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SANTRAUKA 

 

Naginienė I. Operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos vertinimas; magistro 

baigiamasis darbas / mokslinė vadovė dr. L. Spirgienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 

Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra. – Kaunas, 2015, – 71 p.  

Tikslas - ištirti operacinės slaugytojų profesinę kompetenciją.  

Metodika. Tyrimas vykdytas 2014 m. rugsėjo – 2015 m. sausio mėnesiais tretinio lygio 

sveikatos priežiūros įstaigoje. Tyrimas atliktas naudojant suomių mokslininkių Leino-Kilpi H, 

Meretojos R, Kuokkanen klausimyną- Slaugytojos kompetencijos skalę (angl. Nurse competence 

scale). Tyrime dalyvavo 103 operacinės slaugytojai dirbantys Pilvo chirurgijos (n=30), Širdies 

chirurgijos (n=15), Urologijos (n=12), Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos (n=30) bei Ausų, nosies, 

gerklės ligų, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos (n=16) 

centruose. Gautas LSMU Bioetikos centro leidimas vykdyti tyrimą. 

Rezultatai. Bendras operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos lygmuo buvo labai aukštas 

(80,05 balo), geriau savo profesinę kompetenciją vertino aukštąjį universitetinį išsimokslinimą įgiję 

operacinės slaugytojai (n=43). Profesinės kompetencijos lygmuo skyrėsi pagal operacinės profilius, 

geriau profesinę kompetenciją vertino operacinės slaugytojai dirbantys Pilvo chirurgijos, Širdies 

chirurgijos bei Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos centruose, nei operacinės slaugytojai dirbantys 

Urologijos, Ausų, nosies, gerklės ligų, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos centruose. 

Operacinės slaugytojai praktikoje dažniausiai naudojo kritinių situacijų valdymo kategorijos 

profesinės kompetencijos elementus (vidutinis rangas – 2,2), kiti profesinės kompetencijos kategorijų 

elementai pagal naudojimo dažnį praktikoje buvo darbo vaidmens (vidutinis rangas – 1,77), pagalbos 

vaidmens (vidutinis rangas – 1,31), terapinių intervencijų (vidutinis rangas – 1,28) ir diagnostinių 

funkcijų (vidutinis rangas – 1,2) kategorijų elementai.  

Geriausiai operacinės slaugytojai vertino kritinių situacijų valdymo kategorijos profesinės 

kompetencijos elementus (vidutinis rangas – 3,23), kiti profesinės kompetencijos kategorijų elementai 

pagal vertinimą buvo darbo vaidmens (vidutinis rangas – 2,9), terapinių intervencijų (vidutinis rangas 

– 2,53), pagalbos vaidmens (vidutinis rangas – 2,47), diagnostinių funkcijų (vidutinis rangas – 2,36)  ir 

kokybės užtikrinimo (vidutinis rangas – 2,24) kategorijų elementai.  

Išvados. Ypatingas dėmesys operacinėse turi būti skiriamas kokybės užtikrinimui, mokymui, šių 

kategorijų kompetencijos elementus operacinės slaugytojai įvardino kaip naudojamus rečiausiai. 

Mokymo/instruktavimo kategorijos kompetencijos elementus operacinės slaugytojai  įsisavinę 

prasčiausiai. 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

Naginiene I. Operating room nurses‘ professional competence assessment; Master‘s Thesis / 

Master‘s Thesis Supervisor dr. L. Spirgiene, Lithuanian University of Health Sciences, The Faculty of 

Nursing, Nursing and Care Department. – Kaunas, 2015, – 71 p.  

The aim- to examine the operating room nurses‘ professional competence.  

Methodology. The survey has been conducted from September 2014 until January 2015 in 

tertiary health care institution using the questionnaire of Finnish scientists Leino-Kilpi H, Meretoja R, 

Kuokkanen - Nurse competence scale. The survey involved 103 operating room nurses working in the 

Abdominal Surgery‘s (n=30), Heart Surgery‘s (n=15), Urology‘s (n=12), Cardiac arrhythmias and 

Radiology‘s (n=30), Ear, Nose and Throat Diseases, Eye diseases, Obstetrics and Genecology’s, 

Plastic and Reconstructive surgery‘s departments (n=16). The permission of LSMU Bioethics centre to 

conduct the research was received. 

The results. The professional level of the operating room nurses’ competence was very high 

(80,05 points), university-educated operating room nurses assessed their education better (n=43). The 

professional competence‘s levels differed according to the operating profiles, the nurses of Abdominal 

Surgery‘s, Heart Surgery‘s, Cardiac arrhythmias and Radiology‘s Departments assessed their 

professional competence higher  than the nurses of Urology‘s, Ear, Nose and Throat Diseases, Eye 

diseases, Obstetrics and Genecology’s, Plastic and Reconstructive surgery‘s  departments. 

In practice the operation room nurses most usually used the elements of the professional 

competence‘s categories of critical situations’ management (an average grade is 2,2), the other 

elements of the professional competence‘s categories were the elements of the role of work (an 

average grade is 1,77), the role of assistance (an average grade is 1,31), the elements of the therapeutic 

interventions’ (an average grade is 1,28) and diagnostic functions’ (an average grade is 1,2) categories.  

Best the operation room nurses assessed the professional competence‘s elements of the critical 

situations‘ management category (an average grade is 3,23), according to assessment, the other 

elements of the professional competence‘s categories were the elements of the role‘s of work (an 

average grade is 2,9), of the therapeutic interventions‘ (an average grade is 2,53), of the role‘s of 

assistance  (an average grade is 2,47), diagnostic functions‘ (an average grade is 2,36)  and quality 

assurance‘s (an average grade is 2,24) categories.  

Conclusions. Particular attention in the operation rooms must be paid to the quality assurance, 

training, the following categories of the competence elements were named by the operation room 

nurses as most rarely used. The operation room nurses have worst assimilated the training / coaching 

category’s elements. 



 

 

 

 

 

PADĖKA 

 

Nuoširdžiai dėkoju mokslinio darbo vadovei dr. L. Spirgienei už jos kompetentingą pagalbą, 

rengiant šį magistro baigiamąjį darbą. Dėkoju už jos patarimus, rekomendacijas, kurie, rašant mokslinį 

darbą, padėjo įveikti įvairias iškilusias problemas bei kryptingai organizuoti magistro darbo rašymo 

etapus taip, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas. 

Taip pat norėčiau padėkoti operacinės slaugytojams, maloniai sutikusiems bendradarbiauti, 

atliekant tyrimą.  

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti savo šeimai, už jų supratimą, kantrybę ir paramą.  
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SANTRUMPOS 

 

MN -   Medicinos norma; 

PSO -  Pasaulinė Sveikatos Organizacija; 

LR -    Lietuvos Respublika; 

LOR - Ausų, nosies, gerklės ligų centras. 
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ŽODYNĖLIS 

 

KOMPETENCIJA - gebėjimas veikti, sąlygotas individo žinių, mokėjimų, įgūdžių, požiūrių, 

asmenybės savybių bei vertybių [23]. 

 

OPERACINĖS SLAUGYTOJAS - tai asmuo, baigęs pagrindines slaugos studijas ir įgijęs operacinės 

slaugytojo kvalifikaciją [44]. 

 

OPERACINĖ SLAUGA - specialioji slaugos praktikos rūšis, apimanti operacinės slaugytojų darbą 

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

operacijų skyriaus tarpininku [44]. 

 

OPERACINĖ KOMANDA - tai chirurgas operatorius, chirurgas asistentas, operacinės slaugytojas, 

gydytojas anesteziologas - reanimatologas, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas ir 

operacinės slaugytojo padėjėjas [44]. 

 

SLAUGA - asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, 

ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą 

[35]. 

 

SLAUGYTOJAS - asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo 

profesinę kvalifikaciją [35]. 
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ĮVADAS 

 

Vykstantys dinamiški pokyčiai visos Lietuvos gyvenimo srityse yra lydimi sveikatos 

priežiūros sistemos reformos, kurioje ypač akcentuojama slaugytojų veiklos kaita. Tradicinė slaugytojų 

veikla nebeįstengia patenkinti sparčiai kintančių žmogaus poreikių sveikatos priežiūrai [3]. 

Vienas iš pagrindinių šiuo metu vykdomos Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos prioritetų kaip 

tik ir yra plėsti slaugytojų kompetenciją ir daugiau atsakomybės bei funkcijų perduoti slaugos 

personalui. 

Išanalizavus mokslinę literatūrą galima teigti, kad kompetencija yra bendrinis įvertinimą 

reiškiantis terminas, nusakantis asmens, kaip konkrečios srities žinovo, gebėjimą atlikti savo darbą 

[25]. Kompetencija apima slaugytojo žinių, įgūdžių, asmeninių savybių, vertybių, požiūrių, mokėjimų 

bei gabumų visumą. Tobulinant šių gebėjimų ir nuostatų derinį, gerėja slaugytojo atliekamos 

kompetencijos lygis bei pasiekiama aukštesnių darbo rezultatų. Kompetencija tarsi matas, kuris yra 

formuojamas praktinėje veikloje taikant teorines žinias.  

Slaugytojų kompetencijos vertinimas yra labai svarbus plėtojant slaugytojų kompetencijas, tačiau 

su slauga ir slaugytojų kompetencijomis susijusių mokslinių tyrimų dar atlikta labai nedaug. 

Lietuvoje bendrąsias kompetencijas ir ugdymo sampratas profesinio rengimo sistemose daugiausiai 

nagrinėjo šie autoriai: Žydžiūnaitė V., Jucevičienė P., Lepaitė D. ir kt. 

V. Žydžiūnaitė (2002 m.), atliko tyrimą, kuriame vertino slaugytojų kompetencijų charakteristikas 

edukologijos ir slaugos požiūriu [24]. Kartų su kitais autoriais vertino slaugos specialistų 

kompetencijų tobulinimą socialinės partnerystės kontekste [11], slaugytojo, dirbančio su pacientais, 

persirgusiais insultu, kompetenciją [25] bei slaugytojo, dirbančio priklausomybės prevencijoje, 

kompetencijos turinio elementus [26]. 

N. Bielinienė (2010), nagrinėjo slaugytojų kompetencijos kaitos tendencijas visuomenės poreikių 

raidos kontekste [1]. Fitkevičienė A. ir Macijauskienė J. (2002) analizavo akušerių, dirbančių 

ambulatorijose ir stacionaruose, profesinių kompetencijų vertinimo skirtumus [5]. D. Ševcovienė 

(2010), atliko tyrimą, kurio tikslas buvo – įvertinti pažangią slaugos klinikinę kompetenciją pagal 

profesiją apibūdinančius įgūdžius, lyginant skirtingos praktinės patirties ir išsilavinimo grupes [19]. 

Gillespie B. M. ir kt. (2008) nagrinėjo darbo operacinėse kompetencijos komponentų suvokimą [50]. 

Barlett HP ir kt. (2000) sukūrė kompetencijos skalę, kuria siekė nustatyti ir palyginti skirtingo 

išsilavinimo lygio slaugytojų kompetenciją Jungtinėje Karalystėje [49]. Suomių mokslininkės 

Meretoja R., Isoaho H., Leino-Kilpi H (2004) išplėtojo patikimą bei efektyvų slaugytojų 

kompetencijos vertinimo instrumentą : Slaugytojų kompetencijos skalę [53].  
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Apžvelgus įvairių autorių darbus galima teigti, kad slaugytojų kompetencijų plėtojimui visame 

pasaulyje skiriamas didelis dėmesys. 

Pasaulio slaugos profesijos tyrinėtojai ypač pabrėžia slaugos paslaugų kokybę bei kompetencjų 

plėtrą. Kadangi kompetencijų kitimas - tęstinis procesas, todėl kiekviename laikotarpyje jas būtina 

peržiūrėti bei koreguoti [16]. 

Išnagrinėjus 2011 m. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto atliktos „medicinos personalo 

skaičiaus, poreikio ir darbo krūvio pilotinės „dienos fotografijos“ analizės“  išvadas, paaiškėjo, kad 

operacinės slaugytojų medicinos norma MN 93:2001 „Operacinės slaugytojas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė“ nebuvo atnaujinama nuo 2001 m. Medicinos normos formuluotės 

prieštarauja galiojantiems teisės aktams, naudojamos netikslios arba nepilnos teisės aktu formuluotės. 

[48]. 

Ši aplinkybė paskatino pasirinkti magistrinio darbo temą „Operacinės slaugytojų profesinės 

kompetencijos vertinimas“. Operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos vertinimo tyrimas yra 

nauja ir Lietuvoje nenagrinėta tema.  

Darbo tikslas - ištirti operacinės slaugytojų profesinę kompetenciją.  
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DARBO TIKSLAS 

 

Darbo tikslas - ištirti operacinės slaugytojų profesinę kompetenciją.  

 

 

                                DARBO UŽDAVINIAI 

 

1. Nustatyti operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos lygmenį. 

2. Nustatyti operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos elementų naudojimo dažnį praktikoje. 

3. Išanalizuoti operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos elementų vertinimą. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

1.1.  Lietuvos teisiniai dokumentai, reglamentuojantys slaugytojų profesinę 

veiklą 

 

Slaugytojo vaidmuo Lietuvos medicinos sistemoje, požiūris į jį ir įvertinimas priklauso nuo 

Valstybinės Sveikatos politikos. Todėl šiame skyriuje pateikiame Lietuvos Respublikos (LR) 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymus reglamentuojančius slaugytojų profesinę veiklą, jų mokymą ir 

po diplominį kvalifikacijos tobulinimą. 

1994 metais Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras, Antanas Vinkus, patvirtino 

„Slaugos etikos pagrindus“ MN 20:1994. Tai pagrindinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos 

slaugytojų moralinės funkcijos. Jis yra tiesioginė pagrindinių slaugos vertybių tokių kaip 

savarankiškumas, parama ir atskaitomybė, virsmas į konkrečius slaugytojo įsipareigojimus [34]. 

Slaugytojo funkcijos buvo apibrėžtos Lietuvos medicinos normoje (MN) 1996 metais MN 

28:1996 “Bendrosios praktikos slaugytoja (slaugytojas)” [37]. Ši MN 2004 metais pripažinta netekusi 

galios ir patvirtinta MN 28:2004 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“ [41]. 2011 metais patvirtinta MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ MN, kurioje nurodoma, kad bendrosios praktikos slauga turi 

teisę verstis asmenys LR teisės aktų nustatyta tvarka įgiję bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją ir turintys LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios praktikos 

slaugytojo licenciją verstis bendrąja slaugos praktika. Į slaugytojo pareigas įeina profesinės 

kvalifikacijos tobulinimas ir dalyvavimas slaugos praktikos tyrinėjimuose. O slaugytojo kompetencija 

apima mokėjimą „planuoti slaugymą, analizuoti ir įvertinti slaugymo veiksmingumą“, „planuoti, 

analizuoti ir taikyti slaugos tyrimo rezultatus“, ir  „spręsti slaugos vadybos problemas“ [35]. 

Bendrosios praktikos slaugytojo MN yra vienas iš pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių 

slaugytojų, dirbančių tiek ambulatorinėje grandyje, tiek ligoninėse, kompetenciją, pareigas, teises ir 

atsakomybę. Be to, Bendruosiuose reikalavimuose medicinos normoms rengti yra apibrėžta, jog MN 

turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip kas 5 metai ir, jeigu reikia, atnaujinamos ar pakeičiamos [36]. 

Atsižvelgta ir į tai, kad 2009 m. buvo priimtas naujos redakcijos Slaugos praktikos ir akušerijos 

praktikos įstatymas, kuris sąlygojo MN peržiūrėjimą ir naujos MN parengimą.  

Besivystantis slaugos mokslas lemia šiuolaikinio slaugytojo parengimą, jam keliami nauji 

reikalavimai ir iššūkiai. Lietuvoje yra per 22 tūkst. slaugytojų, dirbančių įvairiose asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose, todėl šis teisės aktas aktualus daugeliui slaugytojų, darbdavių ir organizacijų [21].  
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Vykdant LR sveikatos sistemos įstatymą ir LR slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymą, 

sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Lietuvos MN 22:2006 „Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ buvo pripažinta netekusi galios. 2014 m. birželio 17 d. 

sveikatos apsaugos ministro įsakymų patvirtinta MN 22:2014 „Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“. Psichikos sveikatos slaugytojas privalo kvalifikuotai ir 

kokybiškai teikti psichikos sveikatos slaugos paslaugas pagal šios MN nurodytą kompetenciją [42]. 

Įgyvendinant naujojo Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo nuostatas, LR sveikatos 

apsaugos ministro 2009 gruodžio 17 įsakymu Nr. V-1037 buvo patvirtintas Specializuotos slaugos 

sričių sąrašas [46]. Viena iš patvirtintų specializuotos slaugos sričių, kuriose specialiąja slaugos 

praktika gali verstis bendrosios praktikos slaugytojas, turintis atitinkamą slaugos specializaciją, buvo 

bendruomenės slauga. LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-51 buvo 

patvirtintas Bendruomenės slaugos neformaliojo švietimo programos reikalavimų aprašas [47]. Taigi, 

priėmus naujus teisės aktus, atsirado poreikis peržiūrėti esamą bendruomenės slaugytojo MN ir 

parengti naują jos projektą, atsižvelgiant į pagrindinius šiuo metu vykdomos Lietuvos sveikatos 

sistemos pertvarkos prioritetus. 

1998 m. lapkričio mėn. patvirtinta MN 60:1998 „Anestezijos ir intensyvios slaugos slaugytoja 

(slaugytojas). Funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybė“ MN [38]. 2011 metais 

patvirtinta MN 60:2011 „Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė“. MN pabrėžiama, kad anestezijos ir intensyviosios slaugos praktika turi 

teisę verstis asmenys, LR teisės aktų nustatyta tvarka įgiję bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją ir turintis LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos 

praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika bei turintis įgytą anestezijos ir intensyviosios 

slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą [45]. 

Iki 2001 metų slaugos praktika nebuvo apibrėžta. Kadangi nebuvo standartų ir reikalavimų 

slaugos praktikai, sunku kontroliuoti slaugytojų profesinį tobulinimą, paslaugų kokybę  bei užtikrinti 

pacientų teises [32]. Todėl 2001 m. birželio 28 dieną priimtas „Lietuvos Respublikos Slaugos praktikos 

įstatymas“, kuriuo buvo reglamentuota slaugos praktikos teisiniai pagrindai, slaugytojų pareigos ir 

teisės. Šis įstatymas įsigaliojo nuo 2001 m. spalio 1 d. Šiuo įsakymu buvo įteisinta slauga, kaip 

savarankiška profesija. Ir naujas slaugos apibrėžimas: „Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, 

apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir 

sergančių asmenų fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą“ [33]. 

LR verstis slaugos praktika turi teisę asmenys, turintys išduotą bendrosios praktikos ar 

specialiosios praktikos slaugytojo licenciją ir sertifikatą. O licencija išduodama tik asmenims, 

baigusiems pagrindines slaugos studijas, įgijusiems slaugos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar 
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slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Slaugytojų profesiniu tobulinimu rūpinasi sveikatos priežiūros 

įstaigos, jų steigėjai, profesinės sveikatos priežiūros įstaigų organizacijos bei patys slaugytojai [33]. 

Slaugytojų profesinio tobulinimo organizavimu, privalomu slaugytojų licencijų perregistravimui, 

rūpinasi ir tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija. Slaugytojai turi teisę įgyti profesinę 

slaugytojo kvalifikaciją tęstinėse slaugos studijose ir pareigą tobulinti savo profesines žinias. Šiuo 

įstatymu taip pat numatoma bendrosios ar specialiosios praktikos licencijų ir sertifikatų išdavimo 

tvarka laikinai į LR atvykusiems asmenims; bendrosios ar specialiosios praktikos slaugytojo licencijų 

išdavimo perregistravimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarka; licencijų 

galiojimų panaikinimo pagrindai. 

2001 m. spalio 1 d. Sveikatos apsaugos ministras K. R. Dobrovolskis patvirtino slaugytojų 

profesinio tobulinimo, privalomo bendrosios ar specialiosios praktikos slaugytojų licencijų ir 

sertifikatų (jei jie privalomi) perregistravimo ir galiojimo atnaujinimo tvarką ir mastą. Slaugytojo 

licencija perregistruojama pateikus dokumentus, kad per paskutinius 5-rius metus slaugytoja 100 

valandų tobulino savo kvalifikaciją. O sertifikatui perregistruoti reikėjo per paskutinius 5-rius metus 

40 valandų tobulinti profesinę kvalifikaciją. Šiuo metu perregistruojant slaugytojo licenciją reikia 

tobulinti profesinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 60 val. Tą pačią dieną buvo išleistas sveikatos 

apsaugos ministro įsakymas dėl bendrosios ar specialiosios praktikos slaugytojų profesinės 

kvalifikacijos pripažinimo. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją turi asmenys baigę 

slaugos studijas universitete arba aukštesniojoje medicinos mokykloje, įgijo diplomus ir profesinę 

kvalifikaciją. Buvo pripažintos specialiosios praktikos akušerio, anestezijos ir intensyvios terapijos 

slaugytojo, bendruomenės slaugytojo, psichikos sveikatos slaugytojo bei vaikų slaugytojo profesinės 

kvalifikacijos [33]. 

Vaikų slaugytojo funkcijos pateiktos Lietuvos  MN 91:2001. Pagrindinės vaikų slaugytojo 

funkcijos: organizuoti ir įgyvendinti vaikų slaugą bei priežiūrą, nustatyti vaiko slaugos poreikius, 

padėti juos patenkinti; mokyti pacientus, jų šeimų narius, sveikatos priežiūros personalą, slaugos 

specialybės studentus. Analizuoti vaikų, jų šeimų, grupių sveikatos mokymo poreikį, organizuoti ir 

įgyvendinti mokymą bei vertinti rezultatus; bendradarbiauti su kitais sveikatos bei socialinės apsaugos, 

švietimo sistemos darbuotojais, kitomis institucijomis, kurios rūpinasi vaikų sveikata; plėtoti vaikų 

slaugą. Vykdyti slaugos procesą: vertinti, planuoti slaugos poreikį, slaugyti, dokumentuoti, 

apibendrinti, teikti pasiūlymus dėl slaugos praktikos tobulinimo [43]. 

Pagal 2001 metų MN 93:2001 „Operacinės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“ į operacinės slaugytojų teises įeina: teikti pasiūlymus dėl operacinės slaugos darbo 

tobulinimo; dirbti bendrosios praktikos slaugytoju, įgyti kitą specialiosios praktikos slaugytojo 

kvalifikaciją; dalyvauti profesinių grupių ir organizacijų veikloje; kelti profesinę kvalifikaciją 
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universitete, siekiant kvalifikacinio laipsnio (bakalauro, magistro, daktaro); eiti aukštesnes pareigas, 

dirbti vadovaujamąjį darbą. Pagrindiniai operacinės slaugytojų tikslai: kvalifikuotas asistavimas 

chirurgui, darbo kokybės užtikrinimas ir ekonomiškumas, humaniška slauga išsaugant ligonio orumą. 

Operacinės slaugytojas savo kompetenciją atitinkančią kvalifikaciją įgyja išklausęs pagrindinę 

slaugos studijų programą šalies ar užsienio akredituotose mokymo įstaigose ir įgijęs slaugos studijų 

baigimo diplomą bei operacinės slaugytojo kvalifikaciją [44]. 

Tarptautinė Slaugytojų Taryba, Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Europos biuras, Europos 

Slaugos forumas siekia, kad slaugytojų funkcijos būtų išplėstos. Europos šalių slaugos personalui 

pateikiami nauji reikalavimai kompetencijai: technologijų panaudojimas; komunikavimas; žmogiškųjų 

vertybių puoselėjimas; kritinis mąstymas; etiškas mąstymas, globalus sveikatos priežiūros vertinimas; 

įtakojimas sveikatos priežiūros politikos, jos organizavimo ir finansavimo; sveikatos priežiūros 

apimties koordinavimas; sveikatos vystymas ir plėtojimas [16]. 

Darbo autorė nori pabrėžti, kad nuo 2001 metų operacinės slaugytojų MN 93:2001 „Operacinės 

slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ nebuvo atnaujinama, nors medicinos 

normos turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip kas 5 metai ir, jeigu reikia, atnaujinamos ar pakeičiamos. 

Nuo 2001 metų Lietuvoje slauga įteisinta kaip savarankiška profesija. O jos naujas apibrėžimas 

apėmė ugdymą, profilaktiką ir priežiūrą. Yra priimta bendrosios praktikos slaugytojo, psichikos 

sveikatos slaugytojo, bendruomenės slaugytojo, anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojo, vaikų 

slaugytojo, operacinės slaugytojo ir skubios medicinos pagalbos slaugytojo medicinos normos. Jose 

pažymima, kad slaugytojo kompetencija apima slaugymo planavimą ir vertinimą, slaugos tyrimo 

rezultatų taikymą, slaugos vadybos problemų sprendimą. O į funkcijas įeina pasiūlymų dėl slaugos 

tobulinimo teikimas, pacientų mokymas. Taigi įstatymiškai, nors ir lėtai, bet slaugytojų funkcijos ir 

kompetencija yra plečiamos. 

2006 metais LSSO parengė „Nacionalinę slaugos mokslinių tyrimų strategiją 2006 – 2010“, 

kurioje pateikiamos rekomendacijos dėl universitetinių slaugos studijų, slaugos tyrimų ir praktikos 

integracijos, slaugytojų – tyrėjų ugdymo, slaugos tyrimų finansavimo, bei nacionalinio ir tarpkultūrinio 

bendradarbiavimo [8]. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad pastaraisiais metais natūraliai kyla slaugytojų kompetencija, kita 

vertus, jiems skiriama vis daugiau ir atsakingesnių pareigų. Vienas iš pagrindinių šiuo metu vykdomos 

Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos prioritetų kaip tik ir yra plėsti slaugytojų kompetenciją ir 

daugiau atsakomybės bei funkcijų perduoti slaugos personalui. Tačiau pamirštama, kad slaugytojai 

turi pakankamą pasirengimą ir kompetenciją, tik jų praktinis įgyvendinimas dažnai priklauso nuo 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos administracinių sprendimų. Kelti slaugos specialistų 
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kompetenciją skatina senstanti visuomenė, išlaidos sveikatos priežiūrai, sveikatos priežiūros įstaigų 

konkurencija, slaugos mokslo pažanga, naujų technologijų diegimas, Europos Sąjungos reikalavimai 

ir kt. 

 

 

1.2.  Kompetencijos sąvoka ir jos komponentai 

 

Vykstant nuolatiniams pokyčiams, kintant ir sudėtingėjant slaugytojų profesinei veiklai, kinta 

ir reikalavimai slaugytojų kompetencijoms. PSO dokumente „Strategic directions for strengthening 

nursing and midwifery service“ (2002), pažymima, kad dėl epidemiologinių ir demografinių pokyčių, 

augančių visuomenės reikalavimų, pasiekimų medicinoje ir sveikatos priežiūros reformos, iškyla nauji 

uždaviniai reikalaujantys kompetentingų slaugos specialistų, turinčių žinių bei galinčių efektyviai 

spręsti problemas šiuolaikinėje praktikoje bei artimiausioje ateityje [11]. 

Vakarų šalyse kompetencijos sąvoka socialiniuose moksluose vartojama jau seniai – pirmasis 

kompetencijos sąvoką pavartojo 1959 m. amerikiečių psichologas J.White, tačiau, kaip teigia D. 

Lepaitė (2003), Lietuvoje nėra gilių kompetencijos sąvokos vartojimo tradicijų, nors paskutiniu metu 

atsiranda vis daugiau socialinių mokslų srities disertacijų probleminiais kompetencijų klausimais: 

Lekavičienė (2000), Lepaitė (2001), Saulėnienė (2003), Žydžiūnaitė (2003) ir kt. [22].  

Kompetencijos sampratos tyrimai buvo daugiausia atliekami anglosaksiškose ir skandinavų šalyse 

(pvz. Jungtinė Karalystė, JAV, Suomija ir t.t.). Dažnai kompetencija yra suprantama kaip žinių, 

gebėjimų, polinkių ir nuostatų derinys. Ši samprata taip pat apima polinkį mokytis ir patirtį. Svarbu yra 

ne tik tai, ką žino kiekvienas asmuo, bet taip pat ir tai, kaip ir kada jie panaudoja turimas žinias [7]. 

P. Jucevičienė, D. Lepaitė (2000), analizuodamos kompetencijos sampratą, teigia, kad 

epistemiologiniu požiūriu kompetencijos samprata gali būti tapatinama su kvalifikacijos samprata. 

Ieškoma panašumu ir skirtumų tarp sąvokų „profesiniai gebėjimai“, „profesinė kvalifikacija“ 

ir „profesinė kompetencija“.  Pasak R. Laužacko ir K. Pukelio (2001), skirtumai tarp „kvalifikacijos“ ir 

„kompetencijos“ sąvokų nėra tokie dideli, kad darytų įtaką kasdieniam vartojimui. Jų nuomone, 

„kvalifikacijos“ sąvoką vartojame tada kai kalbame apie tai, ką žmogus rengiasi įgyti arba įgyja 

švietimo sistemoje. Kitaip tariant, kvalifikacija yra įgyjama, o kompetencija – laipsniškai formuojasi 

profesinėje veikloje [17]. 

Daugelis Lietuvos mokslininkų (Laužackas, 2008, 2005a; Pukelis, Pileičikienė, 2010; Jovaiša ir 

kt., 2008; Mažeikis, 2007; Jucevičienė, 2007; Lepaitė, 2003), bei užsienio (Elkin, 1990; Henderson ir 

kt., 1995; Spencer, Spencer, 1993; Voorheees, 2001) išskiria skirtingus kompetencijos ir 
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kompetentingumo, bei kvalifikacijos sampratos aiškinimus, jų vartojimo pobūdį įvairių mokslų 

kontekstuose. J.Bowden, F. Marton (2006) pateikia kompetencijos ir kompetentingumo sampratų 

aiškinimą, kai pastarasis suvokiamas kaip individo (grupės) ir situacijos santykio holistinė savybė [2]. 

R. Laužackas (2008) teigia, kad kompetenciją siejasi su kompetentingumu. Skirtinguose 

kontekstuose paskirų mokslų požiūriai ir metodai šias sąvokas interpretuoja nevienodai. Tačiau 

prieinama bendro konsensuso, jog šių sąvokų skirtumai nėra esminiai [10]. 

Pasak E. Virgailaitė-Mečkauskaitė (2011),  kompetencija ir kompetentingumas nėra laikomos 

tapačiomis sąvokomis, nes kompetencija apima lygius, pradedant nuo žemiausio ir baigiant pažangiu, 

o kompetentingumas yra tik kažkuris aukštesnis kompetencijos lygis [22]. 

Užsienio literatūroje kompetencijos sąvoką aiškinama dviem terminais, t. y. competence ir 

competency. R. Laužacko teigimu (2008), kompetencija reiškia turėti gebėjimą atlikti tam tikrą 

funkciją (ar specialistas atlieka tam tikrą funkciją kokybiškai), o kompetentingumas – panaudoti 

praktinėje veikloje to gebėjimo raišką, kokybiškumą (ar besimokantysis įgijo tam tikrą profesijai 

reikšmingą kompetenciją) [2]. 

Apie asmens kompetenciją sprendžiama iš turimų gebėjimų, suvokimo, supratimo, kuriuos jis gali 

realizuoti, atlikdamas tam tikrą veiklą. Kompetencija yra bendrinis įvertinimą reiškiantis terminas, 

nusakantis asmens, kaip konkrečios srities žinovo, gebėjimą atlikti tam tikrą veiklą. Taigi 

kompetencijos terminas apibūdina asmenis, užimančius atitinkamą socialinį bei profesinį statusą, ir 

charakterizuoja jų žinių, gebėjimų, suvokimo lygmenį, realiai atitinkantį atliekamų užduočių ar 

problemų sprendimo reikalavimus [25]. 

Edukologai (pvz., P. Jucevičienė, D. Lepaitė, 2000; W. Westera, 2001) sutinka, jog asmens 

kompetenciją apsprendžia atitinkamo kompetencijos „elementų rinkinio“, t. y. žinių, vertybių, įgūdžių 

ir požiūrių įvaldymas bei panaudojimas įvairiomis kombinacijomis skirtingų darbinių užduočių 

vykdyme. Šiame apibūdinime akcentuojami žinių ir gebėjimų elementai, kurie aktualūs kiekvienai 

kompleksinei veiklai [27]. 

Tačiau gebėjimai ir žinios yra tik dalis kompetencijos elementų. Siekiant tiksliau apibrėžti 

kompetenciją, būtina nepamiršti, kad kompetencija – tai elgsena, kurią suskaidžius į atskiras dalis 

(fragmentuota kompetencija) jos raišką galima stebėti ir įvertinti darbo vietoje. Formuojamas 

kompetencijos ledkalnis, kur akivaizdžiai matoma dalis (kvalifikacija) yra žinios ir gebėjimai ir 

paslėpta dalis (veikianti kompetenciją) – asmeninės charakteristikos: savęs suvokimas (fizinės ir 

psichinės savybės) ir motyvai [9]. 

Kompetencija, kaip teigia Žydžiūnaitė (2005, 1999) charakterizuoja tam tikrą socialinį bei 

profesinį statusą užimančių  asmenų žinių, gebėjimų, suvokimo lygį, realiai atitinkančius atliekamų 

užduočių ar problemų sprendimų reikalavimus. Pasak autorės, kompetencija apima įgūdžius, 
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gebėjimus, požiūrius, supratimą ir patirtį, kurie būtini realizuojant ne tik profesinius (susijusius su 

įgyta kvalifikacija), bet ir darbinius (susijusius su konkrečia darbine veikla) vaidmenis, turinčius 

atitikti standartus, aktualius darbinei organizacijai bei konkrečiai darbo vietai [11].  

R Barnett (1999) kompetenciją sieją su iš anksto nenumatyta elgsena neapibrėžtose situacijose. 

Autorius remiasi operaciniu požiūriu ir nurodo, kad kompetencija apima įgūdžius, bei gebėjimą 

įgūdžius perkelti į kitus kontekstus. Gebėjimas tampa jungiančiąją grandimi tarp įgūdžių ir 

kompetencijos, t. y. būtinas asmens gebėjimas taikyti įgūdžius veikloje [7]. 

M. Eraut (1994) nurodo, kad kompetencija turi apimti pozityvias ir negatyvias dimensijas, 

leidžiančias įvertinti puikiai ir blogiau nei puikiai atliktą darbą. Galima daryti prielaidą, jog autorius 

siūlo suskirstyti kompetenciją į lygmenis ir jais remiantis (į)vertinti slaugytojo kompetentingumą. H. 

Dreyfus, S. Dreyfus (1986) išplėtojo pastarąją idėją, įvesdami į kompetencijos (į)vertinimo sistemą 

eksperto ir naujoko sąvokas bei teigdami, jog tokia atskirtis leidžia nubrėžti liniją tarp 

kompetentingumo ir nekompetentingumo, kurie ir turi būti kompetencijos lygmenimis [27]. 

Pasak Spencer, Spencer (1993), kompetencija susideda iš savybių, motyvų, savęs suvokimo ir 

vertinimo, vertybių ir požiūrių, turinio žinių, įgūdžių – t. y . tokių individo charakteristikų, kurios gali 

būti išmatuotos, gali būti palygintos tarp žmonių, turinčių aukštą kvalifikaciją, ir vidutiniokų arba tarp 

efektyvaus ir neefektyvaus veikimo [22]. 

Kompetencijos sąvokos reikšmių gausa leidžia vertinti šį terminą kaip tam tikrų žinių, asmenybės 

sugebėjimų, veiklos ir  teisės veiklai atlikti visumą. P. Jucevičienė, D. Lepaitė (2000) teigia, kad 

kompetencija – tai žmogaus kvalifikacijos raiška arba gebėjimas veikti, sąlygotas individo žinių, 

įgūdžių, mokėjimų, požiūrių, asmenybės savybių bei vertybių [26]. 

Analizuojant Lietuvos ir užsienio mokslininkų pateiktus kompetencijų apibrėžimus pastebima, kad 

dažniausiai pateikiama trinarė kompetencijos struktūra: žinios, gebėjimai ir nuostatos. Praktiškai 

kompetenciją lengviau įvertinti ir apibūdinti, kai ji pasireiškia veikloje. Jei gebėjimai, mokėjimai, 

kvalifikacija, atlikimas (performance) lyginami horizontaliai su kompetencija, tai žinios, gebėjimai ir 

vertybės yra kompetencijos sudedamosios dalys. Galima teigti, kad kompetencija – tai trinaris 

konceptas, apimantis žinias, gebėjimus, įgūdžius, vertybines nuostatas bei asmenines savybes, 

reikalingas kokiai nors veiklai atlikti (1 pav.) [22]. 
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1 pav. Bendroji kompetencijos struktūra 

(pagal Mažeikienę, Virgilaitę – Mečkauskaitę,2007) [22] 

 

 

2000 metų PSO Europos Slaugos Forume pateiktose nuostatose dėl slaugos darbuotojų 

kompetencijos (2000) teigiama, kad kompetencija apibrėžiama kaip asmeninės charakteristikos (žinios, 

įgūdžiai, vertybės, nuostatos), leidžiančios tam asmeniui veikti kaip savarankiškam, autonomiškam 

profesionalui, sugebančiam tęstinai tobulinti praktiką bei atitinkamai reaguojant į besikeičiančią 

aplinką [16].  

N. Bielinienė (2010) teigia, kad slaugytojo kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, 

kuriuos jis įgyja baigęs slaugos studijų programą ir įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją, kuria nuolat tobulina, atsižvelgdamas į nuolatinę slaugos mokslo ir praktikos pažangą. 

Dėl profesinių kompetencijų gausos slaugytojai gali jaustis lygiaverčiais sveikatos priežiūros 

komandos nariais ir tokiu būdu kelti specialybės savarankiškumą [1]. 

Būti kompetentingu profesinėje srityje – svarbu, tačiau slaugos specialistui to nepakanka. 

Australijos, JAV, Anglijos ir kitų šalių slaugos mokslininkai nuolat tyrinėja slaugos specialistų 

kompetenciją, jų vystymą. L. Radwin (1999) labai vaizdžiai apibūdina kompetentingo slaugos 

specialisto ypatybes : profesinės žinios; individualizuota slauga,  žmogiškas ryšys su pacientu, 

pacientų poreikių tenkinimas, bendras sprendimų priėmimas (su pacientu), dėmesinga priežiūra; 

slaugos koordinavimas, tęstinumas, bendradarbiavimas. Apibendrinant galima teigti, kad slaugos 

specialistų kompetencijos apima šiuos bruožus: profesinių žinių ir įgūdžių taikymas atitinkamoje 

slaugos srityje, holistinį požiūrį į žmogų, rūpinimąsi, pagalbą tenkinant pacientų poreikius, etiniais 

principais grindžiamą praktinę veiklą [16]. 

V.Žydžiūnaitė (2002) pateikia išsamią slaugytojų kompetencijos analizę edukologiniu bei slaugos 

požiūriu. Jos pateiktoje kompetencijos sampratoje išryškinamos trys pagrindinės idėjos, kurių 

vystymas sąlygoja slaugos esmės plėtojimą bei atskyrimą nuo kitų veiklų. Pirmas aspektas – veikla, t. 

y. gebėjimas veikti autonomiškai, teikiant individualizuotą slaugą pacientui. Antras – klinikiniai 

gebėjimai: specifinės profesinės žinios, specializuoti įgūdžiai, klinikinio mąstymo gebėjimai. Trečiasis 

Kompetencija 

Žinios Įgūdžiai, gebėjimai Nuostatos, asmenybės savybės 
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aspektas – asmeninės savybės. Šie kompetencijos bruožai susiję su pacientų lūkesčiais ir slaugos 

specialistų  įvaizdžiu visuomenėje [24].  

Kompetencijos terminas apibūdina asmenis, užimančius atitinkamą socialinį bei profesinį statusą ir 

charakterizuoja jų žinių, gebėjimų, suvokimo lygmenį, realiai atitinkantį atliekamų užduočių ir 

problemų sprendimo reikalavimus [25].  

Slaugytojo profesinę kompetenciją atspindi 2 pav. pavaizduoti komponentai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Slaugytojo profesinės kompetencijos komponentai  [25] 

 

Pasak E. Virgailaitė-Mečkauskaitę (2011), kompetencija yra sudėtingas holistinis konstruktas, 

apimantis žinias, patyrimą ir elgesį. Šiuolaikinei nuolat besikeičiančiai ir konkurencingai darbo rinkai 

jau nebetinka kompetencijos, kaip gebėjimo mechaniškai atlikti konkretų darbą arba kaip įgytų 

formalių kvalifikacijų, samprata. Kompetencija traktuojama kaip visuminė asmens potencialo raiška, 

akcentuojamos asmeninės individo savybės, gebėjimas realizuoti sukauptą potencialą ir patirtį per 

veiklą bei vertybinės nuostatos. Todėl labai svarbus tampa kompetencijų jungimasis su kitomis 

kompetencijomis (skėtinių kompetencijų atsiradimas) dėl specifinių konteksto poreikių. Kai kalbama 

apie profesinės veiklos kontekstą, reikia suprasti, kad tai yra įvairių kompetencijų junginys ir kad viena 

kompetencija jungiasi su kitomis kompetencijomis sudarydama profesinę kompetenciją [22].  

Tarptautinės Slaugytojų Tarybos dokumentai (direktyvos, strategijos) apibrėžia rekomenduojamas 

slaugytojų kompetencijas, reikalingas išsiplėtusios Europos Sąjungos slaugos erdvėje. Šie reikalavimai 

slaugos specialistų profesinei kvalifikacijai atitinka kitus tarptautinius dokumentus, 

reglamentuojančius suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą tendencijas. Europos Sąjungos šalyse 
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slaugytojams egzistuoja vienodi standartai kompetencijoms, kurios turi būti įgyjamos per pagrindinių 

studijų laikotarpį [16]. 

Vykstantys dinamiški pokyčiai visos Lietuvos gyvenimo srityse yra lydimi sveikatos priežiūros 

sistemos reformos, kurioje ypač akcentuojama slaugytojų veiklos kaita. Tradicinė slaugytojų veikla 

nebeįstengia patenkinti sparčiai kintančių žmogaus poreikių sveikatos priežiūrai. Palaipsniui didėja 

prieštaravimas tarp išsilavinimo, kurio slaugytojams reikėtų, kad jie galėtų prisitaikyti prie vis 

sudėtingėjančio veiklos pasaulio, ir išsilavinimo, kurį jie gauna profesinio rengimo įstaigose [3]. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad kompetencijos sąvoka apima skirtingus mokslininkų požiūrius, 

bendrai išskiriant individo žinias, gebėjimus, įgūdžius, požiūrius, asmenybės savybes bei vertybes. 

Kompetencija nėra statiška ir susijusi su specifiniu veiklos aspektų, ji apima įgūdžius, gebėjimus, 

požiūrius, supratimą ir patirtį, kurie būtini realizuojant ne tik profesinius, bet ir darbinius vaidmenis, 

turinčius atitikti standartus, aktualius darbinei organizacijai bei konkrečiai darbo vietai. Slaugos 

specialistų kompetencijos apima šiuos bruožus: profesinių žinių ir įgūdžių taikymas atitinkamoje 

slaugos srityje, holistinį požiūrį į žmogų, rūpinimąsi, pagalbą tenkinant pacientų poreikius, etiniais 

principais grindžiamą praktinę veiklą.  

 

1.3. Kompetencija slaugos požiūriu 

 

Šiuolaikiniame pasaulyje pagrindiniais organizacijos ištekliais tampa darbuotojai ir jų žinios 

bei gebėjimai, o ne kapitalas ar gamtos ištekliai. Atsižvelgiant į informacijos plėtrą, iš darbuotojų 

reikalaujama naujų teorinių ir praktinių žinių, gebėjimo greitai prisitaikyti prie naujų darbui keliamų 

reikalavimų [25]. 

Plėtojantis slaugos mokslui slaugytojo įtaka sveikatos priežiūros komandoje vis labiau didėja [4]. 

Slaugos mokslas, reikalauja iš slaugytojų priimti sveikatos priežiūros organizacijos kultūrą. 

Beardshaw, Robinson (1990) teigė, kad naujosios slaugos šerdis – klinikinis slaugytojo, kaip globėjo, 

vaidmuo ir ypatingas slaugos indelis gydant pacientą. Naujoji slauga siekia seniai egzistuojanti 

hierarchini biurokratini slaugos modeli pakeisti nauju, atitinkančiu individualius paciento poreikius 

[6]. 

Šiuolaikinė sveikatos priežiūra neįsivaizduojama be reikšmingo ir svaraus slaugytojų indelio. 

Šiandienos slaugytojai labai skiriasi nuo prieš 20-30 metų studijas baigusių medicinos seserų. Tai 

savarankiški specialistai, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir gebantys  prisiimti didesnę atsakomybę pacientų 

sveikatos priežiūroje. Požiūris į slaugytoją, kaip tik gydytojo nurodymų vykdytoją, iš esmės keičiasi. 
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Tai įpareigoja šiuolaikinį slaugytoją nuolat tobulinti savo žinias ir slaugos įgūdžius. Slaugytojas tai 

žmogus, kuris yra arti gimstančių, sergančių ir mirštančių, kuriam pacientas patiki savo kančią, neviltį 

ir skausmą, iš kurio tikisi sulaukti pagalbos ir paramos. Profesinė slaugytojo veikla yra sudėtingas 

tarpdisciplininis procesas, apimantis teoriją ir praktiką. Slaugytojo įsisavintos žinios, įgūdžiai bei 

gebėjimai yra priemonės, kurios taikomos profesinės slaugytojo veiklos  kontekste, įgyjant kokybišką 

profesinį pasirengimą. Profesinė slaugytojo veikla remiasi gebėjimu taikyti biomedicinos, socialinių 

mokslų bei filosofijos komponentus, kurie leidžia nuolat vystyti ir plėtoti kompetencijas [13]. 

Slaugytojo kompetencija grindžiama pakankamu rengimu kaip iliustracija atskiro elgesio bei 

gebėjimo įvykdyti specifinius slaugos užduotis. Į slaugos kompetencijos apibrėžimą inkorporuojami 

tokie elementai, kaip: žinios, įgūdžiai, požiūriai, asmeninė vertė - pagrįsti praktika, įgalinantys atlikti 

profesines užduotis, remiantis konkrečiais veiklos standartais [56]. 

Pasak V. Žydžiūnaitės (2002), slauga neturi nuolatinio, identifikuojančio mentalinio modelio, kuris 

apibrėžia ir įvertina slaugos kokybę. Autorė teigia, kad slaugytojo kompetencija apima daugiau nei 

psichomotorinius įgūdžius, kadangi slaugytojų standartai specifikuoja slaugos veiklos lygmenį, 

kuriame tikimasi realizuoti konkrečias užduotis specifinėje, specializuotoje slaugos srityje. Nors 

psichomotoriniai įgūdžiai (bendrinėje kalboje vadinami „slaugos technika“) yra svarbus, tačiau jų 

atlikimas, neturint gausių teorinių žinių, nėra slauga [24]. 

Slaugytojo kompetencija yra įvertinimas, nusakantis slaugytojo, kaip konkrečios srities žinovo, 

gebėjimą atlikti tam tikrą veiklą. Ji sudaro šios profesijos pagrindą. Taigi, kompetencija apibūdina 

slaugytojo profesinį statusą ir charakterizuoja jo žinių, gebėjimų, suvokimo lygmenį, realiai atitinkantį 

atliekamų užduočių ar iškilusių problemų sprendimo reikalavimus [27]. 

Greitai besivystančios sveikatos priežiūros technologijos ir elektroninė sveikata, didėjantis 

pacientų raštingumas kelia naujus iššūkius sveikatos priežiūros sistemai, o reikalavimai slaugytojų 

kompetencijoms, autonomijai ir tarpusavio bendradarbiavimui tampa itin dideli. Kiekvienos šalies 

socialinės-ekonominės sąlygos nuolat kinta, kartu koreguodamos ir visuomenes nariu poreikius bei 

aktyvumą sprendžiant su sveikata susijusias problemas [6]. 

Fitkevičienė A. ir Macijauskienė J. (2002) išanalizavo akušerių, dirbančių ambulatorijose ir 

stacionaruose, profesinių kompetencijų vertinimo skirtumus. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 

geriausiai akušeriai įsisavinę asmeninio ir kolektyvinio efektyvumo grupės kompetencijas, blogiausiai 

- tarpasmeninės įtakos grupės ir specialiųjų kompetencijų grupės kompetencijas. Vertinant atskirų 

kompetencijų įsisavinimą, akušerių nuomone, geriausiai įsisavintos „nėščiųjų priežiūros“ kompetencija 

ir „rūpestingumas“, mažiausiai įsisavinta – „užsienio kalbos mokėjimas“. Kaip nepakankamai 

įsisavintas kompetencijas stacionare dirbantys akušeriai vertino „mokslinį raštingumą“, „aktyvumą“, 

nepakankamai vertino žiną „pagrindinius nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos principus“. 
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Įgytas kompetencijas geriau vertino ilgesnę darbo patirtį turintys, ambulatorijose dirbantys akušeriai, o 

akušeriai, įgiję aukštąjį išsilavinimą manė geriau įsisavinę lyderystės kompetenciją [5]. 

Clifford (1993), Hird (1995) tyrė slaugytojų kompetencijas ir konstatavo, kad: 

 slaugytojų įvaldyti ir valdomi gebėjimai sudaro galimybes realizuoti kompleksinę slaugos 

veiklą; 

 įgūdžiai, kurie atspindi slaugos veiklą, yra esminė kompetentingų, patyrusių slaugytojų 

charakteristiką; 

 žinios, įgūdžiai ir požiūriai, sąlygojantys efektyvią slaugos veiklą, vadinami slaugytojų 

kompetencijomis [24]. 

Lietuvos nacionaliniai teisės aktai – Slaugos praktikos įstatymas (2001), MN 28:2011 „Bendrosios 

praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ – slaugytoją apibrėžia kaip 

savarankišką specialistą teikianti kokybiškas slaugos paslaugas, lygiavertį asmens sveikatos priežiūros 

specialistų komandos narį, kuris gebą identifikuoti slaugos problemas, planuoti ir atlikti slaugos 

veiksmus, įgyvendinti slaugos kontrolę ir vertinimą [35]. 

Kiekvieno sveikatos priežiūros specialisto lygio funkcijos teisiškai reglamentuotos, todėl jie 

prisiima visišką atsakomybės, pagrįstos nepriklausomybe ir autonomija, naštą. Kaip teigia Kass A. ir 

kt. (2003), tam kad slaugytojas gebėtų teikti kvalifikuotą pagalbą, veikti savarankiškai bei 

nepriklausomai, jo kompetencijos lygis turi būti ypač aukštas. Teikiant individualizuotas slaugos 

paslaugas jis turi turėti daug žinių ir įgūdžių įvairiose srityse bei platų požiūrį į pacientą [4].  

Didžiąją slaugytojų veiklos dalį sudaro ekstremalios situacijos, sudėtingos problemos, kurias 

suvaldyti ir išspręsti nepakanka techninių, į biomediciną orientuotų kompetencijų bei tradicinės 

slaugos veiklos, pasižyminčios griežta hierarchija ir paklusnumu. Kompetencijos vystymas įgalina 

naujas žinias, įgūdžius, gebėjimus perkelti į esančias struktūras bei leidžia komandos nariams tobulinti 

savas naujo žinojimo ir veikimo konstrukcijas, siekiant įgytą kompetenciją panaudoti konkrečiomis 

sąlygomis [27]. 

Šiuolaikinis slaugytojas siekia kritiškai ištirti, įvertinti ir atidžiai išnagrinėti praktinę veiklą [57]. 

Slaugos kultūra, skatinanti įrodymais pagristą praktiką, naudojama kaip pagrindinė priemonė 

efektyviam rezultatui pasiekti. Tradicijomis ir izoliuota nesistemine klinikine patirtimi bei nepagrįsta 

nuomone paremta slaugos praktika pamažu transformuojama į profesiją, kurios centre – intelektas 

[52]. 

Pasak Jirwe M (2008), intelekto svarba darbinėje veikloje - svarbus faktorius lemiantis teisingus 

slaugytojo veiksmus. Vertėtų nepamiršti, kad kritinis mąstymas, įgūdžiai ir tinkamų sprendimų 

priėmimas priklauso nuo slaugytojo savyvertės ir tikslingai išdėliotų profesinio ugdymo pagrindų, 

kurie lemia slaugytojo veiksmus darbo aplinkoje bei užtikrina pilnavertį teigiamų rezultatų siekimo 
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būdus siejant su paciento gerove. Autorius pabrėžė, kad slaugytojo kompetenciją iš dalies sąlygoja ir 

kultūrinės kompetencijos, nors žinios ir įgūdžiai turi užtikrinti sveikatos priežiūrą nepriklausomai nuo 

kultūrinės padėties ar tautybės ir paties slaugytojo teigiamo požiūrio, susikoncentravimo į slaugos 

tikslą ir rezultato siekimą [58]. 

Darbuotojas yra vertinimas pagal savo kompetenciją tam tikroje srityje, kurią jis išmano kaip tos 

srities specialistas. Tikslingas žinojimas ir gebėjimas dirbti vienokį ar kitokį darbą leidžia įgyti 

pasitikėjimą ne vien pačiam darbuotojui, bet ir darbdaviui.  Be to, labai svarbus kontaktas su 

asmenimis su kuriais tenka bendrauti darbo vietoje. Tačiau tikrąjį žmogaus kaip specialisto 

profesionalumą, lemia kompetencija ir gebėjimas užtikrinti slaugos veiksmus [14]. 

Kompetencijos struktūrą, slaugos požiūriu galima suskirstyti į šešias dalis, iš kurių penkios – 

vienodos visoms klinikinėms slaugos sritims, tai: praktiniai įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai, vadybos 

įgūdžiai, profesinis tobulėjimas (mokymasis), mokslinių tyrimų atlikimas ir šeštoji dalis – atspindinti 

specifinius kiekvienos klinikinės slaugos srities individualius poreikius. Williams, Fisher (1980), 

analizavę slaugytojų kompetencijas, teigė, kad slaugytoja gimstama ir jai būdingos šešios būdo 

savybės: švelnumas, tikslumas, atmintis, blaivus protas, numatymas ir stebėjimas. Nuo 1983 m. 

slaugytojų kompetencijos Vakarų Europoje apibrėžė platesnes slaugos kompetencijas, pagrįstas tokiais 

gebėjimas, kaip: vertinti, planuoti, įgyvendinti ir įvertinti slaugą [20]. 

Europos Bendrijų Komisijos personalo darbiniame dokumente (2005) pateiktame kompetencijų 

apibrėžime nurodoma, kad kompetencijos apima tokias struktūrines dalis: funkcines kompetencijas - 

žinojimą ir sugebėjimus atlikti tam tikro darbo veiksmus, taip pat mokantis ar tinkamai elgiantis tam 

tikroje socialinėje aplinkoje; kognityvines kompetencijas – sugebėjimą analizuoti ir vertinti įvairias 

teorijas, sąvokas, intelektualinės veiklos gebėjimus, kurie yra būtini profesinės veiklos objekto 

pažinimui; asmenines kompetencijas – žinojimą ir sugebėjimą elgtis tam tikrose situacijose; etines 

kompetencijas – asmenines ir profesines vertybes [18]. 

Rhodes KM. ir kt. (2011) atlikto tyrimo metu  iškėlė trys esminius klausimus: kokia pirminė 

motyvacija paskatino studentus stoti į slaugos studijas, kaip jie suvokia kompetencijos svarbą studijų 

metu ir po jų bei suvokia slaugytojo vaidmenį slaugymo procese. Didžioji dalis studentų pripažįsta, 

kad kritinis mąstymas yra pagrindinis slaugos kompetencijos plėtojimo veiksnys, nes tai labai svarbu 

gelbstint žmonių gyvybes, įvertinant ligų kliniką ir eigą ir išvengiant klaidų, vykdant paciento 

priežiūrą. Studentai pripažįno, kad slaugos „klaidos gali būti mirtinos“, nurodant, kad būtinos 

visapusiškos žinios, norint išvengti nepageidaujamų rezultatų susijusių su paciento priežiūra [55]. 

Šiuolaikinis sveikatos priežiūros specialistas turi prisiimti naujus vaidmenis besikeičiančioje 

Europoje: slaugos / priežiūros paslaugų teikėjo; sprendimų priėmėjo; bendruomenės lyderio; 

vadybininko; komunikatoriaus; advokato /šeimos gynėjo; lyderio; tyrinėtojo.  
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Vykdyti minėtas funkcijas pagal naujus vaidmenis galėtų tik nepriekaištingos kvalifikacijos 

specialistas. Pasaulio slaugos profesijos tyrinėtojai ypač pabrėžia slaugos paslaugų kokybę ir 

kompetencijų plėtrą. Australijos (Ballantyne, O’Brien, Pincombe, 1998), Anglijos (Bradshaw, 1997), 

JAV (Bostick, Riggs, Rantz, 2003) mokslininkai pažymi, kad žymūs pokyčiai šioje srityje prasidėjo 

nuo 1980 metų, kai buvo peržiūrėtos slaugytojų kompetencijos profesinio rengimo ir slaugos praktikos 

kontekste [16]. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad kompetencija apibūdina slaugytojo profesinį statusą ir 

charakterizuoja jo žinių, gebėjimų, suvokimo lygmenį, realiai atitinkantį atliekamų užduočių ar 

problemų sprendimo reikalavimus. Slaugytojo kompetencija yra įvertinimas, nusakantis slaugytojo, 

kaip konkrečios srities žinovo, gebėjimą atlikti tam tikrą veiklą. Ji sudaro šios profesijos pagrindą. 

Šiuolaikinis slaugos specialistas turi prisiimti naujus, laikmečio diktuojamus vaidmenis: slaugos / 

priežiūros paslaugų teikėjo; sprendimų priėmėjo; bendruomenės lyderio; vadybininko; 

komunikatoriaus; advokato /šeimos gynėjo; tyrinėtojo, lyderio. Kadangi kompetencijų kitimas - tęstinis 

procesas, todėl kiekviename laikotarpyje jas būtina peržiūrėti bei koreguoti. 

 

1.4. Slaugytojų kompetencijos vertinimas 

 

Kompetencijos ir kompetencijų vieta yra slaugytojų nuolatinio profesinio vystymosi ir 

slaugos veiklos sandūroje, o slaugytojų kompetencijų tyrimai ieško galimybių integruoti tarpusavyje 

veiklą, jai keliamus reikalavimus, slaugytojo profesijai reikalingas asmenines savybes bei nuolatinio 

mokymosi procesą [28]. 

Su slauga ir slaugytojų kompetencijomis susijusių mokslinių tyrimų dar atlikta labai nedaug, tačiau 

mokslininkai vis dažniau nagrinėja šią sritį [1]. 

V. Žydžiūnaitė (2002 m.), atliko tyrimą, kuriame vertino slaugytojų kompetencijų charakteristikas 

edukologijos ir slaugos požiūriu. Tyrime dalyvavo 335 slaugytojai. Tyrimas atliktas naudojant 

anketinę apklausą, taikant autorinį 38 klausimų klausimyną, bei fenomenologinę kontent (kokybės 

turinio) analizę. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad slaugytojo kompetencija teoriniu požiūriu traktuojama 

kaip kognityvinė struktūra, kuri palengvina specifinę elgseną, o operaciniu požiūriu apima platų 

diapazoną įgūdžių ir elgsenos, kuri atspindi gebėjimą funkcionuoti autonomiškai, organizuoti darbą, 

spręsti problemas ir mokyti pacientus, veikloje taikyti savo asmenines išugdytas savybes ir nuolatos jas 

vystyti, perimti ir tęsti pradėtą slaugos veiklą, tęstinai tobulinti aplinką, adekvačiai reaguoti į 

besikeičiančią aplinką [24]. 
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A. Mažonienė ir V. Žydžiūnaitė (2009), atliko tyrimą, kurio tikslas buvo įvertinti slaugos 

specialistų kompetencijų tobulinimą socialinės partnerystės kontekste. Tyrimas atliktas naudojant 

interviu (nestruktūruotas) ir apklausą raštu, naudojant mišraus tipo klausimyną. Tyrime dalyvavo 303 

slaugos specialistai bei 26 sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ir slaugos administratoriai. Tyrimo 

rezultatai atskleidė, jog visi slaugos specialistai pageidauja nuolat tobulinti savo kompetencijas, 

pagrindiniai tobulinimosi motyvai – didėjantys reikalavimai slaugytojo profesinei kompetencijai bei 

noras įgyti naujų žinių, reikalingų jo profesinėje veikloje [11]. 

N. Bielinienė (2010), nagrinėjo slaugytojų kompetencijos kaitos tendencijas visuomenės poreikių 

raidos kontekste. Realizuojant tyrimą buvo atlikta mokslinės trijų skirtingų išsilavinimo lygių studijų 

programų turinių analizė ir lyginimas, 120 slaugytojų ir 120 pacientų buvo apklausti pagal pateiktą 

mišraus tipo nestandartizuotą klausimyną su atviro ir uždaro tipo klausimais. Tyrimo rezultatai parodė, 

kad nuolat didėjant visuomenės slaugos poreikiams, būtina plėtoti vadybines, psichologines, 

pedagogines, socialines ir kitas slaugytojų kompetencijas, kurios užtikrina kokybišką slaugą. 

Slaugytojų kompetencijų plėtra daro teigiamą įtaką paslaugų gavėjams ir visam sveikatos priežiūros 

sistemos organizavimui [1]. 

Fitkevičienė A. ir Macijauskienė J. (2002) išanalizavo akušerių, dirbančių ambulatorijose ir 

stacionaruose, profesinių kompetencijų vertinimo skirtumus. Tyrimas atliktas naudojant struktūruotą 

anketą, sudarytą iš 17 uždarojo tipo klausimų, apklausiant 215 respondentų. Tyrimo metu buvo 

nustatyta, kad geriausiai akušeriai įsisavinę asmeninio ir kolektyvinio efektyvumo grupės 

kompetencijas, blogiausiai - tarpasmeninės įtakos grupės ir specialiųjų kompetencijų grupės 

kompetencijas. Įgytas kompetencijas geriau vertino ilgesnę darbo patirtį turintys, ambulatorijose 

dirbantys akušeriai, o akušeriai, įgiję aukštąjį išsilavinimą manė geriau įsisavinę lyderystės 

kompetenciją [5]. 

V. Žydžiūnaitė ir R. Budrikaitė (2006), atliko tyrimą, kurio tikslas buvo įvertinti slaugytojo, 

dirbančio su pacientais, persirgusiais insultu, kompetenciją.  Tyrime buvo siekta išryškinti šioje 

specializuotoje slaugos srityje dirbančių slaugytojų kompetencijos bruožus bei nustatyti jų turimos 

kompetencijos ribotumus. Tyrimo metų buvo įvykdyta longitudinė tyrimo studija apklausiant 200 

slaugytojų, pateikiant jiems klausimyną  sudarytą iš 12 uždarų ir 1 atviro teiginio [25]. 

V. Žydžiūnaitė, G. Merkys, A. Petrauskienė (2006), atliko tyrimą, kurio metu vertino slaugytojo, 

dirbančio priklausomybės prevencijoje, kompetencijos turinio elementus. Tyrimo imties dydis sudarė 

300 respondentų, o apklausa realizuota naudojant autorinį 84 teiginių diagnostinį klausimyną [26]. 

Darbo operacinėse kompetencijos komponentų suvokimą nagrinėjo Gillespie B. M. ir kt. (2008). 

Mokslininkai atliko tikslinių grupių tyrimą, kurio metu buvo organizuotos trys tikslinės grupės, iš 27 

trejų pagrindinių didmiesčių ligoninių operacinių slaugytojų Kvinslende, Australijoje. Pokalbiai buvo 
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įrašyti į magnetofono juostą, atlikta teminė analizė. Tyrimas atskleidė, kad žinių, komandinio darbo, 

bendravimo kompetencija ir gebėjimas koordinuoti, valdyti yra svarbūs operacinės slaugytojų darbe ir 

turi būti įtraukti į darbo operacinėse kompetencijos standartus [50]. 

Vertinant slaugytojų kompetenciją dažnai kyla klausimas, kaip galima išmatuoti slaugytojo 

kompetenciją, kokį instrumentą taikyti. 

Barlett HP ir kt. (2000), vadovaudamiesi standartine šešių dimensijų (6D Scale) slaugytojo veiklos 

skale (Schwirian, 1978) sukūrė kompetencijos skalę, kurią sudarė 78 slaugytojų veiklos, sugrupuotos į 

aštuonias kompetencijų sritis. Visas veiklas autoriai vertino keturių įverčių Likerto skale. Pilotinio 

tyrimo metu nustatytas kompetencijos skalės patikimumas – Kronbacho alfa koeficientas buvo lygus 

0,95. Taikydami šią kompetencijos skalę, tyrimo autoriai siekė nustatyti ir palyginti skirtingo 

išsilavinimo lygio slaugytojų kompetenciją Jungtinėje Karalystėje. Gauti tyrimo rezultatai atskleidė tai, 

kad kompetencijos skale galima nesunkiai įvertinti tiek aukštesnio, tiek žemesnio išsilavinimo lygio 

slaugytojų kompetenciją ir nustatyti dažniausiai atliekamas slaugytojo veiklas [19]. 

Labiausiai Slaugytojų kompetencijos skalę išplėtojo suomių mokslininkės Meretoja R., Isoaho H., 

Leino-Kilpi H (2004). Autorės pasiūlę slaugytojų kompetencijos vertinimui taikyti vizualinę analoginę 

skalę (0-100), kurios pagalba slaugytojos galėtu įvertinti savo kompetencijos lygmenį, bei išskyrė 

šiuos kompetencijos vertinimo lygius: žema kompetencija (0-25), pakankamai aukšta (25-50), aukšta 

(50-75) ir labai aukšta (75-100). Buvo atrinkti 73 slaugos kompetencijos elementai, kurie atstovauja 

visas slaugos praktikos kryptis ir sugrupuoti į septynias kategorijas: pagalbos vaidmuo (7 elementai), 

mokymas/instruktavimas (16 elementų), diagnostinės funkcijos (7 elementai), vadybos situacijos (8 

elementai), terapinės intervencijos (10 elementų), kokybės užtikrinimas (6 elementai) ir darbo vaidmuo 

(19 elementų). Visus kompetencijos elementus pasiūlė vertinti keturių įverčių Likerto skale: 0 – 

nenaudojamas mano darbe, 1 – naudojamas labai retai, 2 – naudojamas retkarčiais, 3 – naudojamas 

labai dažnai [54].  

Meretoja R. ir kt. tyrėjos 2002 – 2004 m., tyrė galimybę taikyti Slaugytojų kompetencijos skalę, 

vertinant slaugytojų kompetenciją įvairiuose sveikatos priežiūros lygiuose. Atlikus tyrimą, buvo 

nustatyta, kad Slaugytojų kompetencijos skalės taikymo patikimumo Kronbacho alfa koeficiento 

reikšmė svyravo nuo 0,67 iki0,95 [53]. 

D. Ševcovienė (2010), atliko tyrimą, kurio tikslas buvo – įvertinti pažangią slaugos klinikinę 

kompetenciją pagal profesiją apibūdinančius įgūdžius, lyginant skirtingos praktinės patirties ir 

išsilavinimo grupes. Realizuojant tyrimą buvo atliktas momentinis kiekybinis ir kokybinis tyrimas, 

apklausiant raštu 318 respondentų, dviejose slaugos specialistus rengiančiose institucijose  ir dvejose 

gydymo įstaigose. Tyrimas atliktas, naudojant autorės sudarytą nestandartizuotą Slaugytojų klinikinės 
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kompetencijos skalę. Prieš tyrimą skalė buvo testuojama. Klausimyno patikimumo rodiklis atskirose 

skalės kategorijose svyravo nuo 0,67 iki 0,95 [19]. 

D. Ševcovienė ir D. Kriukelytė (2010), nagrinėjo slaugytojų kompetencijos skalės patikimumą, 

vertinant slaugytojų kompetenciją. Analizei buvo atrinka 12 literatūros šaltinių, o straipsnių apžvalga 

atlikta taikant metaanalizės metodą. Gauti rezultatai patvirtino, kad slaugytojų kompetencijos 

vertinimas yra labai svarbus plėtojant slaugytojų kompetencijos ribas, nes reprezentuoja individą, jo 

patirtį, jėgas, gebėjimus ir įgūdžius. Slaugytojų kompetencijos skalė – patikimas slaugytojų 

kompetencijos vertinimo instrumentas, pagrįstas objektyviais matavimais, palengvina slaugytojų 

kompetencijos vertinimo galimybes [20]. 

 

Darbo autorė teigia, kad slaugytojų kompetencijos vertinimas yra labai svarbus plėtojant 

slaugytojų kompetencijas. Apžvelgtų Lietuvos ir užsienio mokslininkų tyrimo rezultatai patvirtina, kad 

Slaugytojų kompetencijos skalė – patikimas bei efektyvus slaugytojų kompetencijos vertinimo 

instrumentas. Šis tyrimo instrumentas bus naudojamas vertinant operacinės slaugytojų profesinę 

kompetenciją. 

 

 

Apibendrinant atliktą literatūros analizę galima teigti, kad pastaraisiais metais natūraliai kyla 

slaugytojų kompetencija, jiems skiriama vis daugiau ir atsakingesnių pareigų. Vienas iš pagrindinių 

šiuo metu vykdomos Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos prioritetų kaip tik ir yra plėsti slaugytojų 

kompetenciją ir daugiau atsakomybės bei funkcijų perduoti slaugos personalui.  

Kompetencija apibūdina slaugytojo profesinį statusą ir charakterizuoja jo žinių, gebėjimų, 

suvokimo lygmenį, realiai atitinkantį atliekamų užduočių ar problemų sprendimo reikalavimus. 

Slaugytojo kompetencija yra įvertinimas, nusakantis slaugytojo, kaip konkrečios srities žinovo, 

gebėjimą atlikti tam tikrą veiklą. Ji sudaro šios profesijos pagrindą. Slaugos specialistų kompetencijos 

apima šiuos bruožus: profesinių žinių ir įgūdžių taikymas atitinkamoje slaugos srityje, holistinį požiūrį 

į žmogų, rūpinimąsi, pagalbą tenkinant pacientų poreikius, etiniais principais grindžiamą praktinę 

veiklą. Kadangi kompetencijų kitimas - tęstinis procesas, todėl kiekviename laikotarpyje jas būtina 

peržiūrėti bei koreguoti. Ši aplinkybė paskatino tobulinti operacinės slaugytojo MN 93:2001. 

Slaugytojų kompetencijos vertinimas yra labai svarbus plėtojant slaugytojų kompetencijas. 

Slaugytojų kompetencijos skalė – patikimas ir efektyvus slaugytojų kompetencijos vertinimo 

instrumentas. Šis tyrimo instrumentas bus naudojamas vertinant operacinės slaugytojų profesinę 

kompetenciją. 
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2. TYRIMO METODIKA 

 

2.1. Tyrimo kontingentas 

 

Tyrimas vykdytas 2014 m. rugsėjo – 2015 m. sausio mėnesiais tretinio lygio sveikatos 

priežiūros įstaigoje. Apklausti operacinėse dirbantys slaugytojai.  

Operacinės slaugytojų įtraukimo į tyrimą kriterijai: 

 slaugytojai įgiję operacinės slaugytojo kvalifikaciją; 

 operacinės slaugytojai sutikę dalyvauti tyrime. 

Tyrimo populiacija –  tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos operacinės slaugytojai, dirbantys 

operacinėse ir turintis skirtingą praktinę patirtį.  

Buvo planuojama apklausti visus operacinės slaugytojus, dirbančius tretinio lygio ligoninėje 

operacinėse (N=131), ligoninėje viso yra 5 operaciniai, įvairaus chirurginio profilio, blokai (3 pav.). 

Tyrime dalyvavo 103 operacinės slaugytojai. 28 operacinės slaugytojų nedalyvavo tyrime, nes  jų 

nuomonę klausimynas yra „sudėtingas“, „teiginiai nesuprantami“. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal operacinius blokus

* grąžintų klausimynų skaičius, tinkančiu tolimesniam apdorojimui 

II operacinis blokas 

(Širdies chirurgijos centras) 

n= 25 (15*) 

III operacinis blokas 

(Urologijos centras) 

n= 12 (12*) 

VII operacinis blokas 

(Širdies aritmijų ir 

rentgenochirurgijos centras) 

n= 36 (30*) 

I operacinis blokas 

(Pilvo chirurgijos centras) 

n= 33 (30*) 

V operacinis blokas  

(Ausų, nosies, gerklės ligų centras, 

Akių ligų centras, Akušerijos ir 

ginekologijos centras, Plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos 

centras) 

n= 25 (16*) 

 

Operacinės slaugytojai, 

N= 131 (103*) 
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2.2. Tyrimo etika 

 

Gautas LSMU Bioetikos centro leidimas vykdyti tyrimą 2014-06-06 Nr.BEC-KS(M) – 512  

(1 priedas).  

Kreiptasi į įstaigų administraciją ir paprašyta leidimo atlikti anketinę apklausą. Buvo pristatytas 

tyrimo instrumentas – klausimynas: Slaugytojos kompetencijos skalė (2 priedas) ir gautas įstaigos 

raštiškas sutikimas. 

Sveikatos priežiūros įstaigos operacinės slaugytojai turėjo teisę apsispręsti dėl dalyvavimo tyrime. 

 

 

2.3. Tyrimo organizavimas 

 

Organizuojant tyrimą tretinio lygio ligoninėje buvo planuojama apklausti 146 operacinės 

slaugytojus, dirbančius 7 operaciniuose blokuose. Tuo pat metu įstaigoje įvyko reorganizacija, kurios 

metu buvo apjungiami chirurginiai centrai. Po reorganizacijos, ligoninėje liko veikti 5 operaciniai 

blokai, kuriuose šiuo metu dirba 131 operacinės slaugytojas (15 operacinės slaugytojų išėjo iš darbo). 

Tyrimo eiga buvo suskirstyta į trys etapus: 

I etapas: 

 Mokslinės literatūros apžvalga, problemos formulavimas. 

 Tyrimo tikslo, uždavinių formulavimas. 

 Leidimų, reikalingu atlikti tyrimui, gavimas. 

Pilotinis  tyrimas nebuvo atliktas, kadangi klausimyno patikimumas buvo įrodytas kitų tyrimų 

metu. Barlett HP ir kt. (2000), atliekamo pilotinio tyrimo metu nustatytas kompetencijos skalės 

patikimumas – Kronbacho alfa koeficiento reikšmė buvo lygi 0,95 [49]. Meretoja R. ir kt. tyrėjos 

(2002) vertino slaugytojų kompetenciją įvairiuose sveikatos priežiūros lygiuose. Slaugytojų 

kompetencijos skalės taikymo patikimumo Kronbacho alfa koeficiento reikšmė svyravo nuo 0,67 iki 

0,95 [53]. 

II etapas: 

Vykdant apklausą, anketos buvo pateiktos operacinių vyresniesiems slaugytojams/slaugos 

administratoriams, kad vėliau būtų išdalintos operacinės slaugytojams. Taip buvo siekiama išsaugoti 

anketas pildančių operacinės slaugytojų anonimiškumą ir konfidencialumą, bei tyrimo rezultatų 

panaudojimą tik apibendrintai. Anketos buvo paliekamos, kad visi operacinės slaugytojai, dirbantys 
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pamainose galėtų užpildyti anketas. Vyresniesiems slaugytojams/slaugos administratoriams buvo 

paaiškinamas tyrimo tikslas, parodomas Bioetikos centro leidimas. 

Prieš pildant anketas, sutikusieji dalyvauti tyrime operacinės slaugytojai, buvo supažindinti su 

„Tiriamojo asmens informavimo“ formą (3 priedas).  

III etapas: 

 Duomenų rinkimas, duomenų paruošimas analizei. 

 Duomenų analizė, rezultatų apibendrinimas bei išvadų pateikimas. 

 

 

   2.4. Tyrimo instrumentas 

 

Tyrimas atliktas, naudojant Slaugytojos kompetencijos skalę. 

Klausimynas kurtas suomių mokslininkių Leino-Kilpi, 1994; Riitos Meretojos, 2002; Kuokkanen, 

2003; modifikavo N. Istomina, 2007.  

Gautas doc. dr. N. Istominos leidimas naudoti išverstą Slaugytojo kompetencijos skalę į lietuvių 

kalbą.  

Tyrimo instrumentas – Slaugytojos kompetencijos skalė (angl. Nurse competence scale) , kuria 

sudaro: 

1. Socialiniai - demografiniai duomenys: amžius, lytis, šeimyninė padėtis, išsilavinimas, pareigos, 

darbo stažas, profesinė patirtis, darbo krūvis, darbo vieta.  

2. Slaugytojo kompetencijos lygmeniui įvertinti pateiktas 13 klausimas „Kaip Jūs vertinate savo 

kompetencijos lygmenį“, siūlant operacinės slaugytojams įvertinti savo kompetenciją  nuo 0 iki 

100 intervale. 

3. Klausimyne pateikti klausimai siekiantis įvertinti operacinės slaugytojų nepriklausomumo 

lygmenį darbe (09a); pasitenkinimą dabartinių darbu (09b); įvertinti operacinės slaugytojų 

nuomonę apie slaugos kokybę (žinių lygį, ligoninės kurioje dirbama slaugos kokybę bei slaugos 

kokybę Lietuvos mastu) (10a, 10b, 11c). 

4. Slaugytojo kompetencijos elementu naudojimo vertinimas. Siekiant nustatyti operacinės 

slaugytojų profesinės kompetencijos elementų naudojimo dažnį praktikoje, naudojamas 

klausimynas iš septynių kompetencijos kategorijų, kurias sudaro 74 kompetencijos elementai 

(pagalbos vaidmuo – 7 elementai, mokymo/instruktavimo – 16 elementų, diagnostinės funkcijos – 

7 elementai, kritinių situacijų valdymas – 8 elementai, terapinės intervencijos - 10 elementų, 

kokybės užtikrinimas – 6 elementai, darbo vaidmuo – 20 elementų). Kompetencijos elementams 
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vertinti pateikta keturių įverčių Likert skalė: 0 – nenaudojamas darbe, 1 – naudojamas labai retai, 

2 – naudojamas retkarčiais, 3 – naudojamas labai dažnai.  

5. Slaugytojo kompetencijos vertinimas. Siekiant nustatyti, kaip operacinės slaugytojai vertina savo 

profesinę kompetenciją, buvo prašoma įvertinti kiekvieną kompetencijos elemento teiginį nuo 0 

iki 100. Kiekvienam teiginiui įvertinti pateikti įvertinimai ir jų kodai: 0-25 –žema kompetencija 

(1), 25-50 - pakankamai aukšta kompetencija (2); 50-75- aukšta kompetencija (3); 75 - 100 – labai 

aukšta kompetencija (4). 

Darbo autorė papildomai sudarė klausimus, kurie įvardinti kaip 02 (lytis), 07a (darbo stažas 

operacinėje), 12 (darbo vieta), 13 (kompetencijos lygmens vertinimas). 

 

 

2.5. Tyrimo duomenų analizės metodai 

 

Tyrimo duomenys kaupti kompiuterinėje duomenų bazėje. Statistinės apklausos duomenų 

analizė atlikta naudojant SPSS (angl. Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 17.0 

programinį paketą. 

Tyrimo rezultatams pateikti naudojami metodai: 

1. Aprašomoji statistika: naudotos skaitinės charakteristikos ( vidurkis, standartinis nuokrypis, 

pasiskirstymas dažniais pateikiamas procentine išraiška); 

2. Koreliacinė analizė:  

- siekiant nustatyti statistiniam ryšiui tarp socialinių - demografinių charakteristikų buvo 

naudojamas Pearsono suderinamumo X2 kriterijus (o statistiškai reikšmingu laikytas skirtumas kurio 

patikimumas buvo didesnis nei 95 proc., t.y. kai p<0,05). 

3. Dispersinė analizė: 

- Klausimyno vidiniam nuoseklumui (angl. scale internal consistency) įvertinti buvo naudojamas 

Cronbacho alfa (angl. Cronbach's alpha) koeficientas; 

- Smirnono-Kolmogorovo Z kriterijus naudotas siekiant nustatyti, kokius kriterijus (parametrinius 

ar naparametrinius) turime naudoti vidurkių palyginimui tarp skirtingų socialinių - demografinių 

operacinės slaugytojų charakteristikų;  

- vidurkių skirtumo reikšmingumui įvertinti naudoti neparametriniai kriterijai – Mann – Whitney 

testas U (dviejų imčių lyginimui) ir Kruskall–Wallis H  (trijų ir daugiau imčių lyginimui). 

- skalių vidurkių palyginimui nustatymui naudoti parametriniai statistiniai kriterijai: Stjudento t 

(dviejų imčių lyginimui) ir ANOVA F (trijų ir daugiau imčių lyginimui). 
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2.6. Respondentų charakteristika  

 

Tyrime dalyvavusių operacinės slaugytojų socialinės–demografinės charakteristikos 

 

Buvo apklausti 103 operacinės slaugytojai, dirbantys Pilvo chirurgijos centre (n=30), Širdies 

aritmijų ir rentgenochirurgijos centre (n=30), Ausų, nosies, gerklės ligų (LOR), Akių ligų, Akušerijos 

ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centruose (n=16), Širdies chirurgijos centre 

(n=15) ir Urologijos centre (n=12) (4 pav.). 

 

 

4 pav. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal darbo vietą  

 

Siekdami tyrimo metu gautus rezultatus palyginti skirtingose operacinės slaugytojų amžiaus, 

profesinės patirties ir darbo stažo operacinėje grupėse, visus operacinės slaugytojus pagal jų amžių, 

profesinę patirtį ir darbo stažą suskirstome į keturias grupes pagal kvartilius ir medianą – pirmąją 

grupę sudaro operacinės slaugytojai, kurių amžius – iki pirmojo kvartilio, antrąją – kurių amžius nuo 

antrojo kvartilio iki medianos, trečiąją – nuo medianos iki trečiojo kvartilio, ketvirtąją – nuo trečiojo 

kvartilio, tokiu būdu gaudami apylyges grupes (analogiškai operacinės slaugytojai buvo suskirstomi ir 

pagal profesinę patirtį bei darbo stažą). Vidutinis tyrime dalyvavusių operacinės slaugytojų amžius 

sudaro 43 metus ± 8,98, vidutinė profesinė patirtis – 19,5 metus ± 9,10, o vidutinis darbo stažas 

operacinėje – beveik 17 metų ± 8,51. 

1 lentelėje pateikiamos tyrime dalyvavusių operacinės slaugytojų socialinės–demografinės 

charakteristikos.   
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1 lentelė. Operacinės slaugytojų socialinės–demografinės charakteristikos 

Parametrai Proc. n 

Amžius, (m.) 

≤38  26,2 27 

39-43  29,1 30 

44-50  25,2 26 

≥ 51  19,4 20 

Lytis 
Moterys 96,1 99 

Vyrai 3,9 4 

Šeimyninė padėtis 
Vieniši 28,2 29 

Nevieniši 71,8 74 

Išsilavinimas 

Medicinos mokykla 23,3 24 

Kolegija 35,0 36 

Universitetas (bakalauras) 33,0 34 

Universitetas (magistrantūra) 8,7 9 

Slaugos licencija 

Bendrosios praktikos 0,0 0 

Anestezijos ir intensyviosios terapijos 0,0 0 

Operacinės slaugos 100,0 103 

Kita 0,0 0 

Pareigos 

Klinikinis slaugytojas 72,8 75 

Vyr. slaugytojas/slaugos administratorius 1,9 2 

Ligoninės 25,2 26 

Profesinė patirtis, (m.) 

≤12  25,5 26 

13-18  25,5 26 

19-25  25,5 26 

≥ 26  23,5 24 

Darbo stažas 

operacinėje, (m.) 

≤11  28,4 29 

12-15,5  21,6 22 

15,6 -23  25,5 26 

≥ 24  24,5 25 

Darbo krūvis  

< 0,5 etato 0,0 0 

0,5-0,75 etato 1,9 2 

1 etatas 25,2 26 

> 1 etatas 72,8 75 

 

Dauguma apklaustų operacinės slaugytojų buvo moterys (n=99, 96 proc.), nevieniši (n=74, 72 

proc.), dirbantys klinikinio slaugytojo darbą (n=101, 98 proc.), baigusieji kolegiją (n=60, 58 proc.),  

pagal darbo krūvį dominavo operacinės slaugytojai, dirbantys daugiau nei 1 etatu (n=75, 73 proc.). 

 

 

2.7. Operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos elementų skalės vertinimas 

 

Tyrime dalyvavusių operacinės slaugytojų buvo prašoma atsakyti į du klausimynus, kurių 

kiekvieną sudaro po 74 teiginius, ir kurių vienas rodo atskirų  kompetencijos elementų naudojimo 
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dažnumą skalėje nuo 0 (nenaudojamas) iki 3 (naudojamas labai dažnai), kitas - teiginių apie operacinės 

slaugytojų kompetencijos vertinimą skalėje nuo 1 (mažiausia kompetencija) iki 4 (aukščiausia 

kompetencija). Pirmiausia, norėdami patikrinti, ar abu klausimynai yra sudaryti gerai, kiekvienam iš jų 

buvo apskaičiuoti Cronbach Alfa (angl. Cronbach's alpha) koeficientai, rodantys klausimynų vidinį 

suderinamumą. Apskaičiuotas operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos elementų naudojimo 

dažnumo Cronbach Alfa koeficientas lygus 0,964, profesinės kompetencijos vertinimo klausimyno 

Cronbach Alfa koeficientas lygus 0,959. Kadangi abiejų klausimynų koeficientai yra didesni nei 0,7 ir 

labai aukšti, galima teigti, kad abu klausimynai yra sudaryti gerai. 

 Pagal abiejų klausimynų teiginius buvo apskaičiuojamos septynios profesinės kompetencijos 

elementų vertinimo bei profesinės kompetencijos elementų naudojimo dažnumo skalės bei bendros 

profesinės kompetencijos elementų vertinimo bei bendros profesinės kompetencijos elementų 

naudojimo dažnumo skalės. Norėdami nustatyti, kokius kriterijus (parametrinius ar neparametrinius) 

turime naudoti gautų skalių vidurkių palyginimui tarp skirtingų socialinių - demografinių 

charakteristikų operacinės slaugytojų, buvo apskaičiuotas Kolmogorovo – Smirnono Z kriterijus (2 

lentelė). 

 

2 lentelė. Kompetencijos elementų vertinimo ir naudojimo dažnumo Kolmogorovo-Smirnovo  

Z kriterijai 

Skalės Z p 

1 skalė    Kompetencijos elementų vertinimas 

Bendras kompetencijos elementų vertinimas 0,576 0,894 

Pagalbos vaidmuo 1,609 0,111 

Mokymas/instruktavimas 1,283 0,074 

Diagnostinės funkcijos 0,866 0,441 

Kritinių situacijų valdymas 1,205 0,110 

Terapinės intervencijos 1,020 0,249 

Kokybės užtikrinimas 1,041 0,229 

Darbo vaidmuo 1,191 0,117 

2 skalė    Kompetencijos elementų naudojimo dažnumo vertinimas 

Bendras kompetencijos elementų naudojimo dažnumas 0,540 0,932 

Pagalbos vaidmuo 1,019 0,250 

Mokymas/instruktavimas 1,799 0,103 

Diagnostinės funkcijos 0,729 0,663 

Kritinių situacijų valdymas 1,251 0,087 

Terapinės intervencijos 0,930 0,353 

Kokybės užtikrinimas 1,157 0,137 

Darbo vaidmuo 0,677 0,750 
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Kaip matyti iš lentelėje pateiktų duomenų, skalių atvejais Z kriterijus nebuvo statistiškai 

reikšmingas (p>0,05), kas rodo, kad skalių duomenų pasiskirstymas statistiškai reikšmingai nuo 

normaliojo skirstinio pasiskirstymo nesiskiria (t.y. duomenys pasiskirsto pagal normalųjį skirstinį), 

todėl skalių vidurkių palyginimui buvo naudoti parametriniai statistiniai kriterijai, tokie kaip Stjudento 

t kriterijus ir ANOVA F kriterijus. 
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3. TYRIMO REZULTATAI 

 

3.1. Operacinės slaugytojų kompetencijos lygmens vertinimas 

 

Tyrime dalyvavusių operacinės slaugytojų buvo prašoma nuo 0 iki 100 įvertinti savo 

profesinę kompetenciją. Bendras kompetencijos vertinimo vidurkis sudarė 80,05 balo, kas rodo, kad 

operacinės slaugytojai bendrai savo kompetenciją vertino labai aukštai (3 lentelė). 

 

3 lentelė. Operacinės slaugytojų kompetencijos lygio vertinimo vidurkiai 

 

Parametrai 
Kompetencijos lygio 

vertinimo vidurkis, balai 
U arba H p 

Bendras visų respondentų 80,05 - - 

Amžius, (m.) 

≤38      (n=27 ) 81,67 

0,944 0,815 
39-43   (n=30 ) 80,03 

44-50   (n=26 ) 80,38 

≥ 51     (n= 20) 77,45 

Šeimyninė 

padėtis 

Vieniši      (n=29 ) 81,31 
940,00 0,325 

Nevieniši  (n=74 ) 79,55 

Išsilavinimas 
Kolegija         (n= 60) 75,40 

703,00 0,001 
Universitetas  (n= 43) 86,53 

Pareigos 

Slaugytojas    (n=101) 80,00 

85,50 0,720 Vyr. slaugytojas/slaugos 

administratorius   (n= 2) 
85,00 

Profesinė 

patirtis, (m.) 

≤12     (n= 26) 79,42 

6,823 0,078 
13-18  (n=26 ) 78,27 

19-25  (n= 26) 85,96 

≥ 26    (n= 24) 76,67 

Darbo stažas 

operacinėje, 

(m.) 

≤11           (n=29 ) 79,55 

4,852 0,183 
12-15,5     (n=22 ) 75,91 

15,6 -23    (n= 26) 86,08 

≥ 24          (n=25 ) 78,40 

Darbo krūvis 
≤1 etatas   (n=28 ) 81,04 

1009,50 0,762 
> 1 etatas  (n= 75) 79,68 

Operaciniai 

centrai 

Pilvo chirurgijos    (n=30) 88,60 

18,945 0,001 

Širdies chirurgijos (n= 15) 75,00 

Urologijos             (n=12) 71,25 

LOR, Akių ligų, Akušerijos ir 

ginekologijos, Plastinės ir 

rekonstrukcinės 

chirurgijos               (n=16 ) 

74,25 

Širdies aritmijų ir 

rentgenochirurgijos (n= 30) 
80,63 
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Norėdami kompetencijos vidurkius palyginti tarp skirtingų socialinių - demografinių 

operacinės slaugytojų charakteristikų, buvo apskaičiuotas Kolmogorovo – Smirnovo Z kriterijus. 

Apskaičiavus šį kriterijų nustatyta, kad kompetencijos vertinimo rezultatai pasiskirsto ne pagal 

normalųjį skirstinį (Z=1,514, p=0,020<0,05), todėl vidurkių skirtumo reikšmingumui įvertinti naudoti 

neparametriniai kriterijai – Mann – Whitney testas U (šeimyninės padėties, išsilavinimo, pareigų ir 

darbo krūvio atveju) bei Kruskall–Wallis H  kriterijų (likusiais atvejais). 

Įvertinus gautus rezultatus nustatyta, kad aukštąjį išsilavinimą turintys operacinės slaugytojai 

(n=43) savo profesinę kompetenciją vertina aukščiau nei operacinės slaugytojai baigę kolegiją (n=60) 

(p = 0,001). Aukščiau savo profesinę kompetenciją įvertino operacinės slaugytojai, dirbantys Pilvo 

chirurgijos (n=30), Širdies chirurgijos (n=15) bei Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos centruose 

(n=30), nei kad operacinės slaugytojai dirbantys Urologijos (n=12) ar LOR, Akių ligų, Akušerijos ir 

ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centruose (n=16) (p = 0,001). 

Tyrime dalyvavusių operacinės slaugytojų buvo prašoma įvertinti savo nepriklausomumo lygmenį 

tiesioginiame darbe. Įvertinus gautus rezultatus nustatyta, kad beveik trečdalis (n=31, 30,1 proc.) 

operacinės slaugytojų mano, kad jų nepriklausomumo lygmuo darbe yra aukštas ar pakankamai 

aukštas, o daugiau nei pusė (n=59, 57,3 proc.) savo nepriklausomumo lygmenį laiko tik vidutiniu (5 

pav.). 

 

 

5 pav. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal nepriklausomumo lygmens vertinimą 

(vertinta pagal klausimyną - Slaugytojo kompetencijos skalė) 
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Daugiausiai labai aukštas ar pakankamai aukštas nepriklausomumo lygmuo buvo tarp vyresnių 

nei 51 m. operacinės slaugytojų (n=9, 45 proc.), taip pat vienišų (n=10, 34,4 proc.), baigusiųjų kolegiją 

(n=19, 31,6 proc.), dirbančių vyresniaisiais slaugytojais/slaugos administratoriais (n=2, 100 proc.), 

kurių profesinė patirtis – nuo 19 iki 25 metų (n=11, 42,3 proc.), darbo stažas operacinėje – nuo 12 iki 

15,5 metų (n=9, 40,9 proc.), kurie dirba daugiau nei 1 etatu (n=23, 30,7 proc.). 

Vidutinis nepriklausomumo lygmuo daugiausia buvo tarp 39-43 m. operacinės slaugytojų (n=21, 

70 proc.), taip pat nevienišų (n=45, 60,8 proc.), baigusiųjų universitetą (n=27, 62,8 proc.), dirbančių 

klinikiniais slaugytojais (n=59, 58,4 proc.), kurių profesinė patirtis – nuo 13 iki 18 metų (n=18, 69,2 

proc.), darbo stažas operacinėje – iki 11 metų (n=19, 65,5 proc.), kurie dirba daugiau nei 1 etatu (n=46, 

61,3 proc.) (4 lentelė). 

 

4 lentelė. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal nepriklausomumo lygmenį tiesioginiame 

darbe skirtingose demografinėse grupėse 

Parametrai 

Nepriklausomumo lygmuo, n (proc.) 

Labai 

aukštas 

Pakankamai 

aukštas 
Vidutinis Žemas Neegzistuoja 

Amžius, (m.) 

≤38     (n=27 ) 1(3,7) 5(18,5) 15(55,6) 5(18,5) 1(3,7) 

39-43  (n=30 ) 3(10,0) 5(16,7) 21(70,0) 1(3,3) - 

44-50  (n=26 ) 1(3,8) 7(26,9) 16(61,5) 2(7,7) - 

≥ 51    (n=20 ) 4(20,0) 5(25,0) 7(35,0) 4(20,0) - 

χ
2 
=15,278,  p=0,227 

Šeimyninė 

padėtis 

Vieniši     (n=29 ) 3(10,3) 7(24,1) 14(48,3) 4(13,8) 1(3,4) 

Nevieniši  (n=74 ) 6(8,1) 15(20,3) 45(60,8) 8(10,8) - 

χ
2 
=3,547,  p=0,471 

Išsilavinimas 

Kolegija        (n=60 ) 5(8,3) 14(23,3) 32(53,3) 8(13,3) 1(1,7) 

Universitetas (n=43 ) 4(9,3) 8(18,6) 27(62,8) 4(9,3) - 

χ
2 
=1,746,  p=0,782 

Pareigos 

Slaugytojas (n=101) 8(7,9) 21(20,8) 59(58,4) 12(11,9) 1(1,0) 

Vyr.slaugytojas/slau-

gos administratorius 

 (n=2 ) 

1(50,0) 1(50,0) - - - 

χ
2 
=6,183,  p=0,186 

Profesinė 

patirtis, (m.) 

≤12     (n=26 ) 1(3,8) 5(19,2) 14(53,8) 5(19,2) 1(3,8) 

13-18  (n=26 ) - 5(19,2) 18(69,2) 3(11,5) - 

19-25  (n=26 ) 4(15,4) 7(26,9) 14(53,8) 1(3,8) - 

≥ 26    (n=24 ) 4(16,7) 4(16,7) 13(54,2) 3(12,5) - 

χ
2 
=13,034,  p=0,367 

Darbo stažas 

operacinėje, 

(m.) 

≤11        (n=29 ) - 5(17,2) 19(65,5) 5(17,2) - 

12-15,5  (n=22 ) 3(13,6) 6(27,3) 11(50,0) 1(4,5) 1(4,5) 

15,6 -23 (n=26 ) 3(11,5) 5(19,2) 15(57,7) 3(11,5) - 

≥ 24       (n=25 ) 3(12,0) 5(20,0) 14(56,0) 3(12,0) - 

χ
2 
=10,199,  p=0,599 

Darbo 

krūvis 

≤1 etatas  (n=28 ) 1(3,6) 7(25,0) 13(46,4) 7(25,0) - 

>1 etatas  (n=75) 8(10,7) 15(20,0) 46(61,3) 5(6,7) 1(1,3) 

χ
2 
=8,459,  p=0,076 
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Labai aukštas ar pakankamai aukštas nepriklausomumo lygmuo buvo tarp operacinės slaugytojų, 

dirbančių Urologijos (n=4) bei Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos centruose (n=5) (po 33,4 proc.). 

Pilvo chirurgijos centre (n=20, 66,7 proc.) ir LOR, Akių ligų , Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės 

ir rekonstrukcinės chirurgijos centruose (n=20, 68,8 proc.) dirbantys operacinės slaugytojai, savo 

nepriklausomumo lygmenį darbe įvertino kaip vidutini (5 lentelė).  

 

5 lentelė. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal nepriklausomumo lygmenį skirtingose 

darbo vietose 

Operaciniai centrai 

Nepriklausomumo lygmuo, n (proc.) 

Labai 

aukštas 

Pakankamai 

aukštas 
Vidutinis Žemas Neegzistuoja 

 

Pilvo chirurgijos     (n=30) 4(13,3) 5(16,7) 20(66,7) 1(3,3) - 

Širdies chirurgijos  (n=15 ) - 4(26,7) 6(40,0) 4(26,7) 1(6,7) 

Urologijos centras  (n=12 ) 2(16,7) 2(16,7) 6(50,0) 2(16,7) - 

LOR, Akių ligų, Akušerijos ir 

ginekologijos, Plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos  

(n=16 ) 

2(6,3) 6(18,8) 20(68,8) 2(6,3) - 

Širdies aritmijų ir 

rentgenochirurgijos  (n=30 ) 
1(6,7) 4(26,7) 9(53,3) 2(13,3) - 

 
 

χ
2 
=17,324,  p=0,365 

 

Tačiau statistiškai reikšmingo ryšio tarp gautų rezultatų ir operacinės slaugytojų socialinių–

demografinių charakteristikų nebuvo (p>0,05), kas rodo, kad nepriklausomumo lygmuo nuo 

operacinės slaugytojų socialinių - demografinių rodiklių nepriklauso, o skirtingų socialinių - 

demografinių grupių operacinės slaugytojai turi panašų nepriklausomumo lygmenį. 

Tyrimo metu buvo siekiama įvertinti operacinės slaugytojų pasitenkinimą darbu. Nustatyta, kad 

dabartiniu darbu labai patenkinti ar pakankamai patenkinti yra daugiau nei pusė (n=62, 60,2 proc.) 

operacinės slaugytojų, kai nepatenkintų tebuvo (n=9, 8,7 proc.) (žr. 6  pav.). 
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6 pav. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal pasitenkinimą dabartiniu darbu 

 

 

Daugiausiai labai patenkintų ir pakankamai patenkintų dabartiniu darbu buvo tarp 39-43 m. 

operacinės slaugytojų (n=19, 63,3 proc.), taip pat nevienišų (n= 45, 60,8 proc.), baigusiųjų universitetą 

(n=27, 62,8 proc.), dirbančių vyresniaisiais slaugytojais/slaugos administratoriais (n=2, 100 proc.), 

kurių profesinė patirtis – nuo 19 iki 25 metų (n=19, 73,1 proc.), darbo stažas operacinėje iki 11 m. 

(n=19, 65,5 proc.), kurie dirba 1 etatu ar mažesniu krūviu (n=18, 64,2 proc.)  

Daugiausiai vidutiniškai patenkintų dabartiniu darbu buvo tarp 44-50 m. operacinės slaugytojų 

(n=8, 30,8 proc.), taip pat vienišų (n=9, 31 proc.), baigusiųjų kolegiją (n=19, 31,7 proc.), dirbančių 

klinikiniais slaugytojais (n=31, 30,7 proc.), kurių profesinė patirtis 26 m. ir daugiau (n=10, 41,7 proc.), 

darbo stažas operacinėje 24 m. ir daugiau (n=10, 40 proc.),  kurie dirba daugiau nei 1 etato krūviu 

(n=25, 33,3 proc.) (6 lentelė). 
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6 lentelė. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal pasitenkinimą dabartiniu darbu 

skirtingose demografinėse grupėse 

Parametrai 

Pasitenkinimas dabartiniu darbu, n (proc.) 

Labai 

patenkinti 

Pakankamai 

patenkinti 

Vidutiniškai 

patenkinti 

Nepaten-

kinti 

Negali 

įvertinti 

Amžius, (m.) 

≤38      (n=27) 2(7,4) 13(48,1) 8(29,6) 3(11,1) 1(3,7) 

39-43   (n=30) 1(3,3) 18(60,0) 9(30,0) 2(6,7) - 

44-50   (n=26) 3(11,5) 13(50,0) 8(30,8) 2(7,7) - 

≥ 51     (n=20) 3(15,0) 9(45,0) 6(30,0) 2(10,0) - 

χ
2 
=6,055,  p=0,913 

Šeimyninė 

padėtis 

Vieniši      (n=29) 1(3,4) 16(55,2) 9(31,0) 3(10,3) - 

Nevieniši  (n=74) 8(10,8) 37(50,0) 22(29,7) 6(8,1) 1(1,4) 

χ
2 
=1,924,  p=0,750 

Išsilavinimas 

Kolegija          (n=60) 3(5,0) 32(53,3) 19(31,7) 6(10,0) - 

Universitetas  (n=43) 6(14,0) 21(48,8) 12(27,9) 3(7,0) 1(2,3) 

χ
2 
=4,171,  p=0,383 

Pareigos 

Slaugytojas (n=101) 7(6,9) 53(52,5) 31(30,7) 9(8,9) 1(1,0) 

Vyresnysis 

slaugytojas/slaugos 

administratorius (n=2) 

2(100,0) - - - - 

χ
2 
=21,303,  p=0,001 

Profesinė 

patirtis, (m.) 

≤12     (n=26) 4(15,4) 15(50,0) 6(23,1) 2(7,7) 1(3,8) 

13-18  (n=26) 1(3,8) 11(42,3) 9(34,6) 5(19,2) - 

19-25  (n=26) 0(0,0) 19(73,1) 6(23,1) 1(3,8) - 

≥ 26    (n=24) 4(16,7) 9(37,5) 10(41,7) 1(4,2) - 

χ
2 
=19,244,  p=0,083 

Darbo stažas 

operacinėje, 

(m.) 

≤ 11       (n= 29) 3(10,3) 16(55,2) 9(31,0) 1(3,4) - 

12-15,5   (n=22) 2(9,1) 9(40,9) 5(22,7) 5(22,7) 1(4,5) 

15,6 -23  (n=26) 3(11,5) 14(53,8) 7(26,9) 2(7,7) - 

≥ 24        (n=25) 1(4,0) 13(52,0) 10(40,0) 1(4,0) - 

χ
2 
=12,933,  p=0,374 

Darbo krūvis 

≤1 etatas   (n=28 ) 2(7,1) 16(57,1) 6(21,4) 4(14,3) - 

> 1 etatas  (n=75) 7(9,3) 37(49,3) 25(33,3) 5(6,7) 1(1,3) 

χ
2 
=3,042,  p=0,551 

 

Pasitenkinimas darbu skyrėsi tik tarp skirtingas pareigas užimančių operacinės slaugytojų, kas 

rodo, kad vyresnieji operacinės slaugytojai/slaugos administratoriai (n=2), savo darbu yra patenkinti 

labiau nei klinikiniai slaugytojai (p=0,001). 

     Labai patenkintų ir pakankamai patenkintų dabartiniu darbu buvo tarp operacinės slaugytojų, 

dirbančių Pilvo chirurgijos (n=22, 73,4 proc.), Urologijos (n=9, 75 proc.) bei Širdies aritmijų ir 

rentgenochirurgijos centruose (n=10, 63,3 proc.). Širdies chirurgijos centre (n=6, 40 proc.) ir LOR, 

Akių ligų , Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centruose (n=13, 43,8 

proc.) dirbantys operacinės slaugytojai savo darbo patenkinti vidutiniškai (7 lentelė). 
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7 lentelė. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal pasitenkinimą dabartiniu darbu skirtingose 

darbo vietose 

Operaciniai centrai 

Pasitenkinimas dabartiniu darbu, n (proc.) 

Labai 

patenkinti 

Pakankamai 

patenkinti 

Vidutiniškai 

patenkinti 

Nepaten-

kinti 

Negali 

įvertinti 

 

Pilvo chirurgijos      (n=30 ) 2(6,7) 20(66,7) 8(26,7) - - 

Širdies chirurgijos   (n=15 ) 3(20,0) 3(20,0) 6(40,0) 3(20,0) - 

Urologijos                 (n=12) 2(16,7) 7(58,3) 3(25,0) - - 

LOR, Akių ligų, Akušerijos ir 

ginekologijos, Plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos  

(n=16 ) 

2(6,3) 9(31,3) 13(43,8) 4(12,5) 2(6,3) 

Širdies aritmijų ir 

rentgenochirurgijos  (n=30 ) 
1(3,3) 9(60,0) 4(23,3) 2(13,3) - 

 χ
2 
=24,768,  p=0,074 

 

Pasitenkinimas darbų tarp kitų skirtingų socialinių - demografinių charakteristikų operacinės 

slaugytojų statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p>0,05). 

7 paveiklse  pateikti duomenys rodo operacinės slaugytojų dabartinių žinių apie slaugos kokybę 

pasiskirstymą.  Dauguma operacinės slaugytojų (n=81, 78,7 proc.) savo dabartines žinias apie slaugos 

kokybę vertina puikiai ar gerai, tuo tarpu likusieji (n= 22, 21,4 proc.) operacinės slaugytojai šias žinias 

įvertino vidutiniškai.  

 

 

7 pav. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal žinių apie slaugos kokybę vertinimą 

 

      Daugiausiai puikiai ir gerai savo žinias apie slaugos kokybę vertinančių operacinės slaugytojų 

buvo tarp 39-43 m. operacinės  slaugytojų (n=25, 83,4 proc.), taip pat nevienišų (n=60, 80,1 proc.), 

baigusiųjų universitetą (n=37, 86,1 proc.), vyresniųjų slaugytojų/slaugos administratorių (n=2, 100 

proc.), kurių profesinė patirtis – iki 12 metų (n=22) ir nuo 19 iki 25 metų  (n=22) (po 84,6 proc.), 
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darbo stažas operacinėje nuo 15,6 iki 23 m. (n=22, 84,6 proc.), kurie dirba didesniu nei 1 etato krūviu 

(n=62, 82,7 proc.).  

Vidutiniškai savo žinias apie slaugos kokybę vertinančių operacinės slaugytojų daugiausiai buvo 

tarp vyresnių nei 51 m. operacinės  slaugytojų (n=5, 25 proc.), taip pat vienišų (n=8, 27,6 proc.), 

baigusiųjų kolegiją (n=16, 26,6 proc.), klinikinių slaugytojų (n=22, 21,8 proc.), kurių profesinė patirtis 

nuo 13 iki 18 metų (n=9, 34,6 proc.), darbo stažas operacinėje nuo 12 iki 15,5 m. (n=6, 27,3 proc.), 

kurie dirba 1 etatu ir mažesniu krūviu (n=9, 32,1 proc.) (8 lentelė). 

 

    8 lentelė. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal dabartinių žinių apie slaugos kokybę 

vertinimą skirtingose demografinėse grupėse 

Parametrai 

Dabartinių žinių apie slaugos kokybę vertinimas, 

n (proc.) 

Puikios Geros Vidutiniškos Blogos 
Neturi 

žinių 

Amžius, (m.) 

≤38     (n=27) 5(18,5) 16(59,3) 6(22,2) - - 

39-43  (n=30) 5(16,7) 20(66,7) 5(16,7) - - 

44-50  (n=26) 7(26,9) 13(50,0) 6(23,1) - - 

≥ 51    (n=20) 1(5,0) 14(70,0) 5(25,0) - - 

χ
2 
=4,566, p=0,601 

Šeimyninė 

padėtis 

Vieniši     (n=29) 6(20,7) 15(51,7) 8(27,6) - - 

Nevieniši (n=74) 12(16,2) 48(64,9) 14(18,9) - - 

χ
2 
=1,560, p=0,459 

Išsilavinimas 

Kolegija         (n=60) 7(11,6) 37(61,7) 16(26,6) - - 

Universitetas (n=43) 11(25,6) 26(60,5) 6(14,0) - - 

χ
2 
=4,677, p=0,096 

Pareigos 

Slaugytojas        (n=101) 18(17,8) 61(60,4) 22(21,8) - - 

Vyr. slaugytojas/slaugos 

administratorius  (n=2) 
- 2(100,0) - - - 

χ
2 
=1,295, p=0,523 

Profesinė 

patirtis, (m.) 

 ≤12     (n=26 )  4(15,4) 18(69,2) 4(15,4) - - 

13-18   (n=26 ) 2(7,7) 15(57,7) 9(34,6) - - 

19-25   (n=26) 8(30,8) 14(53,8) 4(15,4) - - 

≥ 26      (n=24) 4(16,7) 15(62,5) 5(20,8) - - 

χ
2 
=7,629, p=0,267 

Darbo stažas 

operacinėje, 

(m.) 

≤11          (n=29) 2(6,9) 20(69,0) 7(24,1) - - 

12-15,5   (n=22) 4(18,2) 12(54,5) 6(27,3) - - 

15,6 -23  (n=26) 5(19,2) 17(65,4) 4(15,4) - - 

≥ 24         (n=25) 7(28,0) 13(52,0) 5(20,0) - - 

χ
2 
=5,236, p=0,514 

Darbo 

krūvis 

≤1 etatas  (n=28) 1(3,6) 18(64,3) 9(32,1) - - 

> 1 etatas (n=75) 17(22,7) 45(60,0) 13(17,3) - - 

χ
2 
=6,409, p=0,041 
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Žinių slaugos kokybę vertinimas tarp operacinės slaugytojų, dirbančių 1 etatu ir mažiau bei 

dirbančių didesniu nei 1 etato krūviu, statistiškai reikšmingai išsiskyrė, kas rodo, kad žinių vertinimas 

priklauso nuo operacinės slaugytojų darbo krūvio, o didesniu krūviu dirbantys operacinės slaugytojai 

savo dabartines žinias apie slaugos kokybę linkę vertinti geriau (p=0,041). 

Daugiausiai puikiai ir gerai savo žinias apie slaugos kokybę vertinančių operacinės slaugytojų 

buvo tarp dirbančių LOR, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės 

chirurgijos centruose (n=24, 81,3 proc.). Širdies chirurgijos centre dirbantys operacinės slaugytojai 

(n=5, 33,3 proc.) savo žinias apie slaugos kokybę įvertino vidutiniškai (9 lentelė). 

 

9 lentelė. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal dabartinių žinių apie slaugos kokybę 

vertinimą skirtingose darbo vietose 

Operaciniai  centrai 

Dabartinių žinių apie slaugos kokybę vertinimas, 

n (proc.) 

Puikios Geros Vidutiniškos Blogos 
Neturi 

žinių 

 

Pilvo chirurgijos     (n=30 ) 10(33,3) 17(56,7) 3(10,0) - - 

Širdies chirurgijos  (n=15 ) 3(20,0) 7(46,7) 5(33,3) - - 

Urologijos                (n=12 ) 1(8,3) 8(66,7) 3(25,0) - - 

LOR, Akių ligų, Akušerijos ir 

ginekologijos, Plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos (n=16) 

4(12,5) 20(68,8) 6(18,8) - - 

Širdies aritmijų ir 

rentgenochirurgijos (n=30 ) 
1(6,7) 11(66,7) 4(26,7) - - 

 χ
2 
=11,491, p=0,175 

 

Žinių vertinimas tarp kitų skirtingų socialinių - demografinių charakteristikų operacinės slaugytojų 

statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p>0,05). 

 Tyrime dalyvavusių operacinės slaugytojų taip pat buvo prašoma nurodyti, kaip jie vertina slaugos 

kokybę Lietuvos mastu. Puikiai ir gerai slaugos kokybę Lietuvos mastu vertina 36,9 proc. (n=38) 

operacinės slaugytojų, o šiek tiek daugiau nei pusė (n=52, 50,5 proc.) – vidutiniškai. Tuo tarpu blogai 

slaugos kokybę Lietuvos mastu vertina 11,7 proc.(n=12) apklaustų  operacinės slaugytojų (8 pav.). 
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8 pav. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal slaugos kokybės Lietuvos mastu vertinimą  

 

 

Įvertinus kaip slaugos kokybę Lietuvos mastu vertina skirtingų socialinių - demografinių 

charakteristikų operacinės slaugytojai nustatyta, kad daugiausiai puikiai ir gerai slaugos kokybę 

Lietuvos mastu vertinančių operacinės  slaugytojų buvo tarp slaugytojų, kurių amžius – iki 38 m. 

(n=14, 51,9 proc.), taip pat vienišų (n=11, 37,9 proc.), baigusiųjų kolegiją (n=24, 40 proc.), dirbančių 

vyresniaisiais slaugytojais/slaugos administratoriais (n=2, 100 proc.), kurių profesinė patirtis – iki 12 

metų (n=15, 57,7 proc.), darbo stažas operacinėje sudaro iki 11 m. (n=16, 55,2 proc.), kurie dirba 1 

etato ar mažesniu krūviu (n=12, 42,9 proc.).  

Vidutiniškai slaugos kokybę Lietuvos mastu vertinančių operacinės slaugytojų daugiausiai buvo 

tarp operacinės slaugytojų, kurių amžius – nuo 39 iki 43 m. (n=19, 63,3 proc.), taip pat nevienišų 

(n=38, 51,4 proc.), baigusiųjų kolegiją (n=33, 55 proc.), dirbančių klinikiniais slaugytojais (n=52, 51,5 

proc.), kurių profesinė patirtis – 26 ir daugiau metų (n=14, 58,3 proc.), darbo stažas operacinėje 24 ir 

daugiau metų (n=16, 64 proc.), kurie dirba daugiau nei 1 etato krūviu (n=39, 52  proc.) (10 lentelė). 
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10 lentelė. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal slaugos kokybės Lietuvos mastu vertinimą 

skirtingose demografinėse grupėse 

Parametrai 

Slaugos kokybės Lietuvos mastu vertinimas, n (proc.) 

Puiki Gera Vidutiniška Bloga 
Neturi 

nuomonės 

Amžius, (m.) 

≤38     (n=27) - 14(51,9) 8(29,6) 5(18,5) - 

39-43  (n=30) - 6(20,0) 19(63,3) 4(13,3) 1(3,3) 

44-50  (n=26) - 10(38,5) 14(53,8) 2(7,7) - 

≥ 51    (n=20) 1(5,0) 7(35,0) 11(55,0) 1(5,0) - 

χ
2 
=16,380, p=0,174 

Šeimyninė 

padėtis 

Vieniši      (n=29) - 11(37,9) 14(48,3) 4(13,8) - 

Nevieniši  (n=74) 1(1,4) 26(35,1) 38(51,4) 8(10,8) 1(1,4) 

χ
2 
=1,027, p=0,906 

Išsilavinimas 

Kolegija         (n=60) - 24(40,0) 33(55,0) 3(5,0) - 

Universitetas (n=43) 1(2,3) 13(30,2) 19(44,2) 9(20,9) 1(2,3) 

χ
2 
=9,492, p=0,050 

Pareigos 

Slaugytojas (n=101 ) - 36(35,6) 52(51,5) 12(11,9) 1(1,0) 

Vyresnysis slaugytojas/ 

slaugos administratorius 

(n= 2) 

1(50,0) 1(50,0) - - - 

χ
2 
=51,900, p=0,001 

Profesinė 

patirtis, (m.) 

≤12    (n=26) - 15(57,7) 9(34,6) 2(7,7) - 

13-18 (n=26) - 9(34,6) 13(50,0) 4(15,4) - 

19-25 (n=26) - 6(23,1) 15(57,7) 4(15,4) 1(3,8) 

≥ 26   (n=24) 1(4,2) 7(29,2) 14(58,3) 2(8,3) - 

χ
2 
=14,121, p=0,293 

Darbo stažas 

operacinėje, 

(m.) 

≤11         (n=29) - 16(55,2) 11(37,9) 2(6,9) - 

12-15,5  (n=22) - 6(27,3) 11(50,0) 5(22,7) - 

15,6 -23 (n=26) - 10(38,5) 13(50,0) 2(7,7) 1(3,8) 

≥ 24        (n=25) 1(4,0) 5(20,0) 16(64,0) 3(12,0) - 

χ
2 
=16,233, p=0,181 

Darbo krūvis 

≤1 etatas   (n=28) - 12(42,9) 13(46,4) 3(10,7) - 

> 1 etatas  (n=75) 1(1,3) 25(33,3) 39(52,0) 9(12,0) 1(1,3) 

χ
2 
=1,416, p=0,841 

 

Slaugos kokybės Lietuvos mastu vertinimas statistiškai reikšmingai išsiskyrė tarp operacinės 

slaugytojų, užimančių skirtingas pareigas bei skirtingą išsilavinimą turinčių operacinės slaugytojų. Kas 

rodo, kad palankiausiai slaugos kokybę Lietuvos mastu vertina operacinės slaugytojai, dirbantys 

vyresniaisiais slaugytojais/slaugos administratoriais (p=0,001)  bei baigusieji kolegiją (p=0,050)  

Daugiausiai puikiai ir gerai slaugos kokybę Lietuvos mastu vertinančių operacinės slaugytojų 

buvo tarp operacinės slaugytojų dirbančiu Širdies chirurgijos centre (n=9, 60 proc.). Vidutiniškai 

slaugos kokybę Lietuvos mastu įvertino Urologijos centre (n=8, 66,7 proc.) bei LOR, Akių ligų, 

Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centruose (n=8, 62,5 proc.) 

dirbančių operacinės slaugytojų (11 lentelė). 

 



 

 

 

 

48 

11 lentelė. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal slaugos kokybės Lietuvos mastu 

vertinimą skirtingose darbo vietose 

Operaciniai centrai 

Slaugos kokybės Lietuvos mastu vertinimas, n (proc.) 

Puiki Gera Vidutiniška Bloga 
Neturi 

nuomonės 

 

Pilvo chirurgijos      (n=30 ) - 11(36,7) 12(40,0) 6(20,0) 1(3,3) 

Širdies chirurgijos   (n=15 ) - 9(60,0) 5(33,3) 1(6,7) - 

Urologijos                 (n= 12) - 4(33,3) 8(66,7) - - 

LOR, Akių ligų, Akušerijos ir 

ginekologijos, Plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos (n=16) 

2(6,3) 4(12,5) 18(62,5) 6(18,8) - 

Širdies aritmijų ir 

rentgenochirurgijos  (n=30 ) 
- 6(36,7) 9(56,7) 1(6,7) - 

 χ
2 
=20,466, p=0,201 

 

 

Slaugos kokybės Lietuvos mastu vertinimas tarp kitų skirtingų socialinių - demografinių 

charakteristikų operacinės slaugytojų statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p>0,05). 

Tyrimo metu, operacinės slaugytojai vertino ligoninės, kurioje dirbama, slaugos kokybę (9 pav). 

Kaip matyti iš gautų rezultatų, kiek daugiau nei pusė operacinės slaugytojų (n=53, 51,4 proc.) 

ligoninės slaugos kokybę vertina puikiai ir gerai, o 42,7 proc., (n=44) – tik vidutiniškai. Tuo tarpu 4,9 

proc. (n=5) operacinės slaugytojų nurodė, kad jie ligoninės slaugos kokybę vertina blogai. 

 

 

                 

9 pav. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal ligoninės slaugos kokybės vertinimą  

 

Daugiausiai puikiai ir gerai ligoninės slaugos kokybę vertinančių operacinės slaugytojų buvo tarp 

vyresnių nei 51 m. operacinės  slaugytojų (n=15, 75 proc.), taip pat nevienišų (n=40, 54 proc.), 

baigusiųjų kolegiją (n=32, 53,3 proc.), dirbančių vyresniaisiais slaugytojais/slaugos administratoriais 
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(n=2, 100 proc.), kurių profesinė patirtis didesnė nei 26 metai (n=14, 58,3 proc.), darbo stažas 

operacinėje – nuo 15,6 iki 23 metų (n=15, 57,6 proc.), kurie dirba 1 etato ar mažesniu krūviu (n=10, 

57,2 proc.). 

Vidutiniškai ligoninės slaugos kokybę vertinančių operacinės slaugytojų buvo tarp nuo 39 iki 43 

m. operacinės  slaugytojų (n=18, 60 proc.), taip pat vienišų (n=15, 51,7 proc.), baigusiųjų kolegiją 

(n=26, 43,3 proc.), dirbančių klinikiniais slaugytojais (n=44, 43,6proc.), kurių profesinė patirtis nuo 19 

iki 25 m. (n=13, 50proc.), darbo stažas operacinėje – nuo 12 iki 15,5 metų (n=10, 45,5 proc.), kurie 

dirba daugiau nei 1 etato krūviu (n=33, 44 proc.)  (12  lentelė). 

 

12 lentelė. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal ligoninės slaugos kokybės vertinimą 

skirtingose demografinėse grupėse 

Parametrai 

Ligoninės slaugos kokybės vertinimas, n (proc.) 

Puiki Gera Vidutiniška Bloga 
Neturi 

nuomonės 

Amžius, (m.) 

≤ 38    (n=27) - 15(55,6) 9(33,3) 3(11,1) - 

39-43  (n=30) 2(6,7) 8(26,7) 18(60,0) 1(3,3) 1(3,3) 

44-50  (n=26) 2(7,7) 11(42,3) 12(46,2) 1(3,8) - 

≥ 51    (n=20) 2(10,0) 13(65,0) 5(25,0) - - 

χ
2 
=16,992, p=0,150 

Šeimyninė 

padėtis 

Vieniši      (n=29) 2(6,9) 11(37,9) 15(51,7) 1(3,4) - 

Nevieniši  (n=74) 4(5,4) 36(48,6) 29(39,2) 4(5,4) 1(1,4) 

χ
2 
=1,927, p=0,749 

Išsilavinimas 

Kolegija         (n=60) 3(5,0) 29(48,3) 26(43,3) 1(1,7) 1(1,7) 

Universitetas (n=43) 3(7,0) 18(41,9) 18(41,9) 4(9,3) - 

χ
2 
=4,136, p=0,388 

Pareigos 

Slaugytojas     (n=101) 5(4,9) 46(45,5) 44(43,6) 5(4,9) 1(1,0) 

Vyresnysis 

slaugytojas/slaugos 

administratorius (n=2 ) 

1(50,0) 1(50,0) - - - 

χ
2 
=7,831, p=0,098 

Profesinė 

patirtis, (m.) 

≤ 12     (n=26) - 14(53,8) 11(42,3) 1(3,8) - 

13-18   (n=26) 2(7,7) 10(38,5) 11(42,3) 2(7,7) 1(3,8) 

19-25   (n=26) 2(7,7) 10(38,5) 13(50,0) 1(3,8) - 

≥ 26      (n=24) 2(8,3) 12(50,0) 9(37,5) 1(4,2) - 

χ
2 
=7,091, p=0,852 

Darbo stažas 

operacinėje, 

(m.) 

≤ 11          (n=29) - 15(51,7) 13(44,8) 1(3,4) - 

12-15,5    (n=22) 1(4,5) 8(36,4) 10(45,5) 3(13,6) - 

15,6 -23   (n=26) 1(3,8) 14(53,8) 10(38,5) - 1(3,8) 

≥ 24          (n=25) 4(16,0) 9(36,0) 11(44,0) 1(4,0) - 

χ
2 
=15,832, p=0,199 

Darbo krūvis 

≤ 1 etatas (n=28 ) 1(3,6) 9(53,6) 7(39,3) 1(3,6) - 

> 1 etatas (n=75) 5(6,7) 32(42,7) 33(44,0) 4(5,3) 1(1,3) 

χ
2 
=1,476, p=0,831 

 

 

Daugiausiai puikiai ir gerai ligoninės slaugos kokybę vertina operacinės slaugytojai dirbantys 

Urologijos centre (n=9, 75 proc.). LOR, Akių ligų , Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir 
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rekonstrukcinės chirurgijos centruose (n=20, 68,8 proc.) ir Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos 

centre (53,3 proc.) dirbantys operacinės slaugytojai ligoninės slaugos kokybę vertina vidutiniškai (13 

lentelė). 

 

13 lentelė. Operacinės slaugytojų pasiskirstymas pagal ligoninės slaugos kokybės vertinimą 

skirtingose darbo vietose 

Operaciniai centrai 

Ligoninės slaugos kokybės vertinimas, n (proc.) 

Puiki Gera Vidutiniška Bloga 
Neturi 

nuomonės 

 

Pilvo chirurgijos     (n=30 ) 3(10,0) 15(50,0) 10(33,3) 2(6,7) - 

Širdies chirurgijos  (n=15 ) 1(6,7) 8(53,3) 4(26,7) 1(6,7) 1(6,7) 

Urologijos                (n=12 ) - 9(75,0) 3(25,0) - - 

LOR, Akių ligų, Akušerijos ir 

ginekologijos, Plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos (n=16 ) 

2(6,3) 4(12,5) 20(68,8) 4(12,5) - 

Širdies aritmijų ir 

rentgenochirurgijos (n=30)  
1(3,3) 6(43,3) 9(53,3) - - 

 χ
2 
=24,283 p=0,083 

 

 

Tačiau statistiškai reikšmingo ryšio tarp gautų rezultatų ir operacinės slaugytojų socialinių–

demografinių charakteristikų nebuvo (p>0,05), kas rodo, kad ligoninės slaugos kokybės vertinimas 

statistiškai reikšmingai nuo operacinės slaugytojų socialinių - demografinių rodiklių nepriklauso ir 

skirtingų socialinių - demografinių grupių operacinės slaugytojai ligoninės slaugos kokybę vertina 

statistiškai panašiai. 

 

Išanalizavus tyrimo metu gautus rezultatus nustatyta, kad bendras operacinės slaugytojų 

kompetencijos vertinimo vidurkis sudarė 80,05 balo. Aukštąjį išsilavinimą turintys operacinės 

slaugytojai savo profesinę kompetenciją vertino aukščiau nei operacinės slaugytojai baigę kolegiją.  

Aukščiau  savo profesinę kompetenciją vertino  operacinės slaugytojai, dirbantys Pilvo chirurgijos, 

Širdies chirurgijos bei  Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos centruose, nei  operacinės slaugytojai 

dirbantys Urologijos ar LOR, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės 

chirurgijos centruose. 

30,1 proc. operacinės slaugytojų nepriklausomumo lygmuo darbe yra aukštas ar pakankamai 

aukštas, 57,3 proc. – vidutinis, 11,7proc. – žemas. 

60,2 proc. operacinės slaugytojų dabartiniu darbu yra labai ar pakankamai patenkinti, 30,1 proc. 

operacinės slaugytojų dabartiniu darbu yra vidutiniškai patenkinti. Vyresnieji operacinės 

slaugytojai/slaugos administratoriai, savo darbu yra patenkinti labiau nei klinikiniai slaugytojai.  

78,7 proc. operacinės slaugytojų dabartines žinias apie slaugos kokybę vertino puikiai ar gerai, 

21,4 proc. operacinės slaugytojų šias žinias vertino vidutiniškai. Operacinės slaugytojai dirbantys 
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didesniu nei 1 etato krūviu savo  žinias apie slaugos kokybę vertino geriau, nei dirbantieji 1 etato ar 

mažesniu krūviu. 

35,9 proc. operacinės slaugytojų slaugos kokybę Lietuvos mastu vertino puikiai ir gerai, 50,5 

proc.– vidutiniškai. Blogai slaugos kokybę Lietuvos mastu vertino 11,7 proc. apklaustų operacinės 

slaugytojų. Palankiausiai slaugos kokybę Lietuvos mastu vertino operacinės slaugytojai, dirbantys 

vyresniaisiais slaugytojais/slaugos administratoriais bei baigusieji kolegiją.  

51,4 proc. operacinės slaugytojų ligoninės, kurioje dirbama, slaugos kokybę vertino puikiai ir 

gerai, 42,7 proc. – vidutiniškai.  

 

 

3.2. Operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos elementų naudojimo    

            dažnumo vertinimas 

 

Kiekvienai iš septynių slaugytojų profesinės kompetencijos kategorijų paskaičiuotas vidutinis 

vertinimo rangas. Jei vertinimo rangas didesnis nei 2 balai, priimama prielaida, kad slaugytojo 

kompetencijos kategorija (elementai) naudojama dažnai. 

Įvertinus operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos elementų naudojimo dažnumo vidurkius 

nustatyta, kad  dažniausiai operacinės slaugytojams tenka naudoti  kritinių situacijų valdymo 

kategorijos kompetencijos elementus (vidutinis rangas – 2,2), kiek rečiau – darbo vaidmens (vidutinis 

rangas – 1,77), pagalbos vaidmens (vidutinis rangas – 1,31), terapinių intervencijų (vidutinis rangas – 

1,28) ir diagnostinių funkcijų kategorijų kompetencijos elementus (vidutinis rangas – 1,2), rečiausiai – 

kokybės užtikrinimo (vidutinis rangas – 1,02)  ir mokymo/instruktavimo (vidutinis rangas – 0,75) 

kategorijų kompetencijos elementus (10 pav.). 
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10 pav. Kompetencijos elementų vartojimo dažnumo skalių vidurkiai (vidutinis rangas) 

 

 

 Įvertinus, kaip atskirus kompetencijų elementus naudoja skirtingų socialinių - demografinių 

charakteristikų operacinės slaugytojai, kritinių situacijų valdymo kategorijoje buvo nustatytas 

reikšmingas neigiamas ryšys tarp skirtingą išsilavinimą turinčių operacinės slaugytojų (14 lentelė). 

 Kritinių situacijų valdymo (t =-3,185, p=0,002) ir pagalbos vaidmens (t =-2,010, p=0,047) 

kategorijų kompetencijos elementus dažniau linkę naudoti operacinės slaugytojai, baigę universitetą 

(n=43), nei operacinės slaugytojai baigę kolegiją (n=60),. 

Diagnostinių funkcijų kategorijos kompetencijos elementus dažniausiai linkę naudoti operacinės 

slaugytojai, turintys trumpiausią (iki 11 m.) darbo stažą operacinėje, rečiausiai – operacinės 

slaugytojai, turintys didesnį nei 24 m. darbo stažą (F=2,815, p=0,043). 
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14 lentelė. Kompetencijos elementų naudojimo dažnumo vidurkiai skirtingose demografinėse 

operacinės slaugytojų grupėse 

Parametrai 
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Amžius, (m.) 

 ≤ 38    (n=27) 1,43 1,50 0,81 1,28 2,24 1,32 1,09 1,78 

39-43  (n=30) 1,47 1,42 0,89 1,40 2,26 1,46 1,12 1,76 

44-50  (n=26) 1,28 1,18 0,68 0,98 2,08 1,07 0,93 1,80 

≥ 51     (n=20) 1,27 1,05 0,58 1,09 2,20 1,21 0,89 1,74 

F 0,967 2,006 1,403 2,025 0,366 1,516 0,451 0,042 

p 0,412 0,118 0,246 0,115 0,778 0,215 0,717 0,988 

Šeimyninė 

padėtis 

Vieniši     (n=29) 1,29 1,20 0,70 1,24 2,13 1,18 0,93 1,65 

Nevieniši (n=74) 1,40 1,35 0,78 1,19 2,22 1,31 1,06 1,82 

t -0,960 -0,908 -0,593 0,317 -0,599 -0,832 -0,712 -1,176 

p 0,340 0,366 0,554 0,752 0,551 0,408 0,478 0,242 

Išsilavinimas 

Kolegija (n=60) 1,30 1,19 0,78 1,14 2,03 1,18 0,94 1,68 

Universitetas  

(n=43) 
1,48 1,48 0,72 1,29 2,44 1,41 1,14 1,90 

t 1,760 -2,010 0,521 -1,086 -3,185 -1,631 -1,196 -1,709 

p 0,082 0,047 0,603 0,280  0,002 0,106 0,234 0,091 

Profesinė 

patirtis, (m.) 

 ≤12   (n=26) 1,40 1,34 0,77 1,44 2,16 1,34 1,05 1,73 

13-18 (n=26) 1,49 1,51 0,92 1,23 2,33 1,40 1,07 1,88 

19-25 (n=26)  1,24 1,25 0,61 1,06 2,11 1,10 0,89 1,61 

≥ 26   (n=24) 1,31 1,08 0,66 1,01 2,17 1,20 0,99 1,84 

F 1,273 1,567 1,534 2,095 0,508 0,977 0,250 0,898 

p 0,288 0,202 0,211 0,106 0,677 0,407 0,861 0,445 

Darbo stažas 

operacinėje, 

(m.) 

≤ 11        (n=29) 1,45 1,53 0,78 1,44 2,24 1,47 1,18 1,71 

12-15,5  (n=22) 1,35 1,31 0,83 1,27 2,18 1,25 0,82 1,68 

15,6 -23 (n=26) 1,35 1,17 0,69 1,05 2,29 1,15 1,04 1,87 

≥ 24        (n=25) 1,27 1,15 0,67 0,97 2,04 1,14 0,91 1,78 

F 0,550 1,569 0,424 2,815 0,643 1,338 0,975 0,406 

p 0,650 0,202 0,736  0,043 0,589 0,267 0,408 0,749 

Darbo 

krūvis 

dabartinėje 

ligoninėje 

≤ 1 etatas (n=28) 1,39 1,45 0,84 1,16 2,21 1,34 1,05 1,71 

> 1 etatas (n=75) 1,36 1,25 0,72 1,22 2,20 1,25 1,01 1,80 

t 0,256 1,211 0,876 -0,329 0,069 0,509 0,199 -0,613 

p 0,799 0,229 0,383 0,743 0,945 0,612 0,843 0,541 

PASTABA. Vertinama pagal keturių įverčių Likert skalę : 0 –  nenaudojamas darbe, 1 – naudojamas labai 

retai, 2 – naudojamas retkarčiais, 3 – naudojamas labai dažnai. Dažniausiai naudojami elementai 

(≥2) paryškinti. 

 
 

Pagalbos vaidmens (F=3,817, p=0,006), mokymo/instruktavimo (F=2,613, p=0,040), terapinių 

intervencijų (F=4,258, p=0,003) bei kokybės užtikrinimo (F=2,990, p=0,022) kategorijų 

kompetencijos elementus dažniau naudojo operacinės slaugytojai, dirbantys Širdies aritmijos ir 

rentgenochirurgijos centre bei LOR, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir 



 

 

 

 

54 

rekonstrukcinės chirurgijos centruose, nei kad operacinės slaugytojai, dirbantys Pilvo chirurgijos, 

Širdies chirurgijos ar Urologijos centruose (15 lentelė). 

 Be to, nustatyta ir tai, kad operacinės slaugytojai, dirbantys Širdies aritmijos ir rentgenochirurgijos 

centre bei LOR, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos 

centruose, turi didesnį bendrą kompetencijų elementų naudojimo dažnumo rodiklį (F=2,681, 

p=0,036). 

 

15 lentelė. Kompetencijos elementų naudojimo dažnumo vidurkiai skirtingose operacinės slaugytojų 

darbo vietose 

Operaciniai centrai 
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Pilvo chirurgijos     (n=30 ) 1,33 1,27 0,71 1,14 2,18 1,06 0,99 1,81 

Širdies chirurgijos  (n=15 )  1,11 0,94 0,48 1,17 2,03 1,05 0,50 1,51 

Urologijos                (n=12 ) 1,18 0,88 0,52 0,93 1,80 1,01 0,79 1,87 

LOR, Akių ligų, Akušerijos 

ir ginekologijos, Plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos 

(n=16 ) 

1,57 1,46 0,96 1,42 2,31 1,76 1,40 1,79 

Širdies aritmijų ir 

rentgenochirurgijos (n=30 ) 
1,52 1,61 0,91 1,27 2,39 1,46 1,19 1,83 

F 2,681 3,817 2,613 0,975 2,049 4,258 2,990 0,746 

P 0,036  0,006  0,040 0,425 0,093  0,003  0,022 0,563 

PASTABA. Vertinama pagal keturių įverčių Likert skalę : 0 –  nenaudojamas darbe, 1 – naudojamas labai 

retai, 2 – naudojamas retkarčiais, 3 – naudojamas labai dažnai. Dažniausiai naudojami elementai 

(≥2) paryškinti. 

 

 

Visais kitais atvejais kompetencijos elementų naudojimo dažnumas tarp skirtingų socialinių -

demografinių operacinės slaugytojų charakteristikų statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p>0,05). Tai 

rodo, kad skirtingo amžiaus, šeimyninės padėties, pareigų, profesinės patirties ir darbo krūvio 

operacinės slaugytojai atskiras kompetencijos elementus naudojo statistiškai panašiu dažnumu. 

 

Įvertinus operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos elementų naudojimo dažnumo vidurkius 

nustatyta, kad dažniausiai operacinės slaugytojams tenka naudoti kritinių situacijų valdymo 

kategorijos kompetencijos elementus, kiek rečiau – darbo vaidmens, pagalbos vaidmens, terapinių 

intervencijų ir diagnostinių funkcijų kategorijų kompetencijos elementus, rečiausiai – kokybės 

užtikrinimo ir mokymo/instruktavimo kategorijų kompetencijos elementus.  
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Kritinių situacijų valdymo ir pagalbos vaidmens kategorijų kompetencijos elementus dažniau linkę 

naudoti aukštąjį universitetinį išsimokslinimą įgiję operacinės slaugytojai. Diagnostinių funkcijų 

kategorijos kompetencijos elementus dažniausiai linkę naudoti operacinės slaugytojai, turintys 

trumpiausią (iki 11 m.) darbo stažą, rečiausiai – operacinės slaugytojai, turintys didesnį nei 24 m. 

darbo stažą. Pagalbos vaidmens, mokymo/instruktavimo, terapinių intervencijų bei kokybės 

užtikrinimo kategorijų kompetencijos elementus dažniau naudoja operacinės slaugytojai, dirbantys 

Širdies aritmijos ir rentgenochirurgijos centre bei LOR, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, 

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centruose. Operacinės slaugytojai, dirbantys minėtose 

centruose turi ir didesnį bendrą kompetencijų elementų naudojimo dažnumo rodiklį.  

 

 

3.3. Operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos elementų vertinimas 

 

Tyrime dalyvavusių operacinės slaugytojų buvo prašoma įvertinti praktikoje naudojamus 

profesinės kompetencijos elementus. Nustatyta, kad geriausiai operacinės slaugytojai vertino kritinių 

situacijų valdymo (vidutinis rangas – 3,23), darbo vaidmens (vidutinis rangas – 2,9), terapinių 

intervencijų (vidutinis rangas – 2,53), pagalbos vaidmens (vidutinis rangas – 2,47), diagnostinių 

funkcijų (vidutinis rangas – 2,36), kokybės užtikrinimo (vidutinis rangas – 2,24) kategorijų 

kompetencijos elementus,  tuo tarpu prasčiausiai – mokymo/instruktavimo kategorijos kompetencijos 

elementus (vidutinis rangas – 1,85) (11 pav.). 

 

 

 
11 pav. Kompetencijos elementų vertinimo skalių vidurkiai (vidutinis rangas) 
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Bendras kompetencijos vertinimas (F=3,277, p=0,024), mokymo/instruktavimo (F=2,784, 

p=0,045), diagnostinių funkcijų (F=3,231, p=0,026) ir terapinių intervencijų (F=2,970, p=0,036) 

kategorijų kompetencijos elementų vidurkiai statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp skirtingo amžiaus 

operacinės slaugytojų (16 lentelė). Mokymo/instruktavimo, diagnostinių funkcijų kategorijų 

kompetencijos elementus geriau vertino jauniausi (iki 38 m.) operacinės slaugytojai. Terapinių 

intervencijų kategorijos kompetencijos elementus geriau vertino iki  43 m. amžiaus operacinės 

slaugytojai. Be to, jauniausi operacinės slaugytojai (iki 38 m.) geriau nei kitų amžiaus grupių 

operacinės slaugytojai vertino bendrą kompetenciją. 

Diagnostinių funkcijų, kritinių situacijų valdymo, terapinių intervencijų ir kokybės užtikrinimo 

kategorijų kompetencijos elementus vertinimai statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp operacinės 

slaugytojų, turinčių skirtingą išsilavinimą. Nustatytas reikšmingas neigiamas ryšys. Universitetą baigę 

operacinės slaugytojai geriau vertino diagnostinių funkcijų (t=-2,655, p=0,009) , kritinių situacijų 

valdymo (t=-3,813, p=0,001), terapinių intervencijų (t=-2,242, p=0,027) ir kokybės užtikrinimo (t=-

2,545, p=0,012) kategorijų kompetencijos elementus, bei bendrą kompetenciją (t=2,771, p=0,007), nei 

operacinės slaugytojai, baigę kolegiją. 

Diagnostinių funkcijų kategorijos kompetencijos elementų vertinimas statistiškai reikšmingai 

priklausė nuo operacinės slaugytojų profesinės patirties. Trumpesnę profesinę patirtį (iki 12 metų) 

turintys operacinės slaugytojai geriau vertino diagnostinių funkcijų kategorijos kompetencijos 

elementus (F=3,476, p=0,019). 

Diagnostinių funkcijų ir terapinių intervencijų kategorijų kompetencijos elementų vertinimo 

vidurkiai statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp operacinės slaugytojų, turinčių skirtingą darbo stažą 

operacinėje. Operacinės slaugytojai, turintys trumpiausią darbo stažą (iki 11 m.), geriau vertino 

diagnostinių funkcijų (F=4,769, p=0,004) ir terapinių intervencijų (F=3,160, p=0,028) kategorijų 

kompetencijos elementus. 

Pagalbos vaidmens kategorijos kompetencijos elementų vertinimas statistiškai reikšmingai 

priklausė nuo operacinės slaugytojų darbo krūvio. 1 etatu ar mažesniu darbo krūviu dirbantys 

operacinės slaugytojai geriau vertino pagalbos vaidmens kategorijos kompetencijos elementus 

(t=2,339, p=0,021), nei kad operacinės slaugytojai, dirbantys didesniu nei 1etato darbo krūviu. 
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16 lentelė. Kompetencijos elementų vertinimo vidurkiai skirtingose demografinėse operacinės 

slaugytojų grupėse 

Parametrai 
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Amžius, (m.) 

 ≤ 38   (n=27) 2,65 2,63 2,03 2,65 3,35 2,69 2,47 2,99 

39-43  (n=30) 2,57 2,56 1,94 2,40 3,31 2,70 2,36 2,90 

44-50  (n=26) 2,38 2,37 1,76 2,13 3,05 2,31 2,01 2,91 

≥ 51    (n=20) 2,30 2,25 1,56 2,19 3,16 2,32 2,03 2,76 

F 3,277 1,712 2,784 3,231 1,367 2,970 2,267 0,652 

p 0,024 0,169  0,045 0,026 0,257  0,036 0,085 0,584 

Šeimyninė 

padėtis 

Vieniši    (n= 29) 2,61 2,44 1,99 2,44 3,36 2,73 2,29 3,01 

Nevieniši (n=74 ) 2,45 2,48 1,79 2,32 3,18 2,45 2,21 2,85 

t 1,573 -0,257 1,477 0,787 1,403 1,972 0,454 1,274 

p 0,119 0,798 0,143 0,433 0,164 0,051 0,651 0,206 

Išsilavinimas 

Kolegija  

(n=60 ) 
2,39 2,40 1,79 2,21 3,05 2,41 2,07 2,81 

Universitetas  

(n=43) 
2,64 2,56 1,92 2,56 3,49 2,70 2,47 3,02 

t 2,771 -1,188 -1,017 -2,655 -3,813 -2,242 -2,545 -1,950 

p 0,007 0,237 0,311 0,009  0,001  0,027  0,012  0,054 

Profesinė 

patirtis, (m.) 

≤ 12    (n=26)  2,59 2,47 1,91 2,61 3,35 2,70 2,37 2,96 

13-18  (n=26) 2,54 2,66 1,89 2,46 3,21 2,63 2,28 2,88 

19-25  (n=26) 2,45 2,40 1,78 2,25 3,24 2,43 2,17 2,91 

≥ 26    (n=24) 2,33 2,31 1,74 2,05 3,08 2,28 2,04 2,78 

F 1,737 1,328 0,469 3,476 0,817 2,290 0,824 0,476 

p 0,164 0,270 0,705 0,019 0,488 0,083 0,484 0,700 

Darbo stažas 

operacinėje, 

(m.) 

≤ 11      (n=29) 2,61 2,57 1,93 2,59 3,38 2,78 2,41 2,93 

12-15,5  (n=22) 2,50 2,55 1,86 2,54 3,11 2,57 2,17 2,84 

15,6 -23 (n=26) 2,46 2,42 1,80 2,25 3,28 2,35 2,24 2,93 

≥ 24      (n=25) 2,34 2,30 1,72 1,99 3,08 2,32 2,02 2,83 

F 1,777 0,911 0,542   4,769 1,441  3,160 1,199 0,230 

p 0,156 0,439 0,655 0,004 0,236 0,028 0,314 0,875 

Darbo 

krūvis  

≤ 1 etatas (n=28) 2,56 2,71 1,93 2,42 3,26 2,59 2,35 2,88 

> 1 etatas (n=75) 2,47 2,38 1,81 2,34 3,22 2,50 2,20 2,90 

t 0,848 2,339 0,853 0,543 0,251 0,609 0,851 -0,238 

p 0,399  0,021 0,396 0,588 0,802 0,544 0,397 0,812 

PASTABA. Vertinama pagal klausimyną  (Slaugytojo kompetencijos skalė): 0-25 –žema kompetencija 

(1), 25-50 - pakankamai aukšta kompetencija (2); 50-75- aukšta kompetencija (3); 75 - 100 – labai 

aukšta kompetencija (4). Aukščiau vertinami elementai ( ≥2) paryškinti. 
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Kritinių situacijų valdymo kategorijos kompetencijos elementus geriau vertino operacinės 

slaugytojai, dirbantys Pilvo chirurgijos bei Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos centruose (F=4,328, 

p=0,003) (17 lentelė). 

Terapinių intervencijų kategorijos kompetencijos elementus geriau vertino operacinės slaugytojai, 

dirbantys LOR, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos bei 

Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos centruose (F=4,455, p=0,002). 

Operacinės slaugytojai, dirbantys Urologijos centre, prasčiau nei kitose centruose dirbantys 

operacinės slaugytojai vertino bendrą kompetenciją (F=2,648, p=0,038). 

 

17 lentelė. Kompetencijos elementų vertinimo vidurkiai skirtingose operacinės slaugytojų darbo 

vietose 
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Pilvo chirurgijos      (n=30) 2,55 2,46 1,91 2,35 3,45 2,43 2,30 3,02 

Širdies chirurgijos   (n=15) 2,40 2,30 1,62 2,36 3,10 2,51 2,09 2,91 

Urologijos                 (n=12) 2,14 2,11 1,51 1,92 2,67 1,94 1,82 2,75 

LOR, Akių ligų,Akušerijos 

ir ginekologijos, Plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos  

(n=16 ) 

2,56 2,45 1,99 2,54 3,21 2,86 2,51 2,73 

Širdies aritmijų ir 

rentgenochirurgijos (n=30 ) 
2,59 2,73 1,95 2,45 3,31 2,69 2,27 2,92 

F 2,648 2,452 1,939 1,667 4,328 4,455 1,527 0,885 

p  0,038 0,051 0,110 0,164  0,003  0,002 0,200 0,476 

PASTABA. Vertinama pagal klausimyną (Slaugytojo kompetencijos skalė): 0-25 –žema kompetencija (1), 

25-50 - pakankamai aukšta kompetencija (2); 50-75- aukšta kompetencija (3); 75 - 100 – labai aukšta 

kompetencija (4). Aukščiau vertinami elementai ( ≥2) paryškinti. 

 

 

Kitais atvejais kompetencijos elementų vertinimas statistiškai reikšmingai nuo operacinės 

slaugytojų socialinių - demografinių charakteristikų nesiskyrė, kas rodo, kad skirtingų socialinių – 

demografinių charakteristikų operacinės slaugytojai likusius kategorijų kompetencijos elementus 

vertino statistiškai panašiai (p>0,05). 

 

 

Įvertinus, kaip operacinės slaugytojai vertino praktikoje naudojamus profesinės kompetencijos 

elementus nustatyta, kad geriausiai operacinės slaugytojai vertino kritinių situacijų valdymo 

kategorijos kompetencijos elementus, kiti pagal vertinimą  kompetencijos elementai buvo darbo 

vaidmens, terapinių intervencijų, pagalbos vaidmens, diagnostinių funkcijų, kokybės užtikrinimo 
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kategorijų kompetencijos elementai. Prasčiausiai operacinės slaugytojai vertino 

mokymo/instruktavimo kategorijos kompetencijos elementus. 

 Mokymo/instruktavimo, diagnostinių funkcijų, terapinių intervencijų kategorijų kompetencijos 

elementus geriau vertino operacinės slaugytojai, kurių amžius – iki  43 metų. Jauniausi operacinės 

slaugytojai (iki 38 m.) geriau nei kitų amžiaus grupių operacinės slaugytojai vertino bendrą 

kompetenciją. 

Diagnostinių funkcijų, kritinių situacijų valdymo, terapinių intervencijų ir kokybės užtikrinimo 

kategorijų kompetencijos elementus, bei bendrą kompetenciją geriau vertino universitetinį 

išsimokslinimą įgiję operacinės slaugytojai. 

Trumpesnę profesinę patirtį (iki 12 metų) turintys operacinės slaugytojai geriau vertino 

diagnostinių funkcijų kategorijos kompetencijos elementus. Operacinės slaugytojai, turintys 

trumpiausią darbo stažą (iki 11 m.), geriau vertino diagnostinių funkcijų ir terapinių intervencijų 

kategorijų kompetencijos elementus. 

1 etatu ar mažesniu darbo krūviu dirbantys operacinės slaugytojai geriau vertino pagalbos 

vaidmens kategorijos kompetencijos elementus. 

Kritinių situacijų valdymo kategorijos kompetencijos elementus geriau vertino operacinės 

slaugytojai, dirbantys Pilvo chirurgijos ir Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos centruose. Terapinių 

intervencijų kategorijos kompetencijos elementus geriau  vertino operacinės slaugytojai, dirbantys 

LOR, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos ir  Širdies aritmijų 

ir rentgenochirurgijos centruose.. Operacinės slaugytojai, dirbantys Urologijos centre, prasčiau nei 

kitose centruose dirbantys operacinės slaugytojai vertino bendrą  kompetenciją. 

    Įvertinus gautus rezultatus nustatyta, kad dažniau naudotus kompetencijos elementus operacinės 

slaugytojai įvertino geriau, o rečiau naudojamus – prasčiau. 
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4. TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Slaugytojas teikdamas individualizuotas slaugos paslaugas turi turėti daug žinių ir įgūdžių 

įvairiose srityse bei platų požiūrį į pacientą, jo kompetencijos lygis turi būti ypač aukštas [4]. 

Siekiant nustatyti operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos lygmenį, operacinės slaugytojai 

turėjo įvertinti savo kompetenciją nuo 0 iki 100. Bendras kompetencijos vertinimo vidurkis sudarė 

80,5 balo. Galima daryti prielaidą, kad operacinės slaugytojų kompetencija yra labai aukšta (vertinta 

pagal klausimyną - Slaugytojo kompetencijos skalė). 

Vertinant tyrimo rezultatus, gautas statistiškai reikšmingas ryšys tarp išsilavinimo ir profesinės 

kompetencijos vertinimo lygmens. Geriau savo profesinę kompetenciją vertino aukštąjį universitetinį 

išsimokslinimą įgiję operacinės slaugytojai (p=0,001). Ševcovienės D. atlikto tyrimo metu aukštą 

kompetencijos lygmenį lėmė tiriamųjų pasiskirstymas pagal praktinę patirtį [19]. Japonų mokslininkės 

Li S. atlikto tyrimo metu taip pat nustatytas pakankamai aukštas slaugytojų, turinčių didesnę praktinę 

patirtį, kompetencijos lygmuo [59]. 

Aukščiau savo profesinę kompetenciją įvertino operacinės slaugytojai, dirbantys Pilvo 

chirurgijos (n=30), Širdies chirurgijos (n=15) ir Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos (n=30) 

centruose, nei operacinės slaugytojai dirbantys Urologijos (n=12), Ausų, nosies, gerklės ligų, Akių 

ligų, Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos (n=16) centruose (p=0,001). 

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

didelio profesionalumo. Pasitenkinimas darbu yra susijęs su galimybe panaudoti savo gebėjimus, 

galimybe tobulėti ir kelti kvalifikaciją, vadovavimo kokybę, pastangų įvertinimu ir pripažinimu [12]. 

 Įvertinus operacinės slaugytojų pasitenkinimą darbu buvo nustatyta, kad dabartiniu darbu yra 

patenkinti daugiau nei pusė (60,2 proc.) operacinės slaugytojų, kai nepatenkintų tebuvo (8,7 proc.). 

Pociutės L. ir Zagurskienės D. (2013) atliktame tyrime nustatyta, kad didžioji dalis (82,9 proc.) 

operacinėse dirbančių slaugytojų buvo patenkinti savo darbu ir daugiau nei du trečdaliai (70,7 proc.) iš 

naujo pasirinktų slaugytojo profesiją [12]. S. Žukienė (2008), tirdama slaugytojų - anestezisčių 

pasitenkinimą darbu ir jį įtakojančius veiksnius, nustatė, kad prastas pasitenkinimas darbu yra tarp 

slaugytojų, kurių darbo stažas 11-20 metų [29]. Mūsų atlikto tyrimo duomenimis, nustatyta, kad 

vyresnieji operacinės slaugytojai/slaugos administratoriai savo darbu yra patenkinti labiau, nei 

klinikiniai slaugytojai (p=0,001).  

Vertinant operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos elementų naudojimo dažnį praktikoje 

buvo tiriamos septynios kompetencijos kategorijos atitinkančios operacinės slaugytojų kompetencijai 

keliamus reikalavimus. 
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Operacinės slaugytojai praktikoje dažniausiai naudojo kritinių situacijų valdymo kategorijos 

profesinės kompetencijos elementus (vidutinis rangas – 2,2), kiti profesinės kompetencijos kategorijų 

elementai pagal naudojimo dažnį praktikoje buvo darbo vaidmens (vidutinis rangas – 1,77), pagalbos 

vaidmens (vidutinis rangas – 1,31), terapinių intervencijų (vidutinis rangas – 1,28) ir diagnostinių 

funkcijų (vidutinis rangas – 1,2) kategorijų elementai. Rečiausiai operacinės slaugytojai praktikoje 

naudojo kokybės užtikrinimo (vidutinis rangas – 1,02) ir mokymo/instruktavimo (vidutinis rangas – 

0,75) kategorijų kompetencijos elementus. Šie gauti rezultatai stebina, nes pacientų mokymas ir 

kokybės užtikrinimas  yra vienas iš svarbiausių kiekvienos sveikatos priežiūros įstaigos veiklos 

aspektų. Tačiau šie rezultatai atitinka kitų panašių tyrimo rezultatus. Ševcovienės D. atlikto tyrimo 

metu, kokybės užtikrinimo (vidutinis rangas – 1,89) ir mokymo/instruktavimo (vidutinis rangas – 1,90) 

kategorijų kompetencijos elementai taip pat buvo įvertinti kaip rečiausiai naudojami [19]. Meretoja R. 

atlikto tyrimo metu pagalbos vaidmens kategorija buvo įvertinta, kaip dažniausiai naudojama, 

rečiausiai naudojami mokymo/instruktavimo bei kokybės užtikrinimo kategorijos [53]. 

Kompetencijos elementų naudojimo dažnis didžia dalimi priklauso nuo to kur operacinės 

slaugytojai dirba, kokia jų patirtis. Pagalbos vaidmens, mokymo/instruktavimo, terapinių intervencijų, 

bei kokybės užtikrinimo kategorijų kompetencijos elementus dažniau naudojo operacinės slaugytojai, 

dirbantys Širdies aritmijos ir rentgenochirurgijos centre, bei LOR, Akių ligų, Akušerijos ir 

ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centruose. Operacinės slaugytojai, dirbantys 

minėtose centruose turi ir didesnį bendrą kompetencijų elementų naudojimo dažnumo rodiklį. 

Tyrimo metu buvo tikėtasi, kad didesnę darbo patirtį turintys operacinės slaugytojai kompetencijos 

elementus praktikoje naudojo dažniau, nei mažesnį patirtį turintys operacinės slaugytojai, tačiau gauti 

kitokie rezultatai. Operacinės slaugytojai, kurių profesinė patirtis iki 18 m. kompetencijos elementus 

praktikoje naudojo dažniau, nei operacinės slaugytojai turintys didesnę profesinę patirtį.  

Analizuojant gautus tyrimo duomenis buvo nustatyta, kad išsilavinimas ir darbo stažas  turi įtakos 

kompetencijos elementų naudojimo dažniui. Kritinių situacijų valdymo kategorijos kompetencijos 

elementus dažniau naudojo aukštąjį universitetinį išsimokslinimą įgiję operacinės slaugytojai. 

Diagnostinių funkcijų kategorijos kompetencijos elementus dažniau naudojo trumpiausią (iki 11 m.) 

darbo stažą turintys operacinės slaugytojai. 

Nors operacinės slaugytojų profesinė kompetencija pasižymi aukštu lygmeniu, tačiau 

kompetencijos elementų naudojimo dažnis nėra aukštas. Tik kritinių situacijų valdymo kategorijos 

kompetencijos elementai viršijo bendro vidutinio vertinimo 2 balų. Galima daryti prielaidą, kad 

operacinės slaugytojai neturi galimybės panaudoti turimą kompetenciją kasdieniniame darbe.  

Apie tai byloja ir tyrimo metų gauti duomenys įvertinus operacinės slaugytojų nepriklausomumo 

lygmenį. Atlikto tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė, (57,3 proc.) operacinės slaugytojų 
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nepriklausomumo lygmuo darbe yra vidutinis, 11,7 proc. – žemas. Tai įrodo, kad realioje darbo 

aplinkoje slaugytojams nėra galimybės realizuoti ir plėtoti visus profesinės kompetencijos elementus.  

Slaugytojos yra atsakingos už savo darbą, jos žino savo pareigas ir jas atlieka. Kiekvieno 

slaugytojo funkcijos teisiškai reglamentuotos, pagrįstos nepriklausomybe, autonomija, todėl jie 

prisiima ir visišką atsakomybę [4]. 

Tyrime dalyvavusių operacinės slaugytojų buvo prašoma įvertinti praktikoje naudojamus 

profesinės  kompetencijos elementus. Geriausiai operacinės slaugytojai vertino kritinių situacijų 

valdymo kategorijos profesinės kompetencijos elementus (vidutinis rangas – 3,23), kiti profesinės 

kompetencijos kategorijų elementai pagal vertinimą buvo darbo vaidmens (vidutinis rangas – 2,9), 

terapinių intervencijų (vidutinis rangas – 2,53), pagalbos vaidmens (vidutinis rangas – 2,47), 

diagnostinių funkcijų (vidutinis rangas – 2,36)  ir kokybės užtikrinimo (vidutinis rangas – 2,24) 

kategorijų elementai. Mokymo/instruktavimo kategorijos kompetencijos elementus (vidutinis rangas – 

1,85) operacinės slaugytojai įsisavinę prasčiausiai.  

Paciento mokymas – neatsiejama slaugos dalis, kurios reikia daugeliui pacientui. Jis užima svarbią 

šiandieninės sveikatos priežiūros sistemos vietą. Pagrindinis vaidmuo, organizuojant sveikatos 

mokymą, skiriamas slaugytojai. Didėjant sudėtingesnių operacijų skaičiui, didėja ir pacientų mokymo 

poreikis [15]. 

Kritinių situacijų valdymo kategorijos kompetencijos elementus geriau vertino operacinės 

slaugytojai dirbantys Pilvo chirurgijos bei Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos centruose. Terapinių 

intervencijų kategorijos kompetencijos elementus geriau  vertino operacinės slaugytojai dirbantys 

LOR, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos bei Širdies 

aritmijų ir rentgenochirurgijos centruose. Operacinės slaugytojai, dirbantys Urologijos centre, prasčiau 

nei kitose centruose dirbantys operacinės slaugytojai vertino bendrą savo kompetenciją. 

Operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos elementų vertinimui įtakos turėjo amžius, 

išsilavinimas, profesinė patirtis ir darbo krūvis. Terapinių intervencijų, diagnostinių funkcijų,  

mokymo/instruktavimo kategorijų kompetencijos elementus ir bendrą  kompetenciją geriau vertino 

operacinės slaugytojai kurių amžius iki  43 m. Diagnostinių funkcijų, kritinių situacijų valdymo, 

terapinių intervencijų, kokybės užtikrinimo kategorijų kompetencijos elementus ir bendrą 

kompetenciją geriau vertino aukštąjį universitetinį išsimokslinimą įgiję operacinės slaugytojai. 

Diagnostinių funkcijų kategorijos kompetencijos elementus geriau vertino trumpesnę profesinę patirtį 

(iki 12 metų) turintys operacinės slaugytojai. Diagnostinių funkcijų ir terapinių intervencijų kategorijų 

kompetencijos elementų vertinimo vidurkiai priklausė trumpiausią darbo stažą (iki 11 m.) turintiems 

operacinės slaugytojams. Fitkevičienės A. ir Macijauskienės J. atliktame tyrime įgytas kompetencijas 

geriau vertino ilgesnę darbo patirtį turintys slaugytojai [5]. 
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Pagalbos vaidmens kategorijos kompetencijos elementus geriau vertino 1 etatu ar mažesniu darbo 

krūviu dirbantys operacinės slaugytojai.  

Kompetencijos elementų vertinimo ir naudojimo dažnumo vertinimas buvo panašus, t. y. dažniau 

naudotus kompetencijos elementus operacinės slaugytojai įvertino geriau, o rečiau naudojamus – 

prasčiau. 
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5. IŠVADOS 

 

1. Bendras operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos lygmuo buvo labai aukštas, geriau 

savo profesinę kompetenciją vertino aukštąjį universitetinį išsimokslinimą įgiję operacinės 

slaugytojai. Profesinės kompetencijos lygmuo skyrėsi pagal operacinės profilius, geriau savo 

profesinę kompetenciją vertino operacinės slaugytojai, dirbantys Pilvo chirurgijos, Širdies 

chirurgijos bei Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos centruose, nei operacinės slaugytojai 

dirbantys Urologijos, Ausų, nosies, gerklės ligų, Akių ligų, Akušerijos ir ginekologijos, 

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centruose. 

 

2. Operacinės slaugytojai praktikoje dažniausiai naudojo kritinių situacijų valdymo kategorijos 

profesinės kompetencijos elementus, kiti profesinės kompetencijos kategorijų elementai pagal 

naudojimo dažnį praktikoje buvo darbo vaidmens, pagalbos vaidmens, terapinių intervencijų ir 

diagnostinių funkcijų kategorijų elementai. Ypatingas dėmesys operacinėse turi būti skiriamas 

kokybės užtikrinimui, mokymui, šių kategorijų kompetencijos elementus operacinės 

slaugytojai įvardino kaip naudojamus rečiausiai.  

 

3. Geriausiai operacinės slaugytojai vertino kritinių situacijų valdymo kategorijos profesinės 

kompetencijos elementus, kiti profesinės kompetencijos kategorijų elementai pagal vertinimą 

buvo darbo vaidmens, terapinių intervencijų, pagalbos vaidmens, diagnostinių funkcijų ir 

kokybės užtikrinimo kategorijų elementai. Mokymo/instruktavimo kategorijos kompetencijos 

elementus, operacinės slaugytojai įsisavinę prasčiausiai. 
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6. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

 

1. Atnaujinti operacinės slaugytojų medicinos normą  MN 93:2001 „Operacinės slaugytojas. 

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ vadovaujantys šiuolaikiniais, operacinės slaugos 

praktikai, keliamais reikalavimais. 

 

2. Tolesni moksliniai tyrimai operacinės slaugytojų kompetencijos srityje yra būtini ir turi būti 

tęsiami, siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą, prieinamumą ir kokybę. 

 

3. Sveikatos priežiūros įstaigos administracijai kelti operacinės slaugytojų savarankiškumą, 

plečiant operacinės slaugytojų profesinės kompetencijos ribas. 

 

4. Sveikatos priežiūros įstaigos administracijai sudaryti galimybes operacinės slaugytojams kelti 

kvalifikaciją pagal individualius poreikius. 
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2 PRIEDAS 

 

ANKETA 

 

GERBIAMAS SLAUGYTOJAU, 

 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto magistrantūros studijų studentė Ina  

Naginienė tiria operacinės slaugytojų profesinę kompetenciją. Anketa yra anoniminė. Dalyvavimas 

tyrime yra savanoriškas. Jūsų nuomonė yra  labai svarbi. 

      Iš anksto dėkojame Jums už bendradarbiavimą. 

________________________________________________________________________________ 

    Žemiau pateikiami 74 slaugytojo kompetencijos elementai, kurie yra suskirstyti į septynias 

kategorijas: pagalbos vaidmuo (7 elementai), mokymas/instruktavimas (16 elementai), diagnostinės 

funkcijos (7 elementai), vadybos (kritinių) situacijų valdymas (8 elementai), terapinės intervencijos (10 

elementų), kokybės užtikrinimas (6 elementai), darbo vaidmuo (20 elementų).  

 
Svarbi informacija: klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, mes tik norime sužinoti Jūsų nuomonę.  

 

ID kodas (pildyti nereikia)___________________________ 

 

 

A   DEMOGRAFINIAI   DUOMENYS 

 

01 Jūsų amžius_____________________________________________________metų 

 

02 Jūsų lytis                                                                   Moteris 1 

                                                                                       Vyras 2 

 

 

03 Šeimyninė padėtis           Vieniša/as  1 

            Nevieniša/as  2 

 

04 Išsilavinimas           Medicinos mokykla  1 

            Kolegija   2 

            Universitetas (bakalauras) 3 

            Universitetas (magistrantūra) 4 

 

05 Slaugos licencija      

Bendrosios praktikos  Taip 1/ Ne 2 

Anestezijos ir intensyviosios terapijos Taip 1/ Ne 2 

Operacinės slaugos  Taip 1/ Ne 2 

Kita_________________________________   Taip 1/ Ne 2 

 

06 Pareigos                     Klinikinė slaugytoja  Taip 1/ Ne 2 

             Vyresnioji slaugytoja/slaugos administratorė Taip 1/ Ne 2 

             Ligoninės                          Taip 1/ Ne 2 

 

 

07 Profesinė patirtis (metais) ........................ 

 

07a Jūsų darbo stažas operacinėjė ........................... 
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08 Kokiu krūviu dirbate šioje ligoninėje? 

Mažiau, nei 0,5 etato    1 

0.5 – 0.75 etato    2 

1.0 etato    3 

Daugiau, nei 1.0 etato   4 

 

09a Koks nepriklausomumo lygmuo Jūsų tiesioginiame darbe? 

Labai aukštas    1 

Pakankamai aukštas   2 

Vidutinis    3 

Žemas    4 

Neegzistuoja    5 

 

09b Ar Jūs esate patenkinta savo dabartiniu darbu? 

Labai patenkinta    1 

Pakankamai patenkinta   2 

Vidutiniškai patenkinta   3 

Nepatenkinta    4 

Negaliu įvertinti    5 

 

10a Kaip galėtumėte įvertinti savo dabartines žinias apie slaugos kokybę? 

Puikios    1 

Geros    2 

Vidutiniškos    3 

Blogos    4 

Neturiu žinių    5 

 

10b Kaip vertinate bendrai Lietuvos mastu slaugos kokybę? 

Puikiai    1 

Gerai    2 

Vidutiniškai    3 

Blogai    4 

Neturiu nuomonės   5             

 

11c Kaip vertinate Jūsų ligoninės slaugos kokybę? 

Puikiai    1 

Gerai    2 

Vidutiniškai    3 

Blogai    4 

Neturiu nuomonės   5                          

 

12 Jūsų darbo vietą : 

 Pilvo chirurgijos centras (I operacinis blokas) 

 Širdies chirurgijos centras (II operacinis blokas) 

 Urologijos centras (III operacinis blokas) 

 LOR chirurgijos  centras (IV operacinis blokas) 

 Akių ligų centras (IV operacinis blokas) 

 Akušerijos ir ginekologijos centras (V operacinis blokas)   

 Plastinės ir rekonstrukcinės  chirurgijos centras (VI  operacinis blokas) 

 Širdies aritmijų ir rentgenochirurgijos centras  (VII operacinis blokas) 

 

 

13 Kaip Jūs vertinate savo kompetencijos lygmenį  (nuo 0 iki 100) ......................... 
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Prašome įvertinti kiekvieną teiginį  nuo 0 iki 100 (0-25 –žema, 25-50 - pakankamai aukšta; 50-75- 

aukšta; 75-  100 – labai aukšta kompetencija).  Žymėjimo pavyzdys: X 

 

    Taip pat prašome pažymėti, kaip dažnai naudojate kiekvieną iš kompetencijos elementų savo 

tiesioginiame darbe: 0 – nenaudojamas mano darbe, 1 – naudojamas retai, 2 – naudojamas, 3 – 

naudojamas labai dažnai mano darbe.  

Žymėjimo pavyzdys: 

 

 
El. 

Nr. 

Kompetencijos elementai Nenaudojamas 

mano darbe 

 

Naudojamas 

labai retai 

Naudojamas 

retkarčiais 

Naudojamas 

labai dažnai 

  0 1 2 3 

 Pagalbos vaidmuo     

1. Paciento priežiūros planavimas atitinka 

individualius poreikius 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

2. Parama paciento kovos su liga strategijoms 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

3. Individualios slaugos filosofinis kritinis 

vertinimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

4. Priežiūros plano modifikavimas atsižvelgiant į 

paciento individualius poreikius 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

5. Mokslinių slaugos tyrimų naujovių 

pritaikymas paciento atvejui 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

6. Elgesio kultūros vystymas skyriuje 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

7. Sprendimo priėmimo valdymas atsižvelgiant į 

etines vertybes 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 Mokymas/instruktavimas     

8. Nuolatinis paciento mokymosi poreikių 

žymėjimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

9. Optimalaus laiko parinkimas paciento 

mokymui 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

0 1 2 3 

10. Paciento mokymo turinio parinkimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

11. Individualaus paciento mokymo numatymas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

12. Paciento mokymo koordinavimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

13. Gebėjimas atpažinti šeimos narių poreikį 

rekomendacijai 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

3 
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El. 

Nr. 

Kompetencijos elementai Nenaudojamas 

mano darbe 

 

Naudojamas 

labai retai 

Naudojamas 

retkarčiais 

Naudojamas 

labai dažnai 

  0 1 2 3 

14. Autonominis šeimos narių konsultavimo 

atlikimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

15. Vadovavimas slaugos studentų įgūdžių 

įgijimui 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

16. Pagalba slaugos studentams siekiant tikslų 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

17. Paciento mokymo rezultatų įvertinimas kartu 

su pacientu 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

18. Paciento mokymo rezultatų įvertinimas kartu 

su šeima 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

19. Paciento mokymo rezultatų įvertinimas kartu 

su priežiūros komanda 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

20. Aktyvus savo profesinių įgūdžių tobulinimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

21. Pacientų mokymo tobulinimas mano skyriuje 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

22. Skyriaus orientacinių programų, skirtų 

naujoms slaugytojoms, rengimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

23. Kitų asmenų instruktavimas mano 

kompetencijos ribose 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 Diagnostinės funkcijos     

24. Pacientų gerovės analizė įvairiais aspektais 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

25. Gebėjimas identifikuoti paciento poreikį 

emocinei paramai 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

26. Gebėjimas identifikuoti šeimos narių poreikį 

emocinei paramai 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

27. Eksperto pagalbos pacientui organizavimas 

esant reikalui 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

28. Kito personalo instruktavimas, kaip stebėti 

pacientą 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

29. Kito personalo instruktavimas kaip naudoti 

aparatūra 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
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El. 

Nr. 

Kompetencijos elementai Nenaudojamas 

mano darbe 

 

Naudojamas 

labai retai 

Naudojamas 

retkarčiais 

Naudojamas 

labai dažnai 

  0 1 2 3 

30. Paciento priežiūros dokumentacijos 

tobulinimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 Kritinių situacijų valdymas     

31. Gebėjimas anksti atpažinti situacijas, 

keliančias pavojų gyvybei 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

32. Veiksmų prioritetų nustatymas atsižvelgiant į 

besikeičiančias situacijas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

33. Atitinkamas elgesys gyvybei pavojingose 

situacijose 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

34. Priežiūros komandos bendrų pasitarimų 

organizavimas esant reikalui 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

35. Kitų komandos narių konsultavimas apie 

greitai besikeičiančių situacijų 

valdymą/įveikimą 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

36. Nuoseklus priežiūros planavimas esamais 

ištekliais 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

37. Gera slaugos įrenginių/aparatūros priežiūra 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

38. Lankstaus komandos bendradarbiavimo 

skatinimas/stiprinimas greitai besikeičiančiose 

situacijose 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 Terapinės intervencijos     

39. Lankstus veiksmų planavimas priklausomai 

nuo klinikinės situacijos 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

40. Sprendimų dėl pacientų priežiūros priėmimas, 

atsižvelgiant į konkrečią situaciją 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

41. Multidisciplininės komandos slaugos veiksmų 

koordinavimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

42. Priežiūros komandos instruktavimas slaugos 

intervencijų atlikimo klausimais 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

43. Rašytinių rekomendacijų dėl priežiūros 

atnaujinimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

44. Priežiūros komandos konsultavimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
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El. 

Nr. 

Kompetencijos elementai Nenaudojamas 

mano darbe 

 

Naudojamas 

labai retai 

Naudojamas 

retkarčiais 

Naudojamas 

labai dažnai 

  0 1 2 3 

45. Slaugos tyrinėjimų naujovių pritaikymas 

slaugos intervencijose 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

46. Sistemingas paciento priežiūros rezultatų 

vertinimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

47. Priežiūros optimizavimas, taikant aktualią 

informaciją 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

48. Multidisciplininio klinikinio kelio plėtros 

palaikymas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 Kokybės užtikrinimas     

49. Organizacijos/įstaigos priežiūros filosofijos 

principų laikymasis 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

50. Gebėjimas identifikuoti paciento priežiūros 

sritis, kurios reikalauja tolesnio vystymo ir 

tyrinėjimų 

 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

51. Kritinis mano skyriaus slaugos filosofijos 

vertinimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

52. Sistemingas paciento pasitenkinimo priežiūra 

vertinimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

53. Mokslinių tyrimų naujovių pritaikymas 

pacientų priežiūros vystyme 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

54. Pasiūlymų dėl tolesnio slaugos vystymo ir 

tyrinėjimų teikimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 Darbo vaidmuo     

55. Gebėjimas atpažinti kolegų poreikius paramai 

ir pagalbai 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

56. Savo asmeninių išteklių ribotumo suvokimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

57. Profesinis identitetas tarnauja kaip slaugos 

veiklos išteklius 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

58. Atsakingas pareigų atlikimas laiko ribotų 

finansinių išteklių atvejais 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
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El. 

Nr. 

Kompetencijos elementai Nenaudojamas 

mano darbe 

 

Naudojamas 

labai retai 

Naudojamas 

retkarčiais 

Naudojamas 

labai dažnai 

  0 1 2 3 

59. Susipažinimas su mano organizacijos politika 

darbo pasiskirstymo ir pareigų koordinavimo 

atžvilgiu 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

60. Vadovavimo slaugos studentams 

koordinavimas skyriuje 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

61. Vadovavimas naujokams ir neseniai 

dirbantiems 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

62. Savo išmanymo ir patirties taikymas priežiūros 

komandoje 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

63. Autonominis pareigų atlikimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

64. Kritinis mano skyriaus slaugos filosofijos 

vertinimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

65. Užduočių personalui skirstymas pagal jų 

įgūdžių lygmenis 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

66. Naujų žinių taikymas optimizuojant pacientų 

priežiūrą 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

67. Sklandaus slaugos proceso užtikrinimas 

skyriuje deleguojant užduotis 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

68. Rūpinimasis savimi, taupant psichinius ir 

fizinius resursus 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

69. Informacinių technologijų pritaikymas darbe 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

70. Bendros pacientų priežiūros koordinavimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

71. Pilnas situacijos valdymas, esant reikalui 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

72. Konstruktyvus grįžtamasis ryšis su kolegomis 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

73. Pacientų priežiūros tobulinimas 

multidisciplininėje komandoje 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

74. Darbo aplinkos tobulinimas 

    0-25        25-50        50-75        75-100 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PAGALBĄ IR SUGAIŠTĄ LAIKĄ PILDANT ŠĮ KLAUSIMYNĄ! 
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