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VIEŠOJI ĮSTAIGA 

 MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS 

 

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS  TYRIMO REZULTATAI DĖL 

PASITENKINIMO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DARBUOTOJŲ 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBE 2019 METAIS 

 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias 

teikia GMP paslaugų teikėjai. GMP paslaugos priskiriamos pirminio lygio asmens sveikatos 

priežiūros paslaugoms ir teikiamos visą parą. GMP paslaugų teikėjai - asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos, turinčios asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti šią paslaugą. 

Labai svarbu, kad teikiama skubi pagalba atitiktų pasaulinius standartus, būtų teikiama 

vienodai ir teisingai, tenkintų pacientų lūkesčius. Nuolat didėja visuomenės poreikiai ir lūkesčiai, 

ypač siejami su kokybiška sveikatos priežiūra. Paciento teisę į prieinamą, kokybišką sveikatos 

priežiūrą, nustato Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, kiti 

įstatymai ir teisės aktai. 

Paciento požiūriu, kokybiška greitoji medicinos pagalba – pirmiausiai, greitai atvykstanti 

GMP ir tai vienas svarbiausių veiksnių, vertinant greitosios medicinos pagalbos kokybę. Tačiau net 

ir laiku suteikta kvalifikuota medicinine pagalba pacientas gali likti nepatenkintas, dėl to, kad ūmios 

ligos ar kritiškos būklės atveju atsiranda tam tikri emociniai poreikiai, kurių dalis susijusi su 

medicinos personalo - paciento santykiais. 

Siekiant gerinti kokybę, būtinas nuolatinis teikiamų paslaugų vertinimas, kuris leistų tiksliai 

nustatyti teikiamų paslaugų kokybę, rasti pažeidimus ar trūkumus ir įgalintų ateityje tobulinti 

teikiamas paslaugas. Vienas iš tokių įvertinimų yra pacientų pasitenkinimo ir nuomonės apklausos, 

kurios parodo, ar paslaugų kokybė atitinka pacientų lūkesčius. Kokybės įvertinimas turi daug 

privalumų: surenkami duomenys, padedantys Įstaigai atkreipti dėmesį į tas darbo organizavimo 

sritis, kurias reikia tobulinti arba keisti. Duomenys apie paslaugų kokybę taip pat yra nekokybiškų 

paslaugų indikatorius. Remiantis šiais duomenimis, galima įvertinti pacientų interesus ir poreikius. 

Paciento nuomonė naudojama kaip priemonė Įstaigos darbui vertinti. Administracijos pastangos 

įvertinti pacientų lūkesčių tenkinimą yra vienas iš svarbiausių vadybos rodiklių, nes tai atspindi 

Įstaigos darbo organizavimą bei kokybę. 

Tyrimo tikslas. Įvertinti viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos 

stoties teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą pacientų požiūriu.  
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 Apklausti respondentai besigydantys Šeimos klinikose. Apklausa buvo atliekama 6 

klinikose: Gydytojų Keršanskų klinikoje, Liudvinavo ambulatorijoje, L.Bieliausko šeimos 

klinikoje, A. Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centre, UAB Aglisa ir O.Gurevičienės šeimos 

klinikoje. 

Parengta ir išdalinta 120 anketų, negrąžintos 3 anketos, nepilnai užpildytos 2 anketos. 

Analizuotos 115 anketų. 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  „Ne“. 

Respondentams buvo pateikti klausimai apie gyvenamąją vietą, amžių, lytį, GMP kvietimo 

dažnį. Klausimyną sudaro 10 klausimų su pasirinkimo variantais ir vienas atviras klausimas 

pacientų pastaboms bei pasiūlymams teikti. 

Respondentų buvo klausiama kur jie gyvena: miesto ar kaimo vietovėje. 

 
 

Apklausoje dalyvavę 53 respondentai pažymėjo, jog gyvena mieste ir tai sudaro 46 % visų 

apklaustųjų, likusi dalis 62 asmenys pažymėjo gyvenantys kaimo vietovėje, o tai sudaro 54% 

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

apklausoje dalyvavo 34 vyrai, o tai sudaro 30% ir 81 moteris arba 70% apklaustųjų. 

Respondentai buvo prašoma atsakyti kuriai amžiaus grupei jie priklauso. 

Pagal amžių pacientai suskirstyti į šešias grupes: 

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 31-44 metų ir 55-64 metų respondentai - 

atitinkamai 27,83% ir 26,09%. Vidutinio amžiaus 45-54 metų respondentų grupę sudarė 24,35% 

apklaustųjų. Vyresni 65 metų ir daugiau bei 18-30 metų amžiaus sudarė 10,43% ir 11,3% 

atitinkamai. 
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Respondentų buvo klausiama kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių naudojosi GMP 

paslaugomis. 

 

 
 

 

Per paskutinius 12 mėnesius 70 respondentų GMP kvietė 1 kartą, o tai sudaro 61% 

visų respondentų, 2–5 kartus kvietė 41 respondentas arba 35% visų respondentų ir daugiau nei 5 

kartus kvietė 5 respondentai arba 4% visų respondentų. Pastebima, kad dažnai kviečiasi GMP tie 

patys ligoniai po kelis kartus net mėnesio laikotarpyje. Pacientai GMP turėtų kviestis ūmiai susirgus 

ir esant gyvybei pavojingoms būklėms ar įvykus nelaimingam atsitikimui, daugiau turėtų 

komunikuoti su savo šeimos gydytoju, nes GMP gydymo neskiria, tik užtikrina būtinąją pagalbą. 
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Vertinant prieinamumą komunikacine prasme, 105 respondentų arba 91% pažymėjo, kad 

žino, kokiu numeriu iškviesti GMP ir jį nurodė (033, 112); 7 respondentai arba 6% nuo visų 

apklaustųjų iš dalies žino kokiu telefono numeriu kviesti GMP. Vis dar išlieka neatsakiusių ar 

nežinančių kokiu numeriu kviesti GMP skaičius. 

Apklausos metu išryškėjo, kad 3% nuo visų apklaustųjų, nežino arba nepažymėjo kokiu 

numeriu kviesti GMP.  
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Į klausimą „Ar buvote patenkinti tuo, per kiek laiko atvyko GMP brigada?“, 101 

respondentas arba 88% atsakė „Taip“; 13 respondentų arba 11% teigė „Iš dalies“ ir 1 respondentas 

arba 1% buvo nepatenkinti.  

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

gyvybei būklė ar įvykus nelaimingam atsitikimui. Deja, nemaža dalis iškvietimų nepriskiriami 

aptarnaujamųjų GMP iškvietimų kategorijoms  Tai rodo, kad pacientai netiksliai suvokia GMP 

esmę ir nepakankamai rūpinasi savo sveikata, o tai mažina GMP darbo efektyvumą. Neatmetama 

galimybė, kad dalis tokių iškvietimų atsiranda ir dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

darbo organizavimo, nepakankamo teikiamų paslaugų prieinamumo, ilgo laukimo eilėje kreipiantis 

į šeimos gydytoją ar kitus specialistus. Todėl GMP iškvietimų priskiriamų šeimos gydytojo 

kompetencijai skaičiaus augimas rodo, kad yra būtini darbo organizavimo pokyčiai. 
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Vertinant GMP specialisto įgūdžius ir sugebėjimus, patenkinti buvo 96 arba 83% 

respondentų, dalinai patenkinti 18 arba 16% visų respondentų ir nepatenkintas 1 respondentas, 

sudarantis 0,87% visų apklaustųjų. 

Greitoji medicinos pagalba sunkiausiu momentu yra arčiausiai paciento. GMP 

pacientai bei jų artimieji atidžiau ir kritiškiau nei kiti sveikatos priežiūros paslaugų vartotojai, stebi 

ir vertina GMP personalo darbą. 

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

efektyvios ir kokybiškos pagalbos, atjautos ir supratingumo iš specialistų. Siekiant teikti kokybiškas 

paslaugas 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“, 85 arba 74% respondentų nurodė, kad buvo patenkinti GMP specialisto suteikta 

informacija, kas jam nutiko ir kodėl; 28 respondentai arba 24% patenkinti iš dalies ir 2 respondentai 

arba 2% nuo visų apklaustųjų - 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“, 87 respondentai arba 76% buvo patenkinti; „Iš 

dalies“ atsakė 25 arba 22% respondentų; nepatenkinti 3 arba 2% visų 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 102 arba 89% visų respondentų, „Iš dalies“ patenkinti 11 arba 9% 

respondentų, o nepatenkinti 2 arba 2% visų respondentų. 

Pacientų pasitenkinimas sveikatos priežiūros paslaugomis priklauso ne tik nuo 

rezultatų, bet ir nuo sąlygų, kuriomis teikiamos paslaugos. 



 12 

 

 

Į klausimą „Ar buvote patenkintas kaip GMP brigados darbuotojai dirbdami kartu, rūpinosi 

Jumis?“, atsakymų rezultatai džiugina, kad 98 arba 85% visų respondentų patenkinti GMP brigados 

darbuotojų suteikta pagalba bei pateisino jų lūkesčius; 16 arba 14% visų respondentų patenkinti „Iš 

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

rodo, kad didžioji dalis pacientų patenkinti teikiamomis paslaugomis. 

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

kokybiškiau dirbti. 
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Į priešpaskutinį anketos klausimą „Ar buvote patenkintas paskutinį kartą pasinaudojęs 

GMP paslaugomis?“, 94 arba 82% respondentų patenkinti, 18 arba 16% respondentų patenkinti „Iš 

dalies“ ir 3 arba 2% visų respondentų nuo visų apklaustųjų nepatenkinti. 

Medicina priklauso prie tokių profesijų, kurios realizuojamos per žmonių bendravimą: 

negalavimas priverčia žmogų kreiptis į mediką, kuriuo jis gali pasitikėti. Toks kreipimasis galėtų 

būti prilyginamas pagalbos šauksmui. Kadangi jis kenčia ir negali sau padėti, kreipiasi į tą, kuris 

pagal savo profesiją turėtų žinoti, mokėti ir galėti. Žmogus kreipiasi pagalbos ne džiūgaudamas, o 

ligos priremtas, sudirgęs ir susirūpinęs. Bendrauti su tokiu žmogumi nėra paprasta. Pacientas laukia, 

kad bus išklausytas, suprastas. Todėl, teikiant paslaugas pacientui, labai svarbus profesionalus 

komandinis darbas. 
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Siekiant užtikrinti įstaigos skaidrumą, anketoje buvo pateiktas klausimas „Ar GMP 

darbuotojai savo elgesiu provokavo Jus atsilyginti, kad būtų suteiktos kokybiškos sveikatos 

priežiūros paslaugos?“. 110 arba 96 % respondentų atsakė, kad neprovokavo, 3 arba 2% apklaustųjų 

nurodė „Iš dalies“ ir 2 arba 2% nuo apklaustųjų nurodė „Taip“.  

Bendraujant su pacientu būtina paaiškinti, kad GMP teikia būtinąją pagalbą nemokamai. 

Taip pat teikia mokamas paslaugas, kurios neapmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

lėšomis. Marijampolės savivaldybės taryba tvirtina mokamų paslaugų įkainius. Visa informacija 

paviešinta Įstaigos internetiniame puslapyje www.marijampolegmps.lt bei Įstaigos informaciniuose 

stenduose. 

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

korupcinėmis apraiškomis. 

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: 

http://www.marijampolegmps.lt/
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1. „Turėti apklotą ligoniui“. 

2. „Šypsotis“. 

3. „Dėkojame jums, linkime sėkmės atsakingame darbe“. 

4. „Neturiu“. 

5. „Priekaištų neturiu“. 

6. „Maloniau, kultūringiau ir atsakingiau elgtis su senyvo amžiaus žmogumi kai kuriems 

brigados darbuotojams “. 

7. „Galiu tik padėkoti už jūsų sunkų darbą, supratimą ir pagalbą. Ačiū“. 

8. „Sėkmės darbe“. 

 

Tyrimo apibendrinimas 

 

Pacientų pasitenkinimas teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis yra vienas 

svarbiausių paslaugų kokybės rodiklių ir objektyvi prielaida teikiamų paslaugų kokybei gerinti. 

Sveikatos priežiūros specialistai privalo turėti profesionalius įgūdžius, atitinkančius patvirtintus 

standartus. Tačiau net ir suteikus profesionalią pagalbą, pacientas gali likti nepatenkintas 

paslaugomis dėl blogo elgesio su juo. Sveikatos priežiūros specialistai turi sugebėti įvertinti ne tik 

medicinines problemas, bet ir atsižvelgti į žmogaus emocinę būseną, vertybes. Galima teigti, jog 

pacientui rūpi ne tik profesionalios žinios ir įgūdžiai, bet ir elgesys, bendravimas bei aplinka, kuri 

juos supa. Vadinasi, kokybiškos paslaugos, pasak paciento yra tuomet, kai yra paciento 

pasitenkinimas šiomis paslaugomis. Taigi kokybę galima apibrėžti kaip kliento pasitenkinimą 

paslaugomis.  

Gauti rezultatai parodė, kad didžioji dalis pacientų 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.  

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

korupcinio pobūdžio atveju. 

Siekiant pagerinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybę, būtina nuolat atlikti 

pacientų nuomonės ir pasitenkinimo paslaugomis tyrimus. 

Tyrimo metu nustatyta, kad darbuotojai turi kuo suprantamiau paaiškinti pacientams ir jų 

artimiesiems kas jiems nutiko, užtikrintų nuoširdesnį bendravimą su pacientais. 
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Apibendrinant įvairių veiksnių ir pacientų pasitenkinimo greitosios medicinos 

pagalbos paslaugomis sąsajas, nustatyta, kad galimybė, jog pacientai bus labiau patenkinti 

greitosios medicinos pagalbos darbu, yra didesnė, jei greitosios medicinos pagalba yra teikiama 

laiku, kokybiškai, personalas yra kompetentingas, teikia dėmesio paciento privatumui. 

Visų klausimų atsakymai pavaizduoti diagramose. 

 

    

 

 


