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Kontekstas, tikslas ir uždaviniai

• Šį Tyrimą, Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu parengė konsultantų komanda, dirbanti MB „Begra“ vardu

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

• Tyrimo uždaviniai:
• Įvertinti COVID-19 pandemijos poveikį ambulatorinių bei stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui asmenims su negalia

• Įvertinti COVID-19 pandemijos įtaką asmenų su negalia sveikatos būklei ir jos pokyčiams

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

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

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

• 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

• 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



Metodologija

• Tyrimo tiesioginė tikslinė grupė (populiacija) - darbingo amžiaus neįgalieji, kaip juos apibrėžia 1991 m. lapkričio 28 d. LRS
priimtas į LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Nr. I-2044, kuriems nustatytas nuo 0 iki 55 proc. darbingumo lygis

• Populiacijos dydis – 153,6 tūkst. darbingo amžiaus asmenys su negalia Lietuvoje

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

• Tyrimo objektai:
• Socialinės paslaugos, jų prieinamumas/neprieinamumas asmenims su negalia

• Sveikatos priežiūros paslaugos, jų prieinamumas/neprieinamumas asmenims su negalia

• Siekiant objektyviai įvertinti pandemijos poveikį paslaugų teikimui bei paslaugų teikimo prieinamumui, Tyrime dalyvavo ir
papildomos tikslinės grupės:

• Sveikatos priežiūros paslaugų įstaigos

• Socialines paslaugas teikiančios įstaigos

• Nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios asmenų su negalia interesus

• 1-6 uždaviniams išspręsti buvo atliekama reprezentatyvi pagrindinės tikslinės grupės apklausa, naudojant struktūruotą
klausimyną bei interviu su papildomomis tikslinėmis grupėmis

• 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.



Tyrimo rezultatai – demografija 1/3

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 ir geografiją
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Pagrindinės tikslinės grupės populiacijos (kairėje, iš viso 153,6 tūkst.) ir 
imties (dešinėje, iš viso 384) pasiskirstymas pagal lytį

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių



Tyrimo rezultatai – demografija 2/3

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 ir geografiją

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir darbingumo lygį Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir apskritis



Tyrimo rezultatai – demografija 3/3

Siekiant respondentų atsakymų reprezentatyvumo, papildomos tikslinės grupės buvo paskirstytos pagal geografiją,
paslaugų pobūdį (sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų atveju) ir atstovavimo sritį (NVO atveju)

Respondentų pasiskirstymas pagal paslaugų pobūdį ir 
geografiją, sveikatos priežiūros įstaigos

Respondentų pasiskirstymas pagal paslaugų pobūdį ir 
geografiją, socialines paslaugas teikiančios įstaigos

Respondentų pasiskirstymas pagal atstovavimo sritį ir 
geografiją – NVO



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumui asmenims su negalia 1/6
Siekiant įvertinti pandemijos poveikį sveikatos priežiūros paslaugų teikimui asmenims su negalia, pagrindinės tikslinės 

grupės respondentams buvo užduoti atskiri klausimai kiekvienam paslaugų tipui

Pandemijos poveikio sveikatos priežiūros paslaugų (kairėje – ambulatorinių, dešinėje – stacionarių) prieinamumo 
vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų lytį (kur 1 – pandemijos metu paslaugų buvo neįmanoma gauti, 10 –

paslaugos buvo teikiamos taip pat kaip ir iki pandemijos)



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumui asmenims su negalia 2/6

Įvertinta pandemijos poveikio įtaka sveikatos priežiūros paslaugoms tarp skirtingų amžiaus grupių respondentų

Pandemijos poveikio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų amžių



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumui asmenims su negalia 3/6
Kitas analizės pjūvis - pandemijos poveikio įtaka sveikatos priežiūros paslaugoms tarp skirtingą darbingumo lygį turinčių 

respondentų

Pandemijos poveikio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo vertinimo pasiskirstymas pagal darbingumo lygį



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumui asmenims su negalia 4/6

Pandemijos poveikio įtaka sveikatos priežiūros paslaugoms NVO vertinimu

Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų su negalia interesus, pandemijos poveikio sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumui vertinimas



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumui asmenims su negalia 5/6

Pandemijos poveikio įtaka sveikatos priežiūros paslaugoms sveikatos priežiūros įstaigų vertinimu

Sveikatos priežiūros įstaigų pandemijos poveikio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui vertinimas



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumui asmenims su negalia 6/6

Apibendrinimas

• Nors statistiškai reikšmingo skirtumo tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų 
vertinimo nenustatyta, 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 tam, kad suteikti 
ambulatorines paslaugas pačioms sveikatos priežiūros įstaigoms reikėjo pertvarkyti pačių paslaugų teikimo procesą

• Tuo tarpu kai stacionarių paslaugų teikimo procese prioritetas buvo suteiktas COVID-19, tačiau kitos paslaugos buvo 
teikiamos įprastai, tik mažesnėmis apimtimis

• 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



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis socialinių paslaugų prieinamumui 
asmenims su negalia 1/5

Vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis socialinių paslaugų teikimui pagal lytį, amžių ir darbingumo lygį

Pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumui 
vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų lytį

Pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumui 
vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų amžių

Pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumui 
vertinimo pasiskirstymas pagal respondentų darbingumo 

lygį



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis socialinių paslaugų prieinamumui 
asmenims su negalia 2/5

Pandemijos poveikio įtaka socialinėms paslaugoms pagal apskritis



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis socialinių paslaugų prieinamumui 
asmenims su negalia 3/5

Pandemijos poveikio įtaka socialinėms paslaugoms NVO vertinimu

Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių asmenų su negalia interesus, pandemijos poveikio socialinių paslaugų 
prieinamumui vertinimas



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis socialinių paslaugų prieinamumui 
asmenims su negalia 4/5

Pandemijos poveikio įtaka socialinėms paslaugoms įstaigų vertinimu

Socialinių įstaigų pandemijos poveikio socialinių paslaugų prieinamumui vertinimas



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis socialinių paslaugų prieinamumui 
asmenims su negalia 5/5

Apibendrinimas

• 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

• Galima daryti prielaidą, kad tai ir nulėmė tokį vertinimų skirtumą tarp skirtingų tikslinių grupių šio konkretaus Tyrimo
atveju



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis asmenų su negalia sveikatos 
būklei 1/3

Vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis sveikatos būklei pagal lytį, amžių ir darbingumo lygį

Pandemijos poveikis respondentų sveikatos būklei pagal 
lytį

Pandemijos poveikis respondentų sveikatos būklei pagal 
amžių

Pandemijos poveikis respondentų sveikatos būklei pagal 
darbingumo lygį



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis asmenų su negalia sveikatos 
būklei 2/3

Pandemijos poveikio respondentų sveikatos būklei vertinimas pagal geografiją



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis asmenų su negalia sveikatos 
būklei 3/3

Apibendrinimas

• 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



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis asmenų su negalia materialinei 
padėčiai 1/3

Vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis materialinei padėčiai pagal lytį, amžių ir darbingumo lygį

Pandemijos poveikis respondentų materialinei padėčiai 
pagal lytį

Pandemijos poveikis respondentų materialinei padėčiai 
pagal amžių

Pandemijos poveikis respondentų materialinei padėčiai 
pagal darbingumo lygį



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis asmenų su negalia materialinei 
padėčiai 2/3

Pandemijos poveikio respondentų materialinei padėčiai vertinimas pagal geografiją



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis asmenų su negalia materialinei 
padėčiai 3/3

Apibendrinimas
• Pažymėtina, kad pagal atliktą apklausą pandemijos poveikio asmenų su negalia materialinei padėčiai vidurkis yra 4,32 iš 10 balų

• 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

• 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



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis asmenų su negalia 
psichoemocinei būklei 1/3

Vertinta kaip skiriasi pandemijos poveikis psichoemocinei būklei pagal lytį, amžių ir darbingumo lygį

Pandemijos poveikis respondentų psichoemocinei būklei 
pagal lytį

Pandemijos poveikis respondentų psichoemocinei būklei 
pagal amžių

Pandemijos poveikis respondentų psichoemocinei būklei 
pagal darbingumo lygį



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis asmenų su negalia psichoemocinei
būklei 2/3

Pandemijos poveikio respondentų psichoemocinei būklei vertinimas pagal geografiją



Tyrimo rezultatai – COVID-19 poveikis asmenų su negalia psichoemocinei
būklei 3/3

Apibendrinimas
• 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



Tyrimo rezultatai – Paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės 
vertinimas 1/5

Vertinta kaip skiriasi sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo 
pagal lytį, amžių ir darbingumo lygį

Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, 
kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų lyties

Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, 
kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų 

amžiaus

Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, 
kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų 

darbingumo lygio



Tyrimo rezultatai – Paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės 
vertinimas 2/5

Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų geografijos



Tyrimo rezultatai – Paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės 
vertinimas 3/5

Vertinta kaip skiriasi socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo pagal lytį, 
amžių ir darbingumo lygį

Socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės 
vertinimas, priklausomai nuo respondentų lyties

Socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės 
vertinimas, priklausomai nuo respondentų amžiaus

Socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės 
vertinimas, priklausomai nuo respondentų darbingumo 

lygio



Tyrimo rezultatai – Paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės 
vertinimas 4/5

Socialinių paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės vertinimas, priklausomai nuo respondentų geografijos



Tyrimo rezultatai – Paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės 
vertinimas 5/5

Paslaugų, teikiamų su apribojimais, kokybės NVO vertinimas 



Išvados ir rekomendacijos

• Atsižvelgiant į vykdyto interviu metu gautus atsakymus ir juos apibendrinus pandemijos poveikio mažinimui
rekomenduotina asmenims su negalia teikti ypatingą, individualų dėmesį veiksniams, lemiantiems jų psichoemocinę
būklę, tokiems kaip:

• psichologinė pagalba ir nuolatinis emocinis palaikymas

• informacijos teikimas apie vakcinavimą

• reguliarus ir nuolatinis paslaugų gavėjų nuotolinis palaikymas karantino metu

• kontaktinių paslaugų teikimas nesusikertančiais paslaugų gavėjų ir darbuotojų srautais

• aiškus socialinių paslaugų teikimo nuotoliniu būdu reglamentavimas

• Asmenų su negalia sveikatos būklės stabilizavimui siūlytina:

• skirti medikų lankymą namuose, įskaitant tyrimų paėmimą

• suteikti galimybę stacionare artimiesiems slaugyti sergantį

• aktyvinti šeimos gydytojų veiksmus visais klausimais, įskaitant ir konsultacijas dėl skiepų


