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Disertacija tema „Psichiatro ir paciento sąveika pirminė-
je psichikos sveikatos priežiūroje: paciento požiūris“ buvo 
rengta 1999–2003 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDu), 
Sociologijos katedroje. Mokslinė vadovė – prof. dr. Marie-
Louise Sandén (Linköpingo universitetas, švedija), moksli-
nis konsultantas – doc. dr. Vylius Leonavičius (VDu). Di-
sertacija buvo ginama eksternu viešame VDu sociologijos 
mokslo krypties tarybos posėdyje 2006 m. gruodžio 19 d.

Disertacijoje analizuojamas subjektyvus paciento, ku-
riam pasireiškia psichikos sutrikimas, požiūris į psichiatro 
ir paciento santykį psichikos sveikatos centre. Darbe nau-
dojama kokybinio tyrimo, kurio metu buvo taikytas pusiau 
struktūrinis interviu metodas, kuris buvo atliktas 2002 m. 
su 20-čia Kauno psichikos sveikatos centruose besigydan-
čių pacientų, empirinė medžiaga. 

Disertaciją sudaro dvi pagrindinės dalys – teorinė ir 
empirinė. Teorinėje dalyje apžvelgiama istorinė požiūrio į 
sergančiuosius psichikos sutrikimu bei jų sveikatos priežiū-
rą raida, nagrinėjamos psichiatrinėje literatūroje konstruo-
jamos psichikos sutrikimo, gydymo, gydytojo ir paciento 
sąveikos sampratos, pristatomas sociologinis požiūris į ligą 
ir gydytojo ir paciento santykį.

empirinėje dalyje analizuojamos psichikos sveikatos 
centre besigydančių pacientų psichiatrinės priežiūros patir-
tys: tyrimo dalyvių subjektyvios gydymo, sveikimo, paci-
ento ir gydytojo vaidmens sampratos, tiriamųjų požiūrio į 
psichiatro ir paciento sąveiką ypatumai. Analizuojama, kaip 
psichikos sveikatos paslaugų vartotojas (pacientas) suvokia 
ir apibrėžia santykį su gydytoju, kokią įtaką šis suvokimas 
daro paciento elgsenai bendraujant su psichiatru. Apiben-
drinant subjektyvias tyrimo dalyvių patirtis ir požiūrius 
darbe išskiriama keletas pagrindinių paciento ir psichiatro 
elgsenos modelių, kurie išreiškia būdingiausius – tyrimo da-
lyvių požiūriu – paciento ir psichiatro vaidmenų psichiatri-
nės konsultacijos metu tipus. Būdingiausi paciento elgsenos 
modeliai – konformistas, maištautojas ir prasmės ieškotojas. 
Būdingiausi psichiatro elgsenos modeliai – paternalistinis-

formalusis, paternalistinis-empatiškasis ir partnerio tipo gy-
dytojas. Remiantis šiais modeliais darbe sukonstruojamos 
ir apibūdinamos galimos sąveikų tarp psichiatro ir pacien-
to situacijos, analizuojama, kokią įtaką šios sąveikos gali 
daryti paciento psichikos sutrikimo patirtims. Kita vertus, 
gilinantis į subjektyvias tyrimo dalyvių psichikos sutriki-
mo patirtis, darbe taip pat analizuojama, kaip šios patirtys 
galėtų paveikti pačius psichiatro ir paciento santykius. So-
ciologinių tyrimų metu psichikos sveikatos paslaugų var-
totojų (pacientų) požiūriai ar elgsena dažnai buvo tiriami 
neanalizuojant psichikos sutrikimo patirties specifiškumo. 
Psichikos sutrikimas dėl jo neretai lėtinio pobūdžio ar sun-
kiau prognozuojamos eigos bei visuomenėje įsišaknijusio 
stigmatizuojančio požiūrio turi įtakos sergančio žmogaus 
savęs suvokimui bei jo santykiams su aplinkiniais, taip pat 
ir su sveikatos priežiūros specialistais. Todėl, siekiant at-
skleisti paciento, kuriam pasireiškia psichikos sutrikimas, 
požiūrio į psichiatrinę priežiūrą bei joje susiklostančių gy-
dytojo ir paciento santykių ypatumus, yra būtina atsižvelgti 
ir į subjektyvias psichikos sutrikimo patirtis.

Tyrimo medžiagos analizė atskleidžia, kad pirminei psi-
chikos sveikatos priežiūrai, tyrimo dalyvių požiūriu, yra 
būdingesni paternalistiniai sąveikų tarp gydytojo ir paci-
ento modeliai. šių sąveikų bei kai kurių psichikos sveika-
tos priežiūros aspektų (pvz., medicininio modelio taikymo 
nestacionarioje psichikos sveikatos priežiūroje) problemiš-
kumas yra įvertinamas žmonių, kurių psichikos sutrikimai 
ilgalaikiai, galimybių integruotis į bendruomenę bei akty-
viau dalyvauti sprendžiant sveikatos problemas atžvilgiu. 
Kita vertus, neneigiama, kad paternalizmą psichiatrinėse 
sąveikose palaiko ir pati psichikos sutrikimo patirtis, t.y. 
paciento poreikis ieškoti psichologiškai saugaus santykio 
su gydytoju, dėl psichikos sutrikimo pobūdžio atsirandanti 
paciento priklausomybė nuo sveikatos priežiūros sistemos. 
Profesiniai diskursai apie psichikos sutrikimo sampratą ir 
jo gydymą taip pat sustiprina ir legitimuoja paternalizmo 
įsišaknijimą psichiatrinėje sąveikoje.
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