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darbo tikslas: ištirti paauglių, besiskundžiančių įvairaus 
pobūdžio skausmais, psichosomatinių simptomų ryšį su tiriamų
jų psichologiniais ir psichosocialiniais ypatumais bei jų šeimų 
charakteristikomis.

uždaviniai:
• ištirti psichosomatinių skausmų struktūrą tarp kmu vaikų 

klinikoje stacionarizuotų abiejų lyčių paauglių. 
• ištirti psichosomatinių skausmų dažnį bei struktūrą, atsi

žvelgiant į paauglių psichologinius ir psichosocialinius veiks
nius, šeimos charakteristikas.

• nustatyti ryšius tarp psichosomatinių skausmų ir nerimo 
bei depresijos lygio.

• nustatyti aleksitimijos ryšį su psichosomatiniais skausmais. 
• išsiaiškinti, kokių problemų kyla paaugliams atskirose 

santykių sistemose, analizuojant visas skausmų grupes. 
tiriamąjį kontingentą sudarė 2 grupės: atvejo ir kontrolės. Į 

atvejo grupę buvo atrinkta 120 14–17 m. amžiaus paauglių (36 
berniukai ir 84 mergaitės). Paaugliai gydėsi kmu vaikų klinikos 
terapijos skyriuose. Jie skundėsi įvairaus pobūdžio skausmais 
(širdies plote juntami skausmai, krūtinės spaudimas, nugaros 
plote juntami skausmai, pilvo skausmai, galvos skausmai). Paaug
liams buvo atmesta organinė simptomatika ir po psichiatro kon
sultacijos pagal tlk10 nustatytos diagnozės: atkaklaus somato
forminio skausmo sutrikimas; psichologiniai ir elgesio faktoriai, 
susiję su sutrikimais ar ligomis, klasifikuojamais kitur. kontrolės 
grupę sudarė 240 sveikų paauglių, 14–17 m. amžiaus.

visiems tiriamiesiems ir kontrolinės grupės paaugliams buvo 
pateikta speciali autorių sudaryta anketa, kuri padėjo išsiaiškinti 
šeimos charakteristikas ir psichosocialinius veiksnius. norėda
mi įvertinti ryšius tarp psichosomatinių skausmų ir nerimo ar 
depresijos lygio, naudojome a.s.Zigmond ir r.r.snaith nerimo 
ir depresijos skalę (angl. Hospital Anxiety and Depression scale, 
HAD). aleksitimijos požymiams įvertinti buvo pateikta užpil
dyti toronto aleksitimijos (tas20) modifikuota skalė. norė
dami išsiaiškinti, kokiose santykių sistemose paaugliams kyla 
didžiausių problemų, pateikėme nebaigtų sakinių metodiką.

rezultatai
tyrime dalyvavo 120 paauglių, besiskundžiančių psichoso

matinio pobūdžio skausmais, nuo 14 iki 17 m. amžiaus. Galvos 
skausmais skundėsi 65 paaugliai, krūtinės skausmais – 17, nuga
ros skausmais – 13 paauglių ir pilvo skausmais skundėsi 25 pa
augliai. Dažniausiai mergaičių išsakomi negalavimai buvo galvos 
skausmai (73,8 proc.). Didesnė dalis berniukų skundėsi pilvo (44,4 
proc.) ir krūtinės skausmais (30,6 proc.). atlikus statistinę analizę, 
gautas reikšmingas skirtumas (χ2=32,931; df=6; p<0,001), rodan

tis, kad psichosomatiniai negalavimai priklauso nuo lyties.
tėvų išsilavinimas bei užimamos pareigos, darbo vieta – svarbus 

socialinio šeimų statuso žymuo. Gauti rezultatai parodė, kad statis
tiškai patikimo skirtumo tarp sergančių ir sveikų paauglių tėvų išsi
lavinimo nėra (36,7 proc. ir 27,8 proc.). taip pat negauta reikšmingo 
skirtumo tarp turimos darbo vietos. atlikę atvejo ir kontrolės tyri
mų analizę, nustatėme, kad rizika susirgti psichosomatine liga 2,03 
karto didėja paaugliams, kurių vienas iš tėvų užima vadovaujančias 
pareigas (šansų santykis (šs) =2,03; 95 proc. Pi 1,29–3,38).

atliekant atvejo ir kontrolės analizę, buvo vertinami 5 veiks
niai: šeimai būdingi konfliktų sprendimo būdai, praleidžiamo 
laiko su tėvu ir motina trukmė, nerimo ar depresijos sunkumas 
bei aleksitiminių bruožų vyravimas.

Didžiausią įtaką paauglio psichosomatinei sveikatai turi alek
sitiminiai asmenybės bruožai (šs=7,54; 95 proc. Pi 4,48–10,05). 
Psichosomatinė simptomatika net 6,69 karto padidina riziką su
trikdyti paauglio emocinę būseną ir sukelti nerimo simptomus 
(šs=6,69; 95 proc. Pi 2,69–9,45). menkas kontaktas tarp paaug
lio ir tėvo, neatsižvelgimas į vaiko poreikius, dėmesį skiriant tik 
auklėjimo problemų sprendimui, 4,55 karto padidina riziką su
sirgti psichosomatine liga (šs=4,55; 95 proc. Pi 2,96–9,02).

išvados 
Paauglių, besigydančių kmuk terapijos skyriuose, psichoso

matinių negalavimų struktūroje vyrauja galvos (54,1 proc.) ir pil
vo (20,8 proc.) skausmai. skausmo lokalizacija skiriasi pagal lytį.

Paauglių šeimose iškilę konfliktai sprendžiami destrukty
viais būdais. nekonstruktyviai sprendžiamos iškilusios proble
mos šeimoje padidina psichosomatinių simptomų išsivystymo 
riziką 5,8 karto (šs=5,8; 95 proc. Pi 4,88–6,12).

Palyginti su kontroline grupe, psichosomatiniais skausmais 
besiskundžiantys paaugliai šeimoje dažniau jaučia menką tėvų dė
mesį jų emociniams ir psichologiniams poreikiams, jų tėvai buvi
mą kartu supranta tik kaip pagalbą mokymosi procese, auklėjimą.

Paauglių psichosomatinių skausmų rizika nesisieja su tėvų 
išsilavinimu.

Paaugliai, kurie skundžiasi psichosomatinio pobūdžio skaus
mais, pasižymi stipriu nerimu. Psichosomatiniai skausmai padi
dina paauglio emocinės būsenos sutrikimų ir nerimo simptomų 
atsiradimo riziką (šs=6,69; 95 proc. Pi 2,69–9,45).

sergančių paauglių psichosomatinei sveikatai būdingi alek
sitiminiai asmenybės bruožai. Paaugliams aleksitiminiai asme
nybės bruožai didina psichosomatinių skausmų atsiradimo rizi
ką (šs=7,54; 95 proc. Pi 4,48–10,05).

sutrikę santykiai su tėvu, motina, šeima bei pačiu savimi 
veikia paauglio psichikos sveikatą. 
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