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Pranešimo turinys 

1. Pasaulinis kontekstas: 

• 5-asis Europos darbo sąlygų klausimynas 

• MATRIX – ekonominė analizė susijusi su psichikos sveikata 

• OECD – Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi 

organizacijos duomenys. 

• Trečiasis Europos gyvenimo kokybės tyrimas (2012) 

 

2. Psichikos sutrikimų dažnumas pasaulyje ir Lietuvoje.  

 

3. Ką daro lietuviai. Iliustracija: „Kaip specialistai valdo savo 

perdegimo sindromą“.  

 

4. Rekomendacijos.  

 



 

Pasaulinis kontekstas. 

 

5-asis Europos darbo sąlygų klausimynas 



5-asis Europos darbo sąlygų klausimynas 

 

 

Ypatingai akcentuojami psichosocialiniai rizikos veiksniai,  

kaip neigiamai veikiantys darbuotojų sveikatą ir gerovę. 



Darbo laikas (1/2) 

Ilgos darbo valandos – vertinama kaip ilgesnė, negu 48 

valandų darbo savaitė: 

• 43 proc. tų, kurie patys sau darbdaviai ir neturi 

pavaldinių; 

• 54 proc. tų, kurie patys sau darbdaviai ir turi pavaldinių; 

• 11 proc. darbuotojų. 

 

Tokie asmenys atžymi prastesnę pusiausvyrą tarp darbo ir 

asmeninio gyvenimo bei daugiau sveikatos problemų.  

 



Darbo laikas (2/2) 

 

57 proc. patenkinti, 29 proc. norėtų dirbti mažiau, 14 proc. – 

daugiau.  

 

Lietuvoje, Latvijoje ir Airijoje daugiau, negu 20 proc. 

darbuotojų norėtų dirbti ilgiau (galimai susiję su krizės 

įtakoje sutrumpėjusiomis darbo valandomis).  



Psichosocialiniai veiksniai 

Pastarieji veda prie augančio streso lygio ir gali sukelti 

rimtus psichinės ir fizinės sveikatos sutrikimus.  

Galima išskirti į kelias grupes: 

1. Aukšti reikalavimai bei darbo intensyvumas; 

2. Emociniai reikalavimai;  

3. Autonomijos stoka; 

4. Etiniai konfliktai; 

5. Prasti socialiniai ryšiai; 

6. Nesaugumas susijęs su darbu visumoje bei su darbo 

vieta konkrečiai. 



Aukšti reikalavimai bei darbo intensyvumas 
(1/2) 

 

 

62 proc. atžymi, kad bent jau ¼ laiko dirba, stengiantis 

laikytis nustatytų terminų. 

 

59proc. atžymi, kad bent ¼ laiko dirba labai sparčiai. 



Aukšti reikalavimai bei darbo intensyvumas 
(2/2) 

 

Svarbu – balansas tarp įgūdžių ir užduočių sudėtingumo. 

Reikalavimai ne visada sukelia stresą – sudėtingų situacijų 

valdymas gali darbą daryti patraukliu. 

 

Bet: jei tai vyksta derinyje su palaikymo iš aplinkos 

nebuvimu, jei užduotys neatitinka gebėjimų, tai gali vesti 

prie „nesveikų“ streso lygių.  



Emociniai reikalavimai (1/4) 

 

Ten, kur iš darbuotojų reikalaujama parodyti emocijas ir 

panaudoti jausmus tam, kad įvykdyti užduotis.  

 

Emocijų slėpimas veda prie įtampos. 

 

Moterys dažniau dirba su situacijomis, kur sutinkami „pikti“ 

klientai. 

 



Emociniai reikalavimai (2/4) 

Pastovūs kontaktai su „piktais“ klientais, 
pagal lytį ir amžių 



Emociniai reikalavimai (3/4) 

Asmeninių emocijų slėpimas, pastoviai ar 
didžiąją laiko dalį, pagal lytį ir veiklos sektorių 



Emociniai reikalavimai (4/4) 

 

Perdėti emociniai reikalavimai turi neigiamą įtaką sveikatai. 

Jie gali vesti prie perdegimo sindromo (Maslach Perdegimo 

klausimynas, MBI) ar prie taip vadinamos 

depersonalizacijos.  

 

Koreliuoja su padidintu kraujo spaudimu bei kaulų-

raumenų sistemos sutrikimais (Molinier ir Flottes, 2010). 

 



Autonomijos stoka  

 

 

Didina kardiovaskulinių ligų riziką.  

 

Kuo aukštesni reikalavimai ir kuo mažiau autonomijos, tuo 

ši rizika didesnė; kaip ir psichikos sutrikimų rizika bendrai 

(Belkic ir kt., 2004; Kivimaki ir kt., 2006). 



Etiniai konfliktai 

Etiniai konfliktai gali vesti prie distreso, kuris gali būti susijęs 

su sveikatos problemomis (Dejours, 1998). 

 

Pardavimuose ir mažmeninėje prekyboje dirbantys asmenys 

5 kartus dažniau nemato prasmės ir naudos savo darbe, 

lyginant su dirbančiais medicinos ar švietimo srityse.  

 

9 proc. teigia „visą laiką“ nematantys prasmės savo darbe: 

žemiausi rodikliai pramonėje ir švietime, aukščiausi 

statybinėse specialybėse.  



Prasti socialiniai ryšiai 

Tiesiogiai koreliuoja su nebuvimu darbe, fizinėmis 

traumomis darbe, fizinės bei psichinės sveikatos 

problemomis (Lindblom, 2006; Ducharme ir kt. 2008).  

 

Juos atžymi 19 proc. darbuotojų.  

 

10 proc. teigia neturintys gerų draugų darbe. 

 

Priklausymo organizacijai jausmas gali padėti susidoroti su 

jaučiamu stresu.  



Prasta lyderystė 

Į 5-ąjį klausimyną buvo specialiai įtraukti klausimai 

vadovavimo tema. 

Rezultatai: 

• 95 proc. teigia, kad jų tiesioginis vadovas gerbia juos kaip 

asmenybes 

• 80 proc. gauna paramą iš vadovo 

• 78 proc. sulaukia atgalinio ryšio 

 

Bet – mažiau negu 70 proc. padrąsinami dalyvauti 

priimant svarbius sprendimus.  

 



Netinkamas socialinis elgesys 

 

 
Patyčios ir prievarta susiję su padidinta savižudybės rizika 

(Leymann, 1990).  



Psichinė gerovė (1/4) 

Vertintos 5 sritys: 

 

1. Pozityvi nuotaika (gera nuotaika ir gebėjimo 

atsipalaiduoti). 

 

2. Gyvybiškumas/vitališkumas (buvimas aktyviu bei 

pabudimas ryte, jaučiantis pailsėjusiu ir žvaliu). 

 

3. Bendras susidomėjimas (susidomėjimas įvairiais 

dalykais).  



Psichinė gerovė (2/4) 

Klausimai vertinami nuo 0 iki 25.  

 

Žemiau 13 atspindi blogą psichinę sveikatą ir verčia galvoti 

apie depresijos paieškas.  

 

EU27 žemesnius skaičius, negu 13 turi:  

• 22 proc. moterų 

• 18 proc. vyrų 



Psichinė gerovė (3/4) 

Pagal amžių: tie, kuriems virš 50 metų, 7 proc. dažniau 

surinko 13 ir mažiau balų, lyginant su tais, kuriems mažiau 

negu 30 metų. Tai skiriasi nuo bendros sveikatos rodiklių.  

 

Moterys profesionalės ir moterys vadovės pasižymi 

aukštesniais rizikos savo psichinei sveikatai rodikliais, negu 

vyrai atitinkamose pozicijose.  



Psichinė gerovė – šalių rezultatai (4/4) 
 

Savo psichinę sveikatą 
prasčiausiai vertina:  
 

• Lietuva – 41 proc. 

• Albanija - 39 proc. 

• Turkija - 37 proc. 

• Čekija - 32 proc. 

• Latvija - 32 proc. 

 

Savo psichinę sveikatą 
geriausiai vertina:  
 

• Norvegija – 10 proc. (vertina 
kaip prastą) 

• Nyderlandai – 10 proc. 

• Ispanija – 10 proc. 

• Airija  - 9 proc. 

• Danija  - 7 proc. 



Pagrindinės sveikatos problemos  

(per 12 mėnesių) 

Problema  Dažnumas tarp vyrų Dažnumas tarp 
moterų 

Nugaros skausmas 46 proc. 47 proc. 

Sprando, viršutinės nugaros 
dalies, viršutinių galūnių 
skausmai  

41 proc. 45 proc. 

Galvos skausmai 33 proc. 46 proc. 

Apatinių galūnių raumenų 
skausmai 

30 proc. 30 proc. 

Nemiga ar kiti miego 
sutrikimai 

16 proc. 21 proc. 

Skrandžio skausmai 12 proc. 15 proc. 

Susižalojimai  11 proc. 6 proc. 



 

Pasaulinis kontekstas. 

MATRIX – ekonominė analizė,  

susijusi su psichine sveikata darbo vietoje  

ir psichikos sutrikimų  

prevencijos programomis. 



MATRIX (1/2) 

Stresas ir perdegimo sindromas yra svarbūs psichikos 
sutrikimų rizikos veiksniai. 

 

Kiekvienas su stresu susijusio susirgimo atvejis veda prie 
maždaug 30,9 prarastų darbo dienų per metus (Mental 
Health Foundation, 2007). 

 

Europos Saugumo ir sveikatos darbe agentūra (2009) 
nustatė, kad 20 proc. asmenų skundėsi stresu darbe (EU 15) 
(30 proc. - EU 10).  

 

Didžiausias – Graikija (55 proc.), mažiausias UK (12 proc.). 



MATRIX (2/2) 

 

Ilgalaikis stresas veda prie perdegimo sindromo.  

Pvz. Švedijoje (2004) tarp 1000 darbuotojų perdegimas 
stebėtas 13 proc.: 16 proc. moterų ir 10 proc. vyrų. 

 

Dažniau tarp jaunesnių darbuotojų, negu tarp tų, kuriems 
virš 50 metų. 

 

Pikas – moterys tarp 35 ir 44 metų (21,5 proc.). 

 

Norlund ir kt. 2010 



Pasaulinis kontekstas. 

 

OECD, 2011  

(Organization for Economic Co-operation 

and Development;  

Ekonominio Bendradarbiavimo ir Vystymosi 

Organizacija) 

 

 



OECD, 2011 (1/2) 

 

 

1/5 iš darbuotojų kiekvienu momentu kenčia nuo 

psichikos sutrikimų.  

 

Kita nuomonė  - 2/5 (Wittchen ir kt. 2010).  

 



OECD, 2011 (2/2) 

 

EU27: 15 proc. kiekvienu momentu turi psichologinių ir/ar 

psichiatrinių problemų, iš jų 72 proc. vartoja 

antidepresantus.  

 

Dažniausi sutrikimai – depresija bei nerimo sutrikimai 

(Europos komisija, 2010). 



 

Pasaulinis kontekstas.  

 

3-iasis Europos gyvenimo kokybės 

klausimynas (2012). 



 Pasitenkinimas savo sveikata (1/2) 

64 proc. teigia, kad sveikata yra gera ar labai gera. 

 

9 proc. – bloga ar labai bloga (10 proc. moterų ir 8 proc. 

vyrų).  

 

Virš 65 metų amžiaus – 21 proc. moterų ir 16 proc. vyrų 

vertina savo sveikatą kaip blogą ar labai blogą. 

 

Europos vidurkis (nuo 1 iki 10) yra 7,3.  



 Pasitenkinimas savo sveikata (2/2) 



 

Psichikos sutrikimų dažnumas. 

 

Pasauliniai duomenys.   



Pagrindiniai psichikos sutrikimai Europoje (PSAO, 

2005; Psichikos sveikatos organizacija, 2007) 
Sutrikimas Dažnumas Europoje 

Depresija   6-10 proc. per metus . 17,5  savižudybių 100.000 gyventojų per 
metus  

Nerimo sutrikimai 1,7proc. 

Panikos sutrikimas 1,8 proc. 

Bipolinis sutrikimas 0,9 proc. 

Psichoaktyvių medžiagų, 
įskaitant alkoholį, 
piktnaudžiavimas 

Žalingas vartojimas: 26proc., 38proc vyrų ir 15 proc. moterų; 
priklausomybė 3-4proc.  

Psichozė 0,5proc. per metus 

Obsesinis – kompulsinis 
sutrikimas 

2-3 proc. gyvenimo eigoje 

Valgymo sutrikimai Anoreksija – 2proc.; bulimija -0,5 -1 proc. 

Asmenybės sutrikimai 4 -5 proc. 

Stresas  20 -30 proc. 

Perdegimo sindromas 13 proc. 



 

Psichikos sutrikimų dažnumas. 

 

Lietuvos duomenys.  















 

 

Ką daro lietuviai? 



43 Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra, VU, psichologas Vytis 

Valantinas 

Tyrimo Lietuvoje rezultatai (1/2) 

Specialybė 

Gydytojai 

psichiatrai 

Psichologai 

Klinikiniai Mokyklų 

N 40 51 64 

Lytis 

vyr. 

mot. 

 

9 

31 

 

5 

46 

 

3 

61 



44 Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra, psichologas Vytis 

Valantinas 

Tyrimo Lietuvoje rezultatai (2/2) 

Intencija NIEKUR nesikreipti pagalbos 

Kraskelo-Voliso H(2)=6,250, p=0,044 



 

 

Ką daryti? 



Psichinės sveikatos gerinimo programos 

(MATRIX) 

 

1. Universalios: skirtos visiems, nepriklausomai, ar jie jau 

turi kokį nors sutrikimą, ar padidintą riziką tokiam 

sutrikimui, ar ne. 

2. Tikslinės programos: skirtos tiems darbuotojams, 

kuriems nustatyta padidinta rizika psichikos 

sutrikimams. 

3. Gydymo programos: skirtos darbuotojams, kurie jau 

turi psichikos sveikatos problemų ar sutrikimų. 



Kokie intervencijos/prevencijos būdai gali 

būti naudojami? (MATRIX) 

 

• Kognityvinė ir elgesio psichoterapija 

• Kitos psichoterapinės metodikos 

• Streso valdymo programos 

• Į sprendimus orientuotos terapijos 

• Darbo vietos pagerinimas 

• Darbuotojų mokymai 

 



Rekomendacijos vadovams (5-asis Europos 

darbo sąlygų klausimynas) (1/2) 

• Sukurti pozityvų klimatą darbe, kuriame nebūtų 
diskriminacijos, prievartos ir patyčių; 

 

• Įgalinti darbuotojus, leisti jiems įdiegti pagerinimus, 
kurie įneštų aiškumo į jų vaidmenis bei užduotis; 

 

• Geras darbo „dizainas“; 

 

• Saugi aplinka darbe; 

 

• Bendradarbiavimo skatinimas; 

 

 

 

 



Rekomendacijos vadovams (5-asis Europos 

darbo sąlygų klausimynas) (2/2) 

• Skatinti darbuotojo profesinį vystymąsi bei jų mokymąsi 
visą gyvenimą; 

 

• Įsitikinti, kad darbuotojai geba atlikti darbą kokybiškai; 

 

• Skatinti tinkamą darbo/asmeninio gyvenimo balansą; 

 

• Vystyti aplinką, kurioje dėmesys kreipiamas tiek į 
kolektyvinius, tiek į individualius interesus; 

 

• Lyčių lygybės skatinimas. 

 

 

 

 

 



Asmeninis lygmuo (1/3) 

 

 

Įprastos  strategijos atgauti pusiausvyrą  gali nebeveikti 

(pailsėti, lankyti seminarus, skaityti psichologinę literatūrą, 

konsultuotis su kolegomis ir kt.).  

 



Asmeninis lygmuo (2/3) 

 

Yra dvi grupės būdų atitrūkti nuo darbo: 

Nesveiki atotrūkio būdai (angl. unhealthy escapes): 

alkoholis, izoliavimasis 

Sveiki atotrūkio būdai: humoras, relaksacija, meditacija, 

žaidimas, vakarėliai, skaitymas ir rašymas, kelionės, 

hobiai, kultūra, nešantis rezultatą fizinis aktyvumas, 

savęs puoselėjimo grupės, baidarės, žvejyba, kalnai ir t.t. 

 



Asmeninis lygmuo (3/3) 

 

 

 

„Turėkite realistiškus savęs 

puoselėjimo tikslus.  

Pernelyg sofistikuotas 

rūpinimasis savimi greitai 

nutrūksta“.  

(Albert Ellis) 

 


