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Santrauka
Covid-19 protrūkių suvaldymui pasaulyje imtasi griežto 
karantino, kuris turi poveikį žmonių psichologinei būse-
nai. Kadangi žmogus yra socialinė būtybė, jo izoliacija 
ir draudimas gyvai pasimatyti ir bendrauti su kitais žmo-
nėmis kelia jam psichologinį stresą ir nerimą. Pirmieji 
žmogaus psichinės sveikatos pokyčiai dėl ilgalaikio ka-
rantino yra didėjantys depresijos ir nerimo sutrikimai. 
Šiame tyrime, naudojant  depresijos ir nerimo sutrikimų 
vertinimo skalės (angl. Hospital Anxiety and Depres-
sion Scale,  HADS) lietuviškąjį variantą, buvo tiriamas 
žmonių depresijos ir nerimo lygis karantino Lietuvoje 
metu (2020 m. rugsėjo mėn.) ir nesant jokių apribojimų 
(2021 m. rugsėjo mėn.). Tyrimo rezultatai parodė, jog 
moterys nerimą karantino metu jautė dažniau, negu vy-
rai. Nepriklausomai nuo to, ar buvo karantinas, medici-
nos studentai jautė didesnį nerimą, nei kitos socialinės 
grupės. Pastovų lytinį partnerį turintys asmenys surinko 
geresnius įverčius karantino metu tiek depresijos, tiek 
nerimo dalyse, o ne karantino metu šis veiksnys buvo 
reikšmingas tik nerimo įverčiui. Paaiškėjo, jog gyveni-
mas kartu su kitais asmenimis buvo apsauginis depresi-
jos ir nerimo veiksnys karantino metu.  Depresijos lygį 
HAD skalėje pasiekusių asmenų karantino metu buvo 
1/3 daugiau (atitinkamai: 6,8% ir 4,5%). Nerimo lygis 
po karantino netgi šoktelėjo, tikėtina dėl to, kad žmonės 
ilgai dirbo nuotoliniu būdu ir grįžimas į darbą  sukėlė 
papildomą socialinį nerimą.

Įvadas
PSO duomenimis, depresija užima pirmą vietą tarp ligų, 

sukeliančių neįgalumą. Manoma, jog pasaulyje nuo depresi-
jos kenčia apie 258 mln. žmonių, netgi šiek tiek daugiau turi 

nerimo sutrikimų [1]. Pandemijos ir epidemijos yra neatski-
riama žmonijos evoliucijos dalis. Vien per pastarąjį šimtmetį 
mūsų rasę užklupo ispaniškasis gripas, azijinis gripas, SARS, 
paukščių gripas, Ebola. Pandemijos metu psichinę žmonių 
būklę veikia  karantinas, izoliacija, socialinis atsiribojimas 
bei emocinės reakcijos į pandemiją. Galimos psichologinės 
reakcijos į pandemiją: stresas, pyktis, nerimas, baimė, vieni-
šumas, nuobodulys, vengimas, depresija [2]. Publikuojama 
vis daugiau tyrimų apie blogėjančią žmonių psichologinę 
sveikatą COVID-19 pandemijos metu [3,4]. Didžiajai daliai 
populiacijos pandemija turės negrįžtamų pokyčių, susijusių 
su psichine sveikata. Greitieji pokyčiai bus didėjantis depre-
sijos ir nerimo sutrikimų skaičius populiacijoje  [5], o vėliau 
pasirodys vis daugiau kitų sutrikimų, tokių kaip obsesiniai 
kompulsiniai sutrikimai, labiau išreikšti potrauminiai su-
trikimai, ryškėjančios priklausomybės, medicinos perso-
nalui  − perdegimo sindromai, didės savižudybių skaičius 
[6]. Medicinos studentai laikomi viena labiausiai depresijos 
pažeidžiamų socialinių grupių. Nepale atliktame tyrime 2020 
metais depresija sirgo kas trečias, o nerimo sutrikimus patyrė 
apie 40 proc.  medicinos studentų ir rezidentų [7].

Tyrimo tikslas − palyginti depresijos ir nerimo lygį ka-
rantino ir pokarantininiu laikotarpiu, išsiaiškinti  rizikos ir 
apsauginius veiksnius, skatinančius šių sutrikimų vystymąsi. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas Lietuvoje, naudojant internetinės  ano-

niminės apklausos metodą. Anketa buvo pildoma du kartus: 
2020 m. rugsėjo mėnesį (karantino Lietuvoje laikotarpiu) 
ir 2021m. rugsėjo mėnesį (karantinas Lietuvoje tuo metu 
nebuvo paskelbtas). Tiriamieji pildė depresijos ir nerimo 
sutrikimų vertinimo skalės (angl. Hospital Anxiety and De-
pression Scale, HADS) lietuviškąjį variantą, kurį sudaro 14 
klausimų, iš kurių  7 skirti  įvertinti paciento depresijos lygį, 
o kiti 7 klausimai − įvertinti paciento jaučiamą nerimą. Dar 
buvo klausiama tiriamojo amžius, lytis, socialinis statusas: 
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studentas (jei medicinos − prašoma pažymėti) 
ar nestudijuojantis, pastovaus lytinio partne-
rio turėjimas ir kiek žmonių gyvena kartu su 
tiriamuoju. Pirmojoje apklausoje dalyvavo 
133 tiriamieji, antrą kartą anketą užpildė 89 
dalyviai. Pirmosios apklausos dalyvių amžiaus 
vidurkis buvo 34,3 m., anketą užpildžiusių 
abu kartus amžiaus vidurkis 32,4 metai. Iš 
pakartojusių apklausą ne karantino metu 65 
buvo merginos ir 24 vaikinai. 

Gautieji duomenys apdoroti Microsoft 
Excel 2010 ir R Commander 27-1 progra-
momis. Taikyta aprašomoji statistika, kieky-
biniams kintamiesiems − vidurkiai,  kokybi-
niams − procentai. Požymių skirstiniai lyginti 
taikant chi kvadrato kriterijų (χ2). Statistinių 
hipotezių tikrinimui reikšmingumo lygmuo 
pasirinktas 0,05. 

Tyrimo rezultatai
Šiame tyrime karantino metu moterų  ne-

rimo rezultatai buvo  statistiškai reikšmingai 
didesni, negu vyrų (1 lentelė). Po karantino 
nerimą jautė gerokai daugiau moterų negu 
vyrų, tačiau tai nebuvo statistiškai reikšmin-
gas rezultatas (p=0,44). Depresijos įverčiai 
HAD skalėje tiek karantino, tiek ne karantino 
metu statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp 
lyčių.

Abiejų apklausų metu medicinos studentų 
nerimo įverčiai HAD skalėje buvo aukštesni 
už kitų specialybių studentų ar nestudijuojan-
čių  asmenų, šie rezultatai buvo statistiškai 
reikšmingi (2 lentelė). Didesni medicinos 
studentų depresijos klausimų įverčiai karan-
tino ir ne karantino metu nebuvo statistiškai 
reikšmingi. 

Pastovaus lytinio partnerio turėjimas buvo 
statistiškai reikšmingas apsauginis psicho-
loginės  asmens būklės veiksnys abiejose 
apklausose (3,4 lentelės).  Karantino metu 
apklausos dalyviai, turintys pastovų lytinį 
partnerį, parodė statistiškai reikšmingai ge-
resnius HAD depresijos ir nerimo įverčius 
(p=0,024,p=0,033). Antrojoje apklausoje, 
pasibaigus karantinui, turėjimas pastovaus 
lytinio partnerio taip pat parodė geresnius 
rezultatus HAD skalėje. Ne karantino metu  
ši aplinkybė depresijos lygiui statistiškai 
reikšmingos įtakos neturėjo (p=0,07). Neri-

mas buvo gerokai dažnesnis grupėje, kurioje tiriamieji neturėjo pastovaus 
lytinio partnerio ir ne karantino metu (p=0,04).

Gyvenimas su vienu ar daugiau asmenų viename namų ūkyje karantino 
metu pasirodė esąs apsauginis psichologinės  žmogaus būsenos veiksnys 
(5,6 lentelės). Apklausos duomenimis žmonės, kurie gyveno vieni karan-
tino metu, surinko gerokai blogesnius HAD skalės rezultatus. Depresijos 
ir nerimo įverčiai pavieniui  gyvenančių asmenų buvo gerokai didesni 
(p=0,05, p<0,01). Ne karantino metu skirtumai tarp pavieniui ir ne pavie-
niui gyvenančių asmenų nebuvo statistiškai reikšmingi. 

Palyginus depresijos lygio duomenis karantino ir ne karantino metu, 
aukštus balus (>11) surinkusių tiriamųjų sumažėjo trečdaliu. Karantino 
metu 11 ir daugiau balų surinkusių buvo 6,8 proc. tiriamųjų, ne karantino 
metu 4,5 procento. Nerimo įvertį pasiekusių tiriamųjų skaičius ne karan-
tino metu netgi šiek tiek padidėjo: pirmojoje apklausoje buvo 11,3 proc., 
o antrojoje 15,7 procento. 

Diskusija
Pasaulyje neretai pastebima tendencija, jog moterys labiau linkusios  

į nerimo sutrikimus, o vyrai − į depresijos [8]. Šiame tyrime pastebėta, 
jog moterys jautė didesnį nerimą tiek karantino metu, tiek jam pasibaigus. 
Depresijos balų skaičius statistiškai reikšmingai su lytimi nekoreliavo.  
Medicinos studentai, kaip ir buvo tikėtasi, parodė gerokai didesnius nerimo 
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1 lentelė. Nerimo priklausomybė nuo lyties.

2 lentelė. Nerimo priklausomybė nuo studijų krypties.

3 lentelė. Pastovaus lytinio partnerio turėjimo įtaka nerimui.
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rodiklius abiem laikotarpiais. Portugalijoje atliktas tyrimas parodė, jog 
medicinos studentai jaučia gerokai didesnį nerimą, nei kitų specialybių 
studentai [9]. Anksčiau minėtas tyrimas Nepale parodė, jog net 40 proc.  
visų medicinos studentų jaučia nerimą [7]. Sisteminė apžvalga su didele 
studentų imtimi irgi parodė, jog medicinos studentai serga nerimo sutriki-
mais gerokai dažniau, nei kitos socialinės grupės [10]. Depresijos įverčiai 
taip pat buvo gerokai aukštesni medicinos studentų, tačiau neperžengė 
reikšmingumo lygmens. Pastovų lytinį partnerį turintys asmenys surinko 
geresnius HAD skalės rezultatus. Nerimo lygis reikšmingai sumažėjo tiek 
karantino laikotarpiu, tiek laikotarpiu be socialinių suvaržymų. Galima 
manyti, jog pats karantinas didelės įtakos neturėjo, tiesiog asmenys, 
turintys pastovų lytinį partnerį, jaučia mažesnį nerimą. Karantino metu 
žmonės, neturintys pastovaus lytinio partnerio, jautė statistiškai reikšmin-
gai didesnius depresijos simptomus. Vadinasi, turėjimas lytinio partnerio 
buvo apsauginis depresijos vystymosi veiksnys Covid-19 karantino metu. 
Tokie pat rezultatai gauti ir apklausos,  kurioje dalyvavo beveik 700 tiria-
mųjų [11]. Asmenys, gyvenantys pavieniui, buvo labiausiai pažeidžiami 
karantino metu. Turėjimas nors vieną papildomą gyventoją namų ūkyje 
buvo apsauginis psichologinės būklės prastėjimo karantino metu veiks-
nys. Tiek nerimo, tiek depresijos įverčiai pavieniui gyvenančių asmenų 
buvo statistiškai reikšmingai mažesni karantino metu, nei jam pasibaigus. 
Jungtinėje Karalystėje atliktame tyrime Covid-19 karantino laikotarpiu 
buvo tiriama 70 tūkstančių pacientų psichologinė būklė. Paaiškėjo, jog 

labiausiai karantino ir izoliacijos buvo paveikti 
pavieniui gyvenantys žmonės, prieš tai jau tu-
rėję tam tikrą psichinę ligą, moterys, bei pras-
tesnį išsilavinimą turintys asmenys [12]. Nors 
dėl anoniminės apklausos  specifikos negalime 
pritaikyti jokių statistinių testų ir objektyviai 
palyginti, ar statistiškai reikšmingai pasikeitė 
žmonių emocinė būklė karantino metu ar ne, 
depresijos įvertį pasiekusiųjų dalyvių skaičius 
buvo 1/3 didesnis karantino metu, kaip ir buvo 
tikėtasi. Procentaliai nerimo lygis buvo 4,4 proc. 
didesnis ne karantino metu.  Galimai taip yra 
todėl, jog dauguma tiriamųjų karantino metu 
dirbo ar mokėsi iš namų, o namų aplinkoje vi-
sada nerimas yra šiek tiek slopinamas. 

Didėjantys nerimo ir depresijos sutrikimai 
pandemijos metu tai tik maža dalis žmonių psi-
chinės sveikatos sutrikdymo pandemijos metu. 
Viena iš labiausiai pandemijos pažeistų grupių 
yra vaikai ir jaunimas. Jiems psichologiniai pan-
demijos ir izoliacijos padariniai gali pasireikšti 
daug vėliau.

Išvados
1. Karantino metu moterys jautė statistiškai 

reikšmingai didesnį nerimą, negu vyrai.
2. Medicinos specialybės studentai, ne-

priklausomai nuo karantino, jautė statistiškai 
reikšmingai didesnį nerimą nei kitos socialinės 
grupės bei kitų specialybių studentai.

3. Karantino metu gyvenimas su nors vienu 
žmogumi namų ūkyje buvo papildomas psicho-
loginės asmens būklės (nerimo ir depresijos) 
apsauginis veiksnys.

4. Pastovaus lytinio partnerio turėjimas sta-
tistiškai reikšmingai apsaugojo nuo depresijos 
ir nerimo karantino metu. Ne karantino metu tai 
buvo statistiškai reikšmingas apsauginis veiks-
nys nuo nerimo.

5. Depresijos lygį HAD skalėje pasiekusių 
asmenų karantino metu buvo 1/3 daugiau (ati-
tinkamai: 6,8% ir 4,5%). Nerimo lygis po karan-
tino netgi šoktelėjo, tikėtina todėl, jog žmonės 
ilgai dirbo nuotoliniu būdu ir grįžimas į darbą 
sukėlė papildomą socialinį  nerimą. 

6. Karantinas kiekvienoje šalyje turi būti 
pasvertas ne vien iš ekonominių, švietimo ir kitų 
perspektyvų, bet ir psichologinių. Jis neabejoti-
nai turi neigiamą poveikį žmonių psichinei svei-
katai. Galima mantyti, kad šiuo metu matomi 
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4 lentelė. Pastovaus lytinio partnerio turėjimo įtaka depresijai.

5 lentelė. Kartu gyvenančių asmenų skaičiaus įtaka nerimui.

6 lentelė. Kartu gyvenančių asmenų skaičiaus įtaka depresijai.
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tik paviršutiniai Covid-19 pandemijos ir karantino sukelti 
psichologiniai sutrikimai.
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RISK AND PROTECTIVE FACTORS FOR 
DEPRESSION AND ANXIETY COMPARISON 

DURING COVID-19 LOCK DOWN VERSUS TIME 
PERIOD WITHOUT ANY SOCIAL RESTRICTIONS

K. Trukšnys, R. Strumila
Keywords: Covid-19, lockdown, mental state, depression, 

anxiety.
Summary
To ensure safety during Covid-19 society had to take dras-

tic quarantines in most of the world countries, which without any 
doubt had a huge effect on peoples mental state. Due to the fact 
that people are social beings isolation and prohibition to meet and 
communicate with other people rises psychological stress and anx-
iety. First mental health consequences because of the quarantine 
will be elevated depression and anxiety disorders. In this study us-
ing Hospital Anxiety Depression (HAD) scale Lithuanian version 
we studied people depression and anxiety levels at quarantine in 
Lithuania (2020 September), and time period without any restric-
tions (2021 September).

Results showed that women anxiety level was higher than man 
during quarantine. Medical students had higher anxiety than other 
social groups at both time periods. Subjects that had constant sex-
ual partner had better scores at both depression and anxiety dur-
ing quarantine, although this only had effect on people anxiety 
level during time with no social restrictions. It turned out that liv-
ing with another human being was protective factor for both de-
pression and anxiety during Covid-19 lockdown. Subjects that had 
depression according to HAD score were 1/3 higher during quar-
antine. In other hand anxiety level was higher after social distanc-
ing was over. We believe it is because of a safe home environment. 
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