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Santrauka
Tyrimo tikslas − išsiaiškinti laisvalaikio poveikį psichinę
negalią turinčių asmenų psichoemocinei būklei. Tyrimo
metodai. Atlikta išplėstinė literatūros apžvalga. Mokslinių
straipsnių paieška buvo vykdoma VU prenumeruojamoje
duomenų bazėje Pubmed ir kitoje laisvai prieinamoje internetinėje mokslinių literatūros šaltinių platformoje Google Scholar, taikant straipsnių įtraukimo (neįtraukimo)
kriterijus. Apžvalgoje išanalizuotas 121 straipsnis bei kita
mokslinė medžiaga, susijusi su darbo tema. Tam tikra intervencija aprašoma 34 straipsniuose, sisteminė analizė
atlikta 12 straipsnių.Literatūros apžvalgoje išanalizuoti
63 proc. 5-7 metų senumo straipsnių, 85 proc. 5-10 metų
senumo straipsnių. Rezultatai: Nuotaikos (afektiniais)
sutrikimais sergantiems asmenims įvairi kūrybinės, muzikos bei dailės terapijos elementų turinti veikla, arba
kitokio pobūdžio aktyvi veikla, tokia, kaip ėjimas, bėgimas, fiziniai pratimai, arba ir pasyvioji veikla, pvz.,
kino terapija, teigiamai veikia pacientų psichoemocinę
būklę: padidėja motyvacija, lengviau kontroliuoti savo
emocijas bei išreikšti save, padidėja pasitikėjimas savimi,
sumažėja nuotaikos sutrikimų simptomai, atsiranda vilties teigiamiems pokyčiams. Šizoafektiniais sutrikimais
sergantiems asmenims skirtingos kūrybinės muzikos ir
dailės terapijos elementų turinčios veiklos formos bei
nekūrybinės aktyvios veiklos formos, tokios, kaip joga,
ėjimas, bėgimas, fiziniai pratimai, sodininkystės terapijos elementų turinčios ir pasyvios veiklos formos, tokios,
kaip kino terapija, teigiamai veikia pacientų psichoemocinę būklę, skatina įsitraukimą, didina pasitikėjimą
savimi, padeda išreikšti emocijas neverbaliniu būdu bei
nukreipti jas į tikslingą veiklą, mažina sutrikimų simptomus, didina norą bendrauti ir bendradarbiauti.
Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu

Įvadas
Psichinę negalią mokslininkai apibūdina kaip biologinių,
socialinių bei psichologinių veiksnių padarinį [1]. Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, Lietuvoje 2019
metais 1000 gyventojų teko 84,18 žmonės, sergantys psichikos sutrikimais ir šie skaičiai nuolat didėja [2]. Psichikos
sutrikimas suprantamas kaip kliniškai pastebimos būklės,
kurioms būdingi mąstymo, nuotaikos (emocijų) arba elgesio
pakitimai, susiję su asmeniniu distresu ir (arba) sutrikusiu visaverčiu funkcionavimu savo gyvenime bei visuomenėje [1].
Psichinėmis ligomis sergantys asmenys, kuriems patvirtina diagnozė ir nustatyta psichinė negalia, patiria daug
pokyčių savo gyvenime, tokių kaip darbo ir (ar) mėgstamos
veiklos bei dalies draugų ir asmeniui svarbių socialinių vaidmenų praradimas. Šie pokyčiai stipriai paveikia gyvenimo
būdą, sukelia sunkumų realizuoti save ir sukelia vidinę sumaištį, kuri atsiranda dėl pasikeitusio dienos režimo ar atsiradusio papildomo laisvo laiko. Ženklūs pokyčiai jaučiami
ir atliekant kasdienes veiklas bei planuojant savo laisvalaikį
[3]. Laisvalaikis yra laisvai, be išorinio spaudimo pasirenkama veikla. Tinkamai naudojant šį laiką, jaučiami teigiami
pokyčiai ne tik sveikatai, tačiau ir psichoemocinei būklei [4].
Psichoemocinė būklė – tai psichinės sveikatos komponentas, apibūdinamas ne tik nerimo, streso, depresijos
simptomų pasireiškimu, bet ir teigiamų emocijų buvimu.
Ši būklė priklauso ne tik nuo psichinės negalios buvimo ar
nebuvimo, tam įtakos turi šeima, aplinka, kultūra, ekonominė ir socialinė asmens situacija. Psichinę negalią turintys
asmenys susiduria su mažesnėmis galimybėmis ugdyti savo
sugebėjimus, jaučiama bendravimo įgūdžių stoka, sumažėja
laisvalaikio praleidimo galimybės, neretai ir motyvacija užsiimti įvairia veikla, todėl dauguma psichinę negalią turinčių
žmonių jaučiasi nevisaverčiais [5,6].
Laisvalaikio poveikis psichinę negalią turinčių asmenų
psichoemocinei būklei Lietuvoje nėra plačiai išnagrinėtas,
kadangi autoriai daugiausia dėmesio skyrė tik asmenų, sergančių depresija, psichoemocinės būklės vertinimui, taikant
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tam tikrus laisvalaikio praleidimo būdus, o į kitas psichikos
ligas bei sutrikimus dėmesys nėra labai kreipiamas. Šiame
darbe siekiama labiau įsigilinti ir nustatyti bei įvertinti laisvalaikio poveikį asmenų, sergančių afektiniais (nuotaikos)
ir šizoafektiniais sutrikimais, nustatyticatia dėl įvairių priežasčių, tai yra ligų ar sutrikimų šių asmenų psichoemocinei
būklei [7].
Tyrimo tikslas − išsiaiškinti laisvalaikio poveikį asmenų,
turinčių psichinę negalią, psichoemocinei būklei.
Tyrimo medžiaga ir metodai
Mokslinių straipsnių paieška buvo vykdoma VU prenumeruojamoje duomenų bazėje Pubmed ir kitoje laisvai
prieinamoje internetinėje mokslinių literatūros šaltinių
platformoje Google Scholar, taikant straipsnių įtraukimo
(neįtraukimo) kriterijus. Į apžvalgą įtraukti ne senesni nei
10 metų laikotarpio straipsniai, publikuoti lietuvių, anglų
kalbomis tose šalyse, kuriose tiriamieji – darbingo amžiaus
asmenys, sergantys šizoafektiniais bei nuotaikos (afektinais)
sutrikimais.
Atlikus pirminę paiešką, atmesti pasikartojantys, senesni
nei 10 metų straipsniai, publikuoti ne lietuvių ar anglų kalbomis. Peržiūrint pavadinimus, atmesti nesusiję su tema
šaltiniai. Buvo peržiūrėtos šaltinių santraukos, atmesti netinkami straipsniai, atsižvelgiant į įtraukimo (neįtraukimo)
kriterijus ir atrinkti su tema susiję straipsniai
Analizei taikytas darbo metodas – išplėstinė literatūros
apžvalga. Atlikus išplėstinės literatūros apžvalgai skirtų literatūros šaltinių paiešką, atrinkus bei susisteminus galutinius
tinkamus šaltinius, atlikta jų analizė, mokslinių straipsnių
palyginimas bei gautos informacijos apibendrinimas. Apžvalgoje išanalizuotas 121 straipsnis ir kita mokslinė medžiaga,
susijusi su darbo tema. Tam tikra intervencija aprašoma 34
straipsniuose, sisteminė analizė atlikta 12 straipsnių. Literatūros apžvalgoje išanalizuoti 63 proc. 5-7 metų senumo
straipsnių, 85 proc. 5-10 metų senumo straipsnių.
Tyrimo rezultatai
Autoriai, atlikdami tyrimus, nagrinėjo skirtingas psichinę negalią turinčių asmenų psichoemocines būsenas ir
problemas. Nagrinėdami afektiniais sutrikimais sergančių
asmenų psichoemocines problemas, nustatė, jog šie asmenys
susiduria su nerimu, jauduliu, motyvacijos stoka, malonumo
jausmo bei pasitenkinimo gyvenimu sumažėjimu, savižudiškomis mintimis, sumažėjusia saviverte, kaltės jausmu [8,9].
Kiti autoriai atkreipė dėmesį į šizoafektiniais sutrikimais
sergančių asmenų psichoemocinę būklę ir teigė, jog šie asmenys pasižymi neadekvačiomis emocijomis, uždarumu,
apatija, todėl dažnu atveju jaučiasi socialiai atskirti [10].
Autoriai atkreipė dėmesį į tokias psichoemocinės būklės

problemas kaip agresija, pyktis, sunkumas išreikšti emocijas,
vangumas [11].
Išnagrinėję literatūros šaltinius pastebime, jog psichinę
negalią turintys asmenys dažniausiai renkasi muzikos bei
dailės terapijos elementų turinčius užsiėmimus. Tai patvirtina Pietų Korėjos universitetinėje psichiatrijos ligoninėje
organizuoti ir moksliniu požiūriu tirti mandalų piešimo užsiėmimai stacionaro pacientams, sergantiems šizofrenija,
bipoliniu afektiniu sutrikimu, depresija. Pacientai galėjo
pasirinkti veiklą, priklausomai nuo jų galimybių bei norų.
28 asmenys pasirinko dailės terapijos elementų turinčius
vienos valandos užsiėmimus, kurių metu spalvino kiekvienam specialisto paruoštas mandalas, pasirinkdami tinkamas
spalvas ir spalvindami nuo apskritimo vidurio link krašto.
Baigę spalvinti pacientai dalinosi savo mintimis, įžvalgomis bei jausmais. Manoma, jog ši veikla ugdė pasitikėjimą
savimi, skatino teigiamas emocijas, teikė vilties pasiekti
nedidelius išsikeltus tikslus ir susikaupti jų siekiant, padėjo
suvaldyti ir išreikšti jausmus neverbaliniu būdu [12]. Kito
tyrimo metu buvo nagrinėjamas Psichiatrinės ambulatorijos
skyriuje taikomos muzikos terapijos elementų turinčios užimtumo veiklos poveikis šizofrenija, šizoafektiniu, bipoliniu
sutrikimu, depresija sergantiems asmenims. Muzikos klausymosi užsiėmimai truko visus metus po kartą per savaitę
[13]. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, jog jie
paskatino pacientų įsitraukimą, teigiamai veikė bendrą savijautą, padėjo pasitikėti savimi, kontroliuoti emocijas ir
nukreipti jas nuo ligos į tikslingą veiklą [14].
Teigiama, jog laisvalaikis yra asmens tapatybę formuojantis veiksnys, skirstomas į kognityvinį (naujų dalykų
mokymąsį) ir jėgų atgavimo (atsipalaidavimo). Tinkamai
pasirinkus laisvalaikį, jaučiami teigiami pokyčiai ne tik asmens funkcionavimui, tačiau ir psichoemocinei būklei [15].
Indijoje specialistų atlikto tyrimo metu buvo analizuojamas
kino filmų poveikis šizofrenija sergantiems asmenims. 2,5
valandas trukusio užsiėmimo metu pacientai balsavo bei
išrinko jiems tinkamiausią filmą. Teigiama, jog komedijos
žanro filmai pastebimai mažino pacientų nerimą, depresijos
simptomus, agresiją, priešiškumą. Specialistai teigia, jog
juokas gali turėti psichologinį poveikį nuotaikai bei savijautai
[16]. Jungtinėje Karalystėje buvo tiriama fizinio aktyvumo
nauda depresija sergantiems bei nerimo sutrikimų turintiems
asmenims. Specialistų teigimu, net ir mažo intensyvumo
pratimai, tokie, kaip ėjimas, turi tokį pat nuotaiką gerinantį
poveikį, kaip didelio efektyvumo fizinė veikla. Fiziniai pratimai sumažino depresijos simptomus ir padėjo suvaldyti nerimą [17]. Straipsniuose aprašomas ir aktyvios, ir kūrybinės
veiklos elementų poveikis depresija sergantiems asmenims.
Specialistai, naudoję dailės terapijos elementus, teigė, jog
taikant šią veiklą pastebimas depresijos ir nerimo simptomų
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bei liūdesio jausmo, neigiamų minčių mažėjimas [8].
Kitame specialistų atliktame tyrime buvo siekiama išsiaiškinti muzikos terapijos elementų poveikį asmenims,
sergantiems šizofrenija. Užsiėmimai truko 8 savaites 5 kartus
per savaitę, juose dalyvavo 49 vyrai ir 23 moterys (n=72),
kurių vidutinis amžius 34,4 metai. Valandos trukmės užsiėmimų metu pacientai dainavo, klausėsi raminamosios
muzikos, kūrė dainas, grojo įvairiais muzikos instrumentais
bei diskutavo šia tema. Apibendrinus teigiama, jog muzikos
terapija teigiamai veikia asmenų emocijas, funkcionalumą
bei gyvenimo būdą, skatina socialinį bendradarbiavimą [18].
Šizofrenija segantiems asmenims specialistai naudoja
ne tik kūrybines, tačiau ir aktyvias individualias bei grupines veiklas. Viena iš jų yra sodininkystės terapija, kurios
elementų taikymas pacientų užimtumui didino pasitikėjimą
savimi ir teikė teigiamų emocijų. Ši veikla truko 12 savaičių,
tris kartus per savaitę ir tęsėsi 90 minučių, kurių metu pacientai atliko tokias užduotis kaip sodinimas, laistymas, tręšimas,
daržovių rinkimas, maisto gaminimas bei ragavimas [19].
Aptarimas
Apibendrindami galime teigti, jog afektinių nuotaikos
sutrikimų turintys asmenys dažniausiai renkasi aktyvią grupinę veiklą, kurios metu eina pasivaikščioti, atlieka fizinius
pratimus, lanko pilateso užsiėmimus. Jie renkasi kūrybinę
grupinę ar individualią veiklą, turinčias muzikos bei dailės
terapijos elementų. Visa užimtumo veikla teigiamai veikia
pacientų psichoemocinę būklę: padidėja motyvacija, lengviau
kontroliuoti emocijas bei išreikšti save, padidėja pasitikėjimas, sumažėja nuotaikos sutrikimų simptomai, atsiranda
vilties teigiamiems pokyčiams [8,9,12,14,16,20-22].
Šizoafektinių sutrikimų turintys asmenys dažniausiai
renkasi kūrybinę veiklą grupėje, turinčią muzikos, dailės
terapijos elementų, pasyvią kino terapijos veiklą bei aktyvią veiklą, turinčią sodininkystės terapijos elementų Visi
užsiėmimai teigiamai veikia pacientų psichoemocinę būklę,
skatina įsitraukimą, didina pasitikėjimą savimi, padeda išreikšti emocijas neverbaliniu būdu ir nukreipti jas į tikslingą
veiklą, mažinti sutrikimų simptomus, didina norą bendrauti
ir bendradarbiauti [11,12,14,16,19,21,23].
Išvados
1. Išanalizavus literatūrą, nustatytos psichinę negalią
turinčių asmenų psichoemocinės problemos, tokios, kaip
liūdesys, nerimas, pyktis, agresija, apatija, motyvacijos
stoka, pakilios nuotaikos epizodai, malonumo jausmo bei
pasitenkinimo gyvenimu sumažėjimas, savižudiškos mintys,
savivertės kritimas, kaltės jausmas, uždarumas, baimė.
2. Literatūroje aprašomos dažniausiai pasirenkamos
aktyvios ir pasyvios laisvalaikio veiklos, kūrybinės ir ne-

kūrybinės, tokios, kaip ėjimas, bėgimas, fiziniai pratimai,
joga, aerobika, važiavimas dviračiu, sodininkystė, muzikos,
dailės terapijos elementų turintys užsiėmimai, galimi atlikti
grupėje arba individualiai.
3. Palyginus įvairių kūrybinių ir nekūrybinių, turinčių
terapijos elementų (muzikos, dailės, sodininkystės), aktyvių
(ėjimo, bėgimo, jogos, važiavimo dviračiu, fizinių pratimų)
bei pasyvių (kinoterapijos) laisvalaikio veiklos formų poveikį psichinę negalią turintiems asmenims, matome, jog
jos visos daro vienodai teigiamą poveikį asmenų psichoemocinei būklei.
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LEISURE EFFECTS ON PSYCHOEMOTIONAL
STATE OF INDIVIDUALS WITH MENTAL
DISABILITY
A. Rolienė, R. Jonaitienė
Keywords: mental illness, leisure activities, psichoemotional
state, mood disorders, group activities, creative activities, occupational therapy, rehabilitation.
Summary
The aim of research work: to find out the effect of leisure
effects on the psychoemotional state of persons with mental disabilities. Materials and methods: an extensive literature review was
performed in this work. The search for scientific articles was performed in the database subscribed to by VU: Pubmed and another freely available online platform of scientific literature sources: Google Scholar, using the criteria for inclusion / exclusion of
articles. The review analyzes 121 articles and other scientific materials related to the topic of the work. Some intervention is described in 34 articles, with a systematic analysis of 12 articles. In
the literature review, 63 percent. 5-7 years old articles, 85 percent.
Articles 5-10 years old. Results: for people with mood disorders,
activities with different elements of creative, music and art therapy
and non-creative, active activities such as walking, running, physical exercise and passive activities such as movie therapy, have
a positive effect on patients‘ psychoemotional status: motivation,
it becomes easier to control your emotions and express yourself,
self-confidence increases, symptoms of mood disorders decrease,
hope for positive changes appears. For people with schizoaffective
disorders, activities with different elements of creative music and
art therapy and non-creative, active activities such as yoga, walking, running, physical exercise, activities with elements of horticultural therapy and passive activities such as movie therapy have
a positive effect on patients psychoemotional state, promotes involvement, increases self-confidence, helps to express emotions
in a non-verbal way and direct them to purposeful activities, helps
to reduce the symptoms of disorders, increases the willingness to
communicate and cooperate.
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