
Ambulatorinių pacientų depresijos simptomų sąsaja su 
pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbo krūviu

SummARy
Aim of the study. To compare the frequency of visits to general 
practitioners and medical specialists, and number of laboratory tests 
in primary care patients with and without depressive symptoms. 
methods. Questionnaire survey consisting of seven closed-ended 
questions about demographic information and information about 
the prescribed medications to treat depression and anxiety disorders 
was performed in patients attending family doctor. Depression 
and anxiety symptoms were assessed by the Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS). According to HADS-depression 
subscale (HADS-D) scores all study subjects were divided into 
two groups: one group consisted of 24 patients with depressive 
symptoms, and the second group consisted of 79 patients without 
depressive symptoms. Data for time budget analysis were collected 
by retrospective survey. 
Results. Patients with depressive symptoms compared to patients 
without depressive symptoms more frequently attended family 
doctor for consultations, more often were referred to neurologist and 
for laboratory evaluations.
Conclusions. Depression in primary care patients results in 
increased workload of the primary health care system.
Key words. depression, outpatient visits, general practitioner, 
referrals for consultation, laboratory tests.
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ĮVAdAS

Didelis psichikos sutrikimų paplitimas yra viena 
didžiausių ir aktualiausių šiuolaikinės visuomenės sveikatos 
problemų [1, 2]. Depresija yra vienas labiausiai paplitusių 
psichinės sveikatos sutrikimų ne tik bendrojoje populiacijoje 
[3, 4], bet ir tarp ambulatoriškai pirminės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose besilankančių pacientų [1, 5, 6]. 

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis 
depresijos paplitimas siekia 3–5 proc. pasaulio gyventojų 
skaičiaus [7]. Asmenų, turinčių depresijos simptomų, skaičius 
tarp pacientų, besikreipiančių į pirminės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigas, yra dar didesnis ir siekia 5–10 proc. šių 
įstaigų aptarnaujamų asmenų [8, 9]. Kiti  tyrimai rodo, kad 

tarp vyresnio amžiaus ambulatorinių pacientų depresijos 
paplitimas gali siekti 19 ar netgi 28 proc. [2]. 

Depresinių sutrikimų neigiamas poveikis visuomenės ir 
asmens gerovei laikomas vienu didžiausių tarp visų lėtinių 
ligų [10]. Dažniausiai depresijos pasekmės yra sumažėjęs 
asmens socialinis aktyvumas, nedarbingumas, neįgalumas, 
blogesnė gyvenimo kokybė, ligotumas (didelis gretutinių ligų 
skaičius) [11, 12]. 

Yra duomenų [13, 14, 15], kad pacientai, turintys 
depresijos simptomų, žymiai dažniau lankosi pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kreipiasi į bendrosios praktikos 
gydytojus, dažniau siunčiami konsultuoti gydytojams 
specialistams, jiems daugiau atliekama laboratorinių ir 
radiologinių tyrimų palyginus su pacientais, neturinčiais 
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SANTRAuKA
Tyrimo tikslas. Palyginti ambulatorinių pacientų apsilankymų dažnį 
pas bendrosios praktikos gydytojus ir gydytojus specialistus bei 
atliktų laboratorinių tyrimų skaičių ir struktūrą tarp pacientų, turinčių 
ir neturinčių depresijos simptomų. 
metodika. Atlikta anketinė apklausa, sudaryta iš septynių uždarojo 
tipo klausimų, skirta surinkti demografinę informaciją apie tiriamąjį 
bei informaciją apie išrašytus vaistus depresijai arba nerimui gydyti. 
Depresijos ir nerimo simptomams įvertinimui naudota Ligoninės 
nerimo ir depresijos skalė (angl. Hospital Anxiety and Depression 
Scale, HADS). Pagal HADS-depresijos (HADS-D) subskalės 
rezultatus visi tiriamieji buvo suskirstyti į dvi grupes: pirmąją grupę 
sudarė 24 pacientai, turintys depresijos simptomų, antrąją grupę 
sudarė 79 pacientai, neturintys depresijos simptomų. Laiko biudžeto 
analizei surinkti retrospektyvūs tyrimo duomenys. 
Rezultatai. Per pusę metų į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą 
pakartotinai kreipėsi daugiau pacientų, turinčių depresijos simptomų, nei 
pacientų, neturinčių depresijos simptomų. Pacientai, turintys depresijos 
simptomų, lyginant su pacientais, neturinčiais depresijos simptomų, 
dažniau konsultavosi su gydytojais specialistais, ypač neurologais, be to 
jiems dažniau buvo atliekami laboratoriniai tyrimai.  
išvada. Pacientai, turintys depresijos simptomų, pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms sąlygoja didesnį darbo krūvį nei 
pacientai, neturintys depresijos simptomų.
Raktažodžiai: depresija, ambulatorinių pacientų apsilankymai, 
bendrosios praktikos gydytojas, siuntimai konsultuotis, laboratoriniai 
tyrimai.



depresijos simptomų. Manoma, kad didelis depresijos 
simptomų paplitimas visuomenėje sąlygoja didesnį pirminės 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikį, didesnį 
sveikatos priežiūros sistemos darbo krūvį ir veiklos sąnaudas 
[14].  

Tyrimo tikslas – palyginti pacientų, turinčių ir neturinčių 
depresijos simptomų, ambulatorinių apsilankymų dažnį pas 
bendrosios praktikos gydytojus ir gydytojus specialistus bei 
atliktų laboratorinių tyrimų skaičių bei struktūrą. 

TiRiAmŲJŲ KONTiNgENTAS iR TyRimO 
mETOdAi

Tyrimas buvo vykdomas 2009 m. kovo – balandžio 
mėn., taikant anketinės apklausos, testavimo ir laiko 
biudžeto analizės metodus. Tyrime dalyvavo VŠĮ Kauno 
Centro poliklinikos aptarnaujami pacientai, sulaukę 18 
metų. Tiriamojo asmens informavimo forma kartu su tyrimui 
parengta anketa bei Ligoninės nerimo ir depresijos skale 
(angl. Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) buvo 
išdalytos laukiamųjų patalpose esantiems pacientams. Iš viso 
išdalyta 200 anketų ir 200 HADS egzempliorių, iš jų grąžinta 
161 (atsako dažnis – 80,5 proc.). Iš grąžintų anketų ir HADS, 
23 tiriamųjų duomenys buvo atmesti, nes respondentai nebuvo 
registruoti VŠĮ Kauno Centro poliklinikos pacientai; dar 25 
tiriamųjų duomenys nebuvo įtraukti į tyrimą, nes anketos 
buvo ne visiškai užpildytos.  Retrospektyvųjį laiko biudžeto 
protokolą nepavyko užpildyti dar 10 tiriamųjų. Tiriamųjų 
kontingentą sudarė 103 asmenys nuo 18 iki 84 metų, iš jų: 56 
proc. moterų ir 44 proc. vyrų. Respondentų amžiaus vidurkis 
– 50 metų (95 proc. PI: 47–54). 

Anketinė apklausa. Tyrimui naudotą anketą sudarė septyni 
uždarojo tipo klausimai. Dauguma klausimų turėjo fiksuotus 
atsakymus, kai respondentai galėjo pasirinkti vieną iš dviejų 
ar daugiau atsakymų variantų. Pirmieji šeši anketos klausimai 
buvo skirti demografinei informacijai apie respondentą 
surinkti. Paskutinis klausimas buvo skirtas nustatyti, ar 
respondentui išrašyta depresijai arba nerimui gydyti skirtų 
vaistų.

Depresijos atranka. HADS sudaro 14 teiginių. Septyni 
HADS klausimai skirti depresijos simptomams (HADS-D), 
dar septyni – nerimo simptomams įvertinti. Kiekvienam 
teiginiui pateikiami keturi atsakymai, iš kurių tiriamasis 
pažymi atsakymą, kuris labiausiai atitinka jo savijautą per 
praėjusią savaitę. Kiekvienas atsakymas vertinamas nuo 0 
iki 3 balų, taigi, galimi depresijos bei nerimo subskalių testo 
rezultatai yra nuo 0 iki 21 balo [16, 17]. Tiriamieji, kurių 
depresijos subskalės HADS-D balų suma buvo 8 ir daugiau, 
vertinti kaip pacientai, turintys depresijos simptomų, o 
tiriamieji, kurių subskalės balų suma mažiau nei 8, vertinti 
kaip depresijos simptomų neturintys pacientai. 

Laiko biudžeto analizė. Šio tyrimo metu uždarojo 
protokolavimo būdu buvo fiksuojami respondentų  
ambulatorinių apsilankymų pas bendrosios praktikos 
gydytojus ir jiems suteiktų specialistų konsultacijų bei atliktų 
laboratorinių tyrimų dažnis per praėjusį pusės metų laikotarpį. 
Laiko biudžeto protokolas buvo pildomas renkant tiriamųjų 
ambulatorinių apsilankymų duomenis iš oficialių dokumentų, 
t.y. pacientų sveikatos istorijų. Laiko biudžeto fiksavimo 
protokolą sudarė trys dalys: 1) bendroji demografinė 

informacija (amžius, gyvenamoji vieta); 2) duomenys apie 
tiriamojo sveikatą, konkrečius psichinės sveikatos sutrikimus 
(depresijos ir (ar) nerimo); 3) informacija apie tiriamojo 
ambulatorinius apsilankymus, atliktų laboratorinių tyrimų 
skaičių.

Matematinė statistika. Gautų duomenų analizė atlikta 
naudojant statistinio paketo SPSS 16.0 versiją. Duomenų 
pasiskirstymo analizei taikytas Kolmogorovo ir Smirnovo 
testas. Kadangi kiekybiniai dydžiai buvo pasiskirstę 
nenormaliai, jų skirtumams vertinti naudotas Mann’o ir 
Whitney U testas. Kokybinių duomenų analizei naudotas 
chi kvadrato (c2) testas. Statistinis reikšmingumas vertintas 
p<0,05 lygmeniu, o 0,05<p<0,1 traktuotas kaip tendencija.

REZuLTATAi

Demografiniai ir klinikiniai duomenys patiekiami  
1 lentelėje. HADS-D įverčiai parodė, kad 24 pacientai (23 
proc.) turėjo depresijos simptomų, 79 (77 proc.) pacientai 
depresijos simptomų neturėjo. Depresijos simptomų dažnis 
tarp vyrų ir moterų statistiškai reikšmingai nesiskyrė. 
Anketinės apklausos metu 12 proc. pacientų nurodė 
vartojantys medikamentus depresijai gydyti.

Nustatyta, kad per pusę metų pakartotinai į pirminės 
asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ASPĮ) kreipėsi 96 proc. 
pacientų, turinčių depresijos simptomų ir 68 proc. pacientų, 
neturinčių depresijos simptomų (p=0,006) (1 pav.).

Tiriamieji, turintys depresijos simptomų, per praėjusius 
pusę metų pas bendrosios praktikos gydytoją lankėsi 
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1 lentelė. 103 pirminės sveikatos prie žiūros pacientų demografinės 
ir klinikinės charakteristikos

Amžius metais, mediana (95proc.PI) 50 (47–57)

Gyvenamoji vieta, miestas, n (proc.)  100 (97)

Šeiminė padėtis, gyveno šeimoje, n (proc.) 61 (59)

Išsilavinimas, aukštasis, n (proc.) 52 (51)

Darbinė veikla, dirbantys, n (proc.) 50 (49)

Vaistai skirti depresijai gydyti, n (proc.) 12 (12)

HADS-D>=8, n (proc.) 24 (23)

1 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal pakartotinį kreipimąsi 
į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą per paskutinį 
pusmetį 
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vidutiniškai 3,21 karto (95 proc. PI: 1,88–4,54). Tiriamieji, 
neturintys depresijos simptomų, per tą patį laikotarpį pas 
bendrosios praktikos gydytoją lankėsi vidutiniškai 2,27 
karto (95 proc. PI: 1,63–2,92). Tiriamieji, kuriems nustatyta 
depresijos simptomų, per pusę metų su gydytojais specialistais 
konsultavosi vidutiniškai 3,58 karto (95 proc. PI: 1,88–5,28). 
Tuo tarpu tiriamieji, kuriems nenustatyta depresijos simptomų, 
per tą patį laikotarpį su gydytojais specialistais konsultavosi 
vidutiniškai 2,05 karto (95 proc. PI: 1,32–2,78). Šie skirtumai 
statistiškai nereikšmingi.

Vertinant respondentų ambulatorinio lankymosi 
pas gydytojus specialistus dažnį, buvo analizuojama 14 
gydytojų specialistų pozicijų (pagal VŠĮ Kauno Centro 
poliklinikos personalo sąrašus): chirurgas, oftalmologas, 
otorinolaringologas (LOR), neurologas, endokrinologas, 
gastroenterologas, urologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos 
specialistas (FMR), kardiologas, reumatologas, pulmonologas, 
radiologas, endoskopuotojas, echoskopuotojas. Tiriamieji, 
turintys depresijos simptomų, statistiškai patikimai dažniau 
nei tiriamieji, neturintys depresijos simptomų, buvo siunčiami 
konsultuoti neurologui (atitinkamai 0,5 vizito ir 0,11 vizito, 
p<0,01). Dažnesnių konsultacijų tendencija tiriamiesiems, 
turintiems depresijos simptomų, palyginus su tiriamaisiais, 
neturinčiais depresijos simptomų, stebėta pas kardiologą 
(atitinkamai – 0,5 vizito ir 0,24 vizito, p<0,1), pas reumatologą 
(atitinkamai – 0,12 vizito ir 0 vizitų, p<0,1), pas radiologą 
(atitinkamai – 0,5 vizito ir 0,33 vizito, p<0,1) (2 lentelė).

Analizuojant atliktų laboratorinių tyrimų skaičių ir 
jų struktūrą tiriamųjų grupėse, nustatyta, kad pacientams, 
turintiems depresijos simptomų, atlikta vidutiniškai 2,50 
(95 proc. PI: 1,25–3,75) laboratorinių tyrimų, o pacientams, 
neturintiems depresijos simptomų, vidutiniškai 1,23 (95 
proc. PI: 0,85–1,61) tyrimai. Šis skirtumas statistiškai 
nereikšmingas. Pastebėta, kad 6–10 laboratorinių tyrimų 
žymiai dažniau buvo atliekami pacientams, turintiems 
depresijos simptomų, palyginus su pacientais, neturinčiais 
depresijos simptomų (atitinkamai – 12,5 proc. ir 1,3 proc., 
p<0,05) (2 pav.).

Palyginus atliekamų laboratorinių tyrimų struktūrą 
tiriamųjų grupėse, nustatyta, kad pacientams, turintiems 

2 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal konsultacijų su 
gydytojais specialistais skaičių
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Gydytojai 
specialistai

Suteiktų konsultacijų skaičius ir 
vidurkis 

p
HAD-D >=8 HAD-D <=7

n vidurkis n vidurkis

Chirurgas 12 0,50 21 0,27 0,834

Oftalmologas 4 0,17 11 0,14 0,978

LOR 4 0,17 16 0,2 0,859

Neurologas 12 0,5 9 0,11 0,005*

Endokrinologas 3 0,12 16 0,2 0,561

Gastroenterologas 0 0 5 0,6 0,263

Urologas 12 0,5 18 0,23 0,340

FMR 12 0,5 19 0,24 0,184

Kardiologas 15 0,62 14 0,18 0,053

Reumatologas 3 0,12 0 0 0,070

Pulmonologas 0 0 0 0 -

Radiologas 12 0,5 26 0,33 0,090

Endoskopuotojas 1 0,04 5 0,06 0,693

Echoskopuotojas 8 0,33 20 0,25 0,448

2 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal jiems atliktų laboratorinių tyrimų skaičių (proc.)

depresijos simptomų, buvo atliekama patikimai daugiau 
šlapimo tyrimų nei pacientams, neturintiems depresijos 
simptomų (atitinkamai – 0,71 ir 0,27, p<0,05). Pastebėta 
tendencija daugiau atliekamų biocheminių tyrimų pacientams, 
turintiems depresijos simptomus, lyginant su pacientais, 
neturinčiais depresijos simptomų (atitinkamai – 1,25 ir 0,54, 
p<0,1). (3 lentelė)

diSKuSiJA
Šio tyrimo metu buvo vertinamas depresijos simptomų 

paplitimas tarp pacientų, besilankančių pirminės asmens 
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sveikatos priežiūros įstaigoje, ir depresijos simptomų sąsaja su 
ambulatorinių pacientų apsilankymų skaičiumi bei pirminės 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbo krūviu. Nustatyta, 
kad depresijos simptomus patiria kas dešimtas šio tyrimo 
dalyvis. Taikant HADS-D subskalę, nustatyta dukart daugiau 
pacientų, patiriančių depresijos simptomus nei anketinės 
apklausos metodu. Tokie skirtingi depresijos simptomų 
paplitimo rezultatai gali būti vertinami nevienareikšmiškai. 
Viena vertus, tai gali rodyti nepakankamą depresijos atvejų 
diagnozavimą ir gydymą tarp pirminės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos pacientų. Tai atitinka literatūros duomenis, 
kad, nepaisant didelio depresijos simptomų paplitimo, iki 50 
proc. depresijos atvejų pirminės sveikatos priežiūros grandyje 
nenustatoma [9, 18]. Kita vertus, HADS yra ne depresijos 
diagnostikos, bet depresijos ir nerimo sutrikimų atrankos 
priemonė [16, 17]. Taigi, gauti depresijos simptomų paplitimo 
rezultatai, taikant testavimą HADS, turėtų būti tikslinami ir 
verifikuojami kitais depresijos diagnozavimo metodais. 

Šio tyrimo metu nustatyta, kad per pusę metų pirminės 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pakartotinai 
ambulatoriškai lankėsi beveik visi tyrimo dalyviai, kuriems 
pagal HADS-D subskalę nustatyta depresijos simptomų, 
ir kiek daugiau nei pusė tiriamųjų, kuriems nenustatyta 
depresijos simptomų. Šie tyrimo duomenys patvirtina daugelio 
kitų analogiškų tyrimų duomenis [13, 14, 15, 18]. Tačiau yra 
ir priešingų duomenų, rodančių, kad apytiksliai trečdalis 
pacientų, turinčių depresijos simptomų, nesilanko asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose [19] ir kad nėra statistiškai 
patikimo ryšio tarp ambulatorinių pacientų depresijos 
simptomų raiškos ir šių asmenų dažnesnio lankymosi pirminės 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje [20]. 

Šiuo tyrimu buvo tirta sąsaja tarp ambulatorinių 
pacientų depresijos simptomų ir ambulatorinių apsilankymų 
pas bendrosios praktikos gydytoją dažnio. Nustatyta, kad 
pacientai, turintys depresijos simptomų, per praėjusius pusę 
metų pas bendrosios praktikos gydytoją lankėsi vidutiniškai 
dažniau nei pacientai, neturintys depresijos simptomų. 
Statistiškai patikimo skirtumo nerasta, tačiau galima daryti 
prielaidą, kad tam įtakos turėjo palyginti nedidelė tiriamųjų 
imtis. Panašius depresijos simptomus patiriančių asmenų 
ambulatorinių apsilankymų dažnius pas bendrosios praktikos 
gydytoją pateikia ir kiti tyrėjai [7]. 

Analizuojant tiriamųjų ambulatorinius apsilankymus pas 
gydytojus specialistus per pusę  metų, nustatyta, kad  pacientai, 
turintys depresijos simptomų, patikimai dažniau lankėsi pas 

neurologą, dažnesnių apsilankymų tendencija pastebėta pas 
kardiologą, reumatologą ir radiologą. Galima daryti prielaidą, 
kad statistiškai reikšmingiems skirtumams gauti reikėtų 
didesnės tiriamųjų imties. Taigi, pacientai, turintys depresijos 
simptomų, sąlygoja didelį darbo krūvį ne tik bendrosios 
praktikos gydytojams, bet ir gydytojams specialistams. Tai 
galima būtų paaiškinti [7, 14, 21] pateikiamais duomenimis 
apie depresijai būdingą komorbidiškumą – didelį gretutinių 
psichinės ir fizinės sveikatos problemų skaičių bei polinkį 
į hipochondriją [22], kurie sąlygoja padidėjusį pacientų, 
turinčių depresijos simptomų, sveikatos priežiūros paslaugų 
poreikį.

Nustatėme, kad tiriamiesiems, turintiems depresijos 
simptomų, lyginant su tiriamaisiais, neturinčiais depresijos 
simptomų, buvo atlikta daugiau laboratorinių tyrimų. Tyrimo 
duomenys iš esmės atitinka kitų autorių publikacijose 
skelbiamus analogiškus duomenis [13, 14, 15, 18]. Didesnis 
pacientams, turintiems depresijos simptomų, atliekamų 
laboratorinių tyrimų skaičius gali būti paaiškintas apskritai 
dažnesniu tokių pacientų kreipimusi į pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigą, dažnesniais ambulatoriniais 
apsilankymais pas bendrosios praktikos gydytoją ir 
gydytojus specialistus. Be to, depresijos ir nerimo simptomai 
fenomenologiškai primena kai kurias somatines ligas. Taigi, 
šie pacientai jautresni stresui ir skausmui.

Remdamiesi tyrimo duomenimis, galime teigti, kad 
pacientai, turintys depresijos simptomų, sunaudoja didesnę 
dalį pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies finansinių 
ir žmogiškųjų išteklių, sąlygodami didesnį pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos ir jose dirbančių specialistų 
darbo krūvį.

Vertinant bei interpretuojant šio tyrimo duomenis, reikėtų 
paminėti keletą šio tyrimo apribojimų. Tiriamųjų imtis buvo 
sudaryta ne visiškai laikantis atsitiktinės atrankos kriterijų. 
Tiriamųjų imtis yra santykinai maža, sudaryta iš vienos 
apylinkės gyventojų, todėl galimas nepakankamas viso 
pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų aptarnaujamo 
kontingento reprezentavimas. Tiriamųjų imtis pagrįsta 
savanoriško dalyvavimo tyrime principu, todėl tyrimo 
duomenys gali ne visiškai atskleisti tikruosius ambulatorinių 
apsilankymų dažnio pas bendrosios praktikos gydytoją, 
gydytojus specialistus ir laboratorinių tyrimų skaičiaus 
skirtumus tarp depresijos simptomų turinčių ir neturinčių 
pacientų. Šio tyrimo duomenų interpretavimą riboja tai, 
kad buvo vertinti tik depresijos simptomai, o ne klinikinės 
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3 lentelė. Atliktų laboratorinių tyrimų skaičius, vidurkis ir struktūra pacientų, turinčių ir neturinčių depresijos simptomų, grupėse 

Laboratoriniai tyrimai

Atliktų laboratorinių tyrimų skaičius ir vidurkis 

pHADS-D >=8 HADS-D <=7

n vidurkis n vidurkis

Bendrasis kraujo 13 0,54 31 0,39 0,288

Biocheminiai 30 1,25 43 0,54 0,065

Glikemijos 0 0 1 0,1 0,582

Cholesterolio 0 0 1 0,1 0,582

Šlapimo 17 0,71 21 0,27 0,032*
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Eglė uRBONAViČiŪTĖ, inga duONĖLiENĖ, Robertas BuNEViČiuS
Ambulatorinių pacientų depresijos simptomų sąsaja su pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbo krūviu
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diagnozės. Be to, šio tyrimo metu nebuvo analizuojami pacientų 
kontaktai su tokiais pirminės asmens sveikatos priežiūros 
specialistais, kaip, bendrosios praktikos arba bendruomenės 
slaugytojomis, odontologais, burnos higienistais, greitosios 
medicinos pagalbos specialistais bei akušeriais-ginekologais. 
Todėl nėra tikslių duomenų apie depresijos simptomų 

turinčių ambulatorinių pacientų naudojimąsi pirminės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugomis. 

iŠVAdA 
Pacientai, turintys depresijos simptomų, pirminės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoms sąlygoja didesnį darbo krūvį nei 
pacientai, neturintys depresijos simptomų.




