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SVEIKATOS PROBLEMOS SPRENDIMO SEKOS APRAŠAS 

1. Bendroji schema 

DEPRESIJOS PREVENCIJA IR NEIGIAMO POVEIKIO SVEIKATAI MAŽINIMAS

Rizikos sveikatai įvertinimas

Sveikatos priežiūros 
paslaugos

Neskubi 
medicinos 

pagalba

Skubi 
medicinos 

pagalba

Prevencija,
kai asmuo 
nesikreipia

Yra depresijos 
požymių

Skubi, greitoji pagalba

• Profilaktinės 
programos,

• Edukacija
• Savigalba esant 

gyvenimo 
problemoms

Nėra depresijos 
požymių

 

Depresija pasireiškia kaip asmens emocinio balanso sutrikimas, kuriam būdinga liguista, bloga, 
prislėgta nuotaika, sumažėjusi energija ir aktyvumas. Bloga nuotaika mažai kinta, jos neveikia 
aplinkybės, galimi vadinamieji somatiniai simptomai, tokie kaip interesų ir malonių jutimų 
praradimas, prabudimas ryte keliomis valandomis anksčiau nei įprastai, didžiausias depresijos 
pasireiškimas ryte, stiprus psichomotorinis slopinimas, susijaudinimas (ažitacija), apetito 
praradimas, svorio netekimas ir libido susilpnėjimas. Beveik visada sumažėja savivertė ir 
pasitikėjimas savimi, o kaltės ir bevertiškumo idėjos būdingos net ir lengvos depresijos epizodui. 
Dažnai pasireiškia sumažėjęs pasitenkinimas, interesų ratas, dėmesio koncentracija ir didelis 
nuovargis net ir nuo minimalių pastangų. Manoma, jog depresija kyla dėl tam tikrų cheminių 
medžiagų pusiausvyros sutrikimo galvos smegenyse, kurį gali lemti tiek tam tikri genetiniai veiksniai 
(paveldėjimas), sunkios lėtinės ligos, tiek ir ilgalaikiai ar ūmūs socialiniai bei psichologiniai veiksniai 
(pvz., patiriamas smurtas, artimo žmogaus netektis, skyrybos, įtempti santykiai šeimoje, gyvenimo 
sąlygų pasikeitimas, bedarbystė, stresai, piktnaudžiavimas tam tikromis psichoaktyviomis 
medžiagomis ir/ar ilgalaikis tam tikrų vaistų vartojimas ir pan.). Depresiją gali lemti ir tam tikri 
neefektyvūs ar nenaudingi žmogaus išmokti įveikos (tvarkymosi su emocijomis) būdai, kurių žmogus 
išmoko, pavyzdžiui, iš savo tėvų, kitų asmenų (pavyzdžiui, noras izoliuotis, kai tau blogai, 
nepasitikėti kitais, neprašyti pagalbos ir pan.).  

Priklausomai nuo simptomų skaičiaus ir išraiškos, depresijos skirstomos į lengvas (F32.0), vidutinio 
sunkumo (F32.1) ir sunkias depresijas (be ir su psichozės simptomais, F32.2, F32.3)). Depresija 
diagnozuojama, jei daugiau nei dvi savaites tęsiasi daugiau nei keturi iš žemiau aprašytų simptomų: 
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Tipiški depresijos simptomai: 

 Liūdna, prislėgta nuotaika kasdien, arba beveik kasdien; 

 Pranykęs ar sumažėjęs domėjimasis veikla, kuri anksčiau teikdavo malonumo; 

 Nuovargis, energijos stoka; 
Kiti depresijos simptomai: 

 Nesugebėjimas susikaupti, prisiminti bei priimti sprendimus; 

 Sumažėjusi savivertė ir pasitikėjimas savimi; 

 Beviltiškumas ar slegiantis kaltės jausmas; 

 Ženklus svorio netekimas ar priaugimas, sumažėjęs apetitas;  

 Sutrikęs miegas. Nemiga naktį ar didelis mieguistumas; 

 Psichomotorinis aktyvumas/sujaudinimas, kurį keičia visiškas jėgų nebuvimas; 

 Mintys apie mirtį ar savižudybę, ar bandymai žudytis. 

Negydoma ar nepakankamai gydoma depresija gali sąlygoti socialines ir psichologines problemas: 
pablogėjusius santykius, problemas darbe ir panašiai (dėl ko depresija gali dar labiau gilėti), gali 
įgauti lėtinę eigą ir sukelti struktūrinius smegenų pokyčius, turėti įtakos ir kitoms organizmo 
funkcijoms. Depresija gali sukelti įvairius kitus nusiskundimus: virškinimo problemos (nevirškinimas, 
vidurių užkietėjimas, viduriavimas), galvos skausmas, nugaros skausmas. Dažnai pasireiškia nerimas, 
sunkiais atvejais žmogus gali nesikelti iš lovos, nesirengti, nevalgyti, nesiprausti.  

Priklausomai nuo simptomų skaičiaus ir išraiškos, depresijos epizodas skirstomas į lengvą, vidutinį ir 
sunkų (Šaltinis: Tarptautinė ligų klasifikacija (TLK-10)). 

 Lengvos depresijos epizodas - nustatant šį sutrikimą, būtini mažiausiai du tipiški ir mažiausiai 
du kiti iš aukščiau pateiktų simptomų. Pacientas, sergantis lengva depresija, paprastai 
jaudinasi dėl minėtų simptomų, bet dažniausiai gali užsiimti didžiąja dalimi įprastos savo 
veiklos.  

 Vidutinio sunkumo depresijos epizodas - šiam sutrikimui diagnozuoti du tipiški ir mažiausiai 
trys ar keturi kiti iš aukščiau pateiktų simptomų. Esant šiam sutrikimui, pacientas paprastai 
turi didelių sunkumų, atlikdamas savo kasdienę veiklą.  

 Sunkios depresijos epizodas be psichozės simptomų - tai depresijos epizodas, kuriam būdinga 
stipri ir pacientui kelianti stresą kelių aukščiau paminėtų simptomų išraiška, ypač ryškus yra 
savęs nuvertinimas, menkavertiškumo ir kaltės idėjos. Šiam sutrikimui būdingos suicidinės 
mintys ir veiksmai bei įvairūs somatiniai simptomai. 

 Sunkios depresijos epizodas su psichozės simptomais – tai sunkios depresijos epizodas, 
reikalaujantis skubios pagalbos ir pasireiškiantis haliucinacijomis, kliedesiais, psichomotorine 
retardacija arba stuporu. Būklė tokia sunki, kad įprastinė socialinė veikla tampa neįmanoma. 
Atsiranda pavojus gyvybei dėl suicido, dehidratacijos arba badavimo. Haliucinacijos ir 
kliedesiai gali arba atitikti nuotaiką, arba jos neatitikti.  

Jei depresija lengva ar vidutinė (kai asmuo darbingas ar dalinai darbingas), depresija dažniausiai 
gydoma ambulatoriškai. Lengvos depresijos atveju dažnai gydoma tik psichoterapija, įvairiomis 
psichologinio konsultavimo formomis, tačiau kartais skiriami ir medikamentai. Vidutinės depresijos 
atveju dažniausiai skiriami medikamentai derinant su psichoterapija, psichologiniu konsultavimu. 
Galimos įvairios konsultavimo formos (individuali, grupinė, šeimos). Galimos įvairios psichoterapijos 
rūšys, metodai – analitinė psichoterapija, kognityvinė elgesio terapija ir kt., relaksacija. Jei depresija 
sunki (kyla savižudiškos mintys, žmogus negeba pasirūpinti savimi), ji gali būti gydoma ligoninėje 
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vaistais bei skiriant ir psichoterapinį gydymą. Sunkių, užsitęsusių ir nepasiduodančių gydymui 
medikamentais atveju gali būti gydoma elektroimpulsine terapija. Gydant depresiją labai svarbus 
fizinis aktyvumas, sportas, taip pat gali būti reikalinga specialistų (pvz. socialinių darbuotojų ar pan.) 
pagalba sprendžiant socialines problemas. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos eigoje 
žmonės mokomi naujų būdų, kaip susitvarkyti su sunkiais įvykiais ir emocijomis. 

Šis algoritmas aprašo depresijos rizikos ir depresijos lygio nustatymo, gydymo eigą bei yra skirtas 
tiek sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems specialistams, tiek ir kitų sektorių specialistams 
dirbantiems su jaunimu bei  depresija sergančių asmenų artimaisiais. 

Pagrindinės algoritmo dalys: 

 Skubi pagalba, kuri teikiama esant pavojui gyvybei (savižalos rizika, savižudybės rizika, ar rizika, 

kad gali būti sužalotas kitas asmuo), ar, kad asmuo pats negalės saugiai pasirūpinti savo sveikata; 

 Rizikos sveikatai įvertinimas, paslaugos skirtos depresijos rizikai nustatyti ir depresijos lygiui 

įvertinti; 

 Lengva depresija, - paslaugos lengvos depresijos atveju skirtos depresijos rizikos lygiui 

sumažinti ir pašalinti; 

 Vidutinė ir sunki depresija - paslaugos, kurios teikiamos, kai asmuo priskiriamas vidutinės ar 

sunkios depresijos lygiui (tikslas – savižudybės prevencija, stabilaus pagerėjimo siekimas). 

Reikia prisiminti, kad bet kokiai medicininei intervencijai atlikti būtina sąlyga yra informuotas 

paciento sutikimas, kai jam suteikiama galimybė nuspręsti, kas bus su juo daroma, suprasti tos 

intervencijos/paslaugos, kuriai neprieštaravo, reikalingumą, rezultatus ir galimus pašalinius 

poveikius. Pacientui priimti sprendimą padeda sveikatos priežiūros darbuotojai. Jei jaunuoliui nėra 

16 metų išreikšti informuotą sutikimą turi padėti šeimos nariai, ar globėjai, kuriems taip pat turi būti 

suteikiama visa būtina informacija apie paciento sveikatą ir rekomenduojamą gydymą. Šeimos 

narius ir/ar globėjus taip pat reikia informuoti apie savigalbos priemones, savigalbos grupes ir kitas 

pagalbos grupes bei programas galinčias padėti spręsti sveikatos problemas susijusias su depresija.* 

Šis algoritmas skirtas padėti įvertinti paslaugų teikimo poreikį individualiu atveju ir pateikti 
rekomendacijas organizuojant pagalbos eigą. Pateikiamas sveikatos problemos sprendimo sekos 
aprašas yra tik pagalbinis įrankis ir paslaugų teikėjai, priimdami sprendimus bei teikdami 
rekomendacijas, turėtų remtis savo profesine patirtimi ir vertinimu. 

*Pastaba: Reali suicido grėsmė yra prievartinio gydymo indikacija ir pacientas stacionarizuojamas 
prievarta, per 48 valandas privaloma kreiptis į teismą jeigu negaunamas asmens sutikimas gydytis 
per tą laiką. Teismas esant indikacijoms leidžia gydyti prievarta iki 1 mėn. laiko. Pagerėjus būsenai, 
gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) sprendimu galima išrašyti anksčiau. Jei yra indikacijos 
galima pakartotinai kreiptis į teismą, pratęsti prievartinį gydymą (teismas pratęsia iki 6 mėn.). 
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2. Reikia sveikatos priežiūros paslaugų. Skubi medicinos pagalba 

REIKIA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ. SKUBI MEDICINOS PAGALBA

GREITOJI MEDICINOS 
PAGALBA

SKUBI MEDICINOS 
PAGALBA (ūminės būklės 

koregavimas)

Ambulatorinė pagalba 
(PSPC, PSC, PLC, kt.)

Pagalba artimiesiems ir aplinkiniams

Ilgalaikė stacionarinė 
pagalba

(palaikomasis gydymas)

Stacionarinė 
psichiatrinė

pagalba

Ambulatorinės 
konsultacijos, dienos 

stacionaras

 

Skubi medicinos pagalba teikiama asmeniui esant pavojui gyvybei (savižudybės, savižalos rizika, ar 
rizika, kad gali būti sužalotas kitas asmuo), ar kai asmuo pats negali saugiai pasirūpinti savo 
sveikata. 

Skiriamos trys gydymo fazės: ūminės būklės koregavimas, gydymo tęsimas ir palaikomasis gydymas, 
kurio tikslas išvengti pakartotinių depresijos epizodų. 

Jei reikalinga skubi pagalba sunkiais, sudėtingais ir komplikuotais atvejais, kai negalite suteikti 
kvalifikuotos pagalbos, būtina iš karto kviesti greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos telefonas tel. 
112, arba 03, „Bitė“ ir „Tele 2“ – 033, Omnitel“ – 103 

Ką daryti, kaip teikti pagalbą, kur kreiptis: 

Kai asmuo patiria sunkią psichologinę/emocinę krizę ir jei jam reikalinga skubi pagalba, esant 
pavojui gyvybei ir sveikatai (didelė savižudybės ir/ar savižalos rizika, ar rizika, kad gali būti sužalotas 
kitas asmuo, ar asmuo pats negali saugiai pasirūpinti savo sveikata), mažai tikėtina, kad jis noriai 
sutiks pats vykti į skubios pagalbos, ar psichikos sveikatos įstaigą, net lydimas draugo, ar šeimos 
nario. Todėl dažniausiai būtina: 

 kviesti greitąją pagalbą: bendrasis pagalbos telefonas 112 ar vežti asmenį į ligoninės skubios 
pagalbos skyrių ar, jei asmuo nėra patyręs fizinių traumų ar apsinuodijęs, į specializuotos 
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psichiatrinės pagalbos ligoninę. Dažniausiai, esant tokiam iškvietimui, atvyksta ne tik 
greitosios pagalbos, bet ir policijos atstovai ir asmuo gali būti vežamas į ligoninės skubios 
pagalbos skyrių, hospitalizuojamas ar ambulatorinė pagalba jam suteikiama gavus jo 
sutikimą. Be sutikimo asmuo gali būti hospitalizuojamas tik tuo atveju, jei gydytojas 
psichiatras remdamasis paciento psichikos sveikatos įvertinimu, duomenimis surinktais iš 
lydinčių asmenų, teisėsaugos institucijos atstovų (policijos pareigūnai) nustato, kad yra reali 
grėsmė asmens gyvybei ar sveikatai, ar jis kelia pavojų kitų asmenų sveikatai, bet pats 
pagalbos atsisako. 

 esant apsinuodijimo požymiams, skambinti Apsinuodijimų informacijos biuro budinčiam 
gydytojui- tel. 8 5 2362052 ar transportuoti apsinuodijusįjį į ligoninės skubios pagalbos 
skyrių, ar į ūmių apsinuodijimų skyrių (Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje) 
kuriame teikiamos specializuotos klinikinės toksikologijos paslaugos. Tai vienintelis skyrius 
Lietuvoje, kuriame visą parą budi klinikinės toksikologijos gydytojas ir paslaugos teikiamos 
visiems šalies gyventojams. 

Kai asmuo patenka į skubios pagalbos skyrių ligoninėje. Atliekama paciento apžiūra siekiant įvertinti 
ar pacientui yra būtina skubi pagalba, kuri yra suteikiama nedelsiant. Įvertinama somatinė būsena ir 
esant reikalui suteikiama būtina pagalba, suteikiama gydytojo psichiatro konsultacija (įtarus 
suicidinius ketinimus visais atvejais be išimties) ir įvertinama ar pacientui pakanka tik ambulatorinės 
psichiatrinės pagalbos, ar būtina hospitalizacija specializuotoje psichiatrinės pagalbos įstaigoje. 
Psichiatrinėje ligoninėje pacientui suteikiama medikamentinė pagalba stabilizuojant jo būseną, kol 
pasibaigs su psichine sveikata susijusi sveikatos krizė. Gydymo metu dažniausiai teikiama tiek 
medikamentinė, tiek ir individuali, ar/ir grupinė psichoterapinė pagalba. Kai nusprendžiama, kad 
grėsmės paciento gyvybei ir sveikatai nebėra, jis gali grįžti namo ir jam rekomenduojama 
medikamentinį gydymą tęsti. Išrašomi medikamentai trumpam laikui ir rekomenduojama kreiptis į 
ambulatorinę gydymo įstaigą. Rekomenduojama susitikti su paciento šeimos nariais ir artimaisiais ir 
juos įtraukti į paciento gydymo procesą. 

Svarbu žinoti: Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia jį gydantis gydytojas. Kitiems 
asmenims (pavyzdžiui, palydėjusiems asmenį) informacija teikiama tik pacientui davus rašytinį 
sutikimą. Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią 
pagalba, reikia, dėl tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, 
globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi. 

Kaip elgtis šeimos nariams, artimiesiems, ar kitiems aplinkiniams įvykio vietoje kol laukiate 
atvykstant greitajai pagalbai?  

 Atliekama nukentėjusiojo apžiūra siekiant įvertinti ar asmeniui yra būtina skubi pagalba (pvz. 
asmuo nereaguoja į aplinką; nekalba ir negali pasakyti kas su juo vyksta ar pan.; guli be 
sąmonės; dūsta ir t.t.). Esant skubios pagalbos poreikiui, iškvieskite greitąją pagalbą: 
bendrasis pagalbos telefonas tel. 112 (galima skambinti ir iš mobiliųjų telefonų) arba 03, 
„Bitė“ ir „Tele 2“ – 033, Omnitel“ – 103). Jei asmuo yra apsinuodijęs ir yra sąmoningas, 
būtinai išsiaiškinkite, kiek ir kokias medžiagas jis vartojo. Šią informaciją būtina perduoti 
atvykstantiems greitosios pagalbos medikams. 

 Jei asmeniui, kol atvyks GMP, reikia suteikti pirmąją pagalbą konsultuokitės su skubios 
pagalbos centro (112) specialistais, ar, apsinuodijimo atveju, skambinkite Apsinuodijimų 
informacijos biuro budinčiam gydytojui - tel. 8 5 2362052 arba +370 687 53378. 
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3. Rizikos sveikatai įvertinimas 

Klausimynas, pokalbis ar informacija iš trečiųjų asmenų padedanti nustatyti depresijos lygį 
ir priskirti rizikos grupei

Nėra susirgimo depresija požymių Yra susirgimo depresija požymių

Sunki depresijaVidutinė depresija

RIZIKOS SVEIKATAI ĮVERTINIMAS

Lengva depresija

NemotyvuotasMotyvuotas

Savižudybės 
rizikos įvertinimasReikia sveikatos 

priežiūros paslaugų

Prevencija

Būklės stebėjimas

Motyvacinis
pokalbis

• Profilaktinės programos,
• Edukacija
• Savigalba esant gyvenimo 

problemoms

 

Rizikos sveikatai įvertinimas - paslaugos, kurias teikia ne tik sveikatos sistemos, bet ir kitų sektorių 
specialistai, skirtos depresijos rizikos laipsniui ir/ar depresijos lygiui įvertinti. 

Depresija pasireiškia kaip asmens emocinio balanso sutrikimas, kuriam būdinga liguista, bloga, 
prislėgta nuotaika, sumažėjusi energija ir aktyvumas. Bloga nuotaika mažai kinta, jos neveikia 
aplinkybės, galimi vadinamieji somatiniai simptomai, tokie kaip interesų ir malonių jutimų 
praradimas, prabudimas ryte keliomis valandomis anksčiau nei įprastai, didžiausias depresijos 
pasireiškimas ryte, stiprus psichomotorinis slopinimas, susijaudinimas (ažitacija), apetito 
praradimas, svorio netekimas ir libido susilpnėjimas. Beveik visada sumažėja savivertė ir 
pasitikėjimas savimi, o kaltės ir bevertiškumo idėjos būdingos net ir lengvos depresijos epizodui. 
Dažnai pasireiškia sumažėjęs pasitenkinimas, interesų ratas, dėmesio koncentracija ir didelis 
nuovargis net ir nuo minimalių pastangų. Manoma, jog depresija kyla dėl tam tikrų cheminių 
medžiagų pusiausvyros sutrikimo galvos smegenyse, kurį gali lemti tiek tam tikri genetiniai veiksniai 
(paveldėjimas), sunkios lėtinės ligos, tiek ir ilgalaikiai ar ūmūs socialiniai bei psichologiniai veiksniai 
(pvz., patiriamas smurtas, artimo žmogaus netektis, skyrybos, įtempti santykiai šeimoje, gyvenimo 
sąlygų pasikeitimas, bedarbystė, stresai, piktnaudžiavimas tam tikromis psichoaktyviomis 
medžiagomis ir/ar ilgalaikis tam tikrų vaistų vartojimas ir pan.). Depresiją gali lemti ir tam tikri 
neefektyvūs ar nenaudingi žmogaus išmokti įveikos (tvarkymosi su emocijomis) būdai, kurių žmogus 
išmoko, pavyzdžiui, iš savo tėvų, kitų asmenų (pavyzdžiui, noras izoliuotis, kai tau blogai, 
nepasitikėti kitais, neprašyti pagalbos ir pan.).  
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Priklausomai nuo simptomų skaičiaus ir išraiškos, depresijos skirstomos į lengvas (F32.0), vidutinio 
sunkumo (F32.1) ir sunkias depresijas (be ir su psichozės simptomais, F32.2, F32.3)). Depresija 
diagnozuojama, jei daugiau nei dvi savaites tęsiasi daugiau nei keturi iš žemiau aprašytų simptomų: 

Tipiški depresijos simptomai: 

 Liūdna, prislėgta nuotaika kasdien, arba beveik kasdien; 

 Pranykęs ar sumažėjęs domėjimasis veikla, kuri anksčiau teikdavo malonumo; 

 Nuovargis, energijos stoka; 
Kiti depresijos simptomai: 

 Nesugebėjimas susikaupti, prisiminti bei priimti sprendimus; 

 Sumažėjusi savivertė ir pasitikėjimas savimi; 

 Beviltiškumas ar slegiantis kaltės jausmas; 

 Ženklus svorio netekimas ar priaugimas, sumažėjęs apetitas;  

 Sutrikęs miegas. Nemiga naktį ar didelis mieguistumas; 

 Psichomotorinis aktyvumas/sujaudinimas, kurį keičia visiškas jėgų nebuvimas; 

 Mintys apie mirtį ar savižudybę, ar bandymai žudytis. 

Jei pastebimi depresijos simptomai trunka ilgiau nei dvi savaites, rekomenduojama kreiptis į šeimos 
gydytoją, psichologą, psichoterapeutą, ar psichiatrą, tam kad laiku pradėti gydymą, nes, jei 
negydoma, depresija iš, pavyzdžiui, lengvos formos gali peraugti į vidutinę, ar net sunkią depresiją. 
Tai gali sutrikdyti ne tik asmens sveikatą, bet ir jo socialinį gyvenimą bei jo santykius su aplinkiniais. 

Depresijos gydymo metodai priklauso ne tik nuo ligos sunkumo, pasikartojimo dažnumo, bet ir nuo 
sveikatos sutrikimą sąlygojusių priežasčių, ir tai yra labai svarbu pasirenkant tinkamą gydymo būdą. 
Depresijos pagal ją sukėlusias priežastis skirstomos į: 

 daugiau vidinių, biologinių priežasčių sąlygota depresija (endogeninė depresija). Dažniausiai 
liga prasideda jaunystėje, tarp paciento giminių yra depresija sergančių asmenų. Būdingi 
simptomai: sezoniniai nuotaikos svyravimai, judesių bei mąstymo sulėtėjimas, apetito 
sumažėjimas, miego sutrikimai (pavyzdžiui, ankstyvas nubudimas), būdingas sunkumo 
jausmas krūtinėje.  

 daugiau išorinių, psichologinių bei socialinių priežasčių sąlygota depresija, (egzogeninė, 
reakcinė depresija). Pasireiškia po traumuojančio įvykio, asmeniui patiriant stresą, kuris gali 
būti stiprus, staigus ir netikėtas arba ne toks stiprus ir ne toks netikėtas, tačiau ilgalaikis, 
sekinantis, bet situacijai išsisprendus, depresija dažniausiai išnyksta. Būdingi simptomai: 
sunkiau užmiega, dažnai nubunda su nerimu ir baime, gali kamuoti košmariški sapnai. 
Ženklesnių apetito ar svorio pokyčių nestebima, nuo socialinio gyvenimo nesiizoliuoja, o 
stengiasi išsikalbėti, kad pajustų palengvėjimą. 

 sergant kitomis psichikos ligomis atsirandanti depresija, kuri yra kito psichikos sutrikimo 
simptomų visumos dalis. Gali atsirasti po ilgalaikio piktnaudžiavimo alkoholiu ir kitomis 
priklausomybes sukeliančiomis medžiagomis, sergant šizofrenija ar panašiais susirgimais.  

Preliminarų depresijos lygio įvertinimą galima nustatyti panaudojus, pavyzdžiui, Burnso, Beko ar 
Zungo depresijos vertinimo skalių klausimynus (žiūr. priedus). Depresijos įvertinimo skalės 
naudingos tik atrankai ir tyrimams, tačiau nederėtų tuo remiantis depresiją diagnozuoti be psichikos 
sveikatos specialisto konsultacijos, nes kaip minėta aukščiau, depresijos priežastys, o tai reiškia ir 
gydymo metodai gali būti įvairūs. Depresiją diagnozuoja gydytojas psichiatras per pokalbį ne tik 
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įvertinęs psichologinių testų rezultatus, bet ir paciento nusiskundimus, psichikos būklę, sutrikimų 
bei gyvenimo istoriją (subjektyvi ir šeimos anamnezė), esant galimybei ir pacientui sutikus šeimos 
narių ar draugų pasakojimus (objektyvi anamnezė), tyrimus (reikalingus įvertinti ar nėra kitų, 
somatinių susirgimų). 

Jei depresija lengva ar vidutinė (kai asmuo darbingas ar dalinai darbingas), depresija dažnai gydoma 
ambulatoriškai derinant vaistus, taikant įvairias psichologinių terapijų, konsultavimo formas 
(individuali, grupinė, relaksacija ir pan.) ir psichoterapiją, arba galima gydyti tik psichoterapija. Jei 
depresija sunki (kyla savižudiškos mintys, žmogus negeba pasirūpinti savimi), ji gali būti gydoma 
ligoninėje vaistais bei skiriant ir psichoterapinį gydymą, ar kitą sunkių, užsitęsusių depresijų gydymą. 
(Sunkių, užsitęsusių ir nepasiduodančių gydymui medikamentais atveju gali būti gydoma 
elektroimpulsine terapija. Gydant depresiją labai svarbus fizinis aktyvumas, sportas, taip pat gali 
būti reikalinga pagalba sprendžiant socialines problemas. 

Tinkamą gydymo metodą parenka bei gydymo trukmę nustato gydytojas psichiatras, atsižvelgdamas 
į paciento depresijos sunkumą, priežastis ir kitus ypatumus. Jei, pavyzdžiui, lengva depresija yra 
sukelta išorinių priežasčių (artimojo mirtis, stresas), tokios depresijos gydymui dažnai skiriama 
psichoterapinė pagalba, ar psichologo konsultacijos ir medikamentinio gydymo nereikia. Tačiau, jei 
depresiją sąlygojo hormoniniai pakitimai (po gimdymo, menopauzės metu, ar pan.), 
neuromediatorių galvos smegenyse pusiausvyros sutrikimas (endogeninė depresija), tuomet 
medikamentinis gydymas būtinas, nes psichoterapijos jau nebeužtenka. Dažnai rekomenduojama 
derinti medikamentinį gydymą su psichoterapija. Priklausomai nuo depresijos tipo ir sunkumo 
gydymas gali būti daugiau, ar mažiau kompleksinis. Pavyzdžiui, gydant sunkia depresija sergančius 
ligonius, iškyla daug psichosocialinio pobūdžio problemų, tai sunki, labai varginanti liga, bet teisingai 
besigydantis žmogus gali gyventi visavertį gyvenimą. Vien gydymas vaistais neužtikrina ilgalaikio 
efekto, nes ligoniai dažnai yra linkę gydymą nutraukti, todėl jie mokomi tęsti gydymą net ir tuo 
atveju, kai nejaučia simptomų. Sergant sunkia depresija sunkumų patiria ir šalia ligonio esantys 
šeimos nariai, artimieji, bendradarbiai, draugai. Todėl rekomenduojama taikyti individualią, grupinę 
ir šeimos psichoterapiją. 

Jei gydymas gaunamas laiku, nereikia gydymo nutraukti iš karto, kai pastebimas sveikatos 
pagerėjimas. Depresija vystosi palaipsniui, žmogus ja nesuserga staiga, todėl ir depresijos gydymas 
yra ilgalaikis, jo trukmė skaičiuojama mėnesiais, neretai net ir metais.  

Kaip nustatyti depresijos simptomus, riziką ir/ar depresijos lygį turėtų būti apmokyti pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigų medikai – gydytojai, slaugytojos, mokyklose ir kitose atitinkamose 
bendruomenės įstaigose su jaunimu dirbantys visuomenės sveikatos specialistai, psichologai ir kiti 
specialistai. Jie turėtų mokėti įvertinti esamus ir buvusius rizikos veiksnius, atsižvelgiant į amžių, lytį, 
galimas problemas šeimoje (nesutarimai šeimoje), patyčias, fizinį ir psichologinį smurtą, ligas, 
galimą alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, išsiaiškinti ar šeimoje nėra asmenų 
sergančių depresija, ar nebuvo kokių nors stresą ar gilų liūdesį sukėlusių įvykių, ar asmuo negyvena 
socialinės rizikos šeimoje bei kitus socialinės-ekonominės aplinkos rizikos veiksnius (gal asmuo 
benamis, bedarbis, ar kt.). Rekomenduojama, kad pirminės sveikatos priežiūros įstaigų medikams, 
mokyklose ir kitose atitinkamose bendruomenės įstaigose su jaunimu dirbantiems specialistams 
padėtų, juos mokytų nustatyti, įvertinti depresijos riziką, simptomus ir su jais bendradarbiautų 
psichikos sveikatos specialistai.  
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Sveikatos sistemos specialistai pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, mokyklose ir kitose 
atitinkamose įstaigose turi būti apmokyti konfidencialaus bendravimo su jaunimu įgūdžių ir 
metodikų, pavyzdžiui, aktyvaus klausymosi, kai dėmesys sutelkimas į pašnekovą, stengiantis jį 
suprasti, parodyti pašnekovui, kad jo klausomasi, adekvačiai reaguojant į tai, ką sako ūmų liūdesį, 
gedėjimą ar kitą stiprų psichinį stresą patyręs pašnekovas. Šie specialistai turi būti apmokyti 
nustatyti, įvertinti ir teikti atitinkamą pagalbą ar organizuoti siuntimus pas psichikos sveikatos 
specialistą, ar psichologą jaunuoliams, kurie patyrė stiprų psichologinį stresą, ir/ar jiems pasireiškia 
depresijos požymiai, ar yra didelė rizika susirgti depresija.  

Kai jaunuolis susiduria su psichologinį stresą sukeliančiais gyvenimo įvykiais, pavyzdžiui, artimųjų 
netektis, tėvų skyrybos, patyčios, psichologinis smurtas, ar kt., PSP specialistai ar kiti mokyklose ir 
kitose atitinkamose įstaigose dirbantys specialistai turėtų: 

 atlikti depresijos rizikos, ar depresijos simptomų (sveikas, padidinta rizika, depresija), 
susijusios su patirtu įvykiu, įvertinimą bei susisiekti su tėvais, artimaisiais ar globėjais; 

 jei nėra kitų, išskyrus susijusių su patirtu įvykiu, galinčių suskelti depresiją veiksnių, reikia 
pasiūlyti pagalbą ir pasikalbėti apie patirtą stresą, ar įvykį; 

 jei nustatoma, kad yra didelė depresijos rizika (nustatomi du ar daugiau depresijos rizikos 
veiksnių), reikėtų pasiūlyti pasikalbėti su psichologu, psichoterapeutu ar psichiatru, siekiant 
nustatyti galimos depresijos lygį. Jei stebimi susirgimo depresija požymiai, ar 
savižalos/savižudybės rizika, jei jaunuolio šeimoje yra artimųjų sergančių depresija, reikėtų 
rekomenduoti kreiptis pas psichikos sveikatos specialistą kuo skubiau. 

Depresija yra lėtinė liga, todėl skubi pagalba teikiama tik tais atvejais, jei nustatoma sunki depresija 
su psichozės reiškiniais ar dėl depresijos atsirado ūmus sveikatos sutrikdymas (bandymas 
nusižudyti, agresija aplinkinių atžvilgiu išdavoje ir t.t.). 

Šeimos gydytojas gali įtarti depresiją ir gydyti lengvo ir vidutinio sunkumo depresiją, tačiau 
vidutinės depresijos medikamentinį gydymą kompensuojamais vaistais gali tęsti tik šešis mėnesius. 
Po 6 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija. Psichiatrui gydymą pratęsus, šeimos 
gydytojas jį gali tęsti dar 6 mėn. Įtarus sunkią depresiją šeimos gydytojai privalo pacientą siųsti 
psichiatro konsultacijai ir gydymui. 

Emocinės sveikatos stovį ir galimus sutrikimus, ar riziką tokiems sutrikimams, pavyzdžiui, susirgti 
depresija, atsirasti turėtų mokėti įvertinti ne tik sveikatos priežiūros įstaigų specialistai, psichologai 
bet ir kiti su jaunimu dirbantys specialistai (pavyzdžiui, auklėtojai, mokytojai, sporto klubų treneriai, 
laisvalaikio užimtumo klubų vadovai, policijoje su jaunimu dirbantys pareigūnai bei kiti specialistai) 
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4. Lengva depresija  

LENGVA DEPRESIJA

Jei paciento sveikata 
negerėja, pakartotinas 

depresijos lygio įvertinimas 
ir diagnozavimas

Psichologinio 
konsultavimo, 

psichoterapijos paslaugos

Savigalba

Lengva depresija

Tęsti lengvos 
depresijos 

gydymą

Atlikti paciento 
įvairiapusišką 

sveikatos ir rizikos 
sveikatai veiksnių 

įvertinimą 

Individuali

Grupinė

Šeimos

• Savigalbos
programos,

• Savigalbos grupės
• Kiti savigalbos būdai

 

Lengva depresija (lengvas depresijos epizodas, (F32.0, TLK-10-AM). Esant lengvai depresijai 
pagrindinis tikslas ne tik esamos ligos gydymas, bet ir siekti užkirsti kelią vidutinės, ar sunkios 
depresijos formų atsiradimui. Pagal TLK-10 apraše pateiktą depresijos simptomų klasifikaciją, lengva 
depresija diagnozuojama, jei daugiau nei dvi savaites tęsiasi daugiau nei du tipiški ir mažiausiai du 
kiti iš žemiau aprašytų simptomų:  
Tipiški depresijos simptomai: 

 Liūdna, prislėgta nuotaika kasdien, arba beveik kasdien; 

 Pranykęs ar sumažėjęs domėjimasis veikla, kuri anksčiau teikdavo malonumo; 

 Nuovargis, energijos stoka; 
Kiti depresijos simptomai: 

 Nesugebėjimas susikaupti, prisiminti bei priimti sprendimus; 

 Sumažėjusi savivertė ir pasitikėjimas savimi; 

 Beviltiškumas ar slegiantis kaltės jausmas; 

 Ženklus svorio netekimas ar priaugimas, sumažėjęs apetitas;  

 Sutrikęs miegas. Nemiga naktį ar didelis mieguistumas; 

 Psichomotorinis aktyvumas/sujaudinimas, kurį keičia visiškas jėgų nebuvimas; 

 Mintys apie mirtį ar savižudybę, ar bandymai žudytis. 

Pacientas, sergantis lengva depresija, paprastai jaudinasi dėl minėtų simptomų, bet dažniausiai gali 
užsiimti didžiąja dalimi įprastos savo veiklos. 

Diagnozavus lengvą depresiją, jei pacientas atsisako gydymo, ar psichikos specialisto nuomone, 
paciento sveikata gali pasitaisyti be tolimesnių intervencijų, rekomenduojama susitarti dėl sekančio 
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paciento vizito (konsultacijos pas specialistą) po maždaug dviejų savaičių. Jei sutartu laiku pacientas 
neatvyktų, reikėtų su juo susisiekti ir išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių jis neatvyko. 
Rekomenduojamos intervencijos diagnozavus lengvą depresiją: 

 Aptarkite su pacientu, jo šeimos nariais, o jei asmuo nepilnametis tai su paciento tėvais ar 
globėjais, psichologinio konsultavimo, psichoterapijos paslaugų teikimą.  

 Jei per 4 savaites paciento sveikata nepagerės, bet ir ženkliai nepablogės (pavyzdžiui, 
neatsiras savižudiškų minčių, ar net ketinimų nusižudyti), reiktų rekomenduoti taikyti 
individualią, grupinę ir šeimos psichoterapiją, psichologinį konsultavimą, ar savigalbos 
programą (pavyzdžiui, 2-3 mėn. trukmės) su psichikos sveikatos specialisto priežiūra: 

 individuali psichoterapija padeda sustiprinti žmogaus savikontrolę ir savireguliaciją, 
lavina žmogaus pasitikėjimą savimi, padeda nagrinėti ir spręsti problemines 
situacijas; 

 grupinė psichoterapija padeda pacientui išklausyti kitus, vėl išmokti bendrauti su 
žmonėmis; 

 šeimos terapija padeda sumažinti tarpusavio santykių įtampą ir stresą, sudaryti 
palankesnę psichologinę atmosferą ir sumažinti ligos paūmėjimų riziką; 

 savigalbos programa pacientas gali naudotis savarankiškai, bet rekomenduojama, 
kad paciento savigalbos eiga būtų prižiūrima atitinkamai paruošto pirminės sveikatos 
priežiūros ar psichikos sveikatos specialisto, dirbančio gydymo, socialines paslaugas 
teikiančioje įstaigoje, mokykloje, ar kitoje, reikiamos psichikos sveikatos specialistą 
turinčioje įstaigoje. 

 Jei po 2-3 mėn. (arba po 5 konsultacijų/gydymo sesijų, viena konsultacija per savaitę) 
paciento su lengva depresijos forma sveikata nepagerėja, taikant savigalbos, individualios ar 
grupinės psichoterapijos paslaugas, rekomenduojama įvertinti, ar pacientui neturėtų būti 
diagnozuota vidutinės depresijos forma ir siūlomas atitinkamas vidutinės depresijos atvejui 
numatytas gydymas. Esant lengvai depresijai pradiniame gydymo etape taikyti 
medikamentinį gydymą vaikams ir jaunuoliams nerekomenduojama. 

 
Šeimos gydytojams rekomenduojama reguliariai susitikti su pacientais, esančiais susirgimo depresija 
veiksnių poveikyje, užduoti jiems klausimus, leidžiančius įtarti ar įvertinti depresijos riziką. 

Svarbu žinoti: Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia jį gydantis gydytojas. Kitiems 
asmenims (pavyzdžiui, palydėjusiems asmenį) informacija teikiama tik pacientui davus rašytinį 
sutikimą. Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią 
pagalba, reikia, dėl tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, 
globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi. 
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5. Vidutinė depresija. Reikia sveikatos priežiūros paslaugų. 

VIDUTINĖ DEPRESIJA. REIKIA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

Pagalba artimiesiems ir aplinkiniams

Jei paciento sveikata 
negerėja, atlikti 

paciento įvairiapusišką 
sveikatos ir rizikos 
sveikatai veiksnių 

įvertinimą  

Psichologinio konsultavimo, 
psichoterapijos paslaugos

Kombinuotas 
psichoterapinis ir 
medikamentinis 

gydymas

Vidutinė depresija

Rekomenduoti kitus, dar netaikytus 
psichoterapijos metodus

Individuali

Grupinė

Šeimos

Medikamentinis 
gydymas

Ambulatorinis, dienos stacionaras ar stacionarinis gydymas

 

Vidutinė depresija (vidutinio sunkumo depresijos epizodas (F32.1; TLK-10-AM )). Vidutinio sunkumo 
depresijos epizodas - šiam sutrikimui diagnozuoti būtini ne mažiau nei du tipiški ir mažiausiai 3-4 kiti 
iš žemiau aprašytų simptomų. Esant šiam sutrikimui, pacientas paprastai turi didelių sunkumų, 
atlikdamas savo kasdienę veiklą.  
Tipiški depresijos simptomai: 

 Liūdna, prislėgta nuotaika kasdien, arba beveik kasdien; 

 Pranykęs ar sumažėjęs domėjimasis veikla, kuri anksčiau teikdavo malonumo; 

 Nuovargis, energijos stoka; 
Kiti depresijos simptomai: 

 Nesugebėjimas susikaupti, prisiminti bei priimti sprendimus; 

 Sumažėjusi savivertė ir pasitikėjimas savimi; 

 Beviltiškumas ar slegiantis kaltės jausmas; 

 Ženklus svorio netekimas ar priaugimas, sumažėjęs apetitas;  

 Sutrikęs miegas. Nemiga naktį ar didelis mieguistumas; 

 Psichomotorinis aktyvumas/sujaudinimas, kurį keičia visiškas jėgų nebuvimas; 

 Mintys apie mirtį ar savižudybę, ar bandymai žudytis. 
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Vidutinė depresija 

Rekomenduojamos intervencijos diagnozavus vidutinę depresiją: 

 Aptarkite su pacientu, jo šeimos nariais, o jei asmuo nepilnametis tai su paciento tėvais ar 
globėjais, psichoterapijos paslaugų teikimą.  

 Rekomenduokite pacientui taikyti specialią individualią, grupinę ir šeimos psichoterapiją 
(pavyzdžiui, ne mažesnės nei 3 mėn. trukmės): 

 individuali kognityvinė ir elgesio terapija padeda sustiprinti žmogaus savikontrolę ir 
savireguliaciją, lavina žmogaus pasitikėjimą savimi, padeda nagrinėti ir spręsti 
problemines situacijas; 

 grupinė psichoterapija padeda pacientui išklausyti kitus, vėl išmokti bendrauti su 
žmonėmis; 

 šeimos terapija padeda sumažinti tarpusavio santykių įtampą ir stresą, sudaryti 
palankesnę psichologinę atmosferą ir sumažinti ligos paūmėjimų riziką; 

 Aptarkite su pacientu, kaip alternatyvą tik psichoterapiniam gydymui, kombinuoto – 
medikamentinio ir psichoterapijos gydymo variantą pradiniam vidutinės depresijos gydymo 
etapui.  

 Jei paciento su vidutine depresijos forma sveikata nepagerėja (pavyzdžiui, po 4-6 gydymo 
sesijų), rekomenduojama atlikti paciento įvairiapusišką papildomą sveikatos (ar neserga 
kitomis ligomis) ir rizikos sveikatai veiksnių (pavyzdžiui problemos šeimoje, stresas darbe) 
patikrą. Jei išaiškėja, kad paciento sveikata negerėja būtent dėl šių veiksnių reikėtų su 
pacientu aptarti papildomų, kitokių ar alternatyvių psichoterapijos paslaugų teikimą. 

 Jei paciento būklė po specialaus psichoterapinio gydymo (pavyzdžiui, po 4-6 sesijų) 
nepagerėja, atlikus papildomą patikrą, pasiūlykite medikamentinį gydymą; 

 Jei paciento būklė po kombinuoto psichoterapinio ir medikamentinio gydymo nepagerėja 
(pavyzdžiui, dar po 6 sesijų), ar pacientas arba jo tėvai ar globėjai nusprendžia atsisakyti 
medikamentinio gydymo, būtina atlikti paciento įvairiapusišką papildomą sveikatos (ar 
neserga kitomis ligomis) ir rizikos sveikatai veiksnių (pavyzdžiui problemos šeimoje, stresas 
darbe) patikrą. Patikros metu reikia įvertinti ar tinkamas gydymas buvo taikomas, ir/ar 
kokios papildomos pagalbos reikia. Reikia aptarti alternatyvius psichoterapinio gydymo 
metodus (tokie, kurie dar nebuvo taikomi). 

Patarimai vidutine depresija sergančiajam ir jo artimiesiems: 

 stengtis išlaikyti pastovų miego režimą – gulti miegoti ir keltis kasdien tuo pačiu laiku, 
sureguliuoti fizinį aktyvumą, nevartoti alkoholio ir įvairių medikamentų, nes jų 
sąveika su vartojamais vaistais gali duoti nepageidaujamą poveikį. 

 Keisti gyvenimo ir mitybos įpročius ir sumažinti stresą tiek darbe, tiek namų 
aplinkoje. 

 Įtraukti į gydymo ir mokymo procesą sutuoktinius, šeimos narius. Jei artimieji geriau 
suvoks, kas vyksta su pacientu, galės paaiškinti sau kartais „nesuvokiamą" pastarojo 
elgesį.  

 Svarbu atpažinti ankstyvuosius nuotaikos pasikeitimo ženklus, juos turėtų stebėti ir 
šeimos nariai, nes pats pacientas gali visko neužfiksuoti. Tai gali būti nuotaikos, 
miego, energijos, seksualinio aktyvumo, koncentracijos, planų kūrimo, minčių apie 
mirtį (ar staigaus optimizmo) pokyčiai.  
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 Sergantieji ir jo artimieji turi aptarti hospitalizacijos galimybę, nes psichozės epizodo 
metu, ligonis dažnai gali būti paguldomas be jo sutikimo.  

 

Svarbu žinoti: Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia jį gydantis gydytojas. Kitiems 
asmenims (pavyzdžiui, palydėjusiems asmenį) informacija teikiama tik pacientui davus rašytinį 
sutikimą. Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią 
pagalba, reikia, dėl tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, 
globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi. 
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6. Sunki depresija. Reikia sveikatos priežiūros paslaugų 

SUNKI DEPRESIJA. REIKIA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

Pagalba artimiesiems ir aplinkiniams

Jei paciento sveikata 
negerėja, atlikti 

paciento įvairiapusišką 
sveikatos ir rizikos 
sveikatai veiksnių 

įvertinimą  

Kombinuotas medikamentinis 
ir psichoterapinis gydymas

Sunki depresija

Esant labai sunkiai depresijai, kai kiti gydymo 
metodai neveikia, ar yra savižudybės rizika, galima 

taikyti elektroimpulsinę terapiją, kt. metodus

Rekomenduoti kitus, dar 
netaikytus psichoterapinius 

metodus

Medikamentinis 
gydymas

Psichoterapijos paslaugos, 
psichologinis konsultavimas 

Jei paciento sveikata pagerėja

Ambulatorinis, dienos stacionaras ar stacionarinis gydymas

 

Sunki depresija (sunkios depresijos epizodas be psichozės simptomų (F32.2; F32.3, TLK-10-AM )). 
Sunkios depresijos epizodas be psichozės simptomų - tai depresijos epizodas, kuriam būdinga stipri 
ir pacientui kelianti stresą kelių aukščiau paminėtų simptomų išraiška, ypač ryškus yra savęs 
nuvertinimas, menkavertiškumo ir kaltės idėjos. Šiam sutrikimui būdingos suicidinės mintys ir 
veiksmai bei įvairūs somatiniai simptomai. 

Sunki depresija su psichozės simptomais (F32.3, TLK-10-AM). Sunkios depresijos epizodas su 
psichozės simptomais – tai sunkios depresijos epizodas, reikalaujantis skubios pagalbos ir 
pasireiškiantis haliucinacijomis, kliedesiais, psichomotorine retardacija arba stuporu. Būklė tokia 
sunki, kad įprastinė socialinė veikla tampa neįmanoma. Atsiranda pavojus gyvybei dėl suicido, 
dehidratacijos arba badavimo. Haliucinacijos ir kliedesiai gali arba atitikti nuotaiką, arba jos 
neatitikti.  

Pagal TLK-10 apraše pateiktą depresijos simptomų klasifikaciją, sunki depresija diagnozuojama, jei 
daugiau nei dvi savaites tęsiasi septyni ar daugiau iš žemiau aprašytų simptomų:  

Tipiški depresijos simptomai: 

 Liūdna, prislėgta nuotaika kasdien, arba beveik kasdien; 

 Pranykęs ar sumažėjęs domėjimasis veikla, kuri anksčiau teikdavo malonumo; 
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 Nuovargis, energijos stoka; 
Kiti depresijos simptomai: 

 Nesugebėjimas susikaupti, prisiminti bei priimti sprendimus; 

 Sumažėjusi savivertė ir pasitikėjimas savimi; 

 Beviltiškumas ar slegiantis kaltės jausmas; 

 Ženklus svorio netekimas ar priaugimas, sumažėjęs apetitas;  

 Sutrikęs miegas. Nemiga naktį ar didelis mieguistumas; 

 Psichomotorinis aktyvumas/sujaudinimas, kurį keičia visiškas jėgų nebuvimas; 

 Mintys apie mirtį ar savižudybę, ar bandymai žudytis. 

Sunki depresija 

Rekomenduojamos intervencijos diagnozavus vidutinę ir sunkią depresiją: 

 Aptarkite su pacientu, jo šeimos nariais, o jei asmuo nepilnametis tai su paciento tėvais ar 
globėjais kombinuoto – medikamentinio ir psichoterapijos gydymo variantą pradiniam 
vidutinės ar sunkios depresijos gydymo etapui.  

 Jei paciento su vidutine ar sunkia depresijos forma sveikata nepagerėja (pavyzdžiui, po 4-6 
gydymo sesijų), rekomenduojama atlikti paciento įvairiapusišką papildomą sveikatos (ar 
neserga kitomis ligomis) ir rizikos sveikatai veiksnių (pavyzdžiui problemos šeimoje, stresas 
darbe) patikrą. Jei išaiškėja, kad paciento sveikata negerėja būtent dėl šių veiksnių reikėtų su 
pacientu aptarti papildomų, kitokių ar alternatyvių psichoterapijos paslaugų teikimą. 

 Jei paciento būklė po kombinuoto psichoterapinio ir medikamentinio gydymo nepagerėja 
(pavyzdžiui, dar po 6 sesijų), ar pacientas arba jo tėvai ar globėjai nusprendžia atsisakyti 
medikamentinio gydymo, būtina atlikti paciento įvairiapusišką papildomą sveikatos (ar 
neserga kitomis ligomis) ir rizikos sveikatai veiksnių (pavyzdžiui problemos šeimoje, stresas 
darbe) patikrą. Patikros metu reikia įvertinti ar tinkamas gydymas buvo taikomas, ir/ar 
kokios papildomos pagalbos reikia. Reikia aptarti alternatyvius psichoterapinio gydymo 
metodus (tokie, kurie dar nebuvo taikomi). 

 
Sunki depresija su psichozės simptomais 

Geriausias sunkios depresijos gydymo efektas pasiekiamas, kai sudaromas individualus gydymo 

planas, apimantis medikamentinį gydymą, psichoterapiją ir paciento mokymą. Vaistai, dozavimas ir 

gydymo trukmė priklauso nuo pasireiškiančių simptomų laipsnio, pašalinio poveikio ir atsako į 

gydymą.  

Jei depresija labai sunki ir taikant ambulatorinį gydymą (psichoterapija ir gydymas vaistais) sveikata 
negerėja, ar pacientui kyla savižudiškos mintys, jis nesugeba pasirūpinti savimi, rekomenduojama 
gydyti ligoninėje vaistais ar, išimtinais atvejais (paaugliams ir jaunuoliams), elektroimpulsine 
terapija, vėliau skiriant ir psichoterapinį gydymą, ar kitą sunkių, užsitęsusių depresijų gydymą 
(pavyzdžiui, elgesio terapija).  

Gydant sunkia depresija su psichozės simptomais sergančius ligonius, iškyla daug psichosocialinio 
pobūdžio problemų, tai sunki, labai varginanti liga, bet teisingai besigydantis žmogus gali gyventi 
visavertį gyvenimą. Vien gydymas vaistais neužtikrina ilgalaikio efekto, nes ligoniai dažnai yra linkę 
gydymą nutraukti, todėl jie mokomi tęsti gydymą net ir tuo atveju, kai nejaučia simptomų. Sergant 
sunkia depresija nukenčia ir šalia ligonio esantys šeimos nariai, artimieji, bendradarbiai, draugai. 
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Todėl rekomenduojama taikyti individualią, grupinę ir šeimos psichoterapiją (žiūr. aukščiau). Gydant 
depresiją taip pat gali būti reikalinga pagalba sprendžiant socialines problemas. 

Palaikomoji psichoterapija (palaikomasis gydymas) dažniausiai pradedamas po antro ar trečio 
sunkios depresijos epizodo. Ja siekiama, kad patologiniai psichiniai ir somatiniai paciento organizmo 
procesai, kurių negalima paveikti, turėtų kuo mažesnę įtaką paciento gyvenimui, t.y. siekiama 
sustabdyti jo psichologinio ir socialinio funkcionavimo blogėjimą. Palaikomosios psichoterapijos 
sėkmė priklauso nuo parenkamo gydymo tinkamumo. Jeigu parinkto gydymo poveikis geras ir 
pacientas juo pasitiki, rekomenduojama palaikomąjį gydymą tęsti visą gyvenimą.  

Patarimai sunkia depresija sergančiajam ir jo artimiesiems: 

 stengtis išlaikyti pastovų miego režimą – gulti miegoti ir keltis kasdien tuo pačiu laiku, 
sureguliuoti fizinį aktyvumą, nevartoti alkoholio ir įvairių medikamentų, nes jų 
sąveika su vartojamais vaistais gali duoti nepageidaujamą poveikį. 

 Keisti gyvenimo ir mitybos įpročius ir sumažinti stresą tiek darbe, tiek namų 
aplinkoje. 

 Įtraukti į gydymo ir mokymo procesą sutuoktinius, šeimos narius. Jei artimieji geriau 
suvoks, kas vyksta su pacientu, galės paaiškinti sau kartais „nesuvokiamą" pastarojo 
elgesį.  

 Svarbu atpažinti ankstyvuosius nuotaikos pasikeitimo ženklus, juos turėtų stebėti ir 
šeimos nariai, nes pats pacientas gali visko neužfiksuoti. Tai gali būti nuotaikos, 
miego, energijos, seksualinio aktyvumo, koncentracijos, planų kūrimo, minčių apie 
mirtį (ar staigaus optimizmo) pokyčiai.  

 Sergantieji ir jo artimieji turi aptarti hospitalizacijos galimybę, nes psichozės epizodo, 
suicido grėsmės ar grėsmės savo gyvybei dėl kitų veiksnių – dehidratacijos, badavimo 
metu, ligonis dažnai gali būti paguldomas be jo sutikimo.  

 

Svarbu žinoti: Pacientui apie jo sveikatos būklę informaciją suteikia jį gydantis gydytojas. Kitiems 
asmenims (pavyzdžiui, palydėjusiems asmenį) informacija teikiama tik pacientui davus rašytinį 
sutikimą. Jei pacientas yra nepilnametis ir nėra pavojaus jo gyvybei bei būtinybės teikti skubią 
pagalba, reikia, dėl tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo susisiekti su nepilnamečio tėvais, 
globėjais, ar, jei tokios galimybės nėra, su Vaiko teisių apsaugos skyriumi. 
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7. Paslaugas teikiančios institucijos 

Kur kreiptis skubios pagalbos atveju: 

 Bendrasis pagalbos telefono numeris - policija, gaisrinė, greitoji medicinos pagalba. Tel.: 112 arba 03, 

„Bitė“ ir „Tele 2“ – 033, Omnitel“ – 103 

 Apsinuodijimų informacijos biuras. Apsinuodijimų informacijos biuro budintis gydytojas - tel. 8 5 

2362052 arba 8 687 53378 

 Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Ūmių apsinuodijimų skyrius. Tel. (8 5) 216 9069 

 Krizių įveikimo centras, 8-640 51555, www.krizesiveikimas.lt 

Emocinės paramos teikimo telefonu kontaktai http://www.klausau.lt/telefonai 

 Jaunimo linija, tel.: 8 800 28888, http://www.jaunimolinija.lt 

 Vaikų linija, tel.: 116 111, http://www.vaikulinija.lt 

 Pagalbos moterims linija, tel. 8 800 66, pagalba@moteriai.lt 

 Vilties linija, tel.: 116 123, http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arbavilties.linija@gmail.com 

 Paramos vaikams centras, tel.: (8 5) 271 59 80, 8 611 43567, www.pvc.lt ir www.vaikystebesmurto.lt 

 VO “Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrai https://www.gelbekitvaikus.lt/vaik%C5%B3-dienos-

centrai/vaik%C5%B3-dienos-centr%C5%B3-kontaktai 

 

Kitos respublikinio, ar regioninio pavaldumo įstaigos ir pagalba artimiesiems: 

 VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras  www.vasaros.lt 

 Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė www.rvpl.lt 

 Vilniaus priklausomybės ligų centras , http://www.vplc.lt/ 

 Santariškių klinikos, VšĮ Vilniaus Universiteto Ligoninė, psichiatrijos skyrius, 

http://www.visalietuva.lt/imone/vu-ligonines-santariskiu-klinikos-vsi-psichiatrijos-skyrius 

 Všį respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (Lazdynų ligoninė), psichosomatinių susirgimų skyrius 

 Kitos, su psichikos sveikata susijusios, stacionarinės gydymo įstaigos 

http://www.psichiatrija.lt/nuorodos/ligonines/ 

 Psichikos sveikatos centrai http://www.psichiatrija.lt/nuorodos/psc/ 

 Priklausomybės ligų centrai http://www.psichiatrija.lt/nuorodos/priklausomybes-ligu-centrai/ 

 

Sveikatos sistemos įstaigos savivaldybėje: 

 Sveikatos priežiūros įstaigos; 

 Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos; 

 Krizių centrai. 

Kitos įstaigos savivaldybėje: 

Rekomendacija, kokias įstaigas įtraukti į sąrašą: 
 Savivaldybėje esančios laisvalaikio užimtumo įstaigos 

 Mokyklos, gimnazijos, licėjai, kolegijos, kitos švietimo įstaigos 

 Miesto psichologinės tarnybos 

 Vaiko teisių apsaugos tarnyba 

 Probacijos tarnyba 

 Gerovės komisijos 

 Specializuoti pagalbos centrai, asociacijos, draugijos 

http://www.krizesiveikimas.lt/
http://www.klausau.lt/telefonai
http://www.jaunimolinija.lt/
http://www.vaikulinija.lt/
mailto:pagalba@moteriai.lt
http://paklausk.kpsc.lt/contact.php
mailto:vilties.linija@gmail.com
http://www.pvc.lt/
http://www.vaikystebesmurto.lt/
https://www.gelbekitvaikus.lt/vaik%C5%B3-dienos-centrai/vaik%C5%B3-dienos-centr%C5%B3-kontaktai
https://www.gelbekitvaikus.lt/vaik%C5%B3-dienos-centrai/vaik%C5%B3-dienos-centr%C5%B3-kontaktai
http://www.vasaros.lt/
http://www.rvpl.lt/
http://www.vplc.lt/
http://www.visalietuva.lt/imone/vu-ligonines-santariskiu-klinikos-vsi-psichiatrijos-skyrius
http://www.psichiatrija.lt/nuorodos/ligonines/
http://www.psichiatrija.lt/nuorodos/psc/
http://www.psichiatrija.lt/nuorodos/priklausomybes-ligu-centrai/
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8. Informacijos šaltiniai apie depresiją esantys Portalo duomenų 
bazėje 

Pirmoji pagalba  

 Pirmoji pagalba apsinuodijusiam psichoaktyviomis medžiagomis. Narkotikų, tabako ir alkoholio 

departamentas: http://visuomene.ntakd.lt/pirmoji-pagalba-apsinuodijusiam-psichoaktyviosiomis-

medziagomis.html 

 Pirmoji pagalba apsinuodijus. Sveikatos portalas Sveikas.lt: 

http://ligos.sveikas.lt/lt/ligos_straipsniai/apsinuodijimas/ 

 Pirmoji pagalba apsinuodijus narkotinėmis medžiagomis. Psichologinio Konsultavimo grupė: 

http://pkg.lt/ugdymo_istaigoms/straipsniai/pirmoji_pagalba_apsinuodijus_narkotinemis_medziago

mis/ 

 Kaip padėti žmogui, kuris išgyvena psichologinę krizę ir galvoja apie savižudybę? 

http://www.sveikatostinklas.lt/specialistams/informacija/saltiniu-db/kaip-padeti-zmogui-kuris-

isgyvena-psichologine-krize-ir-turi 

 

Teisiniai dokumentai 

 Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimai, patvirtinta Lietuvos respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu nr. V-895 

 Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-

208 

 Būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių 

vartojimo tvarkos aprašas, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 

lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1191 redakcija 

Metodikos, rekomendacijos, kita literatūra praktiniam naudojimui 

 Nuotaika paklūsta protui : keiskite jauseną keisdami mąstyseną / Dennis Greenberger, Christine A. 

Padesky, Vilnius : VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2000 

 Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai, Danutė Gailienė, 2015 

http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Naujienos_Mokslo_pasiekimai/2015/Gyvenimas_po_luzio_i_inter

neta.pdf 

 Psichologinės krizės ir jų įveikimas : pagrindinės žinios apie krizių ir savižudybių prevenciją, 

intervenciją ir postvenciją : praktinis vadovas. Ona Kristina Polukordienė, 2003 

 Astrauskienė A., Abaravičius A., Bartkevičiūtė R., Barzda A., Bulotaitė L., Klumbienė J., Petkevičienė 

J., Stukas R. 2011. Metodinės rekomendacijos sveikatos priežiūros ir slaugos bei ugdymo įstaigų 

specialistams. Mokomoji knyga visuomenės sveikatos, slaugos, ergoterapijos, kineziterapijos ir 

medicinos studijų programų studentams ir gydytojams rezidentams. Vilnius: 

http://ntakd.lt/files/informacine_medzega/1-NKD_medziaga/Sveika_mityba2011.pdf  

http://visuomene.ntakd.lt/pirmoji-pagalba-apsinuodijusiam-psichoaktyviosiomis-medziagomis.html
http://visuomene.ntakd.lt/pirmoji-pagalba-apsinuodijusiam-psichoaktyviosiomis-medziagomis.html
http://ligos.sveikas.lt/lt/ligos_straipsniai/apsinuodijimas/
http://ligos.sveikas.lt/lt/ligos_straipsniai/apsinuodijimas/
http://pkg.lt/ugdymo_istaigoms/straipsniai/pirmoji_pagalba_apsinuodijus_narkotinemis_medziagomis/
http://pkg.lt/ugdymo_istaigoms/straipsniai/pirmoji_pagalba_apsinuodijus_narkotinemis_medziagomis/
http://pkg.lt/ugdymo_istaigoms/straipsniai/pirmoji_pagalba_apsinuodijus_narkotinemis_medziagomis/
http://www.sveikatostinklas.lt/specialistams/informacija/saltiniu-db/kaip-padeti-zmogui-kuris-isgyvena-psichologine-krize-ir-turi
http://www.sveikatostinklas.lt/specialistams/informacija/saltiniu-db/kaip-padeti-zmogui-kuris-isgyvena-psichologine-krize-ir-turi
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=308382
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=230805&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=489570&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=489570&p_tr2=2
http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Naujienos_Mokslo_pasiekimai/2015/Gyvenimas_po_luzio_i_interneta.pdf
http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Naujienos_Mokslo_pasiekimai/2015/Gyvenimas_po_luzio_i_interneta.pdf
http://ntakd.lt/files/informacine_medzega/1-NKD_medziaga/Sveika_mityba2011.pdf
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 Jociutė A,, Sabaliauskienė D., Mačiūnas E. 2007. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo 

rodikliai ir jų taikymas metodinės rekomendacijos. Vilnius: Valstybinis aplinkos sveikatos centras. 

 Liepinytė-Medeikė, Virginija. 2008. Sveikatinimo darbo su bendruomene, šeima ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis rekomendacijos. Metodinė medžiaga. Vilnius: Valstybinis aplinkos sveikatos centras. 

Dalomoji medžiaga, atmintinės, lankstukai, plakatai, informaciniai leidiniai  

 Depresija, http://www.vpsc.lt/bukletai/redaguotas%20depresija.pdf 

 Pogimdyminė depresija, http://www.vpsc.lt/images/stories/doc/lankst_pogymd_depr_el.pdf 

 

Internetinės svetainės, duomenų bazės 

 Depression. MedlinePlus, https://medlineplus.gov/depression.html 

 Depression, NICE pathway, https://pathways.nice.org.uk/pathways/depression 

 Helpguide, http://www.helpguide.org/ 

 Depression guide, http://www.depression-guide.com/ 

Programos (aplikacijos) sumaniems telefonams, planšetėms ir kompiuteriams 

 Depression CBT Self-Help Guide, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excelatlife.depression 

 MoodTools - Depression Aid, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodtools.moodtools 

 T2 mood tracker, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2.vas 

 

Testai, skaičiuoklės 

 Zungo depresijos skalė.  

Kontekstinė, susijusi su sveikatos problema informacija esanti Portale 

Video medžiaga 

 Depresija, https://www.youtube.com/watch?v=uzEHG0rdhUM 

 Depresija. Diagnositka ir gydymas (pirmoji dalis), 

https://www.youtube.com/watch?v=Qh_DUSQZKbE 

 Depresija. Diagnositka ir gydymas (antroji dalis), https://www.youtube.com/watch?v=zi5LdgE8Wro 

 What People With Depression Want You To Know, 

https://www.youtube.com/watch?v=IQr1G1OOEEQ 

 The Science of Depression https://www.youtube.com/watch?v=GOK1tKFFIQI 

 Living with depression, https://www.youtube.com/watch?v=EJ_S5Rjt_iI 

 I had a black dog, his name was depression, https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc 

 Living with a black dog, https://www.youtube.com/watch?v=2VRRx7Mtep8 

 What is Depression? https://www.youtube.com/watch?v=fWFuQR_Wt4M 

 Depression and major depressive disorder, https://www.youtube.com/watch?v=tOVJgYHj6kc 

 Apie jaunimo liniją https://www.youtube.com/watch?v=trE0ArIhr04 

http://www.vpsc.lt/bukletai/redaguotas%20depresija.pdf
http://www.vpsc.lt/images/stories/doc/lankst_pogymd_depr_el.pdf
https://medlineplus.gov/depression.html
https://pathways.nice.org.uk/pathways/depression
http://www.helpguide.org/
http://www.depression-guide.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excelatlife.depression
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodtools.moodtools
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2.vas
https://www.youtube.com/watch?v=uzEHG0rdhUM
https://www.youtube.com/watch?v=Qh_DUSQZKbE
https://www.youtube.com/watch?v=zi5LdgE8Wro
https://www.youtube.com/watch?v=IQr1G1OOEEQ
https://www.youtube.com/watch?v=GOK1tKFFIQI
https://www.youtube.com/watch?v=EJ_S5Rjt_iI
https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc
https://www.youtube.com/watch?v=2VRRx7Mtep8
https://www.youtube.com/watch?v=fWFuQR_Wt4M
https://www.youtube.com/watch?v=tOVJgYHj6kc
https://www.youtube.com/watch?v=trE0ArIhr04
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 Depression, the secret we share | Andrew Solomon https://www.youtube.com/watch?v=-

eBUcBfkVCo 

 Kevin Breel: Confessions of a depressed comic, https://www.youtube.com/watch?v=-Qe8cR4Jl10 

 Atsipalaidavimo pratimaimai, https://www.youtube.com/watch?v=r20GqfO8v2c 

 Meditacija Ramybės oazė - Šviesos Sauja, https://www.youtube.com/watch?v=CXmcvb_-BbI 

 Meditacija - Atpalaiduojantis pasivaikščiojimas, https://www.youtube.com/watch?v=jepRQL8y7ig 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-eBUcBfkVCo
https://www.youtube.com/watch?v=-eBUcBfkVCo
https://www.youtube.com/watch?v=-Qe8cR4Jl10
https://www.youtube.com/watch?v=r20GqfO8v2c
https://www.youtube.com/watch?v=CXmcvb_-BbI
https://www.youtube.com/watch?v=jepRQL8y7ig
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PRIEDAI 

ZUNGO DEPRESIJOS VERTINIMO SKALĖ 
 

  Niekada arba 
labai retai 

Kartais Didesnę 
laiko dalį 

Beveik 
visą laiką 

1 Jaučiuosi nusivylęs, prislėgtas ir liūdnas (I feel down hearted 
and blue.) 

    

2 Geriausiai jaučiuosi ryte (Morning is when I feel the best)     

3 Kartais verkiu arba jaučiu, kad greit apsiverksiu (I have crying 
spells or feel like it.)  

    

4 Man sunku išmiegoti visą naktį (Prastai miegu naktį) (I have 
trouble sleeping at night.)  

    

5 Valgau tiek pat kaip ir anksčiau (I eat as much as I used to.)      

6 Man vis dar patinka seksas (I still enjoy sex.)      

7 Pastebėjau, kad prarandu svorio (I notice that I am losing 
weight.)  

    

8 Turiu problemų su vidurių užkietėjimu (I have trouble with 
constipation.)  

    

9 Mano širdis plaka dažniau nei įprasta (My heart beats faster 
than usual.)  

    

10 Pavargstu be priežasties (I get tired for no reason.)      

11 Mano protas aiškus kaip ir anksčiau (My mind is as clear as it 
used to be.) 

    

12 Man lengva atlikti užduotis, tvarkyti reikalus kaip ir anksčiau (I 
find it easy to do the things I used to.) 

    

13 Nerandu vietos, negaliu nusiraminti (I am restless and can’t 
keep still.)  

    

14 Žvelgiu į ateitį su viltimi (I feel hopeful about the future.)      

15 Esu labiau dirglus, irzlus nei įprasta (nei anksčiau) (I am more 
irritable than usual.)  

    

16 Man lengva priimti (daryti) sprendimus (I find it easy to make 
decisions.)  

    

17 Jaučiu, kad esu naudingas ir reikalingas (I feel that I am useful 
and needed.)  

    

18 Mano gyvenimas prasmingas ir pilnavertis, turiu daugybę 
užsiėmimų (My life is pretty full.)  

    

19 Jaučiu, kad kitiems būtų geriau, jei aš būčiau miręs (I feel that 
others would be better off if I were dead.)  

    

20 Man vis dar patinka tai, kuo džiaugdavausi (ką darydavau) 
anksčiau (I still enjoy the things I used to do.)  
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Vertinimas 

Tai yra 20 klausimų klausimynas, kuriame atsakymai yra vertinami nuo vieno iki 4 balų. 1 balas- 
Niekada arba labai retai; 2 balai –Kartais; 3 balai- Didesnę laiko dalį; 4 balai- Beveik visą laiką 
20-44: Norma 
45-59: Lengvo laipsnio depresija 
60-69: Vidutinio laipsnio ar stipri depresija 
Daugiau nei 70  Labai sunki arba ypatingai išreikšta depresija 
 

  Niekada arba 
labai retai 

Kartais Didesnę 
laiko dalį 

Beveik 
visą laiką 

1 Jaučiuosi nusivylęs, prislėgtas ir liūdnas (I feel down hearted 
and blue.) 

1 2 3 4 

2 Geriausiai jaučiuosi ryte (Morning is when I feel the best) 4 3 2 1 

3 Kartais verkiu arba jaučiu, kad greit apsiverksiu (I have crying 
spells or feel like it.)  

1 2 3 4 

4 Man sunku išmiegoti visą naktį (Prastai miegu naktį) (I have 
trouble sleeping at night.)  

1 2 3 4 

5 Valgau tiek pat kaip ir anksčiau (I eat as much as I used to.)  4 3 2 1 

6 Man vis dar patinka seksas (I still enjoy sex.)  4 3 2 1 

7 Pastebėjau, kad prarandu svorio (I notice that I am losing 
weight.)  

1 2 3 4 

8 Turiu problemų su vidurių užkietėjimu (I have trouble with 
constipation.)  

1 2 3 4 

9 Mano širdis plaka dažniau nei įprasta (My heart beats faster 
than usual.)  

1 2 3 4 

10 Pavargstu be priežasties (I get tired for no reason.)  1 2 3 4 

11 Mano protas aiškus kaip ir anksčiau (My mind is as clear as it 
used to be.) 

4 3 2 1 

12 Man lengva atlikti užduotis, tvarkyti reikalus kaip ir anksčiau (I 
find it easy to do the things I used to.) 

4 3 2 1 

13 Nerandu vietos, negaliu nusiraminti (I am restless and can’t 
keep still.)  

1 2 3 4 

14 Žvelgiu į ateitį su viltimi (I feel hopeful about the future.)  4 3 2 1 

15 Esu labiau dirglus, irzlus nei įprasta (nei anksčiau) (I am more 
irritable than usual.)  

1 2 3 4 

16 Man lengva priimti (daryti) sprendimus (I find it easy to make 
decisions.)  

4 3 2 1 

17 Jaučiu, kad esu naudingas ir reikalingas (I feel that I am useful 
and needed.)  

4 3 2 1 

18 Mano gyvenimas prasmingas ir pilnavertis, turiu daugybę 
užsiėmimų (My life is pretty full.)  

4 3 2 1 

19 Jaučiu, kad kitiems būtų geriau, jei aš būčiau miręs (I feel that 
others would be better off if I were dead.)  

1 2 3 4 

20 Man vis dar patinka tai, kuo džiaugdavausi (ką darydavau) 
anksčiau (I still enjoy the things I used to do.)  

4 3 2 1 

Šaltinis: William WK Zung. A Self-Rating Depression Scale. 12: Arch Gen Psychiatry 63-70. 1965. 


