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Sigita Saudargienė 2002 m. baigė Kauno kūno kultūros akademiją ir įgijo reabilitacijos ir slaugos magistro laipsnį. 
Nuo 2000 iki 2006 dirbo Telšių Psichikos sveikatos centre ir Telšių apskrities ligoninės psichiatrijos skyriuje 
(veiklos sritis – psichinių ligonių reabilitacija). 2009 rugpjūčio mėn. Kauno medicinos universitete apgynė 
disretaciją „Fizinės mankštos poveikis gydant sergančiuosius sunkia depresija“, suteiktas biomedicinos mokslų 
B11(slauga) daktaro laipsnis. Nuo 2008 m. – 2009 Plungės rajono savivaldybės administracijoje –  savivaldybės 
gydytoja. Nuo 2006 m. iki dabar dirba VšĮ „Medicinos ir finansų informacinio centro“ direktore.

Pastaruoju metu didėja mokslininkų susidomėjimas fizine 
veikla ir sportu nes, fizinė veikla yra svarbus optimalios 
sveikatos bei teigiamų emocijų elementas. Fizinė veikla 
yra svarbi ir psichikos sutrikimų turintiems asmenims. Ji ne 
tik gerina fizinį pajėgumą, bet ir palengvina naujų įgūdžių 
įsisavinimą, dalijimąsi problemomis ir ypatingais interesais, 
leidžia pasiekti geresnę fizinę formą, geresnį savęs vertinimą, 
kurti strategijas kasdienių problemų sprendimui. Fizinė 
mankšta pripažįstama veiksminga fizinės ir psichosocialinės 
sveikatos pagerinimo priemonė.kuri gali padėti žmonėms 
tiesiog jaustis gerai. Sumažinti individualią depresijos 
išsivystymo riziką ir sušvelninti depresijos simptomus. 
 
 Darbo tikslas
 Sudaryti fizinės mankštos programą ir įvertinti jos 
efektyvumą depresija sergančiųjų asmenų psichinei būklei. 
miego bei gyvenimo kokybei ir autonominiam širdies ritmo 
reguliavimui.

UžDaViniai
1. Sudaryti fizinės mankštos programą sergančiųjų 

depresija gydymui.
2. Įvertinti fizinės mankštos poveikį sergančiųjų depresija 

psichinei būklei. miego ir su sveikata susijusiai gyvenimo 
kokybei. 

3. Įvertinti fizinės mankštos efektyvumą psichinei būklei, 
miego ir gyvenimo kokybei, priklausomai nuo paciento lyties 
ir amžiaus. 

4. Įvertinti fizinės mankštos poveikį kardiovaskulinei 
funkcijai.

kontingEntas ir mEtoDai 
Tiriamąjį kontingentą sudarė 192 Telšių apskrities 

ligoninės psichiatrijos skyriaus pacientai (amžiaus vidurkis 
45,5 m., intervalas 20–67 metai), atvykę stacionariniam 
depresijos gydymui. Tiriamieji atsitiktinės atrankos būdu 
buvo suskirstyti į fizinės mankštos ir kontrolinę grupes. 
Fizinės mankštos grupė keturias savaites dalyvavo mankštos 

užsiėmimuose, o kontrolinė grupė buvo gydoma įprastai, 
nedalyvaujant jokioje papildomoje fizinėje veikloje. Abi 
grupės buvo gydomos medikamentais. Pacientai buvo tiriami 
pirmąją gydymo dieną ir po 30 dienų. 

Psichinė būklė buvo vertinta naudojant Becko depresijos 
(BDI) ir HAD (Hospital Anxiety and Depresion Scale) skales, 
miego kokybė – Pitsburgo miego kybės indeksą, su sveikata 
susijusi gyvenimo kokybė – SF-36 klausimyną, širdies ir 
kraujagyslių sistemos funkcinė būklė – aktyvios ortostazės 
mėginį.

išVaDos
1. Sudaryta fizinės mankštos programa iš aerobinio 

pobūdžio vidutinio intensyvumo ir trukmės kasdieninių fizinių 
pratimų, kurios taikymas sergantiesiems sunkia depresija  
mažina depresijos ir nerimo simptomus bei gerina subjektyvią 
miego ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, o taip pat 
širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinę būklę.

2. Žymesnis depresijos, nerimo, miego ir gyvenimo 
kokybės rodiklių gerėjimas gydymo metu stebimas fizinės 
mankštos grupėje jaunesnių asmenų tarpe. Lytis neturi 
esminės įtakos depresijos lygio mažėjimui, tačiau subjektyvi 
miego kokybė ir su sveikata susijusi gyvenimo kokybė fizinės 
mankštos poveikyje statistiškai reikšmingai labiau gerėja 
vyrams nei moterims.

3. Sergantiesiems sunkia depresija be somatikos simptomų 
fizinė mankšta gerina širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinę 
būklę, ką nusako autonominio širdies ritmo reguliavimo 
atsigavimas, ypač parasimpatinis, ir pagerėjęs širdies ritmo 
variabilumas – sumažėjusi labai lėtų dažnumų komponentė ir 
padidėjusi aukštų dažnumų komponentė, o taip pat pagerėjusi 
maksimali širdies ritmo reakcija aktyvaus ortostatinio mėginio 
metu.

4. Sergantiesiems sunkia depresija su somatikos simptomais 
fizinė mankšta mažina depresijos ir nerimo simptomus, 
subjektyvią miego ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, 
tačiau negerina širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės 
būklės.
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