
5

SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES 
IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2017, 27 tomas, Nr. 4, p. 5-12
DOI: http://doi.org/10.5200/sm-hs.2017.055

Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu                                                                            Adresas susirašinėti: Antanas Kairys, el. p. antanas.kairys@fsf.vu.lt

VISUOMENĖS SVEIKATA / PUBLIC HEALTH

Raktažodžiai: sveikata, gerovė, gyvenimo kokybė, sis-
teminė analizė.

Santrauka 
Tiek empiriniai tyrimai, tiek teorinės prielaidos rodo, 
kad gerovė yra sudėtingas, daugiamatis konstruktas. 
Tyrimais nustatyta, kad su gerove siejasi daugybė 
veiksnių, o tarp jų ypač svarbūs yra ir sveikatos veiks-
niai. Gerovės ir sveikatos tarpusavio ryšių tyrimą 
apsunkina tai, kad egzistuoja daug kitų kintamųjų, 
kurie gali keisti ryšio pobūdį. Iki šiol nėra aiškaus at-
sakymo, kaip kinta vyresnio amžiaus žmonių gerovė 
jų senėjimo eigoje, koks sveikatos veiksnių vaidmuo 
šiame kitime. Dar vienas svarbus tyrimų faktas – ge-
rovė ir sąsajos tarp sveikatos ir gerovės gali priklau-
syti nuo šalies ar kultūros, todėl yra svarbu žinoti, 
kokie vyresnio amžiaus asmenų sveikatos ir gerovės 
sąsajų tyrimai atlikti Lietuvoje. Todėl tyrimo tikslas 
– naudojant sisteminės analizės metodą, išanalizuoti 
Lietuvoje atliktus vyresnio amžiaus asmenų sveikatos 
ir gerovės sąsajų tyrimus. Straipsnių paieška atlikta 
duomenų bazėse PsychInfo, Academic Search Com-
plete, MEDLINE, SocINDEX with Full Text, ERIC, 
Science direct ir Lituanistika. Iš viso rasti 897 straips-
niai. Remiantis pavadinimu, atrinkti 274 straipsniai, 
remiantis santrauka ir visu tekstu, galutinai analizėje 
liko 16 straipsnių. Analizuoti tyrimai rodo, kad sirgi-
mas viena ar kita liga (vėžiu, Parkinsono liga, išemine 
širdies liga, reumatoidiniu artritu, kepenų ciroze ar 
šlapimo nelaikymu) yra susijęs su žemesne gerove. 
Taip pat yra įrodymų, kad ligai progresuojant, ge-
rovė prastėja. Prastesnė gerovė siejasi ir su psichikos 
sveikatos problemomis. Analizuoti tyrimai pasižymi 
metodologiniais trūkumais – tyrimų dalyvių imčių re-
prezentatyvumo stoka, ribotais gerovės tyrimo instru-
mentais bei dažniausiai ribotu daugiamatės statistinės 
analizės taikymu. Atlikta sisteminė analizė leidžia 
teigti, kad Lietuvoje trūksta longitudinių, gyventojų 
struktūrą reprezentuojančių, lyginančių skirtingas 

sveikatos būkles skirtingomis gyvenimo aplinkybė-
mis, taikančių šiuolaikinius daugiamatės statistikos 
metodus, gerovės tyrimų.

Įvadas
Domėjimasis savijauta, gerove toks pat senas, kaip ir 

žmogaus savivoka – gebėjimas suvokti ir reflektuoti save. Tai 
ką šiuo metu vadiname gerove, gyvenimo kokybe, gera savi-
jauta ar tiesiog laimės jausmu – domino jau Antikos filoso-
fus, tarp jų ir Aristotelį [1]. Taigi, natūralu, kad ir dabartiniais 
laikais žmogaus gerovė – vienas esminių ne tik mokslinių ty-
rimo objektų, bet politinių judėjimų ideologijų tikslų. Gerove 
domisi daugelio sričių – medicinos, psichologijos, politikos, 
sociologijos, ekonomikos ir kt. – mokslininkai. Tokiame 
margame tyrimo lauke buvo sukurta visa eilė sąvokų – ge-
rovė (subjektyvi, psichologinė, socialinė), gyvenimo kokybė, 
pasitenkinimas gyvenimu ir kt. Vienos jų, - psichologinė ar 
subjektyvi gerovė - labiau pabrėžia subjektyvų potyrį, kitos 
dažnai apima ir objektyvų komponentą. Situaciją sunkina 
ir tai, kad kartais skirtingos sąvokos, pavyzdžiui, gerovė ir 
gyvenimo kokybė, naudojamos kaip sinonimai [2], kitais 
atvejais įžvelgiamas skirtumas tarp jų (pavyzdžiui, [3]). Yra 
ne vienas bandymas siūlyti galima skėtinį terminą. Pavyz-
džiui, S. Krutulienė [4] skėtiniu terminu siūlo gyvenimo 
kokybės sąvoką. A. Bagdonas ir bendraautoriai (2013) skė-
tiniu terminu siūlo psichologinės gerovės sąvoką, teigdami, 
kad ji apima daugelį geros savijautos aspektų. Mes linktume 
pritarti gerovės sąvokos naudojimui, tačiau manytume, kad 
norėdami aprėpti ir objektyvesnę gyvenimo kokybę ar tokius 
gyvenimo kokybės aspektus, kaip su sveikata susijusi gy-
venimo kokybė, turėtume atsisakyti žodžio „psichologinė“, 
todėl šiame straipsnyje sąvoką „gerovė“ naudosime kaip 
skėtinę visų gerą asmens savijautą reiškiančių aspektų (pir-
miausia gyvenimo kokybės, psichologinės ir subjektyvios 
gerovės, pasitenkinimo gyvenimu) sąvoką. Gerovės sąvoka 
kaip objektyvios gyvenimo kokybės sinonimas (materialinės, 
teisinės, socialinio teisingumo ir solidarumo prasmėmis) 
naudojama socialinės ekonomikos ir politikos srityje (pa-
vyzdžiui, žmogaus gerovė, gerovės valstybė).

VYRESNIO AMŽIAUS LIETUVOS GYVENTOJŲ GEROVĖS IR 
SVEIKATOS SĄSAJOS

Antanas Kairys, Albinas Bagdonas, Olga Zamalijeva
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorija



6

Tiek empiriniai tyrimai [5, 6], tiek teorinės prielaidos [4] 
rodo, kad gerovė yra sudėtingas, daugiamatis arba daugia-
komponentis konstruktas. Tyrimais taipogi nustatyta, kad 
gerovė yra multideterminuotas konstruktas, kitaip tariant, 
gerovę, tikėtina, nulemia daugelis priežasčių – genetiškai 
nulemtos asmens smegenų ir bazinių psichinių funkcijų 
specifinės organizacijos, susiformavę asmenybės bruožai, 
ekonominės ir teisinės aplinkybės (pavyzdžiui, pajamos, 
darbinis statusas, visuomenėje egzistuojančios žmogaus 
teisės), socialinės (pavyzdžiui, socialinis tinklas) ir kt. [5, 
7]. Tarp išvardintų ir daugybės kitų gerovės veiksnių labai 
svarbūs yra ir sveikatos veiksniai. Apibendrinant, praktiškai 
visuose tyrimuose, į kuriuos įtraukti ir sveikatos kintamieji 
[5, 8, 9], nustatomos sąsajos tarp gerovės ir sveikatos kin-
tamųjų (pavyzdžiui, sirgimo įvairiomis ligomis, ligos eigos 
ar gydymo būdo, bendros sveikatos būklės, subjektyvaus 
sveikatos vertinimo ir t.t.). Paprastai ryšiai būna stipresni, 
jei sveikatos veiksniai ir gerovė vertinami subjektyviai [5]. 
Diskutuojama ir apie ryšių kryptį. Tęstiniai tyrimai taip pat 
rodo, kad sveikata yra gerovės veiksnys: gera sveikata didina 
pasitenkinimą tiek gyvenimu apskritai, tiek atskirais jo as-
pektais (pavyzdžiui, santykiais su artimaisiais, teigiamomis 
emocijomis) [10]. Tačiau manoma, kad ryšiai gali būti ir 
abipusiai, tai yra laimės jausmas gali stiprinti ne tik subjek-
tyviai suvokiamą, bet ir objektyvią sveikatą, t. y. teigiamai 
veikti žmogaus kūniškąjį funkcionavimą [11].

Gerovės ir sveikatos tarpusavio ryšių tyrimą dar labiau 
apsunkina tai, kad egzistuoja amžiaus ir kultūrinė specifika. 
Tarp įvairių amžiaus tarpsnių didelio dėmesio sulaukia vyres-
nio amžiaus žmonių gerovės ir sveikatos ryšiai. Žinia, žmo-
gaus gyvenimo eigoje, ypač senėjant, vis dažnesniu palydovu 
tampa sveikatos blogėjimas. Beveik du trečdaliai suaugusiųjų 
serga bent viena lėtine liga, ties 50 gyvenimo metais beveik 
pusė asmenų serga bent dviem lėtinėmis ligomis, o ketvir-

kymų, kaip kinta vyresnio amžiaus asmenų gerovė, kaip ji 
siejasi su sveikata.

Dar vienas svarbus tyrimų faktas – gerovė ir sąsajos tarp 
sveikatos ir gerovės gali priklausyti nuo šalies ar kultūros. 
Tarpkultūriniai tyrimai atranda, kad U formos gerovės kiti-
mas labiau būdingas Vakarų išsivysčiusioms šalims, tuo tarpu 
daugelyje kitų (pavyzdžiui, besivystančių Lotynų Amerikos 
ar Afrikos) šalių nustatomas nuoseklus gerovės blogėjimas 
[7]. Kiti tyrimai rodo, kad gerovės ir kitų kintamųjų, pavyz-
džiui, socialinio tinklo sąsajos gali priklausyti nuo geografi-
nio regiono ir kultūros [14]. Lyginamieji Europos valstybių 
tyrimai atskleidžia ženklią sveikatos ir gerovės nelygybę 
tarp šalių ir rodo, kad ji gali sietis su socioekonominiais bei 
sveikatos apsaugos sistemos ypatumais [15]. Tai reiškia, kad 
tyrimų rezultatų, atliktų kitose kultūrose ir esant kitokiai 
sveikatos apsaugos sistemai, tiesiogiai Lietuvos populiacijai 
taikyti negalime.

Atsižvelgiant į tai, kas dėstyta pirmiau, kyla klausimas 
– ką mes žinome ir ką dar turėtume sužinoti apie vyresnio 
amžiaus asmenų sveikatą ir gerovę Lietuvoje? Kokie yra 
metodologiniai atliktų tyrimų ribotumai? 

Šio tyrimo tikslas – naudojant sisteminės analizės me-
todą, išanalizuoti Lietuvoje atliktus vyresnio amžiaus asmenų 
sveikatos ir gerovės sąsajų tyrimus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Straipsnių paieška atlikta duomenų bazėse PsychInfo, 

Academic Search Complete, MEDLINE, SocINDEX with 
Full Text, ERIC, Science direct ir Lituanistika. Paieškos 
žodžiai ir užklausos pavyzdys pateikti 1 lentelėje. Visose 
bazėse paieška atlikta ir lietuvių, ir anglų kalbomis. Paieška 
vykdyta 2017 m. kovo ir balandžio mėnesiais. Straipsnių 
publikavimo data neribota. Siekiant išplėsti paieškos lauką, 
rankiniu būdu peržiūrėti žurnalų "Gerontologija", "Psicho-

Rakta-
žodžiai

Sritis
Gerovė Šalis Sveikata Amžius

Angliškai: well-being, well-
being, well being, quality of life, 
life satisfaction
Lietuviškai: gerov*, gyvenimo 
kokyb*, pasitenkinim* gyven-
imu

Angliškai: 
Lithuania
Lietuviškai: 
nenaudota

Angliškai: 
health
Lietuviš-
kai: svei-
kat*

Angliškai: 
Elderly, old* 
age, old* adults, 
aging, retir*, 
preretir*.
Lietuviškai: 
senat*, vyresn* 
amž*, pens*, 
senėj*

Užklau-
sos pa-
vyzdys

(well-being OR wellbeing OR well being) AND health AND Lithuania AND 
(Elderly OR (old* age) OR (old* adults) OR aging OR retir* OR preretir*)

1 lentelė. Straipsnių paieškos raktažodžiai ir užklausos pavyzdys
Pastaba: * - bet kokia galūnė. Konkretus naudotas simbolis priklausė nuo konkrečios bazės.

tadalis – bent trimis [12]. Tačiau iki 
šiol nėra aiškaus atsakymo, kaip kinta 
vyresnio amžiaus žmonių gerovė jų 
senėjimo eigoje, koks sveikatos veiks-
nių vaidmuo šiame kitime. Subjek-
tyviai vertinama gerovė, kaip dažnai 
atranda tyrimai, su amžiumi kinta U 
raidės pavidalu, o žemiausias gerovės 
taškas pasiekiamas vidury penkiasde-
šimtųjų metų [5, 7], nors yra ir kitokių 
kitimo trajektorijų [8, 13]. Randama 
ir įrodymų, kad kontroliuojant kitus 
kintamuosius (pavyzdžiui, sveikatos), 
gerovės prastėjimo nebestebima [9]. 
Visi šie tyrimai tik kelia papildomų 
klausimų ir verčia toliau ieškoti atsa-
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logija" bei "Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsicho-
loginis požiūris" archyvai.

Straipsnių įtraukimo kriterijai:
1. Atliktas empirinis kiekybinis tyrimas, tyrimo dalyviai 

– žmonės. Neįtraukiami kokybiniai tyrimai, taip pat tyrimai, 
kurie analizuoja makroekonominius ar kitus rodiklius.

2. Tiriami vyresnio amžiaus (50+) žmonės:
a) tiriami tik vyresnio amžiaus žmonės;
b) bendros populiacijos tyrime atskirai atlikta vyresnio 

amžiaus žmonių grupės analizė;
c) bendras imties amžiaus vidurkis daugiau kaip 50 

metų.
3. Vienokiu ar kitokiu būdu tiriama gerovė, gyvenimo 

kokybė ar pasitenkinimas gyvenimu.
4. Tirti vienokie ar kitokie fizinės ar psichikos sveikatos 

kintamieji ir atlikta jų sąsajų su gerove analizė.
5. Įtraukiami straipsniai, kuriuose analizuojamos spe-

cifinės ligos.
6. Kadangi iš esmės analizė skirta priešpensinio ir pensi-

nio amžiaus gerovės ir sveikatos sąsajų nustatymui, atmesti 
visi straipsniai apie specifines dirbančiųjų grupes.

7. Įtraukti tarptautinius palyginimus pristatantys straips-
niai, jei juose atskirai aptariama Lietuva.

Tyrimų atranka schematiškai pavaizduota 1 pav. Iš viso 
rasti 897 straipsniai. Pirmiausia pagal įtraukimo kriterijus 
buvo peržiūrimi visų rastų straipsnių pavadinimai. Remian-
tis pavadinimu, atrinkti 274 straipsniai. Vėliau, pašalinius 
dublikatus, buvo skaitoma straipsnio santrauka ir, jei reikia, 
viso teksto straipsnis. Remiantis santrauka ir visu tekstu, 
galutinai analizėje liko 16 straipsnių. 

Duomenų surinkimas. Atrinkti straipsniai buvo anali-
zuojami pagal iš anksto sudarytą schemą. Buvo fiksuojami 
imties tūris, tyrimo dalyvių amžius, imties tipas, tyrimo 
dalyvių atrankos principas, gerovės tyrimo būdas, fizinės 
sveikatos veiksniai, psichikos sveikatos veiksniai, ar taikyta 
daugiamatė statistika, esminiai rezultatai.

Rezultatai
Atlikus straipsnių atranką, iš viso rasta 16 visus atran-

kos kriterijus atitinkančių straipsnių. Analizuotų straipsnių 
parametrų santrauka pateikta 2 lentelėje. Straipsniai buvo 
publikuoti 2005 – 2016 metais. Ankstesnių metų straipsniai 
į atranką galėjo nepatekti, nes ne visi žurnalai tuo metu jau 
buvo skaitmenizuoti ir įtraukti į duomenų bazes, tuo tarpu 
naujausi tyrimai dar gali būti nepublikuoti, recenzuojami.

Analizuojant tyrimo imties tūrį, nustatyta, kad jis buvo 
nuo 62 iki 6947 asmenų (M = 1158,4; Me = 343,5). Dviejų 
tyrimų (12,5%) imtis buvo mažesnė nei 100, penkių (31,3%) 
mažesnė nei 200, aštuonių (50%) – mažesnė nei 300 asmenų.

Dvylika tyrimų (75%) buvo įtraukti, nes tyrimo dalyvių 
amžiaus vidurkis arba tikėtinas amžiaus vidurkis buvo di-
desnis nei 50 metų. Tik ketvirtadalis tyrimų įtraukė būtent 
tik 50+ metų žmones.

Daugiausia (n = 9; 56,3%) atrinktų tyrimų įtraukė as-
menis, pasižyminčius specifiniais sveikatos sutrikimais. 
Dviejuose tyrimuose (12,5%) dalyvavo respondentai, kurie 
kreipėsi į gydymo įstaigą, penkiuose tyrimuose (31,3%) 
dalyvavo bendros populiacijos respondentai. Iš šių tyrimų 
keturi (25 %) buvo longitudiniai.

Kalbant apie analizuotuose straipsniuose pristatomų ty-
rimų imties sudarymo principą, didžioji dalis tyrimų – 9 
(56,3%) tyrė vienos ar kelių įstaigų pacientus ar besikreipian-
čius į jas asmenis. Penkiais atvejais (31,3%) buvo taikoma 
atsitiktinė atranka, dažniausiai iš vieno regiono. Po vieną 
tyrimą (po 6,3%) surinko patogiąją imtį arba derino atranką 
iš institucijų ir atsitiktinę atranką.

Gerovei tirti analizuotuose straipsniuose iš viso panaudoti 
11 skirtingų instrumentų, dar trys tyrimai gerovę vertino 
vienu klausimu. Didžioji dalis klausimynų (I-QOL, FACT-G 
ir FACT-An, OAB-q, EORTC QLQ-C30 ir kt.) buvo skirti 
tirti su specifine liga, sutrikimu ar gydymo eiga susijusią 
gyvenimo kokybę.

Keturiolikoje iš analizuotų straipsnių (87,5%) buvo 
įtraukti fizinės sveikatos veiksniai. Dažniausiai – trylikoje 
straipsnių, buvo analizuojami ligos eiga, simptomai, stadija, 
gydymo ypatumai ir panašūs su sirgimu konkrečia liga ar 
kažkokios medicininės būklės turėjimu susiję veiksniai. Šių 
tyrimų rezultatai atskleidžia, kad didžioji žmonių dalis mano, 
kad sveikata stipriai veikia jų gyvenimo kokybę [23]. Sirgi-
mas viena ar kita liga siejasi su gyvenimo kokybės prastė-
jimu. Tai nustatyta kepenų cirozės [19], šlapimo nelaikymo 
[18, 22, 25] atvejais. Taip pat atrandama, kad ligai progre-
suojant, gerovė taip pat blogėja. Šis blogėjimas nustatomas 
pakartotinių tyrimų metu, tiriant sergančiuosius Parkinsono 
liga [17], sergančius reumatoidiniu artritu [21], moteris, be-
sigydančias krūties vėžį skirtingais būdais [16, 20]. Gerovės 
blogėjimas aptinkamas ir prostatos vėžiui progresuojant [26], 

Pirminė straipsnių paieška (n = 897) 

Pagal pavadinimą atrink� straipniai (n = 274) 

Kriterijus a��nkantys straipsniai (n = 16) 

1 pav. Straipsnių atrankos schema
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Imties 
tūris

Amžius Imties 
tipas

Imties 
sudary-
mo prin-

cipas

Gerovės / gyvenimo 
kokybės matavimo 

būdas

Fizinės sveikatos 
veiksniai

Psichikos svei-
katos veiksniai

Dau-
giamatė 
analizė

Nuo-
roda, 
metai

62 V* Sv, mot I EORTC QLQ-C30;
EORTC QLQ-Br23;

FACT-An

Krūties vėžio opera-
cijos tipas

- 2005 [16]

121 V = 66,63 Sv; 
L2b2m

A; LTr WHOQOL-100 Ligos (Parkinsono) 
forma ir eiga

- 2006 [17]

294 75 – 98 
metų

Bp, vyr A; St; LTr WHOQOF-BREF Šlapimo nelaikymo 
faktas

- 2006 [18]

393 V* Sv I + A, LTr CLDQ Sirgimo kepenų 
ciroze faktas, ligos 
tipas, ligos sunku-

mas

- 2006 [19]

77 32-72 metų; 
V = 53,1

Sv, 
L2b9mėn

I FACT-G;
FACT-An

Krūties vėžio gy-
dymo tipas, laikas 

po operacijos

+ 2007 [20]

191-
123

V = 54,72 Sv, 
L4b3m

I SF–36 Ligos (reumatoidi-
nio artrito) eiga ir 

klinikiniai veiksniai 
(simptomai)

Depresiškumas, 
nerimastingu-

mas

- 2008 [21]

494 55-74 metų Bp, vyr A; St; LTr WHOQOL–Bref Šlapimo nelaikymo 
faktas

- 2009 [22]

602 >60 metų Bp P Klausimas, ar sveikata 
veikia gyvenimo 

kokybę

Nuomonė, ar 
sveikata veikia 

gyvenimo kokybę

- 2010 [23]

284 V = 55,9 Sv I EORTC QLQ-C30 Krūties vėžio sta-
dija, simptomai

- 2010 [24]

127 65-85 metų BG, mot I SF-36v2; 
I-QOL

Šlapimo nelaikymo 
faktas

- 2011 [25]

486 V = 69,36 Sv, vyr I EORTC QLQ-C30 Prostatos vėžio sir-
gimo trukmė, eiga ir 

gydymo būdas

+ 2012 [26]

6904 45-72 metų Bp A, LTr, St Vienas klausimas Kognityvinis 
funkcionavimas

- 2012 [27]

560 V = 57 Sv I SF-36 Sergančiųjų išemine 
liga klinikinė būklė

Depresija, 
nerimas

+ 2013 [28]

6947 V = 60,4 
(moterų), 
V = 60,6 

(vyrų)

Bp A, St, LTr Vienas klausimas Depresijos 
simptomai

- 2014 [29]

855 V = 58,6 Sv, 
L5b2m

I MLHFQ Išeminės ligos 
ypatumai, laikas po 

reabilitacijos

Nerimas, 
depresija

+ 2015 [30]

172 V = 64,5 
(vyrų), 

V = 63,5 
(moterų)

BG I OAB-q Šlapimo nelaikymo 
tipas

- 2016 [31]

2 lentelė. Atrinktų straipsnių parametrų santrauka

Pastaba:
Amžius: V – vidurkis; V* - tikslus amžiaus vidurkis nenurodytas, bet kiti duomenys leidžia suprasti, kad jis didesnis už 50.
Imties tipas: Sv – tiriamieji pasižymi specifiniais sveikatos ypatumais; L – longitudinis tyrimas, žymėjimo pavyzdys: L2b2m – longitudas, dvi bangos, du metai. 
Bp – bendra populiacija. vyr - vyrai. BG – besikreipiantys į gydytoją. Mot – moterys. 
Atrankos būdas: A – atsitiktinė; LTr – Lietuvos regionas; St – stratifikuota; P – netikimybinė patogioji
Gerovės įvertinimo instrumentai: 
CLDQ – Chroniškų kepenų ligų klausimynas [32]
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vėlesnė krūties vėžio [24] ar kepenų cirozės [19] stadija sie-
josi su prastesne gerove. Ne vien sirgimas viena ar kita liga, 
bet ir ligos simptomų sunkumas taip pat siejasi su gerove. 
Ryškesni krūties vėžio simptomai (nuovargis, skausmas ir 
t.t.) siejosi su prastesne gerove [24], išeminės ligos sunku-
mas siejosi su žemesniu gerovės lygiu [28, 30]. Analizuotų 
tyrimų rezultatai leidžia įžvelgti, kad skirtingos skirtingų ligų 
formos nevienodai veikia gerovę. Pavyzdžiui, sergančiųjų 
skirtingomis kepenų cirozės formomis gyvenimo kokybė 
buvo panaši [19], tačiau sergantieji rigidine ir tremorine-
rigidine Parkinsono ligos formomis savo bendrą gyvenimo 
kokybę vertino blogiau, nei sergantieji tremorine ligos forma 
[17]. Gyvenimo kokybė taip pat skyrėsi priklausomai nuo 
šlapimo nelaikymo tipo [31]. Atliktos daugiamatės anali-
zės leidžia įžvelgti, kad gerovės ir sveikatos ryšiui gali būti 
svarbūs ir socialiniai – demografiniai [26, 31] ar asmenybės 
kintamieji [28, 30].

Penki (31,3%) iš analizuotų tyrimų kartu su gerovės ver-
tinimu apėmė ir psichikos sveikatos veiksnius, dažniausiai 
buvo vertinami nerimas ir depresija [21, 28-30], nustatoma, 
kad nerimo ir depresijos didesni įverčiai siejasi su žemesne 
gerove. Viename tyrime [27] analizuotas kognityvinis ser-
gančių asmenų funkcionavimas, o tyrimo rezultatai leidžia 
teigti, kad prastesnis kognityvinis funkcionavimas siejasi 
su mažesne gerove. 

Analizuojant rezultatus dažniausiai buvo taikoma vien-
matė statistika (koreliacijos arba grupių palyginimai), tik 
keturios studijos (25%) naudojo ir daugiamatės statistikos 
(daugialypės regresinės analizės, vienoje studijoje – medi-
acijos, tačiau sveikatos kintamieji ten buvo asmenybinių 
veiksnių ir gerovės ryšio mediatoriais) metodus, kai gerovė 
buvo priklausomas kintamasis. 

Diskusija
Realizuodami straipsnio tikslą ir bandydami atsakyti į 

įvade išsikeltus klausimus, pirmiausia aptarsime rastų ty-
rimų rezultatus, tuomet – metodologinius tyrimų trūkumus, 
galiausiai – išryškėjusias spragas atliekamų emipirinių ty-
rimų lauke.

Apibendrinant rastų tyrimų rezultatus, galima konsta-
tuoti, kad tyrimai rodo, jog sirgimas viena ar kita liga (vė-
žiu, Parkinsono liga, išemine širdies liga, reumatoidiniu 

artritu, kepenų ciroze ar šlapimo nelaikymu) yra susijęs su 
žemesne gerove, kuri dažniausiai vertinama, tiriant su svei-
kata susijusią gyvenimo kokybę. Taip pat yra įrodymų, kad 
ligai progresuojant ir sunkėjant ligos simptomams, gerovė 
prastėja. Prastesnė gerovė siejasi ir su psichikos sveikatos 
problemomis. Šie apibendrinti rezultatai iš esmės atitinka 
anksčiau Lietuvoje ar kitose šalyse atliktų tyrimų rezultatus 
[5, 8, 9]. Psichikos sveikatos problemų sąsajos su mažesne 
gerove taip pat nustatomos ir kitų tyrimų [9, 41]. Tačiau 
nepaisant gana aiškių ir neprieštaringų rezultatų, tyrimai turi 
nemažai metodologinių problemų, taip pat daug gerovės ir 
sveikatos sąsajų aspektų yra Lietuvoje netirti.

Pirmiausia, nemaža dalis analizuotų tyrimų grįsti san-
tykinai nedidelėmis imtimis. Kitas, jau didesnis trūkumas 
– imčių reprezentatyvumo stoka. Dominuoja vieno tipo 
sutrikimą turintys asmenys, dažnai tiriami vienos ar kelių 
institucijų pacientai. Tyrimai, kuriuose dalyvavo kad ir atsi-
tiktinai atrinkti gyventojai, visvien neapėmė visos Lietuvos, 
o tyrė tik vieno regiono (Vilniaus arba Kauno) respondentus. 
Pasitaikantys longitudiniai tyrimai suteikia labai svarbios 
informacijos apie gerovės pokyčius sergant viena ar kita 
liga, tačiau jie įtraukė tik sergančius respondentus ir buvo 
santykinai trumpalaikiai (9 mėnesiai – 3 metai). Dėl tyrimų 
imčių ribotumo mes neturime svarbių atsakymų į visą eilę 
klausimų: kokia yra gerovė, jei asmuo serga keliomis ligo-
mis ir kokia yra šalutinių ligų reikšmė? Kaip iš viso atrodo 
vyresnio amžiaus asmenų bendras sveikatos ir gerovės pro-
filis, sergant skirtingomis lėtinėmis ligomis? Kaip keičiasi 
gerovė po visiško pasveikimo arba lėtinių ligų atveju – pa-
siekus optimalią ligos ir jos simptomų kontrolę? Kaip skiriasi 
sveikatos ir gerovės sąsaja, jei asmuo gyvena skirtingomis 
socioekonominėmis sąlygomis? Panašius klausimus būtų 
galima vardinti ir vardinti.

Antra, gerovei vertinti naudojama dažniausiai su sveikata 
susijusios gerovės skalės, dažnai kurtos sergantiesiems spe-
cifine liga. Tai labai svarbus informacijos šaltinis, siekiant 
suprasti, kaip konkreti liga veikia asmens gerovę. Tačiau 
drauge tokių instrumentų naudojimas neleidžia matyti pla-
tesnio paveikslo. Pavyzdžiui, iš esmės nieko nežinome apie 
vyresnio amžiaus asmenų psichologinės gerovės ir sveikatos 
sąsajas. Taip pat ligai specifinių instrumentų naudojimas 
neleidžia palyginti skirtingomis ligomis sergančių asmenų 
sveikatos rodiklių reikšmės jų gerovės lygiui. 

Trečia, dauguma tyrimų apsiriboja vienmate statistine 
analize, o iš daugiamatės statistikos metodų taikyta iš esmės 
tik regresinė analizė. Tokių ribotų analizės procedūrų taiky-
mas, neįtraukiant sudėtingesnių dispersinės analizės metodų, 
mediacinės, moderacinės analizės ar modeliavimo struktū-
rinėmis lygtimis iš esmės neleidžia suprasti, kaip sveikatos 
būklės ir asmens savijautos ryšį veikia socialiniai, demogra-

EORTC QLQ-Br23 - EORTC gyvenimo kokybės klausimyno krūties vėžio modulis [33]
EORTC QLQ-C30 – EORTC gyvenimo kokybės klausimynas C30 [33]
FACT-An – Funkcinio vėžio terapijos įvertinimo anemijos skalė [34]
FACT-G – Vėžio terapijos funkcinio įvertinimo bendra skalė. [35]
I-QOL – Gyvenimo kokybės klausimynas asmenims su šlapimo nelaikymu [36]
MLHFQ – Minesotos gyvenimo su širdies sutrikimais klausimynas [37]
OAB-q – Hiperaktyvios šlapimo pūslės klausimynas [38]
SF–36 - Medicininių pasekmių klausimynas – trumpoji forma [39].
WHOQOF-BREF - PSO gyvenimo kokybės klausimynas – sutrumpintas [40]
WHOQOL-100 - PSO gyvenimo kokybė-100 (WHOQOL) klausimynas [40]
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finiai, ekonominės padėties, gaunamų gydymo paslaugų ir 
Lietuvoje veikiančios sveikatos priežiūros sistemos ypatumų 
kintamieji. O tarpkultūriniai tyrimai [7, 9] rodo, kad būtent 
šie kintamieji gali būti svarbiausi, siekiant suprasti, kaip 
vyresnio amžiaus žmonėms, susiduriantiems su sveikatos 
pablogėjimu, padėti išsaugoti gerovę.

Atlikta sisteminė analizė rodo, kad Lietuvoje trūksta 
visus gyventojus reprezentuojančių, aprėpiančių ne vieną 
sveikatos būklę ir aplinkybes tyrimų, kurių duomenys būtų 
analizuojami pasitelkiant sudėtingesnius statistinius metodus.

Išvados
1. Analizuoti tyrimai rodo, kad sirgimas viena ar kita liga 

(vėžiu, Parkinsono liga, išemine širdies liga, reumatoidiniu 
artritu, kepenų ciroze ar šlapimo nelaikymu) yra susijęs su 
žemesne gerove. Taip pat yra įrodymų, kad ligai progresuo-
jant, gerovė prastėja. Prastesnė gerovė siejasi ir su psichikos 
sveikatos problemomis. 

2. Analizuoti tyrimai pasižymi metodologiniais trūku-
mais – tyrimų dalyvių imčių repezentatyvumo stoka, ribotais 
gerovės tyrimo instrumentais bei daugiamatės statistinės 
analizės ribotu taikymu.

3. Atlikta sisteminė analizė leidžia teigti, kad Lietuvoje 
trūksta tęstinių, gyventojų struktūrą reprezentuojančių, ly-
ginančių skirtingas sveikatos būkles skirtingomis gyvenimo 
aplinkybėmis, taikančių šiuolaikinius daugiamatės statistikos 
metodus, gerovės tyrimų. 

Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba, sutarties Nr. 
MIP-010/2015.
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RELATIONSHIPS BETWEEN WELL-BEING AND 
HEALTH AMONG OLDER ADULTS IN LITHUANIA: 

SYSTEMIC REVIEW
A. Kairys, A. Bagdonas, O. Zamalijeva

Key words: health, well-being, quality of life, systematic re-
view.

Summary
Both, empirical studies and theoretical assumptions suggest 
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that well-being is a complex, multi-dimensional construct. Rese-
arch indicates that the level of well-being is determined by a va-
riety of variables and the aspects of individual’s health are often 
proposed to be the essential ones. Analysis of health and well-
being interrelations is usually accompanied by numerous obstacles 
due to influences of third variables that may by altering these re-
lations and are difficult to control for. To this day it is still unclear 
how well-being is changing during normal ageing and what role 
could health play in this process. Another important fact is that the 
link between health and well-being may depend on culture or be 
country specific. Therefore, it is necessary to examine what links 
are found between health and well-being in older Lithuanian po-
pulation. Hence, the aim of this study is to analyze the research 
of well-being and health associations conducted in Lithuanian po-
pulation of older adults using systemic review approach. In order 
to address this purpose, electronic literature searches were carried 
out in PsychInfo, Academic Search Complete, MEDLINE, SocIN-
DEX with Full Text, ERIC, Science direct and Lituanistika data-
bases. The searches yielded 897 published studies. Based on the 
title 274 studies seemed potentially suitable and were selected for 
further examination. After abstracts and full texts were screened, 

a total of 16 papers met all the inclusion criteria and were inclu-
ded in this review. Analyzed studies show that having a chronic 
disease in later life (cancer, Parkinson‘s disease, coronary artery 
disease, rheumatoid arthritis, cirrhosis or urinary incontinence) is 
indicative of lower levels of well-being. There is also evidence 
that with the progression of the disease, well-being tends to de-
crease even more. Decreased well-being outcomes are also asso-
ciated with mental health issues. Studies analyzed in this review 
have various methodological issues – nationally non-representa-
tive study samples, limited well-being assessment tools and limi-
ted utilization of multivariante statistical methods. On the whole, 
results of systemic review indicate that research of relationships 
between health and well-being in Lithuania is lacking longitudinal 
and representative population-based data that would compare va-
rious health conditions under different living circumstances while 
using modern multivariate statistics.
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