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SANTRAUKA 

 

Kunčinaitė, K., Šaimos gydytojų ir psichiatrų bendradarbiavimo ypatumai gydant miego sutirkimus. 

Magistrinis diplominis darbas, vadovas doc. dr. R. Leonavičius Šeimos medicinos klinika, Lietuvos 

Sveikatos Mokslų Universitetas, Kaunas 2017, 32 p. 

Darbo tikslas - Įvertinti šeimos gydytojo ir psichikos sveikatos specialistų bendradarbiavimo 

ypatumus gydant miego sutrikimus.  

Darbo uždaviniai: 

1) Įvertinti pacientų su miego sutrikimais sociodemografinius ypatumus; 

2) Įvertinti bendrosios praktikos gydytojo gydymo įtaką miego sutrikimų charakteristikoms; 

3) Išanalizuoti pacientų kreipimosi dėl miego sutrikimų į šeimos gydytoją dažnį. 

 

Tyrimo metodika ir objektas: 2016 m. spalio – gruodžio mėnesiais buvo vykdoma anoniminė 

anketinė apklausa, Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos skyriaus dienos stacionaro pacientai, 

turintys miego sutrikimų, 19 – 83 metų amžiaus. Buvo apklausti 132 respondentai. Gauti statistiniai 

duomenys buvo apdoroti, susisteminti bei vėliau analizuojami statistinės duomenų analizės programos 

„SPSS 21.0 for Windows“ pagalba bei „MS Office“ programinio paketo programa „Excel“.  

Tyrimo rezultatai ir išvados:  

1) Miego sutrikimais statistiškai reikšmingai dažniau serga moterys nei vyrai. Mieste 

gyvenantys greičiau kreipiasi pagalbos, dėl miego sutrikimų, nei kaimuose  gyvenantys. Moterims labiau 

pasireiškia nerimas, nei vyrams, tačiau pastarieji, statistiškai reikšmingai. labiau skundžiasi sunkia 

depresija. Statistiškai reikšmingai vidutinį nerimą jaučia vyresnio amžiaus pacientai. Susituokę mažiau 

serga depresija lyginant su vienišais.  

2) Kuo vėliau pacientai nukreipiami pas specialistus, tuo statistiškai reikšmingai, pasireiškia 

sunkesnė depresija ir nerimas, ilgėja gydymo trukmė ir sunkiau pasiekiami geresni rezultatai.  

3) Didelis procentas pacientų nesikreipia pas gydytojus, dėl miego sutrikimų manydami, 

kad tai nėra problema. Tačiau tie, kurie kreipiasi, tą padaro per pirmus pusę metų. 
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SUMMARY 

 

K. Kunčinaitė, Peculiarities of cooperation between family doctors and psychiatrists in treating sleep 

disorders. Master’s thesis, Academic advisor Ass. prof. Dr. R. Leonavičius Department of Family 

Medicine, Lithuanian University of Health Sciences,  Kaunas 2017, 32 p. 

Objective of the thesis - Evaluation of the peculiarities of cooperation between family doctors 

and psychiatrists in treating sleep disorders.  

Tasks of the thesis: 

4) Evaluation of sociodemographic features of patients with sleep disorders; 

5) Evaluation of the general practicians’ impact on the characteristics of sleep disorders; 

6) Analysis of the rate of consultations with general practice doctors due to sleep disorders. 

 

Methods and subject matter of research: within October - December 2016 an anonymous 

interviewing was performed involving in-patients of the Department of Psychiatry of the Republican 

Hospital of Kaunas between the age of 19 and 83, who have sleep disorders. 132 respondents have been 

interviewed. The obtained statistical data have been processed, systematised and further analysed by the 

use of statistical data analysis software SPSS 21.0 for Windows and Excel from MS Office software 

package.  

Results and findings:   

4) Women tend to suffer from sleep disorders significantly more often than men do. Urban 

residents tend to look for help in solving sleep disorders more often than rural residents. Women more 

often suffer from anxiety than men do, but the latter are significantly more prone to severe depression. 

Statistically significant anxiety is diagnosed more often in senior patients. Married patients are less prone 

to severe depression if compared to single people.   

5) The later people seek for medical consultation, the higher statistically significant risk to 

suffer from severe depression, which also results in longer treatment period and less probability to 

achieve better results.  

6) Many patients do not consult doctors due to sleep disorders, because they do not consider 

sleep disorders to be a problem. However, those who decide to consult a doctor, usually do this within 

the first six months.  
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SANTRUPOS 

 

 

BPG – bendrosios praktikos gydytojas; 

BZD – benzodiazepinai; 

CMA – centrinė miego apnėja; 

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos; 

OMA – obstrukcinė miego apnėja; 

REM – greitų akių judesių mego stadija (Rapid eye movement); 

SPSS – statistinės programos paketas (angl. Statistical Package for the Social Sciences). 
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1. ĮVADAS 

 

Miego sutrikimai yra vieni dažniausių psichikos sutrikimų. Sergamumas bendrais miego 

sutrikimais siekia 12,5/1000 gyventojų, o nemiga sudaro apie 50 % visų miego sutrikimų bendrai [1].  

Atliktame tyrime Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) buvo nustatyta, kad 56 % JAV, 50 % vakarų 

Europos ir 90 % Japonijos gyventojų skundžiasi miego sutrikimais [2]. Iš jų tik apie 3 % vartoja 

migdomuosius vaistus ir net apie 40 % pacientų nemiga trunka apie 5 metus. Nepaisant nemigos 

paplitimo duomenų, tik labai nedidelė dalis kreipiasi pas gydytoją pagalbos [3]. Miego sutrikimų dažnis 

didėja su amžiumi 3–5 % 18–25 metų iki 25–30 % 65 metų ir vyresnių žmonių grupėse [4]. Dauguma 

respondentų skundėsi, kad miego sutrikimai turi įtakos jų kasdieniniame, asmeniniame gyvenime, 

suprastėjo jų darbo kokybė, santykiai su šeima. Tačiau daugiau nei pusė apklaustųjų prisipažino, kad dėl 

to nėra kreipęsi pas jokį specialistą, nėra užsiminę apie tai savo šeimos gydytojui ar kitaip bandę spręsti 

sutrikimą. Problema, kad pacientai vėlai kreipiasi pagalbos pas gydytojus, o šeimos gydytojai 

neišklausia apie esamus miego sutrikimus [2]. Nepaisant didelio dažnio miego sutrikimų bendrojoje 

populiacijoje, nėra rutininio patikrinimo, bendrosios praktikos gydytojo  darbe, dėl miego sutrikimų 

nustatymo. Labai dažnai pacientai neišsako turimų nusiskundimų, gydytojai dėl laiko stokos neišklausia, 

ko pasėkoje būna užleista diagnostika, gydymas ir dėl to būna prastesnės ligos išeitys. Dažnai pacientai 

kreipiasi pas savo šeimos gydytoją ne dėl miego sutrikimų, tačiau renkant anamnezę, tarp paciento 

nusiskundimų, ima ryškėti bendras nuovargis, padidėjęs mieguistumas, irzlumas, nerimas kas gali būti 

kitos ligos pasėkmė, tačiau gydytojas turėtų diferencijuoti su miego sutrikimais [5]. Šeimos gydytojo 

vaidmuo gydant miego sutrikimus labai svarbus, nes didžioji dalis net ir, iš pirmo žvilgsnio atrodančių, 

nerimtų sveikatos sutrikimų gali pasireikšti miego sutrikimais. Šeimos gydytojas, kasdieninėje 

praktikoje, susiduria su dešimtimis pacientų, kurių vienas pirmųjų skundų būna nemiga. Būtent čia BPG 

iškyla didžiausias iššukis surinkti pilnavertišką paciento anamnezę, padėsiančią išsiaiškinti sutrikimo 

priežastis [6]. Nemigos gydymui skiriami nemedikamentinis ir medikamentinis gydymas. Labai svarbu, 

kad šeimos gydytojas įvertintų gydymo efektyvumą ir esant reikalui nusiųstų pacientą pas miego 

specialistus [3]. Problema, kad pacientai ilgai delsia kreiptis pagalbos pas gydytojus esant miego 

sutrikimams, BPG per ilgai stengiasi gydyti pacientą BZD, dėl ko vystosi pripratimas. Šio darbo tikslas 

įrodyti, kad jei pacientai nedelstų kreiptis pagalbos, šeimos gydytojai įvertintų savo galimybes gydant 

miego sutrikimus ir labiau bendradarbiautų su gydytojais psichiatrais, pacientai, turintys šių problemų, 

greičiau sulauktų adekvačios pagalbos, pagerėtų jų gyvenimo kokybė ir tolimesnės ligos išeitys.   
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2. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Darbo tikslas –  Įvertinti šeimos gydytojo ir psichikos sveikatos specialistų bendradarbiavimo 

ypatumus gydant miego sutrikimus. 

Darbo uždaviniai: 

1) Įvertinti pacientų su miego sutrikimais sociodemografinius ypatumus; 

2) Įvertinti bendrosios praktikos gydytojo gydymo įtaką miego sutrikimų 

charakteristikoms; 

3) Išanalizuoti pacientų kreipimosi dėl miego sutrikimų į šeimos gydytoją dažnį. 
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3.  LITERATŪROS APŽVALGA 

 

3.1 Šeimos gydytojo sąvoka ir jo funkcijos 

 

Šeimos gydytojas, arba bendrosios praktikos gydytojas (toliau BPG), tai toks specialistas, kuris 

nesispecializuoja tam tikroje vienoje medicinos srityje. Šeimos gydytojo pareigos apima pirminę 

sveikatos priežiūros grandį. Paprastai, jie turi pastovius pacientus, kuriems teikia medicininę pagalbą, 

neatsižvelgiant į lytį, amžių ar religines pažiūras [7]. Po nepriklausomybės atgavimo, 1991 metais, iš 

visų Tarybų Sajungos šalių, Lietuva buvo viena pirmųjų, kuri pradėjo vystyti priminę sveikatos 

priežiūros sistemos grandį [8]. 1992 metais buvo pradėta Šeimos medicinos gydytojo rezidentūra, 

trunkanti 3 metus. Per šiuos metus bendrosios praktikos gydytojai ruošiami būti pilnaverčiais pirminės 

sveikatos priežiūros specialistais, turintys žinių pediatrijoje, geriatrijoje, akušerijoje ginekologijoje, 

kardiologijoje, nefrologijoje, miego medicinoje, sporto medicinoje. Yra siekiama, kad šie specialistai 

laisvai galėtų diagnozuoti, tirti ir suteikti gydymą be konkrečių specialistų pagalbos, savo kompetencijos 

ribose [7]. 

 

 

3.2 Miegas ir jo funkcijos 

  

Miegas – tai organizmo būsena, kurią reguliuoja  centrinė nervų sistema veikiant paros ritmui 

[9]. Jo metu organizmas iš dalies netenka ryšio su aplinka. Miegant intensyviai atsinaujina ir kaupiasi 

žmogaus organizmo funkciniai ir fiziologiniai ištekliai [10]. Pagrindinė miego funkcija yra smegenų 

veiklos sureguliavimas, jos atkūrimas. Miegant, išskyrus smegenis, visi organai ilsisi ir gauna maisto. 

Remiantis pastarųjų dešimtmečių tyrinėjimais galima teigti, kad miego funkcija reikalinga daugeliui 

procesų: nervinių ląstelių veiklai, psichologinių procesų sureguliavimui, ląstelės baltymų sintezei, taip 

pat vegetacinei ir autonominei sistemos veiklai stabilizuoti [11]. Dažniausia miego sutrikimų pasekmė 

yra nemiga. Daugumai sveikų suaugusių žmonių yra būtinas septynių-devynių valandų trukmės miegas, 

nors pavieniai asmenys gali pasitenkinti ir keturiomis valandomis, o kai kurie turi miegoti dešimt ir 

daugiau valandų per parą. Vidinis miego laikrodis nulemia, kad miegotume naktį, tačiau XXI amžiuje, 

dėl dirbtinės šviesos, įtempto ritmo, nuolatinės įtampos miego ritmas yra pakitęs [10]. 
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3.3 Miego fiziologija 

  

Miegas yra greitai pasikeičianti, sumažėjusio atsako, judesių ir metabolizmo, būsena [12]. 

Žmogus miegodamas praleidžia apie trečdalį savo gyvenimo, tai yra apie 8 val. kasdien. Miego reikšmė 

dar nėra iki galo išsiaiškinta, tačiau egzistuoja daugybė teorijų. Šios teorijos aiškina jėgų atstatymą bei 

saugojimą, atminties konsolidaciją [13]. Miegas apibūdinamas šiais požymiais: padėtimi miegant, 

susilpnėjusia motorine veikla, susilpnėjusiu atsaku į išorinius dirgiklius, esančia galimybe nesunkiai 

pažadinti (šis požymis skiria miegą nuo komos. Miego stadijas padeda nustatyti elektroencefalograma, 

elektromiograma ir elektrookulograma. Skiriamos dvi miego fazės: lėtųjų bangų ir greitųjų (REM) 

bangų miegas. 

Lėtųjų bangų miegas skirstomas į tris stadijas: N1 stadija, N2 stadija ir N3 stadija.  

 N1 stadija – tai būdravimo perėjimas į miegą. Šios stadijos metu vyksta lėtieji akių 

judesiai. Tai lengviausia miego stadija, pabudus iš šios stadijos dažnai nesuprantama, kad buvo 

miegojama. [15] 

 N2 stadija – šios stadijos metu atsirado verpstės ir stebimos pavienės lėtosios dvifazės 

bangos – K kompleksai. 

 N3 stadija – ši stadija dar vadinama gilaus miego ar lėtų bangų miegu. Ji užima 10-20 % 

viso nakties miego jauname amžiuje ir su metais mažėja. N3 stadija būna pirmoje nakties pusėje [15]. 

REM miego stadija. 

Paskutinė miego ciklo fazė, paprastai ji prasideda po 90 minučių nuo užmigimo. Pirmasis miego 

ciklo etapas, turi trumpiausią REM miego stadiją. Šioje fazėje žmogus sapnuoja ryškius sapnus [16]. 

REM miego stadija sudaro mažiau nei ketvirtadalį viso miego laiko, dėl šios fazės funkcijos dar 

diskutuojama [15]. Viena hipotezių teigia, kad REM fazėje vyksta atminties konsolidacija. Svarbi 

informacija apdorojama ir įtvirtinama, mažiau svarbi pašalinama [17]. Dešimčiai minučių smegenų 

skleidžiamos bangos ir širdies ritmas pagreitėja, pradedame greičiau kvėpuoti, neritmingai po vokais 

pradeda judėti akys. 

 Keletas miego sutrikimų gali būti susiję su trikdžiais REM miego fazėje: 

 Narkolepsija – pacientų sergančių šia liga REM fazė būna labai anksti, netgi per trumpus 

užsnūdimus dieną. [18] 

 Obstrukcinė miego apnėja – su REM miego faze susijusi raumenų atonija, gali pakenkti 

viršutinių kvėpavimo takų praeinamumui. [19] 
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 REM miego elgesio sutrikimai – REM fazės metu sapnuodami pacientai gali judėti, 

muistytis, dėl to gali nukentėti pacientų partneriai. [19] 

 

 

3.4 Miego sutrikimų tipai 

 

Tarptautine miego sutrikimų klasifikacija (The International Classification of Sleep Disorders) 

trečias leidimas, 2014 metų, suskirstė miego sutrikimus į šešias pagrindines grupes[21]: 

1. Insomnija (nemiga); 

2. Su miegu susiję kvėpavimo sutrikimai; 

3. Centrinės kilmės hipersomnija; 

4. Cirkadinio ritmo sutrikimai; 

5. Parasomnijos; 

6. Judesiai miego metu; 

7. Kiti miego sutrikimai.  

Pacientai labai dažnai kreipiasi pas savo bendrosios praktikos gydytoją skųsdamiesi, kad miega 

per ilgai (hipersomnia) arba per mažai (insomnija). Klasifikuoti miego sutrikimų tipus yra svarbu, nes 

tai standartizuoja apibrėžimus, padeda geriau suprasti apie būklę, lengvina diferencijavimą tarp įvairių 

miego sutrikimų, taip pat yra lengviau diagnozuoti ar parinkti tinkamą gydymo taktiką [18]. 

Insomnija 

Insomnija – tai nemiga arba negalėjimas užmigti naktimis, kas sąlygoja neproduktyvų miegą. 

Nemiga gali neigiamai paveikti sveikatos būklę: žmogus jaučiasi pavargęs, mieguistas dienos metu, 

stinga energijos, sunku dirbti, mokytis. Prasidėjus miego problemoms, žmogus pradeda vartoti miegą 

gerinančius medikamentus, kurie nesprendžiant problemos, o tik pasekmę, gali būklę dar labiau 

pabloginti [21].  

Insomnija yra skirstoma į tris tipus: lėtinę, trumpalaikę ir kita (pacientas turi insomnijos 

simptomus, bet negali būti prsikirtas prie pirmųjų dviejų grupių). 
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Lėtinė nemiga pasireiškia ....Skundai labai panašūs į ūmios nemigos, tačiau simptomai 

pasireiškia mažiausiai tris kartus savaitėje ne trumpiau nei tris mėnesius.  

Trumpalaikė nemiga – tai nemiga, kuri trunka trumpiau, nei tris mėnesius. Tai praeinanti būklė 

sąlygota kasdienės rutinos trikdžių: ligos, kelionės, gedulas, hormonų disbalanso, streso. Daugelis yra 

patyręs šią būsena, tačiau pašalinus priežastį ji praeina. Tačiau, kartais, ūminė nemiga gali pereiti į lėtinę 

[18, 21]. 

kita (pacientas turi insomnijos simptomus, bet negali būti prsikirtas prie pirmųjų dviejų grupių). 

 

Su miegu susiję kvėpavimo sutrikimai. 

Šie miego sutrikimai pasireiškia nenormaliu kvėpavimu miego metu [20]. Remiantis paskutine 

klasifikacija, miego sutrikimai dėl kvėpavimo sustojimo skirstomi į 4 pagrindines grupes: 

1. Centrinės miego apnėjos sindromas – pasikartojantis plaučių ventiliacijos sutrikimas 

miegant dėl kvėpavimo judesių susilpnėjimo ar išnykimo. CMA diagnozuojama esant >10 sek. 

kvėpavimo pauzei ir neregistruojami kvėpavimo judesiai. Esan 5 ir daugiau CMA epizodams per valandą 

jau laikoma patologija. CMA sindromas diagnozuojamas, kai nustatomi >5 CMA epizodai per valandą 

ir pacientas skundžiasi sutrikusiu miegu, padidėjusiu mieguistumu dieną [22]. CMA skirstoma į šiuos 

pogrupius: 

 CMA su Cheyne-Stokes alsavimu; 

 CMA dėl medicininio sutrikimo be Chayne-Stone alsavimo; 

 CMA sukelta medikamentų; 

 Pirminė centrinė miego apnėja 

 Pirminė centrinė miego apnėja kudikystėje; 

 Pirminė centrinė miego apnėja neišnešiotų naujagimių; 

 Centrinė miego apnėja reikalaujanti skubaus gydymo. [18] 

2. Obstrukcinės miego apnėjos sindromas – dažniausiai pasitaikantis lėtinis sutrikimas, 

kuriam reikia ilgalaikės priežiūros ir gydymo [23]. OMA skiriama į šiuos pogrupius: 

 Suaugusiųjų obstrukcinė apnėja; 
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 Vaikų obstrukcinė apnėja; 

3. Miego sutrikimai susiję su hipoventiliacija: 

 Hipoventiliacijos sindromas dėl nutukimo; 

 Įgimtas centrinis alveolių hipoventiliacijos sindromas; 

 Vėlai prasidėjęs hipoventiliacijos sindromas su pogumburio disfunkcija; 

 Idiopatinė centrinė alveolių hipoventiliacija; 

 Hipoventiliacijos sutrikimas dėl vartojamų medikamentų; 

 Hipoventiliacijos sutrikimas dėl ligų; 

4. Miego sutrikimai susiję su hipoksemija; 

 

Centrinės kilmės hipersomnija 

Esant šiems sutrikimams pagrindinis pacientų skundas yra padidėjęs mieguistumas dieną, 

tačiau neturi būti kitų miego sutrikimų, įskaitant sutrikusio miego ar išsiderinusio dienos ritmo. 

Sutrikimai skirstomi į kelis pogrupius:  

 Narkolepsija – tai toks klinikinis sindromas pasireiškiantis padidėjusiu mieguistumu 

diena, haliucinacijomis prieš užmiegant ir miego paralyžiumi. Tai viena iš pagrindinių padidėjusio 

mieguistumo diena priežasčių po miego apnėjos [24, 25]. Narkolepsija gali būti suvokiama kaip miego 

– būdravimo fazių sutikimas, kai būdravimo fazėje žmogus jaučiasi mieguistas ir atvirkščiai. Tik 

trečdaliui pacientų gali pasireikšti visi minėti narkolepsijos simptomai, taigi pacientams 

besiskundžiantiems tik padidėjusiu mieguistumu diena, turėtų būti nustatyta narkolepsijos diagnozė 

[26]. 

 Idiopatinė hipersomnija – tai miego sutrikimas, pasireiškiantis lėtiniu padidėjusiu 

mieguistumu diena ir pasunkėjusiu kėlimusi po nakties miego [20]. 

 Klein–Levin sindromas (...kitaip žinomas kaip ....grįžtamoji hipersomnija) – retas miego 

sutrikimas, pasireiškiantis sunkiais, pasikartojančiais kognityviniais ir elgesio pakitimais, tokiais kaip 

sumišimas, derealizacija, apatija, kompilsinis valgymas ir hiperseksualumas. Šie simptomai gali trukti 

nuo kelių dienų iki mėnesių, pasikeisdami su normalaus miego būsena [20]. 
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Parasomnijos. 

 Parasomnija – tai nepageidaujami judesiai, elgesys ar potyriai (emocijos, suvokimas, sapnai) 

patiriami prieš užmiegant, miego metu ar prabudimų metu [29]. Šio sutrikimo metu stebimi judesiai, 

elgesys ar potyriai yra kompleksiški. Parasomnijų sutrikimai dalinami į susijusias su lėtųjų bangų miegu 

parasomnijas, susijusias su greitųjų bangų miegu parasomnijas ir kitas parasomnijas. 

Judesiai miego metu 

Tai nekontroliuojami judesiai miego metu, pacientas, dažniausiai, nejaučia. Nustatyti diagnozę 

pacientas turi skųstis mieguistumu dieną, bendru nuovargiu, prasta miego kokybe [20]. 

Šiems miego sutrikimams, taip pat, priskiriama: 

 Vilis–Ekbon liga; 

 Periodinis galūnių judėjimas; 

 Mėšlungis miego metu; 

 Dantų griežimas; 

 Judėjimas miego metu, esant organinei patologijai; 

 Judėjimo sutrikimai, dėl vaistų poveikio.  

Kiti miego sutrikimai.  

Tai tokie sutrikimai kurie negali būti tinkamai klasifikuojami kitur tarptautinės miego sutrikimų 

klasifikacijos trečiame pataisyme (ICSD-3) dėl to, kad sutrikimas patenka į daugiau nei vieną kategoriją 

ar kai nėra pakankamai duomenų sutrikimą priskirti vienai kategorijai. Sutrikimai, kurie išskirtinai 

priklauso nuo aplinkos taip pat gali būti priskiriami čia [29]. 

 

 

3.5 Nemiga ir depresija su nerimu. 

  

Dirbant su pacientais, kurie skundžiasi miego sutrikimais, neretai tenka susidurti, kad kartu 

jiems pasireikš ir depresija. Literatūroje dažnai yra aprašoma, kad nemiga viena pagrindinių depresijos 

simptomų. Atliktuose tyrimuose buvo atrasta, kad per pirmus 6 mėnesius depresija išsivystė 40 % 

pacientų, kurie skundėsi nemigos problemomis ir tik 16 %, kurie neturėjo nemigos. Didesnis depresijos 

pavojus tikėtinas pacientams turintiems miego sutrikimus, nei neturintiems [9]. Apie 80 % sergančiųjų 

depresija skundžiasi nemiga. Nuolatinė nemiga, taip pat, gali provokuoti papildomus depresijos 

priepuolius. Sergant depresija būdingi dažni prabudimai naktį, sunkiau užmigti, ankščiau prabundama 
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ryte, sapnuoja košmarus. Padidėjęs mieguistumas dieną retai pasireiškia sergant depresija. Atliekant 

polisomnografinį tyrimą, stebima miego procesų fragmentacija, suprastėjęs miego efektyvumas, 

sutrumpėjusi lėtojo miego fazė ir sutrumpėjęs laikas nuo miego pradžios iki REM miego fazės [27]. 

Nuolat besikartojanti nemiga yra depresijos pasikartojimo rizikos veiksnys. Pirminės nemigos, ar 

nemigos, depresijos fone, gydymas svarbus ir būtinas, nes apleista ir negydoma nemiga didina riziką 

atsinaujinti depresijai [9]. 

 

 

3.6 Miego sutrikimų gydymas 

Nemigos gydymas yra kompleksinis ir ilgalaikis. Negalima skirti tik medikamentinio gydymo 

ir tikėtis gero atsako. Todėl miego gydymą galima skirstyti į smulkesnes grupes: 

 Maisto papildų vartojimas; 

 Miego higienos laikymasis; 

 Psichoterapinės intervencijos (stimulų kontrolė, miego restrikcija, atsipalaidavimo 

metodikos, kognityvinė elgesio terapijos); 

 Medikamentinis gydymas; 

 Alternatyvieji gydymo metodai. 

Nemigą visada reiktų pradėti gydyti nuo miego higienos taisyklių mokymo ir laikimosi. Miego 

higienos taisyklės būtų šios: 

 Gultis ir keltis reikėtų visuomet tuo pačiu metu, netgi ir savaitgaliais. Stengtis nemiegoti 

dieną; 

 Prieš miegą nereikėtų įtemptai dirbti, bet priešingai, užsiimti atpalaiduojančia veikla: 

pagulėti vonioj, paskaityti knygą, paklausyti atpalaiduojančios muzikos, nederėtų žiūrėti televizoriaus; 

 Miegamasis turėtų būti išvėdintas, vėsus, neapšviestas; 

 Lovoje turėtų būti tik miegama ir užsiiminėjama seksualine veikla; 

 Kasdien užsiimti fizine veikla, tačiau fizinių pratimų reiktų vengti 3 valandos iki miego; 

 Reiktų vengti (savo sudėtyje turinčių kofeiną gėrimų) kofeino turinčių gėrimų popietiniu 

laiku, nepersivalgyti prieš einant miegoti. 

Jei miego higienos laikymasis yra neefektyvus, galima prie jo pridėti medikamentinį gydymą. 

Tačiau migdomųjų galima skirti tik ne ilgą laiko tarpą, esant sunkiai nemigai, kuri labiai komplikuoja 

gyvenimo kokybę. Skiriamos trys pagrindinės migdomųjų vaistų grupės: 

1. Barbitūratai; 

2. Benzodiazepinai; 

3. Nebenzodiazepininiai migdomieji; 
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Populiariausi ir dažniausiai skiriami medikamentai miego sutrikimų gydymui, kurie taip pat 

tinka ir nerimo bei depresijos gydymui, yra BDZ [27]. Šie medikamentai priskiriami efektyviai 

veikiančių medikamentų grupei, kurie slopina nerimą, gydo nemigą. Pasižymi raumenis 

atpalaiduojančiu poveikiu, todėl jie plačiai vartojami gydant nemigą ir nerimą. Tačiau problema, kad 

ilgai vartojant šį vaistą išsivysto priklausomybė [28].  
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4.  TYRIMO METODIKA. 

 

4.1.  Tyrimo objektas. 

 

Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos skyriaus, dienos stacionaro pacientai, nuo 18 metų 

amžiaus, su miego ir nerimo sutrikimais.  

Tyrime dalyvavo 132 respondentai, iš kurių 86 moterys ir 46 vyrai. Respondentų amžiaus vidurkis 44,3 

metai, standartinė paklaida ±13,7. Apklausoje dalyvavo asmenys nuo 19 iki 82 metų amžiaus.  

 

 

4.2. Tyrimo metodai. 

 

Atrankos būdas – respondentai buvo anketuojami vienmomentine anonimine apklausa, 

paaiškinus tyrimo tikslą. Anketa buvo anoniminė, todėl respondentų konfidencialumas užtikrintas. 

Anoniminė anketinė apklausa buvo vykdoma 2016 metų spalio – gruodžio mėnesiais. 

Emocinė savijauta vertinta naudojant Hospitalinę nerimo ir depresijos skalę (angl. Hospital Anxiety and 

Depression Scale, HAD)(Zigmond & Snaith, 1983). Paciento buvo prašoma pažymėti atsakymą, kuris 

artimiausias jo savijautai per praėjusią savaitę. HAD skalę sudaro 14 klausimų, kurių kiekvienas turi 

keturis atsakymo variantus, atitinkamai vertinamus nuo 0 iki 3 balų. Septyni klausimai skirti depresijos 

simptomams, septyni – nerimo simptomams vertinti. Balų suma depresijos ir nerimo simptomų grupėje 

gali varijuoti nuo 0 iki 21. Įverčio balai rodo depresijos arba nerimo simptomų sunkumo laipsnį: nuo 0 

iki 7 balų – normalus nerimas arba nuotaika; nuo 8 iki 10 balų – lengvas; nuo 11 iki 14 balų – vidutinio 

sunkumo; nuo 15 iki 21 balo yra sunkūs nerimo arba depresijos simptomai [32]. 

 

 

4.3. Duomenų analizės metodai. 

 

Statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta SPSS 17.0 programa ir Excel 2010 programa. 

Nagrinėjamų požymių pasiskirstymui pasirinktoje imtyje įvertinti taikyta aprašomoji duomenų statistika 

– absoliutūs (n) ir procentiniai dažniai (proc.). Kiekybiniai duomenys pateikiami, kaip aritmetiniai 

vidurkiai (m) su standartiniu nuokrypiu (SN), nurodoma jų mažiausia ir didžiausia reikšmė. Kiekybinių 

kintamųjų skirstinio normalumas vertintas Kolmogorovo-Smirnovo testu. Dviejų nepriklausomų imčių 

parametrinių kintamųjų, kurių skirstinys statistiškai reikšmingai nesiskyrė nuo Normaliojo, vidutinėms 
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reikšmėms palyginti naudotas Stjudento t-testas, daugiau kaip dviejų  nepriklausomų imčių parametrinių 

kintamųjų vidutinėms reikšmėms palyginti naudotas ANOVA testas, taikytas LSD aposteriorinis 

kriterijus. Požymių ryšiams vertinti sudarytos susijusių požymių lentelės, požymių priklausomybei 

nustatyti skaičiuotas chi-kvadrat (χ2) kriterijus. Požymių ryšio stiprumui vertinti skaičiuotas Spearman 

koreliacijos koeficientas (r). Jei 0<|r|≤0,3, dydžiai silpnai priklausomi, jei 0,3<|r|≤0,8, vidutiniškai 

priklausomi, jei 0,8<|r|≤1, stipriai priklausomi. Koreliacijos koeficientas bus teigiamas, kai vienam 

dydžiui didėjant, didės ir kitas, neigiamas – kai vienam dydžiui didėjant, kitas mažės. Kai reikšmingumo 

lygmuo p<0,05, požymių skirtumas tiriamųjų grupėse laikytas statistiškai reikšmingu, kai p<0,001 - 

statistiškai labai reikšmingu. Rezultatai pateikiami diagramose ir lentelėse.  

Klausimyno skalės vidiniam nuoseklumui (angl. scale internal consistency) įvertinti naudotas 

Cronbacho alfa (Cronbach's alpha) koeficientas, kuris remiasi atskirų klausimų, sudarančių klausimyną, 

koreliacija ir įvertina, ar visi skalės klausimai pakankamai atspindi tiriamąjį dydį. Cronbacho alfa 

koeficientas didėja didinant klausimų, sudarančių klausimyną, skaičių. Cronbacho alfa koeficiento 

reikšmė gerai sudarytam klausimynui turėtų būti didesnė už 0,7 (kai kurių autorių teigimu – už 0,6)(1 

lentelė) [33]. 

 

1 lentelė. Klausimyno vidinio nuoseklumo vertinimas 

Klausimyno skalės Teiginių skaičius Cronbacho alfa 

Depresijos simptomai 7 0,900 

Nerimo simptomai 7 0,855 

Bendras 14 0,926 
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5.  REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

 

5.1 Tirtų pacientų, turinčių miego sutrikimus, sociodemografiniai rodikliai.  

 

Šiame tyrime dalyvavo 132 respondentai. Jauniausias buvo 19 metų, vyriausiajam 82 metai. 

Didžioji dalis apklaustųjų buvo moterys (n=86), iš kurių 73,3 % procentai gyvena mieste, o 26,7 % 

kaime ir (80,4 % mieste gyvenančių ir 19,6 % kaimo vietovėse gyvenančių vyrų (n=46)) , iš kurių 80,4 % 

gyvena mieste,19,6 % kaimuose. Vertinant šeimyninę padėtį, labai panašiai pasiskirstė 43,5 % vyrų 

vedę/įsipareigoję, 56,5 % vieniši ir 52,3 % moterų ištekėjusios/įsipareigojusios, 47,7 % vienišos. 

Matome, kad 47 % apklaustųjų turi tik vidurinį išsilavinimą ir tik 37,1 % aukštąjį.  

 

2 lentelė. Tyrimo dalyvių socialiniai ir demografiniai požymiai (n=132) 

Požymiai Vyrai 

(n=46) 

Moterys 

(n=86) 

Iš viso 

(n=132) 

p 

Amžius, metai (m±SN) 42,0±14,1 45,5±13,5 44,3±13,7 >0,05 

Gyvenamoji vieta, n (proc.) 

Miestas 37 (80,4) 63 (73,3) 100 (75,8) >0,05 

Kaimas 9 (19,6) 23 (26,7) 32 (24,2) 

Šeimyninė padėtis, n (proc.) 

Susituokę / turi draugą(-ę) 20 (43,5) 45 (52,3) 65 (49,2) >0,05 

Vieniši 26 (56,5) 41 (47,7) 67 (50,8) 

Išsilavinimas, n (proc.) 

Vidurinis / profesinis 17 (37,0) 46 (53,5) 63 (47,7)  

>0,05 Aukštesnysis 10 (21,7) 10 (11,6) 20 (15,2) 

Aukštasis 19 (41,3) 30 (34,9) 49 (37,1) 

Darbinė padėtis, n (proc.) 

Dirbantys 26 (56,5) 51 (59,3) 77 (58,3) >0,05 

Nedirbantys 20 (43,5) 35 (40,7) 55 (41,7) 

 

 

5.2. Miego sutirkimų dažnis tiriamųjų tarpe ir jų kreipimosi pas specialistus laikotarpis. 

Iš tyrime dalyvavusių 132 žmonių 30,3 % išsakė miego sutrikimų turintys retai, net 42,4 % 

dažnai ir nuolatos tik 27,3 % (1 pav.). 
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1 pav. Tyrimo dalyvių miego sutrikimų pasireiškimo dažnis (n=132) 

 

Tačiau ne visada pacientai dėl miego sutrikimų kreipiasi pas savo bendrosios praktikos gydytoją 

ar kitą specialistą. Šiame atliktame tyrime net 23,5 % pacientų nesikreipė pagalbos ir savo problemos 

neaptarė su gydytoju, tik 8,3 % kreipėsi pas šeimos gydytoją, 9,8 % apie miego problemas kalbėjosi su 

gydytoju psichiatru ir net 58,3 % dėl miego sutrikimų kreipėsi pas abu specialistus.  (2 pav.) 

 

2 pav. Tyrimo dalyvių kreipimosi į gydytoją dėl miego sutrikimų pasiskirstymas (n=132) 

 

Miego sutrikimai yra plačiai paplitęs reiškinys šiuolaikinėje visuomenėje, tačiau dėl pacientų 

problemos neišsakymo, gydytojo laiko stokos pilnam išklausimui, dažnai tai būna nediagnozuojama ir 

negydoma [29]. 2006 metais Amerikos medicinos institutas pranešė, kad beveik 60 milijonų amerikiečių 

kenčia nuo vienokių ar kitokių miego sutrikimų. Buvo pasiūlyta rutiniškai anketuoti pacientus, pirminės 
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sveikatos priežiūros centruose, dėl miego sutrikimų, taip būtų greičiau diagnozuojami ir pradedami 

gydyti sutrikimai [30].  

33,3 % anketą pildžiusių asmenų pas gydytoją psichiatrą, dėl miego sutrikimų, kreipėsi greičiau 

nei per pusę metų, 25,8 % pacientų iki kol pateko pas specialistą užtruko iki vienerių metų, panašus 

procentas pacientų, 23,5 %, kreipėsi pagalbos iki dviejų metų. Ir tik ženkliai mažesnė dalis 17,4 % 

užtruko ilgiau nei du metai. Kanadoje buvo atliktas tyrimas: „Miego sutrikimai dažna ir su gydytojais 

neaptariama problema priminės sveikatos priežiūros centruose Kanadoje“, kurio metu buvo rutiniškai 

tiriami ir anketuojami visi pacientai, pirminės sveikatos priežiūros centruose, siekiant išsiaiškinti kiek 

tiriamųjų turi miego sutrikimų ir kiek iš jų apie tai kalbėjosi su savo šeimos gydytoju iki vienų metų nuo 

simptomų pradžios. Iš 196 apklaustųjų 25 % skundėsi nemiga, bet apie tai neužsiminė savo gydytojui, 

12 % apie tai kalbėjosi su savo gydančiu daktaru ir buvo paskirtas gydymas. Net 45 % apklaustųjų 

jaučiasi mieguisti dieną, tačiau jie nemanė, kad tai problema apie kurią reikėtu kalbėtis ir ieškoti 

pagalbos pas gydytojus, tik 18 % apie tai išsakė skundus [31]. Taigi prieiname prie išvados, kad didelis 

procentas žmonių apie savo miego problemas nekalba su savo bendrosios praktikos gydytojais, tačiau 

tie kreipiasi pagalbos tą daro ganėtinai greitai (3 pav.). 

 

 

3 pav. Tyrimo dalyvių kreipimosi į gydytoją psichiatrą dėl miego sutrikimų laikotarpio 

pasiskirstymas (n=132) 

 

Laikotarpis, per kiek laiko pacientas kreipėsi į specialistą, statistiškai reikšmingai skyrėsi pagal 

gyvenamą vietą. Iki pusės metų 39 % kreipėsi mieste gyvenančių ir tik 15,6 % kaimo gyventojų. Iki 

metų, beveik dvigubai daugiau, kaimo gyventojų kreipėsi lyginant su miestiečiais (4 pav.). Galime daryti 

išvadas, kad mieste gyvenantys žmonės yra mažiau pakantesni miego sutrikimams arba turi geresnes 

sąlygas kreiptis pagalbos.  
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4 pav. Tyrimo dalyvių kreipimosi į gydytoją psichiatrą, dėl miego sutrikimų laikotarpio 

pasiskirstymas priklausomai nuo gyvenamosios vietos (n=132) 

  

5.3. Depresijos ir nerimo pasiskirstymas tiriamųjų tarpe sergant miego sutrikimais. 

Pacientai, kuriems pasireiškia nemiga, dažnai išsakys tolimesnius skundus: mieguistumas 

dieną, bendras nuovargis, pabudimas per anksti ryte, energijos trūkumas. Tačiau labai didelis procentas 

tiriamųjų, taip pat, jaučia padidėjusį nerimą ir depresiją.  

 

 

5 pav. Tyrimo dalyvių nerimo lygio pasiskirstymas (n=132) 

 

Šiame tyrime net 43,9 % tiriamųjų jaučia stiprų nerimą, 15,2 % lengvo laipsnio nerimą, 16,7 % 

vidutinio ir tik 24,3 % pacientų nerimo nejaučia iš viso. (5 pav.) Panašūs tyrimo rezultatai rasti ir kituose 
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šia tematika rašytuose straipsniuose: “Miego sutrikimai dažna ir su gydytojais neaptariama problema 

priminės sveikatos priežiūros centruose Kanadoje” (2009 m.) tyrime buvo rasta, kad 30 % pacientų, 

kurie ankščiau nėra užsiminę, savo bendrosios praktikos gydytojui apie miego sutrikimus, taip pat, jaučia 

ir nerimo sutrikimus ir tik 15 % pacientų, kurie yra aptarę turintys miego problemų ir jau yra gydomi, 

taip pat jaučia ir nerimą [31]. Lyginant pacientus, kurie jautė depresijos simptomus ir kurie nejaučia 

didelio skirtumo nebuvo. 28 % tyrime dalyvavusiu pacientų nepastebėjo turintys nuotaikų svyravimo, 

18,2 % buvo nustatyta lengvo laipsnio depresiją, 28,8 % – vidutinio, o 25 % tirtųjų – sunkaus laipsnio 

depresiją (6 pav.). To paties tyrimo duomenimis taip pat buvo nustatyta, kad 17% pacientų, kurie 

nesikreipė pagalbos dėl miego problemų, turėjo depresiją, o tarp tų, kurie kreipėsi pagalbos į savo šeimos 

gydytoją, šis psichikos sutrikimas buvo nustatytas tik 9 % tyrime dalyvavusiems respondentams.  

 

 

6 pav. Tyrimo dalyvių depresijos lygio pasiskirstymas (n=132) 

 

Taigi, apibendrinant šias lenteles ir kitų atliktus tyrimus priėjome prie išvados, kad tie pacientai, 

kurie greičiau kreipiasi pagalbos ir ankščiau pradedami gydyti, jaučia mažiau komplikacijų susijusių su 

jų miego problemomis.   

Tyrimo metu buvo vertintos nerimo ir depresijos sunkumo sąsajos su miego sutrikimų 

aspektais. Buvo gautas silpnas statistiškai reikšmingas teigiamas koreliacijos koeficientas tarp miego 

sutrikimų trukmės ir nerimo sunkumo laipsnio (r=0,242, p<0,05) bei statistiškai labai reikšmingas 

vidutinio stiprumo teigiamas koreliacijos koeficientas tarp miego sutrikimo pasireiškimo dažnumo bei 

nerimo sunkumo laipsnio (r=0,303, p<0,001). Kuo ilgiau trunka ir kuo dažniau pasireiškia miego 

sutrikimai, tuo sunkesnis nerimas pasireiškia tyrimo dalyviams. Taip pat buvo vertintos sąsajos tarp 

depresijos sunkumo laipsnio bei miego sutrikimo. Buvo gauti vidutinio stiprumo teigiami statistiškai 

labai reikšmingi koreliacijos koeficientai tarp šių požymių (p<0,001). Tai rodo, kad ilgėjant ir dažnėjant 

miego sutrikimui depresija sunkėja (3 lentelė). 
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3 lentelė. Nerimo bei depresijos sunkumo sąsajos su miego sutrikimų trukme bei dažnumu 

(Spearman‘o koreliacija) 

Miego sutrikimo  

ypatumai 

Nerimo sunkumo  

laipsnis 

Depresijos sunkumo 

 laipsnis 

r p r p 

Miego sutrikimų trukmė 0,242 <0,05 0,535 <0,001 

Miego sutrikimų dažnumas 0,303 <0,001 0,523 <0,001 

  

 

5.4. Depresijos ir nerimo lygių pasiskirstymas tiriamųjų tarpe priklausomai nuo lyties ir 

nuo šeimyninės padėties. 

 

Iš tyrime dalyvavusių 86 moterų 30,4 % nerimo nejaučia, 13,0 % pasireiškia lengvo laipsnio 

nerimas, 17,4 % vidutinio stiprumo nerimas ir labai stiprų nerimą jaučia 39,1 % apklaustų moterų. 

Apklaustų vyrų buvo 46, iš jų 20,9 % nejautė nerimo, 16,3 % pasireiškė lengvo laipsnio nerimas, toks 

pat procentas ir vidutinio stiprumo nerimas ir labai stiprų nerimą jautė net 46,5 %. Galime teigti, kad 

vyrai linkę į kraštutinumus, arba jiems nerimo visai nėra arba pasireiškia labai stiprus. Moterų tarpe 

tokio reikšmingo statistinio svyravimo nestebime (7 pav.). 

 

 

6 pav. Tyrimo dalyvių nerimo lygio pasiskirstymas priklausomai nuo lyties (n=132) 
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6. IŠVADOS 

 

1) Miego sutrikimais statistiškai reikšmingai dažniau serga moterys nei vyrai. Mieste 

gyvenantys greičiau kreipiasi pagalbos, dėl miego sutrikimų, nei kaimuose  gyvenantys. 

Moterims labiau pasireiškia nerimas, nei vyrams, tačiau pastarieji, statistiškai reikšmingai. 

labiau skundžiasi sunkia depresija. Statistiškai reikšmingai vidutinį nerimą jaučia vyresnio 

amžiaus pacientai. Susituokę mažiau serga depresija lyginant su vienišais. 

2) Kuo vėliau pacientai nukreipiami pas specialistus, tuo statistiškai reikšmingai, pasireiškia 

sunkesnė depresija ir nerimas, ilgėja gydymo trukmė ir sunkiau pasiekiami geresni rezultatai.  

3) Didelis procentas pacientų nesikreipia pas gydytojus dėl miego sutirikimų manydami, kad tai 

nėra problema. Statistiškai reikšmingas procentas besiskundžiančių miego sutrikimų, kurie 

kreipiasi pagalbos, tai padaro per pirmus pusę metų. 
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8. PRIEDAI 

 

Sveiki, 

 

Kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu atliekame anoniminį tyrimą, kurio tikslas - ištirti 

miego sutrikimų pasireiškimo ypatumus. 

 

Mums yra svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą. Apklausa yra anonimiška, Jūsų 

atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniuose apibendrinimuose. 

 

Maloniai prašome Jus atsakyti į kiekvieną klausimą. 

__________________________________________________________________________________

_____ 

Tyrimo klausimynas 

 

1. Jūsų lytis (pažymėkite)? a. Moteris  b. Vyras  

 

2. Jūsų amžius (įrašykite metus)?   

 

3. Jūsų kilmės vieta (pažymėkite)?  a. Miestas  b. Nemiestas  

 

4. Jūsų šeimyninė padėtis (pažymėkite)? a. Turiu sutuoktinį/draugą 

 

b. Vienišas/a  

 

5. Ar Jūs šiuo metu dirbate (pažymėkite)? 

 

a. Dirbu  b. Nedirbu  

7. Koks Jūsų išsilavinimas 

(įrašykite)______________________________________________________ 

 

8. Ar Jums pasireiškia miego sutrikimai (pažymėkite rutuliuku)?: 

 

a. Nepasireiškia b. Retai c. Dažnai d. Nuolatos 

 

9. Ar dėl miego sutrikimų kreipėtės į šeimos gydytoją?: 

 

a. Taip b. Ne   

 

10. Ar dėl miego sutrikimų kreipėtės į kitos specialybės gydytoją? 

 

a. Taip b. Ne   

 

11. Kiek laiko truko miego sutrikimo gydymas, kol buvote nukreiptas arba kreipėtės į kitos 

specialybės gydytoją (įrašykite metų ir mėnesių 

skaičių)?______________________________________ 

 

 

AČIŪ UŽ DALYVAVIMĄ APKLAUSOJE 
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HAD skalė 
   

Šis klausimynas padės mums įvertinti Jūsų emocinę būklę tyrimo atlikimo metu. Pabraukite atsakymą, kuris 

artimiausias Jūsų savijautai šiuo metu. Ilgai nesvarstykite, nes pirma reakcija į kiekvieną klausimą tiksliau atspindi 

Jūsų savijautą, nei ilgai apgalvotas atsakymas.  

  

Jūsų inicialai:          .          .     

  

N Aš jaučiu įtampą ir nerimą 

3  Beveik visą laiką, pastoviai 

2  Didelę laiko dalį, dažnai 

1  Laikas nuo laiko, retkarčiais 

0  Niekada nejaučiu 

 

D Mane ir dabar džiugina tai, kas teikė džiaugsmą anksčiau 

0  Visiškai tiek pat 

1  Mažiau nei anksčiau 

2  Žymiai mažiau 

3  Beveik visai nedžiugina 

 

N Aš jaučiu baimę, lyg kažkas siaubingo turėtų atsitikti 

3  Labai aiškiai ir stipriai 

2  Taip, bet nestipriai 

1  Nežymiai, bet tai manęs nejaudina 

0  Visiškai ne 

 

D Aš galiu juoktis ir suprasti humorą 

0  Taip pat, kaip anksčiau 

1  Mažiau ir sunkiau 

2  Žymiai mažiau ir sunkiau 

3  Visiškai negaliu 

 

N Mane vargina neramios mintys ir rūpesčiai 

3  Didžiąją laiko dalį, pastoviai 

2  Daug laiko, dažnai 

1  Laikas nuo laiko, bet nedažnai 

0  Tik retkarčiais 

 

D Man linksma 

3  Niekada 

2  Labai retai 

1  Kartais 

0  Didžiąją laiko dalį 

 

N Aš galiu ramiai sėdėti ir atsipalaiduoti 

0  Visada 

1  Dažnai 

2  Retai 

3  Niekada 

 

D Aš jaučiuosi užslopintas ir sulėtėjęs 

3  Beveik visą laiką 

2  Labai dažnai 

1  Kartais, nežymiai 

0  Visiškai ne 
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N Mane apima baimė, lydima vidinio virpulio ar spaudimo po krūtine 

0  Visiškai ne 

1  Kartais 

2  Gana dažnai 

3  Labai dažnai, pastoviai 

 

D Aš nustojau rūpintis savo išvaizda 

3  Pradėjau visiškai nesirūpinti 

2  Nesirūpinu tiek, kiek reikėtų 

1  Rūpinuosi, bet mažiau nei anksčiau 

0  Rūpinuosi tiek pat, kiek visuomet 

 

N Jaučiu, kad nenurimstu vietoje 

3  Labai stipriai 

2  Gana stipriai 

1  Truputį 

0  Visiškai ne 

 

D Iš gyvenimo aš laukiu kažko malonaus 

0  Tiek pat, kiek visada 

1  Mažiau, nei anksčiau 

2  Žymiai mažiau, nei anksčiau 

3  Visiškai nelaukiu 

 

N Mane staiga apima didelis nerimas ar baimė 

3  Tikrai labai dažnai 

2  Pakankamai dažnai 

1  Retai 

0  Visiškai ne 

 

D Man suteikia džiaugsmo gera knyga, radijo ar TV laida 

0  Dažnai 

1  Kartais 

2  Retai 

3  Labai retai 

 

 

Dabar patikrinkite, ar atsakėte į visus klausimus 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

PILDO TYRĖJAS 

 

Tiriamojo kodas___________________ 

 

Data:____________________  Parašas____________________________ 

 


