
Kokios tematikos mokymų šiandien reikia sveikatos priežiūros specialistams: vartotojų 

poreikio ir lūkesčių analizės aspektas? 

 

 Informacijos sveikatos ir jos priežiūros tematika nuo įvairių ligų ir jų gydymo metodikų iki 

ligų prevencijos ir sveikos gyvensenos, kaip vienos iš esminių prevencinių priemonių, yra 

pakankamai daug ir įvairios. Daugiau ar mažiau pakankamai išplėtotas atrodo ir sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų ir specialistų tinklas. Tačiau to neužtenka, kad visų 

visuomenės narių poreikis gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas būtų patenkintas 

visiškai. Be to, daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų (35 proc.) teigia, kad diskriminacija 

sveikatos priežiūros srityje yra paplitusi ir dažnai minima (Beresnevičiūtė, Leončikas, 2009). Ypač 

kai kalbame apie socialiai jautresnes ir labiau pažeidžiamas visuomenės socialines grupes, pvz.  

moteris, o ypač negalę turinčias, priklausančias etninėms mažumoms (įskaitant ir romes), 

vyresnio amžiaus, gyvenančios kaime, imigrantes.  

Vienas iš šios problemos sprendimo būdų ir būtų sveikatos priežiūros specialistų 

mokymas(is) dirbti su socialiai jautriomis, pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, 

mokymas(is) suvokti ir, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atsižvelgti į specifinius šių grupių 

asmenų poreikius, lūkesčius ir galimybes.  

 

Tam, kad galėtume tokius mokymus organizuoti kryptingai ir tikslingai, pirmiausiai vertėtų 

išsiaiškinti, kokie yra aukščiau įvardintų socialiai jautrių moterų grupių poreikiai, gaunant 

sveikatos priežiūros paslaugas, ir su kokiomis problemomis šioje srityje jos susiduria. Tyrimai 

rodo, kad nors viena dažniausiai minimų kliūčių čia yra fizinis sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumas (Jankauskienė, Pečiūra, 2007), egzistuoja visa eilė kitų kliūčių, kurios fizine prasme 

pasiekiamas paslaugas daro neprieinamomis, ir kurias būtų galima pašalinti arba iki minimumo 

sumažinti, organizuojant atitinkamus sveikatos priežiūros specialistų mokymus.   

 

Kliūtys, su kuriomis sveikatos priežiūros srityje susiduria socialiai jautrių moterų grupės. 

 Pirmiausiai, bendravimo ir kalbos barjeras. Tai ypač aktualu yra imigrantėms, nes 

nemokėdamos arba tik elementariai mokėdamos valstybinę ar kurią nors Lietuvoje dažniau 

vartojamą užsienio kalbą (pvz. anglų, rusų ar pan.), jos negali padėti sveikatos priežiūros 

specialistui geriau suvokti, kokia yra jų ar jų artimųjų sveikatos būklė, o taip pat suprasti, ką joms 

siūlo specialistai. Ypač jei šios moterys į šalį atvyko tik kaip šeimos nariai (kol kas tai yra viena 

dažniausių atvykimo į Lietuvą priežasčių) ir užsiima išskirtinai tik namų ūkio darbais. Kita vertus, 

net ir išmokusios vietinę kalbą, vyresnio amžiaus imigrantės gali ją pamiršti dėl tokių sveikatos 

sutrikimų kaip demencija. Ypač didelį susirūpinimą kalbos barjeras kelia psichosocialinių 

problemų ar protinę negalę turintiems asmenims. Kalba gali tapti ypač svarbi problema 



imigrantėms, kurioms atliekami psichoterapijos ir pažintiniai testai, kurie paprastai vykdomi tik 

paciento gimtąja kalba. Kalbos barjeras gali būti kliūtimi gauti kokybiškas sveikatos priežiūros 

paslaugas ir tautinių mažumų atstovams, jei jie nemoka valstybinės kalbos, o sveikatos priežiūros 

specialistai nėra įvaldę kalbų, kuriomis kalba tautinių mažumų atstovai. Šiais atvejais labai 

praverstų nemokamos vertimo ir tarpininkavimo paslaugos, tačiau jos arba apskritai neteikiamos 

arba nėra kokybiškos. Situacija galbūt kažkiek pagerėtų, jei sveikatos paslaugų teikimo srityje, 

ypač  imigrantėms, daugiau dirbtų tautinių mažumų atstovės, kurios pažįsta skirtingų tradicijų ir 

kultūrų ypatumus, galėtų geriau suvokti imigrančių moterų poreikius, mažiau jaučia bendravimo 

barjerus, žino daugiau užsienio kalbų. Kitas problemos sprendimo variantas galėtų būti pačių 

sveikatos priežiūros specialistų  mokymasis, pvz. specialybės užsienio kalbų (ne tik anglų) 

mokymo(si) kursai.  

 Kita - ne mažesnė kliūtis - yra informacijos apie paslaugas ir teises sveikatos priežiūros 

srityje trūkumas. Ši problema yra susijusti ne tik su kalbos barjeru (įskaitant gestų kalbą ir Brailio 

raštą), bet ir su sveikatos priežiūros specialistų požiūriu į pacientą, (t.y. kiek jis, specialisto 

manymu, yra išsilavinęs ir gali suprasti savo sveikatos būklę ir problemas) bei to, kiek pats 

pacientas suvokia, kokios procedūros jam siūlomos, kiek jis sutinka tas procedūras atlikti, kiek jis 

žino, supranta ir kiek pritaria siūlomam gydymo būdui ir eigai. Tai reiškia, kad valstybinės kalbos 

mokėjimas pats savaime dar negarantuoja kokybiško paciento ir sveikatos priežiūros specialisto 

bendravimo, nes pastarojo vartojamos sąvokos, apibūdinimai ir pan. gali būti per daug sudėtingi, 

nesuprantami, netgi bauginantys, pvz. vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo asmenims. Todėl 

bet kurio lygmens sveikatos priežiūros specialistai turi gebėti pateikti informaciją visomis 

prasmėmis prieinamai ir suprantamai kiekvienam pacientui, nepriklausomai nuo jo amžiaus, 

tautybės, lyties, išsilavinimo ir pan., nes tik taip bus galima užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybę ir patenkinti vartotojų poreikius. Be to, konstruktyvus ir palaikantis bendravimas su 

pacientu nuo pirmojo iki paskutinio jo vizito pas sveikatos priežiūros specialistą momento yra viena 

esminių holistinio požiūrio į pacientą, sveikatos išsaugojimą, ligų prevenciją ir jų gydymą nuostatų.   

 Holistinis požiūris į pacientą skatina žiūrėti į jį ir jo sveikatos sutrikimą kaip į visumą, 

todėl teikiant sveikatos priežiūros paslaugas labai svarbu suvokti, kokia yra paciento asmenybė, 

kas jam svarbu, kokie yra jo lūkesčiai ir nuostatos tam tikrais sveikatos klausimais. Neatsižvelgiant 

į tai, gali kilti įvairios kultūrinės ir psichologinės kliūtys. Nepakankama sveikatos priežiūros 

specialistų pagarba kitoms kultūroms, kultūrinių ypatumų nežinojimas arba jų nepaisymas ne tik 

negarantuoja kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų, bet gali tapti įvairių konfliktinių  situacijų ar 

konfliktų priežastimi.  

 Be to, kultūrinės ir psichologinės kliūtys gali sukelti ir organizacines kliūtis bei paslaugų 

prieinamumo problemas. Pvz. musulmonėms skiriamas vizitas pas gydytoją penktadienį, arba 

neatsižvelgiama į tai, ar pacientės turės kam palikti prižiūrėti savo vaiką ar slaugomą artimą asmenį; 



ar pacientė gali konsultuotis su gydytoju ar kitu sveikatos priežiūros specialistu vyru, atlikti tam 

tikras procedūras ir pan. Jau nekalbant apie vis dar pasitaikantį sveikatos priežiūros specialistų 

išankstinį stereotipinį nusistatymą ar net žmogaus orumo menkinimą, pvz. nesiūlant modernių ar 

brangesnių medikamentų ar gydymo paslaugų vyresnio amžiaus arba tam tikros kultūros bei 

socialinės grupės asmenims (pvz. romams).  

Taigi, užsienio kalbų (ir ne tik anglų) mokymasis, gilesnis paciento pažinimas, holistinio požiūrio į 

pacientą ir jo sveikatą bei gydymą ugdymas(is), gebėjimo pateikti informaciją visomis prasmėmis 

prieinamai ir suprantamai kiekvienam pacientui (nepriklausomai nuo jo amžiaus, tautybės, lyties, 

išsilavinimo ir kt.) ugdymas(is), pagarbos kitoms kultūroms bei kultūrinių ypatumų pažinimas ir jų 

paisymas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ir pan. – tai tik dalis tematikų, kuriomis galėtų 

būti vykdomas sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas.    

 

Koks yra atskirų socialiai jautrių visuomenės grupių poreikis ir lūkesčiai sveikatos priežiūros 

srityje?  

Ir nors visų lygių sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas turėtų būti 

orientuotas į gebėjimo pažinti ir išsiaiškinti kiekvieno paciento poreikius ir lūkesčius ir 

gebėjimo teikti sveikatos priežiūros paslaugas, atliepiant tuos poreikius, ugdymą(si), 

akivaizdu, kad atskiros socialiai jautrios moterų grupės turi ir specifinių, tik tai grupei būdingų, 

problemų, spręsti kurias turi būti pasirengę sveikatos priežiūros specialistai.    

  

Kompetencijos, reikalingos atliepti negalę turinčių moterų poreikius sveikatos priežiūros srityje.  

Negalę turintys asmenys vis aktyviau siekia įgyti ir išlaikyti didžiausią įmanomą savarankiškumą, 

fizinius, protinius, socialinius ir profesinius gebėjimus, todėl ypač didėja informacijos apie sveiką 

gyvenimo būdą poreikis ir specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetencijos sveikatos 

stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais didinimo poreikis.  

Ir nors yra vykdoma nemažai įvairių mokymo programų negalę turintiems asmenims, vis tik 

tenka pripažinti, kad ne visi jie turi lygias galimybes jose dalyvauti. Didesnės galimybės dalyvauti 

įvairaus pobūdžio edukacinėse programose yra sudarytos asmenims, kuriems nustatytas 30-40 proc. 

darbingumo lygis. Tai iš dalies gali būti paaiškinama tuo, kad jie sudaro didžiausią neįgaliųjų 

populiacijos dalį. Tačiau, siekiant užtikrinti lygias visų visuomenės narių galimybes, nereikėtų 

pamiršti ir sunkiausią (nustatytą 0-25 proc. darbingumo lygį) (2010 m. - 13 proc.) bei lengvesnę 

negalią turinčių asmenų (45-55 proc. darbingumo lygis) (2010 m. - 24 proc.). Šiuo požiūriu 

tikslinga būtų organizuoti specializuotus visų su neįgaliaisiais dirbančių sveikatos priežiūros 

specialistų mokymus, kurių metu specialistai ir jų mokytojai būtų supažindinti su visų rūšių 

negalėmis, net ir mažiau žinomomis ar paplitusiomis, ir jų poreikiais sveikatos priežiūros srityje, 

jų tenkinimo galimybėmis bei įvairiomis kompensacinėmis priemonėmis, įgalinsiančiomis 



maksimaliai užtikrinti visų neįgalių asmenų gyvenimo kokybę. Ypač atkreiptinas dėmesys į 

psichikos negalę turinčių asmenų ir jų šeimos narių mokymus apie naujoves sveikatos priežiūros 

ir jos ugdymo(si) srityse, nes žinoti ir mokėti elgtis su šiais ligoniais pravartu ne tik sveikatos 

priežiūros specialistams, bet ir artimiausioje aplinkoje jų gyvenantiems ar dirbantiems asmenims. 

Tyrimai rodo, kad kuo didesnis yra šeimos palaikymas, tuo didesniu yra bendras šių ligonių 

psichosocialinis prisitaikymas, taip pat prisitaikymas šeimos aplinkoje, kasdienėje veikloje ir 

visuomenėje. (Šinkariova, 2012). Tai reiškia, kad šios tematikos mokymai ar konsultacijos yra 

aktualūs labai plačiam ratui žmonių.  Tuo labiau, kad sergančiųjų psichikos ir elgesio sutrikimais 

tik daugėja (2007 – 2010 m. laikotarpiu jų padaugėjo 23,7 proc.). Psichikos ligų ir elgesio 

sutrikimų gydymas, taikant naujausias technologijas ir metodus, o ypač šių ligų ir sutrikimų 

prevencija taip pat galėtų būti aktuali sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

tematika. 

Kad ir kaip atrodytų keista, bet tenka pripažinti, kad neįgaliesiems trūksta sveikos 

gyvensenos mokymų, skirtų bendrų ir specifinių ligų prevencijai, kad jie žinotų, kaip rūpintis savo 

sveikata, būtų ugdomi jų sveikos gyvensenos įgūdžiai, padėsiantys palengvinti jų sveikatos būklę ir 

gyvenimo kokybę. (Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019m. programa)  

Visuomenės švietimo sveikatos priežiūros, o ypač ligų prevencijos, tematika galėtų būti 

siejama ir su labiausiai paplitusiomis ligomis, kaip pvz. širdies ir kraujotakos sistemos, jungiamojo 

audinio ir skeleto – raumenų, nervų sistemų ligos, navikai ir pan. Kadangi sergantieji šiomis ligomis 

sudaro daugiau nei 2/3 visų neįgaliųjų, šių ligų profilaktikai vertėtų skirti daugiau dėmesio.  

Sergamumas tiek vyrų, tiek moterų tarpe piką pasiekia 50-64 metų amžiaus grupėje, todėl 

sveikatos paslaugos tame amžiuje yra labai svarbios, tačiau įvairios edukacinės ligų prevencijos, 

sveikos gyvensenos, senėjimo valdymo programos turėtų būti vykdomos daug ankstyvesniame 

amžiuje. Kalbėti ir ugdytis įgūdžius, padedančius sumažinti susirgimų įvairiomis ligomis riziką, 

reikia ne susirgus, o tuo labiau ne gavus nedarbingumą, o tada, kada dar galima kiek įmanoma 

išvengti arba sumažinti susirgimų riziką. 

Kadangi ir susirgimai, ir požiūris į juos bei jų gydymo ar prevencijos galimybės vyrų ir 

moterų yra suvokiamos skirtingai, įvairius sveikatos priežiūros klausimus vertėtų nagrinėti ne tik 

negalios, bet ir kitų dimensijų atžvilgiu. Pvz. tikslinga būtų diferencijuoti mokymų tematiką 

pagal lytį, Jau keletą metų pastebima tendencija, kad didžiausią dalį moterų gyvybių nusineša 

širdies ir kraujagyslių ligos, tuo tarpu piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys (transporto 

įvykiai, savižudybės, paskendimai ir pan.) yra labiau būdingos vyrams.  Nors Lietuvoje vidutinė 

tikėtina moterų gyvenimo trukmė 11,1 metų ilgesnė negu vyrų, sveikatos problemų jos turi daugiau. 

Moterys dažniau negu vyrai serga hipertenzija, cerebro-vaskulinės ir sąnarių ligomis, tulžies pūslės 

akmenlige, katarakta.  



Be to, stebimas didėjantis nesaikingo alkoholio vartojimas moterų populiacijoje. Nors vyrai 

alkoholio suvartoja daugiau nei moterys ir yra labiau linkę tai daryti nesaikingai, nuo 2000 m. 

galima stebėti tolygų alkoholinės psichozės atvejų skaičiaus augimą (Pagalbos asmenims, 

sergantiems priklausomybės nuo alkoholio ligomis, priemonės ir sistema Lietuvoje, 2008). Vis 

daugiau žemesnio išsilavinimo moterų rūko. Dėl prastos ir nesubalansuotos mitybos vis didesnė 

gyventojų dalis nutunka. Didžiausią antsvorį turėjo 37,7 proc. 55-64 metų amžiaus moterų.  

 

Kompetencijos, reikalingos atliepti vyresnio amžiaus moterų poreikius.   

Mokymų tematikos diferencijavimas amžiaus aspektu taip pat būtų labai tikslingas, tuo labiau, 

kad vyresnio amžiaus moterų grupė (vyresnių kaip 60 m.) taip pat yra pripažįstama kaip socialiai 

jautresnė visuomenės grupė. Sodros duomenimis, neįgalumo ir netekto darbingumo pensijas gauna 

87,44 proc. visų neįgaliųjų. Tai reiškia, kad dalinį nedarbingumą dažniausiai gauna vyresnio 

amžiaus asmenys dėl senatvinių sveikatos problemų (Galimybių studija. Neįgaliųjų įdarbinimo 

galimybių plėtra, 2012), todėl švietimas apie senėjimo valdymo procesus taip pat  galėtų būti 

viena aktualių ne tik teorinio, bet ir praktinio mokymo tematikų. Ilgėjant vidutinei gyvenimo 

trukmei, tam vis didesnis  dėmesys skiriamas įvairiose Europos Sąjungos šalyse.     

Nors įrodyta, kad tinkamos ir savalaikės priemonės gali pagerinti seno žmogaus sveikatos 

būklę ir sumažinti neįgalumą, o sveiko senėjimo idėja, apimanti sveiką gyvenimo būdą, mitybą, 

judėjimą, šiuo metu Lietuvoje yra vis populiarėjanti, kai kurie gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros 

specialistai vis dar laikosi nuostatos, kad ligotumas vyresniame amžiuje yra normalus reiškinys, o 

kartais kad senyvame amžiuje netgi nebeverta gydyti visų ligų.  

Tuo tarpu Pasaulio sveikatos organizacijos programoje sakoma, jog pagyvenusių žmonių 

sveikata gali būti pagerinta, jei jiems bus užtikrintas tolesnis aktyvus gyvenimas, pasikeis neigiamas 

požiūris į senėjimą, piliečiai bus skatinami gyventi sveikai. Ir nors Lietuvoje, kaip minėjome, 

sveiko senėjimo idėja yra populiarėjanti, senėjimo procesų valdymo klausimais, ypač praktiniu 

aspektu,  dirbama dar labai menkai, galbūt todėl situacija šioje srityje nedžiugina.   

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis nustatyta, kad žmonėms, 

vyresniems nei 65 metai, kas penkerius metus prisideda po vieną lėtinę neinfekcinę ligą. 

(Šurkienė ir kt., 2012). Tai reiškia, kad ilgaamžiai yra labai ligota populiacijos dalis. Be to, jiems 

būdingas poliligotumas. Taip pat šio amžiaus asmenys dažnai vartoja per didelį kiekį tarpusavyje 

nesuderinamų vaistų. Dėl šios priežasties šio amžiaus asmenų, o taip pat ir sveikatos priežiūros 

specialistų, ypač dirbančių su šia amžiaus grupe, mokymai, orientuoti į jau minėtą senėjimo 

procesų valdymą, atitinkamų ligų prevenciją, įvairių medikamentų derinimo, alternatyvių 

priemonių taikymą ir pan., būtų labai efektyvūs ir aktualūs.  

Taip pat tenka pripažinti., kad senų žmonių atžvilgiu nereti stereotipai, kai į juos žiūrima kaip 

į išlaikytinius, bejėgius, neretai piktus ir irzlius, kuriems nebeverta teikti modernių medicininių 



paslaugų ir pan. (Šurkienė ir kt., 2012). Kartais ir jie patys laikosi tokių nuostatų. Todėl visų 

visuomenės narių požiūrio į vyresnio amžiaus žmones keitimas įvairiomis edukacinėmis 

priemonėmis taip pat būtų vienas iš sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

aspektų.   

Fizinis pasyvumas ir fizinės veiklos prieinamumas priklauso nuo ekonominių, socialinių, 

kultūrinių, psichologinių ir fizinės aplinkos veiksnių (Misiūra, 2013). Kalbant apie galimybę 

pagyvenusio ir senyvo amžiaus asmenims savarankiškai organizuoti fizinę veiklą, kaip pagrindinės 

kliūtys yra įvardijama silpna sveikata, brangios paslaugos, su amžiumi  mažėjantis noras būti 

fiziškai aktyvesniais, net atitinkamo inventoriaus stoka. Tačiau neretai akcentuojamas ir bazinių 

žinių apie fizinę veiklą ir jos naudą sveikatai trūkumas, informacijos stoka, užsiėmimų 

programos nepritaikytumas vyresnio amžiaus asmenims. Be to, renkantis vietą fizinei veiklai 

atlikti jiems yra labai svarbios specialistų rekomendacijos. Tuo tarpu R. Jankauskienės (2008) atlikti 

tyrimai rodo, kad tik labai nedidelei Lietuvos gyventojų daliai gydytojas ar sveikatos priežiūros 

specialistas patarė didinti fizinį aktyvumą ir dar mažesnei paaiškino, kaip konkrečiai tai būtų galima 

daryti.  

Pasak A. Jurgėlėno ir kt. (2012), psichikos sutrikimai yra ne tiek medicininė, kiek daugialypė 

socialinė problema. Todėl šiuolaikiškų psichikos sveikatos paslaugų organizavimas turėtų remtis ne 

tik tradicinės psichiatrijos, bet ir kompleksinėmis paslaugomis. Pagyvenusių ir senų žmonių 

psichikos  sveikatos poreikių laukas yra platesnis. Jiems svarbi vertybinių orientacijų reikšmė ir 

sveikatos poreikiai. Vertybės pagyvenusiems žmonėms yra antroje vietoje po somatinio nerimo. 

Taip pat būtų aktualu užtikrinti visų visuomenės grupių tolesnį aktyvų gyvenimą, keičiant 

neigiamą požiūrį į senėjimą, keičiant gydytojų ir pačių vyresnio amžiaus asmenų požiūrį į kai 

kurių ligų diagnostiką, gydymą, prevenciją, apskritai požiūrį į sveikatą vyresniame amžiuje, 

skatinant vyresnio amžiaus asmenis gyventi sveikai ir aktyviai. Siekiant didinti vyresnio amžiaus 

asmenų fizinį aktyvumą, tikslinga būtų ieškoti alternatyvių ir pigesnių fizinio aktyvumo formų ir 

programų, labiau pritaikytų ir atitinkančių vyresnio amžiaus asmenų sveikatos būklę ir poreikius, 

užtikrinti informacijos sklaidą apie įvairias sveikatinimo, fizinio aktyvumo galimybes. Vykdyti 

tikslines dažniausiai pasitaikančių ligų prevencijos programas, efektyviau informuoti apie sveikatos 

priežiūros, sveikatinimo ir kt. paslaugas, kompensuojamuos vaistus ir t.t.  

Apibendrinant galima būtų teigti, kad be finansinių (brangūs vaistai, paslaugos, ypač 

odontologų ir medicininių tyrimų); teritorinių / komunikacinių ir organizacinių kliūčių (eilės 

registruotis pas sveikatos priežiūros specialistus bei  tyrimams, nepatogus, pacientams per trumpas 

darbo laikas, reikiamų specialistų stygiaus, ypač kaimo vietovėse) sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą riboja ir personalo nekompetentingumas bei etinio pobūdžio problemos, susijusios su 

pacientų aptarnavimu dar registracijos metu, efektyvios informacijos apie valstybės apmokamas 

paslaugas ir kompensuojamuosius vaistus trūkumas. Vyresnio amžiaus asmenų medicininio 



aptarnavimo kokybė yra nepakankama dėl medikų požiūrio ir viduriniojo medicininio personalo 

nekokybiško darbo. Be to, Lietuvoje vis dar trūksta gydytojų, turinčių gydytojo geriatro licenciją. 

(Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 m. veiklos ataskaita) Didinant specialistų 

kompetentingumą, reikėtų rengti gydytojus, turinčius tokią specializaciją ir galinčius 

kompetentingai dirbti su vyresnio ir senyvo amžiaus asmenimis.  

Kadangi vis dar pasitaiko nemažai atvejų, kai informacija pacientui apie jo sveikatos būklę, 

taikomus gydymo metodus, komplikacijas ir gydymo prognozę pateikiama, neatsižvelgiant į jo 

amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, nepaaiškinami specialūs medicininiai terminai, 

būtina įvairių mokymų metu ne tik atkreipti į tai sveikatos priežiūros specialistų dėmesį, bet, taikant 

interaktyvius mokymosi metodus, mokytis praktiškai tai atlikti.   

Galimybės pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis iš dalies priklauso ir nuo 

gyvenamosios vietovės. Mieste gyvenantys asmenys turi didesnes galimybes nei kaime ne tik 

greičiau gauti kokybiškesnes paslaugas, bet ir lengviau randa vietų, kur galėtų užsiimti jiems 

patinkama fizine veikla, nors per 10 metų besimankštinančių žmonių skaičius kaime padidėjo labiau 

nei mieste. Kaimo gyventojų mitybos įpročiai labiau skyrėsi nuo sveikos mitybos rekomendacijų 

nei miesto, nutukimas tarp kaimo moterų buvo dažnesnis nei miesto. Kita vertus, miestuose yra 

didesnis oro užterštumas, spartesnis gyvenimo būdas ir daugiau streso veiksnių, kas bendrai gali 

lemti skirtingą miesto ir kaimo žmonių gyvenimo kokybę. Pvz. tyrimo duomenimis, pagyvenusių 

kaimo moterų, besikreipiančių į bendrosios praktikos gydytoją, fizinė ir psichinė sveikata buvo 

geresnė nei miesto pagyvenusių moterų. Vertinant gyvenimo kokybę, kaimo moterys savo bendrą 

gyvenimo kokybę įvertino taip pat geriau nei miestietės.(Jievaltienė, 2012).  

 

Mokymų tematika, aktuali sveikatos priežiūros specialistams, dirbant su tautinių mažumų 

atstovėmis ir imigrantėmis.  

Kalbant apie tautinėms mažumoms priklausančių moterų, ypač romų tautybės, galimybes 

gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, galima pastebėti, kad bendrosiose švietimo, 

socialinės integracijos, sveikatos ir kt. programose tautinių mažumų dalyvavimas valstybės 

gyvenime nelaikomas išskirtiniu, reikalaujančiu atsižvelgti į galimai skirtingus šios visuomenės 

grupės poreikius, net ir kalbant apie tokią svarbią visuomenės gyvenimo sritį, kaip sveikatos 

priežiūra. Apskritai informacijos apie tautinių mažumų galimybes gauti kokybiškas sveikatos 

priežiūros paslaugas, jų lūkesčių ir poreikių tenkinimą šioje srityje yra minimaliai. Daugiau šiuo 

aspektu nagrinėta ir daugiau praktinio dėmesio šiuo klausimu skirta tik romų tautinei mažumai. 

Tačiau siūlymas sveikatos paslaugas padaryti prieinamas neraštingiems romams, išaiškinant 

reikalingas atlikti procedūras žodžiu, pvz. kaip naudotis sveikatos apsaugos sistema, kaip 

susitvarkyti sveikatos draudimą ir pan., kalbėti apie AIDS bei kitų infekcinių ligų plitimą romų 

bendruomenėje, kad tai netaptų dar viena romų segregacijos ir diskriminacijos priežastimi, gali būti 



naudingas ir kitoms visuomenės grupėms, pvz. imigrantėms, neįgalioms, vyresnio amžiaus 

moterims. 

Nors sveikatos paslaugų gavimo srityje imigrantės susiduria su labai panašiomis 

problemomis, kaip ir vietiniai gyventojai, tačiau dėl tradicijų ir skirtingų kultūrų ypatumų kai 

kurie jų poreikiai, lūkesčiai ir galimybės gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas skiriasi 

nuo visos populiacijos. 

 Imigrantų  socialiniai ryšiai rodo, jog svetimumo Lietuvoje jausmas kyla iš patirties, kurią jie 

gali įgyti bendraujant ligoninėje, su gydytojais per nepasitenkinimo žvilgsnius, kitokį elgesį su jais. 

(Beresnevičiūtė ir kt., 2009). 

 D. Bartuškienės teigimu (2011), gydytojo - paciento santykiai yra svarbiausias kriterijus, 

kuriuo remiantis pabėgėliai vertina savo sveikatos priežiūrą. Kultūra medicinoje dažnai 

sinonimiškai naudojama ir siejama su etniškumu, rase, tautybe, kalba, religija. Ligos istorija 

dažniausiai virsta gyvenimo istorija. Persikėlimo patirtis dažniausiai siejama su pažeista psichika, 

įvairiais stresiniais sindromais, socialiniu neįgalumu, karo traumomis ir įvairiomis medicininėmis 

patologijomis (chroniškas liūdesys, įvairios reprodukcinės sveikatos problemos, tuberkuliozė ir kt.). 

Pabėgėlis matomas kaip pasyvus naudos gavėjas, nes iš principo prieglobsčio sistema sukurta 

daugiau socialinės globos ir davimo, nei skatinimo ir įgalinimo pačiam veikti principu. Būti arba 

atrodyti ligotu yra ne tik patogu, bet ir saugu. Pastebėta, kad nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar 

tautybės žmonės apie karą  ir jo padarytą žalą sveikatai pasakoja labai mažai. Gyvendami Lietuvoje, 

pabėgėliai nesijaučia gyvenantys Europoje, nes, lankydami gimines ir draugus kitose ES valstybėse, 

jie dar ryškiau pamato gyvenimo kokybės skirtumus, kurie sukelia socialinės gėdos jausmą, 

nepasitenkinimą esama prieglobsčio šalimi ir nusivylimą dėl neišpildytų lūkesčių. Savo buvimą 

Lietuvoje pabėgėliai dažnai suvokia kaip buvimą donorais, kad valstybė gautų finansines injekcijas 

iš ES.  

Daug problemų kyla dėl  moterų reprodukcinės sveikatos,  nėštumo nutraukimo. Tam nėra 

taikoma jokia oficiali pagalba. Apie nėštumo nutraukimą nėra teikiama jokios informacijos. Pasak 

D. Bartuškienės (2011), vyrai moteris į gydymo įstaigas lydi ypač retais ir tik išskirtiniais atvejais. 

Dėl tam tikrų kultūriškai susiformavusių įpročių, moterys sveikatos priežiūrą daugiausia 

organizuojasi savarankiškai arba su kitomis moterimis kolektyviai. Pvz. minėtame tyrime 

dalyvavusi socialinė darbuotoja akcentavo juodaodžių pabėgėlių moterų kultūriškai skirtingas 

patirtis ir problemas, suvokiant šeimos gydytojo funkcijas.  Gydytojo - paciento komunikacijai 

trukdo ir profesinės kalbos barjeras. Tačiau ne tik rusų kalba, kuria kalba beveik absoliuti 

dauguma pabėgėlių, tampa problemos šaltiniu. Angliškai kalbantys pabėgėliai taip pat akcentuoja 

sudėtingus terapinius ryšius. D. Bartuškienės (2011) teigia, jog puikūs lietuvių kalbos įgūdžiai 

negarantuoja sėkmingo sveikatos priežiūros proceso. Pasitaiko, kad gydytojo perduodama 

informacija pacientei yra ypač giliai kultūriškai užkoduota forma, todėl nėra iškart suprantama 



kito sociokultūrinio konteksto atstovui, tačiau turi tam tikrą pasekminį ryšį tolimesnių santykių 

eigai. Moterų nesilankymas pas vyrus gydytojus rodo moters nuostatas lyties atžvilgiu, kuomet 

manoma, jog geriau nesikonsultuoti, negu tai daryti su gydytoju vyru. Jei tenka tai daryti, moters 

santykius su gydytoju lydi maištas ir nepasitenkinimas. Dar daugiau dramatizmo įneša moters 

sprendimas šį faktą nuslėpti nuo vyro, kuris tuo metu gyveno  ne Lietuvoje. Tai rodo, kad moters 

įsitikinimai dėl sveikatos priežiūros neigiamos įtakos turi ne tik jos ir gydytojo santykiams, bet ir 

santuokiniams ryšiams. Informantės įsitikinusios, kad moteris gydytoja gali geriau suprasti kitą 

moterį. Lygindamos ankstesniąsias asmenines sveikatos priežiūros patirtis valstybiniame ir 

privačiame sektoriuje, pastarąjį vertina ypač teigiamai ne už jos profesinius gebėjimus, o už „gerus“ 

santykius. Pokalbiai su pabėgėliais per tam tikrą laiką išsprendžia daugelį kultūriniu pagrindu 

kylančių problemų. Sveikatos draudimas yra svarbiausias pabėgėlių integracijos į sveikatos 

priežiūros sistemą kriterijus. Gydytojų nuomone, egzistuoja laiko resurso problema sveikatos 

priežiūroje. Iš to kyla krūvio, ekonominių resursų, prieinamumo bei pacientų pasitenkinimo 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybės problemos, kurios apsunkina procesą gydytojų atžvilgiu. 

Pabėgėlius žeidžia jų matymas per skurdą, neraštingumą, bevietiškumą ir kitas būsenas, kurios jų 

manymu apsunkina komunikaciją ne tik sveikatos priežiūroje. Moterys imigrantės turėtų būti 

išsamiai informuojamos apie turimas teises ir galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. 

(Bartuškienė, 2011). 

Tai, kad privatus sveikatos priežiūros sektorius yra vertinamas teigiamiau nei valstybinis ne už 

profesionalumą, o už gerus santykius, skatina ieškoti naujų formų organizuojant sveikatos 

priežiūros paslaugas, labiau atliepiant kultūrinius ir kitu ypatumus, sukuriant visais atžvilgiais 

prieinamą informavimo  ir paslaugų teikimo sistemą, o tas paslaugas teikiantiems – kokybiškas, 

specializuotas, tikslingai ir kryptingai į konkrečių visuomenės grupių poreikį orientuotas 

kvalifikacijos tobulinimo ir kitas edukacines programas, kuriose būtų įgyjamos ne tik žinios, bet 

ir atitinkami gebėjimai bei nuostatos.  

 

Tyrimas buvo atliekamas 2013-2014 metais, kaip viena iš projekto „Lyčių lygybė – pelninga 

investicija“ (Nr. VP1-1.3-SADM-01-K-02-008) veiklų. Jo eigoje buvo taikomi kiekybiniai (oficialios 

statistikos, 2011 m. gyventojų surašymo duomenys, antrinių šaltinių analizės (išanalizuota 253 

šaltiniai), reprezentatyvi struktūruota telefoninė apklausa (1098 respondentės) ir kokybiniai 

(tikslinių grupių moterų tiesioginė apklausa (406 respondentės iš 5 tikslinių grupių) tyrimo metodai. 
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