Delfinų terapijos centras bendradarbiaudamas su Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų
fakulteto tyrėjais prisideda prie Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo
pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projekto bei atlieka dalinį mokslinių
duomenų rinkimą.
Šiuo metu ieškome:



Suaugusių žmonių, kurie turi negalią
patirtimi/istorijomis medicinos įstaigose.
Savanorių, kurie nori padėti tyrimo atlikime.

ir

nori

pasidalinti

savo

Jeigu nutarsite prisidėti prie šio tyrimo, maloniai lauksime kreipiantis į Delfinų terapijos
skyriaus vedėją dr. Brigitą Kreivinienę el.paštu: b.kreiviniene@muziejus.lt, tel.: (+370 46) 46
10 10.
Kviečiame Jus dalyvauti šiame tyrime, nes Jūsų unikalios istorijos apie gaunamą pagalbą
Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje mums yra itin svarbios. Jūs galite mums padėti
suprasti dabartinę pagalbos situaciją ir prisidėti prie situacijos gerinimo. Mums svarbu
suprasti, kokia būtent Jūsų patirtis ir koks Jūsų požiūris į tą situaciją.
Tyrimo tikslas - siekiame padėti žmonėms, turintiems negalią, gauti visavertę pagalbą
sveikatos priežiūros sistemoje ir tuo tikslu tobulinti specialistų rengimą darbui šioje
sistemoje. Kad pasiektume šio tikslo:


nagrinėsime dabartinę pagalbos žmonėms, turintiems negalią, situaciją sveikatos
priežiūros sistemoje;
 nagrinėsime, kaip rengiami specialistai sveikatos priežiūros sistemai;
 tobulinsime studentų rengimą darbui sveikatos priežiūros sistemoje;
 plačiai skleisime savo tyrimo rezultatus, kad situacija gerėtų.
Procesas











Jūsų prašysime dalyvauti keliuose pokalbiuose su mumis
pokalbių kiekis, laikas, trukmė priklausys nuo Jūsų
pokalbių metu prašysime papasakoti Jūsų gyvenimo istoriją ir prisiminti/papasakoti
įvairias situacijas, kurias patyrėte sveikatos priežiūros sistemoje
jei sutiksite, kartu su jumis mes vieną kartą nueisime į sveikatos priežiūros įstaigą ir
pabūsime kartu arba palauksime už mediko durų, realiai stebėsime kokią pagalbą Jūs
gaunate
pagal jūsų pasakojimą mes parašysime Jūsų gyvenimo istoriją ir aprašysime Jūsų
patirtis sveikatos priežiūros sistemoje
tai, ką parašysime, duosime Jums paskaityti arba Jums garsiai paskaitysime
paprašysime Jūsų patvirtinti ar mes teisingai aprašėme Jūsų gyvenimo istoriją ir Jūsų
patirtį, pataisysime tekstą pagal Jūsų komentarus
mūsų pokalbiai bus įrašomi į diktofoną
būdami su Jumis kai ką užrašinėsime (tai bus mūsų pastebėjimai, klausimai,
priminimai sau)
paprašysime Jūsų pasidalinti nuotraukomis ar bet kokia kita informacija, kuri, Jūsų
supratimu, gali būti svarbi tyrimui (mes nufotografuosime)

Tyrimo savanoriškumas:
 dalyvavimas tyrime yra savanoriškas
 jeigu apsigalvosite, galite bet kada nutraukti savo dalyvavimą tyrime be jokių
pasekmių
 jeigu nuspręsite nedalyvauti tyrime, galite atsiimti ir visus mums pateiktus įrašus tuomet prašome mums laisva forma raštu parašyti, kad norite išimti Jūsų duomenis iš
duomenų archyvo
 bet galite nuspręsti nedalyvauti tyrime, tačiau jau pateiktų duomenų neatsiimti.

