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Visuomenės nuostatų 
apie psichikos sveikatos 
sutrikimus tyrimas 
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Visuomenės nuostatų apie psichikos sveikatą tyrimu siekiame įvertinti negatyvių 

nuostatų paplitimą apie žmones su psichikos sveikatos sutrikimais, taip pat apie 

savižudybės grėsmę patiriančius asmenis. Tyrimo rezultatai padės suprasti esamą 

situaciją, planuoti reikalingas intervencijas bei vertinti jų veiksmingumą.  

 

Visuomenės nuomonės tyrimui parengtas klausimynas sudarytas iš 3 pagrindinių 

dalių.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Įžanga 
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Pirmosios dalies klausimai skirti išsiaiškinti ar psichikos sveikatos 

sutrikimų turintys asmenys jaučiasi diskriminuojami. Taip pat, pirmoje dalyje 

užduodamais klausimais vertinama ar psichikos sveikatos sutrikimų turintys žmonės 

yra linkę patys save diskriminuoti, ar nebijo atvirai kalbėti apie savo sutrikimus. 

 

 

 

Žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais asmeninė patirtis 

a.  Diskriminacija 

i. Patiriamas neteisingas elgesys iš aplinkinių 

ii. Savęs stabdymas (savi-diskriminacija) 

b. Išsipasakojimas / atvirumas 

 

Klausimyno 
struktūra 

1. 
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Antrosios dalies klausimai skirti įvertinti visuomenės požiūrį, 

mintis, jausmus psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų atžvilgiu. Taip pat, 

klausiama apie konkretų elgesį, pvz., ar jie gyventų toje pačioje kaimynystėje, ar 

įdarbintų psichikos sutrikimų turinčius asmenis. 

 
 

Visuomenės nuostatos apie žmones, patiriančius psichikos sveikatos 

sutrikimus 

a. Požiūris, mintys, jausmai psichikos sveikatos sutrikimą turinčio 

asmens atžvilgiu 

i. Baimė 

ii. Pyktis 

iii. Patys kalti 

iv. Našta visuomenei 

v. Atjauta 

vi. Tolerancija 

vii. Atsakomybė 

b. Elgesys 

i. Savo 

1. Nenoriu gyventi šalia 

2. Neįdarbinčiau 

ii. Kitų 

1. Pritariu, kad reikia prievarta gydyti 

2. Reikia išlaikyti bendruomenėje 

3. Galima gydyti psichoterapija / medikamentais  

2. 
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Trečioje klausimyno dalyje pateikti klausimai skirti vertinti 

visuomenės nuostatas apie žmones, patiriančius savižudybės grėsmę bei 

pagalbos tokiems asmenims galimybę.  

 

 
Visuomenės nuostatos į savižudybės grėsmę patiriančius asmenis 

a. Požiūris į ketinimą nusižudyti 

b. Požiūris į pagalbos galimybę 
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