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1. ĮVADAS 

1.1. Temos aktualumas 

Depresija yra vienas iš daţniausiai diagnozuojamų psichikos sutrikimų. Lietuvos sveikatos 

informacijos centro duomenimis, 2005 m. Lietuvoje ligotumas depresija buvo 605,5 susirgimų  

100 000 gyventojų, depresija buvo diagnozuota 20 606 ţmonėms. Nors naujai išaiškintų nuotaikos 

sutrikimų skaičius 2005 m. buvo maţesnis, palyginti su 2001 m., (1911 ir 3345 atitinkamai), 

depresija lieka aktualia problema. Pasaulio sveikatos organizacija (toliau PSO) teigia, kad 2020 m. 

depresija gali sudaryti 5,7% visų ligų ir tapti viena iš pagrindinių nedarbingumo prieţasčių, į priekį 

uţleisdama tik išeminę širdies ligą (WHO 2001). 

Nors depresija kartais vadinama tiesiog “psichopatologiniu gripu” (Gilbert 1992), daugeliu 

atvejų tai rimtas ir sunkiai gydomas sutrikimas. Tik maţdaug 1/3 depresija sergančių asmenų 

gydymo metu  visiškai pasveiksta, 1/3 depresijos poţymiai sumaţėja bent 50%, apie 1/3 depresija 

sergančių ligonių pokyčių gydymo metu nebūna (Tranter 2002). Maţdaug 20% visų ligonių 

depresijos lygmuo išlieka kliniškai reikšmingas ir po metų gydymo; net 90% vieną kartą susirgusių 

ţmonių gyvenime depresijos epizodai kartojasi (Bland 1997).  

Stacionarinis gydymas yra reikalingas maţdaug 5-10% depresija sergančių asmenų (NIMH 

1999). Tai iš dalies nedidelis skaičius, tačiau, gydymo poţiūriu, tai sunkiausia grupė - į 

psichiatrijos ligoninę patenka ţmonės, kurių sveikatos būklė sunkesnė, didesnė saviţudybės rizika, 

depresiją daţniau lydi kiti psichikos sutrikimai. Stacionarinis gydymas taip pat nurodomas kaip 

reikšmingas veiksnys, leidţiantis prognozuoti chronišką depresijos eigą vertinant ilgesnį laikotarpį 

(Angst 1999; Keller 1984). Tyrimai rodo, kad ilgalaikius depresijos gydymo rezultatus galima gana 

tiksliai prognozuoti remiantis trumpo stacionarinio gydymo laikotarpio rezultatais – jei šiuo 

laikotarpiu nepasiekiamas pasveikimas, daţnai ir ilgalaikė gydymo prognozė yra bloga (Lauber, 

Lay, Rossler  2006; Szadocky 2004). Chroniška depresijos eiga savo ruoţtu yra susijusi su kitų 

psichikos ar somatinių ligų buvimu, blogesniu funkcionavimu, didesne socialine ir ekonomine 

našta (Judd 1996; McIntyre, O‟Donovan 2004). Taigi nepakankamai geri depresijos gydymo 

rezultatai turi ilgalaikes neigiamas pasekmes tiek asmens, tiek visuomenės gerovei, todėl tyrimai, 

kuriais siekiama nagrinėti veiksnius, lemiančius depresijos gydymo rezultatus yra prasmingi ir 

aktualūs.  

Viena iš literatūroje nurodomų prieţasčių, dėl kurių depresijos gydymas yra nepakankamai 

sėkmingas, yra per siauras, vienpusiškas poţiūris į pačią ligą. Downing-Orr savo knygoje 

„Apmąstant depresiją: kodėl dabartinis gydymas patiria nesėkmes“ (1998) kaip vieną iš pagrindinių 

depresijos gydymo nesėkmės prieţasčių nurodo tai, jog daugelis sveikatos prieţiūros specialistų 
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mato depresiją tik kaip biologinį, arba tik kaip psichologinį sutrikimą, dėl to ir pagalba teikiama 

vienpusiška. Friedmanas ir kt. (Friedman 2004) taip pat teigia, kad šiuo metu trūksta darnaus 

biopsichosocialinio depresijos modelio, kuris sujungtų biologinio ir psichoterapinio gydymo 

rezultatus, būtų aiškus ir suprantamas visiems į gydymą įsitraukusiems asmenims: pacientui, šeimai 

ir specialistui. „Pagrindinis tokio modelio tikslas būtų sukurti pagrindą pradiniam ir tęstiniam 

kombinuotam gydymui, ištaisant psichofarmakologinio ir psichologinio gydymo netolygumus, 

pabrėţiant psichikos ir kūno vienybę (t.y., kad biologija veikia patyrimą ir elgesį, o grįţtamieji 

elgesio veiksniai veikia biologiją)“ (Friedman 2004: 63).  

Biopsichosocialinė depresijos samprata ypač svarbi organizuojant stacionarinį gydymą, kurio 

metu asmuo atskiriamas nuo jam įprasto socialinio konteksto, o pagalba teikiama gana trumpą 

laiką. Šiuo atveju svarbu ţinoti, kokiais ribotumais pasiţymi stacionarinis gydymas; ko jis 

nepajėgus pakeisti; į ką turėtų būti nukreiptos psichosocialinės intervencijos stacionarinio gydymo 

metu; su kokiais sunkumais susiduria po stacionarinio gydymo į savo įprastą aplinką grįţtantis 

ţmogus. Ši informacija padėtų artėti prie įrodymais pagrįstų intervencijų. 

Kitas veiksnys, literatūroje nurodomas kaip lemiantis nepakankamus gydymo rezultatus, yra 

neapibrėţti ir neaiškūs pasveikimo kriterijai. Pavyzdţiui, Zajecka (Zajecka 2003) teigia, kad 

visiškas depresijos simptomų išnykimas daugelį metų net nebuvo gydymo tikslu, paprastai buvo 

apsiribojama būsenos pagerėjimu. Tačiau po gydymo net lengvu laipsniu liekantys depresijos 

simptomai gali paskatinti depresijos atkryčius, maţina ilgalaikę pasveikimo tikimybę, blogina 

psichosocialinį funkcionavimą (McIntyre, O„Donovan 2004; Zajecka 2003). Todėl pagrindiniu 

gydymo tikslu turėtų būti bent jau visiška depresijos simptomų remisija. O„Donovanas 

(O„Donovan 2004) teigia, kad pasveikimo kriterijumi turi būti ne vien simptomų išnykimas, bet ir 

funkcinis paciento atsistatymas. Gladis ir kt. (Gladis 1999) taip pat plėtoja funkcinio atsistatymo 

idėją ir teigia, jog gydymo rezultatų vertinimai turėtų apimti asmens psichologinės, socialinės ir 

materialinės gerovės aspektus, domėtis ne vien negatyviaisiais, bet ir pozityviaisiais gydymo 

rezultatais, tokiais kaip asmens gerovė ir laimingumas; o taip pat subjektyviais paties paciento 

vertinimais.  Taigi galima teigti, kad šiuo metu didėja poreikis naujiems gydymo rezultatų 

vertinimo rodikliams, kurie galėtų papildyti ir išplėsti  įprastą klinikinį vertinimą. 

Klinikinį depresijos ir pasveikimo nuo jos vertinimą galėtų papildyti įvairūs subjektyvūs 

sveikatos rodikliai. Mokslinių darbų, kuriuose nagrinėjama depresijos ir subjektyvių sveikatos 

rodiklių (pvz.: gyvenimo kokybės, subjektyvaus pasitenkinimo gyvenimu, vidinės darnos ir kt.) 

sąsaja yra gana daug (detalias apţvalgas pateikia Demyttenaere, De Fruyt, Huygens (2002), 

Papkostas ir kt. (2004)). Literatūroje teigiama, kad subjektyvūs sveikatos rodikliai leidţia įvertinti 

objektyvias depresijos pasekmes asmens gyvenimui platesniame kontekste, o taip pat atspindi 

depresija sergančio asmens patyrimą (Basu 2004; Demyttenaere, De Fruyt, Huygens 2002). Tačiau 
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subjektyvūs sveikatos rodikliai paprastai gana aukštai koreliuoja su depresijos rodikliais ir maţėja 

proporcingai depresijos sunkumui (Alexopaulos 1996; Berlim 2005; Ravindran 2002), o tai skatina 

kai kuriuos autorius abejoti šių rodiklių naudojimo prasmingumu tiriant depresija sergančius 

ţmones, nes jie tarsi dubliuoja klinikinius vertinimus (Aigner 2006). Taigi subjektyvių sveikatos 

rodiklių naudingumas tiriant depresija sergančius ţmones šiuo metu yra aktyvių mokslinių 

diskusijų objektas, trūksta gilesnio supratimo, kaip ir kodėl depresija keičia subjektyvius sveikatos 

vertinimus bei kiek sveikatos rodikliai yra informatyvūs praktiniame klinikiniame darbe.  

Taigi, apibendrinant šią dalį galima apibrėţti mokslinę darbo problemą. Depresija yra 

aktuali psichikos sveikatos problema, depresijos gydymo rezultatai daţnai yra nepakankami, kas 

skatina giliau domėtis sveikimo nuo depresijos procesu bei jį lemiančiais veiksniais. Trūksta 

biopsichosocialinio depresijos modelio, kuris padėtų gydymo procese bendradarbiauti gydytojams, 

psichologams ir kitiems pagalbą teikiantiems specialistams. Siekiant pagerinti teikiamų gydymo 

paslaugų kokybę, taip pat svarbu turėti pasveikimo kriterijus, kurie padėtų pamatuoti, ar pagalba 

padeda pasiekti norimo tikslo. Idėja gydymo rezultatų vertinimui naudoti subjektyvius sveikatos 

rodiklius yra kelianti mokslines diskusijas, trūksta ţinių, kiek stipriai depresija keičia subjektyvius 

sveikatos vertinimus ir ar tokių rodiklių naudojimas yra kliniškai prasmingas. Dėl šių prieţasčių 

šiame darbe siekiama plėtoti biopsichosocialinę ligos ir sveikatos sampratą, atskleidţiant 

subjektyvių psichologinių veiksnių svarbą gilinantis tiek į pačią depresiją, tiek į sveikimo procesą, 

tiek į gydymo rezultatus.  

1.2. Pagrindinės teorinės darbo prielaidos 

Tyrimo objektas. Šiame darbe nagrinėjama depresija sergančių asmenų savijauta ir 

subjektyvus gyvenimo vertinimas stacionarinio gydymo laikotarpiu, šių reiškinių sąsaja bei 

pokyčiai gydymo metu. Terminai „savijauta“ ir „subjektyvus gyvenimo vertinimas“ darbe 

naudojami kiek specifine prasme, todėl pradedant darbą svarbu pagrįsti pagrindines teorines darbo 

prielaidas bei apibrėţti naudojamus terminus.  

Plačiąja prasme po savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąvokomis slypintys 

reiškiniai yra liga ir sveikata, taigi darbe nagrinėjamas depresija sergančių asmenų sveikimo 

procesas, siekiama jį atskleisti analizuojant ligos ir sveikatos pokyčius. Tačiau tiek į ligą, tiek į 

sveikatą ţvelgiama iš psichologinės pozicijos, remiamasi ne objektyviais medicininiais kriterijais, o 

subjektyviu sergančio depresija asmens patyrimu. Darbe remiamasi prielaida, kad tiek depresija 

kaip liga, tiek sveikata turi biologinius, psichologinius ir socialinius aspektus ir psichologiniai 

veiksniai yra svarbūs siekiant tiek ligos, tiek sveikatos pokyčių.  Tolesnėse šio skyriaus dalyse 

plačiau pristatomos teorinės ligos ir sveikatos sampratos.  
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Psichologinė ligos samprata. Medicinoje ligos yra nagrinėjamos kaip tam tikri biologiniai 

pokyčiai. Jos vertinamos remiantis objektyviais tyrimais ir ligų klasifikacijos sistemomis bei 

aprašomos tam tikrų simptomų rinkiniu. Sveikata šiuo atveju gana daţnai suprantama kaip 

sutrikimų nebuvimas (Secker 1998). Psichologinis poţiūris į ligą nuo medicininio poţiūrio skiriasi 

didesniu dėmesiu subjektyviam sergančio ţmogaus patyrimui. Tyrimai rodo, kad nemaţą dalį su 

sveikata susijusio elgesio, pagalbos siekimą, bendradarbiavimą ir gydymo efekto vertinimą lemia 

ne objektyvi medicininė būsena, o subjektyvūs veiksniai (Gladis 1999, Manber 2003). 

Subjektyvių veiksnių reikšmė sveikimo metu iš dalies gali būti paaiškinta klinikinėje 

psichologijoje įprastu sutrikimo modeliu (Šulte 2002). Sekant šiuo modeliu, sutrikimas turi keletą 

lygmenų: biologinis lygmuo, arba liga, apima objektyvius patologinius individo pokyčius ar 

defektus; psichologinis lygmuo, arba savijauta, apima subjektyviai asmens patiriamus simptomus 

ar diskomfortą; socialinis lygmuo, arba ligos pasekmės, apima įprasto gyvenimo pokyčius ir ligonio 

vaidmenį, kuriuos lemia sutrikimas ir dėl ligos ar/ir savijautos kylantys apribojimai. 

Bloga savijauta nėra visiškai tiesioginė ligos pasekmė. Kaip nurodo Kleinmanas (cit.pgl. de 

Almeda Filho 2001), bloga savijauta remiasi individo patyrimu ir suvokimu, apimančiu tiek 

tiesiogiai iš ligos kylančias problemas, tiek socialines reakcijas į ligą. Psichologinį sutrikimo 

komponentą, arba savijautą, formuoja kultūriniai, prasminiai, simboliniai aspektai, ir prasmės, 

kurias kuria pats ţmogus, patirdamas ligos procesą. Taigi psichologiniu poţiūriu savijauta nėra 

vien faktas (sergu/nesergu, yra pakitimai/nėra pakitimų), bet taip pat ir psichologinis procesas. Šio 

proceso metu iš ligos kylantys apribojimai nuolat sąveikauja su asmens gyvenimo kontekstu; ligos 

simptomai asmens yra patiriami, išgyvenami ir vertinami. Taigi galima suformuluoti savijautos 

apibrėţtį, kuria remiamasi šiame darbe: 

Savijauta – psichologinis sutrikimo aspektas, atspindintis subjektyvų sergančio asmens savo 

ligos patyrimą. Savijauta formuojasi asmeniui patiriant tiesiogiai iš ligos kylančius simptomus ar 

diskomfortą,taip pat vertinant ir interpretuojant juos savo gyvenimo kontekste. 

 

Psichologinė sveikatos samprata. Bandant atsakyti, kas yra sveikata, pirmiausia reikia kelti 

klausimą, ar sveikata yra ligos priešingybė. Jei ne, tai kaip tuomet  ją išmatuoti. Literatūroje galima 

rasti labai besiskiriančių sveikatos sampratų: nuo medicininio poţiūrio, kad sveikata yra 

patologijos nebuvimas, iki poţiūrio, jog sveikata yra visiškai subjektyvi ir nepaţini (de Almeda 

Filho 2001). Šiame darbe remiamasi PSO sveikatos apibrėţimu, kuris teigia, kad sveikata yra 

visiškos fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būsena, o ne vien ligos ir negalios nebuvimas 

(WHO 2001). Remiantis šia samprata, sveikata nėra sutrikimo priešybė, bet sudėtingesnis 

reiškinys, apimantis visus ţmogaus gyvenimo aspektus. Plačiąja prasme sveikata yra asmens 

gyvenimo charakteristika.  
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Labai panašias idėjas galima rasti Lahtineno ir kt. (Lahtinen 1999) funkciniame psichikos 

sveikatos modelyje. Jie psichikos sveikatą apibrėţia kaip procesą, kurį lemia tiek praeities, tiek 

dabarties veiksniai, asmeniniai ištekliai, gyvenimo ir socialiniai įvykiai bei įvairios pasekmės. 

Psichikos sveikatos procesas nuolat matyti iš asmens kasdieninio patyrimo, santykių su kitais 

ţmonėmis, aplinka, visuomene ir kultūra, kurioje asmuo gyvena (Lahtinen 1999). 

Lahtineno ir kt. siūloma psichikos sveikatos apibrėţtis ne tik nusako, kas yra sveikata, tačiau 

taip pat nurodo ir jos kriterijus – sveikatos procesas gali būti paţįstamas iš asmens kasdieninio 

patyrimo, santykių su kitais ir aplinka, visuomene ir kultūra. Taigi, nors sveikata yra labai plati ir 

dinamiška sąvoka, apimanti daugelį asmens gyvenimo aspektų, ji gali būti nagrinėjama ir 

pasitelkiant subjektyvų asmens patyrimą. Šiai prielaidai pritaria Basu (Basu 2004), kuris teigia, kad 

geriausias savo gyvenimo ekspertas yra ţmogus, gyvenantis tą gyvenimą. Jei sveikata yra fizinės, 

psichinės ir socialinės gerovės būsena, tai šį gerovės lygmenį gali įvertinti pats asmuo, 

analizuodamas, kaip sėkmingai jis funkcionuoja įvairiose gyvenimo srityse.  Toks vertinimas 

visada yra subjektyvus ir atspindi paties asmens suvokiamą sveikatos lygmenį arba psichologinį 

sveikatos aspektą. Taigi galima suformuluoti galutinę subjektyvaus gyvenimo vertimo apibrėţtį: 

Subjektyvus gyvenimo vertinimas – tai psichologinis subjektyvus sveikatos rodiklis, 

parodantis paties asmens vertinamą sąveikos su aplinka sėkmę, t.y. sveikatos lygmenį.  

Taigi abi šiame darbe naudojamos sąvokos „savijauta“ ir „subjektyvus gyvenimo vertinimas“ 

atspindi subjektyvų asmens patyrimą. Esminis skirtumas tarp savijautos ir subjektyvaus gyvenimo 

vertinimo sąvokų yra jų sudėtingumas. Savijautos formavimasis yra konkretus procesas, taigi 

nagrinėjama, kaip konkretus negatyvus veiksnys (šiuo atveju, depresija) sąveikauja su ţmogaus 

gyvenimo kontekstu ir kaip šis procesas atsispindi psichologinėje asmens savijautoje. Procesas, 

kurio metu formuojasi subjektyvus asmens savo gyvenimo vertinimas yra ţymiai sudėtingesnis; 

nagrinėjama asmens kaip visumos sąveika su jo gyvenimo kontekstu. Taigi bloga savijauta 

neišvengiamai daro reikšmingą įtaką subjektyviam gyvenimo vertinimui, tačiau negali visiškai jo 

paaiškinti. 

 

Psichologinė sveikimo samprata.  Lahtinenas ir kt. (Lahtinen 1999) nurodo, kad sveikatos 

procesas visada apima dvi dimensijas: pozityvią ir negatyvią. Negatyvioji dimensija yra simptomai, 

negalavimai, neigiami įvykiai ir kiti veiksniai, kurie maţina sveikatą. Pozityvioji dimensija apima 

išteklius, kuriuos asmuo gali panaudoti siekdamas įveikti neigiamus veiksnius. Taigi, kai kalbama 

apie ligą ir sveikatą, tai kalbama ne tik apie vienas kitą apimančius reiškinius, bet taip pat ir apie 

šių reiškinių sąveiką. Sveikimas nėra judėjimas ligos – sveikatos kontinuume, o labiau ligos ir 

sveikatos sąveika, arba ligos ir sveikatos išteklių sąveika. 
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Lahtineno ir kt. (Lahtinen 1999) nuomone, ištekliai, kuriuos asmuo gali panaudoti 

sunkumams įveikti yra įvairūs: individualūs veiksniai ir patyrimas, socialiniai santykiai, 

visuomenės dariniai ir ištekliai, kultūriniai veiksniai ir vertybės. Taigi sveikatos ištekliai apima 

įvairias asmens gyvenimo sritis, todėl siekiant įvertinti asmens turimą sveikimo potencialą, taip pat 

verta atsiţvelgti į visuminį asmens gyvenimo kontekstą. 

Kita vertus, neigiamų veiksnių ir sveikatos išteklių sąveika greičiausiai taip pat keičia abu 

reiškinius. Ligos simptomai gali praeiti, bet kartu sveikatos ištekliai kaţką gali prarasti (pavyzdţiui, 

socialinis statusas po gydymosi psichiatrinėje ligoninėje) arba įgyti (pavyzdţiui, problemos 

sprendimo įgūdţiai). Taigi galima numanyti, kad sveikimo metu visuminė asmens sveikata taip pat 

keičiasi. 

Vis dėlto vertinant gydymo efektą, gana įprasta pasveikimu laikyti tik išnykusius ligos 

simptomus ir pasikeitusią su liga susijusią savijautą. Antrasis sveikimo proceso veiksnys – 

sveikata, jos ištekliai – daţniausiai nėra vertinami. Tačiau, jei sveikimas yra ligos ir sveikatos 

sąveika, ne maţiau svarbūs klausimai yra kaip liga ir pasveikimas paveikia ţmogų kaip visumą, 

kaip įgytas ligos patyrimas lemia tolesnę asmens sąveiką su aplinka, t.y. visuminį sveikatos 

procesą, ir  kaip šie pokyčiai subjektyviai suvokiami paties ţmogaus. 

Subjektyvių sveikatos rodiklių svarbą ypač gerai atsiskleidţia studijos, nagrinėjančios 

kriterijus, kuriuos patys pacientai nurodo kaip pasveikimo poţymius. Sergantys ţmonės 

pasveikimo kriterijais daţniausiai nurodo ne vien simptomų išnykimą, bet taip pat sugrįţusį 

pasitikėjimą savimi, gyvenimo dţiaugsmą, bendrą gerovės jausmą, optimizmą (Mueser 2002), 

pozityvius jausmus, gebėjimą įveikti gyvenimo stresus (McGlinchey 2006), grįţimą prie įprasto 

gyvenimo ritmo (Zimmerman 2006). Taigi subjektyvus asmens savo gyvenimo vertinimas gali būti 

kaip tik tas rodiklis, kuris gerai parodo paties ţmogaus suvokiamą sveikatos procesą ir pasveikimo 

lygmenį. 

Apibendrinat šią dalį galima teigti, kad šio darbo teorinį pagrindą sudaro 

biopsichosocialinis poţiūris į ligą ir sveikatą (Šulte 2002; WHO 2001) bei funkcinis psichikos 

sveikatos modelis (Lahtinen 1999). Darbe pripaţįstama, kad tiek liga, tiek sveikata yra sudėtingi, 

kompleksiniai reiškiniai, apimantys biologinius, psichologinius, socialinius, ekonominius, 

kultūrinius ir kitus aspektus. Šiame tyrime analizuojamas psichologinis sutrikimo lygmuo – 

savijauta ir subjektyviai suvokiamas sveikatos lygmuo – subjektyvus gyvenimo vertinimas, šių 

reiškinių sąsaja ir pokyčiai sveikimo metu.  

1.3. Darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė 

Mokslinėje spaudoje yra paskelbta nemaţai darbų, kuriuose depresijos dinamika 

analizuojama siejant ją su gydymu tam tikrais medikamentais. Vien elektroninė  pastarųjų 10 metų 
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publikacijų paieška PubMed duomenų bazėje nurodo daugiau nei 1300 straipsnių, susijusių su 

medikamentiniu depresijos gydymu. Pagrindinis tokių darbų trūkumas, kad juose vertinamas tik 

klinikinių depresijos poţymių pokytis. Depresija daţniausiai analizuojama kaip vienas rodiklis, 

neskiriama dėmesio išsamesniam savijautos sergant depresija ir jos pokyčių nagrinėjimui. 

Šiame darbe, remiantis ankščiau aprašytomis teorinėmis prielaidomis, į depresiją ţvelgiama 

ne vien kaip į diagnozę ar tam tikrą kategoriją, bet kaip į psichologinį procesą, kurio metu, 

sąveikaujant įvairiems veiksniams, formuojasi asmens savijauta. Darbe siekiama išanalizuoti 

savijautos struktūrą, jos pokyčius gydymo laikotarpiu ir nustatyti savijautos pokyčius 

prognozuojančius veiksnius. Tokia analizė leidţia geriau atskleisti depresija sergančio asmens 

savijautos turinį ir geriau suprasti asmens patyrimą. Šios ţinios yra svarbios siekiant kurti ir plėtoti 

įrodymais pagrįstą biopsichosocialinį depresijos modelį.  

Greta savijautos šiame darbe analizuojami depresija sergančių asmenų psichologiniai 

sveikatos rodikliai. Kadangi darbe remiamasi prielaida, kad asmens sveikatos procesas nuolat 

atsispindi asmens kasdieninėje veikloje, sveikata gali būti nagrinėja pasitelkiant subjektyvų asmens 

savo paties gyvenimo vertinimą. Gladis ir kt. (Gladis 1999) teigia, kad norint įvertinti realų 

psichikos sveikatos prieţiūros intervencijų efektą, klinikinis vertinimas turėtų apimti paciento 

psichologinės, socialinės ir materialinės gerovės aspektus. Todėl šiame darbe nagrinėjamos 

keturios subjektyvaus gyvenimo vertinimo sritys – subjektyviai suvokiama fizinė sveikata, 

psichologinis funkcionavimas, socialiniai santykiai ir aplinka.  

Jau buvo minėta, kad mokslinių darbų, kuriuose nagrinėjama depresijos ir įvairių subjektyvių 

sveikatos rodiklių sąsaja yra gana daug, tačiau daugumos darbų išlieka ta pati problema, kuri buvo 

minėta kalbant apie depresijos gydymo tyrimus – depresija daţniausiai analizuojama kaip vienas 

rodiklis. Šiame darbe nagrinėjama sąsaja tarp atskirų savijautos komponentų, jų pokyčių ir 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo sričių, todėl galima ţymiai giliau paţvelgti į ligos – sveikatos 

procesą ir įvertinti subjektyvių sveikatos rodiklių naudingumą tiriant depresija sergančius asmenis.  

Kadangi darbe siekiama nagrinėti savijautą ir subjektyvų gyvenimo vertinimą, kurie remiasi 

subjektyviu asmens patyrimu, galima tikėtis, kad tam tikrą reikšmę čia gali turėti ir kultūriniai 

veiksniai, tokie kaip visuomenės tolerancija asmenims, sergantiems psichikos liga, poţiūris į 

stacionarinį gydymą ar reabilitacijos galimybės. Lietuvos sveikatos informacijos centro 

duomenimis, Lietuvoje vidutiniškai psichiatrijos ligoninėje gydomasi 28 dienas, taigi stacionarinio 

gydymo trukmė išlieka gana ilga, kai JAV vidutiniškai psichiatrijos ligoninėje praleidţiama apie 8 

dienas (Lieberman 1998). Nėra ţinoma, kaip gydymo trukmės skirtumai ir ilgas atskyrimas nuo 

įprastų gyvenimo sąlygų veikia asmens savęs ir savo gyvenimo vertinimą. 

Lietuvoje depresijai skirtų mokslinių darbų yra maţai. Galima paminėtini tokias disertacijas: 

Ţilinsko 2003 m., Leskausko 2000 m., Markevičiūtės 2003 m., Šinkariovos 2000 m., Adomaitienės 
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2004 m., Andriuškienės 2005 m. Depresijos pokyčiai stacionarinio gydymo laikotarpiu nagrinėti 

2001 m. Germanavičiaus darbuose. Įvertinus depresijos kaip sveikatos problemos mastą, galima 

teigti, kad mokslinių darbų šioje srityje nepakanka, todėl depresijos, o ypač jos psichologinių 

aspektų analizė yra prasminga ir aktuali. 

Taigi apibendrinant galima teigti, kad depresija sergančių asmenų subjektyvaus gyvenimo 

vertinimo ir savijautos sąsajos ir pokyčių stacionarinio gydymo laikotarpiu analizė yra aktuali ir 

prasminga, turinti praktinę reikšmę ir papildanti mokslinę šių reiškinių sampratą. Šis darbas naujas 

ir reikšmingas tuo, jog leis įvertinti depresija sergančių asmenų savijautos pokyčius gydymo 

psichiatrijos stacionare laikotarpiu bei nustatyti šių pokyčių veiksnius. Tai būtų naudinga 

praktikoje numatant ir organizuojant psichikos sveikatos prieţiūrą stacionarinio gydymo 

laikotarpiu. Rizikos veiksnių, susijusių su blogais gydymo rezultatais, ţinojimas leistų anksčiau 

atpaţinti asmenis, kuriems gydymo laikotarpiu turėtų būtų skiriamas papildomas dėmesys. Tai, kad 

gydymo rezultatai darbe analizuojami dviem aspektais – kaip blogos savijautos maţėjimas ir kaip 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo gerėjimas - leidţia išsamiau vertinti gydymo rezultatus ir įtraukti 

asmens fizinės sveikatos, psichologinio funkcionavimo, socialinių santykių ir aplinkos 

charakteristikas. Šios ţinios svarbios ne vien organizuojant pagalbą stacionarinio gydymo 

laikotarpiu, tačiau taip pat planuojant įvairiuose psichikos sveikatos prieţiūros lygmenyse 

dirbančių specialistų gydymo perimamumą.  

1.4. Darbo tikslas 

Nustatyti depresija sergančių asmenų savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsają, 

šių reiškinių pokyčius stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu ir įvykusių pokyčių sąsają, 

atsiţvelgiant į klinikinius ir sociodemografinius veiksnius bei kognityvinius gebėjimus.  

1.5. Darbo uţdaviniai 

Darbo tikslui pasiekti keliami šie uţdaviniai: 

1. Išanalizuoti depresija sergančių asmenų savijautos struktūrą stacionarinio depresijos 

gydymo pradţioje. 

2. Išanalizuoti savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsają stacionarinio gydymo 

pradţioje, atsiţvelgiant į klinikinius veiksnius (depresijos poţymių stabilumą, diagnozę, pašalinių 

ligų buvimą, ankstesnę stacionarinio gydymo patirtį), sociodemografinius rodiklius (amţių, lytį, 

šeimyninę padėtį ir išsimokslinimą) ir kognityvinius gebėjimus. 

3. Nustatyti savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčius stacionarinio depresijos 

gydymo laikotarpiu. 
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4. Nustatyti savijautos pokyčių sąsają su subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčiais 

stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu, atsiţvelgiant į klinikinius veiksnius (depresijos 

poţymių stabilumą, diagnozę, pašalinių ligų buvimą, ankstesnę stacionarinio gydymo patirtį), 

sociodemografinius rodiklius (amţių, lytį, šeimyninę padėtį ir išsimokslinimą) ir kognityvinius 

gebėjimus. 

5. Įvertinti pradinio subjektyvaus gyvenimo vertinimo prognozinę vertę numatant savijautą 

gydymo pabaigoje. 

1.6. Ginamieji teiginiai 

1. Psichologinių ir somatinių savijautos komponentų išskyrimas yra naudingas ir teikia 

papildomos informacijos analizuojant depresija sergančių asmenų sveikimą stacionarinio gydymo 

laikotarpiu. 

2. Depresija sergančių asmenų savijauta ir jos pokyčiai stacionarinio depresijos gydymo 

laikotarpiu yra reikšmingai susiję su subjektyviu gyvenimo vertimu ir jo pokyčiais gydymo 

laikotarpiu nepriklausomai nuo klinikinių, sociodemografinių veiksnių ir kognityvinių gebėjimų, 

tačiau atskiri savijautos komponentai yra nevienodai stipriai susiję su atskiromis subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo sritimis.  

3. Stacionarinio depresijos gydymo pabaigoje pasveikusių asmenų subjektyvus gyvenimo 

vertinimas išlieka ţemesnis nei nesirgusių asmenų. 

4. Subjektyvus gyvenimo vertinimas gydymo pradţioje prognozuoja savijautos vertinimą 

gydymo pabaigoje nepriklausomai nuo sociodemografinių, klinikinių ir kognityvinių veiksnių bei 

pradinės savijautos. 

1.7.  Disertacinio darbo rezultatų aprobacija 

Mokslo straipsniai periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose tarptautinėse 

mokslinės informacijos duomenų bazėse:  

1. Pranckevičienė, A. Goštautas, A. Klausimyno depresijos pokyčiams vertinti kūrimas ir 

taikymas stacionarinio gydymo sąlygomis. Medicinos teorija ir praktika 2007. 13 (1): 80-90.  

2. Goštautas, A.,  Pranckevičienė, A., Matonienė, V. Pozityvios sveikatos pokyčiai 

stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu. Visuomenės sveikata. 2006, 1(32):46-51 

3. Goštautas, A., Pranckevičienė, A., Matonienė, V. Changes in depression and quality of life 

during inpatient treatment of depression. Medicina 2006; 42 (6): 472-478.  
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Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų 

bazėse:  

4. Pranckevičienė, A., Goštautas, A. Cognitive variables as the treatment outcome predictors 

in depression. Psychology & Health 2007; 21 ( suppl. 1): 128 p.  

5. Goštautas, A., Pranckevičienė, A., Pauliukevičiūtė, A. Quality of life changes during 

treatment of depressive women. Psychology & Health 2007; 21 ( suppl. 1): 129 p.  

6. Pranckevičienė, A., Goštautas, A. Changes in positive mental health during depression 

treatment in psychiatric hospital. . Psychology & Health 2006; 21 ( suppl. 1): 124 p.  

Konferencijose ir kituose mokslo renginiuose skaityti pranešimai: 

7. Pranckevičienė, A., Goštautas, A. Cognitive variables as the treatment outcome predictors 

in depression. 21
th
 Conference of the EHPS “Health Psychology and Society”. 2007, rugpjūčio 15-

18, Mastrichtas, Nyderlandai. 

8. Goštautas, A., Pranckevičienė, A., Pauliukevičiūtė A. Quality of life changes during 

treatment of depressive women. 21
th
 Conference of the EHPS “Health Psychology and Society”. 

2007, rugpjūčio 15-18, Mastrichtas, Nyderlandai. 

9. Pranckevičienė, A. Kognityvinių rodiklių sąsajos su sveikimu stacionarinio depresijos 

gydymo laikotarpiu. VU MF, VU MF Visuomenės sveikatos instituto ir Valstybinio psichikos 

sveikatos centro organizuotame moksliniame praktiniame seminare „Pakankamos ir kompetetingos 

darbo jėgos uţtikrinimas psichikos sveikatos srityje“ iš ciklo „Nėra sveikatos be psichikos 

sveikatos“ 2007, sausio 31 d. Vilnius. 

10. Pranckevičienė, A. Depresija sergančių vyrų ir moterų gyvenimo kokybė ir jos kitimai 

stacionarinio gydymo laikotarpiu. VDU Teorinės psichologijos katedros, Psichologijos klinikos, 

Sveikatos psichologų sąjungos ir kt. organizuotoje konferencijoje „Depresija ir gyvenimo kokybė“. 

2006 geguţės 30 d. Kaunas.  

11. Pranckevičienė, A., Goštautas, A., Matonienė, V. Changes in health indicators during 

depression treatment in psychiatric hospital. First Symposium of the Central Eastern European 

Behavioural Medicine Network: Development of Behavoural Medicine in Central Eastern Europe: 

The Role of a Regional Network in Integrating Behavioural Medicine with Health Care, Health 

Policy and Education in the CEE Countries. 2005 spalio 14-16 Targu-Mures, Rumunija. 

12. Pranckevičienė, A. Changes in quality of life during inpatient treatment of depression. 

Europos psichiatrų asociacijos, epidemiologijos sekcijos, išvaţiuojamasis posėdis. 2005 balandţio 

22 d. Vilnius. 
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2. TYRIMŲ APŢVALGA 

2.1. Depresijos samprata 

Terminas „depresija“ yra gana plačiai vartojamas tiek kasdieninėje kalboje, tiek mokslinėje 

literatūroje ir suprantamas nevienareikšmiškai. Kaip nurodoma 2002 m. Hollonas, Thase, 

Markowitzius straipsnyje, sąvoka depresija apima įvairias būsenas, kurios gali skirtis tiek savo 

sunkumu, tiek trukme. Painiavą sudaro tai, kad depresija vadinamos būsenos apima nuo nedidelių 

nuotaikos svyravimų iki depresinio sindromo, kuris lemia ne vien emocijas, bet ir ţmogaus elgesį.  

Daugelyje mokslinių tyrimų ir medicininėje praktikoje, siekiant išvengti etiologijos ar 

depresijos mechanizmų prielaidų, depresija daţniausiai tyrinėjama tiesiog aprašomuoju būdu 

(Angst 1995). Lietuvoje, kuri depresijos diagnozavimui naudoja TLK-10 (1997), pagrindiniais 

depresijos poţymiais yra laikomi liūdna nuotaika, sumaţėję interesai ir pasitenkinimas, sumaţėjusi 

energija, padidėjęs nuovargis, maţas aktyvumas. Kiti įprasti poţymiai yra susilpnėjusi 

koncentracija ir dėmesys, sumaţėjęs savęs vertinimas ir pasitikėjimas savimi, kaltės ir 

bevertiškumo idėjos, niūrus ir pesimistinis ateities įsivaizdavimas, savęs ţalojimo ar saviţudybės 

idėjos ar veiksmai, sutrikęs miegas, sumaţėjęs apetitas. Netipiški depresijos poţymiai gali būti 

nerimas, motorinė aţitacija ar slopinimas, irzlumas, gausus alkoholio vartojimas, histrioninis 

elgesys, fobiniai ar obsesiniai simptomai, hipochondrinis susirūpinimas, emocinio reagavimo į 

malonias situacijas stoka, libido maţėjimas. 

Toks aprašomasis būdas yra patogus diagnozei nustatyti, tačiau nepadeda suprasti sutrikimo 

mechanizmo, sergančio ţmogaus patyrimo ar sveikimo proceso. Kaip teigia Carrollis (Carroll 

2005), depresijos samprata ir kriterijai vis dar yra sudėtinga problema, nes ligų klasifikacijos 

remiasi tik aprašomuoju, ateoriniu principu, pasiţymi ţemu prognostiniu validumu ir aiškinamąja 

galia.  

Šiame darbe depresija nagrinėjama remiantis darbo įvade minėtu sutrikimo modeliu. Taigi 

daroma prielaida, kad depresija yra psichikos sutrikimas, kuriam būdingi biologinio, psichologinio 

ir socialinio asmens funkcionavimo lygmenų pokyčiai. Toks poţiūris yra artimas Den Boerio ir kt. 

(Den Boer 1998) depresijos sampratai, kuria remiantis depresija apibrėţiama, kaip kompleksinis, 

sudėtingas nuotaikos sutrikimas, apimantis subjektyvų, afektinį, fiziologinį ir neuroendokrininį 

atsaką, bei kognityvinį įvertinimą. Taigi depresija turi ne tik biologinį pagrindą, bet taip pat 

patyrimo ir vertinimo komponentus.  

Biologinis depresijos mechanizmas nėra visiškai ţinomas. Depresija siejama su paveldėtu 

polinkiu susirgti, sutrikusiais neurocheminiais procesais, endokrinine sistema bei struktūriniais 

galvos smegenų pokyčiais (Davison, Neal, Kring 2004). Biologinius depresijos pagrindus 

patvirtina tai, jog ji gana sėkmingai gydoma medikamentais. Mokslininkai Wongas ir Licinio 
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(Wong ir Licino 2001) nurodo, kad antidepresantai padeda maţdaug 60%  sergančių depresija 

asmenų. 

Kita vertus, depresijos simptomai turi psichologinį turinį. Kaip teigia Gilbertas (Gilbert 

2002), depresija yra gąsdinantis, emocijų kupinas patyrimas, kuriame asmuo jaučiasi įkalintas. 

Psichologinis depresijos turinys ypač gerai atskleidţiamas kokybinėse depresijos studijose. 

Pavyzdţiui, 2001 m. Hedelin ir Strandmark, nagrinėjusios depresijos patyrimą fenomenologinės 

analizės būdu teigia, kad depresijos esmėje glūdi vis iš naujo patiriamas gilus vidinis skausmas ir 

padidėjusio savo jautrumo bei paţeidţiamumo suvokimas. Kito tyrimo, kuriame buvo nagrinėjama, 

kaip pacientai suvokia nerimą ir depresiją, pagrindinės temos, susijusios su šiais išgyvenimais, 

buvo pastangos įveikti nemalonius jausmus ir mintis, jausmas, jog pasaulis yra nesaugus ir 

priešiškas, ir pagalbos ieškojimas  (Kadam 2001). Hedelin ir Strandmark teigia, kad depresija 

paveikia visus asmens gyvenimo aspektus: fizinį, psichinį, socialinį ir dvasinį, o skaudus ankstesnis 

patyrimas susilieja su dabartine situacija. Panašias idėjas galima rasti ir kito mokslininko ir ţymaus 

psichoterapeuto Franklio darbuose (Frankl 2000). Kalbėdamas apie melancholiją Franklis teigia, 

kad melancholijoje glūdinti liga sukelia tik tokius simptomus kaip psichomotorinis ir sekrecinis 

slopinimas, tačiau patys melancholijos išgyvenimai atsiranda dėl asmens ligos ir ţmogiškųjų 

elementų sąveikos. Franklis teigia, kad „psichofizinis nepakankamumas yra unikaliai ţmogiškai 

išgyvenamas, kaip įtampa tarp to, kuo asmuo yra, ir to, kuo jis turi būti“ (Frankl 2000: 62). 

Gretinant biomedicinos ir socialinių mokslų tyrimų duomenis, akivaizdu, jog depresija turi 

būti nagrinėjama kaip daugialypis reiškinys, neišvengiamai artėjama prie biopsichosocialinio 

depresijos modelio. Remiantis biopsichosocialiniu modeliu, depresiją galima nagrinėti kaip 

hierarchinę struktūrą, kurios pagrindas yra biologiniai mechanizmai. Sutrikusi fiziologinė sistema 

veikia psichologinę ir elgesio sistemas, kurios savo ruoţtu palaiko emocinę būseną, formuoja savęs 

vaizdą  ir  per patyrimą vėl veikia fiziologiją (Gilbert 2002). 

1 pav. (psl. 15) susietas įvade aprašytas ligos modelis, biopsichosocialinė depresijos samprata  

ir šiame darbe daroma prielaida, kad savijauta sergant depresija yra procesas ir formuojasi 

sąveikaujant su aplinka. 

Depresijos ligos komponentas yra biologinis mechanizmas, kuris gali būti paskatintas tiek 

endogeninių, tiek egzogeninių veiksnių. Biologinis depresijos lygmuo yra ikisuvokiminis, t.y. 

asmuo tiesiogiai biologinių pokyčių nejaučia (pavyzdţiui, asmuo tiesiogiai nejaučia pasikeitusio 

sinapsių aktyvumo). Tai, ką įprasta laikyti depresija – liūdesys, aktyvumo maţėjimas, suicidinės 

tendencijos ir kiti nusiskundimai – yra psichologinis depresijos lygmuo, savijauta.  
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1 pav. Depresijos modelis 

Savijautos formavimosi procesas yra sudėtingas ir priklauso ne vien nuo biologinių pokyčių. 

Biologinės sistemos pokyčiai sukuria pirminius depresijos simptomus – kaţkas keičiasi asmens 

savijautoje (pavyzdţiui, imamas jausti nuovargis, energijos stoka, sutrinka miegas). Tačiau 

savijautos pokyčiai taip pat yra asmens analizuojami, vertinami, interpretuojami, susilaukia tam 

tikros reakcijos iš aplinkos. Visa tai formuoja išplėstinius depresijos simptomus, kurie nebūtinai 

yra tiesiogiai susiję su biologiniais pokyčiais (pavyzdţiui, dėl padidėjusio nuovargio ţmogui darosi 

sunku atlikti kasdienius darbus, dėl ko jis susilaukia kritikos iš aplinkinių, pats jaučiasi 

nepatenkintas savimi, atsiranda mintys, jog jis niekam tikęs).  

Blogėjanti psichologinė savijauta gali vėl veikti tiek biologinį depresijos mechanizmą, tiek 

konteksto vertinimą, tiek kurti neigiamas depresijos pasekmes, t.y. lemti socialinį depresijos 

lygmenį ir apskritai asmens gyvenimą.  

1 pav. pateikiamas depresijos modelis yra hipotetinis. Norint tokį modelį visiškai patikrinti 

reikėtų longitudinio tyrimo, biologinių rodiklių vertinimo, išsamios savijautos ir gyvenimo 

konteksto stebėsenos. Šiame darbe analizuojamas tik psichologinis depresijos lygmuo – savijauta. 

Tačiau jei atskiri savijautos komponentai yra skirtingai susiję su biologinėmis depresijos 

prieţastimis (vieni nusiskundimai kyla tiesiogiai, kiti – per psichologinius procesus), tai galima 

tikėtis, kad analizuojant savijautos struktūrą turėtų būti galima aptikti tam tikras nusiskundimų 
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grupes ar bendresnius faktorius. Taigi tai skatina kelti hipotezę, jog sergant depresija savijauta 

turėtų turėti somatinių ir psichologinių komponentų. 

Vien analizuojant TLK-10 (1997) nurodomus depresijos poţymius, galima stebėti, kad 

depresijos simptomai gana ryškiai skiriasi savo sudėtingumu: vieni iš jų tiesiogiai išreiškia elgesį ar 

būseną (pavyzdţiui, aktyvumo maţėjimas), kiti - vertinimą ir interpretaciją (pavyzdţiui, mintys, 

kad gyvenimas neturi prasmės). Taigi vieni depresijos simptomai atrodo daugiau susiję su 

biologiniais veiksniais (pavyzdţiui, slopinimu), kiti – su psichologiniais procesais (pavyzdţiui, 

asmens mintys, kad jis yra našta savo artimiesiems). 

Daugiafaktorė struktūra gaunama faktorizuojant daugelį šiuo metu naudojamų depresijos 

klausimynų. Pavyzdţiui, analizuojant Becko depresijos inventarijaus II (BDI-II) faktorinę struktūra 

daţniausiai gaunami du faktoriai: somatinis-afektinis ir kognityvinis (Viljoen 2003). Analizuojant 

geriatrinės depresijos skalės faktorinę struktūrą gautas penkių faktorių modelis: liūdna nuotaika, 

energijos stoka, pozityvūs jausmai, sujaudinimas ir socialinė izoliacija (Sheik 1991). Hamiltono 

depresijos vertinimo skalės faktorinė struktūra paprastai turi nuo dviejų iki aštuonių faktorių 

(Bagby 2004). Zungo depresijos vertinimo skalės faktorinė analizė didelėje studentų imtyje parodė, 

kad šios skalės struktūra taip pat daugiafaktorė (Kitamura 2004). Kitamura ir kt. (Kitamura 2004) 

teigia, jog Zungo depresijos skalę sudaro afektinių, kognityvinių ir somatinių nusiskundimų grupės, 

ir skalės rezultatai turėtų būti interpretuojami atsiţvelgiant į šių faktorių reikšmes, o ne į bendrą 

balą. 

Vis dėlto, šiuo metu turimus depresijos struktūros duomenis labai  sunku apibendrinti. 

Įvairiuose tyrimuose gaunamos faktorinės depresijos klausimynų struktūros daţnai yra nestabilios 

(Dunkel 2002; Richter 1998; Bagby 2004). Gana didelė problema yra tai, kad įvairiais depresijos 

vertinimo instrumentais gaunami duomenys yra maţai lyginami, nes ne visada aišku, kas konkrečiu 

metodu matuojama: klinikinė depresija, ikiklinikinė būsena, kodėl į vertinimą įtraukti vieni ar kiti 

nusiskundimai. Taigi depresija sergančių asmenų savijautos struktūros tyrimai vis dar išlieka 

aktualia problema. 

2.2. Depresija sergančių asmenų savijautos pokyčiai gydymo laikotarpiu 

Depresijos gydymas, nesvarbu ar jis yra farmakologinis ar psichoterapinis, yra skirstomas į 

tris etapus. Ūmi fazė paprastai trunka iki 6 – 8 savaičių (NIMH 1999) ar ilgiau (Hirschfelf 2001). 

Jos metu siekiama stabilizuoti depresijos simptomus ir gauti gydymo atsaką. Gydymo atsaku 

laikoma būsena, kai depresijos poţymių intensyvumas sumaţėja 50% nuo pradinio intensyvumo 

(Kennedy 2002). Tęstinė fazė prasideda tada, kai pasiekiama simptomų stabilizacija ir tęsiasi tol, 

kol pasiekiama visiška remisija (Hirschfeld 2001). Jei šiuo laikotarpiu depresijos simptomai grįţta, 

tai vadinama atkryčiu. Palaikomoji fazė prasideda depresijos epizodui pasibaigus. Šios fazės tikslas 
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– pasikartojančių epizodų prevencija (Hirschfeld 2001). Nėra tiksliai ţinoma, kiek laiko reikia, kad 

buvęs depresijos epizodas būtų visiškai pasibaigęs, ir palaikymo nebereikėtų, tačiau manoma, kad 

turėtų praeiti ne maţiau nei 6 mėnesiai nuo pradinės remisijos (Hollon, Thase, Markowitz 2002). 

Įvairiuose tyrimuose pateikiami depresijos gydymo rezultatai yra nevienareikšmiški, 

priklauso nuo tyrimo trukmės ir pasveikimo kriterijų. Mulderio ir kt. (Mulder 2006) tyrime 

nurodoma, kad tiriant ambulatoriniu lygmeniu nuo depresijos gydomus tiriamuosius, jų per 6 

mėnesius visiškai pasveiko 58%, 31% pasiekė simptomų remisijos, bet vėliau būsena blogėjo, 11% 

depresija išliko visus 6 mėnesius.  Hirschfeldas (Hirschfeld 2001) nurodo, jog maţdaug 1/3 

tiriamųjų, kurių gydymo rezultatai ūmios fazės metu buvo geri, atkrinta tęstinės gydymo fazės 

metu. Mouchabaco ir kt. (Mouchabac 2003) tyrimas rodo, kad ambulatoriniu ūmios gydymo fazės 

laikotarpiu visiškai pasveiko tik 32% tiriamųjų, 20% tiriamųjų depresiškumo lygis išliko labai 

aukštas.  Kitame tyrime nurodoma, kad net 23% depresija sergančių pacientų neturėjo nei vienos 

besimptomės dienos per metus (Judd 2000).  

Tiriant stacionarinio gydymo, kuris daţniausiai apima ūmią ir tęstinę gydymo fazes, 

rezultatus, visiškai pasveiksta apie ½ visų tiriamųjų. Zubenko ir kt. 1994 m. tyrė vyresnio amţiaus 

(vidurkis 71 metai) pacientus stacionarinio gydymo laikotarpiu ir nustatė, kad per vieną mėnesį 

visiškai pasveiko beveik 50% tiriamųjų. Kitame tyrime buvo vertinami depresiškumo rodikliai 

praėjus dvejiems metams po stacionarinio gydymo (Bothewll ir Scott 1997). Buvo nustatyta, jog 

visiškai pasveiko 57% tiriamųjų. Lauberas, Lay ir Rossleris nagrinėję pirmą kartą stacionarizuotų 

depresija sergančių tiriamųjų stacionarizacijos rodiklius per penkerius metus, nurodo,  kad 79,9% 

tiriamųjų daugiau stacionare nebesigydė (Lauber, Lay, Rossler 2006).  

Tyrimų, kurie sistemiškai nagrinėtų atskirų savijautos komponentų pokyčius gydymo 

laikotarpiu, yra maţai. Daugelis autorių pripaţįsta, kad nemaţa dalis depresija sergančių asmenų, 

ypač jei gydymas yra tik medikamentinis, gydymo metu visiškai nepasveiksta (Fava, Ruini 2005; 

McIntyre, O,Donovan 2004; Sheldon, Tomarken 2001, Tranter 2002). Net ir tie pacientai, kurie 

pagal standartinius kriterijus atitinka remisiją (HAMD-17 7), gali skųstis išlikusiais kai kuriais 

depresijos poţymiais. Tai skatina kelti hipotezę, jog atskiri depresija sergančių asmenų savijautos 

komponentai keičiasi nevienodai. Pavyzdţiui, Nierenbergo ir kt. duomenimis, 80% tiriamųjų, kurie 

buvo vertinami kaip visiškai pasveikę po 8 savaičių gydymo, skundėsi išlikusiu bent vienu 

depresijos poţymiu, o daugiau kaip 30% tiriamųjų išsakė daugiau nei tris likusius poţymius 

(Nierenberg 1999). Paykelis ir kt. nurodo, kad daţniausiai po medikamentinio gydymo bent lengvu 

lygmeniu liekantys depresijos poţymiai yra depresiška nuotaika, sumaţėjęs darbingumas ir 

aktyvumas, nerimas, seksualinė disfunkcija (Paykel 1995). Sunkios depresijos poţymiai – 

ankstyvas nubudimas ryte, sulėtėjimas, aţitacija, hipochondriškumas, svorio kritimas ar kritikos 

stoka – po gydymo lieka retai (Tranter  2002). 
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Tiriamų vyresnio amţiau pacientų (vidutinis amţius 67 metai), po gydymo daţniausiai 

liekantys depresijos poţymiai buvo apatija, nerimas, energijos stoka, nemiga, kaltės jausmai ir 

libido sumaţėjimas (Opdyke 1996/97). Kiti autoriai nurodo, kad daţniausiai liekančiais depresija 

sergančių pacientų nusiskundimais buvo generalizuotas ir somatinis nerimas bei dirglumas (Fava 

1994). Nierenbergo ir kolegų tyrime nurodoma, kad po gydymo labai retai buvo išsakomos 

suicidinės mintys ar pasireiškė depresiška nuotaika (Nierenberg 1999). 

Po gydymo liekantys depresijos poţymiai yra vieni iš svarbiausių rodiklių, prognozuojančių 

greitą depresijos atkrytį ir chronišką eigą (Fava, Ruini, 2005; Nierenberg, Petersen, Atpert 2003). 

Pavyzdţiui, Lauberis, Lay ir Rossleris nurodo, kad simptomų išnykimas pirmos hospitalizacijos 

metu buvo susijęs su trumpesne gydymo trukme ir maţesniu pakartotinų hospitalizacijų skaičiumi 

ateityje (Lauber, Lay, Rossler 2006). Autoriai daro išvadą, jog klinikinių depresijos simptomų 

išnykimas stacionarinio gydymo metu yra svarbus ilgalaikei ligos eigos prognozei. Todėl siekiant 

optimalių gydymo rezultatų, depresijos pokyčių vertinimas gydymo laikotarpiu yra ypač svarbus 

(Bush 2004). Ţinant, kaip atskiri savijautos komponentai keičiasi gydymo laikotarpiu, kurie iš jų 

yra jautresni medikamentiniam, kurie psichoterapiniam gydymui, būtų galima pagerinti gydymo 

rezultatus, ir kartu sumaţinti depresijos epizodų pasikartojimo riziką. 

Mokslinėje spaudoje gana daug diskutuojama apie kombinuoto medikamentinio ir 

psichologinio depresijos gydymo prasmingumą (Fava 2005; Friedman 2004; Hollon, Thase, 

Markowitz 2002; Lam, Kennedy 2004; Miklowitz 2005; Otto, Smiths, Reese 2005; Scott 2000). Iš 

tikrųjų prasminga medikamentinio ir psichologinio gydymo jungtis gali būti pasiekta tuomet, kai 

bus aiškiau suprantamas pats gydymo poveikio mechanizmas. Jei depresija apibrėţiama kaip 

hierarchinis biopsichosocialinis procesas, svarbu suprasti, kaip skirtingi poveikiai keičia įvairių 

sistemos lygmenų funkcionavimą. 

Kaip nurodo Gilbertas, kartais klinikiniai psichologai elgiasi taip, lyg biologiniai procesai 

neturėtų nieko bendro su kentėjimu (Gilbert 2002). Praktiškai vieningai sutariama, kad neigiamas 

psichologinis patyrimas daro neigiamą įtaką biologinei sistemai. Tai ypač išryškėja analizuojant 

depresijos sąsają su somatine sveikata. O„Donovano duomenimis, atskirus somatinius skundus 

išsako 69-76% depresija sergančių asmenų, o maţdaug pusė jų turi daugiau nei vieną nusiskundimą 

(O„Donovan 2004). Depresija sergantys asmenys 30-50% daugiau naudoja medicinos paslaugas, 

taigi išauga išlaidos (Kupfer, Frank 2003; McIntyre, O„Donovan 2004). Depresija sergančių 

ţmonių mirtingumas dėl natūralių prieţasčių taip pat didesnis nei bendrojoje populiacijoje (Hansen 

Hoyer, Mortansen, Olessen 2000). 

Kita vertus, bet koks psichologinis patyrimas nėra įmanomas be biologinės sistemos veiklos. 

Glaudų ryšį tarp psichologinių išgyvenimų ir biologinių sistemų veiklos ypač gerai iliustruoja 

Harmer ir kolegų tyrimas, kuriame buvo eksperimentiškai nagrinėjamas antidepresantų poveikis 
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negatyvaus mąstymo klaidai (Harmer 2003). 24 sveikiems savanoriams buvo duota vienkartinė 

antidepresanto reboxetino arba placebo dozė ir prašoma atlikti emocijų atpaţinimo, emocijų 

kategorizacijos ir emocinės atminties uţduotis. Tiriamųjų, kurie gavo antidepresanto dozę, nuotaika 

nesikeitė, tačiau jiems atliekant uţduotis daţniau buvo pastebimas teigiamas suvokimas negu 

neigiamas suvokimas. Autoriai teigia, jog antidepresantai veikia lygiai tokiu pat principu, kaip 

psichologinis gydymas, t.y. maţina negatyvų mąstymą informacijos apdorojimo metu.  Kaip 

nurodo Otto, Smits ir Reesse, psichologinės ir psichofarmakologinės intervencijos turi skirtingą 

veikimo kryptį: vaistai veikia „iš apačios į viršų“, t.y. keičiant fiziologinius procesus siekiama 

patyrimo pokyčio, psichologinės intervencijos veikia „iš viršaus į apačią“, t.y. per patyrimą 

siekiama fiziologinių procesų normalizacijos ir stabilizacijos (Otto, Smits, Reesse 2005). Taigi 

gydymas vaistais ir psichologinės intervencijos depresijos atveju nėra kaţkas visiškai skirtingo ar 

nesuderinamo, o greičiau priemonės, veikiančios tą patį sutrikimą tik skirtinguose jo lygmenyse. 

Jei medikamentai ir psichologinės intervencijos veikia tą pačią sistemą, tada iškyla klausimas, 

kiek gydymo metodai vienas kitą dubliuoja. Miklowitzius nurodo, jog pokyčiai vieno tipo gydymo 

metu gali sumaţinti poreikį kito tipo gydymui, kombinuotas gydymas nėra vienodai efektyvus 

įvairiuose depresijos gydymo etapuose (Miklowitz 2005). Vis dėlto analizuojant depresiją kaip 

biopsichosocialinį darinį, galima tikėtis, jei medikamentinis ir psichologinis gydymas veikia tą 

pačią sistemą įvairiomis kryptimis, tai sisteminis poveikis, priešingai nei vienos krypties poveikis, 

turėtų padėti pasiekti greitesnio ir visiško pasveikimo, nei vienos krypties poveikis. Ir atvirkščiai, 

jei gydymas bus tik medikamentinis, tai pirmiausia turėtų pasikeisti savijautos komponentai, susiję 

su  biologiniais procesais ir maţiau keistis savijautos komponentai, susiję su psichologiniais 

procesais. Taigi šiame darbe keliama hipotezė, kad stacionarinio gydymo, kuriame dominuoja 

medikamentinės intervencijos, laikotarpiu labiau keisis somatiniai savijautos komponentai nei 

psichologiniai savijautos komponentai. 

Apţvelgę daugelio depresijos gydymo studijų rezultatus, Friedmanas ir kt. nurodo, kad būtent 

stacionarinio depresijos gydymo bei ūmios gydymo fazės laikotarpiu kombinuotos medikamentinės 

ir psichosocialinės intervencijos yra naudingiausios ir pagrįsčiausios (Friedman 2004). Gerų 

gydymo rezultatų pasiekiama rečiau jei depresija sunki ar chroniška; gydoma tik medikamentais ar 

tik psichoterapija; sutrikimą lydi reikšmingos psichosocialinės problemos, kurios gali paskatinti 

atkrytį (Friedman 2004). Tačiau galvojant apie stacionarinio gydymo specifiką: paciento atskyrimą 

nuo įprastos aplinkos, ribotus kontaktus su artimais ţmonėm ir negatyvų visuomenės poţiūrį į 

stacionarinį gydymą, ribotą laiko tarpą, per kurį pagalba gali būti suteikta, psichologinės 

intervencijos turėtų turėti aiškius tikslus ir pagrindines kryptis. Todėl svarbu ţinoti, kokiais 

ribotumais pasiţymi medikamentinis depresijų gydymas ir kokiose srityse psichologas 

stacionarinio gydymo laikotarpiu galėtų būti naudingiausias. Šiame darbe analizuojami depresija 
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sergančių asmenų savijautos pokyčiai gydant medikamentais, todėl tikimasi, kad tokia analizė leis 

geriau pamatyti standartinio stacionarinio gydymo trūkumus bei numatyti pagalbos kryptis, kuriose 

psichologinė pagalba būtų pati prasmingiausia.  

2.3. Sveikatos ir psichikos sveikatos samprata 

Šio darbo įvade sveikata apibrėţta kaip asmens ir aplinkos sąveikos sėkmė; daroma prielaida, 

kad sveikatos procesas gali būti paţįstamas iš subjektyvaus asmens patyrimo, o vertinimas turi 

apimti kaip galima daugiau asmens gyvenimo charakteristikų. Šioje darbo dalyje siekiama pagrįsti 

tokią sveikatos sampratą ir jos prasmę. 

Pamatinė šio darbo koncepcija remiasi PSO sveikatos samprata. PSO sveikatą apibrėţia kaip 

„visiškos fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būseną, o ne vien ligos ar negalios nebuvimą“ 

(WHO 2004: 10.). Tai labai plati apibrėţtis, kuri dėl savo abstraktumo susilaukė nemaţai kritikos, 

kartais vadinama nefunkcionalia, beprasme, įmantria (Bok 2004). Apibendrindama visą sveikatos 

apibrėţties kritiką Bok nurodo, kad šis sveikatos apibrėţtis gali būti vertinga tik kaip istorinis 

dokumentas, parodantis laikmečio, kuriuo ji buvo suskurta realijas, bet jokiu būdu negali būti 

vartojama sveikatos įvertinimui ar politikos formavimui (Bok 2004). 

Vis dėlto visiškai sutikti su tokia Bok kritika negalima. PSO sveikatos apibrėţtis vertinga tuo, 

jog aiškiai nurodo, kad sveikata yra daugiamodalis reiškinys, turintis biologinį, psichologinį ir 

socialinį komponentus ir organizuojant sveikatos prieţiūrą kiekvienam iš šių komponentų turi būti 

skiriamas dėmesys. Asadi-Lari ir kt. taip pat nurodo, kad nors ši apibrėţtis yra utopiškas ir 

ambicinga, tačiau ji vertinga tuo, jog aiškiai parodo, koks turėtų būti sveikatos prieţiūros 

intervencijų tikslas (Asadi-Lari 2004). Taigi galvojant apie sveikimo procesą, siekiamybė turėtų 

būti ne simptomų išnykimas, o visuminės sveikatos grąţinimas.  

Suvokti PSO siūlomą sveikatos sampratą daţnai trukdo siauresnis medicininis poţiūris į 

sveikatą. Pavyzdţiui, „Medicinos enciklopedijoje“ (1993) sveikata apibrėţiama kaip „fizinis ir 

dvasinis individo ir visuomenės normalumas“, o norma, kaip „tam tikra būklė, kuri iki tam tikros 

ribos, nelaikytina nei liga, nei patologija, nei rizikos faktoriumi“. Taigi sveikata siejama su 

sutrikimų ar patologijos nebuvimu. PSO sveikatą apibrėţia kaip gerovės būseną. „Lietuvių kalbos 

ţodyne“ (1956) ţodis gerovė paaiškinamas kaip „geras buvimas“. Taigi sveikata yra geras buvimas 

arba geras gyvenimas, moksline terminologija – gyvenimo kokybė.  

Jei sveikata apibrėţiama kaip gerovė, atsiţvelgiant į ţmogaus gyvenimo sudėtingumą bei 

dinamiškumą, kyla klausimas, ar tokio apibendrinto konstrukto nagrinėjimas turi kokią nors 

prasmę. Galvojant apie prasmę, svarbi yra iš biopsichosocialinio modelio ateinanti idėja, jog 

ţmogus egzistuoja didėjančio sudėtingumo kontekste, o biologinis, psichologinis ir socialinis 

elementai gali būti suvokiami kaip hierarchinės sistemos lygmenys (Pilgrim 2002). Ţemesni 
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sistemos lygmenys yra būtini aukštesniųjų lygmenų egzistavimui, tačiau ţemesniųjų lygmenų 

nepakanka aprašyti ar paaiškinti aukštesniųjų lygmenų prigimčiai (Pilgrim 2002). Taigi ligos 

nebuvimas yra svarbi prielaida asmens gerovei, bet negali visiškai jos paaiškinti. Tam, kad ţmogus 

būtų sveikas, reikia, kad jis pasiţymėtų gera fizine ir psichikos sveikata, turėtų gerus ir prasmingus 

ryšius su aplinka, t.y. socialine sritimi. Kaip nurodo Malmas ir kt. (1981, cit. pgl. Oliver 1997), 

adekvačiai aprašyti visuminę paciento egzistenciją, o ne vien atskiras jos dalis, yra mokslinis 

iššūkis. Visiškai suprasti ţmogų galima tik tada, kai apimama ţmogaus gyvenimo visuma 

(Zlatanovič 2000).  

Dar vienas kylantis klausimas - kaip matuoti tokį sudėtingą reiškinį kaip sveikata. Remiantis 

hierarchiniu biopsichosocialiniu modeliu, sveikatos rodikliai gali skirtis atsiţvelgiant į 

hierarchinėje sistemoje pasirinktą atskaitos tašką. Biologiniai sveikatos rodikliai daugeliu atveju 

gali būti objektyviai matuojami (pavyzdţiui, kraujo tyrimas), o psichologiniu lygmeniu rodikliai 

gali būti tiek objektyvūs (pavyzdţiui, stebimas elgesys), tiek subjektyvūs (pavyzdţiui, savęs 

vertinimas). Reikia pabrėţti, kad pats sveikatos skirstymas į fizinę, psichinę ir socialinę sritis yra 

sąlyginis, nes šios sritys nuolat sąveikauja ir viena kitą lemia. Pavyzdţiui, remiantis psichikos 

gerove tam tikru lygmeniu gali būti nagrinėjama ir bendroji sveikata, nes nors fizinės sveikatos 

rodikliai gali būti visiškai objektyvūs, tuo pat metu jie yra asmens patiriami, interpretuojami, 

vertinami ir įgauna savitą prasmę ţmogui per psichikos veiklą. Taigi atskaitos tašku pasirinkus 

psichologinį sveikatos lygmenį, galima įvertinti ne vien grynai psichologinius reiškinius, bet taip 

pat psichologines bendrosios sveikatos, fizinės sveikatos ir socialinės gerovės reprezentacijas. Taip 

įvertinamas visuminis sveikatos procesas paties jį patiriančio asmens akimis. 

Kadangi šiame darbe nagrinėjama depresija, t.y. psichikos sutrikimas, gydymo intervencijos 

yra daugiausiai skirtos psichikos sveikatos grąţinimui. Taigi svarbu apibrėţti, kas yra psichikos 

sveikata, ir koks jos santykis su bendrąja sveikata.  

Katschingas ir Schrankas nurodo, jog apskritai galima išskirti tris pagrindinius psichikos 

sveikatos modelius: kontinuumo, pozityvųjį ir funkcinį (Katsching, Schrank 2003). 

1. Kontinuumo modelis yra tradiciškiausias ir įprastas medicinoje. Šiuo atveju psichikos 

sveikata suprantama kaip psichikos sutrikimų nebuvimas. Kadangi šis poţiūris iš esmės 

prieštarauja ankščiau aptartai sveikatos apibrėţčiai, plačiau darbe jis nebus nagrinėjamas. 

2. Remiantis pozityviuoju modeliu, psichikos sveikata suprantama kaip tam tikrų savaime 

vertingų asmens savybių ar charakteristikų, tokių kaip teigiamas savęs vertinimas, sugebėjimas 

priimti pokyčius, subjektyvus gerovės jausmas ir kt., buvimas. Pozityvusis psichikos sveikatos 

modelis turi stiprų individualųjį psichologinį akcentą. 

3. Remiantis funkciniu psichikos sveikatos modeliu psichikos sveikata yra suprantama dar 

plačiau, akcentuojami tiek individualūs apsaugos veiksniai, tiek socialinis kapitalas. Šiuo atveju 
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psichikos sveikata gali būti suprantama kaip „pusiausvyros būsena tarp asmens ir aplinkos“ 

(Lahtinen 1999: 29). 

2.3.1. Pozityvusis poţiūris į psichikos sveikatą 

Psichologijoje pozityviosios psichikos sveikatos sąvoka pirmiausias siejama su Johodos 

darbais (Compton 2005; Secker 1998; WHO 2004). Jahoda išskiria šešis psichikos sveikatos 

kriterijus: teigiamas poţiūris į save; augimas, vystymasis ir savęs aktualizavimas; darni asmenybė; 

autonomiškumas, geras realybės suvokimas ir meistriškumas, apimantis gerus adaptacinius 

gebėjimus (cit. pgl. Compton 2005). Šioje teorijoje akcentuojamos psichologinės charakteristikos, 

kurios padeda ţmogui kurti gerus ir prasmingus santykius bei siekti gyvenimo tikslų. 

Pozityviajam poţiūriui gali būti priskirta ir PSO psichikos sveikatos samprata. PSO psichikos 

sveikatą apibrėţia kaip „gerovės būseną, kurioje asmuo gali realizuoti savo gebėjimus, įveikti 

įprastus gyvenimo stresus, produktyviai dirbti ir būti naudingas savo bendruomenei“ (WHO 2004: 

10).  Taigi psichikos sveikata, kaip ir bendroji sveikata, yra ne vien tik psichikos ligų ar sutrikimų 

nebuvimas (WHO 2004). PSO psichikos sveikatos apibrėţtyje akcentuojamos pozityvios ir 

savaime vertingos charakteristikos: produktyvumas, sugebėjimas įveikti sunkumus, savęs 

realizavimas bei asmens sąsaja su bendruomene.  

Pozityvioji psichikos sveikata taip pat gana daţnai moksliniuose darbuose vertinama 

remiantis Antonovsky salutogenezės teorija (Korkeila 2000). Antonovsky teigė (cit.pgl., Eriksonn 

ir Lindstrom 2005), kad nuo to, kaip asmuo suvokia pasaulį, priklauso jo sveikata. Yra svarbūs trys 

psichikos sveikatos komponentai: asmens sugebėjimas suprasti, kas vyksta; sugebėjimas suvaldyti 

situaciją savo paties ar kitų pagalbos dėka ir sugebėjimas suprasti situacijos prasmę (Eriksonn, 

Lindstrom 2005). Šių trijų komponentų - suvokimo (kognityvinis), valdymo 

(instrumentinis/elgesinis) ir prasmės (motyvacinis) – buvimas lemia asmens vidinę darną (sense of 

coherence) ir sugebėjimą pasinaudoti bendraisiais atsparumo ištekliais (general resistance 

resourses), tokiais kaip ţinios, asmenybės vientisumas, intelektas, socialinis palaikymas, dvasinės 

vertybės ir kt. (Eriksonn, Lindstrom 2005). Vidinės darnos jausmas yra aukštesnio apibendrinimo 

lygmens atsparumo komponentas ir apima konkretesnes sunkumų įveikimo strategijas (Richardson, 

Ratner 2005). Tyrimai patvirtina vidinės darnos sąsają su įvairiais psichikos sveikatos indikatoriais: 

nerimu, depresija, subjektyvia gerove, laime, savęs vertinimu (Chimich, Nekalaichuk 2004; 

Javtokas 2005). 2001 m. Lietuvoje atliktu dideliu populiaciniu tyrimu nustatyta, jog ţema vidinė 

darna buvo susijusi su vyresniu amţiumi, blogiau vertinama sveikata, streso ir depresijos 

poţymiais. Ţema vidine darna pasiţymėjo net 60,1% respondentų (Javtokas 2005).  

Pozityviajam poţiūriui į psichikos sveikatą priskiriamas ir psichologinės gerovės modelis. 

Ryff ir Singer taip pat skiria šešis psichologinės gerovės kriterijus: savęs priėmimas; asmenybės 
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augimas; pozityvus santykis su kitais; autonomiškumas; gyvenimo tikslo turėjimas ir sugebėjimas 

įvaldyti aplinką (Ryff, Singer 1998). Modelio centre vėl yra asmuo ir jo psichologinės 

charakteristikos. Nors psichologinės gerovės rodikliai gana stipriai koreliuoja su simptomų 

skalėmis (Ruini 2003), tyrimai taip pat patvirtina, kad psichologinė gerovė nėra tik teigiamas ligos 

kontinuumo kraštas, o greičiau atskiras psichikos sveikatos komponentas (Ryff 2006).  

Tiek Jahodos, tiek Ryff, tiek Antonovsky modeliai atstovauja eudemoniniam gerovės 

supratimui, teigdami, kad pagrindiniai psichikos sveikatos komponentai yra asmens realizacija ir 

tikslai. Teigiama, kad eudemoninis gerovės jausmas nėra bruoţas, o greičiau dinaminė asmens 

charakteristika, kintanti asmeniui patiriant įvairius gyvenimo įvykius (Ryff, Singer, Dienberg-Love 

2004). 

Pozityviajam poţiūriui į psichikos sveikatą taip pat priskiriamas subjektyvios gerovės 

modelis. Subjektyvus gerovės jausmas remiasi asmens kognityviniu ir emociniu savo gyvenimo 

įvertinimu (Diener 2000). Subjektyvi gerovė yra mokslinis termino „laimė“ atitikmuo. Skiriami 

trys subjektyvios gerovės komponentai: bendras pasitenkinimas gyvenimu, teigiamas emocingumas 

ir neigiamas emocingumas. Taigi aukšta subjektyvia gerove pasiţymintis ţmogus patiria 

pasitenkinimą gyvenimu, yra linkęs jausti teigiamas emocijas ir išgyventi kuo maţiau neigiamų 

emocijų (Šilinskas, Ţukauskienė 2004). Šiame modelyje ypač svarbus subjektyvumo elementas - 

svarbiausiu psichikos sveikatos kriterijumi yra subjektyvus paties ţmogaus vertinimas. 

Dieneris nurodo, kad kiekvienas asmuo pasiţymi tam tikru subjektyviu gerovės lygiu, kuris 

santykinai stabilus (Diener 2000). Teigiami ar neigiami gyvenimo įvykiai gali laikinai pakeisti 

gerovės vertinimą, tačiau ilgainiui grįţtama į asmens būdingą gerovės lygį. Subjektyvios gerovės 

lygmens stabilumą lemia tai, kad ji gana stipriai susijusi su asmenybės dispozicijomis: 

ekstraversija, savęs vertinimu ir neurotiškumu (Diener 2000; Diener, Oishi, Lucas 2003). Įvairūs 

ištekliai, tokie kaip pinigai, šeimos palaikymas, socialiniai įgūdţiai ar intelektas, yra susiję su 

subjektyviu gerovės jausmu, tačiau labiau veikia bendrą pasitenkinimą gyvenimu nei afektinę 

gerovę (Diener, Fujita 1995). Kultūra taip pat gali lemti, kurie iš veiksnių daro didţiausią poveikį 

subjektyvios gerovės lygiui (Diener 2000; Diener, Oishi, Lucas 2003; Simpson 1996).  

Dieneris pabrėţia, kad subjektyvi gerovė nėra pakankamas kriterijus psichikos sveikatai, 

tačiau yra svarbus papildantis komponentas (Diener 2000). Keyes ir Lopez (cit. pgl., Compton 

2005) taip pat teigia, kad vien subjektyvi gerovė neapima visos psichikos sveikatos, todėl reikia 

įvertinti ir objektyvesnį kriterijų – psichikos sutrikimų buvimą ar nebuvimą. Keyes psichikos 

sveikatą apibrėţia kaip sindromą, kurį sudaro pozityvūs jausmai ir sėkmingas funkcionavimas 

gyvenime (Keyes 2002). Galima išskirti 4 psichikos sveikatos tipus: klestintis tipas (flourishing) 

pasiţymi aukšta subjektyvia gerove ir psichikos sutrikimų nebuvimu; kenčiantis tipas (floundering) 

pasiţymi ţema subjektyvia gerove ir stipriai išreikštais psichikos sutrikimais; silpstantis tipas 
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(languishing) pasiţymi ţema subjektyvia gerove, bet neišreikštais psichikos sutrikimais; 

besipriešinantis tipas (struggling) pasiţymi aukšta subjektyvia gerove, bet išreikštais psichikos 

sutrikimais (Keyes 2002). Subjektyvioje gerovėje Keyes ir Lopez (cit. pgl., Compton 2005) skiria 

tris aspektus: emocinė gerovė, psichologinė gerovė ir socialinė gerovė. Tad visuminę psichikos 

sveikatą sudaro emocinės, psichologinės ir socialinės gerovės bei sutrikimo lygio sąveika. Ištyrus 

daugiau nei tris tūkstančius amerikiečių, buvo nustatyta, kad klestinčiam tipui priskiriama tik 17% 

apklaustųjų (Keyes, 2002). Silpstančiam tipui priskirtiems tiriamiesiems buvo nustatyta šešis kartus 

didesnė depresijos rizika nei klestinčio tipo tiriamiesiems (Keyes 2002).  

Tyrimai rodo, kad sutrikimų skalės ir subjektyvi gerovė taip pat nėra to paties reiškinio dvi 

pusės. Keyes, tyrinėjusi kelių psichikos sutrikimų ir subjektyvios gerovės rodiklių sąsają 

bendrojoje populiacijoje teigia, kad tyrimas patvirtina, jog psichikos sveikata ir psichikos liga yra 

ne du vienos ašies poliai, o greičiau dvi atskiros, bet koreliuotos ašys (Keyes 2005). Tokius pat 

rezultatus gavo  Rapaportas ir kt. (Rapaport 2005). Autoriai nagrinėjo pasitenkinimo gyvenimu ir 

įvairių nuotaikos bei nerimo sutrikimų sąsają. Tyrimas taip pat parodė, kad su liga susijusios skalės 

koreliuoja su subjektyviais gyvenimo kokybės vertinimais, tačiau paaiškina tik labai maţą dalį 

subjektyvios gyvenimo kokybės sklaidos. Autoriai taip pat daro išvadą, kad visiškam psichikos 

sveikatos įvertinimui yra reikalingi tiek su liga, tiek su gerove susiję rodikliai. 

Tiek subjektyvios gerovės modelis, tiek Keyes ir Lopez modelis gali būti priskirti hedoninei 

gerovės sampratai, kurios svarbiausi aspektai yra laimė ir pasitenkinimas (Ryff, Singer, Dienberg 

Love 2004). Mokslininkai, lygindami eudemoninį ir hedoninį poţiūrius į psichikos sveikatą ir 

gerovę, nurodo, jog šie gerovės aspektai yra susiję, tačiau nėra tapatūs (Ryff, Singer,Dienberg Love 

2004). Todėl siekiant visiškai įvertinti asmens psichikos sveikatą, reikia, kad vertinimas apimtų abu 

aspektus, t.y. vertintų gyvenimo tikslo turėjimą, asmenybės augimą ir afektinį komponentą bei 

subjektyvų pasitenkinimą savo gyvenimu. (Keyes 2002). 

Apibendrinant visus pozityviuosius psichikos sveikatos modelius, galima teigti, jog juose 

daugiausiai akcentuojama tai, kas gali būti pavadinta sveikatos ištekliais – psichologinės 

charakteristikos, kurios prisideda prie sveikatos palaikymo, tačiau nagrinėjamos tik individualios 

asmens charakteristikos, taigi asmens santykis su aplinka apimamas tik iš dalies.  

2.3.2. Funkcinis poţiūris į psichikos sveikatą 

1997-1999 m. Europos Komisija inicijavo projektą, pavadintą „Pagrindinės idėjos“ (Key 

Concepts), kurio tikslas buvo pasiūlyti sistemą ir pagrindines psichikos sveikatos skatinimo kryptis 

Europoje (Lahtinen 1999). Projektas padėjo suformuluoti funkcinę psichikos sveikatos apibrėţtį, 

kuri tapo svarbiu teoriniu pagrindu psichikos sveikatos politikai ir stebėsenai Europoje (European 

Commission 2004, 2005). Remiantis funkciniu psichikos sveikatos modeliu, psichikos sveikata 
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apibrėţiama kaip procesas, kurį lemia tiek praeities, tiek dabarties veiksniai, asmeniniai ištekliai ir 

gyvenimo įvykiai, socialiniai įvykiai bei įvairios pasekmės. Psichikos sveikatos procesas nuolat 

matyti iš kasdieninio asmens patyrimo, santykių su kitais ţmonėmis, aplinka, visuomene ir kultūra, 

kurioje asmuo gyvena (Lahtinen 1999). 

Apskritai psichikos sveikatos determinantus galima suskirstyti į kelis lygmenis (Lahtinen 

1999): 

1) Individualūs veiksniai ir patyrimas – apima individualias psichologines ir fizines 

charakteristikas, tokias kaip emocinis, kognityvinis funkcionavimas, identiškumo jausmas, savęs 

suvokimas, savęs vertinimas, autonomiškumas, adaptacijos gebėjimai, kiti asmens ištekliai, tokie 

kaip išsilavinimas, ţinios, subjektyvus gyvenimo prasmės jausmas, fizinė sveikata. 

2) Socialiniai ryšiai – apima socialines / psichologines charakteristikas, tokias kaip 

asmeninis bendravimas, santykiai šeimoje, mokykloje, darbe, bendruomenės aplinkoje.  

3) Socialinės struktūros ir ištekliai – apima socialinių struktūrų palankumą/nepalankumą 

psichikos sveikatai, t.y. vykdoma socialinė, organizacinė politika, bendruomenei prieinami 

edukaciniai, būsto, ekonominiai ištekliai, paslaugų prieinamumas ir kokybė. 

4) Kultūrinės vertybės – apima kultūrai būdingą psichikos sveikatos sampratą ir vertybes, 

tokias kaip psichikos sveikatos vertė socialiniame kontekste, taisyklės, kurios reguliuoja socialinius 

santykius, socialiniai psichikos sveikatos kriterijai, stigmatizacija, tolerancijos sutrikimui lygis, 

dvasinės vertybės.  

Taigi psichikos sveikata yra sudėtingų biologinių, psichologinių, socialinių ir struktūrinių 

veiksnių sąveikos rezultatas. Skirtingai nuo ankščiau aptartų pozityviųjų psichikos sveikatos 

modelių, akcentuojami ne vien psichologiniai ištekliai. 

Lahtinenas ir kt. teigia, kad sutrikimo buvimas ar nebuvimas yra tik vienas iš psichikos 

sveikatos aspektų (Lahtinen 1999). Į psichikos sveikatos sąvoką gali įeiti dvi dimensijos: 

pozityvioji ir negatyvioji (Lahtinen 1999; Korkeila 2000). 

Pozityvusis psichikos sveikatos komponentas yra potencialas, arba asmens gebėjimas įveikti 

sunkumus, išvengti išsekimo ar įvairių sveikatos problemų susidūrus su neigiama patirtimi 

(Korkeila 2000). Pozityvųjį psichikos sveikatos komponentą, kaip ir apskritai psichikos sveikatą, 

lemia individualūs veiksniai ir patyrimas, socialiniai santykiai, visuomenės struktūros ir ištekliai, 

kultūriniai veiksniai ir vertybės (Lahtinen 1999).  

Negatyvusis psichikos sveikatos komponentas apima kontinuumą nuo pačių sunkiausių 

psichikos sutrikimų iki įvairaus sunkumo ir trukmės atskirų simptomų ar psichologinio distreso 

(Korkeila 2000). Tiek pozityvusis, tiek negatyvusis psichikos sveikatos komponentas egzistuoja 

kartu ir tam tikri pozityvūs sveikatos ištekliai išlieka net sunkiausių sutrikimų atvejais.  
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Taigi šiuo atveju psichikos sveikata, kaip ir bendroji sveikata, suprantama kaip asmens ir 

aplinkos sąveikos sėkmė. Išskirtos psichikos sveikatos išteklių grupės apima ne vien psichologines, 

bet ir fizinės sveikatos, socialines ir aplinkos charakteristikas. Tokia psichikos sveikatos samprata 

yra platesnė nei pozityviųjų psichikos sveikatos modelių. Funkciniame modelyje psichikos sveikata 

suprantama kaip procesas, kurio metu nuolat sąveikauja asmens patirtis, asmeniniai ištekliai, 

įvykiai, socialinės aplinkybės, taigi modelyje gerai atsispindi dinaminė biopsichosocialinių 

veiksnių sąveika. 

Kita svarbi funkcinio psichikos sveikatos modelio tezė, jog psichikos sveikatos procesas 

nuolat matyti iš asmens kasdieninio patyrimo, santykių su kitais ţmonėmis, aplinka, visuomene ir 

kultūra, kurioje asmuo gyvena (Lahtinen 1999). Taigi, tiek nagrinėjant bendrąją sveikatą, tiek 

psichikos sveikatą, galima pasirinkti analizės lygmenis: asmens, maţos grupės, bendruomenės, 

visuomenės ar kultūros. Jei analizei pasirenkamas asmens lygmuo, nebelieka skirtumo tarp 

psichikos sveikatos ir visuminės sveikatos vertinimo pasitelkus subjektyvų asmens patyrimą.  

Didţiausias funkcinio psichikos sveikatos modelio privalumas – išskirtos psichikos sveikatos 

determinančių grupės, kurios šiame darbe bus kriterijumi, pagrindţiant sveikatos įvertinimui 

pasirinktų metodų tinkamumą. 

2.3.3. Subjektyvių sveikatos rodiklių matavimas 

Korkeila savo knygoje „Psichikos sveikatos aspektų matavimas“ (Korkeila 2000) nurodo, kad 

subjektyviam sveikatos ir psichikos sveikatos vertinimui gali būti naudojami trijų rūšių 

indikatoriai: subjektyviai suvokiamos sveikatos, psichikos sveikatos problemų ir gyvenimo 

kokybės. Kadangi šiame darbe analizuojama depresija sergančių asmenų savijauta, šiuos rodiklius 

galima laikyti psichikos sveikatos problemų indikatoriais. Tačiau ne maţiau svarbu turėti metodą, 

kuris leistų įvertinti asmens sveikatą platesniu kontekstu. Taigi reikalingas bendresnis sveikatos 

vertinimo metodas. Korkeila subjektyviam sveikatos vertinimui rekomenduoja aštuonis 

klausimynus, tokius kaip: sveikatos apklausa – trumpa forma-36 (SF-36 Health Survey), 

Lancashiro gyvenimo kokybės profilis (Lancashire QOL Profile), Pasaulinės sveikatos 

organizacijos gyvenimo kokybės klausimynai (WHOQOL), Gyvenimo kokybės indeksas – 

psichikos sveikata (QOL Index – Mental Health) ir kt. Siekiant įvertinti Korkeila rekomenduojamų 

metodų privalus ir trūkumus, buvo apţvelgti straipsniai, kuriose šie metodai buvo lyginami. 

Pats populiariausias subjektyvaus sveikatos vertinimo metodas yra SF-36, vertinantis su 

sveikata susijusią gyvenimo kokybę (Garratt 2002). Tačiau kiti autoriai Carr ir Higginson 

straipsnyje „Ar gyvenimo kokybės rodikliai yra iš tikro orientuoti į pacientą?“ kritikuoja SF-36 

teigdami, kad jis perdėtai medikalizuotas, nepagrįstas teoriniu modeliu, sudarytas remiantis 

ekspertų, o ne paciento perspektyva (Carr, Higginson 2001). Autorės nurodo, kad apţvelgus 
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daugelį gyvenimo kokybės vertinimo metodų, vienu iš geriausiai pagrįstų galima laikyti PSO 

gyvenimo kokybės klausimyną. Šią nuomonę iš dalies patvirtina Huango, Wu ir Frangakis tyrimas, 

kuriame SF-36 ir PSO gyvenimo kokybės klausimyno trumpos versijos (PSO-GK-trumpas) 

rodikliai koreliavo, tačiau sudarė du atskirus faktorius. SF-36 buvo labiau susijęs su fizine sveikata, 

o PSO-GK-trumpas labiau atspindėjo bendrą asmens gyvenimo kokybę (Huang, Wu, Frangakis 

2006). 

PSO-GK-trumpas pasiţymi maţesniu lubų ir grindų efektu nei SF-36 (Hsiung 2005), taigi jis 

yra tinkamesnis pokyčiams vertinti. Skevington ir Wright taip pat teigia, kad PSO gyvenimo 

kokybės klausimynai yra vieni iš išsamiausių gyvenimo kokybės vertinimo metodų (Skevington, 

Wright 2001). 

Lietuvoje atlikti tyrimai naudojant PSO gyvenimo kokybės klausimynus patvirtina geras šių 

metodų psichometrines charakteristikas (Dučinskienė 2002; Juozulynas 2005; Kazlauskaitė, 

Rėklaitienė 2005; Prapiestis, Juozulynas, Jurgelėnas 2003). Korkeila taip pat nurodo, jog PSO 

gyvenimo kokybės klausimynai iš kitų subjektyvių sveikatos rodiklių išsiskiria didesniu dėmesiu 

subjektyviam asmens patyrimui ir pasitenkinimui savo gyvenimu (Korkeila 2000), todėl šie 

klausimynai artimi pozityviosios psichikos sveikatos rodikliams.  

Įvertinus PSO gyvenimo kokybės klausimynų privalumus: teorinį pagrįstumą, geras 

psichometrines charakteristikas, dėmesį subjektyviam patyrimui, šiame darbe subjektyviems 

sveikatos rodiklių vertinti bus naudojamas būtent šis metodas. Siekiant geresnio PSO gyvenimo 

kokybės klausimynu matuojamų reiškinių supratimo, kitoje darbo dalyje bus apţvelgta gyvenimo 

kokybės samprata, klausimyno sudarymo principai, teorinis pagrįstumas, bei aptarta gyvenimo 

kokybės ir funkcinio psichikos sveikatos modelio atitiktis.  

2.3.4. PSO gyvenimo kokybės samprata 

PSO gyvenimo kokybę apibrėţia kaip „asmens savo padėties gyvenime suvokimą, kultūros ir 

vertybių sistemos, kurioje jis gyvena kontekste, atsiţvelgiant į tikslus, lūkesčius, standartus ir 

rūpesčius. Tai plati sąvoka, kompleksiškai apimanti asmens fizinę sveikatą, psichologinę būseną, 

autonomiškumo lygį, socialinius santykius, asmeninius įsitikinimus ir jų ryšį su atskirais aplinkos 

aspektais“ (The WHOQOL-Group 1998). Basu nurodo tris esmines tokios gyvenimo kokybės 

sampratos charakteristikas: a) tai į pacientą orientuotas matas - pagrindinis gyvenimo kokybės 

ekspertas yra gyvenantis tą gyvenimą asmuo; b) gyvenimo kokybė yra subjektyvus matas; c) 

gyvenimo kokybė yra daugiamodalis matas (Basu 2004). 

Kadangi gyvenimo kokybės vertinimas yra subjektyvus, remiasi vidine asmens atskaitos 

sistema,  tiek fizinė sveikata, tiek socialiniai santykiai, tiek įvairūs aplinkos aspektai yra vertinami 
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pasitelkus psichikos sveikatos komponentą. Taigi šis modelis gerai atitinka bendrąją sveikatos 

sampratą ir siekį nagrinėti sveikatą subjektyviu psichologiniu lygmeniu.  

PSO siūlomi gyvenimo kokybės klausimynai (PSO-GK-100 ir PSO-GK-trumpas) pasiţymi 

geru teoriniu ir praktiniu pagrindimu, yra sudaryti remiantis ne vien ekspertiniais vertinimais, bet ir 

išsamia kokybine reiškinio analize.  Apibrėţimo ir klausimynų kūrimas vyko dviem etapais. 

Pirmojo etapo metu buvo siekiama apibrėţti gyvenimo kokybę, išskirti pagrindinius jos 

komponentus bei parinkti sričių vertinamuosius klausimus. Šiame etape buvo naudojamos fokus 

grupės, kuriose dalyvavo tiek ţmonės iš bendrosios populiacijos, tiek asmenys sergantys įvairiomis 

ligomis ir ekspertų vertinimai. Darbas buvo atliekamas lygiagrečiai penkiolikoje šalių ir į galutinę 

gyvenimo kokybės apibrėţtį buvo įtraukti tie gyvenimo ir sveikatos aspektai, kurie buvo 

universalūs. Apibendrinus buvo atrinkti 236 klausimai pradiniam kiekybiniam tyrimui, kurio 

pagrindu buvo sukurtas 100 klausimų gyvenimo kokybės klausimynas (WHO 1997). 

PSO gyvenimo kokybės modelyje skiriami 24 aspektai, kurie grupuojami į šešias pagrindines 

sritis (WHO 1997): 

1.Fizinės sveikatos sritis: energija ir nuovargis, skausmas ir diskomfortas, miegas ir poilsis. 

2.Psichologinė sritis: kūno suvokimas ir išvaizda, neigiami jausmai, teigiami jausmai, savęs 

vertinimas, mąstymas, mokymasis, atmintis ir dėmesys. 

3.Autonomiškumo lygis: mobilumas, kasdieniniai darbai, priklausomybė nuo medikamentų ir 

medicinos prieţiūros, darbingumas. 

4.Socialinių santykių sritis: tarpasmeniniai santykiai, socialinis palaikymas, seksualinis 

gyvenimas. 

5.Aplinkos sritis: finansiniai ištekliai, laisvė, fizinis saugumas, medicinos ir socialinių 

paslaugų prieinamumas ir kokybė, namų aplinka, galimybė gauti informaciją, įgūdţiai, poilsio 

galimybės, fizinė aplinka (tarša, triukšmas, judėjimas), transportas. 

6.Dvasingumo/religijos/asmeninių įsitikinimų sritis: religija, dvasingumas, asmeniniai 

įsitikinimai. 

PSO siūloma gyvenimo kokybės samprata apima pagrindinius ankščiau aptartų psichikos 

sveikatos modelių elementus. Kaip ir subjektyvios gerovės modelyje, vertinamas bendras asmens 

pasitenkinimas gyvenimu bei atskiromis gyvenimo sritimis, atsiţvelgiama į teigiamą ir neigiamą 

emocingumą; tam tikri elementai taip pat ateina iš Ryff ir Antonovsky teorijų - vertinamas 

autonomiškumas, socialinis funkcionavimas, gyvenimo prasmingumo jausmas ir kiti aspektai. 

Gyvenimo kokybės komponentai gana gerai atitinka ir funkcinį psichikos sveikatos modelį. Fizinė, 

psichologinė, autonomiškumo bei dvasingumo sritys nurodo individualiąsias psichikos sveikatos 

charakteristikas. Socialinių santykių sritis vertina artimus socialinius kontaktus. Aplinkos sritis 

vertina socialinių struktūrų ir išteklių pasiekiamumą ir kokybę, materialųjį aplinkos aspektą. 
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Klausimynas pasiţymi geromis psichometrinėmis charakteristikomis (The WHOQOL-Group 1998; 

O‟Carroll  2000), patvirtintas jo tinkamumas tirti psichikos ligomis sergančius ţmones (Berlim 

2005; Masthoff  2005; Orsek 2004). Taigi PSO gyvenimo kokybės modelis yra tinkama sistema 

subjektyviems sveikatos rodikliams vertinti. 

Panaši gyvenimo kokybės samprata gaunama atliekant nepriklausomus kokybinius tyrimus. 

Pavyzdţiui, buvo atliktas didelis kokybinis tyrimas, kurio tikslas buvo išsiaiškinti sveikimo 

veiksnius, kuriuos nurodo patys psichikos ligomis sergantys ţmonės. Šio tyrimo rezultatai parodė, 

jog sveikimas yra suprantamas kaip dinaminis procesas, kuriame yra svarbi asmens ir aplinkos 

(pagrindinių materialinių išteklių, socialinių santykių, prasmingos veiklos, artimųjų palaikymo, 

formalios pagalbos ir pagalbą teikiančio personalo) sąveika bei vykstančių mainų charakteristikos 

(NTAC 2002).  Kitu tyrimu buvo siekiama nustatyti, ką depresija sergantys asmenys patys nurodo 

kaip svarbiausius pasveikimo rodiklius. Atlikus tyrimą buvo galima išskirti tris veiksnių grupes: 

pozityviuosius psichikos sveikatos aspektus, tokius kaip optimizmas ir pasitikėjimas savimi; 

grįţimą į savo įprastąjį aš; ir grįţimą į įprastą funkcionavimo lygmenį (Zimmerman 2006). Jei 

pirmasis tyrimas patvirtina, kad sveikimo metu yra svarbi asmens ir aplinkos sąveika, tai antrasis 

tyrimas rodo, jog vertinant sveikimo procesą labai svarbu remtis subjektyvia paties ţmogaus 

atskaitos sistema. Gyvenimo kokybės modelis atitinka abu šiuos reikalavimus.  

Vis dėlto reikia paminėti ir kai kuriuos PSO gyvenimo kokybės modelio trūkumus. Vienas iš 

didţiausių - pačios gyvenimo kokybės sąvokos daugiareikšmiškumas. Kaip nurodo Camfield, 

gyvenimo kokybė priklausomai nuo konteksto gali būti įvertinimas, tikslas, būsena ar rodiklis 

(Camfield 2003). Yra įvairių gyvenimo kokybės sampratų ir vertinimo būdų, ir nebūtinai visi jų yra 

tiesiogiai susiję su psichikos sveikata (pvz., ekonominiai šalies rodikliai).  Kaip nurodo Megone 

(Megone 1994), viena vertus gyvenimo kokybė yra individo gyvenimo charakteristika, iš kurios 

matyti, kaip sėkmingai jo gyvenimas vyksta, kita vertus, gyvenimo kokybės sąvoka gali būti ir 

platesnis terminas, apimantis ir aplinkos sąlygų charakteristikas, kurios gali būti nagrinėjamos 

visiškai nepriklausomai nuo asmens gyvenimo. Be to, pastaruoju metu terminas „gyvenimo 

kokybė“ tapo bendruoju posakiu, daţnai neturinčiu jokio aiškaus turinio, o tiesiog atspindinčiu 

bendrą pozityvią nuostatą. Net ir šio skyriaus pradţioje lyginant kelis gyvenimo kokybės 

klausimynus išryškėjo, jog nėra bendros sampratos, kas yra gyvenimo kokybė. Taigi, nepaisant to, 

jog PSO gyvenimo kokybės modelis ir samprata yra aiškūs ir pagrįsti, šio termino vartojimas kelia 

tam tikrą painiavą. Dėl šių prieţasčių darbe termino gyvenimo kokybė nuspręsta nevartoti, o geriau 

tiesiogiai kalbėti apie reiškinį, kuris ir sudaro PSO gyvenimo kokybės apibrėţties esmę – 

subjektyvų asmens savo gyvenimo vertinimą.  
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2.4. Depresijos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsaja 

Apţvelgus publikacijas, kuriose nagrinėjama subjektyvaus gyvenimo vertinimo ir depresijos 

sąsaja, galima teigti, kad daţniausiai šioje srityje tyrimai atliekami be aiškaus teorinio modelio, 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčiai daţniausiai laikomi tiesiog depresijos pasekme. Vis 

dėlto galvojant, kaip subjektyvus gyvenimo vertinimas galėtų būti susijęs su depresija sergančių 

asmenų savijauta, reikėtų grįţti prie ankstesniuose skyriuose aptarto depresijos modelio. 

Kalbant apie depresijos sampratą buvo daryta prielaida, kad depresija sergančių asmenų 

savijauta formuojasi iš ligos kylantiems sunkumams sąveikaujant su asmens gyvenimo kontekstu, 

dalyvaujant psichologiniams procesams, tokiems kaip vertinimas ir interpretacija. Subjektyvus 

gyvenimo vertinimas yra asmens savojo gyvenimo konteksto suvokimas, taigi galima tikėtis, kad 

jis taip pat keisis sergant depresija.  Grafiškai depresijos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo ryšys 

gali būti pavaizduotas taip: 

 

2 pav. Depresijos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsajos schema 

Darbo įvade buvo nurodyta, kad subjektyvus gyvenimo vertimas parodo psichologinį 

sveikatos lygmenį, taip, kaip savijauta yra psichologinis sutrikimo lygmuo. Taigi abu šie reiškiniai 

atspindi subjektyvų, nors ir nevienodo sudėtingumo asmens patyrimą. Subjektyvus gyvenimo 

vertinimas natūraliai turi blogėti dėl depresijos, nes depresija yra susijusi su neigiamomis 

pasekmėmis daugeliui asmens gyvenimo sričių (pavyzdţiui, maţėja darbingumas, daugėja 

nesutarimų šeimoje), taigi subjektyvų gyvenimo vertinimą veikia objektyviai besikeičiantis 

gyvenimo kontekstas. Tačiau subjektyvus gyvenimo vertinimas taip pat gali keistis dėl to, kad 

depresija keičia patį vertinimo procesą, vertinimas tampa vis labiau neigiamas. Kita vertus, 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo ir vertinamųjų procesų sąveika greičiausiai yra abipusė, nes 
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subjektyvus gyvenimo vertinimas gali būti savotiška atskaitos sistema, kuria remiantis 

interpretuojami depresijos simptomai. Jei subjektyvus gyvenimo vertinimas išlieka pakankamai 

geras, t.y. asmuo turi ar mano, kad turi pakankamai daug išteklių, kurių depresija nepaveikia, 

galima tikėtis, jog tai gali būti tam tikra išplėstinių, t.y. psichologinių, depresijos simptomų, 

formavimosi uţtvara. Taigi stipriausio ryšio galima tikėtis tarp subjektyvaus gyvenimo vertinimo ir 

psichologinių savijautos komponentų. 

Siekiant pagrįsti šį hipotetinį depresijos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsajos modelį, 

tolesnėse šio skyriaus dalyse apţvelgiamos studijos, nagrinėjančios depresija sergančių asmenų 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodiklių blogėjimą.    

 

Depresija sergančių asmenų subjektyvaus gyvenimo vertinimo blogėjimas. Daugelis 

tyrimų, nagrinėjusių depresijos ir subjektyvių sveikatos rodiklių sąsają rodo, kad šie reiškiniai yra 

gana stipriai susiję. Depresija sergančių asmenų subjektyvūs sveikatos rodikliai yra ţemi ir tai 

tiesiogiai susiję su nuotaikos sutrikimu (McCall 1999; Scocco, Fantoni, Caon 2006). Subjektyvūs 

sveikatos rodikliai paprastai maţėja proporcingai depresijos sunkumui (Alexopaulos 1996; 

Ravindran 2002). Remiantis subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliais, galima net prognozuoti 

depresijos sunkumo lygmenį (Berlim 2005).  

Ryšys tarp depresijos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo yra patvirtintas ne vien depresija 

sergančių asmenų grupėje, bet taip pat kitų psichikos sutrikimų grupėse, kai lygiagrečiai buvo 

stebimi depresijos poţymiai. Pavyzdţiui, kai šizofreniją lydi depresija, tai susiję su ţymiu 

gyvenimo kokybės rodiklių pablogėjimu (Norholm, Bech 2006; Law 2005; Sim 2004). Aigneris ir 

kt. (Aigner 2006) patvirtino depresijos ir gyvenimo kokybės sąsają somatoforminiu sutrikimu 

sergančių pacientų grupėje. 

Subjektyvių sveikatos rodiklių ir depresijos sąsaja atskleidţiama ir atliekant šių reiškinių 

mikroanalizę. Pavyzdţiui, tyrimu (Barge-Schaapveld 1999) buvo nagrinėjami kasdieniai 

subjektyvios gerovės svyravimai 63 sergančių depresija asmenų ir 22 sveikų tiriamųjų imtyse. 

Savijauta buvo vertinama 10 kartų per dieną, iš viso 6 dienas. Tyrimas parodė, kad depresiški 

tiriamieji blogiau vertino savo gyvenimo kokybę, rečiau patirdavo teigiamų emocijų ar 

dţiaugdavosi savo veikla, išsakė daugiau nusiskundimų, daţniau nieko neveikdavo. Depresija darė 

reikšmingą įtaką subjektyviam gerovės vertinimui net tuomet, kai buvo kontroliuojami tokie 

kintamieji, kaip situacinė nuotaika, fizinių nusiskundimų skaičius, pasitenkinimas veikla.  

Aukšta koreliacija tarp depresijos ir subjektyvių sveikatos rodiklių kelia klausimą, ar šiomis 

sąvokomis vadinami reiškiniai nėra tarpusavyje susipynę, ar tiesiog to paties reiškinio dvi 

priešingos pusės. Aigneris ir kt. savo straipsnyje (Aigner 2006) kelia klausimą, ar gyvenimo 

kokybė nėra psichopatologijos rodiklis ir abejoja gyvenimo kokybės vertinimo prasmingumu tiriant 
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asmenis sergančius depresija. Šiam poţiūriui prieštarauja kiti mokslininkai (Demyttenaere, De 

Fruyt, Huygens 2002), kurie teigia, kad saikinga koreliacija tarp depresijos ir subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo skalių rodo, kad tai nėra visiškai persidengiančios sąvokos. 

Iš tiesų, kadangi gyvenimo kokybės rodikliai yra pagrįsti subjektyviu vertinimu, o depresija 

mąstymą daro negatyvesnį, subjektyvaus gyvenimo vertinimo maţėjimas gali būti susijęs ne su 

realiu asmens gyvenimo kontekstu, o labiau atspindėti mąstymo negatyvumo lygmenį. Vis dėlto šia 

prielaidą nagrinėjusi Kuehner gavo ją paneigiančius rezultatus (Kuehner 2002). 56 depresiją 

stacionare besigydantys asmenys buvo stebimi 16 mėn. po išrašymo, vertinimui naudotas 

objektyvus gyvenimo kokybės matas (SCAN-PSE-10) ir subjektyvus gyvenimo kokybės matas 

(Lancashire QOL Profile). Tiek subjektyvios, tiek objektyvios gyvenimo kokybės rodikliai visu 

tyrimo laikotarpiu gerėjo, autorė negavo patvirtinančių duomenų, jog depresiški tiriamieji linkę per 

daug negatyviai subjektyviai vertinti savo gyvenimo kokybę. 

Ravindranas ir kt. nurodo, kad subjektyvūs sveikatos rodikliai gali atspindėti funkcines 

depresijos pasekmes ir nebūtinai tiesiogiai atitinka depresijos simptomų sunkumą (Ravindran 

2002). Tai iš dalies patvirtina tyrimas (McCall 1999), kuriame buvo tirti 189 stacionare depresiją 

besigydantys asmenys. Autoriai nustatė stiprų ryšį tarp depresijos ir gyvenimo kokybės, tačiau 

depresijos poveikis buvo maţesnis, jei depresija prasidėdavo vyresniame amţiuje. Autoriai daro 

išvadą, kad depresijos poveikis gyvenimo kokybei gali turėti kaupiamąjį efektą. Yra ţinoma, kad 

depresija yra susijusi su ilgalaikiu psichosocialinio funkcionavimo sumaţėjimu, kuris daţnai yra 

toks pats, ar net didesnis nei pacientų, sergančių lėtinėmis somatinėmis ligomis (Papakostas 2004; 

Bonicatto 2001; Hays 1995), todėl subjektyvus gyvenimo vertinimas gali atspindėti realias 

ilgalaikes depresijos pasekmes. 

Simas ir kt. (Sim 2004), nagrinėję depresijos ir gyvenimo kokybės sąsają šizofrenija 

sergančių asmenų imtyje teigia, kad depresija yra susijusi su geresniu savo ligos ir jos socialinių 

pasekmių suvokimu, taigi su didesne įţvalga, o tai gali lemti vertinimus. Kiti mokslininkai 

(Brieger, Rottig, Marneros 2004) ištyrę 154 depresija sergančius asmenis stacionarinio depresijos 

gydymo pabaigoje PSO gyvenimo kokybės klausimyno trumpa versija, teigia, kad depresiški 

pacientai pasiţymėjo blogesniu subjektyviu savo gyvenimo vertinimu nei bendroji populiacija, 

tačiau depresijos sunkumas neturėjo didesnės aiškinamosios vertės prognozuojant gyvenimo 

kokybės klausimyno rodiklius, kai į analizę buvo įtraukti kiti kintamieji. Rapaportas ir kt. 

(Rapaport 2005) taip pat nurodo, kad su liga susijusios skalės paaiškina tik maţą dalį gyvenimo 

kokybės rodiklių sklaidos. 

Studijos, kurios greta depresijos ir subjektyvių sveikatos rodiklių į analizę įtraukia 

papildomus kintamuosius, daţniausiai patvirtina, jog depresija yra tik vienas iš daugelio veiksnių, 

lemiančių asmens savo gyvenimo vertinimą. Pavyzdţiui, viename iš tyrimų (Ay-Woan 2006) 
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subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodiklius prognozavo depresiškumo lygis, nerimo lygis bei 

tiriamojo suvokiamos kontrolės lygis. Kitame tyrime (Naumann, Byrne 2004) subjektyvus 

gyvenimo vertinimas koreliavo ne vien su depresijos sunkumu, bet ir su somatinių nusiskundimų 

skaičiumi bei subjektyviai vertinama sveikata. Gureje, Harvey ir Herrmano atliktame tyrime 

(Gureje, Harvey, Herrman 2004), kuriame buvo analizuojamas psichozės epizodą patyrusių ţmonių 

savęs vertinimas bei gyvenimo kokybė, ir buvo nustatyta, jog nepriklausomai nuo depresijos, 

ţemas savęs vertinimas buvo susijęs su ţema gyvenimo kokybe.  

Apibendrinant šią dalį galima teigti, kad trūksta aiškaus teorinio supratimo, kaip depresija 

sergančių asmenų savijauta yra susijusi su subjektyviu gyvenimo vertinimu. Yra pagrindo manyti, 

kad subjektyvus gyvenimo vertinimas atspindi objektyvias depresijos pasekmes, lemiančias asmens 

gyvenimo kokybę, tačiau santykis tarp objektyvių pasekmių ir subjektyvaus jų suvokimo lieka 

neaiškus.  Atsakymas į šį klausimą padėtų išvengti daugelio diskusijų apie depresija sergančių 

asmenų subjektyvių sveikatos rodiklių naudingumą ir prasmę. Nors duomenys apie depresijai 

būdingą negatyvaus vertinimo įtaką subjektyviems sveikatos rodikliams yra prieštaringi, darbe 

keliama hipotezė, kad būtent psichologiniai savijautos komponentai bus labiausiai susiję su 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliais, nes psichologinis savijautos komponentas yra 

išplėstinis, remiasi tiek subjektyvių jausmų, tiek objektyvių depresijos pasekmių suvokimu.  

Daugelis tyrimų patvirtina, kad depresija yra susijusi su blogesniu subjektyviu gyvenimo 

vertinimu, tačiau studijos, kurios, be šių rodiklių, analizuoja ir papildomus kintamuosius, rodo, kad 

kiti veiksniai gali keisti ryšio tarp depresijos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo stiprumą. 

Kadangi vis dėlto daugiau autorių teigia, kad depresija ir subjektyvus gyvenimo vertinimas yra 

susiję, šiame darbe keliama hipotezė, kad savijauta bus susijusi su subjektyviu gyvenimo vertinimu 

nepriklausomai nuo kitų veiksnių (sociodemografinių, klinikinių ar kognityvinių).  

 

Subjektyvaus gyvenimo vertinimo gerėjimas depresijos gydymo metu. Depresijos ir 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo ryšys taip pat matyti iš tyrimų, kuriuose vertinami depresijos 

pokyčiai gydymo laikotarpiu. Papakostas ir kt. nurodo (Papakostas 2004), kad daugelis studijų 

patvirtina subjektyvaus gyvenimo vertinimo gerėjimą ūmios depresijos gydymo fazės metu. 

Subjektyvių sveikatos rodiklių pokyčiai stebimi gydant depresiją medikamentais (Aberg-Wistedt  

2000; Skevington, Wright 2001), miego deprivacijos terapija (Caliyurt, Guducu 2005), 

elekrotraukuline terapija (McCall 2001) ar psichoterapija (Lenz, Demal 2000). Pavyzdţiui, Millerio 

su kolegomis (cit.pgl. Papakostas 2004) atliktame tyrime buvo analizuojamas subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo pokytis depresijos gydymo metu. Tiriamųjų grupė, kurioje gydymo atsakas 

buvo teigiamas, skyrėsi nuo grupės, kurioje gydymo atsako nebuvo beveik pagal visus 

psichosocialinius rodiklius. Psichosocialinio funkcionavimo rodikliai taip pat reikšmingai gerėjo, 
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palyginti su pradiniais. Tiriamieji, kurie gydymo metu pasiekė remisiją, pagal psichosocialinio 

funkcionavimo rodiklius pasivijo normatyvinę populiacijos grupę. 

Kitame tyrime (Aberg-Wistedt 2000), gydant medikamentais, ryškiausias subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo pokytis buvo stebimas ūmios gydymo fazės metu. Autoriai nurodo, kad 90% 

gyvenimo kokybės pokyčių buvo stebima šeštą gydymo savaitę, todėl tai geras matas gydymo 

efektyvumui. McCallas ir kt. (McCall 2001), tyrę depresijos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo 

pokyčius stacionarinio gydymo laikotarpiu, teigia, kad subjektyvus gyvenimo vertinimas 

reikšmingai gerėja vieno mėnesio laikotarpiu, tačiau didţiausias pokytis pasiekiamas tik po trijų 

mėnesių. Kuehner ir Buerger tyrime, atliktame 2005 m.,  subjektyvus gyvenimo vertinimas buvo 

matuojamas praėjus keturioms savaitėms po stacionarinio depresijos gydymo. Tiriamieji, kurie 

skundėsi išlikusia depresija, blogiau vertino savo fizinę sveikatą, psichologinę sritį bei visuminę 

gyvenimo kokybę, tačiau greta depresijos rodiklių subjektyvų gyvenimo vertinimą prognozavo ir 

objektyvūs rodikliai, tokie kaip partnerio buvimas, šeimos narių palaikymas, savęs vertinimas bei 

reakcija į ligą. 

Vienas iš argumentų, kad subjektyvus gyvenimo vertinimas nėra vien tik negatyvaus 

depresijos mąstymo pasekmė yra tai, kad atskirų gyvenimo sričių vertinimas gydymo metu kinta 

nevienodai. Pavyzdţiui, Lenzas ir Demalas, vertinę gyvenimo kokybės pokyčius 6 savaičių 

stacionarinio gydymo metu, kai pacientai buvo gydomi intensyvia kognityvine elgesio terapija, 

nustatė, kad labiausiai keitėsi savo darbo ir išsilavinimo, poilsio, gyvenamosios vietos, socialinių 

santykių ir psichologinės gerovės vertinimas ir bendras pasitenkinimas gyvenimu, tačiau nesikeitė 

poţiūris į santuoką, bendrą sveikatą ir finansinę padėtį (Lenz, Demal 2000). Angermeyeris ir kt. 

(Angermeyer 2002), tyrę asmenų, stacionare besigydančių depresiją, subjektyvų gyvenimo 

vertinimą iš karto po gydymo ir praėjus keturiems ir septyniems mėnesiams, teigia, jog viso tyrimo 

metu buvo stebimas subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodiklių gerėjimas, tačiau ir po pusės metų 

jie išliko ţemesni nei bendrosios populiacijos, ypač autonomiškumo, dvasingumo ir fizinės 

sveikatos srityse.   

Apibendrinant šią dalį, galima teigti, kad tyrimai patvirtina subjektyvaus gyvenimo vertinimo 

gerėjimą keičiantis savijautai. Vis dėlto trūksta duomenų, ar šis ryšys išliks toks pat, jei analizėje 

bus atsiţvelgiama į kitus kintamuosius. Todėl darbe keliama hipotezė, kad savijautos pokyčiai 

stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu bus reikšmingai susiję su subjektyvaus gyvenimo 

vertinimo pokyčiais nepriklausomai nuo kitų veiksnių. 

Kadangi daryta prielaida, kad su subjektyviu gyvenimo vertinimu stipriau susijęs 

psichologinis savijautos komponentas, keliama hipotezė, kad psichologinio savijautos komponento 

pokyčiai bus stipriausiai susiję su subjektyvaus gyvenimo vertimo pokyčiais gydymo laikotarpiu. 
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Angermeyerio ir kt. tyrimas (Angermeyer 2004) skatina kelti hipotezę, kad stacionarinio 

gydymo laikotarpiu pasveikę asmenys turėtų pasiţymėti blogesniu subjektyviu gyvenimo vertinimu 

nei nesirgę, nes galima tikėtis, jog depresija bus susijusi su daugybe psichosocialinio 

funkcionavimo sutrikimų, kuriems vien stacionarinio gydymo, nukreipto į asmenį, nepakanka. 

2.5. Subjektyvaus gyvenimo vertinimo prognozinė vertė  

Subjektyvus gyvenimo vertinimas atspindi asmens gyvenimo kontekstą - atsakinėdamas į 

gyvenimo kokybės klausimyno klausimus asmuo subjektyviai įvertina daugelį savo gyvenimo 

aspektų. Lahtinenas ir kt. (Lahtinen 1999) funkciniame psichikos sveikatos modelyje teigia, kad 

psichikos sveikatos procesas priklauso nuo daugelio veiksnių (individualių, socialinių, struktūrinių, 

kultūrinių ir kt.), kurie gali būti ir sunkumų įveikimo ištekliais, todėl galima tikėtis, kad 

subjektyvus gyvenimo vertinimas gali parodyti ir išteklių, kuriuos ţmogus gali panaudoti 

sunkumams įveikti, lygmenį. Kuo pozityviau asmuo vertina savo gyvenimą ir atskirus jo aspektus, 

tuo stipresnis išteklių šaltinis ši sritis turėtų būti. PSO gyvenimo kokybės modelyje yra 

nagrinėjamos tokios individualios psichologinės charakteristikos kaip teigiamas emocingumas, 

dvasingumas, autonomiškumas, savęs vertinimas ir kt. Jei depresija sergantis asmuo turi 

pakankamai daug šių pozityvių charakteristikų, jo sveikimo procesas turėtų būti greitesnis. 

Pavyzdţiui, asmuo subjektyviai gerai vertinantis savo socialinius santykius, greičiausiai pasiţymi 

realiai geresniais santykiais ir gydymo metu susilauks didesnio palaikymo nei asmuo, kuris savo 

socialinius santykius vertina blogai. Taigi šiame darbe keliama hipotezė, jog pradinis subjektyvus 

gyvenimo vertinimas bus susijęs su depresija sergančių asmenų savijautos pokyčiais stacionarinio 

depresijos gydymo laikotarpiu.  

Subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodiklių prognozinė vertė depresija sergančių asmenų 

savijautos pokyčiams ar gydymo rezultatams numatyti yra maţai tyrinėta. Pavyzdţiui, Aberg-

Wistedt ir kt. (Aberg-Wistedt 2000), tyrę gyvenimo kokybės, vertinamos Battelle gyvenimo 

kokybės klausimynu vertę gydymo atsako, kai gydoma medikamentais, prognozavimui, nustatė, 

kad pradinė gyvenimo kokybė nebuvo susijusi su gydymo rezultatais, o pagrindiniais prognoziniais 

veiksniais buvo pradinis depresijos sunkumas ir chroniškumas. Tačiau gali būti, kad subjektyvių 

sveikatos rodiklių vertė priklauso nuo pasirinktų kriterijų. Kaip nurodo Trivedis ir kt. (Trivedi 

2006), vertinti su sveikata susijusią gyvenimo kokybę greta depresijos simptomų yra labai svarbu, 

nes tik tokiu būdu galima visiškai atskleisti tikrąjį depresijos sunkumą. Autoriai taip pat pabrėţia, 

kad gyvenimo kokybė turėtų būti matuojama ne vienu rodikliu, o apimti daugelį sričių, kad būtų 

galima vertinti funkcinį asmens sveikimą. 

Galima tikėtis, kad su sveikimu yra susijusi ne bendra gyvenimo kokybė, kuri yra per daug 

apibendrintas rodiklis, o tam tikros savitos sritys. Šią prielaidą patvirtina Skevington ir Wright 
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tyrimo rezultatai (Skevington, Wright 2001). Analizuodamos atskirų subjektyvaus gyvenimo 

vertinimo aspektų sąsają su sveikimu, autorės teigia, kad tiriamieji, kurie gydymo pradţioje jautėsi 

nelaimingi, nejautė gyvenimo prasmės, dviejų mėnesių medikamentinio gydymo laikotarpiu išliko 

depresiški. Taigi tam tikri subjektyvaus gyvenimo vertinimo elementai gali būti savotišku 

katalizatoriumi arba atvirkščiai - kliūtimi sveikimo metu. 

Panašius rezultatus pateikia ir kiti mokslininkai (Hong, Zarit, Malberg 2004), tyrinėję, kaip 

subjektyvios ir objektyvios sveikatos rodikliai yra susiję su vyresnio amţiaus ligonių depresija. 

Autoriai nustatė, jei objektyviai gera sveikata subjektyviai buvo vertinama pesimistiškai, tai buvo 

susiję su didesniu depresiškumu, ţemesniu funkcionavimo lygmeniu ir daţnesniu stacionariniu 

gydymu. Tiriamieji, kurių objektyvi sveikata buvo bloga, bet subjektyviai vertinama gerai, 

pasiţymėjo geresniais gydymo rezultatais. Todėl autoriai daro išvadą, kad prognozuojant gydymo 

rezultatus svarbu įvertinti tiek subjektyvius, tiek objektyvius sveikatos rodiklius. 

Dixono ir kt. tyrime (Dixon 2001) depresija sergančių asmenų subjektyviai blogai vertinama 

bendroji sveikata buvo susijusi su sumaţėjusia darbo motyvacija, savęs vertinimu, sumaţėjusiu 

darbingumu ir blogiau vertinamomis praktiškai visomis gyvenimo kokybės sritimis. Kitame tyrime 

(Bothwell, Scott 1997), kuriame buvo analizuoti depresijos pokyčiai stacionarinio gydymo metu ir 

po 2 metų, nustatyta, kad su depresijos chroniškumu reikšmingai buvo susijusios disfunkcinės 

nuostatos ir ţemas savęs vertinimas. 

Subjektyvus gyvenimo vertinimas taip pat apima aplinkos charakteristikų vertinimą. Tyrimai 

rodo, kad subjektyviai vertinamos tokios aplinkos charakteristikos, kaip socialiniai santykiai ir 

materialiniai aspektai, taip pat gali būti svarbūs numatant gydymo rezultatus. Pavyzdţiui, George ir 

kt. tyrime (George 1998) nustatyti ryšiai tarp depresijos gydymo rezultatų ir subjektyvaus 

socialinio palaikymo vertinimo. Vyresnio amţiaus tiriamieji, kurie subjektyviai blogiau vertino 

socialinį palaikymą ir kurių socialiniai ryšiai buvo sutrikę, sveiko blogiau. Kitame tyrime (Steffens 

2005), kuriame buvo tiriamas vyresnio amţiaus pacientų sveikimas, socialinio tinklo dydis ir 

subjektyviai vertinamas socialinis palaikymas taip pat buvo vieni iš veiksnių, susijusių su 

depresijos maţėjimu gydymo laikotarpiu. Gilmerio ir kt. 2005 m. tyrime, buvo nagrinėjami su 

chroniška depresijos eiga susiję veiksniai. Tarp depresiją palaikančių veiksnių taip pat nurodomi 

materialiniai rodikliai: ţemos pajamos, privataus sveikatos draudimo nebuvimas, nedarbas. 

Lietuvoje daryti tyrimai taip pat patvirtina gyvenimo sąlygų, subjektyvios gyvenimo kokybės bei 

fizinės ir psichikos sveikatos sąsają. Goštautas, Goštautaitė-Midttun ir Ţekas 2004 m., ištyrę 2669 

bendrosios populiacijos tiriamuosius PSO gyvenimo kokybės klausimynu ir papildomais su 

sveikata susijusiais klausimynais, nustatė, kad tiriamieji, kurie blogai vertino savo gyvenimo 

sąlygas, blogai vertino ir kitas gyvenimo kokybės sritis,  taip pat subjektyvią fizinę ir psichikos 

sveikatą. 2004 m. ištyrusi daugiau nei 400 Vilniaus gyventojų Čeremnych-Aleksenko nurodo, jog 
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apie 10% tiriamųjų nebuvo patenkinti savo gyvenamąja vieta, apie 15% nurodė, jog ji blogai veikia 

jų sveikatą. Kiti mokslininkai (Fredouille, Mesbah 2004), nagrinėję gyvenimo sąlygų ir depresijos 

sąsajas, teigia, jog depresijos riziką didina nepakankama patalpų izoliacija, tarša ar triukšmas, o 

psichikos sveikatos balansui palaikyti svarbus net ir tokie veiksniai, kaip atsiveriantis vaizdas pro 

langus ar susidėvėjusių būsto vietų sutvarkymas. Taigi galima tikėtis, kad tam tikri subjektyvūs 

materialinės gerovės rodikliai taip pat gali būti svarbūs  prognoziniai sveikimo veiksniai. 

Šie rezultatai skatina nagrinėti subjektyvų gyvenimo vertinimą ne tik kaip depresijos 

pasekmę, tačiau ţvelgti į šį ryšį giliau, siekiant atskleisti abipusę subjektyvaus gyvenimo vertinimo 

ir savijautos sąveiką. Apţvelgus tyrimus, galima teigti, kad subjektyvus gyvenimo vertinimas ar 

atskiri jo komponentai gali būti prognoziniai sveikimo veiksniai, todėl šiame darbe keliama 

hipotezė, kad pradiniai subjektyvaus gyvenimo vertimo rodikliai gali prognozuoti savijautos 

vertinimą nepriklausomai nuo kitų veiksnių. 

2.6. Savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčių veiksniai 

Ankstesnėse šio darbo dalyse buvo aptarta savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo 

samprata, jų tarpusavio ryšiai, depresijos pokyčių gydymo laikotarpiu bei subjektyvaus gyvenimo 

vertinimo sąsaja su savijautos pokyčiais. Vis dėlto tiek savijauta, tiek subjektyvus gyvenimo 

vertinimas gali priklausyti nuo daugelio šalutinių veiksnių, kurie gali lemti tiek pačius darbe 

nagrinėjamus reiškinius, tiek jų sąveiką. Todėl šiame skyriuje apţvelgti šalutiniai kintamieji, kurie 

gali būti svarbūs sveikimo procesui.  

Tyrimuose, nagrinėjančiuose sveikimo nuo depresijos procesą, daţniausiai analizuojami 

kintamieji yra įvairūs klinikiniai rodikliai, (pavyzdţiui, diagnozė, ligos trukmė, gydymo tipas, 

stacionarinio gydymosi patirtis, šalutinių ligų buvimas) ir sociodemografiniai rodikliai (pavyzdţiui, 

lytis, amţius, šeimyninė padėtis).  Be šių tradicinių kintamųjų, šiame darbe analizuojama ir 

kognityvinių gebėjimų sąsaja su sveikimu, daroma prielaida, jog sveikimas nuo depresijos yra ne 

vien pasyvus procesas, bet reikalauja iš asmens įţvalgos, savianalizės, naujos patirties integracijos 

ir sprendimų paieškos. Tolesnėse šio skyriaus dalyse apţvelgta minėtų kintamųjų sąsaja su 

sveikimu. 

Klinikinių rodiklių sąsaja su sveikimu. Nėra bendros nuomonės, kokį poveikį klinikiniai 

depresijos ypatumai daro sveikimo eigai. Bagby (Bagby 2002) nurodo, kad ligos trukmė, 

ankstesnių depresijos epizodų skaičius, ligos pradţios amţius nėra susiję su atsaku į medikamentinį 

gydymą. Tačiau kitų autorių duomenimis, klinikiniai rodikliai yra svarbūs numatant gydymo 

rezultatus. Pavyzdţiui, yra duomenų, kad ligos pradţios amţius gali būti reikšmingas prognozinis 

poţymis, lemiantis depresijos klinikos ypatumus (Klein 1999). Ankstyva chroniška depresija gali 
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būti susijusi su sunkesne depresijos eiga ir didesniu komorbidiškumu nei vėlyvos eigos chroniška 

depresija. 

Taip pat nesutariama, kokį poveikį sveikimui daro pradinis depresijos sunkumas. Paykelis su 

kolegomis nustatė (Paykel 1995), kad sunkesnė depresija gydymo pradţioje buvo susijusi su 

blogesnėmis gydymo išeitimis. Germanavičiaus duomenimis (Germanavičius 2001), sunkiau 

sveiko moterys, kurių depresija prieš pradedant gydymą buvo sunkesnė, kurioms buvo 

diagnozuotas pasikartojantis depresijos epizodas.  Alexopoulos ir kolegų duomenis (Alexopoulos 

1999), depresijos sunkumas buvo reikšmingas veiksnys, leidţiantis prognozuoti suicidinių minčių 

buvimą. Walkerio ir kolegų nuomone (Walker 2000), tiriant depresijos pokyčius pirminiame 

sveikatos prieţiūros lygmenyje, pradinis depresijos sunkumas buvo susijęs ne tik su blogesniu 

gydymo atsaku, bet ir su didesne panikos sutrikimų rizika bei psichosocialiniais veiksniais, tokiais 

kaip sumaţėjęs socialinis palaikymas ar emocinė prievarta vaikystėje. Tačiau Nierenbergas ir kt. 

(Nierenberg 1999) nerado ryšio tarp pradinio depresijos sunkumo ir po gydymo liekančių 

depresijos poţymių. Tokius rezultatus patvirtina ir kiti tyrimai (Bush 2004). 

Zubenko ir bendraautorių duomenimis (Zubenko 1994), depresijos sunkumas yra reikšmingas 

depresijos dinamikos prognozės faktorius, kai buvo patiriamas pirmas depresijos epizodas, tačiau 

kai depresijos epizodas yra pasikartojantis, šis rodiklis savo prognozinę reikšmę praranda. 

Friedmanas ir kt. teigia (Friedman 2004), kad sunki depresija yra susijusi su blogesne gydymo 

prognoze, jei bus taikomas vienas gydymas, t.y. arba medikamentai, arba psichoterapija.  

Kitų savitų depresijos poţymių buvimas taip pat gali būti svarbus numatant gydymo  

rezultatus. Pavyzdţiui, Kuykenas, tyręs beviltiškumo įtaką kognityvinės depresijos psichoterapijos 

rezultatams teigia, kad ankstyvojoje gydymo fazėje išliekantis stabilus beviltiškumas buvo 

reikšmingas prognozinis faktorius, leidţiantis numatyti terapijos nesėkmę (Kuyken 2004). 

Germanavičiaus  duomenimis (Germanavičius 2001), prieš gydymą diagnozuotas somatinis 

depresijos sindromas buvo neigiamas gydymo prognozės faktorius. Trivedis ir kt. teigia (Trivedi 

2005), kad iš to, kaip keičiasi depresijos simptomų grupės ūmios gydymo fazės metu, galima 

numatyti ir ilgalaikį atsaką į gydymą. Autorių duomenimis, jei per pirmas 3-4 gydymo savaites 

kinta simptomai, susiję su nuotaika, miegu ir psichiniu nerimu, svoriu ir somatiniu nerimu, tai 

galima tikėtis greitesnio atsaką į medikamentinį gydymą.  

Dar vienas kintamasis, kuris gali būti susijęs su sveikimo procesu, yra pašalinių ligų buvimas. 

Depresija pasiţymi aukštu komorbidiškumu tiek su psichikos, tiek su lėtinėmis somatinėmis 

ligomis bei aukštais mirtingumo rodikliais (O„Donovan, 2004). Kaip nurodo Kupferis ir Frankas, 

depresija yra būdinga 40-65% miokardo infarktą patyrusių asmenų, 25% asmenų, sergančių vėţiu, 

10-27% insultą patyrusių asmenų. 50-75% ţmonių, kuriems buvo diagnozuota anoreksija ar 

bulimija, yra patyrę depresijos epizodą bent kartą gyvenime (Kupfer, Frank 2003). 
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Tyrimai rodo aukštą depresijos komorbidiškumą su kitais psichikos sutrikimais. Melartin ir 

kt. tyrime pašaliniai psichikos sutrikimai buvo būdingi net 79% depresija sergančių tiriamųjų 

(Melartin 2002). Daţniausiai buvo diagnozuojami depresiją lydintys nerimo sutrikimai - 57%, 

asmenybės sutrikimai - 44% bei probleminis alkoholio vartojimas - 25%. Rushas ir kt., tyrinėję 

depresiją besigydančių ambulatoriškai tiriamųjų imtyje, teigia, kad net 20,2% tiriamųjų atitiko trijų 

ar daugiau psichikos sutrikimų kriterijus (Rush 2005). 

Hansen Hoyer ir kt., lyginę stacionare gydymo nuotaikos sutrikimais sergančių pacientų 

mirtingumą ir jo prieţastis, teigia, kad nuotaikos sutrikimai yra susiję su didesniu mirtingumu tiek 

dėl natūralių, tiek dėl nenatūralių prieţasčių (Hansen Hoyer 2000). Autoriai nustatė, jog 

mirtingumas dėl natūralių ir nenatūralių prieţasčių buvo didţiausias per metus nuo pirmos 

hospitalizacijos, ir nepriklausė nuo amţiaus, lyties ar nuotaikos sutrikimo tipo. Tų tiriamųjų, kurių 

sutrikimai išliko iki vienerių metų po stacionarinio gydymo, saviţudybės rizika ypač didėjo.  

Vis dėlto bendros nuomonės ar šalutinių ligų buvimas yra susijęs su blogesniais gydymo 

rezultatais, nėra. Nagrinėjęs ryšį tarp sveikimo nuo depresijos 12 mėnesių laikotarpyje ir šalutinių 

somatinių ir psichikos sutrikimų buvimo, Keitneris su kolegomis nustatė, kad tiriamieji, kurių 

depresija buvo susijusi su kitais sutrikimais, po 12 mėnesių pasiţymėjo blogesniu funkcionavimu ir 

pasveikimo rodikliai buvo ţemesni, palyginti su sirgusių vien depresija, rodikliais (Keitner 1991). 

Panašius duomenis tyręs somatinių ligų poveikį sveikimui gavo Cole (Cole 1990). Tačiau 

somatinių ligų poveikį tyręs Smallas su kolegomis negavo patvirtinančių duomenų (Small 1996), 

šiame tyrime tiriamieji, sergantys lėtinėmis somatinėmis ligomis, sveiko taip pat, kaip sergantys tik 

depresija. Oslino ir kolegų tyrime, kuriame buvo tiriami depresija sergantys vyresnio maţiaus 

asmenys, fizinis neįgalumas ir somatinių ligų skaičius buvo reikšmingai susijęs su depresijos 

poţymių pokyčiu 3 mėnesių laikotarpyje (Oslin 2002). Autoriai nustatė, kad su blogomis 

depresijos gydymo prognozėmis buvo susijusios specifinės lėtinės ligos, tokios kaip odos ligos, 

kraujo apytakos, kalbos sutrikimai, artritas. 

Panašūs rezultatai gaunami nagrinėjant šalutinių psichikos sutrikimų poveikį sveikimui. Dalis 

tyrimų patvirtina, jog pašalinės psichikos ligos yra susijusios su blogesniais gydymo rezultatais 

(Bagby 2002; Brieger 2002; Casey 1996; Flint, Rifat 1997; Sand, Harrow 1999; Winokur 1998), 

kiti autoriai patvirtinančio ryšio negauna (Germanavičius 2001; Rodney 1997).  

Stacionarinio gydymosi patirties ir gydymosi rezultatų sąsaja jau buvo minėta šio darbo 

įvade. Stacionarinis gydymas siejamas su chroniška depresijos eiga (Angst 1999; Keller 1984). 

Tačiau kaip stacionarinio gydymosi trukmė yra susijusi su gydymosi rezultatais, bendros nuomonės 

nėra. Kalbantis su psichiatrijos ligoninėje dirbančiais gydytojais daţnai galima išgirsti nuostatą, 

kad „laikas gydo“, todėl ilgesnė gydymosi trukmė paprastai siejama su geresniu rezultatu. Tokį 

poţiūrį patvirtina Liebermano ir kt. tyrimas (Lieberman 1998), kuriame buvo nagrinėta liekančių 
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nusiskundimų ir bendro funkcionavimo sąsaja su stacionarinio gydymosi trukme. Trumpiau gydyti 

išrašomi tiriamieji skundėsi didesniu liekančių nusiskundimų skaičiumi ir ţemesniu bendru 

funkcionavimo lygmeniu. Tačiau šiam poţiūriui prieštarauja Szadocky ir kt. Šie autoriai teigia, kad 

simptomų remisijos nebuvimas šešių stacionarinio gydymo savaičių laikotarpyje leidţia 

prognozuoti chronišką depresijos eigą per kitus dvejus metus (Szadocky 2004). Todėl autorių 

teigimu, greitas depresijos poţymių nykimas yra pats svarbiausias kintamasis, leidţiantis 

prognozuoti gerus gydymo rezultatus. Panašius rezultatus pateikia Kennedy su bendraautoriais. Jie 

teigia, kad ankstyvo atsako į medikamentinį gydymą nebuvimas gali numatyti bendrą blogą 

gydymo rezultatą ir atvirkščiai, 80-90% tiriamųjų, kurių depresijos poţymiai reikšmingai maţėjo 

per 2–4 savaites, visiškai pasveiko (Kennedy 2001). Taigi, ilga gydymosi trukmė nebūtinai bus 

susijusi su geru gydymosi rezultatu, ypač jei pokyčio nepavyko pasiekti per pirmąsias gydymo 

savaites. 

Apibendrinant šią dalį galima teigti, kad nėra aišku, kaip įvairūs klinikiniai veiksniai yra 

susiję su sveikimu. Jei klinikinių veiksnių sąsaja su depresijos pokyčiais gana plačiai nagrinėta, tai 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsaja su šiais veiksniais nėra gerai ţinoma. Apţvelgus 

literatūrą, empirinėje analizėje nuspręsta atsiţvelgti į šiuos klinikinius veiksnius: depresijos 

sunkumą, lydinčių ligų buvimą, stacionarinio gydymosi patirtį ir depresijos poţymių stabilumą, 

nurodantį ilgalaikį gydymo atsako nebuvimą.  

Sociodemografinių veiksnių sąsaja su sveikimu. Literatūroje gana daţnai nagrinėjama 

lyties bei amţiaus sąsaja su depresijos pokyčiais. Praktiškai vieningai sutariama, kad depresija yra 

du tris kartus būdingesnė moterims nei vyrams, tačiau nesutariama, ar skiriasi vyrų ir moterų 

depresijos sunkumas, atskiri poţymiai ar eiga. Perugis ir kt. nurodo (Perugi 1990), kad vyrų ir 

moterų amţius, kada prasideda depresija, psichoziniai simptomai, suicidinių bandymų skaičius ir 

chroniškumo rodikliai nesiskiria, tačiau moterims labiau būdingas nerimas ir somatizacija ir jos 

labiau linkusios paţymėti nusiskundimus saviţinos skalėse, kurie objektyviai nėra stebimi. 

Moterims daţniau skiriamas stacionarinis gydymas (Perugi 1990). Kornstein ir kt. teigia, kad vyrų 

ir moterų depresijos simptomų profilis yra panašus, tačiau moterims būdingesni miego sutrikimai, 

psichomotorinis slopinimas ir nerimas/somatizacija (Kornestein 2000). Šių autorių tyrimu buvo 

nustatyta, kad moterų depresija buvo sunkesnė, labiau sutrikęs jų funkcionavimas šeimoje, o 

vyrams būdingesnis darbingumo sumaţėjimas. Panašūs rezultatai buvo gauti didelėje DEPRES 

studijoje (Angst, 2002). Moterys buvo linkusios išsakyti daugiau nusiskundimų, daţniau skundėsi 

sutrikusiu miegu ir fizine sveikata, o vyrai akcentavo darbingumo maţėjimą. Tačiau Hildebrandt, 

Stage ir Kragh-Soerensenas 2003 m., tyrę 1033 depresija sergančius ir ambulatoriškai 

besigydančius pacientus, teigia, kad vyrai ir moterys nesiskyrė depresijos sunkumo rodikliais ar 

atskirų depresijos simptomų daţniu.  
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Duomenys, ar vyrai ir moterys skiriasi gydymo rezultatais taip pat yra prieštaringi. Bushas ir 

kt.  nurodo, jog amţius ir lytis nėra susiję su gydymo rezultatais (Bush 2004). Demografinių 

veiksnių poveikio sveikimui nepatvirtino Mulderio ir kt. bei Zlotniko ir kt. tyrimai (Mulder 2006; 

Zlotnik 1996). Kitoje didelėje 2876 pacientų studijoje, konstatuota, kad būtent moterų gydymo 

atsakas yra geresnis (Trivedi 2006). Tačiau Thase ir kt., tyrę kognityvinės-elgesio psichoterapijos 

efektyvumą vyrams ir moterims nustatė, kad vyrai ir moterys, jau pradedant terapiją, skyrėsi 

depresijos sunkumu (Thase 1994). Moterų depresija buvo sunkesnė, o sunki depresija prieš terapiją 

buvo susijusi su blogesniais terapijos rezultatais. Tuo tarpu vyrams vidutinis terapinių sesijų 

skaičius buvo maţesnis. Keitneris ir kt. nurodo, kad vyrų depresinė simptomatika nyksta greičiau 

gydant ir medikamentais (Keitner 1991). Yra duomenų, jog atskirų antidepresantų veikimas vyrams 

ir moterims skiriasi (Khan  2005), todėl gali būti, jog gaunami lyčių skirtumai yra nulemti parinkto 

gydymo. 

Tyrimai taip pat rodo, kad vyrai ir moterys skiriasi pagalbos siekimo elgesiu. Olfsonas ir kt.  

lygino depresija sergančių vyrų ir moterų gaunamą pagalbą (Olfson 2001). Jie teigia, kad vyrai ir 

moterys buvo vertinami tokiomis pat įvertinimo procedūromis, vyrų ir moterų gaunamas gydymas 

antidepresantais ar psichoterapija taip pat nesiskyrė. Tačiau autoriai pastebėjo, kad moterys buvo 

ţymiai maţiau linkusios aptarti savo gydymo pageidavimus su gydytoju, taigi jos buvo pasyvesnės.  

Kitas depresijos studijose daţnai nagrinėjamas kintamasis yra amţius. Tyręs amţiaus ir lyties 

sąsają su vienpolės depresijos fenomenologija Maes nustatė, kad vyresniame amţiuje daţnesnė  

melancholinė depresija, o pati depresija yra sunkesnė (Maes 2002). Vyresnio amţiaus depresija 

sergantiems asmenims daţnesni tokie simptomai: apetito maţėjimas, svorio kritimas, somatinis 

nerimas, energijos netekimas, sulėtėjimas, interesų praradimas, nubudimas ryte, kliedesiai ir 

kritikos stoka. Taigi galima daryti tam tikras prielaidas, kad amţius gali būti susijęs su depresijos 

prognoze. Tačiau Germanavičiaus tyrime amţius ( 60m.) buvo reikšmingai susijęs tik su ilgesniu 

atsaku į medikamentinį gydymą (Germanavičius 2001), tačiau vertinant ilgalaikį rezultatą po 6 

mėnesių jaunesnio ir vyresnio amţiaus moterų grupėse skirtumų nenustatyta. Tuma, nagrinėjęs 

vyresnių ir jaunesnių stacionare besigydančių tiriamųjų depresijos dinamiką 4,5 metų laikotarpiu 

teigia, kad vyresnio amţiaus ligonių depresijos prognozė blogesnė, nes daţniau depresiją lydi 

sunkūs somatiniai sutrikimai, atsiranda demencija, dideli mirtingumo rodikliai (Tuma 2000). 

Tačiau vyresni ir jaunesni tiriamieji nesiskyrė vidutine sveikimo trume – vidutiniškai buvo 

pasveikstama per 25 savaites. Tokius rezultatus patvirtina ir Hinrichseno tyrimas (Hinrichsen 

1992).  

Daugelis autorių teigia, kad išsilavinimas nėra reikšmingas rodiklis numatant depresijos 

dinamiką (Hirschfeld 2004). Tačiau Szadocky ir kt. nuomone, išsilavinimas tampa reikšmingu 

kintamuoju, kai vertinamas ne trumpalaikis, o ilgalaikis depresijos pokytis (Szadocky 2006). 
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Aukštesnis išsimokslinimas buvo susijęs su geresniais gydymo rezultatais ir kituose tyrimuose 

(Trivedi 2006).  

Tyrimai rodo stiprų ryšį tarp psichikos sveikatos ir socialinio palaikymo (Lehtinen, Sohlman, 

Kovess-Masfety 2005). Vedę ţmonės turi maţesnę tikimybę susirgti depresija (Gutierez-Lobos, 

Scherer 2002). Dixono ir kt. tyrime sunkiomis psichikos ligomis, tarp jų ir depresija,  sergančių 

ţmonių, psichiatriniai simptomai buvo neigiamai susiję su socialinio tinklo dydţiu ir saugumu 

(Dixon 2001). Kitame tyrime gyvenimas su sutuoktiniu ar ilgalaikiu partneriu buvo reikšmingi 

faktoriai, leidţiantys prognozuoti teigiamą atsaką į medikamentinį gydymą (Hirschfelt 1998). 

Tiriant 100 stacionare depresija sergančių ţmonių, buvo nustatyta, kad ilgesnė trukmė remisijai 

pasiekti buvo susijusi su viengungyste (O‟Leary 2000). 

Tačiau taip pat yra duomenų, jog ne tiek šeimos sudėtis, kiek bendravimo kokybė yra 

svarbesnė prognozuojant gydymo rezultatus. Whiffen ir kt., tyrime depresija buvo susijusi su 

šeimos santykių pobūdţiu (Whiffen 2001). Depresija sergančioms moterims šeimoje buvo 

būdingesnis nesaugus prieraišumas, o vyro nesaugumas leido prognozuoti depresijos išlikimą 6 

mėnesių laikotarpyje. Nickelio ir kolegų tyrime buvo lyginami stacionare individualia ir poros 

psichoterapija, kurioje dalyvavo ir partneris, gydomų moterų sveikimo rezultatai 6 savaičių 

laikotarpyje (Nickel 2004). Poros psichoterapijos rezultatai buvo reikšmingai geresni. Tai skatina 

daryti išvadą, kad socialinio palaikymo didinimas stacionarinio gydymo laikotarpiu gali pagerinti 

gydymo rezultatus. Reimherrio ir kolegų duomenimis, pats efektyviausias pirminis farmakologinis 

gydymas be tolesnės paciento stebėsenos ir pagalbos įveikiant šeimos ir gyvenimo stresus bei 

ilgalaikio vaistų vartojimo, bus susijęs su blogais gydymo rezultatais (Reimherr 2001). 

Hirschfeldas nurodo (Hirschfeld 2004), kad palaikanti ir pozityvi artimųjų reakcija į paciento 

depresiją yra susijusi su greitesniu sveikimu, o sutrikęs socialinis funkcionavimas yra susijęs su 

blogesniais gydymo rezultatais. Šią nuomonę patvirtina kitas tyrimas (Nasser ir Overholser 2005), 

kuriame buvo vertinamas 62 stacionare nuo depresijos besigydančių tiriamųjų sveikimas. 

Svarbiausiu gydymo prognozės rodikliu buvo pradinis depresijos sunkumas, tačiau draugų, šeimos 

ir bendras emocinis palaikymas buvo reikšmingai susiję su gydymo rezultatais. Kiti autoriai 

(McCall, Reboussin, Rapp 2001) nagrinėjo, kaip keičiasi socialiniai ryšiai praėjus vieneriems 

metams po gydymosi stacionare. Jie teigia, kad palaikantys socialiniai ryšiai po stacionarinio 

depresijos gydymo gerėja ir šis pokytis labiausiai susijęs su depresinės simptomatikos nykimu. Po 

gydymo daugėja teigiamų socialinių interakcijų ir didėja emocinis palaikymas. Tačiau taip pat yra 

studijų, kurios neranda ryšio tarp socialinių veiksnių ir depresijos eigos (Bagby 2002).  

Apibendrinant šią dalį, galima teigti, kad tyrimai neduoda aiškaus atsakymo, kaip 

sociodemografiniai kintamieji yra susiję su depresija sergančių asmenų sveikimu. Pateikiami 
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prieštaringi sveikimo ir amţiaus, lyties, išsimokslinimo, šeimyninės sudėties sąsajos duomenys. Į 

šiuos veiksnius nuspręsta atsiţvelgti rezultatų analizėje. 

Kognityvinių rodiklių sąsaja su sveikimu. Skarsater ir kt., fenomenologiniu metodu 

nagrinėję veiksnius, susijusius su depresija sergančių moterų sveikimu stacionarinio gydymo 

laikotarpiu, teigia, kad depresijos įveikimui reikia išgyventi virsmo periodą, kuris apima 

kognityvinius ir emocinius pokyčius, kurie vėliau tampa su sveikata susijusiu elgesiu (Skarsater 

2003). Taigi, sveikimas nuo depresijos reikalauja tam tikro mokymosi, patirties integracijos ir 

naujų problemų sprendimo įgūdţių įsisavinimo, todėl tikėtina, kad gydymo metu didelę reikšmę 

turi kognityviniai veiksniai. 

Depresija sergantiems asmenims būdingi įvairūs kognityviniai sutrikimai (Ravnkilde 2002), 

jie blogiau atlieka neuropsichologinius testus, nors biologiniai tokių sutrikimų pagrindai nėra 

visiškai ţinomi (McAllister-Williams, Ferrier, Young 1998). Daţniausiai nurodomi sunkumai, 

susiję su atmintimi, verbaliniu sklandumu, psichomotorine sparta ir dėmesiu (Airaksinen 2004).  

McCallo ir Dunno duomenimis, kognityviniai sunkumai yra susiję ne vien su depresija, bet ir 

su gyvenimo kokybe (McCall 2003). Ištyrę 77 depresija sergančius asmenis, autoriai teigia, kad 

ţymesnis kognityvinių funkcijų sutrikimas buvo susijęs su maţesniu kasdieniniu aktyvumu. Todėl 

autoriai daro išvadą, jog kognityvinių procesų atsistatymas yra būtina sąlyga siekiant funkcinio 

pasveikimo. 

Prognozinę vertę gali turėti ir kognityvinių procesų vertinimas gydymo pradţioje. Pavyzdţiui, 

ţymesnis kognityvinių funkcijų sutrikimas stacionarinio gydymo pradţioje buvo nepriklausomas 

kintamasis, leidţiantis prognozuoti vyresnio amţiaus tiriamųjų gydymo atsako nebuvimą (Zubenko 

1994). Barclay ir Lie tyrime su depresijos gydymo rezultatais buvo susijęs WAIS simbolių 

kodavimo subtesto atlikimas (Barclay ir Lie 2007).  

Nėra bendros nuomonės, kaip keičiasi kognityvinės funkcijos depresijos gydymo laikotarpiu. 

Pavyzdţiui, Neu su kolegomis vertino 80 tiriamųjų, kuriems buvo diagnozuota vienpolė, dvipolė 

depresija, distimija ar depresinio tipo šizoafektinis sutrikimas, kognityvinį funkcionavimą 

stacionarinio gydymo pradţioje ir pabaigoje (Neu 2001). Autoriai teigia, kad nepriklausomai nuo 

depresijos tipo, depresiškų tiriamųjų rodikliai buvo reikšmingai ţemesni, palyginti su sveikų 

tiriamųjų grupe. Nors antrojo tyrimo metu depresijos poţymiai buvo reikšmingai sumaţėję, 

kognityviniai rodikliai išliko ţemi, todėl autoriai teigia, kad kognityvinis deficitas išlieka ilgiau nei 

kiti klinikiniai depresijos poţymiai. 

Airaksinen ir kt. duomenimis, kognityvinių uţduočių atlikimas priklauso nuo depresijos 

sunkumo ir eigos. (Airaksinen 2004). Lengva depresija sergantys tiriamieji nesiskyrė kognityvinių 

uţduočių atlikimu nuo sveikų tiriamųjų grupės, sunki depresija buvo susijusi su atminties 

sutrikimais, o lėtinė depresija su sumaţėjusius kognityviniu lankstumu. Chamberlainas ir 
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Sahakianas nurodo, kad daţniausiai po gydymo liekantys kognityviniai sunkumai yra 

psichomotorinis slopinimas, sutrikęs vaizdinis atpaţinimas ir dėmesio išlaikymas. Autoriai nurodo, 

jog liekantys kognityviniai sunkumai gali būti rimta kliūtimi siekiant visiškos ligonio reabilitacijos 

(Chamberlain, Sahakian 2004).  

Apibendrinant šią dalį galima daryti prielaidą, kad kognityviniai rodikliai gali būti svarbus 

stacionarinio gydymosi rezultatų prognozavimo veiksnys, tačiau tyrimų, kuriuose tokia sąsaja būtų 

nagrinėta nėra daug. Kadangi literatūroje nurodoma, jog depresija yra susijusi su įvairiais 

kognityviniais sutrikimais,  šiame darbe siekiama kaip galima plačiau įvertinti kognityvinius 

asmens  gebėjimus ir į tai atsiţvelgti atliekant duomenų analizę.  

2.7. Tyrimų apţvalgos apibendrinimas 

Tyrimo apţvalga parodė, kad nepaisant tyrimų gausos, depresija išlieka aktuali mokslinė ir 

praktinė problema. Trūksta studijų, kurios nagrinėtų depresiją ne tik kaip vieną rodiklį, bet gilintųsi 

į reiškinio struktūra, analizuotų sergančio asmens savijautą bei jos pokyčius gydymo laikotarpiu, 

vertintų depresijos poveikį platesniu sveikatos kontekstu. Nėra vieningai sutariama, kokie 

klinikiniai, sociodemografiniai ar kognityviniai veiksniai yra susiję su depresijos gydymo 

prognoze. 

Sveikatos ir psichikos sveikatos sampratos analizė parodė, kad šiuo metu yra keletas 

psichikos sveikatos teorijų, kurios skiriasi savo išsamumu. Išsamiausiu galima laikyti funkcinį 

psichikos sveikatos modelį, kuris psichikos sveikatą apibrėţia kaip asmens ir aplinkos sąveikos 

procesą, kurį lemia individualūs fiziniai ir psichologiniai veiksniai, socialiniai santykiai, 

struktūriniai ištekliai, visuomenė, kultūra ir vertybės. Psichikos sveikatos procesas gali būti 

paţįstamas iš subjektyvaus asmens savo gyvenimo vertinimo. 

Ieškant kriterijų, kurie leistų kiekybiškai vertinti sveikatos procesą, nustatyta, kad PSO 

gyvenimo kokybės modelis ir juo pagrįsti klausimynai gana gerai atitinka funkciniame psichikos 

sveikatos modelyje nurodomus sveikatos determinantus. Atlikus literatūros analizę, galima teigti, 

kad PSO gyvenimo kokybės klausimynas greta klinikinio įvertinimo gali būti laikomas papildomu 

psichikos sveikatos matu. 

Teorinė analizė parodė, kad trūksta sisteminio poţiūrio į depresijos gydymą ir gydymo 

rezultatų vertinimą. Nors galima rasti nemaţai tyrimų, kurie nagrinėja atskirų psichikos sveikatos 

determinantų, tokių kaip savęs vertinimas, mąstymo stilius, socialinis palaikymas ir depresijos 

sąsają, trūksta studijų, kurios šiuos veiksnius nagrinėtų kompleksiškai, leistų įvertinti jų tarpusavio 

ryšius ir nustatyti jų svarbą sveikimo rezultatų prognozavimui.  
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3. SAVIJAUTOS IR SUBJEKTYVAUS GYVENIMO VERTINIMO SĄSAJOS 

BEI POKYČIŲ STACIONARINIO DEPRESIJOS GYDYMO LAIKOTARPIU 

TYRIMAS 

3.1. Hipotezės 

1. Depresija sergančių asmenų savijauta yra daugiakomponentė: savijautoje galima išskirti 

psichologinius ir somatinius komponentus. 

2. Depresija sergančių asmenų savijauta yra susijusi su subjektyviu gyvenimo vertinimu 

nepriklausomai nuo sociodemografinių, klinikinių ir kognityvinių veiksnių. 

3. Psichologiniai savijautos komponentai stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu yra 

stipriau susiję su subjektyviu gyvenimo vertinimu nei somatiniai savijautos komponentai. 

4. Stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu psichologiniai ir somatiniai savijautos 

komponentai kinta nevienodai: gydymo laikotarpiu labiau gerėja somatiniai savijautos 

komponentai nei psichologiniai savijautos komponentai. 

5. Stacionarinio depresijos gydymo pabaigoje pasveikusių asmenų subjektyvus gyvenimo 

vertinimas išlieka ţemesnis nei nesirgusių. 

6. Savijautos pokyčiai stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu prognozuoja 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčius nepriklausomai nuo sociodemografinių, klinikinių ir 

kognityvinių veiksnių. 

7. Psichologinio savijautos komponento pokyčiai stacionarinio depresijos gydymo 

laikotarpiu yra stipriausiai susiję su subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčiais.  

8. Pradiniai subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliai prognozuoja savijautos vertinimus 

gydymo pabaigoje nepriklausomai nuo sociodemografinių, klinikinių ir kognityvinių veiksnių bei 

pradinių savijautos rodiklių. 

3.2. Tyrimo metodai 

3.2.1. Duomenų rinkimo metodika 

Savijautos rodikliai. Apţvelgus šiuo metu tyrimuose naudojamus depresijos vertinimo 

metodus, pastebėta, kad jie turi gana daug trūkumų: daţnai neaiškus vertinamas konstruktas, 

metodai nepakankamai išsamūs, ne visai aiškiai apibrėţtas vertinamas laikotarpiu, remiamasi tik 

subjektyviu simptomų intensyvumo arba tik simptomų daţnio vertinimu. Įvertinus esamų 

depresijos vertinimo metodikų trūkumus ir depresijos klausimynų sudarymo rekomendacijas, šiame 

darbe nuspręsta sukurti naują depresijos vertinimo skalę, kuri tiktų savijautos pokyčiams gydymo 

laikotarpiu vertinti, būtų pildoma paties paciento, pasiţymėtų aiškiai apibrėţtu vertinimo 



 48 

laikotarpiu ir leistų vertinti ne vien bendrą būsenos pokytį, bet ir atskirų savijautos komponentų 

pokyčius. Detaliau naujos skalės kūrimo reikalingumas ir pats klausimyno sudarymas aprašomas 

straipsnyje „Klausimyno depresijos pokyčiams vertinti kūrimas ir taikymas stacionarinio gydymo 

sąlygomis“ (Pranckevičienė, Goštautas 2007). 

Remiantis TLK-10 (TLK-10 1997) depresijos epizodo kriterijais ir papildoma literatūros 

analize (Hamilton 1989), buvo sudarytas depresija sergančių asmenų savijautai būdingų 

nusiskundimų sąrašas. Juo buvo siekiama apimti tiek tipinius depresijos poţymius (liūdesį, 

energijos stoką, interesų sumaţėjimą ir kt.), tiek netipinius, tačiau literatūroje nurodomus kaip 

susijusius su depresija (somatiniai skundai, nerimo simptomai, dirglumas, konfliktiškumas ir kt.). 

Iš viso į sąrašą įtraukti 47 skirtingi nusiskundimai. 

Nusiskundimai ekspertiniu būdu buvo suskirstyti į bazinius (energijos stoka, nuovargis, 

interesų sumaţėjimas, liūdesys, polinkis į saviţudybę, miego sutrikimai, apetito pokyčiai, kaltė, 

bevertiškumo jausmas, nepasitikėjimas savimi, pesimizmas, atminties, dėmesio problemos, 

nerimas, pablogėjusi fizinė sveikata, irzlumas, sumaţėjęs lytinis potraukis ir psichozės simptomai) 

ir papildomus, kurie turėtų išplėsti ir patikslinti bazinių nusiskundimų vertinimą (pvz.: bazinis 

nusiskundimas „miego problemos“, papildomi nusiskundimai: ankstyvas nubudimas, košmarai, 

neramus miegas naktį, mieguistumas dieną, nuovargis ryte). 

Klausimai apie bazinius nusiskundimus buvo formuluojami taip, kad būtų galima vertinti 

nusiskundimo buvimą per savaitę (pvz.: Ar pastarąją  savaitę jūs jautėte, kad jums trūksta 

energijos? – atsakymų variantai taip/ne); subjektyvų nusiskundimo intensyvumą  (pvz.: Kaip 

stipriai jums trūko energijos pastarąją savaitę? – atsakymų variantai Likerto skalėje nuo 0 iki 4, kur 

0 - netrūko energijos, 4 - labai stipriai trūko); ir nusiskundimo daţnį per savaitę (Kaip daţnai jums 

trūko energijos pastarąją savaitę? – atsakymų variantai Likerto skalėje nuo 0 iki 3, kur 0 - netrūko 

energijos; 3 – trūko kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną). 

Papildomi nusiskundimai buvo vertinami tik klausiant apie jų buvimą per savaitę (pvz.: Ar 

pastarąją savaitę buvo tokių dienų, jog jums trūko energijos net atsikelti iš lovos? – atsakymų 

variantai taip/ne). Pirminį klausimų sąrašą sudarė 79 klausimai.  

Pradinis bandomasis klausimų formuluočių įvertinimas atliktas kalbantis su 12 depresija 

sergančių tiriamųjų, besigydančių Ţiegţdrių psichiatrinėje ligoninėje, ir trim sveikais tiriamaisiais, 

pakviestais patogiosios atrankos būdu. Bandomojo tyrimo metu stacionare paaiškėjo, kad daugelis 

depresija sergančių tiriamųjų skundţiasi sunkumu susikaupti ir savarankiškai pildyti klausimyną, 

todėl buvo nuspręsta tyrimą atlikti struktūruoto interviu forma. Sveikų tiriamųjų grupėje sunkumų 

pildant klausimyną savarankiškai neiškilo, todėl šioje grupėje klausimynas buvo pateiktas saviţinos 

klausimyno forma.  
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Klausimyno psichometrinės charakteristikos analizuotos 195 depresija sergančių tiriamųjų 

imtyje (detalios grupės charakteristikos pateikiamos 3.3. skyrelyje) . Siekiant nustatyti klausimyno 

faktorinę struktūrą, buvo atlikta faktorinė analizė, taikytas pagrindinių komponenčių metodas bei 

įstriţas ašių pasukimas Oblimin su Kaiser normalizacija. Pradiniu modeliu buvo išskirti 23 

faktoriai, kurių tikrinė reikšmė didesnė uţ vieną, paaiškinantys 74,9% bendrosios dispersijos. 

Kad klausimynas būtų homogeniškesnis iš jo buvo šalinami klausimai, kurių faktorinė 

apkrova nei viename faktoriuje neviršijo 0,4, ir faktoriai, kuriuos sudarė maţiau nei trys klausimai. 

Kiekvieną kartą pašalinus klausimus, faktorinės analizės procedūra buvo kartojama. Taip buvo 

pašalinta 20 klausimų ir apsistota ties 16 faktorių modeliu, paaiškinančiu 75,17% bendrosios 

dispersijos; Kaiserio, Meyerio, Olkino (KMO) rodiklis 0,83. 

Iš analizės buvo pašalinti klausimai apie negalėjimą dţiaugtis, verkimą, miego 

nusiskundimus, sumaţėjusį lytinį potraukį ir daugelį somatinių nusiskundimų. Galima daryti 

prielaidą, kad šių nusiskundimų prieţastys yra heterogeniškos arba šie nusiskundimai būdingesni 

specifinėms pacientų grupėms, todėl jie nesudarė bendros struktūros. 

Įvertinus klausimus, kurie buvo priskirti faktoriams, nustatyta, kad daugelis faktorių gali būti 

interpretuojami kaip atskirų nusiskundimų intensyvumo vertinimo subskalės (pavyzdţiui, energijos 

stokos faktorių sudarė klausimai apie energijos stokos buvimą, subjektyvų intensyvumą, daţnį bei 

nuovargio jausmą rytais). Remiantis faktorinės analizės rezultatais buvo apskaičiuota 16 

nusiskundimų intensyvumo subskalių. Pirminis skalių vertinimas standartizuotas į T balus 

remiantis sveikų tiriamųjų grupės rezultatais; aukštesnis įvertis rodo blogesnę savijautą (sveikų 

tiriamųjų grupės charakteristikos pateikiamos tiriamųjų skyrelyje). 

1 lentelė. KDPV subskalių pavadinimai, jas sudarantys klausimai ir vidinis skalių  

suderinamumas 

Nr. Subskalės pavadinimas Klausimai Didţiausias 

nestandartizuotas 

įvertis 

Cronbach α,  

N=271 

1. Energijos stoka 1.+1.1+1.2+1.3 9 0,83 

2. Nuovargis 2.+2.1+2.2+2.3 9 0,82 

3. Interesų sumaţėjimas 3.+3.1+3.2 8 0,86 

4.  Liūdesys 4.+4.1+4.2 8 0,81 

5. Pesimizmas 5.+5.1+5.2+5.3+5.4 11 0,87 

6. Suicidiškumas 6.+6.1+6.2+6.3 10 0,86 

7. Miego sunkumai 7.+7.1+7.2+7.3 6 0,74 

8.  Sumaţėjęs apetitas 8.+8.1+8.2+8.3 4 0,83 

9.  Kaltės jausmas 9.+9.1+9.2+9.3 9 0,83 

10.  Nepasitikėjimas savimi (1-10.)+10.1+10.2 8 0,86 

11.  Kognityviniai sunkumai (1-11.)+11.1+11.2+11.3 10 0,78 

12.  Nerimas 12.+12.1+12.2 8 0,84 

13.  Baimingumas 13.+13.1+13.2+13.3 4 0,83 

14.  Vegetaciniai simptomai 14.+14.1+14.2 3 0,55 

15.  Dirglumas 15.+15.1+15.2+15.3 9 0,82 

16. Sutrikęs tikrovės suvokimas 16.+16.1+16.2 7 0,83 
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Galutinis klausimyno depresijos pokyčiams vertinti (KDPV) variantas pateikiamas 1 priede. 

Subskalių klausimai, subskalių pavadinimai ir skalių vidinio suderinamumo rodikliai šiame tyrime 

nagrinėjamoje populiacijoje pateikiami 1 lentelėje. Bendras vidinis viso klausimyno 

suderinamumas (Cronbach α) - 0,97. 

Sudarytas klausimynas statistiškai patikimai skyrė depresija sergančius tiriamuosius nuo 

kitomis psichikos ligomis sergančių ir sveikų tiriamųjų, statistiškai patikimai koreliavo su 

diagnostinio depresijos interviu CIDI-SF įverčiais (r=0,61), o šio klausimyno rodikliai gydymo 

pabaigoje koreliavo su paties ţmogaus subjektyviai vertinamu būsenos pagerėjimu (r=-0,42) 

(Pranckevičienė, Goštautas 2007). 

 

Subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliai. Literatūros apţvalgoje buvo aptarti įvairūs 

subjektyvūs sveikatos rodikliai ir pagrįstas pasirinkimas šiame tyrime naudoti PSO gyvenimo 

kokybės modelį. Darbe naudojamas sutrumpintas PSO gyvenimo kokybės klausimynas PSO-GK-

trumpas (THE WHOQOL – Bref). Lietuviškas variantas parengtas 2000 m. N.Goštautaitės Midttun 

ir A.Goštauto adaptuoto PSO-GK-100 klausimyno pagrindu. 

Klausimynu galima vertinti keturias subjektyvaus gyvenimo vertinimo sritis: 

- Fizinės sveikatos sritis apima klausimus apie aktyvumo lygį, medicinos pagalbos poreikį, 

energijos lygį, mobilumą, skausmą, miegą ir darbingumą. 

-  Psichologinė sritis apima klausimus apie pasitenkinimą savo išvaizda, savęs vertinimą, 

negatyvius ir pozityvius jausmus, gyvenimo prasmės suvokimą ir dėmesio koncentraciją. 

-  Socialinių santykių sritis apima klausimus apie asmeninius ryšius, socialinį palaikymą, 

pasitenkinimą seksualiniu gyvenimu. 

- Aplinkos sritį sudaro klausimai apie finansinę padėtį, gyvenimo sąlygas, saugumą, galimybę 

ilsėtis, galimybę gauti reikiamą informaciją, sveikatos prieţiūros prieinamumą, pasitenkinimą 

transporto priemonėmis. 

Be šių keturių sričių, du subjektyvaus gyvenimo vertinimo  aspektai vertinami atskirais 

klausimais: bendra gyvenimo kokybė (Kaip vertinate savo gyvenimo kokybę?) ir bendras 

pasitenkinimas savo sveikata (Ar esate patenkintas (-a) savo sveikata?) 

 Sutrumpintą klausimyno versiją sudaro 26 klausimai, vertinami 5 balų Likerto skale. 

Pirminiai skalių įverčiai standartizuodami į 20 balų skales, remiantis standartiniais šio klausimyno 

kodavimo ir interpretavimo reikalavimai (WHO 1996); aukštesnis įvertis rodo pozityvesnį srities 

įvertinimą. 

Sutrumpinta klausimyno versija pasirinkta atsiţvelgiant į tiriamosios grupės ypatybes. 

Tyrimai patvirtina, kad trumpoji klausimyno versija yra pakankamai gera alternatyva PSO-GK-100 

klausimynui (Dučinskienė 2002, O„Carroll 2000). Vertinant PSO-GK-trumpas klausimyno skalių 
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patikimumą visoje tiriamųjų imtyje (n=271), gauti tinkami trijų PSO-GK-trumpo skalių 

patikimumo (Cronbach ) rodikliai: fizinės sveikatos sritis – 0,83, psichologinė sritis - 0,88, 

aplinkos sritis - 0,74. Socialinių santykių srities patikimumas buvo maţesnis - 0,47, tačiau kai 

patikimumo rodikliai buvo apskaičiuoti tik sveikų tiriamųjų imčiai, rodiklis buvo patenkinamas 

(0,61) ir artimas Dučinskienės ir kt. pateikiamiems rodikliams (Dučinskienė 2002). Socialinių 

santykių srities patikimumą depresija sergančių tiriamųjų grupėje maţino klausimas, susijęs su 

pasitenkinimu seksualiniu gyvenimu, kadangi libido sumaţėjimas gali būti susijęs ir su depresija. 

Vis dėlto siekiant išlaikyti darbo struktūrą nuspręsta PSO-GK-trumpas klausimyno socialinių 

santykių srities klausimus analizuoti kaip skalę.  

 

Klinikiniai ir sociodemografiniai rodikliai. Duomenis apie depresijos pradţios amţių, 

gydymosi trukmę, stacionarinio gydymosi patirtį suteikė patys tiriamieji. Duomenys buvo renkami 

pildant standartinę anketą. Darbe taip pat naudojami gydančio psichiatro pateikti duomenys apie 

pagrindines tiriamųjų diagnozes bei šalutines ligas. Gydantis gydytojas taip pat informavo apie 

taikomą medikamentinį gydymą. Tokiems duomenims pateikti buvo gautas ţodinis tiriamųjų 

sutikimas ir ligoninės administracijos leidimas. Darbo autorė buvo raštu įsipareigojusi laikytis 

ligoninės vidaus darbo taisyklių ir uţtikrinti duomenų konfidencialumą. 

Darbe taip pat naudojamas trumpas struktūruotas depresijos interviu, parengtas pagal PSO 

Composite International Diagnostic Interview Short Form CIDI-SF (Walters 2002, vertė A. 

Pranckevičienė). Depresijos epizodas šiuo interviu nustatomas, jei depresiška nuotaika ir/ar 

interesų sumaţėjimas trunka ne maţiau kaip dvi savaites, kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną, visą 

dieną ar didţiąją dienos dalį, ir pasireiškia bent trys kiti depresijos poţymiai. Kadangi CIDI-SF turi 

labai grieţtus depresijos poţymių trukmės (ne maţiau kaip dvi savaitės) ir pastovumo (beveik 

kiekvieną dieną, didţiąją dienos dalį) kriterijus, šiame darbe CIDI-SF patvirtintas depresijos 

epizodas bus laikomas depresijos poţymių stabilumo matu. 

 

Kognityviniai rodikliai. Kognityviniams gebėjimams vertinti šiame darbe naudoti 

supratingumo, panašumų, skaičių kartojimo ir skaičių šifravimo subtestai, parengti 1955 m. 

Wechsler metodikos pagrindu (Goštautas, Dembinskas, Pilkauskienė 1979). Būtent šie subtestai 

pasirinkti siekiant apimti kaip galima platesnį kognityvinių gebėjimų spektrą, bet kartu 

atsiţvelgiant į tai, jog stacionarinio depresijos gydymo pradţioje būsena daţniausiai sunki, todėl 

tyrimo procedūra neturėtų būti labai ilga. Pasirinkti subtestai leidţia vertinti asmens orientaciją 

buitinėse situacijose, apibendrinimo lygį, loginių ryšių supratimą, dėmesio koncentracijos ir 

apimties rodiklius, psichomotorinę spartą ir įgūdţių formavimąsi (Kaufman, Lichtenberger 1999). 
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Analizuojant ryšius tarp šių subtestų nustatyta, kad atskirų subtestų įverčiai stipriai koreliavo 

ir, analizuojant faktorinę struktūrą, sudarė vieną faktorių, todėl kognityvinių gebėjimų rodikliu 

šiame darbe laikoma visų keturių subtestų rezultatų suma. Išsamus faktorinės analizės aprašas 

pateikiamas 2 priede. 

 

Tyrimo planas. Tyrimas buvo atliekamas tokia seka: sociodemografinių ir sutrikimo eigos 

duomenų anketa; klausimynas depresijos pokyčių vertinimui (KDPV); CIDI-SF depresijos interviu; 

gyvenimo kokybės klausimynas (PSO-GK-trumpas); WAIS supratingumo, panašumų, skaičių 

kartojimo ir skaičių šifravimo subtestai.  

Lyginamoji sveikų tiriamųjų grupė tirta naudojant ankščiau aprašytą KDPV klausimyną, 

tačiau tiriamieji jį pildė savarankiškai. Lyginamoji grupė taip pat pildė PSO gyvenimo kokybės 

klausimyną ir atsakė į du papildomus klausimus, pagrįstus CIDI pagrindiniais depresijos epizodo 

kriterijais (Ar jus ištinka dvi savaites ar ilgiau trunkančios sumaţėjusio aktyvumo būsenos, kai 

kasdien jaučiatės praradęs energiją, maţai darbingi, pastoviai nuvargę, nepajėgiate pradėti net ir 

įprasto darbo?; Ar jus ištinka pablogėjusios nuotaikos būsenos, trunkančios dvi savaites ar ilgiau, 

kai kasdien būna liūdna, norisi verkti, niekas nebedţiugina?) (Goštautas, Goštautaitė-Midttun ir 

Ţekas 2004), kuriais buvo siekiama kontroliuoti lyginamosios grupės depresiškumo lygmenį. 

 

Statistinė analizė. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 10.0 statistinį paketą. 

Tyrime naudota aprašomoji statistika, daţnių lentelės, χ
2
 kriterijus, priklausomų ir nepriklausomų 

imčių t kriterijus, priklausomų ir nepriklausomų imčių neparametriniai kriterijai, koreliacijos 

koeficientai, dispersinė analizė,  faktorinė analizė ir daugialypė tiesinė regresija.  

3.2.2. Tyrimo eiga 

Kaip minėta, tyrimas atliktas Ţiegţdrių psichiatrinėje ligoninėje 2004 m. spalio-2006 m. 

balandţio mėnesiais,  25 lovų mišriame Depresijų skyriuje, remiantis Vytauto Didţiojo universiteto 

Teorinės psichologijos katedros ir Ţiegţdrių psichiatrijos ligoninės bendradarbiavimo sutartimi. 

Tyrimas atliktas laikantis ligoninės vidaus darbo ir etikos taisyklių, garantuojant tyrime 

dalyvavusių asmenų konfidencialumą ir laisvą apsisprendimą dalyvauti ar nedalyvauti tyrime. 

Tyrimas buvo atliktas dviem etapais. Tiriamasis pirmą kartą tiriamas per 5 dienas nuo 

stacionarinio gydymo pradţios, gavus ţodinį tiriamojo sutikimą dalyvauti tyrime. Antrąjį kartą 

tiriamasis buvo tiriamas analogiška procedūra, kai gydantis gydytojas pranešdavo, kad tiriamasis 

rengiamas išrašyti iš stacionaro. Vidutinis intervalas nuo gydymo pradţios iki antrojo tyrimo buvo 

29,8±10,3 dienos. 
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Tyrimui buvo kviečiami visi, guldomi į Depresijų skyrių ligoniai, neatsiţvelgiant į diagnozę, 

kadangi pirminis depresiškumo įvertinimas buvo atliekamas budinčio gydytojo priėmimo metu. 

Tyrimui nebuvo kviečiami ligoniai, turintys ryškių bendravimą apsunkinančių negalių (klausos, 

regos sutrikimai), taip pat, jei stacionarizacijos pradţioje buvo ryškūs psichozės simptomai arba 

bloga somatinė būsena, dėl kurių gydantis gydytojas nerekomendavo atlikti tyrimo.  

Medikamentinis gydymas tyrimo metu nebuvo kontroliuojamas, vaistai buvo skiriami 

gydančio psichiatro, atsiţvelgiant į depresijos gydymo rekomendacijas. Įvertinus bendrąsias 

gydymo tendencijas, nustatyta, kad dauguma tiriamųjų buvo gydomi antidepresantais (94,6%). 

Daţniausiai buvo skiriami SSRI ir kiti naujos kartos antidepresantai (82,0%). Dauguma tiriamųjų 

lygiagrečiai buvo gydomi trankviliantais (86,5%), maţdaug pusei tiriamųjų (54,1%) taip pat buvo 

skiriami antipsichoziniai medikamentai.  

3.3. Tiriamieji 

Per nurodytą laikotarpį Ţiegţdrių psichiatrinės ligoninės Depresijų skyriuje gydymo 

pradţioje buvo ištirti 52 vyrai ir 143 moterys. Grupės charakteristikos pateikiamos 2 lentelėje.  

2 lentelė. Vyrų ir moterų lyginimas pagal amţių ir sutrikimo eigos rodiklius. Pirmasis tyrimas 

 

Lytis 

1-vyras 

2- moteris N Vidurkis 

Std. 

Nuokrypis t l.l. Reikšmingumas 

Amţius 

1 52 39,7 13,9 

-3,7 193 p<0,001 2 143 48,3 14,7 

Ligos pradţios 

amţius 

1 52 32,4 12,2 

-2,8 191 p<0,01 2 141 38,9 14,9 

Pirmos 

stacionarizacijos 

amţius 

1 52 34,1 11,7 

-3,7 191 p<0,001 2 141 42,2 14,0 

Stacionarizacijų 

skaičius 

1 51 3,1 2,4 

-1,8 144 p=0,07 2 143 3,9 3,9 

 

Tiriamosios grupės moterys buvo vyresnės, sutrikimas prasidėdavo vyresniame amţiuje, 

vyresnio amţiaus pirmą kartą buvo gydomos stacionare. Turint šiuos skirtumus omenyje, 

analizuojant duomenis bus atsiţvelgiama į lyties faktorių. 

Antrajame tyrimo etape dalyvavo maţiau tiriamųjų, iš viso 114 (58,5% pradinės imties). 

Pagrindinė tiriamųjų praradimo prieţastis buvo neplanuoti išrašymai iš ligoninės, dėl kurių 

nepavykdavo atlikti antrojo tyrimo. Gydymo pabaigoje pakartotinai buvo ištirti 28 vyrai ir 86 

moterys. Nepaisant tiriamųjų praradimo, vyrų ir moterų grupės išlaikė panašias tendencijas, t.y. 

moterys buvo vyresnės, sutrikimas prasidėdavo vyresniame amţiuje. Grupės charakteristikos 

pateikiamos 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Dalyvavusių abiejuose tyrimo etapuose vyrų ir moterų lyginimas pagal amţių ir 

sutrikimo eigos rodiklius.  

 

Lytis 

1-vyras 

2- moteris N Vidurkis 

Std. 

nuokrypis t l.l Reikšmingumas 

Amţius 

1 28 43,1 14,2 

-2,2 112,0 p<0,05 2 86 49,5 13,1 

Ligos pradţios amţius 

1 28 35,1 12,3 

-1,7 112,0 p=0,09 2 86 40,4 14,6 

Pirmos 

stacionarizacijos 

amţius 

1 28 37,0 11,7 

-2,1 112,0 p<0,05 2 86 42,8 13,1 

Stacionarizacijų 

skaičius 

1 28 2,9 2,1 

-1,6 91,8 p=0,11 2 86 3,9 4,1 

 

Siekiant detaliau įvertinti, kokį poveikį tiriamųjų praradimas turėjo imties reprezentatyvumui, 

buvo palyginti prarasti tiriamieji su tyrimą baigusiais tiriamaisiais pagal sociodemografinius ir 

klinikinius rodiklius, taip pat pagal savijautos, subjektyvaus gyvenimo vertinimo ir kognityvinius 

rodiklius. Statistinės analizės rezultatai pateikiami 3 priede. 

Rodiklių analizė parodė, kad tyrimo nebaigusios moterys nesiskyrė pagal amţiaus, ligos 

pradţios, pirmos stacionarizacijos ar stacionarizacijų skaičiaus rodiklius, taip pat pagal SGV ir 

kognityvinius gebėjimus, tačiau skyrėsi savijautos vertinimu – abiejuose tyrimo etapuose 

dalyvavusios moterys pasiţymėjo blogesniu pradiniu savijautos vertinimu. Taigi abiejuose tyrimo 

etapuose dalyvavusių moterų pradinė savijauta buvo blogesnė, todėl apibendrinant duomenis reikia 

įvertinti, kad likusioji moterų grupė geriausiai reprezentuoja sunkius depresijos atvejus. 

Vyrų grupėje stebima statistinė tendencija, jog daţniau tyrimo nebaigdavo jaunesni vyrai, 

kurių depresija prasidėdavo jaunesniame amţiuje, tačiau tyrimo nebaigę tiriamieji nesiskyrė 

savijautos, SGV ar kognityviniais rodikliais. Todėl apibendrinant duomenis, reikia įvertinti, kad 

likusioji grupė geriau reprezentuoja vidutinio ir vyresnio amţiaus depresija sergančius vyrus.  

Kadangi šiame tyrime tiriamieji buvo du kartus tiriami ta pačia metodika, svarbu įvertinti 

išmokimo efektą uţduotims atlikti. Todėl 33 Depresijų skyriuje besigydantys tiriamieji, 9 (27,3%) 

vyrai ir 24 (72,7%) moterys, buvo tirti tik prieš jų išrašymą namo, ir rodikliai palyginti su du kartus 

tirtų tiriamųjų duomenimis. Grupės buvo palygintos pagal suminį KDPV rodiklį, subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo ir kognityvinius rodiklius gydymo pabaigoje. Detali statistinė analizė 

pateikiama 4 priede. Analizės rezultatai parodė, kad testavimo patirtis neturėjo poveikio savijautos, 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo sričių rodikliams bei WAIS atlikimo rezultatams. Taigi galima 

daryti išvadą, kad pakartotino tyrimo rezultatai yra patikimi ir gali būti nagrinėjami kaip nulemti 

gydymo poveikio, o ne išmokimo. 

Tyrime taip pat analizuojama lyginamoji sveikų tiriamųjų grupė. Šiuo tikslu buvo ištirti 98 

vienos Ukmergės įmonės darbuotojai. Siekiant kontroliuoti depresiškumo lygį, analizei buvo 
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atrinkti tik tie tiriamieji, kurie nurodė, jog per pastarąsias dvi savaites jiems nėra būdinga pastoviai 

pablogėjusi nuotaika ar energijos netekimas. Galutinę analizės grupę sudarė 76 tiriamieji, 26 vyrai 

ir 50 moterų. Lyginamoji grupė gerai atitiko klinikinę grupę pagal amţiaus kriterijų (vyrai: 

klinikinė - 43,1±14,2; lyginamoji – 42,9±12,1; moterys: klinikinė – 49,5±14,2; lyginamoji – 

49,2±10,2). Tačiau lyginamojoje grupėje buvo daugiau aukštesnį išsilavinimą turinčių ţmonių. 

Kadangi išsilavinimas daţniausiai nurodomas kaip nesusijęs su gydymo rezultatais (Hirschfeld 

2004) ir yra nelabai svarbus vertinant trumpalaikius gydymo rezultatus (Szadocky 2004), galima 

daryti prielaidą, kad išsimokslinimo skirtumas neturės esminės įtakos grupių palyginimui, tačiau 

lyginant grupes išsimokslinimo veiksnys bus papildomai analizuojamas. 
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3.4. Rezultatai 

3.4.1. Savijautos struktūra stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu 

Šiame darbe keltas uţdavinys išanalizuoti savijautos struktūrą stacionarinio depresijos 

gydymo laikotarpiu. Taip pat daryta prielaida, kad savijauta stacionarinio depresijos gydymo 

laikotarpiu yra daugiakomponentė. Siekiant patikrinti šią prielaidą, savijautos struktūra buvo 

analizuota keliais aspektais:  

- lyginant atskirų savijautos rodiklių įverčius sveikų ir depresija sergančiųjų tiriamųjų imtyse, 

tokiu būdu siekiant įvertinti atskirų savijautos komponentų specifiškumą ir darbe naudojamos 

KDPV skalės tinkamumą;  

- analizuojant ryšius tarp atskirų savijautos komponentų, tokiu būdu bandant nustatyti 

bendresnius savijautos faktorius; 

 

Savijautos komponentų palyginimas sveikų ir depresija sergančių tiriamųjų grupėse. 

Kaip matyti iš 4 pav., gydymo pradţioje depresija sergantys ir sveiki tiriamieji reikšmingai skyrėsi 

visų KDPV subskalių įverčiais. Detali statistinė analizė pateikiama 5 priede. 
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4 pav. KDPV rodiklių palyginimas depresija sergančių ir sveikų tiriamųjų grupėse 

stacionarinio depresijos gydymo pradţioje  
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Nepaisant statistinių skirtumų, iš 4 pav. matyti, kad atskiri savijautos rodikliai depresija 

sergančiųjų tiriamųjų grupėje gana stipriai skiriasi, pvz.: sutrikusio tikrovės suvokimo rodiklis tik 

neţymiai skiriasi nuo sveikų tiriamųjų vertinimo, o suicidiškumo rodiklis beveik dvigubai viršija 

sveikų tiriamųjų vidutinį rodiklį. 

Siekiant atsakyti į klausimą, kurie depresija sergančių asmenų savijautos aspektai yra 

specifiškiausi depresija sergantiems ţmonėms, remiantis Evanso, Margisono ir Barkhamo 1998 m. 

straipsnyje pateikiamomis rekomendacijomis, kiekvienai KDPV subskalei buvo apskaičiuotos 

kritinės skiriamosios reikšmės (skiriamoji reikšmė kiekvienai subskalei nurodyta 5 priede). 

Skiriamoji reikšmė - tai įvertis, kurio gavimo tikimybė yra vienoda tiek klinikinėje, tiek 

normatyvinėje grupėje. Skiriamoji reikšmė apskaičiuojama iš formulės 

((vidklin*SDnorm)+(vidnorm*SDklin))/(SDnorm+SDklin). Tokiu būdu rodiklis, kuris yra maţesnis uţ 

nustatytą reikšmę, turi didesnę tikimybę priklausyti normatyvinei grupei, aukštesnis rodiklis – 

didesnę tikimybę priklausyti klinikinei grupei. Remiantis skiriamosiomis reikšmėmis apskaičiuota, 

kiek sveikų ir depresija sergančių tiriamųjų pagal atskirų KDPV subskalių įverčius turi didesnę 

tikimybę priklausyti klinikinei grupei. 

4 lentelė. Aukštesnių uţ skiriamąją reikšmę KDPV subskalių rodiklių daţnis depresija 

sergančių ir sveikų tiriamųjų grupėse 

KDPV subskalė 

Depresija sergančiųjų 

tiriamųjų gr.,  N=195 

Sveikų tiriamųjų 

gr., N=76 χ² 
(l.l.=1) Reikšmingumas N % N % 

Energijos stoka 161 82,6 22 28,9 71,7 p<0,001 

Nuovargis 154 79,0 14 18,4 85,1 p<0,001 

Interesų sumaţėjimas 162 83,1 16 21,1 93,3 p<0,001 

Liūdesys 169 86,7 9 11,8 135,8 p<0,001 

Pesimizmas 157 80,5 11 14,5 101,2 p<0,001 

Suicidiškumas 138 70,8 9 11,8 76,5 p<0,001 

Miego problemos 142 72,8 19 25,0 51,9 p<0,001 

Apetito sumaţėjimas 138 70,8 9 11,8 76,5 p<0,001 

Kaltės jausmas 117 60,0 17 22,4 31,0 p<0,001 

Nepasitikėjimas savimi 114 58,5 21 27,6 20,8 p<0,001 

Kognityviniai sunkumai 146 74,9 15 19,7 68,9 p<0,001 

Nerimas 162 83,1 15 19,7 96,8 p<0,001 

Baimingumas 152 77,9 13 17,1 85,0 p<0,001 

Vegetaciniai simptomai 129 66,2 11 14,5 58,5 p<0,001 

Dirglumas 141 72,3 16 21,1 59,0 p<0,001 

Sutrikęs tikrovės 
suvokimas 48 24,6 11 14,5 3,3 p=0,07 

 

Kaip matyti iš 4 lentelės, specifiškiausios yra liūdesio ir pesimizmo subskalės. Energijos 

stoka ir interesų sumaţėjimas taip pat buvo būdingi daugiau nei 80% depresija sergančių asmenų, 

tačiau šie savijautos aspektai buvo gana būdingi ir sveikiems tiriamiesiems. Apie 40% depresija 

sergančių tiriamųjų labiau panašėjo į sveikus tiriamuosius pagal kaltės ir nepasitikėjimo  savimi 
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subskalių įverčius. Tai rodytų, jog šie savijautos aspektai yra maţiau specifiški. Aukšti sutrikusios 

tikrovės suvokimo subskalės įverčiai buvo maţai būdingi tiek sveikiems, tiek depresija sergantiems 

tiriamiesiems. Dėl maţo informatyvumo nuspręsta toliau šios subskalės analizėje nebenaudoti. 

Taigi, apibendrinant šią dalį, galima teigti, kad KDPV subskalės gerai skyrė sveikus ir 

depresija sergančius tiriamuosius stacionarinio gydymo pradţioje, penkiolika iš šešiolikos 

klausimyno subskalių buvo pakankamai specifiškos. Skirtingas KDPV subskalių išreikštumas 

depresija sergančių tiriamųjų grupėje rodo, kad depresija sergančių asmenų savijauta tikrai nėra 

vienalytė. Kitoje šio skyriaus dalyje bus analizuojama depresija sergančių asmenų savijautos 

struktūra. 

 

Savijautos struktūros analizė. Viena iš pagrindinių šio darbo prielaidų yra tai, jog depresija 

sergančių asmenų savijauta yra daugiakomponentė, t.y. tam tikri savijautos aspektai yra labiau 

sąlygoti biologinių arba somatinių procesų, o kiti savijautos aspektai yra labiau susiję su 

psichologiniais procesais, tokiais kaip suvokimas, vertinimas ir interpretacija. Šiai prielaidai 

pagrįsti savijautos struktūra analizuojama pasitelkiant faktorinę analizę, visoje depresija sergančių 

tiriamųjų imtyje (N=195). Savijautos struktūra analizuojama faktorizuojant penkiolikos KDPV 

klausimyno subskalių įverčius. Kadangi tikėtina, jog atskiri savijautos komponentai yra tarpusavyje 

susiję, faktorizacijai pasirinktas pagrindinių komponenčių metodas ir įstriţasis pasukimas Direct 

Oblimin (Delta=0), leidţiantis išskirtiems faktoriams koreliuoti. Faktorinės analizės rezultatai 

pateikiami 5 ir 6 lentelėse. 

5 lentelė. KDPV subskalių faktorinės analizės rezultatai 

Faktorius Tikrinė reikšmė Dispersijos proc. 

Suminis dispersijos 

proc. 

Tikrinė reikšmė po 

pasukimo 

1 5,5 36,7 36,7 4,5 

2 1,4 9,1 45,9 3,6 

3 1,0 6,8 52,7 2,3 

4 0,9 6,1 58,8  

5 0,8 5,6 64,5  

6 0,8 5,5 70,0  

7 0,8 5,0 75,0  

8 0,7 4,7 79,7  

9 0,6 3,7 83,4  

10 0,6 3,7 87,1  

11 0,5 3,3 90,4  

12 0,4 2,7 93,1  

13 0,4 2,7 95,8  

14 0,3 2,1 97,9  

15 0,3 2,1 100,0  

 

Kaip galima matyti iš 5 lentelės, faktorinė analizė išskyrė tris faktorius, kurių tikrinė reikšmė 

didesnė uţ vienetą, paaiškinančius 52,7% dispersijos, KMO rodiklis 0,89. Išskirtieji faktoriai 
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tarpusavyje koreliavo silpnai: pirmas su antru – 0,38, pirmas su trečiu – 0,31, antras su trečiu – 

0,22. 

6 lentelė. Faktoriams priskiriamų KDPV subskalių faktorinės apkrovos 

KDPV subskalė 1 faktorius 2 faktorius 3 faktorius 

Dirglumas 0,84     

Nepasitikėjimas savimi 0,67     

Nerimas 0,66     

Suicidiškumas 0,62     

Pesimizmas 0,59     

Kaltės jausmas 0,58     

Baimingumas 0,48     

Liūdesys 0,40    

Nuovargis   0,76   

Interesų stoka   0,70   

Energijos stoka   0,70   

Apetito sumaţėjimas   0,63   

Miego sunkumai     0,77 

Vegetaciniai simptomai     0,58 

Kognityviniai sunkumai     0,49 

 

Analizuojant faktorius sudarančias subskales (6 lentelė), galima matyti, kad pirmąjį faktorių 

sudaro KDPV subskalės, susijusios su neigiamais jausmais (irzlumas, nerimas, baimingumas, 

kaltės jausmas, liūdesys) ir vertinimais (nepasitikėjimas savimi, pesimizmas, suicidiškumas). Šis 

faktorius atskleidţia emocinį-kognityvinį savijautos turinį, taigi parodo psichologinį savijautos 

komponentą. Faktorių sudarantys kintamieji gana gerai atitinka de Jonge ir kt. 2006 m. tyrime 

nurodomą kognityvinį – afektinį depresijos faktorių ir Morley, De C Williams ir Black 2002 m. 

tyrime gautus afektinį ir neigiamo poţiūrio į save faktorius. Atsiţvelgiant į faktorių sudarančias 

subskales, toliau darbe šis faktorius darbe bus vadinamas neigiamų išgyvenimų faktoriumi.  

Antrasis faktorius apima nuovargį, energijos stoką, interesų maţėjimą, apetito stoką. Tai 

pagrindiniai depresijos poţymiai, susiję su vitaliniu slopinimu ir aktyvumo stoka. Literatūroje ši 

nusiskundimų grupė vadinama bendraisiais somatiniais simptomais (Hamilton 1989; TLK-10 

1997). Faktorių sudarantys nusiskundimai priskiriami somatiniam faktoriui ir jau minėtose 

tyrimuose (de Jonge 2006; Morlei, De C Williams, Black 2002). Taigi šis faktorius greičiausiai 

atspindi savijautos aspektus, labiau susijusius su biologiniais veiksniais, ir gali būti laikomas 

somatiniu. Atsiţvelgiant į faktorių sudarančių subskalių turinį, toliau darbe šis faktorius bus 

vaidinamas slopinimo faktoriumi. 

Trečiasis faktorius apima nusiskundimus miegu, kognityviniais sunkumais bei vegetacinius 

poţymius, taigi jis taip pat atskleidţia kitą somatinį depresija sergančių asmenų savijautos 

komponentą. Nors kognityviniai gebėjimai tradiciškai priskiriami prie psichologinių reiškinių, vis 

dėlto sergant depresija dėmesio ir atminties pokyčiai yra labiau susiję su psichikos veiklos 
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slopinimu ir tiesiogiai nuo asmens nepriklauso. Kita vertus, šį faktorių sudarantys nusiskundimai 

nėra pirminiai depresijos poţymiai, o daugiau išplėstiniai depresijos simptomai, kylantys kaip 

somatinė reakcija į ligos keliamą stresą. Hamiltonas šiuos depresijos poţymius vadina specifiniais 

somatiniais simptomais (Hamilton 1989). Panašų faktorių, analizuodami Hamiltono depresijos 

skalės faktorinę struktūra gavo Pancheris ir kt. (Pancheri 2002). Autoriai šį faktorių pavadino 

somatinio nerimo ir somatizacijos faktoriumi. Atsiţvelgiant į faktorių sudarančius nusiskundimus, 

toliau darbe šis faktorius bus vadinamas fizinių simptomų faktoriumi.  

Taigi galima teigti, kad faktorinės analizės rezultatai patvirtina pirmąją hipotezę, jog 

depresija segančių asmenų savijauta nesudaro vieno faktoriaus ir yra daugiakomponentė. Išskirti 

trys faktoriai, kurių vienas atspindi psichologinius savijautos aspektus, kiti du - skirtingus 

somatinius savijautos aspektus.  

 

Išskirtų savijautos komponentų naudojimas tolesnėje analizėje. Remiantis faktorinės 

analizės rezultatais buvo sudarytos išvestinės savijautos skalės, kurios toliau analizuojamos šiame 

darbe, nagrinėjant depresija sergančių asmenų savijautos pokyčius bei sąsajas su subjektyviu 

gyvenimo vertinimu. Kaip ir 15 KDPV subskalių, trys išvestinės skalės buvo standartizuotos į T 

balus remiantis sveikų tiriamųjų grupės rodikliais. Ţemiau esančioje lentelėje pateikiami sudarytų 

savijautos skalių patikimumo rodikliai ir koreliacija su bendru KDPV rodikliu ir CIDI-SF rodikliu. 

7 lentelė. Išvestinių savijautos skalių patikimumas ir koreliacija su KDPV bei CIDI-SF 

įverčiais 

Skalės pavadinimas Klausimų 

skaičius 

Cronbach α 

(N=195) 

Bendras KDPV balas 

(Pearson r, N=195) 

CIDI-SF 

(Pearson r, N=195) 

Neigiamų išgyvenimų 

skalė 

30 0,92 0,93** 0,52** 

Slopinimo skalė 15 0,88 0,79** 0,64** 

Fizinių simptomų skalė 11 0,73 0,69** 0,54** 

**p<0,01 

Kaip galima matyti iš 7 lentelės, pasitelkus faktorinę analizę sudarytos savijautos 

komponentų skalės pasiţymėjo pakankamu patikimumu ir stipriai koreliavo su bendru savijautos 

vertinimu. Visos skalės taip pat statistiškai patikimai koreliavo su CIDI-SF rezultatais, stipriausia 

koreliacija nustatyta su slopinimo skale. Kadangi CIDI-SF remiasi pagrindiniais klinikiniais 

didţiosios depresijos diagnostiniais kriterijais, stipriausia koreliacija su slopinimo skale patvirtina 

mūsų prielaidą, kad būtent ši skalė geriausiai atspindi pagrindinius somatinius savijautos aspektus.  

3.4.2. Savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsaja stacionarinio 

depresijos gydymo pradţioje 

Vienas šio darbo uţdavinių -  išanalizuoti savijautos sąsają su subjektyviu gyvenimo 

vertinimu (SGV). Literatūros analizė parodė, kad savijauta daţniausiai gana stipriai neigiamai 
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koreliuoja su subjektyviu gyvenimo vertinimu. Tai kai kuriuos autorius skatina daryti išvadą, kad 

įvairūs subjektyvūs sveikatos rodikliai tik dubliuoja depresiškumo vertinimą. Kaip matyti iš 8 

lentelės, ir mūsų tyrime visi savijautos komponentai statistiškai patikimai neigiamai koreliavo su 

SGV rodikliais. Stipriausiai savijautos komponentai koreliavo su fizinės sveikatos ir psichologinės 

srities vertinimais. Socialinių ir aplinkos sričių rodikliai su savijautos rodikliais koreliavo 

vidutiniškai.  

8 lentelė. Depresija sergančių tiriamųjų savijautos rodiklių ir  SGV sričių sąsaja (Pearson r, 

N=195) 

 Savijautos rodikliai 

SGV fizinės 

sveikatos sritis 

SGV psichologinė 

sritis 

SGV socialinių 

santykių sritis 

SGV aplinkos 

sritis 

Neigiamų išgyvenimų 

skalė -0,50** -0,64** -0,52** -0,40** 

Slopinimo skalė -0,60** -0,61** -0,34** -0,42** 

Fizinių simptomų skalė -0,59** -0,51** -0,36** -0,41** 

Suminis KDPV balas -0,64** -0,72** -0,52** -0,48** 

**p<0,01 

Analizuojant penkiolikos KDPV subskalių sąsają su SGV sritimis, taip pat nustatyta, kad 

beveik visos subskalės statistiškai patikimai neigiamai koreliavo  su SGV sritimis. Išsami rezultatų 

analizė pateikiama 6 priede. Stipriausiai su SGV sričių vertinimu koreliavo pesimizmo subskalė, 

tačiau taip pat galima stebėti, kad skirtingi nusiskundimai nevienodai stipriai koreliuoja su 

skirtingų SGV sričių vertinimais, taigi yra pagrindo manyti, kad depresija sergančių asmenų 

savijautos ir subjektyvaus gyvenimo sąsaja yra nevienareikšmiška ir sudėtinga. 

Kita vertus, literatūros analizė parodė, kad savijautos ir SGV rodiklių sąsajos gali būti 

sąlygojamos ir kitų tarpinių kintamųjų. Subjektyvus gyvenimo vertinimas gali priklausyti nuo 

sociodemografinių veiksnių, tokių kaip amţius ar lytis. Įtakos gali turėti ne tik pati savijauta, bet ir 

ligos trukmė, gydymosi patirtis ir t.t. Be to, aprašant šio tyrimo kontingentą pastebėta, kad 

depresija sergantys vyrai ir moterys skiriasi amţiaus ir ligos eigos rodikliais. Todėl šiame skyriuje 

analizuojama savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsaja, atsiţvelgiant į 

sociodemografinius, klinikinius veiksnius ir kognityvinius gebėjimus; tikrinama hipotezė, kad 

depresija sergančių asmenų savijauta išlieka reikšmingai susijusi su subjektyviu gyvenimo 

vertinimu net tuomet, kai analizėje atsiţvelgiama į sociodemografinius, klinikinius ir kognityvinius 

veiksnius. 

Hipotezei patikrinti naudota daugialypė regresinė analizė, enter metodas, kuriuo galima 

vertinti visų modelio elementų poveikį prognozuojamam kintamajam. Kiekvienai SGV sričiai 

(fizinės sveikatos, psichologinei, socialinių santykių ir aplinkos) regresinė analizė atliekama 

atskirai. 

Priklausomais kintamaisiais analizėje bus SGV sritys. Nepriklausomų kintamųjų aprašai 

pateikiami 9 lentelėje. Aprašomoji šių kintamųjų statistika ir jų tarpusavio koreliacija pateikiamos 
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7 priede. Nepriklausomi kintamieji į analizę įtraukiami dviem etapais. Pirmiausia regresinė analizė 

atliekama su visais sociodemografiniais, klinikiniais ir kognityviniais kintamaisiais; tuomet analizė 

kartojama pridedant savijautos kintamąjį. Tokia analizės schema galima įvertinti, kiek papildomos 

informacijos turi savijautos kintamasis. 

9 lentelė. Nepriklausomų kintamųjų, naudojamų regresinėje analizėje, charakteristikos 

Sociodemografiniai kintamieji 

Pavadinimas Lytis Amţius Išsimokslinimas Šeimyninė padėtis 

Reikšmės 1 – vyras; 

2 –moteris; 

Amţius metais;  1 – vidurinis ir ţemesnis; 

2 – aukštesnis uţ vidurinį; 

1 – susituokę ar gyvenantys 

kartu; 2 – vieniši; 

Klinikiniai kintamieji 

Pavadinimas Diagnozė Šalutinės ligos Depresijos poţymių 

stabilumas 

Stacionarinio gydymosi 

patirtis 

Reikšmės 1 – depresijos 

epizodas;  

2 – kiti 

depresiniai sutr.; 

0 – nėra 

somatinių ligų; 

1 – yra somatinės 

ligos; 

0 – depresijos poţymiai 

maţiau stabilūs; 

1 – depresijos poţymiai 

daugiau stabilūs; 

Stacionarizacijų skaičius 

kartais; 

Kognityviniai kintamieji 

Pavadinimas Kognityviniai gebėjimai 

Reikšmės WAIS subtestų balų suma, aukštesnis balas rodo aukštesnius gebėjimus; 

Savijautos kintamieji 

Pavadinimas KDPV skalė 

Reikšmės T balai, aukštesnis balas rodo blogesnę savijautą; 

 

SGV fizinės srities sąsaja su savijauta gydymo pradţioje. Atlikus regresinę analizę tik su 

sociodemografiniais, klinikiniais ir kognityviniais kintamaisiais, nustatyta, kad šie rodikliai 

paaiškino apie 28% SGV fizinės sveikatos srities duomenų sklaidos (R
2
=0,31; Kor.R

2
=0,28; 

F=9,99; p<0,0001). Blogesnius SGV fizinės sveikatos srities vertinimus prognozavo stabilūs 

depresijos poţymiai, didesnė stacionarinio gydymosi patirtis, stebima statistinė tendencija, jog su 

blogesniais vertinimais buvo susijusi moteriška lytis. Išsami statistinė analizė pateikiama 8.1 

priede.  

Kai analizė buvo pakartota įtraukus savijautos kintamąjį, paaiškinamos dispersijos procentas 

ţymiai pagerėjo. Rezultatų analizė (10 lentelė) parodė, kad šį kartą visi nepriklausomi kintamieji 

paaiškino apie 52% SGV fizinės sveikatos srities rodiklių sklaidos (R
2
=0,54; Kor.R

2
=0,52; 

F=22,99; p<0,0001). Iš visų sociodemografinių veiksnių su SGV fizinės sveikatos sritimi 

statistiškai patikimai buvo susijęs amţius – vyresnis amţius prognozavo blogesnius SGV fizinės 

sveikatos srities rodiklius. Lytis, išsimokslinimas ir šeimyninė padėtis su SGV fizinės sveikatos 

sritimi nebuvo susiję. 

Iš klinikinių rodiklių didţiausią reikšmę prognozuojant SGV fizinės srities rodiklius turėjo 

stacionarinio gydymosi patirtis – didesnis stacionarizacijų skaičius praeityje buvo susijęs su 

blogesniais SGV fizinės sveikatos srities rodikliais. Taip pat stebima statistinė tendencija, kad 

pašalinių somatinių ligų buvimas ir stabilesni depresijos poţymiai yra susiję su SGV fizinės 



 63 

sveikatos srities rodikliais. Savijauta nepriklausomai nuo kitų veiksnių statistiškai reikšmingai 

prognozavo SGV fizinės sveikatos srities rodiklius.  

10 lentelė. Sociodemografinių, klinikinių, kognityvinių ir savijautos rodiklių sąsaja su SGV 

fizinės sveikatos sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta 

Std. 

paklaida Beta 

Konstanta 23,12 1,54  15,00 p<0,001 

Lytis -0,22 0,32 -0,03 -0,67 p=0,50 

Amţius -0,03 0,01 -0,13 -2,06 p<0,05 

Išsimokslinimas 0,09 0,31 0,01 0,28 p=0,78 

Šeimyninė padėtis 0,31 0,30 0,05 1,06 p=0,29 

Diagnozė -0,28 0,23 -0,07 -1,26 p=0,21 

Šalutinės ligos -0,64 0,34 -0,10 -1,88 p=0,06 

Depresijos poţymių 

stabilumas -0,67 0,36 -0,12 -1,85 p=0,07 

Stacionarinio gydymosi 

patirtis -0,14 0,03 -0,22 -4,06 p<0,001 

Kognityviniai gebėjimai -0,01 0,01 -0,05 -0,91 p=0,37 

Savijauta (KDPV suma) -0,11 0,01 -0,60 -9,83 p<0,001 

 

SGV psichologinės srities sąsaja su savijauta gydymo pradţioje. Analizuojant kaip 

sociodemografiniai, klinikiniai ir kognityviniai kintamieji yra susiję su SGV psichologine sritimi, 

gautas regresijos modelis, paaiškinantis apie 24% SGV psichologinės srities duomenų sklaidos 

(R
2
=0,28; Kor.R

2
=0,24; F=8,34; p<0,0001). Blogesnius SGV psichologinės srities rodiklius 

prognozavo moteriška lytis, stabilūs depresijos poţymiai ir stacionarinio gydymosi patirtis. Išsami 

rezultatų analizė pateikiama 8.2 priede. Kai analizė buvo papildyta savijautos kintamuoju, kaip ir 

ankstesnės analizės atveju paaiškinamos dispersijos procentas reikšmingai gerėjo (R
2
=0,61; 

Kor.R
2
=0,59; F=30,24; p<0,0001). Regresinės analizės rezultatai pateikiami 11 lentelėje.  

11 lentelė. Sociodemografinių, klinikinių, kognityvinių ir savijautos rodiklių sąsaja su SGV 

psichologine sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta 

Std. 

paklaida Beta 

Konstanta 22,91 1,55  14,79 p<0,001 

Lytis -0,21 0,33 -0,03 -0,65 p=0,51 

Amţius -0,01 0,01 -0,04 -0,79 p=0,43 

Išsimokslinimas 0,20 0,31 0,03 0,65 p=0,52 

Šeimyninė padėtis -0,31 0,30 -0,05 -1,03 p=0,30 

Diagnozė -0,10 0,23 -0,02 -0,45 p=0,66 

Pašalinės ligos -0,15 0,34 -0,02 -0,44 p=0,66 

Depresijos poţymių stabilumas -0,42 0,36 -0,07 -1,16 p=0,25 

Stacionarinio gydymosi patirtis -0,10 0,03 -0,15 -3,06 p<0,001 

Kognityviniai gebėjimai 0,00 0,01 0,02 0,29 p=0,77 

Savijauta (KDPV suma) -0,15 0,01 -0,73 -12,85 p<0,001 
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Rezultatų analizė parodė, kad nei vienas iš sociodemografinių veiksnių nebebuvo susijęs su 

SGV psichologinės srities rodikliais, kai buvo atsiţvelgiama į savijautą. Kognityviniai gebėjimai 

tai pat nebuvo susiję su SGV psichologinės srities rodikliais stacionarinio gydymo pradţioje. 

Analizuojant klinikinius veiksnius, nustatyta, jog stacionarinio gydymosi patirtis išliko susijusi su 

blogesniais SGV psichologinės srities rodikliais. Kaip ir ankstesnės analizės atveju, savijauta buvo 

reikšmingai susijusi su SGV psichologine sritimi net ir tuomet, kai analizėje buvo atsiţvelgiama į 

kitus kintamuosius. 

 

SGV socialinių santykių srities sąsaja su savijauta gydymo pradţioje. Atlikus regresinę 

analizę, kurioje buvo atsiţvelgiam tik į klinikinius, sociodemografinius ir kognityvinius veiksnius, 

bet ne į savijautą, gautas modelis pasiţymėjo labai ţema prognozine verte (R
2
=0,08; Kor.R

2
=0,04; 

F=1,94; p<0,05). Blogesnius SGV socialinių santykių srities vertimus prognozavo tik stabilūs 

depresijos poţymiai gydymo pradţioje. Išsami rezultatų analizė pateikiama 8.3 priede.  

Kai į analizę buvo įtrauktas savijautos kintamasis, aiškinamoji modelio vertė gerėjo. Visi 

nepriklausomi kintamieji paaiškino apie 29% SGV socialinių santykių srities rodiklių sklaidos 

(R
2
=0,32; Kor.R

2
=0,29; F=9.27; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 12 lentelėje. 

12 lentelė. Sociodemografinių, klinikinių, kognityvinių ir savijautos rodiklių sąsaja su SGV 

socialinių santykių sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 
koeficientai 

Standartizuoti 
koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 20,12 1,77  11,37 p<0,001 

Lytis 0,15 0,37 0,02 0,39 p=0,70 

Amţius 0,02 0,01 0,08 1,11 p=0,27 

Išsimokslinimas -0,09 0,36 -0,02 -0,25 p=0,80 

Šeimyninė padėtis -0,15 0,34 -0,03 -0,45 p=0,65 

Diagnozė -0,33 0,26 -0,09 -1,28 p=0,20 

Pašalinės ligos 0,41 0,39 0,07 1,04 p=0,30 

Depresijos poţymių stabilumas 0,17 0,42 0,03 0,41 p=0,68 

Stacionarinio gydymosi patirtis -0,04 0,04 -0,08 -1,15 p=0,25 

Kognityviniai gebėjimai 0,01 0,01 0,08 1,12 p=0,27 

Savijauta (KDPV suma) -0,11 0,01 -0,62 -8,32 p<0,001 

 

Nei vienas iš sociodemografinių, klinikinių ir kognityvinių veiksnių nebuvo susijęs su SGV 

socialinių santykių srities rodikliais. SGV socialinių santykių srities rodiklius reikšmingai 

prognozavo tik savijauta gydymo pradţioje.  

 

SGV aplinkos srities sąsaja su savijauta gydymo pradţioje. Regresijos modelis, kuriame 

nebuvo atsiţvelgiama į savijautos rodiklį, buvo statistiškai nereikšmingas (R
2
=0,06; Kor.R

2
=0,02; 
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F=1,43; p=0,18). Išsami rezultatų analizė patiekiama 8.4 priede. Taigi vien sociodemografiniai, 

klinikiniai ir kognityviniai rodikliai negali paaiškinti SGV aplinkos srities rodiklio sklaidos. 

Kai į analizę buvo įtrauktas savijautos kintamasis, aiškinamoji modelio vertė gerėjo, nors 

išliko nelabai didelė  (R
2
=0,30; Kor.R

2
=0,27; F=8,52; p<0,0001). Regresinės analizės rezultatai 

pateikiami 13 lentelėje.  

13 lentelė. Sociodemografinių, klinikinių, kognityvinių ir savijautos rodiklių sąsaja su SGV 

aplinkos sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta 

Std. 

paklaida Beta 

Konstanta 19,29 1,71  11,31 p<0,001 

Lytis -0,25 0,36 -0,04 -0,70 p=0,49 

Amţius 0,02 0,01 0,09 1,27 p=0,21 

Išsimokslinimas -0,25 0,34 -0,05 -0,74 p=0,46 

Šeimyninė padėtis -0,31 0,33 -0,06 -0,93 p=0,35 

Diagnozė -0,12 0,25 -0,04 -0,48 p=0,63 

Pašalinės ligos 0,17 0,38 0,03 0,46 p=0,65 

Depresijos poţymių stabilumas 0,94 0,40 0,18 2,36 p<0,05 

Stacionarinio gydymosi patirtis -0,08 0,04 -0,14 -2,05 p<0,05 

Kognityviniai gebėjimai 0,02 0,01 0,14 1,92 p=0,06 

Savijauta (KDPV suma) -0,10 0,01 -0,62 -8,25 p<0,001 

 

Kaip ir analizuojant kitas SGV sritis, savijauta buvo reikšmingai susijusi su SGV aplinkos 

srities vertinimais net ir tuomet, kai analizėje buvo atsiţvelgiama į kitus rodiklius. Įdomus 

rezultatas yra tas, kad kai analizėje buvo atsiţvelgiama į savijautą, subjektyvus aplinkos vertinimas 

buvo statistiškai patikimai susijęs su daugiau nepriklausomų kintamųjų. Aplinkos vertinimus 

prognozavo stacionarinio gydymosi patirtis, depresijos poţymių stabilumas, statistinė tendencija 

taip pat stebima kognityviniams gebėjimams. Rezultatas, jog aukštesni kognityvinių gebėjimų 

įverčiai yra susiję su geresniu aplinkos vertinimu yra dėsningas, nes aukštesni kognityviniai 

gebėjimai yra susiję su aukštesniu išsimokslinimu, apmokamo darbo turėjimu, taigi atspindi 

objektyviai geresnes materialines aplinkos sąlygas. 

Netikėtas ir sunkiai interpretuojamas rezultatas yra ir tas, kad stabilūs depresijos poţymiai 

buvo susiję su geresniu subjektyviu aplinkos vertinimu. Didesnis depresijos poţymių stabilumas 

turėtų rodyti sunkesnę būseną, nes depresinė simptomatika yra stabili bent dvi savaites, didţiąją 

dienos dalį. Kita vertus, galbūt maţesni būsenos svyravimai vertinimus daro stabilesnius, maţiau 

priklausomus nuo situacinių emocinių vertinimų. 

 

Apibendrinant šią dalį, galima teigti, jog gauti rezultatai patvirtina antrąja hipotezę, kad 

savijauta yra susijusi su subjektyviu gyvenimo vertinimu nepriklausomai nuo kitų veiksnių. 
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Savijauta buvo reikšmingai susijusi su visomis SGV sritimis, kai analizėje buvo atsiţvelgiama į 

klinikinius, sociodemografinius ir kognityvinius veiksnius.  

Ţvelgiant į regresijos koeficientus, galima matyti, kad visais atvejais savijautos kintamojo 

svoris modelyje buvo gerokai didesnis nei kitų kintamųjų; savijautos kintamojo įtraukimas į analizę 

visais atvejais ţenkliai pagerino aiškinamąją regresijos modelių vertę. Taigi galima pagrįstai teigti, 

kad savijauta yra reikšmingiausias kintamasis, prognozuojantis subjektyvų gyvenimo vertinimą 

gydymo pradţioje. 

Analizuojant, kaip keitėsi regresijos modeliai įtraukus savijautos kintamąjį, galima matyti, 

kad savijauta sumaţina lyties ir depresijos poţymių stabilumo reikšmingumą modeliuose. Šie 

rodikliai greičiausiai iš dalies lemia pačią savijautą, todėl savijautos kintamasis modelyje yra 

informatyvesnis. Stacionarinio gydymosi patirtis išliko reikšmingai susijusi net su trimis SGV 

sritimis nepriklausomai nuo savijautos, taigi didesnė stacionarinio gydymosi patirtis yra susijusi su 

blogesniu savo gyvenimo vertinimu nepriklausomai nuo savijautos, sociodemografinių ir klinikinių 

veiksnių. 

3.4.3. Psichologinių ir somatinių savijautos komponentų sąsaja su subjektyviu 

gyvenimo vertinimu 

Ankstesniame skyriuje analizuota savijautos, kaip vieno rodiklio, sąsaja su subjektyviu 

gyvenimo vertinimu. Šiame skyriuje analizuojamas atskirų savijautos komponentų ryšys su SGV 

sritimis. Tokia analizė reikalinga siekiant geriau suprasti, kaip savijauta yra susijusi su SGV 

blogėjimu. Darbe kelta hipotezė, kad psichologiniai savijautos komponentai yra stipriau susiję su 

subjektyviu gyvenimo vertinimu nei somatiniai savijautos komponentai. Ši hipotezė tikrinama 

keliais lygmenimis: 

1. Siekiant išanalizuoti SGV ir savijautos komponentų sąsają, remiamasi daugialype 

regresine analize, kurioje priklausomu kintamuoju buvo SGV sritys, nepriklausomais kintamaisiais 

savijautos komponentai: neigiamų išgyvenimų, slopinimo ir fizinių simptomų skalių rodikliai. 

2. Siekiant giliau atskleisti savijautos komponentų, susijusių su subjektyviu gyvenimo 

vertinimu turinį, taip pat buvo naudojama daugialypė regresinė analizė, kurioje priklausomu 

kintamuoju buvo SGV sritys, o nepriklausomais kintamaisiais 15 KDPV subskalių. 

Abiem atvejais naudojamas stepwise regresijos metodas, kuriuo pagalba į regresijos modelį 

atrenkami daugiausia unikalios aiškinamosios vertės turintys kintamieji.  

 

Savijautos komponentų sąsaja su SGV fizinės sveikatos sritimi. SGV fizinės sveikatos 

sričiai prognozuoti buvo sudarytas dviejų kintamųjų regresijos modelis, paaiškinantis apie 46% 
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bendrosios dispersijos (R
2
=0,47; Kor.R

2
=0,46; F=83,8; p<0,0001). Regresinės analizės rezultatai 

pateikiami 5 pav. ir 9.1 priede. 

 

5 pav. Savijautos komponentų sąsaja su SGV fizinės sveikatos sritimi 

 

Fizinės sveikatos srities vertinimus geriausiai prognozavo somatiniai savijautos komponentai: 

slopinimo skalės ir fizinių simptomų skalės rodikliai. Psichologinis savijautos komponentas – 

neigiamų išgyvenimų skalė - nebuvo reikšmingai susijęs su SGV fizinės sveikatos sritimi, kai buvo 

atsiţvelgiama į kitus savijautos rodiklius.  

Analizuojant atskirų KDPV subskalių ryšį su SGV fizinės sveikatos sritimi, gautas penkių 

kintamųjų regresijos modelis (R
2
=0,50; Kor.R

2
=0,49; F=37,84; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 

14 lentelėje. 

14 lentelė. KDPV subskalių sąsaja su SGV fizinės sveikatos sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 23,85 1,07  22,25 p<0,001 

Pesimizmas -0,03 0,01 -0,26 -3,98 p<0,001 

Kognityviniai sunkumai -0,03 0,01 -0,23 -3,82 p<0,001 

Energijos stoka -0,04 0,01 -0,20 -3,06 p<0,001 

Miego problemos -0,04 0,02 -0,16 -2,91 p<0,001 

Interesų sumaţėjimas -0,02 0,01 -0,14 -2,33 p<0,05 

 

Kaip matyti iš 14 lentelės, ţemesnius SGV fizinės sveikatos srities rodiklius prognozavo 

didesnė energijos stoka, interesų sumaţėjimas, miego problemos ir kognityviniai sunkumai, kurie 

yra tiesiogiai susiję su fizine sveikata, tačiau taip pat ir labiau išreikštas pesimizmas. Taigi tuomet, 

kai analizuojami maţiau apibendrinti savijautos rodikliai, labiau išryškėja psichologinių savijautos 

aspektų poveikis subjektyviam sveikatos vertinimui. KDPV pesimizmo subskalė apima teiginius, 

susijusius su negatyviu mąstymu. Taigi galima teigti, jog depresija sergančių asmenų subjektyvaus 

savo sveikatos vertinimo blogėjimas yra susijęs su maţėjančiu aktyvumu ir didėjančiu slopinimu 

Neigiamų 

išgyvenimų skalė 

  Slopinimo skalė 

Fizinių simptomų 

skalė 

SGV fizinės sveikatos 

sritis 
Std. = -0,41 

Std. = -0,39 
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(energijos stoka, interesų maţėjimas), didėjančiomis fizinės sveikatos problemomis (kognityviniai 

sunkumai, sutrikęs miegas), tačiau taip pat ir su pesimistiniu mąstymu. 

 

Savijautos komponentų sąsaja su SGV psichologine sritimi. Analizuojant SGV 

psichologinės srities sąsają su savijautos komponentais, nustatyta, kad psichologinės srities 

vertinimus prognozavo visi trys savijautos komponentai (R
2
=0,52; Kor.R

2
=0,51 F=67,8; 

p<0,0001). Rezultatai pateikiami 6 pav. ir 9.2 priede. 

 

6 pav. Savijautos komponentų sąsaja su  SGV psichologine sritimi 

Neigiamų išgyvenimų skalė prognozuojant psichologinės srities vertinimus turėjo šiek tiek 

didesnį svorį, tačiau somatiniai savijautos komponentai buvo taip pat svarbūs, taigi negalima teigti, 

kad psichologinę SGV sritį geriau prognozuoja būtent psichologiniai savijautos komponentai. 

Analizuojant, kurios iš penkiolikos KDPV subskalių geriausiai prognozuoja SGV 

psichologinės srities rodiklius, gautas penkių kintamųjų modelis, paaiškinantis apie 55% 

bendrosios dispersijos (R
2
=0,57; Kor.R

2
=0,55; F=48,43; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 15 

lentelėje. 

15 lentelė. KDPV subskalių sąsaja su SGV psichologine sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 22,87 0,93  24,52 p<0,001 

Pesimizmas -0,04 0,01 -0,28 -4,32 p<0,001 

Kognityviniai sunkumai -0,03 0,01 -0,20 -3,37 p<0,001 

Energijos stoka -0,05 0,01 -0,22 -3,62 p<0,001 

Nepasitikėjimas savimi -0,03 0,01 -0,17 -2,86 p<0,001 

Interesų sumaţėjimas -0,02 0,01 -0,14 -2,42 p<0,05 

 

Iš 15 lentelės matyti, kad iš psichologinių savijautos komponentų didţiausią svorį turėjo 

pesimizmo ir nepasitikėjimo savimi subskalės, tačiau SGV psichologinės srities rodiklius taip pat 

prognozavo energijos stoka ir interesų sumaţėjimas, kurie yra slopinimo skalės komponentai ir 

Neigiamų 

išgyvenimų skalė 

  Slopinimo skalė 

Fizinių simptomų 

skalė 

SGV psichologinė 

 sritis 

Std. = -0,15 

Std. = -0,32 

Std. = -0,38 
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kognityviniai sunkumai, kurie priskiriami fizinių simptomų skalei. Taigi subjektyvus asmens savo 

psichologinio funkcionavimo vertinimas yra susijęs su visumine depresija sergančių asmenų 

savijauta; svarbūs tiek somatiniai, tiek psichologiniai savijautos komponentai.  

 

Savijautos komponentų ir SGV socialinių santykių srities sąsaja. Analizuojant SGV 

socialinių santykių srities sąsają su savijautos komponentais, regresijos modelis išskyrė tik vieną 

kintamąjį – neigiamų išgyvenimų skalę. Aiškinamoji modelio vertė buvo gana maţa (R
2
=0,27; 

Kor.R
2
=0,27; F=71,78; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 7 pav. 9.3 priede. 

 

7 pav. Savijautos komponentų sąsaja su SGV socialinių santykių sritimi 

Gauti rezultatai patvirtina prielaidą, kad socialinių santykių srities vertinimą geriausiai 

prognozuoja psichologinis savijautos komponentas – neigiamų išgyvenimų skalė. Tiriamieji, 

kuriems būdingi stipriau išreikšti neigiami jausmai ir vertinimai buvo linkę blogiau vertinti ir savo 

socialinius santykius. Tačiau regresijos modelio aiškinamoji vertė yra gana maţa, todėl galima 

manyti, kad socialinių santykių srities vertinimui didesnį poveikį daro kiti veiksniai, kurie negali 

būti paaiškinti savijauta. 

Prognoziniais kintamaisiais pasirinkus penkiolika KDPV subskalių, gautas ankstesnę 

regresinę analizę patvirtinantis rezultatas. SGV socialinių santykių sritį prognozavo tik 

psichologiniai savijautos aspektai: pesimizmas ir nepasitikėjimas savimi (R
2
=0,32; Kor.R

2
=0,32; 

F=45,08; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 16 lentelėje.  

16 lentelė. KDPV subskalių sąsaja su SGV socialinių santykių sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 19,16 0,72  26,59 p<0,001 

Pesimizmas -0,05 0,01 -0,35 -4,89 p<0,001 

Nepasitikėjimas savimi -0,04 0,01 -0,30 -4,16 p<0,001 

 

Nepasitikėjimas savimi gali būti veiksnys, reikšmingai lemiantis socialinių santykių kokybę 

ar daţnį, o pesimizmas gali būti susijęs su santykių vertinimu. Taigi, kalbant apie subjektyvaus 

socialinių santykių vertinimo ir savijautos sąsają, stebima panaši tendencija, kaip ir analizuojant 

Neigiamų 

išgyvenimų skalė 

  Slopinimo skalė 

Fizinių simptomų 

skalė 

SGV socialinių santykių 

sritis 

Std. = -0,52 
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kitas SGV sritis: depresija sergančių asmenų savijauta yra susijusi su realiomis neigiamomis 

pasekmėmis tam tikrai asmens gyvenimo sričiai, tačiau taip pat yra susijusi ir su pesimistišku  

vertinimu. 

 

Savijautos komponentų sąsaja su SGV aplinkos sritimi. Visi trys savijautos komponentai - 

neigiamų išgyvenimų skalė, slopinimo skalė ir fizinių simptomų skalė - buvo svarbūs 

prognozuojant SGV aplinkos srities vertinimą, nors aiškinamoji sudaryto regresijos modelio vertė 

buvo maţa (R
2
=0,25; Kor.R

2
=0,24; F=20,5; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 8 pav. ir 9.4 priede. 

Rezultatų analizė parodė, kad šiek tiek didesnį svorį modelyje turėjo somatiniai savijautos 

komponentai, nors ir psichologinis savijautos komponentas taip pat buvo svarbus. Šie rezultatai 

taip pat paneigia mūsų keltą hipotezę, kad aplinkos srities vertinimas yra labiau susijęs su 

psichologiniais savijautos komponentais. 

 

 

8 pav. Savijautos komponentų sąsaja su SGV aplinkos sritimi 

 

Analizuojant penkiolikos KDPV subskalių sąsają su SGV aplinkos sritimi, gautas trijų 

kintamųjų regresijos modelis (R
2
=0,27; Kor.R

2
=0,26; F=23,28; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 

17 lentelėje. 

17 lentelė. KDPV subskalių sąsaja su SGV aplinkos sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 19,79 0,99  20,07 p<0,001 

Energijos stoka -0,06 0,01 -0,28 -4,04 p<0,001 

Kognityviniai sunkumai -0,03 0,01 -0,21 -2,82 p<0,01 

Nepasitikėjimas savimi -0,03 0,01 -0,18 -2,58 p<0,01 

 

Iš 17 lentelės matyti, kad didţiausią svorį modelyje turėjo energijos stokos subskalė, kuri 

kartu su kognityviniais sunkumais atspindi bendrą fizinės būklės blogėjimą. Galima manyti, kad 

Neigiamų 

išgyvenimų skalė 

  Slopinimo skalė 

Fizinių simptomų 

skalė 

SGV aplinkos 

 sritis 

Std. = -0,22 

Std. = -0,22 

Std. = -0,16 
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blogėjantis subjektyvus aplinkos vertinimas gali būti susijęs su besikeičiančiais depresija sergančio 

asmens poreikiais (pvz.: pasitenkinimas sveikatos paslaugomis gali priklausyti nuo to, kiek jos yra 

reikalingos. Kuo didesnis paslaugų poreikis, tuo daţniau asmuo susiduria su sveikatos prieţiūros 

sistema ir tai įtakoja jo vertinimus). Tai, jog subjektyvų aplinkos vertinimą prognozuoja 

nepasitikėjimo savimi subskalė, greičiausiai parodo asmens santykį su aplinka. Gali būti, jog kuo 

maţiau asmuo savimi pasitiki, tuo maţiau jaučiasi kontroliuojantis aplinkos sąlygas ir tuo blogiau 

jas vertina. Vis dėlto savijautos rodikliai paaiškina tik apie ketvirtadalį subjektyvaus aplinkos 

vertinimo sklaidos, todėl greičiausiai didţiausią įtaką čia turi objektyvios aplinkos sąlygos. 

 

Apibendrinat šią dalį galima teigti, kad ir ši duomenų analizė patvirtina pakankamai stiprų 

ryšį tarp depresija sergančių asmenų savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo. Tačiau 

rezultatai taip pat rodo, kad depresija sergančių asmenų savijauta yra nevienodai stipriai susijusi su 

atskiromis SGV sritimis. Stipriausias ryšys nustatytas tarp savijautos ir SGV fizinės sveikatos bei 

psichologinės srities rodiklių. Toks rezultatas yra tikėtinas ir gali būti paaiškintas kai kurių 

vertinamų rodiklių poliariškumu (pvz.: slopinimo skalėje klausimai apie energijos stoką, 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo fizinės sveikatos srities skalėje klausimai apie pasitenkinimą  

savo energingumu, darbingumu). 

Nepaisant tam tikro persidengimo tarp depresija sergančių asmenų savijautos ir SGV fizinės 

sveikatos bei psichologinės srities rodiklių, savijautos rodikliai paaiškina tik apie ½ dispersijos. Tai 

rodo, kad šie rodikliai išsaugo pakankamai didelę dalį unikalios informacijos. Savijautos rodikliai 

dar maţiau yra susiję su SGV socialinių santykių ir aplinkos sričių vertinimais. Todėl teigti, kad 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliai tik dubliuoja depresijos rodiklius, negalima.  

Kita vertus, atskirų KDPV subskalių sąsajos su SGV sritimis analizė parodė, kad net trijų 

SGV sričių (fizinės sveikatos, psichologinio funkcionavimo ir socialinių santykių) vertinimus 

prognozuoja pesimizmo subskalė. Taigi subjektyvus gyvenimo vertinimas ne tik atspindi 

tiesiogines depresijos pasekmes asmens gyvenimui, bet ir patys vertinimai taip pat greičiausiai yra 

veikiami depresijai būdingo negatyvaus mąstymo.  

3.4.4. Savijautos komponentų pokyčiai stacionarinio depresijos gydymo 

laikotarpiu 

Šiame darbe keltas uţdavinys nustatyti, kaip savijauta keičiasi depresijos gydymo laikotarpiu, 

ir padaryta prielaida, kad atskiri savijautos komponentai gydymo laikotarpiu turėtų keistis 

netolygiai. Šiai hipotezei patikrinti analizuoti 114 tiriamųjų, kurie buvo tirti stacionarinio gydymo 

pradţioje ir gydymo pabaigoje, duomenys.  
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9 pav. Depresija sergančių tiriamųjų pasiskirstymas pagal KDPV rodiklius gydymo pradţioje 

Tyrimui renkantis psichiatrinę ligoninę buvo tikimasi, kad joje depresiją besigydantys 

asmenys bus gana panašūs savo pradine savijauta. Vis dėlto, analizuojant savijautos rodiklius 

gydymo pradţioje, gauti dideli individualūs skirtumai. 9 pav. galima matyti depresija sergančių 

tiriamųjų grupės pasiskirstymą pagal suminį KDPV įvertį gydymo pradţioje.  

Kadangi depresija sergančių tiriamųjų grupėje gydymo pradţioje buvo gana didelė KDPV 

rodiklių sklaida, nuspręsta klinikinę grupę standartizuoti. Standartizacija atlikta remiantis anksčiau 

minėta Evanso, Margisono, Barkhamo klinikinio reikšmingumo formule, kuria nustatoma 

skiriamoji reikšmė (Evans, Margison, Barkham 1998). Tokiu būdu iš analizės pašalinami 

depresiški tiriamieji, kurių pradiniai suminiai KDPV įverčiai turi didesnę tikimybę būti priskirti 

sveikų, o ne depresija sergančių tiriamųjų grupei. 

Depresija sergančių tiriamųjų grupės KDPV vidurkis 79,9±14,2, sveikų tiriamųjų grupės 

KDPV vidurkis 50,0±10,0, skiriamoji reikšmė 62,4. Taigi rezultatas, kuris yra maţesnis nei 62,4T, 

turi didesnę tikimybę būti priskirtas sveikų tiriamųjų nei depresija sergančių tiriamųjų grupei. 

Depresija sergančių tiriamųjų grupėje maţiau nei 62,4T balus KDPV surinko 13 ţmonių. Šie 

tiriamieji buvo pašalinti iš analizės ir toliau depresijos pokyčiai vertinti turint 101 tiriamojo imtį.  

Analizuojant, kaip gydymo laikotarpiu keitėsi depresija sergančių asmenų savijauta ir atskiri 

jos komponentai, nustatyta, kad statistiškai patikimai keitėsi visų KDPV subskalių įverčiai. 

Savijautos rodiklių gydymo pradţioje ir pabaigoje palyginimas pateiktas 10 pav., detali statistinė 

analizė - 10 priede.  
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10 pav. KDPV subskalių pokyčiai stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu 
 
Kaip matyti iš 10 pav., skirtumai tarp atskirų savijautos aspektų gydymo pabaigoje buvo 

mažiau išreikšti nei gydymo pradžioje. Ypač didelis pokytis įvyko suicidiškumo subskalėje, kas 

rodytų, jog mažėjo suicidinių minčių ir ketinimų. Taip pat labai ryškiai keitėsi apetitas, interesų 

sumažėjimas. 

Analizuojant, kaip gydymo laikotarpiu keitėsi faktorinės analizės išskirti trys savijautos 

komponentai, taip pat nustatyta, kad statistiškai patikimai keitėsi neigiamų išgyvenimų, slopinimo 

ir fizinių simptomų skalių bei suminiai KDPV klausimyno įverčiai. 11 pav. parodyti savijautos 

komponentų įverčiai gydymo pradžioje ir pabaigoje.  
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11 pav. Savijautos komponentų įverčiai stacionarinio depresijos gydymo pradžioje ir 

pabaigoje. 
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Kaip ir ankstesnės analizės atveju, galima matyti, kad savijautos komponentų skirtumai 

gydymo pabaigoje yra maţiau išreikšti, o gydymo laikotarpiu pasiektas pokytis skiriasi.  

 

Pasveikimo vertinimas. Nors šiame darbe nekelta hipotezė,  kiek tiriamųjų gydymo 

laikotarpiu pasveiks, vis dėlto, siekiant suprasti kontekstą, kuriame yra nagrinėjama savijautos ir 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsaja, svarbu įvertinti gydymo efektyvumą ir po gydymo 

liekančią savijautą, atsiţvelgiant į sveikų tiriamųjų grupės rodiklius. Tokia analizė leistų įvertinti, 

ar gydymo laikotarpiu stebimi pokyčiai yra reikšmingi ne vien statistiškai, ir kiek mūsų gauti 

rezultatai gali būti apibendrinti. 

Palyginus depresija sergančių tiriamųjų KDPV įverčius gydymo pabaigoje su sveikų 

tiriamųjų KDPV įverčiais, nustatyti reikšmingi skirtumai daugelyje savijautos aspektų. Depresija 

sergantys tiriamieji gydymo pabaigoje pasiţymėjo labiau išreikštu nuovargiu, didesniu pesimizmu, 

apetito sumaţėjimu, stipresniais kaltės jausmais, kognityviniais sunkumais, didesniu baimingumo, 

labiau išreikštais vegetaciniais simptomais, taip pat aukštesniais išvestinių savijautos komponentų - 

slopinimo, psichologinės ir somatinės skalių, bei suminiais KDPV įverčiais. Taigi, bendra depresija 

sergančių asmenų savijauta gydymo pabaigoje išliko blogesnė nei sveikų tiriamųjų. Detali statistinė 

analizė pateikiama 18 lentelėje. 

18 lentelė. Depresija sergančių tiriamųjų ir sveikų tiriamųjų KDPV rodiklių palyginimas 

stacionarinio depresijos gydymo pabaigoje 

KDPV subskalė 

Depresija sergančiųjų 

tiriamųjų gr., N=101 

Sveikų tiriamųjų gr., 

N=76 

t l.l. Reikšmingumas Vid. Std.nuokr. Vid. Std.nuokr. 

Energijos stoka 53,5 14,6 50,0 10,0 1,9 174 p=0,06 

Nuovargis 54,4 16,9 50,0 10,0 2,2 167 p<0,05 

Interesų sumaţėjimas 54,0 18,7 50,0 10,0 1,8 160 p=0,07 

Liūdesys 52,2 13,9 50,0 10,0 1,2 175 p=0,21 

Pesimizmas 62,3 22,1 50,0 10,0 5,0 147 p<0,001 

Suicidiškumas 54,4 23,2 50,0 10,0 1,7 144 p=0,09 

Miego problemos 48,1 9,3 50,0 10,0 -1,3 175 p=0,19 

Apetito sumaţėjimas 54,1 15,9 50,0 10,0 2,1 170 p<0,05 

Kaltės jausmas 54,1 13,6 50,0 10,0 2,3 175 p<0,05 

Nepasitikėjimas savimi 53,5 14,5 50,0 10,0 1,9 174 p=0,06 

Kognityviniai sunkumai 64,9 19,0 50,0 10,0 6,7 158 p<0,001 

Nerimas 52,8 12,9 50,0 10,0 1,6 175 p=0,11 

Baimingumas 55,0 11,5 50,0 10,0 3,1 171 p<0,001 

Vegetaciniai simptomai 57,7 12,8 50,0 10,0 4,5 175 p<0,001 

Dirglumas 50,3 12,6 50,0 10,0 0,2 174 p=0,84 

Neigiamų išgyvenimų skalė 55,4 14,7 50,0 10,0 2,9 173 p<0,001 

Slopinimo skalė 54,7 16,1 50,0 10,0 2,4 169 p<0,05 

Fizinių simptomų skalė 57,0 12,9 50,0 10,0 4,1 175 p<0,001 

Suminis KDPV balas 56,3 15,4 50,0 10,0 3,3 172 p<0,001 
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Siekiant atsakyti į klausimą, kiek depresija sergančių tiriamųjų gydymo metu pasiekė sveikų 

tiriamųjų lygį, remiantis 1998 m. Evanso, Margisono, Barkhamo rekomendacijomis, buvo 

apskaičiuotas KDPV pokyčio klinikinis reikšmingumas ir statistinis patikimumas. 

Būsenos pokyčio patikimumas ir klinikinis reikšmingumas yra vertinamas atsiţvelgiant į 

pokyčio paklaidą, kuri gali atsirasti dėl tyrimui naudojamo testo patikimumo trūkumo, ir 

priartėjimą prie normatyvinės grupės. 

Pokyčio paklaida apskaičiuojama iš formulės SEdiff = SD1 r12  , kur SD1 yra vidutinis 

standartinis nuokrypis pirmojo matavimo metu, o r – naudojamo matavimo instrumento 

patikimumas. Viso KDPV patikimumas tiriamojoje imtyje buvo 0,9, įrašius į formulę reikšmes 

nustatyta, jog pokyčio paklaida yra lygi 5,0.  Tikimybė, kad pokytis, 1,96 karto didesnis uţ 

nustatytą paklaidą, įvyks dėl klausimyno patikimumo stokos yra maţesnė nei 5%. Taigi pokytis, 

kuris yra didesnis uţ 9,9T balo, gali būti laikomas patikimu. 

Apskaičiavus nustatyta, kad gydymo laikotarpiu statistiškai patikimo ir kliniškai reikšmingo 

savijautos pokyčio pasiekė 70 (69,3%) tiriamųjų, 31 (30,7%) tiriamojo savijauta gydymo 

laikotarpiu reikšmingai nepasikeitė. Statistiškai patikimo ir kliniškai reikšmingo savijautos pokyčio 

pasiekę tiriamieji toliau darbe vadinami pasveikusiais, pokyčio nepasiekę – nepasveikusiais. 

Palyginus pasveikusius tiriamuosius su sveikų tiriamųjų grupe, nustatyta, kad pasveikę 

tiriamieji gydymo pabaigoje daugelį savijautos aspektų vertino net geriau nei sveiki tiriamieji. 

Statistinės analizės rezultatai pateikiami 19 lentelėje. 

19 lentelė. Stacionarinio gydymo laikotarpiu pasveikusių ir nesirgusių tiriamųjų KDPV 

rodiklių palyginimas 

KDPV rodikliai 

Pasveikę (N=70) 

Vid       Std.nuokr. 

Sveiki (N=76) 

Vid        Std.nuokr. t l.l. Reikšmingumas 

Energijos stoka 46,4 10,4 50,0 10,0 -2,2 144 p<0,05 

Nuovargis 47,9 11,8 50,0 10,0 -1,1 144 p=0,25 

Interesų sumaţėjimas 44,6 7,7 50,0 10,0 -3,7 140 p<0,001 

Liūdesys 45,2 8,7 50,0 10,0 -3,1 144 p<0,001 

Pesimizmas 49,9 9,1 50,0 10,0 0,0 144 p=0,97 

Suicidiškumas 46,1 6,4 50,0 10,0 -2,8 128 p<0,01 

Miego problemos 45,0 6,9 50,0 10,0 -3,5 134 p<0,001 

Apetito sumaţėjimas 51,0 13,1 50,0 10,0 0,5 144 p=0,61 

Kaltės jausmas 51,4 10,4 50,0 10,0 0,8 144 p=0,41 

Nepasitikėjimas savimi 47,6 8,4 50,0 10,0 -1,6 143 p=0,11 

Kognityviniai sunkumai 57,6 15,0 50,0 10,0 3,6 119 p<0,001 

Nerimas 47,8 9,2 50,0 10,0 -1,4 144 p=0,16 

Baimingumas 49,0 6,6 50,0 10,0 -0,8 130 p=0,45 

Vegetaciniai simptomai 53,2 10,3 50,0 10,0 1,9 144 p=0,06 

Dirglumas 45,5 8,0 50,0 10,0 -3,0 141 p<0,001 

Neigiamų išgyvenimų skalė 47,2 5,4 50,0 10,0 -2,1 117 p<0,05 

Slopinimo skalė 46,1 8,6 50,0 10,0 -2,5 144 p<0,01 

Fizinių simptomų skalė 51,1 8,7 50,0 10,0 0,7 144 p=0,46 

Suminis KDPV balas 47,3 5,9 50,0 10,0 -2,0 123 p<0,05 
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Pasveikę tiriamieji geriau vertino energijos lygį, interesus, išsakė mažiau nusiskundimų 

liūdesiu, turėjo mažiau suicidinių minčių, buvo ne tokie dirglūs. Tačiau pasveikę tiriamieji gydymo 

pabaigoje vis dar skundėsi didesniais kognityviniais sunkumais ir turėjo daugiau vegetacinių 

skundų nei sveiki tiriamieji. 

Šie rezultatai yra netikėti ir skatina daryti išvadą, kad blogesni depresija sergančių asmenų 

savijautos rodikliai gydymo pabaigoje yra gaunami dėl to, kad neatskiriami visiškai pasveikę ir 

nepasveikę tiriamieji. Mūsų tyrime pasveikę asmenys daugelį savijautos aspektų vertino geriau nei 

sveiki. Toks rezultatas greičiausiai yra nulemtas didesnio dėmesio savo savijautai ir pradinės 

būsenos ir gydymo pabaigos būsenos kontrasto, todėl savijauta gydymo pabaigoje yra 

pervertinama.  

 

Savijautos komponentų pokyčių gydymo laikotarpiu palyginimas. Pasveikimo rodiklių 

analizė rodo, kad dalis tiriamųjų gydymo laikotarpiu pasiekė reikšmingų visų savijautos 

komponentų pokyčių. Siekiant išsamiau patikrinti mūsų keltą hipotezę, kad savijautos komponentų 

pokyčiai gydymo laikotarpiu yra nevienodi, poriniu t kriterijumi palyginti faktorine analize 

sudarytų savijautos skalių: neigiamų išgyvenimų, slopinimo ir fizinių simptomų pokyčiai gydymo 

laikotarpiu. 12 pav. pateikiamas vidutinių savijautos komponentų pokyčių gydymo laikotarpiu 

palyginimas. 

24.2

28.4

16.3

0

5

10

15

20

25

30

Neigiamų išgyvenimų 
skalės pokytis

Slopinimo skalės 
pokytis

Fizinių simptomų skalės 
pokytis

 
12 pav. Savijautos komponentų pokyčių gydymo laikotarpiu palyginimas 

Kaip matyti iš 12 pav., neigiamų išgyvenimų skalė gydymo laikotarpiu keitėsi mažiau nei 

slopinimo skalė (neigiamų išgyvenimų pokytis 24,2±14,7, slopinimo skalės pokytis 28,4±17,4,   t=-

2,9 l.l.=100, p=0,004), tačiau daugiau nei fizinių simptomų skalė (neigiamų išgyvenimų pokytis 

24,2±14,7; fizinių simptomų skalės pokytis 16,3±12,8, t=5,1, l.l.=100, p<0,0001). Šie rezultatai 
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paneigia mūsų keltą hipotezę, kad stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu maţiausiai keisis 

būtent psichologinis savijautos komponentas. 

Siekiant atsakyti į klausimą, ar pasveikusių ir nepasveikusių gydymo laikotarpiu tiriamųjų 

grupėse stebimos tokios pat savijautos komponentų pokyčių tendencijos, buvo palyginti šių grupių  

savijautos komponentų pokyčiai. Nepasveikusių tiriamųjų grupėje daugelio savijautos komponentų 

pokyčiai buvo maţesni. Ypač didelis skirtumas tarp grupių nustatytas analizuojant liūdesio, 

pesimizmo ir energijos sumaţėjimo pokyčius. Išsami statistinė analizė pateikiama 11 priede. 

Kaip ir visoje imtyje, tiek pasveikusių, tiek nepasveikusių grupėse gydymo laikotarpiu 

labiausiai keitėsi slopinimo skalės įverčiai, neigiamų išgyvenimų skalės įverčiai keitėsi maţiau, 

tačiau daugiau nei fizinių simptomų skalės įverčiai. Taigi galima teigti, jog ketvirtoji hipotezė yra 

patvirtinta iš dalies – psichologiniai savijautos komponentai (neigiamų išgyvenimų skalė) gydymo 

laikotarpiu keičiasi maţiau nei slopinimo skalė, tačiau daugiau nei fizinių simptomų skalė.  

 

Apibendrinant šį skyrių galima teigti, kad gydymo laikotarpiu stebėti savijautos pokyčiai 

atitinka literatūroje nurodomas tendencijas – savijauta reikšmingai gerėjo apie 70%; 30% tiriamųjų 

gydymo laikotarpiu nepasveiko, todėl galima teigti, kad beveik trečdalio tiriamųjų gydymo 

rezultatas yra nepakankamas. Gydymo laikotarpiu pasveikę ir nepasveikę tiriamieji ypač ryškiai 

skyrėsi pesimizmo subskalės pokyčiais. 

Šio tyrimo rezultatai rodo, kad savijauta gydymo laikotarpiu kinta nevienodai, maţiausiai 

keičiasi fiziniai nusiskundimai, psichologiniai savijautos komponentai keičiasi maţiau nei su 

slopinimu susiję savijautos komponentai. Šie rezultatai atitinka literatūros apţvalgoje aptarto 

hipotetinio depresijos modelio prielaidas. Gydymo laikotarpiu labiausiai keitėsi pirminiai 

somatiniai savijautos aspektai, o išplėstiniai savijautos aspektai, apimantys psichologinį savijautos 

turinį ir antrines somatines reakcijas, keitėsi maţiau.  

3.4.5. Subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčiai gydymo laikotarpiu 

Literatūros apţvalgoje minėta, kad gerėjant depresija sergančių asmenų savijautai paprastai 

stebimi ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčiai. Vis dėlto lieka neaišku, ar subjektyvus 

gyvenimo vertinimas po stacionarinio gydymo visiškai pasiekia sveikų tiriamųjų vertinimo lygį. 

Remiantis literatūra daryta prielaida, kad stacionarinio gydymo laikotarpiu pasveikę (t.y. pasiekę 

reikšmingo savijautos pokyčio) tiriamieji subjektyviai savo gyvenimą vertins blogiau nei sveiki, 

nes subjektyvaus gyvenimo vertinimo atsistatymas turėtų būti ilgesnis procesas, apimantis daugelį 

asmens gyvenimo sričių, o stacionarinis gydymas yra orientuotas tik į asmenį. Siekiant patvirtinti 

šią prielaidą darbe toliau analizuojama, kaip gydymo laikotarpiu keičiasi depresija sergančių 

tiriamųjų subjektyvus gyvenimo vertinimas. SGV pokyčiai, kaip ir ankstesniame skyriuje aptarti 
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savijautos pokyčiai, vertinami turint 101 tiriamojo imtį. Pokyčių reikšmingumas vertinamas poriniu 

t kriterijumi. 

Stacionarinio gydymo laikotarpiu reikšmingai keitėsi visų SGV sričių rodikliai: gerėjo fizinės 

sveikatos, psichologinės gerovės, socialinių santykių ir aplinkos vertinimas.  Statistinės analizės 

rezultatai pateikiami 20 lentelėje. 

20 lentelė. SGV sričių pokyčiai stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu 

SGV sritis 

I tyrimas II tyrimas 

t l.l. Reikšmingumas Vid. Std.nuokr. Vid. Std.nuokr. 

Fizinės sveikatos sritis 10,6 2,6 14,1 3,2 -12,6 99 p<0,001 

Psichologinė sritis 8,8 2,6 12,6 3,6 -11,2 99 p<0,001 

Socialinių santykių sritis 12,2 2,8 14,3 2,9 -7,3 99 p<0,001 

Aplinkos sritis 11,5 2,8 13,5 3,0 -6,9 99 p<0,001 

 

Taip pat gerėjo subjektyvus pasitenkinimas bendrąja sveikata (Ţenklų kriterijus, z=-6,4, 

p<0,001), ir bendra gyvenimo kokybe (Ţenklų kriterijus, z =-8,3, p<0,001).  

Kaip ir analizuojant savijautos pokyčius, buvo palyginti depresija sergančių ir sveikų 

tiriamųjų SGV sričių rodikliai gydymo pabaigoje. Depresija sergantys tiriamieji gydymo pabaigoje 

blogiau nei sveiki tiriamieji vertino savo fizinės sveikatos ir psichologinę sritį, tačiau nesiskyrė 

socialinių santykių srities vertinimu. Kaip galima matyti iš 21 lentelės, stebima statistinė 

tendencija, jog depresija sergantys tiriamieji gydymo pabaigoje pozityviau vertino aplinkos sritį. 

21 lentelė. Depresija sergančių tiriamųjų ir sveikų tiriamųjų grupių SGV sričių palyginimas 

gydymo pabaigoje 

SGV sritis 

Depresija sergančių 

tiriamųjų gr. N=100 

Sveikų tiriamųjų gr. 

N=75 

t l.l. Reikšmingumas Vid. Std.nuokr. Vid. Std.nuokr. 

Fizinės sveikatos sritis 14,1 3,2 15,8 1,7 -4,3 158 p<0,001 

Psichologinė sritis 12,6 3,6 14,1 2,0 -3,5 160 p<0,001 

Socialinių santykių sritis 14,3 2,9 14,7 1,9 -1,0 171 p=0,32 

Aplinkos sritis 13,5 3,0 12,9 2,2 1,7 173 p=0,09 

 

Šiame darbe buvo kelta hipotezė, jog gydymo laikotarpiu pasveikę, t.y. pasiekę reikšmingo 

savijautos pokyčio asmenys, subjektyviai vis tiek savo gyvenimą vertins blogiau nei sveiki ţmonės. 

Ţemiau esančioje 22 lentelėje patiekiami statistiniai skaičiavimai šiai hipotezei patikrinti.  

22 lentelė. Gydymo laikotarpiu pasveikusių ir nesirgusių tiriamųjų palyginimas pagal SGV 

rodiklius gydymo pabaigoje 

SGV sritis 

Pasveikusių gr., 

N=69 

Nesirgusių gr., 

N=75 

t l.l. Reikšmingumas Vid. Std.nuokr. Vid. Std.nuokr. 

Fizinės sveikatos sritis 15,6 2,4 15,7 1,7 -0,5 122 p=0,61 

Psichologinė sritis 14,3 2,6 14,1 2,0 0,6 142 p=0,53 

Socialinių santykių sritis 15,3 2,2 14,6 1,9 1,8 142 p=0,08 

Aplinkos sritis 14,5 2,6 12,9 2,2 4,1 142 p<0,001 
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Rezultatų analizė parodė, kad pasveikę tiriamieji nesiskyrė SGV fizinės sveikatos ir 

psichologinės srities vertinimu, ir net geriau nei sveiki tiriamieji vertino savo aplinkos ir socialinių 

santykių sritis. Šie rezultatai paneigia hipotezę, jog stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu 

pasveikę tiriamieji subjektyviai blogiau vertina savo gyvenimą nei nesirgę tiriamieji. Vertinant 

SGV sričių pokyčius stebimos tokios pat tendencijos, kaip ir vertinant savijautą – pasveikę 

asmenys buvo linkę pervertinti daugelį gyvenimo sričių. 

Kadangi sveikų ir depresija sergančių tiriamųjų grupės skyrėsi išsimokslinimu, rezultatai 

papildomai patikrinti pasitelkus dispersinę analizę, kurioje išsimokslinimo veiksnys buvo 

kontroliuojamas. Rezultatų analizė parodė, kad išsimokslinimas nebuvo susijęs su SGV sričių 

vertinimu, gautos tokios pat tendencijos, kaip ir duomenis analizuojant t kriterijumi. Išsami 

rezultatų analizė pateikiama 12 priede.  

Apibendrinant šią dalį galima teigti, kad gydymo laikotarpiu vyksta reikšmingi subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo pokyčiai, gerėja subjektyvus savo fizinės sveikatos, psichologinio 

funkcionavimo, socialinių santykių, aplinkos vertinimas ir bendras pasitenkinimas savo gyvenimo 

kokybe ir sveikata. Kiek netikėtas rezultatas yra tai, kad tiriamieji, kurie pasiekė reikšmingo 

savijautos pokyčio, nesiskyrė nuo sveikų tiriamųjų SGV fizinės sveikatos ir psichologinės srities 

vertinimu, ir net pozityviau nei sveiki vertino savo socialinius santykius ir aplinką. Šie rezultatai 

skatina manyti, kad depresija sergantiems asmenims būdingi gana ţymūs subjektyvaus gyvenimo 

vertinimo svyravimai. Taigi subjektyvus gyvenimo vertinimas neturėtų būti laikomas absoliučiu 

pasveikimo rodikliu, nes nėra aišku, kiek šis vertinimas yra stabilus. 

3.4.6. Savijautos pokyčių ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčių sąsaja  

3.4.4. ir 3.4.5. skyriuose buvo apţvelgti depresija sergančių asmenų savijautos ir 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčiai. Šiame skyriuje nagrinėjama, kaip šie pokyčiai yra 

susiję; siekiama įvertinti šią sąsają atsiţvelgiant į sociodemografinių, klinikinių ir kognityvinių 

veiksnių daromą poveikį. Tikrinama hipotezė, jog savijautos pokyčiai prognozuoja subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo sričių pokyčius nepriklausomai nuo sociodemografinių, klinikinių veiksnių ir 

kognityvinių gebėjimų. 

Hipotezei patikrinti bus naudojama daugialypė regresinė analizė, enter metodas. 

Priklausomais kintamaisiais bus SGV sričių pokyčiai, nepriklausomais kintamaisiais, 

sociodemografiniai (amţius, lytis, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis), klinikiniai (diagnozė, 

šalutinės ligos, stacionarinio gydymosi patirtis, depresijos poţymių stabilumas) kintamieji ir 

kognityvinių gebėjimų rodiklis (WAIS subestų suma), aprašyti 9 lentelėje. Į analizę taip pat 

įtraukiamas KDPV skalės pokytis ir pradiniai SGV sričių įverčiai. 
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SGV fizinės sveikatos srities pokyčių sąsaja su savijautos pokyčiais. Analizuojant 

veiksnius, kurie prognozuoja SGV fizinės sveikatos srities pokyčius, gautas regresijos modelis, 

paaiškinantis apie 65% bendros duomenų sklaidos (R
2
=0,70; Kor.R

2
=0,65; F=12,55; p<0,0001). 

Rezultatai pateikiami 23 lentelėje. 

SGV fizinės sveikatos srities pokyčius prognozavo pradiniai šios srities įverčiai - aukštesni 

pradiniai rodikliai buvo susiję su maţesniu pokyčiu. Taigi greičiausiai reiškėsi lubų fenomenas. Su 

maţesniu SGV fizinės sveikatos srities pokyčiu taip pat buvo susijusi didesnė stacionarinio 

gydymosi patirtis ir didesnis depresijos poţymių stabilumas gydymo pradţioje. Nepriklausomai 

nuo kitų veiksnių didesnis savijautos pokytis buvo susijęs su didesniu pokyčiu vertinant SGV 

fizinės sveikatos sritį. 

23 lentelė. SGV fizinės srities pokyčius prognozuojantys veiksniai 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta 

Std. 

paklaida Beta 

Konstanta 8,58 2,61  3,29 p<0,001 

Lytis -0,61 0,48 -0,09 -1,26 p=0,21 

Amţius -0,01 0,02 -0,05 -0,62 p=0,54 

Išsimokslinimas 0,53 0,43 0,09 1,21 p=0,23 

Šeimyninė padėtis -0,21 0,40 -0,04 -0,52 p=0,61 

Diagnozė -0,14 0,42 -0,02 -0,33 p=0,74 

Šalutinės ligos -0,53 0,47 -0,09 -1,13 p=0,26 

Depresijos poţymių stabilumas -1,30 0,49 -0,21 -2,66 p<0,01 

Stacionarinio gydymosi patirtis -0,18 0,06 -0,22 -2,99 p<0,001 

Kognityviniai gebėjimai 0,02 0,01 0,13 1,49 p=0,14 

SGV fizinės sveikatos sritis -0,77 0,13 -0,66 -5,98 p<0,001 

SGV psichologinė sritis 0,03 0,12 0,03 0,26 p=0,79 

SGV socialinių santykių sritis 0,02 0,09 0,02 0,20 p=0,84 

SGV aplinkos sritis 0,14 0,09 0,13 1,66 p=0,10 

Savijautos pokytis 0,10 0,01 0,53 7,25 p<0,001 

 

SGV psichologinės srities pokyčių sąsaja su savijautos pokyčiais. Analizuojant veiksnius, 

kurie yra susiję su SGV psichologinės srities pokyčiais, gautas regresijos modelis, paaiškinantis 

apie 59% duomenų sklaidos (R
2
=0,65; Kor.R

2
=0,59; F=10,08; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 24 

lentelėje. 

Kaip ir SGV fizinės srities atveju, su maţesniu SGV psichologinės srities pokyčiu buvo 

susijęs aukštesnis šios srities vertinimas gydymo pradţioje, taigi taip pat pasireiškė lubų 

fenomenas. Stebima statistinė tendencija, kad aukštesni pradiniai SGV fizinės sveikatos srities 

rodikliai prognozavo didesnį SGV psichologinės srities pokytį. Taigi subjektyviai blogas fizinės 

sveikatos vertinimas gali būti kliūtimi siekiant subjektyvaus savo psichologinio funkcionavimo 

vertinimo pokyčio. 
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24 lentelė. SGV psichologinės srities pokyčius prognozuojantys veiksniai 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 1,27 3,38  0,38 p=0,71 

Lytis -0,31 0,62 -0,04 -0,50 p=0,62 

Amţius 0,02 0,02 0,08 0,88 p=0,38 

Išsimokslinimas 0,55 0,56 0,08 0,97 p=0,33 

Šeimyninė padėtis -0,09 0,52 -0,01 -0,18 p=0,86 

Diagnozė -0,02 0,54 0,00 -0,04 p=0,96 

Šalutinės ligos -0,34 0,61 -0,05 -0,56 p=0,58 

Depresijos poţymių stabilumas -1,13 0,63 -0,15 -1,79 p=0,08 

Stacionarinio gydymosi patirtis -0,13 0,08 -0,13 -1,68 p=0,10 

Kognityviniai gebėjimai 0,04 0,02 0,23 2,35 p<0,05 

SGV fizinės sveikatos sritis 0,32 0,17 0,23 1,94 p=0,06 

SGV psichologinė sritis -0,79 0,15 -0,60 -5,27 p<0,001 

SGV socialinių santykių sritis -0,01 0,11 -0,01 -0,12 p=0,90 

SGV aplinkos sritis 0,07 0,11 0,05 0,63 p=0,53 

Savijautos pokytis 0,12 0,02 0,51 6,53 p<0,001 

 

Iš klinikinių veiksnių didţiausią poveikį SGV psichologinės srities pokyčiams turėjo pradinis 

depresijos poţymių stabilumas, tačiau stebima tik statistinė tendencija. Su didesniu SGV 

psichologinės srities pokyčiu buvo susiję aukštesni kognityviniai gebėjimai gydymo pradţioje. 

Savijautos pokytis buvo reikšmingai susijęs su SGV psichologinės srities pokyčiais.  

 

SGV socialinių santykių srities pokyčių sąsaja su savijautos pokyčiais. SGV socialinių 

santykių srities pokyčius taip pat reikšmingai prognozavo šios srities pradiniai įverčiai (R
2
=0,58; 

Kor.R
2
=0,50; F=7,45; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 25 lentelėje. 

25 lentelė. SGV socialinių santykių srities pokyčius prognozuojantys veiksniai 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 6,86 3,14  2,18 p<0,05 

Lytis -0,45 0,58 -0,06 -0,77 p=0,44 

Amţius -0,01 0,02 -0,04 -0,45 p=0,66 

Išsimokslinimas 0,34 0,52 0,06 0,66 p=0,51 

Šeimyninė padėtis -0,31 0,48 -0,05 -0,65 p=0,52 

Diagnozė 0,16 0,50 0,03 0,31 p=0,76 

Šalutinės ligos -0,21 0,56 -0,04 -0,37 p=0,71 

Depresijos poţymių stabilumas -0,88 0,59 -0,14 -1,49 p=0,14 

Stacionarinio gydymosi patirtis -0,13 0,07 -0,15 -1,75 p=0,08 

Kognityviniai gebėjimai 0,00 0,02 -0,02 -0,18 p=0,85 

SGV fizinės sveikatos sritis 0,10 0,15 0,09 0,67 p=0,51 

SGV psichologinė sritis -0,18 0,14 -0,16 -1,27 p=0,21 

SGV socialinių santykių sritis -0,64 0,10 -0,59 -6,09 p<0,001 

SGV aplinkos sritis 0,27 0,10 0,25 2,65 p<0,01 

Savijautos pokytis 0,09 0,02 0,46 5,39 p<0,001 
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Įdomu yra tai, jog sociodemografiniai rodikliai nebuvo susiję su SGV socialinių santykių 

srities pokyčiais, nors buvo galima tikėtis reikšmingo šeimyninės padėties ar amţiaus poveikio. Iš 

klinikinių rodiklių didţiausią poveikį turėjo stacionarinio gydymosi patirtis. Stebima tendencija, 

jog didesnė stacionarinio gydymosi patirtis yra susijusi su maţesniu SGV socialinių santykių srities 

pokyčiu gydymo laikotarpiu. SGV socialinių santykių srities pokyčius taip pat prognozavo 

pradiniai SGV aplinkos srities rodikliai. Taigi pozityvus aplinkos vertinimas gali būti savotiška 

išteklių sritimi keičiant poţiūrį į savo santykius su kitais. Kaip ir ankstesniais atvejais, savijautos 

pokyčiai buvo reikšmingai susiję su SGV socialinių santykių srities pokyčiais nepriklausomai nuo 

kitų veiksnių. 

 

SGV aplinkos srities pokyčių sąsaja su savijautos pokyčiais. Analizuojant veiksnius, kurie 

susiję su SGV aplinkos srities pokyčiais, gautas regresijos modelis, paaiškinantis apie 41% 

bendrosios dispersijos (R
2
=0,51; Kor.R

2
=0,41; F=4,79; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 26 

lentelėje. 

26 lentelė. SGV aplinkos srities pokyčius prognozuojantys veiksniai 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 3,89 3,44  1,13 p=0,26 

Lytis -0,48 0,63 -0,07 -0,75 p=0,45 

Amţius 0,02 0,02 0,09 0,89 p=0,38 

Išsimokslinimas -0,30 0,57 -0,05 -0,53 p=0,60 

Šeimyninė padėtis 0,13 0,53 0,02 0,25 p=0,80 

Diagnozė -0,07 0,55 -0,01 -0,14 p=0,89 

Šalutinės ligos -0,53 0,62 -0,09 -0,86 p=0,39 

Depresijos poţymių stabilumas -0,62 0,64 -0,10 -0,97 p=0,34 

Stacionarinio gydymosi patirtis -0,07 0,08 -0,09 -0,91 p=0,36 

Kognityviniai gebėjimai 0,04 0,02 0,25 2,15 p<0,05 

SGV fizinės sveikatos sritis 0,01 0,17 0,01 0,07 p=0,94 

SGV psichologinė sritis 0,11 0,15 0,09 0,70 p=0,49 

SGV socialinių santykių sritis 0,05 0,11 0,04 0,42 p=0,68 

SGV aplinkos sritis -0,57 0,11 -0,53 -5,09 p<0,001 

Savijautos pokytis 0,07 0,02 0,36 3,92 p<0,001 

 

Nei vienas iš sociodemografinių ir klinikinių rodiklių nebuvo susijęs su SGV aplinkos srities 

pokyčiais. Kaip ir kitų SGV sričių atvejais, aukštesni pradiniai SGV aplinkos srities įverčiai buvo 

susiję su maţesniu pokyčiu. Aukštesni kognityviniai gebėjimai gydymo pradţioje buvo susiję su 

didesniais SGV aplinkos srities pokyčiais. Savijautos pokyčiai nepriklausomai nuo kitų veiksnių 

prognozavo SGV aplinkos srities pokyčius. 
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Apibendrinant šią dalį, galima teigti, kad savijautos pokyčiai yra statistiškai reikšmingai 

susiję su subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčiais net ir tuomet, kai analizėje atsiţvelgiama į 

sociodemografinius, klinikinius veiksnius ir kognityvinius gebėjimus. Savijautos rodiklių svoris 

modeliuose yra gana didelis ir maţesnis tik uţ pradinius SGV rodiklius. Taigi gauti rezultatai 

patvirtina šeštąją hipotezę, kad savijautos pokyčiai stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu 

prognozuoja subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčius nepriklausomai nuo sociodemografinių, 

klinikinių ir kognityvinių veiksnių. 

Analizuojant veiksnius, kurie buvo susiję su SGV sričių pokyčiais nepriklausimai nuo 

savijautos pokyčių, nustatyta, kad su SGV pokyčiais nebuvo susiję sociodemografiniai veiksniai, 

tačiau svarbi buvo stacionarinio gydymosi patirtis, pradinis depresijos poţymių stabilumas ir 

kognityviniai gebėjimai gydymo pradţioje. Aukštesni kognityviniai gebėjimai gydymo pradţioje 

buvo susiję su didesniu pokyčiu subjektyviai vertinant savo psichologinį funkcionavimą ir aplinką. 

Rezultatai taip pat rodo, kad pradiniai SGV sričių įverčiai gali būti tam tikri prognoziniai 

rodikliai. Darbe akivaizdţiai reiškėsi lubų fenomenas, kuris buvo nulemtas gana didelės SGV 

rodiklių sklaidos gydymo pradţioje. Geresnė pradinė būsena buvo natūraliai susijusi su maţesniu 

pokyčiu. Nepaisant šio fakto, subjektyvus fizinės sveikatos ir aplinkos vertinimas buvo 

prognoziniais rodikliais psichologinio funkcionavimo ir socialinių santykių vertinio pokyčiams. 

Šios SGV sritys gali būti laikomos psichikos sveikatos ištekliais, iš dalies lemiančiais kitų 

sveikatos sričių pokyčius. Taigi asmens fizinis ir materialinis kontekstas gali būti svarbūs veiksniai 

prognozuojant psichologinio funkcionavimo ir socialinių santykių pokyčius gydymo laikotarpiu.  

3.4.7. Savijautos komponentų pokyčių ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo sričių 

pokyčių sąsaja 

Ankstesniuose skyriuose, analizuodami depresija sergančių asmenų savijautos ir subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo sąsają, nustatyta, kad atskiri savijautos aspektai yra nevienodai stipriai susiję 

su SGV sričių vertinimu. Taip pat nustatyta, kad savijautos pokyčiai yra susiję su SGV sričių 

pokyčiais. Gydymo laikotarpiu atskiri savijautos komponentai keitėsi skirtingai, todėl kyla 

klausimas, kaip atskirų savijautos komponentų pokyčiai yra susiję su SGV sričių pokyčiais.  

Tai, jog savijautos pokyčiai yra nevienodai stipriai susiję su atskirų SGV vertinimo sričių 

pokyčiais, galima matyti tiesiog analizuojant SGV sričių pokyčius gydymo laikotarpiu. Iš 13 pav. 

galima matyti, koks procentas depresija sergančių tiriamųjų prilygo SGV sričių rodikliais 

sveikiems tiriamiesiems gydymo pradţioje ir kaip šis rodiklis keitėsi gydymo laikotarpiu.  

Kaip matyti iš 13 pav., depresija sergantys tiriamieji gydymo pradţioje nuo sveikų tiriamųjų 

labiau skyrėsi fizinės sveikatos ir psichologinės srities vertinimu, o beveik pusė tiriamųjų aplinkos 

ir socialinių santykių sritis vertino taip pat kaip ir sveiki tiriamieji. Gydymo laikotarpiu taip pat 
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labiau keitėsi fizinės ir psichologinės sričių vertinimas, tačiau ţmonių skaičius, kurių vertinimas 

išliko ţemesnis nei sveikų tiriamųjų, taip pat išliko didţiausias būtent šių sričių. 
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13 pav. SGV sričių pokyčiai depresija sergančių tiriamųjų imtyje (N=101) 

Taigi, gerėjant savijautai, atskiri SGV komponentai keičiasi nevienodai. Didţiausi pokyčiai 

stebimi SGV fizinės sveikatos ir psichologinėse srityse, kurios ir gydymo pradţioje buvo labiausiai 

susijusios su savijauta. Tolesnėje darbo dalyje savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo 

pokyčių ryšys analizuojamas išsamiau, t.y. siekiama nustatyti, kurių savijautos komponentų 

pokyčiai yra labiausiai susiję su subjektyvaus gyvenimo vertinimo sričių pokyčiais. Tikrinama 

hipotezė, kad su subjektyvaus gyvenimo vertimo pokyčiais stipriausiai yra susiję psichologinio 

savijautos komponento pokyčiai. 

Savijautos komponentų ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčių sąsajai atskleisti 

naudota daugialypė regresinė analizė, stepwise metodas. Kaip ir analizuojant SGV sričių ir 

savijautos komponentų sąsają gydymo pradţioje, analizė atliekama dviem lygmenimis: 

1. Pirmiausia analizuojamos bendrųjų savijautos komponentų – neigiamų išgyvenimų, 

slopinimo ir fizinių simptomų skalių – pokyčių sąsaja su SGV sričių pokyčiais. 

2. Siekiant labiau atskleisti savijautos pokyčių sąsają su subjektyvaus gyvenimo vertinimo 

pokyčiais, papildomos regresinės analizės buvo atliktos naudojant visų penkiolikos KDPV skalių 

pokyčių rodiklius (energijos stoka, nuovargis, interesų sumaţėjimas, liūdesys, pesimizmas, 

suicidiškumas, miego problemos, apetito sumaţėjimas, kaltės jausmas, nepasitikėjimas savimi, 

kognityviniai sunkumai, nerimas, baimingumas, vegetaciniai simptomai, dirglumas).  
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SGV fizinės sveikatos srities pokyčių sąsaja su savijautos komponentų pokyčiais. SGV 

fizinės sveikatos srities pokytį prognozavo visų trijų savijautos komponentų pokyčiai,  modelis 

paaiškino apie 37% bendrosios dispersijos (R
2
=0,38; Kor.R

2
=0,37; F=19,96; p<0,0001). Rezultatai 

pateikiami 14 pav. ir  13.1 priede. Taigi depresija sergančių asmenų subjektyvaus savo fizinės 

sveikatos vertinimo pokyčius prognozuoja visų savijautos komponentų pokyčiai, t.y. sumaţėjęs 

slopinimas, maţėjantys neigiami  išgyvenimai bei fiziniai simptomai, nors psichologinio 

komponento svorinis įvertis modelyje yra kiek didesnis. 

 

 

14 pav. Savijautos komponentų pokyčių sąsaja su SGV fizinės sveikatos srities pokyčiais 

Siekiant detaliau įvertinti, kurių savijautos komponentų pokyčiai yra svarbiausi 

prognozuojant SGV fizinės sveikatos srities pokyčius, atlikta dar viena regresinė analizė, kurioje 

priklausomas kintamasis buvo fizinės sveikatos srities pokytis, nepriklausomais kintamaisiais – 

penkiolikos KDPV skalių pokyčiai. 

Regresijos modelis išskyrė tris kintamuosius, paaiškinančius apie 34% dispersijos (R
2
=0,36; 

Kor.R
2
=0,34; F=17,86; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 27 lentelėje.  

27 lentelė. KDPV subskalių pokyčių ir SGV fizinės sveikatos srities pokyčių sąsaja 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 0,73 0,46  1,61 p=0,11 

Energijos stokos subskalės pokytis 0,07 0,02 0,35 3,89 p<0,001 

Interesų sumaţėjimo subskalės pokytis 0,03 0,01 0,26 2,82 p<0,01 

Dirglumo subskalės pokytis 0,04 0,02 0,18 2,14 p<0,05 

 

Su didesniu SGV srities pokyčiu buvo susijęs didesnis energijos, interesų ir dirglumo 

subskalių pokytis. Taigi tam, kad keistųsi depresija sergančio asmens subjektyvus fizinės sveikatos 

vertinimas, gydymo laikotarpiu turi maţėti energijos stoka, didėti domėjimasis ir interesai bei 

stabilizuotis emocinė būsena, t.y. maţėti dirglumas. Šie rezultatai rodo, jog subjektyvaus fizinės 

sveikatos vertinimo pokyčiams daro poveikį ir emociniai komponentai.  

Neigiamų išgyvenimų 

skalės pokytis 

  Slopinimo skalės 

pokytis 

Fizinių simptomų 

skalės pokytis 

SGV fizinės sveikatos 

srities pokytis 

Std. = 0,21 

Std. = 0,25 

Std. = 0,30 
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SGV psichologinės srities pokyčių sąsaja su savijautos komponentų pokyčiais. 

Analizuojant, kurių savijautos komponentų pokyčiai geriausiai prognozuoja SGV psichologinės 

srities pokyčius, gautas dviejų kintamųjų regresijos modelis (R
2
=0,40; Kor.R

2
=0,39; F=32,71; 

p<0,0001). Rezultatai pateikiami 15 pav. ir 13.2 priede. 

 

15 pav. Savijautos komponentų pokyčių sąsaja su SGV psichologinės srities pokyčiais 

Kaip matyti iš 15 pav., psichologinės srities pokyčius geriausiai prognozavo neigiamų 

išgyvenimų skalės ir fizinių simptomų skalės pokyčiai. Neigiamų išgyvenimų skalės svorinis 

įvertis modelyje buvo didesnis. 

Siekiant detaliau išanalizuoti, kurių savijautos aspektų pokyčiai yra labiausiai susiję su SGV 

psichologinės srities pokyčiais, atlikta regresinė analizė, į kurią buvo įtraukti penkiolikos KDPV 

subskalių pokyčiai. Gautas trijų kintamųjų modelis, paaiškinantis apie 40% bendrosios dispersijos 

(R
2
=0,42; Kor.R

2
=0,40; F=23,03; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 28 lentelėje. 

28 lentelė. KDPV subskalių pokyčių ir SGV psichologinės srities pokyčių sąsaja 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 0,74 0,47  1,59 p=0,11 

Pesimizmo subskalės pokytis 0,05 0,01 0,36 4,03 p<0,001 

Kognityvinių sunkumų subskalės pokytis 0,05 0,01 0,28 3,43 p<0,001 

Nerimo subskalės pokytis 0,06 0,02 0,24 2,67 p<0,01 

 

SGV psichologinės srities pokytis labiausiai buvo susijęs su pesimizmo, kognityvinių 

sunkumų ir nerimo subskalėmis. Taigi tam, kad keistųsi subjektyvus asmens psichologinio 

funkcionavimo vertinimas, turi maţėti pesimizmas, t.y. poţiūris į save ir ateitį turi darytis 

teigiamesnis, turi gerėti dėmesio koncentracija ir atmintis bei maţėti nerimas. 

 

SGV socialinių santykių srities pokyčių sąsaja su savijautos komponentų pokyčiais. Iš 

trijų savijautos komponentų, socialinių santykių srities pokyčius prognozavo tik psichologinio 

Neigiamų išgyvenimų 

skalės pokytis 

  Slopinimo skalės 

pokytis 

Fizinių simptomų 

skalės pokytis 

SGV psichologinės 

srities pokytis 

Std. = 0,27 

Std. = 0,49 
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savijautos komponento pokyčiai – neigiamų išgyvenimų skalė (R
2
=0,28; Kor.R

2
=0,27; F=38,36; 

p<0,0001). Rezultatai pateikiami 16 pav. ir 13.3 priede. 

 

16 pav. Savijautos komponentų pokyčių sąsaja su SGV socialinių santykių srities  pokyčiais 

Analizuojant, kurie konkrečiai savijautos aspektai daro didţiausią poveikį socialinių santykių 

srities pokyčiams, nustatyta, jog iš penkiolikos KDPV subskalių, socialinių santykių srities 

pokyčius geriausiai prognozavo pesimizmo ir suicidiškumo subskalių pokyčiai. (R
2
=0,27; 

Kor.R
2
=0,26; F=18,16; p<0,0001). Regresinės analizės rezultatai pateikiami 29 lentelėje. 

29 lentelė. KDPV subskalių pokyčių ir SGV socialinių santykių srities pokyčių sąsaja 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 0,19 0,41  0,46 p=0,64 

Pesimizmo subskalės pokyčiai 0,05 0,01 0,37 3,91 p<0,001 

Suicidiškumo subskalės 

pokyčiai 0,02 0,01 0,24 2,58 p<0,01 

 

Taigi socialinių santykių srities vertinimo gerėjimas yra susijęs su maţėjančiu pesimizmu ir 

maţėjančia saviţudybės rizika. Tačiau modelis paaiškino tik šiek tiek daugiau nei ketvirtadalį 

duomenų sklaidos, todėl galima manyti, jog didelę dalį socialinių santykių srities vertinimo 

pokyčių lemia kiti veiksniai. 

 

SGV aplinkos srities pokyčių sąsaja su savijautos komponentų pokyčiais. Atlikus 

regresinę analizę, gautas dviejų kintamųjų regresijos modelis, paaiškinantis apie 21% dispersijos 

(R
2
=0,22; Kor.R

2
=0,21; F=13,87; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 17 pav. ir 13.4 priede. 

SGV aplinkos srities pokyčius prognozavo neigiamų išgyvenimų skalės ir fizinių simptomų 

skalės pokyčiai. Kaip ir ankstesnių analizių atvejais, didesnį svorinį įvertį modelyje turėjo 

neigiamų išgyvenimų skalė, tačiau fizinių simptomų skalė taip pat buvo statistiškai reikšmingai 

susijusi su SGV aplinkos srities pokyčiais.  

 

Neigiamų išgyvenimų 

skalės pokytis 

  Slopinimo skalės 

pokytis 

Fizinių simptomų 

skalės pokytis 

SGV socialinių santykių 

srities pokytis 

Std. = 0,53 
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17 pav. Savijautos komponentų pokyčių sąsaja su SGV aplinkos srities  pokyčiais 

Siekiant išsamiau įvertinti, kurių savijautos komponentų pokyčiai yra susiję su SGV aplinkos 

srities pokyčiais, kaip ir aukščiau aprašytais atvejais, buvo pakartota regresinė analizė, 

nepriklausomais kintamaisiais pasirenkant 15 KDPV subskalių įverčius. Modelis išskyrė du 

kintamuosius, geriausiai paaiškinančius SGV aplinkos srities pokyčius (R
2
=0,24; Kor.R

2
=0,23; 

F=15,51; p<0,0001). Rezultatai pateikiami 30 lentelėje. 

30 lentelė. KDPV subskalių pokyčių ir SGV aplinkos srities pokyčių sąsaja 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 0,29 0,40  0,71 p=0,48 

Baimingumo subskalės pokytis 0,10 0,02 0,38 4,23 p<0,001 

Nepasitikėjimo savimi subskalės pokytis 0,04 0,01 0,27 2,98 p<0,001 

 

Aplinkos srities pokyčius prognozavo KDPV baimingumo ir nepasitikėjimo savimi subskalių 

pokyčiai. Tiek baimingumas, tiek nepasitikėjimas savimi yra psichologiniai savijautos 

komponentai. Galima manyti, jog baimė, grėsmės jausmas, abejonės savimi skatina neigiamai 

vertinti savo aplinką. Šiame modelyje nebeliko somatinių savijautos komponentų. Tai rodo, kad, 

kai analizuojami maţiau apibendrinti kintamieji, didesnę aiškinamąją vertę modelyje turi 

psichologiniai savijautos komponentai.  

 

Apibendrinant šią dalį, galima teigti, kad SGV sričių pokyčiai yra nevienodai stipriai susiję su 

savijautos komponentų pokyčiais. Visų trijų savijautos komponentų pokyčiai prognozavo tik SGV 

fizinės srities pokyčius, o kitų trijų SGV sričių pokyčius prognozavo neigiamų išgyvenimų ir 

fizinių simptomų skalės. Šie rezultatai rodo, kad depresija sergančių asmenų savijautos ir 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo ryšys  yra sudėtingas. Gauti rezultatai tik iš dalies patvirtina 

mūsų keltą hipotezę, kad būtent psichologinių savijautos komponentų pokyčiai bus stipriau susiję 

su SGV sričių pokyčiais. Psichologinis savijautos komponentas visais atvejais turėjo didesnį 

svorinį įvertį prognozuojant SGV pokyčius, tačiau taip pat buvo svarbūs ir kiti savijautos rodikliai. 

Neigiamų išgyvenimų 

skalės pokytis 

  Slopinimo skalės 

pokytis 

Fizinių simptomų 

skalės pokytis 

SGV aplinkos srities 

pokytis 

Std. = 0,20 

Std. = 0,36 
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Galima stebėti tendenciją, jog didesnę aiškinamąją vertę turėjo išplėstiniai savijautos komponentai 

(neigiamų išgyvenimų ir fizinių simptomų skalės) nei pagrindiniai savijautos komponentai 

(slopinimo skalė).  

Regresijos modelių paaiškinamos dispersijos procentas nėra labai didelis (40-21%). Tai dar 

kartą patvirtina prielaidą, kad savijauta tik iš dalies paaiškina SGV rodiklius. Kita vertus, visuose 

regresijos modeliuose buvo gautos statistiškai nereikšmingos konstantos. Tai rodytų, jog regresijos 

plokštumos eina arti arba per koordinačių ašių pradţios tašką. Tokiu atveju, jei nepriklausomi 

kintamieji yra lygūs nuliui, tai ir priklausomas kintamasis yra lygus nuliui. Taigi, jei gydymo 

laikotarpiu neįvyksta savijautos pokytis, tai neįvyksta ir SGV pokytis. Net jei subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo pokyčiai yra ilgesnis procesas, kuris vyksta ir išėjus iš ligoninės, būtinas 

postūmis šiems pokyčiams yra savijautos pokytis. Šie rezultatai rodo, kad gydymo laikotarpiu turi 

būti skiriamas pakankamas dėmesys savijautos komponentų pokyčiams pasiekti. 

3.4.8. Pradinio subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsaja su savijauta gydymo 

pabaigoje 

Literatūros apţvalgoje buvo teigiama, kad subjektyvus gyvenimo vertinimas gali būti 

nagrinėjimas ne vien kaip išsamus depresijos pasekmių rodiklis, tačiau taip pat kaip tam tikras 

asmens išteklių, kuriuos jis gali panaudoti sunkumams įveikti, rodiklis. Kaip matyti iš 31 lentelės, 

mūsų tyrime pradiniai SGV sričių įverčiai statistiškai patikimai koreliavo su savijautos rodikliais 

gydymo pabaigoje. Vis dėlto kyla klausimas, ar šis ryšys yra gaunamas dėl to, kad gydymo 

pradţioje savijautos ir SGV rodikliai koreliuoja, o savijauta gydymo pabaigoje yra susijusi su 

pradine savijauta, ar dėl to, kad subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliai iš tiesų parodo 

psichikos sveikatos išteklių lygį, kurie lemia gydymo rezultatą. 

31 lentelė. Pradinių SGV rodiklių ir savijautos rodiklių gydymo pabaigoje sąsaja (Pearson r, 

N=101). 

 

SGV fizinės 

sveikatos sritis 

SGV psichologinė 

sritis 

SGV socialinių 

santykių sritis 

SGV aplinkos 

sritis 

Neigiamų išgyvenimų skalė -0,45** -0,47** -0,30** -0,21* 

Slopinimo skalė -0,43** -0,38** -0,25** -0,23* 

Fizinių simptomų skalė -0,45** -0,34** -0,36** -0,25** 

Bendras KDPV balas -0,48** -0,46** -0,32** -0,24* 

    *p<0,05, **p<0,01 

Siekiant patikrinti, ar tikrai subjektyvus gyvenimo vertinimas gali būti nagrinėjamas kaip 

sveikatos išteklių rodiklis, šiame darbe kelta hipotezė, jog nepriklausomai nuo klinikinių, 

sociodemografinių veiksnių ir kognityvinių gebėjimų bei pradinių savijautos rodiklių, pradiniai 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliai bus susiję su savijauta gydymo pabaigoje. Hipotezei 

patikrinti naudojama daugialypė regresinė analizė, enter metodas. Priklausomais kintamaisiais bus 
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savijautos rodikliai gydymo pabaigoje: suminis KDPV balas ir neigiamų išgyvenimų, slopinimo ir 

fizinių simptomų skalių įverčiai. Nepriklausomais kintamaisiais bus 9 lentelėje (psl. 63) nurodyti 

sociodemografiniai, klinikiniai ir kognityviniai veiksniai. Taip pat bus atsiţvelgiama į pradinius 

savijautos įverčius ir pradinius SGV sričių rodiklius.  

 

Bendros savijautos gydymo pabaigoje prognozavimas. Atlikus regresinę analizę, kai 

priklausomu kintamuoju buvo bendras KDPV rodiklis gydymo pabaigoje, gautas apie 42% bendros 

duomenų sklaidos paaiškinantis regresijos modelis (R
2
=0,52; Kor.R

2
=0,42; F=5,53; p<0,0001). 

Rezultatai pateikiami 32 lentelėje.  

Bendrą savijautos rodiklį gydymo pabaigoje statistiškai patikimai prognozavo tik 

stacionarinio gydymosi patirtis. Didesnis stacionarizacijų skaičius praeityje buvo susijęs su 

blogesne bendra savijauta gydymo pabaigoje. Statistinės tendencijos taip pat nustatytos tarp 

šalutinių somatinių ligų buvimo, stabilesnių depresijos poţymių gydymo pradţioje ir blogesnės 

savijautos gydymo pabaigoje. Iš pradinių savijautos rodiklių didţiausią prognozinę vertę turėjo 

neigiamų išgyvenimų skalė; stebima statistinė tendencija, jog labiau išreikštas psichologinis 

savijautos komponentas gydymo pradţioje buvo susijęs su blogesne bendra savijauta gydymo 

pabaigoje. Nei vienas iš pradinių SGV rodiklių nebuvo susijęs su depresija sergančių asmenų 

savijauta gydymo pabaigoje, kai analizuojant buvo atsiţvelgiama į kitus rodiklius. 

32 lentelė. Savijautą gydymo pabaigoje prognozuojantys veiksniai 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 49,88 32,23  1,55 p=0,13 

Lytis -3,17 3,32 -0,09 -0,95 p=0,34 

Amţius -0,08 0,14 -0,07 -0,57 p=0,57 

Išsimokslinimas 1,10 3,14 0,04 0,35 p=0,73 

Šeimyninė padėtis -2,60 2,87 -0,08 -0,91 p=0,37 

Diagnozė 4,83 2,95 0,15 1,64 p=0,11 

Šalutinės ligos 5,51 3,22 0,18 1,71 p=0,09 

Stacionarinio gydymosi patirtis  1,01 0,41 0,24 2,45 p<0,05 

Depresijos poţymių stabilumas 6,38 3,68 0,19 1,73 p=0,09 

Neigiamų išgyvenimų skalė 0,25 0,14 0,21 1,76 p=0,08 

Slopinimo skalė -0,19 0,15 -0,16 -1,25 p=0,21 

Fizinių simptomų skalė 0,19 0,15 0,15 1,22 p=0,22 

SGV fizinės sveikatos sritis -0,22 0,95 -0,04 -0,23 p=0,82 

SGV psichologinė sritis -0,47 0,85 -0,08 -0,55 p=0,59 

SGV socialinių santykių sritis -0,11 0,65 -0,02 -0,16 p=0,87 

SGV aplinkos sritis -0,37 0,64 -0,07 -0,57 p=0,57 

Kognityviniai gebėjimai -0,11 0,10 -0,14 -1,13 p=0,26 
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Psichologinio savijautos komponento gydymo pabaigoje prognozavimas. Visi 

nepriklausomi kintamieji paaiškino tik apie 34% neigiamų išgyvenimų skalės rodiklio sklaidos 

(R
2
=0,46; Kor.R

2
=0,34; F=3,95; p<0,0001). Regresinės analizės rezultatai pateikiami 33 lentelėje.  

33 lentelė.  Neigiamų išgyvenimo skalės rodiklius gydymo pabaigoje prognozuojantys 

veiksniai 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 24,26 30,69  0,79 p=0,43 

Lytis -2,68 3,16 -0,08 -0,85 p=0,40 

Amţius -0,01 0,13 0,00 -0,04 p=0,97 

Išsimokslinimas 1,68 2,99 0,06 0,56 p=0,58 

Šeimyninė padėtis -0,89 2,73 -0,03 -0,33 p=0,75 

Diagnozė 5,43 2,81 0,18 1,93 p=0,06 

Šalutinės ligos 6,00 3,06 0,21 1,96 p<0,05 

Stacionarinio gydymosi patirtis  0,98 0,39 0,24 2,50 p<0,01 

Depresijos poţymių stabilumas 3,79 3,51 0,12 1,08 p=0,28 

Neigiamų išgyvenimų skalė 0,33 0,14 0,30 2,42 p<0,05 

Slopinimo skalė -0,16 0,14 -0,14 -1,15 p=0,25 

Fizinių simptomų skalė 0,17 0,15 0,15 1,18 p=0,24 

SGV fizinės sveikatos sritis 0,30 0,91 0,05 0,33 p=0,74 

SGV psichologinė sritis -0,84 0,81 -0,16 -1,03 p=0,31 

SGV socialinių santykių sritis -0,05 0,62 -0,01 -0,09 p=0,93 

SGV aplinkos sritis -0,15 0,61 -0,03 -0,24 p=0,81 

Kognityviniai gebėjimai -0,02 0,09 -0,03 -0,23 p=0,82 

 

Neigiamų išgyvenimų skalės rodiklius gydymo pabaigoje statistiškai patikimai prognozavo 

stacionarinio gydymosi patirtis ir pradiniai šios skalės įverčiai. Didesnė ankstesnė stacionarinio 

gydymosi patirtis ir aukštesni pradiniai neigiamų išgyvenimų skalės rodikliai buvo susiję su 

aukštesniais šios skalės įverčiais gydymo pabaigoje, taigi blogesne savijauta gydymo pabaigoje. 

Šalutinių ligų buvimas taip pat buvo susijęs su aukštesniais šios skalės rodikliais gydymo 

pabaigoje. Taip pat stebima tendencija, jog tiriamieji, kuriems buvo nustatyti kiti depresiniai 

sutrikimai, gydymo pabaigoje turėjo daugiau neigiamų išgyvenimų. Nei viena iš SGV sričių 

nebuvo susijusi su neigiamų išgyvenimų lygmeniu gydymo pabaigoje. 

 

Somatinių savijautos komponentų prognozavimas gydymo pabaigoje. Slopinimo skalės 

rodiklių prognozinis modelis paaiškino tik apie 27% dispersijos (R
2
=0,40; Kor.R

2
=0,27; F=3,08; 

p<0,001). Regresinės analizės rezultatai pateikiami 34 lentelėje.  

Su aukštesniais slopinimo skalės rodikliais gydymo pabaigoje statistiškai patikimai buvo 

susiję tik stabilūs depresijos poţymiai gydymo pradţioje. Taigi ilgai uţsitęsusi depresinė būsena 

yra neigiamas prognozinis sveikimo veiksnys. 
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34 lentelė.  Slopinimo skalės rodiklius gydymo pabaigoje prognozuojantys veiksniai 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 98,45 35,69  2,76 p=0,01 

Lytis -3,62 3,68 -0,10 -0,98 p=0,33 

Amţius -0,14 0,15 -0,11 -0,89 p=0,38 

Išsimokslinimas 1,59 3,48 0,05 0,46 p=0,65 

Šeimyninė padėtis -4,80 3,17 -0,15 -1,51 p=0,13 

Diagnozė 3,11 3,26 0,09 0,95 p=0,34 

Šalutinės ligos 4,73 3,56 0,15 1,33 p=0,19 

Stacionarinio gydymosi patirtis  0,71 0,46 0,16 1,55 p=0,12 

Depresijos poţymių stabilumas 10,05 4,08 0,29 2,46 p<0,05 

Neigiamų išgyvenimų skalė 0,08 0,16 0,06 0,49 p=0,63 

Slopinimo skalė -0,20 0,17 -0,16 -1,19 p=0,24 

Fizinių simptomų skalė 0,02 0,17 0,02 0,13 p=0,89 

SGV fizinės sveikatos sritis -0,96 1,06 -0,15 -0,91 p=0,37 

SGV psichologinė sritis -0,26 0,94 -0,04 -0,27 p=0,79 

SGV socialinių santykių sritis 0,10 0,72 0,02 0,14 p=0,89 

SGV aplinkos sritis -0,99 0,71 -0,17 -1,39 p=0,17 

Kognityviniai gebėjimai -0,20 0,11 -0,24 -1,86 p=0,07 

 

Įdomu tai, jog nei vienas iš savijautos rodiklių neprognozavo slopinimo skalės įverčių 

gydymo pabaigoje. Šie rezultatai dar kartą patvirtina prielaidą, kad pagrindiniai depresijos 

komponentai maţai priklauso nuo patyrimo, greičiausiai didţiausią įtaką čia turi biologiniai 

veiksniai ir gydymas.  

Kitas įdomus rezultatas yra stebima statistinė tendencija, jog su didesniu liekamuoju 

slopinimu buvo susiję ţemesni pradiniai kognityvinių gebėjimų įverčiai. Gali būti, jog WAIS 

subtestai yra pajėgūs fiksuoti psichikos veiklos pokyčius ir aktyvumo slopinimą, susijusius su 

biologiniais  pokyčiais ir šie vertinimai yra informatyvesni uţ subjektyvius paties asmens 

vertinimus. Analizuojant SGV rodiklių prognozinę vertę nustatyta, kad SGV rodikliai nebuvo 

susiję su slopinimo skalės rodikliais gydymo pabaigoje. 

Analizuojant veiksnius, kurie prognozuoja kito somatinio savijautos komponento – fizinių 

simptomų skalės rodiklius gydymo pabaigoje, gautas regresijos modelis, paaiškinantis apie 36% 

fizinių simptomų skalės sklaidos. Regresinės analizės rezultatai pateikiami 35 lentelėje. 

Fizinių simptomų skalės rodiklius geriausiai prognozavo stacionarinio gydymosi patirtis, 

pradiniai šios skalės įverčiai ir kognityviniai gebėjimai. Daugiau fizinių simptomų gydymo 

pabaigoje turėjo tiriamieji, kurie turėjo didesnę stacionarinio gydymosi patirtį, daugiau fizinių 

nusiskundimų gydymo pradţioje ir pasiţymėjo ţemesniais kognityviniais gebėjimais. Kaip ir 

ankstesnių analizių atveju, pradiniai SGV rodikliai nebuvo susiję su fizinių simptomų skalės 

įverčiais gydymo pabaigoje. 
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35 lentelė. Fizinių simptomų skalės rodiklius gydymo pabaigoje prognozuojantys veiksniai 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai t Reikšmingumas 

Beta Std. paklaida Beta   

Konstanta 56,12 26,71  2,10 p<0,05 

Lytis -1,92 2,75 -0,06 -0,70 p=0,49 

Amţius -0,17 0,11 -0,17 -1,48 p=0,14 

Išsimokslinimas -2,15 2,61 -0,08 -0,82 p=0,41 

Šeimyninė padėtis -2,87 2,38 -0,11 -1,21 p=0,23 

Diagnozė 2,39 2,44 0,09 0,98 p=0,33 

Šalutinės ligos 1,58 2,66 0,06 0,59 p=0,56 

Stacionarinio gydymosi patirtis  0,88 0,34 0,25 2,57 p<0,01 

Depresijos poţymių stabilumas 4,67 3,05 0,17 1,53 p=0,13 

Neigiamų išgyvenimų skalė 0,11 0,12 0,11 0,89 p=0,37 

Slopinimo skalė -0,12 0,12 -0,12 -0,98 p=0,33 

Fizinių simptomų skalė 0,36 0,13 0,34 2,82 p<0,01 

SGV fizinės sveikatos sritis -0,58 0,79 -0,11 -0,73 p=0,47 

SGV psichologinė sritis 0,66 0,71 0,14 0,93 p=0,35 

SGV socialinių santykių sritis -0,51 0,54 -0,11 -0,95 p=0,35 

SGV aplinkos sritis 0,11 0,53 0,02 0,21 p=0,84 

Kognityviniai gebėjimai -0,17 0,08 -0,26 -2,14 p<0,05 

 

Apibendrinant šią dalį galima teigti, kad savijautos rodiklius gydymo pabaigoje prognozuoja 

klinikiniai ir kognityviniai veiksniai bei pradinis savijautos vertinimas. Tai, kad pradiniai neigiamų 

išgyvenimų skalės rodikliai prognozavo bendro savijautos vertinimo rodiklius gydymo pabaigoje 

dar kartą patvirtina psichologinių savijautos komponentų svarbą sveikimo metu. Labiau išreikšti 

neigiami išgyvenimai gydymo pradţioje gali būti rimta kliūtimi siekiant pasveikimo.  

Subjektyvus gyvenimo vertinimas neprognozuoja savijautos ar atskirų jos komponentų 

įverčių gydymo pabaigoje, kai analizėje atsiţvelgiama į kitus kintamuosius. Šie rezultatai paneigia 

mūsų keltą hipotezę apie SGV rodiklių prognozinę vertę. Taigi subjektyvus gyvenimo vertinimas 

turėtų būti nagrinėjamas kaip platesnis depresijos pasekmių asmens gyvenimui įvertinimo metodas, 

bet ne kaip sveikatos išteklių, kurie gali būti panaudoti sveikimo metu, rodiklis.   

3.5 Rezultatų aptarimas 

Depresija yra paplitęs ir daţnai chroniškas psichikos sutrikimas (Bland 1997), neigiamai 

veikiantis daugelį asmens gyvenimo sričių. Kaip teigia Brown ir kt. (Brown 2001), nagrinėję, kaip 

patys depresija sergantys asmenys vertina ligos poveikį jų gyvenimui, tik 7% depresija sergančių 

asmenų nurodo, kad depresijos daroma ţala yra nedidelė, tuo tarpu net 68% teigia, jog depresija 

turi daug neigiamų pasekmių jų gyvenimui. 68% depresija sergančių asmenų taip pat teigė, kad 

depresija lemia tai, kaip jie suvokia save ir kaip juos suvokia kiti (Brown  2001). Šis tyrimas rodo, 

kad depresija sergantis asmuo ligą daţniausiai patiria kaip labai glaudţiai susijusią su visu jo 

gyvenimu, todėl siekiant suprasti sergančio asmens patyrimą svarbu ne vien nagrinėti ligų 
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simptomus ar jų nykimą, bet taip pat ir ligos poveikį ţmogaus gyvenimui. Toks platesnis gyvenimo 

kontekstas iš tikrųjų gali būti vadinamas sveikatos kontekstu. 

Remiantis funkciniu psichikos sveikatos modeliu, sveikata gali būti suprantama kaip 

procesas, kurio metu neigiami veiksniai sąveikauja su asmens turimais psichikos sveikatos 

ištekliais. Šis procesas nuolat matyti iš asmens patyrimo, t.y. paties ţmogaus reflektuojamas, todėl 

vienu iš sveikatos rodiklių gali būti subjektyvus asmens savo gyvenimo vertinimas. 

Šiame darbe taip pat daryta prielaida, kad patiriamas ir vertinamas yra ne tik sveikatos, bet ir 

ligos procesas. Teigta, kad depresija sergančių asmenų savijauta yra nevienalytė ir formuojasi 

tiesiogiai iš ligos kylantiems simptomams sąveikaujant su aplinka. Tokios pagrindinės prielaidos 

nulėmė šio darbo tikslus ir uţdavinius. Darbe buvo siekiama detaliai išanalizuoti depresija 

sergančių asmenų savijautos struktūrą ir pokyčius stacionarinio gydymo laikotarpiu, nagrinėti 

savijautos sąsają su subjektyviu gyvenimo vertinimu bei jo pokyčiais, taip pat patikrinti prielaidą, 

kad subjektyvus gyvenimo vertinimas gali būti laikomas psichikos sveikatos išteklių rodikliu. 

Analizuojant depresija sergančių asmenų savijautos struktūrą stacionarinio gydymo pradţioje 

gauti trys faktoriai, iš kurių du buvo labiau susiję su somatiniais nusiskundimais, vienas – su 

psichologiniu depresijos turiniu (neigiamais išgyvenimais ir vertinimais). Šie rezultatai patvirtina 

mūsų keltą hipotezę, kad savijauta stacionarinio gydymo laikotarpiu yra daugiakomponentė ir joje 

galima išskirti somatinius ir psichologinius komponentus. Gauti rezultatai patvirtina kitų autorių 

nuomonę, jog depresija sergančių asmenų savijauta depresija yra nevienalytė (Bagby 2004; Nelson, 

Portera, Leon 2006) ir tikslinga atskirus jos komponentus nagrinėti atskirai (Kitamura 2004; 

Riddle, Blais, Hess, 2002).  Vis dėlto stipri koreliacija tarp atskirų skalių ir bendro savijautos 

rodiklio rodo, kad atskiri savijautos komponentai yra gana glaudţiai susiję ir turėtų būti 

nagrinėjami kaip vieno bendresnio konstrukto sudedamosios dalys. 

Analizuojant šiame tyrime gautus savijautos faktorius ir lyginant rezultatus su kitų autorių 

duomenimis, susidurta su problema, kad tie patys nusiskundimai vienais atvejais priskiriami 

somatiniams, kitais atvejais – psichologiniams savijautos aspektams. Mokslininkai (Pvz., Nelson, 

Portera, Leon 2006) nurodo, jog ilgai buvo manoma, kad pagrindinį depresijos faktorių sudaro 

liūdesys, interesų stoka, psichinis nerimas ir kaltės jausmas. Mūsų tyrime liūdesys, nerimas ir 

kaltės jausmas pateko į vieną faktorių, interesų sumaţėjimas į kitą. Kitame tyrime (de Jonge 2006) 

liūdesys, nepasitenkinimas, verkimas ir socialinė izoliacija turėjo didesnį svorį somatiniame, o ne 

kognityviniame-emociniame faktoriuje. Ypač gerai faktorių nestabilumas atsiskleidţia Bagby ir jo 

kolegų (Bagby 2004) pateikiamoje Hamiltono skalės metaanalizėje. Autoriai nurodo, kad įvairiose 

studijose ryškiai skiriasi išskiriamų faktorių skaičius, tie patys nusiskundimai priskiriami 

skirtingiems faktoriams. Todėl siekiant patvirtinti mūsų tyrime gautos faktorinės struktūros 

stabilumą, ji turėtų būti papildomai tikrinama. Kita vertus, galima tikėtis, kad iš empirinės KDPV 
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kūrimo schemos galima gana gerai parodyti mūsų tirtos depresija sergančių asmenų imties 

savijautos struktūrą, todėl atskirų savijautos komponentų analizė yra prasminga. 

Įdomu  tai, kad mūsų gauta faktorinė savijautos struktūra iš esmės atitinka teorinėje darbo 

dalyje aprašytą hipotetinį depresijos modelį ir daromą prielaidą, kad depresijos struktūroje galima 

išskirti bazinius ir išplėstinius savijautos komponentus. Baziniu savijautos komponentu galima 

laikyti slopinimo faktorių, o neigiamų išgyvenimų ir fizinių simptomų faktoriai galėtų būti laikomi 

išplėstiniais savijautos komponentais. Šie rezultatai skatina toliau gilintis į depresija sergančių 

asmenų savijautą ir analizuoti ją kaip dinaminę struktūrą. 

Vienintelis mums ţinomas tyrimas, kuriame depresijos poţymiai buvo analizuojami ne kaip 

statinė sistema,  o kaip dinaminė struktūra, yra atliktas Riddle, Blaiso ir Hess (Riddle, Blais, Hess 

2002). Šiame tyrime struktūriškai modeliuojant buvo tikrinami didelės populiacinės imties įvairūs 

teoriniai depresijos modeliai. Statistinės analizės rezultatai parodė, jog yra pagrindo manyti, kad 

atskiri depresijos komponentai yra susiję dinamiškai, t.y. tam tikri depresijos simptomai 

(pavyzdţiui, pozityvių išgyvenimų stoka, sutrikę socialiniai santykiai) skatina atsirasti kitus 

depresijos simptomus. 

Mūsų darbas leidţia kiek kitaip nagrinėti savijautos procesą. Darbe analizuoti savijautos 

komponentų pokyčiai gydymo laikotarpiu ir daryta prielaida, kad atskiri savijautos komponentai 

keisis netolygiai. Tikėtasi, kad maţiausiai keisis būtent psichologinis savijautos komponentas, nes 

gydymo laikotarpiu nebuvo sistemingo psichologinio poveikio. Tyrimo rezultatai šios prielaidos 

nepatvirtino. Savijauta gydymo laikotarpiu kito nevienodai, tačiau maţiausiai keitėsi fiziniai 

nusiskundimai. Psichologinis savijautos komponentas kito maţiau nei su slopinimu susijęs 

savijautos komponentas. Šie rezultatai dar kartą patvirtina literatūros apţvalgoje aptarto hipotetinio 

depresijos modelio prielaidas. Gydymo laikotarpiu labiausiai keitėsi pirminiai somatiniai savijautos 

aspektai, o išplėstiniai savijautos aspektai, apimantys psichologinį savijautos turinį ir antrines 

somatines reakcijas, keitėsi maţiau. Vis dėlto mūsų tyrime naudotais statistiniais metodais galima 

tik fiksuoti skirtingus atskirų savijautos komponentų pokyčius, tačiau neįmanoma išsamiai 

nagrinėti jų tarpusavio poveikio. Todėl reikia papildomų tyrimų, kad galima būtų detaliau paţvelgti 

į atskirų savijautos komponentų sąsają.  

Vienas iš svarbiausių šio darbo uţdavinių buvo išanalizuoti depresija sergančių asmenų 

savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo sąsają. Ši analizė ypač svarbi moksliniu poţiūriu, 

nes pastaruoju metu mokslinėje literatūroje daug diskutuojama apie subjektyvių sveikatos rodiklių 

prasmingumą, tiriant depresija sergančius ţmones. Mūsų tyrimo rezultatai patvirtino pakankamai 

stiprų ryšį depresija sergančių asmenų savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo.  

Panašius rezultatus pateikia Berlimas ir kt. (Berlim 2005), kurių tyrime remiantis SGV sričių 

rodikliais buvo galima klasifikuoti tiriamuosius pagal depresijos sunkumo lygmenį. Bonicatto ir kt.  
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taip pat nurodo, kad depresija sergančių subjektyvus gyvenimo vertinimas yra blogesnis nei 

ţmonių sergančių daugeliu lėtinių ligų, ir vertinimas blogėja priklausomai nuo depresijos epizodo 

sunkumo (Bonicatto 2001). 

Tačiau mūsų tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad ne visos SGV sritys yra vienodai stipriai 

susijusios su depresija sergančių asmenų savijauta. Stipriausias ryšys nustatytas tarp savijautos ir 

SGV fizinės sveikatos bei psichologinės srities rodiklių. Toks rezultatas yra tikėtinas ir gali būti 

paaiškintas kai kurių vertinamų rodiklių poliariškumu. Vis dėlto SGV fizinės sveikatos bei 

psichologinės srities rodikliai išsaugo ir nemaţai unikalios informacijos. Savijautos rodikliai dar 

maţiau yra susiję su SGV socialinių santykių ir aplinkos sričių vertinimu. Todėl teigti, kad 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliai tik dubliuoja depresijos rodiklius, negalima. Šie 

rezultatai patvirtina Rapaporto ir kt. nuomonę, kad subjektyvūs gyvenimo vertinimo rodikliai 

sudaro papildomą klinikinio vertinimo sritį, o depresijos simptomai paaiškina tik dalį šių rodiklių 

sklaidos (Rapaport 205). 

Darbe daryta prielaida, kad atskiri savijautos komponentai bus skirtingai susiję su subjektyviu 

gyvenimo vertinimu, tikėtasi, kad stipriausias ryšys bus nustatytas tarp psichologinio savijautos 

komponento ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodiklių. Tyrimo rezultatai paneigė šią prielaidą. 

Psichologinis savijautos komponentas nebuvo statistiškai patikimai susijęs su SGV fizinės 

sveikatos sritimi ir turėjo maţiausią prognozinę vertę numatant SGV aplinkos srities rodiklius. 

Psichologinis savijautos komponentas prognozavo tik SGV socialinių santykių srities rodiklius.  

Taigi subjektyvus gyvenimo vertinimas gydymo pradţioje greičiausiai priklauso nuo daugelio 

veiksnių. 

Kita vertus, atskirų KDPV subskalių sąsajos su SGV sritimis analizė parodė, jog net trijų 

SGV sričių (fizinės sveikatos, psichologinio funkcionavimo ir socialinių santykių) vertinimą 

prognozuoja pesimizmo subskalė. Taigi subjektyvus gyvenimo vertinimas ne tik atspindi 

tiesiogines depresijos pasekmes asmens gyvenimui, bet pats vertinimas greičiausiai yra veikiamas 

depresijai būdingo negatyvaus mąstymo. Tai patvirtina Ravidrano ir kt. teiginį, kad gyvenimo 

kokybė vertina du depresijos poveikius asmens gyvenimui: funkcinį ir kognityvinį (Ravidran 

2002). Taigi Aignerio ir kt.  kritiką, jog subjektyvus gyvenimo vertinimas ir depresija yra tarsi 

sanklotos reiškiniai, iš dalies galima laikyti pagrįsta (Aigner 2006). Tačiau galvojant apie SGV 

rodiklių vertę sveikatos prieţiūros sistemoje, svarbi atrodo Basu nuomonė, jog subjektyvus 

gyvenimo vertinimas parodo paciento perspektyvą, kuri tiesiog yra tokia, kokia yra (Basu 2004). 

Sveikatos prieţiūros specialistai turi įsiklausyti į tai, ką pacientas sako ir kaip jis jaučia pasaulį, 

nepriklausomai nuo to, kiek ši savijauta objektyviai pagrįsta, nes ţmogaus elgesį lemia būtent 

subjektyvūs veiksniai. Subjektyvaus gyvenimo vertinimo pagrindą sudaro apibendrintas 
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psichologinis asmens patyrimas, o šio patyrimo analizė gali padėti geriau suprasti sergantį asmenį 

ir jo poreikius. 

Darbe kelta hipotezė, kad depresija sergančių asmenų savijauta bus reikšmingai susijusi su 

subjektyviu gyvenimo vertinimu nepriklausomai nuo sociodemografinių, klinikinių ir kognityvinių 

veiksnių. Tyrimo rezultatai patvirtino šią prielaidą. Atskiri savijautos komponentai buvo 

nevienodai stipriai susiję su SGV sritimis, tačiau visais atvejais ryšys tarp savijautos ir 

subjektyvaus gyvenimo buvo statistiškai reikšmingas, nors analizėje atsiţvelgiama ir į 

sociodemografinius, klinikinius veiksnius bei kognityvinius gebėjimus. Savijautos kintamojo 

įtraukimas reikšmingai gerino regresijos modelių aiškinamąja vertę. Todėl galima teigti, jog 

depresija sergančių asmenų savijauta yra svarbiausias veiksnys, prognozuojant subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo rodiklius stacionarinio gydymo pradţioje. Šie rezultatai atitinka da Silva Lima 

ir Aleida Fleck 2006 m. tyrimo rezultatus: depresijos rodikliai buvo stipriausiai susiję su gyvenimo 

kokybe net ir tada kai buvo atsiţvelgiama į sociodemografinius kintamuosius. Mūsų gauti 

duomenys paneigia teiginius, jog depresiškumo rodikliai turi labai maţai įtakos SGV rodikliams 

(Brieger, Rottig, Marneros 2004). 

Vis dėlto kiek netikėtas rezultatas yra tas, kad sociodemografiniai veiksniai, tokie kaip 

amţius, lytis, išsimokslinimas, visiškai neprognozavo SGV rodiklių gydymo pradţioje. Tiriant 

bendrosios populiacijos asmenis, lytis ir amţius daţniausiai būna reikšmingai susiję su subjektyviu 

gyvenimo vertinimu (Juozulynas 2005a; Juozulynas 2005b; Kazlauskaitė, Rėklaitienė 2005).  Taip 

pat tai prieštarauja ir kito tyrimo duomenims, kuriame su sveikata susijusios gyvenimo kokybės 

rodikliai buvo susiję su sociodemografiniais kintamaisiais, tokiais kaip šeimyninė padėtis, 

išsimokslinimas, darbingumas, pajamos, tuomet kai buvo atsiţvelgiama į depresijos sunkumą 

(Trivedi 2006). Greičiausiai šie rodikliai lemia net tik subjektyvaus gyvenimo vertinimo, bet ir 

savijautos skirtumus, todėl savijautos rodiklis regresijos modeliuose yra vertingiausias. 

Analizuojant klinikinių veiksnių poveikį subjektyviam gyvenimo vertinimui, nustatyta, kad 

jie buvo įvairiai susiję su atskiromis SGV sritimis. Daugiausia klinikinių veiksnių buvo susiję su 

SGV fizinės sveikatos sritimi. Šios srities rodiklius prognozavo ankstesnė stacionarinio gydymosi 

patirtis, kitų depresinių sutrikimų diagnozė ir šalutinių somatinių ligų buvimas. Didesnė 

stacionarinio gydymosi patirtis buvo susijusi ir su blogesniu SGV psichologinės srities vertinimu. 

Šis rezultatas patvirtina nuomonę (Mueser 2002), kad pasikartojanti stacionarizacija ir uţsitęsę 

simptomai ardo asmens gerovės jausmą, todėl šiems asmenims reikia padėti gydymo metu atgauti 

viltį, formuluoti asmeninius tikslus, mokyti valdyti savo savijautą. 

Stacionarinio gydymo laikotarpiu buvo stebimi reikšmingi savijautos pokyčiai. Galima teigti, 

kad gydymo laikotarpiu stebėti savijautos pokyčiai atitinka literatūroje nurodomas tendencijas – 

savijauta reikšmingai gerėjo apie 70%, 30% tiriamųjų gydymo laikotarpiu nepasveiko. Šie 
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rezultatai yra artimi literatūroje pateikiamiems sveikimo rodikliams ir atitinka bendrus 

medikamentinio gydymo efektyvumo dėsningumus (Bothwell, Scott 1997; Judd 2000; Mulder 

2006; Tranter 2002).  

Vis dėlto po gydymo liekantys depresijos poţymiai yra susiję su blogesne tolesne sveikimo 

prognoze, ligos atkryčiais ir pakartotina stacionarizacija (Fava, Ruini 2005; Lauber, Lay, Rossler 

2006; Szadocky 2004), todėl galima teigti, kad beveik trečdalio tiriamųjų gydymo rezultatas yra 

nepakankamas. 

Gydymo laikotarpiu pasveikę ir nepasveikę tiriamieji ypač ryškiai skyrėsi pesimizmo 

subskalės pokyčiais. Kaip nurodo Mueser ir kt., vienu iš svarbiausių sveikimo komponentų yra 

naujų gyvenimo tikslų ir prasmių, nepaisant katastrofiško neigiamo psichikos ligos daromo efekto, 

atradimas (Mueser 2002). Taigi psichologas stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu galėtų 

būti ypač naudingas padėdamas sergantiems asmenims ieškoti naujų gyvenimo tikslų ir pozityvių 

gyvenimo aspektų, planuoti jų gyvenimo pokyčius ir taip didinti asmens aktyvumą gydymo metu.  

Gydymo laikotarpiu taip pat stebėti reikšmingi subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčiai: 

gerėjo subjektyvus savo fizinės sveikatos, psichologinio funkcionavimo, socialinių santykių, 

aplinkos vertinimas ir bendras pasitenkinimas savo gyvenimo kokybe ir sveikata. Šie rezultatai 

atitinka kitų autorių nuomonę, kad gerėjant savijautai stebimi teigiami subjektyvaus gyvenimo 

vertinimo pokyčiai (Aberg-Wistedt 2000; Demyttenaere, De Fruyt, Huygens 2002; Caliyurt, 

Guducu 2005; Lenz, Demal 2000; McCall 2001; Papakostas 2004; Skevington, Wright 2001). 

Kadangi stacionarinio gydymo laikotarpiu pagrindinės gydymo intervencijos yra skirtos  

savijautos pokyčiams pasiekti, darbe kelta hipotezė, jog gydymo laikotarpiu pasveikę, t.y. pasiekę 

reikšmingo savijautos pokyčio, tiriamieji vis tiek subjektyviai blogiau vertins savo gyvenimą nei 

nesirgę tiriamieji. Gauti tyrimo rezultatai šią prielaidą paneigė. Tiriamieji, kurie pasiekė 

reikšmingo savijautos pokyčio, nesiskyrė nuo sveikų tiriamųjų SGV fizinės sveikatos ir 

psichologinės srities vertinimu ir net pozityviau nei sveiki tiriamieji vertino savo socialinius 

santykius ir aplinką. Šie rezultatai yra netikėti ir prieštarauja kito tyrimo rezultatams (Angermeyer 

2002), kuriame stacionarinio depresijos gydymo metu pasiekę simptomų remisijos tiriamieji 

pasiţymėjo blogesniu subjektyviu gyvenimo vertinimu nei bendroji populiacija ir šis skirtumas 

išliko net ir praėjus pusei metų po stacionarinio gydymo. 

Tokį rezultatų skirtumą galėjo nulemti tai, kad minėtame tyrime (Angermeyer 2002)  

subjektyvaus gyvenimo vertinimo matavimas buvo atliekamas praėjus vienam mėnesiui po 

gydymo ligoninėje, taigi tuomet, kai asmuo realiai grįţdavo į savo gyvenamąją aplinką. Mūsų 

tyrime antrasis vertinimas buvo atliekamas dar ligoninėje ir gali būti, jog iš rezultatų matyti asmens 

lūkesčiai, optimizmas, išgyvenamas pradinės ir dabartinės būsenos kontrastas. Gauti rezultatai gana 

ryškiai kontrastuoja su objektyviais tirtos populiacijos rodikliais (pavyzdţiui, vidutinis 
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stacionarizacijų skaičius 2,9±3,2, vidutinė ligos trukmė – 7,9±9,1 metai, nedirbančių buvo net 

64,3% tiriamųjų), taigi tiriamieji turėjo gana ilgą gydymosi patirtį ir ligos trukmę, todėl maţai 

tikėtina, kad ši grupė pasiţymėtų objektyviai aukštesne gyvenimo kokybe nei sveiki dirbantys 

tiriamieji. 

Gauti rezultatai skatina galvoti, kad depresija sergantiems asmenims būdingi gana ţymūs 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo svyravimai. Šį reiškinį 1999 m. nagrinėjusi Barge-Schaapveld su 

kolegomis teigia, kad depresija sergantiems asmenims būdingas subjektyvios gerovės jausmo 

nestabilumas, kuris gali būti paaiškintas su depresija susijusia nuotaikų kaita arba po depresija 

slypinčiais asmenybės bruoţais, tokiais kaip neurotiškumas. Taigi subjektyvus gyvenimo 

vertinimas neturėtų būti laikomas absoliučiu pasveikimo rodikliu, nes nėra aišku, kiek šis 

vertinimas yra stabilus.  

Ţinojimas, kad depresija sergančių asmenų subjektyvus gyvenimo vertinimas yra gana 

nestabilus, gali turėti ir praktinę reikšmę. Jei anksčiau buvo teigta, kad psichologas stacionarinio 

gydymo laikotarpiu galėtų padėti sergančiam asmeniui formuluoti gyvenimo tikslus, atrasti daugiau 

optimizmo, tai šie rezultatai skatintų galvoti, jog ne maţiau svarbu sveikimo metu kalbėti apie 

tikslų ir lūkesčių realumą, planuoti grįţimą į kasdieninį gyvenimą ir ten likusius sunkumus. Tai 

ypač svarbu tais atvejais, kai neatitikimas tarp subjektyvaus gyvenimo vertinimo ir realių sąlygų, į 

kurias reikės grįţti, yra didelis. Kontrastas tarp lūkesčių ir realybės gali sukelti naujas krizes, 

skatinti depresijos epizodų kartojimąsi. Į šiuos veiksnius svarbu atsiţvelgti tuomet, kai pacientas 

grįţta iš stacionarinio gydymo ir toliau gauna ambulatorinę pagalbą.  

Dar vienas motyvų, kodėl subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliai tokie geri gydymo 

pabaigoje, galėtų būti objektyviai geresnis gyvenimas ligoninėje nei uţ jos ribų. Geriausiai buvo 

vertinami būtent socialiniai santykiai ir aplinka, taigi vertinimas galėjo būti nulemtas ligoninės 

laikotarpiu uţtikrintos minimalios materialinės gerovės (ligoninėje šilta, jauku, saugu, visada laiku 

gauni valgyti, nereikia rūpintis dėl mokesčių, gauni sveikatos prieţiūrą ir t.t.), taip pat palaikančios 

skyriaus emocinės atmosferos. Svarbios atrodo vienos iš tiriamųjų mintys, spontaniškai pasakytos 

tyrimo metu: „Čia aš esu sava tarp savų, o išėjusi iš ligoninės būsiu svetima tarp svetimų“. Tai 

rodo, koks vienišas jaučiasi depresija sergantis ţmogus kasdieniniame gyvenime. Gydymasis 

psichiatrinėje ligoninėje yra susijęs su didėjančia socialine izoliacija (Pereira, Furegato, Pereira 

2005) ir nors tyrimai rodo, kad su depresija susijusi stigmatizacija yra šiek tiek maţesnė nei kitų 

psichikos ligų (Mann, Himelein 2004), vis dėlto uţ ligoninės sienų aplinka daţniausiai nėra saugi ir 

palaikanti. Taigi ligoninė kartais gali uţtikrintini ţymiai didesnį emocinį komfortą nei realus 

gyvenimas ir taip netiesiogiai skatinti norą į ją grįţti. 

Panašūs rezultatai buvo gauti Brown ir kt. tyrime (Brown 2001), kuriame net 39% depresija 

sergančių asmenų nurodė, kad esant depresijai jiems gyventi yra lengviau. Šie rezultatai skatina 
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galvoti, kad nepakankamai ţinoma, kaip depresija sergantis asmuo suvokia savo ligą ir sveikimą, 

kas lemia jo motyvaciją sveikti ir kokie veiksniai ją maţina. Kita vertus, mūsų gauti rezultatai rodo, 

kaip svarbu yra uţtikrinti gerą ambulatorinio gydymo tęstinumą po stacionarinio gydymo, kad 

ţmogus po ligoninės nesijaustų paliktas likimo valiai su savo rūpesčiais. 

Šiame darbe siekta išnagrinėti ir savijautos pokyčių bei subjektyvaus gyvenimo vertinimo 

pokyčių sąsają. Kadangi buvo daryta prielaida, kad psichologinis savijautos komponentas yra 

stipriausiai susijęs su subjektyviu gyvenimo vertinimu, panašaus dėsningumo buvo tikėtasi ir 

analizuojant savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčių sąsają. Gauti rezultatai parodė, 

kad  psichologinio savijautos komponento pokyčiai turi didţiausią svorį numatant SGV sričių 

pokyčius, tačiau svarbūs ir kiti savijautos komponentai. Pavyzdţiui, SGV fizinės srities pokyčius 

prognozavo visų savijautos komponentų pokyčiai.  

Buvo galima tikėtis, kad prognozuojant SGV sričių pokyčius didţiausią prognozinę vertę 

turės būtent pesimizmo subskalės pokyčiai, nes jie yra susiję su polinkiu negatyviai vertinti savo 

gyvenimą. Iš tiesų psichologiniai savijautos komponentai buvo ypač svarbūs prognozuojant SGV 

socialinių santykių ir aplinkos sričių pokyčius, t.y. tas gyvenimo sritis, kurioms stacionarinio 

gydymo daromas poveikis yra maţas. Taigi yra pagrindo manyti, kad šių gyvenimo sričių 

vertinimo pasikeitimai yra nulemti vertinimo pokyčio. Pesimizmo subskalės pokytis buvo svarbus 

prognozuojant SGV psichologinės ir socialinių santykių sričių vertinimus. Tačiau prognozinę vertę 

turėjo ir kitų psichologinių savijautos aspektų, tokių kaip dirglumas, nerimas, nepasitikėjimas 

savimi, baimingumas, suicidiškumas, pokyčiai, taip pat fiziniai simptomai. Taigi subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo pokyčiui poveikį daro ne vien pasikeitęs vertinimas, bet greičiausiai 

pasikeitusi visuminė psichologinė savijauta.  

Regresijos modelių paaiškinamos dispersijos procentas nėra labai didelis (40-21%). Tai dar 

kartą patvirtina prielaidą, kad depresija sergančių asmenų savijauta tik iš dalies paaiškina SGV 

rodiklius. Šie rezultatai patvirtina kitų mokslininkų teiginius (Demyttenaerem, De Fruyt, Huygens 

2002), jog depresija ir subjektyvus gyvenimo vertinimas yra tik iš dalies persidengiantys reiškiniai. 

Kita vertus, aptariant rezultatus jau buvo minėta, kad visuose regresijos modeliuose buvo gautos 

statistiškai nereikšmingos konstantos. Tai rodytų, kad jei gydymo laikotarpiu neįvyksta savijautos 

pokytis, tai neįvyksta ir SGV pokytis. Šie rezultatai rodo, kad gydymo laikotarpiu turi būti 

skiriamas pakankamas dėmesys savijautos komponentų pokyčiams pasiekti ir psichologas gali 

reikšmingai prie to prisidėti. Subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčius prognozavo tokie 

savijautos aspektai kaip dirglumas, nerimas, baimingumas, nepasitikėjimas savimi, suicidiškumas, 

kurie gali būti keičiami psichologinių intervencijų pagalba.  

Šiame darbe taip pat kelta hipotezė, kad savijautos pokyčiai išliks reikšmingai susiję su SGV 

sričių pokyčiais ir tada, kai analizėje bus atsiţvelgiama į sociodemografinius, klinikinius ir 
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kognityvinius kintamuosius. Gauti rezultatai patvirtina šią prielaidą. Savijauta ir pradiniai SGV 

sričių rodikliai buvo stipriausiai susiję su SGV sričių pokyčiais. 

Nenustatyta ryšio tarp sociodemografinių rodiklių ir SGV sričių pokyčių. Šie rezultatai 

patvirtina mokslininkų Bagby, Ryderio ir Cristi 2002 m. išsakytą nuomonę, kad sociodemografiniai 

kintamieji nėra svarbūs prognozuojant gydymo rezultatus. Analizuojant veiksnius, kurie buvo 

susiję su SGV sričių pokyčiais nepriklausomai nuo savijautos pokyčių, svarbi buvo stacionarinio 

gydymosi patirtis, pradinis depresijos poţymių stabilumas ir kognityviniai gebėjimai gydymo 

pradţioje. Didesnė gydymosi patirtis buvo susijusi su blogesniu subjektyviu gyvenimo vertinimu 

jau gydymo pradţioje, taigi galima teigti, jog stacionarinis gydymas yra susijęs ne tik su blogesniu 

gyvenimo vertinimu, bet ir su maţesniu pokyčiu gydymo laikotarpiu, taigi blogesne visumine 

asmens sveikata. Tai patvirtina kitų mokslininkų teiginius (Angst 1999; Keller 1984), kad 

stacionarinis gydymas praeityje yra neigiamas prognozinis sveikimo veiksnys. 

Didesnis depresijos poţymių stabilumas taip pat buvo susijęs su maţesniu subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo pokyčiu. Stabilūs depresijos poţymiai greičiausia rodo didesnį sutrikimo 

lygmenį, maţiau priklausantį nuo situacinių reakcijų.  Panašus rezultatas buvo gautas 2001 m. 

Germanavičiaus  tyrime, kuriame prieš gydymą diagnozuotas somatinis sindromas buvo neigiamas 

gydymo prognozės veiksnys.  

SGV sričių pokyčius taip pat prognozavo kognityvinių gebėjimų vertinimas gydymo 

pradţioje. Didesni kognityviniai gebėjimai gydymo pradţioje buvo susiję su didesniu pokyčiu 

subjektyviai vertinant savo psichologinį funkcionavimą ir aplinką. Tai patvirtina kito tyrimo 

rezultatus (McCall, Dunn 2003), kad ţymesnis kognityvinių funkcijų sutrikimas lemia asmens 

gyvenimo kokybę, o šių funkcijų atgavimas yra būtinas norint pasiekti ne vien simptominio, bet ir 

funkcinio pasveikimo.  

Įdomus rezultatas yra tas, kad pradiniai SGV sričių rodikliai gali būti laikomi prognoziniais 

veiksniais. Subjektyvus fizinės sveikatos ir aplinkos vertinimas buvo prognoziniai psichologinio 

funkcionavimo ir socialinių santykių vertinimo pokyčių rodikliai. Subjektyvios sveikatos sąsają su 

sveikimu nuo depresijos taip pat nustatė kiti mokslininkai (Hong, Zarit, Malberg 2004). 

Subjektyviai vertinama fizinė sveikata buvo susijusi su blogesniu savęs vertinimu ir maţesne 

gyvenimo kokybe ir Dixono ir kt. tyrime  (Dixon 2001). Sąsaja tarp subjektyvaus aplinkos 

vertinimo ir kitų subjektyvaus gyvenimo vertinimo sričių buvo gautos ir Lietuvoje (Goštautas, 

Goštautaitė-Midttun ir Ţekas 2004). Taigi galima teigti, kad asmens subjektyviai vertinamas fizinis 

ir materialinis kontekstas gali būti svarbūs veiksniai prognozuojant psichologinio funkcionavimo ir 

socialinių santykių pokyčius depresijos gydymo laikotarpiu.  

Šiuo darbu taip pat buvo siekta išsiaiškinti, ar subjektyvus gyvenimo vertinimas yra 

subjektyvus išplėstinis depresijos pasekmių asmens gyvenimui rodiklis, ar taip pat gali būti 
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nagrinėjamas kaip psichikos sveikatos išteklių, kurie gali būti panaudoti sveikimo metu, rodiklis. 

Kelta hipotezė, kad subjektyvus gyvenimo vertinimas prognozuos savijautą gydymo pabaigoje 

nepriklausomai nuo sociodemografinių, klinikinių ir kognityvinių veiksnių. Tyrimo rezultatai šios 

hipotezės nepatvirtino. Savijautos rodiklius gydymo pabaigoje prognozavo klinikiniai ir 

kognityviniai veiksniai bei pradinis savijautos vertinimas. Prognozinę vertę turėjo tokie klinikiniai 

rodikliai kaip ankstesnė stacionarinio gydymosi patirtis ir depresijos poţymių stabilumas. 

Pasikartojanti depresija ir distimija buvo susijusi su blogesniais gydymo rezultatais ir Busho ir kt. 

tyrime (Bush 2004). Mouchabac ir kt. taip pat nurodo, kad gydymo atsako nebuvimas yra susijęs su 

didesniu depresijos epizodų skaičiumi praeityje bei uţsitęsusiais depresijos simptomais prieš 

gydymo pradţią (Mouchabac 2003).  

Sociodemografiniai veiksniai nebuvo susiję su savijautos pokyčiais gydymo laikotarpiu. Tai 

patvirtina Lauberio ir Rosslerio tyrimo rezultatus, kuriuose sociodemografiniai ir klinikiniai 

kintamieji (diagnozė, epizodo sunkumas ir šalutinių ligų buvimas) nebuvo susiję su gydymo 

rezultatais vertinant trumpą laikotarpį (Lauber, Rossler 2006). Demografiniai kintamieji taip pat 

nebuvo susiję su gydymo prognoze Mulderio ir kt. tyrime (Mulder 2006).  

Tai, kad savijautos komponentų pokyčius prognozavo kognityvinių gebėjimų lygmuo 

gydymo pradţioje, patvirtina nuomonę, jog kognityvinis deficitas gali būti rimta kliūtimi 

reabilitacijos metu (Chamberlain, Sahakian 2004; Mojtoba, Olfson 2004; Zubenko 1994). Gauti 

rezultatai atitinka ir kito tyrimo rezultatus (Barclay, Lie 2007), kuriame WAIS simbolių šifravimo 

subtestas buvo prognozinis sveikimo veiksnys. 

Stebima statistinė tendencija, kad pradiniai neigiamų išgyvenimų skalės rodikliai prognozavo 

bendro savijautos vertinimo rodiklius gydymo pabaigoje. Taigi stipriau išreikšti neigiami 

išgyvenimai gydymo pradţioje gali būti rimta kliūtimi siekiant pasveikimo. Stabilus beviltiškumas 

buvo susijęs su blogesniais gydymo rezultatais Kuykeno tyrime (Kuyken 2004). Nelaimingumas, 

gyvenimo prasmės nebuvimas buvo susiję su išliekančia stabilia depresija Skevington ir Wright 

tyrime (Skevington, Wright 2001). Taigi psichologiniai savijautos komponentai gali būti susiję su 

visuminės savijautos pokyčiais. Šie rezultatai atitinka  jau minėtų autorių Riddle, Blaiso ir Hess 

daromas prielaidas, jog depresijos simptomai gali būti nagrinėjami kaip dinaminė sistema, kurios 

vieni elementai lemia kitų atsiradimą ar pokyčius (Riddle, Blais, Hess 2002). 

Galvojant apie šių rezultatų praktinę reikšmę dar kartą galima pabrėţti darbo su asmens 

neigiamais išgyvenimais stacionarinio gydymo laikotarpiu svarbą. Jei būtent psichologinis 

savijautos komponentas yra stipriausiai susijęs su visos savijautos pokyčiais, psichologinė pagalba 

stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu turėtų tapti stabilia paslauga. 

Subjektyvus gyvenimo vertinimas neprognozavo savijautos ar atskirų jos komponentų 

vertinimo gydymo pabaigoje, kai analizėje atsiţvelgiama į kitus kintamuosius. Gauti rezultatai 
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patvirtina Aberg-Wisted ir kt. 2000 m. tyrimo rezultatus, kuriame pradiniai gyvenimo kokybės 

rodikliai nebuvo susiję su gydymo atsako buvimu. Taigi subjektyvus gyvenimo vertinimas turėtų 

būti nagrinėjamas kaip platesnis depresijos pasekmių asmens gyvenimui vertinimo metodas, bet ne 

kaip sveikatos išteklių, kurie gali būti panaudoti sveikimo metu, rodiklis.   

Apibendrinant visą darbą, galima teigti, kad depresija ir subjektyvus gyvenimo vertimas yra 

susiję reiškiniai, tačiau ryšys tarp atskirų savijautos komponentų ir SGV sričių yra nevienodai 

stiprus. Stacionarinio gydymo pradţioje bloga savijauta yra pagrindinis veiksnys, prognozuojantis 

subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodiklius. Subjektyvus gyvenimo vertinimas gydymo pradţioje 

gerai parodo funkcines ir kognityvines depresijos pasekmes, t.y. pasikeitusį suvokimą. Taigi 

subjektyvus gyvenimo vertinimas yra tinkamas subjektyvus visuminės sveikatos rodiklis, nes rodo 

bendrąją ligos ir asmens sąveiką.  

Savijautos pokyčiai gydymo laikotarpiu yra susiję su subjektyvaus gyvenimo vertinimo 

pokyčiais, todėl  šis rodiklis yra tinkamas ir sveikimo procesui įvertinti. Vis dėlto šio tyrimo 

rezultatai rodo, kad subjektyvus gyvenimo vertinimas depresijos gydymo pabaigoje gali būti 

perdėtai pozityvus, dėl to jis neturėtų būti laikomas absoliučiu pasveikimo matu, reikėtų įvertinti ir 

objektyvesnius rodiklius. 

Šiame tyrime subjektyvus gyvenimo vertinimas neprognozavo savijautos gydymo pabaigoje, 

tačiau pradiniai SGV sričių įverčiai prognozavo kitų SGV sričių pokyčius. Šį rezultatą gali lemti 

tai, jog savijauta ir subjektyvus gyvenimo vertinimas vis dėlto yra gana skirtingo apibendrinimo 

lygmens konstruktai. Taigi, prognozuojant savijautą gydymo pabaigoje, vertingesni yra specifiniai 

savijautos komponentai, o ne subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliai.  

Šis tyrimas gerai iliustruoja psichologinės pagalbos svarbą stacionarinio depresijos gydymo 

laikotarpiu, taip pat būtinybę skirti didesnį dėmesį ir palaikymą po stacionarinio gydymo. Tyrimo 

rezultatai taip pat iškelia naujų klausimų tolesnei analizei. Būtų svarbu detaliau išnagrinėti 

depresija sergančių asmenų savijautos struktūrą ir atskirų savijautos komponentų tarpusavio 

sąveiką, apimant ne vien stacionarinį, bet ir ambulatorinį gydymą,  taip pat sveiką populiaciją; 

išanalizuoti subjektyvaus gyvenimo vertinimo stabilumo klausimus; gilintis į subjektyvų depresijos 

suvokimą; sveikimo motyvaciją; problemas, kurias patiria iš psichiatrinės ligoninės grįţęs asmuo. 

Ţinant atsakymus į šiuos klausimus galima būtų imtis iš tikro įrodymais pagrįstos sveikatos 

prieţiūros. 
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3.6. Išvados 

1. Psichologinių ir somatinių savijautos komponentų išskyrimas yra naudingas analizuojant 

depresija sergančių asmenų sveikimą stacionarinio gydymo laikotarpiu. Stebima tendencija, kad 

gydymo pradţioje stipriau išreikštas psichologinis savijautos komponentas - neigiami jausmai ir 

vertinimai - yra susijęs su blogesne bendra depresija sergančių asmenų savijauta gydymo 

pabaigoje, o somatinis komponentas - stipresnis slopinimas - nėra susijęs su savijautos rodikliais 

gydymo pabaigoje, kai atsiţvelgiama į kitus veiksnius. Atskiri savijautos komponentai gydymo 

laikotarpiu taip pat nevienodai kinta. Labiausiai gerėja somatinis savijautos komponentas, susijęs 

su slopinimu; somatinis komponentas, susijęs su fiziniais simptomais, ir psichologinis 

komponentas, susijęs su neigiamais jausmais ir vertinimais, kinta maţiau. Atskiri savijautos 

komponentai nevienodai susiję ir su subjektyvaus gyvenimo vertinimo pokyčiais stacionarinio 

depresijos gydymo laikotarpiu. Subjektyvaus gyvenimo vertinimo gerėjimas gydymo laikotarpiu 

labiausiai yra susijęs su psichologinio savijautos komponento pokyčiais.  

2. Savijauta ir jos pokyčiai stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu yra reikšmingai susiję 

su subjektyviu gyvenimo vertinimu ir jo pokyčiais nepriklausomai nuo sociodemografinių, 

klinikinių ir kognityvinių veiksnių ir yra svarbiausias rodiklis, paaiškinantis depresija sergančio 

asmens subjektyvų gyvenimo vertinimą. Tačiau atskirų savijautos komponentų ir subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo sričių ryšiai yra sudėtingi. Savijauta stipriau susijusi su subjektyvaus 

gyvenimo vertinimo fizinės sveikatos ir psichologine sritimis bei jų pokyčiais, silpniau – su 

socialinių santykių ir aplinkos sritimis bei jų pokyčiais. Iš subjektyvaus asmens gyvenimo 

vertinimo matyti tiek tiesioginės depresijos pasekmės asmens gyvenimui, tiek kognityvinės 

depresijos pasekmės, t.y. pesimistinis vertinimas.  

3. Stacionarinio depresijos gydymo laikotarpiu pasveikę asmenys subjektyviai savo gyvenimą 

vertina taip pat ar net geriau nei nesirgę. Gydymo laikotarpiu pasveikę tiriamieji kaip ir sveiki 

tiriamieji vertino fizinės sveikatos ir psichologinę sritis ir net geriau nei sveiki tiriamieji vertino 

aplinkos sritį. Statistinė tendencija taip pat būdinga ir geresniam subjektyviam socialinių santykių 

vertinimui.  

4. Subjektyvus gyvenimo vertinimas neprognozuoja depresija sergančių asmenų gydymo 

pabaigos savijautos, todėl turėtų būti nagrinėjamas kaip platesnis depresijos pasekmių asmens 

gyvenimui vertinimo metodas, bet ne kaip sveikatos išteklių, kurie gali būti panaudoti sveikimo 

metu, rodiklis.   
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5. PRIEDAI 

 

1 priedas. Klausimynas depresijos pokyčiams vertinti 
 

Šiame klausimyne teiraujamasi apie kai kuriuos nusiskundimus sveikata ir šių nusiskundimų stiprumą ir daţnumą per 

paskutinę savaitę. Paţymėkite tą atsakymą, kuris geriausiai atitinka jūsų savijautą per paskutinę savaitę. 
Dėkojame uţ bendradarbiavimą. 

Klausimai 

1. Ar pastarąją savaitę jūs jautėte, kad jums trūksta energijos? 

1 – taip; 0 – ne;   

1.1. Kaip stipriai jums trūko energijos pastarąją savaitę? 

0 – netrūko energijos; 1 – šiek tiek trūko; 2 – vidutiniškai trūko; 3 – stipriai trūko; 4 – labai stipriai trūko; 

1.2. Kaip daţnai jums trūko energijos pastarąją savaitę? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę; 1 – rečiau;  0 – netrūko energijos; 

1.3. Ar pastarąją savaitę rytais nubundate pavargęs  (-usi) ir nepailsėjęs (-usi)? 

1 – taip; 0 -  ne; 

 

2. Ar pastarąją savaitę ką nors dirbdama(-s) pavargstate greičiau negu jums įprasta? 

1 – taip;  0 – ne;  

2.1. Kaip greitai pastarąją savaitę jūs pavargstate? 
0 – kaip įprasta; 1 – šiek tiek greičiau nei įprasta;  2 – vidutiniškai greičiau nei įprasta; 3 – ţymiai greičiau nei 

įprasta; 4 – ypatingai greitai; 

2.2. Kaip daţnai jus vargino greitas nuovargis pastarąją savaitę? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę; 1 – rečiau;  0 – nevargino; 

2.3. Ar pastarąją savaitę buvo tokių dienų, kai jūs buvote per daug pavargęs ką nors daryti? 

1 – taip; 0 – ne;  

 

3. Ar per pastarąją savaitę jus maţiau domina daugelis dalykų, kurie anksčiau buvo įdomūs? 

1 – taip;  0 – ne;  

3.1. Kiek yra sumaţėjęs jūsų domėjimasis įvairiais dalykais pastarąją savaitę? 

0 – nesumaţėjęs; 1 – šiek tiek; 2 – vidutiniškai; 3 – stipriai; 4 – labai stipriai; 

3.2. Kaip daţnai per pastarąją savaitę jūs jautėte, kad daugelis dalykų jums nebeįdomūs? 
3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę; 1 – rečiau;  0 – domėjimasis nėra sumaţėjęs; 

 

4. Ar per pastarąją savaitę jautėtės liūdna(-s) ir prislėgta(-s)? 

1 – taip; 0 – ne;  

4.1. Kaip stipriai jus vargino liūdesys ir prislėgta nuotaika pastarąją savaitę? 

0 – nėra liūdesio ir prislėgtumo; 1 – šiek tiek vargina; 2 – vidutiniškai  vargina; 3 – stipriai vargina; 

4 – labai stipriai vargina; 

4.2. Kaip daţnai jūs buvote liūdna(-s) ir prislėgta(-s) pastarąją savaitę? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną; 2 – 3-4 dienas per savaitę; 1 – rečiau; 0 – nebuvau liūdna(-s) ir prislėgta(-s) 

 

5. Ar pastarąją savaitę ateitis jums atrodė beviltiška? 

1 – taip; 0 -  ne;  

5.1. Ar daţnai per pastarąją savaitę jums atrodė, kad ateitis yra beviltiška? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę; 
1 – rečiau;  0 – neatrodė, kad ateitis beviltiška;  

5.2. Ar daţnai per pastarąją savaitę galvojote, kad gyvenimas neturi prasmės? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę;  1 – rečiau;  0 – negalvojau; 

5.3. Ar pastarąją savaitę jūs jautėtės bevertis (-ė)? 

1 – taip; 0 -  ne;  

5.4. Ar daţnai jautėtės bevertis (-ė) pastarąją savaitę? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę;  1 – rečiau;  0 – nesijaučiau bevertis (-ė); 

 

6. Ar per pastarąją savaitę  daţnai galvojote apie mirtį (savo paties, kitų ar mirtį apskritai)? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę; 1 – rečiau;  0 – negalvojau; 

6.1. Ar daţnai per pastarąja savaitę galvojote apie saviţudybę? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę;  1 – rečiau;  0 – negalvojau; 

6.2. Kaip daţnai per pastarąja savaitę kūrėte planus, kaip galėtumėte nusiţudyti? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę;  1 – rečiau;  0 – nekūriau; 
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6.3. Ar pastarąją savaitę bandėte ţudytis?  

1 – taip; 0 -  ne 

 

7. Ar pastarąją savaitę jus vargino miego sunkumai? 

1 – taip; 0 -  ne;      

7.1. Kaip daţnai turėjote miego sunkumų pastarąją savaitę? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną naktį;  2 – 3-4 naktis per savaitę;  1 – rečiau;  0 – miegu gerai; 

7.2 Ar pastarąją savaitę vakarais jums sunku uţmigti, vargina nemiga? 

1 – taip; 0 -  ne; 

7.3. Ar pastarąją savaitę jūsų miegas negilus, būna, kad nubundate vidury nakties? 
1 – taip, 0 – ne;   

 

8. Ar pastarąją savaitę sumaţėjo jūsų apetitas? 

1 – taip; 0 -  ne; 

8.1. Ar jūs dabar valgote maţiau nei įprasta? 

1 – taip, 0 – ne; 

8.2. Ar būna taip, kad jus tiesiog reikia versti valgyti? 

1 – taip; 0 – ne. 

8.3 Ar pastarąją savaitę maţėjo jūsų svoris? 

1 – taip; 0 -  ne;  

 

9. Ar per pastarąją savaitę jautėtės kalta(-s)? 

1 – taip; 0 -  ne;  

9.1. Kaip stipriai jūs jaučiatės kalta(-s) pastarąją savaitę? 

0 – nesijaučiau kaltas; 1 – šiek tiek; 2 – vidutiniškai; 3 – stipriai; 4 – labai stipriai; 

9.2. Ar daţnai jautėtės kalta(-s) pastarąją savaitę? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę;  1 – rečiau;  0 - nesijaučiau kaltas; 

9.3. Ar pastarąją savaitę jus aplanko mintys, kad uţ savo klaidas turėtumėte būti baudţiama(-s)? 

1 – taip; 0 -  ne; 

 

10. Ar pastarąją savaitę jūs jautėte, jog pasitikite savimi? 

1 – taip; 0 -  ne;   

10.1. Gal galėtumėte įvertinti, kiek jūs savimi nepasitikite pastarąją savaitę? 

0 – pasitikiu savimi;  1 – šiek tiek nepasitikiu;  2 – vidutiniškai  nepasitikiu; 3 – gana stipriai nepasitikiu;  

4 – visiškai nepasitikiu savimi; 

10.2. Ar daţnai jautėtės nepasitikintis savimi pastarąją savaitę? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę;  1 – rečiau;  0 – pasitikiu savimi; 

 

11. Ar pastarąją savaitę jūsų atmintis gera? 

1 – taip; 0 -  ne;  

11.1 Gal galėtumėte įvertinti, kiek yra pablogėjusi jūsų atmintis? 

0 – atmintis gera;  1 – šiek tiek pablogėjusi;   2 – vidutiniškai pablogėjusi; 3 – stipriai pablogėjusi;  4 – labai stipriai 

pablogėjusi; 

11.2 Ar pastarąją savaitę jums sunkiau susikaupti negu jums įprasta? 

1 – taip; 0 -  ne;  

11.3. Gal galėtumėte įvertinti, kiek jums sunkiau susikaupti pastarąją savaitę? 

0 – nėra sunkumų susikaupti;  1 – šiek tiek sunkiau;  2 – vidutiniškai sunku; 3 - ţymiai sunkiau;   4 – visiškai 

nebegaliu susikaupti; 

 

12. Ar pastarąją savaitę jus vargina nerimas? 

1 – taip; 0 -  ne;  

12.1. Kaip stipriai jus vargina nerimas pastarąją savaitę? 

0 – nevargina;  1 – šiek tiek vargina; 2 – vidutiniškai vargina; 3 – stipriai vargina; 4 – labai stipriai vargina; 

12.2. Ar daţnai per pastarąją savaitę nerimavote? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę;  1– rečiau;  0 – nerimas nevargino; 

 

13. Ar pastarąją savaitę jus vargina įkyrios, pasikartojančios mintys ar vaizdiniai? 

1 – taip; 0 -  ne; 

13.1. Ar pastarąją savaitę kartais be aiškios prieţasties jus apima baimė? 

1 – taip; 0 -  ne; 

13.2. Ar pastarąją savaitę daţnai atrodo, kad tuoj atsitiks kaţkas blogo? 
1 – taip; 0 -  ne; 
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13.3. Ar pastarąją savaitę jaučiate vidinę įtampą? 

1 – taip; 0 -  ne; 

 

Norėtume jūsų paklausti apie kai kurias sveikatos problemas 

14. Ar pastarąją savaitę jus vargina širdies plakimas, tachikardija? 

1 – taip; 0 -  ne; 

14.1. Ar pastarąją savaitę turėjote virškinimo sunkumų, vargino pykinimas, pilvo pūtimas? 

1 – taip; 0 -  ne; 

14.2. Ar pastarąją savaitę jus vargina sausumas burnoje? 

1 – taip; 0 -  ne; 

 

15. Ar pastarąją savaitę jaučiatės irzlus(-i) ir sudirgęs(-usi)? 

1 – taip; 0 -  ne; 

15.1. Gal galėtumėte įvertinti, kaip stipriai esate sudirgęs (-usi) ir irzlus (-i) pastarąją savaitę? 

0 – nėra dirglumo; 1 – šiek tiek dirglus (-i); 2 – vidutiniškai dirglus (-i); 3 – ţymiai dirglesnis (-ė); 

4 – ypatingai dirglus (-i); 

15.2. Kaip daţnai jautėtės dirglus(-i) ir suirzęs(-usi) per pastarąją savaitę? 

3– kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę; 1 – rečiau;   0 – nebuvo dirglumo; 

15.3. Ar pastarąją savaitę buvo taip, kad jums norėjosi šaukti, ginčytis ar net susimušti? 

1 – taip; 0 -  ne; 

 

16. Ar pastarąją savaitę kartais atrodo, kad aplinka yra keista, svetima, nereali? 

taip; 0 – ne;  

16.1. Kaip daţnai per pastarąją savaitę jums atrodė, kad aplinka keista, svetima, nereali? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę; 1 – rečiau;   0 – aplinka neatrodė keista; 

16.2. Ar pastarąją savaitę buvo dienų, kai jūsų paties (-čios) mintys, poelgiai, jausmai jums atrodė svetimi, 

nerealūs? Kiek buvo tokių dienų? 

3 – kiekvieną ar beveik kiekvieną dieną;  2 – 3-4 dienas per savaitę; 1 – rečiau;   0 – mano paties (-čios) mintys, 

jausmai man neatrodo keisti; 
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2 priedas. WAIS subtestų koreliacija ir faktorinė struktūra 

 
2.1 priedas. WAIS subtestų tarpusavio koreliacijos (Pearson r, N=195)* 

 

WAIS 

supratingumo 

subtestas 

WAIS 

panašumų 

subtestas 

WAIS 

skaičių 

kartojimo 

subtestas 

WAIS  supratingumo subtestas -   

WAIS panašumų subtestas 0,46 -  

WAIS skaičių kartojimo subtestas 0,21 0,37 - 

WAIS skaičių šifravimo subtestas 0,25 0,43 0,50 

* visos koreliacijos reikšmingos p<0,01 lygmeniu. 

 

2.2 priedas. Faktorių paaiškinamas dispersijos procentas. Pagrindinių komponenčių analizė 

Faktorius 

Tikrinė 

reikšmė 

Dispersijos 

proc. 

Suminis 

dispersijos proc. 

1 2,12 53,07 53,07 

2 0,89 22,17 75,23 

3 0,51 12,82 88,05 

4 0,48 11,95 100,00 

 
2.3 priedas. Faktoriaus elementų faktorinės apkrovos 

 1 faktorius 

WAIS  supratingumo subtestas 0,63 

WAIS panašumų subtestas 0,79 

WAIS skaičių kartojimo subtestas 0,72 

WAIS skaičių šifravimo subtestas 0,77 
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3 priedas. Dalyvavusių abiejuose tyrimo etapuose ir tyrimo nebaigusių tiriamųjų palyginimas 

pagal sociodemografinius, klinikinius, savijautos, SGV ir kognityvinius rodiklius 

 
3.1 priedas. Dalyvavusių abiejuose tyrimo etapuose ir tyrimo nebaigusių tiriamųjų palyginimas pagal 

sociodemografinius ir klinikinius kintamuosius 

Vyrai 

Kintamasis 

1- nebaigė tyrimo 

2 - baigė tyrimą N Vidurkis 

Std. 

Nuokrypis t l.l p  

Amţius 

1 24 35,8 12,6 

-2,0 50 0,06 2 28 43,1 14,2 

Amţius, kada prasidėjo 
depresija 

1 24 29,2 11,4 

-1,8 50 0,08 2 28 35,1 12,3 

Amţius, kai pirmą kartą 

buvo gydomas 

stacionariškai 

1 24 30,6 10,9 

-2,0 50 0,05 2 28 37,0 11,7 

Stacionarizacijų 

skaičius 

1 23 3,2 2,7 

0,4 49 0,67 2 28 2,9 2,1 

Moterys 

Kintamasis 

1- nebaigė tyrimo 

2 - baigė tyrimą N Vidurkis 

Std. 

nuokrypis t l.l p  

Amţius 

1 57 46,6 16,7 

-1,1 100 0,28 2 86 49,5 13,1 

Amţius, kada prasidėjo 

depresija 

1 55 36,5 15,2 

-1,5 139 0,14 2 86 40,4 14,6 

Amţius, kai pirmą kartą 

buvo gydoma 
stacionariškai 

1 55 41,3 15,4 

-0,6 139 0,54 2 86 42,8 13,1 

Stacionarizacijų 

skaičius 

1 57 3,9 3,5 

0,1 141 0,94 2 86 3,9 4,1 
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3.2 priedas. Dalyvavusių abiejuose tyrimo etapuose ir tyrimo nebaigusių tiriamųjų palyginimas pagal savijautos, SGV 

ir kognityvinius rodiklius 

Vyrai 

Kintamasis 

1- nebaigė 

tyrimo 

2 - baigė tyrimą n vidurkis std.nuokr. t l.l. p 

KDPV suma 

1 39 71,69 18,09 

-0,27 68,00 0,79 2 31 72,79 15,71 

GK fizinės 

sveikatos sritis 

1 38 12,32 3,11 

0,16 67,00 0,87 2 31 12,20 2,51 

GK psichologinė 

sritis 

1 38 11,04 3,51 

0,35 67,00 0,73 2 31 10,74 3,40 

GK socialinių 

santykių sritis 

1 38 12,53 2,68 

-0,26 67,00 0,80 2 31 12,69 2,50 

GK aplinkos 

sritis 

1 38 11,77 2,44 

-1,79 67,00 0,08 2 31 12,89 2,73 

WAIS suma 

1 36 57,36 18,73 

-1,58 60,00 0,12 2 26 64,73 17,32 

 

Moterys 

Kintamasis 

1- nebaigė tyrimo 

2 - baigė tyrimą n vidurkis std.nuokr. t l.l. p 

KDPV suma 

1 77 77,14 15,26 

-2,15 164,00 0,03 2 89 81,96 13,68 

GK fizinės 

sveikatos sritis 

1 74 11,37 2,77 

1,17 161,00 0,24 2 89 10,84 2,95 

GK psichologinė 

sritis 

1 74 9,67 3,09 

1,23 161,00 0,22 2 89 9,09 2,94 

GK socialinių 

santykių sritis 

1 74 12,49 2,67 

0,18 161,00 0,85 2 89 12,40 2,98 

GK aplinkos 

sritis 

1 74 11,72 2,61 

0,46 161,00 0,64 2 89 11,52 2,82 

WAIS suma 

1 71 60,55 17,23 

0,80 146,00 0,42 2 77 58,12 19,48 
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4 priedas. Išmokimo efekto poveikio antrojo tyrimo rezultatams vertinimas 

 
4.1 priedas. Grupės, kuri buvo tirta tik gydymo pabaigoje ir grupės, tirtos du kartus, palyginimas pagal amţiaus ir ligos 

eigos rodiklius 

Kintamasis 

1 – tirtas du 

kartus; 

2 – tik gydymo 

pabaigoje N Vidurkis 

Std. 

nuokrypis t            l.l p 

Amţius 

1 114 47,9 13,6 

-0,8 145 0,44 2 33 50,1 16,4 

Amţius, kada prasidėjo 

depresija 

1 114 39,1 14,2 

-1,0 44 0,30 2 33 42,6 17,9 

Amţius, kai pirmą kartą buvo 

gydomas (-a) stacionariškai 

1 114 41,4 13,0 

-1,1 42 0,29 2 33 45,0 18,5 

Stacionarizacijų skaičius 

1 114 3,6 3,7 

-0,1 145 0,94 2 33 3,7 2,5 

Lovadienių skaičius 

1 113 29,8 10,3 

-2,9 143 <0,001 2 32 35,6 10,2 

 

Kadangi grupė, kuri buvo tirta tik gydymo pabaigoje ,skyrėsi nuo grupės, tirtos du kartus ligoninėje 

praleistų dienų skaičiumi, o tai gali būti susiję su nevienoda savijauta gydymo pradţioje, išmokimo 

efektui vertinti naudota dispersinė analizė, kurioje kontroliuotas gydymo trukmės poveikis.  

 
4.2 priedas. Testavimo efekto ir lovadienių poveikis savijautos ir subjektyvaus gyvenimo vertinimo rodikliams bei 

WAIS subtestų  atlikimui gydymo pabaigoje. Dispersinė analizė 

Kintamasis Veiksnys R2  F P 

Bendras KDPV rodiklis Pirminis testavimas 0,11 0,53 0,47 

Lovadienių skaičius 15,06 <0,001 

SGV fizinės sveikatos 

sritis 

Pirminis testavimas 0,13 0,01 0,93 

Lovadienių skaičius 20,04 <0,001 

SGV psichologinė sritis Pirminis testavimas 0,10 0,02 0,89 

Lovadienių skaičius 14,19 <0,001 

SGV socialinių santykių 

sritis 

Pirminis testavimas 0,04 0,04 0,85 

Lovadienių skaičius 6,00 0,02 

SGV aplinkos sritis Pirminis testavimas 0,05 0,72 0,40 

Lovadienių skaičius 4,93 0,03 

WAIS subtestų suma Pirminis testavimas 0,04 1,53 0,23 

Lovadienių skaičius 2,76 0,10 
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5 priedas. Depresija sergančių tiriamųjų ir sveikų tiriamųjų palyginimas pagal KDPV rodiklius 

gydymo pradţioje  

 

KDPV subskalė 

Depresija sergančiųjų 

tiriamųjų gr., N=195 

Sveikų tiriamųjų gr., 

N=76 

t l.l. 

Skiriamoji 

 reikšmė 

 Vid. Std.nuokr. Vid. Std.nuokr. 

Energijos stoka 69,2 13,1 50,0 10,0 11,5*** 269 58,3 

Nuovargis 73,0 17,7 50,0 10,0 13,5*** 234 58,3 

Interesų sumaţėjimas 79,4 18,0 50,0 10,0 17,0*** 237 60,5 

Liūdesys 71,3 10,4 50,0 10,0 15,3*** 269 60,4 

Pesimizmas 82,8 21,4 50,0 10,0 17,2*** 260 60,5 

Suicidiškumas 96,1 42,1 50,0 10,0 9,4*** 269 58,8 

Miego problemos 61,8 10,2 50,0 10,0 8,6*** 269 55,9 

Apetito sumaţėjimas 77,0 24,2 50,0 10,0 13,0*** 268 57,9 

Kaltės jausmas 64,5 17,6 50,0 10,0 8,5*** 234 55,2 

Nepasitikėjimas savimi 64,7 18,7 50,0 10,0 8,4*** 244 55,1 

Kognityviniai sunkumai 76,4 19,8 50,0 10,0 14,5*** 252 58,8 

Nerimas 68,7 11,2 50,0 10,0 12,7*** 269 58,8 

Baimingumas 65,7 10,2 50,0 10,0 11,4*** 269 57,8 

Vegetaciniai simptomai 65,5 12,7 50,0 10,0 10,6*** 173 56,8 

Dirglumas 65,3 14,5 50,0 10,0 9,9*** 197 56,2 

Sutrikęs tikrovės suvokimas 53,9 15,5 50,0 10,0 2,5** 209 51,5 

***p<0,001, **p<0,01 
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6 priedas. KDPV subskalių ir SGV sričių koreliacija (Pearson r, N=195) 

 

KDPV subskalė 

SGV fizinės 

sveikatos sritis 

SGV psichologinė 

sritis 

SGV socialinių 

santykių sritis 

SGV aplinkos 

sritis 

Energijos stoka -0,54** -0,56** -0,31** -0,43** 

Nuovargis -0,51** -0,49** -0,25** -0,37** 

Interesų sumaţėjimas -0,47** -0,48** -0,28** -0,21** 

Liūdesys -0,32** -0,40** -0,27** -0,11 

Pesimizmas -0,57** -0,64** -0,51** -0,40** 

Suicidiškumas -0,26** -0,36** -0,32** -0,24** 

Miego problemos -0,38** -0,19** -0,13 -0,19** 

Apetito sumaţėjimas -0,23** -0,27** -0,16* -0,23** 

Kaltės jausmas -0,18** -0,28** -0,30** -0,23** 

Nepasitikėjimas savimi -0,43** -0,52** -0,49** -0,36** 

Kognityviniai sunkumai -0,53** -0,54** -0,36** -0,41** 

Nerimas -0,34** -0,41** -0,21** -0,20** 

Baimingumas -0,38** -0,44** -0,30** -0,37** 

Vegetaciniai simptomai -0,31** -0,30** -0,30** -0,28** 

Dirglumas -0,27** -0,44** -0,36** -0,23** 

*p<0,05, **p<0,01 
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7 priedas. Depresija sergančių tiriamųjų grupės sociodemografinių, klinikinių ir kognityvinių 

rodiklių charakteristikos 

 
7.1 priedas.  Sociodemografinių, klinikinių ir kognityvinių rodiklių aprašomoji statistika (N=195). 

Kintamasis Kategorijų daţniai 

Lytis Vyrai – 52 (26,7%); moterys – 143 (73,3%); 

Išsimokslinimas Vidurinis ir ţemesnis- 93 (47.7%), aukštesnis uţ vidurinį – 102 (52,3%) 

Šeimyninė padėtis Susituokę ar gyvenantys kartu- 94 (48,2%), vieniši – 101 (51,8%) 

Diagnozė 

Depresijos epizodas, ar pasikartojantis depresijos epizodas – 125 

(64,1%), kiti depresiniai sutrikimai – 70 (35,9%) 

Šalutinės somatinės ligos Nenustatytos – 115 (59,0%), nustatytos – 80 (41,0%) 

Depresijos poţymių stabilumas 
Depresijos poţymiai maţiau stabilūs – 77 (39,5%); depresijos poţymiai 
stabilūs – 118 (60,5%). 

 Matavimo vienetai Vidurkis Std.nuokrypis 

Amţius metai 46,0 14,9 

Stacionarinio gydymosi patirtis  stacionarizacijų skaičius 3,7 3,6 

Kognityviniai gebėjimai WAIS subtestų balų suma 59,9 17,9 

Neigiamų išgyvenimų skalė T balai 76,9 14,7 

Slopinimo skalė T balai 78,5 15,8 

Fizinių simptomų skalė T balai 71,6 13,0 

KDPV skalė T balai 79,9 14,2 
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7.2 priedas. Sociodemografinių, klinikinių ir kognityvinių rodiklių tarpusavio sąsaja (Pearson, r, N=195) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Lytis 

1- vyras; 

2 - moteris 

            

2 

Amţius 

0
,2

6
*
*
            

3 
Išsimokslinimas 

1 – ţemesnis; 

2 - aukštesnis 

-0
,0

4
 

-0
,1

8
*
*
           

4 Šeimyninė 

padėtis 

1 – partnerystė 

2 - vieniši 

-0
,1

2
 

-0
,1

1
 

-0
,0

2
          

5 Diagnozė 

1 – depr. epiz. 
2 – kiti depr. 

sutr. 

-0
,0

3
 

0
,0

6
 

-0
,1

2
 

0
,0

2
         

6 
Šalutinės ligos 

0 – nėra 

1 - yra 

0
,0

8
 

0
,3

8
*
*
 

-0
,1

6
*
 

0
,1

0
 

0
,0

9
        

7 Depresijos 

poţymių 

stabilumas 

0 – maţiau 

stabilūs; 

1 – daugiau 

stabilūs 

0
,0

1
 

0
,1

1
 

-0
,1

4
*
 

0
,0

4
 

-0
,0

3
 

0
,1

6
*
       

8 

Stacionarinio 

gydymosi patirtis  

0
,1

0
 

0
,2

7
*

*
 

-0
,0

7
 

0
,0

6
 

0
,0

9
 

0
,2

2
*

*
 

0
,2

2
*

*
      

9 

Kognityviniai 

gebėjimai 

-0
,1

2
 

-0
,4

9
*
*
 

0
,4

1
*

*
 

0
,0

8
 

-0
,1

4
 

-0
,3

7
*
*
 

-0
,1

6
*
 

-0
,1

8
*
     

10 
Neigiamų 

išgyvenimų 

skalė 

0
,1

0
 

-0
,1

4
*
 

-0
,0

9
 

-0
,0

3
 

-0
,1

5
*
 

0
,0

2
 

0
,4

3
*

*
 

0
,0

3
 

0
,0

9
    

11 
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8 priedas. SGV sričių ir sociodemografinių, klinikinių bei kognityvinių rodiklių sąsaja. Regresinė 

analizė 

 
8.1 priedas. SGV fizinės sveikatos srities sąsaja su sociodemografiniais, klinikiniais ir kognityviniais veiksniais 

Modelio 

komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas 

Kolinearumas 

Beta Std.paklaida Beta Tolerancija VIF 

Konstanta 14,53 1,55  9,40 p<0,001   

Lytis -0,71 0,39 -0,11 -1,81 p=0,07 0,93 1,08 

Amţius -0,02 0,02 -0,08 -1,07 p=0,28 0,64 1,56 

Išsimokslinimas 0,41 0,38 0,07 1,08 p=0,28 0,84 1,19 

Šeimyninė padėtis 0,41 0,36 0,07 1,13 p=0,26 0,91 1,10 

Diagnozė 0,11 0,27 0,03 0,42 p=0,68 0,69 1,46 

Šalutinės ligos -0,80 0,42 -0,13 -1,93 p=0,06 0,76 1,31 

Depresijos 
poţymių 

stabilumas -2,33 0,39 -0,40 -5,97 p<0,001 0,77 1,30 

Stacionarinio 

gydymosi patirtis -0,14 0,04 -0,23 -3,45 p<0,001 0,79 1,26 

Kognityviniai 

gebėjimai -0,01 0,01 -0,07 -0,96 p=0,34 0,65 1,55 

R2=0,31; Kor.R2=0,28; F=9,99; p<0,0001 

 
8.2 priedas. SGV psichologinės srities sąsaja su sociodemografiniais, klinikiniais ir kognityviniais veiksniais 

Modelio 

komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas 

Kolinearumas 

Beta Std.paklaida Beta Tolerancija VIF 

Konstanta 11,62 1,73  6,73 p<0,001   

Lytis -0,85 0,43 -0,12 -1,96 p<0,05 0,93 1,08 

Amţius 0,00 0,02 0,01 0,15 p=0,88 0,64 1,56 

Išsimokslinimas 0,62 0,42 0,10 1,48 p=0,14 0,84 1,19 

Šeimyninė padėtis -0,18 0,40 -0,03 -0,46 p=0,65 0,91 1,10 

Diagnozė 0,42 0,30 0,10 1,39 p=0,17 0,69 1,46 

Šalutinės ligos -0,36 0,46 -0,05 -0,78 p=0,44 0,76 1,31 

Depresijos poţymių 

stabilumas -2,60 0,44 -0,41 -5,97 p<0,001 0,77 1,30 

Stacionarinio 

gydymosi patirtis -0,11 0,05 -0,16 -2,39 p<0,05 0,79 1,26 

Kognityviniai 

gebėjimai 0,00 0,01 0,00 -0,04 p=0,97 0,65 1,55 

R2=0,28; Kor.R2=0,24; F=8,34; p<0,0001 
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8.3 priedas. SGV socialinių santykių srities sąsaja su sociodemografiniais, klinikiniais ir kognityviniais veiksniais 

Modelio 

komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas 

Kolinearumas 

B Std.paklaida Beta Tolerancija VIF 

Konstanta 11,77 1,69  6,97 p<0,001   

Lytis -0,33 0,43 -0,05 -0,77 p=0,44 0,93 1,08 

Amţius 0,03 0,02 0,13 1,52 p=0,13 0,64 1,56 

Išsimokslinimas 0,22 0,41 0,04 0,54 p=0,59 0,84 1,19 

Šeimyninė padėtis -0,06 0,39 -0,01 -0,16 p=0,88 0,91 1,10 

Diagnozė 0,05 0,29 0,02 0,18 p=0,85 0,69 1,46 

Šalutinės ligos 0,25 0,45 0,04 0,56 p=0,58 0,76 1,31 

Depresijos poţymių 

stabilumas -1,44 0,43 -0,26 -3,38 p<0,001 0,77 1,30 

Stacionarinio 

gydymosi patirtis -0,05 0,04 -0,08 -1,09 p=0,28 0,79 1,26 

Kognityviniai 
gebėjimai 0,01 0,01 0,07 0,77 p=0,44 0,65 1,55 

R
2
=0,08; Kor.R

2
=0,04; F=1,94; p<0,05 

 
8.4 priedas. SGV aplinkos srities sąsaja su sociodemografiniais, klinikiniais ir kognityviniais veiksniais 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas 

Kolinearumas 

B Std.paklaida Beta Tolerancija VIF 

Konstanta 10,32 1,85  5,57 p<0,001   

Lytis -0,80 0,48 -0,13 -1,67 p=0,10 0,91 1,10 

Amţius 0,04 0,02 0,21 2,23 p<0,05 0,64 1,56 

Išsimokslinimas 0,18 0,45 0,03 0,41 p=0,68 0,82 1,22 

Šeimyninė padėtis -0,07 0,41 -0,01 -0,17 p=0,86 0,94 1,06 

Diagnozė 0,37 0,43 0,07 0,87 p=0,39 0,97 1,03 

Šalutinės ligos -0,06 0,47 -0,01 -0,13 p=0,90 0,76 1,31 

Depresijos poţymių 

stabilumas -0,62 0,43 -0,11 -1,43 p=0,15 0,91 1,10 

Stacionarinio gydymosi 

patirtis -0,10 0,06 -0,12 -1,54 p=0,12 0,90 1,11 

Kognityviniai gebėjimai 0,02 0,01 0,13 1,40 p=0,16 0,62 1,62 

R2=0,06; Kor.R2=0,02; F=1,43; p=0,18 
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9 priedas. Atskirų savijautos komponentų sąsaja su SGV. Regresinė analizė 

9.1 priedas. Savijautos komponentų sąsaja su SGV fizinės sveikatos sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 22,75 0,91  24,92 p<0,001 

Slopinimo skalė -0,07 0,01 -0,41 -6,61 p<0,001 

Fizinių simptomų skalė -0,08 0,01 -0,39 -6,28 p<0,001 

 
9.2 priedas. Savijautos komponentų sąsaja su  SGV psichologine sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 23,61 1,03  22,82 p<0,001 

P<0,001 -0,08 0,01 -0,38 -5,91 p<0,001 

Slopinimo skalė -0,07 0,01 -0,32 -5,07 p<0,001 

Fizinių simptomų skalė -0,04 0,02 -0,15 -2,48 p<0,01 

 

9.3 priedas. Savijautos komponentų sąsaja su SGV socialinių santykių sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 20,13 0,92  21,99 p<0,001 

Neigiamų išgyvenimų skalė -0,10 0,01 -0,52 -8,47 p<0,001 

 
9.4 priedas. Savijautos komponentų sąsaja su SGV aplinkos sritimi 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 20,43 1,12  18,32 p<0,001 

Slopinimo skalė -0,04 0,01 -0,22 -2,69 p<0,01 

Fizinių simptomų skalė -0,05 0,02 -0,22 -2,87 p<0,001 

Neigiamų išgyvenimų skalė -0,03 0,01 -0,16 -2,03 p<0,05 
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10 priedas. KDPV rodiklių palyginimas stacionarinio gydymo pradţioje ir pabaigoje, N=101 

 

KDPV subskalė 

I tyrimas 

Vid.           Std.nuokr. 

II tyrimas 

Vid.          Std.nuokr 
t, 

(l.l.=100) 

Energijos stoka 72,3 10,1 53,5 14,6 12,8*** 

Nuovargis 77,4 15,2 54,4 16,9 11,3*** 

Interesų sumaţėjimas 83,6 14,7 54,0 18,7 13,4*** 

Liūdesys 72,8 9,0 52,2 13,9 15,5*** 

Pesimizmas 86,9 19,2 62,3 22,1 10,5*** 

Suicidiškumas 101,7 44,6 54,4 23,2 11,1*** 

Miego problemos 62,6 9,9 48,1 9,3 12,3*** 

Apetito sumaţėjimas 80,9 24,7 54,1 15,9 9,4*** 

Kaltės jausmas 66,1 16,8 54,1 13,6 7,0*** 

Nepasitikėjimas savimi 65,3 18,7 53,5 14,5 6,4*** 

Kognityviniai sunkumai 78,6 19,5 64,9 19,0 6,9*** 

Nerimas 70,7 8,7 52,8 12,9 13,2*** 

Baimingumas 67,7 9,0 55,0 11,5 11,1*** 

Vegetaciniai simptomai 67,2 12,5 57,7 12,8 6,7*** 

Dirglumas 66,8 14,0 50,3 12,6 11,2*** 

Neigiamų išgyvenimų skalė 79,6 13,1 55,4 14,7 16,6*** 

Slopinimo skalė 83,2 12,5 54,7 16,1 16,4*** 

Fizinių simptomų skalė 73,3 12,6 57,0 12,9 12,8*** 

Suminis KDPV balas 83,4 11,9 56,3 15,4 18,9*** 

***p<0,001 
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11 priedas. Gydymo laikotarpiu pasveikusių ir nepasveikusių tiriamųjų grupių savijautos 

komponentų pokyčių palyginimas 

 

KDPV subskalė 

Pasveiko, N=70 Nepasveiko, N=31 

t l.l. Reikšmingumas Vid. Std.nuokr. Vid. Std.nuokr. 

Energijos stoka 23,8 13,8 7,3 9,5 7,0 82 p<0,001 

Nuovargis 27,5 17,4 12,6 23,2 3,6 99 p<0,001 

Interesų sumaţėjimas 37,3 15,8 12,3 25,1 5,1 41 p<0,001 

Liūdesys 26,2 10,8 7,9 9,0 8,2 99 p<0,001 

Pesimizmas 34,0 18,8 3,4 19,2 7,5 99 p<0,001 

Suicidiškumas 48,3 43,7 45,2 41,1 0,3 99 p=0,74 

Miego problemos 16,0 11,9 11,2 11,1 1,9 99 p=0,06 

Apetito sumaţėjimas 29,3 29,2 21,3 27,4 1,3 99 p=0,20 

Kaltės jausmas 15,3 16,7 4,5 16,2 3,0 99 p<0,001 

Nepasitikėjimas savimi 15,4 18,3 3,4 16,1 3,3 65 p<0,001 

Kognityviniai 

sunkumai 16,2 20,6 8,3 17,5 1,8 99 p=0,07 

Nerimas 22,5 12,0 7,5 11,2 5,9 99 p<0,001 

Baimingumas 17,4 9,7 2,0 7,4 8,8 75 p<0,001 

Vegetaciniai 
simptomai 12,1 13,8 3,7 13,7 2,8 99 p<0,01 

Dirglumas 18,8 13,1 11,2 16,9 2,5 99 p<0,05 

Neigiamų išgyvenimų 

skalė 30,0 12,2 11,0 10,7 7,5 99 p<0,001 

Slopinimo skalė 34,8 14,1 13,9 15,3 6,7 99 p<0,001 

Fizinių simptomų skalė 18,8 12,9 10,8 11,0 3,0 99 p<0,001 
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12 priedas. Stacionarinio gydymo metu pasveikusių tiriamųjų ir nesirgusių tiriamųjų grupių SGV 

sričių palyginimas. Dispersinė analizė 

 
SGV sritis R

2 
Kintamasis F Reikšmingumas 

SGV fizinės sveikatos sritis 0,02 Išsimokslinimas 2,46 p=0,12 

Grupė 0,09 p=0,77 

SGV psichologinė sritis 0,02 Išsimokslinimas 1,82 p=0,18 

Grupė 1,45 p=0,23 

SGV socialinių santykių sritis 0,02 Išsimokslinimas 0,18 p=0,67 

Grupė 3,05 p=0,08 

SGV aplinkos sritis 0,12 Išsimokslinimas 1,85 p=0,18 

Grupė 18,41 p<0,001 
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13 priedas. Savijautos komponentų pokyčių sąsaja su SGV sričių pokyčiais. Regresinė analizė 

 
13.1 priedas. Savijautos komponentų pokyčių sąsaja su SGV fizinės sveikatos srities pokyčiais 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta 0,24 0,49  0,50 p=0,62 

Slopinimo skalės pokytis 0,04 0,02 0,25 2,22 p<0,05 

Neigiamų išgyvenimų skalės pokytis 0,06 0,02 0,30 2,97 p<0,001 

Fizinių simptomų skalės pokytis 0,05 0,02 0,21 2,15 p<0,05 

 
13.2 priedas. Savijautos komponentų pokyčių sąsaja su SGV psichologinės srities pokyčiais 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta -0,16 0,56  -0,28 p=0,78 

Neigiamų išgyvenimų skalės pokytis 0,11 0,02 0,49 5,86 p<0,001 

Fizinių simptomų skalės pokytis 0,07 0,02 0,27 3,19 p<0,001 

 
13.3 priedas. Savijautos komponentų pokyčių sąsaja su SGV socialinių santykių srities  pokyčiais 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti 

koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta -0,43 0,48  -0,90 p=0,37 

Neigiamų išgyvenimų skalės 

pokytis 0,10 0,02 0,53 6,19 p<0,001 

 
13.4 priedas. Savijautos komponentų pokyčių sąsaja su SGV aplinkos srities  pokyčiais 

Modelio komponentai 

Nestandartizuoti koeficientai 

Standartizuoti 

koeficientai 

t Reikšmingumas Beta Std. paklaida Beta 

Konstanta -0,53 0,55  -0,96 p=0,34 

Neigiamų išgyvenimų skalės 

pokytis 0,07 0,02 0,36 3,78 p<0,001 

Fizinių simptomų skalės 

pokytis 0,05 0,02 0,20 2,1 p<0,05 

 

 




