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Tarptautinių ir Lietuvos dokumentų, žyminčių švietimo kaitos gaires, analizė leidžia teigti, kad nuolatinis 
mokymasis yra būtinas švietimo komponentas, užtikrinantis kiekvienam visuomenės nariui profesinę kvali-
fikaciją, atitinkančią šiuolaikinių sparčiai besivystančių technologijų lygį. Europai įžengus į Žinių visuomenę, 
pakito ir farmacijos specialistų veiklos erdvės – jie prisiėmė ugdytojo vaidmenį, kurį galima atlikti tik nuolatos 
mokantis, tobulinant savo profesinę kvalifikaciją. Lietuvoje sąlyginai mažai atlikta tyrimų, atskleidžiančių, 
kokie veiksniai turi įtakos farmacijos specialistų savo, kaip ugdytojo, vaidmens įgyvendinimui. Šio tyrimo 
rėmuose nuolatinis mokymasis, kaip profesinės vertybės, sąsajos su farmacijos specialisto, kaip ugdytojo, 
funkcijos realizacija yra analizuojamos konkrečiu – motinų ugdymo atveju.
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Įvadas

Nuolatinio mokymosi idėja, iškelta 1929 m. 
B. Yeaxlee darbe ,,Lifelong Education“, sulaukė 
mokslininkų, švietimo politiką formuojančių 
institucijų ir visos visuomenės pripažini-
mo – tapo vertybe. Tarptautinių ir Lietuvos 
dokumentų, žyminčių švietimo kaitos gaires, 
analizė leidžia teigti, kad nuolatinis mokyma-
sis yra būtinas švietimo komponentas, užti-
krinantis profesinę kvalifikaciją, atitinkančią 
šiuolaikinių sparčiai besivystančių technolo-
gijų lygį ir asmeninius profesinius gebėjimus 
(Commission of the European Communities. 
Memorandum on Lifelong Learning 2000; 
Valstybinės 2003–2012 metų švietimo strategijos 
nuostatos 2003; European Commission. The 
Helsinki Communique on Enhanced European 
Cooperation in Vocational Education and 
Training 2006; European Commission. The 

Copenhagen Declaration 2002; LR Š ir M mi-
nisterija. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo 
strategija 2008). Tai tikslinga mokymosi veikla, 
kurios nuolat imamasi, siekiant duoti žinių, 
įgūdžių ir kompetenciją. 

Vertybių egzistencinės ir gnoseologinės 
būklės problemas skirtingai analizuoja filo- 
sofinės srovės (realizmas, idealizmas, huma- 
nizmas, skepticizmas, subjektyvizmas, objek-
tyvizmas ir kt.), skirtingus akcentus dislokuoja 
kultūra, religija, šalies politinė, ekonominė ir 
ypač švietimo sistema. Internalizuotos vertybės 
atitinkamai programuoja individo veiklą, brėžia 
jo veiksmų ir elgesio trajektorijas, taip pat by-
loja apie visuomenės, kuriai žmogus priklauso, 
brandą, kultūrą, ideologiją. J. Vaitkevičius 
akcentavo, kad individas internalizuoja ver-
tybes per pasaulėžiūrą – tai bendroji gyvenimo 

mailto:1politologija@vgtu.lt
mailto:jonas.grincevicius@lsmuni.


155SANTALKA: Filologija, Edukologija  2012, 20(2): 154–163

filosofija, žmogaus plačiausias pasaulio su-
vokimas ir savo vietos jame įprasminimas, 
pagrįstas žinojimu, įsitikinimu, principais, 
idealais, svajonėmis. Pasaulėžiūra sujungia 
žmogaus sąmonę į patirties, mokslo, meno 
suskaldytą tikrovę, pasaulį tarsi suveda į vientisą 
sistemą ir šios sistemos centre iškelia žmogų, 
jo gyvenimo prasmę, buitį ir būtį (Vaitkevičius 
1995: 88–103).

Vertybinė orientacija – išugdytas sąmonės 
sugebėjimas reguliuoti veiklą ir elgesį pagal 
įsitikinimus, dorovines normas ir gyveni-
mo perspektyvas, atskirti, kas nevertinga ir 
priešiška asmenybės bei visuomenės gyvenime 
(Jovaiša 2007: 326). 

Švietimas saugo ir kuria tautos tapatybę, 
puoselėja ir jaunajai kartai perduoda vertybes, 
kurios daro žmogaus gyvenimą prasmingą, 
visuomenės gyvenimą – darnų ir solidarų, 
valstybės – pažangų ir saugų. Švietimas savo 
paskirtį geriausiai atlieka, kai jo raida lenkia 
bendrąją visuomenės raidą arba ją atitinka – kai 
nėra ,,žirklių‘‘. Tai iššūkis dabarties švietimo siste-
mai. Mokslinių studijų (darbų) analizė leidžia 
teigti, kad nuolatos besimokanti visuomenė, 
kai kiekvienam jos nariui sudaromos sąlygos 
ir galimybės atnaujinti įgytas profesines žinias, 
gali įveikti minėtąjį atotrūkį ir tapti veiksniu, 
suglaudžiančiu ,,žirkles‘‘. Europos Sąjungos 
Tarybos 2000 m. kovo 23–24 d. Lisabonoje išvados 
patvirtina, kad ,,Europa neginčijamai įžengė į 
žinių amžių ir kad tai turės įtakos kultūriniam, 
ekonominiam bei socialiniam gyvenimui‘‘.

Europos Bendrijų Komisija pripažino, kad 
reikia išnaudoti visą potencialą ekonomikos 
plėtrai: naujų įgūdžių ir kompetencijų įgyjimas 
ir tobulinimas yra prioritetas ir iššūkis tiek  
Europos Sąjungai, tiek nacionalinėms valdžios 
institucijoms, švietimo ir mokymo paslaugų 
teikėjams, darbuotojams (Commision of the 
European Communities 2008). Universitetinio 
išsilavinimo tam ne visada pakanka (Morrow 
et al. 2012). Tik visą gyvenimą trunkantis mo-
kymasis padeda išsaugoti įgytą kompetenciją, 
kelti kvalifikaciją ir žinias. 

Nuolatinis profesinis tobulėjimas yra labai 
svarbus ir farmacijos specialistams. Tarptautinė 

farmacijos federacija pabrėžia nuolatinio 
profesinio mokymosi svarbą vaistininko pro-
fesinei veiklai tiek specialiuose pareiškimuose 
(International Pharmaceutical Federation 2002), 
tiek vaistininko profesinės etikos kodekse 
(International Pharmaceutical Federation 1997). 
Pasaulio sveikatos organizacija pripažįsta, kad 
ikidiplominių studijų metu nebeįmanoma 
išmokti visko, ko reikia farmacijos specia- 
listo kasdieniam darbui. Pripažįstama, kad 
nuolatinio mokymosi pagrindai turi būti padėti 
ikidiplominių universitetinių studijų metu 
ir stiprinami per visą farmacijos specialisto 
karjerą (World Health Organization 1997). 

Farmacijos specialistui nuolatinis mo-
kymasis padeda ne tik gerinti studijų metu 
įgytą kvalifikaciją, plėtoti tiek bendrąsias, tiek 
ir profesines kompetencijas, t. y. teikti naujas 
pažangias paslaugas pacientams. Lietuvos 
pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ teigiama, 
kad svarbu „sukurti veiksmingą mokymosi 
visą gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią 
informacines komunikacines technologi-
jas ir užtikrinančią žinių ir įgūdžių įgijimą 
ir plėtojimą“ (State Progress Council 2012). 
Viena tokių pažangių paslaugų, kurias pasta-
ruoju metu farmacijos specialistai teikia pa-
cientams, – jų ugdymas. Pasaulio sveikatos 
organizacija pabrėžė, kad vienas iš septynių 
svarbiausių farmacijos specialisto profesinių 
vaidmenų yra „mokytojo“ vaidmuo (World 
Health Organization 1997). Vaistininko ugdy-
tojo vaidmuo minimas ir Lietuvos farmacijos 
specialistų darbą reglamentuojančiuose teisės 
aktuose (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerija 2007; Lietuvos Respublikos Seimas 
2006). Šis vaidmuo vis labiau išplečiamas, vyk-
stant farmacijos specialistų reprofesionalizacijai. 

Pastaruoju laikotarpiu tiriamas farmacijos 
specialisto ugdytojo vaidmuo visuomenės 
sveikatos stiprinimo srityje (Friesner et al. 
2010). Skandinavijoje ir kitose Vakarų šalyse 
jau kuris laikas vyksta vaistininkų profesi-
nis švietimas visuomenės sveikatos srityje. 
Pavyzdžiui, Danijoje profesinis švietimas 
yra klinikinės farmacijos ir visuomenės svei-
katos srityse (Danish College of Pharmacy 
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Practice). Kvalifikacijos kėlimo kursai (Patter- 
son 2008) ar visuomenės sveikatos magistro 
laipsnis yra prieinami vaistininkams JAV 
(Naughton et al. 2010). Mūsų šalis siekia 
perimti šią Skandinavijos šalių patirtį (State 
Progress Council 2012), Lietuvoje yra galimos 
ikidiplominės universitetinės studijos vais-
tininkams sveikatos mokslų srityje, tačiau 
specializuotų podiplominių studijų visuomenės 
sveikatos srityje trūksta (Grincevičienė et al. 
2011). Stokojama mokslinių tyrimų, kurie 
atskleistų nuolatinio mokymosi, kaip profesinės 
vertybės, sąsajas su farmacijos specialisto, kaip 
ugdytojo, funkcijos realizacija.

Ugdytojo funkcijos įgyvendinimas far- 
macijos specialisto kasdienėje veikloje yra 
svarbus ne tik jo saviraiškai, bet ir visai vi-
suomenei. Pagal Lietuvos pažangos strategiją 
„Lietuva 2030“ (2012), visuomenei reikalin-
gos geresnės galimybės mokytis ir tobulin-
tis, kelti kvalifikaciją, o tai gali lemti geresnę 
visuomenės sveikatą. Farmacijos specialistas, 
ugdydamas savo pacientą, prisideda prie to 
paciento galimybių tobulėti ir kartu pagerinti jo 
sveikatą. Svarbu kryptingai ugdyti visų grupių 
pacientus, tačiau kai kurioms grupėms derėtų 
skirti ypatingą dėmesį. Strategijoje teigiama, 
kad „ligų prevencija ir sveikatos apsauga turi 
būti pradėta nuo jauno amžiaus, o visuomenės 
švietimas užima labai svarbų vaidmenį šioje 
veikloje“ (State Progress Council 2012). Vaikų 
ir suaugusių sveikata bei gyvenimo kokybė yra 
susiję su vaisiaus, embriono ir kūdikio sveikata 
bei gerove nėštumo ir žindymo laikotarpiais. 
Motinų alkoholio vartojimas, rūkymas, antsvoris 
arba ankstyvas žindymo nutraukimas yra susiję 
su vaiko ir suaugusiojo negalia (Stolzer 2011; 
Walsh 1994; Chomitz et al. 1995; Bailey, Sokol 
2008; Norman, Reynolds 2011). Todėl ankstyvai-
siais žmogaus gyvavimo laikotarpiais ypač svar-
bus tinkamas švietimas. Jo efektyvumas įrodytas 
moksliniais tyrimais. Prenatalinis švietimas turi 
įtakos mamų žinioms, elgsenai bei rezultatams 
tiek nėštumo laikotarpiu, tiek po gimdymo 
(Yu-hua 2011), žindymui (Mitchell-Box, Braun 
2012; Olenick 2010; Walker, Worrell 2008). Tėvų 
švietimas ne tik pakeičia jų pačių elgseną, bet 

duoda ilgalaikius rezultatus, formuojant vaikų 
požiūrį į sveiką gyvenseną (Morgan et al. 2011; 
Golan 2006; Loureiro et al. 2010).

Moksliniai tyrimai atskleidė, kad farmacijos 
specialistai turi teigiamą požiūrį į savo, kaip ug-
dytojo, vaidmenį šviečiant motinas apie žindymą 
(Schaffar et al. 2012), gripą (Dolan et al. 2012), 
mitybą ir fizinį aktyvumą (Hughes et al. 2011). 
Tyrimais atskleista, kad nuolatinis mokyma-
sis susijęs su pacientų konsultavimu vaistinėse ir 
kitose šalyse, kaip pavyzdžiui, Indijoje (Adepu, 
Nagavi 2009). Užsienio mokslininkų atlikti tyri-
mai parodė, kad būtent podiplominis mokymasis 
yra labai svarbus farmacijos specialisto-ugdytojo 
vaidmeniui (Simpson et al. 2009). Ypač svarbu, 
kokia institucija organizuoja podiplominio moky-
mosi procesą. Universiteto organizuojamas nuo-
latinis mokymas dažniausiai susijęs su pažangios 
praktikos (pavyzdžiui, pacientų aukštesnio 
lygmens konsultavimas) įgyvendinimu tokiose 
šalyse kaip JAV (Schindel et al. 2012). 

Lietuvoje sąlyginai mažai atlikta tyrimų, 
atskleidžiančių, kokie veiksniai turi įtakos 
farmacijos specialistų savo, kaip ugdytojo, funk-
cijai realizuoti. Identifikavus minėtuosius veik-
snius, galima būtų kurti strategijas, padedančias 
įveikti trikdžius, trukdančius farmacijos specia- 
listams šviesti pacientus sveikatinimo klausi-
mais bei atitinkamai koreguoti ikidiplominių 
ir podiplominių studijų programas. 

Šio tyrimo rėmuose nuolatinio mokymosi, 
kaip profesinės vertybės, sąsajos su farmacijos 
specialisto, kaip ugdytojo, funkcijos realizacija 
yra analizuojamos konkrečiu – motinų ugdymo 
atveju.

Tyrimo tikslas – atskleisti nuolatinio mo-
kymosi, kaip farmacijos specialistų profesinės 
vertybės, sąsajas su ugdytojo funkcijos reali- 
zacija.

Tyrimo uždaviniai:
1. Atskleisti nuolatinio mokymosi, kaip 

farmacijos specialisto profesinės vertybės, 
sąsajas su socialinėmis bei demografinėmis 
charakteristikomis.

2. Nustatyti trikdžius, trukdančius farmaci-
jos specialistams realizuoti savo, kaip ugdytojo, 
funkciją.
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3. Išanalizuoti nuolatinio mokymosi, kaip 
farmacijos specialisto profesinės vertybės, 
sąsajas su ugdytojo funkcijos realizacija, kon-
sultuojant prevenciniais motinystės sveikatos 
stiprinimo klausimais. 

Tyrimo metodai:
1. Teoriniai: medicininės, farmacinės, edu-

kacinės literatūros analizė; Europos Sąjungos, 
Tarptautinės farmacijos federacijos, Pasaulio 
sveikatos organizacijos ir Lietuvos Respublikos 
teisinių dokumentų analizė. 

2. Empiriniai: atliktas tyrimas, atsklei-
džiantis farmacijos specialistų nuomonę apie 
nuolatinį mokymąsi ir farmacijos specialistų 
konsultavimą motinystės sveikatos stiprinimo 
klausimais. 

Tyrimo metodika

Tyrimo subjektai buvo Lietuvos farmacijos 
specialistai (vaistininkai ir farmakotechnikai), 
dirbantys visuomenės vaistinėse. Respondentų 
apklausa atlikta 2012 m. kovo–liepos mėn. 
Klausimyną užpildė 355 respondentai (generalinė 
aibė, 4601 farmacijos specialistai) (2011 m. duo- 
menys, www.vvkt.lt ). Remiantis imties dydžio 
skaičiavimo formule, imtis reprezentatyvi:

Imties dydis = Z2*(p)* (1 – p)/c2,
čia Z – z dydis (1,96, su 95 % pasikliovimo 
lygiu); P – pasirinkimo procentas (0,5); C – pa-
sikliautinis intervalas (5).

Atsakymų dažnis – 84,6 %. Klausimynas 
buvo sukurtas remiantis Tarptautinės farmaci-
jos federacijos dokumentais „FIP reference 
paper on the effective utilization of pharmacists 
in improving maternal, newborn and child 
health (MNCH)“ (International Pharmaceutical 
Federation 2012) (konsultacijos dėl klausimų, 
susijusių su motinystės sveikatos stiprinimu) ir 
Tarptautinės farmacijos federacijos pareiškimu 
dėl vaistininko profesinių etikos kodeksų 
standartų (International Pharmaceutical 
Federation 1997) (dėl profesinių vertybių 
klausimų). Laiko skalė (kiekvieną dieną, kas 
savaitę, kas mėnesį, rečiau nei kas mėnesį 
(prašome nurodyti), niekada) (El Hajj, Hamid 

2010) buvo naudojama siekiant įvertinti 
konsultacijų dažnumą. Profesinėms vertybėms 
įvertinti buvo naudojama penkių pakopų 
Likerto skalė (nuo labai svarbu – iki visiškai 
nesvarbu). Respondentų buvo prašoma nuro-
dyti iš sąrašo tris svarbiausias ir tris nesvarbias 
vertybes. Šios vertybės buvo koduojamos 
dichotomiškai: jei vertybė buvo viena iš trijų 
svarbiausių ar viena iš trijų nesvarbiausių, – ji 
buvo užkoduota kaip 1; jei ne, – ji buvo koduoja-
ma kaip 0. Atliekant binarinę logistinę regresinę 
analizę, konsultacijos dažnis buvo užkoduotas 
taip pat dichotomiškai – jei farmacijos spe-
cialistas konsultuodavo konkrečiu klausimu, 
jis buvo koduojamas kaip 1, jei ne, – kaip 0. 
Vidiniam klausimyno patikimumui įvertinti 
buvo apskaičiuotas Cronbach alfa. Bendrasis 
Cronbach alfa buvo 0,86; profesinių vertybių – 
0,95; nėščių moterų konsultacijų – 0,91, krūtimi 
maitinančių moterų konsultacijų – 0,88.

Vienmatei analizei buvo atliktas Chi-
kvadrato χ2 testas. Siekiant įvertinti asociacijų 
stiprumą, buvo apskaičiuotas Cramer’s V ryšio 
stiprumo koeficientas (dichotominiams duo-
menims) ir Spearman’o koreliacijos koeficientas 
(ranginiams duomenims). Koreliacija buvo lai-
koma labai silpna, jei jos vertė buvo <0,3; silpna, 
jeigu jos vertė buvo 0,3–0,5, vidutinio stipru-
mo – 0,5–0,7. Pasikliautinieji intervalai (su 
95 % pasikliautinumo lygiu) buvo apskaičiuoti 
proporcijoms ir galimybių santykiams (GS).

Respondentų charakteristikos pateiktos 
1 lentelėje.

Tyrimo rezultatai ir jų analizė

Farmacijos specialistai profesines vertybes 
vertino Likerto skalėje. Profesinių vertybių 
sąrašas buvo sudarytas remiantis Tarptautinės 
farmacijos federacijos pareiškimu dėl vais-
tininko profesinių etikos kodeksų standartų 
(International Pharmaceutical Federation 
1997). Lietuvos farmacijos specialistai neturi 
bendro vaistininko ar farmacijos specialisto 
etikos kodekso, tačiau Lietuva yra Tarptautinės 
Farmacijos federacijos narė. Todėl jos reko-

http://www.vvkt.lt
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mendacijos yra taikomos ir Lietuvos farmacijos 
specialistams.  Farmacijos specialistų vertybių 
įvertinimai buvo suskirstyti rangais (2 lentelė).

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugumai 
farmacijos specialistų nuolatinis mokymasis, 
kaip profesinė vertybė, yra svarbus arba labai 
svarbus. 56,1 % farmakotechnikų ir 43,9 % vais-
tininkų manė, kad nuolatinis mokymasis yra 
labai svarbus. 54,5 % farmakotechnikų ir 45,5 % 
vaistininkų manė, kad tęstinis mokymasis yra 
svarbus. Skirtumas tarp vaistininkų ir farmako-
technikų nebuvo statistiškai reikšmingas (χ2 = 
0,003, p = 0,953; Kramerio V = 0,85, p = 0,193). 
61,7 % farmakotechnikų ir 38,3 % vaistininkų 
manė, kad jų veikloje nuolatinis mokymasis yra 
vienas iš trijų svarbiausių profesinių vertybių ir 
šis skirtumas nebuvo statistiškai reikšmingas 
(χ2 = 1328, p = 0,249). Didesnė darbo patirtis 
(Spearman’o koreliacijos koeficientas – 0,066, 
p= 0,27), amžiaus tarpsnis pagal Eric Ericson 
asmenybės raidos teoriją (χ2 = 0,133, p = 0,936) 
ar respondento priklausymas skirtingoms kar-
toms, suskirsčius juos vadovaujantis Straussas-
Howe kartų teorija (How, Strauss 2000) (χ2 = 
4870, p = 0,182), statistiškai patikimai nebuvo 
susiję su nuomone apie nuolatinio mokymosi 
svarbą. Nuolatinį mokymąsi, kaip svarbiausią 
profesinę vertybę, nurodė skirtingo amžiaus, 
darbo patirties ir išsilavinimo respondentai. 

Daugelyje Europos Sąjungos valstybių 
vaistininkų padėjėjų funkcijos skiriasi nuo 

vaistininkų. Tačiau tokiose šalyse, kaip 
Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Ukrainoje, 
Lietuvoje, jie atlieka tas pačias funkcijas kaip ir 
vaistininkai (Schafheutle et al. 2012). Ne veltui 
Lietuvos vaistininkai ir vaistininkų padėjėjai, 
baigę aukštąją mokyklą, privalo toliau kelti savo 
kvalifikaciją. Vaistininkų padėjėjai, kaip ir vais-
tininkai, turi teigiamą požiūrį į mokymąsi visą 
gyvenimą (Donyai et al. 2011). Mokslininkai 
nenustatė jokių požiūrių skirtumų nuolatinio 
mokymosi atžvilgiu tarp skirtingą išsilavinimą 
turinčių farmacijos specialistų (Yin et al. 2010).

Farmacijos specialistai, teikdami paslau-
gas, tarp kitų funkcijų, atlieka labai svarbų 
visuomenės ugdytojo vaidmenį. Šis vaidmuo 
reglamentuojamas kaip farmacijos specialisto 
pareiga (Lietuvos Respublikos Seimas 2006; 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymas 2007). Tyrimo metu buvo klausiama, 
ko jiems trūksta, norint realizuoti ugdytojo 
funkciją visuomenės sveikatos stiprinimo 
srityje, pasirenkant konkretų motinų ugdymo 
sveikatos stiprinimo srityje atvejį. 51 respon-
dentas komentavo, ko jiems trūksta, teikiant 
farmacines motinystės priežiūros paslaugas. 
46,2 % iš jų nurodė, kad pagrindinė priežastis 
yra žinių stoka. Kitos priežastys buvo ugdymui 
palankių sąlygų stoka, tokių kaip tam pritaiky-
tos patalpos, laikas. Dalis minėtųjų respondentų 
(3,9 %) kaip trikdį nurodė gyventojų domėji-
mąsi analizuojama paslauga. Tačiau užsienyje 

1 lentelė. Respondentų charakteristikos
Procentai, %

Išsilavinimas Vaistininkas  39,0
Farmakotechnikas 46,6
Nenurodė 14,4

Darbo stažas Vidutinis 21,45
Mediana 22,00
Moda 5
Mažiausias 0
Didžiausias 55

Darbo vieta Vienas iš penkių didžiausių Lietuvos miestų 53,8
Kitas miestas 34,3
Kaimas 9,0
Nenurodė 2,9
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atlikti tyrimai atskleidė, kad farmacijos specia-
listo-ugdytojo vaidmenį lemia ne tik farmacijos 
specialisto iniciatyva, bet ir pacientų poreikis 
gauti paslaugą. Hughesas su kolegomis (Hughes 
et al. 2011) nustatė, kad nėščios ir žindyvės 
dažnai vaistinėse klausia apie mitybą ir fizinį 
aktyvumą.

Respondentai akcentavo ugdymo priemonių, 
tokių kaip lankstinukai, stoką. Užsienyje atlikti 
tyrimai atskleidė, kad net trumpas farmacijos 
specialisto priminimas (informacinis teikiamasis 
pokalbis) ar lankstinuko pateikimas gyvento-
jui turi teigiamą poveikį jo elgesio pokyčiams 
(Anderson 2000). Žinių stoką nurodė skirtingo 
amžiaus tarpsnio pagal Eric Ericson asmenybės 
raidos teoriją (χ2 = 0,091, p = 0,763), skirtingų 
kartų pagal Straussas-Howe kartų teoriją (χ2 = 
0,126, p = 0,515), darbo patirties (Spearman’o 
koreliacijos koeficientas –0,199, p = 0,11), iš-
silavinimo (χ2 = 0,111, p = 0,740) ir skirtingai 
vertinantys nuolatinį mokymąsi, kaip vieną iš 

svarbiausių profesinių vertybių (χ2 = 0,490, p = 
0,484) respondentai – statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp minėtųjų grupių nenustatyta. 
Taigi galima teigti, kad žinių stoka, kaip pagrin-
dinis ugdymo funkcijos trikdis, nepriklauso nuo 
skirtingų socialinių bei demografinių farmacijos 
specialisto charakteristikų ir yra aktuali skirtin-
go išsilavinimo ir amžiaus respondentams.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad nuolatinį 
mokymąsi,  kaip vieną iš svarbiausių vertybių, 
išskyrė tie respondentai, kurie patys prisiimda-
vo visuomenės ugdytojo funkciją. Vienfaktorė 
analizė buvo atlikta siekiant įvertinti respon-
dento nuolatinio mokymosi, kaip profesinės 
vertybės, ryšį su konsultavimo praktika 
vaistinėse. Farmacijos specialistai, kurie manė, 
kad nuolatinis mokymasis yra vienas iš trijų 
svarbiausių profesinių vertybių, buvo linkę tiek 
nėščiosioms, tiek žinančioms pacientėms patarti 
motinystės sveikatos stiprinimo ir profilaktinių 
tyrimų klausimais (3, 4 lentelės).

2 lentelė. Farmacijos specialistų vertybių svarba
Profesinė vertybė Rangas Vertybės svarbumas
Nuolatinis profesinis mokymasis 336 1
Vaistų ir maisto papildų kokybė 336 2
Suprantamos informacijos pateikimas 337 3
Teisingumas 345 4
Paciento sauga, vartojant vaistus 345 5
Tikslios informacijos pateikimas 347 6
Pagarbus elgesys su pacientu 353 7
Mandagumas 362 8
Objektyvios informacijos pateikimas 363 9
Pagarba kolegoms vaistininkams, nemenkinant jų autoriteto pacientų akyse 370 10
Pagarba kolegoms gydytojams, nemenkinant jų autoriteto pacientų akyse 373 11
Profesinėje veikloje vadovavimasis įrodymais grįstomis rekomendacijomis, 
profesiniais standartais

373 12

Paciento gerovė 390 13
Konfidencialumo užtikrinimas 390 14
Paciento teisė dalyvauti priimant sprendimus dėl jo gydymo 436 15
Pagarba paciento vertybėms, įsitikimams, kultūriniams skirtumams 448 16
Bendradarbiavimas su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užti-
krinti teikiamų paslaugų kokybę

456 17

Paciento priežiūros tęstinumo užtikrinimas (kilus interesų konfliktui ar pasi-
baigus vaistinės darbo laikui)

458 18
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Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad 
visų profesinių vertybių kontekste tik nuolatinis 
mokymasis yra  patikimai susijęs su farmacijos 
specialisto-ugdytojo sveikatos stiprinimo srityje 
vaidmeniu. Vidutinio stiprumo koreliacinis 
ryšys (Spearman’o koreliacijos koeficientas 0,673, 
p<0,001) nustatytas tarp nėščiųjų ir žindyvių 
konsultavimo dažnio (rūkymo, alkoholio varto-
jimo, svorio kontrolės klausimais). Tyrimo rezul-
tatai leidžia daryti prielaidą, kad nuolatinio mo-
kymosi, kaip vienos iš trijų svarbiausių profesinių 
vertybių, svarbos vertinimas yra susijęs su 
farmacijos specialisto, kaip visuomenės ugdytojo, 
funkcijos internalizavimu nepriklausomai nuo 
pacientų grupės, o jų nuostatos nuolatinio mo-
kymosi (profesinio tobulėjimo) atžvilgiu gali būti 
laikytinos vienu iš veiksnių, turinčių įtakos paties 
farmacijos specialisto, kaip ugdytojo, vaidmens 
raiškai dabarties visuomenėje. 

Išvados

1. Švietimo sistema – svarbiausias socialinis 
ir socializacijos institutas. Kintant soci-
umui (Europai įžengus į žinių amžių), 
sparti kaita vyksta ir švietimo institute: 
mokymosi visą gyvenimą samprata ska-
tina šalyje kurti modernią, visuomenei 
paslaugas teikiančią permanentinę švie-
timo sistemą;  nuolatinis mokymasis 
tampa būtinu komponentu, užtikrinančiu 
asmeniui profesinę kvalifikaciją, atitin-
kančią šiuolaikinių sparčiai besivystančių 
technologijų lygį ir asmeninius profesinius 
gebėjimus; visą gyvenimą trunkantis 
mokymasis (profesinės kvalifikacijos 
tobulinimas), reglamentuotas tarptau-
tiniuose ir nacionaliniuose teisiniuose 
dokumentuose, dabarties visuomenėje 

3 lentelė. Nuolatinio mokymosi įvertinimo, kaip vienos iš trijų svarbiausių vertybių, sąsajos su nėščiųjų 
konsultavimu

Konsultavimo tema nėštumo metu χ2 , kai 
p < 0,05, 

Cramer’s V, 
kai p < 0,05

Galimybių 
santykis

Pasikliautiniai intervalai  
(su 95 % pasikliovimo lygiu), 
kai p < 0,05

Alkoholio vartojimas 4,81 0,14 1,87 1,10–3,1
Mityba 9,66 0,20 2,68 1,46–4,97
Fizinis aktyvumas 12,83 0,22 2,84 1,62–4,94
Rūkymas 4,97 0,14 1,89 1,11–3,20
Skiepijimas 5,52 0,15 2,02 1,16–3,52
Nėštumo diagnostinio testo nau-
dojimas

9,22 0,19 3,02 1,50–6,10

4 lentelė. Nuolatinio mokymosi įvertinimo, kaip vienos iš trijų svarbiausių vertybių, sąsajos su žindyvių 
konsultavimu

Konsultavimo tema žindymo metu χ2 , kai 
p < 0,05, 

Cramer’s V, 
kai p < 0,05

Galimybių 
santykis

Pasikliautiniai intervalai  
(su 95 % pasikliovimo lygiu), 

kai p < 0,05
Apie žindymą 7,23 0,17 2,14 1,26–3,60
Alkoholio vartojimas 13,29 0,23 2,78 1,62–4,76
Mityba 7,23 0,17 1,95 1,13–3,35
Svorio kontrolė 7,97 0,18 2,22 1,30–3,77
Rūkymas 4,76 0,14 1,89 1,10–3,23
Ovuliacijos diagnostinio testo 
naudojimas

6,35 0,16 2,04 1,20–3,47
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laikomas vertybe; besikeičiantis sociumas 
farmacijos specialistams skyrė ugdytojo 
vaidmenį ir paskatino tapti nuolatinio 
mokymosi dalyviais.  

2. Naujos žinios ir įgūdžiai yra svarbūs tam, 
kad profesionalų kompetencija atitiktų vi-
suomenės ugdymo poreikius – žinių stoka 
yra viena iš pagrindinių kliūčių, siekiant 
tinkamai įgyvendinti  farmacijos specialis-
to-ugdytojo funkciją; nuolatinis profesinis 
tobulėjimas yra pagrindinis veiksnys, susi-
jęs su profesionalo kompetencijos plėtra, 
nepriklausantis nuo socialinių ir demogra-
finių profesionalo charakteristikų. 

3. Farmacijos specialistų nuolatinio moky-
mosi, kaip vienos iš svarbiausių profesinių 
vertybių, internalizavimas susijęs su res-
pondentų veiksmų bei elgesio trajektori-
jomis profesinėje veikloje ir padeda jiems 
prisitaikyti prie kintančių visuomenės 
ugdymo poreikių. 
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CONTINUOUS EDUCATION AS PROFESSIONAL VALUE:  
PERCEPTIONS OF PHARMACY SPECIALISTS

Vilija Grincevičienė, Švitrigailė Grincevičienė, Jonas Grincevičius

Analysis of Lithuanian and international documents suggests that continuous education is an essential 
educational component in ensuring professional qualifications that is necessary in the context of the rapidly 
developing modern technologies. Europe has entered the Knowledge society and pharmacy specialists have 
changed their operating space. Their professional role has shifted and patient education became one of the 
tasks for qualified pharmacy specialists. It could be achieved only through continuous professional develop-
ment. There are few researches in Lithuania that reveal what factors could affect the implementation of the 
educator’s role among pharmacy specialists. In this study, the correlation between continuous education as 
a professional value of pharmacy specialists and the educators’ functions realization would be analyzed in 
particular – a case of mothers’ education.

Keywords: continuous education, educator, pharmacy specialist, mothers‘ education.
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