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Santrauka
Depresija – itin dažnas, ilgai trunkantis psichikos svei-
katos sutrikimas, sukeliantis negalią ir didinantis bendrą 
ligų naštą. Nors dažniausiai depresija pradedama gy-
dyti medikamentais, svarbu atsižvelgti į ligos sunkumą 
ir paciento norus taikyti alternatyvius gydymo metodus. 
Pagrindinis nemedikamentinis depresijos gydymo me-
todas – psichoterapija. Jos efektyvumas nenusileidžia 
farmakologiniam gydymui, tačiau itin svarbi pacientų 
atranka ir jų motyvuotumas. Pirmojo pasirinkimo me-
todas gali būti papildomas ir gyvenimo būdo pokyčiais 
– fiziniu aktyvumu, dieta, relaksacijomis, žalingų įpročių 
nutraukimu. Tai ne tik palengvina ligos simptomus, bet 
ir apsaugo nuo gretutinių somatinių būklių. Svarbu pa-
brėžti ir socialinių santykių svarbą – išklausymas, geras 
gydytojo ir paciento ryšys gali būti vienas iš pagrindinių 
gydymo sėkmės veiksnių.

 Įvadas
Depresija − vienas iš dažniausių, ilgai trunkančių ir at-

sinaujinančių psichikos sveikatos sutrikimų. Įvairių tyrimų 
duomenimis, per visą gyvenimą ja  praserga net 12-20 pro-
centų populiacijos [1,2]. Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO) skelbia, jog depresija yra pirmaujanti neįgalumo 
priežastis pasaulyje,  smarkiai didinanti bendrą ligų naštą. 
Dažniausiai šio sutrikimo gydymas yra medikamentinis arba 
psichoterapinis, o gana dažnai ir jų abiejų derinys [1]. Iš 
medikamentų depresijai gydyti įprastai skiriami antros kartos 
antidepresantai (pvz., SSRI). Juos, kaip pirmąjį pasirinkimo 
būdą, rekomenduoja daugelis įrodymais pagrįstų gairių. Kai 
kurie pacientai gali teikti pirmenybę nefarmakologiniams 
gydymo būdams, nes vartojantiems antidepresantus, galimi 
šalutiniai reiškiniai. Juos patiria iki 63 procentų pacientų, 
vartojančių antros kartos antidepresantus,  iš to skaičiaus 
net 15 proc. sergančiųjų  tenka dėl to nutraukti gydymą [3]. 
Nemažai pacientų stigmatizuotai žvelgia į farmakologinių 
gydymo būdų taikymą įveikti psichikos ligas, todėl net ne-

sikreipia į gydymo įstaigas ir bando šias problemas įveikti 
savarankiškai. Todėl svarbu, kad visiems pacientams būtų 
suteikta galimybė rinktis nefarmakologinius gydymo meto-
dus kaip pirminį gydymo būdą arba kaip augmentaciją prie 
jau taikomo medikamentinio gydymo.

Tyrimo tikslas − įvertinti ir aptarti įrodymais pagrįstą 
mokslinę literatūrą apie nefarmakologinius depresijos gy-
dymo metodus, jų privalumus ir trūkumus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Buvo atlikta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga. 

Mokslinių straipsnių buvo ieškoma PubMed ir Google Scho-
lar duomenų bazėse. Atrinkti straipsniai, kuriuose nagrinė-
jami nefarmakologiniai depresijos gydymo būdai.

Tyrimo rezultatai
Įrodyta, jog pacientams, sergantiems lengva ar vidutinio 

sunkumo depresija, psichoterapija lygiai tiek pat efektyvi, 
kaip ir farmakoterapija ir gali būti taikoma kaip pirminis 
gydymo būdas [4]. Tiriant psichoterapija gydytus pacientus, 
nustatyta, kad 41 proc. pacientų pasiekė remisiją. Kontro-
linėje grupėje šis skaičius sudarė 21 procentą [5]. Pacientų 
atrinkimas gydyti šiuo metodu yra itin svarbus [4]. Pavyz-
džiui, atlikti skirtingų subgrupių tyrimai parodė, jog vyresnio 
amžiaus pacientams psichoterapijos  teigiamas poveikis yra 
mažesnis [5]. Vienas iš pagrindinių psichoterapijos prana-
šumų prieš farmakoterapiją – išliekantis poveikis net ir po 
nutraukto gydymo [6]. Psichoterapijos metodai, tinkantys 
sergant depresija, yra kognityvinė elgesio terapija, interper-
sonalinė psichoterapija, elgesio aktyvavimas, šeimos ir porų 
terapija, psichodinaminė psichoterapija.

Nėra aiškių įrodymų, jog kuris nors iš šių psichoterapijos 
metodų būtų pranašesnis už kitus, tačiau pasirinkimas daž-
niausiai priklauso nuo specialistų prieinamumo ir paciento 
norų [5]. Kognityvinė elgesio terapija ir interpersonalinė 
psichoterapija dažniausiai pasirenkamos kaip pirminis gy-
dymo metodas, vien dėl to, jog jos yra plačiausiai ištirtos, 
palyginus su kitomis psichoterapijos rūšimis [6].

Kognityvinė elgesio terapija nustato klaidingus mąstymo 
modelius, pacientą kamuojančias disfunkcines mintis ir kei-
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čia  jas kitomis, labiau gelbstinčiomis mintimis, siekiant 
pakeisti elgesį bei emocijas [4]. Depresijai būdingas nega-
tyvus ir savikritiškas mąstymas, kuris šios terapijos pagalba 
gali būti keičiamas į realistišką ir problemas sprendžiantį 
mąstymą. Fokusuojamasi ir į veiklas, kurios anksčiau teikė 
malonumą, bandoma padėti pacientui susigrąžinti pasiten-
kinimo pasiekimais jausmą. Neseniai atsirado ir terapijos 
atliekamos kompiuterio pagalba, kurios remiasi kognityvine 
elgesio terapija [7]. Jos gali būti naudojamos tiek individu-
aliai, tiek su specialisto pagalba.

Nors medikamentai ir psichoterapiniai metodai yra pir-
mojo pasirinkimo gydymas, tačiau gyvenimo būdo pokyčiai 
yra potencialiai saugūs ir mažai kainuojantys būdai augmen-
tuoti depresijos gydymą. Prie šių gydymo būdų galima pri-
skirti fizinį aktyvumą, dietos pokyčius, relaksacijos būdus, 
autogenines treniruotes, laisvalaikio ir darbo subalansavimą, 
rūkymo ir alkoholio vartojimo mažinimą, dėmesingo įsisą-
moninimo (angl. mindfulness) techniką [8].

Įvairių tyrimų duomenimis, aerobinės (vaikščiojimas, 
bėgimas, važiavimas dviračiu) ir anaerobinės (jėgos) treni-
ruotės gali sumažinti depresijos simptomus. Sportavimas gali 
būti veiksmingas ir kaip vienintelis gydymo metodas, ir kaip 
psichoterapijos ar medikamentinio gydymo augmentacija. 
Nustatyta, jog reguliariai sportuojantiems pacientams gali 
būti sumažintos antidepresantų dozės. Sportas didina pasi-
tikėjimą savimi, padeda įveikti stresą, turi didelį teigiamą 
poveikį bendrai sveikatos būklei [1].  Depresija susijusi su 
daugeliu gretutinių  somatinių ligų, tarp kurių − kardiovasku-
linės sistemos ligos, 2 tipo diabetas, metabolinis sindromas. 
Sportas yra itin svarbus šių ligų prevencijai ir gydymui. Fi-
zinio krūvio nauda ypač pastebima pacientams, turintiems 
kartu ir psichikos, ir somatinių sutrikimų [9]. Sveikatos 
priežiūros specialisto pagalba (pvz., kineziterapeuto), pa-
pildyta sportu, susijusi su geresniais rezultatais, palyginus 
su individualiu sportavimu [1]. Svarbu turėti ilgalaikį planą 
ir taikyti  motyvacines strategijas, kurios padėtų laikytis 
numatyto sporto plano [9].

Tyrimais nustatyta, jog itin svarbus empatiškas išklausy-
mas, stiprus terapinis paciento ir pirminės sveikatos priežiū-
ros grandies gydytojo ar psichiatro santykis [4].

Depresijos gydymas neturėtų apsiriboti vien pagrindiniais 
dviem metodais – farmakoterapija ar psichoterapija. Holisti-
niu požiūriu gydymui vienodai svarbu gyvenimo būdo poky-
čiai, stresorių valdymas, socialinė ir bendruomeninė pagalba, 
kova su stigma ir diskriminacija bei gretutinių ligų gydymas 
[4]. Dėl didelio nefarmakologinių depresijos gydymo būdų 
pasirinkimo, gydytojams tenka balansuoti tarp pacientų noro 
išbandyti farmakologinio gydymo alternatyvas  ir profesinio 
atsakingumo pasirinkti geriausią gydymo būdą, atitinkantį  
mokslinių įrodymų duomenis [3]. Svarbu, jog gydant de-

presiją būtų atsižvelgiama į ligos sunkumą, paciento norus 
ir galimybes, ieškoma alternatyvių gydymo metodų, kurie 
būtų naudojami kaip pagrindinio gydymo augmentacija .

Išvados
1. Psichoterapija gali būti taikoma kaip pirminis depre-

sijos gydymo būdas. Dėl didžiausio įrodymų kiekio, daž-
niausiai pasirenkama kognityvinė elgesio terapija ar inter-
personalinė psichoterapija. Šiam gydymo metodui itin svarbi 
pacientų atranka ir jų motyvacija.

2. Gyvenimo būdo pokyčiai, tokie kaip fizinis akty-
vumas, dieta, relaksacijos, yra saugūs ir nebrangūs būdai 
papildyti depresijos gydymą. Jie gali sumažinti reikalingas 
medikamentų dozes, teigiamai veikti gretutines somatines 
būkles. 

3. Svarbus depresijos gydymo aspektas – socialinė ir 
bendruomeninė pagalba. Išklausymas, geras paciento ir gy-
dytojo santykis lemia didesnę pasirinkto gydymo metodo 
sėkmę.
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Summary
Major depressive disorder – common, potentially long-term 

psychiatric disorder, causing disability and significantly contri-

buting to the global burden of diseases. Even though the primary 
treatment option is medication, it is important to take into consi-
deration the severity of the disease and the patient‘s intentions to 
try alternative treatment options. The main non-pharmacological 
type of treatment is psychotherapy. The efficiency of psychothe-
rapy is as high as pharmacological options, though a selection of 
patients and their motivation are extremely important. First-line 
treatment can be supported with lifestyle changes – physical acti-
vity, diet, relaxation techniques, and replacement of harmful ha-
bits. Not only does it ease the symptoms, but also prevents other 
somatic disorders. It is important to emphasize the significance of 
the physician-patient relationship. Active listening and strong par-
tnership can become one of the main factors contributing to the su-
ccess of the treatment.

Correspondence to: paulius824@gmail.com

Gauta 2022-04-04


