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Santrauka
Tikslas. Įvertinti pacientų, patyrusių miokardo in-
farktą, depresiškumo ir nerimastingumo lygį. Išsi-
aiškinti patirtų miokardo infarktų skaičiaus, rizikos 
veiksnių ir demografinių rodiklių įtaką depresišku-
mui ir nerimastingumui.
Metodai. Tyrimas buvo atliktas anketinės apklausos 
būdu Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių 
klinikų (VULSK) Kardiologijos ir angiologijos cen-
tre ir 4-iuose kardiologinės reabilitacijos centruose. 
Atrinkti 160 pacientų po miokardo infarkto. Kie-
kviena anketa buvo pildoma individualiai, pokalbio 
metu. Anketą sudarė demografiniai, klinikiniai rodi-
kliai, psichinės sveikatos anamnezės klausimai, kar-
diovaskulinių ligų rizikos veiksniai bei Hospitalinė 
nerimo ir depresijos skalė (HADS). 
Rezultatai. 23,13% pacientų buvo nustatyti dides-
ni nerimastingumo ir 24,4% - depresiškumo ba-
lai. Regresinės analizės rezultatai parodė didesnius 
HADS nerimastingumo balus jaunesniems pacien-
tams (26-47 m.) (vidutinė HADS reikšmė 10,67) ir 
rūkantiems pacientams (vidutinė HADS reikšmė – 
10,16). Didesni HADS depresiškumo įverčiai pro-
gnozuojamai dažniau koreliavo su moteriškąja ly-
timi (vidutinė HADS reikšmė 8,66) ir fiziniu akty-
vumu (vidutinė HADS reikšmė – 8,96). Žemesnio 
išsilavinimo sąsaja buvo stebėta su depresiškumu 
(vidutinė HADS reikšmė 8,88) . Miokardo infarktų 
skaičius neturėjo įtakos nei depresiškumui, nei ne-
rimastingumui.
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Išvados. Vienas iš penkių pacientų turėjo padidėju-
sį depresiškumo ir nerimastingumo lygį. Veiksniai, 
veikiantys šias būkles, buvo jaunas amžius, mote-
riška lytis, žemesnis išsilavinimas, rūkymas ir ma-
žas fizinis aktyvumas. Miokardo infarktų skaičius 
depresiškumui ir nerimastingumui įtakos neturėjo. 
Apibendrinant, psichologinė pagalba ir gyvenimo 
būdo pakeitimas (rūkymo metimas ir didesnis fizi-
nis aktyvumas) gali padėti išvengti depresijos ir ne-
rimo atsiradimo ambulatorinio gydymo metu.

Įvadas
Miokardo infarktas (MI) yra gyvybei pavojinga būklė, 

kuri susijusi su didesne depresijos rizika. Remiantis Pasau-
lio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, prognozuo-
jama, kad iki 2020 m. pagal dažnumą depresija bus antra 
po išeminės širdies ligos (IŠL) negalios ir mirtingumo prie-
žastis pasaulyje. 

Depresiškumas ir nerimastingumas po MI yra dažnas 
sutrikimas, pasireiškiantis beveik 65% pacientų, patyrusių 
MI ir turintys įtakos apie 18% visų pacientų gyvenimo ko-
kybei [1). Tai yra pagrindinė šių pacientų negalios ir pras-
tos gyvenimo kokybės priežastis [2-5]. Depresija sergantys 
žmonės turi beveik 6 kartus didesnę mirties riziką po 6 mė-
nesių persigus MI, ir padidėjęs mirtingumo pavojus išlieka 
apie 18 mėnesių po ŪMI [6-10]. Nors po MI depresija yra 
plačiai paplitusi, tačiau ši būklė išlieka retai atpažįstama ir 
gydoma [11-12]. 

Darbo tikslas - įvertinti pacientų, patyrusių miokardo 
infarktą, depresiškumo ir nerimastingumo lygį. Išsiaiškinti 
patirtų miokardo infarktų skaičiaus, rizikos veiksnių ir de-
mografinių rodiklių įtaką depresiškumui ir nerimastingu-
mui.
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Metodai 
Tyrimas buvo atliktas anketinės apklausos būdu 

VULSK Kardiologijos ir angiologijos centre ir 4-iuose 
kardiologinės reabilitacijos centruose. Pacientų atrankos 
kriterijus – praėjęs bent vienas mėnuo nuo MI. Kiekviena 
anketa buvo pildoma individualiai, pokalbio metu. Anketą 
sudarė demografiniai (amžius, lytis, išsilavinimas, šeiminė 
padėtis), klinikiniai rodikliai (cukrinis diabetas, anksčiau 
buvę MI, arterinės hipertenzijos gydymasis), kardiovasku-
linių ligų rizikos veiksniai (rūkymas, nepakankamas fizi-
nis aktyvumas) bei Hospitalinė nerimo ir depresijos skalė 
(HADS). Atrinkti 182 pacientai, iš kurių tyrime dalyvavo 
160, nepatekusieji - pacientai, kurie sirgo depresijos ar ne-
rimo sutrikimais prieš MI, negalintys šnekėti lietuviškai 
ar rusiškai, atsisakantys dalyvauti tyrime. Fizinis aktyvu-
mas vertintas remiantis Amerikos Širdies Asociacijos re-
komendacijomis, t.y. pakankamas fizinis aktyvumas – bent 
30 min. per dieną, neturintys fizinio aktyvumo – 0 kartų 
per savaitę, mažas fizinis aktyvumas 1-3 kartai per savaitę, 
vidutinis fizinis aktyvumas 3-5 kartai per savaitę, didelis 
fizinis aktyvumas - 5-7 kartai per savaitę [ 13]. Depresišku-

mas vertintas pagal HADS skalę: depresijos nėra (0-7), riba 
(8-10), yra (11 ir daugiau).

Statistinė analizė atlikta naudojant SPSS 20.0 progra-
minės įrangos paketą. Buvo nustatyti nominalinių kintamų-
jų dažnumas ir pagrindinės statistinės intervalinių rodiklių 
charakteristikos: mažiausia ir didžiausia reikšmės, vidur-
kiai, standartiniai nuokrypiai. Ranginių įverčių vidurkių 
palyginimui pagal sociodemografinius veiksnius naudota 
faktorinė dispersinė analizė (ANOVA testas). Sociodemo-
grafinių veiksnių įtaka HADS įverčiams ir jų stiprumas 
vertintas taikant ranginę regresinę analizę.

Rezultatai
Tyrime dalyvavo 160 pacientų, iš jų - 101 vyras (63,1%) 

ir 59 moterys (36,9%). Nerimastingumo HADS balas svy-
ravo tarp 0-21 taško (vidutiniškai 7,6 ± 4,35). Kliniškai 
reikšmingas padidėjęs nerimastingumo lygis (HADS > 
11) buvo 37 pacientams (23,13%), kitų 27,27% įverčiai 
buvo ribiniai (HADS> 8) (1 paveikslas). Depresiškumo 
HADS įverčiai svyravo tarp 0-21 taško (vidutiniškai 7,49 ± 
4,38). Kliniškai reikšmingas padidėjęs depresiškumo lygis 
(HADS > 11) nustatytas 39 pacientams (24,4%), o ribinės 
vertės (HADS> 8) - 25,6% pacientams (1 paveikslas).

Buvo palyginta kaip kiekvienas sociodemografinis 
veiksnys veikia HADS įverčius (2 lentelė). Procentinis šių 
pacientų socialinių ir demografinių rodiklių pasiskirstymas 
yra pavaizduotas 1 lentelėje.

Vienas iš sociodemografinių rodiklių - lytis. Moterys po 
MI buvo linkusios labiau į depresiškumą lyginant su vy-
rais, tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo tarp nerimas-
tingumo ir moteriškosios lyties nebuvo gauta. Remiantis 
HADS vidutinė depresiškumo reikšmė 6,87 (±4,6) tarp 

 

1 lentelė. Bendroji tiriamųjų charakteristika

1 paveikslas. Depresiškumo ir nerimastingumo pasiskirtymas

Šeiminė
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vyrų ir 8,66 (± 3,7) tarp moterų (p=0,02). Vidutinė neri-
mastingumo reikšmė 7,18 (±4,6) vyrų, 8,20 (±3,9) tarp mo-
terų (p=0,154).

Pacientų amžius svyravo nuo 27 iki 93 metų, amžiaus 
vidurkis 67m. (±12,7). Jaunesni pacientai (26-47 m.) buvo 
nerimastingesni (vidutinis HADS nerimastingumo balas 
10,67) už vyresnius pacientus (70-92 m.), kurių vidutinė 
nerimastingumo reikšmė buvo 6,78, p = 0,007. Tiriant de-
presiškumo lygį skirtingose amžiaus grupėse nebuvo rasta 
statistiškai patikimų rezultatų, tačiau jaunesni pacientai su-
rinko mažesnius HADS depresijos balus, p=0,015. 

Stebėta sąsaja tarp rūkymo bei nerimastingumo. Iš tyri-
me dalyvavusių - 15,6% pacientų rūkė, jų vid. nerimastin-
gumo balas pagal HADS - 10,16 (±4,9), 77,5% nerūkantys, 
jų vid. nerimastingumo rodikliai - 7,3 (±4,1), 6,9% pacien-
tai metę rūkyti >2 m., jų vid. nerimastingumo balai – 4,55 
(±3,7) p<0,05. Tačiau tokia koreliacija su depresija nebuvo 
nustatyta.

Šiek tiek didesni depresiškumo balai buvo pacientų, 
turinčių pradinį išsilavinimą (vidutinis HADS balas 8,88 
± 3,94) lyginant su tais, kurie turėjo aukštąjį išsilavinimą 
(HADS rezultatas 6,02 ± 4,15), p = 0,003. Išsilavinimas 
pacientų nerimastingumui pasireikšti neturėjo reikšmingos 
įtakos. 

Statistiškai reikšmingas ryšys rastas tarp šeiminės pa-
dėties ir depresiškumo lygio. Vieniši asmenys buvo šiek 
tiek depresiškesni (vidutinis HADS balas 6,00±4,42), nei 
tie, kurie turėjo šeimą. Pastarųjų HADS rezultatai buvo 
mažiausi (vidutinis HADS rezultatas 3,92±0,44) p = 0,001.

Fizinio aktyvumo dažnis per savaitę nerimo atžvilgiu 
buvo statistiškai nereikšmingas, bet nustatyta, kad nespor-
tuojantys labiau linkę į depresiškumą (jų vid. depresijos ba-
las pagal HADS 8,96 (±4,1). Iš viso 64% turinčių kliniškai 
pasireiškiančių depresiškumo požymių nurodė neturintys 
fizinio krūvio (p<0,05).

Taip pat buvo ieškota sąsajų tarp miokardo infarktų 

Sociodemografiniai veiksniai N HADS (nerimas) HADS (depresija)

Vidurkis±SD p Vidurkis±SD p
Lytis Vyrai

Moterys

101

59

7,18±4,6

8,20±3,9

0.154 6,87±4,6

8,66±3,7

0.020

Amžius 26-47

48-69

70-92

15

81

64

10,67±4,37

7,61±4,54

6,78±3,81

0.007 4,40 ±3,87

7,76±4,68

7,89±3,84

0.015

Alkoholio 

vartojimas

Kiekvieną dieną

1-2 k. per mėn.

Nevartojantys

Kita 

21

48

52

39

9,19±3,84

8,33±4,92

6,56±3,86

7,05±4,21

0,051 6,71±4,79

7,85±4,74

8,37±4,43

6,34±3,23

0,107

Rūkymas Rūkantieji

Nerūkantieji

Metę rūkyti >2 m. 

25

124

11

10,16±4,9

7,3±4,1

4.55±3,7

0.001 6,72±5,15

7,79±4,17

6,64±4,30

0.417

Išsilavinimas Pradinis išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Aukštasis išsilavinimas

Kita

43

44

41

31

8.33±3,54

7,93±4,71

7,74±4,72

7,56±4,35

0.065 8,88±3,94

8,44±4,83

6,02±4,15

6,20±3,73

0.003

Šeiminė 

padėtis

Vienišas (-a)

Ištekėjusi, vedęs 

Našlys (-ė)

Išsiskyręs (-usi)

Kita

13

79

51

15

1

8,54±6,35

7,37±4,40

7,94±3,72

7,47±4,03

0,00

0,355 6,00±4,42

3,92±0,44

4,08±0,57

5,27±1,36

0,00

0,001

2 lentelė. Sociodemografinių veiksnių įtaka HADS įverčiams
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skaičiaus ir depresiškumo bei nerimastingumo, tačiau ji 
nebuvo nustatyta (4 lentelė).

Siekiant nustatyti prognozinius veiksnius, kurie galė-
tų dažniau sukelti didesnius HADS įverčius, buvo atlikta 
regresinė analizė. Kaip predisponuojantys veiksniai buvo 
naudojamos socialinės-demografinės charakteristikos: 
lytis, amžius, rūkymas ir fizinis aktyvumas. Regresinės 
analizės rezultatai parodė, kad aukštesnių HADS nerimo 
balų galima tikėtis iš jaunesnių pacientų, moteriškos lyties 
atstovių ir rūkančiųjų, tačiau fizinis aktyvumas neturėjo įta-
kos nerimo HADS įverčiui (5 lentelė). Regresinės analizės 
rezultatai buvo panašūs kalbant apie aukštesnius HADS 

depresiškumo balus: jaunesnis amžius, 
moteriškoji lytis ir mažas fizinis aktyvu-
mas buvo statistiškai reikšmingas, kaip 
nuspėjamų veiksnių aukštesniems depre-
sijos HADS balams, tačiau rūkymas ne-
turėjo sąsajos su padidėjusiu depresijos 
lygiu (6 lentelė).

Diskusija
Depresija po miokardo infarkto yra 

labai aktuali tema. Beveik pusė pacientų, 
sveikstančių po miokardo infarkto, serga 
tikrąja depresija ar yra padidėjęs depresi-
škumo lygis, o tikroji depresija pasireiš-
kia maždaug vienam iš penkių pacientų 
[14]. Larsen KK. ir kiti remiantis HADS 
[15] įrodė, kad po 3 mėnesių nuo MI 
penktadalis pacientų suserga depresija . 
Mūsų tyrimo rezultatai nesiskyrė nuo pa-
minėto literatūros šaltinio - 24% pacientų 
buvo nustatytas padidėjęs depresiškumas 
(≥ 11 balų).

Kohortinė studija, atlikta Romanelli 
J, Fauerbach JA, Bush DE ir Ziegelstein 
RC, parodė, kad depresija po ūmaus MI 
yra dažnesnė tarp pacientų, vyresnių nei 
65 m. [16]. Mūsų tyrimo rezultatai be-
veik nesiskyrė - vyresnio amžiaus tiria-
mieji turėjo aukštesnio lygio depresišku-
mo balus nei jaunesni, o jaunesni paci-
entai buvo nerimastingesni nei vyresnio 
amžiaus. Tai galima paaiškinti: vyresnio 
amžiaus pacientai turi daugiau gretutinių 
patologijų, dažnesnę mirties baimę, todėl 
jie dažniau nepatenkinti savo gyvenimo 
kokybe ir turi tendenciją sirgti depresija. 
Vis dėlto 26-47 m. pacientams (vidutinis 
HADS rezultatas - 10,67) buvo nustaty-

N HADS (nerimas) HADS (depresija)

Vidurkis ±SD p Vidurkis±SD p
Fizinis 

aktyvumas 

Neturintys fizinio aktyvumo 
– 0 k./sav.
Mažas fizinis aktyvumas - 
1-3 k./mėn.
Vidutinis fizinis aktyvumas 
3-5 k./sav.
Didelis fizinis aktyvumas 
5-7 k./sav.
Kt.

76

48

10

17

9

7,74±4,14

7,48±4,52

9,20±5,73

5,65±4,23
9,00±1,73

0,253 8,96±4,1

6,33±4,12

5,60±3,59

5,53±3,24
10,00±4,85

0,001

N HADS (nerimas) HADS (depresija)

Vidurkis±SD p Vidurkis±SD p
Miokardo 
infarktų 
skaičius 

1
2
3-7

113
35
12

7,54±4,52
7,06±3,70
9,25±4,48

0,322 7,20±4,44
8,49±4,22
7,33±4,12

0.315

Prognozuojamas 
veiksnys

Prognozuojantys 
veiksniai

Įvertis Wald 
koeficientas

P

Didesnis HADS 
nerimastingumo įvertis 
(Nagelkerke koeficientas) 
0,181

Jaunesnis amžius (26-47)
Moteriška lytis
Mažas fizinis aktyvumas
Rūkymas

1,77
0,75
0,08
1,10

7,52
4,24
0,07
5,56

0,006
0,04
0,792
0,018

Prognozuojamas 
veiksnys

Prognozuojantys 
veiksniai

Įvertis Wald 
koeficientas

P

Didesnis HADS 
depresiškumo įvertis 
(Nagelkerke koeficientas) 
0,234

Jaunesnis amžius (26-47)
Moteriška lytis
Mažas fizinis aktyvumas
Rūkymas

1,52
1,28
1,28
0,26

4,15
11,57
14,04
0,003

0,042
0,001
0,000
0,96

3 lentelė. Fizinio aktyvumo įtaka HADS įverčiams

4 lentelė. Miokardo infarktų skaičiaus įtaka HADS įverčiams

5 lentelė. Veiksniai, susiję su didesniais HADS nerimastingumo įverčiais

6 lentelė. Veiksniai, susiję su didesniais HADS depresiškumo įverčiais

tas didesnis nerimastingumas nei 70-92 metų amžiaus as-
menų (vidutinis HADS rezultatas - 6,78).

Mes nustatėme, kad moterys po ūminio miokardo in-
farkto buvo labiau linkusios į depresiškumą negu vyrai. Pa-
našūs rezultatai buvo gauti ir Ottar Bjerkeset ir kt. Jo 512 
dalyvių tyrimas taip pat parodė, kad moterys turi didesnę 
nerimo ir depresijos riziką pirmuosius 2 metus po MI [17]. 
Reikia nepamiršti, kad moterys dažniau negu vyrai krei-
piasi į gydytoją atsiradus depresijos simptomams, o vyrai 
šiuos simptomus linkę labiau maskuoti.

Yra atlikta daug studijų, kur nurodyta, kad rūkantys 
žmonės turi daugiau neigiamų gyvenimo įvykių ir psichi-
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kos problemų nei nerūkantys [18- 21]. Tiek Black ir kt., 
tiek Roy ir kt. teigia, kad nepalankios rūkančiųjų gyvento-
jų demografinės ir gyvenimo būdo sąlygos, o ne rūkymas 
savaime kelia psichiatrinių simptomų riziką [18,20]. Mūsų 
rezultatai parodė aukštesnį rūkančiųjų nerimo lygį lyginant 
su nerūkančiaisiais, tačiau mes neradome statistiškai reikš-
mingos koreliacijos tarp depresiškumo ir rūkymo. Dažniau-
sia rūkančiųjų nerimo priežastis - negalėjimas mesti rūkyti. 
Tačiau žiūrint iš kitos pusės, svarbu paminėti, kad nikoti-
nas prisideda prie didesnio nerimo lygio, nes mažina pačio 
žmogaus gebėjimą susidoroti su savo problemomis [22-23] .

Megan Teychenne, Kylie Ball ir Jo Salmon išanaliza-
vo 27 stebėjimų ir 40 intervencinių tyrimų, kurie nagrinėjo 
ryšį tarp fizinio aktyvumo lygio (t.y. dažnio, intensyvumo 
ir trukmės) ir depresijos simptomų ar tikrosios depresijos 
suaugusiems. Penkiuose stebėjimo tyrimuose ir penkiuose 
iš septynių intervencinių tyrimų buvo nustatyta, kad viduti-
nės trukmės fizinis aktyvumas buvo susijęs su sumažėjusiu 
depresijos pasireiškimu [24-33]. Tyrimai, kurie buvo skirti 
nustatyti sąsajas tarp fizinio aktyvumo intensyvumo ir de-
presijos - keturiais iš šešių stebėjimo tyrimų nustatyta, kad 
energingo intensyvumo fizinis aktyvumas buvo labiau su-
sijęs su mažesne depresijos tikimybe lyginant su mažesnio 
intensyvumo treniruotėmis [34]. Mūsų tyrime 64% pacien-
tų, turinčių padidėjusį depresiškumą, teigė nesantys fiziš-
kai aktyvūs. Nepaisant to, fizinio aktyvumo dažnis neturėjo 
įtakos HADS parametrams.

Socialinė parama gali, atsiradus depresijos simpto-
mams po miokardo infarkto, pagerinti pacientų būklę. Mes 
nustatėme, kad mažiausiu depresiškumu pasižymėjo turin-
tys antrąją pusę (jų vidutinis HADS balas 3,92), o vieniši 
pacientai turėjo didesnius depresiškumo įverčius (vidutinis 
HADS balas 6,00). Panašūs rezultatai buvo gauti Nancy 
Frasure-Smith ir kt. - neturintys depresijos simptomų pa-
cientai buvo vedę, gyvenantys su antrąja puse ar turėjo ar-
timą draugą. Socialinė parama yra labai svarbus depresijos 
prevencinis veiksnys [35].

Mūsų tyrime didžiausi depresiškumo balai lyginant tarp 
skirtingo išsilavinimo pacientų buvo tarp asmenų, turinčių 
vidurinį (vidutinis HADS balas 8,44) ar pradinės mokyklos 
ugdymo išsilavinimą (vidutinis HADS balas 8,88) lyginant 
su pacientais, kurie turėjo aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą 
(vidutinis HADS balas 6,02). Tai galima paaiškinti pajamų 
skirtumais. Pacientai, turintys aukštesnį nei vidurinis išsi-
lavinimas, atsiradus depresijos simptomams gali užtikrinti 
geresnę gyvenimo kokybę ir geresnes medicinines paslau-
gas, įskaitant profesionalią pagalbą,. Kiti mokslininkai nu-
statė, kad depresiškumo paplitimas skiriasi pagal išsilavi-
nimo laipsnį, tačiau tarp jų nėra linijinės koreliacijos [36].

Išvados
1. Vienas iš penkių pacientų turėjo padidėjusį depresi-

škumo ir nerimastingumo lygį. 
2. Veiksniai, veikiantys šias būkles, buvo jaunas am-

žius, moteriška lytis, žemesnis išsilavinimas, rūkymas ir 
mažas fizinis aktyvumas. 

3. Miokardo infarktų skaičius depresiškumui ir neri-
mastingumui įtakos neturėjo. 

4. Pacientų mokymas, psichologinės pagalbos ir gyve-
nimo būdo koregavimas (metimas rūkyti ir padidintas fi-
zinis aktyvumas) gali padėti išvengti depresijos ir nerimo 
simptomų atsiradimo ambulatorinio gydymo metu.

5. Svarbu ir toliau tirti ryšius tarp miokardo infarkto ir 
psichinės sveikatos.
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INFLUENCE OF MYOCARDIAL INFARCTION ON 
DEPRESSIVENESS AND ANXIETY 

P. Šerpytis, R. Aranauskas, A. Deksnytė, D. Maskeliūnaitė, 
J. Alunderytė

Key words: depressive symptoms, nervousness, myocardial 
infarct.

Summary
Aim. The aim of the study was to evaluate depression and 

anxiety levels for patients suffering from myocardial infarction 
(MI), therefore, to determine the quantitative impact of myocardial 
infarction, cardiovascular disease risk factors and demographic 
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indicators which directly influence depression and anxiety levels.

Methods: this study was conducted in Vilnius University 
Hospital Santariskiu Clinics, Department of Cardiology and 
Angiology and in 4 cardiological rehabilitation departments. 
We surveyed 160 patients who suffered from MI. Initial surveys 
included demographic and clinical characteristics, history of mental 
health issues, cardiovascular disease risk factors and the Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS). 

Results: 23,13% of patients had increased anxiety levels while 
24,4% of patients had higher depression levels. Ordinal regression 
analysis showed that higher HADS anxiety scores can be expected 
from younger patients aged 26-47 years (mean HADS score 10,67) 
and smokers (mean HADS score – 10,16). Higher HADS depression 
scores can be positively correlate with female gender (mean HADS 
score 8,66) and physical inactivity (mean HADS score – 8,96). 
Low education level (mean HADS score 8,88) was also related 

to increased depression risk. The number of previous MI did not 
affect depression and anxiety development. 

Conclusion:  One fourth of patients had an increased depression 
and anxiety levels. Factors influencing these disorders were 
young age, female gender, low education level, smoking and 
physical inactivity. Quantitative impact of myocardial infarction 
had no effect on depression and anxiety levels. To summarize, 
psychological assistance and change of a lifestyle (smoking 
cessation and increased physical activity) can help to prevent the 
occurrence of depression and anxiety during out-patient treatment. 
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