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1 Terminai ir santrumpos 
Santrumpa Pilna reikšmė/apibrėžimas 

Begra MB „Begra“, Konsultantas pagal Sutartį 

FGD Fokusuota grupinė diskusija 

NRD Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos 

LR Lietuvos Respublika 

LRV Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

Specifikacija Tyrimo techninė specifikacija pagal Sutartį 

Stat gov Statistikos departamentas 

SADM LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Tyrimas COVID-19 ligos pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų 
poveikio tyrimas asmenims su negalia teisei gauti kokybiškas 
socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas 

Tyrimo tikslinė 
grupė 

asmenys su negalia, t.y. darbingo amžiaus neįgalieji, kaip juos 
apibrėžia 1991 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtas į Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymas Nr. I-2044, kuriems nustatytas nuo 0 iki 55 proc. 
darbingumo lygis 

Sutartis 2021-06-03 sutartis S-2021-30 
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2 Komanda 
NRD komanda 

Vardas, pavardė Pareigos 

Emilija Jankauskaitė Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausioji 
specialistė 

 

Begra komanda 

Vardas, pavardė Pareigos 

Marius Matulaitis Vadovas, koordinatorius 
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3 Įvadas 
2021 metų birželio 3 dieną Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (toliau – NRD arba Perkančioji organizacija) pasirašė sutartį S-2021-
30 (toliau – Paslaugų sutartis) su MB „Begra“ (toliau – Konsultantas) dėl COVID-19 ligos 
pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų poveikio tyrimo asmenims su negalia teisei 
gauti kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas atlikimo (toliau – Tyrimas). 
Šį Tyrimą parengė konsultantų komanda, dirbanti MB „Begra“ vardu. Ši ataskaita yra 
galutinė ataskaita, parengta laikantis Sutarties bei techninės paslaugų specifikacijos 
(toliau – Specifikacija). 

Tyrimo tikslas - įvertinti, kaip buvo užtikrinama neįgaliųjų teisė į kokybiškas socialines 
ir sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 pandemijos sąlygotų apribojimų akivaizdoje 
ir kaip tai įtakojo neįgaliųjų sveikatos būklę, bei pateikti rekomendacijas atsižvelgiant 
į tyrimo metu gautas išvadas. 

Galutinės ataskaitos tikslas – parengti Tyrimo ataskaitą laikantis Paslaugų sutarties 
sąlygų ir Tyrimo tikslo. 
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4 Tyrimo metodologija 

 Kontekstas, tikslas, uždaviniai 

Šioje dalyje siekiama aprašyti Tyrimo metodologiją, kuria vadovaujantis ir bus 
atliekamas pats Tyrimas. 

Vadovaujantis Technine specifikacija, Tyrimo tikslas yra įvertinti, kaip buvo 
užtikrinama neįgaliųjų teisė į kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas 
COVID-19 pandemijos sąlygotų apribojimų akivaizdoje ir kaip tai įtakojo neįgaliųjų 
sveikatos būklę, bei pateikti rekomendacijas atsižvelgiant į Tyrimo metu gautas išvadas. 

Atsižvelgiant į šį tikslą, yra suformuluoti tokie uždaviniai: 

1. Įvertinti COVID-19 pandemijos poveikį ambulatorinių bei stacionarių asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimui asmenims su negalia; 

2. Įvertinti COVID-19 pandemijos įtaką asmenų su negalia sveikatos būklei ir jos 
pokyčiams; 

3. Įvertinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo įtaką asmenų su negalia 
materialinei padėčiai, darbo santykiams, darbingumo lygiui ir psichoemocinei 
būklei; 

4. Įvertinti socialinių paslaugų neįgaliesiems prieinamumą ir galimybę gauti 
neįgaliųjų galimybes poreikius atliepiančias socialines paslaugas COVID-19 
pandemijos metu; 

5. Įvertinti kaip socialinių paslaugų teikimo ribojimai arba pakitęs socialinių 
paslaugų teikimo pobūdis COVID-19 pandemijos metu sąlygojo asmenų su negalia 
materialinę ir socialinę gerovę; 

6. Įvertinti kaip socialinių paslaugų teikimo ribojimai arba pakitęs socialinių 
paslaugų teikimo pobūdis COVID-19 pandemijos metu sąlygojo asmenų su negalia 
psichikos sveikatos ir emocinės būklės pokyčius karantino metu; 

7. Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl neigiamų COVID-19 pandemijos poveikio 
šalinimo ir/arba teigiamos patirties pritaikymo teikiant asmenims su negalia 
socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas. 

Iš aukščiau pateiktų uždavinių yra svarbu išskirti tokius Tyrimui aktualius aspektus: 

 Tyrimo tiesioginė tikslinė grupė (populiacija) - asmenys su negalia, t.y. 
darbingo amžiaus neįgalieji, kaip juos apibrėžia 1991 m. lapkričio 28 d. 
Lietuvos Respublikos Seimo priimtas į Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymas Nr. I-2044, kuriems nustatytas nuo 0 iki 
55 proc. darbingumo lygis 

 Populiacijos dydis – remiantis SADM duomenimis, 2020 m. darbingo 
amžiaus asmenų su negalia Lietuvoje buvo 153,6 tūkst. asmenų. 

 Imties dydis – 383 respondentų, kai pasikliovimo intervalas yra 95 proc., 
su 5 proc. paklaida. 

 Tyrimo objektai: 
o Socialinės paslaugos, jų prieinamumas/neprieinamumas asmenims 

su negalia; 
o Sveikatos priežiūros paslaugos, jų prieinamumas/neprieinamumas 

asmenims su negalia. 
 Taip pat, siekiant objektyviai įvertinti pandemijos poveikį paslaugų 

teikimui bei paslaugų teikimo prieinamumui, Tyrime dalyvaus ir 
papildomos tikslinės grupės: 
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o sveikatos priežiūros paslaugų įstaigos; 
o socialines paslaugas teikiančios įstaigos; 
o nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios asmenų su negalia 

interesus. 
 Tyrimui parengti bus vadovaujamasi Sutarties Specifikacijoje užduotims 

atlikti reikalingais metodais bei viešai prieinamais ir skaidriais 
informacijos šaltiniais.  
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 Metodai 

Tyrimui atlikti, vadovaujantis Technine specifikacija, buvo naudojami tokie metodai: 

 1-6 uždaviniams išspręsti buvo atliekama reprezentatyvi apklausa el. 
paštu, naudojant struktūruotą klausimyną. Klausimynai kiekvienai grupei 
parengti remiantis Tyrimo uždaviniais. Klausimynai suformuoti taip, kad 
privaloma atsakyti į visus anketos klausimus. Priklausomai nuo 
klausimyno, jie sudaryti iš 13-20 klausimų su atsakymo pasirinkimo 
galimybe. Didžiausia yra uždaro tipo klausimų grupė – suminės Likert‘o 
skalių grupės, kurios apklausose dažnai naudojamos matuojant nuostatas 
ir nuomones, analizuojant respondentų pritarimą arba nepritarimą 
teiginiui (Canava ir kt., 2001). 

 Apklausa buvo vykdoma 2021 m. liepą - spalį. Apklausa buvo vykdoma el. 
paštu. Respondentams buvo užduodami klausimai raštu, todėl galima 
teigti, kad išrinkti respondentai neturėjo tarpusavio kontaktų apklausos 
metu, todėl vienas kito nuomonei įtakos nedarė. 

 Papildomai buvo atliekamas interviu naudojant pusiau atviro tipo 
klausimyną, apklausiant aukščiau įvardintas papildomas tikslines grupes.  

 Atsižvelgiant į tai, kad respondentų grupės nėra homogeniškos 
tarpusavyje, buvo tikslinga ruošti ne vieną bendrą, o atskirus klausimynus 
tokia tvarka: 

o Klausimyną, skirtą asmenims su negalia, siunčiamą el. paštu; 
o Klausimyną, skirtą sveikatos priežiūros paslaugų įstaigoms interviu 

atlikimui; 
o Klausimyną, skirtą socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms 

interviu atlikimui; 
o Klausimyną, skirtą nevyriausybinėms organizacijoms, 

atstovaujančioms asmenų su negalia interesus. 
 7 uždaviniui išspręsti, t.y. gautų atsakymų apibendrinimui bei 

interpretavimui naudojami aprašomosios statistikos metodai – vidurkio 
nustatymas, lyginamoji analizė ir pan., duomenų interpretavimui 
sudaromi paveikslai, lentelės ir diagramos. Duomenų apdorojimui 
naudotas SPSS statistinis programinis paketas. 
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5 Tyrimo rezultatai 
 Respondentų demografija 

Siekiant kaip įmanoma labiau reprezentatyviai atspindėti esamą situaciją, Tyrimui buvo 
naudota proporcinė imtis, t.y. stengtasi, kad apklausoje dalyvautų toks skaičius 
respondentų, kuris reprezentatyviai atspindėtų Tyrimo populiacijos paskirstymą pagal: 

 lytį; 
 amžių; 
 darbingumo lygį; 
 geografiją. 

Žemiau pateikiami pagrindinės tikslinės grupės populiacijos ir respondentų paskirstymą 
pagal lytį atspindintys paveikslai. 

 
Pav. 5-1 Pagrindinės tikslinės grupės populiacijos (kairėje, iš viso 153,6 tūkst.) ir imties (dešinėje, iš viso 3841) 

pasiskirstymas pagal lytį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis SADM ir apklausos duomenimis 

Siekiant reprezentatyviai atspindėti situaciją pagal amžių, buvo apklausta tiek 
respondentų, kad Tyrimas atspindėtų visas amžiaus grupes. Toliau pateikiami paveikslai 
atspindi respondentų pasiskirstymą pagal lytį ir amžių2. 

 
1 Atsižvelgiant į tai, kad imties dydis, kai pasikliovimo intervalas yra 95 proc., su 5 proc. paklaida yra 
383, bei į tai, kad taikant proporcinę imtį kai kuriais pjūviais reikėjo apvalinti reikiamą apklausti 
respondentų skaičių iki sveikųjų, buvo apklausti 384 respondentai. 
2 Pažymėtina, kad SPSS statistinis programinis paketas neturi galimybės naudoti tekstą intervalo 
kategorijos pavadinime. Todėl čia ir toliau paveiksluose vyriausi respondentai yra įvardinti kaip 55+, 
tačiau iš tiesų tai yra amžiaus grupė „55-iki pensinio amžiaus“, t.y. taip, kaip nurodyta klausimyne. 
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Pav. 5-2 Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis SADM ir apklausos duomenimis 

Siekiant reprezentatyviai atspindėti populiacijos situaciją pagal negalios sudėtingumą 
ir darbingumo lygį, buvo apklausta tiek respondentų, kad Tyrimas atspindėtų visas 
darbingumo lygio grupes. Toliau pateikiami paveikslai atspindi respondentų 
pasiskirstymą pagal lytį ir darbingumo lygį. 

 
Pav. 5-3 Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir darbingumo lygį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis SADM ir apklausos duomenimis 

Siekiant reprezentatyviai atspindėti populiacijos situaciją geografiniu aspektu, buvo 
apklausta tiek respondentų, kad Tyrimas atspindėtų visą Lietuvą. Toliau pateikiami 
paveikslai atspindi respondentų pasiskirstymą pagal lytį ir apskritis. 
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Pav. 5-4 Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir apskritis 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis SADM ir apklausos duomenimis 

Taip pat buvo apklaustos papildomos tikslinės grupės: 

 sveikatos priežiūros paslaugų įstaigos; 
 socialines paslaugas teikiančios įstaigos; 
 nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios asmenų su negalia interesus. 

Siekiant šių respondentų atsakymų reprezentatyvumo, papildomos tikslinės grupės buvo 
paskirstytos pagal: 

 sveikatos priežiūros paslaugų įstaigos: 
o geografiją; 
o paslaugų pobūdį; 

 socialines paslaugas teikiančios įstaigos: 
o geografiją; 
o paslaugų pobūdį; 

 nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios asmenų su negalia interesus: 
o geografiją; 
o atstovavimo sritį 

Toliau pateikiami paveikslai atspindi respondentų imtį. 
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Pav. 5-5 Respondentų pasiskirstymas pagal paslaugų pobūdį ir geografiją, sveikatos priežiūros įstaigos 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

 
Pav. 5-6 Respondentų pasiskirstymas pagal paslaugų pobūdį ir geografiją, socialines paslaugas teikiančios įstaigos 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

 
Pav. 5-7 Respondentų pasiskirstymas pagal atstovavimo sritį ir geografiją – nevyriausybinės organizacijos, 

atstovaujančios asmenų su negalia interesus 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 
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Apibendrinant respondentų demografinius parametrus bei atsižvelgiant į gautą 
atsakymų skaičių, galima teikti, kad respondentų imtis su 5 procentų paklaida 
reprezentatyviai atspindi populiacijos, t.y. asmenų su negalia, lyties, amžiaus, 
darbingumo lygio, geografijos, darbingumo lygio ir negalios įvairovę. 
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 COVID-19 pandemijos poveikio ambulatorinių bei stacionarių asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui asmenims su negalia vertinimas 

Siekiant įvertinti pandemijos poveikį sveikatos priežiūros paslaugų teikimui asmenims 
su negalia, pagrindinės tikslinės grupės respondentams buvo užduoti atskiri klausimai 
kiekvienam paslaugų tipui: 

 Įvertinkite COVID-19 pandemijos poveikį ambulatorinių sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumui, kur 1 – pandemijos metu paslaugų buvo neįmanoma 
gauti, 10 – paslaugos buvo teikiamos taip pat kaip ir iki pandemijos 

bei 

 Įvertinkite COVID-19 pandemijos poveikį stacionarių sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumui, kur 1 – pandemijos metu paslaugų buvo neįmanoma 
gauti, 10 – paslaugos buvo teikiamos taip pat kaip ir iki pandemijos 

Pažymėtina, kad pandemijos poveikio ambulatorinių paslaugų teikimui vidurkis yra 4,09 
iš 10 balų, o stacionarių – 4,19 iš 10. Tai reiškia, kad su +/-5 proc. paklaida galima 
teigti, jog pagrindinė tikslinė grupė bendrai (t.y., nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, 
darbingumo lygio ar geografijos) pandemijos poveikį sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimui vertina vidutiniškai, iš dalies labiau neigiamai nei teigiamai. Statistiškai 
reikšmingas skirtumas tarp poveikio ambulatorinių ir stacionarių paslaugų teikimui 
nenustatytas. 

Toliau buvo vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis ambulatorinių paslaugų teikimui 
pagal lytį – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-8 Pandemijos poveikio ambulatorinių paslaugų prieinamumo vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų lytį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Patikrinus ar yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp vertinimo pagal lytis, gauta 
išvada, kad skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. 

Toliau buvo vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis stacionarių paslaugų teikimui 
pagal lytį – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 
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Pav. 5-9 Pandemijos poveikio stacionarių paslaugų prieinamumo vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų lytį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Patikrinus ar yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp vertinimo pagal lytis, gauta 
išvada, kad skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. 

Toliau buvo vertinama pandemijos poveikio įtaka sveikatos priežiūros paslaugoms tarp 
skirtingų amžiaus grupių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-10 Pandemijos poveikio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų 

amžių 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Patikrinus ar yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp vertinimo pagal amžiaus grupes, 
gauta išvada, kad skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. 

Kitas analizės pjūvis - pandemijos poveikio įtaka sveikatos priežiūros paslaugoms tarp 
skirtingą darbingumo lygį turinčių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 
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Pav. 5-11 Pandemijos poveikio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo vertinimo pasiskirstymas pagal darbingumo 

lygį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad skirtingo darbingumo lygio respondentai skirtingai įvertino 
pandemijos poveikį sveikatos priežiūros paslaugoms. Visgi, atlikus statistinius 
skaičiavimus, gauta išvada, kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp pandemijos 
poveikio stacionarioms ir ambulatorinėms paslaugoms skirtingo darbingumo lygio 
respondentams neegzistuoja. 

Toliau buvo nagrinėjama pandemijos poveikio įtaka sveikatos priežiūros paslaugoms 
tarp skirtingose apskrityse gyvenančių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-12 Pandemijos poveikio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo vertinimo pasiskirstymas pagal apskritis 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš aukščiau pateikto paveikslo pastebima, kad pandemijos poveikis sveikatos priežiūros 
paslaugoms šiek tiek skiriasi tarp skirtingų apskričių – didžiausią poveikį COVID-19 
sveikatos priežiūros paslaugoms turėjo respondentams, gyvenantiems Alytaus, o 
mažiausiai – Marijampolės apskrityse. Vis dėlto, atlikus statistinius testus, nustatyta, 
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kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp pandemijos poveikio stacionarioms ir 
ambulatorinėms paslaugoms skirtingose apskrityse neegzistuoja. 

Buvo įvertinta pandemijos poveikis sveikatos paslaugų teikimui priklausomai nuo 
galimybės reguliariai gauti šias paslaugas – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-13 Pandemijos poveikio ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo vertinimas priklausomai nuo 

reguliarumo gauti šias paslaugas 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip matoma iš paveikslo bei atlikus statistinius skaičiavimus statistiškai reikšmingas 
skirtumas ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms nenustatytas. Toliau 
pateikiamas paveikslas apie stacionarias paslaugas. 

 
Pav. 5-14 Pandemijos poveikio stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui vertinimas priklausomai nuo 

reguliarumo gauti šias paslaugas 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Pažymėtina, kad apklausoje nedalyvavo respondentai, kuriems stacionarios sveikatos 
priežiūros paslaugos teikiamos (reikalingos) itin dažnai (nuo „kasdien“ iki „2-3 kartus 
per savaitę“). Tarp retesnio reguliarumo poreikio respondentų pandemijos poveikis 
stacionarioms sveikatos priežiūros paslaugoms skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. 
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Pažymėtina, kad COVID-19 poveikį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui buvo 
prašoma įvertinti ir nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų su negalia 
interesus (toliau – NVO)– žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-15 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų su negalia interesus, pandemijos poveikio sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumui vertinimas 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip pastebima iš aukščiau pateikiamo paveikslo, NVO vertinimu pandemija labiau 
paveikė stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą (skirta mažiau balų) nei 
ambulatorinių. Pažymėtina, kad statistiškai reikšmingo skirtumo tarp pagrindinės 
(asmenų su negalia) tikslinės grupės ir papildomos tikslinės grupės (NVO) vertinimų 
nenustatyta. 

Pažymėtina, kad analogiškai buvo klausiama ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 
įstaigų, kaip jos pačios vertina pandemijos poveikį paslaugų prieinamumui – žr. toliau 
pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-16 Sveikatos priežiūros įstaigų pandemijos poveikio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui vertinimas 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip matoma iš aukščiau pateikto paveikslo, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 
įstaigų vertinimu pandemija labiau paveikė ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumą (skirta mažiau balų) nei stacionarių. Pažymėtina, kad statistiškai 
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reikšmingo skirtumo tarp pagrindinės (asmenų su negalia) tikslinės grupės ir papildomos 
tikslinės grupės (sveikatos priežiūros įstaigų) vertinimų nenustatyta. 

Pažymėtina, kad nors statistiškai reikšmingo skirtumo tarp sveikatos priežiūros įstaigų 
ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų vertinimo nenustatyta (sveikatos priežiūros 
įstaigos mano, jog pandemija labiau paveikė ambulatorines, o NVO – stacionarias), tokį 
vertinimą galėjo lemti tai, kad sveikatos priežiūros įstaigos tiksliau, taigi tikėtina 
objektyviau vertina trikdžius atsiradusius dėl pandemijos savo teikiamoms paslaugoms 
nei NVO. Skirtingą vertinimą galėjo nulemti ir skirtingas to paties klausimo 
interpretavimas, kadangi ambulatorines paslaugas pačioms sveikatos priežiūros 
įstaigoms suteikti reikėjo pertvarkyti pačių paslaugų teikimo procesą (pagrinde iš fizinio 
į nuotolinį tiek, kiek tai įmanoma), tuo tarpu kai stacionarių paslaugų teikimo procese 
prioritetas buvo suteiktas COVID-19, tačiau kitos paslaugos buvo teikiamos įprastai, tik 
mažesnėmis apimtimis. Todėl NVO galėjo pajusti galimybių suteikti stacionarias 
paslaugas sumažėjimą, nulėmusį atitinkamą vertinimą. Apibendrinant galima pažymėti, 
kad visos tikslinės grupės sveikatos paslaugų prieinamumą vertina labiau neigiamai nei 
teigiamai. 
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 COVID-19 pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumui asmenims 
su negalia vertinimas 

Siekiant įvertinti pandemijos poveikį socialinių paslaugų teikimui asmenims su negalia, 
pagrindinės tikslinės grupės respondentams buvo užduotas klausimas „Įvertinkite 
COVID-19 pandemijos poveikį socialinių paslaugų prieinamumui, kur 1 – pandemijos 
metu paslaugų buvo neįmanoma gauti, 10 – paslaugos buvo teikiamos taip pat kaip ir iki 
pandemijos“ 

Pažymėtina, kad pandemijos poveikio socialinių paslaugų teikimui vidurkis yra 3 iš 10 
balų. Tai reiškia, kad su +/-5 proc. paklaida galima teigti, jog pagrindinė tikslinė grupė 
bendrai (t.y., nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, darbingumo lygio ar geografijos) 
pandemijos poveikį socialinių paslaugų teikimui vertina itin neigiamai. 

Toliau buvo vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis socialinių paslaugų teikimui pagal 
lytį – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-17 Pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumui vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų lytį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Patikrinus ar yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp vertinimo pagal lytis, gauta 
išvada, kad skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. 

Toliau buvo vertinama pandemijos poveikio įtaka socialinių paslaugų prieinamumui tarp 
skirtingų amžiaus grupių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 
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Pav. 5-18 Pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumui vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų amžių 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Patikrinus ar yra statistiškai reikšmingas skirtumas tarp vertinimo pagal amžiaus grupes, 
gauta išvada, kad skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. 

Kitas analizės pjūvis - pandemijos poveikio įtaka socialinių paslaugų prieinamumui tarp 
skirtingą darbingumo lygį turinčių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-19 Pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumui vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų 

darbingumo lygį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad skirtingo darbingumo lygio respondentai skirtingai įvertino 
pandemijos poveikį socialinių paslaugų prieinamumui. Visgi, atlikus statistinius 
skaičiavimus, gauta išvada, kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp pandemijos 
poveikio socialinių paslaugų prieinamumui skirtingo darbingumo lygio respondentams 
neegzistuoja. 

Toliau buvo nagrinėjama pandemijos poveikio įtaka socialinių paslaugų prieinamumui 
tarp skirtingose apskrityse gyvenančių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 
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Pav. 5-20 Pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumo vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų geografiją 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš aukščiau pateikto paveikslo pastebima, kad pandemijos poveikis socialinių paslaugų 
prieinamumui praktiškai nesiskiria visoje Lietuvoje. Atlikus statistinius testus, 
nustatyta, kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp pandemijos poveikio socialinių 
paslaugų prieinamumui skirtingose apskrityse neegzistuoja. 

Buvo įvertinta ir pandemijos poveikis socialinių paslaugų teikimui priklausomai nuo 
reguliarumo gauti šias paslaugas – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-21 Pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumo vertinimas priklausomai nuo reguliarumo gauti šias 

paslaugas 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip matoma iš paveikslo, socialinių paslaugų prieinamumas vertinamas tuo blogiau, 
kuo dažniau reikalingos šios paslaugos. Vis dėlto atlikus statistinius skaičiavimus 
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statistiškai reikšmingas skirtumas socialinių paslaugų prieinamumui priklausomai jų 
reguliarumo nenustatytas. 

Pažymėtina, kad apklausoje nedalyvavo respondentai, kuriems socialinės paslaugos 
teikiamos itin retai (nuo „1 kartą per mėnesį“ iki „Rečiau nei 1 kartą per mėnesį“).. 

Pažymėtina, kad COVID-19 poveikį socialinių paslaugų prieinamumui buvo prašoma 
įvertinti ir nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų su negalia interesus 
(toliau – NVO)– žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-22 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų su negalia interesus, pandemijos poveikio socialinių 

paslaugų prieinamumui vertinimas 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip pastebima iš aukščiau pateikiamo paveikslo, NVO vertinimu pandemija labiau 
paveikė specialiųjų socialinių paslaugų prieinamumą (skirta mažiau balų) nei bendrųjų. 
Pažymėtina, kad nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp pagrindinės (asmenų 
su negalia) tikslinės grupės ir papildomos tikslinės grupės (NVO) vertinimų – asmenys su 
negalia vertina, kad socialinių paslaugų prieinamumą pandemija paveikė labiau nei apie 
tai vertina NVO. Tokį skirtumą galėjo nulemti tai, kad dalis NVO pačios teikia kai kurias 
bendrąsias socialines paslaugas ir galimai įvertino jų teikimo kokybę aukščiau. 

Pažymėtina, kad analogiškai buvo klausiama ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų, 
kaip jos pačios vertina pandemijos poveikį paslaugų prieinamumui – žr. toliau 
pateikiamą paveikslą. 
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Pav. 5-23 Socialinių įstaigų pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumui vertinimas 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip matoma iš aukščiau pateikto paveikslo, socialines paslaugas teikiančių įstaigų 
vertinimu pandemija labiau paveikė specialiųjų socialinių paslaugų prieinamumą (skirta 
mažiau balų) nei bendrųjų. Pažymėtina, kad nustatytas statistiškai reikšmingas 
skirtumas tarp pagrindinės (asmenų su negalia) tikslinės grupės ir papildomos tikslinės 
grupės (socialinių įstaigų) vertinimų – asmenys su negalia vertina, kad socialinių 
paslaugų prieinamumą pandemija paveikė labiau nei apie tai vertina socialines 
paslaugas teikiančios įstaigos. Iš ekspertinės praktikos yra žinoma, kad paslaugų gavėjai 
visada skeptiškiau vertina paslaugų kokybę ir prieinamumą nei paslaugų teikėjai. Todėl 
galima daryti prielaidą, kad tai ir nulėmė tokį vertinimų skirtumą tarp skirtingų tikslinių 
grupių šio konkretaus Tyrimo atveju. 
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 COVID-19 pandemijos įtakos asmenų su negalia sveikatos būklei vertinimas 

Siekiant įvertinti pandemijos poveikį asmenų su negalia sveikatos būklei, pagrindinės 
tikslinės grupės respondentams buvo užduotas klausimas „Įvertinkite jūsų sveikatos 
būklės pasikeitimus COVID-19 pandemijos metu, kur 1 – sveikatos būklė itin suprastėjo 
pandemijos metu, 10 – sveikatos būklė išliko tokia pati kaip iki pandemijos arba 
pagerėjo“. 

Pažymėtina, kad pandemijos poveikio asmenų su negalia sveikatos būklei vidurkis yra  
2,52 iš 10. Tai reiškia, kad su +/-5 proc. paklaida galima teigti, jog pagrindinė tikslinė 
grupė bendrai (t.y., nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, darbingumo lygio ar 
geografijos) pandemijos poveikį sveikatos būklei vertina neigiamai. Kitaip sakant 
pandemijos poveikis pagrindinės tikslinės grupės sveikatos būklei yra itin didelis. 

Toliau buvo vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis sveikatos būklei pagal lytį – žr. 
toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-24 Pandemijos poveikio respondentų sveikatos būklei vertinimas pagal lytį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 
vyrų ir moterų sveikatos būklės pablogėjimo, įtakoto COVID-19, nėra. 

Toliau buvo vertinama pandemijos poveikio įtaka sveikatos būklei tarp skirtingų amžiaus 
grupių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-25 Pandemijos poveikio respondentų sveikatos būklei vertinimas pagal amžių 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 
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Kaip matoma iš paveikslo, labiausiai sveikatos būklė buvo paveikta vyriausio amžiaus 
respondentų. Statistiškai reikšmingas skirtumas COVID-19 poveikio tarp skirtingo 
amžiaus grupių nenustatytas. 

Kitas analizės pjūvis - pandemijos poveikio įtaka sveikatos būklei tarp skirtingą 
darbingumo lygį turinčių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-26 Pandemijos poveikio respondentų sveikatos būklei vertinimas pagal darbingumo lygį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad skirtingo darbingumo lygio respondentai pandemijos poveikį 
sveikatos būklei įvertino labai panašiai – stipriai neigiamai. Tai patvirtina ir atlikti 
statistiniai skaičiavimai – gauta išvada, kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 
pandemijos poveikio sveikatos būklei skirtingo darbingumo lygio respondentams 
neegzistuoja. 

Toliau buvo nagrinėjama pandemijos poveikio įtaka sveikatos būklei tarp skirtingose 
apskrityse gyvenančių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-27 Pandemijos poveikio respondentų sveikatos būklei vertinimas pagal geografiją 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 
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Iš aukščiau pateikto paveikslo pastebima, kad pandemijos poveikis sveikatos būklei tarp 
skirtingų apskričių praktiškai nesiskiria. Atlikus statistinius testus, nustatyta, kad 
statistiškai reikšmingas skirtumas tarp pandemijos poveikio respondentų sveikatos 
būklei skirtingose apskrityse neegzistuoja, o į poveikis stipriai neigiamas. 

Toliau buvo įvertinta ar egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp sveikatos būklės 
pasikeitimo bei pasikeitusio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo. Atlikus 
statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad: 

 tarp sveikatos būklės pasikeitimo ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo pokyčio neegzistuoja statistiškai reikšmingo ryšio; 

 tarp sveikatos būklės pasikeitimo ir stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo pokyčio statistiškai reikšmingas ryšys egzistuoja; 

Atsižvelgiant į tai galima konstatuoti, kad COVID-19 pandemija turėjo itin ženklią įtaką 
asmenų su negalia sveikatos būklei, o sumažėjęs sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumas labiausiai lėmė sveikatos būklę tiems respondentams, kuriems buvo 
reikalingos stacionarios sveikatos priežiūros paslaugos. 
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 COVID-19 pandemijos įtakos asmenų su negalia materialinei padėčiai, darbo 
santykiams, darbingumo lygiui, psichoemocinei būklei vertinimas bei ryšys 
su sveikatos priežiūros paslaugų ir socialinių paslaugų prieinamumu 

Siekiant įvertinti pandemijos poveikį asmenų su negalia materialinei padėčiai, 
pagrindinės tikslinės grupės respondentams buvo užduotas klausimas „Įvertinkite jūsų 
materialinės padėties pasikeitimus COVID-19 pandemijos metu, kur 1 – materialinė 
padėtis itin suprastėjo pandemijos metu, 10 – materialinė padėtis išliko tokia pati kaip 
iki pandemijos arba pagerėjo“. 

Pažymėtina, kad pagal atliktą apklausą pandemijos poveikio asmenų su negalia 
materialinei padėčiai vidurkis yra 4,32 iš 10 balų. Tai reiškia, kad su +/-5 proc. paklaida 
galima teigti, jog pagrindinė tikslinė grupė bendrai (t.y., nepriklausomai nuo lyties, 
amžiaus, darbingumo lygio ar geografijos) pandemijos poveikį materialinei padėčiai 
vertina labiau neigiamai nei teigiamai. Kitaip sakant pandemijos poveikis pagrindinės 
tikslinės grupės materialinei padėčiai yra nuosaikiai neigiamas. Tokiam vertinimui 
galėjo turėti įtakos dvi priežastys: 

 iš vienos pusės, pandemijos metu tos paslaugos, kurias buvo įmanoma teikti 
nuotoliniu taip ir buvo teikiamos, todėl daliai asmenų su negalia darbo apimtys 
netgi išaugo, jie galėjo dirbti iš namų ar kitos jiems patogios vietos, todėl 
materialinė padėtis nepablogėjo, o tam tikrais atvejais net ir pagerėjo; 

 iš kitos pusės, kaip matyti iš aukščiau analizuotų apklausos rezultatų, pandemija 
padarė didelį poveikį sveikatos būklei, galimai padidėjo išlaidos sveikatos būklės 
bent jau stabilizavimui, todėl net ir nepasikeitus pajamų lygiui, pakitusi 
sveikatos būklė padidino išlaidos, nulėmusi materialinės būklės pablogėjimą ir 
atitinkamą to vertinimą apklausos metu. 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas priežastis, galima daryti prielaidą, kad būtent tai ir 
nulėmė tokį labai vidutinį, labiau neigiamą nei teigiamą pandemijos poveikio 
materialinei padėčiai vertinimą. 

Toliau buvo vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis materialinei padėčiai pagal lytį – 
žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-28 Pandemijos poveikio respondentų materialinei padėčiai vertinimas pagal lytį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 
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Iš paveikslo pastebima, kad COVID-19 labiau nulėmė vyrų nei moterų materialinę 
padėtį. Vis dėlto, atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingo 
skirtumo tarp vyrų ir moterų materialinės būklės pablogėjimo, įtakoto COVID-19, nėra. 

Toliau buvo vertinama pandemijos poveikio įtaka materialinei būklei tarp skirtingų 
amžiaus grupių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-29 Pandemijos poveikio respondentų materialinei padėčiai vertinimas pagal amžių 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip matoma iš paveikslo, labiausiai materialinė būklė buvo paveikta vyriausio amžiaus 
respondentų. Taip pat pažymėtina, kad atlikus statistinius skaičiavimus nustatytas 
COVID-19 poveikio statistiškai reikšmingas skirtumas skirtingo amžiaus grupėms – 
skirtumas yra užfiksuotas tarp 55-iki pensinio amžiaus grupės ir visų kitų. Tai 
paaiškintina aukščiau įvardintomis priežastimis. 

Kitas analizės pjūvis - pandemijos poveikio įtaka materialinei būklei tarp skirtingą 
darbingumo lygį turinčių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-30 Pandemijos poveikio respondentų materialinei padėčiai vertinimas pagal darbingumo lygį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 
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Iš paveikslo pastebima, kad skirtingo darbingumo lygio respondentai pandemijos poveikį 
materialinei būklei įvertino pakankamai panašiai – nuosaikiai neigiamai. Tai patvirtina 
ir atlikti statistiniai skaičiavimai – gauta išvada, kad statistiškai reikšmingas skirtumas 
tarp pandemijos poveikio materialinei būklei skirtingo darbingumo lygio respondentams 
neegzistuoja. 

Toliau buvo nagrinėjama pandemijos poveikio įtaka materialinei padėčiai tarp 
skirtingose apskrityse gyvenančių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-31 Pandemijos poveikio respondentų materialinei padėčiai vertinimas pagal geografiją 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš aukščiau pateikto paveikslo pastebima, kad pandemijos poveikis materialinei būklei 
tarp skirtingų apskričių praktiškai nesiskiria, mažiausią įtaką darė respondentams iš 
Telšių apskrities, didžiausią – iš Tauragės apskrities. Atlikus statistinius testus, 
nustatyta, kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp pandemijos poveikio respondentų 
materialinei būklei skirtingose apskrityse neegzistuoja, o į poveikis nuosaikiai 
neigiamas. 

Toliau buvo įvertinta ar egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp materialinės 
būklės pasikeitimo bei pasikeitusio sveikatos priežiūros paslaugų ir socialinių paslaugų 
prieinamumo. Atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad: 

 tarp materialinės būklės pasikeitimo ir ambulatorinių sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys; 

 tarp materialinės būklės pasikeitimo ir stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo statistiškai reikšmingas ryšys neegzistuoja; 

 tarp materialinės būklės pasikeitimo ir socialinių paslaugų prieinamumo 
egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys. 

Atsižvelgiant į tai galima konstatuoti, kad COVID-19 pandemija turėjo įtaką asmenų su 
negalia materialinei padėčiai, o sumažėjęs sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas 
labiau lėmė materialinę būklę tiems respondentams, kuriems buvo reikalingos 
ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos. Materialinės būklės pasikeitimams 
statistiškai reikšmingą įtaką turėjo ir socialinių paslaugų prieinamumo apribojimai. 
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Siekiant įvertinti pandemijos poveikį asmenų su negalia darbo santykiams, pagrindinės 
tikslinės grupės respondentams buvo užduotas klausimas „Įvertinkite jūsų darbo 
santykių pasikeitimus COVID-19 pandemijos metu, kur 1 – darbo santykiai itin suprastėjo 
pandemijos metu, 10 – darbo santykiai išliko tokie patys kaip iki pandemijos arba 
pagerėjo“. 

Pažymėtina, kad pagal atliktą apklausą pandemijos poveikio asmenų su negalia darbo 
santykiams vidurkis yra 3,99 iš 10 balų. Tai reiškia, kad su +/-5 proc. paklaida galima 
teigti, jog pagrindinė tikslinė grupė bendrai (t.y., nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, 
darbingumo lygio ar geografijos) pandemijos poveikį darbo santykiams vertina labiau 
neigiamai nei teigiamai. Kitaip sakant pandemijos poveikis pagrindinės tikslinės grupės 
darbo santykiams yra nuosaikiai neigiamas. 

Toliau buvo vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis darbo santykiams pagal lytį – žr. 
toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-32 Pandemijos poveikio respondentų darbo santykiams vertinimas pagal lytį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad COVID-19 labiau nulėmė moterų nei vyrų darbo santykius. 
Galima daryti prielaidą, jog tokiam skirtumui turėjo įtakos tai, jog statistiškai daugiau 
moterų dirba tų paslaugų, kurios buvo negalėjo būti teikiamos dėl pandemijos, sferoje. 
Taip pat tam galėjo turėti įtakos ir tai, kad paprastai moterys yra labiau linkusios 
socializuotis, įskaitant ir darbo vietą, ką nuotoliniu būdu atlikti buvo sunkiau. Vis dėlto, 
atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 
vyrų ir moterų darbo santykių pablogėjimo, įtakoto COVID-19, nėra. 

Toliau buvo vertinama pandemijos poveikio įtaka darbo santykiams tarp skirtingų 
amžiaus grupių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 



COVID-19 ligos pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų poveikis asmenų su negalia teisei gauti 
kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas 32 

 

| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

 
Pav. 5-33 Pandemijos poveikio respondentų darbo santykiams vertinimas pagal amžių 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip matoma iš paveikslo, labiausiai darbo santykiai buvo paveikti jauniausio amžiaus 
respondentų. Taip pat pažymėtina, kad atlikus statistinius skaičiavimus nustatytas 
COVID-19 poveikio statistiškai reikšmingas skirtumas skirtingo amžiaus grupėms – 
skirtumas yra užfiksuotas tarp 18-24 metų amžiaus grupės ir visų kitų. Tokį skirtumą 
tikėtina nulėmė tai, kad statistiškai jaunesnio amžiaus žmonės dirba tų paslaugų, kurios 
buvo negalėjo būti teikiamos dėl pandemijos, sferoje, tuo tarpu kai dalis vyriausio 
amžiaus respondentų jau nebedirbo pandemijos metu, todėl šios amžiaus grupės 
pandemijos poveikio darbo santykiams vertinimas yra vidutinis. 

Kitas analizės pjūvis - pandemijos poveikio įtaka darbo santykiams tarp skirtingą 
darbingumo lygį turinčių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-34 Pandemijos poveikio respondentų darbo santykiams vertinimas pagal darbingumo lygį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad skirtingo darbingumo lygio respondentai pandemijos poveikį 
darbo santykiams įvertino skirtingai. Tai patvirtina ir atlikti statistiniai skaičiavimai – 
gauta išvada, kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp pandemijos poveikio darbo 
santykiams skirtingo darbingumo lygio respondentams egzistuoja. 
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Toliau buvo nagrinėjama pandemijos poveikio įtaka darbo santykiams tarp skirtingose 
apskrityse gyvenančių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-35 Pandemijos poveikio respondentų darbo santykiams vertinimas pagal geografiją 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš aukščiau pateikto paveikslo pastebima, kad pandemijos poveikis darbo santykiams 
tarp skirtingų apskričių praktiškai nesiskiria, didžiausią įtaką darė Utenos apskrities 
respondentams. Atlikus statistinius testus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingas 
skirtumas tarp pandemijos poveikio respondentų darbo santykiams skirtingose 
apskrityse neegzistuoja, o poveikis neigiamas. 

Toliau buvo įvertinta ar egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp darbo santykių 
pasikeitimo bei pasikeitusio sveikatos priežiūros paslaugų ir socialinių paslaugų 
prieinamumo. Atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad: 

 tarp darbo santykių pasikeitimo ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys; 

 tarp darbo santykių pasikeitimo ir stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo statistiškai reikšmingas ryšys neegzistuoja; 

 tarp darbo santykių pasikeitimo ir socialinių paslaugų prieinamumo egzistuoja 
statistiškai reikšmingas ryšys. 

Atsižvelgiant į tai galima konstatuoti, kad COVID-19 pandemija turėjo įtaką asmenų su 
negalia darbo santykiams, o sumažėjęs sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas 
labiau lėmė tų respondentų darbo santykius, kuriems buvo reikalingos ambulatorinės 
sveikatos priežiūros paslaugos. Darbo santykių pasikeitimams turėjo statistiškai 
reikšmingą ryšį ir socialinių paslaugų prieinamumo apribojimai. 

Siekiant įvertinti pandemijos poveikį asmenų su negalia darbingumo lygiui, pagrindinės 
tikslinės grupės respondentams buvo užduotas klausimas „Įvertinkite jūsų darbingumo 
lygio pasikeitimus COVID-19 pandemijos metu, kur 1 – darbingumo lygis nukrito 
pandemijos metu, 10 – darbingumo lygis išliko toks pats kaip iki pandemijos“. 

Pažymėtina, kad pagal atliktą apklausą pandemijos poveikio asmenų su negalia 
darbingumo lygio vidurkis yra 7,01 iš 10 balų. Tai reiškia, kad su +/-5 proc. paklaida 
galima teigti, jog pagrindinė tikslinė grupė bendrai (t.y., nepriklausomai nuo lyties, 
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amžiaus, darbingumo lygio ar geografijos) pandemijos poveikį darbingumo lygiui vertina 
ne neigiamai. Kitaip sakant pandemijos poveikis pagrindinės tikslinės grupės 
darbingumo lygiui didelės įtakos neturėjo. 

Toliau buvo vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis darbingumo lygiui pagal lytį – žr. 
toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-36 Pandemijos poveikio respondentų darbingumo lygiui vertinimas pagal lytį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad praktiškai nėra skirtumo tarp COVID-19 poveikio 
darbingumo lygiui pagal lytis. Atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad 
statistiškai reikšmingo skirtumo tarp vyrų ir moterų darbingumo lygio pablogėjimo, 
įtakoto COVID-19, nėra. 

Toliau buvo vertinama pandemijos poveikio įtaka darbingumo lygiui tarp skirtingų 
amžiaus grupių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-37 Pandemijos poveikio respondentų darbingumo lygiui vertinimas pagal amžių 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 
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Kaip matoma iš paveikslo, labiausiai pandemija darbingumo lygį paveikė respondentus, 
kurių amžius 45-54, tačiau atlikus statistinius skaičiavimus COVID-19 poveikis 
darbingumo lygiui pagal skirtingas amžiaus grupes nenustatytas. 

Kitas analizės pjūvis - pandemijos poveikio įtaka darbingumo lygiui tarp skirtingą 
darbingumo lygį turinčių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-38 Pandemijos poveikio respondentų darbingumo lygiui vertinimas pagal darbingumo lygį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad skirtingo darbingumo lygio respondentai pandemijos poveikį 
darbo lygiui įvertino skirtingai, tačiau atlikti statistiniai skaičiavimai nerodo statistiškai 
reikšmingo skirtumo tarp pandemijos poveikio darbingumo lygiui skirtingo darbingumo 
lygio respondentams. 

Toliau buvo nagrinėjama pandemijos poveikio įtaka darbingumo lygiui tarp skirtingose 
apskrityse gyvenančių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-39 Pandemijos poveikio respondentų darbingumo lygiui vertinimas pagal geografiją 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 
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Iš aukščiau pateikto paveikslo pastebima, kad pandemijos poveikis darbingumo lygiui 
tarp skirtingų apskričių praktiškai nesiskiria, didžiausią įtaką darė Alytaus apskrities 
respondentams. Atlikus statistinius testus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingas 
skirtumas tarp pandemijos poveikio respondentų darbingumo lygiui skirtingose 
apskrityse neegzistuoja, o poveikis nuosaikiai neigiamas. 

Toliau buvo įvertinta ar egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp darbingumo lygio 
pasikeitimo bei pasikeitusio sveikatos priežiūros paslaugų bei socialinių paslaugų 
prieinamumo. Atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad: 

 tarp darbingumo lygio pasikeitimo ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys; 

 tarp darbingumo lygio pasikeitimo ir stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys; 

 tarp darbingumo lygio pasikeitimo ir socialinių paslaugų prieinamumo statistiškai 
reikšmingo ryšio neegzistuoja. 

Atsižvelgiant į tai galima konstatuoti, kad COVID-19 pandemija turėjo nuosaikią 
neigiamą įtaką asmenų su negalia darbingumo lygiui, o sumažėjęs sveikatos priežiūros 
paslaugų (tiek ambulatorinių, tiek stacionarių) prieinamumas statistiškai reikšmingai 
lėmė darbingumo lygio pasikeitimą, tuo tarpu socialinių paslaugų prieinamumo 
apribojimai statistiškai reikšmingos įtakos tam neturėjo. 

Siekiant įvertinti pandemijos poveikį asmenų su negalia psichoemocinei būklei, 
pagrindinės tikslinės grupės respondentams buvo užduotas klausimas „Įvertinkite jūsų 
psichoemocinės būklės pasikeitimus COVID-19 pandemijos metu, kur 1 – būklė itin 
suprastėjo pandemijos metu, 10 – būklė išliko tokia pati kaip iki pandemijos arba 
pagerėjo“. 

Pažymėtina, kad pagal atliktą apklausą pandemijos poveikio asmenų su negalia 
psichoemocinės būklės vidurkis yra 2,99 iš 10 balų. Tai reiškia, kad su +/-5 proc. 
paklaida galima teigti, jog pagrindinė tikslinė grupė bendrai (t.y., nepriklausomai nuo 
lyties, amžiaus, darbingumo lygio ar geografijos) pandemijos poveikį psichoemocinei 
būklei vertina itin neigiamai. Kitaip sakant pandemijos poveikis pagrindinės tikslinės 
grupės psichoemocinei būklei turėjo itin didelę įtaką. 

Toliau buvo vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis darbingumo lygiui pagal lytį – žr. 
toliau pateikiamą paveikslą. 
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Pav. 5-40 Pandemijos poveikio respondentų psichoemocinei būklei vertinimas pagal lytį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad vyrų emocinę būklę pandemija paveikė labiau. Galima 
daryti prielaidą, kad pandemijos metu paskelbtas karantinas, nuolatinis buvimas 
uždarose patalpose emociškai paveikė vyrus, kadangi paprastai jie yra įpratę užsiimti 
įvairia veikla ne namuose, galimai mažiau komunikuoti dėl kiek uždaresnio būdo nei 
moterys. Vis dėlto atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad statistiškai 
reikšmingo skirtumo tarp vyrų ir moterų emocinės būklės pablogėjimo, įtakoto COVID-
19, nėra. 

Toliau buvo vertinama pandemijos poveikio įtaka darbingumo lygiui tarp skirtingų 
amžiaus grupių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-41 Pandemijos poveikio respondentų psichoemocinei būklei vertinimas pagal amžių 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip matoma iš paveikslo, labiausiai pandemija emocinę būklę paveikė respondentus, 
vyriausius. Atlikus statistinius skaičiavimus COVID-19 poveikis emocinei būklei pagal 
skirtingas amžiaus grupes nustatytas tarp vyriausiųjų respondentų ir visų kitų. Skirtingą 
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vertinimą pagal amžiaus grupes galimai lėmė tai, kad pandemijos metu vyresnio 
amžiaus žmonėms labiau trūko socializacijos ir fizinio artumo nei jaunesnio amžiaus 
respondentams. 

Kitas analizės pjūvis - pandemijos poveikio įtaka emocinei būklei tarp skirtingą 
darbingumo lygį turinčių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-42 Pandemijos poveikio respondentų psichoemocinei būklei vertinimas pagal darbingumo lygį 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad skirtingo darbingumo lygio respondentai pandemijos poveikį 
emocinei būklei įvertino skirtingai, tą patvirtina ir atlikti statistiniai skaičiavimai, kad 
egzistuoja statistiškai reikšmingas skirtumas tarp pandemijos poveikio psichoemocinei 
būklei tarp skirtingo darbingumo lygio respondentų. Tokį skirtumą galimai lėmė tai, jog 
didesnio darbingumo asmenims buvo apribotos galimybės dirbti ir dalyvauti socialinėse 
veiklose labiau nei mažiau tokių galimybių turintiems mažesnio darbingumo lygio 
asmenims. 

Toliau buvo nagrinėjama pandemijos poveikio įtaka emocinei būklei tarp skirtingose 
apskrityse gyvenančių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-43 Pandemijos poveikio respondentų psichoemocinei būklei vertinimas pagal geografiją 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 
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Iš aukščiau pateikto paveikslo pastebima, kad pandemijos poveikis emocinei būklei tarp 
skirtingų apskričių neženkliai skiriasi, didžiausią įtaką darė Alytaus apskrities 
respondentams. Atlikus statistinius testus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingas 
skirtumas tarp pandemijos poveikio respondentų emocinei būklei skirtingose apskrityse 
neegzistuoja, o poveikis itin neigiamas. 

Toliau buvo įvertinta ar egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp psichoemocinės 
būklės pasikeitimo bei pasikeitusio sveikatos priežiūros paslaugų ir socialinių paslaugų 
prieinamumo. Atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad: 

 tarp psichoemocinės būklės pasikeitimo ir ambulatorinių sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo statistiškai reikšmingas ryšys neegzistuoja; 

 tarp psichoemocinės būklės pasikeitimo ir stacionarių sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys neegzistuoja; 

 tarp psichoemocinės būklės pasikeitimo ir socialinių paslaugų prieinamumo 
egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys. 

Atsižvelgiant į tai galima konstatuoti, kad COVID-19 pandemija turėjo itin ženklią 
neigiamą įtaką asmenų su negalia psichoemocinei būklei, tačiau to nenulėmė sumažėjęs 
sveikatos priežiūros paslaugų (tiek ambulatorinių, tiek stacionarių) prieinamumas, o 
būtent socialinių paslaugų prieinamumo apribojimai. 
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 Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų kokybės vertinimas COVID-19 
pandemijos metu 

Pandemijos valdymo metu buvo taikytos įvairios priemonės teikiant sveikatos priežiūros 
ir socialines paslaugas. 

Atsižvelgiant į tai Tyrimo metu buvo vertinta kaip tikslinės grupės vertina tų paslaugų, 
kurios buvo teikiamos su apribojimais (pvz., nuotoliniu būdu), kokybę. Respondentų 
buvo klausiama - įvertinkite sveikatos priežiūros paslaugų kokybę COVID-19 pandemijos 
metu tų paslaugų, kurios buvo teikiamos su apribojimais (pvz., nuotoliniu būdu), kur 1 
– paslaugų kokybė itin prasta, 10 – paslaugų kokybė itin aukšta. 

Pažymėtina, kad pagal atliktą apklausą sveikatos priežiūros su apribojimais teikiamų 
paslaugų kokybės vertinimo vidurkis yra 4,92 iš 10 balų. Tai reiškia, kad su +/-5 proc. 
paklaida galima teigti, jog pagrindinė tikslinė grupė bendrai (t.y., nepriklausomai nuo 
lyties, amžiaus, darbingumo lygio ar geografijos) tokių paslaugų kokybę vertina 
vidutiniškai. 

Toliau buvo vertinta kaip skiriasi sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su 
apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų lyties – žr. toliau 
pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-44 Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų 

lyties 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 
vyrų ir moterų vertinimo nėra. 

Toliau buvo vertinama sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybė 
tarp skirtingų amžiaus grupių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 
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Pav. 5-45 Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų 

amžiaus 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip matoma iš paveikslo, paslaugų kokybės vertinimas tarp skirtingo amžiaus 
respondentų praktiškai nesiskiria. Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp skirtingo 
amžiaus grupių nenustatytas. 

Kitas analizės pjūvis - sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybė 
tarp skirtingą darbingumo lygį turinčių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-46 Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų 

darbingumo lygio 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad skirtingo darbingumo lygio respondentai atitinkamų 
paslaugų kokybę įvertino labai panašiai. Tai patvirtina ir atlikti statistiniai skaičiavimai 
– gauta išvada, kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp skirtingo darbingumo lygio 
respondentų sveikatos priežiūros paslaugų su apribojimais kokybės vertinimo 
neegzistuoja. 
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Toliau buvo nagrinėjama sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, 
kokybė tarp skirtingose apskrityse gyvenančių respondentų – žr. toliau pateikiamą 
paveikslą. 

 
Pav. 5-47 Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų 

geografijos 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš aukščiau pateikto paveikslo pastebima, kad sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų 
su apribojimais, kokybės vertinimas tarp skirtingų apskričių praktiškai nesiskiria. Atlikus 
statistinius testus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimo skirtingose apskrityse 
neegzistuoja. 

Tyrimo metu taip pat buvo vertinta kaip tikslinės grupės vertina tų socialinių paslaugų, 
kurios buvo teikiamos su apribojimais (pvz., nuotoliniu būdu), kokybę. Respondentų 
buvo klausiama - įvertinkite paslaugų kokybę COVID-19 pandemijos metu tų paslaugų, 
kurios buvo teikiamos su apribojimais (pvz., nuotoliniu būdu), kur 1 – paslaugų kokybė 
itin prasta, 10 – paslaugų kokybė itin aukšta. 

Pažymėtina, kad pagal atliktą apklausą socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais 
paslaugų kokybės vertinimo vidurkis yra 4,76 iš 10 balų. Tai reiškia, kad su +/-5 proc. 
paklaida galima teigti, jog pagrindinė tikslinė grupė bendrai (t.y., nepriklausomai nuo 
lyties, amžiaus, darbingumo lygio ar geografijos) tokių paslaugų kokybę vertina 
vidutiniškai. 

Toliau buvo vertinta kaip skiriasi socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės 
vertinimas, priklausomai nuo respondentų lyties – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 
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Pav. 5-48 Socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų lyties 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad paslaugų kokybę šiek tiek labiau kritiškai vertina vyrai. 
Atlikus statistinius skaičiavimus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 
vyrų ir moterų vertinimo nėra. 

Toliau buvo vertinama sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybė 
tarp skirtingų amžiaus grupių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-49 Socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų amžiaus 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip matoma iš paveikslo, paslaugų kokybės vertinimas tarp skirtingo amžiaus 
respondentų skiriasi neženkliai, tačiau atlikus statistinius skaičiavimus nustatyta, kad 
šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas. 

Kitas analizės pjūvis - socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybė tarp 
skirtingą darbingumo lygį turinčių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 
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Pav. 5-50 Socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų darbingumo 

lygio 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš paveikslo pastebima, kad skirtingo darbingumo lygio respondentai atitinkamų 
paslaugų kokybę įvertino labai panašiai. Tai patvirtina ir atlikti statistiniai skaičiavimai 
– gauta išvada, kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp skirtingo darbingumo lygio 
respondentų socialinių paslaugų su apribojimais kokybės vertinimo neegzistuoja. 

Toliau buvo nagrinėjama socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybė tarp 
skirtingose apskrityse gyvenančių respondentų – žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-51 Socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų geografijos 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Iš aukščiau pateikto paveikslo pastebima, kad socialinių paslaugų, teikiamų su 
apribojimais, kokybės vertinimas tarp skirtingų apskričių praktiškai nesiskiria. Atlikus 
statistinius testus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingas skirtumas tarp socialinių 
paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimo skirtingose apskrityse 
neegzistuoja. 
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Pažymėtina, kad sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, 
kokybę buvo prašoma įvertinti ir nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų 
su negalia interesus (toliau – NVO)– žr. toliau pateikiamą paveikslą. 

 
Pav. 5-52 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų su negalia interesus, paslaugų su apribojimais kokybės 

vertinimas 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Kaip pastebima iš aukščiau pateikiamo paveikslo, NVO vertinimu šiek tiek labiau 
kokybiškai yra teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos (skirta daugiau balų). 
Pažymėtina, kad statistiškai reikšmingo skirtumo tarp pagrindinės (asmenų su negalia) 
tikslinės grupės ir papildomos tikslinės grupės (NVO) vertinimų nenustatyta. 

Pažymėtina, kad analogiškai buvo klausiama ir pačių įstaigų, kaip jos vertina paslaugų, 
teikiamų su apribojimais, kokybę: 

 Sveikatos priežiūros įstaigos savo teikiamų paslaugų su apribojimais kokybę 
vertina 5,35 balo iš 10; 

 Socialinės įstaigos savo teikiamų paslaugų su apribojimais kokybę vertina 6,74 
balo iš 10. 

Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad egzistuoja statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 
socialinių įstaigų, NVO bei asmenų su negalia vertinimo, o tarp sveikatos priežiūros 
įstaigų vertinimo bei NVO ir asmenų su negalia vertinimo skirtumas nėra statistiškai 
reikšmingas. 
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 Tyrimo išvados ir rekomendacijos dėl neigiamų COVID-19 pandemijos 
poveikio šalinimo ir/arba teigiamos patirties pritaikymo teikiant asmenims 
su negalia socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas 

Vadovaujantis Specifikacija, Tyrimui atlikti buvo reikalinga taikyti mišrią strategiją, tai 
yra atlikti ir kiekybinę reprezentatyvią apklausą ir kokybinį interviu arba fokusuotas 
grupines diskusijas (toliau - FGD). Kaip ir buvo pažymėta Tyrimo metodologijoje, buvo 
išskirtos dvi tikslinės Tyrimo grupės, t.y. tiesioginė (asmenys su negalia), bei papildomos 
- socialinės įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos bei NVO. Tiesioginei tikslinei grupei 
apklausti buvo naudojama kiekybinė reprezentatyvi apklausa, o papildomoms - interviu, 
kurio didžioji dalis klausimų buvo atviro tipo, t.y. kokybiniai klausimai, nurodantys 
priežastį ar atsakantys į klausimą "kodėl", atskleidžiantys nuomonę, komentarus, 
pasiūlymus ir pan., kurių negalima pamatuoti kiekybiškai. Kokybiniam tyrimui atlikti 
buvo pasirinktas interviu, o ne FGD metodas, dėl to, kad į FGD surinkti asmenys iš 
skirtingų institucijų bei įstaigų vienu suderintu laiku logistiškai yra gerokai labiau 
komplikuota, ypatingai sveikatos priežiūros įstaigų atstovus pandemijos metu. Taip pat 
iš ekspertinės praktikos yra žinoma, jog interviu metu žmonės yra linkę plačiau bei 
atviriau pasisakyti, jų nuomonei nedaro įtakos kitų respondentų atsakymai (kaip kad 
FGD metu). Todėl apibendrinant interviu yra visais aspektais geriau nei FGD - sužinoma 
daugiau, informacija yra objektyvesnė, atliekama operatyviau. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, pažymėtina, kad sveikatos priežiūros įstaigų, 
socialines paslaugas teikiančių įstaigų bei NVO, atstovaujančių asmenų su negalia 
interesus buvo klausiama apie COVID-19 pandemijos metu taikytas priemones, jų 
pasiteisinimą, kliuvinius trukdžiusius didinti paslaugų prieinamumą asmenims su negalia 
bei prašoma pateikti siūlymus ir rekomendacijas dėl prieinamumo didinimo. 

Toliau pateikiami atskirų respondentų anoniminiai pasisakymai apie pandemijos metu 
kilusias problemas asmenims su negalia sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų 
kontekste: 

 Sudėtinga prisiskambinti į medicinines įstaigas ir užregistruoti asmenis vizitui pas 

gydytojus 

 Susidarė laukimo eilės pas gydytojus konsultantus 

 Menkai pasiteisino nuotolinis pirminių pacientų konsultavimas 

 Viena iš pagrindinių problemų buvo kontaktai su COVID kontakte buvusiais 

kolegomis, pacientais 

 Ne pirmo būtinumo paslaugų teikimas bereikalingai apkrovė darbuotojus 

 Reikėjo atsisakyti ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų (dienos stacionaras ir 

amb. konsultavimas) asmenims su negalia 

 Patalpos izoliacijai skiriamos tik savarankiškiems asmenims (o didžioji dalis 

asmenų su negalia nėra ir negali būti savarankiški) 

 Duomenų apie asmenų su negalia statistikos nebuvimas savivaldybėse. Nežinoma 

nei kiek, nei kur gyvena neįgalieji 

 Ilgos eilės, personalo trūkumas 
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 Buvo delsiama su paslaugų teikimo atnaujinimu, reikėjo labai daug pastangų 

įtikinėti, kad minėtos paslaugos yra būtinybė 

 Įstaiga būdavo įtraukiama į sąrašą kurių veiklos ribojamos standartiškai, 

neatsižvelgiant į poreikį 

 Labai skaudžiai atsiliepė paslaugų ribojamas, atsirado nežinia bei daug nerimo, 

prastėjo psichologinė savijauta 

 NVO organizacija tiesiog neturi resursų materialinių kaip užtikrinti intensyvaus 

paslaugų teikimo, kad ir nuotoliniu būdu (įskaitant konsultavimą ir nuolatinį 

žmogišką bendravimą) 

 Sumažėjo savarankiškumo ugdymas naudojantis viešojo transporto paslaugomis. 

Buvo pasirinkta vežioti mokinius ugdymo įstaigos transportu 

 Sėdėjimas namuose neigiamai veikia proto negalios žmonių emocinę būseną. Jie 

tampa uždari, nelaimingi, kiti ir agresyvūs 

 Organizacija bendravo su neįgaliaisiais ir nuotoliniu, ir kontaktiniu būdais, 

vežėme paslaugų gavėjams užimtumo priemones, dalinome užduotėles, 

bendravome internetu ir telefonu 

 Informavimo priemonės rodė gąsdinančias, baimę keliančias reklamas ir 

reportažus, pvz. LRT rodė kaip iš už kampo iššoka personažas, ir baisiu balsu 

praneša – sėdėkite namie, neikite į lauką, nes jums bus šakės ir t.t. 

 Proto negalią turintys asmenys negalėjo susisiekti su viešąsias paslaugas 

teikiančiomis organizacijomis, nes prisiskambinti kur nors, pvz. į banką, Sodrą ar 

VMI praktiškai neįmanoma, reikia skambinti 3 dienas iš eilės 

 Kadangi tiesiogiai patekti nebuvo įmanoma pas gydytoją, neįgalusis paskambinęs 

gydytojui negalėjo per pora minučių paaiškinti, kuo serga, ką skauda 

 Pandemijos metu buvo paskelbtas karantinas ir uždrausta bet kokia kontaktinė 

veikla, kuri būtina asmenims su negalia 

 Dėl pandemijos paskelbtas karantinas ir ekstremalioji situacija išgąsdino dalį 

asmenų su negalia ir jų artimųjų. Dėl to buvo sumažėjęs socialinės globos įstaigos 

lankomumas. Nuotolinių būdu teikiamos paslaugos negali visavertiškai pakeisti 

kontaktiniu būdu teikiamų socialinio paslaugų 

 Kai kurios paslaugos, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, nebuvo 

teikiamos, pvz. maitinimo ir transporto paslaugos 

 Pagrindiniai kliuviniai buvo nežinojimas kaip elgtis, vakcinavimo vėlavimas, testų 

stoka, perdėtos saugos priemonės ir personalo perdėta baimė rizikuoti 
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 Šeimų negatyvus požiūris į vakcinacijos naudą 

 Darbuotojų izoliacija mažino paslaugų prieinamumą 

 Darbuotojų negatyvus požiūris į vakcinacijos naudą  

 Informacijos ir specialiųjų rekomendacijų apie paslaugų teikimą pandemijos 

sąlygomis nebuvimas 

 Reikia ilgai laukti testavimo rezultatų, skirtingai laikotarpiais duodami tėvams 

nedarbingumai (vieniems savaitę, o kitiems dvi) 

Atitinkamai toliau pateikiami ir anoniminiai siūlymai bei rekomendacijos ateičiai: 

 Siūlėme vaistinių darbuotojams dėvėti tik permatomus skydelius, kad nebūtų 

uždengtos lūpos 

 Visiems pacientams nesvarbu ar jis turi negalią, paslaugos turi būti teikiamos 

atvykus pas specialistą. Ne viską galima įvertinti nuotoliniu būdu 

 Didinti paslaugų apimtis, taikant ankstyvosios reabilitacijos paslaugas vaikams 

 Būtina gerinti paslaugų kokybę, ypatingai asmenų su negalia aspektu 

 Dienos centrų ir spec. mokyklų atvėrimas, pagalba izoliuojamiems sunkios 

negalios neįgaliesiems 

 Aktyvesni ir dažnesni šeimos gydytojo veiksmai 

 Socialinės paslaugos asmenims su negalia yra būtinybė, reikalinga nutraukti 

paslaugų teikimo ribojimą 

 Asmenis su protine negalia reikia atstovauti gydymo įstaigose, nes kitaip jiems 

paslaugos tampa nekokybiškos 

 Būtinas intensyvus paslaugų teikimas, nors ir nuotolinis informavimas, 

konsultavimas, kartais paprasčiausias bendravimas, nes neįgalūs asmenys ir jų 

šeimos ir taip turi labai ribotus kontaktus ir siauras socialinis ratas 

 Reikalingi intensyvūs nuotoliniai susitikimai, skambučiai, apsauginės kaukės, 

laikymasis nustatytų saugumo reikalavimų 

 Reikėtų palengvinti asmenims, kurie nesikelia ir nevaikšto galimybę gauti 

paslaugas namuose 

 Reikėtų reglamentuoti ir apibrėžti socialinių paslaugų teikimą nuotoliniu būdu 

 Reikalinga paruošti bendrą tvarkos aprašą, kuriuo galėtų vadovautis socialinių 

paslaugų teikėjai, nes karantino metu socialinės globos įstaigos nuotoliniu būdu 

su paslaugų gavėjais dirbo kaip išmanė savo nuožiūra 

 Būtinosios informacijos suteikimas apie saugų buvimą namuose 
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 Visiems reikalingi trumpi kineziterapiniai nuotoliniai užsiėmimai, psichologinė 

pagalba ir emocinis palaikymas, informacijos teikimas apie vakcinavimą 

 testavimas neįgaliesiems turėtų būti be eilės ir prieinamas nesiregistruojant iš 

anksto 

 Skirti medikų lankymą  namuose įskaitant tyrimų paėmimą, specialistų 

konsultacijos poliklinikose, stacionare galimybė artimiesiems slaugyti sergantį 

 Mažiau baimių, skiepai būtini visiems, personalui skiepai privalomi, būtinas 

pastovus testavimasis 

Apibendrinus gautus atsakymus reikėtų išskirti tokias rekomendacijas, padėsiančias 
šalinti arba bent jau mažinti neigiamą pandemijos poveikį: 

 Asmenims su negalia reikalingas ypatingas, individualus dėmesys veiksniams, 

lemiantiems jų psichoemocinę būklę: 

o būtinosios informacijos suteikimas apie saugų buvimą namuose; 

o trumpi kineziterapiniai nuotoliniai užsiėmimai; 

o psichologinė pagalba ir nuolatinis emocinis palaikymas, nes asmenų su 

negalia socialinis ratas yra siauresnis nei asmenų be negalios; 

o informacijos teikimas apie vakcinavimą; 

o reguliarus paslaugų gavėjų ir jų šeimų nuotolinis palaikymas karantino 

metu; 

o paslaugų teikimas nesusikertančiais paslaugų gavėjų ir darbuotojų 

srautais; 

o atsižvelgiant į tai, kad ne visas paslaugas galima suteikti nuotoliniu būdu, 

itin siūlytina nestabdyti dienos centrų ir spec. mokyklų veiklos; 

o reglamentuoti ir metodologiškai apibrėžti socialinių paslaugų teikimą 

nuotoliniu būdu, kuo galėtų vadovautis socialinių paslaugų teikėjai; 

o viešąsias paslaugas teikiantiems asmenims dėvėti skydelį, o ne kaukę, 

tam, kad asmenys su negalia galėtų skaityti iš lūpų; 

o paskelbta pandemija išgąsdino dalį asmenų su negalia ir jų artimųjų dėl 

ko buvo sumažėjęs socialinių įstaigų lankomumas – siūlytina aiški ir 

kryptinga individuali komunikacija visais rūpimais klausimais. 

 Asmenų su negalia sveikatos būklės stabilizavimui siūlytina: 

o skirti medikų lankymą namuose įskaitant tyrimų paėmimą; 

o skatinti specialistų konsultacijas poliklinikose; 

o suteikti galimybę stacionare artimiesiems slaugyti sergantį; 
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o asmenis su protine negalia reikia atstovauti gydymo įstaigose, nes kitaip 

jiems paslaugos tampa nekokybiškos; 

o aktyvinti ir dažninti šeimos gydytojų veiksmus visais klausimais, įskaitant 

ir konsultacijas dėl skiepų; 

o testavimas asmenims su negalia turėtų būti be eilės ir prieinamas 

nesiregistruojant iš anksto. 

Aukščiau pateiktas rekomendacijas galima suskirstyti pagal atsakomybes atskiroms 
institucijoms tokiu būdu (žr. toliau pateikiamą paveikslą): 

Atsakinga institucija Rekomendacija 

Savivaldybių socialiniai darbuotojai 

Sveikatos įstaigų šeimos gydytojai 
būtinosios informacijos suteikimas apie 
saugų buvimą namuose 

Dienos užimtumo centrų darbuotojai 
trumpi kineziterapiniai nuotoliniai 
užsiėmimai 

Socialinių įstaigų darbuotojai 

Savivaldybių socialiniai darbuotojai 

psichologinė pagalba ir nuolatinis 
emocinis palaikymas, nes asmenų su 
negalia socialinis ratas yra siauresnis nei 
asmenų be negalios 

SAM 

Sveikatos įstaigų šeimos gydytojai 
informacijos teikimas apie vakcinavimą 

Socialinių įstaigų darbuotojai 

Savivaldybių socialiniai darbuotojai 
reguliarus paslaugų gavėjų ir jų šeimų 
nuotolinis palaikymas karantino metu 

Socialinių įstaigų darbuotojai paslaugų teikimas nesusikertančiais 
paslaugų gavėjų ir darbuotojų srautais 

SAM 

atsižvelgiant į tai, kad ne visas paslaugas 
galima suteikti nuotoliniu būdu, itin 
siūlytina nestabdyti dienos centrų ir 
spec. mokyklų veiklos 

NRD 

reglamentuoti ir metodologiškai 
apibrėžti socialinių paslaugų teikimą 
nuotoliniu būdu, kuo galėtų vadovautis 
socialinių paslaugų teikėjai 

Viešųjų paslaugų (sveikatos apsaugos  
ir socialinių įstaigų, vaistinių ir pan.) 
darbuotojai 

viešąsias paslaugas teikiantiems 
asmenims dėvėti skydelį, o ne kaukę, 
tam, kad asmenys su negalia galėtų 
skaityti iš lūpų 

NRD 

Socialinių įstaigų darbuotojai 

paskelbta pandemija išgąsdino dalį 
asmenų su negalia ir jų artimųjų dėl ko 
buvo sumažėjęs socialinių įstaigų 
lankomumas – siūlytina aiški ir kryptinga 
individuali komunikacija visais rūpimais 
klausimais 
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Sveikatos įstaigų šeimos gydytojai 
skirti medikų lankymą namuose įskaitant 
tyrimų paėmimą 

Sveikatos įstaigų šeimos gydytojai 
skatinti specialistų konsultacijas 
poliklinikose 

Sveikatos įstaigų administracijos 
darbuotojai 

suteikti galimybę stacionare 
artimiesiems slaugyti sergantį 

Sveikatos įstaigų administracijos 
darbuotojai 

leisti asmenis su protine negalia 
atstovauti gydymo įstaigose, nes kitaip 
jiems paslaugos tampa nekokybiškos 

Sveikatos įstaigų šeimos gydytojai 
aktyvinti ir dažninti šeimos gydytojų 
veiksmus visais klausimais, įskaitant ir 
konsultacijas dėl skiepų 

SAM 
testavimas asmenims su negalia turėtų 
būti be eilės ir prieinamas 
nesiregistruojant iš anksto 

Pav. 5-53 Rekomendacijų paskirstymas pagal atsakomybes 

Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis apklausos duomenimis 

Visos aukščiau įvardintos rekomendacijos tiesiogiai prisidėtų prie tiek sveikatos 
priežiūros, tiek socialinių paslaugų kokybės gerinimo. 
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6 Priedai 
 Priedas Nr. 1 – Klausimynas, skirtas asmenims su negalia 

Pateikiama atskiru dokumentu 
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 Priedas Nr. 2 – Klausimynas, skirtas sveikatos priežiūros paslaugų įstaigoms 

Pateikiama atskiru dokumentu 
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 Priedas Nr. 3 - Klausimynas, skirtas socialinių paslaugų įstaigoms 

Pateikiama atskiru dokumentu 
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 Priedas Nr. 4 – Klausimynas, skirtas nevyriausybinėms organizacijoms, 
atstovaujančioms asmenų su negalia interesus 

Pateikiama atskiru dokumentu 
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 Priedas Nr. 5 – Tyrimo pristatymo skaidrės 

Pateikiama atskiru dokumentu 
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 Priedas Nr. 6 – Informacinis pranešimas NRD tinklalapiui bei žiniasklaidai 

Pateikiama atskiru dokumentu. 

  



COVID-19 ligos pandemijos sąlygotų karantinų apribojimų poveikis asmenų su negalia teisei gauti 
kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas 58 

 

| Begra, MB | Be great. Do more | Konsultacijos ir projektų valdymas | Didžioji g. 25, Vilnius | 

 Priedas Nr. 7 – Tyrimo santrauka lietuvių ir anglų kalbomis 

Pateikiama atskiru dokumentu 

 


