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Sveikatos priežiūra

 Pagrindinės vertybės yra tos, kurios susiję su žmogaus verte ir orumu. 

Socialiniai darbuotojai susiduria su žmonėmis, kurie turi įvairių problemų. 

Kadangi dirbame su pagyvenusiais žmonėmis, viena iš pagrindinių 

problemų mūsų darbe – ligos. Todėl nuo sveikatos priežiūros problemų 

sprendimo mūsų darbe priklauso žmogaus gyvenimo kokybė.
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Sveikatos priežiūra 30-59 m. gyventojams

Labai Pakankamai Patenkinamai Blogai



Sveikatos priežiūra

 Apžvelkime sveikatos problemų sprendimą 30-59 m. gyventojams. Labai 

gerai įvertintos „Ar laiku suteikiama pagalba dėl sveikatos problemų“, 

„Slaugytojų reakcijos operatyvumas į Jūsų kvietimus signalizacija“, 

„Gebėjimas bendrauti“, „Vaistų pristatymo operatyvumas“. Pakankamai 

gerai „Gydytojo iškvietimas“, patenkinamai „Slaugytojos aiškiai ir 

suprantamai suteikia svarbią informaciją“ ir „Pranešimai įgaliotiems 

artimiesiems dėl sveikatos pokyčių“. Iš viso atsakė į klausimus šioje amžiaus 

grupėje 5 gyventojai ar jų artimieji. Ši amžiaus grupė nėra labai informatyvi.
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Sveikatos priežiūra 60-69 m. gyventojams

Labai Pakankamai Patenkinamai Blogai
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 Žiūrint į gyventojų amžiaus tarpsnį 60-69 m., matome, kad vertinimas jau 

skiriasi nuo ankstesnio gyventojų amžiaus tarpsnio. Vyrauja vertinimas 

pakankamai gerai: „Slaugytojų reakcijos operatyvumas į Jūsų kvietimus 

signalizacija“, „Gebėjimas bendrauti“, „Sveikatos priežiūros specialistų 

pagarba, kai atliekama slauga“. Atsiranda vertinimas blogai: „Kūno 

priežiūra, pragulų prevencija vykdoma“, „Ar laiku suteikiama pagalba dėl 

sveikatos problemų“, „Slaugytojos aiškiai ir suprantamai suteikia svarbią 

informaciją“, „Gydytojo iškvietimas“.  Šioje amžiaus grupėje į klausimus 

atsakė daugiau gyventojų ar jų artimųjų. „Blogai“ atsakymas paminėtas 1 

respondento, „Patenkinamai“ – 3.

 Vienintelis punktas, į kurį buvo neatsakyta „Vaistų pristatymo 

operatyvumas“.
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Labai Pakankamai Patenkinamai Blogai



Sveikatos priežiūra

 Amžiaus tarpsnyje 70-79 metai dalyvavo apie 15 respondentų. Vyrauja 

vertinimas pakankamai gerai: „Slaugytojos aiškiai ir suprantamai suteikia 

svarbią informaciją“, „Pranešimai įgaliotiems artimiesiems dėl sveikatos 

pokyčių“, bei labai gerai: „Gebėjimas bendrauti“, „Vaistų pristatymo 

operatyvumas“. Kartu pastebime, kad visuose punktuose atsiranda 

įvertinimas blogai. Galima pabrėžti sekančius punktus: „Slaugytojų reakcija į 

Jūsų kvietimus signalizacija“ ir „Vaistų pristatymo operatyvumas“. Į klausimus 

„Blogai“ atsakė nuo 1 iki 3 respondentų.
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Sveikatos priežiūra 80 m. ir daugiau

Labai Pakankamai Patenkinamai Blogai
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 Amžiaus tarpsnyje 80 m. ir daugiau – pati masiškiausia grupė, nes tokio 

amžiaus gyventojų yra daugiausia (atsakė į klausimus apie 40 žmonių).  

Vyrauja atsakymai labai gerai ir pakankamai gerai. Bet yra ir atsakymų 

blogai. Tie atsakymai būdingi kiekvienam punktui, išskyrus „Slaugytojų 

reakcijos operatyvumas į Jūsų kvietimus signalizacija“. Atsakymus „Blogai“  

pažymėjo nuo 1 iki 5 respondentų

 Amžiaus tarpsnis 70-79 m. ir 80 m. ir daugiau, atspindi realią situaciją todėl, 

kad mūsų namuose gyvena daugiausia tokio amžiaus žmonių. Tą parodo 

atsakymų skaičius ir įvairovė. 


