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Tyrimo vykdymo laikotarpis 2021 m. spalio – 2022 m. lapkričio mėn.
Tyrimo pagrindimas. Sveikatos apsaugos sistemos kokybė priklauso ne tik nuo sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo, pasitenkinimo jomis, medicinos darbuotojų įsitraukimo bei palaikymo, bet ir
nuo nepageidaujamų įvykių (toliau - NĮ) valdymo sveikatos priežiūros įstaigose. Pasaulio sveikatos
organizacijos duomenimis, kas dešimtas hospitalizuotas pacientas ligoninėje patiria NĮ. NĮ dažnis yra
vienas iš įstaigos pacientų saugą ir pacientų saugos kultūrą atspindinčių rodiklių. Privalomas NĮ
registravimas Lietuvoje pradėtas 2010 m., o nuo 2019 m. NĮ stebėseną privalo vykdyti visos asmens
sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ). Nors ir pasistūmėta gerinant NĮ valdymo situaciją, tačiau
užregistruojamų NĮ skaičius yra mažas ir išlieka pastovus. Daugiausia (90 proc.) NĮ užregistruojama
ligoninėse. Pusė 2020 m. dalyvavusių NĮ stebėsenoje ASPĮ (51,6 proc.) neužregistravo nei vieno NĮ.
Lietuvoje trūksta nacionalinių tyrimų, vertinančių NĮ stebėseną ir jai įtaką darančius veiksnius.
Tyrimo tikslas – įvertinti NĮ stebėseną ir jai įtaką darančius veiksnius stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose (toliau – ligoninė).
Tyrimo uždaviniai
1. Išanalizuoti NĮ valdymo situaciją ligoninėse.
2. Įvertinti pacientų saugos kultūros elementus, darančius įtaką NĮ registravimui ligoninėse.
Tyrimo metodika. Bus atliekamas aprašomasis tyrimas. Naudojama mišri duomenų rinkimo
metodika, integruojanti kiekybinio (anketinės apklausos) ir kokybinio tyrimų (pusiau struktūruoto
interviu) metodus. Šiame tyrime į sąrašą bus įtraukos 76 ligoninės: visos bendrojo pobūdžio ligoninės
(58), visos specializuotos ligoninės (6) ir savarankiškos slaugos ligoninės (12). Pirmam uždaviniui
įgyvendinti bus vykdoma ligoninių klinikinės administracijos (direktorius, pavaduotojas, vidaus
audito atstovai) anketinė apklausa, prašant užpildyti internete patalpintą anketą (kiekybinis tyrimas).
Antram uždaviniui įgyvendinti ligoninės bus suskirstytos į dvi grupes: aktyvaus gydymo (64) ir
savarankiškas slaugos (12), atsitiktinai atrenkama po 10 proc. ligoninių iš kiekvienos grupės.
Atrinktų ligoninių asmens sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai, slaugytojai) bus apklausiami
anketinės apklausos būdu, prašant užpildyti internete patalpintą anketą (kiekybinis tyrimas). Taip pat
bus atliekami pusiau struktūruoti interviu pagal sudarytas klausimų gaires su sutikusiais ligoninių
asmens sveikatos priežiūros specialistais (kokybinis tyrimas).
Laukiami rezultatai. Tikimasi, kad tyrimo rezultatai suteiks naujų žinių apie pacientų saugos
kultūros aspektus, darančius įtaką NĮ registravimui ligoninėse, bei atskleis gydytojų patirtis ir požiūrį.
Tyrimo rezultatai ir jų pagrindu parengtos išvados bus panaudotos organizuojant mokymus,
pristatytos Sveikatos apsaugos ministerijos Nepageidaujamų įvykių ekspertų komisijai reikiamiems
sprendimams dėl NĮ stebėsenos ir valdymo pokyčių priimti.
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro
Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Ada Ibijanskaitė tel. (8 5) 261 4184, el. p.
ada.ibijanskaite@hi.lt.

