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Santrauka
Atlikta Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
(VU MF) ir Lietuvos sveikatos mokslų universite-
to (LSMU) (Lietuva), Kvasim universiteto odonto-
logijos koledžo (KUOK) (Saudo Arabija) ir Arizo-
nos odontologijos ir burnos sveikatos mokyklos 
(AOBSM) (JAV) vyriausiojo kurso odontologijos 
studentų anketinė apklausa, siekiant išsiaiškinti 
požiūrį į lygias vyrų ir moterų galimybes įsto-
ti į norimą specialybę, nepatirti priekabiavimo 
mokymo įstaigoje, įsidarbinti, vienodai uždirbti, 
siekti karjeros. Anketas užpildė 175 studentai: 
18 VUMF, 72 LSMU, 45 AOBSM, 40 KUOK. Iš 
visų respondentų 36% buvo vyrai, 64% – mo-
terys. Gautų duomenų analizė parodė, kad: 1. 
Skirtingų šalių studentai panašiai galvoja apie 
vyrų ir moterų lygias galimybes įstoti, vienodai 
uždirbti, siekti karjeros; 2. Požiūris į motinystės 
poveikį moters karjerai priklauso nuo lyties; 3. 
AOBSM studentai galvoja, kad moterys diskrimi-
nuojamos bandant įsidarbinti; 4. LSMU, KUOK 
ir AOBSM studentai teigė, kad yra patyrę seksu-
alinį priekabiavimą.

ĮVAdAS
Lyčių lygiateisiškumas – viena fundamentaliųjų 

žmogaus teisių, įtvirtinta ir ginama teisinės sistemos. 
Tačiau iki šiol visuomenėje gajūs lyčių stereotipai. Jais 
remiantis, vienos specialybės priskiriamos vyriškoms, 
kitos moteriškoms, todėl priešingos lyties atstovai, 
siekdami karjeros, gali susidurti su sunkumais. Stere-
otipiškai moterys apibūdinamos kaip rūpestingesnės, 
ekspresyvesnės, humaniškesnės, labiau užjaučiančios, 
tačiau mažiau kompetentingos. Manoma, kad vyrai at-
kaklesni, agresyvesni, labiau linkę varžytis ir kompe-
tentingesni (1).

Kaip žinia, vyrų ir moterų socialiniai vaidmenys 
skirtingose kultūrose skiriasi. Remiantis S. Bem sufor-
muluota lyčių teorija, individo elgesys priklauso nuo 

toje kultūroje nusistovėjusios „moteriškumo“ ir „vyriš-
kumo“ sampratos (2). Asmens socialinis vaidmuo api-
ma kelis elementus: aprangą, elgesį, profesijos pasirin-
kimą, asmeninius santykius ir kita. Skirtingų tradicijų, 
religijų ir kultūros šalyse tokie patys pasirinkimai gali 
būti priskiriami skirtingoms lytims. 

Nusistovėję stereotipai odontologijoje gali paveikti 
trejopai. Pirma, darbdaviai gali būti linkę atsižvelgti į 
lytį samdydami darbuotoją (3). Nepaisant feminizmo 
idėjų sklaidos dabartinėje visuomenėje, vis dar tiki-
masi, kad dėl vaikų priežiūros ir jų auginimo moterys 
turėtų riboti savo darbingumą iki vaikai paūgės (4). To 
rezultatas – įsitikinimas, kad moteris gali mažiau įsi-
pareigoti profesijai (5) – mažina darbdavio entuziazmą 
samdyti moterį, nepaisant lygias lyčių galimybes gi-
nančių įstatymų. Antra, asmuo gali vengti švaistyti savo 
laiką ir jėgas siekdamas karjeros, jei tikės, kad susidurs 
su neigiamu požiūriu ir diskriminacija dėl savo lyties. 
Trečia, tikėjimą lygiomis lyčių galimybėmis gali griauti 
seksualinio priekabiavimo apraiškos universitetuose. 

Kuo didesnis seksualinio priekabiavimo paplitimas, 
tuo labiau žlugdomas moterų pasišventimas profesijai, 
kurioje dominuoja vyrai (6). Saed ir bendraautorių nuo-
mone, požiūrio į savo padėtį ir galimybes formavimas 
yra svarbus veiksnys, galintis turėti įtakos ateities pa-
sirinkimui (7). Taigi, svarbu išsiaiškinti, ar abiejų lyčių 
būsimieji odontologai vienodai tiki savo ateitimi ir gali-
mybėmis save realizuoti profesinėje veikloje. 

Literatūroje nerasime skirtingų šalių, besiskiriančių 
nusistovėjusiomis tradicijomis, kultūra, religija, odon-
tologų nuomonės apie lyčių lygybę odontologijoje pa-
lyginimo. Vyrų ir moterų odontologų pusiausvyra įvai-
riose šalyse netolygi. Lietuvoje dauguma odontologų 
yra moterys, JAV – vyrai, o Saudo Arabijoje moterys 
sudaro beveik pusę visų odontologų (4, 8, 9).

Šio tyrimo tikslas - išsiaiškinti Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto ir Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto Lietuvoje, Kvasim universiteto Odontologijos 
koledžo Saudo Arabijoje ir Arizonos Odontologijos ir 
burnos sveikatos mokyklos JAV odontologijos studen-
tų požiūrį į lygias lyčių galimybes odontologijoje ir jį 
palyginti. 
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METODAS IR MEDŽIAGOS
2010 metais atlikta anoniminė anketinė apklausa, 

kurioje dalyvavo vyriausiojo kurso odontologijos spe-
cialybės studentai, besimokantys Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Odontologijos institute, Lietu-
vos sveikatos mokslų universitete, Kvasim universite-
to odontologijos koledže Saudo Arabijoje ir Arizonos 
odontologijos ir burnos sveikatos mokykloje JAV. Prieš 
atliekant apklausą gauti žodiniai arba rašytiniai kie-
kvieno iš universitetų vadovų sutikimai. Kviesta daly-
vauti daugiau atsitiktinai parinktų Odontologijos stu-
dijų programas turinčių universitetų iš įvairių pasaulio 
šalių (Švedijos, Kanados, Australijos, Naujosios Zelan-
dijos, JAV, Saudo Arabijos), tačiau jie nesutiko bendra-
darbiauti. 

Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto studentams pateikta anketa lietuvių kal-
ba, o Kvasim universiteto Odontologijos koledžo ir 
Arizonos Odontologijos ir burnos sveikatos mokyklos 
studentai pildė anketą anglų kalba. Prieš pateikiant an-
ketą ne Lietuvos studentams, ji buvo išmanančio tyrėjo 
išversta į anglų kalbą, tada kito vertėjo vėl į lietuvių 
kalbą. Turinio skirtumų nebuvo nustatyta.

Studentams anketos buvo išdalintos bendrosios 
paskaitos metu. Anketos klausimai buvo uždari. Res-
pondentai prašyti nurodyti socialines-demografines 
detales: lytį, kilmę, šeiminę padėtį, tėvų išsilavinimą ir 
pareikšti savo nuomonę apie pateiktus teiginius, ban-
dant išsiaiškinti požiūrį į lygias vyrų ir moterų galimy-
bes darbo santykiuose, į motinystės ir darbo darną bei 
galimybę nepatirti priekabiavimo mokymo įstaigoje, 
naudojantis penkiabale Likerto skale (1 = visiškai nesu-
tinku, 2 = nesutinku, 3 = iš dalies sutinku, 4 = sutinku, 
5 = visiškai sutinku) buvo prašoma įvertinti teiginius. 
Vėliau, apdorojant duomenis, atsakymai grupuoti į 2 
grupes: „nesutinku“ (1 ir 2 balai) ir „sutinku“ (3, 4 ir 5 
balai).

Anketų duomenų analizė atlikta pasitelkiant aprašo-
mąją statistiką, duomenys lyginti naudojant Chi testą ir 
Fisher exact testą bei studento t testą. Skirtumas laikytas 
statistiškai reikšmingu, kai p<0,05. 

REZULTATAI IR DISKUSIJA
iš tyrime dalyvavusių 175 vyriausiųjų kursų studen-

tų: 18 buvo Vilniaus universiteto, 72 Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto, 40 Kvasim universiteto Odontolo-
gijos koledžo ir 45 Arizonos Odontologijos ir burnos 
sveikatos mokyklos. Bendras atsakomumas 79,5 %. iš 
visų atsakiusiųjų į klausimus 36 % respondentų buvo 
vyrai. 

Nepriklausomai nuo lyties ar universiteto, kuriame 
studijuoja (p>0,05) dauguma studentų tiki, kad vyrai 
ir moterys turi vienodas galimybes įstoti mokytis, gauti 
vienodą uždarbį per metus, siekti karjeros odontologi-
nės sveikatos priežiūros srityje, visuomeninėje ir moks-
linėje veikloje bei siekti akademinių laipsnių (1 lentelė) 

Lietuvoje diplomuota odontologinė praktika skai-
čiuoja tik antrą šimtmetį. Vienos pirmųjų diplomuotų 
Lietuvos odontologių: 1904 metais Charkovo medici-
nos institute odontologijos studijas baigusi Julija Janu-
laitytė-Biliūnienė-Matjošaitienė (rašytojo Jono Biliūno 
žmona) ir elena Ziabickaitė-Lukauskienė (žymaus Šiau-
lių advokato Stasio Lukauskio žmona) (10). Šiandien 
moterys odontologės sudaro daugumą tokios profesi-
jos atstovų. Odontologų rūmų 2011 metų duomenimis, 
moterys sudaro 82,35 % visų odontologų. 2006 metais 
Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis, nenustatyta statis-
tiškai patikimo skirtumo tarp lyčių, lyginant darbo va-
landų odontologinėje praktikoje skaičių (11). Žinoma, 
kad Lietuvoje privačios odontologinės sveikatos prie-
žiūros įstaigos yra tarp dažniausiai moterų verslininkių 
įsteigiamų įmonių (12). Taip pat pastebėta, kad moterys 
verslininkės yra labiau linkusios įdarbinti moteris (12). 
Tačiau tai nereiškia, kad moterų odontologių padė-
tis Lietuvoje itin palanki jų lyčiai. Nepaisant eS ir LR 
įstatymų dėl vienodo atlyginimo už vienodą ar tokios 
pačios vertės darbą, remiantis Statistikos departamento 
duomenimis, moterų vidutinis bruto darbo užmokestis 
2006 metais sveikatos priežiūros ir socialinio darbo sri-
tyje buvo 1467 Lt, 21,76 % mažesnis už vyrų – 1875 
Lt (12).

Pirmoji moteris odontologė, JAV įgijusi aukštojo 
mokslo diplomą – Lucy Hobbs Taylor, studijas baigė 
1866 m. Ohajo burnos chirurgijos koledže Cincinatyje 
(13). Prabėgus beveik pusantro šimto metų, dauguma 
JAV odontologų – vyrai. Visgi matomi lėti lyčių santykio 
pokyčiai. JAV moterų odontologių skaičius per praėju-
sį dešimtmetį padvigubėjo – išaugo nuo 10,5 % (1993 
metais) iki 22 % (2004 metais). Tikimasi, kad moterys 
2020-aisiais sudarys 28 % visų JAV odontologų. 2004 
metais 15 % Amerikos periodontologijos akademijos 
(American Academy of Periodontology) narių, 12 % 
Amerikos ortopedinės odontologijos koledžo (Ame-
rican College of Prosthodontists) ir tiek pat Amerikos 
ortodontų asociacijos (American Association of Ort-
hodontists) narių buvo moterys. Kiek daugiau moterų 
odontologių buvo Amerikos vaikų odontologijos aka-
demijoje (American Academy of Pediatric Dentistry). 
Jos sudarė 35 % visų narių (4). Skirtingą vyrų ir mote-
rų padėtį odontologijos rinkoje rodo ne tik netolygus 
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lyčių pasiskirstymas, bet ir tam tikri kokybiniai darbo 
skirtumai. iš JAV odontologų, besiverčiančių privačia 
praktika, moterys dažniau negu vyrai dirba pusę dar-
bo dienos (4). Ontario regione atlikto tyrimo duome-
nimis, moterų gaunamas atlyginimas tesudaro 63,7 % 
vyrų odontologų metinio uždarbio (14). Dažniausiai tai 
yra siejama su faktu, kad moterys rečiau turi nuosavą 
verslą. Nepaisant šių faktų, dauguma Arizonos odon-
tologijos ir burnos sveikatos mokyklos studentų tiki ly-
giomis abiejų lyčių gydytojo odontologo karjeros gali-
mybėmis, tik statistiškai reikšmingu skirtumu, palyginti 
su kitų tyrime dalyvavusių šalių studentais, nurodė, kad 
moterims odontologėms sunkiau įsidarbinti: taip manė 
net daugiau kaip pusė (57,78%) Arizonos odontologi-
jos ir burnos sveikatos mokyklos studentų.

Dauguma Lietuvos ir Saudo Arabijos universitetų 
studentų nenurodė, kad kurios nors lyties odontolo-
gai diskriminuojami siekiant įsidarbinti, nežiūrint, kad 
Saudo Arabijoje moterys turi laikytis griežtų taisyklių: 
dėvėti tradicinius drabužius, negali vairuoti, negali vie-
šumoje rodytis be palydovo vyro, ribojamas jų darbas 
ir mokslas – moterys gali dirbti tik gavusios savo vyro 
sutikimą ir iki šiol neturi teisės studijuoti inžinerijos, 
architektūros, žurnalistikos. Medicina (ypač ginekolo-
gija ir odontologija) ir pedagoginis darbas šioje šalyje 
laikomi vienomis tinkamiausių specialybių moterims 
(9). Pirmosios moterys, panorusios studijuoti odontolo-
giją Saudo Arabijoje, buvo priimtos tik 1978 metais. iki 
1980-ųjų tik kelios moterys, baigusios mokslus greti-
mose valstybėse, vertėsi odontologijos praktika. Po tri-
jų dešimtmečių padėtis pasikeitė – 50 % odontologijos 
studentų yra moterys (9). 2008 metais iš 10 380 Saudo 
Arabijoje dirbančių odontologų 4989 buvo moterys ir 
5391 vyrai (15). Dėl religinių ir kultūrinių įsitikinimų 
šioje šalyje labiau įprasta, kad pacientai renkasi savo 
lyties gydytoją odontologą. Tai kiek sumažina lyčių tar-

pusavio konkurenciją. Nors nėra duomenų, lyginančių 
skirtingų lyčių odontologų uždarbį ir karjeros galimy-
bes Saudo Arabijoje, tačiau žinoma, kad kitokį darbą 
dirbančios moterys, pavyzdžiui, žurnalistės, uždirba 
mažiau negu pusę vyrams mokamo atlyginimo (16). 

Nepaisant skirtingos Lietuvos, JAV ir Saudo Arabi-
jos moterų padėties, kultūrinių valstybių skirtumų, ne-
vienodos odontologinės praktikos istorijos skirtingose 
šalyse, šio tyrimo metu dauguma visų šalių studentų 
pasisakė, kad abiejų lyčių odontologai turi vienodas 
galimybes įstoti mokytis, gauti vienodą uždarbį per me-
tus, siekti karjeros darbe, visuomeninėje ir mokslinėje 
veikloje bei akademinių laipsnių. Tokių vilčių priežas-
tis – teisinis lyčių lygybės reglamentavimas.

JTO konvencija „Dėl visų formų diskriminacijos pa-
naikinimo moterims“, 1979 m. priimta Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos, patvirtina diskriminacijos ne-
leistinumo principą ir skelbia, kad visi žmonės gimsta 
laisvi ir lygūs ir kad kiekvienas žmogus privalo turėti 
visas joje pripažintas teises ir laisves nepriklausomai 
nuo jokių skirtumų, įskaitant lytimi pagrįstus skirtumus 
(17). Tarp kitų teisių, ją ratifikavusios valstybės turi už-
tikrinti vienodą atlyginimą už tokias pačias pareigas, 
apmokamas motinystės atostogas, lygias galimybes ir 
nediskriminavimą renkantis profesiją, studijų metu, įsi-
darbinant. Konvencija jau yra ratifikuota Lietuvoje ir 
Saudo Arabijoje. JAV pasirašė, bet dar neratifikavo šios 
konvencijos. 

Motinystę ir mažų vaikų auginimą, kaip kliūtį mo-
terų odontologių karjeroje, nurodė dauguma respon-

2 lentelė. Ar motinystė daro neigiamą įtaką moters odonto-
logės karjerai?
VU MF OI – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos ins-
titutas, Lietuva 
LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva 
KUOK – Kvasim universiteto odontologijos koledžas, Saudo Arabija 
AOBSM – Arizonos odontologijos ir burnos sveikatos mokykla, JAV

1 lentelė. Ar lygios vyrų ir moterų galimybės įvairiose odon-
tologinės karjeros srityse? 
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dentų: 78 % Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, 92 
% Kvasim universiteto Odontologijos koledžo, 77 % 
Arizonos odontologijos ir burnos sveikatos mokyklos 
studentų vyrų ir 86 % Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto moterų bei mažuma priešingos lyties atstovų. 
Nuomonės skirtumas tarp lyčių ir tarp universitetų sta-
tistiškai reikšmingas (p<0,05) (2 lentelė). Be abejonės, ši 
nuomonė palaikoma visose trijose valstybėse skirtingo-
mis valstybės paramomis ką tik pagimdžiusioms mote-
rims: JAV įprastai nėra apmokamų motinystės atostogų, 
moterims numatomos tik 12 savaičių neapmokamos 
atostogos po gimdymo, nebent motinystės atostogas 
padengia darbdavio mokamas sveikatos draudimas. 
Tėvystės atostogos nenumatomos (18). Saudo Arabi-
joje apmokamos motinystės atostogos skiriamos 10 
savaičių po gimdymo. Taip pat numatoma 1 diena ap-
mokamų tėvystės atostogų (19). Lietuvoje apmokamos 
motinystės atostogos trunka iki 2 metų, šias atostogas 
gali rinktis tiek tėvas, tiek motina. Taip pat numatomos 
1 mėnesio trukmės apmokamos tėvystės atostogos (20). 
Visu atostogų laikotarpiu išlaikoma darbo vieta. Kova 
prieš nėščių ar auginančių vaikus motinų diskriminaci-
ją darbe įtvirtinta jau minėtoje deklaracijoje (17).

Tik Vilniaus universito Medicinos fakulteto Odon-
tologijos institute nebuvo nė vieno studento, patyrusio 
seksualinį dėstytojų priekabiavimą. 5 odontologijos 
studentės ir 1 studentas (8,3% ), besimokantys Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete, 8 studentės ir 1 studentas 
(20 %), iš Arizonos odontologijos ir burnos sveikatos 
mokyklos bei 1 studentė ir 7 studentai (20 %) iš Kvas-
sim universiteto Odontologijos koledžo teigė, kad yra 
patyrę dėstytojų priekabiavimą ar nepageidaujamą jų 
dėmesį. Neramina tai, kad universitetų studentų ano-
niminėje apklausoje buvo abiejų lyčių studentų, kurie 
teigė patyrę seksualinį dėstytojų priekabiavimą. Kad 
seksualinio priekabiavimo aukų ratas tampa vis mišres-
nis, nustatyta ir ankstesnių tyrimų metu (21, 22). Sek-
sualinis priekabiavimas mokymo įstaigoje gali paveikti 
individų elgesį dvejopai: jeigu iš anksto žinoma, kad 
didelė priekabiavimo tikimybė, studentas greičiausiai 
tiesiog stengsis išvengti situacijos. Tačiau jeigu prieka-
biauti dėstytojas ima ilgiau bendradarbiaujant, studen-
tas gali prarasti tikėjimą savo akademine ateitimi bei 
netekti vilties ir susidomėjimo siekti karjeros, nestoti į 
tos srities rezidentūros programas (6, 23). Kaip ir ki-
tuose priekabiavimo prie odontologijos studentų pro-
blemą nagrinėjančiuose tyrimuose, nors studentai teigė 
patyrę seksualinį priekabiavimą, nėra žinoma, kad bent 
vienas iš studentų būtų pateikęs skundą dėl tokio dėsty-
tojų elgesio (21, 22).

Kad ir kaip pasireikštų diskriminacija dėl lyties, 
svarbu kovoti prieš įsisenėjusius lyčių stereotipus bei 
nelygybę, juolab, kad tokią teisę užtikrina įstatymai. 
Tik netoleruojant netinkamo požiūrio ir elgesio įmano-
ma sukurti visuomenę, kurioje būtų lygios vyrų ir mo-
terų galimybės.

IŠVADOS
1. Skirtingų šalių studentai panašiai pozityviai gal-

voja apie vyrų ir moterų lygias galimybes įstoti mokytis 
odontologijos, vienodai uždirbti, siekti karjeros. 

2. Požiūris į motinystės poveikį moters karjerai pri-
klauso nuo lyties, o nuomonės pasiskirstymas tarp lyčių 
priklauso nuo universiteto, kuriame studijuojama. 

3. Arizonos odontologijos ir burnos sveikatos mo-
kyklos studentai galvoja, kad mėginančios įsidarbinti 
moterys yra diskriminuojamos.

4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Arizonos 
odontologijos ir burnos sveikatos mokyklos ir Kvasim 
universiteto odontologijos koledžo studentai teigė, kad 
yra patyrę seksualinį priekabiavimą.
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EqUAL GEnDER RIGhTS In DEnTISTRy: 
STUDEnTS’ APPROACh
Daiva Aškinytė, Alina Pūrienė, 
Summary
Key words: equal gender rights, dentistry, sexual harrasment.
The aim of the present study was to describe last-year dental 

students’ learning in Vilnius University (VU), Lithuanian University 
of health Sciences (LUhS), Arizona School of Dentistry and Oral 
health (ASDOh) and qassim University (qU) approach to equal 
gender rights in dentistry and to compare it. A self-administered 
anonymous survey was comprised of structured questions about gen-
der rights in Dentistry and 5 point Likert scale was used to express 
agreement with the statement. Results: The total of 175 question-
naires were returned, which compriced the responce rate of 79,5%. 
36% of respondents were men. VU was the only school where not a 
single student claimed to have experienced teacher‘s sexual harass-
ment. Significant gender differences were found expressing opinion 
about maternity leave: 77,78% male students from LUhS, 91,67%  
male students from qU, 77,27 % male students from ASDOh and 
85,71% female dentists from VU indicated, that maternity leave may 
have a negative impact on female dentist carier. Most of the students 
claimed, that men and women in dentistry profession have equal 
prospects to be admitted to a Dental School, to earn equal annual 
income, to pursue career in public sector, to pursue careers in sci-
ence, to pursue academic degrees. There were no significant gender 
or nationality differences. Conclusions: Both gender students from 
different countries have very similar attitude towards equal gender 
rights in dentistry. ASDOh students believe that female dentists are 
less likely to find a job. Attitude towards maternity leave’s impact on 
female dentist career depends on one’s gender and place of studies. 
Students from qU, LUhS and ASDOh claim to have experienced 
sexual harassment. 
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