
j. stanislavovienės daktaro disertacija „psichosocialinių 
darbo veiksnių, susijusių su depresija ir depresiškumu, 

išaiškinimas“

Pasaulio sveikatos organizacija psichikos sveikatą 
pripažįsta viena svarbiausių XXI amžiaus pradžios visuomenės 
sveikatos sričių. Manoma, kad siekiant saugoti individo bei 
visuomenės sveikatą reikia pakankamai dėmesio skirti aplinkai, 
kurioje žmogus praleidžia daugiausia laiko: darbui, mokyklai, 
šeimai. Iš visų dirbančių asmenų psichikos sveikatos sutrikimų 
dažniausiai pasitaiko depresiniai. Šiame darbe pateikiami nauji 
duomenys apie depresiškumo,  psichosocialinių darbo veiksnių 
paplitimą tarp dirbančių Vilniaus gyventojų ir su depresija 
labiausiai susijusius psichosocialinius darbo veiksnius bei jų 
derinius.

tYrimo tikslas
Nustatyti psichosocialinius darbo veiksnius, susijusius su 

depresiškumu ir kliniškai patvirtinta depresija.

UžDaViniai
1. Nustatyti depresiškumo ir didelio intensyvumo 

psichosocialinių darbo veiksnių paplitimą tarp dirbančių 
Vilniaus miesto gyventojų.

2. Nustatyti psichosocialinių darbo veiksnių derinius, 
susijusius su depresiškumu. 

3. Nustatyti psichosocialinių darbo veiksnių derinius, 
susijusius su kliniškai patvirtintos depresijos atvejais.

Darbo mEtoDologija
Šiame darbe aprašyti trijų tyrimų (bandomojo ir dviejų 

pagrindinių tyrimų) duomenys:
Bandomasis depresijai būdingų simptomų paplitimo 

tyrimas atliktas 2001–2002 metais. 
Dirbančių Vilniaus gyventojų depresiškumo tyrimas 

atliktas 2002–2004 metais Vilniuje. Tyrime dalyvavo 1412 
atsitiktinai atrinkti dirbantys asmenys, apklausti naudojant  
anketą, sudaryta iš trijų dalių (streso darbe anketa, Zungo savęs 
vertinimo skalė, demografiniai duomenys). Depresiškumo ir 
intensyvių psichosocialinių veiksnių paplitimas pateikiamas 
absoliučiais skaičiais ir procentais, apskaičiuoti 95 proc. 

pasikliautiniai intervalai (95 proc. PI). Duomenų skirtumo 
patikimumui įvertinti naudotasi c2 arba Fišerio (kai imtys 
mažos) testu. Depresiškumo ir psichosocialinių darbo veiksnių 
ryšiui nustatyti taikyta daugiafaktorinė linijinė regresinė 
analizė

Kliniškai patvirtintos depresijos ir su ją susijusių 
psichosocialinių darbo veiksnių tyrimas suplanuotas ir 
atliktas kaip atvejo ir kontrolės tyrimas. Tyrime dalyvavo 873 
darbuotojai, 291 – atvejų grupėje ir 582 – kontrolinėje grupėje. 
Ryšiams tarp psichosocialinių darbo veiksnių ir depresijos bei 
iškreipiamųjų veiksnių įtakos rezultatams nustatyti naudotasi 
logistinės regresijos metodu (binarinė logistinė regresija, 
laipsniško įtraukimo būdas)

pagrinDinės Darbo išVaDos
12,5 proc. dirbančių Vilniaus gyventojų  nustatytas 

depresiškumas. Tarp dirbančių vilniečių labiausiai paplitę 
šie intensyvūs psichosocialiniai darbo veiksniai: užduočių 
kartojimasis (68,6 proc.),  karjeros stagnacija (64,1 proc.), 
skubus darbo tempas (52,9 proc.), nepakankamas atlyginimas 
(52,2 proc.), tuo pat metu atliekamos kelios užduotys (44,9 
proc.). Maždaug trečdalis respondentų bijo prarasti darbą (38,8 
proc.), patiria nervinę įtampą (35,3 proc.) ir sunkius darbo 
periodus (30,2 proc.), dirba viršvalandžius (34,0 proc.),  atlieka 
papildomas užduotis (33,4 proc.). Protinį, fizinį ir mišraus 
pobūdžio darbą dirbančių vyrų ir moterų depresiškumo bei 
depresijos atsiradimas yra susijęs su skirtingais psichosocialinių 
darbo veiksnių deriniais. Išskirtini šie derinius sudarantys 
psichosocialiniai darbo veiksniai: nepasitenkinimas darbu, 
nepasinaudojimas turimomis žiniomis, nuomonės darbo 
klausimais nepaisymas, užduočių ir atsakomybės neaiškumas, 
prieštaringos darbo instrukcijos, darbo beprasmiškumas 
ir neužbaigtumas, blogai paskirstytas darbas, monotonija, 
pamaininis darbas, viršvalandžiai, diskomfortas, skubus 
darbo tempas, poilsio stoka ir dažnai pasikartojantys sunkūs 
darbo periodai, blogi santykiai su bendradarbiais ar vadovu, 
socialinės paramos stygius, grįžtamojo ryšio apie atliktą darbą 
nebuvimas ir baimė prarasti darbą.

Disertacijos

Jelena Stanislavovienė baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto visuomenės sveikatos magistrantūros 
studijas ir įgijo visuomenės sveikatos magistro laipsnį 2002 metais. Mokslinį darbą tęsė dirbdama Higienos 
Instituto Darbo medicinos centre ir 2009 metais Vilniaus universitete apgynė daktaro disertacija tema 
„Psichosocialinių darbo veiksnių, susijusių su depresija ir depresiškumu, išaiškinimas“. Jelena Stanislavovienė 
stažavosi Suomijos mokslinėse institucijose vykdančiose veiklą  priklausomybių srityje pagal Šiaurės šalių 
ministrų biuro stipendijų programą „Praktika šiaurės institucijose“, dalyvavo Šiurės profesinės sveikatos 
instituto ir Šiaurės alkoholio ir narkotikų tyrimų centro organizuojamuose kursuose. Visuomenės psichikos  
sveikatos tema vykdo tyrimus ir praktiškai įgyvendina projektus dirbama Higienos institute ir Valstybiniame 
psichikos sveikatos centre. Jos mokslinių interesų sritis – visuomenės psichikos sveikata, psichikos sveikata 
ir darbo aplinka.

58 BIOLOGINĖ PSICHIATRIJA IR PSICHOFARMAKOLOGIJA T. 11, Nr. 1, 2009 rugpjūtis




