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Santrauka
Straipsnyje analizuojamas depresija sergančių mo-
terų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodi-
klių kitimas trejų metų ambulatorinio depresijos gy-
dymo laikotarpiu. Gyvenimo kokybei (GK) įvertinti 
naudotas PSO GK-100 gyvenimo kokybės klausi-
mynas, o depresijai - PSO standartizuotas interviu 
CIDI – 2.0. E sekcija. Rezultatų analizė atlikta re-
miantis 64 tyrime dalyvavusių, Šančių Psichikos 
sveikatos centre depresiją besigydančių, respon-
denčių duomenimis. Tyrimo rezultatai parodė, kad 
moterų, sergančių depresija, su sveikata susijusi gy-
venimo kokybė pasikeitė nevienodai, priklausė nuo 
gydymo rezultatų įvertinimo po trejų metų: pasvei-
kusių ir tebesergančių grupėse. Abiejose grupėse su 
sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodikliai pa-
gerėjo pirmaisiais metais, stipriau – pasveikusių ti-
riamųjų grupėje. Pasveikusių grupėje gyvenimo ko-
kybės rodikliai gerėjo arba liko tokie pat sekančiais 
metais, o nepasveikusių grupėje pradėjo blogėti. Ty-
rimo rezultatai patvirtino, kad PSO GK-100 klau-
simynas gali būti pritaikytas sergančiųjų depresija 
sveikatos kitimų įvertinimui, lygiagrečiai su ligos 
požymių kitimais.

Įvadas
Depresija dažniausiai lemia blogą gyvenimo kokybę 

(9,11,17,18,22), taip pat apsunkina socialinį funkcionavi-
mą bei prisitaikymą (10,24), gebėjimą dirbti (Broadhead 
ir kt.,1990), gebėjimą rūpintis namais ir poilsio galimybes 
(14). Šis susirgimas tiesiogiai susijęs su pasitenkinimo gy-
venimu (19), gebėjimo patirti pozityvius gyvenimo koky-
bės aspektus sumažėjimu (12). 

Tarp moterų depresija labiau paplitus nei vyrų, ypač 
šis skirtumas pastebimas vyresniame ir senyvame amžiaus 

tarpsniuose (13,20). Kai kurių longitudinių studijų duome-
nimis (5,25,1), moterims depresija dažniau užsitęsia ar pa-
sikartoja bei turi didesnį žalojantį poveikį. Moterims labiau 
nei vyrams depresija apsunkina socialinį funkcionavimą 
(10,24,6) ir gyvenimo kokybę (9,11,18,22). Nors depresijos 
gydymo ir pokyčių gyvenimo kokybės vertinime sąsajos 
nėra vienareikšmės, daugelis autorių teigia, kad sėkmingas 
depresijos gydymas susijęs su geresniu gyvenimo kokybės 
vertinimu (12,8,21,14). Vis dėlto klausimas, kaip kinta gy-
venimo kokybės vertinimas, kai depresijos gydymas užsi-
tęsia arba kaip pasveikstama, nėra iki galo ištyrinėtas. 

Šio darbo tikslas – nustatyti ambulatoriškai depresiją 
besigydančių moterų gyvenimo kokybės kitimo ypatumus 
trejų metų stebėjimo laikotarpiu, priklausomai nuo gydy-
mo efektyvumo.

Tyrimo metodika ir tiriamieji
Depresijai vertinti naudotas interviu, The CIDI- Core 

E Section (Composite International Diagnostic Interview, 
Version 2.0. Division of Mental Helth Organization) lietu-
viškas variantas suderintas su PSO (A. Goštautas, 1997).

Gyvenimo kokybei vertinti naudojome Pasaulinės 
sveikatos organizacijos Gyvenimo kokybės klausimyną 
WHOQOL-100 (lietuviškas variantas PSOGK –100 pa-
ruoštas pagal sutartį su PSO (7). Bendras klausimyno PSO 
GK-100 vidinio suderinamumo koeficientas, PSO duome-
nimis – Kronbach α – 0,84 (mūsų tyrime Kronbach α – 
0,83). PSO GK-100 matuoja 25GK aspektus (skales), su-
jungiamas į 6 GK sritis: fizinį funkcionavimą (sritį sudaro 
šie GK aspektai (skalės): skausmo ir diskomforto buvimas, 
energingumas, miego ir poilsio kokybė bei pasitenkinimas 
ja), psichologinį funkcionavimą (teigiamus jausmus, ko-
gnityvines funkcijas, pasitikėjimą savimi, savo kūno suvo-
kimą bei pasitenkinimą išvaizda, neigiamus jausmus), ne-
priklausomybės lygmenį (apimantį galėjimą judėti, gebėji-
mą atlikti kasdienius darbus, priklausomybę nuo vaistų bei 
gydymo, darbingumą), socialinius santykius (apimančius 
tarpasmeninius santykius, socialinį palaikymą, lytinį gy-
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venimą), aplinkos sritį (apimančią fizinio saugumo, namų 
aplinkos, finansinių išteklių, sveikatos ir socialinės priežiū-
ros prieinamumo bei kokybės, galimybės gauti naujos in-
formacijos ir įgūdžių, laisvalaikio praleidimo ir galimybės 
poilsiauti, fizinės aplinkos ir transporto prieinamumo verti-
nimą) ir dvasingumą. Dvasingumo sritis matuojama viena 
dvasingumo, religinių bei asmeninių įsitikinimų skale; vie-
na savarankiška skalė - bendras gyvenimo kokybės veiks-
nys. Iš viso klausimyną sudaro 100 klausimų. Kiekvieną 
skalę – 4 klausimai.

Pradinė depresijos diagnozė visoms tiriamosioms nu-
statyta gydančio gydytojo psichiatro. Visos tiriamosios 
individualiai buvo apklaustos žodžiu, naudojant CIDI-2 in-
terviu, ir raštu atsakė į PSO GK-100 klausimus. Statistinė 
duomenų analizė buvo atliekama naudojant SPSS for Win-
dows 12.0 programinį paketą. Duomenų analizei naudota 
vienfaktorinė dispersinė analizė pasikartojančiam matavi-
mui ir porinis t testas vidurkių lygybės hipotezei tikrinti. 

Tyrimas atliktas vykdant VDU Psichologijos katedros 
ir Šančių psichikos sveikatos centro bendradarbiavimo 

projektą. Pradiniame tyrimo etape dalyvavo 155 moterys, 
ambulatoriškai besigydančios depresiją Šančių psichikos 
sveikatos centre ir savanoriškai sutikusios dalyvauti tyri-
me. Po metų atliktame tyrime dalyvavo 133 moterys, o po 
trejų - 64 moterys iš pradinės grupės. 

Palyginus 155 moterų grupės ir 64 moterų grupės pra-
dinį GK rodiklių vertinimą statistiškai patikimo skirtumo 
tarp vertinimo nerasta. Taigi, galime teigti, kad trečiame 
tyrimo etape dalyvavusi 64 tiriamųjų grupė nesiskyrė pagal 
GK rodiklius nuo pradinės grupės.

Visoms tiriamosioms pradinio tyrimo metu gydančio 
gydytojo psichiatro buvo nustatytas vidutinio sunkumo 
arba sunkios depresijos epizodas. Šios diagnozės nustaty-
tos ir CIDI-2 interviu. Iš trečiame tyrimo etape dalyvavusių 
tiriamųjų 23 (35,9%) tiriamosioms buvo nustatytas pasi-
kartojantis depresijos epizodas. Tiriamųjų amžius trečiojo 
tyrimo etapo metu - nuo 20 iki 77 metų (M=46,03±13,4). 

Trečiojo tyrimo etapo metu tiriamosios suskirstytos į 
dvi grupes: pasveikusiųjų (20 (31,25%) ir nepasveikusiųjų 
(44 (68,75%) pagal gydančio gydytojo įvertinimą. Pasvei-

Gyvenimo 
kokybės sritys

Būklė po 3 m. 

Vidutiniai įvertinimai kartotiniuose tyrimuose Porinis T 
kriterijus

Porinis T 
kriterijus

Porinis T 
kriterijus

Pirmi metai Antri metai Treti metai I-II 
matavimas

II-III 
matavimas

I-III 
matavimas

M SD M SD M SD
Fizinio 
funkcionavimo 
sritis 

Pasveiko 
(N=20)

10,66 2,63 16,87 2,06 16,74 2,53 -11,917*** 0,114 -10,814***

Nepasveiko 
(N= 44)

10,66 2,21 13,4 2,87 10,44 1,98 -5,828*** 5,432*** 0,407

Psichologinio 
funkcionavimo 
sritis 

Pasveiko 
(N=20)

9,78 2,14 13,18 2,23 14,26 1,98 -5,457*** -2,486* -8,035***

Nepasveiko 
(N= 44)

9,59 2,02 10,82 2,45 9,62 1,72 -3,978*** 2,891* -0,067

Nepriklauso-
mybės lygmuo 

Pasveiko 
(N=20)

12,74 2,80 16,25 2,60 16,60 2,03 -6,895*** -0,991 -7,496***

Nepasveiko 
(N= 44)

12,01 2,41 13,43 2,81 11,54 2,17 -4,402*** 4,139*** 1,157

Socialinių 
santykių sritis 

Pasveiko N=20) 9,98 2,61 13,01 2,73 13,42 2,40 -5,918*** -0,504 -5,057***
Nepasveiko 
(N= 44)

9,8 2,24 11,09 2,65 10,16 2,28 -4,141*** 1,888 -0,340

Aplinkos sritis Pasveiko 
(N=20)

11,62 1,92 13,53 1,64 13,91 1,71 -5,498*** -1,008 -4,456***

Nepasveiko 
(N= 44)

11,50 1,78 12,25 1,89 11,95 1,72 -2,968** 0,959 -0,810

Dvasingumas Pasveiko 
(N=20)

11,11 3,52 13,36 3,91 12,21 2,86  -2,857* 1,118 -1,244

Nepasveiko 
(N= 44)

11,0 2,77 11,37 3,05 9,73 3,07 -1,125 2,396* 1,897

1 lentelė. Sergančiųjų depresija moterų gyvenimo kokybės (GK) rodiklių sričių kitimas trejų metų laikotarpiu priklausomai nuo depre-
sijos gydymo efektyvumo

*p<0,05;**p<0,01; ***p<0,001
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kusios tiriamosios trečio tyrimo etapo metu nebesilankė 
pas gydytoją, nebevartojo medikamentų depresijai gydyti. 

Tyrimo rezultatai 
Norėdami atsakyti į klausimą, kaip moterų, tebesergan-

čių depresija ir pasveikusių po 3 metų gydymo, keičiasi 
gyvenimo kokybės vertinimas, palyginome šiose grupėse 
GK sričių ir atskirų skalių įverčius. Rezultatai pateikti 1, 2 
lentelėse ir paveiksluose 1-7.

Iš 1 lentelės matyti, jog sergančių depresija mote-
rų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės stipriausi 
pokyčiai įvyko per pirmuosius ambulatorinio gydymo-
si metus. Tačiau pokyčiai vyko skirtingai pasveikusių 
ir tebesergančių tiriamųjų grupėse, sudarytose pagal 
trejų metų gydymosi rezultatus. GK fizinio funkciona-

vimo srities vertinimo kitimai pavaizduoti 1 paveiksle.
Iš pirmos lentelės ir pirmo paveikslo matyti, kad pa-

sveikusių ir tebesergančių moterų grupėse fizinio funk-
cionavimo kitimas vyksta skirtingai. Per pirmus gydymo 
metus tiek pasveikusių moterų grupėje, tiek tebesergančių 
fizinis funkcionavimas statistiškai reikšmingai gerėja (po-
rinis t (pasveikusių grupėje) = 11,917; p<0,0001; porinis t 
(tebesergančių grupėje) = 5,828; p<0,001). Per antrus-tre-
čius gydymo metus pasveikusioms moterims fizinis funk-
cionavimas statistiškai reikšmingai nekinta, o tebesergan-
čioms moterims – blogėja (porinis t = -5,432; p<0,001). 
Palyginus su pradiniu vertinimu, pasveikusių moterų fizi-
nis funkcionavimas po trejų metų – statistiškai reikšmingai 
geresnis (porinis t = 10,814; p<0,0001), tuo tarpu tebeser-
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1 pav. Fizinio funkcionavimo kitimas po metų gydymo pasveiku-
sių ir tebesergančių moterų grupėse

2 pav. Psichologinio funkcionavimo kitimas po metų gydymo pa-
sveikusių ir tebesergančių moterų grupėse

3 pav. Nepriklausomybės lygmens kitimas po metų gydymo pa-
sveikusių ir tebesergančių moterų grupėse

4 pav. Socialinių santykių srities kitimas po metų gydymo pasvei-
kusių ir tebesergančių moterų grupėse
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gančių moterų grupėje jis statistiškai reikšmingai nesiskiria 
nuo pradinio vertinimo.

Pirmoje lentelėje ir antrame paveiksle pateikiame duo-
menis apie gyvenimo kokybės psichologinio funkcionavi-
mo srities kitimus.

Iš 1-oje lentelėje ir 2-ajame paveiksle pateiktų rezultatų 
matyti, kad moterims per trejus gydymo metus vyksta sta-
tistiškai reikšmingi psichologinio funkcionavimo pokyčiai.

Pasveikusių ir tebesergančių moterų grupėse psicholo-
ginis funkcionavimas kinta skirtingai. Jei pradinio vertini-
mo metu psichologinis funkcionavimas abiejose grupėse 
statistiškai reikšmingai nesiskiria (Stjudent‘o t = - 0,338; 
p > 0,05), tai po metų gydymo tebesergančios moterys 
statistiškai reikšmingai blogiau vertina savo psichologinį 

funkcionavimą nei pasveikusios (Stjudent‘o t = - 3,567; p 
< 0,01). Šis skirtumas išlieka ir po trejų metų (Stjudent‘o 
t = - 9,173; p < 0,001). Per pirmus gydymo metus tiek pa-
sveikusių moterų grupėje, tiek tebesergančių moterų gru-
pėje psichologinis funkcionavimas statistiškai reikšmingai 
gerėja (porinis t (pasveikusių grupėje) =5,457; p<0,001; 
porinis t (tebesergančių grupėje) = 3,978; p<0,001). Per 
antrus-trečius gydymo metus pasveikusioms moterims psi-
chologinis funkcionavimas statistiškai reikšmingai gerėja 
(porinis t (tebesergančių grupėje) = 2,486; p<0,05), o tebe-
sergančioms moterims – blogėja (porinis t (tebesergančių 
grupėje) = - 2,891; p<0,05). Palyginus su pradiniu vertini-
mu pasveikusių moterų psichologinis funkcionavimas po 
trejų metų – statistiškai reikšmingai geresnis (porinis t = 
8,035; p<0,001), tuo tarpu tebesergančių moterų grupėje jis 
statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo pradinio vertinimo.

Duomenys apie GK nepriklausomybės lygmens kiti-
mą pasveikusių ir depresija tebesergančių moterų pateikti 
1-oje lentelėje ir pavaizduoti 3-iame paveiksle.

Iš 1-os lentelės ir 3-čio paveikslo matyti, kad pradinio 
tyrimo metu, tiek tos moterys, kurios po metų gydymo 
pasveiko nuo depresijos, tiek moterys, kurios sirgo viso 
tyrimo metu, nepriklausomybės lygmenį vertino panašiai 
(Stjudent‘o t = - 0,925; p > 0,05), tačiau jau po metų ne-
priklausomybės lygmens vertinimu grupės išsiskyrė. Po 
metų depresijos gydymo tebesergančios moterys statistiš-
kai reikšmingai blogiau vertino savo nepriklausomybės ly-
gmenį nei pasveikusios moterys (t = - 3,698; p < 0,001). Po 
trejų metų gydymo skirtumas tarp grupių buvo dar didesnis 
(t = - 8,644; p < 0,0001), depresija tebesergančios mote-
rys reikšmingai blogiau vertina savo nepriklausomybės 
lygmenį nei pasveikusios moterys. Taip pat nustatyta, kad 
per pirmus gydymo metus tiek pasveikusioms, tiek tebe-
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5 pav. Aplinkos srities vertinimo kitimas po trejų metų gydymo 
pasveikusių ir tebesergančių moterų grupėse

6 pav. Dvasingumo kitimas po metų gydymo pasveikusių ir tebe-
sergančių moterų grupėse

7 pav. Bendrojo GK veiksnio kitimas po metų gydymo pasveiku-
sių ir tebesergančių moterų grupėse. 
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sergančioms moterims vyksta teigiami nepriklausomybės 
lygmens vertinimo pokyčiai (porinis t (pasveikusiųjų gru-
pėje) = 6,895; p < 0,001; porinis t (tebesergančių grupėje) = 
4,402; p < 0,001). Per antrus-trečius gydymo metus pasvei-
kusioms moterims reikšmingų pokyčių nevyksta, tuo tar-
pu tebesergančių moterų grupėje per antrus-trečius gydy-
mo metus vyksta reikšmingas nepriklausomybės lygmens 
vertinimo blogėjimas (porinis t (pasveikusiųjų grupėje) = 
0,991; p > 0,05; porinis t (tebesergančių grupėje) = - 4,138; 
p < 0,001). Palyginus pokyčius, per trejus metus įvykusius 
pasveikusių ir tebesergančių moterų grupėse, nustatėme, 
kad pasveikusios moterys palyginus su pradiniu vertinimu 
po trejų metų yra labiau nepriklausomos (porinis t (pasvei-
kusiųjų grupėje) = 7,496; p < 0,001), tuo tarpu tebesergan-
čių moterų pradinis nepriklausomybės lygmens vertinimas 
ir vertinimas po metų reikšmingai nesiskiria (porinis t (te-
besergančių grupėje) = -1,157; p > 0,05). 

Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės socialinių 
santykių kitimo vertinimai pateikti 1-oje lentelėje ir pa-
vaizduoti 4-tame paveiksle. 

Iš 1-os lentelės ir 4-to paveikslo matyti, kad tiek po 
metų gydymo pasveikusios moterys, tiek viso gydymo 
metu tebesergančios moterys pradinio tyrimo metu socia-
linių santykių vertinimu reikšmingai nesiskyrė (t = 0,283; 
p> 0,05). Po vienerių metų depresijos gydymo tebesergan-
čios moterys statistiškai reikšmingai blogiau nei pasvei-
kusios vertino savo socialinius santykius (Stjudent‘o t = 
-2,692; p<0,01). Šis skirtumas išliko ir po trejų metų: te-
besergančios moterys statistiškai reikšmingai blogiau nei 
pasveikusios vertino savo socialinius santykius (Stjudent‘o 
t = -5,109; p<0,001). Taip pat nustatyta, kad per pirmus 
gydymo metus tiek pasveikusioms, tiek tebesergančioms 
moterims vyksta teigiami socialinių santykių vertinimo po-
kyčiai (porinis t (pasveikusiųjų grupėje) = 5,918; p<0,001; 
porinis t (tebesergančių grupėje) = 4,141; p<0,001) . Per 
antrus-trečius depresijos gydymo metus statistiškai reikš-
mingų socialinių santykių vertinimo pokyčių neįvyksta 
(porinis t (pasveikusiųjų grupėje) = 0,504; p > 0,05; porinis 
t (tebesergančių grupėje) = -1,888; p > 0,05). Po metų gy-
dymo pasveikusios moterys, praėjus trejiems metams nuo 
pradinio vertinimo, socialinius santykius vertina geriau nei 
pradinio vertinimo metu (porinis t = 5,057; p<0,001), tuo 
tarpu tebesergančioms moterims, nors per pirmus gydymo 
metus vyksta teigiami socialinių santykių vertinimo poky-
čiai, per antrus-trečius metus vyksta neigiami socialinių 
santykių pokyčiai ir po trejų gydymo metų tebesergančių 
moterų socialinių santykių vertinimas nesiskiria nuo pradi-
nio (porinis t = 0,340; p>0,05).

Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės aplinkos srities 
kitimo rodikliai pateikti 1-oje lentelėje ir 5-tame paveiksle.

Iš 1-os lentelės ir 5-to paveikslo matyti, kad tiek viso 

gydymo metu tebesergančios moterys, tiek po metų gydy-
mo pasveikusios moterys pradinio tyrimo metu aplinkos 
vertinimu reikšmingai nesiskyrė (t = -0,053; p> 0,05). Po 
vienerių depresijos gydymo metų tebesergančios moterys 
statistiškai reikšmingai blogiau nei pasveikusios vertina 
savo aplinką (t = -2,586; p<0,05 ). Šis skirtumas išlieka 
ir po trejų metų: tebesergančios moterys statistiškai reikš-
mingai blogiau nei pasveikusios vertina savo aplinką (t = 
-4,364; p<0,001 ). Taip pat nustatyta, kad per pirmus gydy-
mo metus tiek pasveikusioms, tiek tebesergančioms mote-
rims vyksta teigiami aplinkos vertinimo pokyčiai (porinis 
t (pasveikusiųjų grupėje) = 5,498; p<0,001; porinis t (te-
besergančių grupėje) = 2,968; p<0,01) . Per antrus-trečius 
depresijos gydymo metus statistiškai reikšmingų aplinkos 
vertinimo pokyčių neįvyksta nei pasveikusių, nei tebeser-
gančių moterų grupėse (porinis t (pasveikusiųjų grupėje) = 
1,008; p>0,05; porinis t (tebesergančių grupėje) = -0,959; 
p>0,05) . Po metų gydymo pasveikusios moterys, praėjus 
trejiems metams nuo pradinio vertinimo, aplinką verti-
na geriau nei pradinio vertinimo metu (porinis t = 4,456; 
p<0,001), tuo tarpu tebesergančių moterų grupėje, nors per 
pirmus gydymo metus vyksta teigiami aplinkos vertinimo 
pokyčiai, po trejų gydymo metų aplinkos vertinimas nesi-
skiria nuo pradinio (porinis t = 0,810; p>0,05).

Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės dvasingumo 
skalės vertinimo kitimai pateikti 1-oje lentelėje ir pavaiz-
duoti 6-tame paveiksle.

Iš 1-oje lentelėje ir 6-tame paveiksle pateiktų rezultatų 
matyti, kad depresija sergančioms moterims per trejus gy-
dymo metus vyksta statistiškai reikšmingi dvasingumo ver-
tinimo pokyčiai. Tačiau įvertinus, kaip šie pokyčiai vyksta, 
nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp dvasingu-
mo įvertinto po metų gydymo (antrasis vertinimas) ir po 
trejų metų gydymo (trečiasis vertinimas). Nustatyta, kad 
dvasingumo kitimas per trejus gydymo metus skirtingai 
vyksta pasveikusių ir tebesergančių moterų grupėse. 

Pradinis dvasingumo įvertinimas tebesergančių depre-
sija ir pasveikusių moterų reikšmingai nesiskiria (t = 0,142; 
p>0,05). Po vienerių metų depresijos gydymo tebesergan-
čios moterys statistiškai reikšmingai blogiau nei pasveiku-
sios moterys vertina savo dvasingumą (t = -2,136; p<0,05). 
Šis skirtumas išlieka ir po trejų metų: tebesergančios mote-
rys statistiškai reikšmingai blogiau nei pasveikusios vertina 
savo dvasingumą (t = -2,975; p<0,01 ). Taip pat nustatyta, 
kad per pirmus gydymo metus pasveikusioms moterims 
vyksta teigiami dvasingumo vertinimo pokyčiai (porinis 
t = 2,857; p < 0,05), o tebesergančių grupėje per pirmus 
gydymo metus reikšmingų dvasingumo vertinimo pokyčių 
nenustatyta (porinis t = 1,125; p > 0,05). Per antrus-tre-
čius depresijos gydymo metus statistiškai reikšmingų dva-
singumo vertinimo pokyčių pasveikusių moterų grupėje 
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neįvyksta (porinis t = -1,118; p > 0,05), o tebesergančių 
moterų dvasingumo vertinimas reikšmingai blogėja (pori-
nis t = -2,396; p < 0,05) . Nežiūrint anksčiau minėtų po-
kyčių, tiek pasveikusių moterų, tiek tebesergančių moterų 
dvasingumo vertinimas po trejų metų gydymo reikšmingai 
nesiskiria nuo pradinio vertinimo (porinis t (pasveikusiųjų 
grupėje) = 1,224; p > 0,05; porinis t (tebesergančių grupė-
je) = -1,897; p > 0,05) .

Bendrą GK vertinančios skalės įverčių kitimai pateikti 
2-oje lentelėje ir pavaizduoti 7-ame paveiksle. 

Iš 2-oje lentelėje ir 7-ame paveiksle pateiktų rezulta-
tų matyti, kad depresija sergančioms moterims per trejus 
gydymo metus vyksta statistiškai reikšmingi bendro GK 
veiksnio pokyčiai. Įvertinus, kaip šie pokyčiai vyksta per 
trejus metus, nustatyta, kad statistiškai reikšmingi pokyčiai 
vyksta per pirmuosius gydymo metus (pradinis – antrasis 
vertinimai), taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas skir-
tumas tarp pradinio ir po trejų metų vykdyto bendrojo GK 
veiksnio vertinimo. Nustatyta statistiškai reikšminga sąvei-
ka tarp bendro GK veiksnio kitimo ir psichikos sveikatos. 
Detalesnė sąveikos analizė atskleidė, kad statistiškai reikš-
mingas ryšys nustatytas tik tarp pradinio – trečiojo bendro 
GK veiksnio vertinimų. Taip pat nustatyta, kad bendro GK 
veiksnio kitimas per trejus gydymo metus skirtingai vyksta 
pasveikusių ir tebesergančių moterų grupėse. 

Viso gydymo metu tebesergančios moterys, tiek po 
metų gydymo pasveikusios moterys pradinio tyrimo metu 
bendro GK veiksnio vertinimu reikšmingai nesiskiria (t = 
-0,828; p>0,05). Po vienerių metų depresijos gydymo tebe-
sergančios moterys statistiškai reikšmingai blogiau nei pa-
sveikusios moterys vertina bendrą GK veiksnį (t = -4,241; 
p<0,01). Šis skirtumas išlieka ir po trejų metų: tebesergan-
čios moterys statistiškai reikšmingai blogiau nei pasveiku-
sios vertina bendrą GK veiksnį (t = -8,192; p<0,0001). Taip 
pat nustatyta, kad per pirmus gydymo metus tiek pasvei-
kusioms, tiek nepasveikusioms moterims vyksta teigiami 
bendro GK veiksnio vertinimo pokyčiai (porinis t (pasvei-
kusiųjų grupėje) = 6,643; p < 0,001; porinis t (tebesergan-
čių grupėje) = 4,031; p < 0,001). Per antrus-trečius gydymo 
metus bendro GK veiksnio vertinimas pasveikusiųjų gru-
pėje statistiškai reikšmingai nesikeičia (porinis t = 0,705; 
p > 0,05), o tebesergančių moterų grupėje reikšmingai blo-
gėja (porinis t = -3,039; p < 0,01). Po metų gydymo pa-
sveikusios moterys, praėjus trejiems metams nuo pradinio 
vertinimo, bendrą GK veiksnį vertina geriau nei pradinio 
vertinimo metu (porinis t = 6,637; p<0,001), tuo tarpu te-
besergančių moterų bendrojo GK veiksnio vertinimas ne-
siskiria nuo pradinio vertinimo (porinis t = 0,436; p>0,05).

Apibendrinant galime teigti, kad per trejus sergančių 
depresija moterų gydymo metus vyksta reikšmingi fizinio 
funkcionavimo, psichologinio funkcionavimo, nepriklau-

somybės lygmens, socialinių santykių, aplinkos srities, 
dvasingumo ir bendro GK veiksnio pokyčiai. Nustatyti 
reikšmingi skirtumai tarp pradinio ir po metų vykusio fi-
zinio ir psichologinio funkcionavimo, nepriklausomybės 
lygmens, socialinių santykių, aplinkos srities ir bendro GK 
veiksnio vertinimų. Taip pat reikšmingai skiriasi fizinio 
funkcionavimo ir dvasingumo vertinimai, atlikti po metų 
ir po trejų metų nuo stebėjimo pradžios. Reikšmingai ski-
riasi pradinis ir po trejų metų atliktas fizinio ir psichologi-
nio funkcionavimo, nepriklausomybės lygmens, socialinių 
santykių, bendro GK veiksnio vertinimas. Per pirmus gy-
dymo metus ir pasveikusioms ir tebesergančioms moterims 
vyksta teigiami fizinio funkcionavimo, psichologinio funk-
cionavimo, nepriklausomybės lygmens, socialinių santy-
kių, aplinkos srities vertinimo, bendro GK veiksnio poky-
čiai. Tuo tarpu per pirmus metus reikšmingai gerėja dva-
singumas tik pasveikusioms moterims. Per antrus-trečius 
gydymo metus pasveikusių ir nepasveikusių moterų gru-
pėse vyksta priešingos krypties pokyčiai: pasveikusioms 
moterims ir toliau gerėja psichologinis funkcionavimas, 
o tebesergančioms moterims reikšmingai blogėja fizinis ir 
psichologinis funkcionavimas, mažėja jų nepriklausomybė 
ir dvasingumas, blogėja bendra GK (įvertinta bendru GK 
veiksniu). Taigi po trejų metų moterys, pasveikusios po 
vienerių gydymo metų, geriau nei pradinio vertinimo metu 
vertina fizinį ir psichologinį funkcionavimą, yra labiau ne-
priklausomos, geriau vertina savo socialinius santykius ir 
aplinką, bendrą gyvenimo kokybę. Nors per pirmus metus 
ir tebesergančioms moterims vyksta teigiami GK pokyčiai, 
per antrus –trečius gydymo metus GK blogėja ir po trejų 
metų fizinio ir psichologinio funkcionavimo vertinimas, 
nepriklausomybės lygmuo, socialinių santykių ir aplinkos 
vertinimas, dvasingumas ir bendras GK vertinimas nesiski-
ria nuo pradinio. Nustatyta, kad pradinio tyrimo metu po 
metų gydymo pasveikusios moterys ir tebesergančios mo-
terys GK sričių ir skalių vertinimu nesiskyrė, išimtį sudarė 
tik pasitenkinimo sveikatos ir socialine priežiūra vertini-
mas, kuris tebesergančių moterų buvo blogesnis. 

Po metų pasveikusios moterys geriau nei tebesergan-
čios vertino visas GK sritis ir skales, nepriklausančias jo-
kiai sričiai. Ši vertinimo tendencija išliko ir po trejų metų: 
pasveikusios moterys geriau vertino visas GK sritis ir ska-
les, nepriklausančias jokiai sričiai.

Norėdami išsiaiškinti daugiau specifinių GK kitimo as-
pektų, pasveikusiųjų ir tebesergančių depresija tiriamųjų 
grupėse, patikrinome, kaip kito atskirų skalių sudarančių 
su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sritis, vertinimai. 

Iš 2-oje lentelėje pateiktų rezultatų matyti, kad nors abie-
jose grupėse 3 metų laikotarpiu vyksta statistiškai patikimi 
pokyčiai, pasveikusių ir nepasveikusių grupėje jie skiriasi. 
Per pirmus gydymo metus, tiek pasveikusių, tiek tebeser-
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gančių tiriamųjų grupėse vyksta teigiami pokyčiai: mažė-
ja skausmo ir diskomforto, didėja energingumas, geresnis 
tampa miegas ir poilsis. Tačiau per antrus - trečius gydymo 
metus pasveikusiųjų grupėje statistiškai patikimų pokyčių 
nevyksta, išlaikomas per pirmus gydymo metus pasiektas 
pagerėjimas, nepasveikusiųjų grupėje – stebimas statistiš-
kai patikimas fizinės būklės blogėjimas vertinant visomis 
GK fizinio funkcionavimo skalėmis. Nepasveikusioms ti-
riamosioms statistiškai patikimai daugėja skausmo ir dis-
komforto, mažėja energijos, blogėja miegas ir poilsis. Nepa-
sveikusių nuo depresijos moterų grupėje GK fizinį funkcio-
navimą sudarančių skalių vertinimas po trejų metų gydymo 
statistiškai patikimai nesiskiria nuo pradinio GK vertini-
mo. Pasveikusių nuo depresijos moterų grupėje per pirmus 
gydymo metus pasiektas pagerėjimo efektas išlaikomas.

Psichologinį funkcionavimą atspindinčių GK skalių 
kitimas pasveikusiųjų ir nepasveikusiųjų nuo depresijos 
grupėse rodo, kad per pirmus gydymo metus statistiškai 
patikimi teigiami rezultatai pasiekiami pasveikusiųjų mo-
terų grupės vertinant šiuos psichologinius funkcionavimo 
aspektus: pasveikusios tiriamosios patiria daugiau teigia-
mų jausmų, pagerėja jų kognityvinės funkcijos, jos labiau 
pradeda pasitikėti savimi, geriau vertina savo išvaizdą, 
mažiau patiria neigiamų jausmų. Nepasveikusių tiriamųjų 
grupėje po vienerių metų gydymo taip pat stebimas psicho-
loginio funkcionavimo pagerėjimas: moterys teigia, kad 
patiria daugiau teigiamų jausmų, pagerėjo jų kognityvinis 
funkcionavimas, kūno ir išvaizdos suvokimas, sumažėjo 
neigiamų jausmų. Išimtis – pasitikėjimas savimi, kuris ne-
sikeičia per vienerius depresijos gydymo metus. 

Pasveikusiųjų tiriamųjų grupėje per antrus - trečius 
gydymo metus toliau gerėja kognityvinės funkcijos, ma-
žėja neigiamų jausmų, kitų psichologinį funkcionavimą 
atskleidžiančių skalių vertinimas išlieka nepakitęs. Nepa-
sveikusių moterų grupėje per antrus- trečius gydymo metus 
statistiškai patikimai mažėja teigiamų jausmų ir daugėja 
neigiamų jausmų. Taigi, po trejų gydymo metų nepasvei-
kusios tiriamosios išsako daugiau neigiamų jausmų, nei ty-
rimo pradiniame etape, o kitų psichologinį funkcionavimą 
atspindinčių skalių vertinimas nesiskiria nuo vertinimo bu-
vusio pradinio tyrimo metu. Pasveikusios tiriamosios išsa-
ko, jog patiria daugiau teigiamų jausmų, jų geresnės kogni-
tyvinės funkcijos, jos labiau pasitiki savimi, geriau vertina 
savo kūną ir išvaizdą, patiria mažiau neigiamų jausmų, nei 
pradiniame tyrimo etape.

Nepriklausomybės lygmenį atspindinčių GK skalių 
vertinimo pokyčiai 3 metų stebėjimo laikotarpiu atsklei-
džia, kad per pirmus gydymo nuo depresijos metus tiek 
pasveikusių, tiek nepasveikusiųjų tiriamųjų grupėse vyko 
teigiami nepriklausomybės lygmens vertinimo pokyčiai: 
gerėjo gebėjimas judėti, atlikti kasdienius darbus, gerėjo 

darbingumas ir mažėjo priklausomybė nuo vaistų ir gydy-
mo. Jei pasveikusių tiriamųjų grupėje per antrus - trečius 
gydymo metus šis teigiamas pokytis buvo išsaugotas, tai 
nepasveikusių tiriamųjų grupėje per antrus- trečius gydy-
mo metus vėl statistiškai patikimai padidėja priklausomybė 
nuo vaistų ir gydymo, mažėja gebėjimas atlikti kasdienius 
darbus ir darbingumas. Taigi, teigiamas GK nepriklauso-
mybės sritį sudarančių skalių vertinimo pokytis pasiekia-
mas tik pasveikusiųjų grupėje, o nepasveikusiųjų grupėje 
grįžtama prie pradinio vertinimo

Iš 2 lentelėje pateiktų rezultatų matyti, kad per pirmus 
gydymo nuo depresijos metus tiek pasveikusių, tiek nepa-
sveikusiųjų tiriamųjų grupėse vyko teigiami pokyčiai viso-
se socialinių santykių sritį sudarančių skalių vertinimuose: 
pagerėjo tarpasmeniniai santykiai, daugiau buvo gaunama 
socialinio palaikymo, pagerėjo lytinis gyvenimas. Per an-
trus – trečius gydymo metus pasveikusių tiriamųjų grupėje 
statistiškai patikimų pokyčių neįvyko, tačiau nepasvei-
kusių tiriamųjų grupėje pastebimas statistiškai patikimas 
tarpasmeninių santykių ir gaunamo socialinio palaikymo 
vertinimo pablogėjimas. Taigi, po trejų metų gydymo nuo 
depresijos tarpasmeninių santykių, socialinio palaikymo, 
lytinio gyvenimo vertinimas gerėja tik pasveikusiųjų gru-
pėje, o nepasveikusiųjų grupėje išlieka toks pat, kaip pradi-
nio vertinimo metu.

Aplinkos sritį sudaro aštuonios skalės ir jų vertinimo 
pokyčiai parodė, kad per pirmus gydymo metus pasveiku-
sių tiriamųjų grupėje įvyko statistiškai patikimi, teigiami 
pokyčiai vertinant namų aplinką, finansinius išteklius, ga-
limybes gauti naujos informacijos ir įgyti įgūdžių, galimy-
bes poilsiauti ir leisti laisvalaikį bei transporto paslaugas. 
Nepasveikusiųjų grupėje po pirmųjų gydymo metų statis-
tiškai patikimai pagerėjo finansinių išteklių ir laisvalaikio 
leidimo bei poilsio galimybių vertinimai. Per antrus-trečius 
gydymo metus pasveikusių tiriamųjų grupėje pasiektas sta-
tistiškai patikimas pagerėjimas vertinant fizinį saugumą, o 
nepasveikusiųjų grupėje gautas statistiškai patikimas pa-
blogėjimas vertinant transporto paslaugas. Taigi, po trejų 
metų gydymo pasveikusiųjų grupėje statistiškai patikimai 
pagerėjo fizinio saugumo, namų aplinkos, finansinių ište-
klių, sveikatos ir socialinės priežiūros, laisvalaikio leidimo 
ir poilsio galimybių, galimybių gauti naujos informacijos ir 
įgyti įgūdžių vertinimai, o fizinės aplinkos ir pasitenkini-
mo transporto galimybėmis vertinimas nepakito palyginus 
su pradiniu vertinimu. Nepasveikusių grupėje – statistiškai 
reikšmingų pokyčių, vertinant skales, sudarančias aplinkos 
sritį, per trejuss gydymo metus neįvyko.

Rezultatų aptarimas 
Mūsų ankstesnių tyrimų rezultatai rėmėsi prielaida, 

jog depresijos (nuotaikos sutrikimo) vertinimas ir svei-
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Gyvenimo 
kokybės skalės

Būklė po 
3 m. 

Vidutiniai įvertinimai kartotiniuose tyrimuose Porinis T 
kriterijus

Porinis T 
kriterijus

Porinis T 
kriterijus

Pirmi metai Antri metai Treti metai I-II 
matavimas

II-III 
matavimas

I-III 
matavimas

M SD M SD M SD
Skausmas ir 
diskomfortas

Pasveiko 
(N=20)

11,20 4,36 6,25 2,14 6,65 2,96 6,242*** -0,590 4,789***

Nepasveiko 
(N= 44)

11,40 4,07 9,29 3,33 10,65 4,01 3,824*** -2,446* 0,552

Energingumas Pasveiko 
(N=20)

9,30 2,83 16,20 2,28 16,20 2,48 -9,976*** 0,000 -8,759***

Nepasveiko 
(N= 44)

9,29 2,26 12,04 3,36 8,84 2,15 -5,906*** 5,341*** 0,875

Miegas ir poilsis Pasveiko 
(N=20)

9,45 3,05 16,50 1,98 16,70 3,22 -10,970*** -0,268 -8,907***

Nepasveiko 
(N= 44)

9,75 2,79 12,61 3,63 9,29 2,08 -5,456*** 5,098*** 0,816

Teigiami 
jausmai

Pasveiko 
(N=20)

9,05 2,23 12,20 2,48 12,95 2,39 -5,143*** -1,347 -7,535***

Nepasveiko 
(N= 44)

8,09 2,15 9,47 2,38 8,54 2,27 -4,619*** 1,944* -0,959

Kognityvinės 
funkcijos

Pasveiko 
(N=20)

10,15 2,34 12,35 1,81 13,90 1,37 -3,833** -3,240** -6,680***

Nepasveiko 
(N= 44)

9,90 2,30 10,56 2,35 9,90 1,92 -2,357* 1,406 0,000

Pasitikėjimas 
savimi

Pasveiko 
(N=20)

9,65 2,90 12,25 2,42 12,95 2,39 -3,559** -1,377 -4,083**

Nepasveiko 
(N= 44)

9,63 2,67 10,20 2,72 9,86 2,36 -1,613 0,687 -0,467

Kūno 
suvokimas ir 
išvaizda

Pasveiko 
(N=20)

11,30 2,84 14,0 2,47 15,00 3,21 -3,580** -1,378 -3,865**

Nepasveiko 
(N= 44)

11,40 3,09 12,34 2,80 12,0 3,47 -2,322* 0,556 -0,876

Neigiami 
jausmai

Pasveiko 
(N=20)

14,90 2,44 8,95 3,42 7,30 2,51 8,394*** 2,146* 11,018***

Nepasveiko 
(N= 44)

15,06 2,46 12,20 3,98 16,20 1,89 5,230*** -6,010*** -2,212*

Gebėjimas 
judėti

Pasveiko 
(N=20)

16,25 3,78 18,05 2,99 18,70 2,07 -3,488** -1,126 -3,887**

Nepasveiko 
(N= 44)

15,95 3,44 16,77 3,21 15,84 4,33 -2,881** 1,656 0,193

Gebėjimas 
atlikti 
kasdienius 
darbus

Pasveiko 
(N=20)

10,95 3,13 15,05 2,30 15,70 2,02 -6,283*** -1,054 -6,190***

Nepasveiko 
(N= 44)

10,86 2,77 12,15 3,07 10,38 2,33 -3,174** 3,087** 0,851

Priklausomybė 
nuo vaistų ir 
gydymo

Pasveiko 
(N=20)

11,85 4,23 7,10 3,46 7,35 3,40 6,363*** -0,333 7,046***

Nepasveiko 
(N= 44)

13,81 3,30 11,56 4,11 14,52 3,17 4,120*** -4,337*** -1,216

Darbingumas Pasveiko 
(N=20)

11,30 3,11 14,80 2,74 16,00 1,94 -4,989*** -1,738 -5,702***

Nepasveiko 
(N= 44)

11,22 2,90 12,59 3,18 10,52 2,24 -3,622** 3,473** 1,194

2 lentelė. Sergančiųjų depresija moterų gyvenimo kokybės (GK) rodiklių skalių kitimo trejų metų laikotarpiu priklausymas nuo 
depresijos gydymo efektyvumo 
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Tarpasmeniniai 
santykiai

Pasveiko 
(N=20)

9,90 2,93 13,70 2,63 14,00 2,40 -5,908*** -0,490 -5,571***

Nepasveiko 
(N= 44)

10,38 2,77 11,68 3,07 10,04 2,42 -4,119*** 3,091** 0,674

Socialinis 
palaikymas

Pasveiko 
(N=20)

10,85 3,29 13,75 2,86 13,05 2,30 -4,529*** 1,161 -3,070**

Nepasveiko 
(N= 44)

10,29 2,41 11,11 2,66 9,59 2,39 -2,844** 2,748** 1,342

Lytinis 
gyvenimas

Pasveiko 
(N=20)

9,55 2,89 12,30 3,62 13,70 4,09 -4,179*** -1,334 -4,260***

Nepasveiko 
(N= 44)

9,40 3,06 10,65 3,11 10,95 3,21 -3,271** -0,465 -2,315

Fizinis 
saugumas

Pasveiko 
(N=20)

10,90 3,21 11,40 2,62 13,15 2,87 -0,925 -2,312* -2,484*

Nepasveiko 
(N= 44)

10,86 3,12 11,04 3,24 10,84 2,71 -0,745 0,333 0,038

Namų aplinka Pasveiko 
(N=20)

10,25 3,10 12,70 2,36 12,40 2,78 -4,416*** 0,367 -2,402*

Nepasveiko 
(N= 44)

10,79 2,91 11,22 2,62 11,22 2,53 -1,572 0,000 -0,764

Finansiniai 
ištekliai

Pasveiko 
(N=20)

8,50 3,00 10,75 2,46 11,95 3,11 -4,329*** -1,710 -4,893***

Nepasveiko 
(N= 44)

8,45 3,44 9,45 3,40 9,59 2,55 -2,554* -0,231 -1,823

Sveikatos ir 
socialinė prie-
žiūra: pasiten-
kinimas ir 
kokybė

Pasveiko 
(N=20)

14,25 2,29 14,55 2,16 15,35 1,69 -0,860 -1,598 -2,288*

Nepasveiko 
(N= 44)

13,29 1,95 13,61 2,02 12,97 2,89 -1,966* 1,313 0,626

Galimybė 
gauti naujos 
informacijos ir 
įgūdžių

Pasveiko 
(N=20)

11,95 2,96 14,05 2,08 14,75 2,19 -3,179** -1,205 -4,077**

Nepasveiko 
(N= 44)

11,88 2,44 12,59 2,40 12,86 3,12 -1,990* -0,450 -1,539

Laisvalaikio 
leidimas 
ir poilsio 
galimybės

Pasveiko 
(N=20)

8,20 2,46 13,00 2,80 13,30 2,27 -6,564*** -0,465 -7,914***

Nepasveiko 
(N= 44) 

8,97 2,47 10,43 3,15 9,31 2,52 -3,659** 1,787 -0,630

Fizinė aplinka Pasveiko 
(N=20)

13,90 2,14 14,75 2,02 15,20 2,26 -1,781 -0,755 -1,990

Nepasveiko 
(N= 44)

13,77 1,97 14,11 1,75 14,22 2,60 -1,343 -0,263 -1,000

Transportas Pasveiko 
(N=20)

15,85 2,87 17,05 2,37 16,00 2,38 -2,990** 1,522 -0,223

Nepasveiko 
(N= 44)

15,38 2,97 15,81 2,78 14,59 3,44 -1,801 2,085* 1,430

Dvasingumas, 
religija, 
asmeniniai 
įsitikinimai

Pasveiko 
(N=20)

11,15 3,52 13,40 3,91 12,30 2,86 -2,857* 1,118 -1,244

Nepasveiko 
(N= 44)

11,0 2,77 11,34 3,05 9,77 3,07 -1,125 2,396* 1,897

Bendras GK 
veiksnys

Pasveiko 
(N=20)

9,15 2,90 13,85 2,64 14,40 2,77 -6,643*** -0,705 -6,637***

Nepasveiko 
(N= 44)

8,61 2,54 10,50 2,93 8,84 2,23 -4,031***    3,039** -0,436

*p<0,05;**p<0,01; ***p<0,001
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katos (fizinės, psichikos ir socialinės gerovės) vertinimas 
yra tik iš dalies sutampantys reiškiniai. Šio tyrimo rezul-
tatai parodė, kad toms tiriamosioms, kurios po trejų metų 
gydymo pasveiksta, po vienerių gydymo metų pagerėja 
fizinis ir psichologinis funkcionavimas, jos įgyja daugiau 
nepriklausomybės, pagerėja jų socialiniai santykiai, aplin-
kos, dvasingumo ir bendras gyvenimo kokybės vertinimai. 
Panašūs pokyčiai vyksta ir toms moterims, kurios po trejų 
metų gydymo yra nepasveikusios. Joms taip pat gerėja fizi-
nis ir psichologinis funkcionavimas, daugėja nepriklauso-
mybės, pagerėja jų socialiniai santykiai, aplinka ir bendra 
gyvenimo kokybė, išimtį sudaro dvasingumo srities verti-
nimas. Per antrus - trečius gydymo metus pasveikusioms 
moterims tebegerėja psichologinis funkcionavimas: gerėja 
jų kognityvinės funkcijos, mažėja neigiamų jausmų. Nepa-
sveikusioms moterims per antrus – trečius gydymo metus 
gyvenimo kokybė blogėja ir pasiekia tą lygį, kuris buvo 
tyrimo pradžioje. 

Tai, jog pasveikus nuo depresijos ar pasibaigus depresi-
jos epizodui pagerėja daugelio GK skalių ir sričių vertini-
mai, gauna ir kiti tyrėjai. I.W. Miller su bendraautoriais (15) 
nurodo, kad palyginus tuos, kurie gydymo eigoje pasveiko 
nuo depresijos ir nepasveiko, pasveikusiems keičiasi visi 
gyvenimo kokybės kintamieji. Sveikstančių ir pasveikusių 
grupėse gyvenimo kokybės vertinimas taip pat gerėja ir yra 
geresnis nei susirgimo pradžioje. Keturiolikos skalių (ener-
gingumo, miego ir poilsio, teigiamų ir neigiamų jausmų, 
kognityvinių funkcijų, savęs vertinimo, darbingumo, gebė-
jimo atlikti kasdienius darbus, tarpasmeninių santykių, ly-
tinio gyvenimo, finansinių išteklių, fizinio saugumo, namų 
aplinkos ir poilsio bei laisvalaikio galimybių) vertinimas 
tiesiogiai siejosi su depresijos simptomų sumažėjimu (21). 
L. A. Lenert ir kolegų (14) atlikto tyrimo metu, po dvejų 
metų depresijos gydymo, randamas pagerėjimas bendrame 
sveikatos būklės ir visų gyvenimo kokybės sričių vertinime 
tų pacientų, kuriems depresijos gydymas sušvelnino simp-
tomus. Ormel su kolegomis (16) po 3,5 metų sėkmingo de-
presijos gydymo pažymi negalios sumažėjimą, tačiau daž-
niausiai tai tik dalinis pagerėjimas, kai pilno atsistatymo 
nėra. Jo nuomone, depresijos atkryčio sunkumas tiesiogiai 
koreliuoja su negalia, o simptomų sumažėjimas susijęs su 
socialinio funkcionavimo pagerėjimu. Tokie rezultatai gau-
nami ir po 4 depresijos gydymo metų (23).

 J.H.Kocsis su bendraautoriais (13) pastebėjo, jog gydy-
mo metu mažėjant depresijos simptomų gerėja visi gyveni-
mo kokybės vertinimai, tačiau per anksti nutraukus medi-
kamentinį gydymą, pastebima, kad gyvenimo kokybė ima 
blogėti. Mūsų tyrime pastebėtas gyvenimo kokybės blogė-
jimas antrais - trečiais gydymo metais nepasveikusių tiria-
mųjų grupėje gali būti susijęs su tuo, jog po pirmųjų metų 
gydymo pasiekusios savijautos pagerėjimą ir GK dalis mo-

terų nustojo sistemingai gydytis. Panašius rezultatus gauna 
M. Buist-Bouwman kartu su kolegomis (2) atliktame tyri-
me. Jų tyrimo duomenimis: po 12 mėnesių gydymo daugiau 
nei pusei tiriamųjų visų gyvenimo kokybės sričių vertini-
mas pagerėjo, tačiau buvo blogesnis, nei depresija niekada 
nesirgusių asmenų. Mūsų tyrimo duomenys patvirtina ga-
limybę su sveikata susijusius gyvenimo kokybės rodiklius 
panaudoti klinikiniame darbe sergančių depresija sveikimo 
kokybei įvertinti paraleliai su ligos simptomų mažėjimu.

Išvados
Po vienerių metų sergančių depresija moterų ambu-

latorinio gydymo metų pagerėja jų su sveikata susijusios 
gyvenimo kokybės rodikliai: gerėja fizinis ir psichologinis 
funkcionavimas, stiprėja nepriklausomumas, pagerėja so-
cialiniai santykiai, požiūris į aplinką ir bendra gyvenimo 
kokybė. Išimtį sudaro dvasingumo vertinimas, kuris po 
metų depresijos gydymo nepasveikusių moterų grupėje ne-
gerėja.

Per vienerius sergančių depresija moterų gydymo me-
tus pasveikusioms pagerėja 22 iš 25 su sveikata susijusios 
gyvenimo kokybės rodikliai. Trijų gyvenimo kokybės as-
pektų - fizinio saugumo, sveikatos ir socialinė priežiūros 
kokybės, fizinės aplinkos vertinimai nesikeičia.

Per vienerius metus gydomų, tačiau nepasveikusių mo-
terų grupėje gerėja 18 iš 25 gyvenimo kokybės rodiklių 
vertinimai. Nesikeičia pasitikėjimas savimi, fizinis saugu-
mas, namų aplinka, sveikatos ir socialinės priežiūros ko-
kybė, gebėjimas gauti naują informaciją, fizinė aplinka ir 
pasitenkinimo transportu vertinimas. 

Per antrus-trečius ambulatorinio gydymo metus pasvei-
kusioms moterims toliau gerėja psichologinis funkcionavi-
mas, o fizinis funkcionavimas, nepriklausomybės lygmuo, 
socialinių santykių, aplinkos, dvasingumo sričių bei bendro 
gyvenimo kokybės veiksnio vertinimai išlieka nepakitę. 
Nepasveikusių moterų grupėje per antrus-trečius gydymo 
metus GK vertinimas blogėja: jos fiziškai ir psichologiškai 
blogiau funkcionuoja, blogesnis jų dvasingumo ir bendro 
GK rodiklio įvertinimas. Socialinių santykių ir aplinkos 
vertinimai išlieka tokie pat kaip ir gydymo pradžioje.
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CHANGES OF INDICATORS OF HEALTH RELATED 
QUALITY OF LIFE IN WOMEN WITH DEPRESSION 
IN THE THREE-YEAR PERIOD DURING OUTPATIENT 
TREATMENT FOR DEPRESSION

K. Pauliukevičiūtė, A. Goštautas
Key words: depression, quality of life, outpatient treatment.
Summary
This paper analyzes the changes of the indicators of the health-

related quality of life in women with depression in the three-year 
period of outpatient treatment for depression. Lithuanian adaptation 
of WHO QoL-100 questionnaire was used for the investigation. For 
the assessment of depression WHO standardized interview CIDI 
- 2.0. E section was used. The results are based on the respondent 
data of the 64 study participants receiving depression treatment 
in Šančiai Mental Health Centre. The results showed that health-
related quality of life in women with depression, has changed not 
the same, depending on the treatment outcome evaluation after three 
years: in recovered and still sick groups. In both groups, health-
related quality of life indicators improved in the first year, stronger 
– in the group of the recovered patients. In the recovered group, the 
indicators of quality of life improved or remained the same during 
the next years, and they began to deteriorate in the still sick group. 
The results confirmed that the WHO QoL-100 questionnaire can be 
applied to evaluate changes in health of patients with depression, 
in parallel with symptoms of the illness.
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