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1. ĮVADAS 

 
Tyrimo problema. Pagrindinė Greitosios medicinos pagalbos funkcija – gelbėti gyvybes. Greitoji 

medicinos pagalba – specializuota sveikatos priežiūros tarnyba, teikianti medicinos pagalbą 

žmogaus sveikatai ar gyvybei pavojingos traumos, apsinuodijimo ar ūmios ligos atveju. 

Pagrindinis Greitosios medicinos pagalbos uždavinys – pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą 

įvykio vietoje sergantiems arba sužeistiems asmenims ir skubiai juos nugabenti į stacionarinę 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą. 

Gyventojai, ištikus nelaimei, deda visas viltis į GMP tarnybą. Vos tik sušlubuoja sveikata, 

tuoj pat čiumpa telefono ragelį ir renka Greitosios medicinos pagalbos telefono numerį. Kartu jie 

tikisi, kad greitai atvyks GMP brigada ir suteiks būtinąją medicinos pagalbą. 

Pagrindiniai GMP tarnybos kokybės rodikliai yra: 

 Operatyvumas; 

 Prieinamumas; 

 Saugumas; 

 Paslaugumas; 

 Kompetentingumas; 

 Veiksmingumas. 

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti Greitosios medicinos pagalbos teikiamų paslaugų organizavimo 

prieinamumą bei kokybiškumą, teikiant būtinąją pagalbą gyventojams. 

Tyrimo naujumas. Tyrimas atskleis pamatines GMP tarnybos problemas, leis pažvelgti į darbo 

organizavimo klaidas, bus bandoma ieškoti problemų sprendimo būdų, ieškoma būdų, kaip 

tobulinti ir efektyvinti GMP tarnybos veiklą.  

Tyrimo metodika. Respondentams buvo pateiktas klausimynas, kuriuo reikėjo įvertinti GMP 

teikiamas paslaugas. Tyrimo dalyviams buvo pateikti klausimai apie gyvenamąją vietą, amžių, 

lytį, GMP kvietimo dažnį. Klausimyną sudaro 13 klausimų su pasirinkimo variantais ir vienas 

atviras klausimas pacientų pastaboms bei pasiūlymams teikti. Duomenų apdorojimui pasirinkta 

kiekybinė duomenų analizė, skaičiuotas procentinis dažnis. 
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2. TYRIMO APRAŠYMAS                                                                                             

 

2.1. Tyrimo organizavimas 
 

Tyrime dalyvavo 168 Marijampolės, Kalvarijos bei Kazlų Rūdos Kalvarijos savivaldybių 

gyventojų. Respondentų pasiskirstymas pagal  gyvenamąją vietą vizualizuotas 1 paveikslėlyje: 

 

 

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą (proc.) 

 

Kaip matyti iš 1 diagramos daugiausiai tyrime dalyvavo miesto gyventojų – 62%, tai yra 

105 respondentai ir 63 kaimo gyventojai, kas sudaro 38% visų apklaustųjų.  

2 paveikslėlyje matyti respondentų pasiskirstymas pagal lytį. Tyrime daugiausiai dalyvavo 

moterų – 101, tai sudaro 60% visų apklaustųjų, tuo tarpu vyrų – 67 ir tai yra 40% apklaustųjų.  

 

 

 

 

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (proc.) 
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Tyrimo metu respondentai turėjo nurodyti savo amžių. Amžius buvo suskirstytas į šešias 

grupes: 

1. Iki 18 metų; 

2. 18 - 30 metų;- 

3. 31 – 44 metai; 

4. 45 – 54 metai; 

5. 55 – 64 metai; 

6. 65 ir daugiau metų. 

 

Respondentų pasiskirstymą pagal amžių matome 3 diagramoje. Kaip matyti iš diagramos, 

daugiausiai GMP paslaugomis naudojasi asmenys, kurių amžius yra nuo 65 ir daugiau metų – 50. 

Tai sudaro 30%  – visų apklaustųjų. Išanalizavus tyrimo duomenis matyti, kad 11 respondentų 

(7%), kurie naudojosi GMP paslaugomis yra iki 18 metų, 15 (9%) respondentų priklauso amžiaus 

grupei nuo 18 iki 30 metų, 20 (12%) – 31-44 metų, 38 (22%) – 45-54 metų, o 34 asmenys, kas 

sudaro 20% visų apklaustųjų priklauso amžiaus grupei nuo 55 iki 64 metų.  

 

 

 

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių (proc.) 

 

Naudojimasis GMP paslaugomis vizualizuotas 4 paveikslėlyje. Išanalizavus tyrimo 

rezultatus matyti, kad  dažniausiai per paskutinius 12 mėnesių GMP tarnybos paslaugomis tyrime 

dalyvavusieji naudojosi 1 kartą. Taip teigia 108 respondentai, kas sudaro 64% visų apklaustųjų. 2 

– 5 kartus GMP tarnybos paslaugomis naudojosi 50 respondentų, kas sudaro 30% visų 

apklaustųjų. Daugiau nei 5 kartus per pastaruosius 12 mėnesių GMP kvietė 8 tyrime dalyvavę 

asmenys, tai sudaro 5% visų apklaustųjų.  
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4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (proc.) 

 

2 (1%) tyrime dalyvavę asmenys pažymėjo, kad GMP paslaugomis per pastaruosius 12 

mėnesių nesinaudojo nei karto.  

 

2.2. Tyrimo duomenų analizė 

 

GMP tarnybos prieinamumas yra garantuotas visiems Lietuvos piliečiams. Tačiau 

pasitaiko atvejų, kad, susidūrę su sudėtinga situacija, asmenys nežino, kaip pasikviesti GMP ar 

kitas tarnybas. Tiriamiesiems buvo pateiktas klausimas „Ar žinote, kokiu numeriu kviesti GMP? 

Jei žinote, įrašykite telefono numerį“. Respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus, ar jie žino, 

kokiu telefono numeriu galima prisiskambinti GMP tarnybai, vizualizuotas 5 diagramoje. 

 

 

5 pav. „Ar žinote, kokiu numeriu kviesti GMP?“ (proc.) 
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Į šį klausimą teigiamai atsakė 154 respondentai, tai sudaro 92% visų tyrime dalyvavusių. 

Jie nurodė telefonų numerius: 112, 033, 834323203. Iš dalies žino, kokiu numeriu kviestis GMP, 

atsakė 7 (4%) respondentai, nežino – 5 (3%), o atsakė, kad nesinaudoja GMP paslaugomis 2, tai 

yra 1% tyrime dalyvavusiųjų asmenų.   

Atsakydami į klausimą „Ar buvote patenkintas dėl to, kaip greitai prisiskambinote (buvote 

sujungtas) GMP tarnybai?“, „Taip“ atsakė 128 respondentai, tai yra 76%, atsakymo variantą „Iš 

dalies“ pasirinko 31, tai yra 18%, „Ne“ – 7, tai yra 5% visų tyrime dalyvavusių asmenų. Kad 

nekvietė GMP teigia 2, tai yra 1% respondentų (žr. 6 pav.). 

 

 

 

6 pav. „Ar buvote patenkintas dėl to, kaip greitai prisiskambinote GMP tarnybai?“ 

 

Vadinasi, galima daryti prielaidą, kad asmenys, kurie kreipiasi į GMP tarnybą pagalbos, 

žino telefonų numerius, kuriais reikia prisiskambinti ir didžioji dalis yra patenkinti tuo, kaip 

greitai prisiskambino arba buvo sujungti su GMP tarnyba. 

Kviesdami GMP, gyventojai pirmiausiai susiduria su dispečerinės darbu – labai svarbu, 

kokį balsą išgirsta žmogus surinkęs GMP telefono numerį. Tiriamųjų buvo paprašyta įvertinti 

GMP tarnybos dispečerių darbą. Džiugu, jog net 82%, tai yra 136 respondentai atsakė, jog GMP 

dispečerių darbo kokybe – jų bendravimu, suteikta informacija arba duotasi nurodymais, kaip 

elgtis sudėtingoje pacientui situacijoje - jie yra patenkinti. 15%, tai yra 25 tiriamieji dispečerių 

darbu yra patenkinti iš dalies. Tik 2% (5) pacientų turi priekaištų ir yra nepatenkinti GMP 

tarnybos dispečerių darbu. 2% (1) tiriamųjų neteko kviestis GMP ir bendrauti su dispečeriais. 

Respondentų pasiskirstymas šiuo klausimu vizualizuotas 7 paveikslėlyje. 



 7 

 

 

7 pav. „Ar buvote patenkintas dispečerio pagalba paskambinus GMP tarnybai? (proc.) 

 

Vertindami GMP brigados operatyvumą, tuo, per kiek laiko GMP brigada atvyko, buvo 

patenkinti 77% arba 130 respondentų. Iš dalies patenkinti 17% arba 29 respondentai, nepatenkinti 

7% arba 5 ir GMP neteko kviestis 1% (5) respondentų. Tyrimo dalyvių pasiskirstymą, atsakant į šį 

klausimą, stebime 8 paveikslėlyje. 

 

 

8 pav. „Ar buvote patenkintas tuo, per kiek laiko atvyko pas Jus GMP brigada?“ (proc.) 

 

Respondentų buvo paprašyta įvertinti GMP specialistų suteiktą pagalbą. Kad yra 

patenkinti specialisto suteikta pagalba, įgūdžiais, sugebėjimais, teigia 87% arba 145 tyrime 

dalyvavę asmenys. Iš dalies GMP specialisto kompetencijos tenkina 11% arba 19 respondentų, 

nepatenkinti GMP specialisto sugebėjimais bei įgūdžiais 1% arba 2 respondentai ir teigia, kad 

neteko kviestis GMP taip pat 1% arba 2 respondentai (žr. 9 pav.). 
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9 pav. „Ar buvote patenkintas GMP specialisto suteikta pagalba (vertinant GMP specialisto 

įgūdžius, sugebėjimus?“ (proc.) 

 

Atliekant tyrimo duomenų analizę ir tai, kaip tyrime dalyvavę asmenys atsakė į klausimą 

„Ar buvote patenkintas GMP specialisto paaiškinimu, kas Jums nutiko ir kodėl?“ matyti, kad 

atsakymo variantą „Taip“ pasirinko didžioji dalis respondentų – 77% (130), 18% arba 30 asmenų 

pasirinko atsakymo „Iš dalies“, o 6% arba 18 respondentų išreiškė savo nepasitenkinimą tuo, kaip 

GMP specialistas suteikia informaciją apie paciento būklę.  

 

 

10 pav. „Ar buvote patenkintas GMP specialisto paaiškinimu, kas Jums nutiko ir kodėl?“ (proc.) 

 

1% (2) asmenys teigia per pastaruosius 12 mėnesių nekvietę GMP tarnybos, tad įvertinti 

GMP specialistų teikiamos informacijos apie paciento būklę negali. GMP specialistų įvertinimą 

matome 10 diagramoje. 

„Geras žodis gydo“. Tokią taisyklę žino visi medicinos darbuotojai. Žino šią taisyklę ir 

ligoniai, pas kuriuos skubame. Klausimas „Ar buvote patenkintas tuo, kaip rimtai GMP 

specialistas atsižvelgė į Jūsų problemą, kaip rimtai išklausė Jus ir Jūsų šeimą?“ padeda įvertinti 
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GMP specialisto atidumą, empatiją, gebėjimą bendrauti, atsakingą požiūrį į savo darbą. 81% arba 

135 respondentai atsakė „Taip“, 14% arba 24 respondentai rinkosi variantą „Iš dalies“. 

Nepatenkinti GMP specialistų atida pacientui ir jo šeimai yra 4% arba 7 respondentai. 1% (2) 

tyrime dalyvavusių asmenų šio klausimo nevertino (žr. 11 pav.). 

 

11 pav. „Ar buvote patenkintas tuo, kaip rimtai GMP specialistas atsižvelgė į Jūsų problemą, kaip 

rimtai išklausė Jus ir Jūsų šeimą?“ (proc.) 

 

Labai panašiai respondentai atsakė į klausimą „Ar buvote patenkintas tuo, kaip GMP 

specialistas informavo Jus apie suteiktą pagalbą?“ Atsakymų rezultatai pateikti 12 diagramoje. 

 

 

12 pav. „Ar buvote patenkintas tuo, kaip GMP specialistas informavo Jus apie suteiktą 

pagalbą?“ (proc.) 

 

 Atsakymo variantą „Taip“ pasirinko 81% arba 135 asmenys, 16% arba 27 asmenys teigia, 

kad yra patenkinti iš dalies, o savo nepasitenkinimą apie suteiktos pagalbos informavimą išsakė 
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2% arba 4 respondentai. Vėlgi, 1% (2) tyrime dalyvavusių asmenų į šį klausimą neatsakė, nes 

jiems neteko kviestis GMP brigados.  

Džiugu, kad labai gerai yra įvertinas pacientų pervežimas GMP automobiliu. Net 88% 

arba 148 asmenys, dalyvavę tyrime teigia, kad jie yra patenkinti važiavimu GMP automobiliu, 

kelionės patogumu, tvarka automobilyje. Iš dalies patenkinti yra 9% (15), nepatenkinti 2% (3) 

respondentai. 1% (2) asmenų į šį klausimą neatsakė (žr. 13 pav.). 

 

 

13 pav. „Ar buvote patenkintas tuo važiavimu GMP automobiliu (kelionės patogumu, tvarka 

automobilyje?“ (proc.) 

 

Puikiai tyrimo dalyviai įvertino GMP vairuotojų profesionalumą – net 93% arba 156 

asmenys yra patenkinti GMP vairuotojų įgūdžiais, sugebėjimu vairuoti. Iš dalies patenkinti yra 

4% arba 8 asmenys, 1% (2) – nepatenkinti. 1% (2) tyrimo dalyvių į klausimą neatsakė, nes jiems 

neteko naudotis GMP paslaugomis (žr. 14 pav.). 

 

 

14 pav. „Ar buvote patenkintas GMP automobilio vairuotojo įgūdžiais, sugebėjimu vairuoti?“ 

(proc.) 
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Pagalbos suteikimo lygis labai priklauso nuo komandinio darbo. Tad, SMPS specialistas 

kartu su GMP vairuotoju turi dirbti kartu, suprasti vienas kitą. Vertinimas vizualizuotas 15 

paveikslėlyje. 

 

15 pav. „Ar buvote patenkintas, kaip GMP brigados darbuotojai, dirbdami kartu, rūpinosi 

Jumis?“ (proc.) 

 

Atsakydami į klausimą “Ar buvote patenkintas, kaip GMP brigados darbuotojai dirbdami 

kartu rūpinosi Jumis?“, respondentai pasiskirstė taip: patenkinti yra 86% arba 145 asmenys, iš 

dalies patenkinti - 9% arba 16 asmenų, o 4% (5) yra nepatenkinti komandiniu GMP brigados 

darbu.  

Viena svarbiausių GMP darbo kokybės prioritetinių krypčių kova su korupcija. Vykdant 

apklausą, respondentams buvo užduotas klausimas „Ar GMP darbuotojai savo elgesiu provokavo 

Jus atsilyginti, kad būtų suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos?  

 

 

 

16 pav. „Ar GMP darbuotojai savo elgesiu provokavo Jus atsilyginti, kad būtų suteiktos 

kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos?“ (proc.) 
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Nors rezultatai tenkina, tačiau liūdna, kad atsirado asmenų, teigiančių, kad yra GMP 

darbuotojų, kurie provokuoja atsilyginti už suteiktas GMP paslaugas. Ir nors skaičius yra 

nedidelis, tačiau verčia atkreipti dėmesį į tai, kad korupcijos apraiškos dar vis bujoja. Taigi, 

atsakymą „Taip“ rinkosi 8% arba 14 respondentų, kad GMP darbuotojai provokuoja atsilyginti iš 

dalies teigia 3% (4), o atsakymą „Ne“ pasirinko 88% arba 148 respondentai (žr. 16 pav.). 1% (2) 

tyrimo dalyviai neatsakė, nes nesinaudojo GMP paslaugomis, tad negalėjo vertinti šio klausimo.  

Pasitenkinimą GMP suteiktomis paslaugomis išreiškė didžioji dalis tyrimo dalyvių – 83% 

arba 139, iš dalies patenkinti suteiktų paslaugų kokybe yra 11% arba 19, o nepatenkinti 5% arba 8 

tyrimo dalyviai. 1% (2) neatsakė, teigdami, kad jiems neteko naudoti GMP tarnybos paslaugomis.  

Pasitenkinimo GMP suteiktomis paslaugomis pasiskirstymą matome 17 diagramoje.  

 

 

 

17 pav. „Ar buvote patenkintas paskutinį kartą pasinaudoję GMP paslaugomis?“ (proc.) 

 

 

 

 

2.3. Pacientų anoniminės apklausos dėl teikiamų GMP paslaugų kokybės 

vertinimo rezultatai 2017 metais 

 

Apklausoje dalyvavę asmenys išsakė savo pastebėjimus apie GMP tarnybos darbą bei 

pateikė pasiūlymų, tikėdamiesi geresnio GMP personalo aptarnavimo. Respondentų mintys: 

1. „Tiesioginis skambutis į GMP, o ne į BPC, nes trukdosi laikas, keliama įtampa, kartoti 2 

kartus tą pačią informaciją“. 

2. „Tegul neprikaišioja, kad per tankiai kviečiu“. 
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3. „Dispečerio pagalba, naudojantis pakartotinai, reikalinga esant labai blogai savijautai, o ne 

jo trukdymui. Atsižvelgimo bei jautrumo, sprendimų, kad ligonis būtų gydomas, o ne 

vienkartinė pagalba (teikiama) vos ne kas antra diena“. 

4. „Nepatenkinta Kazlų Rūdos pirmos pagalbos suteikimo darbu. GMP kviečiau du kartus“. 

5. „Dispečerės galėtų būti mandagesnės“. 

6. „Manau, kad galėtų būti daugiau budinčių dispečerių vietiniame GMP centre“. 

7. „Greitesnis atvykimas būtų gerai“. 

8. „Mandagesnio aptarnavimo norisi“. 

9. „Atvykusi brigada kartais neturi tinkamų vaistų, atvykti turėtų gydytojas, o ne felčeris, kad 

užtikrintų ar būtina vykti į ligoninę, ar galima pagalbą suteikti vietoje“. 

10. „Mandagiau aptarnauti, mažiau klausimų paskambinus“. 

11. „Norėčiau, kad atvykę suteiktų kokybišką paslaugą“. 

 

3. Palyginamosios išvados 

Palyginus šio tyrimo rezultatus su tyrimo, atlikto 2016 metais rezultatais, matyti, kad 

vieni rodikliai pagerėjo, kiti pablogėjo.  Rezultatai parodo kur reikia pasitempti, kad pagerinti 

paslaugų kokybę, bendravimą su pacientais ir jų artimaisiais.  Labai svarbu pacientų pasitikėjimas 

mūsų įstaigos darbuotojais, abipusis pagarbus elgesys, komunikavimas. Gauti rezultatai padės 

siekti dar geresnių rodiklių bei spręsti problemas. 

Palyginamieji duomenys: 

1. Stebima, kad ženkliai sumažėjo neatsakiusiųjų į anketos klausimus tyrimo dalyvių. Jei 

2016 m. tokių buvo 15%, tai 2017 m. tik 1% (2 respondentai savo anketose pažymėjo, kad 

jiems neteko kreiptis į GMP tarnybą ir kviestis GMP brigadą, todėl į anketos klausimus 

atsakyti negali).  

2. Daugiau pacientų žino, kokiu telefono numeriu kviestis pagalbą. Jei 2016 m. tokių buvo 

90%, tai 2017 m. skaičius padidėjo 2% - 92%.  

3. 2017 m. tyrimo rezultatų analizė rodo, kad pablogėjo pacientų vertinimas, siekiant 

prisiskambinti GMP tarnybai. 2016 m. teigiamai atsiliepė 80% respondentų, o 2017 m. – 

76% tyrimo dalyvių. 

4. Pasitenkinimas dispečerio darbu išliko toks pats – ir 2016 m. ir 2017 m. dispečerio darbas 

sulaukė 82% respondentų teigiamų vertinimų. Nepatenkintų tuo, per kiek laiko atvyksta 

GMP brigada, skaičius nepakito – ir 2016 m., ir 2017 m. po 5%.  

5. Nuo 2016 m. atlikto tyrimo rezultatų nesiskiria GMP specialistų teikiamos pagalbos 

vertinimas – po 87%. Pagerėjo vertinimas, kaip GMP specialistas paaiškina pacientui, kas 

atsitiko ir kodėl. Jei 2016 m. teigiamai įvertino 74% tyrimo dalyvių, tai 2017 m. – 77%. 
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6. Nepakito GMP specialisto vertinimas pagal tai, kaip jis atsižvelgia į paciento problemą, 

kaip išklauso – ir 2016 m., ir 2017 m. teigiamai atsiliepė po 81% tyrimo dalyvių. 2017 m. 

tyrimo dalyviai palankiau vertino GMP specialistus pagal tai, kaip jie suteikia informaciją 

apie teikiamą pagalbą. Jei 2016 m. teigiamai GMP specialistus įvertino 79%, tai 2017 m. 

jau 81% respondentų. 

7. Palankiau buvo įvertintas ligonio transportavimas GMP automobiliu, kelionės patogumas, 

tvarka. Palyginus su 2016 m. (85%) vertinimas pagerėjo 3% - 88% respondentų vertina 

palankiai. 

8. Labai ženkliai pagerėjo GMP vairuotojų profesionalumo vertinimas. Jei 2016 m. GMP 

vairuotojo darbą teigiamai vertino 89% tyrimo dalyvių, tai 2017 m jau 93% tyrimo 

dalyvių. Komandos bendro darbo vertinimas nepakito – teigiamai vertino po 86% tyrimo 

dalyvių.  

9. Padidėjo korupcijos apraiškų lygis. Jei 2016 m. 84% tyrimo dalyvių teigė, kad GMP 

darbuotojai savo elgesiu nesudaro prielaidų atsilyginti, kad būtų suteiktos kokybiškos 

GMP paslaugos, tai 2017 m. taip manančių padaugėjo – 88%. 

10. Išanalizavus ir palyginus 2016 m. ir 2017 m. tyrimų rezultatus matyti, kad GMP paslaugų 

kokybė pagerėjo – 2016 m. taip manančių buvo 81%, o 2017 m. – 83% tyrimo dalyvių. 

11. Nei vienas respondentas nepaminėjo pačių esminių, svarbiausių, pagrindinių, būtent su 

GMP darbu, specialistų kompetencija, profesionalumu, gebėjimais susijusių problemų, su 

kuriomis susiduria pacientai atvykus GMP brigadai.  

 

    

 

 

 

 




