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Dalyko programos duomenys

Mokslų sritis
Mokslo kryptis (kodas)
Dalyko pavadinimas
Programos apimtis
Paskaitos
Seminarai
Konsultacijos
Savarankiškas darbas

Biomedicinos mokslai
Visuomenės sveikata – 09B
Partnerystė ir bendravimas sveikatos priežiūroje
160 val. (6 ECTS kreditai)
30 val.
30 val.
20 val.
80 val.

Dalyko programos rengimo grupė
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pedagoginis vardas,
vardas, pavardė
Ramunė Kalėdienė
Irena Misevičienė
Skirmantė Sauliūnė
Nida Žemaitienė
Leonardas Rinkevičius
Jurgita Vladičkienė
Mindaugas Stankūnas
Eimantas Peičius

Pareigos

Telefonas
(darbo)

Elektroninio pašto adresas

prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
dr.
prof.
doc.

327354

ramune.kalediene@lsmuni.lt
irena.miseviciene@lsmuni.lt
smante@centras.lt
nida.zemaitiene@lsmuni.lt
leonardas.rinkevicius@lsmuni.lt
jurgita.vladickiene@gmail.com
mindaugas.stankunas@ lsmuni.lt
eimantas.peicius@lsmuni.lt

302951
396054
327349
327233
327373
396054
327233

Dalyko programos aprašas
1. Dalyko programos poreikis
Lietuvos sveikatos sistemos reformos laikotarpiu įgyvendinant aktyvią sveikatos priežiūros politiką,
keičiasi gydytojų, slaugytojų ir pacientų psichologiniai, etiniai, vadybiniai bendravimo aspektai,
įsigali partneryste pagrįstas bendravimo su pacientais modelis, vis aktualesnis tampa tarpsektorinis
bendradarbiavimas, o taip pat pacientų dalyvavimas priimant sveikatos priežiūros sprendimus.
Šiuolaikiškas požiūris į pagrindinių sveikatos problemų sprendimą įrodo sveikatos sektoriaus bei
kitų visuomenės socialinių sektorių glaudaus bendradarbiavimo būtinybę. Žinios ir teisingas
teorinių ir praktinių bendravimo sveikatos priežiūroje pagrindų suvokimas turėtų padėti visų
specialybių sveikatos priežiūros profesionalams efektyviau bendradarbiauti priimant sveikatos
priežiūros sprendimus įvairiuose sveikatos priežiūros lygiuose ir užtikrinti optimalesnį sveikatos
sistemos funkcionavimą. Ši programa skirta LSMU biomedicinos srities visų krypčių doktorantams.
2. Dalyko programos tikslai
Pagrindinis programos tikslas – suteikti doktorantams teorinių ir praktinių žinių apie etinius,
psichologinius ir vadybinius bendravimo ir bendradarbiavimo aspektus sveikatos priežiūroje.
Programos uždaviniai:
a) teoriškai pagrįsti partnerystės ir bendradarbiavimo svarbą visuomenės sveikatos stiprinimui
ir politikos formavimui;
b) ugdyti gebėjimus taikyti etines, psichologines ir vadybos žinias priimant sprendimus
sveikatos priežiūroje;
c) ugdyti partnerystės ir bendravimo kompetencijas sveikatos priežiūroje.
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3. Dalyko programos sandara, turinys ir studijų metodai
Dalyko programos sandara: programos apimtis 160 val. (4 kreditai) - paskaitos (30 val.),
seminarai (30 val.), konsultacijos (20 val.), savarankiškas darbas (80 val.).
Dalyko programos turinys: partnerystės svarba sveikatos priežiūros procese, lyderystė
visuomenės sveikatoje, tarpsektorinis bendradarbiavimas, komunikacija sveikatos priežiūroje,
komandinis darbas sveikatos priežiūroje, konfliktai ir jų sprendimo būdai, derybos ir jų vedimas,
profesinio bendravimo etinės dimensijos, pacientų įgalinimas ir dalyvavimo sprendimų priėmime
koncepcija, sveikatos priežiūros specialisto ir paciento bendradarbiavimo koncepcija, partnerystės
tipai ir principai, kliūtys partnerystei, organizacinis bendravimas, bendruomenių aktyvinimas
sveikatos stiprinime, socialinės rinkodaros principai.
Studijų metodai – paskaitos, seminarai (grupių darbas, atvejų analizė, individualių ir grupių darbų
pristatymai), konsultacijos, savarankiškas mokymasis.

4. Dėstytojai
Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė, prof. habil. dr. Irena Misevičienė, prof. dr. Nida Žemaitienė,
doc. Eimantas Peičius, prof. habil. dr. Leonardas Rinkevičius, prof. dr. Skirmantė Sauliūnė, prof. dr.
Mindaugas Stankūnas, dr. Jurgita Vladičkienė.

5. Metodinis dalyko programos aprūpinimas
Mokomosios knygos, vadovėliai, moksliniai leidiniai, užduočių rinkiniai, iliustracinė medžiaga,
kompiuterinė įranga
Įvertinimas. Suminis balas: 100% (10 balų) = 50% individualus kursinis darbas + 50%
baigiamasis patikrinimas (1 teorinis ir 2 probleminiai klausimai).

TEORINĖ DALIS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

Paskaitos pavadinimas

Trukmė

Dėstytojas

Partnerystės svarba sveikatos priežiūros procese.
Lyderystė visuomenės sveikatoje.
Tarpsektorinis bendradarbiavimas visuomenės ir
asmens sveikatos priežiūroje.
Psichologinės veiksmingo tarpinstitucinio
bendradarbiavimo prielaidos.
Komunikacija sveikatos priežiūroje.
Komandinis darbas sveikatos priežiūroje.
Konfliktai ir jų sprendimo būdai sveikatos priežiūros
praktikoje.
Derybos ir sėkmingas jų vedimas.
Profesinio bendravimo etiniai principai mikro, mezo ir
makro lygmenyse.

2 val.
2 val.
2 val.

R. Kalėdienė
M. Stankūnas
I. Misevičienė

2 val.

N. Žemaitienė

2 val.
2 val.
2 val.

S. Sauliūnė
M. Stankūnas
M. Stankūnas

2 val.
2 val.

M. Stankūnas
E. Peičius

Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento
bendradarbiavimo koncepcija.
Partnerystės tipai ir principai. Kliūtys aktyviai

2 val.

E. Peičius

2 val.

J. Vladičkienė
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12.
13.
14.
15.

partnerystei.
Organizacinis bendravimas. Organizacinė kultūra,
sąveikos tipai ir veiksniai.
Bendruomenių įgalinimas ir sveikatingumas:
įgyvendinimo būdai, strategijos ir jų analizė.
Profesinio perdegimo problema sveikatos priežiūroje.
Psichologiniai socialinės sveikatos rinkodaros principai.

2 val.

L.Rinkevičius

2 val.

L.Rinkevičius

2 val.
2 val.

N. Žemaitienė
N. Žemaitienė

TEORINĖ-PRAKTINĖ DALIS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

Seminaro pavadinimas
Atsakomybė už sveikatos sistemos reformos eigą.
Diskusija.
Pagrindinių lyderystės teorijų aptarimas.
Tarpsektorinio bendradarbiavimo svarba formuojant
sveikatos politiką bei stiprinant visuomenės sveikatą.
Diskusija.
Bendravimas ir bendradarbiavimas grupėje.
Komunikacijos pagrindai: individualių užduočių
sprendimas.
Komandinio darbo principai ir jų taikymas. Individualių
užduočių sprendimas.
Konfliktai ir jų sprendimo būdai sveikatos priežiūros
praktikoje: situacijų sprendimas.
Derybos ir sėkmingas jų vedimas: situacijų sprendimas.
Bendravimo etinės dimensijos: tarpasmeninis ir
tarpinstitucinis lygmenys. Atvejų analizė.
Bendradarbiavimo tarp sveikatos profesionalų ir
pacientų įgūdžių formavimas. Literatūros ir dokumentų
aptarimas ir analizė.
Partnerystė sveikatos priežiūros paslaugų
restruktūrizacijos sąlygomis. Vaidmenų metodo
taikymas.
Organizacinis bendravimas. Bendravimo stiliai.
Situacijų analizė.
Bendruomenės dalyvavimas ir socialinė sąveika
skatinant sveiką gyvenseną bei priimant sprendimus.
Atvejų analizė.
Perdegimo požymiai. Situacijų analizė.
Darbas su žiniasklaida sveikatos priežiūroje.

Trukmė

Dėstytojas

2 val.

R. Kalėdienė

2 val.
2 val.

M. Stankūnas
I. Misevičienė

2 val.
2 val.

N. Žemaitienė
S. Sauliūnė

2 val.

M. Stankūnas

2 val.

M. Stankūnas

2 val.
2 val.

M. Stankūnas
E. Peičius

2 val.

E. Peičius

2 val.

J. Vladičkienė

2 val.

L.Rinkevičius

2 val.

L.Rinkevičius

2 val.
2 val.

N. Žemaitienė
N. Žemaitienė

SAVARANKIŠKAS DARBAS (80 val.)
Individualus mokymasis, mokslinės literatūros studijavimas, kursinio darbo rengimas, individualių
užduočių atlikimas.
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