
INFORMACINIS PRANEŠIMAS IR KVIETIMAS DALYVAUTI TYRIME 

 

Gerbiamasis/gerbiamoji,  

į Jus kreipiasi Vilniaus universiteto Klinikinės psichologijos magistrantas Artūras 

Bazys. Šiuo metu atlieku savo baigiamąjį darbą pavadinimu „Psichozės epizodus patyrusių 

asmenų potrauminio augimo patirtys“, kuriam vadovauja doc. dr. Neringa Grigutytė. Ieškau 

dalyvių, norinčių susitikti vienkartiniam interviu pasikalbėti ir pasidalinti savo patirtimis 

išgyvenus psichozės epizodą. 

Šiuo laišku siekiame pateikti aiškią ir tikslią informaciją apie tyrimą, kuriame prašome 

Jūsų dalyvauti. Jūsų dalyvavimas yra visiškai savanoriškas.  

1) Kodėl buvau paprašyta(s) dalyvauti šiame tyrime? 

 Šio tyrimo dalyviai yra psichozės epizodą/-us patyrę pilnamečiai asmenys, kurie turi 

galimybę ir gebėjimą pasidalinti savo patirtimi su kitais asmenimis. Jus konsultuojantis 

specialistas Jums pateikė šį kvietimą dalyvauti tyrime, todėl Jūs galite apsispręsti, ar norite 

sudalyvauti ir tokiu būdu prisidėti prie išsamesnio psichozės reiškinio supratimo. 

2) Ar aš privalau dalyvauti šiame tyrime? 

 Tikrai ne. Dalyvavimas yra savanoriškas ir netgi kartą sutikę dalyvauti Jūs išlaikote 

teisę bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti šiame tyrime. 

3) Koks yra šio tyrimo tikslas? 

 Psichozė yra sudėtingas ir galimai stipriai sukrečiantis gyvenimo įvykis, tačiau tyrimai 

ir specialistų patirtis rodo, jog ir po tokio įvykio yra įmanomi teigiami pokyčiai asmens 

gyvenime. Taigi, šio tyrimo tikslas yra atskleisti asmenų, patyrusių bent vieną psichozės 

epizodą, išgyvenimus. 

4) Kas dalyvaus šiame tyrime? 

Dalyvauti tyrime kviečiami pilnamečiai asmenys, kuriems bent kartą gyvenime 

diagnozuotas psichozės epizodas. Taip pat turi būti praėjęs bent pusės metų laikotarpis nuo 

paskutiniojo psichozės epizodo, ir asmuo neturi diagnozuoto lėtinės formos psichozinio 

sutrikimo. Tyrimas bus atliekamas tik lietuvių kalba. 

5) Kaip šis tyrimas bus atliekamas ir ką man reikės daryti? 



Gyvo susitikimo metu Jums reikės užpildyti informuoto sutikimo formą, tuomet 

galėsime atlikti interviu, kurio trukmė gali būti įvairi (dažniausiai apie 1 - 1,5 val.). Interviu 

metu kviesime papasakoti apie savo psichozės patirtis.  

5) Kokia numatoma tyrimo nauda? 

 Tyrimas suteikia progą Jums pasidalinti savo psichozės patirtimis. Tuo pačiu savo 

dalyvavimu ir pasidalinimais Jūs prisidėtumėte prie psichozės reiškinio mokslinio supratimo. 

Manome, kad asmeninis psichozės patyrimas yra per mažai aprašyta ir suprantama tema 

Lietuvos psichologijos tyrimuose bei praktikoje.  

6) Ar dalyvavimas tyrime sukelia kokią nors riziką ir/ar neigiamą poveikį ir/ar 

specifinius apribojimus?  

Šiame tyrime prašysime Jūsų pasidalinti psichozės patirtimis. Įprastai, tyrimas 

nenumato neigiamų padarinių dalyviui, tačiau jeigu pokalbio metu pajusite kokių nors 

sunkumų, pavyzdžiui, nerimą ar liūdesį, - iš karto pasakykite tyrėjui, su kuriuo galėsite aptarti 

savo savijautą ir nuspręsti apie tolimesnį dalyvavimą tyrime ir pagalbą. Dalyvavimas tyrime 

nesukelia jokių specifinių apribojimų. 

7)  Kaip bus naudojama mano pateikta informacija?  

 Tyrimo metu bus atliekamas interviu - dviejų asmenų pokalbis apie Jūsų psichozės 

patirtis. Šis pokalbis bus įrašomas diktofonu, o vėliau perrašomas pažodžiui. Visa Jus 

identifikuojanti informacija (vardas, pavardė ir kt.) bus užkoduojama taip, kad iš pateiktos 

informacijos Jūsų nebūtų galima atpažinti. Jūsų pasidalinimai bus naudojami tik tyrimo tikslais 

– siekiant aprašyti ir atskleisti, ką išgyvena žmonės, patyrę psichozę. Šie pasidalinimai (be 

identifikuojančių duomenų) yra psichologijos studijų baigiamojo darbo pagrindas ir bus 

pristatomi darbų gynimo komisijoje, sudarytoje iš patyrusių psichologų/-ių.  

8) Kokias teises turiu kaip dalyvis? 

 Kaip dalyvis Jūs turite teisę nesutikti dalyvauti tyrime bet kuriame jo etape. Taip pat 

Jus turite teisę pasirinkti, kiek apie save norite pasakoti tyrėjui. Jūs turite teisę visais klausimais, 

susijusiais su tyrimu, kreiptis suteiktais kontaktais šio laiško pabaigoje. 

Kilus klausimų apie tyrimą ir dalyvavimą jame, maloniai kviečiame kreiptis šiais kontaktais: 

 

            Artūras Bazys                    Doc. Dr. Neringa Grigutytė 

Arturas.bazys@fsf.stud.vu.lt                          Neringa.grigutyte@fsf.vu.lt 

86 26 36 933                               86 89 373 55   
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