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SANTRAUKA 

Visuomenės sveikatos vadyba 

PRIVATAUS IR VIEŠOJO ODONTOLOGIJOS SEKTORIŲ RINKODAROS YPATUMAI 

Ieva Kudirkaitė 

Mokslinis vadovas: Dr. Aušra Mickevičienė 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultetas, 

Kaunas, 2019, p. 50. 

Įvairūs veiksniai lemia vartotojų elgseną renkantis odontologijos kliniką. Tai susiję tiek su 

asmeninėmis žmogaus savybėmis, tiek su odontologijos klinikoje vykstančiais procesais ir joje 

dirbančiais specialistais. Odontologijos klinikos vadovams, siekiant veikti sėkmingai, svarbu suprasti 

vartotojo poreikius ir imtis priemonių juos įgyvendinant. Vis dažniau atsižvelgiama į rinkodaros 

procesus, kurie padeda didinti klinikos žinomumą, leidžia pacientams susipažinti su vykdoma veikla 

ir padeda išlaikyti bei  pritraukti naujus pacientus į odontologijos kliniką. 

Darbo tikslas: Įvertinti privataus ir viešojo odontologijos sektorių rinkodaros ypatumus. 

Uždaviniai: 1. Įvertinti svarbius veiksnius pacientų tarpe, renkantis tarp privataus ir viešojo 

odontologijos sektorių. 2. Atskleisti svarbiausius rinkodaros procesus, lemiančius odontologijos 

klinikos pasirinkimą. 3. Nustatyti sąsajas tarp veiksnių, kurie tiriamųjų vertinami kaip svarbūs, 

renkantis odontologijos kliniką, bei veiksnių, kurie lėmė odontologijos klinikos pasirinkimą.  

Metodika: Buvo atliktas vienmomentinis stebėjimo tyrimas naudojant anoniminę anketinę apklausą. 

Tyrime dalyvavo visi, UAB „Dardenta“ ir MB „Dentikas“ odontologijos klinikose ir Kauno miesto 

poliklinikos Dainavos skyriuje, tiriamuoju laikotarpiu apsilankę bei sutikę dalyvauti tyrime, 

pacientai. Tyrimo imtis – 314 tiriamųjų. Analizė atlikta naudojant „SPSS for Windows“ 22.00 

programinį paketą, taikant aprašomosios statistikos metodus, skaičiuojant χ2 ir z kriterijus, kai 

p≤0,05, sąsajoms tarp veiksnių įvertinti skaičiuotas Spearmano koreliacijos koeficientas. 

Rezultatai: Privatų odontologijos sektorių dažniau rinkosi mieste gyvenantys (91,5 proc.), aukštąjį 

išsilavinimą turintys (67,3 proc.) pacientai iki 40 metų (70,3 proc.) amžiaus, kurie nurodė, kad jų  

pajamos buvo didesnės nei 630 eurų (68,3 proc.), kai tuo tarpu viešajame sektoriuje dažniau lankėsi 

vyresni nei 40 metų (63,8 proc.) amžiaus, žemesnį išsilavinimą turintys (77,2 proc.), mažesnes 

pajamas gaunantys pacientai (42,1 proc.). Tiriamieji nurodė, kad renkantis odontologijos kliniką 

jiems būtų svarbūs šie veiksniai: paslaugų kaina (94,9 proc.), specialisto klinikiniai įgūdžiai (87,6 

proc.) ir paslaugų pasiūla (84,7 proc.) Privačiame sektoriuje respondentai statistiškai reikšmingai 

dažniau teigė, kad jiems buvo svarbu klinikos vieta (69,7 proc., p≤0,05), paslaugų pasiūla (92,1 proc., 

p≤0,05), specialisto klinikiniai įgūdžiai (98,2 proc., p≤0,05) bei rekomendacijos apie specialistą (93,9 

proc., p≤0,05). Vertinant informacijos sklaidos priemones, viešajame sektoriuje besigydančių 

pacientų nuomone, svarbi buvo reklama gaunama elektroniniu paštu (32,9 proc., p≤0,05), o 
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privačiame sektoriuje – klinikos internetinis puslapis (69,7 proc., p≤0,05), reklama paieškos sistemoje 

(63,6 proc., p≤0,05) ir socialinių tinklų reklama (52,1 proc., p≤0,05). Tiriamieji nurodė veiksnius, 

kurie nulėmė odontologijos klinikos, kurioje jie tuo metu lankėsi, pasirinkimą. Tai buvo: paslaugų 

kaina (65,0 proc.), klinikos vieta (48,4 proc.) ir paslaugų pasiūla (47,8 proc.). Privačiame sektoriuje 

pasirinkimą dažniau nulėmė klinikos vieta (57,0 proc., p≤0,05), specialisto klinikiniai įgūdžiai (42,4 

proc. p≤0,05) ir šeimos narių ar pažįstamų rekomendacijos apie specialistą (40,6 proc., p≤0,05), 

viešajame sektoriuje pagrindinė priežastis buvo paslaugų kaina (79,2 proc.). Nustatytos silpnos 

sąsajos tarp kai kurių svarbių veiksnių ir sprendimą rinktis odontologijos kliniką lėmusių veiksnių. 

Respondentams, kuriems svarbus buvo specialisto mokslinis laipsnis, klinikos pasirinkimą lėmė 

paslaugų kaina (0,332), tiems kuriems buvo svarbu rekomendacijos internetinėje erdvėje, klinikoje 

lankėsi dėl specialisto klinikinių įgūdžių (0,307), atsiliepimai internetinėje erdvėje koreliavo su 

socialinių tinklų reklama, kuri padėjo pasirinkti odontologijos kliniką (0,275). 

Išvados: 1. Svarbūs veiksniai renkantis odontologijos kliniką: paslaugų kaina, specialisto klinikiniai 

įgūdžiai ir paslaugų pasiūla. Privatų sektorių rinkosi jaunesni, aukštąjį išsilavinimą turintys ir 

didesnes pajamas gaunantys pacientai. Privačiame sektoriuje svarbiausi veiksniai buvo: klinikos 

darbo laikas, rekomendacijos apie kliniką ir jose dirbančius specialistus. Viešąjį sektorių rinkosi 

vyresnio amžiaus, mažesnes pajamas gaunantys pacientai, kuriems svarbiausias veiksnys - paslaugų 

kaina. 2. Privačios odontologijos klinikos pasirinkimą lėmė klinikos vieta, specialisto klinikiniai 

įgūdžiai ir socialinių tinklų reklama, viešojo sektoriaus – paslaugų kaina ir reklama elektroniniu paštu. 

Svarbiausi rinkodaros procesai odontologijos klinikoje: kainų nustatymas, paslaugų teikimo vietos 

pasirinkimas, paslaugų pasiūla ir internetinė rinkodara. 3. Nustatytos sąsajos tarp veiksnių, kurie 

vertinami kaip svarbūs renkantis odontologijos kliniką, bei veiksnių, kurie lėmė odontologijos 

klinikos pasirinkimą: specialisto mokslinis laipsnis ir paslaugų kaina, rekomendacijos internetinėje 

erdvėje ir specialisto klinikiniai įgūdžiai, rekomendacijos internetinėje erdvėje ir socialinių tinklų 

reklama. 

Raktiniai žodžiai: odontologija, odontologijos klinika, vartotojų elgsena, rinkodara. 
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SUMMARY 

Management of Public Health 

MARKETING FEATURES OF PRIVATE AND PUBLIC DENTAL SECTORS 

Ieva Kudirkaitė 

Supervisor Dr. Aušra Mickevičienė 

Faculty of Public Health, Medical Academy, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas; 

2019, p.50. 

Various factors determine consumer behavior when choosing a dental clinic. This is related to both 

the personal qualities of the person and the processes going on in the dental clinic. In order to be 

succesful it is important for managers of the dental clinic to understand the needs of patients and take 

measures to meet the needs. Marketing processes are being taken into account that help to raise the 

profile of the clinic, allow patients to familiarize themselves with the activities being carried out and 

help maintain and attract new patients to the dental clinic. 

Aim of the study: To evaluate marketing features of private and public dental sectors. 

Objectives: 1. To evaluate important factors that determine the choice between private and public 

dental sector. 2. To reveal the most important marketing processes for choosing a dental clinic. 3. To 

identify the links between factors that are considered important by the subjects when choosing a 

dental clinic and factors that led to the choice of dental clinic. 

Methods: Instant observation study was conducted using an anonymous questionnaire survey. The 

study included patients from private and public dental sectors who visited clinics during the study 

period and agreed to participate in the study. A total of 314 questionnaires were used for data analysis. 

Statistical analysis was performed using SPSS for Windows 22.00 sofware, using descriptive 

statistics methods, calculating χ2 and z criteria when p≤0,05. Spearman correlation coefficient 

calculated for inter-factor correlation.  

Results: Private dental sector was more often chosen by urban (91,5%), higher education (67,3%) 

patients under 40 years old (70,3%) with an income above 630 euros (68,3%) while the public sector 

was attended by patients over the age of 40 (63,8%), those with lower education (77,2%) and with 

lower incomes (42,1%). Important factors in choosing a dental clinic were the cost of dental services 

(94,9%) and clinical skills of the specialist (87,6%), but in the private sector, respondents were 

statistically significantly more likely to say that the location of the clinic (69,7%, p≤0,05), offered 

services (92,1%, p≤0,05), skills of the specialist (98,2%, p≤0,05) and the recommendations about the 

specialist (93,9%, p≤0,05) were important. In the public sector advertising through an email was 

important (32,9%, p≤0,05) while for private sector clinic‘s website (69,7%, p≤0,05), advertising in 

searching system (63,6%, p≤0,05) and social networking (52,1%, p≤0,05) was considered more 

important. Factors that led to the choice of dental clinic: service cost (65,0%), clinic location (48,4%) 
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and offered services (47,8%). In the private sector, the choice was more often determined by the 

location of the clinic (57,0%), clinical skills of specialist (42,4%) and the recommendations from 

family members or friends (40,6%). The main reason for the public sector was the cost of services 

(79,2%). Weak correlations between many important factors and factors that led to the choice of 

dental clinic were found. Respondents for whom specialist degree was important, the choice of clinic 

was determined by the cost of services (0.332), for whom the online recommendations were 

important, specialist clinical skills were important when choosing the clinic (0,307), also links 

between online reviews and social networking were found when choosing dental clinic (0,275). 

Conclusion: 1. The price of the service, the clinical skills of the specialist and offered services was 

most important when choosing a dental clinic. The private sector was chosen by younger people with 

higher education and higher income. In the private sector, the working hours of the clinic, 

recommendations about the clinic and the specialists working there were relevant. The public sector 

was chosen by older, lower-income patients, for whom the cost of services remained the most 

important factor. 2. The choice of a private dental clinic was determined by the location of the clinic, 

the clinical skills of the specialist and advertising of social networks, public sector – cost of the 

services. Most important marketing processes: price setting, choice of the place for services and 

digital marketing. 3. Links have been identified between factors that are considered important in 

choosing a dental clinic and the factors that led to the choice of dental clinic: specialist degree and 

cost of services, online recommendations and specialist clinical skills, online recommendations, and 

social networking advertising. 

Key words: dentistry, dental clinic, consumer behaviour, marketing. 



6 
 

TURINYS 

 
SĄVOKOS ................................................................................................................................................. 7 

SANTRUPOS ............................................................................................................................................. 8 

ĮVADAS ..................................................................................................................................................... 9 

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI ................................................................................................... 11 

1. LITRATŪROS APŽVALGA ................................................................................................... 12 

1.1. Viešojo ir privataus odontologijos sektorių skirtumai............................................................. 12 

1.2. Odontologijos klinikos pasirinkimui įtakos turintys veiksniai ................................................ 14 

1.3. Rinkodaros būdai ir įtaka renkantis odontologijos kliniką ..................................................... 19 

2. TYRIMO METODIKA ............................................................................................................ 23 

3. REZULTATAI.......................................................................................................................... 27 

3.1. Pacientų sociodemografinė charakteristika skirtinguose odontologijos sektoriuose .............. 27 

3.2. Veiksniai svarbūs renkantis odontologijos kliniką .................................................................. 28 

3.2 Veiksniai lėmę odontologijos klinikos pasirinkimą.................................................................. 32 

3.4. Sąsajos tarp svarbių veiksnių ir veiksnių lėmusių odontologijos klinikos pasirinkimą .......... 39 

4. REZULTATŲ APTARIMAS ................................................................................................... 43 

IŠVADOS ................................................................................................................................................. 46 

PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS ...................................................................................................... 47 

LITRATŪROS SĄRAŠAS ...................................................................................................................... 48 

PRIEDAI .................................................................................................................................................. 51 

 

 

  



7 
 

SĄVOKOS 

 

Interneto rinkodara – tiesioginės rinkodaros forma, vykdoma naudojant dialogines interneto 

kompiuterines paslaugas, sukuriančias dvipusio bendravimo sistemas, kurios elektroniniu būdu 

sujungia vartotojus su pardavėjais (1). 

Įmonės įvaizdis – susidariusi abstrakti visos visuomenės ar tam tikrų visuomenės grupių nuomonė 

apie įmonę (1). 

Kaina – tai: 1) prekės vertės piniginė išraiška; 2) rinkodaros komplekso elementas, apimantis 

veiksmus ir sprendimus kainos nustatymo ir reguliavimo srityje (1). 

Kokybė – visos gaminio ar paslaugos savybės, galinčios patenkinti esamus arba numanomus 

vartotojų poreikius (1). 

Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigos teikiamomis paslaugomis (2). 

Paslauga -  tai neapčiuopiama prekė, kuri pagaminama ir suvartojama tuo pačiu metu (1). 

Privatus sektorius – institucijos, išlaikomos privačių juridinių asmenų, dažniausiai pelno siekiančios 

organizacijos, kurių siūlomų prekių ar paslaugų kainos yra veikiamos laisvosios rinkos (3). 

Reklama – užsakovo bet kokia forma apmokamas neasmeniškas informacijos apie idėjas, gaminius 

ar paslaugas skleidimas (1). 

Rėmimas – veikla, kurią vykdant tiksliniai klientai sužino apie produktą ar paslaugą ir jų privalumus 

bei yra įtikinami tą prekę nusipirkti (1). 

Rinkodara - socialinis ir vadybos procesas, kurio metu asmenys ir jų grupės, kurdami produktus ir 

atlikdami prekių bei vertybių mainus, gauna tai, ko jie nori, ir tai, ko jiems reikia; tai poreikių 

nustatymo ir jiems tenkinti būtinų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti 

individo ar organizacijos tikslų (1). 

Rinkodaros kompleksas  – taktinės rinkodaros priemonės – prekė, kaina, pateikimas ir rėmimas, 

kurių kompleksą firma naudoja, siekdama gauti norimą atsaką tikslinėje rinkoje (1). 

Vartotojų elgsena – tai žmogaus veikla, įsigyjant, vartojant produktą, paslaugą, apimanti sprendimo 

priėmimo procesus, kurie atliekami iki pirkimo ar po jų (4). 

Viešasis sektorius – institucijos, išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžeto, kurių veikla yra 

vieša, o tikslas teikti viešąsias gėrybes, dėl kurių nėra konkuruojama ir jos prieinamos kiekvienam 

individui (5). 
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SANTRUPOS 

 

DL – klinikos darbo laikas; 

ĮN – modernios įrangos naudojimas; 

KĮ – specialisto klinikiniai įgūdžiai; 

KV – klinikos vieta; 

KIP – klinikos internetinis puslapis; 

KGB – klinikinis gebėjimas bendrauti; 

ML – specialisto mokslinis laipsnis; 

MT – matyta reklama; 

PK – paslaugų kaina; 

PP – paslaugų pasiūla; 

PR – šeimos narių, pažįstamų rekomendacijos apie kliniką; 

PPB – pagalbinio personalo bendravimas; 

PRS – šeimos narių ir pažįstamų rekomendacijos apie specialistą; 

PSDF – privalomojo sveikatos draudimo fondas; 

RI – rekomendacijos internete; 

REP – reklama el. paštu; 

RIS – rekomendacijos internete apie specialistą; 

RLŽ – reklama laikraštyje, televizijoje; 

RPS – reklama paieškos sistemoje; 

SA – specialisto amžius;  

SL – specialisto lytis; 

SP – specialisto punktualumas; 

SR – kito specialisto rekomendacijos; 

SSR – skrajutės, stendinė reklama; 

SRS – kito specialisto rekomendacijos apie specialistą; 

STR – socialinių tinklų reklama; 

TN – taikomos nuolaidos; 

VP – greitas vizito paskyrimas; 

VR – viešieji ryšiai. 

ŽGB – žmogiškasis gebėjimas bendrauti; 
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ĮVADAS 

 

Tiriama problema: Su prekių ir paslaugų poreikiu susiduriama kiekvieną dieną, o paslaugų 

sferai esant vienai iš greičiausiai besivystančių ir perspektyviausių ekonomikos sričių, konkurencija 

auga neįtikėtinais tempais, todėl kiekvienai įmonei siekiant įgyvendinti savo tikslus, būtina kurti 

strategiją, kuri padėtų patenkinti vartotojo poreikius, išlaikyti jį bei veikti pelningai (6). Ne išimtis ir 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos. Odontologinės veiklos praktika yra susijusi tiek 

su prevencinėmis, tiek su gydymo procedūromis, kurios atliekamos siekiant gerinti gyventojų 

sveikatą, tačiau tai yra ir verslo objektas. Norint vykdyti sėkmingą odontologijos veiklą, burnos 

priežiūros specialistams neužtenka tik klinikinių įgūdžių atliekant procedūras, visas odontologijos 

klinikos personalas turėtų suprasti paciento poreikius, stengtis juos patenkinti, o odontologijos 

klinikos vadovai turėtų savo vadybinius gebėjimus panaudoti siekiant išlaikyti pacientus ir pritraukti 

naujus paslaugos vartotojus (7).  

Mokslinėjė literatūroje analizuojami įvairūs veiksniai, kurie lemia vartotojų elgseną renkantis 

odontologijos kliniką bei pasitenkinimą klinikoje suteikiamomis paslaugomis. Tai dažniausiai susiję 

su asmeninėmis žmogaus savybėmis bei klinika ir jose dirbančiais specialistais: odontologijos 

klinikos vieta, paslaugų pasiūla ir kaina, klinikos aplinka, rekomendacijos iš šeimos narių ar 

pažįstamų apie specialistus dirbančius klinikoje, jų klinikiniai gebėjimai bei malonus bendravimas 

(8). Pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis yra subjektyvus dalykas, kurį sunku įvertinti 

ir jei yra nepatenkinamas bent vienas iš paciento lūkesčių, atsiranda rizika prarasti pacientą (9). 

Odontologijos klinikos vadovai turėtų atsižvelgti į vis labiau reikšmingus rinkodaros procesus, kurie 

padeda didinti klinikos žinomumą, leidžia pacientams susipažinti su vykdoma veikla, tokiu būdu 

pritraukiant naujus paslaugų vartotojus. Įmonės sėkme suinteresuotas asmuo turi suprasti, kad rinkoje 

susiduria trys asmenys, ne tik gydytojas ir pacientas, tačiau ir konkurentas, kuris siūlo tą pačią 

paslaugą, todėl norint išlikti konkurencinga įmone, svarbu įvertinti, kokie veiksniai lemia 

odontologijos klinikos pasirinkimą ir kaip galima paskatinti pacientus pasirinkti paslaugos teikėją ir 

naudotis jų teikiamomis paslaugomis. 

Darbo aktualumas: Sveikatos priežiūros sektoriuje pastebimas skirtumas tarp valstybinių ir 

privačių įstaigų pacientų. Valstybines odontologijos įstaigas dažniau renkasi vyresnio amžiaus ir 

mažesnes pajamas gaunantys asmenys. Jų nuomone, paslaugų kokybė valstybinėse įstaigose yra 

patenkinama, o svarbiausia gydymas yra nemokamas ar dalinai mokamas. Privačias odontologijos 

klinikas renkasi didesnes pajamas ir aukštesnį išsilavinimą turintys pacientai, kuriems svarbi ne tik 

paslaugų kaina, tačiau klinikos vieta, jos įvaizdis, naudojama įranga bei jose dirbantys kvalifikuoti 

specialistai (10).  
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Lietuvoje, remiantis 2017 m.  higienos instituto duomenimis, veikė 1253 odontologijos klinikos 

iš kurių 4 valstybinės, odontologų rūmų duomenimis Kaune veikia daugiau nei 400 odontologijos 

kabinetų, todėl konkurencija siekiant pritraukti pacientus pasirenkant kliniką ir taip plečiant jos 

veiklą, yra itin didelė (11). 

Mokslinis naujumas: Vartotojų elgsena ir veiksniai, lemiantys odontologijos klinikos 

pasirinkimą, plačiai nagrinėjami užsienio autorių, tačiau kaip odontologijos klinikos vykdoma 

rinkodara veikia pacientų pasirinkimą Lietuvoje, informacijos yra nepakankamai. Stebimas tyrimų 

trūkumas, kuriuose būtų nustatinėjamos sąsajos tarp paciento nuomone, svarbių veiksnių renkantis 

odontologijos kliniką ir veiksnių, kurie nulėmė odontologijos klinikos pasirinkimą. 
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Darbo tikslas: Įvertinti privataus ir viešojo odontologijos sektorių rinkodaros ypatumus. 

 

Darbo uždaviniai:  

 

1. Įvertinti svarbius veiksnius pacientų tarpe, renkantis tarp privataus ir viešojo odontologijos 

sektorių. 

2. Atskleisti svarbiausius rinkodaros procesus, lemiančius odontologijos klinikos pasirinkimą. 

3. Nustatyti sąsajas tarp veiksnių, kurie tiriamųjų vertinami kaip svarbūs, renkantis 

odontologijos kliniką, bei veiksnių, kurie lėmė odontologijos klinikos pasirinkimą. 
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1. LITRATŪROS APŽVALGA 

 

1.1.Viešojo ir privataus odontologijos sektorių skirtumai 

 

Nuo 1990 m., priėmus Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą, šalyje atsirado sąlygos kurtis 

privačiam odontologijos sektoriui, gyventojai turėjo galimybę rinktis tarp nemokamų ar iš dalies 

mokamų paslaugų viešajame sektoriuje ir mokamų paslaugų privačiame sektoriuje (žr. 1.1.1 lentelė). 

Viešajame sektoriuje už odontologines paslaugas yra mokama iš privalomojo sveikatos draudimo 

biudžeto (PSDF), tačiau tų pinigų pakanka tik būtinajai odontologinei pagalbai suteikti, o valstybinių 

odontologinių paslaugų prieinamumas mažuose miesteliuose ir kaimuose yra itin ribotas, tai lemia, 

kad bendra Lietuvos gyventojų dantų būklė yra prasta, nes ne visi gali sau leisti gydytis privačiai ir 

mokėti už suteikiamas paslaugas. Privačiame sektoriuje kainos yra reguliuojamos rinkos ir yra kur 

kas didesnės nei viešajame sektoriuje, tačiau susidariusi nuomonė, kad mokamas gydymas leidžia 

gauti kokybiškesnes paslaugas, nes naudojamos naujausios medžiagos ir įranga, kvalifikuoti 

specialistai renkasi dirbti privačiose odontologijos klinikose, o tai užtikrina geresnius gydymo 

rezultatus (12). 

Odontologija Lietuvoje žmogiškaisiais ir technologiniais resursais nenusileidžia kitoms 

Europos valstybėms, tačiau jau 30 metų sprendžiamos tos pačios problemos, nors atsiradusi galimybė 

kurtis privatiems odontologijos kabinetams ir skiriama pakankamai lėšų specialistams rengti, 

visuomenė yra nepatenkinta paslaugų prieinamumu, 9 iš 10 odontologijos paslaugas teikiančių įstaigų 

priklauso privačiam sektoriui, o likęs dešimtadalis - viešasis sektorius. Privataus sektoriaus 

neįmanoma reguliuoti laisvosios rinkos sąlygomis, o viešasis sektorius nuolatos mažėja, dėl šių 

priežasčių atsiranda ribotas paslaugų prieinamumas pažeidžiamoms visuomenės grupėms – vaikams, 

pensininkams, neįgaliesiems, stebimi sociodemografiniai skirtumai tarp įstaigas pasirenkančių 

pacientų, o tam kad būtų gauta būtinoji odontologinė priežiūra valstybinėse įstaigose, pacientams 

reikia laukti eilėse, trūksta specialistų, kurie suteiktų šias paslaugas. Norint gerinti esamą situaciją 

turėtų didėti paslaugų apimtys viešajame sektoriuje, tačiau norint tai padaryti, pirmiausia reiktų 

atsižvelgti, kokie veiksniai lemia vienos ar kitos odontologijos klinikos pasirinkimą (13). 

Remiantis higienos instituto duomenimis, 2017 m. Lietuvoje privačių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų, teikiančių odontologijos paslaugas, buvo 1253, kai tuo tarpu ambulatorinių 

sveikatos priežiūros įstaigų , kuriose veikia odontologijos kabinetai - 4. Vien Kauno mieste veikia 

daugiau nei 400 privačių odontologijos kabinetų ir dirba 553 odontologai, iš jų 523 dirba privačiame 

sektoriuje ir 30 specialistų - viešajame sektoriuje (11). Toks specialistų ir įstaigų pasiskirstymas 

lemia, kad pacientai, kurie lankosi privačiose klinikose moka pinigus už jiems suteiktas paslaugas, o 

pacientai, kurie neturi galimybės lankytis valstybės nefinansuojamose įstaigose, turi laukti, kol jiems 
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bus suteiktas gydymas, taip didinant riziką komplikacijoms atsirasti ir galiausiai reikalingu 

kompleksiniu gydymu, kuris iš esmės sumažina pasitenkinimą gyvenimo kokybe. 

 

1.1.1 lentelė. Skirtumai tarp odontologijos sektorių 

POŽYMIS Viešasis sektorius Privatus sektorius 

Kaina Apmokama ar dalinai 

apmokama iš PSDF lėšų. 

Apmokama iš asmeninių 

paciento lėšų. 

Prieinamumas Ribotas prieinamumas tiek 

didmiesčiuose, tiek rajonuose. 

Geras prieinamumas, platus 

įstaigų pasirinkimas. 

Pacientų pasiskirstymas Vaikai, pensininkai, mažesnes 

pajamas gaunantys asmenys. 

Darbingo amžiaus pacientai, 

didesnes pajamas gaunantys 

pacientai. 

Specialistų darbo 

apmokėjimo sistema 

Fiksuotas arba procentinis 

atlyginimas, mokamas iš 

valstybės lėšų. 

Fiksuotas arba procentinis 

atlyginimas, išmokamas 

darbdavio. 

*parengta autoriaus remiantis šaltiniais (14,15). 

 

Šie skirtumai lemia, kad pirmiausia specialistai renkasi dirbti privačiose įstaigose, nes ten 

suteikiamos geresnės darbo sąlygos ir konkurencingesnis atlygis, to pasekmė, specialistų trūkumas 

viešajame sektoriuje, dėl ko atsiranda paslaugų prieinamumo problema, o asmenims negalintiems 

susimokėti iš asmeninių lėšų, nėra laiku suteikiamas reikalingas gydymas. 

Vertinant klinikos pasirinkimą ir skirtumus tarp pacientų Lietuvoje, Pūrienės ir kt. atliktame 

tyrime, kuriuo buvo siekiama palyginti pacientų, kurie gydosi viešajame ir privačiame odontologijos 

sektoriuje demografines ir socialines grupes, bei pasitenkinimą suteikiamomis paslaugomis, gauti 

rezultatai atskleidė, kad pacientai, kurie naudojosi viešojo odontologijos sektoriaus paslaugomis, 

rinkosi įstaigą, nes klinika buvo arti namų, joje gydėsi pažįstami žmonės ir juos tenkino kainos ir 

paslaugų kokybės santykis. Gyventojai, kurie lankėsi privačiose odontologijos klinikose tą darė 

tikėdamiesi geresnės paslaugų kokybės. Taip pat pastebėta, kad gyventojai, kurie rinkosi privatų 

odontologijos sektorių reikšmingai daugiau kartų lankėsi odontologijos klinikose lyginant su 

valstybinių odontologijos klinikų pacientais, kurie per metus pas odontologą apsilankydavo tik 1 – 2 

kartus. Lyginant socialines ir demografines grupes taip pat buvo nustatyti statistiškai reikšmingi 

skirtumai, du kartus dažniau pacientai, turintys vidurinį ar žemesnį išsilavinimą, rinkosi valstybinę 

įstaigą, lyginant su aukštąjį išsilavinimą turinčiais pacientais. Taip pat mažesnes pajamas gavę ir 

vyresnio amžiaus pacientai dažniau rinkosi valstybines gydymo įstaigas (12). 
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Brennan ir kt. autorių Australijoje atliktame tyrime, vertinant sociodemografinius skirtumus ir 

ryšį tarp suteikiamų paslaugų viešajame ir privačiame odontologijos sektoriuje, atlikus išsamią 

analizę, stebimi reikšmingi skirtumai, nustatyta, kad pacientai, kurie lankėsi valstybinėje klinikoje 

turėjo didesnę tikimybę, kad jiems bus taikomas gydymas, kurio metu bus pašalintas dantis, mažesnė 

tikimybė, kad bus taikomos burnos ligų prevencinės priemonės ar pavienių dantų protezavimo 

paslaugos. Vyrams buvo dažniau taikoma dantų ekstrakcija, taip pat mažesnes pajamas gaunantiems 

pacientams dažniau reikėjo išimamų protezų. Tyrimas atskleidė, kad didesnes pajamas gaunančių ir 

privačias odontologijos klinikas pasirenkančių pacientų burnos būklė buvo geresnė, jiems buvo 

dažniau taikomos prevencinės priemonės ir pavienių dantų gydymas, o pacientams, kurie dėl skubios 

pagalbos ir lėšų trūkumo kreipėsi į valstybines klinikas, buvo suteikiamas kompleksinis gydymas, 

šalinant dantis ir pritaikant dantų protezus (16). 

Naujausias tyrimas atliktas Suomijoje, parodė, kad iš visų pacientų privačiame sektoriuje, 77 

proc. yra darbingo amžiaus žmonės ir tik 23 proc. vaikai ir vyresnio amžiaus pacientai, o viešajame 

sektoriuje daugiau nei pusė pacientų buvo vaikai ir vyresnio amžiaus pacientai (17). 

Atliktame Kiyak ir kt. kiekybiniame tyrime įžvelgiama tendencija, kad respondentai, kurių 

amžius 25 – 44 ir kurių pajamos yra didesnės nei minimali alga, yra linkę rinktis privačias 

odontologijos klinikas, o renkantis paslaugų teikėją labiausiai atkreipiamas dėmesys į paslaugų kainą, 

klinikos vietą, personalo kvalifikaciją, galimybę greitai gauti paslaugą bei naudojamą įrangą. (18). 

Apibendrinimas: Lietuvoje didžiausią odontologijos sektoriaus dalį sudaro privačios įstaigos, 

viešąjį – dešimtadalis. Viešajame sektoriuje už odontologines paslaugas yra mokama iš PSDF 

biudžeto, tačiau šių lėšų pakanka būtinajai odontologinei pagalbai suteikti, mažas šių paslaugų 

prieinamumas kaimo vietovėse. Gyventojai, kurie buvo jaunesni (25-44 metai), kurie turėjo aukštesnį 

išsialvinimą, kurių pajamos buvo didesnės nei minimali alga ir kurie tikėjosi geresnės paslaugų 

kokybės, nurodė besilankantys privačiose odontologijos klinikose. Nustatyta, jog jiems buvo 

suteikiamos kokybiškesnės paslaugos bei jų burnos būklė buvo geresnė, lyginant su tiriamaisiais, 

kurie gydėsi viešosiose gydymo įstaigose. 

 

1.2.Odontologijos klinikos pasirinkimui įtakos turintys veiksniai 

 

Pacientai turi pasirinkimo laisvę, tai yra jų sprendimas, kurią odontologijos kliniką, ar kurį 

specialistą rinktis, tačiau ši laisvė kelia ir tam tikrus iššūkius, kaip pasirinkti, kad būtų patenkinti visi 

jo poreikiai. Prieš priimant sprendimą pacientas vertina įvairius veiksnius, tačiau tik po sprendimo 

priėmimo ir apsilankymo įstaigoje aišku, ar buvo patenkinti visi jo poreikiai ir ar jis toliau tęs gydymą 

toje įstaigoje. 
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Išskiriamas penkių pakopų modelis, kuris apibrėžia vartotojo sprendimą įsigyti paslaugą, t.y. 

pasirinkti odontologijos kliniką ir specialistą. Pasirinkimo procesas prasideda nuo problemos 

atpažinimo, informacijos ieškojimo, alternatyvų vertinimo, specialisto pasirinkimo ir pasirinkimo 

vertinimo po paslaugos gavimo (žr. 1.2.1 pav.). 

 

 

1.2.1 pav. Kotlerio modelio taikymas odontologijos klinikos pasirinkimo procese (19) 

 

Šio proceso metu odontologijos paslaugų vartotojas sumažina savo pasirinkimą iš visų 

paslaugas teikiančių organizacijų iki vienos, kurią pasirenka kaip potencialią paslaugos teikėją. Todėl 

kiekvienai organizacijai svarbu suprasti, ko nori vartotojas ir pasirinkus tinkamus rinkodaros metodus 

paskatinti vartotoją pasirinkti būtent šią odontologijos kliniką, o pacientui apsilankius įstaigoje,  

suteikti paslaugas, tenkinančias jo lūkesčius, kad jis taptų lojaliu klinikos klientu. 

Mosadeghrad yra išskyręs kriterijus, kurie lemia konkrečiai medicininių paslaugų vartotojų 

elgseną renkantis įstaigą: paslauga, vieta, kaina, fizinė aplinka, darbuotojai, procesas, paslaugų 

pateikimas, įstaigos įvaizdis, pozicija ir rėmimas, vertinant šiuos kriterijus atsižvelgiama į šališką 

Problemos 
atpažinimas

• Odontologijos paslaugų poreikis.

Informacijos 
paieška

• Imlumas informacijai ir aktyvus informacijos ieškojimas.

Alternatyvų 
vertinimas

• Informacijos apibendrinimas ir vartotojo lūkesčius galimai patenkinančio 
specialisto pasirinkimas.

Pasirinkimas

• Galutinis sprendimas apsilankyti pas pasirinktą specialistą.

Vertinimas po 
paslaugos 
suteikimo

• Antro sprendimo priėmimas: pasilikti pas specialistą ar pakeisti specialistą. 
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vartotojų požiūrį (žr. 1.2.2 lentelė). Reikia neatmesti ir kitų faktorių, kurie lemia vartotojų 

pasirinkimą, tai buvusios patirtys, medicininė problema su kuria pacientas susiduria dabar, jos 

intensyvumas. 

1.2.2 lentelė. „10P“ kriterijai pagal A. M. Mosadeghrad (20)  

KRITERIJUS APIBRĖŽIMAS 

Paslauga Pacientui neretai reikia daugiau nei vienos paslaugos, todėl klinikai, 

kuri gali pasiūlyti visas būtinas procedūras, paslaugų gausa turi 

lemiamos įtakos galutiniam vartotojo sprendimui pasirenkant 

medicininę įstaigą. 

Vieta Netoliese esanti klinika ir patogus susisiekimas lemia vartotojo 

pasirinkimą, ypatingai šio kriterijaus veikimas pastebimas tarp 

vyresnio amžiaus pacientų. 

Kaina Vartotojo pajamos, medicininio draudimo turėjimas ar neturėjimas ir 

kaina, kurią reikia susimokėti už suteiktas medicinines paslaugas taip 

pat stipriai lemia vartotojo pasirinkimą.  

Fizinė aplinka Vartotojui svarbi medicininės įstaigos švara, higienos normų 

laikymasis, nes jaučiamas saugumo jausmas, išvengiant rizikos 

įvairioms infekcijoms atsirasti.  

Darbuotojai Svarbi specialistų kompetencija, jų patirtis, gebėjimas nustatyti tikslias 

diagnozes. Pacientai iš įstaigų darbuotojų tikisi rūpestingumo, 

mandagumo, kantrumo, atsakingo bei greito aptarnavimo. 

Procesas Vykdoma įstaigos politika, visas paslaugų pateikimo pacientams 

procesas.  

Paslaugų pateikimas Pacientai atsižvelgia į paslaugų gausą ir jų teikimo patogumą, 

lemiamos įtakos turi tai, jei įstaiga pasiryžusi padaryti tam tikras 

išlygas ar suteikti geresnes sąlygas vienai ar kitai paslaugai gauti. 

Įstaigos įvaizdis Visuomenės nuomonė apie įstaigą. Ne tik patekintų ar nepatenkintų 

pacientų skaičius, bet ir šalutiniai faktoriai, tokie kaip aplinkos 

tausojimas, savanoriška veikla ir pan. 

Pozicija Šį veiksnį sudaro visi anksčiau paminėti kriterijai, kurie užtikrina 

teigiamą paciento patirtį ir ilgainiui pacientas tampa lojaliu vartotoju. 

Rėmimas Pacientui renkantis konkrečią kliniką ar specialistą, svarbi yra reklama, 

nuomonės ir kitos rinkodaros priemonės, kurios padeda formuoti 

išankstinę pacientų nuomonę. 
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Sunku nustatyti, kuris veiksnys turi daugiausiai įtakos renkantis gydymo įstaigą, tačiau 

neabejotinai visų šių kriterijų įgyvendinimas suteikia galimybes pritraukti pacientą ir paversti jį 

klinikos lankytoju.  

Kiyak ir kt. atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad privačios odontologijos klinikos geriau 

įgyvendina Mosadeghrad išskirtus kriterijus ir nors darbuotojų bendravimas yra svarbus veiksnys, 

svarbiausia pacientams išlieka suteiktos paslaugos kokybė. O valstybinės klinikos taptų 

konkurencingesnėmis tik sugebėjus įtikinti, kad jos pajėgios teikti aukšto lygio paslaugas, naudojant 

naujausias technologijas ir modernią įrangą (18). 

Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo atliktas nacionalinis tyrimas, kurio metu buvo vertinamas 

vartotojo požiūris į odontologus ir odontologijos klinikas, veiksniai, kurie turėjo daugiausiai įtakos 

renkantis odontologijos kliniką bei priežastys dėl kurių nusprendžiama pakeisti odontologijos kliniką 

ar specialistą. Tyrimo metu buvo apklausti daugiau nei 3000 pacientų, Svarbiausias veiksnys JAV, 

lėmęs odontologijos klinikos pasirinkimą - ar klinika priėmė jų draudimą ir ar teikė paslaugas 

išsimokėtinai, 44 proc. apklaustųjų teigė, kad vienas iš veiksnių lėmusių odontologijos klinikos 

pasirinkimą buvo klinikos vieta, 24-34 metų pacientams, klinikos vieta turėjo mažiau įtakos nei 34-

54 metų pacientams. 35-44 metų pacientai teigiamai vertino galimybę vizitą paskirti internetu, 

ilgesnes klinikos darbo valandas ir klinikos darbą savaitgaliais, sudarant galimybę apsilankyti pas 

odontologą prieš darbą ar po darbo valandų, 38 proc. pacientų buvo svarbus informatyvus ir 

atnaujinamas klinikos internetinis puslapis. 29 proc. apklaustųjų teigė, kad jų pasirinkimui įtaką darė 

viešoje erdvėje skelbiami atsiliepimai apie odontologijos kliniką ar specialistą, net 86 proc. buvo 

pasiryžę mokėti daugiau ir lankytis toje klinikoje, kuri turi aukštus įvertinimus ir itin gerus 

atsiliepimus. Naujausių gydymo technologijų taikymas buvo vienas iš keturių svarbiausių veiksnių 

lemiančių klinikos pasirinkimą, pacientai tarp 25 – 54 metų teigė, kad pakeistų kliniką, jei ji nesiūlytų 

pažangių gydymo metodų (21).  

Renkantis odontologijos paslaugas teikiančią įstaigą svarbi informacijos sklaida ir galimybė 

susipažinti su paslaugas teikiančia įstaiga bei jos nariais, dar prieš pasirenkant gydymo įstaigą. 

Daugiau nei pusę apklaustųjų naudojo paieškos sistemas, kuriose ieškojo informacijos apie 

odontologijos kliniką, 15 proc. respondentų klinikos paieškai naudojo socialinius tinklus. Ir nors per 

dvidešimt metų odontologijos sektoriuje įvyko daugybę pokyčių, vienas veiksnys niekada nesikeičia 

– rekomendacijos „iš lūpų į lūpas“, net 84 proc. respondentų sutiko, kad renkantis odontologijos 

kliniką jie remiasi šeimos, draugų ir kolegų rekomendacijomis (21). 

Kim ir kt. atliktame tyrime vertinami kriterijai, kurie lėmė odontologijos klinikos pasirinkimą, 

buvo išskirtos vertinimo prizmės – pacientų charakteristika, informacijos apie odontologijos kliniką 

šaltiniai bei odontologo ir odontologijos klinikos įvaizdis ir atliekamas darbas (žr. 1.2.3 lentelė). 
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1.2.3 lentelė. Veiksniai turintys įtakos odontologijos klinikos pasirinkimui (22)  

 

Sociodemografiniai veiksniai 

Pasirinkimas priklauso nuo paciento lyties, 

amžiaus, gyvenamos vietos, išsilavinimo, 

pajamų, šeiminės ir darbinės padėties. 

 

Fiziniai veiksniai susiję su odontologijos 

klinika 

Paslaugų kaina, pasiūla, vieta, naudojama 

įranga, darbo laikas, vizito paskyrimas, 

rekomendacijos apie kliniką. 

 

Veiksniai susiję su specialistu 

Specialisto amžius, lytis, išsilavinimas, 

klinikiniai įgūdžiai, rekomendacijos apie 

specialistą, specialisto bendravimas, pagalbinio 

personalo bendravimas. 

 

Informacijos sklaida 

Naudojamos priemonės informacijai gauti ir jų 

prieinamumas – internetinis puslapis, paieškos 

sistemos, reklama internetu, televizijoje, 

laikraštyje, socialiniuose tinkluose. 

 

 Pastebima, kad tik maža dalis pacientų atsižvelgė į laikraščiuose matytą reklamą apie 

odontologijos kliniką, pagrindinis informacijos gavimo šaltinis - paieškos sistemos ir klinikos 

internetinis puslapis, beveik 40 proc. respondentų teigė, kad įtakos pasirenkant kliniką turėjo 

rekomendacijos iš šeimos narių, draugų ar pažįstamų. Vertinant odontologo darbą, dėmesys 

kreipiamas į klinikinius įgūdžius, suteikiamų paslaugų kokybę ir išsamų gydymo plano sudarymą, 

odontologijos klinika turi patenkinti vartotojo lūkesčius, paskiriant vizitą pacientui patogiu laiku, taip 

pat teigiamai vertinamas pagalbinio personalo bendravimas ir pagalba (22). 

Ungureanu išskyrė tris dažniausiai minimus veiksnius pacientų tarpe, lemiančius odontologijos 

klinikos pasirinkimą, t.y. specialisto klinikiniai įgūdžiai, pažįstamų rekomendacijos ir bendra suteiktų 

paslaugų kokybė. Rečiau minimi veiksniai – specialisto kantrybė, pagarba pacientui,  atstumas nuo 

namų iki odontologijos klinikos (23). 

Irane atliktas tyrimas taip pat atskleidė, kad paslaugų kaina, atstumas iki klinikos, 

rekomendacijos ir patogus paskirto vizito laikas yra svarbiausi faktoriai lemiantys odontologijos 

klinikos pasirinkimą. Vertinant paslaugų kainą, pastebimi skirtumai tarp vietovių, skurdesniuose 

rajonuose gyvenantiems pacientams svarbesnė buvo mažesnė paslaugos kaina, pastebimas 

reikšmingas skirtumas, bedarbiai ir žemesnį išsilavinimą turintys respondentai rinkosi odontologijos 

kliniką, kurioje kainos yra mažesnės, o aukštesnį išsilavinimą turintys pacientai yra pasiryžę mokėti 

daugiau ir keliauti toliau, kad lankytųsi odontologijos klinikoje, kuria jie pasitiki (24). 
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Apibendrinimas: Įvairūs veiksniai turi įtakos vartotojo sprendimui pasirenkant paslaugos 

teikėją, tačiau paslaugos teikėjas, gali padėti apsispręsti, pasirinkti būtent jo siūlomas paslaugas, 

pasirinkdamas tinkamus rinkodaros metodus. Privačių odontologijos klinikų vadovai turi galimybę 

patys nustatyti paslaugų kainas, pasirinkti paslaugų teikimo vietą, klinikos darbo laiką, naudojamas 

priemones ir įrangą bei pasirinkti specialistus, kuriuos samdys. Naudojant informacijos sklaidos 

priemones, pacientams yra lengviau gauti jiems aktualią informaciją, kuri gali padėti priimti 

sprendimą renkantis odontologijos kliniką.  

 

1.3.Rinkodaros būdai ir įtaka renkantis odontologijos kliniką 

 

Rinkodara yra viena svarbiausių verslo planavimo dalių, kuri įtraukia rinkos analizę, rinkodaros 

priemones, prekių ar paslaugų pardavimų prognozes, analizuoja metodus, kuriais siekiama prekę ar 

paslaugą vartotojui padaryti patrauklia, nustatant jos kainą, parenkant realizavimo kelius, 

organizuojant rėmimo kanalus (6). 

1.3.1 lentelėje pateikiami skirtingų autorių rinkodaros apibrėžimai, nuo apibrėžimo sukūrimo 

iki šių dienų sąvokos naudojimo. 

 

1.3.1 lentelė. Rinkodaros apibrėžimai (25) 

APIBRĖŽIMAS AUTORIUS 

„... tema prie kurios dirbau, turėjo įtraukti visus veiksmus, kuriuos 

produkto tiekėjas turi padaryti prieš pateikiant produktą pardavėjams ir 

reklamos kūrėjams, iki šiol ši verslo sritis apibrėžimo neturėjo, todėl 

sugalvojau sąvoką „rinkodaros metodai“. 

Ralph Starr Butler, 

1910 

Rinkodara plačiąja prasme yra verslo veikla, kuri susijusi su vietos 

sukūrimu ir laiko sąnaudų koordinavimu.  

Converse, 1921, p. 2 

Rinkodaros procesai įtraukia psichologinius aspektus, kai pardavėjai turi 

žinoti, ko nori pirkėjai, o pirkėjai turi suprasti, ką parduoda pardavėjai, 

bei fizinius aspektus, kai prekė turi atsidurti toje vietoje ir tuo laiku, kai 

to nori pirkėjas. 

Clark, 1932, p. 1 

“Gaminių, idėjų ir paslaugų sumanymo, kainų nustatymo, rėmimo ir 

paskirstymo, planavimo bei vykdymo procesas, siekiant sukurti mainus 

ir patenkinti individų bei organizacijų tikslus”. 

American Marketing 

Association, 1985 

“Vadybos procesas, kuriuo išsiaiškinami, numatomi ir efektyviai bei 

pelningai patenkinami pirkėjų poreikiai” 

UK Marketing 

Institute 
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1.3.1 lentelė (tęsinys). 

“ ... procesas, kurio dėka asmenys ir jų grupės, kurdami ir vykdydami 

prekių bei vertybių mainus, įgyja tai, ko reikia jų norams ir poreikiams 

tenkinti” 

Kotler, Bower & 

Makens, 1999 

„Rinkodara yra veikla, institucijų ir procesų visuma, kurianti 

komunikavimo, pristatymo ir mainų pasiūlymus, kurie yra vertingi 

vartotojams, klientams, partneriams ir visuomenei apskritai“. 

American Marketing 

Association, 2013 

 

Rinkodaros gebėjimai verslo plėtrai yra būtini ir turi eiti greta specialisto klinikinių įgūdžių. 

Kuriant rinkodaros strategiją klinikoje, svarbus tam tikrų kriterijų derinys, Booms ir kt. išskyrė 7 

kriterijus į kuriuos turi atsižvelgti klinikos vadovai: paslauga, vieta, kaina, reklama, žmogus, procesas 

ir fizinė aplinka (26). Šie kriterijai pritaikomi ir odontologijos sektoriuje. Teikiant odontologijos 

paslaugas būtina atsižvelgti ne tik į gydymo atlikimą, bet atkreipti dėmesį į prevenciją bei estetiką, 

tai pacientui yra itin svarbu (27). Taip pat įtraukti pacientą į gydymo procesą atsižvelgiant į jo 

nuomonę, kultūrinius ir sociodemografinius faktorius. Teigiami rezultatai pastebimi, jei klinika yra 

lanksti ir gali pasiūlyti pacientui kažką, kas nepadarys nuostolio pačiai klinikai, tačiau suteiks 

pasitenkinimą pacientui, t.y. nemokamos apžiūros taikymas, nuolaidos tam tikroms procedūroms ar 

galimybė už paslaugas atsiskaityti išsimokėtinai (28). Odontologijos klinikos vieta ir patogus 

susisiekimas bei pačios klinikos sukurta jauki aplinka taip pat prisideda pritraukiant pacientus. 

Klinikos renovacija, baldų pakeitimas ar sienų spalva psichologiškai veikia pacientą ir gali turėti 

teigiamą įtaką verslo plėtrai (29). 

Odontologijos klinikos paslaugų kainos yra veikiamos rinkos, kuriant klinikos kainyną yra 

atsižvelgiama į laiką, kurį specialistas praleidžia su pacientu, medžiagoms ir įrangai skirtoms 

išlaidoms, pinigų dalį kuri tenka dantų technikų laboratorijoms bei pačiai klinikai išlaikyti. 

Pastebima, kad dideli kainos šuoliai nėra teigiamas dalykas, nes net ir sumažinus kainą, galima 

sulaukti neigiamo poveikio, pacientas gali tai suprasti kaip veiksnį, kuris susijęs su paslaugų kokybę, 

o taip pat į kliniką yra pritraukiami nelojalūs vartotojai, kurie tą kliniką pasirenka tik dėl galimybės 

sutaupyti (30). 

Paslaugų kokybė, pacientų nuomone, priklauso ir nuo procesų vykstančių odontologijos 

klinikoje, t.y. vizito paskyrimas ir paciento laukimo laikas, odontologai neturėtų skirtis pacientų 

daugiau nei už 3 savaičių, nes dėl to gali prarasti pacientą, nauji pacientai turi būti priimami po ne 

daugiau nei savaitės nuo laiko, kada jie susisiekė su klinika, taip pat priimant naują pacientą 

specialistas turėtų pasiskirti daugiau laiko, kad spėtų susipažinti su nauju klinikos pacientu. Turėtų 
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būti išvystyta priminimo apie vizitą ir vizito atšaukimo sistema, kuri leistų efektyviai organizuoti 

klinikos darbą (10). 

Bendravimas yra neatsiejama odontologijos klinikos personalo darbo dalis, todėl siekiant 

geriausių rezultatų, odontologas ir kiti darbuotojai, kurie susiduria su pacientais, turi turėti gerus 

komunikacijos įgūdžius, bei su pacientais kurti ryšį bei jį palaikyti. Darbuotojai turi būti supratingi, 

gebėti išklausyti, taip pat turi suteikti reikalingą ir suprantamą informaciją pacientui apie jo laukiantį 

gydymą, gydymo kainos turi būti pateikiamos prieš pradedant bet kokį gydymą. Amerikos 

odontologų asociacija patvirtina, kad 70 - 80 proc. naujų pacientų klinikoje atsiduria būtent dėl jau 

egzistuojančių pacientų rekomendacijų (31). Naujos ir modernios įrangos nei technologijų 

naudojimas yra svarbus įrankis klinikos rinkodaroje, tinkamai naudojant technologijas galima 

sumažinti laiko sąnaudas ir padidinti teikiamų paslaugų spektrą.  Taip pat tai kuria teigiamą klinikos 

įvaizdį vartotojų akyse (32).  

Odontologijos klinikos viduje vykstantys procesai turi eiti greta su naudojamais reklamos 

įrankiais, kurie yra skirstomi į išorinius ir vidinius. Reklama žurnaluose, laikraščiuose, televizijoje, 

paieškos sistemose internete yra priskiriama išorinėms priemonėms, kurių gali imtis už odontologijos 

klinikos rinkodarą atsakingas asmuo. Tačiau vidinės rinkodaros metodai dažnai yra ekonomiškai 

naudingesni ir efektyvesni ne tik pritraukiant naujus vartotojus, tačiau išlaikant lojalius vartotojus.  

Vidinei reklamai priskiriamos vizitinės kortelės, internetinis klinikos puslapis, kuriame aiškiai 

išdėstomos teikiamos paslaugos, taip pat elektroniniai laiškai, kurių dėka galima palaikyti ryšį su 

pacientais, itin reikšminga yra internetinė rinkodara, kuri leidžia naudotis socialiniais tinklais ir kitais 

tinklalapiais, kurių pagalba atsiranda galimybė vizitą paskirti internetu, susimokėti už paslaugas, 

nuolatos atnaujinti informaciją apie kainas, paslaugas ar specialistus (33). 

Naujausi tyrimai atlikti Brazilijoje (2018 m.) atskleidė, kad dažniausiai naudojamos 

priemonės odontologijos klinikos reklamai yra žurnalai, radijas, televizija ir internetas, šios 

priemonės naudojamos norint didinti klinikos žinomumą (34), efektyvus, tačiau rečiau naudojamas 

įrankis yra tiesioginis laiškas pacientams paštu, 27 proc. klinikų naudoja šį įrankį savo praktikoje, 

tačiau augant interneto naudojimo tempams, tikėtina, kad šis skaičius toliau mažės (35). Internetinė 

rinkodara naudojama ne tik pritraukiant naujus vartotojus, tačiau ir išlaikant esamus pacientus. 

Suteikiama galimybė pacientams sužinoti apie kliniką, jos teikiamas paslaugas, kitų vartotojų 

atsiliepimus bei padeda odontologijos klinikos personalui interaktyviai bendrauti su pacientais (34).  

2012 m. atliktame tyrime tik 61 specialistas iš 975 apklaustųjų naudojo internetinę rinkodarą 

savo veiklos praktikoje, tačiau pastaraisiais metais pastebimas šios priemonės naudojimo augimas, 

Pietų Amerika yra antras žemynas pagal socialinių tinklų naudojimo aktyvumą, daugelis paslaugų 
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sektorių pradeda vertinti socialinių tinklų naudą, įskaitant ir odontologijos sektorių, dažniausiai 

naudojamos programos yra Facebook ir Instagram, nes jomis yra lengva naudotis ir pasiekiamas 

didelis skaičius vartotojų (36).  

Karjeros galimybės burnos priežiūros specialistams nuolatos keičiasi, nes susiduriama su 

ekonominiais ir odontologijos praktikos vadybos iššūkiais. Sveikatos priežiūros specialistai privalo 

vystyti savo gebėjimus ne tik savo pacientų burnos priežiūros ir sveikatos srityje, tačiau turi gebėti 

organizuoti ir vykdyti rinkodaros procesus klinikoje, kurioje dirba (37). Kai kurios šalys jau yra 

įtraukusios vadybos kursą į odontologijos studijų programą, tam kad būtų pasiekta maksimali nauda 

ir specialistai galėtų suteikti paslaugas, kurios tenkintų vartotojų lūkesčius bei gebėtų pritraukti naujus 

vartotojus klinikai. Žinios ir įgūdžiai, kuriuos burnos priežiūros specialistas turi turėti, reikšmingai 

keičiasi, o atsiradusi komercija sveikatos priežiūros srityje tiesiogiai veikia pacientų pasirinkimą, 

kurios gydymo įstaigos paslaugomis naudotis. (38). 

Apibendrinimas: Medicinos srityje, kaip ir kitose paslaugų sektoriuose, vartotojo elgseną 

veikia tie patys pagrindiniai veiksniai. Tiesa, paslaugų rinkodaroje pasitaiko, kad paslaugos 

vertinamos neobjektyviai dėl asmeninių nuostatų, psichologinės vartotojo būklės, todėl sunkiau daryti 

įtaką vartotojo elgsenai. Todėl odontologijos įstaigose svarbu su pacientu bendrauti, svarbus ir 

paslaugų pateikimas. Rinkodaros koncepcijos esmė orientuota į vartotojų poreikius, kadangi 

odontologijos paslaugos daugiausiai teikiamos privačiame sektoriuje, kur už paslaugas tenka 

susimokėti iš asmeninių lėšų, tai skatina pacientus aktyviai domėtis bei atsakingai rinktis paslaugų 

teikėjus. Privatus odontologijos sektorius įgyja didesnes pacientų poreikių patenkinimo galimybes, 

šių galimybių valdymą ir savo veiklos gerinimą, sukuriant ryšį tarp įstaigos ir paciento. Vartotojų 

elgsena verčia paslagų teikėjus diegti rinkodaros ir valdymo koncepcijas, kad būtų sukurtas 

konkurencinis pranašumas ir įstaiga veiktų sėkmingai. 
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2. TYRIMO METODIKA 

 

2.1. Tyrimo tipas 

Vienmomentinio stebėjimo tyrimo metu, 2018 m. lapkričio – 2019 m. sausio mėnesiais buvo 

atlikta anoniminė anketinė apklausa (Priedas nr.1). 

2.2. Tyrimo organizavimas 

Remiantis anksčiau atliktais tyrimais, sudaryta anketa, atliktas pilotinis tyrimas, suformuluotas 

galutinis tyrimo atlikimui reikalingas klausimynas: ištaisytos rastos gramatinės klaidos, pakoreguoti 

klausimai. 

Buvo gauti Všį Kauno miesto poliklinikos vadovų ir privačių odontologijos klinikų UAB 

„Dardenta“ ir MB „Dentikas“ vadovų sutikimai, gautas LSMU bioetikos leidimas tyrimo vykdymui 

(Priedas nr.2). 

2.3.Tiriamasis kontingentas 

Tyrime dalyvavo visi Kauno miesto Dainavos padalinio poliklinikos odontologijos skyriuje ir 

privačiose Kauno odontologijos klinikose  „Dardenta“ ir „Dentikas“ tiriamuoju laikotarpiu apsilankę, 

vyresni nei 18 metų pacientai, kurie sutiko atsakyti į anoniminės anketos klausimus. 

2.4. Tyrimo imtis ir imties sudarymo metodas 

Pasikonsultavus su statistais, tiriamoji imtis buvo nustatyta remiantis higienos instituto 

duomenimis, generalinės visumos dydį nustatant pagal apsilankymų skaičių pas odontologus Kauno 

mieste 2017 m., kuris siekė 284805 kartų per metus. Tyrimo imtis nustatyta remiantis Paniotto 

formule (39): 

𝑛 =
1

∆2+
1

𝑁

  

kur: 

n – imties dydis; 

Δ – leidžiamas paklaidos dydis (atliktame tyrime, taikoma 5 proc. paklaida); 

N – generalinės visumos dydis. 

 𝑛 =
1

0,052+ 
1

284805

=  384 

Siekiant gauti statistiškai reikšmingus rezultatus nustatyta, kad reikalinga imtis - 384 

respondentai. 
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Po imties sudarymo buvo atspausdinta ir išdalinta 400 anketų. 200 viešajame sektoriuje ir 200 

privačiame sektoriuje. 

2.5. Tyrimo instrumentas 

Anoniminė anketa buvo sudaryta tyrimo autorės, remiantis moksliniais literatūros šaltiniais 

(9,21,22,40,41). Anketos pildymo trukmė apie 5 min, anketos pradžioje buvo nurodytas tyrimo 

tikslas, garantuojamas anonimiškumas, nurodyti tyrėjo kontaktai, kuriais galima susisiekti kilus 

neaiškumams.  

 

2.5.1 lentelė. Klausimų struktūra 

NR. KLAUSIMAI 

1-7 klausimai Sociodemografiniai duomenys: lytis (1 kl.), amžius (2 kl.), gyvenamoji 

vieta (3 kl.), šeiminė padėtis (4 kl.), išsilavinimas (5 kl.), darbinė padėtis 

(6 kl.), pajamos (7 kl.)  

8-9, 11-12 klausimai Veiksniai: klinikos vieta (KV), paslaugų pasiūla (PP), paslaugų kaina 

(PK), pažįstamų rekomendacijos (PR), kito specialisto rekomendacijos 

(SR), rekomendacijos internete (RI), modernio įrangos naudojimas (ĮN), 

greitas vizito paskyrimas (VP), klinikos darbo laikas (DL), matyta 

reklama (MR), taikomos nuolaidos (TN), specialisto lytis (SL), 

specialisto amžius (SA), mokslinis laipsnis (ML), pažįstamų 

rekomendacijos apie specialistą (PRS), kito specialist rekomendacijos 

apie specialistą (SRS), rekomendacijos internete apie specialistą (RIS), 

klinikiniai įgūdžiai (KĮ), specialisto punktualumas (SP), žmogiškasis 

gebėjimas bendrauti (ŽGB), klinikinis gebėjimas bendrauti (KGB), 

pagalbinio personalo bendravimas (PPB), klinikos internetinis puslapis 

(KIP), reklama el. paštu (REP), reklama paieškos sistemoje (RPS), 

stendinė reklama (SSR), scialinių tinkle reklama (STR), viešieji ryšiai 

(VR). 

10 klausimas Pirmas ar ne pirmas apsilankymas toje odontologijos klinikoje, kurioje 

tuo metu lankėsi. Taip/Ne. 

13 klausimas Informacijos pobūdis: kontaktinė informacija apie kliniką, informacija 

apie klinikos darbuotojus, informacija apie atliekamas procedūras, 

procedūrų kainos, akcijos. 
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2.6. Duomenų grupavimas 

2.6.1 lentelė. Duomenų grupavimas 

KLAUSIMAI GRUPAVIMAS 

Amžius Atviras klausimas, amžius buvo grupuojamas pagal atsakomumo dažnį, 

suskirstant į panašaus dydžio 4 grupes: 18-29, 30-40, 41-52, >53.  

Gyvenamoji 

vieta 

Dvi grupės. Miestas ir rajonas (rajonas, kaimas). 

Šeiminė padėtis Dvi grupės: turintys antras puses (vedęs/ištekėjusi, gyvena poroje, turi antrą 

pusę) ir vieniši (vienišas/a, našlys/ė) respondentai. 

Išsilavinimas Dvi grupės: turintys vidurinį ar aukštenįjį (nebaigtas pradinis/vidurinis, 

vidurinis, spec. vidurinis/profesinis, nebaigtas aukštesnysis išsilavinimą, 

aukštesnysis, nebaigtas aukštasis) ir turintys aukštąjį (aukštasis) išsilavinimą. 

Darbinė padėtis Dvi grupės: Dirbantys (samdomas/a darbuotojas/a, darbdavys/ė) ir bedarbiai 

(studentas/ė, bedarbis/ė, pensininkas/ė). 

Pajamos Atviras klausimas, pajamos buvo grupuojamos pagal atsakomumo dažnį, 

suskirstant į panašaus dydžio 4 grupes: <500 eur., 501-630 eur., 631-800 eur., 

>800 eur.  

Svarbūs 

veiksniai 

8.1-8.11 Odontologijos klinikos pasirinkimui svarbūs veiksniai susiję su 

klinika. Vertinimo skalė sugrupuota į 3 grupes: svarbu (labai 

svarbu ir svarbu), nei svarbu nei nesvarbu, nesvarbu (nesvarbu 

ir visiškai nesvarbu). 

8.12-8.22 Odontologijos klinikos pasirinkimui svarbūs veiksniai susiję su 

specialistu. Vertinimo skalė sugrupuota į 3 grupes: svarbu 

(labai svarbu, svarbu), nei svarbu nei nesvarbu, nesvarbu 

(nesvarbu, visiškai nesvarbu). 

9.1-9.7 Odontologijos klinikos pasirinkimui svarbūs veiksniai susiję su 

informacijos sklaidos priemonėmis. Vertinimo skalė 

sugrupuota į 3 grupes: svarbu (labai svarbu, svarbu), nei svarbu 

nei nesvarbu, nesvarbu (nesvarbu, visiškai nesvarbu). 

Pasirinkimą 

nulėmę veiksniai 

11.1-11.11 Veiksniai, susiję su klinika, lėmę odontologijos klinikos 

pasirinkimą. Dvi grupės: pasirinko/nepasirinko. 

11.12-11.22 Veiksniai, susiję su specialistu, lėmę odontologijos klinikos 

pasirinkimą. Dvi grupės: pasirinko/nepasirinko. 



26 
 

2.6.1 lentelė (tęsinys) 

 

2.7.Duomenų analizės metodai 

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant „SPSS for Windows“ 22.00 programinį paketą, 

grafiniai paveikslai pateikiami naudojant „Microsoft Excel 2016“ programą.  

Tyrimo duomenų analizė atlikta pasitelkiant aprašomosios statistikos metodus, nagrinėjamų 

požymių pasiskirstymui pasirinktoje imtyje įvertinti – absoliutūs (N) ir procentiniai dažniai (proc.). 

Nustatant statistiškai reikšmingus skirtumus tarp sociodemografinių respondentų savybių ir 

odontologijos sektoriaus pasirinkimo, buvo taikyti χ² ir z kriterijai ir jų reikšmingumas, kai p≤0,05.  

χ² ir z kriterijai ir jų reikšmingumas, kai p≤0,05 buvo taikomas nustatant statistiškai reikšmingus 

skirtumus tarp odontologijos sektorių ir svarbių veiksnių bei pasirinkimą lėmusių veiksnių. 

 Analizuojant sąsajas tarp svarbių veiksnių ir veiksnių lėmusių odontologijos klinikos 

pasirinkimą buvo vertinamas Spearman‘o koreliacijos koeficientas. Koreliacijos koeficiento įverčiai 

(42): 

0 rodo kintamųjų ryšio nebuvimą (kintamieji nepriklausomi). 

0,3 iki -0,3 – labai silpnas ryšys arba jokio ryšio. 

0,3 iki 0,5 (nuo -0,3 iki -0,5) – silpnas ryšys. 

0,5 iki 0,7 (nuo -0,5 iki -0,7) – vidutinis. 

0,7 iki 0,9 (nuo -0,7 iki -0,9) – stiprus. 

0,9 iki 1,0 (nuo -0,9 iki -1,0) – labai stiprus. 

 

 12.1-12.7 Veiksniai, susiję su informacijos sklaidos priemonėmis, lėmę 

odontologijos klinikos pasirinkimą. Dvi grupės: 

pasirinko/nepasirnko. 

Informacijos 

pobūdis 

Dvi grupės: pasirinko/nepasirinko. 
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3. REZULTATAI 

 

3.1. Pacientų sociodemografinė charakteristika skirtinguose odontologijos sektoriuose 

 

Iš 400 išdalintų anketų grįžo 314, atsakomumo dažnis 78,5 proc. Tyrime iš viso dalyvavo 101 

vyras (32,2 proc.) ir 213 moterų (68,7 proc.), kurių amžiaus vidurkis 41±3,6. Tiriamųjų 

sociodemografinė charakteristika ir pasiskirstymas tarp odontologijos sektorių pateiktas 3.1.1 

lentelėje. 

3.1.1 lentelė. Respondentų sociodemografinė charakteristika skirtinguose odontologijos sektoriuose 

Charakteristika Visi 

N=314 

(100proc.) 

Privatus 

sektorius 

N=165 

(52,5proc.) 

Viešasis 

sektorius 

N=149 

(47,5proc.) 

p χ2 

Lytis 

Vyras 

Moteris 

 

101 (32,2) 

213 (67,8) 

 

52 (31,5) 

113 (68,5) 

 

49 (32,9) 

100 (67,1) 

0,795 0,067 

Gyvenamoji vieta 

Miestas 

Rajonas 

 

254 (80,9) 

60 (19,1) 

 

151 (91,5)ª 

14 (8,5)ª 

 

103 (69,5)ᵇ 

46 (30,9)ᵇ 

≤0,001 

 

25,388 

Šeiminė padėtis  

Turi antrą pusę 

Yra vieniši 

 

244 (77,7) 

70 (22,3) 

 

130 (78,8) 

35 (21,2) 

 

114 (76,5) 

35 (23,5) 

0,628 0,235 

Išsilavinimas 

Vidurinis ir žemesnis 

Aukštesnysis 

Aukštasis 

 

54 (17,2) 

115 (36,6) 

145 (46,2) 

 

12 (7,3)ª 

42 (25,5)ª 

111 (67,3)ª 

 

42 (28,2)ᵇ 

73 (49,0)ᵇ 

34 (22,8)ᵇ 

≤0,001 65,267 

Darbinė padėtis 

Dirbantys 

Bedarbiai 

 

286 (91,1) 

28 (8,9) 

 

165 (97,0)ª  

5 (3,0)ª 

 

126 (84,6)ᵇ 

23 (15,4)ᵇ 

≤0,001 14,837 

Amžius 

Vidurkis 

18-29 

30-40 

41-52 

>53 

 

±41,1 

79 (25,2) 

88 (28,0) 

70 (22,3) 

77 (24,5) 

 

±36,4 

56 (33,9)ª 

60 (36,4)ª 

29 (17,6)ª 

20 (12,1)ª 

 

±46,4 

23 (15,4)ᵇ 

28 (18,8)ᵇ 

41 (27,5)ᵇ 

57 (38,3)ᵇ 

 

≤0,001 44,558 

Pajamos 

Vidurkis (eur.) 

<500 

501-630 

631-800 

>800 

 

692,8 

73 (30,9) 

45 (19,1) 

66 (28,0) 

52 (22,0) 

 

788,5 

28 (21,7)ª 

13 (10,1)ª 

42 (32,6) 

46 (35,7)ª 

 

577,4 

45 (42,1)ᵇ 

32 (29,9)ᵇ 

24 (22,4) 

6 (5,6)ᵇ 

≤0,001 46,008 

 ªᵇ z kriterijus, statistiškai reikšmingi skirtumai tarp odontologijos sektorių.  
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Tipinis respondentas šiame tyrime buvo: gyvenanti mieste (80,9 proc.), turinti antrą pusę (77,7 

proc.), aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą (82,8 proc.), dirbanti (91,1 proc.), ±41 metų amžiaus 

moteris (67,8 proc.), kuri vidutiniškai uždirbo apie 700 eurų per mėnesį.  

Vertinant skirtumus tarp odontologijos sektoriaus pasirinkimo ir pacientų sociodemogafinės 

charakteristikos, stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas (p≤0,001), respondentai, kurie nurodė 

gyvenantys rajone, dažniau rinkosi viešąjį odontologijos sektorių (76,7 proc.), nei privatų sektorių 

pasirinkę, mieste gyvenantys repondentai (91,5 proc.) respondentai.  

Stebint pacientų išsilavinimo grupes, visose jose stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas 

(p≤0,001) tarp odontologijos sektorių, t.y. privačias odontologijos klinikas dažniau rinkosi aukštąjį 

išsilavinimą turintys pacientai (67,3 proc.), o vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą turintys pacientai 

dažniau rinkosi viešąjį sektorių (77,2 proc.). 

Dalis (15,4 proc.) nedirbančių pacientų statistiškai reikšmingai (p≤0,001) dažniau rinkosi 

viešąjį odontologijos sektorių, lyginant su nedirbančiais privatų sektorių pasirinkusiais respondentais 

(3,0 proc.) 

Statistiškai reikšmingi skirtumai (p≤0,001)  stebimi tarp amžiaus grupių: privatų odontologijos 

sektorių dažniau (70,3 proc.) rinkosi 18 – 40 metų pacientai, kai tuo tarpu vyresni nei 40 metų 

respondentai dažniau (65,8 proc.) rinkosi viešąjį sektorių. 

Šiek tiek mažiau nei pusės (42,1 proc.) viešąjį odontologijos sektorių pasirinkusių respondentų 

mėnesinės pajamos buvo mažesnės nei 500 eurų per mėnesį, o privatų sektorių pasirinkusių pacientų 

dalis (35,7 proc.) uždirbo daugiau nei 800 eurų per mėnesį (p≤0,001). 

Apibendrinimas: Tiramųjų amžius ±41 metai, jų didžiąją dalį sudarė: moterys, gyvenantys 

mieste, turintys antrą pusę, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, dirbantys bei gaunantys apie 700 

eurų pajamas, tiriamieji. Statistiškai reikšmingai dažniau privatų sektorių rinkosi gyvenantys mieste, 

turintys aukštąjį išsilavinimą, dirbantys, jauno ir vidutinio amžiaus pacientai, kurių pajamos buvo 

didesnės nei 800 eurų per mėnesį. 

3.2. Veiksniai svarbūs renkantis odontologijos kliniką 

 

Nepriklausomai nuo odontologijos sektoriaus pasirinkimo, dažniausiai respondentų išskirti 

svarbūs veiksniai buvo: paslaugų kaina (94,9 proc.), paslaugų pasiūla (84,7 proc.) ir klinikos darbo 

laikas (74,8 proc.). Dažniausiai teigė, kad nesvarbu: matyta reklama (30,6 proc.), atsiliepimai apie 

kliniką internete (39,8 proc.) (žr. 3.2.1 pav.). 
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3.2.1 pav. Odontologijos klinikos pasirinkimui svarbūs veiksniai susiję su klinika 

Vertinant veiksnius susijusius su specialistu (žr. 3.2.2 pav), renkantis odontologijos kliniką 

labiausiai vertinami buvo: specialisto klinikiniai įgūdžiai (87,6 proc.), šeimos narių ir pažįstamų 

rekomendacijos apie specialistą (76,4 proc.) bei specialisto klinikinis gebėjimas bendrauti su pacientu 

(73,9 proc.) ir žmogiškasis gebėjimas bendrauti (71,0 proc.). Pacientai mažiausiai svarbiais laikė 

specialisto lytį (15,6 proc.) specialisto amžių (17,5 proc.) ir specialisto mokslinį laipsnį (20,7 proc.). 

 

3.2.2 pav. Odontologijos klinikos pasirinkimui svarbūs veiksniai susiję su specialistu 

Vertinant veiksnius susijusius su odontologijos klinikos informacijos sklaidos priemonėmis 

(žr.3.2.3 pav.), renkantis odontologijos kliniką, tiriamiesiems svarbūs buvo šie veiksniai: klinikos 
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internetinis puslapis (60,5 proc.) bei reklama paieškos sistemoje (57,0 proc.), kaip mažiausiai svarbūs 

veiksniai buvo išskiriami: reklama laikraštyje, televizijoje (17,2 proc.) ir stendinė reklama bei 

skrajutės (19,1 proc.). 

 

3.2.3 pav. Odontologijos klinikos pasirinkimui svarbūs veiksniai susiję su informacijos 

sklaidos priemonėmis 

Lyginant svarbius veiksnius renkantis odontologijos kliniką ir skirtingus odontologijos 

sektorius taip pat stebimi statistiškai reikšmingi skirtumai. 

Privačiame sektoriuje kaip svarbesnius veiksnius rinkosi: odontologijos klinikos vietą (69,7 

proc., p≤0,001,), paslaugų pasiūlą (92,1 proc., p≤0,001), pažįstamų rekomendacijas (74,5 proc., 

p≤0,001), greitą vizito paskyrimą (81,8 proc., p≤0,001), darbo laiką (87,3 proc., p≤0,001), modernios 

įrangos naudojimą (75,2 proc., p≤0,001) (žr. 3.2.4 pav.).  
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3.2.4 pav. Odontologijos klinikos pasirinkimui svarbių veiksnių susijusių su klinika, 

pasiskirstymas tarp sektorių. 

Privačiame sektoriuje tiriamuoju laikotarpiu apsilankiųsių pacientų nuomone, specialisto 

mokslinis laipsnis (31,5 proc., p≤0,001), šeimos narių ir pažįstamų rekomendacijos apie specialistą 

(93,9 proc, p≤0,001), specialisto klinikiniai įgūdžiai (98,2 proc., p≤0,001) bei gebėjimas bendrauti 

(86,7 proc., p≤0,001) buvo vertinami kaip svarbūs veiksniai lyginant su viešuoju sektoriumi (žr. 3.2.5 

pav.). 

 

3.2.5 pav. Odontologijos klinikos pasirinkimui svarbių veiksnių susijusių su specialistu, 

pasiskirstymas tarp sektorių. 

0

69.7%

92.1%
95.2%

74.5%

64.8%

52.7%

75.2%

81.8%
87.3%

36.4%

56.4%

0

55.0%

76.5%

94.6%

53.7%

42.3%

25.5%

44.3%

55.7%
61.1%

24.2%

51.7%

0.%

10.%

20.%

30.%

40.%

50.%

60.%

70.%

80.%

90.%

100.%

KV PP PK PR SR RI ĮN VP DL MR TN

P
ro

ce
n
ta

i

Veiksniai

Privatus sektorius Svarbu Viešasis sektorius Svarbu

16.4% 18.2%

31.5%

93.9%

80.0%

59.4%

98.2%

81.2% 81.8%
86.7%

72.1%

0 14.8% 16.8%
8.7%

57.0%
53.0%

18.8%

75.8%

59.1% 59.1% 59.7%

49.0%

0.%

20.%

40.%

60.%

80.%

100.%

120.%

SL SA ML PRS SRS RIS KĮ SP ŽGB KGB PPB

P
ro

ce
n
ta

i

Veiksniai

Privatus sektorius Svarbu Viešasis sektorius Svarbu



32 
 

Vertinant informacijos sklaidos priemones, stebimas skirtumas tarp sektorių: viešajame 

sektoriuje svarbus veiksnys buvo – gaunama reklama elektroniniu paštu (32,9 proc., p=0,04), o 

privačiame -internetinis klinikos puslapis (69,7 proc., p≤0,001), reklama paieškos sistemoje (63,6 

proc., p=0,015) ir socialinių tinklų reklama (52,1 proc., p<0,001) (žr. 3.2.6 pav.). 

 

3.2.6 pav. Odontologijos klinikos pasirinkimui svarbių veiksnių, susijusių su informacijos 

sklaidos priemonėmis, pasiskirstymas tarp sektorių. 

Apibendrinimas: Tiriamieji, kaip svarbiausius veiksnius, renkantis odontologijos kliniką 

nurodė: paslaugų kainą, specialisto klinikinius įgūdžius ir teikiamų paslaugų pasiūlą. Privačiame 

sektoriuje besigydantiems tiriamiesiems itin svarbūs veiksniai buvo: odontologijos klinikos vieta, 

rekomendacijos apie specialistą, jo klinikiniai įgūdžiai ir klinikos internetinis puslapis. Viešajame 

sektoriuje: paslaugų kaina ir reklama el. paštu. 

 

3.3 Veiksniai lėmę odontologijos klinikos pasirinkimą 

 

Respondentai atskleidė, kad pagrindinės priežastys, kurios nulėmė odontologijos klinikos, 

kurioje tuo metu lankėsi, pasirinkimą, buvo: paslaugų kaina (65,0 proc.), klinikos vieta (48,4 proc.) 

ir paslaugų pasiūla (47,8 proc.). Gydymo įstaigos pasirinkimui mažiausiai įtakos turėjo: atsiliepimai 

apie kliniką internete (5,7 proc.), matyta odontolgijos klinikos reklama (7,3 proc.) ir modernios 

įrangos naudojimas (7,3 proc.)(žr. 3.3.1 pav.). 
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3.3.1 pav. Veiksniai, susiję su klinika, lėmę odontologijos klinikos pasirinkimą 

 

Vertinant burnos priežiūros specialisto pasirinkimą, išskirtos priežastys buvo: specialisto 

klinikiniai įgūdžiai (29,9 proc.), šeimos narių ir pažįstamų rekomendacijos apie specialistą (28,7 

proc.) ir kito specialisto rekomendacijos (19,1proc.), o retu atveju sprendimą lėmė specialisto 

mokslinis laipsnis (2,5 proc.), specialisto lytis (3,8 proc.) ir pagalbinio personalo bendravimas (3,8 

proc.) (žr. 3.3.2 pav.). 

 

3.3.2 pav. Veiksniai, susiję su specialistu, lėmę odontologijos klinikos pasirinkimą 

 

Vertinant odontologijos klinikos informacijos sklaidos priemones, sprendimui pasirinkti 
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sistemoje (22,6 proc.) ir socialinių tinklų reklama (19,4 proc.), tik maža dalis respondentų teigė, kad 

pasirinkimui įtakos turėjo reklama elektroniniu paštu (3,2 proc.), skrajutės ar stendinė reklama (4,1 

proc.) ir matyta reklama laikraštyje ar televizijoje (5,7 proc.) (žr. 3.3.3 pav.) 

 

3.3.3 pav. Veiksniai, susiję su informacijos sklaidos priemonėmis, lėmę odontologijos 

klinikos pasirinkimą 

 

Vertinant veiksnius, kurie lėmė odontologijos klinikos pasirinkimą ir skirtingus odontologijos 

sektorius taip pat stebimi statistiškai reikšmingi skirtumai. 

Privačiame sektoriuje, tiriamuoju laikotarpiu apsilankiusių pacientų nuomone, statistiškai 

reikšmingai dažnesnės priežastys, lėmusios odontologijos klinikos pasirinkimą, buvo: klinikos vieta 

(57,0 proc., p≤0,001), šeimos narių ir pažįstamų rekomendacijos (28,5 proc., p=0,021), greitas vizito 

paskyrimas (36,4 proc., p=0,006), klinikos darbo laikas (35,8 proc., p=0,018) ir matyta reklama (10,3 

proc., p=0,033), o viešajame sektoriuje: paslaugų kaina (79,2 proc., p≤0,001) ir taikomos nuolaidos 

(12,1 proc., p=0,010) (žr. 3.3.4 pav.). 
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*z kriterijus, statistiškai reikšmingi skirtumai tarp dviejų sektorių. 

3.3.4 pav. Veiksnių, susijusių su klinika, lėmusių odontologijos klinikos pasirinkimą, 

pasiskirstymas tarp sektorių 

 

Vertinant burnos priežiūros specialisto pasirinkimą lėmusius veiksnius, privačiame sektoriuje: 

specialisto klinikiniai įgūdžiai (42,4 proc., p≤0,001), šeimos narių ir pažįstamų rekomendacijos (40,6 

proc., p≤0,001), klinikinis gebėjimas bendrauti (23,0 proc., p=0,002), rekomendacijos apie specialistą 

internetinėje erdvėje (15,2 proc., p≤0,001) ir specialisto punktualumas (12,1 proc., p=0,004) buvo 

pagrindinės priežastys odontologijos klinikos pasirinkimui (žr. 3.3.5 pav.). 
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*z kriterijus, statistiškai reikšmingi skirtumai tarp dviejų sektorių. 

3.3.5 pav. Veiksnių, susijusių su specialistu, lėmusių odontologijos klinikos pasirinkimą, 

pasiskirstymas tarp sektorių 

 

Pagrindinė priežastis, vertinant informacijos sklaidos priemones, lėmusi odontologijos klinikos 

pasirinkimą privačiame sektoriuje, buvo socialinių tinklų reklama (32,1 proc., p≤0,001), o viešajame 

sektoriuje: reklama paieškos sistemoje (29,5 proc., p=0,005), reklama laikraštyje ar televizijoje (12,1 

proc., p≤0,001) ir stendinė reklama (8,7 proc., p≤0,001)(žr. 3.3.6 pav.). 
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         *z kriterijus, statistiškai reikšmingi skirtumai tarp dviejų sektorių. 

3.3.6 pav. Veiksnių, susijusių su informacijos sklaidos priemonėmis, lėmusių odontologijos 

klinikos pasirinkimą, pasiskirstymas tarp sektorių 

 

Vertinant informacijos pobūdį, kuris domintų ir pritrauktų pacientą rinktis odontologijos kliniką 

buvo išskirtos: procedūrų kainos (66,6 proc.) ir kontaktinė klinikos informacija (48,1 proc.) (žr. 3.3.7 

pav.). 

 

3.3.7 pav. Informacijos pobūdis, skatinantis rinktis odontologijos kliniką 
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Lyginant  odontologijos sektoriuose išskirtą informacijos pobūdį, privačiame sektoriuje labiau 

vertinama skelbiama informacija apie klinikoje atliekamas procedūras (54,5 proc., p=0,001) ir 

klinikos darbuotojus (46,7 proc., p=0,034) (žr. 3.3.8 pav.). 

 

*z kriterijus, statistiškai reikšmingi skirtumai tarp dviejų sektorių. 

3.3.8 pav. Informacijos pobūdžio pasiskirstymas tarp sektorių 

 

Apibendrinimas: Pagrindinės priežastys, nulėmusios konkrečios odontologijos klinikos 

pasirinkimą buvo: paslaugų kaina, klinikos vieta ir paslaugų pasiūla. Privačiame sektoriuje dažniau 

tiriamųjų klinikos pasirinkimą nulėmė specialisto klinikiniai įgūdžiai, klinikos vieta ir šeimos narių 

bei pažįstamų rekomendacijos, o viešajame sektoriuje – paslaugų kaina, Vertinant rinkodaros 

procesus, siekiant pritraukti pacientus, svarbu nustatomos paslaugų kainos, paslaugų teikimo vieta 

ir pasiūla,klinikoje samdomai darbuotojai ir internetinė rinkodara, kuria pasiekiama didelė dalis 

pacientų. Pacientų pasirinkimui įtakos turėjo klinikos internetinis puslapis, reklama paieškos 

sistemoje ir socialinių tinklų reklama. Juos domino skelbiama informacija apie paslaugų kainas, 

teikiamas procdūras ir klinikos darbuotojus, bei kontaktinė informacija kuria galima susisiekti su 

klinika. 
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3.4. Sąsajos tarp svarbių veiksnių ir veiksnių lėmusių odontologijos klinikos 

pasirinkimą 

 

Ieškant sąsajų tarp svarbių veiksnių renkantis odontologijos kliniką ir veiksnių lėmusių 

odontologijos klinikos, kurioje tuo metu lankėsi respondentas,  pasirinkimą, tarp daugelio veiksnių 

buvo rasta silpna koreliacija. 

Didžiausios teigiamos koreliacijos koeficiento reikšmės vertinant su klinika susijusius 

veiksnius, stebimos atsižvelgiant į klinikos vietą (0,332, p≤0,05). Respondentams kurie teigė, kad 

klinikos vieta yra svarbus veiksnys, renkantis kliniką, klinikos vieta buvo veiksnys lėmęs 

odontologijos klinikos, kurioje tuo metu lankėsi, pasirinkimą.  

Jei svarbus veiksnys renkantis odontologijos kliniką buvo specialisto mokslinis laipsnis, 

paslaugų kaina buvo veiksnys lėmęs odontologijos klinikos pasirinkimą (0,332, p≤0,05), tikėtina, kad 

aukštesnį mokslinį laipsnį turintis specialistas gali suteikti geresnės kokybės paslaugas, dėl to 

paslaugų kaina gali būti didesnė, pacientas renkasi kainos ir kokybės santykį (žr. 3.4.1 lentelė). 

 

3.4.1 lentelė. Pasirinkimą lėmusių veiksnių koreliacija su svarbiais veiksniais renkantis odontologijos 

kliniką 

PASIRINKO KV PP PK PR SR RI ĮN VP DL MT TN 

S
V

A
R

B
Ū

S
 V

E
IK

S
N

IA
I 

KV .332* .057 .070 .029 .085 .137* .032 -.022 .038 .037 .006 

PP .089 .195 -.033 .068 .054 -.004 -.042 -.001 -.041 .022 -.036 

PK .137* .136 .224* .094 -.001 -.004 -.047 .119* .058 -.044 .015 

PR .134* .001 -.085 .259* .178* .069 .092 .000 .086 .066 .046 

SR .047 -.023 -.146* .171* .203* .104 .126* -.008 .004 .032 .063 

RI .041 -.052 -.167* .144* .064 .240* .141* .039 .019 .145* .101 

ĮN .088 -.030 -.200* .165* -.036 .067 .200* .192* .040 .066 .073 

VP .025 .021 -.177* .091 .001 .010 .089 .180* .053 .009 .062 

DL .088 -.044 -.120* .123* .046 .076 .110 .165* .231* .084 .045 

MT .049 -.062 -.020 -.052 .019 .133* -.032 -.024 -.026 .147* .049 

TN .114* .108 .107 -.016 -.015 .035 .013 .015 -.043 .087 .162* 

SL .103 -.055 .060 -.163* -.130* .030 -.138* .033 .026 .183* -.046 

SA .089 -.047 -.015 -.155* -.115* .035 -.034 .025 .112* .139* -.004 

ML .080 -.091 -.332* .127* .008 -.040 .058 .015 .023 .051 -.062 

PRS .116* -.044 -.128* .143* -.077 .009 -.019 .110 .076 .042 -.063 

SRS .103 .091 -.102 .109 .080 -.003 .048 .109 .016 .015 .014 

RIS .101 .003 -.197* .092 -.051 .088 .100 .047 .063 .080 -.064 

KĮ .122* .073 -.027 .120* -.093 -.116* .070 .115* .080 .070 -.034 

SP .192* -.040 -.143* .049 .114* .044 .154* .145* .105 .053 .034 

ŽGB -.023 .022 -.152* .121* .151* .003 .033 .147* -.001 -.011 .005 
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3.4.1 lentelės (tęsinys) 

 KGB -.045 .025 -.101 .086 .027 -.004 .098 .101 .066 -.047 .045 

PPB .051 -.032 -.136* .062 .084 -.027 .084 .145* .008 .033 .019 

KIP .037 .048 -.087 .124* .094 .135* .081 .092 .095 .178* .046 

REP .009 -.014 .103 .019 .023 .034 .067 .039 -.024 .115* .049 

RPS .031 .020 -.004 .036 .008 .051 .115* -.020 .036 .176* -.004 

RLŽ -.008 -.022 .085 .056 -.013 -.018 .052 .058 .005 .080 .056 

SSR -.056 -.048 .043 .153* .039 .028 .078 .125* 0.000 .101 .082 

STR .055 .010 -.098 .174* .028 .209* .159* .104 -.007 .163* .043 

VR .028 -.053 -.102 .154* -.011 .128* .096 .061 .080 .078 -.007 

*p≤0,05 

Vertinant veiksnius susijusius su burnos priežiūros specialistu, kurie lėmė odontologijos 

klinikos pasirinkimą, kurioje tuo metu lankėsi respondentas, silpna koreliacija stebima tarp 

specialisto klinikinių įgūdžių, kaip veiksnio, kuris lėmė pasirinkimą ir rekomendacijų apie specialistą 

internetinėje erdvėje kaip svarbų veiksnį (0,307, p≤0,05), t.y. galima daryti prielaidą, jei respondentas 

ieškojo informacijos apie specialistą internete, stebimos sąsajos renkantis odontologijos kliniką. 

Vienas iš pasirinkimo veiksnių - specialisto klinikiniai įgūdžiai, koreliuoja su naujos ir 

modernios įrangos naudojimu odontologijos klinikoje (0,255, p≤0,05), jei respondentas vertino, kad 

jam svarbi naudojama įranga klinikoje, o kliniką, kurioje šiuo metu lankosi, pasirinko dėl specialisto 

klinikinių įgūdžių, specialisto klinikinius įgūdžius galėjo lemti klinikoje naudojama įranga, kuri yra 

svarbi respondentui (žr. 3.4.1 lentelė). 

 

3.4.1 lentelė (tęsinys). Pasirinkimą lėmusių veiksnių koreliacija su svarbiais veiksniais renkantis 

odontologijos kliniką 

 PASIRINKO SL SA ML PRS SRS RIS KĮ SP ŽGB KGB PPB 

S
V

A
R

B
Ū

S
 V

E
IK

S
N

IA
I 

KV .007 .142* -.104 .031 -.054 .068 .135* -.083 .017 .018 -.048 

PP -.098 .055 -.047 -.019 -.004 .044 .087 -.103 -.002 .004 -.061 

PK -.028 -.015 .037 .084 .038 -.077 -.070 -.095 -.113* -.052 -.110 

PR .011 .043 .066 .116* .007 .068 .147* .097 .134* .097 .042 

SR -.062 -.053 .076 .092 .056 -.136* .153* .111* .125* .113* -.033 

RI .108 -.062 .122* .114* .058 .068 .117* .093 .042 .062 -.045 

ĮN .072 .051 .008 .096 -.053 .075 .255* .142* .032 .096 .005 

VP -.031 -.038 -.039 .067 -.024 .030 .166* .116* .043 .123* .012 

DL -.036 -.029 .050 .053 .016 .109 .156* .088 .051 .113* .044 

MT .079 .129* .018 -.008 .079 .206* .082 -.047 -.071 -.059 -.013 

TN .065 .062 .025 -.055 .093 .064 .058 -.064 .057 .065 -.032 

SL .119* .187* -.080 .126* -.065 .158* .114* -.077 -.053 -.069 -.081 

SA .103 .169 -.062 .095 -.105 .127 .166* -.030 -.010 -.031 -.010 

ML .059 .016 .109 .076 -.008 -.013 .173* .158* .056 .111* .076 
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3.4.1 lentelė (tęsinys) 

 PRS .074 .058 .034 .161* .038 .124* .174* .104 .141* .021 .001 

SRS .038 .006 .057 .090 .060 .082 .202* .125* .149* .193* .071 

RIS .058 .070 .059 .119* .015 .099 .307* .097 .128* .184* .087 

KĮ .027 -.105 .061 .111* .039 .053 .163* .038 -.014 .071 -.069 

SP .024 -.052 .019 -.013 .087 -.009 .182* .115 .086 .106 .093 

ŽGB -.014 .047 -.039 .125* .023 .080 .150* .062 .196* .232 .127* 

KGB .045 .067 .051 .097 .043 .087 .219* .174* .202* .192* .082 

PPB -.048 .004 .072 .021 .030 -.012 .102 .132* .175* .256* .125* 

KIP .128* .097 .127* .043 .077 .107 .207* .127* .130* .137* .026 

REP .015 .013 .011 .048 .020 .019 .108 -.042 .123* .016 .056 

RPS .045 .029 .053 .053 .076 .162* .174* .026 .083 .113* .017 

RLŽ -.050 -.059 .059 -.065 -.018 -.043 .158* .063 .098 .189* .150* 

SSR -.028 -.040 .030 .038 -.040 .025 .142* -.003 .208* .175* .087 

STR .151* .057 .004 .091 -.012 .131* .222* .108 .188 .134* .008 

VR .019 -.089 .081 .052 .044 .085 .224* .059 .091 .178* .041 

*p≤0,05. 

Vertinant informacijos sklaidos priemones, kurios lėmė odontologijos klinikos, kurioje tuo 

metu lankėsi respondentas, pasirinkimą, silpna koreliacija stebima tarp socialinių tinklų reklamos 

(0,350, p≤0,05), respondentams svarbi socialinių tinklų reklama, pasirinkimą lankytis odontologijos 

klinikoje lėmė socialinių tinklų reklama. Socialiniai tinklai, kaip veiksnys, kuris lėmė pasirinkimą 

koreliuoja ir su rekomendacijomis apie specialistą internetinėje erdvėje (0,275, p≤0,05), jei pacientui 

buvo svarbios rekomendacijos internete, informaciją apie specialistą jis galėjo gauti socialinių tinklų 

paskyrose (žr. 3.4.1 lentelė). 

 

3.4.1 lentelė (tęsinys). Pasirinkimą lėmusių veiksnių koreliacija su svarbiais veiksniais renkantis 

odontologijos kliniką 

 PASIRINKO KIP REP RPS RLŽ SSR STR VR 

S
V

A
R

B
Ū

S
 V

E
IK

S
N

IA
I 

KV -.064 -.006 -.075 -.159* -.063 .102 -.017 

PP -.025 -.019 .035 -.076 -.087 .123* -.053 

PK .093 .042 .020 -.004 .048 .006 -.200* 

PR -.010 .065 -.013 -.111* -.041 .054 .071 

SR .056 .009 .043 -.105 -.074 .036 .024 

RI .076 .057 .056 -.146* -.149* .223* .015 

ĮN .172* .081 .061 -.023 -.115* .114* -.060 

VP .105 .013 .116* -.017 -.041 .065 -.081 

DL .131* -.021 .076 -.135* -.084 .112* -.057 

MT -.091 .063 -.050 -.067 -.095 .229* .042 

TN .066 -.038 .016 .023 .023 .187* -.013 
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3.4.1 lentelė (tęsinys) 

 SL -.069 .083 -.030 .000 -.103 .156* .037 

SA -.017 .009 .006 -.014 -.094 .137* .023 

ML -.004 -.124* -.141* -.129* -.081 .030 -.139* 

PRS .028 -.148* .065 -.014 .045 .200* -.068 

SRS .113* .004 .074 .061 .144* .098 -.107 

RIS .078 -.101 -.007 -.145* -.079 .275* .003 

KĮ .076 -.103 .090 -.160* -.067 .062 -.216* 

SP .111 -.084 .040 -.192* -.043 .075 -.139* 

ŽGB .045 .000 .107 -.047 -.038 .141* .062 

KGB .086 -.051 .061 -.094 .018 .132* .010 

PPB .044 -.011 .109 -.054 -.003 .030 -.050 

KIP .120* .018 .218* -.057 .066 .209* -.031 

REP .124* .128* .203* .140* .117* .105 .088 

RPS .054 .048 .192* -.062 .043 .195* .051 

RLŽ .116* .086 .022 .184* .133* .066 -.013 

SSR .081 .038 .064 .192* .114* .033 .007 

STR .182* .071 .131* .036 .085 .350* .063 

VR .132* -.005 .049 .051 .062 .223* .072 

*p≤0,05. 

Apibendrinimas: Ne visada veiksniai, kuriuos pacientai nurodo kaip svarbius, yra svarbūs ir 

lemiantys veiksniai, renkantis odontologijos kliniką. Nustatytos silpnos sąsajos tarp veiksnių, kurie 

tiriamųjų vertinami kaip svarbūs, renkantis odontologijos kliniką bei veiksnių, kurie nulėmė 

odontologijos klinikos pasirinkimą: sąsajos tarp specialisto mokslinio laipsnio ir  paslaugų kainos, 

rekomendacijų internetinėje erdvėje ir specialisto klinikinių įgūdžių, modernios įrangos naudojimo 

ir specialisto klinikinių įgūdžių, rekomendacijų internetinėje erdvėje ir socialinių tinklų reklamos.  
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Kaip teigė A. Pūrienė (12), D. Kyiak (18), pastebimi skirtumai tarp pacientų pasirenkančių 

viešąjį odontologijos sektorių, dažniau nemokamas ar dalinai mokamas paslaugas renkasi mažesnes 

pajamas, žemesnį išsilavinimą turintys ir vyresnio amžiaus pacientai, jiems nėra tokia svarbi klinikos 

vieta ar pažįstamų rekomendacijos renkantis kliniką ar specialistą, labiausiai atsižvelgiama į paslaugų 

kainą ir pasiūlą. Valstybinėse įstaigose paslaugos suteikiamos pigiau ir visas paslaugas galima gauti 

vienoje vietoje.  

Privatų sektorių dažniau renkasi didesnes pajamas, aukštesnį išsilavinimą turintys darbingo 

amžiaus pacientai, kuriems yra svarbi paslaugų kaina, tačiau jie pasiryžę mokėti daugiau, jei klinika 

yra patogioje vietoje, jiems tinka klinikos darbo laikas, vizitas paskiriamas greitai ir  šeimos nariai, 

pažįstami ar kiti specialistai yra rekomendavę tą kliniką ar konkretų specialistą (21,43). 

Atliktas tyrimas patvirtina anksčiau atliktų tyrimų rezultatus apie privataus ir viešojo 

odontologijos sektorius pasirenkančių pacientų sociodemografinius skirtumus. Iš 145 respondentų, 

kurie turėjo aukštąjį išsilavinimą, 111 (76,5 proc.) rinkosi privatų odontologijos sektorių, iš visų 167 

18 – 40 metų pacientų, privatų sektorių rinkosi 116 (69,5 proc.), kai iš 147 respondentų, vyresnių nei 

40 metų, 98 (66,7 proc.) rinkosi viešąjį odontologijos sektorių. Iš 184 respondentų, kurie uždirba iki 

800 eurų per mėnesį, 101 (54,9 proc.) rinkosi viešąjį sektorių, o privatų sektorių rinkosi daugiau nei 

800 eurų uždirbantys pacientai. 

Renkantis, kurioje odontologijos klinikoje gydytis, pacientų sprendimą lemia įvairūs veiksniai 

(16,22,40), tai susiję ne tik su paciento asmeninėmis savybėmis, tačiau ir su fizinėmis klinikos 

savybėmis, specialisto pas kurį ketinama apsilankyti savybėmis ir klinikos rinkodaros metodais, kurie 

padeda pritraukti ir išlaikyti pacientus. Siekiant išlaikyti ir pritraukti naujus vartotojus, klinika turi 

atsižvelgti į paciento poreikius, dažnai renkantis odontologijos kliniką yra atsižvelgiama į klinikos 

vietą, kainą, paslaugų pasiūlą, tačiau nemažiau svarbūs yra ir kiti veiksniai, tai klinikos darbo laikas, 

greitas vizito paskyrimas, modernios įrangos naudojimas, taikomos nuolaidos, specialisto klinikiniai 

įgūdžiai, jo gebėjimas bendrauti ir rekomendacijos iš pažįstamų žmonių ar informacijos sklaidos 

priemonių, kurios pasiekia pacientą.  

Analizuojant privataus ir viešojo odontologijos sektoriaus pacientų pasirinkimui svarbius 

veiksnius, tyrime stebima, kad paslaugų kaina, pasiūla ir specialisto klinikiniai įgūdžiai išlieka 

svarbiausiais veiksniais, į kuriuos atsižvelgiama renkantis odontologijos kliniką, tačiau teigiamai 

vertinamas ir klinikos darbo laikas, rekomendacijos ir specialisto gebėjimas bendrauti.  
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Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad pacientams svarbus yra klinikos internetinis puslapis, bei reklama 

paieškos sistemoje, privačiame sektoriuje pacientams svarbi socialinių tinklų reklama, nes didesnė 

dalis pacientų yra jauno amžiaus ir socialiniai tinklai yra jų kasdienybės dalis, o viešajame sektoriuje 

vertinama reklama el. paštu, kuri pasiekia vyresnius pacientus.  

Siekiant pritraukti naujus pacientus į kliniką, odontologijos klinikos vadovai, galėtų dar didesnį 

dėmesį skirti reklamai viešoje erdvėje, kuri yra lengvai prieinama daugeliui pacientų, teikiama 

informacija turi būti konkreti ir tikslinga, kad būtų lengvai suprantama ir vertinama paciento (34). 

Tyrime įvertinus informacijos pobūdį, kuris yra įdomus pacientams ir kuris padėtų pritraukti 

pacientus į kliniką, labiausiai dominanti informacija yra paslaugų kaina ir kontaktinė odontologijos 

klinikos informacija, o privataus sektoriaus pacientus domina informacija apie teikiamas paslaugas ir 

apie klinikos darbuotojus. Žinant tikslinę grupę ir informacijos pobūdį bei kelius per kuriuos 

informacija pasiekia pacientą, klinikos vadovai vykdydami rinkodaros procesus gali plėsti savo veiklą 

skatinant pacientus pasirinkti jų klinikoje teikiamas paslaugas. 

Paciento poreikių patenkinimas yra subjektyvus procesas, odontologijos klinikos veikloje 

įgyvendinami visi anksčiau išvardinti veiksniai, kurie yra svarbūs pacientui, nebūt inai lemia, kad 

pacientas rinksis būtent tą paslaugos teikėją (23,24).  

Nors tyrime vertinant svarbius veiksnius ir veiksnius lėmusius odontologijos klinikos, kurioje 

tuo metu lankėsi pacientas, pasirinkimą, vyravo tie patys veiksniai, tačiau priklausomai nuo 

odontologijos sektoriaus, tos priežastys skiriasi. Privačiame sektoriuje, klinikos pasirinkimą lemia 

specialisto klinikiniai įgūdžiai, klinikos darbo laikas, rekomendacijos apie specialistą ir socialinių 

tinklų reklama, o viešajame sektoriuje paslaugų kaina, taikomos nuolaidos ir reklama paieškos 

sistemoje. Reikia atsižvelgti į sąsajas tarp tam tikrų veiksnių, nes stebima, kad jei paciento 

pasirinkimui įtakos turėjo paslaugų kaina, jam svarbus ir specialisto mokslinis laipsnis, galbūt 

pacientas yra pasiryžęs mokėti daugiau už teikiamas paslaugas, žinodamas, kad tas paslaugas teikia 

aukštą išsilavinimą turintis specialistas, o jei pacientą tenkino specialisto klinikiniai įgūdžiai, jam 

svarbu buvo ir modernios įrangos naudojimas, nes atlikto darbo kokybė tiesiogiai siejasi su 

naudojamos įrangos kokybe. Taip pat stebimos sąsajos tarp specialisto klinikinių įgūdžių ir 

rekomendacijų apie specialistą internetinėje erdvėje, pacientui ieškant informacijos internete, 

teigiamos rekomendacijos apie specialisto darbą, gali turėti įtakos renkantis, kurioje odontologijos 

klinikoje apsilankyti. 

Tyrimo privalumai ir trūkumai. Tyrimo metu išsamiai išanalizuoti visi veiksniai, kurie yra 

svarbūs pacientams renkantis odontologijos kliniką, taip pat konkretūs veiksniai, kurie nulėmė 

privataus ir viešojo odontologijos sektoriaus pasirinkimą, trūkumas – subjektyvi pacientų nuomonė. 
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Tyrimo praktinė reikšmė. Remiantis tyrimo rezultatais, odontologijos klinikų vadovai 

informaciją gali panaudoti siekiant pritraukti naujus pacientus į kliniką. Įvertinus, kokie veiksniai 

lemia odontologijos klinikos pasirinkimą ir kokios informacijos sklaidos priemonės pasiekia 

pacientus, klinikų savininkai ar rinkodaros specialistai, gali papildyti jau egzistuojančius jų praktikoje 

rinkodaros metodus ir taip plėsti savo veiklą. 

  



46 
 

IŠVADOS 

 

1. Svarbūs veiksniai renkantis odontologijos kliniką: paslaugų kaina, specialisto klinikiniai 

įgūdžiai ir paslaugų pasiūla. Privatų sektorių rinkosi jaunesni, aukštąjį išsilavinimą ir 

didesnes pajamas gaunantys pacientai, kuriems aktualus buvo klinikos darbo laikas, 

rekomendacijos apie kliniką ir jose dirbančius specialistus. Viešąjį sektorių rinkosi vyresnio 

amžiaus, mažesnes pajamas gaunantys pacientai, kuriems svarbiausias veiksnys - paslaugų 

kaina. 

2. Privačios odontologijos klinikos pasirinkimą lėmė klinikos vieta, specialisto klinikiniai 

įgūdžiai ir socialinių tinklų reklama, viešojo sektoriaus – paslaugų kaina ir reklama 

elektroniniu paštu. Privačiame sektoriuje pacientus domino informacija apie klinikoje 

atliekamas procedūras ir dirbančius specialistus, o viešajame sektoriuje informacija apie 

paslaugų kainas. Svarbiausi rinkodaros procesai odontologijos klinikoje: kainų nustatymas, 

paslaugų teikimo vietos pasirinkimas, paslaugų pasiūla ir internetinė rinkodara. 

3. Nustatytos sąsajos tarp veiksnių, kurie vertinami kaip svarbūs renkantis odontologijos 

kliniką, bei veiksnių, kurie lėmė odontologijos klinikos pasirinkimą: specialisto mokslinis 

laipsnis ir paslaugų kaina, rekomendacijos internetinėje erdvėje ir specialisto klinikiniai 

įgūdžiai, rekomendacijos internetinėje erdvėje ir socialinių tinklų reklama. 
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

 

1. Odontologijos klinikos vadovams įvertinus veiksnius, kurie svarbūs ir kurie lemia 

odontologijos klinikos pasirinkimą pacientų tarpe, klinikoje galima vykdyti rinkodaros 

procesus, siekiant pritraukti naujus paslaugų vartotojus. Paslaugų kainai esant vienam 

iš pagrindinių veiksnių renkantis kliniką, privačiame sektoriuje, kur kainas nustato patys 

klinikos savininkai, būtų galima taikyti nuolaidas ir suteikti sąlygas mokėti už paslaugas 

išsimokėtinai. 

2. Vykdydami savo veiklą, odontologijos klinikos darbuotojai, turėtų atsižvelgti į paslaugų 

pateikimo laiką, t.y. nusistatyti darbo valandas ir vizitą paskirti nepraėjus daugiau nei 

savaitei, po paciento registracijos. 

3. Renkantis specialistą, kuris dirbs odontologijos klinikoje reikėtų atsižvelgti į jo 

klinikinius įgūdžius ir gebėjimą bendrauti su pacientais. 

4. Procesai, kurie vyksta klinikos viduje, turėtų būti pasiekiami klinikos pacientams ar 

potencialiems pacientams išorėje. Informacijos sklaidos priemonių naudojimas, tokių 

kaip internetinis klinikos puslapis, informacija paieškos sistemoje ar socialinių tinklų 

reklama, padėtų pacientams gauti jiems svarbią informaciją apie teikiamas paslaugas, 

jų kainą, dirbančius klinikoje specialistus, klinikos naujienas ir pasiūlymus bei 

atnaujinamą kontaktinę informaciją, kuri padėtų greitai ir paprastai susisiekti su 

odontologijos klinikos personalu.  



48 
 

LITRATŪROS SĄRAŠAS 

 

1.  Stankaitis R. Rinkodaros pagrindai. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas; 2018. 64–75 

p.  

2.  I-1562 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas [Prieiga per 

internetą]. [žiūrėta 2019 m. kovo 28 d.]. Adresas: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932?jfwid=q8i88m7l6 

3.  Bella JD, Grant A, Kindornay S, Tissot S. The private sector and development: Key Concepts. 

Policy brief. 2013 m.;1.  

4.  Urbanskienė R,. Prekės, jos ženklo ir vartotojų santykių reikšmė įmonės veiklai marketingo 

kultūros požiūriu // Inžinerinė ekonomika – Engineering Economics. Kaunas: Technologija; 

2000. 40–45 p.  

5.  Lane JE. Viešasis sektorius: sąvokos, modeliai ir požiūriai. Margi raštai; 2005. 463 p.  

6.  Uznienė R. Rinkodara ir rinkotyra. :172.  

7.  Cole JR, Young SK, Horn BD, Winder RL. Will Large DSO-Managed Group Practices Be the 

Predominant Setting for Oral Health Care by 2025? Two Viewpoints. Journal of Dental 

Education. 2015 m.;79(5):466–77.  

8.  Subait AA, Ali A, Alsammahi O, Aleesa M, Alkashan S, Alsalem M, Aldahash A, Alfayez W , 

Metwally AE. Perception and Level of Satisfaction of Patients Seeking Dental Care; A Cross-

Sectional Study in a Major Healthcare Center in Saudi Arabia. Journal of Dentistry & Oral 

Disorders. 2016 m.;2(4):1–5.  

9.  Samohyl M, Nadazdyova A, Hirjak M, Argalasova  l., Hirosova K, Jurkovicova J. The 

Satisfaction Level of Patients Seeking Dental Care in the Slovak Republic: A Cross-sectional 

Questionnaire Study (Original paper). Clinical Social Work and Health Intervention. 2017 m. 

spalio 20 d.;8(3):34–42.  

10.  Luzzi L, Spencer AJ. Factors influencing the use of public dental services: An application of the 

Theory of Planned Behaviour. BMC Health Services Research [Prieiga per internetą]. 2008 m. 

gruodžio [žiūrėta 2018 m. gegužės 17 d.];8(1):93. Adresas: 

http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-8-93 

11.  Higienos institutas. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklas [Prieiga per internetą]. 2017. Adresas: 

http://hi.lt/php/spr1.php?dat_file=spr1.txt 

12.  Pūrienė A, Petrauskienė J, Balčiūnienė I, Janulytė V, Kutkauskienė J, Musteikytė M. Privati ar 

valstybinė odontologinė gydymo įstaiga? Lietuvos pacientų nuomonė ir patirtis. Medicina. 2008 

m.;805–11.  

13.  LR odontologų rūmai. Ar odontologijos praktika Lietuvoje atitinka visuomenės lūkesčius? 2018 

m.; Adresas: https://odontologurumai.lt/lt/nariams/odontolog%C5%B3-

r%C5%ABm%C5%B3-

%C5%BEinios?task=callelement&format=raw&item_id=11588&element=7c641627-2c6b-

4d7a-9eba-ba71c2cc5561&method=download 



49 
 

14.  Productivity Commission, Inquiry Report. Reforms to underpin more effective provision of 

public dental services. 2017 m.;357–421.  

15.  Tirlika G. Kauno miesto privataus ir viešojo odontologijos sektoriaus personalo motyvacijos ir 

motyvavimo veiksnių įvertinimas. LSMU antrosios pakopos studijų baigiamasis darbas; 2017.  

16.  Brennan DS, Luzzi L, Roberts-Thomson KF. Dental service patterns among private and public 

adult patients in Australia. BMC Health Serv Res. 2008 m. sausio 3 d.;8:1.  

17.  Eeva W, Jari L. Treatment Provided in the Public Dental Service and by Private Dentists in 

Finland. 2018 m.;17:6.  

18.  Kiyak D, Pranckevičiūtė L, Volskytė I. Vartotojų elgsenos renkantis odontologų paslaugas 

teikiančią įstaigą tyrimas vakarų Lietuvoje. Regional Formation and Development Studies. 2017 

m.;68–82.  

19.  Kotler P. Behavioral Models for Analyzing Buyers. Journal of Marketing. 1965 m. 

spalio;29(4):37–45.  

20.  Mohammad Mosadeghrad A. Patient choice of a hospital: implications for health policy and 

management. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2014 m. kovo 3 

d.;27(2):152–64.  

21.  What Dental Patients want. Futuredontics. 2016 m.;1–23.  

22.  Kim MJ, Hand J, Cobb DS. Consumers’ Choice of Dentists: How and Why People Choose 

Dental School Faculty Members as Their Oral Health Care Providers. Journal of Dental 

Education. 2012 m.;76(6):10.  

23.  Ungureanu M-I, Mocean F. What do patients take into account when they choose their dentist? 

Implications for quality improvement. Patient Prefer Adherence. 2015 m. lapkričio 27 

d.;9:1715–20.  

24.  Moshkelgosha V, Mehrzadi M, Golkari A. The public attitude towards selecting dental health 

centers. J Dent (Shiraz). 2014 m. rugsėjo;15(3):129–34.  

25.  Brunswick G. A Chronology Of The Definition Of Marketing. Journal of Economics and 

Business Research. 2014 m. balandžio 1 d.;12:105–14.  

26.  Booms BH, Bitner MJ. Marketing strategies and organization structures for service firms. 

Marketing of services. 1981 m.;47–52.  

27.  Shah P. Optimizing aesthetics and function through interdisciplinary dentistry. General 

Dentistry. 2008 m.;268–72.  

28.  Esfandiari S, Lund JP, Penrod JR, Savard A, Mark Thomason J, Feine JS. Implant overdentures 

for edentulous elders: study of patient preference. Gerodontology [Prieiga per internetą]. 2009 

m. kovo [žiūrėta 2018 m. gegužės 17 d.];26(1):3–10. Adresas: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1741-2358.2008.00237.x 

29.  Giovino JM. “You Should See My Doctor”: Cost-Effective Marketing Ideas for Your Practice. 

:33–5.  



50 
 

30.  Kabir J, Mellor AC. Factors affecting fee setting for private treatment in general dental practice. 

British Dental Journal [Prieiga per internetą]. 2004 m. rugpjūčio 28 d. [žiūrėta 2018 m. gegužės 

17 d.];197(4):200–3. Adresas: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/sj.bdj.4811572 

31.  Land T. Market research: What patients think of dental services. Britich Dental Journal. 2000 

m.;21–4.  

32.  Kotler P. Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative. Journal of 

Marketing [Prieiga per internetą]. 2011 m. liepos [žiūrėta 2018 m. gegužės 17 d.];75(4):132–5. 

Adresas: http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmkg.75.4.132 

33.  Downes PK. Putting it all together; dentistry and the Internet. British Dental Journal [Prieiga 

per internetą]. 2007 m. liepos [žiūrėta 2018 m. gegužės 17 d.];203(2):75–86. Adresas: 

http://www.nature.com/articles/bdj.2007.633 

34.  Lira A de LS de, Magalhães BM. Digital marketing in dentistry and ethical implications. 

Brazilian Dental Science. 2018 m. balandžio 19 d.;21(2):237–46.  

35.  Magalhães LV, Recalde TSF, Coltri MV, Barbosa H de F, Guimarães MA, Silva RHA da. 

Dental and medical advertising: comparative analysis of the rules of professional conduct. RGO 

- Revista Gaúcha de Odontologia. 2018 m. birželio;66(2):166–71.  

36.  Rolls K, Hansen M, Jackson D, Elliott D. How Health Care Professionals Use Social Media to 

Create Virtual Communities: An Integrative Review. J Med Internet Res [Prieiga per internetą]. 

2016 m. birželio 16 d. [žiūrėta 2019 m. vasario 8 d.];18(6). Adresas: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4933801/ 

37.  Gonzales PS, Martins Filho IE, Biazevic MGH, Silva PR da, Michel-Crosato E. Dental 

Management Survey Brazil (DMS-BR): creation and validation of a management instrument. 

Brazilian Oral Research [Prieiga per internetą]. 2017 m. [žiūrėta 2018 m. gegužės 17 

d.];31(0):1–2. Adresas: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-

83242017000100227&lng=en&tlng=en 

38.  Dobros M, Katsaliaki K. Applying Marketing Tools in Dental Practice: The Case of Greek 

Dentists. 2017 m.;16:2–5.  

39.  Valackienė A. Sociologinis tyrimas: metodologija ir atlikimo metodai. Kaunas: Technologija; 

2004.  

40.  Aldosari MA, Tavares MA, Matta-Machado ATG, Abreu MHNG. Factors associated with 

patients’ satisfaction in Brazilian dental primary health care. PLoS One [Prieiga per internetą]. 

2017 m. lapkričio 16 d. [žiūrėta 2019 m. kovo 28 d.];12(11). Adresas: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5690593/ 

41.  Samad R, Akbar F, Pasiga B, Pratiwi R, Anwar A, Djamaluddin N, ir kt. Evaluation of Patient 

Satisfaction on Quality of Public Dental Health Service from Different Dimensions in Indonesia. 

Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada. 2018 m.;18(1):1–8.  

42.  Mickevičienė A. Sergančiųjų priešinės liaukos vėžiu gyvenimo kokybės ir lios suvokimo 

vertinimas. Kaunas: Daktaro disertacija, Biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata; 2013.  

43.  Pinto R da S, de Abreu MHNG, Vargas AMD. Comparing adult users of public and private 

dental services in the state of Minas Gerais, Brazil. BMC Oral Health. 2014 m. rugpjūčio 6 

d.;14:100.  



51 
 

PRIEDAS Nr. 1 
ANKETA 

Gerbiamas Respondente, aš, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Visuomenės sveikatos vadybos 
Magistro studijų studentė, vykdau tyrimą „Privataus ir viešojo odontologijos sektoriaus rinkodaros ypatumai“, 

kurio tikslas įvertinti vartotojų elgsenos ypatumus pasirenkant odontologijos kliniką. 

Prašau Jūsų atsakyti į šios anketos klausimus. Jums priimtiną bei pasirinktą atsakymo variantą, 

išreiškiant savo nuomonę, žymėkite varnele „“. 
Anketa yra anoniminė, jos duomenys bus apdorojami ir pateikiami apibendrintai, panaudojant juos 

mokslo bei geresnės sveikatos priežiūros sistemos kūrimui. 

 
Kilus neaiškumams, galite kreiptis tel.: +370 639 81692 

Pagarbiai, Ieva Kudirkaitė 

1. Jūsų lytis: 

 Vyras   Moteris

2. Jūsų amžius (įrašykite)  

3. Jūsų gyvenamoji vieta: 

 Miestas  Rajonas, kaimas 

4. Jūsų šeiminė padėtis: 

 Vedęs/ištekėjusi 

 Gyvenu poroje nesusituokęs/usi 

 Turiu antrą pusę 

 Esu vienišas/a 

 Našlys/ė 

 Kita (įrašykite)_______________________

5. Jūsų išsilavinimas: 

 Nebaigtas pradinis/vidurinis 

 Vidurinis 

 Spec. vidurinis/profesinis 

 Nebaigtas aukštesnysis 

 Aukštesnysis 

 Nebaigtas aukštasis 

 Aukštasis 

 Kita (įrašykite)_______________________

6. Jūsų darbinė padėtis: 

 Studentas/ė 

 Samdomas/a darbuotojas/a 

 Darbdavys/ė 

 Bedarbis/ė 

 Pensininkas/ė 

 Kita (įrašykite)_______________________

7. Jūsų vidutinės mėnesinės pajamos? (prašau įrašykite) _______________________ 

8. Įvertinkite, prašau, odontologijos klinikos pasirinkimą lemiančius veiksnius: 

Veiksniai Labai 

svarbu 

Svarbu Nei svarbu 

nei 

nesvarbu 

Nesvarbu Visiškai 

nesvarbu 

8.1 Odontologijos klinikos vieta      

8.2 Paslaugų pasiūla (burnos higiena, terapinis 

gydymas, protezavimas, endodontija, chirurgija ir kt.) 

     

8.3Paslaugų kaina      

8.4 Šeimos narių ir pažįstamų rekomendacijos ir 

atsiliepimai apie kliniką  

     

8.5 Kito specialisto rekomendacijos ir atsiliepimai apie 

kliniką 

     

8.6 Rekomendacijos ir atsiliepimai apie kliniką 

internete 

     

8.7 Naujos ir modernios įrangos naudojimas      

8.8 Greitas vizito paskyrimas      

8.9 Jums patogus klinikos darbo laikas      

8.10 Matyta klinikos reklama      

8.11 Taikomos nuolaidos      

8.12 Specialisto lytis      

8.13 Specialisto amžius      

8.14 Specialisto mokslinis laipsnis      



52 
 

8.15 Šeimos narių ir pažįstamų rekomendacijos apie 

specialistą 

     

8.16 Kito specialisto rekomendacijos apie specialistą      

8.17 Rekomendacijos apie specialistą internetinėje 

erdvėje 

     

8.18 Specialisto klinikiniai/praktiniai įgūdžiai      

8.19 Specialisto punktualumas      

8.20 Specialisto gebėjimas bendrauti (žmogiškasis – 

„kaip laikotės?“) 

     

8.21 Specialisto gebėjimas bendrauti (klinikinis – 

gydymo plano sudarymas, paaiškinimas, bendravimas, 
rodymas gydymo metu) 

     

8.22 Pagalbinio personalo gebėjimas bendrauti      

8.23 Kita (įrašykite)      

 

9. Įvertinkite, prašau, odontologijos klinikos reklamos būdus, kurie Jūsų nuomone yra labai 

svarbūs, o kurie turi mažiau praktinės vertės? 

Reklamos pobūdis Labai 

svarbu 

Svarbu Nei svarbu 

nei 

nesvarbu 

Nesvarbu Visiškai 

nesvarbu 

9.1 Klinikos internetinis puslapis      

9.2 Reklama gaunama el. paštu      

9.3 Reklama paieškos sistemoje      

9.4 Reklama laikraštyje, žurnale ar televizijoje      

9.5 Skrajutės ar stendinė reklama      

9.6 Socialinių tinklų reklama      

9.7 Viešieji ryšiai (straipsniai, dalyvavimas 
viešuosiuose renginiuose) 

     

9.8 Kita (įrašykite)      

10. Ar tai pirmas Jūsų apsilankymas šioje odontologijos klinikoje? 

 Taip  Ne 

11. Kaip Jūs manote, kokie veiksniai lėmė šios odontologijos klinikos, kurioje dabar lankotės, 
pasirinkimą? (galite žymėti kelis atsakymų variantus) 

 11.1 Odontologijos klinikos vieta 

 11.2 Paslaugų pasiūla (burnos higiena, 

terapinis gydymas, protezavimas, 

endodontija, chirurgija ir kt.) 

 11.3 Paslaugų kaina 

 11.4 Šeimos narių ir pažįstamų 

rekomendacijos ir atsiliepimai apie 
kliniką 

 11.5 Kito specialisto rekomendacijos ir 

atsiliepimai apie kliniką 

 11.6 Rekomendacijos ir atsiliepimai apie 

kliniką internetinėje erdvėje 

 11.7 Naujos ir modernios įrangos 
naudojimas 

 11.8 Greitas vizito paskyrimas 

 11.9 Jums patogus klinikos darbo laikas 

 11.10 Matyta reklama 

 11.11 Taikomos nuolaidos 

 11.12 Specialisto lytis 

 11.13 Specialisto amžius 

 11.14 Specialisto mokslinis laipsnis 

 11.15 Šeimos narių ar ir pažįstamų 

rekomendacijos apie specialistą 

 11.16 Kito specialisto rekomendacijos 

apie specialistą 

 11.17 Rekomendacijos apie specialistą 

internetinėje erdvėje 

 11.18 Specialisto klinikiniai įgūdžiai 

 11.19 Specialisto punktualumas 

 11.20 Specialisto gebėjimas bendrauti 
(žmogiškasis – „kaip laikotės?“) 

 11.21 Specialisto gebėjimas bendrauti 

(klinikinis – gydymo plano sudarymas, 

paaiškinimas, bendravimas gydymo metu) 

 11.22 Pagalbinio personalo gebėjimas 
bendrauti 

 11.23 Kita (įrašykite) 

_______________________ 
 



53 
 

12. Kokie, Jūsų nuomone, reklamos būdai lėmė šios odontologijos klinikos, kurioje dabar lankotės, 

pasirinkimą? (galite žymėti kelis atsakymų variantus). 

 12.1 Klinikos internetinis puslapis 

 12.2 Reklama gaunama el. paštu 

 12.3 Reklama paieškos sistemoje 

 12.4 Reklama laikraštyje, žurnale ar 
televizijoje 

 12.5 Skrajutės ar stendinė reklama 

 12.6 Socialinių tinklų reklama 

 12.7 Viešieji ryšiai (straipsniai, dalyvavimas 
viešuosiuose renginiuose) 

 12.8 Kita (įrašykite) 

_______________________ 

 

13. Jūsų nuomone, kokio pobūdžio reklama internete Jus galėtų paskatinti rinktis odontologijos 

kliniką? (galite žymėti kelis atsakymų variantus) 

 13.1Skelbiama kontaktinė informacija apie 
kliniką 

 13.2 Skelbiama informacija apie klinikos 

darbuotojus 

 13.3 Skelbiama informacija apie atliekamas 

procedūras 

 13.4 Skelbiamos procedūrų kainos 

 13.5 Skelbiamos akcijos 

 13.6 Kita (įrašykite) 

_______________________ 

 

AČIŪ JUMS UŽ GERANORIŠKĄ BENDRADARBIAVIMĄ 

  



54 
 

PRIEDAS Nr. 2 



 

 


