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SALCIUNAITE-NIKONOVE, PRANCKEVICIENE 
Lithuanian version of PCFS scale

LIETUVIŠKOS POST-COVID-19 FUNKCINĖS 
BŪKLĖS SKALĖS NAUDOJIMAS 

SUMMARY
Introduction. With the increasing number of COVID-19 cases, there 
is a growing need for tools that can assess not only the recovery 
process but also the impact of the disease on a person’s functioning 
abilities. Therefore, the aim of this study was to evaluate construct 
validity of Lithuanian version of Post-COVID-19 Functional Status 
(PCFS) Scale. 
Methods. The study was performed in two retrospective samples: 
hospitalized patients (n=133, 51.9% female, mean age 56.0 years 
old, date of assessment: 7.9±2.6 months after infection) and milder 
COVID-19 home-treated patients (n=230, 80,4% female, mean age 
35.6 years old, date of assessment: 7.4±3.5 months after infection). 
A set of self-report questionnaires was used, which consisted of the 
PCFS Scale, the assessment of subjective symptoms of COVID-19 
(acute symptoms, prolonged symptoms and cognitive complaints), 
PHQ-9 and GAD-7 scales.
Results. 25.6% of hospitalized and 40.4% of home-treated COVID-19 
patients reported functional limitations at various levels. In both 
samples, PCFS Scale scores were significantly correlated with the sum 
of acute COVID-19 symptoms (r=0.382 and r=0.259, respectively), 
the sum of prolonged COVID-19 symptoms (r=0.399 and r=0.346, 
respectively), and prolonged cognitive complains scales (r=0.346 and 
r=0.301, respectively). Subjects who had functional limitations were 
also found to have significantly higher rates of clinically significant 
depression and anxiety, compared to subjects with no limitations 
(p<0.001). 
Conclusions. Lithuanian version of the Post-COVID-19 Functional 
Status Scale can be considered as a valid instrument that can assess 
the functional status of adults with different severity of COVID-19 
after 7 months after infection.
Keywords. Post-COVID-19 Functional status scale, subjective 
COVID-19 complains, functional status, post-COVID-19 syndrome

Application of the Lithuanian version of Post-COVID-19 
Functional Status Scale  

Laura SALCIUNAITE-NIKONOVE1,2, Aiste PRANCKEVICIENE1

¹Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos psichologijos katedra, 
Kaunas, Lietuva

²Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos tyrimų institutas, 
Kaunas, Lietuva

SANTRAUKA
Įvadas. Augant COVID-19 ligos atvejų skaičiui, atsiranda vis didesnė 
reikmė instrumentų, kurie galėtų įvertinti ne tik sveikimo procesą, 
bet ir ligos pasekmes persirgusio asmens funkcionavimui. Todėl šio 
tyrimo tikslas buvo įvertinti lietuviškos Post-COVID-19 funkcinės 
būklės (PCFS) skalės versijos naudojimo galimybes ir konstrukto 
validumą.
Metodai. Tyrimas atliktas dvejose retrospektyvinėse imtyse: 
ligoninėje gydytų pacientų (n=133, 51,9 proc. moterys, vid. amžius 
56,0 m., apklausos laikas: 7,9±2,6 mėn. po susirgimo) ir lengvesnėmis 
COVID-19 formomis sirgusiųjų, kurie gydėsi namuose (n=230, 80,4 
proc. moterys, vid. amžius 35,6 m., apklausos laikas: 7,4±3,5 mėn. po 
susirgimo). Tyrimo instrumentas – savižinos anketa, sudaryta iš PCFS 
skalės, subjektyvių COVID-19 simptomų (ūmių simptomų, ilgalaikių 
simptomų ir ilgalaikių kognityvinių sunkumų) vertinimo, PHQ-9 ir 
GAD-7 skalių. 
Rezultatai. Įvairaus lygio funkcinius apribojimus patyrė 25,6 proc. 
ligoninėje ir 40,4 proc. namuose besigydžiusių COVID-19 tiriamųjų. 
PCFS skalės įverčiai ligoninėje ir namuose besigydžiusių tiriamųjų 
imtyse statistiškai reikšmingai koreliavo su ūmių COVID-19 
simptomų skalės suma (atitinkamai r=0,382 ir r=0,259), ilgalaikių 
COVID-19 simptomų skalės suma (atitinkamai r=0,399 ir r=0,346) 
ir ilgalaikių kognityvinių sunkumų skalės suma (atitinkamai r=0,346 
ir r=0,301). Nustatyta, funkcinius apribojimus patiriantys tiriamieji 
reikšmingai dažniau pasižymėjo  klinikinės depresijos ir nerimo 
sutrikimo rizika, lyginant su apribojimų nepatiriančiais (p<0,001).
Išvados. Lietuviškoji Post-COVID-19 funkcinės būklės skalės versija 
gali būti laikoma validžiu instrumentu, tinkamu vertinti COVID-19 
liga persirgusių suaugusių žmonių funkcionavimo lygį praėjus 7 mėn. 
po susirgimo. 
Raktažodžiai. Post-COVID-19 funkcinės būklės skalė, subjektyvūs 
COVID-19 simptomai, funkcinė būklė, pokovidinis sindromas
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ĮVADAS

COVID-19 liga, sukrėtusi visą pasaulį 2019 metų 
pabaigoje, vis dar kelia didelį susirūpinimą. Remiantis Lietuvos 
Statistikos departamento duomenimis (2022 m. liepos 15 
d.) [1], nuo epidemijos protrūkio pradžios, Lietuvoje buvo 
diagnozuota daugiau nei 1,073 milijono pirminių užsikrėtimo 
SARS-Cov-2 virusu atvejų. Ūmi COVID-19 ligos išraiška 
pasižymi plačiu simptomų spektru, iš kurių daugiausiai būdingi 
nuovargis, miego sutrikimai, dusulys ir kosulys, taip pat įvairių 
lokacijų skausmas, karščiavimas ir kt. [2]. Tačiau net praėjus 
ūmiam COVID-19 ligos sirgimo etapui, simptomai gali išlikti 
arba tęstis net pasveikus, įgaunant lėtinę pokovidinio sindromo 
formą (angl. post-acute COVID-19 syndrome) [3]. Potencialūs 
ilgalaikiai COVID-19 ligos simptomai gali pasireikšti per 
kvėpavimo takų infekcijas, širdies ir kraujagyslių, centrinės 
nervų ir virškinimo sistemų, kraujo, inkstų veiklos sutrikimus, 
suprastėjusius bendros savijautos rodiklius – nuovargį, raumenų 
silpnumą [4, 5], kognityvinių funkcijų blogėjimą [4, 6] bei 
psichologinius sunkumus – depresiją, nerimą, potrauminio 
streso sutrikimą ir kt. [4, 5, 7–9]. Šie simptomai gali sutrikdyti 
žmogaus fizinį aktyvumą ir kasdieninį funkcionavimą [10], 
kuriam atstatyti neretai prireikia reabilitacinių intervencijų [11].

Tam, kad būtų įvertinta reabilitacijos ir kitos pagalbos 
poreikis, pirmiausia reikalingas paciento funkcinio lygio po 
COVID-19 ligos įvertinimas. Šiam tikslui buvo sukurta Post-
COVID-19 funkcinės būklės skalė (angl. Post-COVID-19 
Functional Status Scale, PCFS) [12]. Algoritmo pavidalu 
sudaryta skalė turi 5 galutines išeitis, kurios  apibūdina  
asmens funkcionavimo lygį, įvertinus kasdieninių veiklų 
namuose ar darbe atlikimo ir gyvenimo  pobūdžio pasikėtimus 
po ligos. Autorių teigimu, skalė gali būti naudojama 
stacionaraus gydymo pabaigoje ir praėjus 4 bei 8 savaitėms 
po hospitalizacijos, siekiant įvertinti trumpalaikio atsistatymo 
po ligos lygmenį, o norint nustatyti ilgalaikes ligos pasekmes 
funkcinei būklei, rekomenduojamas 6 mėnesių po ligos 
laikotarpis [12]. Užsienyje atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad 
PCFS skalės įverčiai yra reikšmingai susiję su hospitalizacijos 
laiku [13, 14], COVID-19 ligos simptomų pasireiškimu ir jų 
intensyvumu [15], psichologiniu ir kognityviniu funkcionavimu 
po ligos, todėl gali prognozuoti šių sutrikimų atsiradimo riziką 
[13]. Taigi, Post-COVID-19 funkcinės būklės skalė gali būti 
naudinga įvertinti ne tik pacientų funkcionavimo lygį persirgus 
COVID-19 liga, tačiau ir prognozuoti ilgalaikes ligos išeitis 
bei tikslingiau numatyti pagalbos galimybes. Taigi, šiuo darbu 
buvo siekiama įvertinti lietuviškos Post-COVID-19 funkcinės 
būklės skalės konstrukto validumą, lyginant jos įverčius 
su COVID-19 liga persirgusių asmenų subjektyvių ligos 
simptomų ir emocinės savijautos rodikliais.

METODAI
Tyrimo eiga ir imtis
Tyrimas vykdytas 2021 m. gegužės–rugpjūčio mėnesiais, 

kaip projekto „COVID-19 liga persirgusių asmenų 
psichologinės sveikatos ir neuropsichologinių rodiklių 
stebėsena“ (Nr. S-DNR-20-5) dalis. Tyrime kviesti dalyvauti 
COVID-19 liga sirgę asmenys, kurie dėl ligos buvo gydomi 
ligoninėje, ir asmenys, kurie persirgo lengva arba vidutine 

ligos forma, bet ligoninėje nesigydė. Taigi, buvo sudarytos dvi 
tiriamosios imtys:

Retrospektyvinė ligoninėje gydytų pacientų imtis sudaryta 
pasinaudojant LSMU Kauno klinikinėje ligoninėje ir Santaros 
klinikose vykdomo projekto „Daugiadisciplininis Europos 
tinklas COVID-19 pandemijos tyrimams, prevencijai ir 
kontrolei” (I-MOVE-COVID-19 LTU) pacientų kontaktų 
duomenų baze (Lietuvos Bioetikos Komiteto leidimo atlikti 
tyrimą nr. L-20-3/1; 2020-07-03). Minėto projekto informuoto 
sutikimo formoje buvo numatyta teisė susisiekti su pacientais, 
kviečiant dalyvauti juos papildomuose tyrimuose. Taigi, su 
tyrime norinčiais dalyvauti pacientais tyrėjai atliko telefoninę 
apklausą.  

Retrospektyvinė lengvesnėmis COVID-19 formomis 
sirgusiųjų tiriamųjų imtis, kurie gydėsi namuose sudaryta 
kviečiant tiriamuosius dalyvauti “sniego gniūžtės” principu 
– tikslingai siunčiant internetinę savižinos tyrimo anketą 
asmenims, kurie sirgo COVID-19 liga tyrėjų aplinkoje, 
ir prašant dalintis kvietimu su žinomais kontaktais bei 
patogiosios atrankos būdu, per internetinės tyrimo anketos 
platinimą socialiniuose tinkluose. Taigi, šios imties tiriamieji 
anketas pildė patys.  

Retrospektyvinei ligoninėje gydytų pacientų ir lengvesne 
COVID-19 forma sirgusių tiriamųjų imtims tirti atitinkamai 
buvo gauti Lietuvos Bioetikos komiteto (Nr. L-20-3/1 ir Nr. 
6B-21-85) ir LSMU Bioetikos centro leidimai (Nr. BEC-157).    

Iš viso tyrime sudalyvavo 134 ligoninėje gydyti ir 255 
lengviau sirgę tiriamieji, iš kurių atitinkamai 133 (99,3 proc.) 
ir 230 (90,2 proc.) buvo įvertinti Post-COVID-19 funkcinės 
būklės skale, todėl jų duomenys buvo įtraukti į šią publikaciją. 

Tiriamųjų imčių socialinės-demografinės ir klinikinės 
charakteristikos pateiktos 1 lentelėje. 

Vertinant šiuos rodiklius, stebima, kad lyginant su 
hospitalizuotų pacientų imtimi, namuose besigydžiusių 
tiriamųjų grupė buvo jaunesnė, ją atstovavo didesnis moterų ir 
respondentų su aukštuoju išsilavinimu skaičius. Imtys taip pat 
skyrėsi klinikiniais rodikliais: hospitalizuoti pacientai dažniau 
pasižymėjo klinikinės depresijos ir nerimo rizika, nurodė 
patyrę daugiau ir ilgiau trukusių ūmių COVID-19 simptomų, 
sunkiau vertino ligos patirtį. Pastebėtina, kad tyrimo atlikimo 
laikas abejose tiriamosiose imtyse buvo panašus: apklausa 
buvo atliekama praėjus vidutiniškai 7–8 mėnesiams po 
susirgimo (p>0,05). Atsižvelgiant į stebėtą tiriamųjų imčių 
heterogeniškumą, tolimesnė rezultatų analizė buvo atliekama 
atskirose grupėse.  

Instrumentai
Tiriamųjų funkcinės būklės lygis vertintas Post-COVID-19 

funkcinės būklės (PCFS) skale [12]. Algoritmo principu sukurtą 
skalę sudaro 4 klausimai apie žmogaus savarankiškumo, 
veiklumo ir sveikatos pasikeitimus po sirgimo COVID-19 liga 
(1 pav.). Klausimai vertinami remiantis tiriamojo savižina. 
Skalės įverčiai yra gaunami sekant algoritmo žinginius. Iš viso 
skalę sudaro 5 funkcinės būklės įverčiai, prasidedantys 0 – kai 
nenurodomi jokie funkciniai apribojimai, iki 4 – kai patiriami 
sunkūs funkciniai apribojimai. Rezultatų analizės metu skalės 
įverčiai taip pat buvo grupuojami į 2 kategorijas: nepatiria 
funkcinių apribojimų (skalės įvertis 0), patiria funkcinių 
apribojimų (skalės įverčiai nuo 1 iki 4). 
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Subjektyvūs sveikatos rodikliai vertinti tyrimo autorių 
sudarytomis skalėmis. 
Ūmūs COVID-19 simptomai: prašoma nurodyti, kurie 

iš klausimyne įvardintų 29 simptomų buvo jaučiami ligos 
metu. Šie simptomai įtraukė somatinius nusiskundimus 
(karščiavimą, įvairaus pobūdžio skausmus, dusulį, skonio ir 
uoslės pasikeitimus bei kt.) ir psichologinius, kognityvinius 
bei bendros savijautos sunkumus (nerimą, depresiją, dėmesio 
ir atminties sunkumus, bendrą nuovargį ir kt.). Kiekvieną 
simptomą buvo prašoma įvertinti trimis balais – 0 (simptomas 
nepasireiškė), 1 (simptomas galimai pasireiškė), 2 (simptomas 
pasireiškė). Skalės balų suma galėjo siekti nuo 0 iki 58. Skalės 
suderinamumas geras, ligoninėje gydytų tiriamųjų imtyje 
Cronbach α=0,781, namuose besigydžiusių tiriamųjų imtyje 
Cronbach α=0,860.

Ūmių COVID-19 simptomų trukmė: tiriamųjų buvo 
prašoma nurodyti, kiek laiko truko ūmūs COVID-19 ligos 
simptomai. Atsakymo variantai pateikiami skalėje nuo 0 iki 
6, kai 0 – simptomai nebuvo jaučiami, 1 (simptomai truko iki 
vienos savaitės) – 5 (simptomai truko iki penkių savaičių), 6 – 
simptomai truko ilgiau nei 5 savaites. 

Ilgalaikiai COVID-19 simptomai: prašoma nurodyti, 

kiek laiko po persirgimo COVID-19 buvo juntami įvairūs 
ligos simptomai. Simptomų sąrašą sudarė 19 nusiskundimų, 
kurių trukmė buvo vertinta 6 balais vienos savaitės intervalu, 
kai 1 – simptomai truko iki savaitės, o 5 – truko ilgiau nei 
mėnesį laiko, atitinkamai 0 – simptomas nepasireiškė. Skalės 
balų suma galėjo siekti nuo 0 iki 95. Skalės suderinamumas: 
ligoninėje gydytų tiriamųjų imtyje Cronbach α=0,809, 
namuose besigydžiusių tiriamųjų imtyje Cronbach α=0,867. 

Ilgalaikiai kognityviniai sunkumai: prašoma nurodyti, kiek 
laiko po persirgimo COVID-19 buvo juntami kognityviniai 
sunkumai (įtraukiant dėmesio ir atminties procesų bei kalbos 
sklandumo pasikeitimus). Anketoje buvo išvardinti 12 
sunkumų, kurių kiekvienas taip pat vertintas 6 balais vienos 
savaitės intervalu, kaip ir ilgalaikių COVID-19 simptomų 
skalėje. Skalės balų suma galėjo siekti nuo 0 iki 60. Skalės 
suderinamumas: ligoninėje gydytų tiriamųjų imtyje Cronbach 
α=0,868, namuose besigydžiusių tiriamųjų imtyje Cronbach 
α=0,932. 

Depresijos simptomams vertinti naudotas Paciento 
sveikatos klausimynas-9 (angl. Patient Health Questionnaire 
– 9, PHQ-9) [16]. Skalę sudaro 9 klausimai apie depresijos 
simptomų pasireiškimą paskutiniųjų 2 savaičių laikotarpiu 
nuo apklausos atlikimo, kurie atspindi DSM-IV pateikiamus 

1 lentelė. Socialinės-demografinės tiriamųjų charakteristikos ir COVID-19 ligos rodikliai
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Tiriamieji, kurie COVID-19 
gydėsi ligoninėje (n=133)

Tiriamieji, kurie COVID-19 
gydėsi namuose (n=230)

n (proc.), vidurkis±SN t/Z/ χ2 (p)
Amžius 56,0±14,8 35,6±11,0 t=–14,9 (<0,001)
Lytis
Moteris 69 (51,9) 185 (80,4) χ2=32,7 (<0,001)
Vyras 64 (48,1) 45 (19,6)
Išsilavinimas
Žemesnis nei aukštasis 58 (43,6) 44 (19,1) χ2=25,0 (<0,001)
Aukštasis 75 (56,4) 186 (80,9)
Romantiniai santykiai
Turi partnerį (-ę) 97 (72,9) 155 (67,4) χ2=11,1 (0,001)
Neturi partnerės (-ės) 36 (27,1) 75 (32,6)
Klinikinės depresijos rizika (PHQ-9)
Yra (≥10 balų) 7 (5,3) 40 (17,4) χ2=11,0 (0,001)
Nėra (<10 balų) 126 (94,7) 190 (82,6)
Klinikinio nerimo rizika (GAD-7)
Yra (≥9 balų) 8 (6,0) 42 (18,3) χ2=10,6 (0,001)
Nėra (<9 balų) 125 (94,0) 188 (81,7)
Praėjęs laikas po susirgimo (mėn.) 7,9±2,6 7,4 ±3,5 t=–1,4 (0,149)
Ūmūs COVID-19 simptomai 26,5±9,4 22,1±10,8 t=–3,9 (<0,001)
Ilgalaikiai COVID-19 simptomai 27,4±17,2 22,8±16,9 t=–2,5 (0,120)
Ilgalaikiai kognityviniai sunkumai 14,6±15,5 15,1±17,4 t=0,282 (0,772)

Mediana (min-max)
Ūmių COVID-19 simptomų trukmė (sav.) 4 (1–6) 2 (0–6) Z=–2,6 (0,018)
Subjektyvus ligos sunkumas 3 (1–5) 2 (1–5) Z=–6,0 (<0,001)
(kai 1 – visai nesunki; 5 – labai sunki)
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depresijos diagnostinius kriterijus. Remiantis Lietuvos 
populiacijai jautriais diagnostiniais klausimyno kriterijais, 
bendroji skalės suma buvo dichotomizuota į dvi grupes pagal 
10 balų ribinę reikšmę: klinikinės depresijos rizika neišreikšta 
(balų suma <10) ir klinikinės depresijos rizika išreikšta (balų 
suma ≥ 10) [17]. 

Nerimo sutrikimo simptomams vertinti naudota 
Generalizuoto nerimo sutrikimo skalė-7 (angl. Generalized 
Anxiety Disorder scale – 7, GAD-7) [18]. Skalę sudaro 7 
klausimai apie nerimo išgyvenimą paskutiniųjų 2 savaičių 
laikotarpiu nuo apklausos atlikimo, kuris atspindi generalizuoto 
nerimo sutrikimo diagnostiką pagal DSM-IV. Bendroji skalės 
suma buvo taip pat dichotomizuota į sekančias grupes, pagal 
9 balų ribinę reikšmę: klinikinės nerimo sutrikimo rizika 
neišreikšta (balų suma <9) ir klinikinio nerimo sutrikimo rizika 
išreikšta (balų suma ≥ 9) [17].

Statistinė analizė

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant IBM 
SPSS 24 paketą. Tikrinant statistines hipotezes, pasirinktas 
pasikliautinumo lygmuo buvo 95 proc., o reikšmingumo 
lygmuo α = 0,05. Aprašomojoje duomenų analizėje tolydžiųjų 
įverčių centrinė reikšmė buvo pateikiama vidurkiu ir 
standartiniu nuokrypiu (SN), o ranginių kintamųjų – nurodant 
medianą, minimalią ir maksimalią kintamojo reikšmę imtyje 
(min–max); atsakymų dažnumas – procentais (proc.) ir 
absoliučiais skaičiais (n). Vidinis naudotų instrumentų skalės 
suderinamumas buvo įvertintas Cronbach alfa (α) koeficientu. 
Dvimatėje statistinėje analizėje tolydžiųjų kintamųjų skirtumai 
tarp dviejų nepriklausomų grupių lyginti taikant Student T 
testą, ranginių kintamųjų – Mann-Whitney kriterijų, lyginant 
procentinį reiškinių pasiskirstymą – Chi kvardaro (χ2) kriterijų. 
Analizuojant tolydaus ir ranginio kintamojo tarpusavio ryšius, 

vertintas Spearman koreliacijos koeficientas.  
PCFS skalės konstrukto validumas buvo vertintas 

remiantis PCFS skalės įverčių koreliacijomis su subjektyvių 
ligos simptomų skalių suminiais balais, papildomai palyginant 
jų vidurkius tarp PCFS įverčių grupių. Taip pat įvertintas 
PCFS įverčių sklaida klinikinės depresijos (PHQ-9) ir nerimo 
sutrikimų (GAD-7) rizikos grupėse.

 REZULTATAI

Analizuojant bendrąją PCFS skalės įverčių raišką 
tiriamosiose imtyse nustatyta, kad įvairaus lygio funkcinius 
apribojimus patyrė 25,6 proc. ligoninėje ir 40,4 proc. 
namuose besigydžiusių COVID-19 tiriamųjų (2 lentelė). Tarp 
ligoninėje gydytų COVID-19 tiriamųjų minimalius-nedidelius 
apribojimus patyrė 23,3 proc., o vidutinius ir sunkius funkcinius 
apribojimus įvardino vos 2,3 proc. šios imties tiriamųjų (2 
lentelė). Namuose besigydžiusių tiriamųjų imtyje stebima 
panaši tendencija: 37,4 proc. patyrė minimalius-nedidelius, o 
vos 3,1 proc. įvardino sunkius ar vidutinio lygio funkcinius 
apribojimus. 

Siekiant įvertinti PCFS skalės konstrukto validumą, 
pirmiausia analizuotas koreliacinis ryšys tarp PCFS įverčių 
ir subjektyvių ligos simptomų rodiklių skirtingose tiriamųjų 
imtyse (3 lentelė). Paaiškėjo, kad tiek ligoninėje, tiek namuose 
gydytų tiriamųjų imtyse funkcinio lygio įverčiai pasižymėjo 
silpnomis teigiamomis, tačiau statistiškai reikšmingomis 
koreliacijomis su ūmių COVID-19 simptomų skalės suma 
(atitinkamai r=0,374 ir r=0,237), ilgalaikių COVID-19 
simptomų (atitinkamai r=0,399 ir r=0,346) bei ilgalaikių 
kognityvinių sunkumų skalių sumomis (atitinkamai r=0,346 ir 
r=0,301). Pastebėtina, kad statistiškai reikšminga subjektyviai 
įvardintos COVID-19 simptomų trukmės ir PCFS įverčių 
sąsaja buvo stebėta tik namuose besigydžiusių tiriamųjų imtyje 
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1 pav. Post-COVID-19 funkcinės būklės skalės algoritmas



(r=0,248, p<0,001), hospitalizuotų pacientų imtyje statistinis 
reikšmingumas nenustatytas (r=0,035, p=0,692).

Siekiant detaliau išanalizuoti šias sąsajas, papildomai 
apžvelgtas subjektyvių sveikatos rodiklių pasiskirstymas 
tarp PCFS skalės įverčio grupių. Vertinant ligoninėje gydytų 
pacientų imtį matoma, jog funkcinius apribojimus patiriantys 
tiriamieji (PCFS įverčiai 1–4) nurodė išgyvenę reikšmingai 
daugiau ūmių (skalių sumų skirtumas siekia 24,9 proc., 
p<0,001) ir ilgalaikių COVID-19 ligos simptomų (skalių 
sumų skirtumas siekia 40,2 proc., p<0,001) bei ilgalaikių 
kognityvinių sunkumų (skalių sumų skirtumas siekia 53,2 
proc., p<0,001), lyginant su apribojimų nepatiriančiaisiais (4.1. 
lentelė). Subjektyviai įvardinta ligos simptomų trukmė grupėse 
buvo panaši ir statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p=0,427).

Vertinant namuose besigydžiusių pacientų imtį stebima 
panaši tendencija. Funkcinius apribojimus patiriantys tiriamieji 
pasižymėjo aukštesniais ūmių (skalių sumų skirtumas siekia 
21,0 proc., p<0,001) ir ilgalaikių COVID-19 simptomų (skalių 
sumų skirtumas siekia 37,8 proc., p<0,001) bei ilgalaikių 
kognityvinių sunkumų (skalių sumų skirtumas siekia 47,9 
proc., p<0,001) vidutiniais skalės įverčiais (4.2. lentelė). Taip 
pat nustatyta, kad funkcinius apribojimus patiriantys, lengva 
COVID-19 ligos forma persirgusių tiriamųjų subjektyviai 
įvardinta ligos simptomų trukmė buvo reikšmingai ilgesnė 
(mediana 3 – simptomai truko iki 3 savaičių), lyginant su 
funkcinių apribojimų nepatiriančiais tiriamaisiais (mediana 2 
– simptomai truko iki 2 savaičių) (p<0,001). 

Galiausiai nustatyta, kad Post-COVID-19 skalės įverčiai 
reikšmingai siejosi ir su emocinės savijautos rodikliais (5 
lentelė). Klinikinės depresijos rizika pasižyminčių tiriamųjų 
skaičius tarp funkcinius apribojimus patiriančių tiriamųjų buvo 
reikšmingai aukštesnis, lyginant su apribojimų nepatiriančiais, 

tendencija stebėta hospitalizuotų (atitinkamai 20,6 proc. ir 
0,0 proc., p<0,001) ir namuose besigydžiusių tiriamųjų (9,5 
proc. ir 29,0 proc., p<0,001) imtyse. Funkcinius apribojimus 
patiriantys tiriamieji taip pat dažniau pasižymėjo kliniškai 
reikšmingo nerimo rizika hospitalizuotų (atitinkamai 20,6 
proc. ir 1,0 proc., p<0,001) ir lengva COVID-19 ligos forma 
persirgusių respondentų imtyse (atitinkamai 37,6 proc. ir 5,1 
proc., p<0,001). 

APTARIMAS
Didėjant mokslinių tyrimų gausai apie ilgalaikes 

COVID-19 ligos pasekmes, didėja ir žmogaus atsistatymo ir 
funkcionavimo lygį po ligos vertinančių instrumentų poreikis. 
Vienas iš tokių instrumentų yra Klog ir bendraautorių [12] 
sukurta Post-COVID-19 funkcinės būklės skalė, vertinanti 
savarankiškumo, veiklumo ir sveikatos pasikeitimus po 
sirgimo COVID-19 liga, kuri jau sėkmingai pradėta taikyti 
užsienio tyrimuose. Šio darbo tikslas buvo įvertinti lietuviškos 
Post-COVID-19 funkcinės būklės skalės versijos naudojimo 
galimybes ir konstrukto validumą, lyginant jos įverčius 
su COVID-19 liga persirgusių asmenų subjektyvių ligos 
simptomų ir emocinės savijautos rodikliais.

Tyrimas atskleidė, kad įvairaus lygio funkcinius 
apribojimus patyrė 25,6 proc. ligoninėje gydytų pacientų 
(praėjus vidutiniškai 7–8 mėn. po susirgimo), ir 40,4 proc. 
namuose besigydžiusių tiriamųjų (praėjus vidutiniškai 7-8 
mėn. po susirgimo). Ankstesni tyrimai rodo, kad tokie asmens 
funkcionavimo sutrikdymai gana dažni ir gali tęstis praėjus 
net metams laiko po COVID-19 ligos [19]. Tiesa, kadangi 
PCFS Skalė vertina ne tik žmogaus savarankiškumo ir 
veiklumo pasikeitimus po COVID-19 ligos, tačiau ir bendrą 
sveikatos būseną, matomi rezultatai  gali rodyti besitęsiančius 
pokovidinio sindromo simptomus [3, 20, 21]. Įdomu pastebėti 
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3 lentelė. Post-COVID-19 funkcinės būklės skalės įverčių pasiskirstymas tiriamojoje imtyje, n (proc.)

PCFS įverčiai: Tiriamieji, kurie COVID-19 gydėsi 
ligoninėje (n=133)

Tiriamieji, kurie COVID-19 gydėsi 
namuose (n=230)

0: jokių funkcinių apribojimų 99 (74,4) 137 (59,6)
1: minimalūs funkciniai apribojimai 14 (10,5) 45 (19,6)
2: nedideli funkciniai apribojimai 17 (12,8) 41 (17,8)
3: vidutiniai funkciniai apribojimai 2 (1,5) 5 (2,2)
4: sunkūs funkciniai apribojimai 1 (0,8)  2 (0,9)

4.1 lentelė. Post-COVID-19 funkcinės būklės skalės įverčių pasiskirstymas tiriamojoje imtyje, n (proc.)
 

 Nepatiria funkcinių 
apribojimų (PCFS įvertis 0) 

N=99

Patiria funkcinių apribojimų 
(PCFS įverčiai 1–4) N=34

Vidurkis±SN t (p)
Ūmūs COVID-19 simptomai 24,4±8,2 32,5±10,2 –4,6 (<0,001)
Ilgalaikiai COVID-19 simptomai 23,4±14,9 39,1±18,1 –5,0 (<0,001)
Ilgalaikiai kognityviniai sunkumai 11,3±13,3 24,1±17,7 –4,5 (<0,001)

Mediana (min–max) Z (p)
Ūmių COVID-19 simptomų trukmė 4 (1–6) 4 (0–6) –0,8 (0,427)

SALCIUNAITE-NIKONOVE, PRANCKEVICIENE 
Lithuanian version of PCFS scale



Research reports

ir tai, kad mūsų tyrime funkcinius apribojimus dažniau patyrė 
namuose besigydę tiriamieji. Tokie rezultatai, stebėti ir 
ankstesniuose tyrimuose [22], leidžia atkreipti dėmesį į tai, jog 
net lengvesne COVID-19 forma sirgę asmenys gali susidurti su 
liekamaisiais ligos padariniais, sutrikdančiais funkcionavimą. 
Kadangi šie pacientai nėra hospitalizuojami, tikėtina, kad jie 
sulaukia mažiau sveikatos sektoriaus paslaugų, didinančių 
sveikimo ir atsistatymo po ligos efektyvumą. Norint padidinti 
pagalbos prieinamumą įvairiomis COVID-19 ligos formomis 
persirgusiems asmenims, PCFS skalė galėtų būti naudojama 
funkcinių sutrikimų atpažinimui pirminės sveikatos 
priežiūros ar kituose sektoriuose. Kadangi skalė yra pritaikyta 
klinikiniams tyrimams, rekomenduotinas pacientų vertinimas 
galėtų būti atliekamas praėjus 4–8 savaitėms ir 6 mėnesiams 
po ligos. Tiesa, norint surinkti išsamesnę informaciją apie 
paciento funkcinę būklę klinikiniuose tyrimuose, taip pat 
galima pasinaudoti tų pačių autorių sukurto struktūrizuoto 
Post-COVID-19 funkcinės būklės interviu lietuviškąja versija 
(prieiga: https://osf.io/buzyp/). 

Vertinant PCFS skalės validumą, jos įverčiai pirmiausia 
buvo lyginami su subjektyvių COVID-19 simptomų skalių 

suminiais balais. Nustatyta, kad skalės įverčiai silpnai, tačiau 
statistiškai reikšmingai koreliavo su ūmių COVID-19 simptomų 
skalės suma (r=0,259–0,382), ilgalaikių COVID-19 simptomų 
skalės suma (r=0,346–0,399) ir ilgalaikių kognityvinių 
sunkumų skalės suma (r=0,301–0,346) abejose imtyse. Tran 
ir bendraautorių tyrime [15] sukurtos ilgalaikių COVID-19 
simptomų skalės sumos ir PCFS įverčių koreliacijos stiprumas 
buvo panašus ir siekė 0,390. Ši tendencija atskleidžia, kad 
didėjant ūmių COVID-19 ligos simptomų skaičiui ir liekamųjų 
reiškinių intensyvumui, atitinkamai didėja ir PCFS skalės 
įvertis. O tai rodo, kad PCFS skalė geba pakankamai gerai 
atskleisti liekamąsias ir ilgalaikes COVID-19 išeitis. 

Galiausiai nustatyta, kad PFCS skalės įverčiai taip 
pat reikšmingai siejosi su depresijos ir nerimo sutrikimų 
simptomatika. Tyrimas parodė, kad funkcinius apribojimus 
po COVID-19 ligos išgyvenantys asmenys (PCFS įverčiai 
1-3) reikšmingai dažniau pasižymėjo klinikinės depresijos 
ir nerimo sutrikimų rizika. Tarp sunkia ligos forma sirgusių, 
hospitalizuotų tiriamųjų, patiriančių funkcinius apribojimus, 
tiek depresijos, tiek nerimo sutrikimų rizikos dažnis siekė 
20,6 proc., kai apribojimų nepatiriančių tiriamųjų grupėje 
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4.2 lentelė. Post-COVID-19 funkcinės būklės skalės įverčių ir COVID-19 ligos simptomų sąsaja namuose besigydžiusių tiriamųjų imtyje

 
 Nepatiria funkcinių apribojimų 

(PCFS įvertis 0) N=137
Patiria funkcinių apribojimų 
(PCFS įverčiai 1–4) N=93

Vidurkis±SN t (p)
Ūmūs COVID-19 simptomai 19,9±10,9 25,2±9,9 –3,7 (<0,001)
Ilgalaikiai COVID-19 simptomai 18,3±14,7 29,4±17,8 –5,2 (<0,001)
Ilgalaikiai kognityviniai sunkumai 11,0±14,5 21,1±19,4 –4,5 (<0,001)

Mediana (min–max) Z (p)
Ūmių COVID-19 simptomų trukmė 2 (0–6) 3 (0–6) –3,5 (<0,001)

5 lentelė. Post-COVID-19 funkcinės būklės skalės įverčių ir emocinės savijautos rodiklių sąsaja 
 

 Nepatiria funkcinių 
apribojimų (PCFS įvertis 0)

Patiria funkcinius apribojimus 
(PCFS įverčiai 1–4)

n (proc.) χ2 (p)
Tiriamieji, kurie COVID-19 gydėsi ligoninėje (n=133)
Klinikinės depresijos rizika (PHQ-9)
Yra (≥10 balų) 0 (0,0) 7 (20,6) 21,5 (<0,001)
Nėra (<10 balų) 99 (100,0) 27 (79,4)
Klinikinio nerimo rizika (GAD-7)
Yra (≥9 balų) 1 (1,0) 7 (20,6) 17,2 (<0,001)
Nėra (<9 balų) 98 (99,0) 27 (79,4)
Tiriamieji, kurie COVID-19 gydėsi namuose (n=230)
Klinikinės depresijos rizika (PHQ-9)
Yra (≥10 balų) 13 (9,5) 27 (29,0) 14,7 (<0,001)
Nėra (<10 balų) 124 (90,5) 66 (71,0)
Klinikinio nerimo rizika (GAD-7)
Yra (≥9 balų) 7 (5,1) 35 (37,6) 39,3 (<0,001)
Nėra (<9 balų) 130 (94,9) 58 (62,4)
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(PCFS įvertis 0) atitinkamai 0,0 proc. ir 1,0 proc. Tarp lengva 
ligos forma sirgusių, namuose besigydžiusių respondentų, 
patiriančių funkcinius apribojimus, depresijos rizika 
pasižymėjo 29,0 proc., o nerimo – 37,6 proc. tiriamųjų, kai 
apribojimų nepatiriančiųjų grupėje sutrikimų rizikos dažnis 
buvo reikšmingai žemesnis, atitinkamai 9,5 proc., ir 5,1 proc. 
Šie rezultatai antrina ankstesnių autorių darbus, rodančius, 
jog, Post-COVID-19 funkcinės skalės įverčiai, atskleidžiantys 
žmogaus funkcinės būklės po COVID-19 ligos pablogėjimą,  
gali būti abipusiai susiję su depresijos ir nerimo sutrikimų 
pasireiškimu [13].

Svarbu apžvelgti šio tyrimo trūkumus. Pirmiausia, namuose 
besigydžiusių tiriamųjų imtis buvo sudaroma patogiuoju būdu, 
todėl neturime duomenų apie formalią jų COVID-19 ligos 
diagnozę. Kartu, didžioji šios imties dalis buvo moterys (80 
proc.). Tyrimai atskleidžia, kad moterys nurodo patiriančios 
daugiau COVID-19 ligos simptomų ir prasčiau vertina su šia 
liga susijusią gyvenimo kokybę, lyginant su vyrais [23]. Tai 
iš dalies galėtų paaiškinti stebėtus aukštesnius PCFS įverčius 
šioje tiriamųjų imtyje. Taip pat pastebėtina, kad šiame tyrime 
tik nedidelė dalis apklaustųjų PCFS skalėje suriko 3 arba 
4 įvertį, todėl nebuvo galima patikimai nustatyti tyrinėtų 
rodiklių sklaidos šiose grupėse ir įvertinti, kiek skalė yra pajėgi 
identifikuoti vidutinius ir sunkius funkcinius apribojimus. 
Tikėtina, kad į kvietimą dalyvauti tyrime atsiliepė santykinai 
sėkmingai ligą įveikę ligoninėje besigydę asmenys, tačiau tų, 
kurių funkcinė būklė prasta, telefonu pasiekti nepavyko. Todėl 

būtina tęsti skalės validavimo darbus įtraukiant reabilitacijos 
įstaigose besigydančius pacientus, persirgusius COVID-19 liga. 

Apibendrinant, pradiniai duomenys rodo, kad lietuviškoji 
Post-COVID-19 funkcinės būklės skalės versija gali būti 
laikoma validžiu instrumentu, galinčiu įvertinti suaugusių 
žmonių funkcionavimo lygį praėjus 7–8 mėn. po susirgimo 
COVID-19 liga. Atsižvelgiant į tai, kad skalė pasižymėjo 
reikšmingomis sąsajomis su ūmių ir ilgalaikių COVID-19 
simptomų pasireiškimu, kognityvinių sunkumų patyrimu 
bei asmens psichologinės sveikatos rodikliais, PCFS skalė 
gali būti naudojama kaip COVID-19 ligos išeitis vertinantis 
instrumentas. Ši algoritmo principu sukurta skalė yra lengvai 
suprantama, įvertinimas atliekamas itin greitai, todėl ji gali 
būti pildoma tiriamojo arba administruojama tyrėjo. Taip pat, 
skalė gali būti naudojama ne tik moksliniuose darbuose, tačiau 
ir klinikinėje praktikoje, siekiant įvertinti paciento sveikimo 
procesą ar reabilitacijos bei kitos pagalbos būtinumą po 
infekcijos.  

Finansavimas. Publikacijoje aprašomas tyrimas atliktas 
įgyvendinant Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingai 
finansuojamas veiksmo „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai 
(sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos 
diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19” projektą 
Nr. S-DNR-20-5 ”COVID-19 liga persirgusių asmenų 
psichologinės sveikatos ir neuropsichologinių rodiklių 
stebėsena“.

Interesų konfliktas. Interesų konfliktų nėra nurodoma.

SALCIUNAITE-NIKONOVE, PRANCKEVICIENE 
Lithuanian version of PCFS scale




