaunų ir darbingo amžiaus
žmonių dideli migracijos srautai, įsibėgėję Lietuvai įsijungus į Europos
sąjungą (2.5 pav.). Lietuvos grynoji migracija yra didžiausia ES [132] ir
2010 m. siekė 26,9 asmens 1 tūkst. gyventojų. Nuo 2010 metų emigracijos
srautai palaipsniui mažėjo ir 2014 m. emigravusių skaičius jau buvo tik 12,5
asmenų 1 tūkst. gyventojų. 20–39 metų asmenys sudaro vidutiniškai apie
62 proc. visų emigrantų. Dar apie 18 proc. visų išvykstančių yra 40–59 metų
asmenys. Kartu jie su savimi vežasi vaikus (apie 18,5 proc. visų emigravusių asmenų). Tyrėjai pastebi, kad didžioji dauguma emigravusių asmenų yra
moterys, kurios yra pagrindiniai neformalios pagalbos teikėjai [168].
Abi šios amžiaus grupės yra labai reikšmingos darniai socialinei raidai.
Jos kuria šalies vidaus produktą ir atneša lėšas socialinių ir sveikatos
priežiūros paslaugų teikimui ir plėtrai. Kalbant apie 65 metų ir vyresnius,
20–59 metų asmenys yra potencialūs neformalios pagalbos teikėjai. Tai
rodo, kad vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių lieka vieniši su labai ribotais neformalios pagalbos ištekliais.

2.5 pav. Lietuvos gyventojų emigracija pagal amžiaus grupes ir
emigracijos rodiklio kaita 2010–2014 m.
Pastaba: parengta pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis.

Vidutiniškai apie 40 proc. sunkiai sergančių asmenų gyvena vieni arba
yra vieniši [207]. Taigi, visuomenės pokyčiai verčia kartų kontraktą papil30

dyti socialinio kontrakto sistema. Neadekvatu tikėtis, jog vieno vaiko šeima
(angl. beanpole family structure) be formalios pagalbos pajėgtų pasirūpinti
iš dalies arba visiškai neįgaliais tėvais ar atsirastų kam pasirūpinti vienišais
asmenimis, kuriems pagalba namuose ypač svarbi. Tokia sistema, kai pagrindinė priežiūros atsakomybė priskiriama neformaliems pagalbos teikėjams tampa neveiksnia, išryškėja didėjantis poreikis formaliai pagalbai.
Prognozuojama, jog iki 2060 metų sumažės apie 18 procentų gyventojų,
todėl dėl demografinių problemų ir ilgėjančios vidutinės gyvenimo trukmės
našta formaliai pagalbos sistemai bus ypač juntama [161, 168].
Nors vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja, tačiau vidutinė sveiko gyvenimo
trukmė (t. y. be ligų ir negalios) yra viena trumpiausių Europoje ir lenkia tik
kaimyninę Latviją [102]. Trumpos sveiko gyvenimo trukmės kontekste
svarbu vertinti senyvo amžiaus žmonių liguistumo lygį (angl. frailty). Liguistumas suprantamas, kaip seno žmogaus būsena, leidžianti arba atvirkščiai ribojanti žmogaus galimybes atlikti svarbiausias praktines ir socialines
kasdienes užduotis netekus įvairių funkcijų, pasikeitimų ar ligos, ir kaip
greitai geba senyvo amžiaus žmogus atgauti prarastas jėgas [102]. Ligos
atveju senyvo amžiaus žmogaus galimybė visiškai ar iš dalies atgauti jėgas
ir funkcionalumą priklauso nuo formalios pagalbos sistemos, sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo.
Apibendrinus, galima teigti, kad visuomenės kaita ir demografinio senėjimo pokyčiai lemia socialines ir ekonomines, gyventojų socialinio aprūpinimo bei sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, orientuotų į senų
žmonių sveikatos problemas, poreikio didėjimą. Todėl būtinos reformos
senų žmonių ilgalaikės priežiūros sistemoje, ieškant naujų pagalbos organizavimo formų.
2.2.1. Legitiminė formalios pagalbos sistema
Lietuvoje tam, kad pensinio amžiaus žmogus gautų paslaugas namuose
turi būti nustatyti nuolatiniai specialieji poreikiai (forma SP): specialusis
nuolatinės slaugos poreikis (toliau SP) arba specialusis nuolatinės priežiūros
(pagalbos) poreikis (toliau PP). Teisė nustatyti specialiuosius poreikius suteikta centralizuotai Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybai. Abu šie
poreikiai atspindi skirtingus asmens pajėgumus tvarkyti asmeninį ir socialinį
gyvenimą, skirtingus savarankiškumo lygius. Specialusis nuolatinės slaugos
poreikis nustatomas asmenims, kuriems yra būtina nuolatinė slauga ir kurių
fizinė bei psichinė negalia visiškai apriboja jų galimybes orientuotis, judėti,
dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį bei socialinį gyvenimą. Specialusis
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl
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labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito
asmens priežiūra (pagalba) namuose tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą
[120]. Tačiau apibrėžiant paslaugų teikimą pagal asmens poreikius, išskiriamos dvi socialinių paslaugų sritys: (i) asmens poreikiai, kurie gali būti
tenkinami bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ir socialine priežiūra; ir
(ii) asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami socialine globa [114].
Socialinės paslaugos asmenims teikiamos pagal nustatytą savarankiškumo lygį, kuris nustatomas pagal asmens socialinį ir fizinį savarankiškumą.
Asmenys, kurie yra tam tikro nesavarankiškumo lygio, skirstomi į dvi
grupes: iš dalies nesavarankiškus ir visiškai nesavarankiškus asmenis. Šiems
asmenims, priklausomai nuo nesavarankiškumo lygio, teikiamos specialiosios dviejų rūšių socialinės paslaugos: socialinė priežiūra ir socialinė
globa [127]. Tokiu būdu asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros
(pagalbos) poreikis, savivaldybės teikia socialinės priežiūros paslaugas. O
asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis kaip
visiškai nesavarankiškiems asmenims – dienos socialinės globos paslaugas.
Nuo 2016 m. gegužės 1 d. slaugos namuose paslaugas gali gauti asmenys,
turintys specialųjį nuolatinės slaugos ir specialųjį nuolatinės priežiūros
poreikį [124].
Nustačius specialųjį nuolatinės slaugos ar priežiūros poreikį asmuo įgyja
teisę ne tik į tam tikros rūšies paslaugas ir šių paslaugų finansavimą per
valstybės dotacijas, bet ir įgyja teisę į tikslines kompensacijas: i) slaugos
išlaidų tikslinę kompensaciją, kurios dydis 2,5 bazinės pensijos (2015 m.
asmeniui buvo mokama 262,5–270 eurų per mėnesį); ii) priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, kuri senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims sudaro 0,5 bazinės pensijos, 2015 m. 52,5–54 eurai per
mėnesį [188]. Šią kompensaciją asmuo gali naudoti slaugos arba priežiūros
reikmės, samdytis pagalbą arba mokėti už reikalingas slaugos arba priežiūros priemones. Kontrolė, kokiu tikslu asmuo naudoja šią kompensaciją
nėra vykdoma.
Pensinio amžiaus asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, nuo
2009 m. iki 2013 m. sumažėjo iki 1,4 karto (2.6 pav.).
Atrodytų, kad šį mažėjimą lėmė sergamumo arba sveikatos būklių, tokių
kaip galvos smegenų kraujotakos sutrikimai (šie sutrikimai yra pagrindinė
lėtinio neįgalumo priežastis) mažėjimas. Tačiau 65 metų ir vyresnio
amžiaus grupėje vyrų ir moterų mirtingumas ir hospitalinis sergamumas nuo
galvos smegenų kraujotakos sutrikimų pasižymėjo tendencija augti, o galvos
smegenų insulto rodikliai išliko aukšti. Lietuvoje kasmet galvos smegenų
insultas ištinka apie 10 tūkst. gyventojų [171].
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2.6 pav. Pensinio amžiaus priežiūros ir slaugos išlaidų tikslinių
kompensacijų gavėjų skaičiaus kitimo tendencijos 2005–2013 m.
Pastaba: parengta pagal NDNT prie LR SADM duomenis.

Tenka pripažinti, kad šis mažėjimas buvo stebimas ne dėl epidemiologinės situacijos gerėjimo, tačiau dėl sugriežtėjusios specialiųjų poreikių
nustatymo tvarkos [198]. Toks tvarkos griežtinimas padeda taupyti socialinio draudimo lėšas ir valstybės dotacijas, tačiau tai nereiškia, kad žmonių,
kuriems reikalinga pagalba namuose mažėja.
Pensinio amžiaus specialųjį nuolatinės slaugos poreikį turinčių asmenų
dalis, palyginus su bendru šio amžiaus tikslinių kompensacijų gavėjų skaičiumi, nuo 2009 m. iki 2013 m. išaugo 16 proc. (2.7 pav.). Taigi pensinio
amžiaus asmenų liguistumas didėja, o skaičius asmenų, kuriems neužtenka
tik priežiūros, bet jau reikalinga slauga – auga [189].
Koks yra asmenų, kuriems reikalinga slauga namuose, skaičius – sunku
nustatyti. Oficialūs duomenys apie nuolatinės slaugos poreikį turinčius
asmenis neatspindi realios slaugos poreikio situacijos dėl kelių priežasčių.
Viena jų – centralizuotai vykstanti nuolatinės slaugos poreikio nustatymo
procedūra, vykdoma nematant kliento, o vadovaujantis tik atsiųstais dokumentais. Tyrimais nustatyta, jog dabartinė specialiųjų poreikių sistema apriboja būtinų paslaugų prieinamumą. Susiduriama su paradoksaliomis situacijomis, kai tiesiogiai asmens sveikatos priežiūroje dalyvaujantys specialistai mato slaugos poreikį, tačiau dėl gulinčio ligonio sulaukę neigiamo
atsakymo iš NDNT komisijos, jaučiasi bejėgiai negalėdami suteikti žmogui
būtinų slaugos paslaugų [198].
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2.7 pav. Pensinio amžiaus priežiūros ir slaugos išlaidų tikslinių
kompensacijų gavėjų dalies kitimas palyginus su bendru pensinio amžiaus
tikslinių išlaidų kompensacijų gavėjų skaičiumi 2007–2013 m.
Pastaba: parengta pagal NDNT prie LR SADM duomenis.

Kita problema – vieniši žmonės. Veikianti specialiųjų poreikių nustatymo
tvarka yra tokia sudėtinga, jog patys specialistai pripažįsta, kad vienam
asmeniui, ypač ligotam, pateikti visus dokumentus, užpildyti prašymus
specialiesiems poreikiams nustatyti be kitų pagalbos yra neįmanoma [198].
Taigi, ilga ir apsunkinta specialiųjų poreikių nustatymo tvarka, griežti
specialiųjų poreikių nustatymo kriterijai apsunkina paslaugų prieinamumą ir
neužtikrina paslaugų savalaikiškumo. Tokiu būdu dalis visiškai nesavarankiškų pensinio amžiaus asmenų taip ir nesulaukia jiems reikalingos pagalbos. Todėl kalbėti apie realų slaugos namuose paslaugos poreikį yra sudėtinga.
Situaciją pagerintų tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra ir specialiųjų
poreikių nustatymo sistemos pertvarka. Specialiųjų poreikių nustatymą perdavus tiesioginiams paslaugų teikėjams, leistų supaprastinti paslaugos
prieinamumą. Šiuo atveju NDNT galėtų veikti kaip kontrolės institucija, kai
atvykus į namus vertinama, ar nustatyti specialieji slaugos ir priežiūros
poreikiai atitinka asmens sveikatos būklę. Tokiu būdu būtų taupomos lėšos
specialiųjų poreikių nustatymui, formali pagalba lengviau pasiektų vienišus
asmenis.
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2.2.2. Integrali pagalba Lietuvoje
Lietuvoje, kaip pokomunistinėje valstybėje, integruota pagalba plėtojama
sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų transformacijos kontekste. Lietuva
paveldėjo visiškai centralizuotą buvusios tarybų sąjungos sveikatos priežiūros sistemą, kurioje sprendimai buvo priimami valdžios vertikalės principu.
Sveikatos priežiūros įstaigos veikė neturėdamos jokios finansinės ar vadybinės autonomijos, ištekliai buvo skirstomi centralizuotai, o grįžtamasis
ryšys ignoruojamas, nes pacientų teisės neegzistavo.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad plėtojant tiek socialinės apsaugos sistemą ir
socialines paslaugas, tiek sveikatos priežiūros sistemą ir paslaugas Lietuvai
reikėjo įveikti posovietinėms šalims būdingas deformacijas. Viena svarbiausių – paslaugų kūrimo ir plėtros vykdymas neatsižvelgiant į realybėje atsiskleidžiančius poreikius [196]. Kadangi Rytų ir Centrinės Europos vyriausybės, pradėjusios reformas, neieškojo būdų, kaip šias deformacijas įveikti,
jos kliudė šalių sistemai priartėti prie Vakarų Europos gerovės sistemų [84].
Tiek socialinės, tiek ir sveikatos apsaugos sistemose iki šiol dominuoja
viešasis (prieš tai buvęs valstybinis) sektorius. Didžioji dauguma sveikatos
sistemos įstaigų iki šiol išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ar
privalomo sveikatos draudimo, kuris yra monopolizuotas [64]. Sveikatos
paslaugų ir socialinių paslaugų teikimas praktiškai neturi konkurencijos, nes
privatus ar nevyriausybinis sektorius vystosi vangiai. Viešojo sektoriaus
efektyvumo užtikrinimas grindžiamas „valdžios vertikalės“ principu kontroliuojant biurokratinėms struktūroms. Viešojo sektoriaus sprendimų priėmimas paremtas iš anksto sukurtomis teisinėmis procedūromis: įstatymais,
ministrų įsakymais, tvarkų aprašais, nuostatais ir pan.
Sveikatos sampratą siejant su ligos nebuvimu, sveikatos priežiūros sistema buvo formuojama pagal moderniai visuomenei būdingus konceptus,
funkciškai diferencijuojant ir institucionalizuojant atskiras socialinės sistemos dalis [101]. Todėl sveiki ir sergantys visuomenės nariai buvo diferencijuojami hospitalizacija. Tokiu principu veikusioje sistemoje pirminė
priežiūra ir ligų prevencija nebuvo išplėtota. Pakankamai gerai buvo išplėtotas ekstensyvus ligoninių ir kitų gydymo įstaigų tinklas ir šiuo aspektu
sovietinė sveikatos apsaugos sistema smarkiai lenkė Vakarų šalis [64].
Atkūrus nepriklausomybę, Lietuva atsirado galimybė reformuoti sveikatos priežiūros sistemą ir jau 1991 m. nacionalinės sveikatos koncepcijoje
sveikatos priežiūros prioritetine kryptimi įvardyta pirminės sveikatos priežiūros grandies plėtra, perėjimas nuo ekstensyvinės medicinos prie intensyvinės medicinos [113]. Prasidėjus reformai, pradėta mažinti lovų skaičių
ligoninėse, imta uždaryti mažesnes ligonines. Lietuvoje lovų skaičius
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100 000 gyventojų, lyginant 2009 m. ir 1990 m., sumažėjo perpus. Nuo
1249 lovų skaičiaus sumažėjo iki 680 lovų ir priartėjo prie vakarų Europos
standartų (532 lovų). Deja, spartus lovų skaičiaus mažėjimas buvo pasiektas
hospitalizacijos kvotomis, atsietas nuo epidemiologinės situacijos ir nereiškė visuomenės sergamumo mažėjimo dėl pagerėjusių gyvenimo sąlygų
ar išplėtotos susirgimų profilaktikos [101].
Kitas svarbus sveikatos priežiūros reformos aspektas – nepakankamas
dėmesys slaugos paslaugų, ypač slaugos paslaugų namuose, plėtrai. Atskirai
vertinant slaugos lovų skaičių senyvo amžiaus žmonėms, matome, kad išsivysčiusiose sveikatos apsaugos sistemose jis yra žymiai didesnis: Skandinavijos šalyse, Nyderlanduose ir Vokietijoje šių lovų skaičius 100 000
gyventojų siekia apie 1000–1400. O Lietuvoje tokių lovų skaičius 2009 m.
siekė vos 573 lovas [65]. Nors pirminės sveikatos priežiūros grandies paslaugų plėtra nuo 1991 m. visuose strateginiuose sveikatos priežiūros paslaugų pertvarkos dokumentuose minima kaip prioritetinė, tačiau jos stiprinimas vyksta žymiai lėčiau. Palyginus pirminės priežiūros grandies plėtros
tendencijas pagal santykinį pirminės priežiūros įstaigų skaičių 100 000 gyventojų, matome, kad Lietuvoje 2007 m. veikė tik 29 tokios įstaigos, kai
Vakarų Europos vidurkis yra 61 pirminės sveikatos priežiūros įstaiga
100 000 gyventojų [65]. Taigi, vykstant sveikatos priežiūros reformai, koncentruojamasi į trečio lygio ligoninių puoselėjimą ir sovietmečiu išplėtoto
mažų ligoninių tinklo mažinimą [64, 65]. Tačiau nestacionarių paslaugų
vystymui, pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tinklo plėtrai, namų slaugai
skiriamas nepakankamas dėmesys. Tokiu būdu namų slaugos paslaugos ir
slaugytojo vaidmuo bendruomenėje liko neišplėtotas [140]. Teoriškai pirminės sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojų tinklas, kuomet vienam
šeimos gydytojui priskirtos dvi bendrosios praktikos ar bendruomenės
slaugytojos turi pasirūpinti ir ilgalaikės priežiūros bei slaugos reikalingais
ligoniais jų namuose. Deja, šis modelis buvo mažai veiksmingas. 2012 m.
pilotinis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančio medicinos personalo profesinės veiklos vertinimas atskleidė, kad
pacientų lankymas namuose sudarė tik 0,5 proc. gydytojo veiklos ir apie
6 proc. slaugytojo veiklos iš netiesioginės veiklos [140]. Taigi, šiai sveikatos priežiūros reformos išdavoje ilgalaikės slaugos reikalaujantys ligoniai
namuose lieka be sistemingos nuolatinės profesionalios slaugos. Visa našta
ir rūpestis namuose slaugomais ligoniais praktiškai paliktas šeimos nariams.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę pokyčiai vyko ir Socialinės apsaugos
sistemoje. Prasidėjus socialinės sistemos reformoms, iškilo naujos – socialinio darbo – profesijos būtinybė. Vykstant profesionalių socialinių darbuotojų rengimui lygiagrečiai pradėta socialinių paslaugų plėtra. Iki tol gyva36

vusi hierarchinio pavaldumo ir centralizuoto finansavimo sistema su didelėmis stacionarių globos paslaugų įstaigų įstaigomis buvo pradėta decentralizuoti. 1994 m. priimta Lietuvos socialinės paramos koncepcija [130] iš
esmės įtvirtino du socialinės paramos būdus – piniginių išmokų ir socialinių
paslaugų, o 1996 m. Socialinių paslaugų įstatymu [128] buvo atidarytas
kelias greta savivaldybės socialinių paslaugų teikėjų NVO ir privačiam
sektoriams plėtotis. Dėl šio proceso pradėjo veikti pagalbos namuose
tarnybos, kūrėsi nauji globos namų modeliai [223]. 1998 m. paslaugos namuose išskiriamos kaip prioritetinė socialinių paslaugų rūšis ir pabrėžiamas
būtinumas kurti integruotą pagalbos namuose sistemą, sujungiant pirminės
sveikatos priežiūros paslaugas bendruomenėje su socialinių paslaugų teikimu namuose, apibrėžiant atskirų specialistų atsakomybę [119]. Įstatyme
aiškiai atsispindi integralios pagalbos horizontaliosios integracijos koncepcija, apimanti tarpžinybinį bendradarbiavimą, nevyriausybinio sektoriaus
įtraukimą, formalių ir neformalių paslaugų teikėjų (kaimynų, giminių, savanorių ir kitų bendruomenės narių) apjungimą. Antra vertus, paslaugų
namuose plėtra yra matoma kaip ekonomiškas būdas užtikrinti būtinas ilgalaikės priežiūros paslaugas asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios, silpnos
sveikatos negali gyventi pilnaverčiai.
Taip pat šiuo įstatymu buvo pradėta paslaugų pagal asmens poreikius
diferenciacija, nurodant stacionarizuoti socialinės globos įstaigose tik tuos
žmones, kuriems teikiamos socialinės paslaugos namuose yra neefektyvios
ir neužtikrina jam reikiamo savarankiškumo laipsnio. Tačiau pasikeitus
vyriausybei, šis LR SADM ministro įsakymas buvo atšauktas. Prie integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo buvo sugrįžta
2007 m. [122]. Šiuose dokumentuose integruotų paslaugų plėtra matoma
kaip viena iš priemonių, galinčių pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų sistemą ir atliepti didėjančius socialinių ir slaugos paslaugų namuose
poreikius dėl visuomenės spartaus senėjimo ir senų žmonių poreikio senatvėje gyventi savo namuose.
2007 m. LR SAM ir LR SADM ministrai pasirašė bendrą įsakymą,
kuriame juridiškai įteisino sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų integravimo praktiką. Šiuo dokumentu pripažįstama, jog tik integruotomis paslaugomis asmeniui leidžiama užtikrinti galimybę kuo ilgiau gyventi savo
namuose ir išlaikyti kokybišką visavertį gyvenimą. Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos įgyvendinimo plane LR SAM, kartu su Valstybine ligonių kasa 2008 m. buvo įpareigotos parengti integruotų slaugos ir
globos paslaugų apmokėjimo tvarką. Tačiau ši tvarka taip ir liko neparengta.
Taigi, nors bendras ministrų įsakymas buvo išleistas, bendras slaugos ir
globos paslaugų asmens namuose teikimas nebuvo įgyvendintas. Tai, jog
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senų žmonių priežiūroje būtina teikti integruotas sveikatos priežiūros ir
socialines paslaugas buvo įvardinta vyriausybės programose, strateginiuose
pirminės sveikatos priežiūros plėtros dokumentuose ir ne viename sveikatos
apsaugos ir socialinės apsaugos ministrų įsakymų. Tačiau ir toliau integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimas realiai nevyko.
Apibendrinant galima teigti, jog integralios pagalbos plėtra, nepaisant
beveik du dešimtmečius leidžiamų įvairių teisės aktų, realiai nebuvo įgyvendinta. Slaugos ir socialinių paslaugų namuose bendras teikimas komandos principu netapo veikiančia pagalbos nuolatinės slaugos poreikį
turinčiam asmeniui sistema. LR SAM, siekdama pokyčių namų slaugoje, ir
toliau taikė įsakymų „iš viršaus į apačią“ modelį. 2012 m. buvo priimta
Lietuvos sveikatos programa įgyvendinimo laikotarpiui iki 2020 m., kurioje
vėl viena esminių sveikatinimo proceso programinio valdymo krypčių įvardyta slaugos namuose ir palaikomojo gydymo, slaugos ir globos plėtra [36].
LR SADM pasuko nauja kryptimi – pokyčius įgyvendinti per pilotinius
projektus (novacijas). Konstatuodama, jog trečdalis savivaldybių visiškai
neteikia dienos socialinės globos asmens namuose, o likusiose savivaldybėse globa namuose teikiama tik fragmentiškai ir kad slaugos paslaugos į
namus šalies gyventojams nėra pakankamai užtikrinamos, 2012 m. buvo
patvirtinta integralios pagalbos plėtros programa. Programoje teigiama, jog
būtina namų slaugos ir dienos socialinės globos paslaugų plėtra, ir įvardinta
21 savivaldybė, kuri pareiškė norą dalyvauti integralios pagalbos pilotiniuose projektuose. Šiuo tiriamuoju darbu siekiama įvertinti integralios pagalbos plėtros veiksmingumą.
2.3. Integralios pagalbos veiksmingumo vertinimo koncepcija
Veiksmingumas, efektyvumas ir ekonomiškumas yra trys kriterijai pagal
kuriuos vertinamos paslaugos ir programos. Dėl ekonomiškumo kriterijaus
ir jo apibrėžties nekyla diskusijų ir klausimų. Šis kriterijus nusako panaudotų išteklių, reikalingų kokiam nors rezultatui gauti minimizavimą išlaikant
tam tikrą to rezultato kokybę [165]. Efektyvumo (angl. efficacy) ir veiksmingumo (angl. effectiveness) sąvokos dažnai sutapatinamos arba vartojamos kaip sinonimai. Neaiškumo įneša ir skirtingi angliško termino effectivenss lietuviški vertimai. Efektyvumas siejamas su rezultatyvumu, todėl
vertinamas faktinio rezultato santykis su planuotu rezultatu ir panaudotais
ištekliais [9, 89, 166]. Veiksmingumo kriterijus skirtas įvertinti tikslų pasiekimo laipsnį ir nusakyti santykį tarp numatytų ir realių rezultatų, veiklos
pasekmių paslaugos vartotojams [152, 165]. S. Puškorius siūlo hierarchinę
ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo sąvokų sąrangą, kai sąvokos
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išplaukia viena iš kitos, nes veikla turi būti ne tik efektyvi, bet ir prasminga.
[152]. Visi autoriai sutaria, kad veiksmingumas – tai išskirtinai kokybinis, o
ne finansinis rodiklis [151, 210]. Tarptautinio audito standartuose veiksmingumas taip pat apibrėžiamas kaip kokybinis rodiklis, kuris nusako, kaip
pasiekti tikslai ar tikslų pasiekimo laipsnis siejasi su veikloje, programoje
numatytais tikslais, koks santykis tarp pageidauto ir realaus poveikio visuomenei, tarp planuotų ir realiai pasiektų rezultatų. Taigi, veiksmingumas
nusako kaip nustatytas poveikis ir gauti rezultatai taikant numatytas poveikio priemones atitinka iškeltus pradinius tikslus. [195].
Paslaugų sektoriuje veiksmingumas taip pat apima veiklos kokybę ir
klientų pasitenkinimą paslauga [66, 214]. Socialinių paslaugų srityje tikslai,
o kartu ir veiklos padariniai, gali būti apibrėžiami kaip klientų gaunančių
socialines paslaugas gyvenimo kokybės pagerėjimas, socialinės atskirties ir
socialinio pažeidžiamumo sumažėjimas [214]. Todėl klientų pasitenkinimas
jiems teikiamų paslaugų kokybe yra pagrindinis paslaugų veiksmingumo
vertinimo kriterijus. [66, 214]. Taigi, paslaugų veiksmingumo rodikliai pirmiausiai priklauso nuo to, kokius tikslus kelia paslaugas teikianti įstaiga ir
kokiai tikslinei grupei yra skirtos paslaugos. Apibendrinus įvairių autorių
darbus, išryškėja, kad veiksmingumas yra kokybinis rodiklis, nusakantis
programos ar organizacijos išsikeltų tikslų sąryšį su gautais rezultatais, teikiamų paslaugų kokybę, išreikštą paslaugų gavėjų vertinimu apie paslaugą
ir pasitenkinimu ja.
LR SADM 2012 m. integralios pagalbos plėtros programa buvo numatyta
siekti kokybiškos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose kūrimo ir plėtros proveržio. Ši pagalba skirta asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, taip pat apima ir šeimos narių konsultavimą [115].
Vadovaujantis veiksmingumo koncepcija, šis mokslinis darbas tyrinėja kaip
pavyko pasiekti IP programos tikslą ir uždavinius, t. y. (i) atskleisti kaip
pagerėjo socialinės globos asmens namuose paslaugų kokybė integravus
slaugos asmens namuose paslaugas; (ii) įvertinti IP paslaugų plėtrą sukūrus
mobilias sveikatos ir socialinės srities specialistų komandas ir pradėjus teikti
IP pagalbą namuose komandų principu; (iii) atskleisti kaip padidėjo integralios pagalbos namuose prieinamumas; (iv) atskleisti ar susikūrė artimųjų, šeimos narių konsultavimo dėl neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų
priežiūros ir pagalbos sistema; (v) atskleisti kaip pavyko sustiprinti neformalios pagalbos teikimą į integralios pagalbos procesą įtraukiant specialistus, savanorius, bendruomenės narius.
Prieš pereinant prie tyrimo metodikos, būtina aptarti keletą svarbių aspektų. Pirmiausia, kaip šiame darbe apibrėžiama paslaugų kokybės samprata
(2.3.1 skyrius), kaip LR SADM 2012–2015 m. integralios pagalbos prog39

ramos plėtros pilotinių projektų siekiniai siejasi su Vakarų Europos šalyse
vykdomų integralios pagalbos pilotinių projektų siekiniais (2.3.2 skyrius) ir
IP asmens namuose proveržio, kaip strateginio pokyčio, koncepcija (2.3.3
skyrius). Taip pat pateikiama tyrimų integralios pagalbos namuose tematika
apžvalga bei Europos šalių patirtys konstruojant IP paslaugas asmens namuose (2.3.4 skyrius).
2.3.1. Integralios pagalbos paslaugos veiksmingumas kaip kokybės
išraiška
Pirmasis integralios pagalbos siekinys – socialinės globos asmens namuose kokybės pagerinimas integravus slaugos paslaugas. Kokybė ar kokybės standartai visuomet yra susitarimo dalykas ir labai glaudžiai siejamas
su kontekstu, šalies teikiamų paslaugų standartais [205]. Pats paslaugų kokybės suvokimas pasižymi subjektyvumu, paremtu vidinėmis asmens nuostatomis, o paslaugos vertinimas vyksta paslaugos teikimo proceso metu
[10, 217]. Dėl subjektyvumo aspekto kokybė neturi bendro apibrėžimo.
Paslaugos kokybės suvokimas priklauso nuo kultūrinio konteksto ir nuo
socioekonominių veiksnių. Pagalbos namuose paslaugų kokybę Švedijoje ar
Vokietijoje gyvenantis pagyvenęs asmuo, maitinimo paslaugą supranta kaip
maistą atvežamą iš maisto tiekimo įstaigos, tuo tarpu Lietuvoje suprantama,
kaip maisto nupirkimas ir gaminimas asmens namuose. Nors pagrindinė
paslaugos kokybės išraiška – patenkintas paslauga paslaugos gavėjas [155],
tačiau vertinami skirtingi tos pačios paslaugos aspektai. Kitas svarbus
paslaugos kokybės aspektas, jog paslauga atliepia gavėjo poreikius ir nėra
atotrūkio tarp paslaugos gavėjo laukiamos ir realiai patirtos paslaugos [37].
Poreikių samprata šiame darbe apima du aspektus. Pirmasis siejasi su
poreikių turiniu ir žmogaus poreikių įvairove, kai patenkinus fiziologinius
asmens poreikius, tampa aktualūs kiti poreikiai (saugumo, stabilumo, autonomiškumo, savirealizacijos poreikiai ir kt.). Kuo aukščiau žmogus pakyla
A.Maslow poreikių piramidėje, tuo jis yra sveikesnis ir laimingesnis [100].
Antrasis aspektas atskleidžia poreikių sąlygiškumą, t. y., normatyvinę, jaučiamą, išreikštą arba lyginamąją prasmę [22]. Normatyviniai poreikiai – tai
ekspertų, profesionalių specialistų, gydytojų, socialinių darbuotojų apibrėžti
asmens poreikiai. Paprastai normatyvinis poreikis nustatomas palyginant
norimą standartą su egzistuojančiu standartu, tokiu būdu asmens (šeimos,
bendruomenės) poreikiai vertinami pagal specialistų ar politikų nustatytas
normas. Jaučiami poreikiai atspindi asmens ar paslaugų gavėjo subjektyvią
nuomonę, ko jam reikėtų. Tik asmens reikalavimu, prašymu įveiksmintas
asmens jaučiamas poreikis tampa išreikštu poreikiu. Lyginamieji poreikiai
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pagrįsti išvadomis, gautomis lyginant dvi vienodas sąlygas turinčias grupes,
pvz., artimuosius prižiūrinčius po insulto visiškai nesavarankišką ir dalinai
savarankišką ligonį. Vertinant integralios pagalbos paslaugų kokybę IP
paslaugų gavėjų poreikių perspektyvoje, šiame darbe normatyviniai IP paslaugos gavėjų poreikiai atskleidžiami paslaugos teikėjų požiūriu, jaučiami
ir išreikšti – paslaugos gavėjų požiūriu, o palyginamieji – analizuojant IP
pilotinių projektų asmens namuose teikiamų paslaugų kokybę kitų šalių
praktikos kontekste.
2.3.2. Integralios pagalbos veiksmingumo kriterijai Europos šalių
integralios pagalbos plėtros kontekste.
Pradinį kompleksinės pagalbos asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis
modelį parengė E. H. Wagner (2.8 pav.) [219]. Šis pagalbos lėtinėmis ligomis sergantiems modelis (angl. chronic care model) sėkmingai taikomas
įvairiose šalyse (JAV, JK, Švedijoje, Olandijoje) yra laikomas integralios
pagalbos veiksmingumo įrodymu [34, 200]. Plačiausiai šis modelis yra tai-

2.8 pav. Išplėstinis pagalbos lėtinėmis ligomis sergantiems modelis
Pastaba: parengta pagal E.Wagner, 1998.
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komas senyvo amžiaus žmonių asmens sveikatos priežiūros srityje. Tyrimai
atskleidžia teigiamą poveikį individo asmens sveikatos priežiūrai, tačiau dar
nepakankamai žinoma, kaip šio modelio taikymas atliepia artimųjų poreikius, koks poveikis bendruomenės, visuomenės sveikatai, sveikatos priežiūros sistemos plėtotei [44].
Pagal šį modelį funkcinis asmens pajėgumo ir sveikatos būklės palaikymas priklauso, kaip interprofesinė specialistų komanda stiprina asmens
savirūpos gebėjimus, kaip laiku suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros
paslaugos ir kaip laiku asmenį pasiekia kita reikalinga pagalba.
Taigi, IP koncepcija apima du aspektus – IP paslaugų turinį ir paslaugų
prieinamumą. Vienas iš IP plėtros siekinių pagal PSO rekomendacijas yra
paslaugų prieinamumo didinimas [221]. Paslaugų prieinamumo sąvoka apima galimybę gauti paslaugas, realiai gautas bei suteiktas paslaugas. Todėl
tyrėjai siūlo žvelgti į šią sąvoką kaip dviejų pakopų sąrangą – paslaugų
galimumo (potencialumo) ir šių paslaugų realizuoto prieinamumo (realiai
suteiktų ir gautų paslaugų) [63]. Potencialus prieinamumas reiškia, jog
sutampa populiacijos poreikiai ir sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų pasiūla laiko, vietos atžvilgiu ir atitinka finansinius resursus. Realizuotas prieinamumas reiškia, jog įveikus visus paslaugų teikimo barjerus,
paslaugos sėkmingai pasiekė paslaugos gavėjus. LR SADM IP plėtros programos vienas iš uždavinių – didesnis IP asmens namuose paslaugų prieinamumas. Šiame darbe į paslaugų prieinamumą žvelgiama iš realizuoto
prieinamumo perspektyvos, kadangi apklausiami asmenys, kurie buvo IP
paslaugos gavėjai.
IP paslaugų turinys apima paslaugų teikimo formą ir pobūdį, kur ypatingas dėmesys skiriamas asmens savirūpos gebėjimų stiprinimui. Anot
E. Wagner, svarbu, kad sveikatos priežiūros specialistai suprastų, jog asmens sveikatos būklė priklauso nuo pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, ir
jų artimųjų priimamų sprendimų, elgsenos ir tam tikrų gyvensenos modelių,
susiformavusių socialinių veiksnių įtakoje. Todėl ligos eigos kontrolė ir
funkcinis pajėgumas priklauso nuo asmens ir juo besirūpinančių asmenų
savirūpos gebėjimų ir kaip šiuos gebėjimus pastiprina ir palaiko interprofesinė komanda. Kaip ši komanda geba dirbti drauge su pacientu ir jo artimaisiais įvardinant problemas, suformuluojant prioritetus, nustatant sveikatos priežiūros ir pagalbos planą ir kaip jį sekasi kartu įgyvendinti [219].
Tam, kad toks modelis veiktų, pacientas ir jo artimieji turi būti įgalinti ir
žinoti apie sveikatos būklę, palaikomojo gydymo išeigas, turi sukaupti pakankamai žinių, gebėjimų ir įgūdžių naujiems elgsenos modeliams formuoti.
Taigi, savirūpos įgūdžių formavimo veiksmingumas pagal pagalbos lėtinėmis ligomis sergantiems modelį priklauso nuo paslaugos gavėjo ir paslaugos
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teikėjų partnerystės pagrįstos dialogo principu ir gebėjimo veikti drauge,
nuo paslaugų teikėjų gebėjimo prisiimti atsakomybę suteikti tinkamą ir
adekvačią pagalbą, stiprinančią pacientų ir jų artimųjų savirūpos gebėjimus
[20, 23, 59].
Šiuo atveju kalbama apie koprodukcijos aspektą, kur pacientas, artimieji
ir formalios pagalbos teikėjai veikia kartu siekdami bendro tikslo – geresnės
sergančio asmens gyvenimo kokybės, sveikatos būklės stebėsenos ir stiprinimo [221].
LR SADM IP plėtros programos uždavinys sukurti konsultavimo ir
pagalbos artimiesiems slaugantiems nesavarankišką asmenį sistemą, šiame
darbe laikomas koprodukcijos siekiniu ir siejamas su minėta E. Wagner
pagalbos lėtinėmis ligomis sergantiems modelio koprodukcijos samprata.
Išplėstinis pagalbos lėtinėmis ligomis sergantiems modelis papildomai apima visuomenės sveikatos stiprinimo dimensiją, t. y., perėjimą nuo ligų ir
negalios gydymo modelio, prie sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos modelio, kur tampa reikšminga pirminės sveikatos priežiūros tinklų ir bendruomeninių paslaugų plėtra. Čia ypatingas dėmesys skiriamas bendruomeninių paslaugų plėtotei, bendruomenių įsitraukimo į turimų paslaugų perorganizavimą stiprinimui ir veiksmingesnės sveikatos priežiūros sistemos bei
naujų paslaugų kūrimui [12]. Prie bendruomeninių paslaugų sektoriaus
priskiriamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos ir paslaugos asmens
namuose [211].
Pagalbos namuose paslaugų organizavimo pobūdis gali būti labai įvairus
[112]. Paslaugų konstravimas gali vykti keliais būdais: kuriant tarpusavyje
susietus skirtingų sektorių paslaugų tinklus, steigiant atskiras struktūras paslaugoms koordinuoti (taikant atvejo vadybos diskursą) ar pilnai integruotas
organizacines struktūras, kuomet apjungiami skirtingų sektorių finansavimo
šaltiniai. Integruotos organizacinės struktūros dar vadinamos instituciniu
diskursu, kadangi vienoje valdymo struktūroje sutelkiama interprofesinė
komanda. Toks organizacinis darinys gali veikti kaip sveikatos priežiūros ar
socialinių paslaugų sektoriaus padalinys [99]. Abiem atvejais keliami tie
patys klausimai, kaip integrali pagalba i) sudaro didesnes galimybes neįgalaus asmens autonomiškumui išsaugoti; ii) padeda mažinti senyvo amžiaus žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, hospitalizavimo ar skubios medicininės pagalbos poreikį; iii) padeda išvengti lėtinių ligų paūmėjimo ir
komplikacijų dėl netinkamos slaugos; iv) užtikrina intensyvesnį kontaktą su
gydančiu gydytoju, reabilitacijos paslaugų prieinamumą namuose; v) užtikrina lėtinių ligų stebėseną ir valdymą; vi) užtikrina paslaugų tęstinumą
paslaugų grandinės ir vieno langelio principu [11, 35, 99, 193]. Žvelgiant iš
paslaugų teikėjų perspektyvos, analizuojama kaip IP kuria palankias sąlygas
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i) atvejo vadybai ir skirtingų sektorių paslaugų koordinavimui, ii) paslaugų
teikimui interprofesinės komandos principu, iii) informacijos apie pacientą
prieinamumui per bendras paslaugų teikėjų duomenų platformas, iv) leidžia
užtikrinti nuoseklesnį pagalbos teikimą ir sveikatos būklės sekimą, v)
sumažina išteklių švaistymo riziką ir padeda išvengti paslaugų dubliavimo
[60, 67, 69, 146]. Pagal PSO apibrėžimą, integrali pagalba – tai į žmones
orientuota (angl. people centered) pagalba, todėl pagrindinis siekis yra
užtikrinti asmeniui geresnę sveikatos priežiūros patirtį, pagerinti gyvenimo
kokybę, saugumą, konstruoti pagalbą koprodukcijos principu, apjungiant
formalios ir neformalios pagalbos teikėjus [221].
Galima teigti, jog vakarų šalyse IP plėtroje dėmesio centre – galimybės
maksimaliai senų ir neįgalių asmenų autonomijai užtikrinti ir kompleksinės
pagalbos paslaugų asmens namuose kokybei kelti. Tuo tarpu LR SADM
vykdytos IP plėtros programa siekia, kad nuolatinės slaugos poreikį turintys
asmenys ir juos prižiūrintys artimieji galėtų gauti slaugos ir globos paslaugas namuose. Nepaisant šio skirtumo, vertinant naujai sukurtos IP
namuose asmenims, jaučiantiems nuolatinės slaugos poreikį, veiksmingumą,
šio tyrimo duomenų dedukcine analize buvo siekiama atskleisti, kaip
pilotinių projektų kūrėjams pavyko pasiekti IP veiksmingumo kriterijus.
Paslaugų turinio prasme, pasitelkiant E.Wagner modelį, dedukcine duomenų
analize siekiama nustatyti (i) kaip integralios pagalbos specialistų komanda
stiprina integralios pagalbos paslaugų gavėjų savirūpos gebėjimus; (ii) kaip
mobili komanda geba dirbti kaip partneriai su ligoniu ir jo artimaisiais,
planuojat ir teikiant reikalingą slaugą ir globą namuose; (iii) kaip vyksta
mobilių komandų sąveika su egzistuojančiomis sveikatos priežiūros ir
socialinių paslaugų struktūromis, siekiant savalaikės ir adekvačios pagalbos
ligoniams.
2.3.3. Integralios pagalbos plėtra kaip strateginis pokytis
Šiame darbe integruotos pagalbos namuose paslaugų proveržis suprantamas kaip strateginio pokyčio paslaugų namuose, ypač slaugos namuose,
srityje siekis. C. Ranci ir kt. politinio ir socialinio pokyčio analizei siūlo
taikyti keturių klausimų teorinį modelį: KODĖL reikalingas pokytis (seni
sprendimai nebegali išspręsti naujų problemų), KAS bus pokyčio bei darnios raidos skatintojai ir vykdytojai (socialiniai ir politiniai veikėjai, koalicijų telkimas), KAIP bus siekiama socialinio pokyčio (mechanizmai instituciniam pokyčiui ar stabilumui pasiekti, politinės reformos, pažangių novacijų kūrimas ir jų adaptavimas), KOKĮ poveikį vykdomi pokyčiai turi
pacientams ir formalios bei neformalios pagalbos teikėjams [171].
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Šiame darbe pasirinktas A. Pettigrew ir R. Whipp strateginio pokyčio
modelis, kuris savo koncepcija labai artimas Ranci keturių klausimų
modeliui. Pettigrew teorinis modelis apima tris dimensijas: kontekstą, kaip
veiksnį, turintį įtakos pokyčio siekimui ir jo pobūdžiui, pokyčio įgyvendinimo procesą ir pokyčio turinį (2.9 pav.) [159]. Vadovaujantis šiuo
teoriniu modeliu, būtina suvokti tarpusavyje susijusius tris strateginio
pokyčio elementus: KODĖL reikalingas pokytis ir motyvacija pokyčiui,
KOKS procesas arba kaip siekiama strateginio pokyčio ir KOKS strateginio
pokyčio turinys (organizacinė pagalbos struktūra, poveikis paslaugų gavėjams ir paslaugų teikėjams) [201, 202].

2.9 pav. Strateginio pokyčio dimensijos

Pastaba: parengta pagal A.Pettigrew ir R.Whipp, 1998.

Strateginis pokytis čia suprantamas kaip tęstinis procesas, kuris vyksta
tam tikrame kontekste. Pokyčio neįmanoma suvokti, atsiejus jį nuo konteksto išorinių veiksnių kaip istorinės aplinkybės, socioekonominė situacija
ar vidinių veiksnių kaip organizacijos kultūra, žmonės ir jų kompetencijos,
gebėjimai, vertybės. Sąveikaujant šiems veiksniams, formuojasi, ir gimsta
pokyčiai. Taip pat reiktų nepamiršti konteksto įvairiasluoksniškumo, jo
turtingumo ir kokią įtaką tai turi pokyčio konstravimui ir pokyčio įgyvendinimo procesui. Strateginio pokyčio analizė negali būti atliekama atmetus istorines aplinkybes, kontekstą ir procesą. Pettigrew su kolegomis
išskyrė aštuonis svarbiausius įtakos strateginio pokyčio sėkmei turinčius
elementus: i) išmintinga ir nuosekli politika (autoriai vaizdžiai teigia, jog
valdymas „iš viršaus“ turi surasti būdus, kaip „susituokti su „apačiomis“);
ii) raktiniai žmonės, vadovaujantys ir įgyvendinantys strateginį pokytį;
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iii) intensyvus ilgalaikis spaudimas dėl būtinybės strateginiam pokyčiui; iv)
palanki organizacinė kultūra (giluminės vidinės žmonių nuostatos, lyginant
su išoriškai deklaruojamomis, ar ankstesnės patirtys, kurios gali stimuliuoti
arba atvirkščiai stabdyti pokytį), v) vadovų ir tiesioginių paslaugų teikėjų
darbiniai santykiai (kiek tiesioginiai paslaugos teikėjai pasitiki vadovu ir
palaiko jo idėjas ir veiksmus), vi) formalūs ir neformalūs organizacijų
tarpusavio bendradarbiavimo tinklai (kadangi dalininkams tenka intensyviai
dirbti kartu, tinklai ir ankstesnės patirtys gali palengvinti arba kliudyti
strateginio pokyčio įgyvendinimui); vii) aiškūs ir paprasti pokyčio tikslai ir
prioritetai; viii) pokyčio lankstumas pagal vietos poreikius (strateginis
pokytis konstruojamas pagal vietos poreikius, suvokiant, jog vienas būdas
negali tikti visoms situacijoms) [5, 160].
Kalbant apie strateginio pokyčio konstravimo ir įgyvendinimo procesą,
būtina atsižvelgti, jog šis procesas nevyksta linijine progresija, lengvai
identifikuojamais ir aiškiais etapais. Atvirkščiai, strateginiam pokyčio
procesui būdingas neatsiejamumas, pasikartojimai ir neapibrėžtumas.
A.Pettigrew ir R. Whipp strateginio pokyčio dimensijų modelis šiame
darbe taikytas siekiant įvertinti integralios pagalbos paslaugų proveržį, t. y.,
koks įvyko strateginis pokytis integralios pagalbos paslaugų namuose plėtros srityje įgyvendinus LR SADM 2012–2015 m. integralios pagalbos
plėtros programą. Vadovaujantis šiuo teoriniu modeliu, buvo parengtas duomenų rinkimo instrumentas, modelis buvo taikytas ir tyrimo duomenų analizėje (žr. „Tyrimo metodika“).
2.3.4. Integrali pagalba asmens namuose kaip tyrimų objektas
Formali pagalba senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūroje visose
Europos šalyse kūrėsi kaip atsakas į didėjantį moterų įsitraukimą į darbo
rinką, transformuojantis visuomenės nuostatai, jog seno ir neįgalaus asmens
priežiūra yra ne tik šeimos rūpestis, bet ir socialinė problema [99, 171].
Institucinė priežiūra ilgą laiką buvo laikoma kaip pažangus būdas šių asmenų priežiūros problemoms spręsti. Paslaugos namuose pradėtos plėtoti
kaip alternatyva institucinei globai. Svarbu pažymėti, jog Europoje pagalbos
namuose paslaugų teikimas prasidėjo ne vienu metu, pvz., Skandinavijos
šalyse paslaugos pradėtos plėtoti jau penktame dešimtmetyje, o tam, kad
šios paslaugos būtų pradėtos teikti Pietų Europoje, teko sulaukti aštunto
dešimtmečio [99]. Keičiantis demografinei situacijai nuo 1990 m. visoje
Europoje buvo pradėtos ilgalaikės priežiūros paslaugų reformos, nukreiptos
į paslaugų deinstitucionalizaciją ir į integralios pagalbos plėtrą, apjungiant
sveikatos bei socialinės apsaugos sektorius [99, 171]. Visuose reformų
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dokumentuose akcentuojama formalios ir neformalios pagalbos teikėjų
koprodukcijos svarba rūpinantis asmeniu praradusiu savarankiškumą ir
integralios bei koordinuotos formalios pagalbos puoselėjimas [99, 170].
Tyrėjai pastebi, jog nepaisant neformalios ir formalios pagalbos teikėjų
indėlio skirtumo, nėra šalies, kur visiškai nesavarankiško asmens priežiūrą
namuose užtikrintų vien formali pagalba [70, 171, 193]. Antra vertus, tyrėjai
pastebi, kad ilgalaikė priežiūra, tame tarpe paslaugos asmens namuose,
laikytina vis dar neišvystyta paslaugų sritimi Europoje [171].
Pagalbos namuose pranašumas, lyginant su institucine globa ar slauga,
jau seniai nekvestionuojamas [31]. Pagrindinis klausimas keliamas, kaip
plėtoti šio pobūdžio paslaugas. Tyrėjai sutaria, jog senyvo amžiaus žmonėms, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, būtina integrali pagalba, kuri
užtikrintų paslaugų koordinavimą, paslaugų tęstinumą ir veiktų paslaugų
grandinės principu [213]. Šalyse, kur integralios pagalbos paslaugos teikiamos jau keletą dešimtmečių, vienas svarbiausių tyrimų uždavinių – atskleisti, kaip skiriasi savo veiksmingumu įvairūs pagalbos modeliai. Tyrėjai
analizuoja integralios pagalbos organizavimo būdus, skirtingus integruotų
paslaugų teikimo modelius, paslaugų integruotumo laipsnį ir veiksmingumą,
atliepiant kompleksinius paslaugų gavėjų poreikius [25, 45, 70, 76]. Pagrindinis integralios pagalbos namuose kokybės kriterijus – pagalbos namuose paslaugų integralumas ir kompleksiškumas. Henrard su tyrėjų grupe
parengė dvidešimt devynių kriterijų skalę paslaugų namuose paslaugų
integralumui ir kompleksiškumui įvertinti (2.4 lentelė).
2.4 lentelė. Integralios pagalbos namuose paslaugų kompleksiškumo kriterijai
1. Visuminis geriatrinis ištyrimas ir
poreikių nustatymas
2. Komandos reguliarūs susitikimai
3. Bendrosios praktikos gydytojo
dalyvavimas komandos susitikimuose
4. Interprofesinės komandos pagalba
5. Atvejo vadybininkas
6. Paslaugos teikimas visą parą
7. Paslaugos prieinamumas savaitgaliais
8. Paslaugų namuose planavimas išrašant
asmenį iš ligoninės
9. Vieno langelio principas
10. Maisto gaminimas
11. Apipirkimas
12. Namų tvarkymas
13. Skalbimas

14. Maistas į namus
15. Maitinimas
16. Asmens higienos paslaugos / naudojimasis tualetu
17. Apsirengimas
18. Paciento būklės stebėjimas
19. Nuotolinė priežiūra (telepagalba)
20. Žaizdų priežiūra
21. Gulinčio asmens priežiūra
22. Kateterizavimas
23. Injekcijos
24. Mitybos reguliavimas
25. Zondavimas (gleivių atsiurbimas)
26. Ergoterapija
27. Logoterapeuto pagalba
28. Kineziterapija
29. Psichosocialinė terapija

Pastaba: parengta pagal Henrard J.C. ir kt. (2006) [70].
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Šios skalės pagalba buvo vertinamas integralios pagalbos namuose
kompleksiškumas ir sveikatos bei socialinių paslaugų integralumas 11-oje
Europos šalių. Kaip parodė šis tyrimas, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje,
Danijoje ir Olandijoje IP asmens namuose paslaugų pakete labiau dominavo
socialinio nei sveikatos priežiūros sektoriaus paslaugos. Italijoje, Islandijoje
ir Airijoje labiau buvo išreikštos slaugos paslaugos (socialinės paslaugos
pavienės arba iš vis nebuvo teikiamos). Čekijoje ir Prancūzijoje buvo teikiamos tik pavienės paslaugos asmens namuose, o socialinių ir slaugos paslaugų integralumas buvo labai mažas arba visiškai nevyko [70]. Kiti tyrėjai
analizuodami IP pagalbos namuose paslaugų struktūrinius modelius Europos šalyse taip pat teigia, jog sociomedicinis modelis būdingas Šiaurės šalims ir Olandijai, medicininis – Italijai ir Islandijai, fragmentuota pagalba –
Čekijoje ir Prancūzijoje, mišrus modelis – Vokietijoje [193].
Sociomedicininis modelio pranašumu laikomas paslaugų teikimas vieno
langelio principu ir paslaugų tęstinumo (paslaugų grandinės) užtikrinimas
[193]. Integralios pagalbos paslaugos asmens namuose apėmė pagalbą kasdienėje veikloje ir slaugos namuose paslaugas. Kai kuriose šalyse (Norvegijoje, Suomijoje) kartu su slaugytoju komandoje dirbo kineziterapeutai ir
ergoterapeutai. Medicininis modelis apėmė tik slaugos namuose paslaugas ir
kineziterapijos paslaugas. Socialinės paslaugos nebuvo teikiamos. Fragmentuotame modelyje paslaugos buvo žinybiškai atskirtos: pagalba kasdienėje
veikloje priskirta slaugos namuose paslaugoms, o instrumentinė kasdienė
veikla socialinei sričiai. Mišraus modelio valstybėse galima buvo rasti visų
aukščiau išvardintų pagalbos namuose teikimo būdų [70].Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų plėtotė neįmanoma, neturint žinių apie
pagalbos namuose gavėjų poreikius. Todėl ieškoma standartizuotų klausimynų pritaikymo galimybių, kurie leistų palyginti skirtingų šalių paslaugų
gavėjus. Vienas populiariausių – InterRAI pagalbos namuose (angl. Aged in
Home care, trumpinys AdHoc) versija [192, 193]. Tyrėjai, analizavę pagalbą
namuose skirtingose Europos šalyse, nustatė, jog IP namuose paslaugų gavėjų socialinės charakteristikos yra skirtingos (Šiaurės šalyse vienišų asmenų 5 kartus daugiau nei pietų šalyse). Taip pat skyrėsi sveikatos būklė
(daugiau nei pusė slaugomų ir globojamų asmenų namuose jaučia nuolatinį
skausmą, iš kurių net ketvirtadaliui nustatyta depresija) ir funkcinis
pajėgumas (Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje paslaugas namuose dažniausiai gauna asmenys, kurie yra visiškai nesavarankiški) [193]. Kadangi
skiriasi paslaugų gavėjų charakteristikos, todėl nevienodas ir pagalbos
namuose pobūdis ir poreikis (kateterizavimas reikalingas 23 proc. pagalbos
gavėjų Italijoje, o Olandijoje tokių asmenų nebuvo).
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Kadangi Lietuvoje IP pilotiniai projektai tik pradėjo IP asmens namuose
paslaugų teikimą, toks palyginimas nebuvo įmanomas šio tyrimo rėmuose.
Tačiau plėtojantis IP paslaugai, tokie palyginamieji tyrimai būtų ypatingai
svarbūs ir galėtų tapti kitų tyrimų objektu. Kaip IP pilotinių projektų
paslaugos kompleksiškumas pasireiškė lyginant su Europos šalimis, plačiau
aptariama tyrimo rezultatų skyriuje (4.4).
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3. TYRIMO METODIKA
Tyrimo strategija. Tyrimo tikslui ir uždaviniams atskleisti pasirinktas
konstruktyvistinis atvejo tyrimo metodas (angl. constructuvist case study)
[13, 98, 194]. Konstruktyvistinė atvejo paragidma traktuoja, kad žmonės
konstruoja realybę (šiuo atveju IP kūrimo ir įgyvendinimo), kurioje jie
dalyvauja ir reikšmė ar sampratą, kurią suteikia žmogus savo patirčiai ar
įvykiams yra jo sukonstruota [98]. Integralios pagalbos pilotiniai projektai
buvo konstruojami paslaugos organizatorių ir teikėjų pasirinktu savitu, jų
matymu savivaldybės kontekstą artimiausiai atliepiančiu būdu. Tačiau
nepaisant skirtybių, visi šie pilotiniai projektai sudarė „unikalią susietą
sistemą (atvejį), pagrįstą realia gyvenimo kasdienybe ir glaudžiai
besisiejančią su nūdienos įvykiais“ („real life grounded and related to
contemporary events”) [104, P. 121]. Šiuo atveju sistema (atvejis) reikštų
socialinę novaciją, apimančią LR SADM IP plėtros programos rengimą ir
pagal programą sukurtų pilotinių projektų įgyvendinimą 2011–2015 m.
Šio mokslinio tyrimo duomenys buvo renkamai vykdant mokslininkų
grupių projektą Nr. MIP087/ 2014, finansuoto Lietuvos mokslo tarybos
„Integrali pagalba namuose lėtinėmis ligomis sergantiems kaip socialinė
novacija”, 2014–2015 m. bendradarbiaujant su mokslininkėmis doc. dr.
Rūta Butkevičiene (mokslinė vadovė) ir doc. dr. Ramunė Jurkuvienė (projekto vadovė). Doktorantės indėlis: fokusuotų diskusijų grupių vedimas su
paslaugų teikėjais, individualių interviu vedimas su paslaugų gavėjais,
interviu ir fokusuotų diskusijų grupių medžiagos transkribavimas, pirminė
kokybinių duomenų analizė, kiekybinių duomenų analizė. Kitų tyrėjų
indėlis: fokusuotų diskusijų grupių vedimas su paslaugų teikėjais, kokybinių
duomenų analizė. Galutiniai fokusuotų diskusijų grupių rezultatai buvo
išryškinti visų trijų tyrėjų intensyvių diskusijų pagrindu. Toks bendradarbiavimas sudarė prielaidas duomenų patikimumo ir pagrįstumo užtikrinimui
(tyrėjų trianguliacija).
Duomenys buvo renkami 5 etapais taikant įvairius duomenų rinkimo
būdus: interviu, fokusuotas diskusijų grupes, stebėjimą, dokumentų analizę.
Grupės pasirinktos kaip pirminis tyrimo duomenų šaltinis, nes duomenys,
surinkti fokusuotų diskusijų grupėmis – gilesni ir turtingesni [154]. Fokusuotos diskusijų grupės leidžia ne tik surinkti duomenis norima tema, bet
ir skatina grupės narių tarpusavio sąveiką, kai tyrimo dalyviai gali užduoti
pagilinančius klausimus vieni kitiems, o grupės dinamika sudaro galimybes
atskleisti naujus, netikėtus tyrimo aspektus [97, 172, 206]. Fokusuotų diskusijų grupę veda tyrėjas, sutelkdamas grupės diskusiją ties tyrinėjama
problema [97], šiuo atveju IP pilotinių projektų įgyvendinimo tematika.
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Fokusuotų diskusijų grupių metodo pasirinkimą lėmė dar ir tai, jog tyrimu
buvo siekiama atskleisti ne individualią paslaugų teikėjų, bet bendrą mobilių
komandų ir globos bei slaugos specialistų IP asmens namuose paslaugų
matymą, gimstantį fokusuotų diskusijų grupių metu [97, 172]. Kadangi
visos tyrėjos turėjo ilgametę darbo su grupėmis patirtį, pavyko sukurti pasitikėjimo atmosferą, kuri paskatino grupės narius giliau ir plačiau diskutuoti tyrimo klausimais, pasidalinti patirtimi, nuomonėmis ir įžvalgomis.
Detaliau duomenų rinkimas aprašomas prie kiekvieno duomenų rinkimo
etapo (žr. skyrių 3.3).
3.1. Tyrimo dalyviai
Kaip buvo minėta, šio tyrimo dalyviai – paslaugų teikėjai ir paslaugų
gavėjai. Iš viso tyrime dalyvavo 140 informantų.
Paslaugų gavėjai – pacientai ir jų artimieji (neformalūs pagalbos teikėjai), atstovaujantys 10 pilotinius projektus vykdžiusių savivaldybių. Detali
paslaugų gavėjų charakteristika pateikta 3.1 lentelėje.
3.1 lentelė. Tyrimo dalyviai: integralios pagalbos namuose paslaugų gavėjų
charakteristika ir giluminių interviu skaičius
Bendra tyrimo dalyvių charakteristika
Artimieji / šeimos nariai
(n=14)

Socialinis
statusas

Lytis

Pacientai
(n=20)

Amžius

Lytis

n

Dukros/marčios

9

Mamos

2

Sutuoktiniai

3

Moterys

13

Vyrai

1

50–64

2

65–80

18

Moterys

18

Vyrai

2

Bendras paslaugų gavėjų skaičius n=34
Bendras giluminių interviu skaičius n=34

Paslaugų teikėjus šiame tyrime sudaro integralios pagalbos organizatoriai
ir mobilių komandų darbuotojai: tiesioginiai socialinių paslaugų (socialiniai
darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai) ir slaugos paslaugų (slaugy51

tojai, slaugytojų padėjėjai) bei reabilitacijos paslaugų (masažuotojai, kineziterapeutai) teikėjai. Iš viso tyrime buvo apklausti 106 paslaugų teikėjai
(3.2 lentelė).
3.2 lentelė. Tyrimo dalyviai: integralios pagalbos paslaugų teikėjų skaičius,
jų charakteristika ir tyrimo duomenų rinkimo metodai
Tyrimo dalyvių grupės
aprašymas (bendras
skaičius)
IP namuose projektus
įgyvendinančių įstaigų
administratoriai ir
savivaldybių atstovai (n=20)

Pareigybė

IP paslaugų įstaigos
administratoriai
Savivaldybės administracijos
atstovai
10 interprofesinių mobilių
Socialiniai
komandų iš 10
darbuotojai/socialinio darbo
savivaldybių, atrinktų pagal organizatoriai
skirtingumo kriterijus iš 21 Slaugytojai
pilotinius projektus
Kineziterapeutai
vykdžiusių savivaldybių
Socialinių darbuotojų
(n=51*)
padėjėjai
Slaugytojų padėjėjai
Skirtingų profesijų frontinės Socialiniai
linijos darbuotojai iš 20
darbuotojai/socialinio darbo
savivaldybių (n=59*)
organizatoriai
Slaugytojai

n
12
8

Duomenų rinkimo
metodai
Giluminiai
individualūs interviu
n=20

12

11
7

10 fokusuotų
diskusijų grupių

11
10
20

19

4 fokusuotos
diskusijų grupės
4 fokusuotos
diskusijų grupės
4 fokusuotos
diskusijų grupės

Socialinių darbuotojų
9
padėjėjai /
11
slaugytojų padėjėjai
Bendras IP namuose paslaugų teikėjų skaičius n=106*
Bendras interviu ir fokusuotų diskusijų grupių skaičius n=42
Pastaba: 24 asmenys dalyvavo du kartus tyrimo duomenų rinkimo metu. Pirmą kartą
interprofesinių mobilių komandų fokusuotos diskusijų grupėse ir antrą kartą frontinės
linijos darbuotojų fokusuotų diskusijų grupėse, kuriose dalyvavo specialistai iš skirtingų
savivaldybių pagal regionus.

3.2. Etiniai tyrimo aspektai
Tyrimui atlikti buvo gautas Kauno regioninio biomedicininių tyrimų
etikos komiteto leidimas (1 priedas). Tyrimas vyko pagal parengtą tyrimo
protokolą. Tyrimo dalyviai buvo supažindami su tyrimo tema, tikslais, tyrimo pobūdžiu ir tyrimo nauda. Detaliai buvo paaiškintos tyrimo procedūros
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ir tyrimo eiga, kiekvieno susitikimo numatoma trukmė ir vieta. Tyrimo
informantai tyrime dalyvavo savanoriškai. Prieš pateikdami savo sutikimą
dalyvauti tyrime, tyrimo dalyviai buvo informuoti apie teisę pasitraukti iš
tyrimo bet kuriame tyrimo etape ir turi teisę susipažinti, kokie duomenys
apie juos buvo surinkti. Buvo aptarta, kur ir kaip bus panaudojami interviu
ar fokusuotų diskusijų grupių duomenys, aptartas konfidencialumo klausimas. Tyrimo dalyviai buvo informuoti, jog viešai bus pateikiami tik apibendrinti duomenys, užtikrinant asmenybės anonimiškumą ir taip neleidžiant nustatyti asmens ir įstaigos, dalyvavusios tyrime, tapatybės. Paslaugų
gavėjų ir teikėjų vardai citatose buvo pakeisti. Siekiant išsaugoti tyrimo
dalyvių bei pilotinius projektus vykdžiusių įstaigų anonimiškumą, tyrimo
duomenys pateikti: i) visoms savivaldybėms, vykdžiusioms IP projektus suteikiant unikalų numerį, ii) cituojant IP paslaugų teikėjus, pateikiama asmens pareigybė ir įstaigos pobūdis, iii) cituojant IP paslaugų gavėjus, pristatomas asmens socialinis statusas ir amžius.
Kiekvieną kartą prieš atvykstant į savivaldybę su IP paslaugas teikiančios
įstaigos administracija buvo suderinamas atvykimo laikas ir informuojama,
kokio pobūdžio duomenų rinkimui atvykstama – fokusuotų diskusijų grupei
su komanda, interviu su administracijos atstovais ar interviu su IP paslaugos
gavėjais. Įstaigų administracija tarpininkavo suderinant galimybes susitikti
su paslaugų teikėjais ir paslaugų gavėjais. Šį tyrimo duomenų rinkimo
aspektą galima laikyti tyrimo trūkumu, nes administracija tapo tyrimo
dalyvių atrankos „vartininku“.
3.3. Tyrimo eiga: duomenų rinkimas ir tyrimo dalyvių atranka
Tyrimo duomenys buvo renkami penkiais etapais pagal žemiau pateiktą
loginę tyrimo seką.
Pirmas etapas. Šis etapas buvo skirtas pirmam tyrimo uždaviniui įgyvendinti: atskleisti mobilių komandų teikiamos integralios pagalbos asmens
namuose kaip naujos organizacinės formos kūrimo ir įgyvendinimo procesus. Pirmas etapas apėmė laikotarpį nuo 2014-04-01 iki 2014-11-20.
Šiuo tikslu buvo atrinkta 10 savivaldybių iš 21 savivaldybės, dalyvaujančios LR SADM IP plėtros programoje [115] pagal tokius kriterijus:
i) projekto teikėjo paslaugų sritį (sveikatos ir socialinės srities); ii) paslaugų
teikėjo juridinį statusą ir finansavimo šaltinius (biudžetinės, privačios ir
VšĮ); iii) paslaugos teikėjo paslaugų formą (paslaugų centrai, globos namai,
poliklinika); iv) pagal teritoriją (savivaldybės skirtinguose regionuose).
Kiekvienoje iš 10 atrinktų savivaldybių vyko giluminiai interviu su paslaugų organizatoriais ir fokusuotos diskusijų grupės su tiesioginiais pa53

slaugų teikėjais, mobiliose komandose dirbančiais slaugos ir socialinių
paslaugų darbuotojais. Susitikimai truko 90–120 min.
Fokusuotų diskusijų grupės su paslaugos administratoriais ir paslaugų
organizatoriais vyko kartu su interprofesinių komandų nariais arba kaip
atskiri individualūs interviu. Tai priklausė nuo pilotinės savivaldybės projekto pateikimo ir vykdymo koncepcijos. Fokusuotų diskusijų grupėse
dalyvavo frontinės linijos (angl. frontline staff) darbuotojai, t. y., mobilias
komandas sudarantys skirtingų profesinių sričių specialistai: socialiniai
darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ir kineziterapeutai (arba masažuotojai). Fokusuotų diskusijų grupės ir
interviu su paslaugų teikėjais vyko įstaigų, teikiančių integralią pagalbą,
patalpose. Papildomai atlikta dokumentų analizė: tirti pilotinių projektų
veiklų aprašymai, savivaldybių tarybų patvirtintos integralios pagalbos teikimo tvarkos, darbuotojų pareigybių aprašymai, socialinės globos ir slaugos
paslaugas teikiančių darbuotojų vedami darbo užrašai ir jų pildomos formos.
Interviu ir fokusuotų diskusijų grupės organizuotos šiais trimis temomis:
(i) kaip vyko integralios pagalbos, kaip naujos organizacinės formos kūrimo
ir įgyvendinimo procesas; (ii) kodėl savivaldybės pradėjo kurti ir įgyvendinti integralios pagalbos paslaugos (išoriniai ir vidiniai veiksniai, kontekstas); (iii) kokius pokyčius sukūrė mobilių komandų teikiama namuose
integruotos pagalbos paslauga (temos išskirtos pagal A Pettigrew ir R.
Whipp teorinį pokyčių dimensijų modelį [160]).
10 giluminių individualių interviu vyko su savivaldybių administratoriais.
10 fokusuotų diskusijų grupių vyko su mobilių komandų darbuotojais,
kuriose dalyvavo socialinis darbuotojas, slaugytojas, socialinio darbuotojo
padėjėjas, slaugytojo padėjėjas ir kineziterapeutais (arba masažuotojas).
Antras etapas. Šiame etape buvo renkami duomenys siekiant ištirti profesinės sąveikos tarp slaugytojų ir socialinių darbuotojų pokytį mobiliose
komandose ir šių komandų sąveiką su egzistuojančiomis sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos struktūromis. Antras etapas rinkimas vyko nuo
2014 m. lapkričio mėn. iki 2015 m. kovo mėn.
Viso buvo atlikta 12 fokusuotų diskusijų grupių su integralios pagalbos
teikėjais iš 19 savivaldybių: 4 fokusuotos diskusijų grupės su slaugytojais
(vienoje grupėje 5 slaugytojai); 4 fokusuotų diskusijų grupės su socialiniais
darbuotojais (vienoje grupėje 5 socialiniai darbuotojai); 4 fokusuotų diskusijų grupės su socialinių darbuotojų arba slaugytojų padėjėjais (vienoje
grupėje 5 padėjėjai).
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Fokusuotos diskusijų grupės vyko 4 regionuose. Atskirai vyko slaugytojų, socialinių darbuotojų, globos darbuotojų (socialinių darbuotojų ir
slaugytojų padėjėjų) fokusuotų diskusijų grupės pagal grafiką (3.3 lentelė).
3.3 lentelė. Fokusuotų diskusijų grupių su integralios pagalbos teikėjais
susitikimų laikas, vieta ir atstovaujamos savivaldybės
Susitikimo data

Pilotinių projektų savivaldybės

Susitikimo vieta

2015 m. sausio 12 d. Radviliškis

Radviliškis, Raseiniai, Biržai, Pasvalys, Šiauliai

2015 m. sausio 19 d. Telšiai

Šilalė, Telšiai, Tauragė, Šilutė, Kretinga, Klaipėda

2015 m. sausio 30 d. Vilnius

Vilnius, Anykščiai, Elektrėnai, Trakai, Visaginas

2015 m. vasario 9 d. Kaunas

Kauno raj., Alytus, Šakiai, Vilkaviškis

Iš anksto buvo suderintas integralios pagalbos projekto darbuotojų fokusuotų diskusijų grupių susitikimų laikas, vieta ir pakviestos arčiausiai esančios tame regione pilotinius projektus vykdančios savivaldybės. Kiekvieno
susitikimo metu vyko trys grupės: susitikimų metu vieną iš grupių vedė
doktorantė, kitas – kitos dvi tyrėjos. Šiame etape fokusuotų diskusijų grupėse nedalyvavo dviejų savivaldybių tiesioginiai paslaugų teikėjai. Fokusuotų diskusijų grupės vyko 120 min. paslaugų teikėjų patalpose. Fokusuotų
diskusijų grupės savo pobūdžiu buvo homogeniškos pagal profesinį statusą
ir heterogeniškos pagal skirtingas savivaldybes. Šiose grupėse dalyviai buvo
ypatingai atviri, grupės pasižymėjo narių aktyvumu. Grupių dalyviai ne tik
dalinosi savo darbo pobūdžiu, bet ir kartu ieškojo atsakymų, kaip reikėtų
spręsti kylančius IP įgyvendinimo iššūkius.
Trečias etapas. Šiame etape duomenys buvo renkami siekiant atskleisti
integralios pagalbos paslaugų namuose kokybę ir veiksmingumą paslaugų
teikėjų ir paslaugos gavėjų požiūriu. Trečio etapo duomenų rinkimas vyko
nuo 2014 m. liepos mėn. iki 2015 m. balandžio mėn.
Paslaugų gavėjai atrinkti iš 10 pirmame etape dalyvavusių savivaldybių.
Interviu su paslaugų gavėjais pacientais ir jų artimaisiais, kaip neformaliais
pagalbos teikėjais, vyko IP paslaugas gaunančio asmens namuose. Tyrėja
vedė stebėjimo užrašus tais atvejais, kai dalyvavo paslaugos teikimo
pacientų namuose procese. Susitikimų trukmė 90–120 min. Dėl susitikimų
laiko ir vietos buvo tariamasi su IP paslaugų teikėjais: jiems tarpininkaujant
buvo derinamas artimiesiems patogus laikas tyrėjo vizitui į paciento namus.
Jeigu vizitas į namus vyko darbo laiku (tarp 8:00 ir 17:00) interviu taip pat
buvo imamas iš tuo metu paslaugą teikiančio darbuotojo (slaugytojo arba
socialinio darbuotojo padėjėjo). Taip pat šiame etape vyko papildomi
individualūs interviu su IP paslaugų organizatoriais ir teikėjais, siekiant pa-
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tikslinti klausimus, kilusius fokusuotų diskusijų grupių su paslaugų teikėjais
metu.
Ketvirtas etapas. Šiame etape duomenys buvo renkami, siekiant įvertinti
integralios pagalbos namuose paslaugų plėtrą, remiantis kiekybinių rodiklių
analize. Siekiant geriau suprasti ir nustatyti kaip vyko integralios pagalbos
plėtra buvo surinkti kiekybiniai pilotinių projektų plėtros rodikliai. Buvo
pateikta užklausa Europos socialinio fondui (toliau ESF) apie kiekvienos
savivaldybės veiklos rodiklius likus dviem ketvirčiui iki projektų veiklos
pabaigos. Kiekybinių rodiklių duomenų statistinę analizę atliko doktorantė
(plačiau 3.4.1 skyriuje).
Penktas etapas. Šiame etape buvo tikslinami tyrimo duomenys siekiant
užtikrinti duomenų patikimumą bei pagrįstumą.
Atlikus kiekybinių duomenų statistinę analizę ir išryškėjus dviejų savivaldybių rodiklių išskirtinumams, papildomai buvo aplankytos šios savivaldybės ir jose IP paslaugas teikiančios įstaigos. Buvo atlikti 2 interviu su
paslaugų organizatoriais ir fokusuota diskusijų grupė su paslaugų teikėjais.
Individualių interviu trukmė – 90 min., fokusuotų diskusijų grupių trukmė –
120 min.
3.4. Duomenų analizės metodai
3.4.1. Kiekybinio tyrimo dalies duomenų analizė
Siekiant įvertinti integralios pagalbos namuose plėtros proveržį, buvo
atlikta ESF pateiktų duomenų statistinė analizė. Kiekybiniai duomenys
apėmė tarpinius projektų veiklos rezultatus likus šešiems mėnesiams iki
projektų įgyvendinimo pabaigos. Duomenys apėmė šiuos rodiklius: išlaidos
projektams ir ESF skirtas lėšas, projektų pradžią, ligonių skaičių (planuotą ir
pasiektą rodiklį), konsultuotų šeimų skaičių (planuotą ir pasiektą rodiklį),
sudarytų komandų skaičių (planuotą ir pasiektą rodiklį), slaugos ir socialinės globos apimtį valandomis, slaugos specialistų ir slaugos padėjėjų etatų
skaičių, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų etatų skaičių.
Pradžioje buvo atlikta aprašomoji statistinė duomenų analizė, siekiant
nustatyti, kaip reali pagalba atitiko planuotus veiklos rodiklius. LR SADM
IP plėtros programos rezultatai išreikšti kaip suminė savivaldybių suplanuotų rodiklių išraiška.
Antrame etape buvo nustatyti IP sukontrastuotų pagalbos teikimo modelių skirtumai. Kadangi savivaldybės galėjo savo nuožiūra konstruoti
integralios pagalbos modelį, buvo svarbu nustatyti, ar nepaisant savivaldybių skirtumų yra tam tikrų modelių panašumų. Tikslu nustatyti, kaip šie
modeliai skiriasi tarpusavyje, buvo apskaičiuotas išvestinis rodiklis – kiek
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slaugos ir dienos socialinės globos valandų tenka vienam pacientui priklausomai nuo projektinės veiklos trukmės (skirtumai tarp savivaldybių veiklos
pradžios siekė nuo 1 iki 6 mėn.). Statistinė analizė vyko tokia eiga:
(a) tam, kad būtų galima įvertinti projektų trukmės kintamojo įtaką
gautiems tyrimo rezultatams, apskaičiuotas išvestinis pacientų, aptarnautų
savivaldybėse per mėnesinį, skaičius (MPGn) padalinus visą pacientų
skaičių iš projekto veiklos trukmės (mėn.) kiekvienoje savivaldybėje; (b)
apskaičiuotas per mėnesį suteiktų paslaugų valandų skaičius atskirai dienos
socialinei globai (SGhm.) ir slaugai (Shm.);(c) atskirai apskaičiuotas vienam
pacientui tenkantis slaugos ir socialinės globos valandų vidurkis:
(Slaugos valandos vienam pacientui) PSh= Shm/MPGN,
kur, ShP –vidutiniškai vienam pacientui tenkančios slaugos valandos,
MPGN – vidutiniškai per mėnesį aptarnautų pacientų skaičius; Shm –
projekte per mėnesį suteiktų slaugos valandų skaičius savivaldybėje.
(Socialinės globos valandos vienam pacientui) PSGh= SGhm/MPGN
kur, SGhP – vidutiniškai vienam pacientui tenkančios socialinės globos
valandos, MPGN – vidutiniškai per mėnesį aptarnautų pacientų skaičius;
SGhm – projekte per mėnesį suteiktų dienos socialinės globos valandų
skaičius savivaldybėje.
Palyginus savivaldybes pagal vienam pacientui vidutiniškai suteiktų
socialinės globos ir slaugos paslaugų valandų skaičių išryškėjo trys skirtingos savivaldybių IP modelių grupės. Tikslu nustatyti statistinį skirtumų
tarp grupių reikšmingumą buvo skaičiuojamas IP modelių rodiklis –
IPM= PSh/ PSGh.
Vėliau atlikta ANOVA vidurkių dispersinė analizė pagal žemiau pateiktą
modelį:
IPM = IPMgrupė + paklaida,
kur IPMgrupė atitinka savivaldybių pasiskirstymą į grupes pagal IP modelius.
Tikslu pagerinti kintamojo IPM normalųjį pasiskirstymą, kaip būtina
sąlyga ANOVA analizės metodui, atlikta IPM kintamojo transformacija
logaritmu. Aukštesnė IPM kintamojo reikšmė reiškia didesnį valandų skaičių slaugymo paslaugoms, žemesnė – socialinėms paslaugoms IP paslaugų
modelyje. IPM grupių skirtumų reikšmingumas buvo nustatytas atlikus
TUKEY LSD testą (SAS, PROC GLM programa).
Tikslu nustatyti vidutinio mėnesinio pacientų skaičiaus atskirose savivaldybėse priklausomybę nuo socialinių ir slaugos paslaugų teikėjų specialistų
skaičiaus, atlikta daugialypė regresinė analizė. Vidutinis pacientų skaičius
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buvo naudojamas kaip priklausomas kintamasis, o socialinių ir slaugos
paslaugų teikėjų skaičius kaip nepriklausomi kintamieji (PROC REG, SAS
programoje). Taip pat atlikta daugialypė regresinė analizė, kur vidutinis
pacientų skaičius naudotas kaip priklausomas kintamasis, o slaugos ir
socialinės globos valandos analizėje – kaip nepriklausomi kintamieji (PROC
REG, SAS programoje).
Siekiant nustatyti, kaip savivaldybės skiriasi savo teikiamų socialinės
globos/slaugos paslaugų pobūdžiu pagal IP modelius, atlikta principinių
komponenčių analizė (PROC PRINCOMP, SAS). Kintamieji buvo standartizuoti prilyginus jų vidurkius nuliui, o dispersijas vienetui. Visos statistinės
analizės atliktos SAS statine programa (SAS, 1984). Aprašomajai statistikai
pateikti naudojama ArcMap programa.
3.4.2. Kokybinio tyrimo duomenų rinkimo ir analizės metodai
Kokybinei duomenų analizei buvo taikyta indukcinė ir dedukcinė kokybinė turinio analizė [16]. Indukcinės analizės metu transkribuoti tekstai buvo koduojami, sudaromos subkategorijos ir kategorijos [46]. Vėliau kategorijos grupuojamos į temas. Dedukcinė duomenų analizė buvo taikoma,
ieškant kaip IP veiksmingumo kriterijai atitinka teorinius kriterijus [16].
Integralios pagalbos veiksmingumas šiame darbe analizuojamas kaip
socialinis pokytis. Socialinio pokyčio siekį suponuoja dvi prielaidos: sukurti
naują organizacinę formą – IP mobilias komandas ir paskatinti IP paslaugų
kūrimo proveržį. Tuo pagrindu dedukcinėje duomenų analizėje buvo taikomos dvi vieną kitą papildančios socialinių pokyčių teorijos: G. Smale „Socialinių pokyčių siekimas per novacijas“ [191], A. Pettigrew ir R. Whipp
[160] „Strateginio pokyčio dimensijų teorija“.
Smale socialinio pokyčio įgyvendinimo procese akcentuojama novacijos
trejybė (angl. innovation trinity framework): kontekstas, specifinis novacijos
turinys ir raktinių žmonių interakcijos novacijos įgyvendinimo procese.
Novacijos trejybe Smale siekia atskleisti principus, sudarančius prielaidas
sėkmingai įgyvendinti socialinį pokytį.
Pettigrew ir Whipp analizuoja socialinio pokyčio dimensijas: kontekstą,
procesą, turinį ir jų tarpusavio sąveiką. Abi pokyčių teorijos išskiria konteksto svarbą suponuojant poreikį pokyčiui ir pačios novacijos (socialinio
pokyčio) turinį, kuris yra specifinis tam tikram kontekstui. Todėl analizuojant tyrimo duomenis taip pat buvo kreipiamas dėmesys į kontekstą ir
veiksnius, kurie paskatino 21 savivaldybę imtis iniciatyvos kurti integralios
pagalbos projektus. Taip pat buvo analizuojama, kokiais aspektais pasireiškė novacija arba, anot Smale, kas yra specifinė novacija mobilių koman58

dų kūrimo teikiamą integralią pagalbą asmens namuose socialiniame kontekste, kuriame ji įgyvendinama.
Analizuojant tyrimo duomenis buvo siekiama atskleisti, kaip vyko integralios pagalbos kūrimo ir įgyvendinimo procesas ir kokią įtaką pats procesas turėjo socialinio pokyčio pasiekimui. Tai antroji pagal Pettigrew ir
Whipp socialinio pokyčio dimensija – pokyčio įgyvendinimo procesas. Ši
dimensija siejasi su Smale novacijos trejybės raktinių žmonių interakcijos
procesais. Trečioji pagal Pettigrew ir Whipp socialinio pokyčio dimensija –
turinys, kuris šiame tyrime siejamas su mobilių komandų teikiama integralia
pagalba, paslaugos organizacine forma ir teikiamų paslaugų kokybe. Pettigrew ir Whipp atkreipia dėmesį, jog turinys yra jautrus kontekstui, todėl jis
pokyčio įgyvendinimo eigoje gali kisti ir pasiekti rezultatai gali skirtis nuo
pradinių socialinio pokyčio tikslų. Visos trys socialinio pokyčio dimensijos
(kontekstas, procesas ir turinys) yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Anot
šių autorių, socialinio pokyčio nesėkmė nereiškia, jog siekiamas pokytis
neatitiko poreikio. Tai gali būti tik netinkamo būdo ir priemonių (proceso)
pasirinkimo išraiška ar konteksto ignoravimo išdava. Analizuojant integralios pagalbos veiksmingumą buvo svarbu atsižvelgti į minėtas socialinio
pokyčio dimensijas ir socialinės novacijos trejybę. Pristatant tyrimo duomenis pagal tyrimo uždavinius, socialinio pokyčio konteksto ir proceso aspektai atskleidžiami pirmoje tyrimo rezultatų dalyje (4.1 skyrius), socialinio
pokyčio turinys pateikiamas tyrimo rezultatų 4.2 ir 4.3 skyriuose.
3.4.3. Tyrimo patikimumo bei pagrįstumo užtikrinimo metodai
Tyrimo patikimumui ir tikėtinumui (pagrįstumui) užtikrinti buvo taikyta
metodologinė trianguliacija (skirtingi duomenų rinkimo būdai: interviu,
fokusuotos diskusijų grupės, kiekybiniai projektinės veiklos rodikliai) ir
duomenų šaltinių trianguliacija (apklausiant paslaugų teikėjus ir paslaugų
gavėjus, naudojant dokumentų analizę); tyrėjų trianguliacija (tyrimo duomenys renkami ir temos išskiriamos tyrėjų diskusijų pagrindu) [5] ir teorinė
trianguliacija – Pettigrew ir Whipp teorinis pokyčio dimensijų analizės
modelis [160]; Smale socialinių pokyčių novacija konstravimas [191];
Wagner ir kt. pagalbos lėtinėmis ligomis sergantiems modelis ir informantų
įtraukimas [157], integralios pagalbos veiksmingumo samprata ir bruožais
(žr. 2.3 skyrių). Kadangi vertinamas LR SADM 2012–2015 m. vykdytos
integralios pagalbos veiksmingumas, analizė atlikta vertinant šios programos pasiektus tikslus. Tyrimo duomenų pagrįstumas buvo tikslinamas dviejų susitikimų su tyrimo dalyviais metu.
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4. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
Siekiant atskleisti naujai teikiamos integralios pagalbos namuose lėtinėmis ligomis sergantiems senyvo amžiaus žmonėms paslaugų veiksmingumą, svarbu atkreipti dėmesį, kad integrali pagalba Lietuvoje yra tam tikra
socialinė novacija. Ši novacija sukelia visuomenės tarpusavio sąveikos
pokyčius, sudaro prielaidas naujų socialinės organizacijos formų ir strategijų
atsiradimui. Tai, jog LR SADM 2012–2015 m. inicijuota integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimas prasidėjo pilotiniais projektais dalyje
savivaldybių. Taip Lietuvoje buvo taikytas Vakarų Europos ir kitose Vakarų
pasaulio šalyse įprastas socialinių pokyčių įgyvendinimo būdas – pokyčių
valdymas novacijomis (žr. 2.1.5 skyrių).
Pagrindinis skirtumas yra tas, kad minėtose šalyse, įgyvendinant IP pilotinius projektus, didžiausias dėmesys skiriamas paciento patiriamai paslaugos kokybei gerinti, tarpžinybinio sektoriaus paslaugų integruotumui užtikrinti. Lietuvoje integralios pagalbos pilotiniai projektai buvo inicijuoti
siekiant, kad nuolatinės slaugos poreikį turintys asmenys ir juos prižiūrintys
artimieji galėtų gauti slaugos paslaugas namuose [116].
Pagal LR SADM 2012-07-20 ministro įsakymu patvirtintą integralios
pagalbos plėtros programą, 21-oje savivaldybėje buvo parengti pilotiniai
projektai, aprašantys teikiamos pagalbos pobūdį, numatant paslaugos gavėjų
skaičių, planuojamų konsultuoti šeimų ir mobilių komandų skaičių. Savivaldybių socialinių paslaugų centruose suformuotos integralios pagalbos
mobilios komandos, teikiančios slaugos ir dienos socialinės globos paslaugas asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Šių komandų tikslas – užtikrinti priklausomų asmenų priežiūrą, sudarant
sąlygas artimiesiems grįžti į darbo rinką, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Pilotiniuose projektuose buvo sudarytos mobilios komandos papildomai įdarbinus slaugos specialistus: bendruomenės slaugytojus, slaugytojų
padėjėjus, kineziterapeutus. Dviejose savivaldybėse IP mobilios komandos
suburtos pirminės sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas teikiančiose
įstaigose. Integrali pagalba kiekvienoje savivaldybėje buvo teikiama tik
daliai savivaldybėje gyvenančių asmenų, turinčių nuolatinės specialiosios
slaugos poreikį. Integralios pagalbos projektai pasižymi socialinės novacijos
bruožais, nes keičiasi socialinis procesas visuomenėje: iš kartų solidarumu
paremtos interakcijos pereinama prie socialinio kontrakto santykių. Integralios pagalbos veiksmingumo įvertinamasis tyrimas leido nustatyti, kaip vyko
mobilių komandų teikiamos integralios pagalbos, naujos paslaugos kūrimo
procesas, kaip integrali pagalba rado terpę socialinės globos sistemoje,
kokio atsako sulaukė ši nauja paslaugų forma iš kitų sveikatos priežiūros ir
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socialinių paslaugų teikėjų, kaip pavyko komunikuoti skirtingiems sektoriams ir kaip sekėsi sutelkti formalios ir neformalios pagalbos teikėjus nesavarankiško asmens globai ir slaugai užtikrinti. Tyrimo rezultatai pristatomi
pagal tyrimo uždavinius. Integralios pagalbos kūrimo (ir įgyvendinimo)
konteksto ir proceso aspektai atskleidžiami pirmoje tyrimo rezultatų pristatymo dalyje (4.1 skyrius). Kituose tyrimo rezultatų skyriuose pristatomi
įvairūs integralios pagalbos, kaip socialinio pokyčio aspektai ir pilotinių
projektų pasiekti rezultatai.
4.1. Mobilių komandų teikiamos integralios pagalbos kaip naujos
organizacinės formos kūrimo ir įgyvendinimo procesas
Mobilių komandų teikiamos integralios pagalbos kaip naujos organizacinės formos kūrimo ir įgyvendinimo proceso analizė atskleidė tam tikrus
socialinio konteksto aspektus, kurie apsunkino socialinio pokyčio įgyvendinimą. Šis skyrius pradedamas konteksto analize ir po to kalbama apie patį
integralios pagalbos kūrimo ir įgyvendinimo procesą.

4.1 pav. Integralios pagalbos mobilių komandų kūrimo ir įgyvendinimo
procesas
Šioje dalyje pristatomi mobilių komandų teikiamos integralios pagalbos,
kaip naujos organizacinės formos kūrimo ir įgyvendinimo procesai, t. y.
(4.1 pav.), kaip IP idėja tapo realybe, kaip vyko komandų telkimo procesas,
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kaip pasireiškė komandiškumas ir kaip vyko funkcijų ir atsakomybių pasidalinimas.
4.1.1. Integralios pagalbos kūrimas: pasaulėvokos ypatumai kaip
konteksto išraiška
Smale teigia, jog novacija nebūtinai turi būti kažkas unikalaus ir naujo.
Novacija laikomas problemos sprendimas, kuris yra naujas tam tikram specifiniam kontekstui [190]. Šiuo atveju, integralios pagalbos asmens namuose įgyvendinimas reikalauja atpažinti ir suprasti kontekstą, kuriame
planuojama diegti novaciją, suprasti, kaip panaudoti žmonių ir aplinkos
savybes pokyčiui pasiekti [190]. Šis tyrimas leido atpažinti tam tikras
sovietinei pasaulėvokai būdingas nuostatas, kurios pasireiškė kaip iššūkis
paslaugos kūrimo ir įgyvendinimo procese.
„Įstatymai vykdomi, neklausinėjami“ Tyrimo duomenų analizė parodė, kad socialinės ir sveikatos apsaugos sistemose dominuojantis viešasis
(prieš tai buvęs valstybinis) sektorius veikia griežtai pagal hierarchinį pavaldumą, nėra palanki terpė pakyčiams įgyvendinti. Viešojo sektoriaus sprendimų priėmimas nelankstus, paremtas nusistovėjusiomis teisinėmis procedūromis ir normomis, kurių laikomasi nepaisant to, kad kai kurios yra neadekvačios realybei. Laikymasis nuostatos „įstatymai vykdomi, neklausinėjama“ sukuriamas paraidinis bet kokios normos, tvarkos ar teisės akto
vykdymas, atitrūkstant nuo teisinio akto esminio tikslo ar principų. Veikiant
griežtai pagal hierarchinį kontrolės galios mechanizmą, įsitvirtina stagnacija, sukuriama realybė, priverčianti vykdyti nenaudingas procedūras, eikvojami ištekliai.
Savivaldybės integralios pagalbos projektus pradėjo skirtingu metu.
Viena pagrindinių vėlavimo priežasčių – užtrukęs higieninio paso ir licencijos sveikatos priežiūros paslaugoms (slaugos ir kineziterapijos) teikti gavimo procesas. Socialinių paslaugų centrai (toliau SPC) norėdami gauti
licenciją sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, turėjo įrengti atskirą patalpą
slaugos specialistams. Reikalavimai licencijai įgyti pasižymėjo biurokratiniu
nelankstumu, galios demonstravimu ir atitrūkimu nuo realybės, neatsižvelgimu į kontekstą ir paslaugos pobūdį. Visos socialines paslaugas teikiančios
įstaigos turėjo įrengti patalpą atitinkančią medicinos kabinetui keliamus
reikalavimus. Nepaisant to, kad paslauga teikiama asmens namuose ir joks
pacientas niekada įstaigoje nesilankys.
Reikėjo keisti pastato paskirtį, nes mes socialinių paslaugų centras. Reikėjo
įrengti kabinetą, kuris atitiktų reikalavimus ir bendruomenės slaugytojai ir
kineziterapeutei. Masažo lovą kabinete reikėjo pastatyti, nes prašome licencijos ir kineziterapijos paslaugoms. Nors mes aiškinom, kad kineziterapeutas į
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namus pas žmogų važiuos. Bet mums pasakė, kad kartelės dėl mūsų nenuleis
<… >. Kai viską sutvarkė registrų centre… Ir taryba turėjo sprendimus
priimti. Tas procesas labai užtruko…“ (SPC administratorius, savivaldybė 5).

Sveikatos priežiūros įstaigai, besiruošiančiai teikti naują IP paslaugą,
jokie reikalavimai patalpoms, kuriose glausis IP tarnyba ir mobilios komandos, nebuvo keliami.
Man parodė kelią į pagalbines poliklinikos patalpas, kur pas save pietų
pertraukai buvo sugrįžusios slaugytojos. <...> Atėjusi radau tvarkingas patalpas, kurios taip pat buvo naudojamos ir slaugos priemonių sandėliavimui.
Slaugytojos susėdę prie stalo pietavo. Likau nustebus, nes šios patalpos
skyrėsi nuo prieš tai lankytų socialinių paslaugų centrų, kur slaugytojos turėjo
atskirą įrengtą medicinos kabinetą (2014–08–21, iš tyrėjos užrašų).

Tokie biurokratiniai reikalavimai reiškė lėšų švaistymą, nes stacionari
kineziterapijos lova įstaigos patalpose, kuri niekada nebus panaudota slaugomiems ligoniams namuose. Gyvenimas ne realybėje yra totalitarinės visuomenės bruožas [7]. Betikslių reikalavimų įgyvendinimas paverčia darbą
triūsu, kuriame nelieka erdvės asmens iniciatyvai, laisvei ir norui veikti [6].
Kai taisyklės atskiriamos nuo jų tikslo ir konteksto, tai pats reikalavimų
išpildymas virsta tikslu. Toks reikalavimų, normų, teisės aktų įgyvendinimas ima veikti disfunkciškai. Pagrindinė funkcija – sudaryti sąlygas
kokybiškai asmens poreikius atitinkančiai paslaugai teikti – lieka neišpildyta.
Kitas gyvenimo ne realybėje aspektas, jog reikalavimai, įsakymai ir
tvarkos atsiejamos nuo tikslo, išteklių ir galimybių. Tai galima sieti su kitu
sovietinės sistemos pasaulėvokos paveldo bruožu – atsakomybės sampratos
deformacija, kurioje sunykęs abipusių mainų principas. Atsakomybė suvokiama vienpusiškai arba suteikiamos atsakomybės dydis neproporcingas
turimai kompetencijai ir galiai [84]. Totalitarinėje visuomenėje atsakomybė
perkeliama į žemesnę grandį, kuri praktiškai neturi galios sprendimų priėmimui ir išteklių paskirstymui. O viršiau esanti grandis neįpareigojama
atsakyti už išteklių ir sąlygų atsakomybei vykdyti sudarymą. Įsigalėjus
tokiai praktikai, susiformuoja tam tikros išlikimo strategijos, reikalavimų
vykdymo imitacijos ir šią strategiją atitinkančios kontrolės sistemos. Tuomet pagrindinis reikalavimas – viskas struktūriškai teisingai turi būti užfiksuota dokumentuose.
... pas mus viskas aišku. Kas nurodoma raštiškai ‘iš viršaus’ – turim vykdyti.
Jei nevykdom, nes tai neįmanoma, turim bent popieriuose parodyti, kad
vykdom. O viršininkai vis tiek viską tik pagal popierius tikrina. O popierius,
žinote, viską iškenčia... (administratorius, savivaldybė 8).
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...Žinot, pirmoje vietoje yra dokumentacija. Veikla niekam nerūpi (SPC administratorius, savivaldybė 16).

Tokį vadovaujančio asmens pasisakymą galima interpretuoti kaip nesaugumą, nes realybės problemų iškėlimas ar nesėkmių parodymas, aukštesnės institucijos vertinamas kaip vadovo nekompetencija. Toks grįžtamojo
ryšio blokavimas (ypač viešajame sektoriuje) užkerta kelią dialogui ir
stipriai apsunkina realiai veikiančios sistemos tobulinimą ir plėtojimą.
Formuojasi dvi įsakymų leidėjų „iš viršaus“ ir „žemiau esančių vykdytojų“
realybės, kurios viena nuo kitos vis labiau tolsta. Tai suponuoja prielaidą,
kodėl LR SAM, perskirstydama nepanaudotus net du trečdalius lėšų namų
slaugai, teigia, jog poreikio namų slaugai nėra [138]. Tuo tarpu artimieji,
slaugantys ligonius namuose, stokoja slaugos namuose paslaugų, jaučiasi
bejėgiai, nes yra palikti vieni slaugyti sunkius ligonius (žr. 4.3 skyrių).
Šios atskirties pasekmės skaudžiausiai paliečia pažeidžiamiausią grupę –
ligonius, kuriems turėtų tarnauti sveikatos apsaugos sistema. Atotrūkis, anot
Rogers, vyksta dėl užgniaužto grįžtamojo ryšio arba pavaldume esančiųjų
polinkio pateikti pagražintą realybę, siekiant palankesnio vadovų vertinimo.
Taip aukštesnėje subordinacinėje padėtyje esantieji susidaro iškreiptą
realybės vaizdą [178]. Tačiau posovietinės erdvės visuomenėse šį atotrūkį
sustiprina pasaulėvokoje, įsitvirtinusi asmens beteisiškumo baimė, kai
visiškai skirtingos taisyklės galiojo valdžios pozicijoje esantiems ir valdžios
neturintiesiems asmenims. Problema kyla ir dėl griežto sveikatos ir
socialinės apsaugos sričių žinybiškumo, kai dvi labai artimos sistemos veikia kaip tarpusavyje nesusiekiantys indai. Ypač problema išryškėja, kai
susiduriama su vienišų ligotų žmonių , kuriems reikalinga abiejų žinybų
pagalba, situacijomis.
Kad būtų teikiamos socialinės paslaugos sunkiai sergančiam lėtiniam ligoniui,
šeimos gydytojas turi duoti nukreipimą. Tačiau kada ligonis toks sunkus, kad
negali pats kreiptis, informacija šeimos gydytojo nepasiekia, dokumentai nėra
užpildomi ir ligonis negali gauti reikalingų nei socialinių, nei slaugos
paslaugų (socialinių paslaugų skyriaus administratorius, savivaldybė 5).

Tokie atvejai lieka abiejų sistemų užribyje. Jie nefiksuojami statistikoje.
Taigi, galima manyti, kad viešojo sektoriaus sistemoje stinga dialogo tarp
mikro, mezo ir makro lygmenų. „Tikru žodžiu“ pagrįsto dialogo nebuvimas
blokuoja paslaugų plėtrą, pokytį daro neįmanomu [52]. Tyrimas atkleidžia,
kad paslaugų teikėjai norėtų veikti kitaip, tačiau išeiti iš šio modelio trukdo
internalizuotos kliūtys ir organizacijose įsitvirtinusios konteksto nuostatos.
Horizontalūs susitarimai neįpareigoja („kodėl nepakanka įsakymo
bendradarbiauti“). Vertikalės principu „iš viršaus į apačią“ veikiančioje
sistemoje, pagrindiniu veiklos varikliu tampa paklusnumas valdžią turin64

čiam autoritetui. Tik aukštesnes pareigas turinčio asmens pavedimai ir
nuomonė yra svarbūs. Komandinis darbas, bendras tikslo siekimas lieka
antraeiliu dalyku. Todėl horizontalių santykių puoselėjimas nėra vertinamas.
Šis konteksto aspektas yra viena pagrindinių kliūčių plėtoti realų tarpžinybinį bendradarbiavimą ir įtvirtinti į pacientą orientuotą modelį viešajame
sektoriuje. Galima manyti, kad dėl šių priežasčių net ir patvirtinus bendrą
slaugos ir socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašą integralių paslaugų
teikimas sunkiai judėjo [122]. Socialinių paslaugų teikėjai pažymėjo, jog jie
dažniausiai atsidurdavo prašytojo vaidmenyje.
Mes [socialiniai darbuotojai] teikėme dienos socialinę globą, o slaugos dalį
turėjo teikti specialistai, dirbantys sveikatos priežiūros įstaigose. Mes buvome
su jais sudarę sutartis, bet nebuvo iš tiesų koordinuojama. Mes labai jų
prašėm, kad jų slaugytojai bent kartą per mėnesį apsilankytų pas tuos žmones,
kuriems paskirta dienos socialinė globa. Reikėjo mums [socialiniams darbuotojams] eiti, prašyti [slaugytojų]:“ lankykite [ligonius namuose] (socialinių
paslaugų administratorė, savivaldybė 4)

Toks santykis, iš esmės prieštarauja bendradarbiavimo esmei. Dialogas
įmanomas tik esant lygiaverčiams santykiams. „Dialogas negali vykti tarp
tų, kurie nori įvardyti pasaulį, ir tų, kurie nenori jo įvardyti <...>. Dialogas
yra susitikimas, kai jo dalyviai savo refleksiją ir veiksmus vieningai nukreipia į pasaulį, kurį reikia pakeisti“ [52, P. 62]. Taigi, tam, kad vyktų
tikras bendradarbiavimas, būtinas horizontalių santykių puoselėjimas, kai
dalyviai kartu reflektuoja situacijas ir kartu veikia. Bendras tarpžinybinis
veikimas, teikiant namų slaugos paslaugas, praktiškai nevyko. Susitarimai
nebuvo pasiekti arba jų nebuvo laikomasi, bendradarbiavimas apsiribojo
ataskaitų forma.
Mes pirmieji dar 2008 pradėjome plėtoti dienos socialinę globą žmonėms su
slaugos poreikiu. Pradėjom gauti iš valstybės finansavimą. Ji labai
pasiteisino, nes labai jos reikėjo. Buvo reikalavimas ir prašymas, kad būtų
slaugytojas šalia. <...> Pagal bendrą ministrų įsakymą mes tvarkos aprašą
turėjom pasirašę. Bet žinot, kiekvienas važiuodavo sau: mes [socialiniai
darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai] sau, jie [slaugytojai] sau. Tai
tas bendradarbiavimas būdavo toksai, kad pirminės sveikatos priežiūros
centrai pateikdavo mums ataskaitas, kiek jie kiekvieną ketvirtį suteikė namų
slaugos paslaugų, ir viskas (SPC administratorius, savivaldybė 10).

Nors bendras 2007 metų ministrų įsakymas rekomendavo globos ir
slaugos paslaugas teikti bendradarbiavimo principu, pats paslaugos koordinavimo mechanizmas liko neaiškus ir paslaugos teikimas nevyko („Kaip tas

įstatymas abiejų ministerijų. Teoriškai arklys, o praktiškai neveža“. Socialinio
darbo administratorius, savivaldybė 18). N. Goodwin teigia, kad paslaugų

koordinavimas yra vienas svarbiausių IP elementų [61]. Šio tyrimo duo65

menys atskleidžia, kad IP paslaugų kūrimas Lietuvoje, susidūrė su horizontalių ryšių nuvertinimu. Autoritarinių santykių kontekste, dominuojant
išlikimo visuomenės vertybinėms nuostatoms, prioritetas suteikiamas jėgos,
o ne galios santykiams. Horizontalūs ryšiai tokioje visuomenėje nelaikomi
svarbiais ir reikšmingais. Susiskaldžiusioje posovietinėje visuomenėje,
drauge veikiančių individų įgyjama bendra auganti galia, kylanti iš kolektyvinės valios ir gimstanti per kuriamus santykius, lieka užblokuota [82].
Skirtingas savybes turinčių „asmenų sutelktumas kuria galią“ ir kartu „galią
išlaiko gyvą“ [82]. Siekiant pokyčių, galios veiksnys turi ypatingą svarbą.
Pokyčiai tampa įmanomi, kai realybė reflektuojama ir vertinamas grįžtamasis ryšys, reaguojama į pasikeitusią situaciją ir keliamus naujus iššūkius.
Dėmesys šios kliūties įveikimui buvo antras svarbus veiksnys sėkmingam
mobilių komandų subūrimui ir IP įgyvendinimui.
Netolerancija įvairovei – kliūtys iniciatyvai. Kita tyrime išryškėjusi
kliūtis – posovietinės visuomenės paveldui būdingas skirtybių netoleravimas. Nuasmeninta, atskiro žmogaus unikalumą neigusi lygiavos principu
veikusi sistema, tarnavo hierarchinei valdžios kontrolei įtvirtinti. Iki šiol
visos valstybinės institucijos savo pagrindine veiklos funkcija įvardija
kontrolę. Kontrolė yra valdžios raiškos forma. Išlaisvintas kūrybiškumas ir
iniciatyvumas yra viena didžiausių grėsmių valdžios kontrolei išlaikyti. Bet
kokia iniciatyva nėra skatinama ar palaikoma, o atvirkščiai – baudžiama.
Tyrimas parodė, kad socialines paslaugas teikiantys darbuotojai negalėjo
keisti situacijos, nes žinybinis atskyrimas tarp socialinės ir sveikatos
sistemos buvo labai griežtas. Ankstesnis vienos iš savivaldybių bandymas
peržengti socialinės sistemos ribas buvo traktuojamas kaip pažeidimas,
nepaisant to, kad paslaugos reikalingumo ir teigiamų klientų atsiliepimų.
Mūsų savivaldybėje buvo įdomi situacija. 2000 m. kūrėsi socialinių paslaugų
centras ir jau tada centre vienas padalinys buvo pagalbos namuose tarnyba,
kurioje buvo ne tik socialinis darbuotojas ir lankomos priežiūros darbuotojai,
bet ir masažuotojas, slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. Taigi, mes jau nuo tų
metų panašią paslaugą teikėm. Ir slaugytojos lankėsi, turėjom ne vieną. Mes
čia visi entuziastai, mūsų valdžia pritarė geranoriškai. Bet po kelių metų
turėjom auditą. Auditas tuomet išaiškino, kad mes kaip įstaiga ir teisės neturim
[slaugos namuose paslaugoms teikti], nes neturėjom licencijos. Slaugytojos
turėjo licenciją, bet kaip specialistai. Tuo metu nebuvo jokios sistemos, kad
socialinių paslaugų įstaigai duotų licenciją. Po audito buvo pateiktos išvados
ir mes turėjom nutraukti tas paslaugas ir liko tik socialinės paslaugos. Bendruomenės slaugytojos buvo atleistos iš darbo... (SPC administratorius, savivaldybė 4).

Pokyčio siekis reiškia novacijos įgyvendinimą, kuris neatsietinas nuo
rizikos, idėjų generavimo. Novacija apima modifikacijas, išradimus, atra66

dimus, idėjų pritaikymą, procesą ir jo padarinius, kurie yra nauji tam tikrai
organizacijai ar kitai visuomeninei struktūrai [85]. Kai iniciatyva nepalaikoma ir baudžiama, išmokstama vengti bet kokios rizikos. Antra vertus, pats
vienodumas veikia kaip vidinis barjeras kūrybiškumui plėtotis, naujų paslaugos formų ieškojimui. Kuriant naujas paslaugas laikomasi nuostatos
„viskas iš karto arba nieko“. Reformų ir revoliucijų keliu pokyčius konstravusioje visuomenėje, evoliucinis palaipsninis pokyčių kelias nepripažįstamas [84].
[Pacientų patiriamos] problemos yra ne tik socialinės, bet daugiausia medicininės problemos. Mes [socialiniai darbuotojai] norėjome rasti bendrą kalbą
su pirminės sveikatos centrais, tuo labiau, kad toks bendras ministrų įsakymas
buvo parašytas <...> Radome tik vieną [sveikatos centrą], kuris tikrai mus
priėmė ir darbiniai normaliai kalbėjo ir galbūt būtume sutarę. Bet kas iš to
vieno... Tai taip ir liko ta mūsų idėja....“ (SPC administratorius, savivaldybė
16).

Tai, jog šioje savivaldybėje tik vienas pirminės sveikatos priežiūros
centras buvo nusiteikęs bendradarbiauti teikiant bendras slaugos ir socialinės globos paslaugas, socialinis paslaugų centras tokį nusiteikimą priėmė
kaip kliūtį, o ne kaip galimybę pradėti naujo pobūdžio paslaugos teikimą.
Pradėjus bendrą paslaugos teikimą su vienu centru, būtų išlikusi galimybė
paslaugą palaipsniui plėtoti. Ši citata atspindi vyraujančią sampratą, kad
viešojo sektoriaus paslaugos turi iš karto apimti visą rajoną ir turi būti
vienodos. Šis įsigalėjęs posovietinės erdvės mąstymas neleidžia vystyti
horizontalių santykių ir vertinti jų kaip reikšmingų profesinėje veikloje.
Tai kas, kad mes savivaldybininkai tarp savęs pasikalbame?! Vis tiek turi
mums ministerija aiškiai pasakyti, kaip dirbti, nurodyti, kaip turi būti iš tikrųjų. Tai kas, kad išgirdau, jog vieni mano taip, o kiti bandė taip. Nepradėsim
juk dirbti kaip kas išmanom. Kas ir būtų?!. (SPC administratorius, valdybė
19).

Administratorės požiūriu vieninteliai teisingi sprendimai, gali būti tik
„nuleisti iš viršaus“ ir būtinai turi būti vienodi visoms savivaldybėms. Tokiu
būdu nelieka erdvės ieškojimui ir savitumo kūrimui. Toks mąstymas atspindi ir kitą realiją – internalizuotą atsakomybės nusiėmimą, kuris gali
reikšti tam tikrą išlikimo strategiją. Ši strategija išvaduoja nuo atsakomybės
priimti sprendimus, kurti, ieškoti naujų veiksmingesnių būdų problemoms
spręsti. Toks atsakomybės perkėlimas, sudaro visas sąlygas dėl nesėkmių
kaltinti „valdžią“, kuri neteisingai daro, o save pateikti kaip nieko dėtą
neteisingų „valdžios“ sprendimų vykdytoją.
Taigi, „vienodumas“ veikė kaip kliūtis, konstruojant į pacientą ir jį
globojančio asmens poreikius orientuotas IP paslaugas. Galbūt dėl šios
67

priežasties dalis savivaldybių pradėjusių IP pilotinius projektus, rinkosi
supaprastintą IP paslaugos teikimo modelį, kuriame visiems paslaugos gavėjams teikiamas vienodas paslaugos paketas. Tokioje savivaldybėje visiems paslaugos gavėjams nepriklausomai nuo ligonio ar jo artimųjų poreikio buvo teikiamos vienodos trukmės paslaugos, vienodu santykiu paskirstant slaugos ir socialines paslaugas.
4.1.2. Pilotinių integralios pagalbos projektų kūrimo procesas.
Virsmas įvyko: kaip ir kodėl?
Tyrimas atskleidė, kad LR SADM atstovams, iniciavusiems IP paslaugas,
didele dalimi įveikti šias aukščiau minėtas kliūtis. Tai ypač reikšmingas
pasiekimas, nes pasaulėvoka sunkiausiai pasiduoda pokyčiams [90].
Dialogu grįstas IP plėtros programos rengimas. LR SADM priėmus
sprendimą pradėti IP paslaugų plėtrą pilotinių projektų, 2011 m. buvo
paskelbtas kvietimas visoms savivaldybėms. Į kvietimą atsiliepė 22 savivaldybės, kurios vėliau (vienai pasitraukus iš paslaugos kūrimo proceso)
tapo ankstyvaisiais IP paslaugos priėmėjas (angl. adapter) – pilotinius IP
projektus įgyvendinančiomis savivaldybėmis. IP plėtros programos rengėjai
iš LR SADM reguliariai susitikinėjo su savivaldybių atstovais metus laiko.
Susitikimų metu buvo diskutuojama ir svarstoma kaip realiai teikti IP paslaugas namuose, kokie teisinio reglamentavimo aspektai turėtų atsirasti
naujai ministro įsakymu parengtoje IP plėtros programoje. Tarp susitikimų
su ministerijos atstovais kai kurios savivaldybės tarpusavyje pradėjo regionines diskusijas. Jos išliko gyvybingos viso pilotinių projektų įgyvendinimo proceso metu.
Mes dažniausiai tardavomės telefonais. Buvo čia pas mus visi kelis kartus
suvažiavę. Kadangi mes čia tokie pionieriai Žemaitijoje. Tai ir Kretinga buvo
atvažiavusi ir Raseiniai sėmės iš mūsų patirties. Bendrai darėm, žiūrėjom, kaip
čia reikia viską daryti (SPC administratorius, savivaldybė 16).

Tokiu būdu pavyko suderinti „įsakymų iš viršaus“ vykdymą ir vietos
iniciatyvas. Šie susitikimai ir diskusijos su LR SADM atstovais palaikė ir
skatino savivaldybes kurti savąjį IP modelį, atsižvelgiant į vietos problemas
ir išteklius. Ministerijos atstovų dėmesys savivaldybių problemoms palaikė
ir skatino iniciatyvą. Toks procesas buvo novatoriškas Lietuvos kontekste
[81]. Kitas svarbus aspektas, jog IP namuose paslaugos idėja, išeinanti iš LR
SADM iniciatorių pasižymėjo siekiu kurti į pacientą orientuotos pagalbos
modelį [81]. Todėl pati IP paslaugos idėja taip pat laikytina socialine novacija.
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Kitas nemažiau svarbus socialinės novacijos aspektas – žmonės, jų patirtys ir kompetencijos, kuriomis pasižymėjo LR SADM atstovai – IP „pokyčio agentai“ (angl. change agents) ir pilotinius IP projektus vykdžiusių
savivaldybių ir įstaigų administratoriai – „ankstyvieji priėmėjai“ (angl. early
adopters) [191]. Vienas iš LR SADM atstovų – makro lygmens pokyčio
agentų – turėjo medicininį ir socialinio darbo profesinį pasirengimą ir
teorinį pasirengimą socialinių novacijų srityje. Tokia patirtis leido apjungti
skirtingų sričių kompetencijas ir suprasti prielaidas, būtinas socialiniam
pokyčiui (socialiniai novacijai) įvykti. [81]. Antra vertus, makro lygmens
atstovai buvo ne tik pokyčio agentai-iniciatoriai, bet kartu atliko „nuomonės
formavimo lyderių“ ir „išteklių vartininko“ vaidmenis [81]. Be struktūrinių
fondų paramos IP projektai nebūtų galėję startuoti.
Makro lygmens atstovai suvokė dialogo svarbą ir jį puoselėjo IP kūrimo
procese. Šis dialogas pasižymėjo „tikro sakymo, lygiaverčio santykio, tikrovės suvokimo kaip vyksmo“ [52], „kreipimasis čia ir dabar į kitą žmogų,
išliekant atviru kitam“, „daugiašalių interakcijų“ [220] prasmėmis. svarbos
suvokimu ir jo puoselėjimu IP kūrimo procese. Dialogas sukūrė palaikymo
„iš viršaus“ atmosferą. IP paslaugų kūrėjai pasijuto išgirsti ir tai skatino juos
įsitraukti į naujos paslaugos kūrimą, palaikė iniciatyvumą, padėjo atrasti,
dalinimosi matymais ir patirtimi tarpusavyje su kitomis savivaldybėmis
naudą.
Dirbome pasitardami su keliais rajonais. Tie būsimo modelio aptarimai su
SADM ir kitomis savivaldybėmis davė labai daug, Mums įdomu buvo pradėti
kažkokį tą naują darbą, savo paslaugas išplėsti ir, aišku, jų kokybę pagerinti.
(SPC vadovė, savivaldybė 21).

LR SADM taikytas metodas pasižymėjo dalyvavimo, grįsto vadovavimu
bruožais. Savivaldybių atstovai, kaip pilotinių projektų kūrėjai, buvo skatinami dalintis savo mintimis ir idėjomis, siūlyti, ieškoti ir priimti sprendimus, kaip turėtų atrodyti IP mobilių komandų teikiama pagalba [105].
Ministerijos inicijuoti ir vėliau palaikomi susitikimai su atstovais savivaldybių, planuojančių dalyvauti kuriant ir įgyvendinant IP pilotinius projektus, padėjo suburti pokyčiui vadovaujančią koaliciją ir išryškinti IP projektų
viziją [94] bei sukūrė prielaidas horizontalių ryšių tarp organizacijų mezgimui. Tarp savivaldybių susiformavę bendradarbiavimu grįsti santykiai išliko
viso IP projektų įgyvendinimo laikotarpiu.
Galimybė kurti savo modelį. Visų bandomųjų projektų paslaugų teikėjai (paslaugų administratoriai ir organizatoriai) interviu metu išsiskyrė
angažuotumu, dėl ko buvo nustebta. Veikimas su užsidegimu ir atsidavimas
ypač išryškėjo bendraujant su paslaugos organizatoriais ir administratoriais,
kurie dalyvavo rengiant LR SADM IP plėtros programą ir tapo IP projektų
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įgyvendintojais. Jie buvo tarsi naujai gimusios IP paslaugos tėvais, dalyvavusiais pradedant ir gimstant savam „kūdikiui“.
Mes čia dienom naktim svarstėme, kol susikūrėme savo modelį.. .Įdėjome labai
daug darbo ir pastangų. Džiaugiamės dėl visų pasiekimų ir nesėkmių... (SPC
vadovė, savivaldybė 3).

Toks teigiamas tyrimo dalyvių patyrimas veikė įgalinančiai. Antra vertus,
jie galėjo kurti savo IP modelį ir tai buvo dar vienas paslaugos kūrimo
proceso išskirtinumas. Žmonės jautėsi įtraukti į paslaugos kūrimo procesą,
jie buvo ne pasyvūs vykdytojai, o aktyvūs kūrėjai. Tyrimais nustatyta, jog
įtrauktis, tapsmas organizacijos kuriamos vertės dalininku stiprina darbuotojų angažuotumą, skatiną visišką asmens atsidavimą darbui [156]. Galimybė kurti savo IP paslaugų teikimo modelį veikė kaip veiksnys, stiprinantis
pilotinių projektų kūrėjų angažuotumą.
Kaip minėjome anksčiau kvietimą dalyvauti IP paslaugų plėtroje gavo 60
Lietuvos savivaldybių. Į kvietimą atsiliepusios savivaldybės pasižymėjo tam
tikrais ypatumais. Žemiau pateikiami pagrindiniai savivaldybių išskirtinumai, kuriuos pavyko atskleisti šio tyrimo metu. Be abejo, kvietime dalyvavusių savivaldybių angažuotumas buvo vienas pagrindinių veiksnių, lėmusių bandomųjų projektų sėkmę ir gebėjimą ne tik pasiekti užsibrėžtus rodiklius, bet ir juos viršyti.
IP paslaugos kūrėjų atvirumas pokyčiams. Pilotiniuose projektuose
dalyvaujančioms savivaldybėms buvo būdingi atskiri atviros organizacijos
bruožai, t. y., atvirumas naujovėms ir kūrybingumas, pasireiškiantis naujovių kūrimu [50], būdinga kultūra siekti pokyčių, įgyvendinti įvairius projektus. Nepaisant to, jog šios organizacijos priklausė viešajam sektoriui ir
turėjo nuolatinį finansavimo šaltinį iš biudžeto, jos vykdė projektinę veiklą.
IP pilotiniai projektai buvo dalis šios projektinės veiklos.
Gavom pasiūlymą dalyvauti pilotiniam projekte ir mes sutikom dalyvauti.
Kadangi mes norim visokių naujovių ir esam imlūs, mes daug projektų
vykdom, todėl norėjom dalyvauti (SPC administratorius, savivaldybė 16).

Tyrimai atskleidžia, jog darbuotojų įtraukimas ir organizacijų atvirumas
novacijoms gerina organizacijos našumą, darbuotojų norą veikti [156].
Nauja veikla tampa iššūkiu ir nauju siekiu darbo rutinoje. Todėl šių organizacijų atvirumas novacijoms ir noras plėtoti paslaugas, siekis jas tobulinti
paaiškina darbuotojų atsidavimą naujos mobilių komandų teikiamos IP
namuose paslaugų kūrimo ir įgyvendinimo procese.
Rizikos toleravimas. Projektinės veiklos vykdymo patirtis leido IP paslaugų administratoriams ir organizatoriams įgyti papildomas kompetencijas
ir nuostatas. Vykdant projektus tenka susidurti su situacijomis, kurios nėra
iš anksto suplanuotos. Tokiu būdu reikia gebėti veikti neapibrėžtumo są70

lygomis, greitai priimti sprendimus, išmokti rizikuoti, veikti staigiai ir intensyviai dirbti.
Aš turiu pasakyti, kad mes labai gerai susisukom su tuo pasiruošimu <...> mes
buvom labai gerai pasiruošę tam projektui, kad jau rugpjūčio 1 d. dieną
funkcionavom pilnai. Jau liepos mėnesį buvom gavę licenciją sveikatos
priežiūrai paslaugoms teikti. Kai tik prasidėjo kalbos, pas mus prasidėjo
darbai. Aišku, mes rizikavom, juk nebuvo šimtaprocentinės garantijos, kad
pinigai mums ateis. Bet vis tiek mes važinėjom, mes viską labai mąstėm, mes
skaitėm įstatymus, mes labai domėjomės, visur tuoj pradėjom važinėti, kaip čia
gauti tą higienos pasą, <...> kokie čia tie reikalavimai, kas čia turi būti. Labai
daug domėjomės. Balandžio mėnesį mes gavom higienos pasą, o po trijų
mėnesių liepą jau gavome licenciją sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
Tam prieš tai turėjome remontą pasidaryti. Projektą pas mus braižė ir čia
daug ką darėm, ir viešieji. <...> kitiems ten terminai spaudė, o mes jau buvome viską pasiruošę ir tik projektas buvo pradėtas finansuoti, mes ir startavom (SPC administratorius, savivaldybė 9).

Naujo projekto rengimas, tyrimo dalyviams reiškė papildomą darbą greta
įprastų veiklų. Tyrimas parodė, kad mobilių komandų veiklos pradžia priklausė nuo projekto vykdytojų pasirengimo prisiimti riziką ir atliktų
paruošiamųjų darbų. Iniciatyvumas labiau būdingas nevyriausybiniam
sektoriui nei viešajam (NVO neturi nuolatinio pajamų šaltinio). Be to, imtis
iniciatyvos ir rizikuoti savivaldai priklausančiose biudžetinėse įstaigose
gana sudėtinga dėl ilgai trunkančių biurokratinių procedūrų. Socialinių paslaugų įstaigos yra naujai besiplėtojančios organizacijos, todėl turėjo įvairią
patirtį apie iniciatyvų įgyvendinimą. Pvz., paslauga pasiekusi teigiamų
rezultatų ir sulaukusi pozityvių atsiliepimų buvo nutraukta dėl tam tikrų
biurokratinių neatitikimų (žr. 4.1.1 skyrių). Galima manyti, kad dėl to kai
kurios savivaldybė nebuvo ryžtingos ir vengė rizikuoti.
Ankstesnė bandymas kurti IP paslaugas. Kita priežastis, dėl kurios į
kvietimą atsiliepė būtent šios savivaldybės buvo ta, jog jos turėjo ankstesnę
paslaugų namuose teikimo patirtį (lankomosios priežiūros ir dienos socialinės globos). Visos savivaldybės suvokė, jog nuolatinės slaugos poreikį
turintiems ligoniams reikalingos kompleksinės paslaugos.
Kad reikia dirbti ne tik mums [socialiniams darbuotojams] mes tą supratome,
kadangi mes teikiame paslaugas į namus. Dienos socialinė globa ypatingai yra
reikalaujanti kompleksinio darbo, nes tai yra žmonės gulintys, su slaugos
poreikiu ir kitomis įvairiausiomis problemomis. Ir tos problemos yra ne socialinės, bet daugiausia medicininės problemos (SPC administratorius, savivaldybė 16).

Suvokdami, jog būtinas visuminis požiūris į pacientą ir jam teikiamas
paslaugas, kai kurie SPC anksčiau bandė teikti dienos socialinės globos
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paslaugas bendradarbiaujant su pirminės sveikatos priežiūros centrais. Tačiau šios pastangos buvo nesėkmingos.
...mes jau penki/šeši metai bandėm įgyvendinti ilgalaikės priežiūros paslaugų
teikimą, kuris yra patvirtintas bendru ministrų įsakymu, bet mums sunkiai
sekėsi <…> Kada išgirdome apie tokią galimybę, tuomet mes kabinomės už
jos. SPC direktorės pavaduotoja, savivaldybė 16).
Mes ir visokias tvarkas buvom sugalvoję, ir šnekėjomės su gydytojais ir su
pirminės sveikatos priežiūros centrų vadovais, bet tas bendradarbiavimas
mums labai sunkiai ėjosi (SPC administratorius, savivaldybė 21).

Bandymas įdarbinti slaugytojus taip pat nepavyko, nes socialinių paslaugų centrams nebuvo teikiamos sveikatos priežiūros paslaugų licencijos.
Vienas socialinių paslaugų centrų bandė integruoti į dienos socialinės
globos paslaugas namų slaugos paslaugas perkant paslaugas iš privačios
slaugos tarnybos. Tačiau ir šis modelis neteikė norimo rezultato.
...kai teikėm socialinę globą, tai medicinines paslaugas pirkom iš vienos
tarnybos, kuri tokius specialistus turėjo. Kokia paslauga, kai slaugytoja
vienąkart per mėnesį vieną valandą nuvažiuoja pas tą žmogų? Ką ji gali
padaryti – pamatuoja kraujo spaudimą, pažiūri kokius vaistus vartoja ir
viskas. Dabar, kai turim savo seselę, tai ji aplanko [IP paslaugų gavėjus
pacientus] ir kartą per savaitę. Bent jau dukart per mėnesį ji pas visus
nuvažiuoja. Jau yra visai kitaip. Tarkim tiems, kas turi cukrinį diabetą,
viršsvorį, pragulas. Arba tarkim, ausų plovimas <...> Atsirado, ko siekėm
(SPC socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 5).

Išėjus bendram LR SADM ir LR SAM ministrų įsakymui, jog paslaugos
namuose rekomenduojama teikti komandose, bendradarbiaujant tarpžinybiniams socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sektoriams, kai kuriose
savivaldybėse problemą buvo bandoma spręsti patvirtinus bendrą paslaugos
teikimo tvarką. Kaip pastebėjo projektų organizatoriai, patvirtinta tvarka
nepadėjo pasiekti realaus tarpžinybinio bendradarbiavimo. Vienintele bendradarbiavimo išraiška tapo ataskaitų forma suteikiama informacija, kiek
pacientų aplankė namuose sveikatos priežiūros specialistai. Antra vertus, tai
atskleidžia, kaip skirtingai socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sektoriai supranta bendradarbiavimą. Šiuo atveju buvo interpretuojama, jog tarpžinybiniam bendradarbiavimui pakanka ketvirtinių ataskaitų. Akivaizdu, jog
toks bendradarbiams neužtikrino paslaugos kokybės ir tinkamo biopsichosocialinių poreikių užtikrinimo namuose asmeniui su nuolatinės specialiosios slaugos poreikiu.
Asmeninė slaugymo patirtis. IP paslaugos organizatorių ir tiesioginių
paslaugos teikėjų angažuotumui turėjo įtakos dar viena aplinkybė – asmeninė ligonio slaugymo namuose patirtis. Žmonės turėję tokią patirtį suprato,
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ką reiškia ligonio ilgalaikis slaugymas namuose ir buvo paskata stengtis,
kad IP asmens namuose virstų realybe.
Aš labai su entuziazmu ėmiausi to projekto. Aš pati slaugiau vyrą ir turiu tą
patirtį, kai tu esi visiškai vienas... (SPC administratorius, savivaldybė 9).
Aš kažkada pati slaugiau savo tėvą ir nebuvo tokių galimybių. Integrali
pagalba – tai yra tokios galimybės artimiesiems ir pačiam žmogui. Tikrai yra
labai didelė pagalba. (socialinio darbo organizatorė, savivaldybė 17.)
Namuose slaugiau draugę sergančią išsėtine skleroze, mama turėjo Alzheimerio ligą, dukra su cerebriniu paralyžiumi... (slaugytoja, savivaldybė 4).

Ši patirtis buvo svarbi pačios IP paslaugos konstravimui, suvokimui kaip
interprofesinės mobilios komandos turėtų teikti IP asmens namuose. Tiesioginiams paslaugų teikėjams ši patirtis padėjo suprasti artimuosius ir jų
padėtį, suprasti jų poreikius, užmegzti kontaktą ir kurti santykį.
Apibendrinant galima teigti, kad LR SADM pasirinktas IP kūrimo
procesas atliepė konteksto specifiškumą. Nepaisant to, kad iniciatyva buvo
„nuleista iš viršaus“, su pilotinėmis savivaldybėmis buvo palaikomas dialogas. Taip prasidėjo bendradarbiavimas ir tarp pačių savivaldybių, susikūrė
horizontalūs ryšiai. Šis procesas angažavo organizatorius ir vykdytojus.
Susitikimai tarp savivaldybių tęsėsi visu projektų įgyvendinimo periodu,
nepaisant to, kad ministerija projektų įgyvendinimo periodu susitikimų
neorganizavo. Kita reikšminga IP įgyvendinimo proceso dalis yra ta, kad
LR SADM ministro įsakymu patvirtinta IP plėtros programa buvo parengta
po metų intensyvaus bendradarbiavimo su savivaldybėmis, išdiskutavus IP
koncepciją, tikslą, ankstesnes patirtis ir buvusias kliūtis. Tokiu būdu,
patvirtintoje programoje buvo detalizuota, kaip mobilių komandų teikiama
IP paslauga atrodys realybėje, palikta erdvė IP pilotinių projektų skirtybėms
pasireikšti. Buvo išsaugotas balansas tarp laisvės kurti savo IP modelį ir
atitikti IP teikimo tvarką. Savivaldybės turėjo laisvę planuoti būsimos
paslaugos išlaidas ir įsigyti reikalingas priemones IP paslaugoms teikti.
4.1.3. Interprofesinių komandų telkimas ir veikla
Nepaisant skirtingo projektų startavimo laiko (4.2 pav.) visose tyrinėtose
savivaldybėse susikūrė mobilios komandos, kaip nauja organizacinė forma.
Komandos pradėjos teikti integralios pagalbos paslaugas, apimančias asmenų su nuolatinės specialiosios slaugos poreikiu slaugą ir dienos socialinės
globą bei artimųjų konsultavimą.

73

4.2 pav. Savivaldybių pasiskirstymas pagal integralios pagalbos veiklos
pradžią
Interprofesinė komanda nesusikuria savaime, ir negalima tikėtis, kad ji
veiks suteikus mokymus. Reikalingas nuolatinis darbas, kad susiformuotų
komandos struktūra ir darbo komandoje procesas [43]. Dirbdami drauge,
komandos nariai individualiai atlieka specifinius profesinius vaidmenis ir
kartu kaip komanda turi išmokti identifikuoti problemas, veikdami kartu jas
spręsti. Komanda turėtų apsibrėžti bendrus tikslus ir išmokti prisiimti
atsakomybę už bendrą darbą, veiksmus bei pasiektus tikslus [68]. Šioje
dalyje bus pristatytas IP mobilių komandų telkimo procesas ir IP komandinio darbo raiška ir funkcijų bei atsakomybių pasidalinimas tarp atskirų
komandos narių.
Integralios pagalbos komandų telkimo iššūkiai
Integralios pagalbos mobili komanda 1 daugumoje savivaldybių buvo
konstruojama prie jau teikiančių dienos socialinės globos paslaugas socia-

Terminai mobili komanda, interprofesinė komanda arba IP komanda yra vartojami kaip
sinonimai interprofesinei mobiliai komandai apibūdinti. Pagal LR SADM 2012 metų
integralios pagalbos plėtros programą visose savivaldybės buvo kuriamos mobilios interprofesinės integralios pagalbos komandos.
1
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linio darbuotojo ir socialinių darbuotojų padėjėjų prijungiant sveikatos
priežiūros specialistus: slaugytoją (arba slaugytojus), slaugytojų padėjėjus ir
kineziterapeutus. Socialinių paslaugų centruose, kur teikiamos tik lankomosios priežiūros paslaugos, buvo kuriama nauja IP paslauga, įdarbinant visus
IP komandos specialistus. Tik keliuose pilotiniuose projektuose socialinis
darbuotojas dirbo pilnu etatu.
Nepastovios socialinio darbuotojo padėjėjo darbo valandos. Daugumoje savivaldybių socialinis darbuotojas/socialinio darbo organizatorius
kuravo dvi paslaugas: lankomosios priežiūros ir IP paslaugas namuose.
Socialinių darbuotojų padėjėjų paieška buvo lengvesnė, tačiau ir čia buvo
tam tikrų iššūkių. Vienas jų – nepastovios darbo valandos ir atlyginimas,
kadangi socialinio darbuotojo padėjėjas darbinamas pagal sutartį paslaugai
pagal poreikį teikti.
Pas mus kartais dirbti 1,5 et, ir kartais jau 0,75 et. Turiu berniuką vežimėlyje,
jeigu jis išvažiuoja į sanatoriją, tai ir nuima. Jeigu žmogus į ligoninę ir nuima.
Tas darbas valandinis, jeigu turi žmogų, tai turi valandas ir etatą, o jeigu
nėra, tai ir neturi. Jeigu esi socialinio darbuotojo padėjėjas tai nuo žmogaus
priklauso, o jau iš Europinių pinigų samdomas slaugytojo padėjėjas. Jeigu jų
žmogų paguldo į ligoninę, jau ji [slaugytojo padėjėja] turi atvažiuoti į ofisą ir
turi ten sėdėti tas valandas. Ir jos gauna jau ne valandinį darbą, o grynai už
etatą (socialinio darbuotojo padėjėja, savivaldybė 5).

Tokia darbinimo forma darbuotojams buvo nepatraukli dėl nepastovumo,
o pats darbas buvo sunkus ir sekinantis tiek fiziškai, tiek emociškai.
...Ir jeigu žmogus reiklus dėmesiui, tai jis veikia kaip vampyras. Tai tos 3–4
val. labai sunku. Pavargsti labai <...>. Einu aš dvi valandas ir dar ateina
kitas dvi valandas. Mes taip dalinamės. Kitaip būtų neįmanoma (socialinio
darbuotojo padėjėjas, savivaldybė 19).

Papildomi reikalavimai slaugytojo padėjėjams. Slaugytojo padėjėjais
buvo darbinami asmenys, išklausę specialią 360 val. mokymo programą (žr.
4.2 skyrių). Dalis savivaldybių pačios organizavo tokius mokymus. Keliose
savivaldybėse slaugytojo padėjėjais buvo įdarbinti socialinio slaugytojo
profesinę kvalifikaciją turintys asmenys.
Žmones suformuoti reikėjo <...> gerai, kad pas mus yra profesinio rengimo
centras. Jis yra parengęs socialinius slaugytojus. Mūsų slaugytojų padėjėjai
turi socialinio slaugytojo kvalifikaciją. Tai mums pavyko, kad mes tokius
darbuotojus turėjome ir jos kaip ir vienos grupės, kartos žmonės ir stažuotes
Vokietijoje yra turėję, Lenkijoje. Padirbėję. <...> yra psichologinis pasirengimas bendrauti su ligoniu, su artimaisiais. Su jais mums pavyko (ASPĮ IP paslaugų administratorius, savivaldybė 1).
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Socialinio slaugytojo profesinis pasirengimas atitiko kompetencijas reikalingas IP asmens namuose paslaugos teikimui. Kai kurios savivaldybės
derino dvi profesines pareigybes – socialinių darbuotojų padėjėjus įdarbino
ir kaip slaugytojo padėjėjus.
...mes esam tik dvi socialinio darbuotojo padėjėjos ir slaugytojo padėjėjos du
viename. Išrinko penkis geriausius ir siūlė mokytis, mes dvi ėjom tuos kursus ir
turime du viename. Kitos yra arba tokios [slaugytojo padėjėjos] arba tokios
[socialinio darbuotojo padėjėjos] <...> Mes turėjom mokymus Kaune profesinio mokymo centre. Turėjom ir teoriją ir praktiką. Teoriją penkias savaites,
o praktiką atlikome darbe. Mus daugiau supažindino apie pragulas, mokino
pragulų priežiūros ir bintavimą, o kilnojimo nebuvo. Nors labai reikėtų. Sako
dar yra kiti kursai, kur moko kilnoti. (socialinio darbuotojo padėjėjas / slaugytojo padėjėjas, savivaldybė 5).

Tokiu būdu buvo konstruojamas universalus asmens individualios priežiūros specialistas, galintis kompleksiškai užtikrinti asmens individualius
poreikius.
Pas mus, matot, mes stengiamės ir darom mokymus, kad tas socialinio darbuotojo padėjėjas turėtų ir slaugytojo padėjėjo kompetencijas. Kad jis taip pat
galėtų keisti sauskelnes ir atlikti asmens higieną... (SPC administratorius,
savivaldybė 10).
...tai [kai vienas turi ir slaugytojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo padėjėjo
pareigas ] yra idealiausias šių žmonių [asmenų su nuolatinės specialiosios
slaugos poreiki] priežiūros variantas. Kiek iš praktikos esame pamatę. Tai
tikrai (SPC administratorius, savivaldybė 9).

Slaugytojų trūkumas ir nepatraukli slaugos sritis. Sudėtingiausias
buvo slaugytojų, galinčių dirbti IP mobiliose komandose paieškos procesas,
pareikalavęs iš IP paslaugos administratorių ir organizatorių išmonės, laiko
ir papildomos energijos. Sunkumas kilo dėl to, kad komandos buvo sudaromos vadovaujantis 2007 metų bendru LR SAM ir LR SADM ministrų
įsakymu, apibrėžiančiu bendrą slaugos ir socialinių paslaugų teikimą. Pagal
šį įsakymą slaugos paslaugas namuose turi teikti bendruomenės slaugytojas,
todėl visuose projektuose buvo numatyta įdarbinti bendruomenės slaugytojus. Tačiau bendrosios praktikos slaugytojų, kurios turėtų įgijusios bendruomenės slaugos specializaciją darbo rinkoje buvo labai mažai. Kai kurie
projektų vykdytojai į komandas darbino bendrosios praktikos slaugytoją, su
sąlyga, kad darbuotoja įgys būtiną bendruomenės slaugytojo specializaciją
projekto įgyvendinimo metu. Ši problema buvo ypač ryški regionų savivaldybėse, nes čia specialistų ratas mažas, o slaugytojų paklausa didelė.
Antra vertus, tyrimas atskleidė, kad paslaugų teikimas namuose yra mažiau
patraukli veikla slaugytojams dėl darbo specifikos: didesnė atsakomybė,
platesnis veiklos laukas.
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Susiduriame su kvalifikuotų darbuotojų stoka. Kaip su slaugytojų padėjėjų,
taip ir su bendrosios praktikos slaugytojų. Tai labai sunku. <...> Aš matau,
kad niekas nenori eiti šio darbo dirbti. Dėl mažo atlyginimo. Aš ir pati dirbusi
ligoninėse, poliklinikose ir žinau, kad visi mėgsta ateiti, atidirbti darbą ir
viskas, o pas mus labai daug popierių, ataskaitų. Tai yra atsakingas darbas. Ir
prieš gimines, ir prieš patį žmogų, ir prieš įstaigą. Tai turi būti viskas fiksuojama, žinoma kuo daugiau, kadangi ir apsisaugoti pačius save (slaugytoja,
savivaldybė 17).
... su slaugytojais buvo sunkiau. Ieškojom per darbo skelbimus. Iš poliklinikos
neatėjo nė vienas, jiems kažkokia baimė buvo <...> nes darbinimas yra iki
projekto pabaigos. Be to baimė, kad čia jau darbas ne kabinete, o namuose.
Reikia važiuoti pas žmogų. Darbas dinamiškas, judėjimas reikalingas ir kam
siūliau, tiek poliklinikos darbuotojams, tai jie nesutiko. <...> Tie žmonės
tiesiog pamatė mūsų skelbimus ir kreipėsi (ASPĮ IP paslaugų administratorius,
savivaldybė 1).

Tyrimas atskleidė, kad ne visos slaugytojos buvo pasirengusios dirbti
bendruomenėje, asmens namuose. Taip pat darbuotojų paiešką apsunkino
nedidelis slaugytojo atlyginimas. Planuodamos projektų biudžetus savivaldybės skaičiavo oficialiai skelbiamą vidutinį slaugytojo atlyginimą. Nebuvo
atkreiptas dėmesys, jog slaugytojas sveikatos priežiūros įstaigose turi galimybę dirbti daugiau nei vienu etatu. Be to, ligoninėse papildomai apmokamas naktinis darbas. Taip pat patrauklumą mažino terminuota projektinė
veikla. Nors savivaldybės, pasirašydamos sutartis turėjo garantuoti projekto
tęstinumą, šis įsipareigojimas paslaugų teikėjams nesuteikė pakankamo
saugumo – su darbuotojais buvo sudaromos terminuotos darbo sutartys.
Socialinių paslaugų teikėjai stengėsi įdarbinti slaugytojas dirbančias
ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose suteikiant dalį etato. Tačiau
dviejose įstaigose dirbantis slaugytojas apsunkino paslaugos teikimą, komandos darbą, paslaugos lankstumą.
Šiaip su slaugytojais mes turim problemą. <...> Jie ligoninėse uždirba daugiau negu pas mus... Žmogui pereiti į laikiną, projektinį darbą… Pagalvoja, ar
verta. Šiuo momentu turim dvi slaugytojas su bendruomenės ir masažo
licencija. Bet jos yra antraeilininkės ir mes labai derinamės prie jų grafiko,
prie jų darbo laiko ir laisvo laiko. Neturim tokios prabangos, kad pasakyti –
dirbat pas mus, tai ir žiūrėkit į mus. Šiaip tai mes derinamės. Tada sudėtinga.
Socialinio darbuotojo darbo laiką derinam prie slaugytojo, nes jeigu važiuoja
kaip komanda ir pasitarimus daro, turim susirinkti. Mes visi derinamės prie jų
(SPC administratorius, savivaldybė 19).

Antra vertus, slaugytojas dirbantis IP komandoje ir pirminės sveikatos
priežiūros centre turėjo tam tikrų privalumų. Toks slaugytojas galėjo turėti
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intensyvesnį kontaktą su šeimos gydytoju, nei vien tik socialinių paslaugų
centro projekte dirbantis slaugytojas.
Man susitikti su šeimos gydytoju, išsirašyti vaistų nesudaro jokių sunkumų.
Mane visi pažįsta, žino, kad aš čia dirbu. Man nereikia stovėti eilėje. Jeigu
matau, kad mano žmogui negerai, einu tiesiai pas gydytoją, pasitariam dėl
vaistukų (slaugytoja, savivaldybė 19).

Sveikatos priežiūros paslaugų įstaigoje dirbantis ir IP projekte veikiantis
slaugytojas turėjo palankesnes sąlygas iškilus būtinybei gauti kvalifikuotą
specialisto konsultaciją.
Kai čia tos pragulos tokios didelės ir negyjančios buvo, tai aš visokį gydymą
išbandžiau. Tariausi su mūsų chirurgu. Kai mane pažįsta ir aš juos pažįstu,
daug paprasčiau viskas. Bandėm visokius gydymo būdus. Dabar jau gražiai
tos pragulos atrodo. Aš jau jas užsigydžiau (slaugytoja, savivaldybė 16).

Ir sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sektoriuose dirbanti
slaugytoja tapo tiltu tarp šių dviejų skirtingo žinybinio pavaldumo institucijų
(plačiau žr. 5.2 skyrių). Savivaldybėse, kur pavyko į IP komandas įdarbinti
bendruomenės slaugytoją, šis specialistas tapo kertiniu profesionalu konstruojant IP namuose paslaugą.
Kineziterapijos specialistų regionuose stoka. Kineziterapijos specialistų įdarbinimas taip pat buvo paprastesnis didesniuose miestuose. Atokesniuose regionuose IP mobilių komandų kineziterapeutus pakeitė masažuotojo profesinę kvalifikaciją turintis asmuo arba slaugytojai, turintys masažuotojo kvalifikaciją. Kai kurios savivaldybės jau paslaugos planavimo
etape rinkosi masažuotojus.
Mes nusimatėm tik masažistus, manydami, kad kineziterapeutas kažin ar gali
ką namuose padaryt, nes reikia priemonių, sąlygų. Jeigu žmogus guli savo
lovelėj... (SPC administratorius, savivaldybė 19).

Nepaisant iškilusių iššūkių visose savivaldybėse, buvo sutelktas projektuose numatytas mobilių komandų skaičius. Komandose dirbo visi pagal
projekto aprašą numatyti socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų specialistai.
Integralios pagalbos paslaugų gavėjų paieška ir atranka. IP paslaugų
gavėjų skaičių savivaldybės numatė iš anksto. Analizuojant tyrimo duomenis, buvo galima pastebėti, jog didesnėse gyventojų skaičiumi savivaldybėse numatytas paslaugos gavėjų skaičius turėjo tendenciją būti didesnis.
Tačiau šis didėjimas nebuvo tiesiogiai susijęs ar proporcingas gyventojų
skaičiui savivaldybėje. Pavyzdžiui, Raseiniuose yra dvigubai mažiau gyventojų nei Telšių rajone, tačiau numatyta beveik tris kartus daugiau IP
paslaugos gavėjų nei minėtame rajone (80:30). Nors Vilniuje buvo numatyta
daugiausiai paslaugos gavėjų (120 asmenų, turinčių nuolatinės specialiosios
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slaugos poreikį), tačiau pagal gyventojų skaičių šis skaičius nėra labai didelis. Vienas pagrindinių kriterijų pasirenkant skaičių – rezultato pasiekiamumas ir pajėgumas paslaugą lengvai koordinuoti.
Mes tiesiog patys pagalvojom, kad 20 tikrai labai lengvai galim surinkti. Su
dideliais poreikiai 1773. O iš jų su slauga 545. Visi kiti taip pat potencialūs
(SPC administratorius, savivaldybė 9).

Savivaldybėms buvo labai svarbus paslaugos tęstinumo klausimas. Visos
savivaldybės pasirašė sutartį, jog pasibaigus projektams paslauga bus toliau
tęsiama. Dienos socialinės globos paslaugų išlaidos buvo dengiamos iš
valstybės skiriamų dotacijų. Tačiau sveikatos priežiūros specialistų darbo
užmokesčio išlaidos, pasibaigus ES fondo paramai, turėjo atitekti savivaldybei.
Klientų atranka vyko pagal socialines ir slaugos indikacijas, įvertinant ir
pagrindžiant, ar/kaip asmuo atitinka šiuos kriterijus: i) paslaugos gavėjais
buvo lėtinėmis ligomis sergantys žmonės, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai; ii) paslaugos gavėjai turėjo artimuosius, kurie
dirbo arba dėl kitų objektyvių priežasčių jiems buvo reikalinga pagalba ir
negalėjo vieni ligoniais rūpintis. Visose savivaldybėse IP paslaugą galėjo
gauti kiekvienas savivaldybėje gyvenantis asmuo, kuriam yra nustatytas
nuolatinės specialiosios slaugos poreikis. Ligoniai nebuvo prioritetizuoti
pagal socialines ar kitas indikacijas. Visi norintys gauti IP paslaugą, buvo
įrašomi į eilę. Sveikatos priežiūros įstaigos iniciatyvos IP modelyje, atrenkkant klientus išryškėjo tam tikra paslaugos prioritetizavimo pagal socialines
indikacijas tendencija.
Mes imame visus su nuolatinės slaugos poreikiu. Ir mes pačioje pradžioje, kai
pristatėme gydytojams, kad toks padalinys kuriasi, kad teiksime tokią paslaugą
ir kad galima informuoti mūsų pacientus ir pakviesti tokiai paslaugai.
Gydytojai tuomet sudarė sąrašus, kiek yra pacientų, kuriems šios paslaugos
reikėtų, kur labai sunku, kur abu vyresnio amžiaus vyras ir žmona, o vyras su
sunkia negalia, o žmona irgi nepajėgia. Gydytojai, jie žino savo apylinkės
žmones (ASPĮ IP paslaugų administratorius, savivaldybė 1).

Priklausomai nuo paslaugos teikėjo profilio, skyrėsi IP paslaugos
„kelionė“ iki paciento trukmė ir procedūra. Socialinių paslaugų centro
iniciatyvos modelyje IP paslaugos kelias iki paciento buvo ilgas ir sudėtingas (4.3 pav.). Pacientas, kuris yra visiškai priklausomas arba jo artimasis, kuriam tenka didžiulė slaugymo/globos našta ir tik trumpam gali palikti
ligonį vieną namuose, pagalbos paieškos procese turėjo atlikti atvejo vadybininko vaidmenį. Pirmame etape patys pacientai arbe jų artimieji turėjo
susirinkti visą informaciją apie poreikio nustatymo seką ir surinkti dokumentus reikalingus nuolatinės specialiosios slaugos poreikio nustatymui.
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Antrame etape surinkti dokumentus IP paslaugai gauti. Kai kurios savivaldybės bandė trumpinti paslaugos pasiekimo kelią ir išvengti dvigubo
globos poreikio nustatymo. Šios savivaldybės numatė galimybę tiesiogiai
kreiptis į socialinių paslaugų centrą dėl IP paslaugų gavimo.

4.3 pav. Paciento kelionė integralios pagalbos paslaugai gauti
Paprastesnė ir trumpesnė kelionė buvo tose savivaldybėse, kur IP
organizavo pirminės sveikatos priežiūros paslaugų centras. Kadangi nuolatinės slaugos poreikio nustatymu rūpinosi šeimos gydytojas, ligoniui nustačius specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, jis tapdavo potencialiu paslaugos gavėju.
Gydytojas rekomenduodavo šeimos nariams kreiptis į čia pat poliklinikoje įsikūrusią integralios pagalbos namuose tarnybą dėl galimybės gauti
integralią pagalbą ligoniui. Tarnybos slaugytojui kartu su socialiniu darbuotoju atlikus vertinimą, buvo priimamas sprendimas dėl paslaugos teikimo. Tokiu būdu IP projektas startavo su 60 paslaugos gavėjų, išlaikymas
pastovų apie 80 aptarnaujamų paslaugos gavėjų vienu metu.
Šis procesas atskleidė visos pagalbos sistemos, tarp jų ir socialinės pagalbos sistemos, dezintegralumą. Pradedant seniūnija, į kurią besikreipiantis
asmuo, turi vaikščioti po seniūnijos kabinetus, rinkdamas dokumentus
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patvirtinančius jo gyvenamą vietą ir įrodančius socialinės globos poreikį.
Šis procesas neatitiko integralios pagalbos koncepcijos, kurios pagrindinis
kriterijus – vieno langelio principas. Asmuo tik kartą turėtų kreiptis pagalbos tam, kad sistemoje prasidėtų komunikacija tarp grandžių. Pagal šį
principą ligonis ar jo artimasis negali būti atvejo vadybininku. Taigi, ne
asmuo turėtų keliauti po sistemos „labirintus“ ir rinkti įvairius dokumentus,
o sistemos grandys komunikuoja tarpusavyje, kad parengtų būtiną informaciją ir dokumentus.
Sveikatos priežiūros centro iniciatyvos modelyje buvo tiesioginis per
šeimos gydytoją IP potencialių pagalbos gavėjų pasiekiamumas. Nepaisant
to, kad jie iki tol neteikė slaugos namuose paslaugų, pradėjus teikti IP iš
karto surenkamą planuojamas paslaugos gavėjų skaičių. Socialinių paslaugų
centro iniciatyvos modelyje paslaugos gavėjų surinkimo procesas apėmė
kelias transformacijas. Pirmiausiai, socialinių paslaugų centrų (toliau SPC)
klientai, kurie iki tol gavo dienos socialinės globos paslaugas arba lankomosios priežiūros paslaugas, turėjo sutikti tapti IP paslaugos gavėjais.
Lankomosios priežiūros atveju, asmuo galėjo turėti nustatytą nuolatinės
slaugos poreikį, tačiau pats SPC dienos socialinės globos paslaugų neteikė.
Kad įvyktų transformacija, senyvo amžiaus asmuo (SPC klientas) turėjo
sutikti pakeisti paslaugos pobūdį ir tapti integralios pagalbos paslaugos
gavėju. Toks pokytis kėlė tam tikrą pasipriešinimą, kuriam įveikti reikėjo
papildomo įdirbio tiek su pačiu asmeniu (paslaugų gavėju) ir tiek su jį iki tol
aptarnavusiu socialinio darbuotojo padėjėju.
Kalbėjom su lankomosios priežiūros darbuotojais, kad jie po truputėlį įkalbinėtų, nuteikinėtų pacientus, kad pas juos ateis dar žmogus, slaugytojas, kad
kartu dirbsim. Tos, kurios buvo drąsesnės, nebijojo tų naujovių, tai taip ir
padarė. O kitos: „ne, ne ji tai daugiau nieko neįsileis į savo namus“. Važiuojam, bandom pačios, atrandam žmogų, kuris tam pacientui autoritetas. Tai
pradžioje, kol mes juos visus prisipratinom – tiek klientus, tiek savo darbuotojus, buvo sunku (socialinė darbuotoja IP projekto koordinatorė, savivaldybė 3).
Nepasakyčiau, kad projektą klientai iš karto priėmė ištiestomis rankomis <…>
Klientai tiesiog nesitikėjo, kad tiek darbuotojų ateis ir jie turės atverti savo
sielą: ir vienas, ir antras, ir trečias... Jie pajuto, kad tas privatumas jau ne
toks, koks buvo anksčiau... (socialinė darbuotoja, savivaldybė 21).

IP paslauga reiškė pokyčius tiek senyvo amžiaus asmeniui, tiek jį
prižiūrinčiam darbuotojui. Darbuotojui teko susitaikyti su vienintelio ligonio
patikėtinio vaidmens praradimu. Naujų darbuotojų atsiradimas pagalbos
procese reiškė, jog socialinio darbuotojo padėjėjas turės nuolat komunikuoti
ir bendradarbiauti su kitais IP komandos nariais, išmokti atskirti savo funkcijas nuo kitų pagalbos teikėjų funkcijų. Kalbant iš kliento perspektyvos,
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vienas sudėtingesnių pokyčio aspektų buvo privatumo, kurį turėjo iki IP
paslaugos praradimas. Klientas iš privataus su vienu darbuotoju santykio,
kai vienišam senyvo amžiaus asmeniui toks darbuotojas buvo tapęs artimuoju, pereiti į naują paslaugos gavėjo ir kelių paslaugos teikėjų santykį.
Socialinio darbuotojo padėjėjas tapo tik vienu iš paslaugos teikėjų. Nors
paslaugos kokybė pagerėjo. Kartu su socialinėmis paslaugomis, senyvo
amžiaus nuolatinės slaugos poreikį turintys asmenys sulaukė namuose slaugos ir kineziterapijos paslaugų. Tačiau papildomos paslaugos reiškė naujų
žmonių savo namuose priėmimą. Tai gana didelis šuolis asmeniui, kurio
socialiniai kontaktai ilgą laiką buvo labai riboti.
Kita dalis IP paslaugų gavėjų buvo naujai apie paslaugą namuose sužinoję asmenys. Informaciją apie paslaugą buvo skelbiama per rajonų laikraščius, pateikiama informacija ASPĮ šeimos gydytojams.
Tiek socialinių paslaugų centro iniciatyvos modelio paslaugų teikėjai,
tiek sveikatos priežiūros centro iniciatyvos modelio paslaugų teikėjai pastebėjo, kad perėjimas nuo kartų kontrakto prie socialinio kontrakto turėjo
pereiti tam tikras paslaugų gavėjų pasaulėvokos transformacijas.
...kas liečia pacientus, tai buvo baimė įsileisti svetimą žmogų į namus. Baimė
pasidalinti ta savo našta, vargu. Net ne baimė, bet vidinis jausmas, sąžinės
dalykas. Gal čia daugiau toks tautinis dalykas. Kaip jie gali savo artimąjį
atiduoti [kito asmens globai ir slaugai], nes jie patys turi juo pasirūpinti.
Kaip ir gėda prieš kaimynus, pažįstamus, prieš save, gimines. O kai jie jau
pabandė tą paslaugą, tai jie labai dėkingi <...>. Džiaugiasi, kad jie pagaliau
nors kažkiek atsikvėpė, pagaliau gali dirbti, kad jie gali ir sau laiko skirti,
laisvalaikį turėti. Turim <...> kur žmonos jau po 15–20 metų praleidę prie to
gulinčio žmogaus. Ir darbuotojai pastebi, kad tos moterys tiesiog atgyja <...>,
nes šitiek metų prabuvę budėjimo režime ir dieną, ir naktį. Išsekimas
visapusiškas (ASPĮ IP paslaugų administratorius, savivaldybė 1).

Nepaisant to, kad artimasis buvo išsekęs, jam buvo sunku ne tik pripažinti, jog reikalinga pagalba, bet ir ją priimti. Pacientams ir jų artimiesiems užtruko prisijaukinti mintį, jog svetimi asmenys lankysis namuose. Projektams įsibėgėjus, kai informacija apie paslaugą ėmė vis labiau
sklisti, kai atsirado vis daugiau žmonių, kurie galėjo dalintis savo patirtimi
apie IP paslaugą, ėmė daugėti besikreipiančiųjų dėl IP paslaugos. Savivaldybės turėjo sudaryti eilę IP paslaugai gauti, nes vienu metu nepajėgė aptarnauti visų pageidaujančiųjų. Kai kurios savivaldybės pripažino, jog vengė
didesnės reklamos, būgštaudami dėl galimo paslaugų gavėjų antplūdžio.
Mes seniai teikiam lankomąją priežiūrą ir dienos socialinę globą. Pradėję
integralią pagalbą, mes per daug nesiskelbėm. Jeigu pilnu tempu paleistume,
mes neaprėptume. Miestas senas... (SPC socialinio darbo organizatorius,
savivaldybė 12).
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IP paslaugas gaunantys nuolatinės specialiosios slaugos poreikį turintys
pacientai nepasižymėjo specifiškomis socialinėmis ir slaugos indikacijomis.
Visiems pacientams buvo taikomas vienintelis kriterijus – asmeniui nustatytas nuolatinis specialusis slaugos poreikis. Tačiau ateityje plėtojantis IP
paslaugai ir augant jos poreikiui, savivaldybėms bus būtina nustatyti indikacijas, kuriems asmenims su nuolatinės specialiosios slaugos poreikiu ir jų
artimiesiems turi būti teikiama paslauga prioritetine tvarka. Kai kurios
savivaldybės buvo pasitvirtinusios išimtis, kada IP paslauga negali būti
teikiama. Pagrindinė priežastis atsisakyti teikti IP paslaugų – netinkamos
buities sąlygos (asmens namuose nėra vandentiekio arba ligonio namuose
girtaujama).
Apibendrinant galima teigti, kad sveikatos priežiūros centro iniciatyvos
modelis buvo artimesnis integralios pagalbos vieno langelio koncepcijai, nei
socialinių paslaugų centro iniciatyvos IP modelis. Be to, pats IP paslaugos
pasiekimo laikas buvo žymiai trumpesnis, nei socialinių paslaugų centro
iniciatyvos modelyje. Visuose projektuose nebuvo taikomi prioritetai IP
paslaugai gauti. Vienintelė keliama sąlyga buvo nuolatinis specialusis slaugos poreikis. Paslaugos teikėjams teko „prisijaukinti“ paslaugos gavėjus IP
paslaugoms, nes įsileisti į namus svetimą ir jam atskleisti patiriamus sunkumus prieštaravo kultūrinei tradicijai. Paslaugos gavėjų apsisprendimą dalyvauti IP projektuose apsunkimo IP paslaugos struktūra, nes sutartis IP paslaugai gauti reiškė nuolatinį kelių specialistų lankymąsi asmens namuose.
Integralios pagalbos komandinio darbo samprata ir raiška
IP paslaugas teikė interprofesinės mobilios komandos. Mobilios komandos turėjo užtikrinti slaugos ir socialinių paslaugų teikimą asmeniui su nuolatinės slaugos poreikiu. Interprofesine komanda vadinami drauge integralias paslaugas teikiantys socialinės ir medicinos sričių specialistai, identifikuojantys save su komanda kaip vieną darinį, reguliariai susitinkantys aptarti darbo klausimus ir įvairias atvejų situacijas [68]. Pacientas ir jo artimieji
taip pat laikomi komandos nariais (angl. patient involved care) [43]. Indukcinė duomenų analizė leido atskleisti, kaip mobilias komandas ir jų teikiamą
integralią pagalbą suprato savivaldybės, įgyvendinančios pilotinius IP
projektus. Tyrinėjant dešimt integralią pagalbą teikiančių mobilių komandų
grupių, atsiskleidė, kad komandos telkimas prasidėjo nuo komandinio darbo
principų mokymosi. Dauguma mobilių komandų narių lankė komandinio
darbo mokymus. Šioje dalyje pristatysiu kaip IP paslaugų organizatoriai ir
teikėjai suprato IP mobilias komandas, kurios turi teikti dienos socialinės
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globos ir slaugos paslaugas asmens su nuolatinės specialiosios slaugos
poreikiu ir kaip reiškėsi komandinio darbo principai teikiant IP pagalbą.
IP mobilias komandas sudarė socialinio darbo profesines kompetencijas
ir profesines kompetencijas turintys asmenys. Praktiškai visose savivaldybėse komandas sudarė tie patys specialistai: slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Tik kai kuriuose regionuose dėl specialistų stokos arba neįsitvirtinusio
profesinio statuso, vietoje kineziterapeuto buvo darbinamas masažuotojas.
Nepaisant vienodų specialistų, komandų samprata savivaldybėse skyrėsi tarpusavyje. Komandų sampratos išsiskyrė pagal tai, kaip buvo organizuojamas IP teikimas, kokiu intensyvumu bendravo komandos nariai tarpusavyje.
Dvi pokomandės vienoje struktūroje. Vienose savivaldybėse nors buvo
teigiama, mes esame ir dirbame kaip viena komanda, tačiau detalizuojant,
kaip darbas pasireiškia, atsiskleidė, jog šiose savivaldybėse konstravosi
dviejų pokomandžių sistema.
Komandoje aš esu kaip socialinio darbo organizatorius, toliau – socialinio
darbuotojo padėjėjai. Visam projekte yra trys komandos. Vienoje komandoje
apie 11–12 socialinio darbuotojo padėjėjų. Viena komanda turi 12 gavėjų, tai
ten yra 12 socialinio darbuotojų padėjėjų. Kitoje apie 9 gavėjus, tai tiek ir
socialinio darbuotojų padėjėjų, trečioje kol kas 5. Gavėjų skaičius nustatytas,
tai projekto eigoje komandos turi išsilyginti pagal gavėjus. <...> Visos
socialinio darbuotojo padėjėjos realiai dirba toj seniūnijoj, kur jos pačios
gyvena ir kur gavėjas. <...>Aš projekte koordinatorė. Viską suderinu – kaip
pradėti teikti paslaugą iki kokiu grafiku tai daryti. Ir dar yra slaugytojo
padėjėjos. Jų iš viso yra [skaičiuoja mintyse] 3-4. <...>Jos dalinasi: įeina ir į
vieną, ir į kitą komandą, ir į trečią... (SPC socialinio darbo organizatorius,
savivaldybė 5).
Esam trise komandoje – slaugytojo padėjėja, slaugytoja ir aš. Kontaktuojame,
dalinamės įspūdžiais, kažką bendro bandome nuspręsti. Jeigu nežinome,
klausiame, konsultuojamės tarpusavyje. Bandom veikti kaip vienas narys.
(kineziterapeutas, savivaldybė 5).

IP paslaugų gavėjai buvo visų komandų atskaitos taškas. Nuo jų išsidėstymo seniūnijose formuojamos komandos, kad paslaugų gavėjus būtų
lengviau aplankyti kuo mažesnėmis laiko ir kuro sąnaudomis. Šiuo atveju
ligonį namuose prižiūrėjo socialinio darbuotojo padėjėjas, o slaugytojo padėjėjas atvykdavo į asmens namus vienas arba su slaugytoju, kai reikalinga
specifinė slaugos paslauga. Pavyzdžiui, žmogų reikėjo numaudyti, nukarpyti
nagus, pakeisti jo sauskelnes, perrišti žaizdas, prižiūrėti pragulas. Šiose
komandose socialinis darbuotojas su socialinių darbuotojų padėjėjais susitikdavo kartą per mėnesį, kai jie atvykdami į SPC atveždavo užpildytus lankymosi ir suteiktų paslaugų dokumentus. Pagal šiuos dokumentus socialinio
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darbo organizatorius turėjo apskaičiuoti ir pateikti sąskaitą už socialinės
globos paslaugas. Kai kuriose savivaldybės, priklausomai nuo poreikio,
galėjo būti organizuojamas papildomas susitikimas. Vienose savivaldybėse
buvo teigiama, jog buvo išnaudojama proga, jog iš įvairių seniūnijų
suvažiuoja darbuotojai, todėl buvo organizuojamas bendras susitikimas su
visais komandos nariais. Pagrindinė komunikacija tarp komandos narių
paprastai vyko atvykus specialistams pas pacientą į namus arba telefonu.
Slaugytojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo padėjėjo komanda. Kitoje dalyje savivaldybių veikė labai panašus IP paslaugos teikimo modelis,
tačiau komanda buvo suvokiama, kaip slaugytojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo padėjėjo bei jiems priskirtų pacientui tandemas. Šiuo atveju socialinio darbuotojo padėjėjas ir slaugytojo padėjėjas derindamiesi tarpusavyje dalinosi pagalbą ligoniui.
Mes taip turim pokomandes. Socialinio darbuotojo padėjėjas ir slaugytojo
padėjėjas turi po 4 žmones ir jais rūpinasi. Jie abu po 4 val. Nu tik slaugytojo
padėjėjas dirba po 7,6 val. Tai jos ten turi mažiau – 16,36 val. <...>. Tai ten
truputį reikia pasiderinti. Jos yra du skirtingi specialistai ir 4 žmonės ir jos
sudaro tą komandą. Jeigu joms kyla problemos, įsijungia slaugytojas ir
socialinis darbuotojas. Kineziterapeutas ir masažuotojas ir slaugytojas yra
važinėjantys pagal grafiką. Slaugytoja turi savo automobilį. Kineziterapeutas
0,25 dirba tik mieste, taip gavosi, kad jis eina. Masažuotojas taip jau važiuoja.
Slaugytojo padėjėjui reikia iš maudyti, ji skambina slaugytojai ir važiuoja
kartu. Pragulos, skambina slaugytojui ir jos jau tariasi, ji atvažiuoja, ar
skambina gydytojui. <...> Jos pasižiūri, pasitvarko (SRC socialinio darbo
organizatorius, savivaldybė 9)

Tokiu būdu buvo užtikrinama 8 val. asmens globa ir slauga. Šiuo
principu veikiančioje komandoje SPC administratoriui pavaldus socialinis
darbuotojas, slaugytojas ir kineziterapeutas. Socialinis darbuotojas ir slaugytojas kuravo savo profesinės srities padėjėjus. Veikiant šio principo komandoje, bendri susitikimai su komandomis vyko taip pat tik kartą arba du
kartus per mėnesį. Pagrindinė komunikacija tarp komandos narių vyko
telefonu arba susitikus paciento namuose.
Socialinės globos ir slaugos komanda tam tikram pacientų skaičiui.
Pagal trečiąją komandos sampratą, savivaldybė turėjo po kelias komandas,
kurias sudarė atskiras komandai priskirtas socialinis darbuotojas/socialinio
darbo organizatorius ir kiti interprofesinės komandos specialistai. Kiekviena
komanda turėjo savo aptarnaujamus pacientus ir teritoriją.
Mes turime 80 slaugomų. Keturi SD koordinuoja viską ir slaugytoją, ir slaugytojo padėjėją ir socialinio darbuotojo padėjėją ir kineziterapeutą. Tiesiog
jam yra atskaitingi visi tie kiti. Jie kartu socialinis darbuotojas su slaugytoju
pasitardami susidaro grafikus. Kas reikia, slaugos poreikį vertina slaugytojas.
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Derinies pagal laiką pagal galimybes, važiuoju ir kartu poreikį vertinti. Darbo
tai yra labai daug (socialinių paslaugų administratorius, savivaldybė 10).
...mes turime savo atskirą poskyrį ir turime 5 socialinių paslaugų organizavimo teritorinius vienetus, tuos vadinamus PTV ir kiekvienas penketukas,
kiekvienas organizatorius turi po 20 vienetų. Bet kaip aš sakau, tai yra labai
nestabilu. Nes gali 17, gali buti 25 (SPC socialinio darbo organizatorius,
savivaldybė 20).

Socialinis darbuotojas su savo komanda susitikdavo kartą per savaitę.
Kai kur susitikimai buvo kas antrą savaitę. Šio pobūdžio IP mobilios komandos veikla turėjo tendenciją būti taikoma miesto vietovių, kuriose
būdingos lengvesnės viešojo transporto priemonių naudojimo galimybės.
Jie [pacientai ir jų artimieji] žino, kad pirmadienis, mes atvažiuojam neanksčiau nei 8:30 val. Nes pirmadienį yra darbo planų pasiėmimas, raktų perdavimas. Antradienį mes turime susirinkimus ir darbuotoja gali ateiti 9:00 val.
ir vėliau. Nes tai susirinkimų diena. Anksčiau mergaitės bėgdavo. Dabar jos
jau priprato, kad susirinkimas yra šventas reikalas. Pirmadienį mergaitės
renkasi į darbą 8 val. pasiima planus savaitei, raktus, užsiregistruoja, kas po
savaitgalio grąžina, kas naujai savaitei pasiima. O antradienį, mes jau renkamės 7:30 val., kad neužtempti. Juose [susirinkimuose] dalyvauja visos, visa
komanda: socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojo padėjėjas, slaugytojas ir
kineziterapeutas (SPC socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 20).

Vienoje iš šių komandų, kuri išsiskyrė ypač tampriu ryšiu tarp komandos
narių, socialinio darbuotojo padėjėjai ir slaugytojo padėjėjai su klientais
dirbo rotacijos principu. Paslauga čia buvo teikiama net savaitgaliais.
Svarbu pabrėžti, kad visų interprofesinių komandų nariai kalbėjo apie savo
darbą kaip apie vieną vienetą.
Visose komandose socialinių darbuotojų padėjėjai globojamus asmenis
lankė pėsčiomis arba keliavo autobusu išpirkdami viešojo transporto mėnesinį bilietą. Kaimo vietovėse buvo stengiamasi įdarbinti socialinio darbuotojo padėjėjais asmenis, gyvenančius kuo arčiau paslaugos gavėjo.
Kad taip ir išeina ta komanda. Pas mus slaugytojas ir kineziterapeutas važiuoja kartu. Jeigu miestas, galbūt ir gali pėsčias apeiti. Bet jeigu rajonas,
pagal seniūnijos, tai būtinai reikia važiuoti. Socialinio darbuotojo padėjėjas ir
slaugytojo padėjėjas nevažiuoja. Važiuoja sesutė ir kineziterapeutas (SPC
socialinių darbo organizatorius, savivaldybė 10).

Komandinio darbo raiška. Kelios savivaldybės išsiskyrė savo lankstumu ir į asmenį orientuotos pagalbos teikimu. Šiose savivaldybėje IP
paslaugos koordinatoriaus veiklai buvo būdingas labai intensyvus komandos
veiksmų koordinavimas ir visų komandas narių glaudus bendradarbiavimas.
Turime nemokamą ryšį, tai juo labai intensyviai naudojamės. Ir su darbuotojais ir su artimaisiais telefonu labai intensyviai vyksta komunikacija.
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Pradžioje visi derinimai per mane ėjo, dabar stengiamės, kad slaugytojos
pačios derintųsi ir organizuotųsi, nes darbas yra labai kintantis. Tai
paskambina ir sako, kad mums [paslaugos gavėjas] šiandien reikia 4 val., o
kitas [paslaugos gavėjas] sako, šiandien galime apsieiti ir su 2 val. Vyksta
pokyčiai kasdien. Tam turime lentą ir visi pokyčiai fiksuojami, sakykim man
paskambina, aš rašausi ir matau, kur yra darbuotojai. Ir darbuotojai rašo, kur
kam ko reikia, viskas čia yra toje lentoje fiksuojami, kuriai dienai. Atvažiuoja,
užsirašo ir aš galiu koreguoti. O grafikas yra bendrai. Pokyčiai telefonu ir
sakysim, aš tada skambinu, gal gali ten ir ten privažiuoti ar pan. (ASRĮ IP
paslaugos administratorius, savivaldybė 1).

Išryškėjo tendencija, kad mobilių IP komandų, kurios atsirado prie pirminės sveikatos priežiūros centrų, kūrimuisi buvo būdingas akivaizdžiai
intensyvesnis bendradarbiavimo ryšys tarp mobilios komandos ir šeimos
gydytojo.
Viena svarbiausių komandinio darbo raiškos formų yra ta, jog komandos
nariai individualiai atlieka specifinius profesinius vaidmenis, tačiau kartu
identifikuoja problemas ir priima bendrus sprendimus, kaip jas spręsti.
...Važinėjom su R. [socialinio darbo organizatore] ir su ja kiekvieną žmogų
aptarėme <...>Ji pritarė mano nuomonei, kad negali su kai kuriais žmonėm
nieko daryti <...> Jeigu tarkim yra pragulos, žaizdos atviros…. Aš sukelsiu
skausmą savo darbu. Taip pat, jeigu žmogus nėra adekvatus, kad suprastų, ko
aš prašysiu, pvz., kvėpavimo pratimams, tai ar yra prasmė su juo dirbti? Jeigu
nėra kontraktūrų, jeigu galiu jį kalbinti, jeigu nėra pragulų, pagal tai atsirinkau, su kuriais žmonėmis bus galima kažką pasiekti jų labui... (kineziterapeutas, savivaldybė 10).

Mobilių komandų sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojas ir kineziterapeutas) nepaisant to, kad veikė kaip atskiri autonomiški specialistai,
sprendimus priimdavo apsitarę su socialiniu darbuotoju. Visi komandos
nariai veikė kartu bendradarbiaudami, kad asmeniui būtų užtikrinta jam
reikalinga globa ir slauga, priklausomai nuo asmens poreikių.
Na sukamės iš padėties. Yra tokių, kurie gali dvi valandas pabūti vieni, tai pas
juos ateina iš ryto, sutvarko, pamaitina arba socialinis darbuotojas arba
slaugytojo padėjėja, priklausomai, kokia ligonio būklė. Jeigu jis gulintis, tai
stengiamės, kad ateitų slaugytojos padėjėja ir padarytų higieną. Tada ateina
socialinio darbuotojo padėjėja, aptvarko kambarį, paruošia pietus, vaistus
paduoda ir išeina. Tada atvažiuoja kineziterapeutas, tada dar į kažkurį tarpą
atvažiuoja slaugytoja. Kai sudedi visų specialistų darbą tai išeina, kad per
dieną žmogus gauna 7–8 val. pagalbos (SPC socialinio darbo organizatorius,
savivaldybė 10).

Komandos nariai rūpinosi ne tik ligoniu, bet ir vienas kitu. Dalinosi
informacija, atpažinę tam tikrų žinių stoką ar įgūdžių stoką, stengėsi rei87

kalingas žinias suteikti, padėjo darbuotojams išsiugdyti slaugai reikalingus
įgūdžius.
Jeigu reikia, jeigu matai kaip socialinio darbuotojo padėjėjas kelia pacientą ir
blogai. Tai iškart sakau, parodau, pamokau, kaip kelti, kad nesusižalotų
(kineziterapeutas, savivaldybė 5).

Reikia pripažinti, jog pasidalinimas funkcijomis ir atsakomybėmis tarp
komandos narių nebuvo lengvas dalykas. Iš principo turėjo būti laikomasi
nuostatos, kuo sunkesnės asmens sveikatos problemos sprendžiamos, tuo
aukštesnės kompetencijos profesionalas šios problemos sprendime dalyvauja. Tačiau kai kuriose savivaldybėse teko susidurti, jog ne visada buvo
laikomasi šio principo ir sudėtingų problemų sprendimas buvo nuleidžiamas
į žemiausią, mažiausią kompetenciją turinčią grandį.
Aš nagų karpymu neužsiimu. Senų žmonių nagai dažnai būna problemiški, su
grybeliais, o kartais ir diabetinės bėdos. Nagus paliekam artimiesiems. Arba
karpo padėjėjos, po to kai išmaudo (slaugytoja, savivaldybė 5).

Tokia praktika, kai pasinaudojant didesnės valdžios pozicija atsakomybė
perkeliama į žemesnę grandį, sietina su sovietinės pasaulėvokos paveldu
[84].
Taigi, visose savivaldybių komandose, nepaisant skirtingų komandos
sampratos aspektų, vyko nuolatinė komunikacija tarp komandos narių. Kai
kuriose savivaldybėse ši komunikacija buvo ypatingai tampri, ir turėjo visus
komandiniam darbui būdingus bruožus, t. y. pastovų susitikimų laiką, atvejų
aptarimą ir pagalbos veiksmų plano sudarymą. Taigi, komandų nariai mokėsi identifikuodami problemas ir veikti kaip atskiri profesionalai bei kartu
su komandos nariais priimti sprendimus dėl bendro veiksmų plano. Pagrindinė komunikacija tarp komandos narių vyko pasidalinant funkcijomis ir
užduotimis, apsikeičiant informacija apie pacientą susitikus pas pacientą
namuose arba telefonu. Visos komandos turėjo galimybę nemokai komunikuoti telefonu. Tyrėjai identifikavę pirminės sveikatos priežiūros grandies
komandinio darbo stoką Lietuvoje, savo išvadoje pagrindine priežastimi
įvardijo nepakankamą komandos narių vaidmenų, atsakomybių ir ribų formalizavimą bei detalizavimą [77]. Tačiau IP projektuose veikiant toms
pačioms teisinėms profesinio reglamentavimo formoms, buvo pasiektas
visiškai priešingas rezultatas – veikiama komandiškai turint bendrą tikslą ir
lygiaverčiai vertinant profesinius skirtumus. Tam galėjo turėti įtakos tai, jog
skirtingai nei minėtame tyrime, pilotiniuose projektuose komanda buvo
suvokta kaip nuolat besiformuojantis darinys, kuriam neužtenka vienkartinio parengimo (mokymų pagalba). Projektų įgyvendinimo metu nuolat
buvo palaikomas dialogas tarp komandos narių ir paslaugos organizatorių,
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analizuojant atvejus vyko komandos narių atsakomybių ir funkcijų pasidalinimas, ribų nustatymas.
Apibendrinimas. Nors tyrime atsiskleidė visuomenės transformacijos iš
totalitarinės į tikrąją demokratinę visuomenę, kurioje rūpinamasi visuomenės narių gerove, valdžios struktūrose vis dar buvo gajus elgesys, atspindintis giliai įsirėžusias totalitarinės visuomenės vertybes: siekį išlaikyti
socialinę kontrolę, griežtą hierarchinį valdymą ir žmogaus orumo nuvertinimą. IP novatorių gebėjimas atpažinti raktines novacijos dimensijas, padėjo
išlaisvinti žmones iš autoritarinės elgsenos ir pasaulėvokos, įgalinti bendradarbiavimą tarp skirtingų biurokratijos lygmenų. Novatorių strateginis gebėjimas pasinaudoti ES struktūrine parama, leido sukurti realiai veikiančias
integralios pagalbos asmens namuose paslaugas. Makro ir mezo lygmens IP
kūrimo dalyvių atvirumas naujovėms ir dalyvavimu grįsto modelio taikymui, pastiprino dialogo formavimąsi savivaldybių lygmenyje tarp savivaldybių administracijos ir paslaugas įgyvendinančių įstaigų, bei horizontalius
ryšius tarp paslaugas įgyvendinančių įstaigų skirtingose savivaldybėse.
Novatoriams pavyko suburti savivaldybes, kurios turėjo giluminį norą turėti
realiai veikiančias integralios pagalbos paslaugas. Taip pat šios savivaldybės
buvo bandžiusios praktiškai įgyvendinti bendrą slaugos ir socialinių paslaugų teikimą, todėl žinojo kliūtis šių paslaugų įgyvendinimui. Nepaisant konteksto ypatumų, pilotinių IP projektų kūrimo ir įgyvendinimo proceso dalyviams, pavyko sukurti realiai veikiantį IP paslaugų tinklą 21-oje savivaldybėje, suburti medicinos ir socialinės srities specialistų mobilias komandas, kurie veikdami išvien rūpinosi asmenimis turinčiais nuolatinį specialųjį
slaugos poreikį. Paslaugų organizatorių komandos kaip kintančio darinio
suvokimas, dėmesio skyrimas komandų parengimui ir skatinimas dialogo
tarp komandos narių, organizuojant pastovius susirinkimus ir nuolat aptariant darbo iššūkius, padėjo suformuoti komandiškai veikiančias komandas.
IP paslaugos kūrėjams pavyko įkūnyti integralios pagalbos idėją ir įteisinti
pačią paslaugą kaip atskirą paslaugų institutą, turintį specifinę formą, specialistus ir specifinį veiklos modelį. Tokiu būdu galiausiai pavyko pasiekti
ilgai siekto socialinio pokyčio – bendrai teikiamų slaugos ir socialinių paslaugų asmens namuose.
4.2. Profesinės sąveikos tarp slaugytojų ir socialinių darbuotojų pokytis
mobiliose komandose. Mobilių komandų sąveika su sveikatos priežiūros
ir socialinės apsaugos struktūromis
Tyrimo metu atsiskleidė specifiniai profesiniai slaugytojų ir socialinių
darbuotojų bei jų padėjėjų vaidmenys, susiformavę dėl profesinės sąveikos
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dirbant IP komandose, teikiančiose paslaugas asmens namuose (4.4 pav.).
Šiuos vaidmenis konstravo IP paslaugos organizavimo forma ir komandos
tarpusavio sąveika organizacijos viduje. Taip pat sąveika su specialistais,
dirbančiais už komandos ribų, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos
struktūrose. Komandos narių funkcijų ir atsakomybių pasidalinimas vyko
atsižvelgiant į komandos interprofesiškumą, atskirų komandos narių profesinę kompetenciją ir gebėjimą veikti autonomiškai, atpažįstant bendrą tikslą
ir prisiimant atsakomybę.

4.4 pav. Profesinės sąveikos tarp slaugos ir globos darbuotojų mobiliose
komandose pokytis
Įprasti profesiniai vaidmenys IP projektuose įgijo savo specifiką. Slaugytojo, kuris vykdo šeimos gydytojo paskyrimus, vaidmuo keitėsi didesnio
savarankiškumo linkme. Bendruomenės slaugytojos tapo slaugos pokomandės lyderėmis.
Slaugytojos IP komandose savarankiškai teikė profesionalią slaugą, veikė
kaip „sau vadovaujantis praktikas“ (angl. self-directed practitioner) [175];
vykdė asmens, sergančio lėtinėmis ligonis sveikatos būklės stebėseną, konsultuodamasis su šeimos gydytoju kaip lygiavertis profesionalas. Socialinis
darbuotojas, kuriam įprastas individualus darbas su paslaugos gavėju, buvo
IP komandos koordinatorius ir vadovas. Frontinės linijos slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąveikos procese formavosi specifiniai asmens
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individualios priežiūros teikėjo vaidmenys, kurie dažnai persipindavo tarpusavyje.
Šiame skyriuje taip pat analizuojama IP sąveika su egzistuojančiomis
sveikatos ir socialinės apsaugos struktūromis, papildomai dėmesio skiriant
aspektams, kurie išryškėjo kontekste tiesioginio darbo su paslaugų gavėjais
jų namuose (4.4 pav.).
4.2.1. Slaugytojo vaidmenys integralios pagalbos mobilioje komandoje
Tyrimas atskleidė keturis pagrindinius slaugytojo vaidmenis IP komandose: i) slaugos praktiko, kuris nustato slaugos poreikį, planuoja, teikia ir
vertina slaugos paslaugą; ii) pagalbos dalininko (angl. co-producer of care),
kuris moko neformalius pagalbos teikėjus ir įtraukia juos į pagalbos procesą,
tarpininkauja pacientui santykyje su šeimos nariais; iii) slaugytojų padėjėjų
konsultanto ir iv) slaugytojų padėjėjų pokomandės vadovo, partneriaujant
(angl. coleader) su socialinio darbo koordinatoriumi.
IP mobilios komandos sąveikoje su sveikatos priežiūros įstaigomis, slaugytojas atliko papildomas funkcijas ir vaidmenis. Slaugytojas tarpininkavo
pacientui ir jo artimiesiems susidūrus su sveikatos apsaugos infrastruktūra:
veikė kaip paciento atstovas bendraudamas su šeimos gydytoju, greitosios
pagalbos tarnyba ar ligonine (žr. 4.2.4 skyrių).
Taip pat išryškėjo iššūkiai: į asmenį orientuoto požiūrio trūkumas sveikatos priežiūros sistemoje; neaiškios ribos su pirminės sveikatos priežiūros
centrų bendrosios praktikos slaugytojų funkcijomis; neapibrėžtumo būklė,
reikalaujanti aiškesnės realybėje įgyvendinamo slaugytojos savarankiškumo
vaidmens legitimacijos.
Be šių išvardytų vaidmenų, slaugytojai projekte atliko tokius vaidmenis:
paciento psichologinio saugumo užtikrintojo, kai pacientai ar jų artimieji
neturi informacijos apie fiziologinę paciento būklę ir dėl to labai nerimauja;
slaugytojo, teikiančio slaugos konsultavimo paslaugas paciento artimiesiems; tarpininko tarp paciento ir jo šeimos narių, sprendžiant slaugos klausimus; informacijos teikėjo šeimos gydytojui apie nelankomo ligonio būklę
(kiek tai viršija tarpininko vaidmenis).
Detaliau aptariami pagrindiniai IP mobilios komandos slaugytojo vaidmenys.
Slaugytojas – slaugos praktikas teikiant integralią pagalbą asmens
namuose
Tyrimas atskleidė, jog slaugytojas dirbdamas IP mobilioje komandoje
konstravo slaugos praktiko asmens namuose vaidmenį. Slaugos praktiko asmens namuose vaidmuo apėmė tokias funkcijas kaip asmens slaugos porei91

kių nustatymą, slaugos planavimą ir teikimą asmeniui, slaugos vertinimą.
Slaugytojas per tiesioginę slaugos veiklą konstravo slaugos asmens namuose modelį: kokias veiklas slauga asmens namuose apima ir ko gali tikėtis
tiesioginis slaugos paslaugų gavėjas – asmuo, kuriam nustatytas specialusis
nuolatinis slaugos poreikis.
Daugumoje IP mobilių komandų dirbo bendruomenės slaugytojai, todėl
ir jų veikla slaugant pacientus, kuriems nustatytas specialusis nuolatinis
slaugos poreikis (Bartelio indeksas iki 30 balų), apėmė bendruomenės
slaugytojo kompetencijas, pareigas ir atsakomybes [172]. Slaugytojas šiuose
projektuose savarankiškai teikė slaugos paslaugas paciento namuose ir organizavo slaugos paslaugas IP komandos aptarnaujamoje teritorijoje. Slaugytojas stebėjo asmens sveikatos būklę ir vertino asmens sveikatos pokyčius.
Kiekvienos savivaldybės IP projektų slaugytojų veikla kartu su pacientu
prasidėjo nuo slaugos poreikių vertinimo. Šią funkciją slaugytojas atliko
visose savivaldybėse. Taip pat slaugytojai turėjo pasirengę savo formas,
kuriose užrašydavo kiekvieno slaugomo asmens slaugos planą. Taip pat
slaugytojas fiksuodavo aplankyto paciento būklę ir jos pokyčius. Slaugytojas dokumentavo atliktas slaugos paslaugas, kurias pacientas turėjo patvirtinti parašu. Tuo atveju, kai dėl būklės pacientas nebuvo pajėgus pasirašyti, paslaugos suteikimą parašu turėjo patvirtinti artimasis. Dokumentų
kasdienis pasirašinėjimas apsunkino pacientus. Stebint pasirašymo procedūrą, teko matyti pacientus patiriančius frustraciją. Nepaisant to, kad slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas paaiškindavo net po keletą kartų, kodėl reikalingas parašas, senyvo amžiaus asmuo nesuprasdavo kodėl turi pasirašyti.
Kai paciento būklė stabili, slaugytojo funkcijos apėmė paciento sveikatos
būklės stebėseną ir antrinę prevenciją, siekiant išvengti sveikatos pablogėjimo.
Jei atvažiuoji tik bendros būklės įvertinti: yra pragula, nebėra pragulos, galvą
skauda, neskauda, spaudimą pasimatuoji… Tiesiog pabendrauji su žmogumi,
tai jam gana 20 minučių (slaugytoja, savivaldybė 4).
...mes ateinam pas žmogų. Ir stengiamės analizuoti, aiškintis, ko trūksta, kad
palengvinti [tam žmogui]. Padėti, kad naujai atėję slaugytojų padėjėjos nestresuotų, nes ne visos baigusios mediciną. Reikėjo įdėti darbo... (slaugytoja,
savivaldybė 20).

Nuolatinę kasdieninę slaugą ir asmens higieną užtikrino slaugytojo
padėjėjos. Jos teikė kasdieninės veiklos paslaugas, o pasikonsultuodamos su
slaugytoju. Slaugytojo veikla IP komandose priklausė nuo tuo metu turimų
pacientų ir jų sveikatos būklės. Todėl tam tikrų ligonių slaugymą slaugytojas vykdė kartu su slaugytojo padėjėju.
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Kai kurie pacientai yra tokie sunkūs, nejudantys, tiesiog yra kalbanti galva ir
juos reikia vartyti. Vienas nepavartysi gi, reikia tiesiog antro žmogaus (slaugytoja, savivaldybė 18).

Pats slaugytojo darbas IP komandoje buvo labai intensyvus. Slaugytojas
nuo darbo dienos pradžios iki pabaigos važinėjo pas pacientus, kuriems
nustatytas nuolatinis specialiosios slaugos poreikis.
Yra stambių, gulinčių, kuriems šiandieną nėra pragulos – rytoj yra. O atstumai nemaži: nuo vieno iki galutinio taško tai apie 30 km. Kai tu pradedi
važiuoti... (slaugytoja, savivaldybė 10).
Važiuojam į centrą, imame mašiną ir į kelionę – važiuojam pas ligonius.
Vairuoju pati <...> Pas visus, kuriuos mes turime šiuo metu 39 ligonius namuose slaugomus, tai aš per dieną apvažiuoti negaliu. Lygiai taip pat 8 val.
ryto būti su visom padėjėjom aš būti irgi negaliu. <...> Praktiškai važiuoji ir
telefonas rankoje. Pas ką reikia greičiau, pas tą ir važiuoju (slaugytoja, savivaldybė 4).

Lygiagrečiai slaugytojos palaikė nuolatinį kontaktą telefonu su slaugytojo padėjėjais. Paūmėjus paciento sveikatos būklei, telefonu konsultavosi
su šeimos gydytoju. Sveikatos paūmėjimo atvejais, slaugytojos kasdien
lankė pacientą namuose.
...Kai reikia važiuoti su lašelinėmis, kai reikia atlikti kažkokias procedūras, tai
gali prabūti [paciento namuose] ir kelias valandas. Paskutiniu metu turėjau
pacientę, kuriai neurochirurgai paskyrė vaistus lašinti, manitolį dėl šunto
galvoje. Tai neišeidavo mažiau negu trys valandos: venos prastos, kateteriukas
mažiukas, mažiukas , tai ir sėdi... Ir užsikiša, dar ir pasikeisti reikia. Keliais
eini eini aplink lovą. Žiūri, kur vena. Sąžiningai, trys valandos praeina. Bet,
aišku, tai yra pavieniai atvejai. Ir tai vykdo ne poliklinikos slaugytoja, bet
vykdo integralios pagalbos slaugytoja (slaugytoja, savivaldybė 4).

Pilotiniuose projektuose pagal slaugytojo atliekamas funkcijas galima
išskirti tris skirtingus slaugytojo vaidmens modelius.
Pirmasis modelis, kai slaugytojo veikla asmens namuose apima visas ambulatorines paslaugas asmens namuose [113].
Šiaip mes esame bendrosios praktikos slaugytojos ir mums priklauso diagnostinės procedūros: kraujo paėmimas, šlapimo tyrimai, kardiogramų užrašymas,
kraujo spaudimo matavimas, pragulų tvarkymas, tai pagrindas, po to lašinės,
vaistų leidimas į veną (slaugytoja, savivaldybė 1).

Antrasis – tarpinis modelis. Slaugytojas nuolat sekė ligonio būklę, vykdė
aktyvią pragulų profilaktiką, atliko injekcijas pagal gydytojų paskyrimus,
tačiau infuzijų statymą, matė kaip bendrosios praktikos slaugytojos, dirbančios su šeimos gydytoju, funkciją. Dirbant pagal šį modelį, slaugytoja
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atliko infuzijas tik išnaudojus ASPĮ bendrosios praktikos slaugytojo teikiamų paslaugų limitą.
Dėl lašelinių. Lašelinė – griežtai pagal gydytojo nurodymą. Jei iš poliklinikos,
tai 5 lašelines stato slaugytoja iš poliklinikos. Po to mes, bet griežtai tik pagal
gydytojo paskyrimą, nes kiekvienas žmogus norėtų lašelinės. Kartais jie
nuperka, atseit, iš anksčiau žino. Bet mes griežtai visokių tepalų, konsultacijų
be gydytojo rekomendacijų mes to nedarom (slaugytoja, savivaldybė 20).
Dėl vaistų… Kartais žmogus pats paima. Bet mes stengiamės, kad būtų visi
dokumentai. Yra atmintinės vaistų, kurios prisegamos į bylas. Su gydytojo
antspaudu. Kad ir slaugytoja, ir slaugytojo padėjėja jaustųsi saugi. O lašelinės
5 dienas iš poliklinikos, o jeigu reikia papildomai, ten 7 ar 10, tai su gydytojo
nurodymu tada mes (slaugytoja, savivaldybė 16).
Arba IP slaugytojas atlieka tik tas medicinine manipuliacijas, kurios nėra
labai imlios laikui, pvz., atsisako atlikti infuzijos.
Mes, pavyzdžiui, iš karto atsisakėme lašelinių, nes numatėme, kad gali būti
toks variantas, <...>kad užims 3 valandas [vienam ligoniui]. Mes atsisakėme
lašelinių [palikdamos šią funkciją bendrosios praktikos slaugytojos funkcijoms]. Mes tik intravenines leidžiame, gydytojo paskyrimu (slaugytoja, savivaldybė 17)

Trečiasis modelis, kai IP slaugytojos neteikė slaugos paslaugų, kurios
pagal slaugytojo asmens namuose paslaugų sąrašą teikiamos paskyrus gydytojui. Šiuo atveju IP slaugytojo veiklą buvo siekiama griežtai atskirti nuo
poliklinikų slaugos paslaugų namuose. Slaugytojų vaidmenį šiame modelyje
IP organizatoriai ir vykdytojai matė kaip pagalbą šeimai, derinant darbo ir
šeimos įsipareigojimus. Slaugytojas teikė formalią profesionalią slaugytojo
pagalbą, kol šeimos nariai dirbo, stengėsi nedubliuoti bendrosios praktikos
slaugytojo iš ambulatorijos ar poliklinikos funkcijų.
Mes <...> instrumentinių manipuliacijų neatliekam. Didžiausias pagalbininkas
yra kraujospūdžio aparatas ir termometras <...>, dar prie visos šios aparatūros planuojam pulsoksimetrą įsigyti, kad sekt hemoglobino įsotinimą
deguonimi. Yra žmonių, kurie turi bronchinę astmą, taigi saturacija būtų
neblogas rodiklis (slaugytoja, savivaldybė 5).

Šie skirtingi slaugytojo vaidmens ir funkcijų modeliai atskleidė skirtingą
sampratą ir interpretaciją, ką gi turėtų veikti slaugytojas, teikdamas IP slaugos paslaugas asmens namuose. Tokiu būdu taip pat buvo siekiama atskirti
IP slaugos namuose paslaugas nuo ASPĮ teikiamos slaugos namuose.
Nors pilotiniai projektai buvo orientuoti į darbo ir šeimos įsipareigojimų
derinimo galimybių plėtrą, dalis pacientų, dalyvaujančių projekte, neturėjo
artimųjų, kurie galėtų jais rūpintis. Vienišų pacientų dalis tarp IP paslaugas
gaunančių pacientų buvo gana didelė.
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Aš iš 17 turiu tik 3 žmones, kurie nakvoja su kažkuo. Visi kiti lieka po vieną
nakčiai (slaugytoja, savivaldybė 17).
Pas mane iš tų 39 apie 20 po vieną lieka naktimis (slaugytoja, savivaldybė 4).

Pagalba vienišiems žmonėms turėjo tam tikrus specifiškumus, kuriuos
būtina išskirti. Vieniši pacientai po darbo valandų neturėjo žmogaus, kuris
galėtų pagelbėti netikėtose situacijose, pakeltų nugriuvus. Griuvimai senų
žmonių tarpe yra dažni ir gali tapti neįgalumo priežastimi. Palikdami tokį
pacientą namuose slaugytojai nerimaudavo. Tačiau gaudami IP paslaugas,
šie žmonės galėjo toliau gyventi savo namuose.
Tai jeigu jis gulintis, ramus, tai naktį miega. Iš vakaro paguldai, ryte tokį ir
randi. Bet jei vaikščiojantis... Pas mus buvo tokia močiutė, tai ji krito, ir krito,
ir krito (slaugytoja, savivaldybė 17).
Kai kuriems pacientams dėmesio daugiau reikia. Tai jie nori to bendravimo.
Tai man galva skauda, tai gal sesutė atvažiuos, spaudimą pamatuos, man bus
geriau. Juk šituos visus dalykus realizuoja ir padėjėjas, bet jiems reikia labai
tos psichologinės pagalbos. Jie nori visi šnekėti ir jie tavęs laukia kaip saulės
kokios (slaugytoja, savivaldybė 18).

Vienišiems asmenims integralios pagalbos komandos specialistai buvo
vienintelė pagalba namuose ir tenkino fizinius bei psichoemocinius asmens
poreikius.
Apibendrinant, galima teigti, kad slaugytojas dirbdamas IP komandose
konstravo slaugos praktiko asmens namuose vaidmenį. Slaugos praktiko
asmens namuose vaidmens konstravimas angažavo bendruomenės slaugytojus veikti, tačiau tuo pačiu kėlė frustraciją, kadangi reikėjo veikti neapibrėžtumo būsenoje, prisiimant atsakomybę.
Slaugytojas – slaugytojo padėjėjo konsultantas slaugos klausimais
Pagalbą kasdienėje veikloje, kaip ligonio asmens higienos užtikrinimas
(prausimas, maudymas, sauskelnių keitimas ir pan.) IP pilotiniuose projektuose teikė pacientui ne slaugytojas, o artimieji arba slaugytojo padėjėjai.
Pagal teisės aktus slaugytojo padėjėjas – sveikatos priežiūros sistemos darbuotojas, padedantis slaugos specialistui suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Jais gali dirbti asmuo, įgijęs slaugytojo padėjėjo kompetencijas.
Slaugytojo padėjėju gali dirbti asmuo, išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą, kurios trukmė – ne mažiau kaip 360
valandų. Bendruomenės slaugytoja būdama IP komandoje dirbo su slaugytojo padėjėju. Kadangi slaugomų asmenų su nuolatinės specialiosios
slaugos poreikiu būklė galėjo kisti, slaugytojo padėjėjoms bet kada galėjo
būti reikalinga slaugytojo konsultacija. Slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas iš
anksto apsitardavo, kokia pagalba reikalinga pacientui.
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Praktiškai mes jau daugmaž susitariame iš anksto: jeigu yra kažkokia
problema, kuri gali būti sprendžiame ne ekstra tvarka, ką galima rytdienai
atidėti, tai mes tada tariamės su padėjėja, [kad ji nuvažiuos viena]. O kita jau
būna nuvažiavus kitu transportu pas savo pacientą ir laukia manęs. Tai aš ir
važiuoju taip ratu (slaugytoja, savivaldybė 4).
Tu niekada nežinai, kur atsirasi <...>. Paskambino [padėjėja] – blogai. Turi
mesti, ką planiškai darei ir leki ten, nes ten yra blogai. Ir važiuoju viena su
mašina (slaugytoja, savivaldybė 15).

Ne visada užtekdavo slaugytojos konsultacijos telefonu. Tuomet slaugytojui tekdavo važiuoti pas ligonį ir vietoje įvertinti esamą paciento būklę.
Slaugytojas IP komandoje dirbo kaip sau vadovaujantis specialistas. Jis pats
sudarydavo slaugos planą ir jį vykdydavo, konsultuodavo slaugytojo
padėjėjus, artimuosius slaugos klausimais, priimdavo slaugos sprendimus.
Aš planuoju iš anksto, ką aplankyti. Tik ne visada taip išeina, kaip buvo jau
pasakyta. Vienas kviečia, kitas kviečia, slaugytojo padėjėja kviečia, nes yra ten
kažkokie sunkumai, pablogėjimai, nes pacientai yra su tokiais „diagnozais“…
(slaugytoja, savivaldybė 9).

Slaugytojas ne tik konsultuodavo slaugytojo padėjėjus, bet taip pat tarėsi
ir padėdavo atlikti kasdienines užduotis, kurioms reikalingos slaugytojo
kompetencijos.
Slaugytojas – slaugytojo padėjėjų pokomandės vadovas
Integrali pagalba apėmė labai daug veiklų, kurios nereikalauja aukštos
kvalifikacijos ar kompetencijų. Šias veiklas ir funkcijas atlikdavo slaugytojo
padėjėjas, prižiūrimas slaugytojo. Taigi, slaugytojas šiuo atveju IP projektuose veikė kaip slaugytojo padėjėjų pokomandės vadovas. Slaugytojas pateikdavo slaugytojo padėjėjams tam tikras slaugos užduotis ir prižiūrėdavo
jų vykdymą. Šis vaidmuo iš slaugytojo reikalavo tam tikrų vadybinių kompetencijų. Slaugytojas kaip vadovas turėjo gebėti atpažinti slaugytojo padėjėjo jausmus ir kylančias emocijas, kreipti į jas dėmesį, suprasti, kaip jos
gali daryti įtaką slaugytojo padėjėjo darbo kokybei. Taip pat slaugytojas
turėjo gebėti įgalinti ir padrąsinti slaugytojo padėjėją atliekant tam tikras
veiklas, motyvuoti ir sudominti jos dirbamu darbu.
Pradžioje dar nebuvo padėjėjų, ruošėsi socialiniai darbuotojai baigė kursą. Ir,
aišku, slaugytojų daug labai darbo įdėta, nes mes ateinam pas žmogų. Ir
stengiamės analizuoti, aiškintis, ko trūksta, kad palengvinti, kad naujai atėję
slaugytojų padėjėjos nestresuotų, nes ne visos baigusios mediciną. Reikėjo
įdėti mums slaugytojoms daug darbo (slaugytoja, savivaldybė 15).

Slaugytoja, būdama vadovo vaidmenyje, palaikė nuolatinį kontaktą su
slaugytojo padėjėjomis ir koordinuodavo jų darbą. Taip pat mokė slaugytojo
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padėjėjus įvertinti situaciją, apibūdinti paciento būklę, suteikti grįžtamąjį
ryšį, dalintis patirtimi.
Pradžioje stengėmės aplankyti į dieną kuo daugiau, bet paskui dirbant supratau, kad pats organizavimas turi būti sutvarkytas, nes yra padėjėjos ir
svarbu, kad jos mokėtų tam tikrus dalykus. Jeigu visur lėksiu, aš tiesiog fiziškai
nepajėgsiu. Tai dabar daug darbo įdedu į tai, kad padėjėjos suprastų ir
įvertintų tą būklę, pasakyti mokėtų. Kartu su slaugytojų padėjėjom aš nedirbu
[du specialistai vienu metu asmens namuose]. Jeigu yra blogai, jos skambina... Mes dirbam daug, kad slaugytojų padėjėjos suteiktų tikslų grįžtamąjį
ryšį slaugytojai. Jei žmogui blogai, tai skambučiai pasipila. Jei bloga ligonio
būklė dėl aukšto spaudimo, tai jau atidirbta su greitosios pagalbos gydytojais – duodam pusę tabletės kaptoprilio, po pusės valandos susiskambinam. Jei
negerėja, kviečiame greitąją. Nebūtinai tai darau aš. Susiskambiname su
slaugytojos padėjėja ir, jei matosi, kad būklė negerėja, nebūtinai aš važiuoju.
Slaugytojo padėjėja pati kviečia (slaugytoja, savivaldybė 20).

Tokiu būdu formavosi algoritmų, kaip elgtis slaugytojo padėjėjui netikėtai blogėjus paciento būklei, užuomazgos. Organizacinis darbas slaugytojo padėjėjų pokomandėjė reikalavo vadybinės kompetencijos, atskiro laiko
ir energijos. Tai apėmė daug daugiau nei tik nueiti į paciento namus ir atlikti
būtinas procedūras.
Slaugytojas – mobilios komandos partnerinis vadovas
Slaugytojas IP mobilios komandose veikė ne tik kaip slaugytojų padėjėjų
komandos vadovas, bet kartu su socialiniu darbuotoju, kaip IP paslaugų
organizatorius, prisiimantis atsakomybę už paslaugos kokybę, t. y., veikė
kaip partnerinis vadovas (angl. co-leader). Slaugytojas kartu su socialiniu
darbuotoju konstravo integralios pagalbos paslaugas Kartu važiuodavo
atlikti paciento poreikių įvertinimą: slaugytojas – slaugos poreikių, socialinis darbuotojas – socialinės globos poreikių. Drauge su socialiniu darbuotoju ir IP paslaugos gavėjais sudarydavo pagalbos planą, pasirašydavo IP
teikimo sutartį, vykdydavo IP paslaugos teikimą, rūpinosi IP paslaugos
kokybe ir paslaugos organizavimu, vykdė IP paslaugos kontrolę.
Susiduriame su kvalifikuotų darbuotojų stoka. Kaip su slaugytojų padėjėjų,
taip ir su bendrosios praktikos slaugytojų. Tai labai sunku, o šiaip aš matau,
kad niekas nenori eiti šio darbo dirbti. Dėl mažo atlyginimo. Aš ir pati dirbusi
ligoninėse, poliklinikose ir žinau, kad visi mėgsta ateiti, atidirbti darbą ir
viskas, o pas mus labai daug popierių, ataskaitų. Tai yra atsakingas darbas. Ir
prieš gimines, ir prieš patį žmogų, ir prieš įstaigą. Tai turi būti viskas
fiksuojama, žinoma kuo daugiau, kadangi ir apsisaugoti pačius save (slaugytoja, savivaldybė 17).
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Ką mes dar darom?.. Mes dar abi su socialine važiuojam per namus, kontroliuojam ar socialinių darbuotojų padėjėjai ir slaugytojų padėjėjai pagal
grafiką atvažiuoja pas žmones. Kontrolės žmonėms vis tiek reikia, negali taip
paleisti (slaugytoja, savivaldybė 4).

Toks partnerinio vadovo vaidmuo buvo nauja patirtis tiek slaugytojams,
tiek socialiniams darbuotojams. Šis modelis išeina iš subordinacinio paslaugų organizavimo modelio koncepcijos ribų. Partnerinis vadovavimo modelis buvo socialinė novacija ir reikalavo pokyčių. Todėl nenuostabu, kad
socialiniam darbuotojui, kuris paprastai yra įvardijamas kaip IP koordinatorius kyla pavaldumo klausimas.
Sakykit o kaip pas jus yra su slaugytoju. Kam jis pas jus atskaitingas? Man
kaip ir negali būti atskaitingas, aš gi neturiu slaugytojo kompetencijų (IP
koordinatorius, socialinis darbuotojas, savivaldybė 20).

Šis inovacinis paslaugų vadybos modelis yra gana plačiai taikomas
integralios pagalbos lauke, plačiai žinomas Skandinavijos šalyse [86, 208].
IP komandos galėtų tapti pradininkais šio modelio įgyvendinimui Lietuvoje.
Apibendrinant galima teigti, kad slaugytojas, dirbdamas IP mobilioje
komandoje, atliko tarpininko tarp paciento ir / ar jo šeimos narių bei bendrosios praktikos slaugytojo ambulatorijoje/poliklinikoje vaidmenį, tarpininko tarp paciento ir/ar jo šeimos narių bei greitosios pagalbos personalo
vaidmenį, tarpininko tarp paciento ir / ar jo šeimos narių bei ligoninės vaidmenį, tarpininko tarp paciento ir / ar jo šeimos narių bei slaugos ligoninės
vaidmenį ir algoritmo, kaip elgtis slaugytojo padėjėjui netikėtai blogėjant
paciento būklei, užuomazgos formuotojo vaidmenį.
Slaugytojas – paciento tarpininkas santykyje su šeimos nariais
Tyrimas atskleidė, kad slaugytojas integralios pagalbos komandoje kartu
su kitais pagalbos teikėjais veikė kaip komandos narys, t. y., kaip pagalbos
dalininkas (angl. co-producer of care). Slaugytojas kartu su kitais IP komandos nariais ir artimaisiais teikė pacientui pagalbą, užtikrinančią geresnę
asmens gyvenimo kokybę. Slaugytojas, būdamas šiame vaidmenyje, įtraukė
į pagalbos procesą neformalius pagalbos teikėjus, mokė suteikti tinkamą
asmens priežiūrą, konsultuoja artimuosius.
IP slaugytojo, dirbančio projekte, vienas iš uždavinių – teikti slaugos
konsultavimo paslaugas paciento artimiesiems. Susirgus pacientui sunkia
lėtine liga, jo artimuosius užklumpa netikėta sunki našta, kuriai jie nėra nei
fiziškai, nei emociškai pasirengę. Kartais artimieji niekaip negalėjo įveikti
savo pasišlykštėjimo, kai reikia padėti bejėgiam ligoniui užtikrinti kasdienninę asmens higieną.
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...Dukra gyvena tame pačiame bute. Ji ten ateina pas mamą sauskelnes
pakeisti. Bet ji ateina, sako kaimynė, su kauke, nes ji neperneša [kvapo]
fiziškai ir psichologiškai... Būna paliekam [ligonę artimųjų priežiūrai] ir kitą
rytą ją randam su tom pačiom sauskelnėm (slaugytoja, savivaldybė 18).

Labai dažnai artimiesiems buvo sunku suvokti sergančio asmens poreikius. Artimiesiems sunku buvo su gyvenimo pokyčiais, kurie kyla dėl ligos
pacientui praradus savarankiškumą. Todėl nenuostabu, kad artimieji pyksta
ant ligonio arba nepripažindami ir nesuvokdami savo pykčio, smurtauja
prieš pacientą. Tyrimas atskleidė, jog pykdamas artimasis šiurkščiai reaguoja ir į slaugytojo pastabas.
...močiutė sustingusi, guli ant neištiesto foteliuko, kojos nukarę. Sakau, kad
reikia patogiai ją paguldyti. Dukra prieštarauja: – „Aš čia namų neužgriozdinsiu. Ir apskritai paėmiau atostogas ne tam, kad motiną žiūrėčiau“. Nu
aišku, čia vienetai… (slaugytoja, savivaldybė 10).

Toks artimojo elgesys buvo nauja patirtis slaugytojui, nes dirbant ligoninėje ar sveikatos priežiūros įstaigoje padėties šeimininku yra sveikatos
priežiūros specialistai. Teikiant slaugos paslauga namuose, artimasis yra
padėties šeimininkas ir jis turi galios persvarą. Todėl tokios situacijos reikalauja iš slaugytojo tam tikrų specifinių kompetencijų: būti jautriu, kartu
gebėti konfrontuoti ir įtraukti šeimos narius į tinkamos pagalbos ligoniui
konstravimą.
Visuomenė ir institucijos vis dar laikosi požiūrio, kad šeima yra atsakinga už sunkiai sergančio ligonio globą ir slaugą. Iš artimųjų tikimasi,
kad jie turi žinoti visas struktūras, įstaigas, kurios atsakingos už pagalbos
ligoniui teikimą ir kreipimosi į šias institucijas tvarkas. Tačiau įstaigų
tvarkos ir funkcijos, savaime suprantamos jose dirbantiems, gali būti labai
sunkiai suvokiamos eiliniams žmonėms. Lygiai taip pat ir pagalbos teikimo
procese tai, kas specialistams atrodo savaime suprantama, artimajam gali
būti labai nauja patirtis. Slaugytojas IP komandoje turėjo gebėti surasti
kontaktą su artimuoju ir nesmerkdamas mokyti elementarių kasdienės
veiklos įgūdžių.
Taip pat reikėjo dėl tų mūsų saugomų [globojamų] žmonių su artimaisiais
bendrauti, mokyti, nes apleistų daug. Daug trūksta žinių, ne visuomet asmens
higienos laikomasi (slaugytoja, savivaldybė 20).

Pagalbos teikimas drauge su formalios pagalbos teikėjais pagal subsidiarumo principus buvo nauja patirtis artimiesiems. Neretai artimieji, sulaukę formalios pagalbos, stengėsi išvengti rūpinimosi ligoniu.
Pas mus, kai pradeda teikti paslaugas, tai artimieji atsiriboja nuo rūpinimosi
(slaugytoja, savivaldybė 20).
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IP paslaugų teikimo procese atsiskleidė, jog slaugytojas turi gebėti
įtraukti artimuosius į slaugos procesą pagal tas galimybes, kurias jie turi.
Slaugytoja padrąsindavo, pamokydavo artimuosius, kaip reikia teisingai
atlikti tam tikrus slaugos veiksmus. Toks mokymas vyko artimiesiems betarpiškai dalyvaujant slaugos procese, prie ligonio lovos.
...[sakau artimajam:] „jeigu jūs nežinote, visą laiką pakonsultuosiu, suteiksiu
jums žinių“. [Užvedam artimiesiems segtuvus]. Jas [informacija artimųjų mokymui] paliekam pas žmogų. Su paveiksliukais, kaip atrodo tos pragulos.
Supažindinu [namiškius], kad labai sunku pragulas išgydyti [jei susidarys dėl
nepriežiūros] (slaugytoja, savivaldybė 20).

Šeimos nariai dažnai būna išsekę ir pavargę nuo nuolatinės priežiūros ir
slaugos. Žodžius, kuriuos ištaria slaugytojas ar kitas komandos narys priima
labai jautriai ir gynybiškai. Todėl slaugytojos dirbdamas su IP paslaugos
gavėjais turėjo gebėti atskirti gynybinius mechanizmus ir surasti kontaktą su
artimaisiais.
Konstatuoju faktą. Dabar neseniai gavom močiutę su Parkinsono liga. Paprašė artimieji paslaugų. Visa komanda rytą ateinam. Ir [randam pragulą] –
didžiulė skylė. Aš su savo 24 metų patirtimi iš karto ne dukrai, bet mergaitėms
sakau: „ketvirto laipsnio pragula – kaulas kyšo“. Kaip atsidarė dukra: „– kas
čia iš gatvės atėjo ir konstatuoja, kad ketvirto laipsnio pragula! Kas tau davė
teisę taip konstatuoti?! Atsisakau slaugytojos paslaugų ir kad prie mano
motinos daugiau piršto nepriliestų‘. Štai ir visas darbas. Ir norėtum patarti,
juk patirties turiu. Ir norėtum kažką pasakyti. Ir tų priemonių visokių yra,
nebūtinai tik pleistriukai, kryžiuku užklijuoti. Bet „iš gatvės atėjo“… (slaugytoja, savivaldybė 4).

Slaugytojos, pasitelkusios kitus komandos narius įvairiai bandė spręsti
ligonio tinkamos slaugos klausimus. Nors tokie atvejai buvo pavieniai,
tačiau jie atskleidė ir kitą IP ligoniams namuose svarbą. Kai kurie artimieji
turėdami priklausomybę nuo alkoholio, nesuvokdami ligonio būklės dėl tam
tikrų nediagnozuotų psichikos sutrikimų, nepajėgė tinkamai rūpintis ligoniu.
Deja, kartais tekdavo panaudoti ir viešo intereso atstovavimo priemones.
Paaiškinu kelis kartus, bet jeigu matau, kad nėra ten jokio ryšio, tai aš informuoju, kad pasekmes jūs žinote, viską aprašau, kad vaikai nesirūpina, ir aš
šitą lapą įsegu į bylą. Kai pasakai, kad viskas liks dokumentuose [artimųjų
nesirūpinimas], byloje, tai kartais susimąsto, irgi yra [savotiškas poveikis
namiškiams] (slaugytoja, savivaldybė 7).

Tokiomis aplinkybėmis paciento slaugymas namuose reiškė pavojų ligoniui. Viešo intereso atstovimas senų žmonių, kaip pažeidžiamos visuomenės
grupės, skirtingai nei vaikų apsaugos klausimas kol kas Lietuvoje nėra
išspręstas. IP komanda turėjo galimybę protokoluoti ir dokumentuoti tokias
situacijas, tačiau kol kas nėra teisinės praktikos kaip viešo intereso būdu
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turėtų būti ginamas senyvo amžiaus žmogus, patiriantis artimųjų netinkamą
priežiūrą namuose ar diskriminaciją paslaugas teikiančiose įstaigose [184].
Visos tyrime dalyvavusios slaugytojos konstatavo, kad santykiai su paciento artimaisiais yra vienas iš sudėtingiausių dalykų. Jų mokymas, konsultavimas reikalauja daug empatijos, kantrybės ir jėgų.
Apibendrinant slaugytojo vaidmenis IP komandoje, galima teigti, kad
IP projektuose, skirtingai nei ASPĮ, slaugytojas veikė kaip autonomiškas
slaugos profesionalas [39]. Slaugytojo vaidmuo IP pilotiniuose projektuose
skyrėsi dėl skirtingų slaugos asmens namuose funkcijų. Tyrimas atskleidė,
jog IP bendruomenės slaugytojas atliko literatūroje minimus slaugytojo
asmens namuose vaidmenis. Atvejo vadybininkas, autonomiškas sau vadovaujantis ir įvairiapusę slaugą užtikrinantis slaugos profesionalas, mokytojas
ir paciento advokatas yra pagrindiniai slaugytojo asmens namuose vaidmenys [175]. Tam, kad slaugytojas galėtų atlikti šiuos vaidmenis slaugytojas turi turėti kompetencijas, leidžiančias atlikti paciento būklės įvertinimą, gebėti profesionaliai komunikuoti su BPG, gebėti priimti sprendimus,
kada būtina imtis skubių veiksmų, o kada galima palaukti. IP slaugytojas
turėjo prisiimti atsakomybę sprendžiant sudėtingas situacijas, kurios gali
liesti pacientą ir slaugytoją. Sprendimų priėmimas lėtinių ligų paūmėjimo
atvejais yra sunkiausia ir daugiausia streso slaugytojui kelianti slaugos
asmens namuose dalis. Autonomiškas slaugytojo sprendimų priėmimas, kai
kuriose šalyse priskiriama išplėstinės praktikos slaugytojo kompetencijoms.
[2, 40]. Tai leidžia teigti, jog bendruomenės slaugytojas savarankiškai dirbdamas IP komandose savo praktine veikla priartėjo prie išplėstinės slaugos
praktikos.
4.2.2. Socialinio darbuotojo vaidmenys integralios pagalbos mobilioje
komandoje
Tyrimas atskleidė, jog socialinis darbuotojas IP projektuose atliko platų
spektrą vaidmenų: mobilios komandos telkėjo ir lyderio, projekto vadovo;
paslaugų poreikio ir galimybių įvertintojo; dispečerio, paskirstančio darbus,
numatančio tam laiką (sudarančio grafikus); konfliktinių situacijų sprendėjo;
paslaugų gavėjo ir jo artimųjų įgalintojo (psichologinio saugumo užtikrintojo) psichosocialinės būklės paaiškinimo srityje; tarpininko tarp paslaugų
gavėjo ir jo šeimos narių, kai sprendžiami socialiniai klausimai; socialinių
darbuotojų padėjėjo konsultanto socialiniais klausimais; socialinių darbuotojų padėjėjų pokomandės vadovo; IP mobilios komandos nario, slaugytojo,
kineziterapeuto partnerio, dalyvaujančio paslaugos gavėjo poreikių įverti101

nime socialiniais klausimais; paslaugos gavėjo ir jo šeimos narių advokato,
susiduriant su struktūrinėmis problemomis; savanorių organizatoriaus; tarpininko tarp paslaugos gavėjo ir / ar jo šeimos narių bei savanorių, kaimynų
ir socialinės aplinkos. Tokį vaidmenų gausumą lėmė socialinio darbuotojo
profesinės kompetencijų įvairovė. Profesionalus socialinis darbuotojas
„geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su klientais <...> keisdamasis informacija, kuri reikalinga efektyviam socialinio darbo procesui,
kokybiškai tarpasmeninei sąveikai profesinėje veikloje, moka dirbti interprofesinėje komandoje, organizuoti komandos darbą, prisiimdamas socialinę atsakomybę; geba savarankiškai priimti sprendimus sudėtingoje situacijoje, pasitiki savo jėgomis, nuolat tobulina mokymosi įgūdžius; geba
atpažinti ir sistemiškai įvertinti kliento poreikius ir stiprybes, planuoti,
vykdyti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikydamas
įvairius socialinio darbo metodus ir pagalbos strategijas, kurdamas abipusio
pasitikėjimo su klientu santykius, atstovaudamas klientų teisėms ir interesams, sutelkdamas vidinius bei aplinkos išteklius, motyvuodamas ir įgalindamas klientą savigalbai ir pokyčiams“ [129]. Detaliau analizuojant
pagrindinius IP socialinio darbuotojo (toliau SD) vaidmenis, žvelgiama ne
tik į kokius vaidmenis atliko socialinis darbuotojas, bet taip pat kokias
kompetencijas socialinis darbuotojas panaudojo ir kokios kompetencijos
liko „neįdarbintos“ nors išryškėjo poreikis įgyvendinant IP paslaugų teikimą
asmens namuose.
Socialinis darbuotojas – integralios pagalbos mobilios komandos
telkėjas ir vadovas
Socialinis darbuotojas SPC vadinamas socialinio darbo organizatoriumi.
Pagrindinis SD darbas SPC – dienos socialinės globos paslaugų koordinavimas ir teikimas. Socialinio darbo organizatoriai kartu su SPC administracija dalyvavo rengiant ir įgyvendinant pilotinius projektu. Daugumoje
socialinių paslaugų centrų, pradėjus IP pilotinių projektų įgyvendinimą,
socialiniai darbuotojai, iki tol koordinavę dienos socialinę globą (kai
asmeniui nustatytas nuolatinės slaugos poreikis) ir lankomosios priežiūros
paslaugas (kai asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis) socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu buvo paskirti socialinio darbo organizatoriais IP paslaugoms teikti, tam papildomai paskiriant dalį etatinio krūvio. Tik dalyje integralias paslaugas teikiančių
įstaigų buvo įkurtos atskiros paslaugų namuose tarnybos, kurios turėjo visu
etatu tik IP projektinėms veikloms įdarbintą SD. Analizuojant socialinių ir
sveikatos priežiūros paslaugų centro iniciatyvos modelius pagrindinis skirtumas buvo tas, kad SPC IP tarnybų administraciniam lyderio vaidmeniui
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buvo įdarbintas socialinis darbuotojas, o ASPĮ IP tarnybos administracinis
lyderio vaidmuo suteiktas slaugytojui.
Socialinis darbuotojas įgyvendinant IP pilotinius projektus veikė kaip IP
mobilios komandos telkėjas.
Kiekvieną dieną nuo ryto būnu aš, kineziterapeutas ir bendruomenės slaugytoja. Bendruomenės slaugytojos, padėjėjai jau dirba seniūnijoj, tai vienas
atvažiuoja jau baigęs darbą, tarkim 15.30 čia, kitas atvažiuoja tik vieną kartą
per savaitę. Pagal jų darbo grafikus. Bet realiai visa komanda susitinka kelios
dienos per savaitę – slaugytoja, jos padėjėja ir kineziterapeutė <...>. Tas
bendravimas vyksta, kai nuvažiuoja į namus, susitinka ir apsitaria. Aišku, yra
numatyti bendri susitikimai pagal komandas, <...> kada atvažiuoja visos
pirmos komandos darbuotojai, taip pat antros ir trečios. Kol kas jie yra
susipažinę, žino, kada kas atvažiuos ir ką darys, bendrumas atsiranda, pradeda keistis informacija. Pradžioje buvo visko. Net toks požiūris „ką tu čia,
atvažiavai pirmą kartą , aš [socialinio darbuotojo padėjėjas] dirbu keli metai,
žinau kokius vaistus paduoti (SRC socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 5).

SD dirbdamas komandoje su kitais IP paslaugų teikėjais komandoje
turėjo gebėti kurti kokybišką tarpasmeninę sąveiką profesinėje veikloje,
pasitikėjimo santykį su socialinio darbuotojo padėjėjais (toliau SDP), slaugytojo padėjėjais (toliau SP), slaugytojais ir kineziterapeutais. Jis buvo atsakingas už pagalbos asmens namuose organizavimą, koordinuotą komandos narių darbą.
...susirinkimai (kassavaitiniai) pasiteisina visus 200%. Pradžioje <...> priešinosi, nematė racionalumo, sakė žmonės pyks. Taip pradžioje žmonės pyko
<...> Bet mes pasakėme tokia tvarka ir žmonės priprato <...> Klientai žino,
kad tikrai bus atlikta paslauga ir jie nenukentės nei fiziškai ir ta paslauga bus
kokybiška <...>Mes aptariame kiekvieną klientą. Aš susidariusi tokią schemą,
pradedame nuo pasikeitimų. Jau aš turiu planus, susidėliojam pokyčius. Ir
tada aptariam visus svarbius klausimus. Būna tokie einamieji klausimai <...>,
būna iškyla problemų dėl kliento, aš tuomet klausiu, kas kaip kodėl. Arba būna
naujas klientas – aš jį pristatau. Tada perleidžiu žodį žmogui, kuris pirmas jau
ėjo pas tą klientą. O po to kai jau baigiam, einamuosius. Perduodu žodį
slaugytojai ir tada slaugytoja pereina atvejus medicinine puse <...> Aptariam
absoliučiai visus klientus. Sakykim, va Onutė ar reikia pas ją apsilankyti, kaip
ten yra su vaistais, ką reikia išrašyti, dar kažką. Mes pradėjom nuo tokios
makalynės, lyg ir lankomosios darbuotojos ėjo vaistus išrašyti, po to bandėm
pritraukti slaugytojo padėjėjas, bet pamatėm, kad tokios kaip ir racijos nėra.
Informacijos nėra kaip perduoti. Viena eina vieną mėnesį, kita kitą mėnesį.
Nėra tokio perdavimo, tęstinumo. Dabar mes išsigryninom, eina slaugytoja. Ji
žino, ji perdavė, atmintinę surašė. Aš kaip sakau užantspaudavo. Jeigu neaišku
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skambini <...> Nebereikia galvoti, kas ten tuomet pas gydytoją važiavo (SRC
socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 20).

Socialinis darbuotojas veikė kaip dispečeris, paskirstydamas darbus, reaguodamas į pokyčius ir paslaugų gavėjų poreikius, perskirstydamas žmogiškuosius resursus ir pajėgas, vykdė paslaugos kontrolę. Komandos veiksmų
koordinavimą apsunkino biurokratiniai apribojimai. SD SPC paslaugos
teikimą turėjo derinti tarp vietinių išteklių ir ESFA reikalavimų, kurie buvo
sunkiai įgyvendinami ir atitolę nuo atokesnių gyvenviečių realybės.
...kai reikia dviejų žmonių fizinės jėgos, tai padarai ten pagal grafikus tą
komandą iš SD ir SLP. Vienas prausia, kitas patalą keičia. Jie abu jau gali tą
žmogų pakelti. Taip padarai iš abiejų paslaugų paketų. Pas mus daugiausia
gulintys. Sunkiausia yra su nuvykimu, ypač atokesniuose rajonuose, kai reikia
derinti su viešu transportu, nes jeigu autobusas prieš aštuonias, tai jau
agentūra neužskaito tokių bilietėlių, nors darbuotojai važiuoja pas ligonį ir tik
tuo metu vienintelis autobusas važiuoja. Suderinimas yra labai sunkus. Visaip
sukamės (SPC socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 2).

Socialinis darbuotojas, koordinuodamas paslaugą glaudžiai bendradarbiavo su SDP, veikė kaip IP projektų administratorius ir buvo atsakingas už
sėkmingą IP projektų įgyvendinimą, ketvirtinių ataskaitų ESFA pateikimą.
Be šių atsakomybių, kai kuriose savivaldybėse buvo susiformavusi praktika,
jog socialinis darbuotojas turėjo vesti suteiktų socialinių paslaugų apskaitą,
sąskaitų parengimą ir organizuoti mokesčio už šias paslaugas surinkimą.
Tyrimas atskleidė, kad biurokratiniai darbo organizavimo reikalavimai
buvo nelankstūs ir pritaikyti stacionarias paslaugas teikiančioms organizacijoms. IP pagalbos teikėjų darbo grafikų ir žiniaraščiuose žymimų išdirbtų
valandų apskaita, kuri glaudžiai derinama su paslaugos gavėjų poreikiais,
reikalavo naujos prieigos laiko apskaitai ir darbo grafikų sudarymui. Projektuose SD dažnai tekdavo „žongliruoti“ tarp įvairių reikalavimų sudarant
oficialius darbo grafikus, sutampančius su įstaigos darbo valandomis, detalizuotus paslaugos teikimo planus pagal IP komandos narių paslaugas asmens namuose įskaičiuojant kelionės trukmę nuo vieno kliento iki kito
kliento. Papildomai turėjo būti užpildomi žiniaraščiai, kiek valandų realiai
darbuotojas praleido pas klientą tiesiogiai teikdamas socialines globos
paslaugas tam, kad būtų galima parengti sąskaitą paslaugų gavėjui už socialines paslaugas. Vieni grafikai buvo sudaromi iš anksto, nustatant darbuotojo darbo grafiką ateinančiam mėnesiui, kiti trumpalaikiai, planuojant
paslaugos teikimą asmens namuose ir išsidėstant darbo valandas per dieną,
savaitę. Valandos galėjo keistis dėl paciento būklės ar artimojo aplinkybių.
Iš principo yra socialinės globos paslaugų paketas ir dauguma atvejų tos
paslaugos yra labai panašios. Kiekviena paslauga turi savo kodą, todėl SDP
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suteikęs paslaugą pasirašo. Turi pasirašyti ir pats žmogus. Bet viskas labai
gali keistis. Ten savaitgalį močiutė apsiplikė, jau pirmadienį jos nėra. Jos
valandas aš jau galiu skirti kitam žmogui, kur žinau, kad tikrai reikia. Arba
grįžo iš ligoninės, jau turiu sumažinti. Arba reikia, kad ten dvi [SDP ir SP]
nuvažiuotų ir vėl keiti grafiką. Aš žmogui pasakau, močiute, jūs dabar grįžot iš
ligoninės, turiu galimybę, pridedu jums valandų, jūs galite naudotis, susitvarkykit ką reikia, išsimaudykit, o kitą savaitę jau grįš žmogus, tai tas valandas turėsiu nuimti, jau valandas dalinsime. Ir žmogus būna labai patenkintas. <...> Vieną kartą pasižiūrėjau, tai per mėnesį buvo sudaryti 72 grafikai. Jūs pagalvokit koks krūvis gaunasi. O dar kur skambučiai? Per dieną
būna net 40 <...> o kur dar paslaugos kontrolė, SGP [socialinio globos
poreikio] vertinimai ir pervertinimai, apibendrinimai... (SRC socialinio darbo
organizatorė, savivaldybė 2).

Kai kurios savivaldybės stengėsi kuo paprasčiau spręsti atsirandančius
pokyčius paslaugos teikime, o kitos turėjo labai daug biurokratinių taisyklių
ir vidinių tvarkų. Pvz., dėl kiekvieno pokyčio grafike, socialinio darbo
organizatorius rašė pagrindimą ir įsakymą.
...Mes tvirčiau ir ramiau jaučiamės su įsakymu. Kaip man po to pateisinti,
kodėl pradžioje buvo vienos valandos, o dabar kitos? Aišku, žmogus būna
parašęs prašymą, kad esant galimybei padidinti valandų kiekį. Bet gali kilti
klausimas, prašymas parašytas vasarį, o papildomas valandos suteiktos balandį <...> Būna Įsakymą rašau gavęs slaugytojo pranešimą, kad žmogui
reikia papildomų valandų, tuomet pridedu slaugytojo paaiškinimą... (SRC
socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 18).

Tokią papildomą apkrovą lėmė ne visiškai suvokta profesinės kompetencijos sąvoka. Juk socialinis darbuotojas, organizuodamas komandinį
darbą turi veikti prisiimdamas socialinę atsakomybę ir savarankiškai priimdamas sprendimus sudėtingoje situacijoje. Ši SD kompetencija reikalauja
įvertinti poreikius, kurie nuolat kinta, o kompetencija spręsti prisiimant
atsakomybę, panaudoti visus turimus resursus asmens globos ir slaugos
poreikiams užtikrinti, ypač kai sutartyje įvardinta, jog socialinės globos
paslaugos teikiamos pagal asmens poreikį. Antra vertus, SD veikdamas IP
komandoje tampa modeliu kitiems komandos nariams, todėl apkrovimas
papildomai pačių sugalvotais raštais, gali stabdyti kitų komandos narių
iniciatyvą. Socialinis darbuotojas turi bendrauti ir būti modeliu, ką reiškia
veikti prisiimant socialinę atsakomybę. Riboto savarankiškumo ligoniui,
kuris gyvena vienas, SD ir SDP buvo vienintelis langas su socialine aplinka.
Todėl šie asmenys buvo vieninteliai, kurie pamato poreikį ir gali pasirūpinti
šiuo poreikiu, ne tik skiriant papildomas valandas, bet ir sprendžiant buitines problemas.
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Matot, jis [ligonis] po insulto vieną pusę sunkiau valdo <...> Gebėtų jis ir pats
išsimaudyti, jeigu kas nors vonioje pritaisytų porankius... (SPC socialinis darbo organizatorius, savivaldybė 17).

Todėl gebėjimas prisiimti socialinę atsakomybę buvo vienas svarbiausių
paslaugos kokybę, asmens gyvenimo kokybę ir slaugą lemiančių veiksnių.
Socialinis darbas labai sudėtinga profesija, kartais reikalaujanti uždėti ribas,
jei ligonis ar artimasis piktnaudžiauja paslauga. Reikalaujama iš darbuotojo
veikti labai ryžtingai, o kai kada paliekant spręsti ligoniui. SD turi nebijoti
rizikuoti ir prisiimti atsakomybę, tik tas kuris nebijo rizikuoti tampa lyderiu.
Įžengimas į sveikatos priežiūros lauką kėlė socialiniams darbuotojams
frustraciją, blokavo socialinio darbo organizatorių ryžtingumą veikti ir
prisiimti atsakomybę. Socialinį darbuotoją įgalino ir pastiprino profesionalus kompetentingas slaugytojas IP komandoje.
SD (Sav. 9) O kas prisiima atsakomybę? Kaip tuomet su vaistų kontroliavimu,
o dar jeigu ligonis su šizofrenija?
SD (Sav. 10) Dabar kai mes turime slaugytoją, tai slaugytoja atsakinga. Ji
viską sužiūri, sutvarko, viskas yra gerai. Anksčiau mūsų socialinio darbuotojo
padėjėja sudėdavo vaistus į indelius ir jis gerdavo. Arba pati sugirdo.
SD (Sav. 8) O jeigu atsisako vaistus gerti?
SD (Sav. 10) Tokių atvejų mes neturėjome. (Ištrauka iš fokusuotos diskusijų
grupės su SD)

Slaugytojas buvo pagrindinis socialinis darbuotojo partneris teikiant IP
paslaugas. Tai buvo asmuo, su kuriuo SD derino pagalbos namuose poreikį
ir pagalbos teikimo planą, kuris padėjo spręsti sveikatos priežiūros klausimus.
Mes turim slaugytojas. Jos darbą pradeda nuo centro ir mes turim kontaktą
kiekvieną dieną. (SRC socialinio darbo organizatorė, savivaldybė 4) Slaugytoja yra pagrindinis mano žmogus. Mes su ja artu kabinetą dalinamės ir aš
viską žinau kiekvieną dieną apie kiekvieną žmogų. (SRC socialinio darbo
organizatorė, savivaldybė 2). Slaugytoja labai daug nuima. Kai pasidarėm
tokią tvarką, kad jeigu sveikatos klausimas – skambina slaugytojai. Mane tik
informuoja, kad įrašyčiau į bylą, nes tai yra ekstremali situacija. Tai automatiškai labai daug skambučių nusiėmė. Man jau neskambina. Man skambina
dėl socialinių ir organizacinių klausimų. (SPC socialinis darbo organizatorius, savivaldybė 20).

Slaugytojas ir SD projektuose paslaugos teikimo procese veikė kaip partneriai arba IP paslaugos ko-vadovas. Partnerinis vadovavimas yra grindžiamas koncepcija, jog vadovavimas (lyderystė) yra veikla, kuria gali
dalintis keli asmenys pasiskirstydami atsakomybėmis ir tam tikromis
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vadovavimo sferomis [86]. IP komandose realiai vyko pasidalinimas tarp
socialinių paslaugų ir slaugos paslaugų teikimo. Socialinis darbuotojas kuravo socialinius IP paslaugų teikimo klausimus, o slaugytojas kuravo medicininę paslaugos dalį. Jis buvo asmuo, palaikantis ryšius su sveikatos
sistemos įstaigomis, sprendė su sveikata susijusius asmens slaugos klausimus, medicininius klausimus iškilusius slaugos ir globos teikimo procese,
konsultavo slaugytojo padėjėjus ir socialinio darbuotojo padėjėjus. Lygiavertis (o ne subordinacinis) slaugytojo ir socialinio darbuotojo pozicionavimas organizacinėje struktūroje gilumine prasme labiau atitiktų IP paslaugų koncepciją. Toks pozicionavimas suteiktų slaugytojui aiškesnį vaidmenį ir būtų svarbus žingsnis plėtojant IP paslaugas ir formalizuojant IP
kaip atskirą organizacinę paslaugų formą. Tai klausimas ir užduotis tolimesnei paslaugos plėtrai pagal 2015 m. IP plėtros programą.
Socialinis darbuotojas – socialinės globos paslaugų poreikio ir
paslaugų galimybių vertintojas
Socialinio darbuotojas IP komandose nustatydavo asmens (šeimos)
socialinės globos poreikį, užpildydavo asmens (šeimos) socialinių paslaugų
poreikio vertinimo formas (patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir registruodavo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą
registracijos žurnale, konsultuodavo šeimos narius IP paslaugų teikimo ir
organizavimo klausimais. IP paslaugų įstaigą pasiekus sprendimui dėl IP
paslaugos tam tikram asmeniui teikimo, slaugytoja vykdavo drauge su
socialiniu darbuotoju į asmens namus slaugos namuose poreikių nustatymui.
Nustačius ligonio socialinius ir slaugos namuose poreikius, savarankiškumo
lygį, buvo tariamasi su artimuoju dėl dienos socialinės globos ir slaugos
paslaugų teikimo (struktūros, paslaugų laiko ir trukmės). Namuose buvo
sudaroma ir pasirašoma IP paslaugų asmens namuose teikimo finansinė
sutartis. Užpildžius finansinę sutartį socialinis darbuotojas duomenis dienos
socialinei globai suvesdavo į SPIS. Dalyje savivaldybių duomenys į SPIS
buvo suvedami prieš perduodant informaciją apie pacientą SPC.
Mes sprendimų nerašome, juos gauname iš paramos [socialinės paramos skyriaus]. Mes sprendimus vykdome. Visus tiesiogiai. Jie ateina su visais paskaičiavimais. Visų suvedamas į SPIS. Prašymai visi yra fiksuojami SPIS programoje. Viskas yra fiksuojama programoje. Tiek paramos programoje, tiek SPIS
programoje. Viskas yra fiksuojama. Tai tas popierinis darbas daug daugiau
yra dokumentų apie suteiktas paslaugas rašymas, grafikų sudarymas, koordinavimas, [darbuotojo] keitimas ligos atveju (SPC socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 16).

Buvo savivaldybių, kur paslaugų apskaita vis dar vyko rankiniu būdu..
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Pagrindinė konsultacija pirmą kartą nuėjus pas žmogų yra mano – sudarau
sutartį. Po to važiuojam su slaugytoja, būna, kad su slaugytoju iš karto važiuojam. Slaugytoja viską kas susiję su asmens sveikata žiūri iš savo pusės
<...> Aš iš savo pusės, ten sutartys, dokumentai ir pilnas išaiškinimas ir susiderinimas, informuoju viską apie paslaugą. Tada jau, grafikus susidarom, visas anketas susirenkam (SPC socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 8).

Kineziterapijos specialistas kartu su socialiniu darbuotoju derino kineziterapijos paslaugos teikimą: kokiems paslaugos gavėjams, kokio pobūdžio ir
intensyvumo, kokiu laiku pagal grafiką paslauga bus teikiama paciento
namuose. Socialinis darbuotojas IP mobilios komandose veikė kaip slaugytojo, kineziterapeuto partneris įvertinant paslaugos gavėjų poreikius
socialiniais klausimais ir kaip komandos narys, besirūpinantis socialiniais
paslaugų gavėjų poreikiais ir kaip IP paslaugos koordinatorius bei administratorius. Taigi, socialinis darbuotojas su sveikatos priežiūros specialistais
turėjo veikti net trijuose vaidmenyse vienu metu.
Poreikių vertinimas kartu su sveikatos priežiūros specialistais atspindi
kitą socialinio darbuotojo kompetenciją – gebėjimą atpažinti ir sistemiškai
įvertinti kliento poreikius ir stiprybes. Socialinis darbuotojas yra tas, kuris
kaip asmuo iš šono vertina senyvo amžiaus žmogaus poreikius ir stiprybes ir
pagal jas kartu su asmeniu ar šeimos nariais sudaro pagalbos planą: ką
žmogus pajėgia pats, o kur jam reikia pagalbos [183].
Giluminiam asmens poreikių pažinimui reikalingas laikas, tačiau
neskiriant pakankamai laiko rizikuojama, jog vertinimas bus paviršutiniškas.
Deja, socialinis darbuotojas rūpindamasis organizaciniais paslaugos klausimais IP komandose poreikių vertinimui galėjo skirti tik limituotą laiką, todėl
nebuvo galimybių kartu su socialinio darbuotojo padėjėju išieškoti ir
atpažinti, kokias kasdienes veiklas ir kokiu laipsniu ligonis pajėgia ir nori
daryti pats, o kur reikalinga tik tam tikro pobūdžio pagalba.
Po pokalbio, moteris nori atsistoti ir išlydėti iš savo namų. Matau kaip sunkiai
močiutė stengiasi įsisiūbuoti, kad pakiltų iš lovos. Prieinu, pasiūlau savo
pagalbą. „Aš pati. Duokit man laiko“. Ji vėl stengiasi įsisiūbuoti. Pagaliau iš
kokio penkto ar šešto karto pavyksta ir ji atsistoja. Viena ranka pasiekia
vaikštynę. Tuomet priduria, – „jeigu nesistengsiu pati atsistoti, tai ką aš
darysiu likus viena, savaitgalį... (Iš tyrėjos užrašų, 2014–11–12).

Šis detalesnis poreikių vertinimas ateityje turėtų būti plėtojamas, kas
paslaugai suteiktų dar gilesnio profesionalumo ir kokybiškumo.
Taip pat galima iškelti klausimą, ar tikrai IP komanda yra pajėgi teikti
paslaugas namuose visiems pacientams su nuolatinės slaugos poreikiu. Kur
yra riba, kai SPC iniciatyvos IP modelis pajėgia pasirūpinti paslaugų
gavėjais, o kurių pacientų priežiūra turėtų išskirtinai rūpintis sveikatos priežiūros sektorius.
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...Sunkiausia su tuberkulioze <...> Kaip dirbti, kurį darbuotoją pas tokį žmogų
siųsti. Aišku gatvėje, mes nė vienas nesame apsaugoti, bet kaip darbe? <...>
Bet kai aš einu pas žmogų ir žinau, kad yra pavojus man, serga atvira
tuberkulioze. Ir kaip atrinkti tą darbuotoją ir jį apsaugant. Aš esu atsakinga už
darbų saugą ir man tai labai sunkus klausimas (SPC IP administratorius,
savivaldybė 9).

Akivaizdu, jog tam tikrais atvejai socialinių paslaugų centrai nepajėgūs
rūpintis ligoniais, stinga medicininių žinių ir kompetencijos. Ar visuomet
socialinių paslaugų skyrius turi vykdyti savivaldybės socialinių paslaugų
skyrimo komisijos sprendimą dėl IP paslaugų pacientui teikimo? Kaip
spręsti problemas, kai administracija ir IP komanda nesijaučia pajėgi
rūpintis tam tikros sveikatos būklės ligoniu.
Socialinis darbuotojas – socialinių darbuotojų padėjėjų pokomandės
vadovas
Socialinis darbuotojas, administruodamas IP projektus taip pat veikė ir
kaip socialinių darbuotojų padėjėjo pokomandės vadovas ir socialinių darbuotojų padėjėjų konsultantas socialiniais klausimais, tarpininkas ir konfliktinių situacijų sprendėjas.
Mano darbas – visokių problemų išklausymas, patarimas, sprendimas, pasišnekėjimas su pačiu darbuotoju, susirinkimų kas savaitę rengimas (SRC,
socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 6).

Socialinio darbuotojo kontaktas su socialinio darbuotojo padėjėju prasidėdavo nuo įdarbinimo pradžios. Socialinio darbo organizatorius dalyvavo
darbuotojų atrankoje, taip pat parengdavo darbuotoją darbui su klientu.
Vienas pagrindinių klausimų, kaip atrinkti tinkamą darbuotoją, kad šiam
pavyktų užsimegzti kontaktą su ligoniu.
Gal aš tokią akį turiu, net nežinau, bet ateina žmogus įsidarbinti ir aš matau,
pradedi su juo kalbėti. Jis sako, kad nori dirbti, ir aš matau, kad jis nedirbs.
<...> Matai, kuris nepajėgus dirbti su tuo žmogum, kuris yra gulintis arba turi
psichinę ligą. Ir tikrai ateina apsiverkęs ir sako, man baisu dirbti su tokiu
žmogum, kaip aš galiu eiti. Ir tu matai, kad jis tikrai negali. Mes renkamės iš
tų, kurie yra įdarbinti, kuriems yra arčiau pagal gyvenamą vietą, kuriam yra
arčiau, nes socialinio darbuotojo padėjėjai patys eina pas ligonį.<...> žmonės
yra iš tos pačios vietos, jie vieni kitus žino <...> ir matai, kuris stiprus ir galės
pas tą žmogų eiti, o kuris apsiverks ir negalės tikrai dirbti su tokiu žmogumi
(SPC IP tarnybos administratorius, savivaldybė 10.)

Socialinis darbuotojas lydėjo SDP kontakto užmezgimo ir pasitikėjimo
santykių puoselėjimo procese. Kartais socialinio darbuotojo padėjėjui taip ir
nepavykdavo užmegzti kontaktą su klientu. Priežastys labai įvairios, o kartai
net ir sunkiai paaiškinamos, nes pakeitus darbuotoją, prieš tai buvusios
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problemos išsispręsdavo. Tik pajutęs įtampą, socialinis darbuotojas imdavo
spręsti iškilusias problemas, kad išvengti konflikto.
...[kai iškyla problemos] Aš tai būna keičiu darbuotojus <...> turėjau atvejį,
senelį, darbuotoja padirbo su juo mėnesį padirbo ir viskas, sako daugiau pas
jį neisiu. Aš tuomet keičiau. Kita darbuotoja nuėjo, viskas tvarkoj... (SRC,
socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 8).
...ne visi su visais sutaria. Jeigu darbuotojas turi būti 4-5 val., o klientui nepatinka, darbuotojui nepatinka. Jie vieni kitus erzina... Įsivaizduokit, tas žmogus labai arti. Jis ir pampersą keičia ir... Jeigu jie vieni kitus erzina, mes
nelaukiam kol bus konfliktas ir keičiam. O konfliktas tikrai bus, jis užprogramuotas. Jeigu vieni mano, kad vienaip, o kitas kitaip. (SRC, socialinio darbo
organizatorius, savivaldybė 19).

Rengiant socialinio darbuotojo padėjėją IP socialinės globos paslaugoms
namuose, vienas svarbiausių klausimų buvo ribų nustatymas tarp paslaugos
teikėjo ir paslaugos gavėjo.
Priimdamas darbuotoją informuoji ar per susirinkimą pravedi labai griežtą
instruktažą. Prašau man iš vieno bliūdo nevalgyti, gimtadienių kartu nešvęsti.
Kai priėmėm naujus darbuotojus labai griežtai kalbėjom, kad padėti
darbuotojams nusibrėžti ribas. Ir joms atrodė toks siaubas baubas. Kaip čia tą
žmogų ir atjausti, ir į kontaktą sueiti, o čia nieko joms neleidžia. Bet jos ir
pačios pamato <...>. Pas visus būna, jeigu tik vieną kartą nusileidai ir
padarei, tai tuoj ir pasideda. O man ta [SDP] virtinukų visam mėnesiui
prišaldė, o kodėl tu negali. Tada darei, o dabar jau ne (SRC, socialinio darbo
organizatorius, savivaldybė 2).
Pas mus yra saugikliai, ir konfidencialumo pasižadėjimas, ir vidaus taisyklės,
pareiginės. Kiekvienas žiūri skirtingai, iš tos pozicijos, kaip tuo momentu yra.
Mes kalbamės <...> Po to kai patiria, tai dar yra kitaip (SRC, socialinio darbo
organizatorius, savivaldybė 18).
Mes turim vidaus taisykles ir jos yra pasirašiusios, kad klientui privačiai
paslaugų negali teikti ir dovanų priimti negali. Pas mane jos bijo net šokoladą
paimti, nes tai jau dovana. Jeigu paaiškėja, kad kažką darė ne darbo metu ir
viskas turim atsisveikinti. Labai griežtai pas mus. Ir aš joms pavyzdžiais
sakau, nes taip pas mus yra. Tas žmogus duoda šokoladą, o po to taip nudrožia, pareikalauja kaip už mašiną... (SRC, socialinio darbo organizatorius,
savivaldybė 20).

Kaip socialinių paslaugų teikėjų pokomandės vadovas SD turėjo lydėti
SDP globos teikimo procese, padėti SDP ugdytis gebėjimą įeiti į kito
žmogaus padėtį, išlikti profesionaliam ir pagarbiam globojamam asmeniui
iki galo, net ir girdint paciento pasakojamą istoriją 50 kartą ir leisti šiame
santykyje pačiam pacientui, kuriam teikiama pagalba, jaustis oriai. Nors
socialiniai darbuotojai suvokė, jog senyvo amžiaus žmonėms aktualu kalbėti
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apie save, pažvelgti į savo gyvenimą ir pasiektus tikslus, išgyventas socialines ir išgyvenamas dabartines netektis [38, 175]. Tačiau tyrime SD
neįvardijo savęs kaip gebančio teikti konsultacines senyvo amžiaus žmonėms paslaugas minėtais klausimais. Pagal socialinio darbuotojo kompetencijas socialinis darbuotojas turėtų būti pasirengęs konsultuoti žmogų ir
suteikti emocinį palaikymą ir pagalbą. Asmens išklausymą, kai pacientas,
pasijutęs saugiai su darbuotoju, besirūpinančiu intymiausiomis asmens kūno
zonomis, imdavo atsiverti, kai kurie SD vertino kaip trukdymą SDP atlikti
instrumentines veiklas.
...kaip ten bebūtų, bet taip yra, kad jie [pacientai] nori kalbėtis. Jie nori
išsišnekėti, jie turi savo skaudžių patirčių, jie nori apie tai kalbėti. Jie
atsimena karą, išgyvenimus, išžudytus savo artimuosius ir visa kita. Ir vien
darbuotojui per sudėtinga pakelti, nes tai yra ir fizinis darbas <...> turi
žmogum pasirūpinti ir sauskelnes pakeisti, ir higiena, ir tos keturios valandos
<...> kai tu dirbi su žmogum, nėra labai daug. Ir dar maistas, ir apipirkimas,
ir dar klausytis tų skaudžių prisiminimų... (SRC, socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 9).

Atliekant fizinį darbą, rūpinantis asmens higiena, gaminant valgį išklausyti žmogų apie jo skaudžias patirtis, karo prisiminimus ir išgyvenimus,
išžudytus artimuosius yra ne tik psichoemocinė pagalba, bet ir būdas sukurti
pasitikėjimu grįstą santykį. Pasitikėjimu grįstas santykis yra pagrindinis
pagalbos namuose kokybės rodiklis [133].
IP asmens namuose teikimo procese SDP turėjo atliepti paciento poreikį
privatumui ir intymumui. SDP nevisada gebėjo atpažinti šį kliento poreikį ir
tam buvo reikalingas socialinio darbuotojo vedimas, kuris neįmanomas be
giluminio privatumo reikšmės suvokimo. Socialinis darbuotojas turėtų
gebėti sukurti komandos susitikimo metu saugią atmosferą ir vesti pagarbią
komandos narių diskusiją, kai iškeliamas paciento privatumo klausimas
asmens higienos užtikrinimo klausimu, kuris dažniausiai iškyla rūpinantis
priešingos lyties asmeniu. Teko susidurti, kai SD nežinodamas, ką atsakyti,
stengėsi „juokeliais“ sumenkinti problemą, kai darbuotojas pasidalino rūpesčiu, jog nežino kaip reaguoti ir elgtis, kai prausiant neįgalų vyriškį,
išryškėja paciento lytinio susijaudinimo požymiai. Kokį palaikymą ir
kompetentingą komandinį darbą gali dirbti socialinis darbuotojas, kuris
nepažįsta savęs ir nėra atlikęs didžiulio psichosocialinio darbo su savimi,
nežino (gilumine prasme) kokio intymumo ir kokios pagarbos reikalaujantis
yra toks paprastas veiksmas kaip sauskelnių keitimo procesas ar žmogaus
maudymas. Socialinis darbuotojas, neturintis tinkamo pasirengimo, negalės
karu su SDP ieškoti sprendimo būdų, saugant paciento orumą ir sudarant
saugią bei pagarbią atmosferą darbuotojui.
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SD kaip socialinių paslaugų teikėjų pokomandės vadovas ir narys, turėjo
gebėti būti SDP pastiprintoju ir įgalintoju, padėti SDP nustatyti ribas ir
formuoti profesinius tarpusavio santykius su artimaisiais ar pacientu. Vienintelis SD yra SDP darbo įvertintojas, kai SDP geba tinkamai atliepti
kliento poreikius. Jis padeda atrasti SDP džiaugsmą darbe, moko gilintis į
žmones ir jų tarpusavio santykius. SDP kaip frontinės linijos darbuotojai IP
paslaugų teikimo procese patyrė didelį emocinį ir fizinė krūvį. SDP IP
komandoje su pacientais kontaktavo intensyviausiai, praleisdamas paciento
namuose nuo 4 val. iki 8 val. per dieną, 5 dienas per savaitę.
Toks intensyvus kasdienis kontaktas, ypač kaimo bendruomenėse, kur
vieni kitus pažįsta, buvo dar viena priežastis apsunkinusi profesinių ribų
išsaugojimą. Tyrėjai pastebi, kad kaimo bendruomenėse nerealu pagalbos
namuose srityje išlaikyti skaidrų, neutralų, profesinį santykį ir užtikrinti
visišką konfidencialumą [155]. Darbuotojas, negalėdamas visiškai atsiriboti,
patiria papildomą emocinį krūvį. Tai sustiprina socialinio darbo, ypač
pagalbos namuose, srityje dirbančiųjų profesinio perdegimo riziką [40].
Perdegimo formulę supaprastintai galima išreikšti, kaip:
Didelis krūvis + mažas įvertinimas =perdegimas
Taigi, socialinio darbuotojo padėjėjai IP paslaugų lauke buvo tie, kurie
gavo žemiausią atlyginimą (įvertinimą pinigine išraiška) ir patyrė didelį
fizinį bei emocinį krūvį. Todėl buvo labai svarbu, jog SD kaip SDP vadovas
gebėtų suteikti SDP įvertinimą ir atpažintų perdegimo riziką.
Keisti darbuotoją klientui stengiamės kuo mažiau. Būna natūrali kaita, kai
suserga, dekretas arba ligonis numiršta. Kartais keitimą darau sąmoningai,
kai matau, kad yra rizika, jog darbuotojas gali perdegti. <...> Visokie
reikalavimai ir matai, kad ten darbuotojas išsenka.<...> Kartais užtenka
pasakyti, kad jeigu taip ir taip, tai aš tada duosiu kitą darbuotoją ir jis tau taip
netarnaus. Ir žiūrėk, susitvarko (SRC socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 2).

Kai kurie SPC turėjo savo darbuotojų skatinimo sistemą, kur priklausomai nuo darbo kokybės, SDP galėjo gauti 20 proc., 12 proc. ir 8 proc.
padidintą darbo užmokestį. Tokios darbo sąlygos nebūtinai buvo sėkmingos,
nes tarp SDP stiprino konkurenciją, kliudė SDP atvirumui su SD.
Socialinis darbuotojas kaip SDP vadovas turėjo gebėti kurti abipusio
pasitikėjimo su klientu santykius, prisiimant atsakomybę ir nebijoti rizikuoti. Tyrimu nepavyko atskleisti, kaip sekėsi SD sukurti pasitikėjimu grįstą
santykį su paslaugų gavėjais IP teikimo procese. Tačiau tai, kad žmonės
pasitikėjo IP komandos paslauga, galime daryti prielaidą, jog pasitikėjimo
santykis buvo sukurtas. Tam tikrais atvejais išryškėjusi socialinio darbuotojo frustracija ir spaudimas SDP, kad šis atsisakytų paduoti vaistus
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pacientui (pvz., dėl Parkinsono ligos išsivysčiusių motorinės veiklos sutrikimų pacientas norėjo, jog vaistus iš pakuotės išimtų ir paduotų SDP), nes
jis neturi medicininio pasirengimo, atskleidžia SD baimę būti apkaltintu.
Grėsmė būti apkaltintam kyla tik tuomet, kai nėra tarpusavio pasitikėjimo.
Pasitikėjimo santykio sukūrimas, asmens gerovė asmens socialinėje aplinkoje, sutelkiant aplinkos išteklius ir pagalbos sistemas viena svarbiausių
socialinio darbuotojo kompetencijų [31]. Kai SD eina į klientą iš jėgos
(valdžios) pozicijos ir su klientu ar artimuoju konkuruoja, toks santykis
niekada neleis pasitikėjimui gimti [82].
SD moko SDP užmegzti pasitikėjimu grįstą santykį, išeiti į bendradarbiavimą su klientu. Be pasitikėjimo santykio tarp SD ir SDP neįmanomas
adekvatus grįžtamasis ryšys iš tiesioginių paslaugų teikėjų, t. y, priešakinės
linijos darbuotojų („front-line staff“). Tiesioginių darbuotojų įtrauktis ir pojūtis, jog jie yra lygiaverčiai paslaugos dalininkai, leidžia plėtoti tvarias
kokybiškas paslaugas, palengvina strateginio pokyčio įgyvendinimą [162].
Tyrimas atskleidė, jog SD santykyje su SDP balansavo tarp jėgos (valdžios)
santykio („...pas mane jos bijo net šokoladą paimti“, „pravedi joms griežtą
instruktažą“, „...tai kodėl leidaisi, juk buvo pasakyta“) ir lygiavertės partnerystės („mes kalbamės“, „per susirinkimą pasinagrinėjam, kas nutiko“,
„pasakiau, jog joms spręsti ar griežtai atskiriam SDP ir SP funkcijas, ar
visos einam ir derinam pagal situaciją. Jos pasakė, jog derinam pagal
situaciją ir mes taip pradėjom dirbti“).
SD turėjo padėti SDP išspręsti konfliktines situacijas, kylančias santykyje
su klientu ir artimuoju. Nesėkmingiausia paslaugų namuose praktika buvo
tose savivaldybėse, kurios rėmėsi pseudo kokybės teiginiu, „klientas visada
teisus“. Šis verslo varikliu laikytas, 1909 m. H.G. Selfrige moto, šiandien
pripažįstamas kaip destruktyviausia verslo praktika [84]. Šie atvejai labiau
siejosi su lankomosios priežiūros paslaugomis (toliau LPP) asmens namuose. Tačiau IP paslaugas ir LPP paslaugas SPC kuravo tas pats socialinio
darbo organizatorius, o SDP derimo IP dienos socialinės globos ir lankomosios priežiūros paslaugų teikimą asmens namuose. Todėl LPP ir IP
dienos socialinės globos paslaugų teikimo patirtys SDP buvo kaip viena
globos asmens namuose teikimo patirtis. Pasitaikė atvejų, kai savivaldybės
administracija, politikai siekdami išlaikyti savo populiarumą argumentuodami minėta fraze, neleido SPC nutraukti paslaugų namuose teikimą nuolatinio piktnaudžiavimo paslauga atvejais.
...turim tokį J. Buvo kažkada žinomas dailininkas, net su studentais dirbo. Bet
turi jis bėdą – pastoviai girtas. Nežinau, iš kur jis to alaus bambaliais gauna.
Gal buvę draugai atneša. Blogiausia, kad jis kai prisigeria, visai sublūsta. Ar
jis tualeto neranda ar kas? Bet prigėręs jis prisimyža kelnes arba prišika
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tiesiai ant grindų. O smarvė baisinė. Tai kiek ta mūsų moteris gali vargti.
Šūdus tvarkyk, kelnes plauk. Ir dar ponas su tokia arogancija... (SPC, socialinio darbo organizatorė, savivaldybė 12).
Su viena moteriške turim didelę bėdą. Ji šunis valkataujančius glaudžia. Tie
šunys perkarę, alkani. Bandėm tuos šunis kelis kartus išvežti. Bet ir vėl ji naujų
prisirinko. Į prieglauda šunų neatiduoda. Kai vieną socialinio padėjėją apkandžiojo, visos atsisako pas ją dirbti, bijo... (SPC, socialinio darbo organizatorė, savivaldybė 9).

Tokie atvejai veikė demoralizuojančiai ir demotyvuojančiai tiek SDP,
tiek pačius SD ir veikė IP komandų darbą. Minėtas administracijos elgesys,
trukdė nustatyti paslaugų gavėjų elgesio ribas, o paslaugų teikėjams sudaryti
saugias darbo sąlygas. Kilo SD sprendimų galios klausimas ir integralus
pagalbos į namus paslaugos teikimo strategijos klausimas, t. y., kokios SDP
funkcijos ir kokios paslaugos neįeina į paslaugos teikimą. Taigi, SD padėjo
SDP spręsti intymumo ir atstumo santykio su pacientu iššūkius, kad netaptų
„kaimyne, kurią bet kada gali pasikviesti“ ir subsidiarumo principo
išsaugojimo, jog SDP išliktų pagalbos teikėjo vaidmenyje, veikdamas intervenciškai iškilus pagalbos teikėjo vaidmens transformacijos į tarno vaidmenį pavojui.
Socialinis darbuotojas – psichosocialinės pagalbos teikėjas ir
konfliktų sprendėjas
Gebėdamas „veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, taikydamas įvairius socialinio darbo metodus ir pagalbos strategijas, kurdamas
abipusio pasitikėjimo su klientu santykius, sutelkdamas vidinius bei aplinkos išteklius, motyvuodamas ir įgalindamas klientą savigalbai ir pokyčiams
[129] socialinis darbuotojas IP komandoje veikė kaip psichosocialinės
pagalbos pacientui ir jo artimiesiems teikėjas, paciento ir jo artimųjų įgalintojas bei psichologinio saugumo užtikrintojas.
Psichosocialinės pagalbos ligoniui teikėjas. Žmogui staiga susirgus ir
praradus savarankiškumą būtina psichosocialinė pagalba. Tyrimai atskleidžia, jog staigi liga su fizinio funkcionalumo praradimo padariniais, dažnai
turi neigiamas pasekmes ligonio psichinei sveikatai, būdingas nerimas,
padidėjęs emocinis jautrumas [167, 180]. Tačiau nuolatinė pagalba, emocinis palaikymas, specialistų konsultavimas, ženkliai sumažina paciento
nerimą, psichinės sveikatos sutrikimų atsiradimą [167].
Socialinių darbuotojų požiūriu, esminis paciento poreikis – asmens
orumo išsaugojimas, kai žmogus staiga dėl ligos praranda savarankiškumą.
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Socialinis darbuotojas pripažino, jog paciento orumui išsaugoti, reikalingas
emocinis palaikymas ir konsultavimas.
Man tai atrodo svarbiausia yra orumo išsaugojimo klausimas. Ką reiškia, kai
buvęs sveikas žmogus, staiga insultas, po to ligoninė, slaugos ligoninė 4 mėn.
ir paskui pas mus ateina. Sauskelnių neįmanoma pakeisti, nes tai yra žmogų
žeminantis dalykas. Žmogus tai prima kaip pažeminimą. Aš viską galėjau, o
dabar man jūs, mane net turi valyti. Ir kiek tam darbuotojui – jis turi atlikti
darbą ir dar šalia kiek dar tų emocijų turi priimti. Ir jau kitas specialistas
galėtų žmogui padėti (SPC, socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 15).

Taip pat socialiniai darbuotojai atpažino psichosocialinės pagalbos
pacientui poreikį. Tokia pagalba SD manymu padėtų pacientui susitaikyti su
situacija, priimti, kad nuo šiol visada reikės kitų pagalbos, susitaikyti su
esama ar blogėjančia savo sveikatos būkle ir padėtimi.
...tiems žmonėms labai sunku susitaikyti su tuo, kad jie jau nieko patys daugiau
nebegali. Ir tiesiog psichologiškai žmonės pasidaro labai pikti. Įvairiai ten
reaguoja ir tu matai, kad galbūt tam žmogui reikia tokios psichologinės
pagalbos ir padėtų žmogui suvokti, kad dabar jau stop žmogau, dabar jau tau
reikės kitų žmonių pagalbos ir tu turi su tuo susitaikyti. Ir nebegali ten gyventi
kažkokia praeitim, kur ten pats viską darei, viską galėjai ir visa kitą. Reikia
padėti tam žmogui susitaikyti su esama padėtim, ar ne, ar blogėjančia padėtim
(SPC, socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 9).

Tačiau socialinis darbuotojas, dirbdamas IP komandose, individualiam
darbui su ligoniu, jo lankymui namuose tam, kad suteiktų emocinį palaikymą ir psichosocialinę pagalbą, nelaikė savo darbo dalim. Socialinio
darbo organizatoriai pritarė, jog emocinis paciento palaikymas ir konsultavimas atskira veikla, kurią turėti atlikti tam skirtas specialistas, galbūt
psichologas.
Psichosocialinės pagalba šeimos nariui teikėjas. Psichosocialinė pagalba reikalinga ir patiems artimiesiems tam, kad susitaikytų ir priimtų savo
mamos/tėvo ligą, gebėtų atpažinti ligos poveikį paciento elgesiui, padėtų
artimiesiems suprasti ir reflektuoti kylančius jausmus dėl artimojo būklės,
bejėgiškumo ką nors pakeisti, dėl ankstesnio socialinio gyvenimo netekties
ar prarastų darbinės karjeros planų, pasikeitusio socialinio vaidmens, prarasto statuso. Paaiškinti ir kartu reflektuoti paciento psichosocialinę būklę,
padėti suprasti paciento poreikius, jog nepaisant ligos, paciento poreikiai
išliko tie patys, jis turi tuos pačius jausmus, jam reikalingi socialiniai
kontaktai, bendravimas ir kt.
Mes turėjom tokį atvejį, kai mama kaip ir normaliai, bet vaikai, trys suaugę
vaikai ir išsilavinę vaikai. Dukra pedagogė ir du sūnūs nesuvokia, kad jų
mama dabar jau kitokioje būsenoje. Jie prisimena, kaip ta mama buvo
anksčiau. Bet dabar ta mama visai kitokia. Jūs įsivaizduojate, jie kai ta
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močiutė visai apako, tai jie ją uždarė vieną namuose. Mes nuvažiuojam ir
sakom, jūs tą močiutę į lauką išvežkite. O jie, „kad ji vis tiek nieko nemato, ką
ji ten tam lauke darys“. Mes aiškinam, kad močiutė nors ir nemato, ji vis tiek
jaučia saulės spindulius. Jie nesuvokia... (SPC, socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 10)

Kaip tyrimas atskleidė, kai kuriems artimiesiems buvo reikalinga profesionali psichologo pagalba. Socialinis darbuotojas tokiais atvejais, stengėsi įgalinti artimąjį kreiptis psichologo konsultacijai.
IP paslaugos organizavimo forma galėjo turėti įtakos ribotam socialinio
darbuotojo įsitraukimui į psichosocialinės pagalbos pacientui ir jo artimiesiems teikimą. Socialinis darbuotojas IP komandoje turėjo labai mažai
erdvės tiesioginiam darbui su pacientais ir jų artimaisiais namuose, kadangi
IP komandoje buvo įdarbintas tik 0,25 ar 0,5 etato. Socialinis darbuotojas
administravo IP teikimą, lygiagrečiai organizuodamas lankomosios priežiūros paslaugas senyvo amžiaus žmonėms. Dėl šios priežasties pacientų palaikymas ir konsultavimas ligos, netekties atveju, psichosocialinė pagalba artimiesiems galėjo likti antrame socialinio darbo plane.
Tyrimas atskleidė, kad SD paciento ir artimųjų socialinį konsultavimą
labai dažnai tapatino su informavimu, kuris nieko bendro neturėjo su
psichosocialiniu konsultavimu ligos, negalios, išgyvenamų netekčių atveju.
Mūsų nuomone, konsultavimas prasideda jau nuo to, kai pasakoji apie
paslaugų tą specifiką. yra suteikimas informacijos, kokios tos paslaugos, kaip
žmonės dirbs, koks bus mokėjimas, kol viską išaiškini. Ir tenka vis eigoje dar
aiškinti ir aiškinti. Pirmoji didžioji konsultacija <...> tas konsultavimas vyksta
pastoviai kiekvieną dieną, ar ten maisto klausimu ar ten kitu klausimu. Ar tu
ten bendrauji su artimuoju, vis tiek tai yra tam tikra konsultacija. Ir mes tikrai
tų konsultacijų suteikiame daug daugiau, negu, kad rašome ar esame įsipareigoję projektuose (SPC, socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 10)

Pacientų ir jų artimųjų emocinis palaikymas, individuali psichosocialinė
pagalba pacientui, sveikatos ir savarankiškumo praradimo atveju, palydėjimas ligos priėmimo procese, kuris laikomas viena pagrindinių socialinio
darbo veiklų, teikiant paslaugas asmens namuose [78, 146], IP komandose
buvo minimalus arba nepakankamai išvystytas. Užsienio tyrėjų darbai
atskleidžia, kad pagalbos namuose tarnybose socialinis darbuotojas taip pat
yra atsakingas už pagalbos paslaugų namuose administravimą ir organizavimą. Tačiau nurodoma, jog būtent administracinis ir vadybinis darbas yra
pagrindinė socialinio darbuotojo nepasitenkinimu darbu pagalbos namuose
tarnybose priežastis, nes tai trukdo individualiam terapiniam darbui su
ligoniu ir jo artimuoju, kas socialinių darbuotojų nuomone yra tikrasis
socialinis darbas [3]. Todėl kyla ir kita prielaida, jog rengiant bendros
specializacijos socialinius darbuotojus pagrindinėse Lietuvos aukštosiose
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mokyklose, socialiniai darbuotojai nėra paruošiami praktinei veiklai gerontologijos srityje, nėra skiriamas dėmesys individualiam darbui su pacientais
ir jų artimaisiais ligos, negalios atveju.
Paciento tarpininkas santykyje su artimaisiais. Išryškėjo tam tikra
tendencija atvejų, kai teikiant globos ir slaugos paslaugas ligoniui, tekdavo
dirbti su artimaisiais, kuriems nediagnozuoti psichikos sutrikimai arba proto
negalia. Tokiose situacijose pagalba ligoniui buvo ypač reikalinga, nes artimasis dėl būklės ypatumų nebuvo pajėgus pasirūpinti ligoniu. Pacientai,
slaugomi ir globojami šių artimųjų, dažniausiai kentėdavo dėl netinkamos
priežiūros ir apleistumo.
Nu, va yra atvejis, ta dukra toks vaizdas turi kažkokį neįgalumą. Ji gyvena su
mama, bet jos supratimas toks, darbuotojas yra, tai dabar jau mano mamą ir
žiūrėk. Ji net elektros skaitliuką nenusirašo... Visai ji nusiima tą savo atsakomybę. Sauskelnių nepakeičia. Gal ir neįgalumas, nesuprasi. Kai reikia
mokėti, – „vaje, kaip mes dabar išgyvensim, juk ir malkos ir viskas... Nors kai
pasižiūri pinigėliai tikrai nemaži – ir pensija, ir našlių pensija ir slaugos
išmokos. Sudėjus, – tų pinigėlių tikrai nemažai gaunasi, bet ji kažkaip visai
nesigaudo (SPC, socialinio darbo organizatorė, savivaldybė 15).

Tokiais atvejais socialiniam darbuotojui ir visai komandai tekdavo dirbti
ne tik su pacientu, bet ir su jo artimuoju, mokyti ir tarpininkauti, kad nesant
darbuotojui ligoniui ir toliau būtų užtikrinama reikalinga pagalba. Komanda
tai turėjo daryti labai išmintingai, nes pasijutęs nesaugiai, artimasis galėjo
atsisakyti IP ir tokiu būdu atriboti pacientą nuo būtinos pagalbos.
Socialinis darbuotojas – konfliktų sprendėjas. Teikiant IP paslaugas
namuose socialiniam darbuotojui tekdavo tarpininkauti šeimos nariams
sprendžiant tarpusavio santykius, kurie trukdė tinkamai paciento priežiūrai
užtikrinti. Pasitaikė atvejų, kai artimieji nesutarė, kas turėtų prisiimti pagrindinę slaugomo tėvo / motinos globos naštą, kaip turėtų vykti globos
išlaidų pasidalinimas, koks turėtų būti kiekvieno indėlis, priklausomai nuo
paveldimo turto ir pan.
Labai sudėtingos šeimos. Net šeimos nariai, kyla jų tarpusavio nesutarimai
kažkokie tai <...> kol tu sudėlioji, kad ta paslauga būtų gerai teikiama ir
niekur kliūčių nekiltų. Kažkiek tenka spręsti tarpusavio santykius šeimoje <...>
turime tokią šeimą, kur yra konfliktas dėl turto. Ten prasideda skaičiavimai,
kiek tas artimasis, kuris yra šalia tinkamai prižiūri tą močiutę. <...> bando į tą
konfliktą įtraukti socialinių darbuotojų padėjėjus ir kitus specialistus. <...>
kad darbuotojas įvertintų, kuris dabar labiau rūpinasi ten ta mama, kuris ten
daugiau tų sauskelnių atnešė, kuris daugiau vaistų atnešė (SPC, socialinio
darbo organizatorius, savivaldybė 17).

Artimųjų tarpusavio nesutarimai neigiamai veikė pacientą ir trikdė
pagalbos teikėjus. Socialinis darbuotojas kaip „valdžios atstovas“ artimųjų
117

buvo priimamas kaip turintis tam tikrą galią ir jo įsikišimas daugiau
pristabdydavo beįsiplieskiantį tarpusavio santykių konfliktą, nei jį galutinai
išspręsdavo.
IP komandai ne visada pavykdavo sukurti bendradarbiaujantį santykį su
artimaisiais. Socialinis darbuotojas turėjo spręsti konfliktines situacijas, kai
nesutapdavo artimųjų ir IP komandos narių nuostatos slaugos klausimais,
kai pareikšdavo piktnaudžiavimas paslauga, darbuotojo išnaudojimo atvejai.
...namiškiai sauskelnes taupė ir jie pridėdavo ten palučių visokių. Tai mes
turėjom rimtą pokalbį su artimaisiais, kad jeigu norit jog paslauga būtų
teikiama, tokie dalykai neturi būti daromi. Mes dirbam ir jokių merliukų <...>
O po to paraudimai, tuoj kaltinimai, kad jūs blogai dirbat (SPC, socialinio
darbo organizatorius, savivaldybė 18).

Sprendžiant konfliktines situacijas socialinis darbuotojas turėjo gebėti
konfrontuoti su paslaugos gavėjais, tam kad būtų nustatytos aiškios ribos,
kuri ir kokio pobūdžio veikla apima pagalbą pacientui ir kurią veiklą turi
atlikti artimieji, kad būtų išlaikomas pagarbus santykis, siekiant išvengti
darbuotojo išnaudojimo.
Artimieji yra, bet <...>kartais geriau, kai nusišalina. Nes būna tokių, kad
išbalansuoja darbuotoją. Ten sauskelnes nuėmė, jie [artimieji] vėl tas pačias
deda. Arba – „šiukšlę numečiau, o ji jau antra savaitė palovyje guli“. Ir aš
tada sakau, ar ta šiukšlė dabar gyvybiškai svarbi tam ligoniui? Darbuotojas
aptarnauja ligonį. Jeigu jūs numetėt, tai ir susirinkit (SPC, socialinio darbo
organizatorius, savivaldybė 2)
Kai kurie artimieji net sauskelnes nustoja keisti. Turim tokią močiutę, kuri tik
mūsų mergaičių dėka neturi pragulų. O artimieji visai nežiūri. Jie sauskelnių
per savaitgalį nekeičia. Išduosiu paslaptį, mes pradėjom sauskelnes žymėtis ir
pamatėm, kad tikrai savaitgaliais nekeičia. Nors tame pačiame name gyvena.
(SPC, socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 20).

Konfrontacija su artimaisiais buvo nelengvas iššūkis. Ir net tais atvejais,
kai paaiškėdavo, jog artimasis IP komandos nedarbo valandomis savaitgaliais, netinkamai prižiūri pacientą, socialiniams darbuotojams kildavo
dilema, kaip spręsti šią problemą.
Kitų šalių tyrėjai taip pat pastebi panašias paslaugos teikimo namuose
etines dilemas, nes šeimos narių reikalavimui būna žymiai didesni, nei tiesioginių paslaugos gavėjų. Tada kyla klausimas, kam realiai teikiama
paslauga pacientui ar jo artimajam [3].
Ši problema susijusi ne vien tik su IP paslauga, bet ir su pačia pagalbos
slaugomam ligoniui socialinės politikos koncepcija. Visi IP paslaugos
gavėjai (pacientai) gavo ne tik IP paslaugas, bet ir slaugos išlaidų tikslines
kompensacijas. Taigi, artimieji arba pacientai disponuodami slaugos tiks118

linės kompensacijos pinigais turėjo užtikrinti reikalingų slaugos priemonių
įsigijimą. Tačiau tai, jog nėra jokio mechanizmo, leidžiančio kontroliuoti
tikslinių kompensacijų panaudojimą, sukuria prielaidas piktnaudžiavimui.
Tyrimas atskleidė, jog artimieji dažnai ligonio tikslinės slaugos kompensacijas naudojo savo reikmėms, ypač artimųjų bedarbystės atveju. O darbuotojai jautėsi bejėgiai, galintys tik moralizuoti ir aiškinti.
...čia būtinai turi keistis situacija. Su senelių namais jau sutvarkyta, kad
slaugos pinigai eina į paslaugos mokestį. Manau ir čia teikiant šią paslaugą,
bent dalis turi eiti paslaugai, o ne asmeniui. Tie pinigai ir turi būti tam skirti.
Ir mes aiškinam, kad šitie pinigai yra skirti paslaugai, kad jeigu negauni tos
paslaugos, už šituos pinigus tu gali samdytis žmogų ir pan. (SPC, socialinio
darbo organizatorius, savivaldybė 10).

Dalis artimųjų ir pacientų labai priešiškai reaguodavo į mokestį už IP
paslaugas, kuris buvo skaičiuojamas nuo bendrų asmens pajamų ir realiai
sudarydavo tik nedidelę dalį slaugos tikslinės kompensacijos. Socialinis
darbuotojo tarpininkavimas ir konsultavimas padėjo paslaugos gavėjams
prisijaukinti mintį, jog už paslaugas reikia mokėti.
...pradžioje buvo, vaje, 120 EUR. Mes sakom, palaukit, sėdam ir kalbamės.
Dukra, mama, ji guli lovoje. Dukra nedirba, bet čia ji taip dirba, kad visi yra
pašokdinti. Tai mes ir sakom, bet yra darbuotojas kiekvieną dieną 4 val.
garantuotas, dar masažuotojas. Jeigu jums reikėtų masažuotoją samdyti, kiek
jums reikėtų mokėti? Atvažiuoja kineziterapeutas, kiek dar mokėtumėt? Dar
slaugytojas, slaugytojo padėjėjas. Slaugytojas irgi turi grafiką, atvažiuoja. Ir
kai yra situacija, kad tau reikia pagalbos čia ir dabar niekas gi nesako,
palaukit už savaitės, ką nors susirasite. Pagalba čia būna tuoj pat. Kas taip
važiuotų? Gal ir važiuotų, bet kiek tai kainuotų? Ir kai padeda žmogus viską
susiskaičiuoti, tada visai kitaip. O dar gyvena [už miesto] toli, aplinkui nei
masažuotojo, nei kineziterapeuto nėra, slaugytoją irgi vargu, kur rasi. Gal ir
atvažiuotų iš [kito miestelio], bet ten dar 5–6 km. Dar ir kelionė kainuotų. Tai
žmogui ir sakai, ką jūs galite už tuos pinigėlius savarankiškai turėti ir ką mes
jums siūlom. Ir žmogus priima (SPC, socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 9).

Senyvo amžiaus žmonėms mokestis už paslaugą buvo nauja patirtis, nes
šios kartos žmonės įgiję gyvenimo sovietmečiu patirtį, kai visos paslaugos
buvo subsidijuojamos iš valstybės biudžeto ir teikiamos veltui.
...žmonės sako, kad man privalo duoti, kad manimi privalo pasirūpinti. Va, čia
psichologas ir galėtų padėti jiems išaiškinti, kad tu esi sūnus, tu esi dukra ir
privalai rūpintis savo tėvais. Labai paranku galvoti, kad manimi valstybė turi
pasirūpinti ir man viską turi duoti už dyką (SPC, socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 17).
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Ši citata tik atspindi, kaip kartais beviltiškai jaučiasi socialinis darbuotojas, bandydamas paaiškinti, jog pagalba negali būti nemokama.
Paslaugos tikslinių kompensacijų panaudojimo tam tikras reglamentavimas, įgalintų darbuotojus atstovauti pacientą ir jo poreikius, kai artimieji
netinkamai rūpinasi ligonio priežiūra dėl socialinių įgūdžių stokos, priklausomybės nuo alkoholio, riboto funkcionalumo artimųjų proto negalios ar
psichikos sutrikimų atvejais. Šiandien senyvo amžiaus asmenys slaugos
tikslinę kompensaciją dažnai suvokia kaip pensijos priedą. Kartais dėl šios
situacijos labai sudėtingoje situacijoje atsiduria ir patys artimieji (dukros ir
sūnūs), kai senyvo amžiaus tėvas/mama dėl kognityvinių sutrikimų prarastos orientacijos, gavęs pinigus iš paštininko į rankas atsisako duoti pinigų
slaugos priemonėms, maisto išlaidoms, mokesčiams ir pan. Tikslinių kompensacijų panaudojimo kontrolė taikoma daugumoje ES šalių.
Socialinis darbuotojas – atvejo vadybininkas, socialinių išteklių
telkėjas
Tyrimas atskleidė, kad IP komandoje socialinis darbuotojas atliko
socialinių išteklių telkėjo ir atvejo vadybininko vaidmenis. Atvejo vadyba –
tai tam tikras pagalbos teikimo būdas, kai iškilus kompleksiniams asmens
poreikiams sutelkiama šiuos poreikius atitinanti paslaugų ir išteklių pasiūla.
Šios pagalbos tikslas – sutelkti ilgalaikį tarpsektorinį paslaugų ir išteklių
tinklą, kuriuo pajėgtų naudotis pacientas ir jo artimasis. Atvejis čia suprantamas ne kaip asmuo, kaip tam tikra kompleksinė asmens situacija [99].
Kiti tyrėjai atvejo vadybininką siūlo vadinti globos vadybininku, kuris planuoja, organizuoja ir koordinuoja galimų pagalbos formų ir alternatyvių
sprendimų paiešką bei priėmimą. Globos vadybininkas orientuojasi į globos
procesą ir siekia užtikrinti paslaugų pasiūlą, prieinamumą ir nuoseklumą
pagalbos teikimui asmens namuose ir už namų ribų, priklausomai nuo asmens poreikių [148]. IP komandos socialinis darbuotojas iškilus tam tikrai
kompleksinei situacijai kaip atvejo (globos) vadybininkas turėjo sutelkti
bendruomenės išteklius, kurie atlieptų paciento ar jo artimųjų poreikius.
...turėjom situaciją, kad mūsų IP klientė susilaužė ranką ir koją. Nuvežė ją į
priimamąjį, sugipsavo ir išleido namo. Ta moteriškė vieniša. Ir skambina
socialinio darbuotojo padėjėja, ką daryti, kadangi iškyla klausimas dėl šeštadienio ir sekmadienio. Juk žmogaus tokioj būklėj vieno nepaliksi. Aš tuomet
sprendžiu, ieškau kas galėtų padėti, organizuoju žmones savaitgaliui (SRC,
socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 9).
Būna transporto klausimas, reikia žmogų nuvežti, palydėti. Ten iš kažkur
reikia parsivežti. Tai skambina darbuotoja, sako, kad ten ir ten reikia vykti.
Tada, aš suderinu transportą, ieškau, kas galėtų lydėti, ką galiu padarau aš, o
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ko negaliu nukreipiu pas kitą specialistą. Pasakau, jūs ten ir ten susiskambinkite, pasiderinkit. (SRC, socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 7).

Socialinis darbuotojas veikė ne tik kaip atvejo vadybininkas kompleksinei asmens situacijai spręsti, bet ir kaip bendruomenės išteklių telkėjas
kompleksinei pagalbai teikti. Prisiimdamas atsakomybę už pagalbos procesą
atskiroje IP paslaugų grandyje ir kurdamas paslaugos grandinę tarp atskirų
sektorių, išlaisvindavo ligonį ir jo artimąjį nuo sprendimo technines problemas kaip transportavimas ar apsirūpinimas slaugos priemonėmis (pvz.,
funkcinė lova, perkėlimo lentos, vežimėlis ir pan.).
Sunkiausiai mums būdavo žmogaus laiptais nugabenimas, pargabenimas.
Dieve tu mano, kiek mes vargdavom. Dabar mums ugniagesiai padeda. Mes su
jais sutarę, kad kai turim tokį sunkesnį atvejį [sunkiai sveriantį ligonį] skambinam jiems ir jie mums pagelbsti, nuvežant ligonį į ligoninę ar parsivežant
namo (SPC, socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 18).

Atokesniuose rajonuose SD turėjo gebėti sutelkti ir kitus bendruomenės
išteklius, pavienius savanorius. Be jų pagalbos, socialinis darbuotojas nepajėgus suorganizuoti malkų atvežimą ir paruošimą žiemai, kaime nupjauti
žolę, žiemą nukasti sniegą. Socialiniams darbuotojams sunkiausiai sekėsi
telkti bendruomenės išteklius, dirbant su paciento socialine aplinka ir
socialiniais ryšiais. Darbas su artimiausia aplinka prasideda nuo socialinio
darbuotojo gebėjimo vertinti ir suprasti asmeninių ryšių svarbą. Tik įvertinus, kokius socialinius ryšius turi pacientas, galima ieškoti būdų kaip šiuos
ryšius stiprinti ar atnaujinti. Atskiras darbas yra ieškoti, bandyti ir atrasti
būdus, kaip galima telkti aplink pacientą ir jo artimąjį esančią bendruomenę,
savanorius. Nė vienas iš tyrimo dalyvių (socialinių darbuotojų) neįvardijo,
jog jis kaip IP komandos narys būtų dirbęs su ligonio ar artimojo socialine
aplinka.
Apibendrinimas. Socialinis darbuotojas IP komandoje atliko įvairius
socialinio darbo kompetenciją atitinkančius vaidmenis. Pagrindinis socialinio darbuotojo vaidmuo IP pilotiniuose projektuose – IP komandos telkėjas ir koordinatorius, komandinio darbo organizatorius. Pagrindinę darbo
dalį sudarė IP paslaugos administravimas, komandos narių darbo koordinavimas, pagalbos plano pacientui įgyvendinimo stebėsena ir IP teikiamų
paslaugų kokybės užtikrinimas, kontroliuojant socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą. Šie socialinio darbuotojo vaidmenys panašūs į Vakarų šalių pagalbos namuose paslaugų organizavimo praktiką. Kai kuriose savivaldybėse
įsisenėjusi tradicija, jog socialinis darbuotojas veda suteiktų socialinių
paslaugų apskaitą ir yra atsakingas už sąskaitų rengimą, jų išvežiojimą,
pinigų surinkimą, labiau priminė buhalterio ir kasininko pareigas, nei
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socialinio darbuotojo profesinę veiklą. Socialinis darbuotojas IP komandoje
atliko poreikių vertintojo vaidmenį, atskirai vertindamas dienos socialinės
globos poreikį ir kartu su slaugytoju bei kineziterapeutu sudarydamas
bendrą globos ir slaugos paslaugų teikimo planą, kasmet pervertindamas
asmens dienos socialinės globos poreikius. Socialinis darbuotojas kaip SDP
pokomandės vadovas organizavo SDP darbą, lydėjo darbuotoją pagalbos
asmeniui namuose teikimo procese, padėjo nustatyti socialinės globos ribas,
kad pagalbos santykis neperaugtų į pigaus tarno vaidmenį. Socialinis darbuotojas IP paslaugų teikimo procese atliko tarpininko ir konfliktų sprenkdėjo vaidmenį sprendžiant artimųjų tarpusavio santykių problemas, paciento
globos kokybės klausimus. Silpniausiai išryškėjo socialinio darbuotojo kaip
konsultanto, teikiant psichosocialinę pagalbą pacientui ir jo artimajam
vaidmuo. Šis rezultatas buvo visiškai priešingas Vakarų šalių tyrėjų rezultatams. Individualų darbą su pacientu ir jo artimaisiais, teikiant psichosocialinę pagalba ligos ir negalios atveju, Vakarų šalyse buvo įvardijamas kaip
tikrasis socialinis darbas. Socialinis darbuotojas atlikdamas atvejo vadybininko ir bendruomenės telkėjo vaidmenį, rūpinosi, jog pacientą namuose
pasiektų kompleksinė jo poreikius atitinkanti pagalba IP paslaugų rėmuose
ir bendruomenės išteklių forma (organizuojant paciento transportavimą į
ligoninę arba iš jos, organizuojant pagalbą ekstra atvejais, nedarbo dienomis).
Socialinio darbuotojo vaidmenys, atskleidė SD profesijos kompleksiškumą ir sudėtingumą, kuris reikalauja veikiant individuliam lygmenyje su
pacientu ir jo artimuoju bei organizaciniam lygmenyje, vadovaujant ir
koordinuojant IP teikimą, SD gebėjimo kartais uždėti labai griežtas ribas
(pacientui, artimajam, SDP ar kitam komandos nariui) ir veikti labai ryžtingai, o kartais paliekant spręsti ligoniui. Tik tas SD, kuris nebijojo rizikuoti ir prisiimti atsakomybę, IP komandos narių buvo pripažįstamas
lyderiu. Socialinio darbuotojo platesniam kompetencijų realizavimui IP
pilotiniuose trukdė IP paslaugų koordinavimo sujungimas su LPP organizavimu, kuris turėjo didelius klientų srautus. Nepaisant darbo krūvio, SD
jautė pasitenkinimą savo darbu IP komandose. Viena priežasčių – akivaizdus rezultatas, geresnė ligonio priežiūros kokybė, artimųjų padėkos. Panašius tyrimo rezultatus atkleidžia ir kitų šalių tyrėjai „mes suteikiam labai
konkrečią pagalbą, kurios rezultatai iš kart matomi. Jeigu žmogus nepajėgia
savarankiškai funkcionuoti, jam nusiunti paruoštą darbuotoją ir jis toliau,
puikiai gyvena savo namuose“ [3]. Lieka neišspręstas klausimas, kaip
socialinio darbuotojo darbas galėtų judėti išsilaisvinimo iš darbo su
popieriais link darbo su žmogumi? Viena aišku, jog tik išlaisvinus SD nuo
buhalterio ir apskaitininko darbo, galima tikėtis, jog IP komandose gali plė122

totis socialinio darbuotojo kaip psichosocialinės pagalbos teikėjo pacientui
ir jo artimajam vaidmuo.
4.2.3. Socialinių darbuotojų padėjėjų ir slaugytojų padėjėjų
vaidmenys
Analizuojant fokusuotų diskusijų grupių su socialinių darbuotojų padėjėjais (toliau SDP) ir slaugytojų padėjėjais (toliau SLP) duomenis išryškėjo
specifiniai šių IP komandos narių vaidmenys IP paslaugų teikimo procese.
SDP ir SP kai kuriose savivaldybėse buvo įvardijami kaip IP teikimo
komanda. Abu šie komandos nariai buvo pagrindiniai „frontinės linijos
darbuotojai“, kurie rūpindamiesi individualia asmens priežiūra, namuose su
pacientais praleisdavo 7,5–8 val. per dieną, 5 dienas per savaitę. Kadangi
sveikatos priežiūros specialistams taikoma trumpesnė 36 val. darbo savaitė,
SLP darbo dieną IP komandoje sudarė 7,5 val. [133].Tyrimais nustatyta, jog
„raktinis“ asmuo teikiant pagalba namuose yra individualios priežiūros
darbuotojas. Nuo kompetencijų ir gebėjimų užmegzti kontaktą su ligoniu
priklauso pagalbos namuose paslaugų kokybė, artimųjų ir pacientų
pasitenkinimas paslauga [4].
Individualios asmens priežiūros teikėjas
Dirbtina funkcijų atskirtis. Analizuojant SDP ir SLP atliekamas individualios asmens priežiūros veiklas IP projektuose išryškėjo tendencija, jog
SLP veiklos buvo labiau sietinos su pagalba pacientui atlikti kasdieninės
veiklos funkcijas, o SDP paslaugos priskirtinos paciento instrumentinėms
kasdieninėms veikloms [19]. Nepaisant tam tikrų tendencijų takoskyra tarp
slaugytojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo padėjėjo veiklų buvo sunkiai
išlaikoma ir atrodė veikiau dirbtina, nei funkciškai naudinga.
...nuosavame name gyvenanti vieniša moteriškė, tai reikia malkų atnešti,
valgyti pataisyti. <...> Dar grindis išplaunu. Vaistus jeigu ryte reikia paduoti,
tai nelauksi, kol slaugytojo padėjėja ateis. Jei ekstrinis atvejis, tai ir pampersus pakeiti, nors slaugytojo padėjėja turėtų. Žiūri kaip žmogus. O vaistus
giminaičiai atveža, tai būna surašyta kada ką. Ir pati močiutė žino, bet prašo,
kad jai priminti (socialinio darbuotojo padėjėja, savivaldybė 9).
Va ta moteris su Ričardsono sindromu. Ji nekalbėjo. Aš ir grindis praplaunu,
kad jau nors ta dukra rastų mamą švarią, kambarys tvarkingas, maistas
padarytas. Problemos ten su maisto rijimu. Ji nepajėgė gleivių nenuryti, reikia
ir burną valyti. Darbas jau nelabai malonus. Jauna moteris tik apie 60 metų.
<...> Nors ir nereikia ten kambarių valyti. Bet patalynę kilnoju, po to dulkes
ir manau, reikia prasivalyti. Manau čia toks iš žmogiškosios pusės. Negali taip
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žiūrėti, negaliu tik nuprausti ir sau toliau aš sėdžiu (slaugytojo padėjėja,
savivaldybė 19).

Pats pagalbos procesas, kai žmogus maudomas, reikalavo glaudaus
bendradarbiavimo, nes vien pakelti žmogų reikalinga bent jau dviejų žmonių jėga. Kai kurios savivaldybės turėjo nusipirkę keltuvus ir juos taip pat
naudojo pagalbai asmens namuose, tačiau kai kurių pacientų gyvenimo
sąlygos nebuvo tam pritaikytos. Kiekvienas iš frontinės linijos darbuotojų
veikė savarankiškai (SDP teikė socialinės globos, SLP teikė slaugos paslaugas) kuruojami savo profesinės srities specialisto. SDP buvo informacijos apie ligonio socialinę situaciją ar pasikeitusį globos poreikį SD teikėjas
ir SD nurodymų vykdytojas. SLP informacijos apie asmens sveikatos būklę
SL teikėjas ir SL nurodymų vykdytojas. Tačiau priklausomai nuo situacijos
abu tiesiogiai galėjo kontaktuotis su SL ar SD.
Aš pagrinde pasikonsultuoti [kreipiasi į slaugytoją] dėl sveikatos problemų.
Vaistus suleisti. Grybelinių nagų karpymas su tam tikrais įrankiais. Pagalba
numaudyti. Tokios arčiau medicinos paslaugos. Tada telefonu kviečiu ir mes
bendradarbiaujam. Pagal poreikį. Ji kartas nuo karto aplanko, bet ji [slaugytoja] yra tik viena, tai rečiau gaunasi. Jeigu reikia, tai pačiai dienai susitariam, blogiausiai – kitai dienai (slaugytojo padėjėja, savivaldybė 8).

SLP ir SDP žinojo savo funkcijas ir atsakomybes, tačiau veiklos labai
priklausė nuo asmens situacijos. Interviu atskleidė, kad pareigybių atskyrimas trukdė kokybiškai pasirūpinti individualia asmens priežiūra.
Aš manau, reiktų sujungti SLP ar SDP. Tą patį turėtų mokėti daryti ir daryti.
Negalima skirstyti, man tas priklauso, ten man nepriklauso. Aš gi nelauksiu
kol SLP nukirps nagus, jeigu aš galvą išploviau, nuprausiau ir nagai išmirkę,
tuomet ir kerpi ir nelauki, kol ta SLP ateis. <...> Aš darau pagal žmogiškumą,
aš nežiūriu. Aš kaip SDP ir man nepriklauso išmaudyti, bet jeigu jis pageidauja, kad aš, jeigu jis neprisileidžia tos kitos darbuotojos [slaugytojo padėjėjos], tai aš ir išsimaudau tą moterį. Ir tuomet elgiuosi, kaips SLP (socialinio darbuotojo padėjėja, savivaldybė 5).

Universalus SDP ir SLP. Dalis savivaldybių atpažindamos šią problemą,
esant galimybei stengėsi turėti universalius socialinio darbuotojo padėjėjus /
slaugytojo padėjėjus, kurie galėtų veikti abiejuose vaidmenyse. Universalūs
SDP ir SLP pripažino, kad pareigybė palengvino darbuotojo veiklą ir leido
užtikrinti nuoseklią asmens priežiūrą.
...Pasiimu knygutę, nunešu, paskui pasiimu. Man geriau vienoj vietoj dirbt ir
geriau dirbti vienai. Nes iš tikrųjų... visokių dalykų pasitaiko. Geriausia kai
žinai ką darai ir pasidarai (universalus slaugytojo padėjėjas/socialinio darbuotojo padėjėjas, savivaldybė 10).
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Tokia pareigybė padėjo išvengti įtampų, kaip numaudyti pacientą, kai
reikalinga pakurti krosnį, ar kaip pamaitinti sunkiai ryjantį pacientą, kai
reikia dar pagaminti maistą ir pan. Darbuotojai pripažino, jog šiame darbe
labai svarbios medicininės žinios, todėl teigiamai vertino slaugos žinias
įgytas slaugytojų padėjėjų mokymų metu. Panašų modelį taiko ir kitos šalys,
kai individualios priežiūros darbuotojui suteikiamas specifinis pasirengimas
(70–120 val. mokymai ir 20 val. skiriame kasmet kvalifikacijai stiprinti), o
pagalbai vadovauja profesionalai [72, 185].
Emocinės paramos pacientui ir jo artimiesiems teikėjas
Artimojo antrininkas. Tyrimas atskleidė, kad tarp SDP ir paciento bei
tarp SLP ir paciento IP paslaugos teikimo procese susiformavo labai stiprus
emocinis ryšys. Tarp darbuotojo ir paciento pasitikėjimo jausmas kartais
išsivystydavo į prisirišimo vienas kito atžvilgiu jausmą. Tam įtakos turėjo ir
tai, jog šie darbuotojai su paslaugos gavėju kasdien palaikė labai intensyvų
ir ilgą laiko tarpą trunkantį santykį (4 val. per dieną, universalaus darbuotojo
atveju 8 val. per dieną). Matydamas sunkiai sergantį ligonį ir patirdamas
savo kaip darbuotojo pagalbos svarbą ligonio kasdienybėje, dėkingumą iš
paciento ar jo artimųjų, darbuotojas patirdavo giluminį atjautos ir gailesčio
jausmą, norą ir įsipareigojimą padėti pacientui ir jo artimajam.
Aš ta moterį dvi valandas maitinu. Ir ta mama sako, man čia Dievo dovana.
Kol jūs maitinant ir ta burna, tai aš pailsiu nors tas dvi valandas, nes ten ir
atsiurbti reikia <...> (socialinio darbuotojo padėjėja, savivaldybė 5).
Būna susitariam kartu su marčia sekmadienį išmaudyti <...> Taip jau būtų
mano susitarimas. <...> Ir jie būna prašo arba išleidžia savaitės eigoje, nes
vieni irgi nepajėgia, tai ateini savaitgalį <...> Man patinka, kad labai gražiai
bendrauja koordinatorė, klausia ar galėtum nueiti pas tą ir tą . Tai aš sakau,
gerai eisiu, nes tai mano darbas <...> Aš gyvenau 18 km nuo savo ligonės, tai
aš pusė metų keldavau labai anksti. Koordinatorė dėjo visas pastangas, kad
surasti ligonę arčiau manęs [šalia gyvenamos vietos]. Ir sakau norėčiau, bet
aš tos ligonės negaliu palikti, nes ji priprato. Ji buvo su dideliais rijimo
sutrikimais ir jie [artimieji] labai džiaugėsi, kad man pavyko surasti kontaktą.
Ir aš pasakiau, kad kol bus ta ligonė aš kelsiu ir važiuosiu pas ligonę. Keldavaus pusę šešių, bet važiuodavau ir buvau iki galo. Dabar jau pasimirė,
staigiai [susigraudina]. Staiga visai rijimas pradėjo strigt. (slaugytojo padėjėja, savivaldybė 19).

Darbuotojas, būdamas kasdien drauge su bejėgiu ligoniu, negalėjo likti
jam abejingas. Šią profesiją pasirinkę žmonės, buvo jautresni ir norėjo
padėti žmogui. Sunkumą atsiriboti kėlė ir tai, jog SDP ir SLP dažnai buvo
tos pačios bendruomenės nariai arba gyveno netoli to miestelio, kuriame
buvo slaugomas pacientas. Išryškėjo tendencija, kad SDP ir SLP darbas
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nesibaigdavo darbo valandomis, darbuotojas iš pareigos ir žmogiškojo rūpestingumo užsukdavo pas pacientą savaitgaliais ar švenčių dienomis.
Būna, kad net nedarbo metu, kai ligonis gyvena šalia, tai aš užeinu, kai dabar
serga labiau, nes klubas sulūžęs <...> vakar [sekmadienį] ėjau pasiteirauti,
kaip ji jaučiasi, nes jai buvo labai blogai. <...> Bet jeigu reikia, tai mane
pasikviečia ir į ligoninė išruošiam ar greitukę išsikviečiam. Buvo, kad ir į
ligoninę važiuojam, nes slaugos ligoninėje labai prasta slauga. Bijom tu
pragulų, kad tik jų išvengti, tai laikom ligonį it ant rato tokio. Bijojom, kad
mums nesusigadintų, tai važiuodavom į ligoninę <...> (universalus SDP ir
SLP, savivaldybė 5).

Šis santykis, kuris paprastai prasidėdavo kaip žmogiškumo ir atjautos
išraiška, neretai peraugdavo į piktnaudžiavimą SDP ir SLP nuoširdumu.
Galima teigti, kad individualios asmens priežiūros darbuotojams iškyla
rizika prarasti profesinį vaidmenį, kadangi ribos tarp darbo ir nedarbo „gali
išsitrinti“. Antra vertus, ligonis gyveno savo gyvenimą ir tikėtis, jog „bendruomenės narį“ ar „kaimyną“ pacientas vertins vien tik kaip darbuotoją –
nerealu.
Pastaruoju metu yra taip, kad aš ją, kaip ir visuomet prieš grįžtant artimiesiems iš darbų sutvarkau, apžiūriu, o tada jau važiuoju namo. Tai ji
išsigudrino man paskambinti. Dabar kas tik biški [tekstas neredaguotas], tai ir
skambina man. Sako, kad jai blogai, prašo, kad atvažiuočiau vaistus suleisti, o
artimųjų neprisileidžia. Tai jau kelis kartus važiavau iš namų pas ją atgal...
(slaugytojo padėjėjas, savivaldybė 10).

Pagalbininkas socialiniams ryšiams palaikyti. SDP atliko transporto,
techninės pagalbos priemonių ir kitos pagalbos organizatoriaus vaidmenį.
Jis buvo pagrindinis langas bendruomenės išteklių pagalbai, galimybė socialinei izoliacijai sumažinti.
Mes turim nunešti vaistų knygutę į registratūrą, bet ligoniai nori bendrauti su
gydytoja, sako, gal poliklinikoj kokį pažįstamą susitiksiu. Tai jie nori vykti į
polikliniką. Tai tada organizuoji: iškvieti taksi ar iš centro mašiną užsakai. Bet
vis tiek dar ir lydžiu (socialinio darbuotojo padėjėjas, savivaldybė 9).

SDP organizavo ne tik nuvykimą pas gydytoją, bet išveždavo ligonį į
kiemą pabendrauti su kaimynais ar pasivažinėti, aplankyti pažįstamas vietas.
Globos ir slaugos namuose paslaugų modelio formuotojas
(„ne tarnas, bet pagalbos teikėjas“)
Paslaugos namuose buvo nauja patirtis paslaugos gavėjams, todėl nuo
SDP ir SLP elgesio paslaugos teikimo metu, tam tikrų vaidmenų atlikimo
arba atvirkščiai neatlikimo, formavosi IP paslaugų samprata.
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Ta moteris gruodžio mėnesį mirė. Jos kūnas buvo žaizdom apėjęs. Tai dukrai
buvo blogai, kad aš su maske ir su pirštinėm dirbu, o smarvė baisiausia.
Problemos, žaizdos... O dukra nepatenkinta, mane fotografuoja, sako „nešiu
rodysiu ten ir ten“. Sako mamai blogai, mama miršta, jai širdis stoja. O ta
mama mūsų net negirdi. Tragedijų tragedija. <...> Kai direktorė pasakė
„jeigu jums netinka, jūs samdykitės savaip“. Tada nurimo, normalizavos. Mes
sakėm „jeigu netinka, tai imkitės ir į darbą su lova važinėkitės (slaugytojo padėjėjas, savivaldybė 8).

Artimiesiems buvo labai nauja, kaip jo namuose elgiamasi su pacientu,
kad darbuotojas naudoja tam tikras saugos priemones. Saugos priemonių
naudojimas galėjo būti suvokiamas, kaip nenuoširdus elgesys su ligoniu.
Antra vertus, vyko tam tikrų ribų tarp paslaugos teikėjų ir paslaugos
gavėjų susiderinimas, paslaugos sampratos formavimasis: kokios pagalbos
ligonis ir artimieji gali tikėtis, ko negali tikėtis. Tuo pačiu formavosi ir
bendras suvokimas apie paslaugos pobūdį tarp pačių paslaugos teikėjų SDP
ir SLP.
Mes turime jauną mergaitę tai kolegės grįžę verkia. Nudažo plaukus, paprašo
ištiesinti, paskui – pažiūri, kad ne, reikia sugarbanoti. Paskui po 10 min. –
man nepatinka spalva, einam perdažom. O jeigu ne tie dažai... (slaugytojos
padėjėjas, savivaldybė 3).
...buvo atvejis tokiai senai panelei. Ji sako „man meistrai langus dėjo, tai tu
man dvi blėkas kugelio [tekstas neredaguotas] pritarkuok, aš noriu jiems
pietus paduoti“. Sakau, kad man nepriklauso. Sako „kaip tu gali, aš negalėčiau žmogui taip pasakyti“<...> jeigu prisėdi, kad ir dokumentus pildyti, tai
tuoj – vat tą padaryk, tą padaryk (socialinio darbuotojo padėjėja, savivaldybė
9).

Žinoma, pacientas nori išlaikyti ankstesnį savo gyvenimo būdą, elgesio
normas (atsilyginti darbininkams naminiu maistu, nori ir toliau auginti turėti
savo šiltnamį ir valgyti savo išsiaugintas daržoves, rūpi sodas, neapkarpyti
pavasarį medeliai, pūvantys sode obuoliai ir pan.). Tačiau pasikeitus aplinkybėms, tenka keisti ankstesnius įpročius. Čia ypač svarbus bendras tarp
frontinės linijos darbuotojų susitarimas ir jo laikymasis, susivokimas, kokio
pobūdžio paslaugai teikti jie yra įdarbint. Plaukų dažymas nėra pagalba
instrumentinei ligonio veiklai užtikrinti. Čia kalbama apie visai kitokio
pobūdžio paslaugą – kirpėjo paslaugas asmens namuose. Ribų klausimas
buvo aktualus ne tik santykyje tarp paciento ir paslaugų teikėjo, bet ir tarp
formalių ir neformalių pagalbos teikėjų (plačiau žr. 4.3 skyriuje).
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Individualios priežiūros darbuotojų teikiant pagalbą asmens
namuose iššūkiai
Nors SDP ir SLP buvo raktiniai asmenys, leidę užtikrinti asmens globą
namuose ir sudarę galimybes artimiesiems dirbti, tačiau šių darbuotojų
darbo sąlygos kėlė tam tikrus klausimus, kuriuos plėtojant paslaugą ateityje
būtina spręsti. Pirmiausia, SDP ir SLP dirbo labai panašų darbą, tačiau jų
darbo valandos buvo skirtingos (40 ir 36 val. savaitė), tai sudarė prielaidas
formuotis nepasitenkinimui ir įtampai tarp šių komandos narių.
Taip pat liko neišspręstas kelionių pas pacientą klausimas. Kadangi slaugos paslaugos buvo kompensuojamos iš ESF lėšų, SLP vykimo klausimas
pas pacientą buvo išspręstas (slaugytojas, kineziterapeutas ir socialinis
darbuotojas kelionei pas pacientą naudojo IP projektų veikloms vykdyti
įsigytus automobilius, kuras apmokamas ESF lėšomis). Tačiau SDP nuvykimas pas pacientus nebuvo išspręstas. Kai paslaugos gavėjas gyveno
nedideliu atstumu, kurį galima įveikti pėsčiomis, jokių sunkumų nebuvo.
Miestuose SDP buvo nuperkamas bilietas viešajam transportui. Tačiau
regionuose tam, kad SDP nuvyktų pas pacientą, naudojo savo asmeninį
automobilį ir savo lėšomis mokėjo už kuro išlaidas. Tik keletas savivaldybių
skyrė lėšas apmokėti trečdalį kuro išlaidų.
Laiko apskaitos klausimas. Kita problema – laiko apskaitos klausimas.
Darbuotojo laikas buvo sutapatintas su paslaugos gavėjo laiku. SLP turėjo
galimybę spręsti šį klausimą, bent jau paaiškindama, jog pagal projektus už
slaugos paslaugas pacientai nemoka.
Suprantu, kad į darbą ateiti tai nereikia valandų įskaičiuoti, bet laikas nuo
vieno iki kito... [nuo vieno paciento iki kito], kad ir 20 min. kelio. <...> kiti sako: „žiūrėk, tu pas mane viso laiko neišbuvai“. Bandom aiškinti močiutėm ir
seneliam. Sakau, kad tu ne už mane moki, tu moki už lankomąją (slaugytojo
padėjėjas, savivaldybė 3).
Turi nuo vieno ir nuo kito žmogaus truputį laiko nuimti <...> tai taip ir vaginėji...<...>Nenori mūsų išleisti į susirinkimus, jiems vėžį varo tie mūsų susirinkimai, seminarai ar kursai (socialinio darbuotojo padėjėja, savivaldybė 10).

Tačiau SDP darbo laiko apskaita nebuvo pilnai išspręsta. Tai kėlė įtampą
darbuotojui ir neigiamai veikė santykį su paslaugos gavėjais. Be šių klausimų buvo ir kiti aspektai, kurie mažino SDP ir SLP darbą patrauklumą.
Nedidelis, minimalaus atlyginimo dydžio, darbo užmokestis nuvertinantis
pagalbą žmogui. Užmokestis buvo neadekvatus įdedamoms pastangoms ir
patiriamam krūviui. Frontinės linijos darbuotojams nesudarytos sąlygos
emociniam palaikymui gauti.
Aš kažkada buvau susimąsčiusi, kad reikia psichologo. Tiek išsunkia tame
darbe, kad eini ir... Artimiesiems reikia psichologinės pagalbos, ar kažkokią
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grupę suorganizuoti, kad jie pasidalintų. Kad jie ne vieni, kad ir kitiems sunku.
<...> ir man būtų poreikis, jei būtų darbe, tai aš pati pas jį užsukčiau (slaugytojo padėjėjas, savivaldybė 8).

Plėtojant IP paslaugas namuose labai svarbu užtikrinti, jog naujoji paslauga prisidėtų prie neformalios pagalbos grandies stiprinimo ir netaptų
neformalių pagalbos teikėjų pakaitalu. Pacientai prisiriša prie darbuotojų,
kai netaikomas darbuotojų rotacijos principas. Kartais net atsisako artimųjų
pagalbos. Buvimas tik su vienu pacientu, emociškai sekina individualios
priežiūros darbuotoją ir kliudo išsaugoti profesines ribas. SDP ir SLP pripažino, jog nuėjimas nuo vieno paciento pas kitą, leidžia emociškai „persikrauti“. Klausimas kilo ir dėl tokios formos paslaugos veiksmingumo.
Darbuotojui tapus asmeniniu paciento kompanionu, paslauga tampa per
brangi.
Apibendrinimas. SDP ir SLP jautėsi neįvertinti dėl darbo krūvį neatitinkančio darbo užmokesčio. SDP iš nedidelio darbo užmokesčio turėjo
kompensuoti patiriamas darbo išlaidas (kuro išlaidas nuvykimui pas
pacientą, telefoninius pokalbius), kas stiprino nusivylimą darbu. Darbinimo
modelio „pagal poreikį“ (angl. fee-for-service structure) taikymas, lėmė
darbo krūvio nepastovumą. Pacientui patekus į ligoninę ar mirus, darbuotojas prarasdavo dalį darbo krūvio. Susirgus darbuotojui nebuvo darbinamas
jį pavaduojantis asmuo, o perskirstytas darbo krūvis nebuvo kompensuojamas padidinant darbo užmokestį. Tokiu pat būdu buvo sprendžiamas
darbuotojų atostogų klausimas. Su panašiomis problemomis susiduriama ir
Vakarų šalyse [17, 29]. Vienintelis skirtumas, jog suprantant individualios
priežiūros darbuotojų paklausos augimą artimoje ateityje, Vakarų šalyse
intensyviai dirbama siekiant nustatyti realų šios paslaugos poreikį, o
pilotiniais projektais ieškoma palankiausio būdo problemoms spręsti [176].
Tyrėjai pripažįsta, kad nepaisant to, jog individualios priežiūros darbuotojų
indėlis ilgalaikės senų žmonių priežiūros srityje yra labai didelis, šie darbuotojai išlieka mažiausią tyrėjų dėmesį sulaukianti tiriamųjų grupe, todėl
mažai žinoma apie šių darbuotojų poreikius [17]. Suprantant, kad poreikis
šios specializacijos darbuotojams ateityje tik augs, tyrėjai siūlo analizuoti
darbuotojų „neužsibuvimo“ šioje darbo rinkoje priežastis [27, 29]. Tyrėjai
pastebi, kad ribų su paslaugos gavėjais klausimas, sunkūs pacientai ir
nepagrįstai didelius reikalavimus turintys artimieji, neadekvačios darbo
valandos, kai nepakanka laiko pagalbos veikloms atlikti (darbuotojams net
tenka namo neštis skalbinius, nes nespėja išskalbti pas klientą) yra pagrindiniai veiksniai, verčiantys individualios priežiūros darbuotojus ieškotis kito
pobūdžio darbo [27, 28]. Tyrinėjant Lietuvoje vykdytus pilotinius IP
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projektus, kilo klausimas dėl SDP ir SLP praleidžiamo laiko asmens
namuose trukmės. Tik šiuo atveju spręstinas laiko praleidžiamo asmens
namuose trumpinamo klausimas. Atsižvelgiant į kitų šalių patirtį, trumpinant darbuotojo laiką asmens namuose, IP paslaugų organizatoriai turėtų
labai atidžiai derinti veiklas ir joms skiriamą laiko trukmę.
Kiti tyrėjai siūlo keisti tyrimų kryptį ir tyrinėti, kas nepaisant sunkių
darbo sąlygų skatina žmones toliau dirbti šį darbą [28, 176]. Žvelgiant iš
šios perspektyvos, tyrimas atskleidė, kad SDP ir SLP kaip darbo asmens
namuose privalumą vertino pacientų ir jų artimųjų dėkingumą, suteiktos
pagalbos apčiuopiamumą ir naudą pacientui, lanksčias darbo valandas.
Vakarų šalių tyrėjai pastebi panašias tendencijas. Individualios priežiūros
darbuotojai kaip paskatą vertina pacientų dėkingumą, jog jų dėka pacientai
gali gyventi savo namuose ir išsaugoti autonomiškumą, lanksčias darbo
valandos, vyresnės moterys darbą asmens namuose mato kaip galimybę
išvengti vienatvės [27, 28]. Galiausiai, tyrimas atskleidė, jog dirbant IP
komandose SDP ir SLP funkcinis ir pareigybinis atskyrimas apsunkino
individualios pagalbos teikimą asmens namuose. Atsižvelgiant į šį tyrimo
rezultatą ir IP projektus vykdžiusių įstaigų administracijos pasiūlymus, LR
SADM 2015 m. integralios pagalbos plėtros veiksmų plane sudarytos
galimybės būsimų IP projektų kūrėjams steigti universalių individualios
priežiūros darbuotojų/slaugytojų padėjėjų etatus. [116]
4.2.4. Sąveika su sveikatos priežiūros ir socialinė apsaugos
struktūromis
Sąveika su egzistuojančiomis sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų
struktūromis apėmė sąveiką su poliklinikomis, ambulatorijomis ir kitomis
pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis, slaugos
ligoninėmis, greitosios medicininės pagalbos tarnybomis.
Savivaldybėse veikė du pagal paslaugų teikėjo profilį IP teikimo modeliai: socialinių paslaugų centro iniciatyvos modelis ir sveikatos priežiūros
centro iniciatyvos modelis. Mobilių komandų sąveika su egzistuojančiomis
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų struktūromis vyko priklausomai
nuo to, kurį IP organizavimo ir teikimo modelį pilotinė savivaldybė buvo
pasirinkusi. Mikro lygmens inovacijos įgyvendintojai, IP paslaugos teikėjai,
teikdami IP paslaugas asmens namuose susidūrė su įvairiomis sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos sistemų struktūromis. Šioje dalyje bus apžvelgiami IP komandų sąveikos su šiomis struktūromis aspektai (4.5 pav.).
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4.5 pav. Mobilios komandos sąveika su sveikatos priežiūros ir socialinės
apsaugos struktūromis
4.2.4.1. Sąveika su socialinės apsaugos struktūromis
Socialinio sektoriaus mikro ir mezo lygmenų integracija. IP kūrimo
procesas paskatino tampresnį bendradarbiavimą tarp atskirų mikro, mezo ir
makro socialinės sistemos sektorių. IP programos rengimas, pilotinių projektų įgyvendinimas pasižymėjo integralios organizacijos bruožais, nes
pasisekė išeiti iš tunelinio (angl. silo) komunikacijos modelio.
Jau IP programos rengimo procese SPC intensyviai bendradarbiavo su
Socialinės paramos skyriais, savivaldybės administracija.
Dėl apsisprendimo dalyvauti projekte tai pirmiausia tarėmės [tarp savęs] ir su
<...> paramos skyriumi. Supratom, kad mūsų rajone yra daug neįgalių
žmonių, rajonas yra senas. Negalią turinčių skaičius didėja ir paslaugų
skaičius didėja. Reikalinga jiems pagalba. Ypač kurie gyvena toli, kaip jiems
pasiekti tą pagalbą. Žinojom iš dirbančiųjų tą informaciją ir norėjom pagelbėti tiems, kuriems sunkiausia. Pasirinkom tą skaičių 60, čia buvo spręsta su
paramos skyriumi. Jie žino duomenis (SPC administratorė, savivaldybė 3).

Šis glaudus bendradarbiavimas buvo matomas viso IP pilotinių projektų
įgyvendinimo periodu.
...komisija sprendžia ir ta komisija derinasi su mumis ar jūs pajėgsite, ar
prieisite, kiek pajėgsite. Jeigu ten tų nemokamų valandų, slaugos tik nori, tai
atitinkamai mažiau, kad atitiktų tą valandų skaičių, kuris jam reikalingas. Ir
tada priima sprendimą. Gali būti ir globos ir slaugos paslaugos. Gali būti
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4 val. globos ir ten 1,2, 3 val. ar kiek pagal sveikatos būklę slaugos, pagal
fizinę situaciją (SPC socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 10).

Socialinės globos ir sveikatos priežiūros integracija. Savivaldybėse
atsirado intensyvesnė sąveika tarp skirtingų žinybinių sektorių. IP paslaugų
teikime dalyvavo dvi ASPĮ, kurių viena buvo privati ambulatorija. Tai
atskleidžia tarpžinybinę sąveiką ir paieškas galimybių konstruoti naujus
paslaugų modelius, integruojant tarpžinybinius, viešąjį ir privataus verslo
sektorius.
Mes esame savivaldybės partneris. Pas mus dvi įstaigos teikia IP paslaugas.
Mes ir socialinis. Atvejus mes dalinamės. Savivaldybės komisija sprendžia.
Stengiamės daugiau pagal seniūnijas pasiskirstyti, kad būtų patogiau dirbti
(ASPĮ IP paslaugos administratorius, savivaldybė 11).

Naujos IP paslaugos atsiradimas, statiškoje socialinių paslaugų sistemoje
sudarė prielaidas lankstesniems pagalbos modeliams plėtotis, kai tas pačias
paslaugas gali teikti ASPĮ ir SPC. Lankstumas išryškėjo ne tik dėl skirtingų
paslaugos organizatorių charakteristikų, bet ir dėl įvairių IP paslaugos
teikimo modelių, dėl IP paslaugų dermės su skirtingais paslaugos gavėjų
poreikiais. Tokiu būdu buvo sukurtas tam tikras precedentas, kuriuo gali
sekti naujai į IP projektų įgyvendinimą įsitraukę paslaugų organizatoriai.
Sudaromos prielaidos naujiems ieškojimams, pvz. NVO sektoriaus įtraukimui į IP paslaugų teikimą.
SG ilgalaikės priežiūros paslaugų kriterijų performavimo skatinimas. Susiformavusi IP namuose, neišvengiamai veda prie tam tikrų pokyčių
visoje socialinių paslaugų sistemoje. Vien tik tam, kad prasidėtų paslaugos
teikimas, visoms savivaldybėms reikėjo pasitvirtinti IP paslaugos teikimo
tvarką, nustatyti, kas gali tapti IP paslaugos gavėjais. Tačiau įsitvirtinus
paslaugai, neišvengiamai savivaldybės susidurs su būtinybe peržiūrėti socialinių paslaugų teikimo tvarkas, tikslinti indikacijas, kokiais atvejais senyvo
amžiaus žmogui paslaugos gali būti teikiamos namuose ir kada būtina
institucinė globa. IP socialinių paslaugų sistemoje susikūrė kaip naujas paslaugų elementas, kuris turės įgyti specifinę vietą paslaugų grandinėje sąveikaujant su atskirais socialinės globos paslaugų grandinės elementais.
4.2.4.2. MK sąveika su sveikatos priežiūros struktūromis:
bendradarbiaujančių santykių su ASPĮ plėtotė
Socialinių paslaugų teikėjams vienas svarbiausių iššūkių telkiant resursus
bendruomenėje buvo įgyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau ASPĮ)
palaikymą.
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„Nuo priešpriešos iki bendradarbiavimo“
Bendradarbiavimo santykiai su ASPĮ IP paslaugų teikimo procese buvo
svarbūs ne tik sveikatos priežiūros paslaugos kokybei užtikrinti, bet ir
informacijos sklaidai apie paslaugą, paslaugos prieinamumui užtikrinti. Ne
visos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos palankiai priėmė naujai pradėtą
paslaugą.
[Nebendradarbiavimas] pasireikšdavo tuo, kad paslaugai teikti buvo
reikalinga šeimos gydytojo pažyma. Jie nesuprasdavo kokiu tikslu ją parašyti,
kas čia ką teiks ir jie bijodavo, kad jeigu parašys „ateis seselė į namus“, tai
sumažins [ambulatorines paslaugas teikiančiai įstaigai] finansavimą, nuims
kažkokias pajamas, kad praras dalį pinigų, jei iš socialinių paslaugų centro
ateis kažkokia slaugytoja (socialinio darbo organizatorė, savivaldybė 5).
Pradžioje tikrai to nebuvo. Reikėjo eiti pas juos aiškinti ir PSC susirikimuose
teko dalyvauti. Reikėjo labai įtikinėti, nes gydytojai buvo sumąstę, kad jeigu
pradėsime teikti paslaugą iš jų atimsime pinigus ir darbą. Tai teko labai ilgai
įtikinėti, bet dabar visi yra patenkinti ir net džiaugiasi mūsų paslaugomis (SPC
administratorius, savivaldybė 16).

Tai, jog asmuo galėjo gauti integralios pagalbos paslaugas tik pateiktus iš
sveikatos priežiūros įstaigos, t. y., gydytojo pažymą (išrašą iš medicininių
dokumentų forma Nr. 027/a), šeimos gydytoją įstūmė į paslaugos „durininko“ (angl. gatekeeper) vaidmenį. Gydytojas dalyvauja specialiųjų poreikių nustatymo procese, todėl pažymos išdavimas gali būti vertinimas kaip
veiklos dubliavimas. Tai, kad asmeniui nustatyti nuolatinės specialiosios
slaugos poreikiai rodo, jog asmeniui reikalinga pagalba. Antra vertus, išrašo
iš medicininių dokumentų išdavimas atliko gydytojo informavimo funkciją.
Tokiu būdu ASPĮ ir šeimos gydytojas gaudavo informaciją, jog ligoniui bus
pradėta teikti integrali pagalba. Gydytojas, išrašydamas pažymą, buvo
įtraukiamas į IP paslaugos teikimą. Su juo IP teikimo procese palaikė ryšius
slaugytojas ir kineziterapeutas. Kineziterapeutui buvo reikalinga informacija
apie pacientą ir jo sveikatos būklės tinkamumą kineziterapijos procedūroms.
Priešiškas paslaugos priėmimas iš šeimos gydytojų apsunkino IP paslaugos prieinamumą ir kokybiškos paslaugos teikimą. Tyrimas atskleidė,
jog ASPĮ pasižymėjo vidinės integracijos stoka. Socialinių paslaugų vadovams pasiekus susitarimą administraciniame lygmenyje, jog IP komandos
nariams nereiks imti talono ir laukti su kitais pacientais eilėje tam, kad
susitiktų su šeimos gydytoju, nebūtinai pasiekdavo gydytojus. Atvykęs IP
komandos narys į ASPĮ turėjo laukti eilėje su kitais pacientais. Toks medikų
elgesys atskleidžia tam tikrą socialinę nekompetenciją. Abi įstaigos yra
išlaikomos iš mokesčių mokėtojų (per privalomojo sveikatos draudimo,
socialinio draudimo ar valstybinę mokesčių sistemą), todėl abiejų sistemų
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darbuotojai realiai „sėdi toje pačioje valtyje“. Įstaigos darbuotojo, kai jis
atlieka savo profesinį vaidmenį, traktavimas privačiu asmeniu ir gaišinimas
jo eilėje su kitais pacientais, prilygsta mokesčių mokėtojų lėšų švaistymui ir
trukdymui atlikti kitai žinybai priskirtas valstybės funkcijas. Vis tik svarbu
pabrėžti, jog daugumai savivaldybių pavyko sukurti bendradarbiaujančius
santykius su ASPĮ, o pats santykis su ASPĮ IP paslaugos teikimo procese
kito.
...Dabar net patys gydytojai paskambina ir klausia, gal galime priimti į
projektą tokį ir tokį žmogų, ten jo tokia ir tokia situacija, turim sunkų ligonį,
gal galite mums prikibti (pagelbėti) mes nespėjame... (SPC socialinio darbo
organizatorius, savivaldybė 10).

Tačiau tenka pripažinti, jog kai kurioms savivaldybėms nepavyko įveikti
siauro žinybiško suvokimo. Tai galėjo kilti, dėl būdingos socialinio ir
medicininio sektorių atskirties, kai darbuotojai nemato pagalbos ligoniui
kaip bendro tikslo, nemato asmens ir jo poreikių, o veikia tik siaurai susikoncentravę į konkrečią savo užduotį. Lieka neišspręsti svarbūs paslaugų
grandinės užtikrinimo klausimai, pvz., operatyvus išankstinis informacijos
perdavimas išrašant ligonį iš ligoninės, kad IP komanda galėtų užtikrinti
pagalbą ligoniui.
Iš ligoninės parvežė pacientą, net nepranešė. Sužinojau iš kaimynų. Nuėjau
pas ligonę reikia perrišti ją namuose po operacijos. Pasirodo, slaugytoja iš
poliklinikos neatėjo, nes buvo penktadienio popietė. Ką man daryti?! Visą
savaitgalį ligonė liko be perrišimo (socialinio darbuotojo padėjėja, savivaldybė 8).

O kai kuriais atvejais, galima manyti, jog ASPĮ darbuotojų nuostata
perkelti visą atsakomybę už ligonio priežiūrą SPC buvo konkurencinių
santykių IP projekto vykdytojams išraiška.
Jau einame su tuo projektu į pabaigą ir iš tų gydytojų vis išgirsti: „va čia jūsų,
tai jūs ir darykite.“ (slaugytojas, savivaldybė 21).

Apibendrinant galima teigti jog tam, kad susiformuotų bendradarbiaujantys santykiai tarp ASPĮ ir SPC, buvo reikalingas atskiras darbas, pareikalavęs papildomų pastangų iš IP paslaugų organizatorių ir paslaugų
teikėjų. Visgi norėtųsi pabrėžti, jog šis priešiškumas buvo laikinas ir
atspindėjo normalų socialinės novacijos adaptacijos procesą. IP paslaugos
teikimo eigoje, sveikatos priežiūros įstaigos labai palankiai ėmė žiūrėti į
paslaugą, užsimezgė tamprus ir intensyvus bendradarbiavimas.
Paciento advokatavimas susidūrus su sveikatos priežiūros sistemos
spragomis. IP projektai sudarė sąlygas pereiti nuo kartų kontraktu grįstos
pagalbos sistemos prie socialiniu kontraktu grįstos pagalbos. Pagaliau
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pradėta pereiti prie sistemos, kai į pagalbą šeimai besirūpinančiai asmeniu,
turinčiu nuolatinį specialiosios slaugos poreikį, įsitraukia socialinė ir
sveikatos priežiūros struktūros. Tokiu būdu nesavarankiško asmens gyvenimo kokybės ir biopsichosocialinių poreikių užtikrinimui suteikta šeimos,
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos koprodukcijos išraiška.
Sveikatos priežiūros sistema pasižymi plačia infrastruktūra ir dideliu
skaičiumi kvalifikuotų specialistų. Tačiau paslaugų sistema tapo fragmentuota, stokojanti į pacientą orientuoto požiūrio organizuojant ir teikiant
paslaugas, o artimieji (šeimos nariai) – eliminuoti iš pagalbos sistemos,
liekantys be pagalbos ir paslaugų, galinčių padėti užtikrinti kokybišką
ligonio priežiūrą. Tokios pagalbos sistemos kontekste, kaip atskleidė IP
projektai, kompetentingas slaugytojas, prisiimdamas advokato vaidmenį,
gali labai stipriai pakeisti slaugomo asmens sveikatos priežiūros kokybę.
Slaugytojams IP komandose dažnai teko advokatauti ir atstovauti patį
pacientą arba jo artimuosius tam, kad asmenį pasiektų jam priklausanti
pagalba ar slaugos priemonės.
Ir pastoviai jeigu reikia kitų dalykų – antipragulinių priemonių ar pleistrų
praguloms gydyti, tai kaip užburtas ratas paskutiniu metu: [gydytojo
klausimas] – „o tu žinai, kiek kainuoja?“. “Žinau,“ – sakau. [gydytojo klausimas:] „O tu žinai, kad ligonių kasos man duoda per galvą, kam tu tiek
išrašinėji?“. O ką man daryti? Man tai reikia priemonių, man reikia dirbti.
Jeigu kompensuojama, tai ligonio artimieji: mums kompensuojama, mums
priklauso. Tai ką daryti? – Pirkti brangu, o daktarai nebeišrašo. Kvotos.
(emocingai:). Ligonių kasos... Aš tai išsimušu. Sakau: „Daktare, pasirašykite,
kad neišrašote, kad turėčiau, ką parodyti artimiesiems.“ Ir tada išrašo…
(slaugytoja, savivaldybė 4).

IP komandoje dirbantis slaugytojas tapo paciento, šeimos tarpininku
bendraujant su šeimos gydytoju ar kitomis sveikatos priežiūros sistemomis.
Šeimos nariai slaugytoją priėmė kaip sveikatos priežiūros sistemos atstovą,
o ASPĮ šeimos gydytojas IP komandos slaugytoją priėmė kaip paciento ir
šeimos atstovą. Toks tarpininko vaidmuo labai reikšmingas ir leidžia slaugytojui perteikti sveikatos priežiūros sistemos atstovams paciento situaciją
iš jo perspektyvos. Be šios perspektyvos, negaunant grįžtamojo ryšio,
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali įgauti absurdišką išraišką.
Sakau: nu reikia, kad šeimos daktaras ateitų paklausytų plaučius. Kosti iki
užspringimo, iki dusimo. Šiaip ne taip su dukra išsikvietėm [prie telefono], kad
pakalbėtų daktarė, o ne seselė. Daktarė: „Oi, labai daug ligonių!“. Parašė
siuntimą, su ligonine nesuderino: „– Kvieskite greitąją, vežkite į ligoninę, tik
nesakykite, kad pervežimas. Sakykite, kad jums labai ten blogai.“ Mums ir yra
blogai. 120 kg moteriškė. Nuvažiuojam ieškoti ligos plaučiuose, atsiduria
Vilniuje daryti žarnyno kompiuterinę tomografiją, nes nusprendė, kad yra

135

auglys žarnose. Nuvežė į Santariškes. Niekas nepaguldė. Jau skambina man
dukra pusę devynių vakaro: „Ką man daryti? Niekas mūsų neguldo.“ O kaip
man parsivežti 120 kg sveriančią gulinčią moterį? Šeimos daktaras net neatėjo
ir nepasižiūrėjo. Visi telefonu: siųskit, vežkit, važiuokit... Greitoji šiaip ne taip
parvežė iš Vilniaus. Atsidūrė moteris rajono ligoninėje pusę trijų nakties.
[sako jai:] „Bet mes neguldysime į ligoninę, nes jūs per sunkus ligonis.“ Ir
paleido namo. Jau čia jūsų atsakomybė. Tai sakau, kaip čia dabar bus. Moterį
apvežiojo, apkalėdojo pusę Lietuvos, o dabar guli namuose va tokioje būklėje.
Su plaučių uždegimu. Bet jeigu pasako seselė, kad reikia daktaro, tai neina.
Jie neatvažiuoja – jie neturi laiko… (slaugytoja, savivaldybė 21).

IP komandos su atskira nuo sveikatos priežiūros sistemos priklausomybe
išlaisvino slaugytoją, įgalindamos jį veikti autonomiškai, kaip tai yra
įtvirtina bendruomenės slaugytojo medicinos normoje. Tačiau toks vaidmuo
slaugytojui yra didelis iššūkis, nes advokataudamas pacientui, slaugytojui
tenka konfrontuoti su gydytoju ir poliklinikos slaugytoju, kad ASPĮ dirbantys specialistai atliktų savo pareigas.
Kai aš vis kovoju dėl savo 39 ligoniukų ir kai ateinu mane pamato poliklinikoj,
nors aš jau einu dėl savęs, pas savo šeimos gydytoją, tuoj daktarai sako: „Tu
ir vėl čia?!” (slaugytoja, savivaldybė 4).

Tačiau toks slaugytojas, kuris gali advokatauti pacientui ir tokiu būdu
suteikti grįžtamąjį ryšį sveikatos priežiūros sistemoje dirbantiems specialistams yra labai reikšmingas, nes atskleisdamas sistemos spragas sudaro
prielaidas pokyčiams. Labai svarbu, kad IP komandos slaugytojo advokato
vaidmenį sveikatos priežiūros sistemą atstovaujantys specialistai priimtų ne
kaip kovojimą ar susipriešinimą, bet kaip galimybę plėtoti ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, plėtoti į pacientą orientuotos sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo modelį.
Tarpininkavimas pacientui ir jo artimiesiems palaikant ryšį su bendrosios praktikos gydytoju. Bendraujant su sveikatos priežiūros struktūromis svarbus buvo IP komandos tarpininkavimas pacientui ir šeimos nariams su bendrosios praktikos gydytoju / šeimos gydytoju. Šį vaidmenį
paprastai IP komandose paprastai atliko slaugytojas. Tarpininko vaidmuo
leido užtikrinti, jog pagalba bus tęsiama ir specialistas, kuris žino paciento
būklę, nuolat kontaktuos su bendros praktikos ar šeimos gydytoju. Slaugytojas tarpininkauja, kai atvyksta pas gydytoją vaistų ar slaugos priemonių.
Slaugytojui atvykus, gydytojas išgirsta medicinos specialisto informaciją
apie pacientą ir jo sveikatos būklę. Informacija iš slaugytojo lūpų yra visai
kita, nei tai, ką gali apie pacientą pasakyti artimasis, neturintis jokio
medicininio išsilavinimo. Slaugytojas gali kalbėti su gydytoju bendra medicinine kalba, kompetentingai diskutuoti sveikatos priežiūros klausimais.
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Slaugytojas gydytojui gali pateikti adekvačią iš slaugos perspektyvos informaciją apie paciento sveikatos būklę.
Ateina slaugytojas išrašyti vaistą arba ta pragula jau numatoma, matosi, kad
ji gali atsirasti. Juk ne visi gali danešti tą žinią. Jei tik namiškis ateina, tai
pasako, kai jau matosi, kad yra jau skylė didžiulė. Tai ir ta profilaktika. Aš
manau, kad tai tikrai didžiulis indėlis yra integralios pagalbos slaugytojų, kai
jie bendrauja su šeimos gydytojais (slaugytoja, savivaldybė 3).

Šeimos gydytoją arba BPG labai dažnai net nepasiekdavo informacija
apie realią paciento būklę. Susikūrus IP komandoms su slaugytoju tokia
galimybė tapo realybe.
Paskambinau daktarei tada. O daktarė nustebusi: „Aš nemačiau pas ją pragulos” Tai reikia pirmiausia pažiūrėti, kad pamatytum. Jeigu pacientė guli,
nieko nesako, tai tikrai retas daktaras numauna tas sauskelnes ir pasižiūri, kas
yra po jom. Jeigu nepasižiūri slaugytojas ar padėjėjas, daktarai net neįtaria
[kad yra pragula] (slaugytoja, savivaldybė 8).

IP slaugytojas bendraudamas su ASPĮ šeimos gydytojui arba BPG pateikia koncentruotą profesionalią žinią apie paciento sveikatos būklę. Tokiu
būdu gydytojas gavo galimybę taikliau parinkti paciento būklę atitinkančią
medicininę intervenciją.
Žmonės gauna didelė pagalbą: mes einam slaugytojai [į polikliniką], žinom,
kaip paklausti, kaip paaiškinti tą situaciją. Kad tie vaistai nebūtų tik automatiškai išrašomi, nes kitą kartą ateina socialinis darbuotojas ir tik automatiškai išrašo jam vaistuką kokį gerą. Nors tie vaistai neduoda jokio efekto,
nekalbama, kad pakeisti“ (slaugytoja, savivaldybė 6).

Ne visi ASPĮ šeimos gydytojai priėmė IP slaugytoją kaip profesionalų
tarpininką. Kai kuriuose pirminės sveikatos priežiūros centruose su slaugytojais buvo elgiamasi, kaip su paciento artimuoju.
Vedėja mūsų net siuntė [raštą] į kiekvieną polikliniką. Kai gavo atsakymą, mus
supažindino, kad mes galime be eilės eiti [patekti pas šeimos gydytoją]. Tai,
parodę pažymėjimą, galime nueiti. Bet tas dalykas neįgyvendintas dar vis tiek.
Kai kuriose poliklinikose – taip. Ir net galima susiskambinti, pasako: „Užbėk,
pasirašysiu“. O kai kuriose – labai sunku (slaugytoja, savivaldybė 20).
Jei pažįsti daktarą asmeniškai, tai: „Užeik, greitai – parašysim“. Jis leidžia
palikti knygutę ir ateiti po valandos. Bet jei ne – tai imk taloną. Būk kaip
pacientas ir sėdėk su pacientais. Turiu 39 pacientus, bet turiu gaišti ir dirbti
šitą [kompensuojamų receptų išrašymo] biurokratinį darbą (slaugytoja, savivaldybė 4).
Aišku, sunkokai su poliklinikomis sekėsi, nes visos poliklinikos kaip naujovę
visą laiką sunkiai įgyvendinama. Ir dabar ne su visom, bet su daugeliu poliklinikų geranoriškai galima susitarti, galima tiesiog gydytojai paskambinti,
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išsiaiškinti. Stengiamės, kad jeigu reikia būtinai tai ir greitoji pagalba pagelbėtų. Tikrai labai daug dirbame. (Slaugytoja, savivaldybė 18)

Startavus IP projektams kai kurių ASPĮ centrų šeimos gydytojai nesuprato IP komandoje dirbančio slaugytojo vaidmens. Kadangi ASPĮ dirbančios slaugytojos taip pat teikia slaugos paslaugas namuose, IP slaugytojos
buvo traktuojamos kaip konkurentės. Todėl IP slaugytojoms teko susidurti
su kai kurių ASPĮ šeimos gydytojų ir slaugytojų priešiškumu.
Mes susiduriame su poliklinikomis kaip konkurentai. Aš sakau: „Mes nesam
jums kaip konkurentai“ . Jau einame su tuo projektu į pabaigą ir iš tų gydytojų
vis išgirsti: „Va čia jūsų, tai jūs ir darykite“. Bet sakau: „Čia kaip mūsų, taip
ir jūsų“. Tai čia vienas tikslas turi būti. Aišku, dauguma jau priprato, ir jie
suprato, kad mes jokie konkurentai. Ir mes tiktai palengvinam jiems darbą
(slaugytoja, savivaldybė 12).

Tačiau tarp kai kurių ASPĮ pavyko užmegzti gerą darbinį bedarbiavimo
santykį.
Pradžioje buvo sunku, bet dabar, kai pasakai, kad mes irgi jums padedam.
Būna taip, kad vieną mėnesį aš einu pas gydytoją išrašyti [vaistų], o kitą
mėnesį ateina gydytojai į namus. Šiaip tai jie nenori eiti… (slaugytoja, savivaldybė 5).

IP komandų slaugytojos aiškindamos šeimos gydytojams apie IP
paslaugą, IP komandoje dirbančius specialistus ir jų vaidmenis, kurdamos
bendradarbiavimo santykius su šeimos gydytojais ir poliklinikos slaugytojais atliko dar vieną tarpininko vaidmenį. IP slaugytojas pilotiniuose
projektuose tapo tiltu, jungiančiu sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias
įstaigas (šeimos gydytojus) su SPC ir leido konstruoti jautrią asmens poreikiams paslaugą. Slaugytojo profesionalus įvertinimas sudaro sąlygas
gydytojui išgirsti koncentruotą žinią apie asmens, turinčio nuolatinį specialųjį slaugos poreikį, sveikatos būklę. Tai sergančiam asmeniui leidžia
taikyti veiksmingesnį gydymo būdą. Slaugytojai šiame tarpininko vaidmenyje turėjo įveikti „svetimo“ įvaizdį ir tapti „savu“ bendraujant su ASPĮ
šeimos gydytoju.
Bendradarbiavimo su greitosios pagalbos komanda plėtojimas.
Staiga pablogėjus asmens sveikatai, IP slaugytojas turi įvertinti riziką ir
prognozuodamas tolimesnę eigą, imtis atitinkamų veiksmų. Tam reikalingas
slaugytojo gebėjimas įvertinti rizikas ir greitai priimti sprendimus: kviesti
greitąją pagalbą ar ne, kai supranta, jog pats yra pajėgus kontroliuoti
paciento būklę, ar kviesti greitąją pagalbą tik tada, kai iškyla komplikacijų
grėsmė.
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Jei bloga ligonio būklė dėl aukšto spaudimo, tai jau atidirbta su greitosios
pagalbos gydytojais – duodam pusę tabletės kaptoprilio, po pusės valandos
susiskambinam. Jei negerėja, kviečiame greitąją. Nebūtinai tai darau aš.
Susiskambiname su slaugytojos padėjėja ir, jei matosi, kad būklė negerėja,
nebūtinai aš važiuoju. Slaugytojo padėjėja pati kviečia. Atvažiuoja gydytojas ir
aš surenku informaciją, kad buvo gydytojas. Jei aš matau tą būseną žmogaus,
tai ir aš kviečiu, bet mes stengiamės, kad gydytojas įvertintų. Jei spaudimas ar
cukrinis diabetas, tai šeimos gydytojas iš karto neateis, tai kviečiame greitosios gydytoją. Praktikuojame, kad greitoji atvažiuotų, jei kažkas [ekstra] pasikeitė (slaugytoja, savivaldybė 20).
Nu, paskambino močiutė. Pakilo aukštas kraujo spaudimas. Ką daryti?
Močiutei blogai. Ir leki [žiūrėti], ar greitąją reiks kviesti, ar tu dar gali kažką
padaryti. Pas ligonį mes pirmiausia atvažiuojame ir jeigu matome, kad reikia,
tai mes kviečiame greitąją (slaugytoja, savivaldybė 7).

Tose situacijose, kur slaugytojas žinojo iš praktinės patirties ir turimos
kompetencijos, jog gali pats susitvarkyti su situacija, slaugytojui tekdavo
išgyventi didelį vidinį prieštaravimą.
Oi, kiek reikia pakovoti [poliklinikos gydytojai sako]. Taigi jūs ten vietoj.
Praktikos mes turime daug – ne pirmi metai medicinoje. jeigu tai būtų šeimos
narys, tai tabletę padavei ir viskas. Bet kai dirbam darbe, mes negalim
naudotis savo galva – turi vis tiek daktaras skirti (slaugytoja, savivaldybė 3).

Kartais slaugytojui tekdavo įvertinti situaciją ir priimti sprendimą
nematant paciento, tik iš pokalbio telefonu su slaugytojo padėjėju. Tuomet
tekdavo pasikliauti slaugytojo padėjėjo gebėjimu detaliai nusakyti paciento
būklę. Tam buvo reikalingas slaugytojo padėjėjų paruošimas. Kai paciento
sveikatos būklė pablogėja, slaugytojas įvertina riziką ir autonomiškai priima
sprendimą dėl medicininės intervencijos būtinumo. Tai vienas sunkiausių
slaugytojo vaidmenų dirbant IP komandoje, nes slaugytojui tenka rizikuoti
ir prisiimti atsakomybę už savo sprendimą. Tačiau slaugytojo gebėjimas
įvertinus riziką priimti sprendimą ir kviesti greitąją tik aukštos rizikos
situacijose, teikia papildomos ekonominės naudos. Kompetentingas IP komandos slaugytojas gali prisidėti prie sveikatos priežiūros išlaidų taupymo,
nes padeda išvengti nebūtinų greitosios pagalbos kvietimų.
Paciento kuravimas palaikant ryšį su ligonine. IP paslaugų gavėjai
nuolatinės specialiosios slaugos poreikį turintys ligoniai, kuriems būdingas
poliligotumas ir sunki sveikatos būklė, todėl hospitalizacijos rizika šiems
pacientams yra labai aukšta. Slaugytojams tenka sunkus iššūkis, sprendžiant
ligos paūmėjimo atvejus, kai slaugos ligoninės pagalba reikalinga. Slaugytojas tampa savotišku paciento kuratoriumi ir stengiasi padėti ligoniui išvengti ligoninės, nes turi neigiamą patirtį apie neužtikrinamą slaugos
139

kokybę ligoninėse, kurį lemia nepakankamas finansavimas ir slaugos personalo stygius.
Atvežėm į ligoninę, dėl plaučių uždegimo. O jie: „Vartysim, sauskelnes keisim
tik du kartus per parą, nes ji labai sunki. Sodinti nesodinsime, maitinti
nemaitinam. Jeigu pasirūpinsite, kad kažkas būtų prie jos 24 valandas arba
vežkitės namo.” Tai galvoju – sveikų ligonių mes neturime (slaugytoja, savivaldybė 21).
Turėjau pacientą su Parkinsono liga. Mėnesį pragulėjo ligoninėje. Grįžta –
trys pragulos. Po savaitės, grįžus namo, tas veidas jau pradėjo šviesėti.
Pragulos niekur neįrašytos išraše. Jie net negalvojo, kad tai problema. Po to
mes jau stengiamės apsaugoti [nuo slaugos ligoninės ir pragulų]. Arba ten
jau, jeigu pats nori. Būna, kad ir patys nori (slaugytoja, savivaldybė 17).

Artimieji taip pat prašo slaugytojų pasirūpinti ligoniu ir padėti išvengti
ligoninės, nes turi neigiamą slaugos kokybės patirtį.
Nuvežiau žmonelę į ligoninę su plaučių uždegimu <...>, tai su tokiom baisiom
pragulom parsivežiau ir iššutę visur buvo iki mėsos <…>. Gerai, kad tos
moteriškės man pasitaikė, jos ir sutvarkė. Buvo atidarai [nuėmus tvarstį], tai
kūnas dvokia tokiu puviniu. Tai ir skausmas koks... Dabar bijau aš tų ligoninių, gink Diev (sutuoktinis, savivaldybė 6).

Pragulos kaip slaugos komplikacija po hospitalizacijos kartojosi interviu
metu daugelyje savivaldybių. Apie tai kalbėjo ir slaugytojos, ir artimieji.
Iš tikrųjų tai, kai grįžta iš slaugos ligoninės, tai daugiau darbo turim... (slaugytoja, savivaldybė 16).
Jeigu ligoninė, pragulų bus. (Slaugytoja, savivaldybė 14).
Po ligoninės – mėnesį nesusitvarkysime [su pragulomis] (slaugytoja, savivaldybė 10).
Tai iš karto tos pragulos – nežinai iš kur. Po 2 savaičių jau bus (slaugytoja,
savivaldybė 18).

Kai kurios slaugytojos minėjo, kad jos lanko pacientus ligoninėse, nes
parsivežus ligonį į namus su slaugos komplikacijomis reikš sunkų darbą jai
ir visai IP komandai.
Turėjom mes čia vieną moteriškę pasiguldyti į ligoninę. Tai aš ją dabar
kasdien lankau. Jos oda labai trapi ir jeigu nors truputį nenužiūrėsi, tuoj
pragulos, žaizdos. Kiek aš vargau, kol jas užsigydžiau. Žinau, kad nepriklauso,
bet jau geriau aš pati nulėkusi pasižiūrėsiu, nes jeigu paliksiu ligoninei, tai kai
aš ją pasiimsiu, nežinosiu, nuo kur ir pradėti... (slaugytoja, savivaldybė 8).

Antra vertus, interviu atskleidė, jog pacientai jaučiasi labai vieniši ir
izoliuoti, todėl kartais patys prašosi būti paguldomi į ligoninę. Išryškėja, jog
senyvo amžiaus apriboto mobilumo žmonėms ligoninė tampa būdu įveikti
socialinę izoliaciją.
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Yra ir norinčių [į slaugos ligoninę]. Jeigu vienas ištisai namuose, tai jis prašo – mane į ligoninę. Juk bendrauja ligoninėje – ar su palatos kaimynais ar su
personalu. Ateina kitų lankyti, tai su jais lia-lia-lia pakalbina. Tai kai kurie
nori į ligoninę, bet grįžta iš tos ligoninės ir... (slaugytoja, savivaldybė 11).

Slaugos ligoninės paslaugos ypač svarbios IP komandai sezoninių
atostogų metu. Vasaros laikotarpiu sumažėjus personalui, sunkių sveikatos
būklių pacientams ir jų atiriamiesiems slaugytoja tarpininkaudavo, kad
ligonis nors trumpam atsigultų į slaugos ligoninę.
Pas mus tai didelė problema, nes niekas nenori gultis į ligoninę. Bet kai ateina
sezonas ir vasara prasideda, darbuotojų sumažėja. Neturim kuom pakeisti
slaugytojų padėjėjus, turim suktis savo pačiom jėgom. Tuomet aš jau įkalbinėju namiškius, tiesiog prašau, kad nors trumpam savo ligoniuką paguldytų į
slaugos ligoninę. Pasiseka tik vos kelis prikalbinti... (slaugytoja, savivaldybė
18).

Tai, jog IP slaugytojas namų sąlygomis išgydo pragulas, kurios susiformuoja ligoninėje rodo, jog IP mobilios komandos sugeba užtikrinti aukštą
slaugos kokybę. Ligoninės paskirtis –užtikrinti asmens slaugą ir gydymą
24 val. per parą. Tyrime išryškėjo mažėjančio visuomenės pasitikėjimo ligoninės paslaugomis tendencija. IP slaugytojos, susidurdamas su slaugos
kokybės ligoninėse stoka, šį iššūkį bandė įveikti prisiimdamos paciento
kuratoriaus vaidmenį. Tai prieštarauja Vakarų šalių praktikai, kur keliamas
klausimas, kaip pagerinti slaugos namuose kokybę, kad būtų išvengta hospitalizacijos [208].
Apibendrinimas. Mobilios komandos palaikė ryšis su egzistuojančiomis
sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų struktūromis, siekdamos jog
adekvati pagalba laiku pasiektų asmenis, turinčius nuolatinį specialųjį
slaugos poreikį. Tai atitinka E. Wagner išplėstinės pagalbos modelio sampratą. Mobilios komandos narių sąveikos su egzistuojančiomis sveikatos
priežiūros ir socialinių paslaugų struktūromis atskleidė sąveiką tarp į
pacientą orientuoto požiūrio bei hierarchinio žinybinio požiūrio į atliekamą
darbą ir tikslus. Esant optimaliai sąveikai tarp status quo statusą turinčių
sveikatos priežiūros institucijų vadovų bei darbuotojų ir besivystančios
organizacijos statusą turinčių IP mobilių komandų, gerėjo paslaugų kokybė
paciento ir jo šeimos labui. IP bendruomenės slaugytojai profesiniame
lygmenyje tarėsi apie ligonį su šeimos gydytoju ar bendrosios praktikos
slaugytoju. Tai lėmė pragulų profilaktiką (kas ne visada užtikrinama slaugos ligoninėse), prevencinių priemonių naudojimą, siekiant išvengti pacientų būklių blogėjimo. IP slaugytojai atstovavo pacientą ir jo šeimos narius. Kalbant apie IP slaugytojų sąveiką su greitosios medicininės pagalbos
141

institucijomis išryškėjo bendrų algoritmų kūrimo užuomazgos tendencijos.
Taip pat fokusuotų diskusijų grupių su skirtingų profesijų frontinės linijos
darbuotojais atskleidė IP galimybių ir kliūčių tendencijas. Kaip parodė IP
projektų įgyvendinimo patirtis, savivaldybės lygmenyje yra galimybė teikti
globą kart su slauga, iš vieno koordinuojančio centro, finansuojamo iš vieno
šaltinio (bendruomeninių paslaugų plėtros ir horizontalios integracijos
tendencija). IP projektais sudaromos sąlygos senyvo amžiaus žmonėms ir
suaugusiems neįgaliems asmenims kuo ilgiau būti savo namuose (prevencinių bendruomeninių paslaugų plėtros tendencija). Netiesiogiai padedama
šeimos gydytojams, nes nereikia vadovauti IP slaugos procesui asmens namuose. Valdomas paslaugos kūrimas ir pokytis, atliekant tikslaus paslaugų
gavėjų ir teikėjų skaičiaus, paslaugų trukmės ir finansavimo stebėseną.
Integralios pagalbos įgyvendinimo kliūtys vis dar susijusios su siauru
žinybiškumo suvokimu, kai atsiskyrę socialinis ir medicininis sektoriai ir
darbuotojai nemato pagalbos ligoniui kaip bendro tikslo: i) IP projekto
vykdytojai priimami kaip konkurentai; ii) ASPĮ darbuotojų nuostata perkelti
atsakomybę. IP darbuotojų patiriamas didelis emocinis krūvis ir atsakomybė
IP darbuotojų patirtis atskleidė dominuojančius vienpusius (iš viršaus į
apačią) vertikalius santykius, kurie nustelbia bendradarbiavimo, įsiklausymo
santykius sąveikoje su aplinkinėmis struktūromis (horizontaliosios integracijos sąveiką). IP darbuotojų patiriamos aplinkinių nuostatos: įsisenėjusi
iniciatyvos stoka, kai geras darbuotojas suvokiamas kaip aklas „tvarkos“
vykdytojas, kai kitas nepriimamas kaip kolega, kurio atnešta informacija
gali padėti geriau atlikti savo darbą, padėti pacientui išvengti ligos komplikacijų. Darbuotojų siaura orientacija į konkrečią savo užduotį, bet ne į
asmenį, kuriam teikiama pagalba, kliudo paslaugų grandinės plėtotei (pvz.,
neaišku, kaip turi būti perduodama informacija IP teikėjams grįžtant pacientui iš ligoninės). Taigi, slaugos ir socialinės sričių specialistų teikta IP
padėjo paslaugos gavėjams (pacientams) išvengti ligų komplikacijų, sumažino neatidėliotinos, skubiosios pagalbos poreikį, nebūtinos arba ilgos hospitalizacijos stacionariose sveikatos priežiūros įstaigose, todėl leido sutaupyti sveikatos priežiūros paslaugų lėšas.
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4.3. Integralios pagalbos veiksmingumas paslaugų gavėjų ir teikėjų
požiūriu
Šioje dalyje bus analizuojama, kaip IP mobilių komandų veikla atitiko IP
programos plėtros tikslus ir pagrindinius integralios pagalbos siekinius.
Veiksmingumo analizė perteikia IP paslaugų teikėjų ir paslaugų gavėjų
požiūrį. Kadangi paslaugų kokybė neatsiejama nuo paslaugų veiksmingumo
kriterijų, o vertinant paslaugos kokybę paslaugos gavėjų matymas yra
svarbiausias paslaugos kokybės indikatorius, šioje dalyje ypač didelis dėmesys skiriamas paslaugos gavėjų požiūriui atskleisti.
4.3.1. Pilotinių projektų veiksmingumas pagal integralios pagalbos
plėtros programos uždavinius
Įgyvendinant IP pilotinius projektus pasiekti penki integralios pagalbos
plėtros uždaviniai.
Paskatinta integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens
namuose plėtra, telkiant tam mobilias specialistų komandas ir į socialinės pagalbos procesą įtraukiant sveikatos priežiūros specialistus. Tyrimo duomenys atskleidė, jog programa paskatino savivaldybėse integralios
pagalbos paslaugų plėtrą. Iki pilotinių projektų dalis savivaldybių turėjo
socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų bendro teikimo pagal
bendradarbiavimo sutartį su ASPĮ patirtį. Tačiau šis bendradarbiavimas
visose minėtose savivaldybėse buvo nesėkmingas dėl kelių priežasčių. Visų
pirma, dirbant pagal bendradarbiavimo sutartį nebuvo įmanoma užtikrinti
paslaugos koordinavimo. IP projektuose toks koordinavimas tapo įmanomas, nes IP namuose buvo teikiama iš vienų rankų. Antra, ASPĮ neturėjo
slaugytojo padėjėjų, todėl nebuvo įmanoma užtikrinti nuolatinės asmens
slaugos namuose. Trečia, slaugytojas pacientus namuose lankė tik kartą per
mėnesi. Bet ir tai buvo reta išmintis. IP pilotiniuose projektuose slaugytojas
pacientus aplankydavo bent kartą per savaitę. IP paslaugų plėtra įvyko, nes
dauguma savivaldybių tik IP projektais pradėjo teikti dienos socialinės
globos ir slaugos paslaugas ir tai darė integruotų paslaugų forma. Naujai
sukurtose IP komandose slaugytojas ir reabilitacijos specialistai sujungė
globos ir sveikatos priežiūros grandis, nes galėjo į ASPĮ atnešti tikslią ir
profesionalią žinią apie paciento sveikatos būklę (plačiau buvo rašoma
ankstesniuose skyriuose).
Padidintas integralios pagalbos namuose prieinamumas. Dėl IP pilotinių projektų padidėjo paslaugų namuose prieinamumas: išaugo senyvo
amžiaus ir neįgalių žmonių skaičius, kuriems teikiamos paslaugos namuose;
suburta net 71 IP komanda (4.4 skyrius). Padidėjo pagalbos namuose
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paslaugų prieinamumas, nes paslaugų namuose gavėjais buvo ne tik vieniši,
bet ir turintys artimuosius asmenys su nuolatinės slaugos poreikiu. Pridėtinė
vertė ta, jog artimiesiems buvo sudarytos sąlygos derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus. Realizuotam slaugos namų paslaugų prieinamumui susiformuoti buvo ypač reikšmingas slaugytojų padėjėjų įdarbinimas mobiliose
komandose, kurios galėjo užtikrinti nuolatinę profesionalią asmens slaugą
namuose, sudarė gulinčių ligonių artimiesiems sąlygas atokvėpiui nuo
slaugos ar net galimybę sugrįžti į darbo rinką. Detalesnė apie IP paslaugos
prieinamumo aspektus paslaugų gavėjų ir teikėjų požiūriu pateikiama 4.3.2
skyriuje.
Pagerinta socialinės globos asmens namuose teikimo kokybė, į šias
paslaugas integruojant slaugos į namus paslaugas. Tyrimo duomenys
atskleidė, jog pilotiniams projektams pavyko pagerinti socialinės globos
paslaugų kokybę į dienos socialinės globos paslaugas integravus slaugos ir
reabilitacijos specialistus. Tyrimas atskleidė tris raktinius IP pilotinių projektų elementus, leidusius užtikrinti IP paslaugų kokybę. Pirmasis elementas – slaugytojo padėjėjų atsiradimas IP komandose. Slaugytojo padėjėjai,
koordinuojami bendruomenės slaugytojo ir nuolat kontaktuodami su slaugytoju, galėjo užtikrinti kokybišką asmens su nuolatinės slaugos poreikiu
slaugą namuose. Antrasis elementas – bendruomenės slaugytojas, veikiantis
autonomiškai IP komandoje ir koordinuojantis slaugytojų padėjėjų slaugą
ligonių namuose. Bendruomenės slaugytojas, aplankydamas ligonius kartą
per savaitę ir kontaktuodamas su slaugytojų padėjėjais, galėjo užtikrinti
sistemingą ligonio asmens sveikatos būklės stebėseną, tinkamą vaistų
vartojimą ir ugdyti paciento ir jo artimųjų savirūpos gebėjimus. Trečias
elementas – reabilitacijos specialistai IP komandose, kurie padėjo užtikrinti
būtiną fizinį pacientų aktyvumą. Tai suteikė paslaugai kompleksiškumo ir
padėjo pastiprinti pacientų sveikatos būklę. Plačiau apie paslaugos kokybę ir
sąsajas su Vakarų šalyse siekiamais IP kokybės aspektais bus kalbama 4.3.3
skyriuje.
Sukurta konsultavimo dėl neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų priežiūros pagalbos šeimai sistema. Visuose pilotiniuose projektuose buvo
teikiamos konsultacijos šeimai, todėl galima teigti, jog buvo sukurtos šeimos konsultavimo paciento priežiūros namuose atveju paslaugos šeimai.
Artimieji buvo konsultuojami slaugos ir globos klausimais, teikiamas psichosocialinis palaikymas. Konsultavimo slaugos klausimais procese dalyvavo visi sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai (slaugytojas, slaugytojo
padėjėjas ir kineziterapeutas). Tyrimo duomenys atskleidė, kad paslaugos
gavėjų (artimųjų) konsultavimas vyko betarpiškai dalyvaujat pagalbos
pacientui teikimo procese. Tai konsultavimui suteikė natūralumo, leido
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išvengti artimųjų pasipriešinimo. Konsultavimas dažnai siejosi su artimųjų
slaugos gebėjimų ugdymu ir slaugos žinių suteikimu. Todėl čia išliko
svarbus sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo. Socialiniai darbuotojai
daugiausiai teikė informaciją globos klausimais, organizaciniais IP teikimo
klausimais (plačiau apie tai buvo rašyta, analizuojant tiesioginių paslaugų
teikėjų vaidmenis).
Paskatintas neformalios pagalbos, specialistų bei savanorių, bendruomenės narių bendradarbiavimas organizuojant ir teikiant integralią
pagalbą asmens namuose. Nemažiau svarbus IP uždavinys – skatinti
formalios ir neformalios pagalbos bendradarbiavimą, teikiant integralią
pagalbą nuolatinės specialiosios slaugos poreikį turinčiam asmeniui. Šis
uždavinys sietinas su koprodukcijos tarp formalios ir neformalios pagalbos
teikėjų skatinimu, t. y., siekio apjungti išteklius, rūpinantis nesavarankiškais
senyvo amžiaus žmonėmis. Tyrimas atskleidė, jog IP komandos paslaugos
buvo pagrindinis, dažnai vienintelis pagalbos šaltinis šeimai, prižiūrinčiai
visiškai priklausomą neįgalų, senyvo amžiaus asmenį. Nors dauguma artimųjų džiaugėsi paslauga ir stengėsi ja naudotis išmintingai, tačiau, kaip ir
kiekviena naujovė, sukūrė tam tikrus iššūkius. IP pilotiniai projektai daugumoje savivaldybių į pagalbos teikimą stengėsi įtraukti bendruomenę,
savanorius. Nepaisant to, jog savanorystė Lietuvoje vis dar tik atranda terpę
mūsų visuomenėje, kai kurios savivaldybės įgavo labai įdomios sėkmingos
savanorių įtraukties į pagalbą asmenims su nuolatinės slaugos poreikiu
patirties. Plačiau apie koprodukcijos raišką ir iššūkius pristatoma 4.3.4
skyriuje.
4.3.2. Integralios pagalbos paslaugų priartėjimas prie paslaugos
gavėjų
IP paslaugos teikėjų požiūriu sukonstruotas IP paslaugų modelis užtikrino slaugos ir reabilitacijos paslaugas asmens namuose. Tai yra pagrindinis
IP pilotinių projektų laimėjimas. IP pilotinių projektų dėka buvo legalizuota
slaugos asmens namuose paslauga. IP paslaugų organizavimo būdas, kai
viena komanda aptarnauja apibrėžtą paslaugų gavėjų skaičių leido užtikrinti
sistemingą slaugos ir reabilitacijos paslaugų teikimą asmens namuose, bei
kompleksinių paslaugų prieinamumą atokesnėse vietose gyvenantiems
žmonėms. Slaugos specialistai tapo mobilūs, lengvai galėjo pasiekti visus
ligonius, nes komandos buvo aprūpintos automobiliais ir lėšomis kuro
išlaidoms.
Iki šių projektų asmenys, turintys nuolatinės slaugos poreikį ir juos prižiūrintys artimieji negaudavo formalios pagalbos paslaugų asmens namuose,
145

o tais atvejais, kai slaugos ir globos paslaugos namuose buvo teikiamos, jos
pacientus pasiekdavo atskirai arba apsiribojo pavieniais slaugytojo vizitais į
ligonio namus. Trūko komunikacijos tarp sveikatos priežiūros ir globos
specialistų. Naujai sukurta paslauga vertė pasitempti ASPĮ teikiant slaugos
paslaugas asmens namuose.
Bet iš tikrųjų medikai turi eiti pas ligonį su slaugos poreikiu. Ir buvo taip, kad
poliklinikos surinkdavo parašus, <...> paprašydavo, kad mūsų socialinių
darbuotojų padėjėjos pasirašytų, jog jie [medicinos darbuotojai] buvo, kai
ateidavo į polikliniką išsirašyti vaistų. Bet dabar mes labai griežtai, neleidžiam, kad mūsų darbuotojai rašytųsi (SPC socialinio darbo organizatorė,
savivaldybė 18).
...ir dabar kai yra slaugytoja, kuri kontaktuoja su ASPĮ, jau prisibijo, pradeda
slaugytojos ateiti, tyrimus paima... Maža ko dar kokį raštą parašys, tokia gaunasi kaip ir jų darbo kontrolė (SPC socialinio darbo organizatorė, savivaldybė
20).

Pasiteisino slaugos ir globos paslaugų teikimas koordinuojamas iš vieno
paslaugų centro, kuris leido užtikrinti, jog slaugos paslaugos pasiektų
paslaugos gavėjus.
Mes teikėme dienos socialinę globą, o slaugos dalį teikė specialistai dirbantys
<...>vienos sveikatos priežiūros įstaigoje. Mes buvome su jais sudarę sutartis
<...>[Paslauga] net nebuvo iš tiesų koordinuojama. Mes žinom savo daržą, jie
žino savo, mes norim vieno, jie kitaip mato. Iš ligonių kasų įstaigos [ASPĮ]
namų slaugai gauna nedaug lėšų, jie ten nespėja . Mes labai jų prašėm, kad jų
slaugytojai bent kartą per mėnesį apsilankytų pas tuos žmones, kuriems
paskirta dienos socialinė globa. Reikėjo eiti, parašyti, lankykite, mūsų dokumentuose pasirašykite... Geriau kai vyksta „iš vienų rankų“, yra vienas padalinio vadovas, įstaigos vadovas. Įsigilinęs į teisinę bazę, poreikius žmonių.
<...> Žinoma, bendradarbiaujame su sveikatos priežiūros įstaigom, nes neturim kompetencijos. Mums reikia žinoti diagnozę, sveikatos niuansus... (SPC
administratorius, savivaldybė 4).

Vieni dažniausių bendradarbiavimo trukdžių sutarties pagrindu paslaugoms asmens namuose organizuoti – skirtingos finansavimo ir atsiskaitymų
schemos, o be paslaugos koordinavimo integralios pagalbos paslaugų
teikimas neįmanomas [61]. Neatsitiktinai PSO dokumentuose, kalbančiuose
apie integralią pagalbą, sinonimu vartojamas koordinuotų paslaugų terminas
[185]. Tai patvirtino ir šis tyrimas – tik koordinuotas slaugos ir globos
paslaugų teikimas iš vieno centro leido pasiekti realų integruotų paslaugų
teikimą.
IP paslaugos gavėjų požiūriu. Tyrimo duomenys atskleidė, kad artimieji
ir pacientai nebuvo patenkinti iki IP pilotinių projektų egzistavusiu slaugos
namuose paslaugų prieinamumu. Artimieji teigė, kad jie jautėsi palikti vieni
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tvarkytis su sunkiai sergančiu ligoniu, nepaisant to, kad namų slaugos
paslaugas turėjo teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančios įstaigos ir už jas buvo mokama iš privalomojo sveikatos draudimo per Valstybinę ligonių kasą (VLK). ASPĮ sveikatos priežiūros specialisto atvykimas pas pacientą į namus buvo daugiau išimtis, nei taisyklė.
Aš slaugiau vyrą 3 metus ir nė karto pas mus nebuvo užėjusi seselė. Tu esi
visiškai vienas paliktas su tuo slaugomu žmogumi <..> Aš jų nemačiau ir tai
yra realybė. Jie neateina. Ji buvo man paskambinus du kartus. Tu turi žmogų
ant patalo ir plius yra kompensuojami vaistai ir kompensuojamos sauskelnės.
Tu ateini, nes tau reikia vaistų, vienus kas tris mėnesius, kitus kas mėnesį tau
reikia išsirašyti, ir jos vietoj parašus susirenka <....> Yra kaip yra. Ir tas
projektas dėl to yra labai svarbus. Medicina nežiūri to žmogaus, turėtų būti,
kad jie tiesia pagalbos ranką, o gaunasi atvirkščiai (sutuoktinė 60 metai,
savivaldybė 9).

Artimasis buvo priverstas samdyti „slaugytoją“, kurs net legaliai teikdamas priežiūrą pagal verslo liudijimą (099 – neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla [212]), neturėjo slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos. Privačių
slaugos tarnybų teikiamos paslaugos artimiesiems ir ligoniui buvo sunkiai
įperkamos ir neprieinamos. Beje, tokios paslaugos privačiai buvo teikiamos
tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Artimieji nebuvo patenkinti ir atskirai
teikiamomis globos paslaugomis. Kadangi ligoniui buvo reikalinga ne tik
globa, bet ir slauga, artimieji nesijautė saugūs gaudami tik socialinės globos
paslaugas.
Globoje ten šakės. Žinom tas globas. O šitos [slaugytojo padėjėjos iš IP projekto] tai, jos žino savo darbą, moka. Kad ir dabar paprasčiausias dalykas,
kokias sauskelnes nusipirkti. Pasirodo ne tokias nupirkau, jos visai neužsisega.
Paaiškino, dabar perku kitas (54 m. dukra, savivaldybė 1).

Nemažiau svarbios artimiesiems buvo kompensuojamos medicinos pagalbos [121] ir techninės slaugymo priemonės [110]. Techninės pagalbos
neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai padaliniai arba savivaldybės įstaigos dažnai, anot artimųjų, buvo
nepajėgios laiku suteikti reikalingas technines priemones (slaugos funkcines
lovas, vežimėlius). Parašius prašymą, ligonis įrašomas į eilę, o lova nepajėgiančiam judėti ligoniui reikalinga nuo pirmų slaugymo dienų. Retas artimasis buvo pajėgus nusipirkti slaugos funkcinę lovą savo lėšomis. IP projektai, kurie savo projektinėje veikloje numatė techninių slaugos priemonių
įsigijimą (funkcinės lovos, čiužiniai nuo pragulų, vartymo paklotai) leido
priartinti aplinkos pritaikymo paslaugą prie paciento (paslaugos gavėjo),
sustiprino pacientų ir jų artimųjų savirūpos galimybes.
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Man tokia moteriškė patarė, tai aš ją [funkcinę lovą] pasiskolinau iš Samariečių. Gavau laikinai, kol gausiu iš Socialinio. Bet nežinia buvo kada gausim,
sakė eilėj 57 laukia. Nu man tie vyrai iš Samariečių atvežė. Tai tas dalis aš
pats susinešiau ir susimontavau viską. O dabar jau šitą, tai to projekto atvežė.
Tai čia jau ji gudri tokia. Ir pakelti ir nuleisti gali, visą arba kojas atskirai.
Galvą irgi pakelti ir nuleisti. Ji sakė, kad naudota, bet vis tiek jau labai gera.
Ir dar čiužinį davė. Tai čia jis toks geras, pasodini ją ir ji sėdi. O prieš tai
būdavo, pasodini ją ir ji griūdavo... (78 metų sutuoktinis, savivaldybė 5).

Pilotinius projektus pradėjusios teikti savivaldybės stipriai pakeitė nuolatinės slaugos poreikį turinčių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę bei
sveikatos priežiūrą. Žemiau pateiktas paslaugų gavėjo (paciento) komentaras apie IP paslaugas, atspindi tarp IP paslaugų gavėjų vyravusias euforines nuotaikas [222].
...tai revoliucija medicinos ir socialinių paslaugų srityje <...> per trisdešimt
ketverius sėdėjimo neįgaliojo vežimėlyje metus <...> Sunku net apsakyti, kaip
mano padėties žmogui gyvavimą nepaprastai palengvina <...> be ilgų prašymų ir suderinimų namuose sutvarstomos pragulos, namuose tyrimams iš
venos paimamas kraujas, masažas (iki šio projekto profesionalaus masažo
buvau neturėjęs gerą dešimtmetį), profesionali fizioterapinė mankšta, o dar
pridėkime namų sutvarkymą, karšto valgio pagaminimą <...> nereikia ieškotis
žmogaus, kuris turėtų laiko nueiti pas šeimos gydytoją recepto reguliariai
vartojamiems vaistams ir parneštų juos iš vaistinės. Nereikėtų nuvertinti ir to
teigiamo psichologinio faktoriaus, atsirandančio bendraujant su profesionaliais, taktiškais ir maloniais projekto vykdytojais <...>Ir dar pastoviai turi
žmogų, su kuriuo gali bendravimas <...> IP paslaugų susikūrimas visose
Lietuvos savivaldybėse, būtų didžiausias medicinos ir socialinės pagalbos neįgaliesiems pertvarkos žingsnis per visą atkurtos Nepriklausomybės laikotarpį
(pacientas, savivaldybė 1).

Paslaugos gavėjai ne iš karto priėmė naujovę, tam reikėjo „prisijaukinti“
pačią mintį apie svetimo žmogus buvimą privačioje erdvėje – namuose.
Nors gydytoja pasiūlė, jog mamos priežiūrai galime gauti labai didelę pagalbą, pradžioje atsisakėm. Atrodė, kaip čia svetimas namuose sukinėsis. Nors
mes ir tvarkingai gyvenam, bet jau tokia įtampa. Kažkas vaikščios po namus.
Pasitvarkyt prieš išeinant į darbą, valgyt palikt. O dabar kai pagalvoju, kokia
kvaila buvau. Šiandien neįsivaizduoju, kaip be pagalbos išsiverstume (54 metų
dukra slauganti 84 metų mamą, savivaldybė 1).

Kai paslaugos namuose iki šiol buvo sunkiai pasiekiamos arba jos net
visiškai nebuvo teikiamos, IP namuose paslaugų gavėjus galima laikyti
neišrankiais paslaugos vartotojais. Todėl labai lengva patenkinti tokio kliento poreikį ir sulaukti iš jo pozityvaus paslaugos vertinimo. Tačiau lyginant
naujai sukurtos IP paslaugų modelį su Vakarų šalių pagalbos namuose
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modeliais, matome, jog ši naujai sukurta paslauga savo kompleksiškumu
buvo artima Skandinavijos šalių pagalbos namuose paslaugoms [55].
Galima teigti, jog IP paslaugos leido sukurti legalią profesionalią pagalbą
asmens namuose. Be to, šios paslaugos teikimas asmens namuose priartino
slaugos, kineziterapijos ir socialinės globos paslaugas prie paslaugos gavėjo,
kuriam dėl ligos praradus savarankiškumą, teko užsidaryti namuose ir
visiškai atsiriboti nuo išorinio pasaulio. Buvo pereita nuo vis dar plačiai
praktikuojamo institucinių paslaugų modelio prie bendruomeninių paslaugų
[164]. Be to, buvo išvengta paslaugos prieinamumo netolygumų. Kadangi
slaugos paslaugos buvo finansuojamos iš ESF, IP paslaugų apmokėjimo
kainą sudarė tik mokestis už dienos socialinės globos paslaugas. Nedidelė
paslaugos kaina 2 padarė integralią pagalbą tolygiai prieinamą visiems pacientams, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Artimieji šią paslaugos kainą vertino kaip dovaną. Mokestį už paslaugą sunkiau
sekėsi priimti vyresnio amžiaus pacientams.
4.3.3. Geresnė socialinės globos kokybė įtraukus slaugos ir
reabilitacijos specialistus
Kalbėti apie geresnę paslaugos kokybę yra sudėtinga, nes, kaip atskleidė
tyrimo duomenys, tiek bendraujant su paslaugos teikėjais, tiek su paslaugos
gavėjais, formali pagalba namuose slaugomų ligonių praktiškai nepasiekė.
Slaugytojai ir šeimos gydytojai retai lankydavo gulinčius ir nuolatinės
slaugos reikalaujančius ligonius. Tai, kad ligonius kartą per savaitę lanko
slaugytojas, kasdien ligonį namuose slaugo slaugytojo padėjėjas ir dar
atvyksta į namus reabilitacijos specialistas, reiškė geresnę paslaugos kokybę. Todėl kokybės vertinimas buvo labai artimas „medaus mėnesio“ nuotaikai, kai žmonės neturėjo jokios pagalbos ir pagaliau juos namuose
pasiekė kokybiška kompleksinė pagalba. Paslaugos teikėjai jautėsi pakylėti,
nes galėjo suteikti paslaugą, už kurią artimieji ir ligoniai buvo nepaprastai
dėkingi. Todėl analizuojant paslaugos kokybę paslaugos gavėjų ir teikėjų
požiūriu, siekiama pažvelgti per IP pagalbos siekinių prizmę: paslaugos
Mokėjimo už globos paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į IP paslaugų teikimo
trukmę valandomis per mėnesį ir asmens pajamas. Neviršijant valstybės remiamų trigubą
pajamų dydį (1050,0 Lt/304,10 EUR) už IP paslaugas asmuo per mėnesį moka nuo 10 iki
20 proc. asmens pajamų dydžio mokestį (100 val. – 10 proc., 120 val. – 15 proc., 160 val. –
20 proc.), o viršijant valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, moka nuo 30 iki 50 procentų
asmens pajamų dydžio mokestį (100 val. – 30 proc., 120 val. – 40 proc., 160 val. –
50 proc.). Socialinės globos namuose valandos kaina nustatoma X savivaldybės tarybos
sprendimu. 2013 m. – 11,50 Lt / 3,35EUR per valandą.
2
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kompleksiškumas, paslaugų tęstinumas, į asmenį orientuota pagalba, interprofesinis komandiškumas, slaugos komplikacijų ar nebūtinos hospitalizacijos prevencija.
Integralios pagalbos paslaugos asmens namuose – „...kaip toj
pasakoj, auksinis riešutėlis“
Kalbant apie slaugos kokybės vertinimą kaip pacientų pasitenkinimą
slaugos kokybe išraišką, reikia nepamiršti, kad ilgą laiką buvo manoma, jog
pacientai nepajėgūs įvertinti slaugos kokybę. Sunki slaugomų pacientų
sveikatos būklė daro poveikį bendram sunkiai sergančio asmens pasitenkinimui gyvenimu. Dėl šios aplinkybės buvo kvestionuojamas slaugomų
pacientų kokybės vertinimo patikimumas, nes keblu atskirti, kaip asmens
vertinimai siejasi su slaugos kokybe ir bendra sveikatos būkle, asmens
savijauta [106]. Šis aspektas išryškėjo ir šiame tyrime. Klausiant pacientų ir
artimųjų, kaip pasikeitė jų gyvenimas pradėjus gauti integralią pagalbą
namuose, dažnai tekdavo išgirsti, jog „niekuo, tiesiog gyvenam ir tiek“.
Nors stebint ir plačiau kalbant apie tai, kaip paciento ir jų artimųjų gyvenimas atrodė iki paslaugos gavimo ir pradėjus gauti paslaugą, matėsi
didžiulis pokytis.
Kalbant apie IP kokybę, artimieji natūraliai imdavo lyginti paslaugą su
ligonine, nes iki šiol tai buvo vienintelė formalios pagalbos patirtis. Pagrindinis privalumas, lyginant su ligonine, buvo tas, jog IP komanda sudarė
visas sąlygas profesionaliai ligonio slaugai jam emociškai artimoje aplinkoje – namuose.
Kai slaugos ligonėj buvom, mamai labai sunku buvo. Kol aš esu, tai dar nieko,
o tik išeinu, tai jau ji ir verkia. Ką darysi, juk mama, tai namo parsivežėm. Dar
galvojau, kad prieštaraus, jog pas save vežuosi. O jai jau tiko bet kur, tik ne
ligoninė ir kad šalia būčiau aš <...>. Matau, kaip mama akyse stiprėja, ir
masažiukai. O dar slaugytoja prie rankos, ar vaistus suleist ar ką. Kur taip
prilakstytum ir prisisamdytum. O kad dar ir darbo nereik palikt. Ar gali būti
didesnė pagalba? (Dukra 56 metų, slauganti 83 metų mamą, savivaldybė 10).

Kitas labai svarbus aspektas, jog artimieji bijojo ligoninės paslaugų dėl
pragulų rizikos ir nepakankamos ligonio priežiūros. O IP komandos paslaugomis artimasis ligoniui galėjo užtikrinti rutiną, neleidžiančią pacientui
užsigulėti.
Būtų galimybė mėnesiui paguldyti į slaugos ligoninę. Bet bijau. Prieš pusę
metų jau turėjau tokią situaciją. Paguldžiau į ligoninę su plaučių uždegimu, tai
parsivežiau su pragulom. <...> Jie gi ten nestato ant kojų. Sauskelnes ryte ir
vakare pakeitė ir viskas. Ten ar tų darbuotojų neturi, nežinau kas ten yra. Bet
jos jau nesodina ir nekelia iš lovos. Dabar ji ši tiek įpratinta keltis iš lovos,
sėstis į vežimėlį, tai ji ten vėl atpras...( 78 metų sutuoktinis, savivaldybė 5).
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Trečias svarbus aspektas, jog artimieji slaugos ligoninės atveju nesijautė
galį patikėti pacientą vien tik ligoninės personalo globai. Todėl paguldžius
pacientą į ligoninę, artimasis ir toliau negali atsikvėpti. Jam tenkdavo papildomas stresas – užtikrinti ligonio priežiūrą ligoninėje ir rūpintis namais.
„...kad buvo ligoninie, aš vis teik kožna deina liekdavau. No rytā iki trijų tėn
pabūsi ėr vėl numėj. Ėr pamaitinti, ėr pakeisti – viskon reikiedava pasidaryti.
O dabar mon jau laba gera. <...> Geriau, kad numūs gali prisižiūrieti. Dar
kol pati galiu kažkeik. O kap jau negaliesu, ta kon darysi?! Juk i mon senatvė.
Abodu toriam po 74 metus. Tai ė mon tuos jėgos teik bėr. Nakti kelous po du
kartus, bun ėr tris. Vo šiąnakt net kuokis keturis kartus kieliaus. Ligoninie tik
teik, kad naktė nereik keltis (sutuoktinė 74 metų, savivaldybė 16).

Svarstytina, jog toks elgesys atskleidžia artimojo nepajėgumą emociškai
atsiskirti nuo ligonio ir todėl jis toliau tęsia slaugymą, nors realaus poreikio
dalyvauti ligoninės slaugymo procese nėra. Tačiau tai, jog bendraujant su
skirtingų rajonų artimaisiais ir IP darbuotojais kartojosi informacija apie
pragulų susiformavimą ligoninėje, leidžia tvirtinti, jog ligoninės personalui
nepavyksta užtikrinti kokybiškos slaugos.
Lankantis namuose, artimieji demonstruodavo begyjančias pragulas,
kurios respondentų teigimu, atsirado ligoninėje. Taigi, ankstesnė neigiama
artimųjų patirtis, stiprino nepasitikėjimą stacionaria medicinine pagalba.
Tyrimo metu artimieji įvardijo ir kitus IP paslaugos privalumus. Jų teigimu,
medicinos personalas ligoninėje neskiria pakankamai dėmesio paciento
slaugai: paciento vartymui, sauskelnių keitimui ir prausimui, paciento maitinimui, kaip tai daro artimieji. Jie tai siejo su ribotais ligoninių personalo
ištekliais.
Aš gi ją namuose pats maitinu <...> ligoninėje pasodina prie staliuko, va toks
jautienos guzas ir kaip tu nori. Ir nieks ten jos [žmonos] nemaitina. Darbuotojos sako, kad ligonis turi normalų maistą valgyt. Ką ji ten pavalgys, kai rankos vienos [po insulto] visai nevaldo, kitą irgi sunkiai. Kaip tu įpjausi viena
ranka [be tam pritaikytų įrankių]? Ir aš tą pamačiau, kai pasitaikė per pietus
būti. Man net į galvą nebūtų šovę. Aš gi žinau, kad net kai maitinu, ji sunkiai
ryja. O jeigu pati, tai ir lieka alkana... (sutuoktinis 75, savivaldybė 19).
Mano mama buvo ligoninėje. Aš lėkdavau ryte. Kai aš atlekiu, tuomet jau
matau – jos [slaugos personalas] puola perrišti ar keisti [sauskelnes]<...>
Jeigu 17 palatų, pacientų kiekvienoje po 6 ligonius, o tik 2 tos slaugutės.
Tokiam ligoniui duoda tik vieną pampersą [sauskelnes]. Norėčiau, kad kas
nors iš valdžios [makro lygmens atstovų] pasėdėtų su tuo vienu pamperu per
dieną... (dukra 59 metų, savivaldybė 1).

Natūralu, kad namuose artimasis turi didesnes galimybes suteikti intensyvesnę individualizuotą priežiūrą ir globą pacientui, nes jam tenka prižiūrėti tik vieną ligonį. Namuose daug paprasčiau pasitelkti į pagalbą kitus
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neformalios pagalbos išteklius (artimuosius ar kaimynus). Artimasis, norėdamas prisidėti prie paciento slaugos, ligoninėje susiduria su struktūriniais ir
funkciniais institucijos barjerais: dienotvarkė, ligoninės tvarka, higienos
normų reikalavimai ir pan.
Artimieji, staiga tapę ligonio slaugytojais, turi „susitvarkyti“ su jiems
tekusiu nauju vaidmeniu. Daliai artimųjų toks vaidmuo buvo labai sunkus.
Tyrėjai pastebi, jog asmens higienos užtikrinimas visiškai nesavarankiškam
ligoniui yra vienas didžiausių iššūkių šeimos nariams [41, 181]. Ligonio
išmatų nelaikymas, apiprausimas jam pasituštinus, sauskelnių pakeitimas,
artimajam tam tikrais atvejais gali būti sunkiai įveikiamas barjeras. Ligonis
negali laukti, kol artimasis „išmoks“ ar „pajėgs“ juo pasirūpinti. Pagalba
pacientui reikalinga čia ir dabar. IP komanda padėjo artimiesiems susiformuoti reikalingus slaugymo įgūdžius, o kur buvo reikalinga profesionali
slaugos specialisto kompetencija, šias paslaugas teikė patys. Taip buvo
galima užtikrinti kokybišką paciento slaugymą.
Juk čia reikia ir medicininių žinių. <...> kur ten pleistrai, kur žaizda. Jos
[mamos] buvo du metai kojų nagai nekarpyti. Ji diabetikė. Tai aš bijojau prie
tų nagų lyst. O jos tuoj išmirko kojų nagus, tuoj nukarpo. Mamos kojų nagai
dabar gražesni nei mano. Tos merginos jau paruoštos. Jos labai puikios ir
vadovė. Viską ten žino, viską paaiškina... (dukra 59 metų, savivaldybė 1).

Taigi, nauja organizacinė forma, kai komanda, koordinuojama iš vieno
centro, aptarnauja tam tikrą pacientų skaičių, IP organizatorių ir teikėjų
požiūriu, leido užtikrinti geresnę slaugos ir reabilitacijos bei globos paslaugų namuose kokybę. Artimieji pabrėžė IP paslaugų pranašumą prieš
stacionaro paslaugas, jautėsi saugesni ir ramesni, galėdami pacientą slaugyti
namuose. Profesionalūs paslaugų teikėjai padėjo artimiesiems įveikti slaugymo spragas, kurios pasireikšdavo dėl artimųjų nekompetencijos ar asmeninių savybių.
Paslaugos kompleksiškumas
IP paslaugos užtikrino nuoseklesnį sveikatos būklės sekimą, nes kiekvienas nuolatinės slaugos poreikį jaučiantis asmuo slaugytojo buvo lankomas bent kartą per savaitę. Apmokytas slaugytojo padėjėjas kasdien
užtikrino nuolatinę asmens slaugą, konsultuodamasis su bendruomenės
slaugytoju. Sisteminė reabilitacijos specialisto pagalba suteikė kompleksiškumo, leido palaikyti arba stimuliuoti asmens fizinį aktyvumą, išsaugoti
arba sustiprinti funkcinius asmens gebėjimus. IP pagalbos teikimo procese
buvo galima pastebėti paslaugų gavėjų pokyčius. Jie tapdavo guvesni ir
linksmesni.
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Didžioji dauguma po insulto, tai minimaliai gali <...>yra viena moteris su
šlaunikaulio kaklelio lūžiu <...> Per du su puse mėnesio ji vaikšto su vaikštyne, nulipa laiptais. <...>Traumatologinis ligonis gyja greitai ir rezultatus
matai greitai. <...> skatini , sako, skauda ir nenoriu judint. Sakau, kad reikia
ir skausmas praeis. Sakau, kad skauda todėl, kad koja nejuda. Skauda aišku,
bet vaikšto drąsiau. <...> Jeigu ne ta paslauga, būtų daug lėčiau. Raumenys
būtų sunykę. Dabar jau gali priminti beveik visu svoriu. Pasakai per kiek laiko
kaulas sugyja. Kai praeis tam tikras laikas, kiek tu gali svorio priminti, kad
stotis būtina. Jau buvo pusė metų praėję, o ji dar buvo nesistojusi [iki to laiko
kol kineziterapeutas pradėjo dirbti]. <...> vakar ji pirmą kartą lipo (kineziterapeutas, savivaldybė 5).

IP paslaugų poreikių nustatymo procese socialinio darbuotojo ir slaugytojo dalyvavimas leido atlikti visuminį asmens poreikių vertinimą, o
koordinuotas slaugos ir globos paslaugų teikimas namuose, pasitelkiant
SDP, SLP ir reabilitacijos specialistą, tinkamai šiuos poreikius atliepti. IP
paslaugų teikimas interprofesinės komandos principu leido užtikrinti kompleksiškesnį pagalbos teikimą ir pačios pagalbos tęstinumą tarp tiesioginių
paslaugų teikėjų, vieningą paslaugų teikėjų elgesį, siekiant bendro tikslo –
paciento gerovės.
Aš kai atvažiuoju, paklausiu kiek laiko sėdi. Sako [socialinio darbuotojo
padėjėjas] „Pasodinam ant lovos krašto ir sėdi dešimt minučių. Sakau, kodėl
ant lovos krašto? Sodinkit į vežimėlį, tegul sėdi“. Bent jau taip dirbs nugaros
ir pilvo raumenys, vis kažkokia vertikalizacija. Ir valgyti. Sakau, kodėl jūs
maitinat? Gali su sveika ranka mokytis pats pavalgyti. Tad ir pats pacientas
kitaip žiūri. Stengiuosi įvesti, kad lieptų pačiam žmogui daryti daug ką
(kineziterapeutas, savivaldybė 1).

Paslaugos tęstinumui taip pat didelę reikšmę turėjo slaugytojo palaikomas ryšys tarp skirtingų sveikatos priežiūros grandžių. Vykęs užduočių
pasidalijimas, grįžtamojo ryšio suteikimas tarp socialinio ir sveikatos sektoriaus, vertė skirtingų žinybų paslaugų teikėjus ieškoti naujų bendradarbiavimo formų. Slaugytojo palaikomas profesionalus kontaktas su šeimos
gydytoju, suteikiant adekvačią informaciją apie ligonio sveikatos būklę,
padėjo formuotis interprofesiniam bendradarbiavimui už IP komandos ribų
ir paslaugų tęstinumui. Kai kuriems IP paslaugų teikėjams pavyko ne tik
atskirti IP komandos slaugytojo ir ASPĮ slaugytojo slaugos namuose paslaugas, bet ir sinchronizuoti, užtikrinant paslaugų tęstinumą. Šiose savivaldybėse išnaudojus ASPĮ slaugos namuose paslaugų kvotas, IP komandos
slaugytojas perimdavo ligonio injekcijų teikimą. Tokiu būdu buvo išsaugotas paslaugos kompleksiškumas ir išvengta paslaugų dubliavimo.
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IP paslaugų gavėjų požiūriu teigiamai vertino tai, jog IP paslaugos paketas apėmė slaugos ir socialinės globos paslaugas. Daugiausiai pagalbos
artimiesiems reikėdavo rytinėmis valandomis, nes tekdavo pasirūpinti paciento asmens higiena. Pacientų elgesys su artimaisiais ir darbuotojais
skyrėsi. Darbuotojo reikalavimus ir pagalbą pacientas priėmė pagarbiai,
prašomus atlikti veiksmus vykdė paklusniai. Artimojo atžvilgiu paciento
elgesys galėjo būti priešiškas.
...ta mama mano tai baisiai sunki. Neduok, Dieve, tos senatvės. Negi ir aš
tokia prikli boba būsiu. Ji man tiek sveikatą suėdė. Ką bepadarysi viskas
blogai. Ir valgyt blogai darau, viskas be skonio. Lėkštę nustumia, man per
rankas duoda. Reik ją ryte perrengti, sutvarkyti, tai ji nesiduoda, reik per jėgą.
O stipri kokia. Jai čia greitąją kviečiau, tai vyrai du jos nesutvarkė. O toms
moteriškėms, tai ji nieko nesako, viskas jai gerai. Matai, ką reiškia svetimas
žmogus. Baisiai jau geros tos moterys. Tokios geraširdės, švelnios. Man
užtenka 4 val., nes tos rytinės valandos sunkiausios. Po to tai jau aš ir viena
susitvarkau. Dukra atvažiuoja po darbo, kitą kartą anūkas. Tai jau mes patys
nakčiai pasiguldom (dukra 68 metų, savivaldybė 12).

Tokiais atvejais atvykusi komanda padėjo užtikrinti bazinius paciento
poreikius, ko nepajėgė vienas artimasis, vyko smurto prevencija ir buvo
užtikrinamas asmens orumas.
Artimieji ir ligoniai ypač vertino ir džiaugėsi namuose gaunamomis kineziterapeuto ar masažuotojo (priklausomai nuo savivaldybės, kuris specialistas buvo įdarbintas į mobilią komandą) paslaugomis. Mankštos padėjo
ligoniams tapti mobilesniems. Kai kurie ligoniai vizito metu džiaugėsi ir
dalinosi pasiekimais, kad jau geba stumiantis vaikštyne pereiti kambarį ar
pajudinti ranką. Kineziterapeuto paslaugos apėmė ne tik ligonio mankštas,
bet artimojo savirūpos gebėjimų ugdymą, mokymą teisingai nesužeidžiant
savęs perkelti ligonį.
...O kai Edita (kineziterapeutė ateina), tai ji iš karto jau šypsosi. Ir daro ten
tuos pratimus. Būna, kad skauda. Bet ji vis tiek patenkinta. Ji [kineziterapeutė]
ir mane pamokina. Po to jau jai išėjus aš padedu pasimankštinti. Bet tuomet
tokio noro nerodo <...>. Editėlė parodė, man kaip tą žmonelę kelti, kad
nesusižaloti. Juk reikia ją ir į vežimėlį pasisodinti, ir vakare į lovą įkelti. Mums
ji labai didelė pagalba. Kur su tokiu ligoniu privažinėtum. O čia į namus
ateina... (sutuoktinis 78, savivaldybė 5).

Pati pagalba mobilių interprofesinių komandų principu IP pilotiniuose
projektuose buvo formavimosi procese. Vienoms savivaldybėms tai sekėsi
geriau, kitoms sunkiau. Be to, pagalba ir jos kokybė labai stipriai siejosi su
žmogiškaisiais pilotinių projektų resursais, įdarbintų specialistų profesinėmis kompetencijomis. Vien tai, jog komandoje yra skirtingų sričių specialistai, nereiškė kokybiškos IP pagalbos.
154

Atvažiuoja [slaugytoja], bet dar nesusigaudau. Viena [anksčiau dirbusi slaugytoja] buvo ateidavo, net nenueidavo pas ligonį. Dabar ji [naujai įdarbinta
slaugytoja] ateina pasižiūri, pasiklausinėja (sutuoktinis 78, savivaldybė 5).

IP paslaugos kokybę pirmiausia lėmė, kaip savo profesinį lauką suprato
specialistas, kaip prisiėmė atsakomybę už teikiamą pagalbą, kokios buvo šių
specialistų nuostatos ir vertybės.
Į asmenį orientuota integralios pagalbos paslaugų modelis
Į asmenį orientuota pagalba pirmiausiai akcentuoja bendradarbiaujantį
santykį tarp paslaugos gavėjų (paciento ir jo artimųjų ) ir paslaugos teikėjų.
Pagalbos procesas konstruojamas partnerystės ir dialogo principu. Paslaugos
gavėjai ir teikėjai siekia bendro tikslo – tinkamos ligonio slaugos ir globos,
todėl sprendimus priima dalindamiesi informacija ir žiniomis bei galia ir
atsakomybe [197]. Į asmenį orientuota pagalba (sveikatos priežiūra) turi dar
kitų jai būdingų bruožų: pagalba, atitinkanti paslaugos gavėjų poreikius,
norus ir lūkesčius; tarpasmeninio santykio tarp paslaugos teikėjų ir gavėjų
kūrimas siekiant pažinti ir suprasti paslaugos gavėją; lanksčių pagalbos
formų taikymas, atsižvelgiant į pacientų ir jų artimųjų poreikius; holistinė
(visapusiška) asmens priežiūra, individualizuota pagalba, pagarba asmeniui
ir pripažinimas, apsisprendimo teisės ir autonomiškumo išsaugojimas, pasirinkimo galimybių sudarymas, asmens orumo ir socialinio vaidmens išsaugojimas, asmens gyvenimo įprasminimas ir praturtinimas [93, 144, 203,
211].
Analizuojant tyrimo duomenis, atsiskleidė, jog IP pilotiniuose projektuose pasireiškė tam tikri į asmenį orientuotos pagalbos aspektai.
Kadangi paslaugos apėmė socialines ir slaugos paslaugas galima teigti,
jog visose savivaldybėse buvo konstruojamas į asmenį orientuotas pagalbos
modelis. Tačiau realiai tik tas savivaldybes, kurios stengėsi teikti paslaugas
lanksčiai, paslaugų trukmę bei pobūdį derinant su ligonio poreikiais, išlaikant galimybę paslaugai kisti paslaugos teikimo eigoje, galima laikyti konstruojančiomis į asmenį orientuotą IP asmens namuose. Paslaugų lankstumu
priklausomai nuo asmens poreikio ypač išsiskyrė vienas sveikatos paslaugų
centro iniciatyvos modelis ir du socialinių paslaugų centrų iniciatyvos modeliai, nes paslaugų namuose teikimas priklausomai nuo paciento poreikių
galėjo būti keičiamas dienos eigoje.
...Pernai aš pati kritau. Vakaras. Darbuotojų nėra. <...> Labai reiktų tokios
sistemos, kad būtų koks nelaimės skambutis. O mano Vidmutė lanksto apie
mane, duok ranką. O ji su lazda. Dar ant manęs nugrius. O aš nukritusi ir ji
negali manęs pakelti. Gerai, kad anūkė tiesiog iš nuojautos atvažiavo <...>
Rado gulinčią. Tai tuomet mums tas valandas prailgino ir dar tokiais tarpais
išdėliojo. Iš ryto ateina Simutė [socialinio darbuotojo padėjėja] , po to dar
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ateina nuo 13 val iki 15 val. [slaugytojo padėjėja] O po to dar vakare 17 val.
vakarienę paduoda vėl Simutė. [pacientė 86 metų. IP pirmiausia buvo teikiama 56 metų dukrai, vėliau pablogėjus sveikatai IP paslauga pradėta teikti
pačiai motinai] (mama 86 metų, dukra 56 metų po insulto, savivaldybė 1).

Kaip atskleidžia tyrimo duomenys, tarp paslaugos teikėjų ir paslaugos
gavėjų susiformavo tarpusavio ryšiai. Visi paslaugų gavėjai frontinės linijos
darbuotojus vadino vardais, sunkiai atskirdami jų profesinius vaidmenis IP
komandoje.
Svetimo žmogaus atėjimas į namus artimiesiems buvo nauja patirtis.
Todėl kiekvieno naujo specialisto atsiradimas paslaugos pakete kėlė nesaugumo jausmą ir nerimą. Pats procesas, paslaugos pobūdis, jos trukmė ir
struktūra neišvengiamai paslaugos teikimo procese kito, įgaudamas naujas
formas. Svarbu pabrėžti, kad paslaugos teikėjai suprato ir atsižvelgė į vidinius pokyčius, kurie turėjo įvykti pas paslaugos gavėjus tam, kad priimtų
reikalingą pagalbą.
...man skambino iš poliklinikos ir pasiūlė tą projektą ir man buvo kaip toj
pasakoj – auksinis riešutėlis.. Pradžioje atėjo slaugytoja, sutarėm valandas ir
taip pradėjo ateiti slaugytojo padėjėja po 4 val. Tada paskambino vadovė ir
sako, kad reikia, jog dar ir socialinio darbuotojo padėjėjas ateitų. Bet aš
dzūkiškai – nenorėjau tų svetimų bobų namuose <...>, kad dar vienas žmogus
po namus vaikščiotų. <...> O paskui susitariau, kad 4 val. iš tyro socialinė
[socialinio darbuotojo padėjėją], o po pietų slaugytoja [slaugytojo padėjėją]
Ir dar iš ryto atvažiuoja valandai Jonė, nežinau kaip vaidinasi. Kuri apžiūri
žaizdas. O masažuotoją jau gaunam tam tikrą laiką. Pradžioje buvo 20 dienų,
dabar 10 dienų masažuoja ir po to būna tarpas.<...> Pradžioje buvo baisoka.
Ir samtis ne toj vietoj ir puodas. Bet dabar jau nekreipi dėmesio. Dabar
skaitau, kad dovana. Gerai labai (dukra 59, savivaldybė 1).

IP paslaugos teikėjams reikėjo prisijaukinti paslaugos gavėjus ne tik tam,
kad IP komandos nariai galėtų teikti pagalbą asmeniui namuose. Teko atlikti
nemažą darbą, kol ligoniai ir jų artimieji palaipsniui pradėjo leisti keisti
higienos įpročius. IP paslaugų teikėjai stengėsi užtikrinti paciento slaugą,
įsiklausydami į pacientą ir atsižvelgdami į jo įpročius.
Iš tikrųjų maudom ne per dažniausiai. Visi laukia kada atšils. Vandenį reikia
šildyti, kambariuose šalta, ligoniui šalta. Ryto valandos, nėra artimųjų, neprišilę, nepakurta. Žinot, lietuvį maudyti, o dar suvalkietį. Kiek kainuoja elektra
prišildyti vandenį. Skrandukę antrą apsivelka. [visos juokiasi]. Danijoj matėm,
kad kiekvieną rytą veža į dušą maudyti. Mūsų darbuotojų buvo reakcija „jeigu
mes kiekvieną rytą maudytumėm, jis [ligonis] išprotėtų. Jeigu jaunas nedarė,
tai seno niekaip. Esam sutarę, jei matai, kad žmogui didelis stresas, tai ir
nemaudai. Pavalai, apšluostai ar tik apiprausi apatinę dalį, galvą išplauni...
(SPC administratorius, savivaldybė 19).
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Taigi, paslaugos teikėjai padėjo pasirūpinti ligonio baziniais poreikiais,
sutvarkydavo aplinką, kurioje buvo slaugomas ligonis, pagamindavo maistą,
padėdavo laiku išgerti vaistus, bendraudavo, žaidė stalo žaidimus (pvz.
Domino). Ligoniai laukė darbuotojų, tarp ligonių ir artimųjų užsimezgė
tarpusavio ryšiai, pasitikėjimo santykis.
Maistą palieku dažniausiai, o kai nepalieku, jos pačios susiranda ar tai bulvių
<...> faršo šaldytuve ir jos pačios jau žino, ką čia pagaminti. Jos visą tą laiką
šeimininkauja ir mato, ko reikia ir padaro. Davėm raktus. Pradžioje nerakindavom, bet kai čia kaimynystėje apvogė namus <...>. Mama lieka tik valandai
viena. Mes išeinam 7 val., o jos 8 val. Jau ir šuo nebeloja... (dukra 59 metai,
savivaldybė 1).
Kai prabundam, tai jau Reginutės laukiam [socialinio darbuotojo padėjėjos]
<...>. Nu, ji viską padeda. Ir pečiui pakurt malkų prineša, sutvarko viską,
valgyt padaro, į parduotuvę nuvažiuoja, mokesčius sumoka. Daug ką daro.
Žiūrėk, kaip čia viskas blizga [rodo]. Mums su motina sunku jau... Dukra toli,
Klaipėdoj gyvena. Tai ji neprivažinės... (sutuoktinis ir sutuoktinė, 78 metai,
savivaldybė 10).

Ligoniams šie darbuotojai atstojo artimuosius, o artimieji darbuotojus
priėmė kaip šeimos narius, slaugymo naštos dalininkus. Formalios ribos
tarsi išnykdavo.
Kitas svarbus aspektas – ligonio autonomijos išsaugojimas. Galimybė gyventi savo namuose yra vienas svarbiausių autonomijos išsaugojimo aspektų. Lietuvoje žmonės nori būti slaugomi namuose. Tik 17,4 proc.,
žmonių norėtų būti slaugomi slaugos ligoninėje, 2,8 proc. senelių namuose
[71]. IP paslaugos leido užtikrinti šį pagyvenusių slaugos ir globos reikalingų žmonių poreikį.
Kai brolis mirė, likau viena gyvent čia <...> Naktį viena būnu, o ryte ateina
Jolita, o paskui Roma. Daug smagiau, kai jos ateina. Taip tai niekur neišeinu,
nieko nematau, tai jei ne jos [socialinio darbuotojo padėjėja ir slaugytojo
padėjėja] per dienų dienas viena būčiau. <...> Pati prisižiūriu kiek galiu, jau
apsileidus nenoriu būti (juokiasi). <...> Vaistai čia prie manęs yra, aš pati
pasiimu ir išgeriu. Kartais paduoda man <...> Jos moterys pažiūri, paklausia
ar išgėriau... (pacientė 80 metų , savivaldybė 1).

Paslaugų teikėjai skyrė dėmesį asmens savarankiškumo išsaugojimui,
savirūpos mokymui ir turimų įgūdžių palaikymui, stengėsi išsaugoti asmens
savarankiškumo likučius (vaistų vartojimo, rūpinantis asmens higiena ir kt.).
Kalbant apie psichosocialinius poreikius, artimiesiems, slaugantiems ir
globojantiems ligonį, buvo reikšminga tai, jog IP paslaugos galėjo nors
trumpas atsitraukti nuo „slaugymo“, suteikė galimybę išeiti iš „slaugytojo“
vaidmens ir atlikti kitus svarbius socialinius vaidmenis (vyro, žmonos,
mamos, senelio/ės), išeiti iš izoliacijos.
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Mon anos apiplaun, maike [marškinėlius] pakeit, tepalas ištep. O maistą ir
vaistus, tai jau aš pati padoudu. Žinau ton laiką. Anuos [socialinio darbuotojo
padėjėja ir socialinio darbuotojo padėjėja] <...> nieka nebėja. Juk ons ir
apsikakuo, viskon. Anuos viskon sutvarka. Sāka, tu, pailsėk <..>Išeinu, pusvalondi pasiedu unt soulēlė ir į krautuvė nuleku. Nuori tuo šveiži uora paalsouti.
Moni tos mergeles [socialinio darbuotojo padėjėja ir socialinio darbuotojo
padėjėja] išleid. <...> Monėškės [dukros] nupėrktų, kuo rek. Bet aš pati nuoru
išeiti ir pasirinkti ... (sutuoktinė, savivaldybė 16).
Pasikeičiam su žmona (žmona dirba Vilniuje,) <...> Kartais paprašau savo
socialinės darbuotojos, kad sujungtų savo poros dienų valandas, kad galėčiau
nuvažiuoti į Vilnių ir sugrįžti tą pačią dieną. Ten tėvai mano seni yra. Tėvui
87, mamai 85. <...> dėl tėvo nežinau, reikės turbūt čia atsivežti. <...> po
insulto dar neatsigavęs, neaišku kaip jie ten su mama [susitvarkys]. <...>
(tėvas, 65 metų, slaugantis sūnų sergantį išsėtine skleroze, savivaldybė 11).
Man darbas – didžiausia paguoda., kaip šventė. Aš tiesiog atsigaunu (dukra,
60, savivaldybė 8).

IP paslaugos organizatoriams ir teikėjams pavyko sukurti pagalbą, kurioje atsispindi į asmenį orientuotos pagalbos koncepcija. Tačiau tam, kad ši
koncepcija plėtotųsi, būtinas administracijos palaikymas. Į asmenį orientuotos pagalbos modelio įtvirtinimui kaip būtina sąlyga nurodama administracijos rūpinimasis saugios atmosferos tiesioginiams paslaugų teikėjams
sudarymu [93, 144]. Į asmenį orientuota pagalba teikiama interprofesinės
komandos principu [173]. Labai svarbus buvo darbuotojų gebėjimas įsiklausyti į pacientų ir jų artimųjų poreikius ir palaikyti, bent tuos minimalius
gyvenimo likučius, kuriuos jie turėjo susikūrę ar leido sau turėti.
Slaugos komplikacijų prevencija ir nebūtinos hospitalizacijos
mažinimas
Namuose slaugant ligonį vienu svarbiausiu klausimu artimiesiems buvo
išvengti slaugos komplikacijų, kurių viena dažniausių – pragulų atsiradimas.
Artimasis, neturėdamas slaugymo patirties, slaugos žinių, nors ir stengiasi
tinkamai rūpintis ligoniu, be profesionalų priežiūros nepastebėjo požymių
apie atsirandančią pragulą, kuri atsiranda spaudžiant ir dėl odos išemijos
sutrikus audinių kraujotakai [204]. Artimiesiems, neturintiems reikiamų
slaugos žinių, buvo sunku suvokti, kad nejudantiems ligoniams išemija gali
pasireikšti vos per kelias valandas. O dar sunkiau tapdavo atsiradusias
pragulas tinkamai prižiūrėti ir gydyti.
Gi, kokias pragulas turėjom. Nu, ką aš žinau. Atrodo ir vartėm ir viską. Dar
čia prieš projekto moteris, tokia slaugytoja iš privačios ateidavo. Tai ji tokius
pleistrus dėt pradėjo. Tų pleistrų brangiausių pripirkau. O nuo tų pleistrų tik
dar blogiau buvo. Aš jai sakau, kad blogėja, o ji man aiškina, kad čia taip ir
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turi būti. Tos pragulos baisios, šlapiuojančios pasidarė. Tai paskui aš tą
moteriškę išvariau, sakiau, jūs daugiau čia man nesirodykit. Na va, o po to
dukra man tą projektą surado. Tai jos visai kitaip. Su merliukais, su
tepaliukais tvarko. Va, pažiūrėkit (rodo), kulnas jau visai užgijo, net neįtarsi,
kad čia tokia baisi pragula buvo. Savaitgaliais aš jau pati persirišu. Jos
[slaugytoja ir slaugytojos padėjėja] čia viską [nuveda prie sekcijos ir rodo]
sudėliojusios man. Nu, o pirmadienį aš jau klausiu, ar viską gerai padariau.
Bijau, kad vėl ko nors nepridirbčiau (dukra 72, savivaldybė 12).

Pragulų profilaktika ir gydymas yra specifinė slaugos sritis ir reikalauja
tam tikros slaugytojo kompetencijos. Be abejo, pragulų prevencija yra
žymiai lengvesnė, nei pats pragulų gydymas. Tyrimas atskleidė, jog slaugytojai, dirbdami komandose su slaugytojų padėjėjais, gebėjo išvengti pragulų, kitų slaugos komplikacijų arba pasirūpinti pragulų gydymu, kurios
dažnai susiformuodavo dėl nekokybiškos slaugos ligoninėse arba dėl artimųjų slaugymo žinių ir įgūdžių stokos. Pragulų profilaktika – sudėtinga net
slaugant ligonį, kuris pajėgia iš dalies judėti lovoje. Pragulos gali atsirasti
dėl nevalingų judesių, t. y., trinties, kai ligonis negali ramiai pabūti. Tačiau
slaugant ligonius, kurie yra visiškai pasyvūs ir negali judėti, guli ilgą laiką,
nelaiko išmatų ir šlapimo, dėl mitybos nepakankamumo ir raumenų nykimo
pragulų tikimybė stipriai išauga [204]. Visais šiais atvejais, ypač svarbi
profesionali slaugytojo pagalba, ankstyva pragulos diagnostika, artimojo
informavimas kas vyksta su ligoniu, ką reiškia atsiradęs paraudimas ar odos
bėrimas.
Mama gi diabetikė <...> Turėjom pragulas. Jas žiūri slaugytoja. Ta Jūratė
[slaugytoja] jau Dievo dovana. Tai ji jau labai rūpinasi. Jos [atvykstančios
slaugytoja ir slaugytojos padėjėja] ir pataria, kokius pleistrus prašytis. Ta
Jūratė baisiai myli savo darbą ir gerai išmano. Tik jos dėka mama gyja. Tik
dabar dar pradėjo tokios pūslės verstis. Sakė, kai ji guli, tai ta kraujuota jau
kita... (62 metų dukra, slauganti 90 metų mamą, savivaldybė 1).

Profesionali slaugytojo pagalba padėjo išvengti lėtinių ligų paūmėjimo ir
komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo. Slaugytojo nuolatinė profesionali ligonio priežiūra suteikė artimiesiems saugumo jausmą.
...Dar pernai pavasarį taip įvyko. Mes neapžiūrėjom, suprantat, sukilo temperatūra. Kadangi ji [pacientė] diabetikas <...>, tai ji [pacientė] atgulė į ligoninę. Koma,33 cukrus. Buvo kepenys atsisakę, inkstai visiškai, bet nebuvo
skirta Dievo. Lašelinės, viskas ir po 3 savaičių atsistatė. <..> O dabar mums
daug ramiau, kai tos moterys šalia... (63 metų žentas, savivaldybė 1).

Profesionali ir laiku suteikta slaugytojo pagalba padėjo pacientams išvengti hospitalizacijos, net ir krizinių situacijų atveju.
Artimiesiems ypatingai buvo svarbu sulaukti iš slaugytojų paaiškinimą,
kas vyksta su pacientu, ką gali reikšti tam tikrų simptomų pasireiškimas. Tik
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suprasdamas procesus, artimasis galėjo tinkamai reaguoti ir įsitraukti į slaugos procesą. Pacientai gaudami paslaugas namuose, vengė paciento hospitalizacijos, rinkdamiesi ją kaip neišvengiamybę ligos paūmėjimo atveju, o
būtinybei praėjus, skubėdavo ligonį vežtis namo. Be profesionalios sistemingos slaugytojo pagalbos, artimieji nebuvo pajėgūs išvengti pragulų ar jas
išgydyti.
Apibendrinimas. Pilotinių projektų sukurta IP pasižymėjo Vakarų šalių
tyrėjų įvardinamais pagrindiniais integralios pagalbos bruožais: pasiekta
geresnė pagalbos namuose kokybė, sukurta pakankamai kompleksiška IP
paslauga, paslaugos teikimui suburta gebanti komandiškai veikti interprofesinė komanda, vykdoma slaugos komplikacijų prevencija, užtikrinta geresnė sveikatos būklės stebėsena, vykdyta nebūtinos hospitalizacijos prevencija, pasiektas paslaugų tęstinumas, sudarė prielaidas paslaugų grandinei
formuotis.
4.3.4. Formalios ir neformalios pagalbos teikėjų bendradarbiavimo
raiška ir iššūkiai
IP teikimo procese susijungia dvi sistemos – formalūs ir neformalūs
pagalbos teikėjai. Natūralu, jog žmogus jaučiasi geriausiai jam pažįstamoje
aplinkoje „Aš čia [savo namuose] – karalius“ Paslaugomis namuose, šis
giluminis asmens poreikis būti savo namuose tampa realybe. Siekiant užtikrinti asmens gyvenimą jo namuose, būtina apjungti neformalios ir formalios
pagalbos išteklius. Tik apjungus išteklius ir veikiant lygiavertės partnerystės
principu gali būti sukurta tvari pagalbos sistema, gebanti pasirūpinti
vyresnio amžiaus asmenimis sparčiai senstančioje visuomenėje [30].
Neformalios ir formalios pagalbos apsijungimas, siekiant užtikrinti
ligonio tinkamą priežiūrą namuose, literatūroje apibrėžiamas koprodukcijos
terminu [221]. Neformali pagalbos sistema apima ne tik artimiausius šeimos
narius, bet ir bendruomenės išteklius, netoliese gyvenančius kaimynus,
NVO ar savanorius. IP plėtros programoje į formalios pagalbos paslaugos
kūrimo, pagalbos artimiesiems teikimą buvo siekiama įtraukti kitus bendruomenės išteklius, savanorius. Šioje dalyje analizuojama, kaip IP padėjo
spręsti artimųjų išsekimo problemas, IP teikėjų ir artimųjų koprodukcijos
raišką ir iššūkius rūpinantis asmeniu su nuolatinės slaugos poreikiu, kaip
pavyko įtraukti savanorius ir kitus bendruomenės narius į integralios pagalbos teikimą nesavarankiškiems senyvo amžiaus žmonėms.
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Artimųjų išsekimo ir sveikatos būklės pablogėjimo prevencija
Susirgus artimajam, šeimos nariams visą savo dėmesį ir laiką tenka skirti
ligoniui. Tam, kad galėtų juo pasirūpinti, tenka atsisakyti savo poreikių.
„Mano gyvenimas sustojo, gyvenu ne sau“ – taip šį periodą apibūdina
artimieji. Ligonio, kuriam dėl riboto savarankiškumo reikalinga ilgalaikė
priežiūra ir slaugymas, jį prižiūrintis asmuo patiria didžiulę fizinę ir emocinę perkrovą. Tai pažymi tyrėjai net tokiose šalyse, kurios turi išvystytą
formalios pagalbos namuose sistemą [24, 108]. Todėl būtų keista, jeigu
integralios pagalbos gavėjai nekalbėtų apie patiriamą slaugymo naštą.
Ką galiu pasakyti, vaikeli. Sunku, kai jis nesigaudo, nei kur yra, nei kas aš esu.
Man baisiai sunkūs tie paskutiniai pusę metų, kai jis ant patalo atgulė. Negali
nei dieną, nei naktį pailsėti. Dieną šokinėji aplink. <…> Jis būna lipa iš
lovos, krenta. Naktį irgi keliesi <..>Kartais pagalvoju, kad aš greičiau už jį
galus atiduosiu [mirsiu]. <…> aš jau pati jaučiu kaip tarpais einu ir svirduliuoju... Tos moteriškės, man baisiai gelbsti… (sutuoktinė 78, savivaldybė 5).

Pagrindiniai neformalios pagalbos teikėjai yra dukros, sūnūs ir sutuoktiniai. Daugelyje pasaulio šalių iki šiol tradiciškai įprasta, jog didžiąją dalį
suaugusių vaikų, besirūpinančių ligotais senyvo amžiaus žmonėmis, sudaro
moterys, t. y., dukros ir marčios [174]. Lietuvos tyrėjai pastebi, jog ligonio
globa namuose yra visuomenės sveikatos problema, kadangi labai dažnai
siejasi su negrįžtamais artimojo sveikatos būklės pakitimais [148]. Darbingo
amžiaus sūnums ir dukroms ligoto asmens slaugymas sukelia sunkumus
derinant darbo ir šeimos įsipareigojimus. Nors artimojo slaugymas ir globa
namuose fiziniu krūviu prilygsta darbui, darbingo amžiaus artimieji siekia
išsaugoti darbą. Viena vertus, darbas suteikia finansinį saugumą. Kita –
darbas artimajam prilygsta atokvėpiui nuo intensyvios slaugos .
Atrodė man, kas čia sunkaus mamą prižiūrėti? Juk ji mus užaugino, ką aš ja
nepasirūpinsiu. Nemaniau, kad taip sunku bus. Dabar jau penkti metai. <...>
Ji dieną naktį šaukia – mam, mam. Nesuprasi ar jai skauda, ar ne. Tas
šauksmas atrodo iš proto išeisi. Kai jau neatlaikau, išeinu galvą susiėmus,
pavaikštau ir vėl grįžtu. <...>. Darbą bijojau prarasti, nors trumpam ten
atitrūksti, kad ir pusę etato (dukra 65 metų, savivaldybė 8).

Kadangi ilgėja senyvo amžiaus vidutinė gyvenimo trukmė, vis dažniau
susiduriama su situacija, kai savo tėvais rūpinasi pensinio amžiaus dukros ir
sūnūs. Šiuo atveju išryškėja nauji pagalbos artimajam poreikiai. Pensinio
amžiaus žmogus labai dažnai taip pat turi tam tikrų lėtinių sveikatos sutrikimų. Išėjus iš darbo, didėja socialinės izoliacijos rizika, o ligonio slaugymas namuose šią izoliaciją dar labiau sustiprina.
Antroji pagal dydį neformalių pagalbos teikėjų grupės dalis yra sutuoktiniai. Priklausomai nuo šalies, ši grupė sudaro nuo trečdalio iki ketvirta161

dalio visų neformalios pagalbos teikėjų. Kadangi dažniausiai sutuoktinių
amžiaus skirtumas yra labai mažas, sutuoktinį paprastai taip pat kamuoja
lėtiniai susirgimai ir jam pačiam neretai reikalingas tam tikras gydymas ar
intensyvi sveikatos būklės stebėsena. Sutuoktinio slaugymas nustumia
rūpestį savo sveikata į antrą planą, todėl reikalingas gydymas atidedamas
arba rūpinimasis savo sveikata apleidžiamas.
Ir nežinau, ką daryti dėl savęs. Man pačiam reikia gulti į ligoninę dėl kataraktos, bet negaliu. Po operacijos aš jau negalėsiu jos kilnoti. Ir taip tempiasi
(sutuoktinis 78 metai, savivaldybė 5).

Slaugymas namuose reiškia pastovų didelį fizinį krūvį ir nuovargį ligonio
artimajam. Net vyrui, kuris fiziškai už moterį stipresnis, pastovus kasdienis
net ir smulkutės žmonos kėlimas tampa neįveikiama našta, dažnai sukeliančia fizines traumas ar sveikatos sutrikimus.
Žinai, sunkiausia, tai tas kilnojimas. Nors atrodo ir smulki. Bet man iš karto su
stuburu problemos pasidarė <..> ta moteriškė yra dirbusi ligoninėje, tai ji
man daug padeda (sutuoktinis 78 metai, savivaldybė 5).

Intensyvi priežiūra, kai artimasis negali net trumpam palikti ligonio,
stiprina artimojo izoliaciją ir nuovargį. Prie artimojo išsekimo prisideda tai,
jog artimasis net ir dėdamas visas pastangas nevisada supranta ligonio
poreikius. Negebėjimas juos atliepti stiprina artimojo bejėgiškumo jausmą.
Ir ji taip įdomiai yra, ryte padaro „kaku“, jau ją pakeliu, įsodinu į vežimėlį.
Vežu valgyt, ji jau verkia. Klausiu kas yra, sysiu noriu. Vėl ją nuvežu. Ir
negaliu jos nė trumpam palikti. Nueinu, kad ir trumpam pas kaimynus, ten kad
ko paklausti, jau girdžiu ji verkia. Nelabai gali nuo jos atsitraukti. Kartais
nieko, susitari, kad dabar einu į garažą, į parduotuvę ir ji visai nieko. Ir šiaip
būna sunku su ja susikalbėti. Matai nori kažko, negali pasakyti, bando kažką,
o aš nesuprantu. Tada ji jau pyksta ant manęs (sutuoktinis 78 metai, savivaldybė 5)

Ligonio priešinimasis geroms artimojo intencijoms ir pastangoms šį
artimojo bejėgiškumo jausmą įtvirtina. Tokiu būdu smurto prieš ligonį
galimybė padidėja.
...O dėl lovos..., tai kai gavom tą funkcinę lovą, tai ji niekaip nenorėjo į tą lovą
gulti. O su ta sena sofa tai man baisiai sunku buvo. Pasilenkus žemai, nei ją
pakelsi. Aš aplink keliais vaikščiodavau. Tai pasikviečiau anūką, perkėlėm į tą
naują lovą, o seną prie jos akių sukapojom, kad jau nebegalėtų į seną grįžti.
Tai ji čia tiek rėkė, visas namas skleidėsi... (dukra 69 metų, savivaldybė 12).

Ilgalaikė ligonio priežiūra, trunkanti penketą ir daugiau metų, sukuria
visai kitą socialinę artimojo gyvenimo tikrovę, ribotus socialinius ryšius,
sunykusį socialinį statusą, socialinę izoliaciją. Tyrimais nustatyta, jog nepaisant ligos pobūdžio, artimųjų susirgimo depresija tikimybė priklauso nuo
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dviejų pagrindinių veiksnių: priežiūros trukmės ir intensyvumo [111, 137].
Lankantis ligonių namuose ir bendraujant su artimaisiais, matomi slaugymo
išsekinti artimieji, kuriems būdinga depresyvi nuotaika, liūdesys. Daliai šių
artimųjų buvo diagnozuota depresija.
...jau blogai man buvo. Dukra pastebėjo. Pasakė viskas, daugiau taip
negalima. Aš einu ieškoti pagalbos. Taip ji tą integralią ir surado pas mus
socialiniam. <...>Mane nuvežė pas gydytoją. Nustatė depresiją. Teko kurį
laiką ir vaistus pagerti... (dukra 69 metų slaugo 89 motiną, savivaldybė 12).

Artimųjų atspindėtas fizinis nuovargis, sveikatos sutrikimai yra ilgalaikės
priežiūros, kurią artimieji ligoniui turėjo suteikti vieni be profesionalios
formalios pagalbos, pasekmės.
...Ons jau serg 8 meta. Įsivaizdoutė rek, kon reišk teik metų išbūti su liguonu.
[susigraudina, pradeda verkti. Nusiraminusi tęsia toliau] Onksčiau ons pats
atsistosdava, ėr kas iš tuo. Atsistuos prė fuotele, ėsikėbs ėr kliurkt ė kelnes
viskon. Ė tuos ėšmatas per kelnes biegs. Ėr viel ont to fotele sėd. Ėr kon aš
darysu – vėsas ėšmatas, viskon. Plausi anon. Su mašina tus drabužius suksi,
lieksi ė lauka. <...> Ėr išmaudyti reiks. Nešdavom į vonią vėsas[su dukromis]
sukėbusias. Aišku, keikveina karta ė vuonė nenuneši. Tai atsinešdavau vonelė,
apiplaudavau. <…> Sunku yr su tuokiu liguonu. Dabar jau tikra gera. Veinas
moteriškas atlek iš ryta, vo ta mona sesele vėliau vakarė atlek padieti. Dabar
jau tikra yra gera. Turu paskayti gera ta valdžia, kad tuokė projekta padarė
(sutuoktinė 74 metai, savivaldybė 16).

Daliai artimųjų būdingas toks stiprus nuovargis ir išsekimas, jog jie
nepajėgė atpažinti gaunamos pagalbos naudą, kuri pasiekė IP projektu. Ši
aplinkybė atskleidė, kad vertinant IP paslaugų veiksmingumą, paslaugų
gavėjų atsiliepimai, nebūtinai atspindi pagalbos kokybę, bet labiau siejasi su
jų sveikata, jo dvasine ir emocine būkle.
...Namuose buvo slaugoma 94 metų Alzheimerio tipo demencija serganti senutė. Paklausus, dukters kaip sekasi, moteris susigraudino, pradėjo verkti ir
išėjo į virtuvę. Apsiraminusi sugrįžo, pradėjo pasakoti apie mamos ligą.
Paklausiau, kaip pasikeitė jos gyvenimas, pradėjus gauti integralios pagalbos
paslaugas. Moteris atsakė, jog niekaip. Toks atsakymas mane nustebino. SDP
pasakojo moteriai dalyvaujant, ką ji veikia šiuose namuose. Jog kiekvieną rytą
nuo 8 val. iki 12 val. ji ateina į šios moters namus. Iš po nakties ji perrengia
senutę, nuprausia, ją pavalgydina, su ja bendrauja, išsiveda pasivaikščioti.
Taigi, buvo akivaizdu, kad moteris sulaukia realios pagalbos. Tačiau jos tai
neguodė ir nedžiugino. Moteris tik guodėsi, jog ji pati turi sveikatos problemų.
Pasakojo, kad seniai kamuoja problemos su širdimi, turi aritmiją <...> Darbuotoja vėliau tyliai paaiškino,, jog dukra niekur nenori eiti iš namų. Dėl
mamos ligos nutrūko bendravimas su draugėm. Likus tik viena kaimynė, kurią
moteris retkarčiais aplanko [SDP darbuotojai prižiūrint mamą]. Bet kad ją
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aplankytų, darbuotojai tenka ilgai įkalbinėti. Dukrą esą sunku prikalbinti išeiti
iš namų, nueiti į parduotuvę, pasižmonėti (iš tyrėjos užrašų, 2014-07-26).

Asmenų globa ir slauga reikalauja didelės fizinės ištvermės. Artimasis
nuolat patiria fizinę ir emocinę perkrovą. IP paslaugų teikėjams pavyko
užtikrinti kokybišką ligonio priežiūrą ir sumažinti artimųjų patiriamą
slaugos naštą. Artimųjų išsekimo prevencija buvo vykdoma keliais būdais.
Pirmasis, mažinant fizinę perkrovą, slaugytojo padėjėjui ir socialinio darbuotojo padėjėjui pakeičiant artimąjį dienos metu arba artimajam padedant
užtikrinti ligonio bazinius poreikius (ryte padedama pakeisti sauskelnes,
apiprausti arba numaudyti, nukarpyti nagus, pavalgydinti ir kt.). Tai ypač
aktualu vyresnio amžiaus sutuoktiniams ir pensinio amžiaus vaikams. Antrasis būdas, sukuriant sąlygas atokvėpiui. Šiuo atveju artimasis gavo galimybę išeiti iš egzistencinės būsenos, kurios vienintelis tikslas pasirūpinti
ligoniu. IP sudarė sąlygas neformalios pagalbos teikėjui susigrąžinti savo
gyvenimą ir pasirūpinti nors minimaliais asmeniniais poreikiais, išeiti
artimajam iš socialinės izoliacijos, o kai kuriais atvejais net išsaugoti darbą
(nors ir ne visą darbo dieną). IP komandai pavyko sumažinti artimųjų patiriamą naštą.
Integralios pagalbos teikėjų ir artimųjų koprodukcijos raiška
Paslaugos teikėjų požiūriu IP paslaugos planavimas ir teikimas buvo
konstruojamas partnerystėje su neformaliais pagalbos teikėjais, kartu aptariant paslaugą, artimųjų poreikius.
Mes bendrai [slaugytoja ir socialinė darbuotoja] sėdam su artimaisiais ir
kalbam. Kokia yra situacija, ko jiems reikia, ką matom, ko tam žmogui reikia,
ką mes galim pasiūlyt, ko negalim. Ir tada jau sudarom pagalbos planą... (SPC
socialinio darbo organizatorius, savivaldybė 19).

Neformalūs paslaugos gavėjai labai džiaugėsi paslauga, o patyrę sunkią
slaugos naštą, pagalbą iš formalios pagalbos teikėjų rinkosi sąmoningai,
pasverdami savo galimybes ir poreikius. Pagalbos prašydavo tik tomis
valandomis, kai vieni patys savo pastangomis nepajėgė pasirūpinti ligoniu.
Kai tokie sunkūs ligoniai, tai artimieji nepiktnaudžiauja pagalba. Va, kad ir ta
šeima, kur mama turi labai sunkią ligą dramblialigę. Dukros labai rūpinasi
mama. Mes susėdom kartu, apsitarėm, jog joms svarbi mūsų pagalba rytais,
kai išeina į darbą. Nuo pietų jau dukra po pamokų mokykloj atbėga, kita
vakare po darbo perima. Aš atvažiuoju bent kartą savaitėj. Tai šeima labai
mums dėkinga. Tokį pastiprinimą jaučia. Tą moteriškę ryte sutvarkyti net
dviese sunku, o ką vienam daryti (SPC socialinių darbo organizatorius, savivaldybė 18).
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Tačiau IP teikėjams kartu su ilgalaikę slaugymo patirtį turinčiais artimaisiais paslaugos planavimas nebuvo labai paprastas. Jie tokiais atvejais
jautėsi kompetentingesni, nei paslaugos teikėjai, tik startavę su IP paslauga
asmens namuose.
Jo, buvo bendra kalba, buvo šaltiena [artimasis pasakoja apie slaugytojo ir
socialinio darbuotojo pirmąjį vizitą namuose, kurio metu vyksta poreikių
nustatymas ir kartu su artimuoju derina kaip vyks pagalbos namuose
teikimas]. Kalbėjo, kad bus tam tikros paslaugos, kad derins. Ir aš nemanau,
kad jie patys žino, ką konkrečiu atveju reikia daryti, nes, pavyzdžiui, pas mane
vienas atvejis, pas kitą kitas. Manau, kad mes turėsime tą [profesionalią
pagalbą namuose] tik ateity. Manau visa tai tik perspektyvoje, visi aplinkui
dirba, stengiasi, eina mažais žingsniukais, bet į priekį. Step by step (tėvas 59
metų, slaugantis 30 metų sūnų, savivaldybė 11).

Artimieji, susidūrę su IP interprofesinės komandos tam tikrais kompetencijos ar slaugos patirties stokos aspektais, atlaidžiai vertino paslaugos
teikėjų kompetenciją ir paslaugos kokybę. Artimieji priėmė ir suvokė tai
kaip profesionalios pagalbos namuose organizavimo pradmenis, IP namuose
formavimosi etapą.
Pagrindinis formalios pagalbos teikėjų uždavinys – sustiprinti artimųjų
pacientu ir paties paciento savirūpos gebėjimus, teikti pagalbą koprodukcijos principu, įsiklausant į artimuosius ir pačius pacientus. Artimieji, kurie
turėjo ilgametę (5 m. ir daugiau) ligonio namuose slaugymo patirtį, dažnai
elgėsi kaip „slaugymo ekspertai“, kuriems labai mažai ką gali patarti IP
komandos nariai profesionalai.
Aš mamutę daugiau nei penki metai slaugau. Tai jau aš tiek čia visko praėjusi,
kad visas tas moteris galiu pamokyti. Man tik svarbu, kad jos mane į darbą
nors trumpam išleistų. Buvimas vien tik namuose varo mane iš proto <...> Čia
mums buvo problemos su vidurių užkietėjimu, niekas nepadėjo. Pati tokį
švirkštą pasidariau ir kai jau blogai mes klizmutę pasidarom. Šiaip tai viską
rašom į kalendorių ant sienos. Kai prie manęs pasituština aš užrašau, kai prie
Janytės [slaugytojos padėjėja], ji parašo. Tai taip ir sekam... Ir vartyt
išmokau. Ir žinau visus tuos tepalus. Kai atėjo Janytė [slaugytojos padėjėja],
ne ji mane, o aš ją mokinau, kaip mamutę žiūrėt... (72 metų dukra septynis
metus slauganti 95 metų mamą po insulto, savivaldybė 8).

Labai svarbu buvo tai, jog komanda leido artimajam išlikti atvejo vadybininku, neperimdama jo vaidmens, vertino šių artimųjų patirtį ir elgėsi su
tuo labai pagarbiai ir įsiklausančiai. Antra vertus, artimųjų „eksperto“
vaidmenį sustiprino pagalbos teikėjų slaugos žinių stoka, ypač SDP atveju,
todėl natūralu, jog artimieji jautėsi pranašesni nei pagalbos teikėjai.
…Viskas pagal grafiką pas mus <...> Va, dabar pas mane turi ateiti 12 valandą socialinė darbuotoja [SD padėjėja]. Aš jai pasakysiu, kada aš jį verčiau,
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ji priima ir žiūrės pagal tai. Nuo 3 val. iki 4 val. bus masažistė <...> Tada aš
galėsiu pailsėti arba važiuoti anglių <...> nusipirkti. Tai va, atvažiuos, aš jai
priduosiu, ir ji užsižymės pagal sąrašą viską, kad 11:30 buvo verstas, dar turiu
duoti vaistą, kol ji atvažiuos <...> papildomai jai reikės duoti lepikolio <...>
Po to vaistai ir maitinimas. <…> Ką tos parastos moteriškės, kurios ateina čia
dirbti, kokia jų kvalifikacija? Dėl to yra visi tie sąrašiukai. Viskas yra padaryta, kad žinotų ką daryti. Nors teoriškai turėtų jie man pateikti tą sąrašiuką,
bent kvalifikaciją įgytų (tėvas 59 metų, slaugantis 30 metų sūnų, savivaldybė
11).

Ne visi artimieji palankiai žiūrėjo į IP paslaugos teikėjų siūlomus paslaugos teikimo pakeitimus, kurie buvo daromi siekiant kuo veiksmingiau
panaudoti darbuotojų darbo laiką.
Pradžioje sudarom pagalbos planą, bet eigoj koreguojam. Būna, kad darbuotojos pamato, jog tam žmogui nereikia tiek valandų. Darbuotojas mato, kad
žmogų sutvarkai ryte, o po to miega arba ramiai guli. Negi darbuotojas sėdės
prie jo? Tuomet keičiam pagalbos planą: dėliojam porą valandų ryte, valandą
per pietus, kad darbuotoja pavalgydintų ir į darbo pabaigą, jei artimieji vėlai
grįžta. Aišku, kartais artimieji prieštarauja, bet mes kalbamės, aiškinam, kad
negali darbuotojas sėdėti prie snūduriuojančio ligonio, kai yra kiti ligoniai, kuriems reikia intensyvesnės pagalbos (ASPĮ IP administratorius, savivaldybė 1)

IP paslaugų teikėjų požiūriu, bendradarbiaujantys santykiai su neformaliais pagalbos teikėjais, jų įtraukimas į pagalbos procesą ir įgalinimas
pasireikšdavo pagalba ir problemų konkrečiose situacijose sprendimu. Artimuosius motyvavo laikytis komandos narių rekomendacijų ir pamokymų,
kai specialistai atkreipdavo jų dėmesį į pagerėjusios paciento būklės ženklus, kuriuos sunku pastebėti neprofesionalui. Be to, artimojo dalyvavimas ir
mokymasis kartu su specialistu atlikti tam tikrus slaugos ar reabilitacijos
veiksmus, pastiprindavo neformalų paslaugos teikėją ir sumažindavo paciento pasipriešinimą.
Su kuriais [artimaisiais namuose] susitinku, tai mokomės, kaip pratimus ligonis turėtų atlikti. Aš, pvz., važiuoju po du kartus pas vieną gavėją į savaitę. Nes
taip tas žmogus gulintis buvo pajudinamas tik būtiniausiems dalykams. Tai aš
parodau pratimus lengvesnius, kad dirbtų kartu. Jiems atsirasdavo azartas,
kai pamatydavo, kad jo ligoniui geriau. Taip ne tik artimasis priprasdavo prie
manęs, bet ir ligonis jau su namiškiu turėjo mankštintis. Nes dažniausiai su
namiškiais jie [ligoniai] nenori dirbti (kineziterapeutas, savivaldybė 6).

IP paslaugų teikėjai pripažino, jog darbuotojo statusas padėjo valdyti
ligonio slaugos procesą nei artimiesiems. Ligoniai žymiai mažiau priešinosi
darbuotojams, ypač pagarbiai elgėsi slaugytojo, kineziterapeuto ir slaugytojo padėjėjo atžvilgiu. Kai kurie darbuotojai pripažino, kad statuso įtvirtinimui įtakos turėjo ir paslaugos teikėjų profesinė apranga.
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Artimiesiems būna daug sunkiau susikalbėti su ligoniu, nei mums. Turim tokią
močiutę, kuri taip savo dukrą varinėja. Jai ir maistas blogai, ir nesirengs,
viskam priešinasi. Ateinu aš, ar mano padėjėja ir sakau, močiute, kraujo
spaudimas tvarkoj, keliamės, rengiamės, tuoj valgysim. Ir keliasi. Nė pusė
žodžio nesako... O taip tai visai užsigulėtų (slaugytoja, savivaldybė 15).

Kai kuriose savivaldybės mobilios komandos vilkėjo specifinę aprangą.
Tokia apranga ne tik suteikdavo daugiau galios specialistui santykyje su
besipriešinančiu pacientu, bet ir suteikdavo profesionalią išvaizdą, tarnavo
kaip skiriamasis ženklas kaimynams, jog pas ligonį atvyko specialistas, jog
namuose vaikšto ne „kažkokie žmonės“, o IP paslaugų teikėjai.
Pagalbos teikimas, kai specialistai ateina pas asmenį į namus, daro įtaką
pagalbos procesui ir veikia tarpusavio santykius, nes darbuotojas ateina į
erdvę, kurioje padėties šeimininkais yra ten gyvenantys asmenys. Todėl
labai svarbu abiems pagalbos šalims (formalios ir neformalios pagalbos
teikėjams) pagalbos procese neprarasti bendro tikslo – padėti ligoniui, papildant vienas kito galimybes. Formalūs pagalbos teikėjai, teikdami paslaugas namuose padėjo koreguoti artimojo ir ligonio santykius, pastiprino
artimųjų dalyvavimą pagalbos procese, vykdė smurto ir artimųjų išsekimo
prevenciją, mažino pacientų priešiškumą ar agresiją. Paslaugų teikėjai ir
šeimos nariai veikė drauge, kas atitiko koprodukcijos koncepciją. Nepaisant
to, jog IP projektų administratoriams ir paslaugų teikėjams pavyko sukurti ir
sėkmingai teikti pakankamai kompleksišką, paslaugų gavėjų poreikius
atitinkančią paslaugą, IP mobilioms komandoms teko susidurti ir spręsti
tikrus sunkumais ir iššūkius.
Integralios pagalbos teikėjų ir artimųjų bendradarbiavimo iššūkiai
Interviu su IP paslaugos organizatoriais ir fokusuotų diskusijų grupių su
tiesioginiais IP paslaugų teikėjais metu išryškėjo ir tam tikri IP paslaugos
teikimo iššūkiai. IP mobilioms komandoms teko dirbti su artimųjų pasipriešinimu sprendžiant asmens slaugos poreikius, patologiniu polinkiu
taupyti, ligonio būklės neigimu arba nesuvokimu, teko spręsti atsakomybių
už ligonį pasidalinimo ir ribų nustatymo klausimus, lygiaverčio partneryste
grįsto santykio konstravimo iššūkius.
Paciento slaugos poreikių ignoravimas. IP paslaugos teikėjams tekdavo
spręsti artimųjų socialinių, higienos įgūdžių stokos problemas. Artimųjų
higienos įgūdžių stoka tiesiogines pasekmes turėjo ligonio slaugos ir gyvenimo kokybei. Tam, kad būtų palaikoma būtina ligoniui asmens higiena, IP
paslaugos teikėjams tekdavo surasti būdus įveikti artimųjų pasipriešinimą
įpročių keitimui.
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Reikėjo dėl mūsų globojamų žmonių su artimaisiais pakovoti, kantriai juos
mokyti. Daug trūksta žinių, ne visuomet higienos laikosi... (slaugytoja, savivaldybė 17).

IP komandai pavykus pasiekti sveikatos būklės gerėjimo, tekdavo susidurti su artimųjų priekaištais, nes tai versdavo keisti artimųjų slaugymo
įpročius, reikalavo iš artimųjų papildomų pastangų.
Būna visokių situacijų, net priekaištai. Močiutė visiškai gulėjo, o po mūsų
priežiūros (žinot, čia ir kinezeterapija, mankštelės) atkuto, ėmė daugiau judėti,
nori ji jau ir iš lovos keltis. Tai artimieji prieštarauja, ką čia jūs padarėt,
mums slaugą pasunkinot... (SPC socialinio darbo organizatorius, savivaldybė
7).

Patologinis polinkis taupyti. IP paslaugų teikimo procese išryškėjo, kai
kurių paslaugos gavėjų patologinis polinkis taupyti. Šis polinkis dažnai
buvo susijęs su asmens higienos stoka. Toks artimųjų elgesys trukdė IP
paslaugų teikėjams teikti kokybiškas ligonio slaugos ir globos paslaugas.
Tam, kad kokybiška paslauga pasiektų pacientą labai buvo svarbus socialinio darbo organizatorių ir slaugytojų gebėjimas konfrontuoti su artimaisiais ir nustatyti ribas.
Taupo sauskelnes, neleidžia keisti. Nori, kad su vienom visą dieną žmogus
išbūtų (slaugytojo padėjėjas, savivaldybė 20).
...panaudotas sauskelnes, liepia iškarpyti ir įdėjus marlę dar kartą naudoti...
(slaugytojo padėjėjas, savivaldybė 5).
Vieną tokią turim dukrą, kur viską labai taupo. Darbuotojai liepia namus
plauti su vandeniu, kuriame pati maudėsi arba kur išmaudė mamą (socialinė
darbuotoja, savivaldybė 21).
Taupo pinigus, duoda 3 eurus ir reikalauja, kad aš už juos ligonį išmaitinčiau
savaitę (socialinio darbuotojo padėjėjas, savivaldybė 12).

Ligonio būklės nepripažinimas. Taip IP komandai teko spręsti konfliktus, kylančius dėl artimųjų emocinės būklės, gebėti įveikti gynybinius
mechanizmus, kai artimieji neigė blogėjančią ligonio būklę arba dirbti su
neadekvačiais artimųjų lūkesčiais.
Turim dukrą, kur pastoviai su priekaištais darbuotojams. Jai viskas negerai,
ką darbuotojas padarys. Reikalauja, kad mes jos motiną ant kojų pastatytume.
Reikalauja motiną statyt ant kojų, ją šokdinti, su ja vaikščioti, dainuoti. Bet
mes to negalim. Ta mama 1925 metų gimimo. <...> ta mama dar pradžioj
buvo stipresnė, tai mes tikrai ją statydavom. Bet ji būdavo pastovi ir suglemba.
Po to labai įsirgus buvo, po tų ligų ir po plaučių uždegimo ji labai susilpnėjo
ir mes matom, kad ta mama vis silpnėja. <...> Nu ji toks žmogus, kuris nesupranta, ką jai besakai. Kitas atvejis buvo, tai kineziterapeutė labai aiškiai
pasakė, aš esu kineziterapeutė. Paklausė, o kokia jūsų specialybė. Moteris
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buvo elektrikė. Tai tuomet ji ir pasakė, aš kaip savo srities specialistė sakau,
kad jūsų mama neturi jokios motyvacijos dirti, mankštom ji priešinasi ir nieko
nebus. Ir ta moteris labai viską suprato ir susitaikė. Šita nieko nenori girdėti.
Visi jai darbuotojai negeri. Tai jai netinka balsas <...> žemas, atseit mama
bijo, nes galvoja, kad vyras nori ją perrengti. Todėl ji labai priešiškai
reaguoja. Nors darbuotojos jokio priešiškumo iš tos moters nepastebėjo. O
konfliktai prasidėjo, kai darbuotojos atsisakė jai daržus ravėti (SPC socialinio
darbo organizatorius, savivaldybė 17).

Ribų nustatymas. Dalis kylančių problemų buvo susijusių su ribų nustatymu, ko artimieji gali tikėtis iš darbuotojo ir kas vis tik neįeina į socialinio darbuotojo padėjėjo pareigas, ko artimieji gali reikalauti iš paslaugų
teikėjų ir kokių taisyklių turi laikytis paslaugų gavėjai, kad IP komanda
galėtų kokybiškai rūpintis ligoniu. Kartais artimieji su socialinio darbuotojo
padėjėjais elgėsi kaip su nemokamu tarnu, kuris turi pasirūpinti ne tik
ligoniu, bet ir kitais šeimos nariais.
Sunku būna ir kartais toks pažemintas jautiesi... Sriubą močiutei išvirei, o
sūnus suvalgo sriubą ir sako, Anele, labai skaniai gamini, kitą kartą daugiau
išvirk. O ką man močiutei duoti? (socialinio darbuotojo padėjėja, savivaldybė
20).

Jėgos demonstravimo ir išnaudojimo santykių tendencijos iš paciento
arba artimųjų pasireiškė įvairiais būdais: nuravėti daržą, padėti po darbo
valandų, pasirūpinti ligoniu savaitgaliais ir pan. Aiški administracijos laikysena ir darbuotojų palaikymas padėjo nustatyti ribas, net ir tais atvejais, kai
artimieji bandė manipuliuoti situacija, apskųsdami paslaugos teikėjus
savivaldybės administracijai. Kai kurios savivaldybės IP paslaugų teikimo
apraše įsivardino, jog paslauga gali būti nutraukta, jeigu artimieji nesudaro
tinkamų sąlygų paslaugai teikti. Visose savivaldybėse veikė taisyklė, jog
rūpinamasi tik tos erdvės kuria naudojasi pacientas tvarkymu ir paslaugos
teikiamos tik pacientui. Žinoma, ši formuluotė nepadėjo išspręsti visų
problemų, pvz., kaip elgtis, kai pablogėjus sutuoktinio sveikatai, jam taip
pat reikia pagalbos, tačiau jis nėra IP paslaugos gavėjas. Tačiau tokia
taisyklė leido aiškiau nubrėžti SDP ir SLP veiklos ribas. Veiklų ir ribų
klausimas ypač išryškėjo tose savivaldybėse, kur darbuotojas namuose su
pacientu praleisdavo ilgesnį laiko tarpą, kai nebuvo lankstumo derinant
paslaugas atsižvelgiant į paciento ir jo artimųjų poreikių kaitą.
Pavaldumo sumaištis. Sudarant finansinę sutartį su IP paslaugų gavėjais, buvo nurodoma, kiek valandų per mėnesį asmuo gaus paslaugų ir kokią
sumą pinigų turės sumokėti už suteiktas socialines paslaugas. Nors asmuo
realiai mokėjo tik dalį paslaugų vertės, tačiau ligonis arba artimasis tai
traktuodavo kaip nuosavybės teisės įgijimą į sutartyje įvardintas globos
valandas. Todėl artimojo arba ligonio elgesys labiau priminė savininko, nei
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paslaugos gavėjo elgesį, kuris siekė, jog darbuotojas „išdirbtų jo įsigytas“
valandas. Siekis „naudingo“ valandų išdirbimo pasireiškė įvairiais būdais,
stebėjimu, kad darbuotojas nuolat būtų užsiėmęs su ligoniu, reikalavimu
atlikti papildomus darbus, nesusijusius su ligonio slauga.
Su giminėm tai dar pasakysiu. Čia jau ne protokolui, bet buvo toks atvejis – jis
kuriozinis, nejuokingas. Atsitiko darbuotojai nelaimė – šeimoje laidotuvės.
Penktadienis. Šalia tos moters [pacientės] kitame name gyveno jos sūnus. Ir
jinai [socialinio darbuotojo padėjėja] prašo: „Būk geras, tu mamai nunešk
per pietus valgyti, nes mirė mano vyras, turiu laidotuves“. Tai ji turėjo sumokėti sūnui 50 litų, kad sūnus atneštų savo mamai valgyti, kad paleistų darbuotoją ir ji galėtų neateiti į darbą per tuos pietus (slaugytoja, savivaldybė
17).

Asmeniui dirbant organizacijoje, tokia situacija būtų sprendžiama labai
paprastai. Darbdavys sudarytų sąlygas neatvykti į darbą, o kolegos geranoriškai perimtų pareigas ir funkcijas. Šiuo atveju, iškilus krizinei situacijai,
darbuotojas savo problemas ėmė spręsti ne su darbdaviu (socialinių paslaugų centro administracija), o su paslaugų gavėju – ligonio artimuoju. Šis
atvejis tik iliustruoja, jog dėl kasdienio paslaugų teikimo pas klientą namuose, prarandama pavaldumo ir ribos tarp privačių ir darbinių santykių
nuovoka. Socialinio darbuotojo padėjėjo ribų ir organizacinės struktūros
„pametimas“ turėjo tendenciją pasireikšti tose savivaldybėse, kur darbuotojas nesijautė turįs administracijos užnugarį ir palaikymą.
Kalbantis su komanda į duris pasibeldė SPC centro direktorės pavaduotoja,
atsiprašiusi už sutrukdymą trumpam pasikvietė socialinio darbuotojo padėjėją.
Po kelių minučių grįžusi socialinio darbuotojo padėjėja atrodė sutrikusi ir
nusiminusi. Paklausiau, kas nutiko. Darbuotoja pasakė, jog ji ką tik turėjo
aiškintis telefonu dukrai, kodėl šiuo metu yra ne pas jos mamą, o paslaugų
centre... (iš tyrėjos užrašų, 2014–10–23).

Ši problema kilo ir dėl nelankstaus paslaugos konstrukto. Kadangi socialinio darbuotojo padėjėjai buvo darbinami pagal poreikį dienos socialinės
globos paslaugai iš valstybės dotacijų, skirtų nuolatinės slaugos poreikį
turinčiam asmeniui. Tokiu būdu kliento gaunama paslaugos trukmė buvo
sutapatinama su darbuotojo darbo valandomis, neatsižvelgiant į faktą, jog
paslaugas visada sudaro tiesioginis ir netiesioginis darbas su klientu (kelionė
pas klientą, atvejo aptarimai, komandos susitikimai, dokumentų pildymas).
Su susirinkimais ir mokymais turim problemų. Mes turim tokių [paslaugos gavėjų], kad darbuotojas vėluoja 10 min. ir jau skambina, kad nesiruošia už visą
paslaugą mokėti, nes darbuotojas valandų neišbūna (SPC administratorius,
savivaldybė 9).
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Dalyje savivaldybių šią problemą pavyko išspręsti gana paprastai. Paslaugų teikimo sprendime ir sutartyje su klientu įrašant žodelį „iki“, pavyzdžiui, jog paslauga asmens namuose bus teikiama iki 8 val. Lankstesnis
paslaugos konstravimo būdas buvo tose savivaldybėse, kur darbuotojai buvo
darbinami socialinės globos paslaugoms teikti ir darbas su pacientais vyko
rotacijos principu (keičiantis klientais).
Lygiaverčio partneryste grįsto santykio problemos. Nors socialinių
paslaugų teikimas yra pagrįstas subsidiarumo principu, jog pagalba teikiama, kai namiškis nepajėgia, realybėje jį įgyvendinti buvo sudėtinga.
Artimasis, gaudamas paslaugą iš viešojo sektoriaus, negebėjo išlaikyti partnerystės santykio. Pradėję gauti paslaugas namuose, kai kurie artimieji
visiškai atsiribojo nuo paciento, visą priežiūrą ir atsakomybę perkeldami
paslaugų teikėjams.
Turim tokia pacientę, pati buvusi gydytoja, garbingo amžiaus moteris, tai jau
amžiną atilsį moteris. Bet kol ji buvo gyva, tai jau ryte su darbuotoja rytą
pradedi nuo ten, nes visą laiką rasi ant grindų. <...> vaikų nėra, bet kažkokie
ten giminaičiai kitam Lietuvos gale tik telefonu duoda nurodymus ir dar
pretenzijas reiškia: „Buvau atvažiavusi vakar, puodelis ne vietoj pastatytas“
nors visi žinom, kad tikrai nebuvo (slaugytoja, savivaldybė 18).

Tokią paslaugos gavėjo laikyseną galima priskirti prie vienpusės atsakomybės, kuri būdinga posovietinės pasaulėvokos paveldui, kai negebama
veikti ir būti dialoge [52, 84].
Atsakomybių ir funkcijų pasidalinimas tarp IP komandos ir paslaugos gavėjų. Paslaugos teikimo procese paslaugos teikėjams kilo iššūkis
dalinantis atsakomybėmis ir funkcijomis su paslaugos gavėjais. Kai ligonis
vienišas ar vaikai užsienyje, situacija buvo paprasta ir aiški. SPC darbuotojai tiesiog laikėsi nuostatos, jog jie daro tai, ką darytų artimasis, slaugantis
ligonį. Tačiau esant artimajam, tas klausimas nuolat iškildavo. Kas turi
kreiptis į gydytoją, jei pastebi ligonio sveikatos pokyčius? Vienos savivaldybės vienareikšmiai sprendė, jog su gydytoju bendrauja tik artimasis.
Kitose savivaldybėse nuolatinio tarpusavio derinimo būdu, siekiant neperimti atsakomybę iš artimojo.
Jeigu matau, kad su dieduku kažkas ne taip, sakau artimiesiems. Kad ir dabar,
matau, kad jis darosi neramus, dukrai pasakiau, tegu nueina pas gydytoją ir
vaistukų raminančių tepaprašo, kad išrašytų... (SPC slaugytojos padėjėja,
savivaldybė 5)

Atsakomybių ir funkcijų pasidalinimo dilemai iškilti taip pat turėjo įtakos
vienpusė atsakomybės pasaulėvoka ir įprotis realybę suskaidyti į atskiras
statiškas grandis. Socialinės interakcijos plotmėje realybė suvokiama kaip
nuolat gimstanti ir kintanti socialinių veikėjų ir socialinio konteksto
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sąveikoje. Taigi, dialoge gimsta kasdieniai sprendimai ir realybės neįmanoma įsprausti į taisykles ar vienintelius atsakymus. Atsakomybė negali būti
vienpusė, nes veikia du suaugę, laisvą valią turintys asmenys. Svarbu, jog
paslaugos plėtros kontekste IP komandos nariai suvoktų, jog jie negali būti
atsakingi už žmogų, už tai, ką jis pasirenka ar nusprendžia daryti nesant
komandos nariams. Komandos nariai tik turi padėti ten, ko nepajėgia ligonis
dėl funkcinių ar kognityvinių sutrikimų. Tačiau negali atimti iš asmens
autonomijos ar sprendimų teisės. Bet tuo pačiu darbuotojai siekdami apsaugoti save, negali atimti iš paciento teisės gauti jam reikalingą pagalbą.
Nepaisant iššūkių, pagalbos procese ligoniui vyko formalių ir neformalių
pagalbos teikėjų apsijungimas, užtikrinant kokybišką asmens slaugą ir globą. Kartu integralios pagalbos specialistų komandos dėka buvo stiprinami
integralios pagalbos paslaugų gavėjų savirūpos gebėjimai. Mobili komanda
siekė bendradarbiaujant su ligoniu ir jo artimaisiais, planuoti ir teikti pagalbą asmeniui jo namuose.
Savanorių ir bendruomenės telkimo integraliai pagalbai ypatumai
Pilotiniuose projektuose buvo numatytas bendruomenės išteklių telkimas
IP asmens namuose teikti. Dalis IP teikiančių savivaldybių buvo įsipareigojusios tam tikroms veikloms įtraukti savanorius. Savanoryste buvo
tikimasi patenkinti socialinės komunikacijos poreikį pacientams, kurie yra
riboto mobilumo, tačiau yra pajėgūs bendrauti. Dalis savivaldybių tikėjosi
pritraukti savanorius, organizuodami informacinius renginius, mokymus.
Duomenys atskleidė, kad po tokių renginių savanorystei likdavo vos keletas
savanorių, dažniausiai moksleiviai.
Mes buvom įtraukę savanorius į mokymus. Turėjom 10, juos apmokėm, bet
dabar jau jų neturim. Turim savanorius ir kitur iš Savanoriškos veiklos
tarnybos. Turim 3 moksleives, kurios mums padeda. Viena labai aktyvi. Aš jau
galvojau, kad jau pavargo. Bet ji nori. Ta mergaitė labai puiki. Buvo 4, bet
viena atkrito. Liko trys iš jų viena yra labai aktyvi ir geranoriška. Jos kiekvieną dieną ateina (socialinių paslaugų administratorius, savivaldybė 10).

Savanorystei buvo labiau pasirengę jauni žmonės, moksleiviai. Nepaisant
nesėkmių, IP paslaugų organizatoriai siekė sėkmingai įgyvendinti šią
projektuose numatytą veiklą, pasitelkdami į talką savanoriškos veiklos tarnybas, NVO. Šis būdas buvo sėkmingesnis, nes organizacijos, ieškojusios
savanorių, turėjo tam tikrą įdirbį. Viena iš savivaldybių sukaupė ypač pozityvią savanorystės patirtį. Nors ji prasidėjo nuo dviejų studenčių savanorystės, tačiau su jų pagalba IP organizatoriams pavyko suburti pensijinio
amžiaus savanorystės formą.
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...tos mergaitės mus kaip ir atsitiktinai surado. Buvo pas save [gimtame
mieste] savanoriavusios, todėl tapusios studentėmis ieškojo, kur pas mus
mieste galėtų savanoriauti. Jos buvo labai aktyvios, eidavo pas tuos žmones į
namus. Bet pamatė, kad susibendrauti su mūsų senoliais sunkiai gaunasi. Tada
jos pradėjo ieškoti, kas galėtų iš vyresnio amžiaus žmonių ateiti pas mūsų
ligonius. Ir surado kelias moteriškes. Tai toms taip patiko. Atrado jos dar ir
buvusių pažįstamų tarp mūsų ligonių. Paskui jos ir savo draugių atsivedė
<...> Matai, kai tas amžius artimesnis, kažkaip lengviau bendrą kalbą rasti
(socialinių paslaugų įstaigos administratorius, savivaldybė 12).

Gulintys ligoniai, išėjus socialinio darbuotojui ar slaugytojo padėjėjui,
likdavo užrakinti vieni namuose. Tokie atvejai būtų idealūs savanorystei,
tačiau administracija nesijautė saugi rizikuoti – duoti raktą nuo ligonio
namų. Kai kurios savivaldybės atsisakė savanorystės, kaip sunkiai įgyvendinamos ir papildomą riziką atnešančios veiklos.
IP plėtros programoje savanorystės uždavinys pateiktas kaip veikla vietos
bendruomenėms įtraukti sprendžiant socialines problemas, šiuo atveju,
priklausomų vienišų senyvo amžiaus žmonių priežiūros. Kaip atskleidė
tyrimo duomenys, savivaldybės, kurios įtraukė savanorystės veiklą į IP projektus, nepriėmė to kaip darbo, kuriam atlikti reikalinga numatyti darbuotoją, skirti šiam darbui atskirą laiką ir lėšas. Tai atskleidė savivaldybės
administracijos ribotą sampratą apie bendruomenės telkimą ir savanorystės
organizavimą, nes suvokiama kaip savaime be atskiro įdirbio vykstančią
veiklą, neadekvačius lūkesčius savanoriams, bendruomenės nariams.
...Mes aiškinam, kad nu nerealu tikėtis, kad ateitų ten savanoris ir fizinius
darbus nudirbtų. Ten malkas suvežtų ir sukapotų. Nemokamai [pabrėžia]
ateitų ir dirbtų sunkų fizinį darbą. ... (SPC administratorius, savivaldybė 15) .
Integrali pagalba turi būti formali paslauga. Negi tas žmogus gulėdamas ant
patalo dar turi ieškoti ar laukti, kol koks kaimynas ateis ir jam krosnį
pakūrens, nes namuose šalta. Toks kartais būna keistas nuo realybės atitrūkęs
įsivaizdavimas savivaldybėje <...> Mes džiaugiamės, kad jis [savanoris] nors
užsuka ir pasišneka (SPC administratorius, savivaldybė 9).

Kaip atskleidė tyrimas, surasti ir įtraukti savanorius į IP pagalbos procesą
buvo sudėtinga. Lietuvoje žmonės nėra linkę savanoriauti. ES ataskaitoje
apie savanorystę, Lietuva priskiriama prie žemo savanorystės lygio šalių,
kur savanoriauja tik 10 proc. suaugusių žmonių [47]. Tokį pasyvumą iš
dalies gali paaiškinti tai, jog dirbantys Lietuvoje turi didžiulį darbo krūvį ir
patiria stresą. Lietuva pagal šį pojūtį užėmė žemiausią vietą tarp ES šalių
(71 proc., kai ES vidurkis 44 proc.), o kaimyninėje Latvijoje tik 53 proc.
žmonių teigė, jog jų darbas per daug varginantis [47]. Toks žemas savanorystės lygis paaiškina, kodėl net 19 proc. žmonių jaučiasi visuomenės
173

apleisti [47]. Be to mūsų šalyje visiškai nuvertinamas darbas. Pagal ES
Eurobarometro duomenis Lietuva išsiskiria iš visų ES šalių, nes dominuoja
nuostata, jog daug svarbiau būti gudriu (36 proc., kai ES vidurkis 17 proc.),
nei sunkiai dirbti (15 proc., kai ES vidurkis 45 proc.). Tai sietina su išlikimo
visuomenės vertybėmis, kur svarbiausia vertybe laikoma valdžia ir jėga
[82], o savanoriavimas ir savo laiko skyrimas sunkiai sergantiems ligoniams, kuris yra emociškai ir fiziškai sekinantis, nepadeda įgyti svarumo
visuomenės akivaizdoje. Savanoriavimas nėra visuomenėje pripažįstamas
kaip vertybė, jis neturi pridėtinės vertės ieškant darbo, siekiant darbinės ar
politinės karjeros. Todėl esant tokiai sociokultūrinei ir ekonominei situacijai, reikalingas atskiras darbas su bendruomenės socialiniais ištekliais, o IP
projektuose šiam darbui nebuvo numatytos lėšos.
Apibendrinimas. Tyrimas atskleidė, jog artimieji, neformalios pagalbos
teikėjai, vieni nėra pajėgūs rūpintis ligoniu dėl susiaurėjusio šeimos instituto
IP paslaugos teikėjų profesionali pagalba leidžia užtikrinti bazinius ligonio
poreikius ir palaiko neformalius pagalbos teikėjus. Tokiu būdu atliekamas
didžiulis artimųjų išsekimo prevencijos darbas, padedama neformaliems
pagalbos teikėjams išvengti sveikatos būklės pablogėjimo. IP komanda, kaip
parodė tyrimo duomenys, ne tik konsultuoja šeimos narius slaugos klausimais, bet suteikia konkrečią pagalbą ir palaiko emociškai, mažina socialinę izoliaciją ir atskirtį. Padedama šeimos nariams, kaip neformalios
pagalbos teikėjams, slaugantiems pacientą, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
IP teikėjų pagalba neformaliems pagalbos teikėjams sudaromos sąlygos
atokvėpiui, galimybė pasirūpinti savo poreikiais, išsaugoti socialinius vaidmenis, sumažinti socialinę izoliaciją. Pacientų ir jų artimųjų požiūriu,
kvalifikuota namų slaugos paslauga paciento namuose ir nuolatinė paciento
sveikatos būklės namuose stebėsena, reguliarūs slaugytojo vizitai į namus ir
konsultacijos leidžia artimajam kokybiškiau rūpintis pacientu, mažėja
artimųjų nerimas ir slaugymo naštos potyris.
Kineziterapeuto paslauga namuose pagerina pacientų būklę ir gyvenimo
kokybę. IP suteikia ligoniams geresnę sveikatos priežiūros ir globos patirtį,
o paslaugų teikimas namuose užtikrina pagalbos pacientui priartėjimą. Pati
integralios pagalbos paslauga pasižymėjo į asmenį orientuotos pagalbos
bruožais. Formalios ir neformalios pagalbos teikėjų apsijungimas ligonio
priežiūros procese stiprino artimųjų ir pacientų savirūpos gebėjimus, IP
pagalbai buvo būdingi koprodukcijos bruožai.
Dalis savivaldybių siekė sustiprinti formalios ir neformalios pagalbos
teikėjų koprodukciją, į IP pagalbos procesą įtraukiant kitus bendruomenės
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narius, savanorius. Tačiau šis procesas nebuvo visiškai sėkmingas, nes
savivaldybių administratoriai ir IP organizatoriai savanorių įtraukimą priėmė kaip savaime vykstantį procesą (šiai projektiniai veiklai nebuvo
numatytas atskiras laikas, neįdarbintas darbuotojas darbui su bendruomene
ir savanoriais).
4.4. Integralios pagalbos namuose paslaugų plėtra, įgyvendinus
pilotinius mobilių komandų projektus
LR SADM 2012 m. liepos mėn. 20 d. integralios pagalbos programoje
buvo konstatuota, jog slaugos ir globos paslaugų namuose gyventojams
teikimas Lietuvos savivaldybėse nėra užtikrintas, todėl būtinas pokytis,
kuris sudarytų prielaidas pasiekti slaugos ir dienos socialinės globos paslaugų namuose integruotumą ir kompleksiškumą bei inspiruotų šių paslaugų proveržį. Siekiant įvertinti integralios pagalbos asmenims, jaučiantiems specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, paslaugų plėtrą, suburiant mobilias komandas buvo atlikta kiekybinių projekto rodiklių analizė. Šioje
dalyje pateikiami rezultatai, kuriuos pilotiniai projektai pasiekė projektų
įgyvendinimo metu. Duomenų analizei naudojami ESF pateikti kiekybiniai
projektų pasiekimų rodikliai.
Kaip parodė kiekybiniai pilotinių projektų veiklos rodikliai, LR SADM
integralios pagalbos plėtros programa buvo pasiekta viršijant visus veiklos
rodiklius (4.1 lentelė).
4.1 lentelė. Savivaldybių planuotų veiklos rodiklių pasiekimo rezultatai
Planuotas
rodiklis

Pasiektas
rodiklis

Viršplanis

Pacientų, kuriems suteikta integruota
pagalba skaičius

860

1172

36 proc.

Šeimų, kurioms suteiktos konsultacijos ir
Mokymai skaičius

862

1005

17 proc.

Integralios pagalbos komandų skaičius

70

71

1 proc.

Įdarbintų slaugos ir reabilitacijos darbuotojų
skaičius

358

508

42 proc.

Veiklos rodiklis

Pacientų, kuriems buvo suteiktos integralios pagalbos paslaugos skaičius
buvo viršytas 36 procentais. Konsultuotų šeimų skaičius viršytas 17 proc., o
įdarbintų slaugos ir reabilitacijos specialistų skaičius 42 procentais.
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Palyginus šiuos duomenis su 2012 m. statistikos departamento duomenimis, IP pilotinių projektų dėka paslaugos namuose išaugo apie 8,3 proc.
(2012 m. paslaugas namuose gavo 12946 senyvo amžiaus žmonės).
Mobilios komandos per visas savivaldybes suteikė 557 213 val. slaugos
paslaugų ir 726 710 val. dienos socialinės globos paslaugų (4.6 pav.).
Kiekybiniai rodikliai atskleidžia, jog pradėjus teikti paslaugą, poreikis
pagalbai namuose, kuri apima ir slaugos paslaugas yra didelis. Projektai
apėmė tik nedidelę dalį savivaldybėje gyvenančių asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

4.6 pav. Suteiktų slaugos ir dienos socialinės globos valandų pasiskirstymas
pilotinius projektus vykdančiose savivaldybėse
2015-04-01, likus šešiems mėnesiams iki pilotinių projektų veiklos
pabaigos 19 iš 21 (90 proc.) savivaldybių buvo pasiekusios arba viršijo
planuotą paslaugų gavėjų – asmenų turinčių specialiosios nuolatinės slaugos
poreikį – skaičių (4.7 pav.)
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4.7 pav. Savivaldybių pasiskirstymas pagal planuotų ir integralios
pagalbos paslaugas gavusių pacientų skaičių
Viena savivaldybė išsiskyrė pralenkdama kitas savivaldybes paslaugų
gavėjų skaičiumi. Atsižvelgiant į šį faktą ir kitus tyrimo parametrus, ši
savivaldybė buvo įtraukta į penktą tyrimo duomenų rinkimo etapą.
Konstruojant integralios pagalbos paslaugas namuose buvo atkreiptas
dėmesys ne tik į pacientus, bet ir į juos slaugančius ir globojančius artimuosius. IP projektuose buvo teikiamos konsultacijos šeimoms paciento
slaugymo klausimais.
Kaip atskleidė tyrimo duomenys, 15 iš 21 (71 proc.) savivaldybių jau
2015-04-01 buvo pasiekusios arba viršijusios planuotą konsultuotų šeimų
skaičių (4.8 pav.). Konsultuotų šeimų pasiekimo rodiklis yra žemesnis, palyginus su rodikliu pacientų, kuriems suteikta IP pagalba namuose (4.9
pav.).
Tai iš dalies sietina su tuo, kad šeimos narių konsultavimas – nauja
patirtis tiek paslaugos teikėjams, tiek paslaugos gavėjams. Antra vertus,
kaip atskleidė kokybinio tyrimo duomenys, nemaža dalis lankomų namuose
pacientų yra vieniši asmenys, kurie neturi juos prižiūrinčių artimųjų.
Savivaldybėse, lyginant aptarnautų ir konsultuotų šeimų skaičius, pasiskirstė netolygiai. Vienose savivaldybės konsultacijų buvo teikiama žymiai
mažiau (pvz., Visaginas) nei aptarnautų pacientų skaičius, kitose atvirkščiai
(pvz., Kretingos raj.) didesnę dalį sudarė konsultuotų šeimų skaičius nei
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aptarnautų pacientų skaičius (4.9 pav.). Šiuos skirtumus suponavo skirtina
šeimos narių konsultavimo samprata.

4.8 pav. Savivaldybių pasiskirstymas pagal planuotų ir realiai projekto metu
konsultuotų šeimų skaičių

4.9 pav. Integralios pagalbos mobilių komandų aptarnautų ir konsultuotų
šeimų skaičius pilotinius projektus vykdžiusiose savivaldybėse
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Kokybinio tyrimo duomenys atskleidė, kad konsultavimo registravimas
buvo iššūkis paslaugų organizatoriams. IP paslaugų organizatoriai nevisai
nuoseklūs buvo registruodami konsultacijas. Skirtingai suprato konsultacijas, jų teikimą ir registravimą.
Tas konsultavimas daug dažniau vyksta, negu kad tu jį fiksuoji (administratorė, savivaldybė 10).
Mes tai konsultacijas telefonu teikiam ir jas fiksuojam (administratorė, savivaldybė 9).

Kai kuriose savivaldybėse net artimųjų informavimas apie paslaugą, jos
pobūdį buvo vertinamas kaip konsultavimas. Nepaisant skirtumų, svarbu
pabrėžti, kad šeimos narių konsultavimo išskyrimas, leido formuotis sampratai, jog pacientas ir jo gyvenimo kokybė priklauso nuo jį supančios
artimiausios socialinės pagalbos sistemos, neformalių pagalbos teikėjų.
Analizuojant pilotiniuose projektuose aptarnautų klientų skaičių išryškėjo, jog savivaldybės skirtingai interpretavo paslaugos gavėjų planuotų
rodiklių pasiekimą. Šis skirtumas išryškėjo palyginus savivaldybėse per
mėnesį aptarnautų pacientų ir konsultuotų šeimų skaičius priklausomai nuo
vykdytos integralios pagalbos veiklos trukmės (4.10 pav.).

4.10 pav. Viršytas planuotas paslaugų gavėjų skaičiaus rodiklis pagal
integralios pagalbos paslaugų teikimo trukmę savivaldybėse
Vienos savivaldybės suplanuotą paslaugų rodiklį stengėsi pasiekti pirmaisiais paslaugų teikimo mėnesiais ir stengėsi išlaikyti pasiektą paslaugų
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gavėjų skaičių viso projekto įgyvendinimo metu. Kitos savivaldybės šį
rodiklį suprato, kaip skaičių, kurį turi pasiekti viso projekto įgyvendinimo
metu, iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
IP plėtros programoje dalyvavusios savivaldybės iš viso subūrė 71 komandą, nors buvo planuota įsteigti 70.
Projektų įgyvendinimo eigoje likus nepanaudotų ESF lėšų savivaldybėms, vykdžiusioms IP pilotinius projektus, buvo pasiūlytos papildomos
lėšos projektų veiklai praplėsti. Tokiu būdu Alytuje buvo suburta dar viena
papildoma nei planuota pagal projekto aprašą mobili komanda.
Savivaldybėse, vykdžiusiose pilotinius projektus, buvo suburta nuo 2 iki
10 IP mobilių komandų (vidurkis, moda n=3) vienoje savivaldybėje.
Skaitlingesnėse gyventojais savivaldybėse suburtų komandų skaičius buvo
didesnis (4.11 pav.).

4.11 pav. Savivaldybėse suburtų integralios pagalbos komandų skaičius
Kiekvienoje savivaldybėje integralios pagalbos mobilios komandos buvo
formuojamos kaip specialistų junginys tam tikram paslaugų gavėjų skaičiui.
Planuojant IP paslaugų teikimą mobilių komandų principu buvo siekiama
sukurti paslaugų teikimo principą, kai viena komanda aptarnauja tam tikrą
fiksuotą paslaugų gavėjų skaičių.
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Užpildžius vieną komandą tam tikru paslaugų gavėjų skaičiumi ir išryškėjus papildomam paslaugos poreikiui, turėjo būti steigiama nauja komanda. Analizuojant savivaldybėse suburtas komandas, jų skaičiaus ir aptarnautų pacientų skaičiaus santykį atsiskleidė, jog savivaldybėse integralios
pagalbos mobilios komandos buvo formuojamos pagal panašų paslaugų
gavėjų skaičių (4.12 pav.). Paskaičiavus determinacijos koeficientą, buvo
nustatyta, kad savivaldybės turėjo labai artimą viena kitai mobilios komandos koncepciją, kai viena komanda aptarnauja vidutiniškai 16–17 asmenų su
nuolatinės specialiosios slaugos poreikiu (moda = 16 pacientų, vidurkis lygus 17.8 pacientų).

4.12 pav. Pilotinėse integralios pagalbos savivaldybėse komandų skaičiaus
regresinė priklausomybė nuo pacientų
Regresinės analizės, kaip komandų skaičius priklausė nuo pacientų skaičiaus, determinacijos koeficientas R2 = 0,65 leidžia teigti, jog pagal apskaičiuotą modelį, komandų skaičius priklausė nuo pacientų, kuriems teikiama IP paslauga skaičiaus. Viena savivaldybė neatitiko regresijos modelio, nes joje viena komanda globojo ir slaugė 50 pacientų.
Siekiant detaliau susipažinti su šios savivaldybės integralios pagalbos
teikimo modeliu, tyrėjų grupė papildomai nuvyko į šią savivaldybę. Interviu
su IP organizatoriais atskleidė, kad šioje savivaldybėje neišvystytos
paliatyvios slaugos paslaugos, todėl integralios pagalbos paslaugų gavėjais
dažnai tapdavo terminalinės būklės ligoniai. Dėl dažnų pacientų mirčių
vyko labai intensyvi paslaugų gavėjų kaita. Šioje savivaldybėje IP teikė du
paslaugų teikėjai (globos įstaiga ir socialinių paslaugų centras). Šios dvi
įstaigos buvo traktuojamos kaip dvi atskiros IP mobilios komandos.
Kiekviena komanda šioje savivaldybėje vienu metu teikė integralią pagalbą
32–36 asmenims su nuolatinės specialiosios slaugos poreikiu. Taigi, šioje
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savivaldybėje buvo taikoma įprasta socialinių paslaugų namuose konstravimo samprata, kai viena įstaiga, šiuo atveju vadinama, „mobilia komanda“,
aptarnauja paslaugų gavėjus ir jų skaičius augant paslaugos poreikiui,
didėja, tačiau komandų skaičius nesikeičia. Dirbant pagal šį modelį,
pagalbos gavėjų skaičius buvo didinamas socialinių paslaugų sąskaita, kai
asmens su nuolatinės specialiosios slaugos poreikiu dienos socialinės globai
papildomai samdomi socialinio darbuotojo padėjėjai iš LR SADM skirtos
dotacijos.
Analizuojant savivaldybių integralios pagalbos sukurtų ir įgyvendinamų
pilotinių projektų veiklos rezultatus, kaip teikiama IP pasiskirsto slaugos ir
dienos socialinės globos asmeniui paslaugų valandomis, išryškėjo trys
paslaugų teikimo modeliai (4.13 pav.). Šie modeliai įvairiai pasiskirsto per
pilotinius projektus vykdžiusių savivaldybių (4.14 pav.). Tai reiškia, kad
savivaldybės nors ir bendravo tarpusavyje, tačiau ieškojo savo paslaugų
teikimo modelio.

4.13 pav. Savivaldybių pasiskirstymas į tris integralios pagalbos modelių
grupes priklausomai nuo slaugos ir socialinės globos paslaugų valandų
tenkančių vienam pacientui

182

4.14 pav. Priklausomai nuo slaugos ir socialinės globos paslaugų valandų,
tenkančių vienam pacientui trijų integralios pagalbos modelių
pasiskirstymas tarp pilotinius projektus vykdžiusių savivaldybių
IP mobilių komandų teikiamų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų siekis buvo užtikrinti nuolatinės specialiosios slaugos poreikį turinčių asmenų biopsichosocialinius poreikius.
Mobilios komandos, sudarytos iš socialinio darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo, slaugytojo padėjėjo ir kineziterapeuto pagal
poreikių nustatymo proceso metu parengtą pagalbos planą teikė paslaugas
asmens namuose. Siekiant nustatyti, kaip skyrėsi suteiktų slaugos ir dienos
socialinės globos valandų skaičius per mėnesį vienam pacientui, buvo
atlikta duomenų dispersinė analizė, testuojant IP modelių grupių skirtumų
statistinį reikšmingumą (4.2 lentelė).
Pirmai grupei priklausančiose savivaldybėse didesnę IP paslaugų dalį
sudarė dienos socialinės globos valandos. Šios grupės integralios pagalbos
modelio (toliau IPM) rodiklis yra artimesnis nuliui. Antroje grupėje socialinės globos ir dienos socialinės globos valandų proporcijos yra apylygės.
Šios grupės IPM rodiklis artimas vienetui. Trečioje grupėje pagal proporciją
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4.2 lentelė. Integralios pagalbos modelių grupių rodiklio skirtumų reikšmingumas pagal Tjukio kriterijų
Tjukio
grupės

IPM rodiklis
(= slaugos valandos Savivaldybių
skaičius
/ socialinės globos
valandų)

IPM grupės

A

1.88

6

3 (dominuoja slaugos valandos)

B

0.99

7

2 (po lygiai)

C
0.51
8
1 (dominuoja socialinės globos valandos)
Pastaba: vidurkiai, priskirti skirtingai raidei (Tjukio grupei), reikšmingai skiriasi vienas nuo
kito 0,05 reikšmingumo lygmenyje. IPM – integralios pagalbos modelio trumpinys.

dominuoja slaugos paslaugos (IPM rodiklis artimas dvejetui). Dispersinė
analizė (ANOVA) parodė, kad savivaldybių grupės reikšmingai skyrėsi
savo paslaugų moduliu (IP grupės Fišerio kriterijus F = 14, reikšmingumas
p > F = 0.0001, savivaldybių skaičius 21). Tjukio testas atskleidė reikšmingus IPM rodiklio skirtumus tarp visų trijų grupių (reikšmingumo lygmuo
p = 0,05).
Kaip atskleidė interviu su IP paslaugos organizatoriais ir teikėjais šie IP
modeliai buvo sukurti dėl skirtingos komandų sampratos ir vykdytos integralios pagalbos paslaugų plėtros, kai siekiant padidinti paslaugos gavėjų
skaičių papildomai buvo įdarbinami socialinių darbuotojų padėjėjai
(4.13 pav.). Šiuos duomenis patvirtino daugialypės tiesinės regresinės vidutinio mėnesinio pacientų skaičiaus priklausomybės nuo suteiktų socialinės
globos valandų skaičiaus (SGV) ir slaugos valandų skaičiaus (SLV) analizės
rezultatai (4.3 lentelė), kur SGV turėjo ženkliai didesnę įtaką pacientų
skaičiui nei SLV. IP pilotinius projektus įgyvendinančios savivaldybės,
pradėjus augti IP paslaugos namuose poreikiui, ieškojo būdų, kaip galėtų šį
augantį paslaugos poreikį atliepti. Kadangi slaugos paslaugos buvo fiksuotos, jos projektuose buvo finansuojamos ESF lėšomis, vienintelis būdas
paslaugos plėtrai tapo socialinių paslaugų didinimas socialinių dotacijų
sąskaita. Tokiu būdu IP pilotinių projektų vykdytojams didinant IP paslaugų
gavėjų skaičių, papildomai įdarbinus socialinių darbuotojų padėjėjus, išaugo
bendras socialinių globos valandų skaičius. Tačiau tai nereiškia, jog šiose
savivaldybėse asmenys, gaunantys IP paslaugas yra geresnės sveikatos
būklės ir kad jiems socialinės paslaugos yra labiau reikalingos nei slaugos
paslaugos.
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4.3 lentelė. Vidutinio mėnesinio pacientų skaičiaus priklausomybės nuo
suteiktų socialinės globos valandų skaičiaus ir slaugos valandų skaičiaus
analizės rezultatai
Nepriklausomojo
kintamojo įtakos
kriterijus T

T kriterijaus
reikšmingumas
P

Socialinės globos valandų skaičiaus

3,35

0,0036

Slaugos valandų skaičiaus

2,44

0,0252

Nepriklausomas kintamasis

Regresinės lygties determinacijos koeficientas R2
71
(procentas pacientų skaičiaus kintamumo
paaiškintinas SLV ir SGV kintamumu)
Pastaba: SGV – socialinės globos valandų skaičius. SLV - slaugos valandų skaičius.

Principinių komponenčių analizės rezultatai parodė, kad pirmos trys
principinės komponentės (toliau PK) paaiškino apytikriai 90 proc. bendros
dispersijos (4.4 lentelė). Pagrindinė pirmoji PK paaiškino net 69 proc. bendros dispersijos, antroji PK – 11 proc. bendros dispersijos. Trečioji ir ketvirtoji PK – po 6 proc. bendros dispersijos. Šios dvi PK ir už jas mažesnės
reikšmės laikytos nereikšmingomis, todėl toliau nebuvo analizuotos.
PK1 atspindi apytikriai vienodą visų teigiamai vienas su kitu susijusių
kintamųjų įtaką (4.4 lentelė). Tai rodo aiškų dėsningumą – kuo daugiau
pastangų (didesnis konsultuojamų šeimų skaičius, komandų skaičius ir kt.),
tuo daugiau pacientų aptarnaujama. PK2 yra kita su PK1 nesusijusi bendros
dispersijos komponentė. PK2 daugiausiai atspindi šeimų konsultavimą ir su
juo teigiamai susijusį slaugytojų etatų skaičių.
4.4 lentelė. Keturios pagrindinės principinės komponentės ir jų reikšmingumas (eigen reikšmė)
PK

Eigen
reikšmė

PK paaiškintas bendrosios
dispersijos proc.

Kumuliatyvinis
procentas

PK1

6,25

69

69

PK2

0,99

11

80

PK3

0,58

6

87

PK4

0,53

6

93

Pastaba: PK – principinės komponentės. Dispersijos proporcija priskirta tam tikrai
komponentei.
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Tai leidžia spręsti, jog šeimų konsultavimas (atstovaujamas mūsų analizėje PK2) yra silpnai susijęs su bendru IP paslaugų paketu (atstovaujamu
mūsų analizėje PK1), tačiau tiesiogiai siejasi su slaugytojo krūviu (aukšti
teigiamai vienas su kitų susiję šeimų konsultavimo ir slaugos paslaugų
įtakos koeficientai PK2).
Šiuos duomenis paaiškina kokybinio tyrimo duomenys (žr. 4.2 skyrių).
Artimųjų konsultavimą daugiausiai sudarė slaugytojo konsultacijos. Tai
rodo, jog slaugytojo konsultacijos artimiesiems buvo labai aktualios. Tačiau,
tai nereiškia, kad socialinio darbuotojo konsultacijos nereikalingos. Tai
daugiau atspindi IP komandos suplanuotų paslaugų konstruktą.
IP mobiliose komandose dirbančių socialinių darbuotojų pagrindinė
funkcija buvo IP paslaugos koordinavimas ir socialinių poreikių nustatymas.
Viena iš priežasčių buvo ta, jog socialinis darbuotojas IP komandose dirbo
tik 0,25 ar 0,5 etato. IP paslaugų koordinavimas buvo tik dalis jų bendro
darbo krūvio. Kitą darbo krūvio sudarė lankomosios priežiūros paslaugų,
skirtų asmenims su nuolatinės specialiosios priežiūros poreikiu koordinavimas.
4.5 lentelė. Dvi svarbiausios principinės komponentės ir jas sudarančių
kintamųjų Eigen vektoriai
PK1
(69%)
0,38
0,23
0,37
0,31

Kintamieji
Pacientų skaičius
Konsultuotų šeimų skaičius (KŠ)
IP mobilių komandų skaičius
Suteiktų slaugos valandų skaičius

PK2
(11%)
0,14
0,71
–0,06
–0,18

Suteiktų socialinės globos valandų skaičius
0,32
–0,25
Slaugytojų etatų skaičius (SLETAT)
0,27
0,49
Slaugytojų padėjėjų etatų skaičius
0,38
–0,03
Socialinių darbuotojų etatų skaičius
0,37
–0,22
Socialinių darbuotojų padėjėjų etatų skaičius
0,35
–0,29
Pastaba: Principinių komponenčių (PK) analizė neapima dviejų kintamųjų (bendros pilotinių projektų kainos ir projektams skirtų ESF lėšų). PK, paaiškinantis bendros dispersijos
procentas, pateikiamas skliausteliuose PK pirmoje lentelės eilutėje.

Šios paslaugos sudarė didžiąją socialinio darbuotojo darbo krūvio dalį.
Vienas socialinis darbuotojas lankomojoje priežiūroje (priklausomai nuo
savivaldybės dydžio) gali koordinuoti pagalbą daugiau nei 200 senyvo
amžiaus žmonių. IP projektuose socialiniams darbuotojams IP paslaugos
koordinavimas buvo priskirtas kaip priedas prie lankomosios priežiūros
paslaugų organizavimo, todėl veikla IP projektuose buvo stipriai apribota
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laike. Tai paaiškina, kodėl šeimų konsultavimas koreliuoja su slaugytojų
etatų skaičiumi.
Kaip atskleidė tyrimo duomenys, savivaldybių modeliai tarpusavyje buvo
panašūs (4.15 pav.). Labiau išsiskyrė trys savivaldybės. Vilniaus savivaldybė iš kitų savivaldybių išsiskyrė paslaugų gavėjų ir komandų skaičiumi.
Alytaus savivaldybė, kurioje IP paslaugas teikė pirminės sveikatos priežiūros centras, paslaugų teikėjai išsiskyrė dideliu paslaugų gavėjų skaičiumi
nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir dideliu mobilių komandų skaičiumi.
Šiame pilotiniame projekte stipriau buvo išreikštos slaugos namuose paslaugos, buvo būdingas į pacientą orientuotas IP paslaugų organizavimo
modelis. Taip pat – Raseiniai, kurie, palyginus su savivaldybės turimų gyventojų skaičiumi, išsiskyrė iš kitų pilotinių projektų dideliu nuo IP projekto
įgyvendino pradžios paslaugų gavėjų ir mobilių komandų skaičiumi. Taigi,
savivaldybės išsiskiriančios paslaugų gavėjų ir komandų skaičiumi laikėsi
naujo paslaugos modelio: viena komanda aptarnavo tam tikrą paslaugų
gavėjų skaičių, iškilus poreikiui, kūrė papildomą interprofesinę komandą.

4.15 pav. Integralios pagalbos pilotinius projektus vykdžiusių savivaldybių
pasiskirstymas pagal dvi svarbiausias principines komponentes
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4.6 lentelė. Pilotinių projektų paslaugų kompleksiškumo koeficientas išreikštas balais pagal integralios pagalbos komponentės
Eil.
Nr.

Integralios pagalbos paslaugų komponentės

Balai

1.

Visuminis poreikių nustatymas

2.

Komandos reguliarūs susitikimai

3.

Bendrosios praktikos gydytojo dalyvavimas komandos susitikimuose

0

4.

Interprofesinės komandos pagalba

1

5.

Atvejo vadybininkas

0

6.

Paslaugos teikimas visą parą

0

7.

Paslaugos prieinamumas savaitgaliais

0

8.

Paslaugų namuose planavimas išrašant asmenį iš ligoninės

0

9.

Vieno langelio principas

0

10.

Maisto gaminimas

1

11.

Apipirkimas

1

12.

Namų tvarkymas

1

13.

Skalbimas

14.

Maistas į namus

1
0

15.

Maitinimas

1

16.

Asmens higienos paslaugos/Naudojimasis tualetu

1

17.

Apsirengimas

1

18.

Paciento būklės stebėjimas

1

19.

Nuotolinė priežiūra (telepagalba)

0

20.

Žaizdų priežiūra

1

21.

Gulinčio asmens priežiūra

1

22.

Kateterizavimas

1

23.

Injekcijos

24.

Mitybos reguliavimas

1

25.

Zondavimas (gleivių atsiurbimas)

1

26.

Ergoterapija

27.

Logoterapeuto pagalba

0

28.

Kineziterapija/masažas

1

29.

Psichosocialinė terapija

0

1
0,7

0,4

0,04

Bendras balas 17,1
Pastaba: lentelė sudaryta pagal Henrard ir kt. [127] tyrimo metodiką. Paslaugų komponentėms suteiktas 1 balas, kai paslauga buvo teikiama visose (21) IP pilotinių projektų
savivaldybėse. Paslaugos neteiktos IP projektuose vertintos 0 balų. Kai paslauga buvo
teikiama dalyje savivaldybių, buvo skaičiuotas paslaugos vidurkis.
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IP paslaugų kompleksiškumas. Papildomai buvo atlikta paslaugų
kompleksiškumo analizė. Integralios pagalbos kompleksiškumai apibrėžti
buvo naudojamos J. C. Henrard ir kt. [127] išskirtos 29 IP paslaugų komponentės. IP pilotiniuose projektuose paslaugos apėmė 19 šių komponenčių
(4.6 lentelė). Kai kurios paslaugos buvo teikiamos dalyje savivaldybių.
Užimtumo terapija, buvo teikiama tik vienoje savivaldybėje antrais projekto
įgyvendinimo metais. Injekcijos buvo atliekamos tik 6 savivaldybėse. Pagal
minėto tyrimo metodiką apskaičiavus IP pilotinių projektų paslaugų
kompleksiškumo koeficientą gauta 17,14 balo. (4.6 lentelė). Pagal šį balą
pilotinių projektų pilotinių projektų paslaugos patenka į trečiąjį kvartilį,
kartu su Stokholmo (Švedija), Monzos (Italija) ir Reikjaviko (Islandija) IP
asmens namuose paslaugų modeliais [127]. Šitas palyginimas leidžia teigti,
kad sukurta IP paslauga pagal paslaugų kompleksiškumą prilygo Vakarų
šalių IP asmens namuose paslaugų modeliams.
Apibendrinimas. Apibendrinus šios dalies tyrimo duomenis, galima
teigti, kad įgyvendinus integralios pagalbos pilotinius projektus LR SADM
integralios pagalbos plėtros programai pavyko pasiekti integralios pagalbos
plėtros proveržį. Pilotiniuose projektuose sukurtos IP paslaugos savo
kompleksiškumu prilygo Vakarų šalių IP namuose paslaugų modeliams.
Visose savivaldybėse iki projektų įgyvendinimo pabaigos buvo pasiektas
planuotas paslaugų gavėjų skaičius ir viršytas vidutiniškai per visas savivaldybes net pusantro karto (kai kuriose savivaldybėse planuotas pacientų
skaičius buvo viršytas tris arba net du kartus, konsultuotų šeimų rodiklis
viršytas du kartus). Savivaldybėms pavyko pasiekti, jog paslauga pereinamuoju periodu (metus laiko) būtų finansuojama iš savivaldybių biudžeto.
2016–2020 m. pagal LR SADM patvirtintą ESF priemonę „Integrali pagalba
į namus“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 visose Lietuvos savivaldybėse (išskyrus
Neringos savivaldybę) bus pradėtos teikti integralios pagalbos paslaugos
asmens namuose [116].
4.5. Siūlymai dėl integralios pagalbos plėtros krypčių, vadovaujantis
veiksmingumo vertinimo rezultatais
Iš ESF lėšų 2016–2020 m. bus pratęstas IP paslaugų finansavimas buvusiose pilotinėse savivaldybėse. Planuojama įsteigti naujas mobilias
komandas savivaldybėse nedalyvavusiose LR SADM 2013–2015 m. integralios pagalbos plėtros programoje [116]. Todėl svarbu apžvelgti kokius
alternatyvius IP teikimo modelius pavyko atskleisti šiuo tyrimu.
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4.5.1. Integralios pagalbos paslaugų teikimo modelių alternatyvos
Analizuojant tyrimo duomenis išryškėjo kelių formų integralios pagalbos
organizavimo ir teikimo alternatyvūs modeliai: i) du modeliai pagal paslaugos iniciatorius ir organizatorius, ii) trys modeliai pagal slaugytojo teikiamas slaugos paslaugas; iii) trys modeliai pagal skiriamas slaugos ir
globos valandas asmeniui; iv) du modeliai pagal dienos socialinės globos
organizavimą.
Integralios pagalbos modeliai pagal paslaugos iniciatorius ir
organizatorius.
Pirmas modelis – dalis savivaldybių, kuriose paslaugų iniciatorius ir
organizatorius sutampa. Šiose savivaldybėse SPC ir viena ASPĮ (poliklinika) susidūrę su namų slaugos paslaugų poreikiu ėmėsi iniciatoriaus
vaidmens, atsiliepė į LR SADM kvietimą ir dalyvavo integralios pagalbos
projekto ruošime pagal integralios pagalbos plėtros programą bei, gavus
finansavimą, tapo integralios pagalbos asmens namuose teikėjais. Tokie
įstaigų darbuotojai pasižymėjo išskirtiniu entuziazmu ir motyvacija pasiruošimo paslaugos teikimui procese, atsakomybės prisiėmimu įgyvendinant projektą ir mažesne rizikos baime. Šios įstaigos darbuotojai buvo persiėmę paslaugos kūrimu ir šią nuotaiką gebėjo perteikti mobiliose komandose dirbantiems slaugos ir socialinės globos specialistams. Tiek paslaugos
organizatoriai, tiek tiesioginiai paslaugos teikėjai išliko atviri optimalaus
integralios pagalbos teikimo paieškoms.
Antras modelis, kurį naudoja dalis savivaldybių, apima situacijas, kai
paslaugų iniciatoriais ir organizatoriais / teikėjais yra skirtingos institucijos.
Savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius šiuo atveju buvo
integralios pagalbos projekto iniciatoriumi ir projekto rengėju. Paaiškėjus,
kad projektas gauna finansavimą, integralios pagalbos organizavimas buvo
deleguotas socialinės paramos skyriui pavaldžioms įstaigoms. Vienoje
savivaldybėje privati pirminės sveikatos priežiūros įstaiga (ambulatorija)
tapo partnerine socialinių paslaugų centro institucija, teikiančia IP paslaugas
asmens namuose. Šiuo atveju, paslaugos organizatoriai išreiškė mažesnę
motyvaciją paslaugos organizavime ir teikime.
Integralios pagalbos modeliai pagal organizacijos prie kurios kūrėsi
mobilios komandos profilį
IP mobilių komandų kūrimo procese pagal organizacijų, prie kurių įsikuria mobilios komandos, teikiančios IP paslaugas asmens namuose profilį
išryškėjo 4 skirtingi modeliai:
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i) Mobilios IP teikimo komandos, įsikūrusios prie socialinių paslaugų
centrų.
ii) Mobilios IP teikimo komandos, įsikūrusios prie pirminės sveikatos
priežiūros centrų.
iii) Mobilios IP teikimo komandos, įsikūrusios prie socialinės globos
namų.
iv) Mobilios IP teikimo komandos, įsikūrusios savivaldybių administracijos iniciatyva.
Kiekvienas modelis pasižymėjo savita specifika.
i) Mobilių IP komandų, kurios atsirado prie socialinių paslaugų centrų,
kūrimuisi buvo būdinga didelės laiko sąnaudos licencijų įsigijimui slaugos
paslaugoms teikti.
ii) Mobilių IP komandų, kurios atsirado prie pirminės sveikatos priežiūros centrų, kūrimuisi buvo būdingas bendradarbiaujantis mobilios komandos ryšys su šeimos gydytojais, kas užtikrino operatyvų paslaugų gavėjų pritraukimą. Socialinio darbo specialistų vaidmuo nebuvo aiškus.
Funkcijų ribos tarp socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo padėjėjo
atliekamų funkcijų nebuvo visiškai aiškios.
iii) Mobilių IP komandų, kurios atsirado prie socialinės globos namų,
kūrimuisi nereikėjo laiko sąnaudų licencijų teikti sveikatos priežiūros
paslaugas įsigijimui. Laikas galėjo būti skirtas savanorių paieškai. Paslaugų
gavėjų bendraamžių savanorių įtraukimas į pagalbos teikimo procesą leido
racionaliau paskirstyti profesionalios pagalbos išteklius ir plėtoti kitą socialinę inovaciją (socialinių ryšių atkūrimą, teikiant pagalbą namuose
lėtinėmis ligomis sergantiems senyvo amžiaus žmonėms).
iv) Mobilių IP komandų, kurios kūrėsi savivaldybių administracijos iniciatyva, kūrimo procesui buvo būdingas tamprus ryšys tarp mobilios komandos vadovo ir savivaldybės administracijos, didelis dėmesys IP teikimo
tvarkos aprašų kūrimui, paslaugų gavėjų įtraukimo į IP sąrašus patvirtinimui
savivaldybės struktūrose.
Integralios pagalbos modeliai pagal teikiamas slaugos paslaugas
asmens namuose
Analizuojant tyrimo duomenis, išryškėjo trys IP pilotinių projektų laikysenos teikiant slaugos paslaugas asmens namuose. Vienas modelis, kai
teikiamos visų (I–VI) lygių slaugos paslaugos [28], apimant III lygių slaugos paslaugas, kurias IP komandos slaugytojas atlieka bendradarbiaujant su
ASPĮ gydytojais. Antras modelis, kai IP mobilios komandos slaugytojas
teikia visų (I–VI) lygių slaugos paslaugas, tačiau III lygių slaugos paslaugos
asmeniui teikiamos tik ASPĮ išnaudojus namų slaugos kvotas. Trečias
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modelis, kai IP mobilios komandos slaugytojas teikia tik III–VI lygio
paslaugas, kurias slaugytojas gali teikti savarankiškai be gydytojo paskyrimo ar kontrolės, siekiant išvengti slaugos paslaugų dubliavimo su pirminės
sveikatos priežiūros centrų teikiamomis slaugos paslaugomis asmens namuose.
Integralios pagalbos modeliai pagal vienam asmeniui tenkančias
slaugos ir socialinės globos valandas
Analizuojant savivaldybių integralios pagalbos sukurtų ir įgyvendinamų
pilotinių projektų veiklos rezultatus, išryškėjo trys paslaugų teikimo modeliai pagal slaugos ir socialinės globos valandų, tenkančių vienam pacientui,
proporciją. 1-oje grupėje pagal tenkančių valandų skaičių vienam asmeniui
dominuoja socialinės globos valandų skaičius. 2-oje grupėje vienam
asmeniui tenka apylygis slaugos ir socialinės globos valandų skaičius. 3-oje
grupėje pagal tenkančių valandų skaičių vienam asmeniui dominuoja slaugos valandų skaičius. Toks valandų paskirstymas kyla dėl skirtingų integralios pagalbos teikimo sampratų.
Savivaldybėse, teikiančiose panašų dienos socialinės globos ir slaugos
valandų skaičių, buvo vadovaujamasi nuostata, jog asmeniui teikiama integrali pagalba, todėl ir pagalba turi apimti proporcingai slaugos ir globos
paslaugas. Komanda čia labiau suvokiama kaip socialinio darbuotojo ir
slaugytojo padėjėjų partnerystė dalinantis asmens priežiūra, keičiantis rytines ir popietines slaugos ir globos valandomis. Asmeniui suteikiamas fiksuotas globos ir slaugos valandų skaičius (4 val., 6 val., 8 val.), kurios patvirtinamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Pirmoji
grupė savivaldybių, kai dominuoja socialinės globos valandos, pagrindinę
asmens priežiūrą perkeldamos socialinei dienos globai, toliau taiko iki šiol
naudotą dienos socialinės globos modelį.
Kadangi socialinio darbuotojo padėjėjas gali būti įdarbintas be specialaus
profesinio parengimo, šiose savivaldybėse išryškėjus IP poreikio augimui,
imta didinti aptarnaujamų asmenų skaičių, įdarbinant papildomai socialinių
darbuotojų padėjėjus. Slaugos valandos suteikiamos tik išskirtiniais atvejais,
kai reikalinga aukšta slaugos specialisto kompetencija, pvz., pragulų profilaktika, pragulų priežiūra, ligos paūmėjimo atvejai, maudymas.
Savivaldybės, kuriose dominuoja slaugos valandos, laikosi nuostatos, kad
nuolatinės slaugos poreikį turintiems asmenims reikalinga daugiau slaugos
nei globos. Todėl jau planuodamos teikti IP numatė, jog pagrindiniai frontinės linijos darbuotojai yra slaugytojo padėjėjai. Dėl to nuolatinės slaugos
poreikį turintiems asmenims šiose savivaldybėse buvo daugiau suteikta
slaugos namuose paslaugų.
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Dienos socialinės globos organizavimo modeliai
Teikiant IP paslaugas išryškėjo du dienos socialinės globos organizavimo
modeliai.
Pirmame modelyje socialinio darbuotojo padėjėjas darbinamas terminuota sutartimi, įpareigojant jį teikti dienos socialinę globą konkrečiam paslaugos gavėjui. Tokiu būdu socialinio darbuotojo padėjėjas „pririšamas“
prie konkretaus paslaugos gavėjo tam tikram dienos socialinės globos valandų skaičiui teikti. Tokiu atveju, kai pablogėjus sveikatai ar šeimos
nariams nutarus imti atokvėpio paslaugą ir laikinai hospitalizuoti ligonį
keturiems mėnesiams į slaugos ligoninę, su darbuotoju nutraukiama darbo
sutartis. Socialinio darbuotojo padėjėjas šiuo atveju tampa socialiai pažeidžiamu. Toks modelis sukuria intensyvų santykį tarp IP gavėjo ir socialinio
darbuotojo padėjėjo, nes jį kasdien globoja tas pats darbuotojas. Tokiu būdu
užtikrinamas emocinis kliento saugumas, gilus asmeninis santykis. Deja, tai
turi ir neigiamas pasekmes. Klientas darbuotoją ima laikyti „šeimos nariu“,
kuris prireikus bus visada greta. Todėl vis sunkiau tampa išlaikyti profesinio
santykio su klientu ribas. Regionuose šią problemą sustiprina tai, kad
socialinio darbuotojo padėjėju įdarbinamas tame pačiame miestelyje, kaime
gyvenantis kaimynas. Todėl profesinių ribų nustatymas yra didelis iššūkis
paslaugų teikėjui. Klientas ir artimieji ima prieštarauti bet kokiems pokyčiams, pvz., darbuotojo pakeitimui atostogų metu ar darbuotojui susirgus,
darbuotojo išvykimui į mokymų programas. Socialinio darbuotojo padėjėjo
„kaip kaimyno“ prašoma atvykti po darbo valandų, pvz., paguldyti „ligotą
mamą/tėvą“ nakčiai ar teikti pagalbą savaitgaliais.
Antras modelis, kai socialinio darbuotojo padėjėjas darbinamas dienos
socialinės globos paslaugai teikti. Tai leidžia užtikrinti rotacinį paslaugos
teikimą paslaugos gavėjų atžvilgiu. Tokiu atveju lengviau tampa paskirstyti
darbo krūvį, socialinio darbuotojo padėjėjas tampa socialiai saugus.
Tačiau – būtinas intensyvus socialinių darbuotojų padėjėjų bendradarbiavimas, reikalinga nuolatinė darbuotojų tarpusavio komunikacija. Komandos
susitikimai vyksta kartą per savaitę arba kartą per dvi savaites. O taikant
pirmąjį dienos socialinės globos organizavimo modelį, komandos susitikimai vyksta tik kartą per mėnesį arba dar rečiau.
4.5.2. Siūlymai dėl socialinės pagalbos senyvo amžiaus žmonėms
sistemos plėtros krypčių
Tyrimas atskleidė, kad IP yra veiksminga ir perspektyvi socialinės pagalbos kryptis senyvo amžiaus žmonėms. Plėtojant IP svarbu įvertinti ir
atsižvelgti į tokius IP, kaip socialinės novacijos, aspektus:
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Socialinių pokyčių agento identifikavimas. Siekiant veiksmingos IP, kaip
socialinės novacijos, plėtros, būtinas aiškumas dėl atsakomybės prisiimant
socialinių pokyčių agento vaidmenį. Šis vaidmuo apima rūpinimąsi socialinės novacijos eiga ir plėtra nuolatinę socialinės novacijos stebėseną,
palydėjimą, iššūkių ir kliūčių analizę bei sprendimo būdų paiešką, žmonių,
vykdančių novaciją, palaikymą, jų ugdymą. Vykdant IP plėtros programą,
šiuo pokyčio agentu turėtų būti makro lygmens asmuo ar asmenų grupė,
užtikrinanti sąveiką tarp mikro–mezo–makro lygmenų.
Gerosios patirties perdavimas. IP plėtojimas turėtų būti vykdomas įtraukiant pilotinių projektų dalyvius į: 1) teisinės bazės formavimą organizuojant ir teikiant IP, 2) pagalbą konsultavimą savivaldybėms, naujai pradedančios teikti IP.
Ekonominių ir žmogiškųjų išteklių prognozavimas. Projekto metu išryškėję finansinės sąnaudos ir žmogiškųjų išteklių poreikis sudaro prielaidas
nustatyti adekvačias paslaugos kainas ir prognozuoti paslaugos plėtros
galimybes tiek konkrečioje savivaldybėje tiek visos respublikos mastu.
Iniciatyvos skatinimas ir dalyvavimo užtikrinimas. Būsimus IP paslaugų
teikėjus svarbu įtraukti į paslaugos kūrimą, siekiant sustiprinti jų iniciatyvą
ir motyvaciją. Tyrimas atskleidė, kad paslaugos teikėjai, kurie buvo
pakviesti ir dalyvavo IP projektų kūrime (teikė pasiūlymus, kėlė klausimus)
buvo labiau motyvuoti paslaugos kokybe ir jos plėtra.
Novacijos dalyvių palydėjimas. Inovaciją kuriantys ir joje dalyvaujantys
žmonės išgyvena tam tikrą neapibrėžtumo būklę. Tokia būklė yra didelis
iššūkis, todėl žmonėms reikia psichoemocinio palaikymo ir palydėjimo
(supervizijos) ieškant atsakymų netikėtose situacijose.
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IŠVADOS
Pirmas uždavinys:
1. Posovietinė pasaulėvoka buvo vienas sudėtingiausių iššūkių, su kuriais
susidūrė IP paslaugos kūrėjai ir organizatoriai. Šiuos iššūkius padėjo
įveikti dialogu grįstas bendradarbiavimas tarp makro ir mezo lygmenų –
ministerijos ir savivaldybių. Toks bendradarbiavimas sudarė prielaidas
organizatorių angažuotumui ir iniciatyvai.
2. Dėl IP programos 21 savivaldybėje susikūrė institucinė IP struktūra, kai
socialinės ir slaugos paslaugos teikiamos „iš vienų rankų”. Sukonstruotas
realiai veikiantis komandinis interprofesinis bendradarbiavimas tarp globos ir slaugos specialistų paslaugas koordinuojant ir finansuojant savivaldybei. Telkiant komandas, regioninės savivaldybės susidūrė su specialistų trūkumu. Maži atlyginimai, atsižvelgiant į darbo kompleksiškumą,
apsunkino specialistų paiešką.
Antras uždavinys:
3. IP teikimas interprofesinės komandos principu sudarė sąlygas slaugos ir
socialinių paslaugų darbuotojų vaidmenų raiškai. Formuojasi naujas
slaugytojo vaidmuo – IP slaugytojos bendradarbiaudamos su gydytojais
savarankiškai teikė slaugos paslaugas. Slaugytojų padėjėjai – nauja
pareigybė teikiant paslaugas asmens namuose – užtikrino kasdieninę
profesionalią slaugą. Slaugos ir socialinių darbuotojų padėjėjų paslaugos
suteikė galimybes artimiesiems pailsėti, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.
4. Slaugytojos tapo jungiančiąja grandimi tarp socialinės globos ir sveikatos
priežiūros specialistų. Išryškėjo kriterijai, leidžiantys nustatyti, kokiais
atvejais lėtinėmis ligomis sergantys pacientai turi būti guldomi į slaugos
ligoninę ir kokiais atvejais integrali pagalba gali būti teikiama namuose.
Šių kriterijų pagrindu atsirado prielaidos infrastruktūriniams pokyčiams.
Trečias uždavinys:
5. IP užtikrino pacientams ne tik socialinę, bet ir kokybišką, legalią slaugos
pagalbą. Paslaugų gavėjų požiūriu, iki IP plėtros programos įgyvendinimo slaugos paslaugų teikimo namuose poreikis nebuvo užtikrintas. IP
paslauga pasižymėjo kompleksiškumu, tęstinumu, dalyje savivaldybių
atsiskleidusiomis į pacientą orientuoto modelio užuomazgomis. IP buvo
organizuojama lanksčiai, atsižvelgiant į besikeičiančius paciento ir šeimos poreikius.
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6. IP paslauga sudarė sąlygas įsipareigojimų defamilizacijai. Nesavarankiško asmens priežiūra pripažinta socialine ne tik šeimos problema. IP
paslauga sudarė galimybes šeimai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus,
užtikrino artimųjų išsekimo prevenciją ir stiprino savirūpos gebėjimus.
Pradėtos teikti šeimos konsultavimo namuose paslaugos. Formalios ir
neformalios pagalbos teikėjų išteklių apjungimo procesas sudarė prielaidas tvaresnei ilgalaikės priežiūros sistemai plėtotis. Nei vienas iš integralios pagalbos paslaugų gavėjų projekto metu neapgyvendintas socialinės globos įstaigoje. IP komandos padėjo sumažinti pacientų hospitalizacijos poreikį.
4 uždavinys:
7. Integralios pagalbos plėtros programa sudarė prielaidas bendruomeninių
paslaugų plėtrai. Kiekybiniai tyrimo rezultatai parodė įvykusį IP paslaugų plėtros proveržį – viršyti visi savivaldybių numatyti paslaugų
plėtros rodikliai.
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REKOMENDACIJOS
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
1. Užtikrinti integralios pagalbos plėtros programos tęstinumą ir plėtrą į
kitas Lietuvos savivaldybes, atsižvelgiant į savivaldybių, vykdžiusių
pilotinius projektus, gerąją patirtį. Skatinti savivaldybių tarpusavio dalijimąsi ir bendradarbiavimą perimant šią gerąją patirtį.
2. Plėtoti integralios pagalbos plėtros programos vykdymą, skatinant savivaldybių vykdomų integralios pagalbos projektų tęstinumą, kaip vieną iš
bendruomenių paslaugų plėtros proceso prielaidų ir sudedamųjų dalių.
3. Užtikrinti universalaus asmens individualios priežiūros specialisto, turinčio slaugytojo padėjėjo ir socialinio darbuotojo padėjėjo kompetencijas
įtvirtinimą.
LR Sveikatos apsaugos ministerijai:
4. Pradėti vykdyti ilgalaikius struktūrinius sveikatos sistemos pokyčius,
siekiant įtvirtinti integralios pagalbos asmens namuose paslaugas, tikslinant pirminės sveikatos priežiūros grandžių specialistų vaidmenis ir
funkcijas. Nustatyti aiškius kriterijus, kokiais atvejais lėtinėmis ligomis
sergantys pacientai turi būti guldomi į slaugos ligoninę ir kokiais atvejais
integrali pagalba gali būti teikiama namuose.
5. Įvertinus, koreguoti bendruomenės slaugytojo normą, pripažįstant gerąją
IP projektų patirtį ir besikeičiančio slaugytojo vaidmens realybę. Daugiau
galimybių suteikti slaugytojo profesiniam savarankiškumui.
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Sveikatos apsaugos
ministerijai:
6. Plėtoti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų integravimo modelį,
kuris atitinka PSO globalios strategijos dėl integralios, į žmones orientuotos sveikatos priežiūros plėtros kryptis.
7. Užtikrinti, kad slaugos paslaugos, teikiant integralią pagalbą namuose,
būtų finansuojamos per pirminės sveikatos priežiūros įstaigas.
8. Kurti naujas darbo vietas vykdant integralios pagalbos paslaugų visoje
Lietuvoje plėtrą, įdarbinant naujus specialistus (slaugytojus, padėjėjus,
kineziterapeutus), ieškant finansinių galimybių, adekvačiai didinti jų
atlyginimus atsižvelgiant į jų darbo sudėtingumą ir emocinį krūvį.
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9.

10.

11.

12.

13.

Savivaldybių administracijai ir IP projektus vykdančioms
organizacijoms:
Plėtoti komandinio bendradarbiavimo tarp socialinio ir sveikatos sektoriaus savivaldybių lygmenyje formas, stebint ir palydint procesą, skatinant patyriminį mokymą, supervizijas, intervizijas.
Skatinti į pacientą orientuotą interprofesinį komandinį darbą, apjungiant
įvairių krypčių specialistus, rengiant reguliarius komandos susitikimus
(kartą per savaitę/per dvi savaites) ir atvejų aptarimus.
Užtikrinti integralios pagalbos teikimą savaitgaliais vienišiems pacientams, kuriems nėra būtinybės ar galimybių gauti stacionarias slaugos ar
globos paslaugas.
Skatinti darbuotojų iniciatyvumą, užtikrinti grįžtamojo ryšio suteikimo
bei dalyvavimo galimybes paslaugų teikėjams ir gavėjams, kuriant ir
plėtojant integralios pagalbos paslaugas.
Išplėsti socialinių darbuotojų atsakomybes ir funkcijas, panaudojant šių
specialistų įgytas kompetencijas. Socialinius darbuotojus integralios
pagalbos komandose įdarbinti pilnu etatu.
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SUMMARY
Background and problem statement. The fundamental assumption of
the study was that integrated home care (IHC) in Lithuania was a social
innovation and could be studied as such. This assumption was based on
familiarity with the lack of IHC services. The assumption was strengthened
with the literature review that yielded no relevant citations. The European
literature confirmed the lack of development of IHC in Eastern and Central
Europe, including Lithuania. In 2011 Genet et al. [55] published the results
of a systematic literature review of home care in Europe, citing only
descriptive studies from Poland, Slovenia and Czech Republic on Eastern
side. While they found 5133 articles related to home care, no studies of any
kind from Lithuania were found in their search of eight established
academic databases.
After independence from the Soviet Union in 1990, Lithuania inherited
government structures that included rigidly separated health and social
security bureaucracies. The health care system depended on small, local
hospitals [64, 65]. Social care existed in the soviet society, but it consisted
primarily of institutional care [223]. Structural reforms were attempted in
both health and social care ministries, but the boundary between them was
seldom permeated. Most of the small hospitals were replaced by larger,
consolidated ones that were thought to be more effective [64]. Almost no
home care services were started to replace the small hospitals’ role in care,
although the Ministry of Social Security and Labour (MSSL) began very
limited assisted care at home, focusing on lonely elderly people. Many
social care officers understood that health needs were not being addressed,
as the nurses from the primary care centres would visit a patient at most
once a month for narrowly medical purposes. Often even this limited care
was not provided. The need for more adequate medical care and for
integrated home care (IHC) that would combine medical and social services
became clear to many working on the social care side of the picture. But
how could IHC be created? The creation of IC was even more challenging
because of the post-soviet context. Lithuania, similarly to other countries of
analogous fate, inherited elements of the previous authoritarian order and
each of the repeatedly changing political administrations usually
discontinued initiatives from the previous one. In 1998 the Minister of
Social Security and Labour (MSSL) issued an order to implement home care
services at the local level, with the emphasis on integrated care [119].
Virtually nothing resulted. There were no nurses in the social care system
and the order in one year was cancelled by new minister of MSSL. In 2007
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the Minister of Health and the Minister of Social Security and Labour issued
a joint order to establish collaborative home care services [122]. Again, IHC
did not result. There was no interest in community care from medical
officials because payment would be inadequate and partly because of a lack
of understanding. The response was similar to the process in soviet times:
authoritarian orders from above frequently were not implemented in reality
if there was no consequence for inaction.
Things began to change in 2012. New personnel in the MSSL introduced
the idea of pilot IHC projects designed with input from the local staff, which
could take advantage of external funding opportunities. The Minister for
MSSL issued an order “Regarding the Approval of the Program of
Integrated Care Development” [115]. The process behind this order was
something new: it was a result of a year of intensive discussions of a more
professionally oriented administration of the MSSL with the 21 (out of 60)
municipalities’ officials. They expressed their interest in creating pilot IHC
projects. The idea was to supplement the existing social care services with
newly created teams of nurses, their assistants, and kinesiotherapists. The
creators of the IHC model expected that health professionals would work
together with social care providers to establish mobile teams of integrated
care to provide seamless, patient-centred services at home. Specific
organizational forms and practices were detailed, and in 2013 municipalities
began their projects with money secured from the European Social Fund.
Learning what made the IHC innovation successful when the previous
attempts to implement it failed, understanding the process of creation and
evaluation of the effectiveness of newly established integrated team-based
home care services is the main focus of this study.
1. The aim and objectives of the study
The aim of the study was to reveal the processes of creating and
implementing integrated team-based home care as a new service, and to
evaluate the effectiveness of the service for persons in need of long-term
nursing care from the viewpoint of the care receivers and the care providers.
Objectives:
1. To reveal the processes of creating and implementing integrated teambased home care provided by mobile teams as an innovation, and to evaluate
the effectiveness of the service;
2. To assess the change in the professional interaction between the nurses
and the social workers in the mobile integrated team-based home care and
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the interaction of the teams with the existing structures of the health care
and the social security from the viewpoint of the care providers;
3. To evaluate the quality and effectiveness of the integrated team-based
home care from the viewpoint of the care providers and the care receivers;
4. To evaluate the expansion of the integrated team-based home care on
quantitative indicators;
The object of the research: the attitude of the service providers
(administrators, workers of mobile teams) and of the service receivers
(patients, their relatives) towards the newly provided services of integrated
care.
Research participants: the service providers (the organizers of integrated
care and the workers of the mobile teams, i.e. providers of social services:
social workers, assistant social workers; and providers of nursing services:
nurses, nursing assistants, and kinezitherpists) and the service receivers
(persons with assessed special need for constant care and getting the
integrated home care services, and the relatives taking care of the persons
with the need for constant care).
2. Theory and methods
This study emphasizes understanding the process of creating new
services following Stake’s principles of case study research on an “unique
and bounded system” [194] which is “real-life grounded and related to
contemporary events”. This design allowed to concentrate on the
experiences and perceptions of the individuals involved in the innovation as
well as the larger social process. A cycle of induction (looking for patterns
in the raw data) and deduction (looking for consistency and generalizability
in identified patterns) was deliberately applied. The understanding of the
social and political contexts thereby also was incorporated in the analysis
[104].
The research began with the conceptual framework of understanding of
strategic change as holistically as possible [160, 190]. While not derived
into specific a priori hypotheses, key elements framed the research process:
reasons for the change, the process of change, and the content of change.
These elements guided much of the questioning and observing that occurred
during data collection and, to some extent, analysis. For understanding the
change the idea of “dialogue culture” was important and used in the sense of
Freire as a cooperative activity of equal participants and dealing with
naming and transforming reality [52]. The research revealed that social and
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historical context, developing ideas collaboratively was not only new, it was
extremely powerful and effective.
Data sources and collection. A total of 106 service users, administrators,
other officials, nurses and nurse’s assistants, social workers and social work
assistants contributed data to the project. The data was obtained through
interviews and focus groups. Table 1 and Table 2, respectively, summarize
the profiles of professional and service user groups and the types of data
collection that was used. Individual interviews were used in the cases of
administrators and service users, since they worked relatively independently
from the service providers and were relatively office-bound. Focus groups
were used with the professionals owing to their availability and their work
together on teams. Each discipline was grouped so as to gain on what had
happened and how it was working. Consistent with the study team’s guiding
idea that context was important, professional groups were used to discover
any contrasts in perceptions related to different contextual backgrounds.
Table 1. Description, number and occupation/status of professional IHC
project informants from municipalities, and data collection methods
General group
description
(total number)
Administrators and
officials involved in
implementation IHC
(n=20)
Multidisciplinary teams
from 10 regionally
diverse pilot
municipalities (n=51*)
Front-line staff from 20
municipalities according
disciplines (n=59*)

Occupation

n

Administrators
Officials

12
8

Social workers
Nurses
Physiotherapists
Social worker assistants
Nurse assistants
Social workers
Nurses
Social worker assistants/
Nurse assistants

12
11
7
11
10
20
19
9
11

Data collection
methods
In-depth individual
interviews

10 focus groups

4 focus groups
4 focus groups
4 focus groups

Total number of interviews and focus groups n=44
Total number of IHC service providers n=106*
*Note: 24 people participated both in the local multidisciplinary and in the front-line
groups across the municipality focus groups.
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Table 2. Description of service receivers providing in-depth interviews
General group description
Social status
Daughter/daughter-in-law
Mothers
Spouses
Gender
Female
Male
Care receivers–patients Age
50-64
(n=20)
65-80
Gender
Female
Male
Total number of interviews n=34
Total number of IHC service receivers n=34
Family caregivers
(n=14)

n
9
2
3
13
1
2
18
18
2

The data was collected in five steps after the IHC innovations were in
place and operating. At first, ten IHC teams were purposively selected to
represent the diverse settings in which IHC services were offered. Settings
included social service centres, a polyclinic, a private health clinic, and
residential units for the elderly. The teams’ administrators were interviewed.
In second step, front line staff provided data primarily in focus groups that
were conducted according to discipline, with members from all pilot
municipalities. The focus groups provided informants the chance to share
their experiences, opinions and insights and for researchers to obtain deeper
and richer information [97, 104]. The focus groups took place in the
municipality offices and lasted 90-120 min. each. In third step, patients and
their families from the previous ten communities were interviewed,
sometimes independently and sometimes together. All interviews and group
discussions were tape-recorded with the informants’ consent. The interviews
were semi-structured and carried out using an interview guide consisting of
questions about the participants’ experience with the creation and
functioning of IHC. The guide was constructed on the basic ideas of
Pettigrew and Whipp: conceptualizing the project, clarifying the reasons
(why) that it was created, describing the process of implementation of IHC,
and difficulties that were experienced (content and process).The guide for
service users encouraged them to tell their stories about their situation
before and with IHC (content) [160]. In fourth step, the quantitative
empirical data were collected from ESF agency. The data characterised
activities of the integrated care pilots from entirely 21 municipalities six
months before the termination of the integrated care pilots. The collected
data represented the duration of project activities, the number of constructed
teams per municipality, the number of cared patients, the number of
consulted informal care givers (families), hours of provided social and
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nursing care services, the staffing of integrated care pilot projects, the cost
of the projects and acquired number of cars for integrated care service
delivery. In fifth step, extra interviews and one focus group with team were
conducted in the municipality, which distinguished from the pattern in
process of data analyses.
Empirical (quantitative) data analysis. To account for the different
attitude of the IC pilots to the achievement of the planned criteria when
comparing the effectiveness and putative models of the IC services between
the municipalities, were (a) calculated the index of monthly cared patients
(MCPINDEX) by dividing the total number of the cared patients by the
duration of the IC pilots in particular municipality (to account for the
variable of duration of the IC projects), (b) expressed the mean monthly care
hours per patient, separately for nursing and social services, as follows:
(Nursing) NHINDEX= MCPINDEX /(NP+ ANP),
where, NHINDEX is nursing hours index per mean monthly patient,
MCPINDEX is index of monthly cared patients; NP is number of full-time
nurses positions in a municipality, ANP – is number of full-time assistant
nurses positions in a municipality.
(Social care) SSHINDEX= MCPINDEX/(SWP+ ASWP);
where, SSHINDEX is social service hours index per mean monthly patient,
MCPINDEX is index of monthly cared patients, SWP is number of full-time
social workers positions in a municipality, ASWP – is number of full-time
assistant social workers positions in a municipality.
The close examination of municipalities in the SSH and NH indexes
revealed different models of IC between the groups of municipalities. To
investigate significance of the difference between these IC model groups,
we derived a new IC model index (ICM) as follows:
ICM= NHINDEX/ SSHINDEX
Next, we run ANOVA on the ICM by the following model:
ICM = ICMgroup + error,
where ICMgroup is the IC mode group of municipalities.
To normalize the distribution of the residuals, the ICM variable was log
transformed. Higher value of ICM index means emphasis on nursing, lower
value means emphasis on social services within the IC package. Tukey LSD
test was used to assess the significance of the difference between these
ICM groups (Proc GLM in SAS).
To assess relative importance of effects of the social service hours over
the nursing hours on the mean of patients monthly number, we carried out a
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multiple regression with the mean monthly number of patients as the
depended and the full-time nurses and social care positions as the two
independent variables (Proc REG in SAS). Similarly the effects of nursing
assistant positions hours and nursing position hours on mean monthly
number of patients were studied with the multiple regression (Proc REG
SAS).
Finally, the differentiation of the municipalities based on the multivariate
principal components was estimated by the PCA analysis (Proc PRINCOMP
in SAS). The variables were standardized before the analysis. The statistical
analyses were performed with SAS software (SAS 1984), descriptive data
are presented using ArcMap software.
3. Results
3.1. Development of integrated team based services as social
innovations.
The study revealed that the process of preparing and implementing the
program of strengthening the development of integrated care possessed the
features of managing social change through innovation. The following
factors led to high effectiveness of the implementation: identification of the
important people in macro, mezzo and micro levels, promoting the initiative
of people in mezzo and micro level, analysis of the innovation based on
dialogue between different level innovators and early adopters, context
analysis to avoid potential conflicts and observation of the principles of
social innovation trinity. Diffusion of the social innovation team-based
integrated care for chronically ill older people at their home was more
successful in those pilot municipalities where the roles in implementing the
innovation were clear. Persons in contact with the European social fund
agency in macro and mezzo levels performed the role of gatekeepers. The
revealed key characteristics of the context and the social innovation were
described in detail in the article on the process of development of integrated
team based home care [81].
3.2. Interaction and role changes between social care and health care
providers. Interaction changes with health and social care structures.
The study revealed that the IC nurses performed roles that were very
close to the homecare nurse multiple roles described in the literature. The
case manager, autonomous self-directed leader and multidimensional care
practitioner, educator and advocate are the key roles in home care. Like in
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our research, it was found that in order to perform these roles, the nurse has
to develop skills for advanced assessment and evaluation, effective
communication and documentation, sound judgment when to proceed or to
stop in questionable and even unsafe situations for both the patient and the
nurse. Dealing with acute episodes in monitoring the patient’s chronic
condition was also described as the most challenging part of the nurse role professional autonomous decisions which are assigned to the competences
of an advanced nurse practitioner. It is important to note that the IC pilots
facilitated implementing the autonomous role of the community nurse. The
analysis of the roles of the IC nurse in the context of Lithuania gives
evidence that the need for transformation of the nursing role emerges. The
changes in the nurse role could occur because the nurse had the ability to
construct the new role in an altered context – field of social care;
transformation of the role was less obvious in the context of medical
facility. Contradicting the reality for a constant need for advanced decisions
and legal regulations supporting autonomous activities of the nurse and at
the same time forbidding to prescribe medication requires changes in
regulation of community nurse activities. The experiences of community
nurse in the IC project care could be taken in consideration as “the first
step" empirics towards practicing the role of self-directed, autonomous
advanced practice nursing, as the legitimization is under the process. An
unexpected result of the social innovation was the creation of a new nursing
infrastructure insubordinate to the hierarchy of the healthcare structure: the
autonomous community nurses advocate for the patient and are focused on
the needs of the patient and his/her family, instead of being obedient to the
unwritten rules of the hierarch of the healthcare system (detailed description
in the published paper [39].
The nursing assistants played the main role in integrated team-based
home care service provision. The nursing assistant supervised by
professional community nurse provided professional care of bedridden
patients and had a key role in activities of daily living of the person with the
need for a long-term care, surveillance and bedsore prevention and care of
sores. The employment of nursing staff enabled the professional home care
provision for older dependent people with chronically conditions. The
nursing assistants shared the task of care with social worker assistant. The
main difference between these roles was that the social worker assistants’
tasks are focussed on the instrumental daily activities. The assistant of social
worker and the nursing assistant were those professionals who guaranteed
the care of bedridden person at home, when the family members were
absent because of work or family commitments.
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The social workers assessed the needs for the social services. The social
workers in most municipalities had a double role, i.e. at the same time she
worked as a social worker and as the coordinator of home care services. The
social workers in the integrated team based home care had the leader’s role
and most of their time they have spent for service administration tasks. The
social workers were very limited in family or patient counselling, face to
face work with client and family members. The dominance of administrative
tasks in home care practice of social workers was evident in the researches
of other countries too [3]. The nurse and social worker were coleaders of
integrated team-based care. They shared responsibility for the patient care
and had the control role of the service provision according the competence
and discipline.
Within the health and social care structures, the mobile teams interacted
with polyclinics, ambulatories and other primary health care institutions,
nursing hospitals and paramedics. In this way, the seeds of seamless care
were planted.
3.3. Effectiveness of integrated team based home care: approaches of
service receivers and service providers.
The effectiveness is the relation of performance compared to achievement of the objectives of the examined entity [8]. The evaluation of
effectiveness of integrated team-based home care services was seen as
relation of actual impact of activities comparing with the intended impact,
i.e. reached outcomes of the pilots compared with the objectives of the
MSSL program to strengthen development of integrated care [115].
The IHC pilots reached the first objective to strengthen the development
of integrated home care services, combing social care and home nursing
services and to enrol the health care professionals into the process of social
home care provision. The IHC pilots created mobile inter-professional
integrated home care teams of social care providers, nursing staff and
kinesiotherapists. During the period of the pilots, 670 staff members got the
training on the home care service provision and home nursing. The mobile
teams of integrated care employed 508 nursing staff and rehabilitation
professionals. A part of the integrated care pilots had previous experience in
providing home care services together with primary health care professionals according the collaboration contract. But this previous collaboration
did not happen in reality as there was no coordination system of the service.
The coordination of the integrated team-based services in the IHC pilots was
possible because the home care and nursing services were delivered by a
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single centre. The second and the most important social change was the
employment of nursing assistants into the IHC teams. The primary health
care units did not have nursing assistants for home care service provision
that is why the home nursing service was not able to respond to the needs of
bedridden patients to get assistance with daily living activities. The third
social change was that the professional nurses started to visit older dependent patients at home once per week. Previously, they could expect a
nurse visit at home once per month, which was more exceptional than
constant visit. The fourth social change is that many municipalities enrolling
the IP pilots previously did not have any home care services for dependent
elderly. The pilots made home care services of nursing and assisted care
available for dependent people and increased the likelihood for staying at
home as long as possible. The dependent people got the assisted care and
got it in a comprehensive way where the assisted care was combined with
professional nursing and rehabilitation services at home. The professional
nurses and rehabilitation specialists connected the primary health care GP
with dependent patients at home as they brought to them professional
information about patients’ health state. This seeded the start for
development of seamless care between social care and health care sectors
for dependent older people at home.
The IHC pilots reached the second objective of MSSL program to
increase accessibility to integrated care services at home for dependent
persons. The number of home care service receivers increased 8%
compering to 2012. The home care services became accessible not only for
lonely older persons, but also for older people who are cared at home by
spouses, families and other close ones. The IHC pilots decreased the burden
of care for informal care providers and increased the likelihood for a better
management of family and work commitments and provided prevention for
burnout. Informal care givers got the chance to keep the job, which in most
cases was as respite from the care. The IHC pilots created 71 mobile teams
composed of social care, nursing and rehabilitation professionals. All the
teams were equipped with cars and nursing equipment.
The pilots reached the third objective of MSSL program to obtain a better
experience on care for dependent persons, to improve the quality of social
care combing it with the services of home nursing and rehabilitation. The
study revealed the improvement of the situation according to the criteria of
effectiveness of integrated care defined by WHO and other EU states: the
service is close to the service recipient, the service is complex and provided
by interprofessional teams, the chain of service is granted, and formal and
informal caregivers cooperate. According to the service organizers: a new
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model of home nursing was created, where constant services of nursing for
patients with the defined special need for constant nursing are provided; day
social care and nursing provided by one provider allow to grant the high
quality of the service; legalized home care protects the patient from
complications of nursing and from incompetent nursing; constant control of
services. According to the personnel of mobile teams: this was a transition
from infrequent nurse visits at home, to systematic home nursing; the
previous services of a nurse, limited to execution of doctor’s prescriptions
(injections, taking blood samples, performing other medical manipulations),
developed to constantly more autonomous activity of community nurse.
Such an activity includes assessing nursing needs, nursing, and
implementing the nursing plan via coordination of the nursing assistants.
According to the patients and their informal caregivers: qualified home
nursing service at home and constant observation of the health status of the
patient at home; regular visits and advice of a nurse allows the informal
caregiver to provide a better quality care, the feeling of burden of nursing
diminishes; the service of kinesiotherapists improves the health status and
life quality of the patients; the informal caregivers get help in getting the
proper nursing means.
3.4. The development of social change in long-term care through
integrated team-based home care pilots
The municipalities interpreted the planned number of cared patients (the
main project achievement indicator) in different way: (a) as the total number
to be achieved until the end of the IC pilot and (b) as the minimum monthly
number of patients to be maintained during the IC pilot (Fig.1). Three
municipalities planned to reach the planned number of cared patients until
the end of integrated care pilots.
The constructed integrated team-based home care services addressed
biopsychosocial needs of dependent patients with need of long-term nursing
care. The teams were composed of social care and nursing providers. Based
on the relative proportion of social care and nursing service services
employed per patient, the municipalities can be subdivided into three groups
(Fig. 2).
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Fig. 1. The exceeded number of cared patients per month in different
municipalities
The leftmost group 1 of the municipalities in Fig. 2 put the emphasis on
the social care (low below zero Integrated care model (ICM) index, group
1), the central group – equal nursing and social care efforts (ICM index
close to one, group 2) and the rightmost group – emphasises nursing (high
ICM index, group 3).
The ANOVA revealed significant effect of the municipality group on the
integrated care model (ICM=nursing hours /social care hours; not transformed for display) (F=14, p>F=0.0001, dferror=18, dftreatment=2). The Tukey
test showed significant differences between all three municipality groups in
the ICM index.
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Fig. 2. Three groups of municipalities emerging from the comparison
of modules of IC service based on percentage of care hours allocated
for nursing and social care.
The first ICM group of projects consisted of home care services based on
social care. In the second ICM group of projects, the nursing dominated in
the service provision. In the third group of projects, the integrated care
services were constructed keeping the equal proportion between social care
and nursing hours.
Table 1. Results of Tukey leas significant difference test. Means with the
sample later are most significantly difference (Tukey grouping) at 0.05 level
Tukey
grouping

IC model index
(=nursing hours / social
care hours; not
transformed for display)

Number of
municipalities

A

1.88

6

3 (nursing priority)

B

0.99

7

2 (equal nursing social)

C

0.51

8

1 (social care priority)
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ICM group

The pilots with high proportion of social care hours not necessary imply
better health condition of the patients. This only indicates specific structure
of the IHC service: the first and third models coped with the increased demand for care by employing new social care assistants because their salaries
were lower than of nursing assistants and they did not need extra training.
Municipalities provided team-based integrated home care services
uniting nursing services with social care services. Besides medical and individual care of dependent patients with chronicle conditions, 0.5 to 1.0
fulltime physiotherapist position was allocated to the rehabilitation services
per integrated care pilot project in different municipalities.

Fig. 3. Regression of integrated care team number on the number of
patients cared on municipality mean level
Each municipality shaped the integrated care teams according the number
of service recipients. The pilots constructed from 2 to 10 teams (mean=3)
per municipality. All municipalities had almost the same model of the team
building concept where one team takes care of 16 patients (mode=16,
mean=17.8).
Table 2. Pearson product-moment correlation coefficients and their significance (below the coefficient) on municipality mean level (n=21, municipalities)
Number Nursing
Variable
of teams hours
Number of
patients

Social
care
hours

Full
time
nurses

Full time
assistant
nurses

Full-time
social
workers

Full time
assistant
social
workers

0.80

0.73

0.79

0.63

0.83

0.83

0.72

0.0001

0.0002

0.0001

0.002

0.0001

0.0001

0.0002
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Regression of IC team number on the number of patients cared revealed
that 65 percent of the variation in team number can be explained by the
variation in the cared patient number (Fig. 3, the R2 statistics). One
municipality outstood from the linear regression pattern, because on the
average in this municipality one team took care of 50 patients.
The number of assistant nurses employed was an important factor for the
home care services development (employment was used for the first time).
The correlation analysis showed that the number of patients receiving the
integrated care service was stronger related to the employment hours for
nurse assistant position than for the fulltime nurse positions (Table 2).
Table 3. Results of multiple regression of mean monthly number of cared
patients on the social service hours (SSH) and nursing hours (NH)
Variable

T H0: Parameter=0

P>T

INTERCEP

1.137

0.2703

SSH

3.35

0.0036

NH

2.44

0.0252

R2

0.71

Model: patient number = SSH + NH + e

The regression analysis showed that the number of patients was stronger
dependent on the number of social service hours than on the number of
nursing hours (Table 3).
The principal component analysis revealed that approximately 80% of
the total variation can be explained by the two first principal components
(PC, Table 4). The PC1 accounts for the major part of variation (69%),
followed by PC2 (11%) (Table 5). The PC3 and PC4 are of minor importance and can be ignored.
Table 4. Eigenvalues and the relative importance of the principle components (PC)
PC

Eigenvalue

Proportion

PRIN1
PRIN2
PRIN3

6.25
0.99
0.58

0.69
0.11
0.06

Cumulative
proportion
0.69
0.80
0.87

PRIN4

0.53

0.06

0.93
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Table 5. Eigenvectors of the two most important principle components form
the PC analysis (without total expenses for IC pilots and EU funding). The
percentage of the variation explained by the PC are given in the first row at
the PC id
Variable

PRIN1 (69%)

PRIN2 (11%)

Number of patients cared

0.38

0.14

Consultations of families

0.23

0.71

Number of integrated care teams

0.37

–0.06

Nursing hours

0.31

–0.18

Social care hours

0.32

–0.25

Positions of nurses

0.27

0.49

Positions of assistant nurses

0.38

–0.03

Positions of social workers

0.37

–0.22

Positions of assistant social workers

0.35

–0.29

The PC1 represents the more or less equal contribution of all positively
correlated variables, meaning more efforts lead to more patients serviced
(Table 5). The PC2 represents a component of variation that is not correlated with the PC1 and accounts for mainly family consultations positively
correlated with hours allocated for nursing position. This leads to an
assumption that family consultations are weakly associated with the overall
integrated care efforts and mainly are dependent on the hours allocated to
nursing position. This leads to an assumption that family consultations are
weakly associated with the overall integrated care efforts and mainly are
dependent on the hours allocated to nursing position.
The plot of the municipalities against the first two PCs, revealed the
following differences between the municipalities in the IC mode (Fig. 4).
Vilnius municipally outstood by high number of patients and care teams
what is expected for a large city. Whereas Raseiniai, being a small town
possessed high number of care receivers and IHC teams and nursing service
was more expressed. This could be attributable to an earlier experience on
the home care services in Raseiniai (interviews with the administration).
Alytus differed from the rest by stronger emphasis on nursing what is
expected when the medical institution is the service provider.
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Fig. 4. Distribution of IHC pilots from different municipalities according
PC1 and PC2. The variables and % of the total variation represented by
each PC are given at the axis titles
Conclusions
1. The post-soviet mentality is a major obstacle for sound implementation
of the integrated home care (combing social care and nursing services at
home). However, a shift of the paradigms away from blaming and obeying
the instructions to problem solving and supporting initiative is observed.
This shift is reached through participatory and dialog based approach
practiced by macro level representatives during the process of strengthening
the development of integrated care. This approach encouraged motivation
and initiative of municipalities to take part in the development of the
integrated care pilots (answering the objective 1 of the thesis).
2. The program for strengthening the integrated care development
established a new service structure: integrated team-based home care in
twenty one municipalities. Services from a single source, when social and
nursing services were provided by mobile teams coordinated and financed
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by municipality, answers the aims of the programme. The lack of health
care specialists (community nurses, nurse assistants, kinezitherapists) is an
obstacle for implementation of integrated team-based home care in the rural
regions. Small wages for the complicated jobs makes the search for
specialists very difficult (objective 1 of the thesis).
3. The inter-professional composition of the integrated care teams is a
premise for the shift in the professional roles and relationships between the
nurses and social workers. A new professional role of nurse emerges: nurse
providing the independent nursing services, informs the doctor on the
patients’ condition to obtain a consultation on further care procedures. The
nursing assistants play the main role in the provision of care for the patients
at home and of respite services by the relatives (objective 2 of the thesis).
4. Nurse plays an important role in connecting social care and health care
sectors. The criteria for assessing the need for hospitalization versus
residential care were defined. The criteria could be the premise for the
infrastructural changes (objective 2 of the thesis).
5. The patients receive not only social assisted care, but also qualified
legal nursing services. The care receivers, both patients and their relatives,
highly value the embodied integrated team-based home care. According to
the service receivers, before the program was implemented, their needs for
nursing services at home were not met adequately. Integrated team-based
care ensures the provision of complex and seamless care for patients with
long-term care needs at home. At several municipalities, the patient-centred
care is established. The service is flexible matching the changing needs of
patients and family care givers (objective 3 of the thesis).
5. The premise for de-familization of the dependent persons’ care is
started, i.e. the care of dependent person is recognised as social problem.
The integrated team-based home care provides the support for family
caregivers and prevents burnout. Counselling services improve selfmanagement skills of the patient and the caregiver. The family care givers
get a possibility to combine work and family commitments. The integrated
home care development program is a precondition for the development of
community based services and coproduction of formal and informal care
giving. During the pilot projects, none of the receivers of the integrated care
services was placed in a social care institution and need for unnecessary
hospitalization decreased (objective 3 of the thesis).
4. The pilot projects developed non-stationary, community-based, patientcentred services at home. The quantitative data analyses verified the social
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change in long-term care service provision. All integrated team-based home
care indicators were exceeded. The development of integrated team-based
home care caused a break through in this area, i.e. in 2016-2020 the
integrated team-based home care will be established at all municipalities in
Lithuania (objective 4 of the thesis).
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