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VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – GMPS) kokybės politika 

tai saugi, į pacientą ir visuomenės poreikius orientuota, tinkama, veiksminga, efektyvi ir savalaikė, 

prieinama visiems gyventojams pagal jų poreikius ir lūkesčius greitosios medicinos pagalbos 

veikla, atitinkanti šiuolaikinio medicinos mokslo ir praktikos pasiekimus, vykdoma partneryste ir 

pagarba tarp pacientų ir Įstaigos darbuotojų pagrįstais principais.  

Pacientų apklausos – tai informatyvus ir adekvatus pokyčių sveikatos priežiūroje vertinimo 

indikatorius. Orientacija į vartotoją yra pagrindinis visuotinės kokybės vadybos elementas. Tai 

siekis, kurio įgyvendinimas gali padaryti esminius poslinkius gerinant sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybę. Pastarąjį dešimtmetį ypač domimasi sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, suteikiant 

galimybę patiems pacientams išreikšti savo nuomonę apie ją. Pacientų apklausos padeda sveikatos 

priežiūros įstaigoms kryptingai tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. Mokslinėje literatūroje 

teigiama, kad pasirinktas paslaugos kokybės vertinimo būdas yra lygiavertis kitiems paslaugų 

kokybės vertinimo metodams, pvz., klinikinio efektyvumo arba įrodymais pagrįstos sveikatos 

priežiūros rezultatų vertinimui. Atlikta daug mokslinių studijų apklausiant pacientus apie sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybę. Pacientams suteiktų paslaugų vertinimui taikomi įvairūs klausimynai. 

Apklausų metu labai svarbu išsiaiškinti pacientų nuomonę apie jam suteiktas paslaugas, 

komunikavimo kokybę, pagarbą, darbuotojo kompetencijos vertinimą ir pan. 

Siekiant užtikrinti ir nuolat gerinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos 

(toliau-GMP) stoties teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą pacientams, labai svarbi pacientų 

nuomonė ar teikiamos paslaugos tenkina jų lūkesčius. Apklausti respondentai besigydantys 

Marijampolės ir Kalvarijos ligoninėse bei prisirašiusieji Šeimos klinikose. 

VšĮ Marijampolės GMPS aptarnauja Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos 

savivaldybės gyventojus. Paslaugas teikia 6 GMP brigados – 4 išdėstytos Marijampolės 

savivaldybėje ir po vieną Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. GMP stotis eksploatuoja 11 
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greitosios medicinos pagalbos automobilių. Nuo 2018 m. balandžio 1 d. GMP dispečerinės 

paslaugos perduotos Panevėžio miesto GMP dispečerinei. 

Parengta ir išdalinta 130 anketų, negrąžintos 2 anketos, 1 nepilnai užpildyta. Iš viso 

apklausoje dalyvavo 127 respondentai. Į anketos klausimus buvo prašoma atsakyti pacientų, kurie 

per paskutinius 12 mėnesių naudojosi GMP paslaugomis. 

Patenkintais GMP paslaugomis laikomi tie respondentai, kurie į anketos klausimus atsakė 

„Taip“ ir „Iš dalies“ nepatenkintais laikomi tie, kurie atsakė ir „Ne“. 

Respondentams 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. 

Respondentų buvo klausiama kur jie gyvena: mieste ar kaimo vietovėje. 
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Apklausoje dalyvavę 84 respondentai pažymėjo, jog gyvena mieste ir tai sudaro 66 % visų 

apklaustųjų, likusi dalis 43 asmenys pažymėjo gyvenantys kaimo vietovėje, o tai sudaro 34% 

apklaustų. 
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Buvo klausiama paciento lytis. Suskaičiavus anketinius duomenis paaiškėjo, kad 

apklausoje dalyvavo 36 vyrai, o tai sudaro 28% ir 91 moteris arba 72% apklaustųjų. 

Respondentai buvo prašoma atsakyti kuriai amžiaus grupei jie priklauso. 

Pagal amžių pacientai suskirstyti į šešias grupes: 

iki 18 metų  

18 – 30 metų  

31 – 44 metų 

45 - 54 metų 

55 – 64 metų 

65 ir daugiau metų.  
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Didžiausią respondentų grupę pagal amžių sudarė vyresnio amžiaus respondentai:55-64 

metų respondentai sudarė 26% ir 45-54 metų amžiaus sudarė 25,2%; vyresni 65 metų ir daugiau 

metų - 23,6%; 31 – 44 metų respondentai sudarė 11,8% , 18-30 metų amžiaus sudarė 13,4%. 

Jaunesni kaip 18 metų respondentai apklausoje nedalyvavo. Kaip ir kasmet mažiausiai GMP 

paslaugų prireikė 18 – 30 metų (13,4%) ir 31 – 44 metų amžiaus respondentams (11.8%).  
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Respondentų buvo klausiama kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių naudojosi GMP 

paslaugomis. 

 

 
 

 

Per paskutinius 12 mėnesius 87 respondentai GMP kvietė 1 kartą, o tai sudaro 68%, 

2–5 kartus kvietė 34 arba 27% respondentų  ir  daugiau nei 5 kartus kvietė  6  arba 5% respondentų.  



 6 

 

 

Vertinant prieinamumą komunikacine prasme, 117 respondentų arba 92% pažymėjo, kad 

žino, kokiu numeriu iškviesti GMP ir jį nurodė (033, 112); 3 respondentai arba 2% nuo visų 

apklaustųjų iš dalies žino kokiu telefono numeriu kviesti GMP. Išlieka aukštas neatsakiusių ar  

nežinančių kokiu numeriu kviesti GMP skaičius. 

 Apklausos metu išryškėjo, kad net  6% nuo visų apklaustųjų, nežino arba nepažymėjo 

kokiu numeriu kviesti GMP.  

Ištikus nelaimei telefonas dažnai tampa vieninteliu ryšiu, jungiančiu žmogų su tais, kurie 

gali nedelsdami reaguoti ir išgelbėti gyvybę ar išsaugoti sveikatą. Tačiau kaip rodo gyvenimas, 

patekęs į netikėtą, sveikatai pavojingą situaciją, žmogus nežino ar dėl patirto streso tiesiog pamiršta, 

kaip galėtų išsikviesti pagalbą. Iš apklausos rezultatų dar vis yra respondentų nežinančių kaip 

paskambinti ištikus nelaimei ar susirgus.  
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Komunikacinį prieinamumą taip pat rodo tai, kaip greitai sugebama prisiskambinti GMP 

tarnybai: 81 arba 64% respondentų patenkinti, o 37 arba 29% respondentų nurodė, kad yra 

patenkinti iš dalies dėl to kaip greitai prisiskambino ar buvo sujungti su GMP tarnyba;  nepatenkinti 

9 arba 7%  respondentų.  
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Į klausimą „Ar buvote patenkinti tuo, per kiek laiko atvyko GMP brigada?“, 99 

respondentai arba 78%  atsakė „Taip“; 24 respondentai arba 19% teigė „Iš dalies“ ir 4 respondentai 

arba 3% buvo nepatenkinti.  

GMP tarnybos paskirtis teikti skubią būtinąją pagalbą pacientui, kai iškyla grėsminga 

gyvybei būklė ar įvykus nelaimingam atsitikimui. Deja, GMP tarnyba apie 40-50% atlieka šeimos 

gydytojo funkcijai priskiriamų iškvietimų. Kviečiasi GMP norėdami pasikonsultuoti, pamatuoti 

kraujo spaudimą, neužmiegant, susipykus šeimoje, kad paskirtų gydymą, nuvežtų į ligoninę atlikti 

rentgenogramą ir pan. Trikdomas GMP darbas, kyla pavojus neužtikrinti savalaikę pagalbą tiems, 

kuriems tikrai reikalinga skubi pagalba. 
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Vertinant GMP specialisto įgūdžius ir sugebėjimus, patenkinti buvo 101 arba 79% 

respondentų, dalinai patenkinti 24 arba 19% respondentų ir nepatenkinti 2 respondentai,kurie 

sudaro 2%. 

Pacientai, ištikus nelaimingam atsitikimui ar ūmiai susirgus, visada tikisi sulaukti 

efektyvios ir kokybiškos pagalbos, atjautos ir supratingumo iš specialistų. GMP specialistai nuolat 

kelia savo kvalifikaciją kursuose, konferencijose ir seminaruose. 
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Klausiant respondento „Ar buvo patenkintas GMP specialisto paaiškinimu kas jam 

nutiko ir kodėl“, 90 arba 71% respondentų nurodė, kad buvo patenkinti GMP specialisto suteikta 

informacija, kas jam nutiko ir kodėl; 34 respondentai arba 27% patenkinti iš dalies ir 3 respondentai 

arba 2% nepatenkinti.  

Ūmiai susirgus ar susižeidus, pacientai išsigąsta ir pasimeta, todėl labai svarbu 

paaiškinti pacientui kas atsitiko ir kokia reikalinga pagalba bei nuraminti pacientą.  
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Klausiant respondentų „Ar buvote patenkintas tuo kaip GMP specialistas atsižvelgė į Jūsų 

problemą, kaip rimtai išklausė Jus ir Jūsų šeimą“, 95 respondentai arba 75% buvo patenkinti; „Iš 

dalies“ atsakė  29 arba 23% respondentų; nepatenkinti 3  arba  2% respondentų. 

GMP specialistai teikia pagalbą visiems besikreipusiems pacientams. Ypatingai svarbu 

operatyviai ir kokybiškai suteikti pagalbą pacientams, kuriems svarbi kiekviena minutė, norint 

išsaugoti gyvybę ar išvengti ligos padarinių ir skubiai nugabenti į ligoninės skubios pagalbos 

skyrių.Tiems pacientams, kurie gali ir turi kreiptis į šeimos gydytoją, GMP specialistai bando tai 

pasakyti, ko pasekoje kyla nepasitenkinimas. Todėl nuolat turi būti aiškinama kokiais atvejais 

kviesti GMP, o kokiais kreiptis į šeimos gydytoją. Svarbu, kad pacientai daugiau komunikuotų su 

šeimos gydytoju, laiku išsirašytų vaistus, nes GMP gydymo neskiria, o teikia tik būtinąją pagalbą. 
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Į klausimą „Ar buvote patenkintas važiavimu GMP automobiliu (kelionės patogumu, 

tvarka automobilyje?), patenkinti 114  arba 90% respondentų, „Iš dalies“ patenkinti 10 arba 8% 

respondentų, o nepatenkinti 3 arba 2% respondentų. 

Tai reiškia faktą, kad aplinka (GMP automobilis) turi būti švari ir saugi, aprūpinta 

tinkama medicininė-techninė įranga. Taip paveikiami paciento lūkesčiai, susiję su būsimos 

paslaugos kokybe. Tačiau tai neduoda pakankamos garantijos, kad konkreti pacientui suteikta 

paslauga bus geros kokybės, dėl to būtina įvertinti ir funkcinę paslaugų kokybę. 
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. 

Į klausimą „Ar buvote patenkintas  GMP vairuotojo įgūdžiais, sugebėjimu vairuoti?“, 

patenkinti 114 arba 90% respondentų, „Iš dalies“ 12 arba 9% respondentų, o nepatenkintas 1 arba  

1% nuo apklaustųjų. 

Respondentų pasitenkinimas neapsiriboja vien tik GMP vairuotojo gebėjimu vairuoti, 

tam turi didelės reikšmės nauji  ir techniškai tvarkingi GMP automobiliai. 
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Į klausimą „Ar buvote patenkintas kaip GMP brigados darbuotojai dirbdami kartu, rūpinosi 

Jumis?“, atsakymų rezultatai džiugina, kad 104 arba 82% respondentų patenkinti GMP brigados 

darbuotojų suteikta pagalba bei pateisino jų lūkesčius; 22 arba 17% respondentų patenkinti „Iš 

dalies“ ir tik 1 respondentas, kuris sudaro 1% nuo apklaustųjų,  nepatenkintas. 

Nežiūrint į teigiamą rezultatą, GMP specialistai  visada turi stengtis kuo geriau  ir 

kokybiškiau dirbti. 
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 Siekiant užtikrinti įstaigos skaidrumą, anketoje buvo klausimas „Ar GMP darbuotojai savo 

elgesiu provokavo Jus atsilyginti, kad būtų suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos?“.  

119 arba 94 % respondentų atsakė, kad neprovokavo, 7 arba 5% nurodė „Iš dalies“ ir 1 arba 1% nuo 

apklaustųjų nurodė „Taip“.  

Įstaiga siekia, kad darbuotojai dirbtų sąžiningai,  mokomi kaip elgtis susidūrus su 

korupcinėmis apraiškomis. 
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Į paskutinį anketos klausimą „ Ar buvote patenkintas paskutinį kartą pasinaudojęs GMP 

paslaugomis?“, 103 arba 81% respondentų patenkinti, 22 arba 17% respondentų patenkinti „Iš 

dalies“ ir 2 arba 2% respondentų nuo visų apklaustųjų nepatenkinti. 

Pacientas visada jautriai reaguoja į tai, kaip teikiama paslauga. Didelę reikšmę paciento 

pasitenkinimui turi žmoniškumas, bendravimas, sąžiningumas, nuoširdumas, informavimas. 

Susirgęs pacientas tikisi, kad bus išklausytas ir gaus adekvačią pagalbą.  

Kasmet atliekant pacientų apklausą, įstaiga siekia išsiaiškinti problemas, kur ir ką reikia 

pakoreguoti, siekiant teikiamų paslaugų kokybės, efektyvumo užtikrinimo. 

 

 

Respondentų pastabos ir pasiūlymai 

 

 

Anketoje respondentai parašė ir savo nuomonę apie GMP bei teikė pasiūlymus: 

 

1. „Kad būtų atskiras greitosios medicinos pagalbos telefonas trumpasis, nereikėtų skambinti 

per 112“. 

2. „Ačiū už Jūsų darbą“. 

3. „Personalui dėkinga, tik norėčiau, kad kito karto nebūtų“. 
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4. „Dėkoju už suteiktą kvalifikuotą pagalbą“. 

5. „Priekaištų neturiu“. 

6. „Atvažiavusi dispečerė galėtų kalbėti nepakeltu tonu“. 

7. „Viskas labai gerai“. 

8. „Dėkoju už suteiktas puikias paslaugas“. 

9. „Geriausia būtų, kad nereiktų sirgti ir kviesti“. 

10. „Kai kuriais atvejais norėtusi nuoširdesnio bendravimo ir palaikymo atvykus GMP į namus 

arba atvykus į greitosios priėmimo skyrių“. 

 

Tyrimo apibendrinimas 

 

Gauti rezultatai parodė, kad visumoje pacientai yra patenkinti GMP teikiamomis 

paslaugomis. Tai reiškia, kad GMP stoties darbuotojų teikiamų paslaugų kokybė atitinka pacientų 

lūkesčius, todėl ir sukelia pasitenkinimą. Apklausos metu gauti duomenys patvirtina jau anksčiau 

atliktų tyrimų nustatytą bendrą tendenciją, kai tiriant anketiniu būdu, gaunamas aukštas teigiamas 

pasitenkinimo lygis GMP paslaugomis. 103 arba 81% respondentų patenkinti, 22 arba 17% 

respondentų patenkinti iš  dalies  ir 2 arba 2% respondentų nuo visų apklaustųjų liko nepatenkinti.  

Kasmet gerėja žmonių gebėjimas prisiskambinti dėl GMP pagalbos. Vertinant 

prieinamumą komunikacine prasme, 117 respondentų arba  92% pažymėjo, kad žino, kokiu 

numeriu iškviesti GMP ir jį nurodė (033, 112); 3 respondentai arba 2% nuo visų apklaustųjų iš 

dalies žino kokiu telefono numeriu kviesti GMP, 7 respondentai arba 6% nuo apklaustųjų nežino 

kokiu telefono numeriu skambinti kviečiant GMP. Nežinančių kokiu numeriu kviesti GMP skaičius 

vis dar pakankamai aukštas. 

 Atsižvelgiant į tai, kad patiriamo streso metu pacientai pasimeta, užmiršta telefono 

numerį, todėl pacientams yra dalinama rašytinė informacija, kaip išsikviesti GMP. 

Vertinant GMP specialisto įgūdžius ir sugebėjimus, patenkinti buvo 101 arba 79% 

respondentų, dalinai patenkinti 24 arba 19% respondentų ir nepatenkinti 2 respondentai, kurie 

sudaro 2%. 

Į klausimą „Ar buvote patenkinti tuo, per kiek laiko atvyko GMP brigada?“, 99 

respondentai arba 78%  atsakė „Taip“; 24 respondentai arba 19% teigė „Iš dalies“ ir 4 respondentai 

arba 3% buvo nepatenkinti. GMP atvykimą laiku į iškvietimą lemia daug faktorių. Viena 

svarbiausių nepasitenkinimo priežasčių būtų, jog GMP atlikdama iki 40-50% šeimos gydytojo 

kompetencijai priskiriamų iškvietimų, rizikuoja neužtikrinti būtinąją pagalbą pacientams gyvybei 
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pavojingų būklių metu ar įvykus nelaimei. Todėl labai svarbu aiškinti pacientams kokiais atvejais 

būtina kviesti GMP ir kuomet kreiptis į šeimos gydytoją. 

Vertinant GMP specialisto įgūdžius ir sugebėjimus, patenkinti buvo 101 arba 79% 

respondentų, dalinai patenkinti 24 arba 19% respondentų ir nepatenkinti 2 respondentai, kurie 

sudaro 2%. 

Klausiant  „Ar buvo patenkintas GMP specialisto paaiškinimu kas jam nutiko ir kodėl?“, 

90 arba 71% respondentų nurodė, kad buvo patenkinti GMP specialisto suteikta informacija, kas 

jam nutiko ir kodėl, 34 respondentai arba 27% patenkinti iš dalies ir 3 respondentai arba 2% 

nepatenkinti.  

Į klausimą „Ar buvote patenkintas tuo kaip GMP specialistas atsižvelgė į Jūsų problemą, 

kaip rimtai išklausė Jus ir Jūsų šeimą ?“, 95 respondentai arba 75% buvo patenkinti,  „Iš dalies“ 

atsakė  29 arba 23% respondentų; nepatenkinti 3  arba  2% respondentų. 

Džiugina, kad net 114 arba 90% respondentų patenkinti važiavimu GMP automobiliu 

(kelionės patogumu, tvarka automobilyje). 

Įstaiga vykdo korupcijos prevenciją įstaigoje, todėl apklausos metu buvo pateiktas 

klausimas „Ar GMP darbuotojai savo elgesiu provokavo Jus atsilyginti, kad būtų suteiktos 

kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos?“.  119 arba 94 % respondentų atsakė, kad neprovokavo, 

7 arba 5% nurodė, kad iš dalies provokavo ir 1 arba 1% nuo respondentų  nurodė „Taip“.  

Įstaiga siekia, kad darbuotojai dirbtų sąžiningai,  mokomi kaip elgtis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio atveju, pacientams Įstaigos informaciniuose stenduose ir internetiniame 

puslapyje nurodyta kur ir kaip pranešti apie galimas korupcinio pobūdžio veikas. 

Siekiant pagerinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybę, būtina nuolat atlikti 

pacientų nuomonės ir pasitenkinimo paslaugomis tyrimus. 

Tyrimo metu nustatyta, kad darbuotojai kuo suprantamiau paaiškintų pacientams ir jų 

artimiesiems kas jiems nutiko, užtikrintų nuoširdesnį bendravimą su pacientais. 

Visų klausimų atsakymai pavaizduoti diagramose. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


