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ĮVADAS 
 

Problema ir darbo aktualumas 

Ilgėjant gyvenimo trukmei pasaulyje jau tam tikrą laiką vyrauja neinfekcinės lėtinės ligos 

(Linden, Butterworth, Prochaska, 2010). Vienos tokių, kraujotakos sistemos ligos, pagal mirčių 

skaičių yra dažniausia mirties priežastis tiek pasaulyje (Jessani, Watson, Cappuccio, Lip, 2006; 

Lee, Choi, Yum, Yu, Chair, 2016; WHO, 2009, 2011, 2016), nuo kurių kasmet miršta apie 17 

milijonų žmonių (WHO, 2009), tiek ir Lietuvoje (HI, 2015; Rinkūnienė, Petrulionienė, 

Laucevičius, Ringailaitė, Laučytė, 2009), kur nuo šių ligų miršta daugiau nei pusė (56,0 proc.) 

visų mirusiųjų (HI, 2015). Pasauliniu mastu bendrai lėtinių ligų paplitimas nuo 2000 iki 2012 m. 

sumažėjo 15 proc. (WHO, 2016), tačiau kraujotakos sistemos ligos išliko reikšminga ir didėjanti 

klinikinė bei ekonominė našta sveikatos priežiūros sistemai, 2006 m. apėmusi mažiausiai 22 

proc. (Jessani et al., 2006), o 2012 m. jau 31 proc. viso pasaulio mirčių (WHO, 2016). Pasaulinė 

sveikatos organizacija (PSO) deklaruoja, jog pagrindinė tokia didelė lėtinių ligų paplitimo 

priežastis tiek vyrams, tiek ir moterims yra išeminė širdies liga (WHO, 2011). Ši liga ne tik 

pasaulyje, bet ir Lietuvoje yra kaip viena labiausiai paplitusių ir vis dar dažnėjančių kraujotakos 

sistemos ligų, kur paplitimas tūkstančiui Lietuvos gyventojų 2004 m. buvo 55,8 atvejo, o 2014 

m. jau siekė 73,1 atvejo (HI, 2015). Minėti statistiniai duomenys byloja išeminės širdies ligos 

aktualumą šiomis dienomis, jos prevencijai yra skiriamas padidintas dėmesys, todėl ji ir bus 

nagrinėjama šiame darbe.  

Atliekant ilgalaikius ir vienmomentinius tyrimus pasaulyje bei Lietuvoje išaiškinti 

išeminės širdies ligos išsivystymo bei progresavimo rizikos veiksniai, kurie mokslinėje 

literatūroje skirstomi į nekeičiamus (pavyzdžiui, lytis, amžius, paveldimumas) ir keičiamus 

(AHA, 2017a; Burokienė, Kasiulevičius, Kučinskienė, 2013; Petrulionienė, 2010; Rinkūnienė ir 

kt., 2009; Klumbienė ir kt., 2002; Schwarzer, Lippke, Luszczynska, 2011). Pastariesiems 

priskiriami somatiniai veiksniai (pavyzdžiui, padidintas arterinis kraujo spaudimas, per didelis 

kūno masės indeksas, nepakankamas fizinis pajėgumas, padidintas cholesterolio kiekis 

kraujyje), asmens psichologinės charakteristikos (pavyzdžiui, pažeminta nuotaika, patiriamas 

per didelis streso lygis, asmenybės bruožų ypatumai) ir su sveikata susijęs elgesys (pavyzdžiui, 

žalingas alkoholio vartojimas, rūkymas, mažas fizinis aktyvumas, netaisyklinga mityba) 

(Petrulionienė, 2010; Pietrabissa, Manzoni, Castelnuovo, 2015). Žinoma, jog gyvenimo būdas, 

susijęs su sveikatai nepalankiu elgesiu, yra vienas pagrindinių išeminės širdies ligos sergamumo 

bei mirštamumo rizikos faktorių (AHA, 2017a; Babarskienė, 2006; Klumbienė ir kt., 2002; Lee 

et al., 2016; Rinkūnienė ir kt., 2009), tuo tarpu per mažas fizinis aktyvumas, rūkymas, žalingas 

alkoholio vartojimas bei netaisyklinga mityba yra traktuojami kaip vyraujančios elgesio sritys, 
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atspindinčios netinkamą gyvenimo būdą ir didinančios išeminės širdies ligos riziką 

(Chingatichifwe, Dodge, Chideme-Munodawafa, Mwale, Bvumbwe, 2014; Grabauskas ir kt., 

2015; Pietrabissa et al., 2015; Rinkūnienė ir kt., 2009). Remiantis statistika, jog bendrą žmogaus 

sveikatą net 50 proc. lemia gyvensenos ypatumai ir tik 20 proc. – paveldimumas, 20 proc. – 

aplinkos poveikis, 10 proc. – sveikatos apsauga bei medicina (Sveikata 21, 2008), o iki 80 proc. 

išeminės širdies ligos susirgimo atvejų galima išvengti koreguojant su žmogaus gyvensena 

susijusius ligos rizikos veiksnius (AHA, 2017a), akivaizdu, jog išeminės širdies ligos paplitimo 

mažinimui skirtas prevencijos priemones svarbu nukreipti į su sveikata susijusio elgesio 

korekciją.  

Sveikatai nepalankaus elgesio žala žmogaus sveikatai įrodyta gerokai anksčiau (Blužas ir 

kt., 1988; Goštautas, 1990; Goštautas, 1998; Goštautas, Perminas, 1997; Kahneman, Tversky, 

1979; Wallston, Wallston, DeVellis, 1978), tačiau šis reiškinys tyrinėjamas ir šiandien (Berndt 

et al., 2014; Chiou et al., 2009; Grabauskas ir kt., 2014; Korhonen, Goodwin, Miesmaa, Dupuis, 

Kinnunen, 2011; Miežienė, 2016; Pinto, Dunsiger, Farrell, Marcus, Todaro, 2013; 

Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, 2016; Scholz, Knoll, Sniehotta, Schwarzer, 2006; WHO, 2011; 

WHO, 2016; Zamalijeva, 2016). Nesibaigiantis mokslininkų susidomėjimas šia tema rodo, kiek 

stabili, nusistovėjusi bei aktuali yra sveikatai nepalankaus elgesio problema. Ir nors sveikatos 

priežiūros sistema bei Pasaulinė sveikatos organizacija plačiai pateikia sveiko gyvenimo būdo 

rekomendacijas, lengvai prieinamas kiekvienam gyventojui (pavyzdžiui, Petrulionienė, 2010; 

WHO, 2007; WHO, 2009; WHO, 2011), tačiau išeminės širdies ligos didėjimą vis dar rodantys 

statistiniai duomenys skatina abejones, ar tikrai vien rizikos veiksnių žinojimas gali sumažinti 

sergamumą šia liga, ar sveikos gyvensenos rekomendacijų viešinimas gali efektyviai veikti 

žmonių gyvensenos pasirinkimus, galiausiai, ar staiga susirgus išemine širdies liga yra įmanoma 

tik vadovaujantis rekomendacijomis keisti kelis metus ar dešimtmečius nusistovėjusius sveikatai 

nepalankaus elgesio įpročius. Susirgus išemine širdies liga tiek fizine, tiek ir psichologine 

prasme pasikeičia žmogaus gyvenimas – atsiranda įvairios sveikatos problemos, sumažėja 

fizinis pajėgumas, būtinybe tampa gyvenimo būdo įpročių pokyčiai (Petrulionienė, 2010; Falvo, 

2013), pablogėja emocinė būsena, tolerancija stresui, suprastėja gyvenimo kokybė ir pan. (Paca, 

Ardelean, Rus, Cioar, 2013), o tai dar labiau didina išeminės širdies ligos riziką, apsunkina ligos 

eigą bei sveikimo galimybes (Goštautas, Šinkariova, 2002; Petrulionienė, 2010; Tully et al., 

2008). Taigi, sirgimas išemine širdies liga tampa tikru iššūkiu pacientui, kuriam įveikti reikia ne 

tik fizinių, bet ir psichologinių resursų. 

Sergantiesiems išemine širdies liga įvairiomis priemonėmis galima padėti suprasti, jog 

siekiant sustabdyti šios ligos progresavimą sveika gyvensena turėtų tapti jų gyvenimo būdu, 

tačiau realių pokyčių įgyvendinimui reikia ne tik išorinių paskatinimų, bet ir paties sergančiojo 
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pastangų, t.y. vidinės motyvacijos. Pagrindinė išeminės širdies ligos pacientų pasyvumo 

priežastis koreguojant elgesį, sukeliantį neigiamas pasekmes jų sveikatai – tai motyvacijos 

trūkumas keistis (Rollnick, Miller, Butler, 2008). Taigi, norint pasiekti teigiamų pokyčių 

sergančiųjų išemine širdies liga grupėje, psichologiniais metodais turėtų būti stiprinama pacientų 

motyvacija pokyčiams (Miller, Rollnick, 2013; Rollnick et al., 2008). Šiuo metu reabilitacijoje 

taikomi psichologinio poveikio metodai yra įvairūs, tačiau metodų, nukreiptų į motyvacijos 

stiprinimą, nėra daug. Dažniausiai tai direktyvūs pokalbiai, edukacinės priemonės, gydytojų 

patarimai bei rekomendacijos apie sveiką gyvenimo būdą ir pan., tačiau jų efektyvumas nėra 

didelis (Miller, Rollnick, 2013). Tokie poveikio būdai žema motyvacija pasižymintiems 

išeminės širdies ligos pacientams ne tik nepadidina noro keistis, bet priešingai – gali sukelti dar 

didesnį pasipriešinimą (Lee et al., 2016). Su šia problema yra susijęs ir nesėkmingas tikslų 

įgyvendinimas reabilitacijoje (Linden et al., 2010). Tuo tarpu aukšta pacientų motyvacija keisti 

sveikatai žalingą gyvenimo būdą yra vienas iš pagrindinių veiksnių, nulemiančių sėkmingą 

sveikimą (Pietrabissa et al., 2013), o sveikesnis gyvenimo būdas veda į sėkmingesnę išeminės 

širdies ligos prevenciją bei reabilitaciją (Linden et al., 2010). 

Reabilitacijos laikotarpis ypatingas tuo, kad pacientai jo metu gali saugiai mokytis sveikos 

gyvensenos gerinimo bei išlaikymo ypatumų (Schwarzer et al., 2011). Prioritetinėmis sritimis 

tiek sergantieji išemine širdies liga, tiek ir medicininis personalas, laiko fizinės sveikatos 

atstatymą, dažnai nuvertindami psichologinius pacientų sunkumus, užkertančius kelią pokyčių 

vykdymui. Tuo pačiu nepakankamai įvertinamos ir sveikatos psichologų galimybės dirbti su 

išeminės širdies ligos pacientais stiprinant jų vidinę motyvaciją keistis, koreguojant gyvensenos 

ypatumus ir efektyviau išnaudojant reabilitacinio gydymo teikiamą naudą ruošiantis sugrįžti į 

kasdienį gyvenimą. Reabilitacijoje, atsižvelgiant į ribotą jos trukmę, tikslinga taikyti metodus, 

kurių pagalba įmanoma per trumpą gydymosi laikotarpį sustiprinti pacientų motyvaciją keistis ir 

tokiu būdu pamažu siekti probleminių elgesio sričių pokyčių. Mokslinėje literatūroje aptinkama 

įvairių psichologinių metodų, padedančių koreguoti sveikatai nepalankų elgesį (pavyzdžiui, 

kognityvinė elgesio terapija, į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija, savireguliacijos įgūdžių 

ugdymo metodai, ketinimų įgyvendinimo intervencijos ir kt.) (Arbour, Martin Ginis, 2009; 

Scholz et al., 2006; Welschen et al., 2013; Xue, Yao, Lewin, 2008), tačiau paskutinio 

dešimtmečio tyrimų duomenys atskleidžia motyvavimo pokalbio (angl. motivational 

interviewing, autoriai R. W. Miller ir S. Rollnick) arba psichologinio konsultavimo, paremto 

motyvavimo pokalbio principais, privalumus (Jušinskaitė, Petrolienė, Šinkariova, 2014; Knight, 

McGowan, Dickens, Bundy, 2006; Lee et al., 2016; Lundahl, Kunz, Brownell, Tpllefson, Burke, 

2010; Lundahl et al., 2013; Martins, McNeil, 2009; Miller, Rollnick, 2013; Morton et al., 2015; 

Petrolienė, Šinkariova, 2013; Šinkariova ir kt., 2015; Thompson et al., 2011), skatinančius 
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domėtis metodo pritaikomumu išeminės širdies ligos reabilitacijoje. Pastaruoju metu šis 

konsultavimo metodas populiarėja visame pasaulyje, o dėl savo paprastumo, efektyvumo bei 

tinkamumo trumpalaikiame konsultavime vis plačiau taikomas ir sveikatos priežiūros srityje 

(Beckie, Beckstead, Schocken, Evans, Fletcher, 2011; Lee et al., 2016; Ren, Yang, Browning, 

Thomas, Liu, 2014; Zhu, Ho, Sit, He, 2014). Taip pat motyvavimo pokalbis mokslinėje 

literatūroje yra pristatomas kaip psichologinis poveikio metodas, padedantis sužadinti pacientų 

vidinę motyvaciją elgesio pokyčiams (Beckie, Beckstead, 2010; Chair et al., 2013; Knight et al., 

2006; Lundahl et al., 2010; Lundahl et al., 2013; Martins, McNeil, 2009; Miller, Rollnick, 2002; 

Miller, Rollnick, 2013; Morton et al., 2015; Rollnick, Miller, 1995; Thompson et al., 2011), o 

būtent tokios psichologinės intervencijos ir trūksta išeminės širdies ligos reabilitacijos metu. 

Atsižvelgiant į minėtus motyvavimo pokalbio ypatumus, tikėtina, jog tai galėtų būti puiki 

intervencijos priemonė, padedanti stiprinti sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją sveikatai 

nepalankaus elgesio pokyčiams reabilitacijos laikotarpiu, vis dėlto, išsamesnių veiksmingumo 

tyrimų šioje tiriamųjų grupėje kol kas trūksta. 

Apibendrinant, remiantis Lietuvos ir kitų šalių sergamumo kraujotakos sistemos ligomis 

statistikos duomenimis (AHA, 2017a; HI, 2014; HI, 2015), kyla abejonė, ar naudojamos 

prevencijos priemonės reabilitacijoje yra pakankamai efektyvios, jeigu sergančiųjų išemine 

širdies liga vis daugėja. Todėl šio disertacinio darbo mokslinė problema yra susijusi su 

prielaida, jog sėkminga išeminės širdies ligos prevencija priklauso ne tik nuo fizinę sveikatą, bet 

ir psichosocialinę gerovę atstatančių intervencijų reabilitacijos metu, susijusių su motyvacijos 

stiprinimu keisti gyvenimo būdo įpročius. Kyla poreikis Lietuvos išeminės širdies ligos 

reabilitacijoje išbandyti motyvavimo pokalbį, kuris pristatomas kaip tinkamas metodas stiprinti 

motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį trumpu reabilitacijos laikotarpiu. Ir nors daugumoje 

tyrimų neabejojama motyvavimo pokalbio veiksmingumu, tačiau trūksta duomenų apie jo 

pritaikymą išeminės širdies ligos reabilitacijoje bei apie veiksmingumo sąsajas su tokiais 

psichologiniais veiksniais kaip asmenybės bruožai ar emocinė būsena. Mokslinė problema 

išryškinama pagrindiniu probleminiu klausimu: Ar motyvavimo pokalbis yra veiksmingas 

stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį ir keičiant subjektyviai 

vertinamą šį elgesį reabilitacijos laikotarpiu bei praėjus trims mėnesiams po jo ir ar metodo 

veiksmingumas siejasi su tokiais psichologiniais veiksniais kaip asmenybės bruožai bei emocinė 

būsena? 

 

Mokslinis darbo naujumas 

Nors motyvavimo pokalbis sparčiai populiarėja visame pasaulyje ir mokslinėje literatūroje 

aptinkami jo efektyvumą įrodantys tyrimai, tačiau pastebimas ypatingai didelis poreikis tyrimų 
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apie metodo veiksmingumą stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją keisti 

sveikatai nepalankų elgesį (Lee et al., 2016) bei keičiant šių pacientų sveikatai nepalankų elgesį 

(Knight et al., 2006; Lee et al., 2016; Thompson et al., 2011). Mokslininkų atliktos sisteminės 

literatūros analizės atskleidė, jog didžiausias dėmesys tyrimuose skiriamas nesergantiems 

išemine širdies liga, t.y. pirminei šios ligos prevencijai, mažiau ištyrinėta sritis – antrinės 

prevencijos galimybės sergantiems išemine širdies liga, o metodo taikymo ypatumai išeminės 

širdies ligos reabilitacijoje yra beveik visai netyrinėti (Lee et al., 2016; Thompson et al., 2011). 

Be to, K. Morton et al. (2015) pastebi, jog būtent sveikatos priežiūros įstaigose motyvavimo 

pokalbis turėtų būti taikomas tuo pačiu įvertinant kiekvieno paciento motyvaciją, kadangi tai 

leidžia suprasti asmens pasirengimą pokyčiams ir tinkamu būdu vesti konsultacijas, kad pamažu 

keistųsi ir elgesys. Taigi, šiuo darbu siekiama praplėsti mokslinių tyrimų žinias apie 

motyvavimo pokalbio pritaikymo galimybes sergančiųjų išemine širdies liga reabilitacijoje bei 

atskleisti, ar metodas yra veiksmingas stiprinant išemine širdies liga sergančiųjų motyvaciją 

elgesio pokyčiams. Taip pat bus mėginama įvertinti, ar motyvacijos stiprinimas motyvavimo 

pokalbio konsultacijų metu paskatina keisti subjektyviai pačių pacientų vertinamą sveikatai 

nepalankų elgesį. 

Apibendrinant mokslinių tyrimų duomenis galima pastebėti, jog motyvavimo pokalbis yra 

veiksmingas keičiant sergančiųjų išemine širdies liga ar turinčių riziką ja susirgti tiriamųjų 

rūkymą, mažinant depresijos išreikštumą, gerinant gyvenimo kokybę (Lee et al., 2016), tačiau 

trūksta duomenų apie sėkmingą metodo taikymą kečiant alkoholio, fizinio aktyvumo ar mitybos 

įpročius. Kituose, ne tik sergančiųjų išemine širdies liga imtį nagrinėjančiuose, tyrimuose kaip 

su sveikata susijęs elgesys nagrinėjamas fizinis aktyvumas, mityba, rūkymas, tačiau nė viename 

iš jų nebuvo analizuojamas alkoholio vartojimas (Antypas, Wangberg, 2014; Arbour, Martin 

Ginis, 2009; Berndt et al., 2014; Brokaw et al., 2015; Farrell et al., 2009; Goyer et al., 2013; 

Janssen, Gucht, Van Exel, Maes, 2014; Korhonen et al., 2011; Mastrangelo et al., 2015; Meng et 

al., 2014; Parra-Medina et al., 2011; Pinto et al., 2013; Pischke, Frenda, Ornish, Weidner, 2010; 

Prenger et al., 2013; Scholz et al., 2006; Welschen et al., 2013; Xue, Yao, Lewin, 2008), kuris 

mūsų visuomenėje yra pakankamai aktuali problema. Taigi, šiame darbe planuojami tirti 

alkoholio, fizinio aktyvumo bei mitybos pokyčiai praturtins mokslines žinias apie motyvavimo 

pokalbio veiksmingumą sergančiųjų išemine širdies liga grupėje.  

Analizuojant tyrimus taip pat pastebėta, jog dauguma sveikatai nepalankaus elgesio 

pokyčius skatinančių intervencijų yra labai trumpos arba taikytos nuotoliniu būdu, jas 

dažniausiai atlieka slaugytojai, gydytojai bei kiti darbuotojai, neturintys specifinių psichologinio 

konsultavimo įgūdžių, tačiau retai psichologai. Pastebimas trūkumas psichologinio akis į akį 

konsultavimo, susijusio su motyvacijos keisti elgesį stiprinimu, todėl šio disertacinio darbo 
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išskirtinumu bus tęstinių psichologinių konsultacijų, paremtų motyvavimo pokalbio principais, 

teikimas sergantiesiems išemine širdies liga reabilitacijos laikotarpiu.  

Nagrinėjant lėtinių ligų rizikos veiksnius pastebėta, jog vis daugiau ir dažniau atsiranda 

tyrimų, diskutuojančių apie tokių psichologinių veiksnių kaip asmenybės bruožai (Allen, Vella, 

Laborde, 2015; Chatzisarantis, Hagger, 2008; Costa, McCrae, 2012; Denollet, 2012; Falvo, 

2013; Farin, Meder, 2010) ar emocinė būsena (Casey, Hughes, Waechter, Josephson, Rosneck, 

2008; Musselman, Evans, Nemeroff, 1998; Schwartzman, Glaus, 2000; Vaičiūnienė, 

Brožaitienė, Bunevičius, 2007) sąsajas su šiomis ligomis sergančiųjų įsitraukimu į gydymo 

procesą. Be to, tiek asmenybės bruožai (Nakaya et al., 2005), tiek ir emocinė būsena (Goštautas, 

Šinkariova, 2002; Petrulionienė, 2010; Tully et al., 2008) yra tyrinėjami ne tik kaip išeminės 

širdies ligos rizikos veiksniai, tačiau ir siejami su jos pasikartojimo rizika. Tuo pačiu 

sėkmingesnis motyvavimo pokalbio taikymas sergantiesiems išemine širdies liga 

prognozuojamas tuomet, kai tiriamasis bus vertinamas atsižvelgiant į jo individualumą 

(Thompson et al., 2011). Autoriai pabrėžia, jog norint efektyviau išnaudoti motyvavimo 

pokalbio galimybes gydymo įstaigose, svarbu ištirti, kokiomis savybėmis pasižymintiems 

pacientams šis metodas galėtų būti veiksmingiausias. Taigi, šio disertacinio darbo mokslinį 

naujumą atspindi ir tai, jog bus siekiama atskleisti motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas 

su tokiais psichologiniais veiksniais kaip paciento asmenybės bruožai bei emocinė būsena, 

stiprinant išeminės širdies ligos pacientų motyvaciją ir keičiant elgesį. 

Kiek yra žinoma oficialiais duomenimis, Lietuvoje motyvavimo pokalbis pradėtas taikyti 

priklausomybių reabilitacijoje, į lietuvių kalbą yra išversta ir su tuo susijusi metodinė medžiaga 

(UNODC, 2010). Šio konsultavimo metodo taikymas išemine širdies liga sergantiesiems 

mokslinėje lietuvių literatūroje neminimas, nėra ir metodinių priemonių, pritaikytų motyvavimo 

pokalbio naudojimui išeminės širdies ligos reabilitacijoje. Be to, neaptikta ir motyvavimo 

pokalbio veiksmingumo tyrinėjimų Lietuvoje, kas rodo šios srities tyrimų poreikį mūsų šalies 

sveikatos priežiūros kontekste. Mokslinėje literatūroje galima aptikti tik su šiuo disertaciniu 

darbu susijusius magistrinius darbus (Jušinskaitė, 2014; Karpovaitė, 2015; Šverčiauskaitė, 

2016), nagrinėjančius trumpalaikį motyvavimo pokalbio poveikį stiprinant motyvaciją keisti 

sveikatai nepalankų elgesį. Tuo tarpu šiame disertaciniame darbe bus parengtas sergančiųjų 

išemine širdies liga psichologinio konsultavimo, paremto motyvavimo pokalbio principais, 

algoritmas, pritaikytas darbui reabilitacijoje, ir  tyrinėjama, ar metodo taikymas padeda 

sustiprinti sergančiųjų IŠL motyvaciją bei keisti sveikatai nepalankų elgesį ir ne tik reabilitacijos 

laikotarpiu, bet ir praėjus trims mėnesiams po pacientų sugrįžimo į namus. 
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Teorinė ir praktinė darbo reikšmė 

Teorine prasme šio darbo rezultatai yra svarus indėlis motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo tyrinėjimų tematikoje dėl kelių priežasčių. Pirma, apibendrinta mokslinės 

literatūros apžvalga leis praplėsti mokslininkų bei psichologų žinias apie psichologinių 

intervencijų galimybes išeminės širdies ligos reabilitacijoje, o tuo pačiu ir apie galimą 

motyvavimo pokalbio pritaikymą sveikatos priežiūros sistemoje sergančiųjų išemine širdies liga 

grupėje. Antra, susisteminta informacija apie motyvavimo pokalbio teorinį pagrindimą padės 

geriau suprasti metodo teorines ištakas, o jo sugretinimas su Transteoriniu modeliu atskleis 

motyvacijos pokyčių ypatumus konsultavimo eigoje bei tapsmą realiais elgesio pokyčiais. 

Trečia, atlikto tyrimo rezultatai papildys skurdų tyrimų lauką apie motyvavimo pokalbio 

veiksmingumą sergančiųjų išemine širdies liga motyvacijos stiprinimui reabilitacijos laikotarpiu 

bei metodo veiksmingumo sąsajas su psichologiniais veiksniais. 

Šio darbo praktinė reikšmė labiausiai yra susijusi su svariu indėliu į efektyvių psichologo 

paslaugų, taikomų reabilitacijoje, vystymu. Psichologiniu aspektu Lietuvos reabilitacijos 

įstaigose yra taikomos įvairios konsultavimo ar grupinės terapijos technikos, kurių efektyvumas 

dažniausiai netikrinamas. Tuo tarpu į motyvacijos bei elgesio pokytį orientuotas konsultavimo 

metodas padėtų efektyviai ir kompleksiškai siekti teigiamų reabilitacijos rezultatų. Antra, 

ištyrus, jog motyvavimo pokalbio konsultacijų veiksmingumas priklauso nuo tam tikrų 

psichologinių veiksnių, šio tyrimo informaciją bus galima panaudoti širdies ligų prevencijai 

reabilitacijoje, sveikatai nepalankiu elgesiu pasižyminčių asmenų grupėje. Trečia, reikia 

paminėti, jog kiekvienas pacientas, atvykęs į reabilitacijos ligoninę gydytis, yra unikalus 

projektas, patikėtas reabilitacijos specialistų komandai. Prieš paskiriant individualią 

reabilitacijos programą dažniausiai nuodugniai ištiriama fizinė paciento būklė, tuo tarpu 

psichologinė arba netiriama, arba į ją, taikant reabilitacijos veiklas, neatsižvelgiama. Tyrimo 

metu naudotų metodikų pritaikymas praktikoje gali suteikti informacijos, kuri būtų naudinga ne 

tik psichologams, bet ir kitiems reabilitacijos specialistams, siekiant paskirti tinkamiausią 

reabilitacijos programą bei rekomendacijas dėl tolimesnio gydymo prieš išrašant į namus. Tuo 

pačiu galima paminėti ir tai, jog atlikto tyrimo dėka adaptuoti trys papildomi klausimynai 

Lietuvių kalba, kurie praktikoje padės išmatuoti motyvaciją keisti rūkymo, fizinio aktyvumo bei 

mitybos įpročius. Galiausiai, atliekant disertacinio darbo tyrimą buvo įdėta daug darbo ir 

pastangų neatlygintinai konsultuojant sergančiuosius išemine širdies liga, o tai jau yra 

reikšmingas rezultatas gerinant psichologinę šių pacientų būklę, skleidžiant informaciją apie 

sveikesnį gyvenimo būdą bei didinant psichologinių paslaugų prieinamumą.  

Apibendrinant, tiek teorine, tiek praktine prasme disertacinis darbas padės gilinti žinias 

apie sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai nepalankaus elgesio koregavimo teorines 
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prielaidas bei praktines galimybes. Tikėtina, jog tai didins žmonių sąmoningumą apie sveiką 

gyvenimo būdą, gerins jų sveikatą, dėl ko gerės gyvenimo kokybė bei mažės ne tik asmeninės, 

bet ir valstybinės išlaidos sveikatos priežiūrai. 

 

Mokslinio darbo objektas yra motyvavimo pokalbio veiksmingumas sergančiųjų išemine 

širdies liga motyvacijos keisti sveikatai nepalankų elgesį ir subjektyviai vertinamo minėto 

elgesio pokyčiui nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos ir praėjus trims mėnesiams po 

reabilitacijos bei metodo veiksmingumo sąsajos su asmenybės bruožais ir emocine būsena. 

Šio darbo tikslas – ištirti motyvavimo pokalbio veiksmingumą stiprinant sergančiųjų 

išemine širdies liga motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį ir keičiant subjektyviai 

vertinamą šį elgesį reabilitacijos laikotarpiu bei praėjus trims mėnesiams po jo ir nustatyti 

metodo veiksmingumo sąsajas su asmenybės bruožais bei emocine būsena. 

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

1. Įvertinti poveikio ir lyginamosios grupių motyvacijos ir sveikatai nepalankaus elgesio 

rodiklių kitimą reabilitacijos laikotarpiu ir praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos.  

2. Nustatyti, ar sergantiesiems išemine širdies liga, kurių asmenybės bruožai skirtingai 

išreikšti, motyvacijos ir sveikatai nepalankaus elgesio rodikliai kinta skirtingai, atsižvelgiant 

į tiriamąją grupę. 

3. Nustatyti, ar sergantiesiems išemine širdies liga, kurių emocinė būsena skirtingai išreikšta, 

motyvacijos ir sveikatai nepalankaus elgesio rodikliai kinta skirtingai, atsižvelgiant į 

tiriamąją grupę. 

 

Disertaciniame darbe ginami teiginiai: 

1. Motyvavimo pokalbis yra veiksmingas stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją 

keisti sveikatai nepalankų elgesį. 

2. Motyvavimo pokalbis yra veiksmingas keičiant sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai 

nepalankų elgesį. 

3. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją 

keisti sveikatai nepalankų elgesį siejasi su asmenybės bruožais ir emocine būsena. 

4. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas keičiant sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai 

nepalankų elgesį siejasi su asmenybės bruožais ir emocine būsena.  
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 
 

Disertacijos teorinėje dalyje pirmiausiai pristatomas išeminės širdies ligos problematikos 

aktualumas bei nagrinėjamos antrinės IŠL prevencijos galimybės reabilitacijos metu. Toliau, 

kaip viena tinkamiausių intervencijų, siekiant koreguoti sergančiųjų IŠL sveikatai nepalankų 

elgesį, pristatomas motyvavimo pokalbio metodas. Vėliau analizuojamas šio metodo 

veiksmingumas bei jo sąsajos su psichologiniais, somatiniais ir sociodemografiniais veiksniais. 

Galiausiai, pateikiamas literatūros apžvalgos apibendrinimas. 

 

1.1. Išeminės širdies ligos problematika ir rizikos veiksniai 

 

Išeminė širdies liga (IŠL), priklausanti kraujotakos sistemos ligoms bei kartais dar 

vadinama koronarine širdies liga, „yra ūminė ar lėtinė miokardo disfunkcija, kuri atsiranda 

sumažėjus miokardo aprūpinimui arteriniu krauju ir pasireiškia ūminiais ar lėtiniais sindromais 

(Širdies ligos, 2009, p. 19). Tai tokia būsena, kuomet širdies raumeniui (miokardui) kraują bei 

deguonį tiekiančios širdies arterijos susiaurėja (Falvo, 2013). Dažniausia susiaurėjimo priežastis 

– aterosklerozė, kuri atsiranda dėl apnašų, nusėdančių ant vidinių kraujagyslių sienelių 

(Petrulionienė, 2010; Falvo, 2013). Kraujagyslės gali tiek susiaurėti, kad jomis neprateka 

pakankamas kraujo kiekis, todėl širdies raumuo neaprūpinamas reikiamu deguonimi (išemija) 

(Falvo, 2013). Susirgus šia liga labai stipriai pasikeičia žmogaus gyvenimas – dažniausiai 

atsiranda įvairios sveikatos problemos, sumažėja fizinis pajėgumas, būtinybe tampa gyvenimo 

būdo įpročių pokyčiai (Petrulionienė, 2010; Falvo, 2013). Kartu su fizinėmis pasekmėmis 

prasideda ir psichologinės, pavyzdžiui, pablogėja emocinė būsena ar tolerancija stresui, 

suprastėja gyvenimo kokybė ir pan. (Paca et al., 2013), o tai dar labiau didina IŠL riziką, 

apsunkina ligos eigą bei sveikimo galimybes (Goštautas, Šinkariova, 2002; Petrulionienė, 2010; 

Tully et al., 2008). Taigi, sirgimas IŠL tampa tikru iššūkiu, kuriam įveikti reikia ne tik fizinių, 

bet ir psichologinių resursų. 

 

1.1.1. Išeminės širdies ligos problematika 

 

Tarp neinfekcinių lėtinių ligų daugiausiai mirčių pasaulyje buvo nuo kraujotakos sistemos 

ligų – 17,5 milijono (46 proc.), iš kurių net 7,4 milijono mirė nuo IŠL ir 6 milijonai buvo 

jaunesni nei 70 m. (Lee et al., 2016; WHO, 2016). Be to, daugumoje Europos šalių kraujotakos 

sistemos ligos yra svarbiausia ankstyvos mirties priežastis (Petrulionienė, 2010; Rinkūnienė ir 

kt., 2009). Per paskutinius du dešimtmečius aukšto ekonominio lygio šalyse kraujotakos 
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sistemos ligų paplitimas palaipsniui mažėjo ir tyrimais įrodyta, jog tai nulėmė plačiai 

visuomenėje taikoma pirminė prevencija bei individualiai pritaikomos sveikatos priežiūros 

intervencijos (WHO, 2011). Pavyzdžiui, per dešimt metų, kai buvo vykdytas PSO projektas 

MONICA, mirtingumas nuo IŠL 38-iose šalyse sumažėjo labai ženkliai (WHO, 2011). 

Lietuvoje tarptautinė paprogramė Kaunas-MONICA-Psychosocial taip pat buvo vykdoma ir yra 

bene geriausiai žinomas tyrimas, kuriame analizuojamos širdies ligų bei psichosocialinių rizikos 

veiksnių sąsajos (Blužas ir kt., 1988; Goštautas, 1990). Vis dėlto, nors daugumoje Šiaurės, Pietų 

ir Vakarų Europos šalių mirštamumas nuo kraujotakos sistemos ligų bei šių ligų išsivystymo 

dažnis mažėja, tačiau lieka toks pat arba net didėja Centrinėje ir Rytų Europoje (Petrulionienė, 

2010). Tuo tarpu Lietuva PSO žemėlapyje yra vis dar žymima kaip žemo arba vidutinio 

ekonominio lygio ir didžiausio mirtingumo nuo IŠL teritorija (WHO, 2011). Kaip pateikia 

Higienos institutas (2015), standartizuotas mirtingumo rodiklis Lietuvoje nuo kraujotakos 

sistemos ligų yra vienas didžiausių tarp Europos Sąjungos valstybių narių. Daugiausiai vyrų 

(47,0 proc.), kaip ir daugiausiai moterų (64,9 proc.) mirė nuo kraujotakos sistemos ligų, o iš visų 

kraujotakos sistemos ligų net 66,1 proc. vyrų mirė nuo IŠL (HI, 2015). Be to, daugiausiai 

darbingo amžiaus vyrų (18,5 proc.) ir 11,0 proc. 16-64 m. amžiaus moterų mirė nuo IŠL (HI, 

2015). Atitinkamai didelius skaičius rodo ir sergamumas IŠL. 2014 m. Higienos instituto 

duomenimis Lietuvoje šia liga sirgo 175866 žmonės (18-64 m.), o tai reiškia, kad tūkstančiui 

gyventojų atitenka apie 26 sergantieji IŠL (HI, 2014). 

Kaip klinikinė, taip ir ekonominė kraujotakos sistemos ligų našta yra didelė, vien tik 

Europos Sąjungai kainuojanti apie 169 milijardus Eurų, iš kurių 62 proc. yra tiesiogiai 

išleidžiami sveikatos priežiūros paslaugoms (Jessani et al., 2006). Apie tris ketvirtadalius mirčių 

nuo kraujotakos sistemos ligų apima atvejai iš žemo ir vidutinio ekonominio lygio šalių, prie 

kurių priskiriama ir Lietuva, tuo tarpu iš 16 milijonų mirčių nuo neužkrečiamųjų ligų, įvykusių 

jaunesniems nei 70 metų žmonėms, 82 proc. yra žemo ir vidutinio ekonominio lygio šalyse ir 37 

proc. įvyko dėl kraujotakos sistemos ligų (WHO, 2016). 

Lėtinių ligų bei jų sukelto neįgalumo pasekmės plačiai apima įvairias sergančiojo bei su 

juo susijusių žmonių gyvenimo sritis, įskaitant socialinius bei šeiminius santykius, ekonominę 

gerovę, kasdienes veiklas bei poilsio ir laisvalaikio užsiėmimus (Petrulionienė, 2010; Falvo, 

2013). Ir nors yra veiksnių, galinčių sumažinti poveikio mastą, vis dėlto, kiekviena lėtinė liga ar 

neįgalumas pareikalauja koreguoti kasdienius įpročius (Falvo, 2013). Siekiant išvengti ar 

sušvelninti minėtų pokyčių apimtį, svarbu sutelkti dėmesį į prevenciją, todėl PSO iki 2030 m. 

yra užsibrėžusi tikslą dar labiau sumažinti neinfekcinių lėtinių ligų paplitimą (WHO, 2016). 

Žinant, kad opia problema minėtam mažėjimui yra kraujotakos sistemos ligų, ypač IŠL, 

paplitimo didėjimas, pagrindinės pajėgos yra sutelktos būtent į šių ligų prevenciją. Atsižvelgiant 
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į PSO ir kitų šaltinių rekomendacijas, visas dėmesys yra skirtas senėjančiai visuomenei bei IŠL 

jaunėjimui, greitai bei dezorganizuotai urbanizacijai ir globalizacijos pasekmėms, susijusiomis 

suskatinimu vartoti alkoholį ar tabaką, būti per mažai fiziškai aktyviems ir netinkamai maitintis 

(Babarskienė, 2006; Lee et al., 2016; Rinkūnienė ir kt., 2009; WHO, 2016). Akcentuojama, jog 

visos pastangos yra telkiamos į tokių nacionalinių planų plėtrą bei vykdymą, kurie pirmenybę 

teikia rizikos veiksnių prevencijai bei gydymo prieinamumui visiems gyventojams (WHO, 

2016). 

 

1.1.2. Išeminės širdies ligos rizikos veiksniai 

 

Apibrėžiant IŠL rizikos veiksnius rekomenduojama vadovautis holistiniu požiūriu, 

kadangi šios ligos kilmė yra daugialypė (Jessani et al., 2006; Burokienė ir kt., 2013). Šiuo metu 

yra žinoma per 200 ligos rizikos veiksnių, kurie gali būti tiek keičiami, tiek ir nekeičiami, tačiau 

ne visi vienodai svarbūs (Burokienė ir kt., 2013; Petrulionienė, 2010; Rinkūnienė ir kt., 2009). 

Akcentuojama, jog atskiro rizikos veiksnio įtaka sergamumui ir mirštamumui nuo IŠL nėra tokia 

tiksli kaip suma kelių rizikos veiksnių (Umbrasienė, Buivydaitė, Vasiliauskas, 2007), todėl 

dirbant su atskirais pacientais ir siekiant pagerinti jų sveikatos būklę rekomenduojama atrasti 

kiekvieno individualų rizikos profilį (Chiou et al., 2009). Tuo tarpu Lietuvos medikai pabrėžia, 

jog sergant IŠL yra labai svarbu veikti kiek įmanoma visus rizikos veiksnius, nes tai pagerina 

išgyvenamumą, mažina pakartotinių susirgimų skaičių, intervencinių procedūrų ir operacijų 

dažnį bei gerina pacientų gyvenimo kokybę (Babarskienė, 2006; Širdies ligos, 2009). 

Nepastebėta, jog literatūros šaltiniuose rizikos veiksniai būtų skirstomi pagal tai, kurie sukelia 

IŠL, o kurie skatina ją progresuoti, nes visi veiksniai yra persipynę. Taigi, toliau IŠL rizikos 

veiksniai aptariami juos išskiriant į grupes pagal pobūdį. 

 

1.1.2.1. Sociodemografiniai išeminės širdies ligos rizikos veiksniai 

 

Tokie veiksniai kaip amžius, vyriškoji lytis ir paveldimumas autorių yra priskiriami prie 

nekeičiamų IŠL rizikos veiksnių (Burokienė ir kt., 2013; Širdies ligos, 2009; Petrulionienė, 

2010). Taip pat egzistuoja dar viena IŠL rizikos veiksnių grupė, kuri ne visuose literatūros 

šaltiniuose minima – tai socialiniai faktoriai, tokie kaip pragyvenimo lygis, pajamos, 

išsilavinimas. Sunku apibrėžti, kiek keičiami ar nekeičiami jie yra, nes dažnai tai susiję su tam 

tikra padėtimi visuomenėje, kuri nebūtinai priklauso nuo paties sergančiojo. Apibendrintai visi 

šie IŠL rizikos veiksniai gali būti pavadinti sociodemografiniais. Atsižvelgiant į tai, kad IŠL 

kontekste svarbiausiais sociodemografiniais rizikos veiksniais yra laikomas vyresnis amžius ir 
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vyriškoji lytis (Burokienė ir kt., 2013; Širdies ligos, 2009; Petrulionienė, 2010; Rinkūnienė ir 

kt., 2009), o siekiant teigiamų pokyčių IŠL prevencijoje svarbi reikšmė suteikiama išsilavinimui 

(Lodi-Smith et al., 2010; WHO, 2011), šiame darbe didesnis dėmesys bus skiriamas šiems trims 

sociodemografiniams veiksniams. 

Amžius tiek mokslinėje, tiek ir sveikatos politikos literatūroje yra aprašomas kaip labai 

svarbus kraujotakos sistemos ligų rizikos faktorius (Burokienė ir kt., 2013; Širdies ligos, 2009; 

Petrulionienė, 2010; Rinkūnienė ir kt., 2009; WHO, 2011). Greitai augantys kraujotakos 

sistemos ligų skaičiai didžia dalimi yra sąlygoti senėjančios visuomenės (WHO, 2011). 

Remiantis Jungtinių Tautų prognozėmis, 2025 m. bus apie 1,2 milijardo vyresnio amžiaus 

žmonių visame pasaulyje ir 71 proc. iš jų bus besivystančiose šalyse (UNDESA, 2008 cit. pagal 

WHO, 2011). Moksliniais tyrimais įrodyta, jog rizika vyrams susirgti IŠL didėja perkopus 45 

m., o moterims 55 m. amžiaus ribą (Burokienė ir kt., 2013). Amžiaus įtaka akcentuojama ir 

įsitraukimui į reabilitacijos procesą – vyresni nei 65 m. pacientai dažniau sėkmingai užbaigia 

IŠL reabilitacijos programą nei jaunesni (Casey et al., 2008). Lietuvos autoriai sutaria, jog 

vyriškoji lytis turi didesnę riziką susirgti IŠL (Burokienė ir kt., 2013; Širdies ligos, 2009; 

Petrulionienė, 2010), tuo tarpu PSO dokumentuose rašoma, jog apskritai kraujotakos sistemos 

ligos vienodai paveikia tiek vyrus, tiek ir moteris, rizikos veiksniai yra panašūs abiem lytims 

(WHO, 2011), tik moterys suserga keliais metais vėliau nei vyrai (WHO, 2007, 2010 cit. pagal 

WHO, 2011) ir vidutiniškai ilgiau gyvena nei vyrai (WHO, 2016). Lyties skirtumai dažnai yra 

susiję su skirtingomis normomis, vaidmenimis ir santykiais, pavyzdžiui, rūkymas dažniau 

būdingas vyrams, o sveikos mitybos laikymasis – moterims (Baker et al., 2009; Rinkūnienė ir 

kt., 2009; WHO, 2016). Taip pat pastebėta, jog kraujotakos sistemos ligos plinta žemo ir 

vidutinio pragyvenimo lygio šalyse, kurioms priskiriama ir Lietuva (WHO, 2016), o didesnis 

kraujotakos sistemos ligų plitimas pastebimas žemo socioekonominio statuso grupėse (Berndt et 

al., 2012; Berndt et al., 2014), kadangi socioekonominiai skirtumai turi įtakos su sveikata 

susijusio elgesio pasireiškimui (WHO, 2016). Šiame kontekste svarbų vaidmenį atlieka žmonių 

išsilavinimas, pavyzdžiui, mažesnis rūkymo paplitimas ar dažnesnis užsiėmimas prevenciniu su 

sveikata susijusiu elgesiu stebimas aukštesnį išsilavinimą turinčių asmenų grupėse (Govil, 

Weidner, Merrit-Worden, Ornish, 2009; WHO, 2008a, 2008b, 2009 cit. pagal WHO, 2016). 

Keliama prielaida, jog pastarieji asmenys pasižymi sveikatai palankesniu elgesiu, nes 

sąmoningai suvokia daromą žalą sveikatai (Lodi-Smith et al., 2010). Taigi, analizuojant 

psichologinių intervencijų poveikį sergantiesiems IŠL svarbu atsižvelgti į šiuos tris 

sociodemografinius veiksnius. 
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1.1.2.2. Su elgesiu susiję išeminės širdies ligos rizikos veiksniai 

 

Apibendrinant literatūros šaltinių duomenis prie pagrindinių keičiamųjų IŠL rizikos 

veiksnių priskiriama: rūkymas, arterinė hipertenzija, biocheminiai kraujo pokyčiai, padidintas 

cholesterolio kiekis kraujyje, cukrinis diabetas ir hiperglikemija, aterosklerozė, nepakankamas 

fizinis aktyvumas, netinkama mityba, nutukimas, žalingas alkoholio vartojimas, lėtinis stresas, 

depresija, nervinė įtampa, asmenybės ypatumai (Burokienė ir kt., 2013; Chiou et al., 2009; 

Širdies ligos, 2009; Petrulionienė, 2010; WHO, 2011; WHO, 2016). Pagal išvardintų keičiamų 

rizikos veiksnių pobūdį juos galima būtų suskirstyti į su elgesiu susijusius, somatinius bei 

psichologinius. Kadangi gyvensena nulemia net 50 proc. žmogaus sveikatos, dėmesį svarbu 

skirti su elgesiu susijusiems IŠL rizikos veiksniams (Sveikata 21, 2008). Teigiama, jog bene 

didžiausią procentą IŠL atvejų būtų galima panaikinti arba sušvelninti mažinant su elgesiu 

susijusių rizikos veiksnių, t.y. rūkymo, netinkamos mitybos, nepakankamo fizinio aktyvumo bei 

žalingo alkoholio vartojimo, pasireiškimą (WHO, 2011). Taip yra todėl, kad jie egzistuoja ne tik 

kaip savarankiški ligos sukėlėjai, tačiau dažnai nulemia kitų IŠL rizikos veiksnių pasireiškimą ar 

sustiprėjimą. Toliau šie keturi IŠL rizikos veiksniai aprašomi šiek tiek išsamiau. 

Žalingas alkoholio vartojimas. Šis elgesys yra rizikos veiksnys daugumai socialinių bei 

sveikatos problemų, įskaitant padidėjusį kraujo spaudimą bei miokardo infarktą (WHO, 2011). 

Nors naujesnių statistinių duomenų trūksta, tačiau 2004 m. duomenimis žalingas alkoholio 

vartojimas sukėlė apie 2,5 milijono (3,8 proc.) mirčių pasaulyje, iš kurių daugiau nei 50 proc. 

įvyko dėl kraujotakos sistemos ligų, kepenų cirozės arba vėžio (WHO, 2011). Alkoholio 

vartojimo ir IŠL ryšys yra kompleksinis – jis priklauso nuo suvartojamo alkoholio kiekio bei 

būdo, tačiau padidintas alkoholio vartojimas ar piktnaudžiavimas juo dažniausiai tiesiogiai 

siejasi su padidinta IŠL rizika (Petrulionienė, 2010; WHO, 2011). 

Rūkymas. Didžiausias rūkymo paplitimas, siekiantis apie 31 proc., yra fiksuojamas PSO 

Europos regione, įskaitant ir Lietuvą (WHO, 2011). Tyrimais nustatyta, jog rūkantys žmonės 

suserga IŠL tris kartus dažniau nei nerūkantieji, todėl viena iš pirmųjų rekomendacijų, susirgus 

IŠL, yra pamažu nustoti rūkyti (Širdies ligos, 2009). Rūkymas yra vienas iš trijų pagrindinių IŠL 

rizikos veiksnių po hipertenzijos ir dislipidemijos (Petrulionienė, 2010), todėl efektyvių rūkymo 

metimo intervencijų įdiegimas yra laikoma prioritetine visuomenės sveikatos sritimi, o rūkymo 

metimas yra įvardijamas kaip veiksmingiausia IŠL antrinės prevencijos (pavyzdžiui, 

reabilitacijos) priemonė (Berndt et al., 2014). Tyrimai rodo, jog net ir tuo atveju, jei pacientas 

nepasiekė visiškos abstinencijos, rūkymo mažinimas ir fizinio aktyvumo didinimas gali 

sušvelninti IŠL rizikos profilį (Korhonen et al., 2011). 
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Nepakankamas fizinis aktyvumas. Remiantis PSO normomis, nepakankamas fizinis 

aktyvumas nustatomas tuomet, jei žmogus mažiau nei 5 kartus per savaitę po 30 min. užsiima 

vidutinio sunkumo fizine veikla arba mažiau nei 3 kartus per savaitę po 20 min. didelio 

intensyvumo veikla ir pan. (WHO, 2011). Lietuvos medikai rekomenduoja 20−30 min. trukmės 

mankštos pratimus 3−5 kartus per savaitę, neįvardijant jų intensyvumo (Petrulionienė, 2010; 

Širdies ligos, 2009), kiti bent 2-3 dienas per savaitę po 20-40 min. ar daugiau (Schwarzer et al., 

2011). Apskritai PSO ir kiti nepakankamą fizinį aktyvumą traktuoja kaip vieną rimčiausių 

mirtingumo rizikos veiksnių (Petrulionienė, 2010; WHO, 2011) ir skaičiuoja, jog fizinio 

aktyvumo padidinimas iki 150 min. vidutinio sunkumo veiklos per savaitę galėtų sumažinti IŠL 

riziką maždaug 30 proc. (WHO, 2007 cit. pagal WHO, 2011). Daugelis tyrimų pabrėžia fizinio 

aktyvumo naudą IŠL bei apskritai kraujotakos sistemos ligų prevencijai, energijos 

subalansavimui, svorio, insulino ir cholesterolio kiekio kraujyje kontrolei bei arterinio kraujo 

spaudimo sureguliavimui (Blanchard, Arthur, Gunn, 2015; Petrulionienė, 2010; WHO, 2011). 

Taip pat nustatyta, jog fizinis aktyvumas padeda kontroliuoti depresiškumo simptomus, 

patiriamą stresą bei gerina nuotaiką ir galbūt dėl šios priežasties tai yra labai svarbi 

kardiologinės reabilitacijos režimo dalis (Petrulionienė, 2010; Pinto et al., 2013; Scholz et al., 

2006). Galiausiai, fizinis aktyvumas pagerina vidinių kraujagyslių sienelių būklę, o tai užtikrina 

reikiamą kraujagyslių funkcionavimą (Širdies ligos, 2009; Cornelissen, Fagard, 2005 cit. pagal 

WHO, 2011).  

Netinkama mityba. Nemažai tyrimų atskleidžia mitybos svarbą tiek aterosklerozės 

išsivystymui, tiek ir apskritai IŠL pasireiškimui (Petrulionienė, 2010; WHO, 2011). Dažnai 

akcentuojama, jog sveika mityba reiškia valgyti pakankamai vaisių ir daržovių (pvz., Burokienė 

ir kt., 2013), tačiau pamirštama paminėti, jog čia taip pat labai svarbu riboti sočiųjų riebalų, 

cholesterolio turinčių nesočiųjų riebalų rūgščių bei druskos kiekį maiste ir valgyti pakankamai 

žuvies (Babarskienė, 2006; Petrulionienė, 2010; Resolution WHA61.14, 2008, WHO, 2003, 

2007, 2008, 2009, 2010 cit. pagal WHO, 2011). Ištirta, jog pakankamas vaisių ir daržovių kiekis 

mityboje (Petrulionienė, 2010; WHO, 2009, Bazzano, Serdula, 2003, Kotseva et al., 2010 cit. 

pagal WHO, 2011), nesočiųjų riebalų rūgščių pašalinimas ir sočiųjų riebalų pakeitimas 

polinesočiaisiais daržovių aliejais (Petrulionienė, 2010; WHO, 2003 cit. pagal WHO, 2011), 

suvartojamos druskos kiekio ribojimas (Babarskienė, 2006; Petrulionienė, 2010; WHO, 2003, 

2010, Strazzullo et al., 2009 cit. pagal WHO, 2011), pakankamas grūdinių košių, duonos, žuvies 

kiekis bei apskritai įvairus maistas (Petrulionienė, 2010) mažina riziką susirgti IŠL. 
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1.1.2.3. Somatiniai išeminės širdies ligos rizikos veiksniai 

 

Svarbu paminėti, jog koreguojant su elgesiu susijusius IŠL rizikos veiksnius tuo pačiu 

kinta ir kitų labai svarbių IŠL rizikos veiksnių, kuriuos galima pavadinti somatiniais, 

pasireiškimas. Šie veiksniai yra: arterinė hipertenzija (Širdies ligos, 2009; Petrulionienė, 2010), 

viršsvoris ir nutukimas (Gaube, Kern, 2015; Petrulionienė, 2010), cukrinis diabetas ir 

hiperglikemija (Gudbjörnsdottir et al., 2009) bei padidintas cholesterolio kiekis kraujyje (Senior, 

Marteu, 2007; Šlapikas ir kt., 2005). Tuo pačiu mažėja ir aterosklerozės išreikštumas. 

Atsižvelgiant į tai, kad šis disertacinis darbas yra psichologijos, o ne medicinos krypties, 

somatiniai rizikos veiksniai išsamiau aptariami nebus. Galima tik paminėti, jog arterinė 

hipertenzija yra minima kaip vienas opiausių somatinių IŠL rizikos veiksnių, kuri pasireiškia 

nuolatos padidėjusiu sistoliniu ir diastoliniu kraujospūdžiu, o tai yra ženklas, jog gali išsivystyti 

aterosklerozė bei IŠL (Širdies ligos, 2009; Petrulionienė, 2010). Padidintas arterinis kraujo 

spaudimas traktuojamas kaip pagrindinis IŠL rizikos veiksnys, kurio didėjimas tiesiogiai ir 

progresyviai siejasi su didėjančia IŠL rizika (Petrulionienė, 2010; WHO, 2011). Miokardo 

infarkto tikimybė žmonėms, turintiems padidintą kraujo spaudimą, gali būti efektyviai 

sumažinama tiek nemedikamentiniais metodais, pavyzdžiui, mažinant suvartojamos druskos 

kiekį, reguliuojant svorį, metant rūkyti bei didinant fizinį aktyvumą, tiek ir medikamentiniais 

(Falvo, 2013; WHO, 2011). Taigi, tai turėtų sietis su psichologinių intervencijų, skirtų keisti 

sveikatai nepalankų elgesį, veiksmingumu.  

 

1.1.2.4. Psichologiniai išeminės širdies ligos rizikos veiksniai 

 

Dar viena veiksnių grupė, kuri yra susijusi ne tik su šia liga, bet ir su elgesiu susijusiais 

IŠL rizikos veiksniais, yra psichologiniai IŠL rizikos veiksniai. Neinfekcinių lėtinių ligų 

kontekste pastaruoju metu jiems dažnai priskiriamas pacientų saviveiksmingumas (pavyzdžiui, 

Bandura, 1997; Jones, Burckhardt, Bennett, 2004; Patrick, Williams, 2012), savireguliacija 

(pavyzdžiui, Mann, De Ridder, Fujita, 2013; Saffer, 2014), ligos suvokimas (pavyzdžiui, 

Dovydaitienė, Maslauskienė, 2011; Petrie, Jago, Devcich, 2007), tam tikri asmenybės tipai ar 

bruožai (pavyzdžiui, Chiou et al., 2009; Costa, McCrae, 2012; Goštautas, Grybauskas, 1987; 

Goštautas, Perminas, 1997; Jarašiūnaitė, 2015; Karlsson et al., 2007; Koroboki et al., 2011; 

Sykes, Haertel, Goštautas, Evans, 1992), emocinė paciento būsena (pavyzdžiui, Falvo, 2013; 

Goštautas, Šinkariova, 2002; Kramer, Helmes, Seelig, Fuchs, Bengel, 2014; Musselman et al., 

1998; Pischke et al., 2010; Schwartzman, Glaus, 2000; Šinkariova, 2000; Tully, Baker, 

Turnbull, Winefield, 2008) ir kiti. Rengiant disertacinį darbą buvo ieškoma, kurie iš 



24 

psichologinių veiksnių būtų patys svarbiausi IŠL ligos išsivystyme bei progresavime ir 

pastebėta, jog dauguma psichologinių veiksnių, paciento gyvenimo būdo pasirinkimų bei ligos 

eiga labai priklauso nuo asmenybės bruožų bei patiriamos emocinės būsenos. Stebint pastarojo 

meto Europos sveikatos psichologijos asociacijos organizuojamose konferencijose skaitomų 

pranešimų tendencijas galima išskirti itin didelį susidomėjimą asmenybės bruožais. Pavyzdžiui, 

J. Denollet (2012) kviestinio pranešimo metu pabrėžė, jog vykdant psichologines intervencijas 

su sergančiaisiais IŠL privaloma atsižvelgti į asmenybės bruožus. Galiausiai, asmenybės bruožų 

bei emocinės būsenos svarbą intervencijų sėkmingumui pastebi ir Abromiškių reabilitacijos 

ligoninėje dirbantys sveikatos psichologai, tačiau praktikoje trūksta tyrimais pagrįstų išvadų, 

kaip tam tikras žinias apie pacientą panaudoti tikintis efektyvių rezultatų. Taigi, siekiant aiškiau 

atskleisti emocinės būsenos ir asmenybės bruožų svarbą IŠL atsiradimui, progresavimui bei 

psichologinių intervencijų veiksmingumui, toliau trumpai analizuojami šių psichologinių 

veiksnių sąsajos su IŠL. 

Emocinė būsena. Suvokimas apie diagnozuotą IŠL žmonėms dažniausiai sukelia 

pažemintą nuotaiką arba nerimą (Paca et al., 2013). Tyrimais nustatyta, kad stresas, neigiamos 

emocijos, tokios kaip depresija, pyktis ir priešiškumas, didina IŠL riziką, apsunkina ligos eigą 

bei sveikimo galimybes (Goštautas, Šinkariova, 2002; Petrulionienė, 2010; Tully et al., 2008). 

Depresija traktuojama kaip širdies ligų rizikos bei prognostinis veiksnys, taip pat dažnai 

įvardijama kaip komplikacijų bei mirties rizikos veiksnys (Goštautas, Šinkariova, 2002; 

Jarašiūnienė, Markevičiūtė, Jarašiūnas, Kibarskis, 2010; Petrulionienė, 2010; Tully et al., 2008), 

tačiau tuo pačiu pripažįstama, jog nuotaikos sutrikimai gali būti ir kaip IŠL pasekmė (Kamarck, 

Kinder, Baum, Orchard, 2002; Schwartzman, Glaus, 2000; Walters, Barley, Mann, Phillips, 

Tylee, 2014). Skaičiuojama, jog apie 15-23 proc. IŠL pacientų serga gilia depresija, kai tuo 

tarpu visos populiacijos mastu yra tik 4,6 proc. sergančiųjų depresija (Simmonds, Tylee, 

Walters, Rose, 2013). Be to, tyrimais nustatyta, jog iš tikrųjų depresijos ir nerimo simptomus 

jaučia apie 40-60 proc. sergančiųjų IŠL, tačiau jiems nuotaikos sutrikimas dažniausiai lieka 

nediagnozuotas (Kamarck et al., 2002; Musselman et al., 1998; Paca et al., 2013). Pacientai, 

sergantys IŠL ir jaučiantys depresiškumą ar nerimastingumą, nesugeba tinkamai spręsti 

kasdienių sunkumų, laikytis gydymo plano, prisižiūrėti savo mitybos, fizinio aktyvumo ar keisti 

sveikatai nepalankų elgesį (Kramer et al., 2014; Musselman et al., 1998; Pozuelo et al., 2009 cit. 

pagal Jarašiūnienė et al., 2010; Pischke et al., 2010; Schwartzman, Glaus, 2000; Vaičiūnienė ir 

kt., 2007). Iš dalies taip yra dėl to, kad jie stokoja pasitikėjimo savimi, motyvacijos arba valios 

veikti (Goštautas, Šinkariova, 2002; Kramer et al., 2014), tačiau tuo pačiu ir dėl atsiradusios 

pažemintos nuotaikos (Musselman et al., 1998; Schwartzman, Glaus, 2000; Vaičiūnienė ir kt., 

2007).  
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Diferencijuojant paciento emocinę būseną pagal IŠL formą galima pastebėti, jog krūtinės 

anginos priepuolio metu (Falvo, 2013) arba po atliktos kraujagyslių keitimo operacijos (Tully et 

al., 2008) juntamas skausmas krūtinės srityje, nerimas dėl baimės patirti miokardo infarktą bei 

sumažėjęs fizinis aktyvumas dažnai apriboja paciento įsitraukimą į įvairias veiklas. Visa tai gali 

iššaukti žemą savivertę, depresiją bei nerimą (Falvo, 2013), kas ilgainiui paskatina IŠL 

progresavimą (Tully et al., 2008). Kita IŠL forma, miokardo infarktas, pacientams sukelia daug 

streso, tačiau jo lygis priklauso nuo paties paciento psichologinės reakcijos į širdies smūgį 

(Falvo, 2013). Žmogui, patyrusiam miokardo infarktą, mintys apie galėjusią ištikti mirtį bei 

neužtikrintumas ir baimė dėl staigios mirties tikimybės ateityje gali pereiti į rimtą depresiją ar 

nerimą, o tai gali išsivystyti į emocinę negalią (Falvo, 2013). Atsižvelgiant į tai, kad IŠL ir 

emocinė būsena yra tampriai susiję reiškiniai, keliama prielaida, jog aukštesni nerimo bei 

depresiškumo rodikliai gali būti susiję ne tik su IŠL išsivystymu bei progresavimu, kaip 

teigiama literatūros šaltiniuose, bet ir su prastesniais reabilitacijos bei sveikatai nepalankaus 

elgesio koregavimo intervencijų veiksmingumo rodikliais, ką siekiama nustatyti šiame darbe. 

Asmenybės ypatumai. Patiriama paciento emocinė būsena priklauso nuo jo paties 

psichologinės reakcijos į IŠL apraiškas, nes reagavimas į stresines situacijas priklauso nuo 

žmogaus charakterio (Petrulionienė, 2010), t.y. tam tikrų asmenybės bruožų. Dalis mokslininkų 

savo tyrimus, susijusius su asmenybe ir polinkiu sirgti IŠL, nukreipia į atskiro asmenybės tipo 

paieškas. Jau beveik klasikiniu yra tapęs teiginys, jog vienu iš IŠL rizikos veiksnių yra žmogui 

būdingas A tipas (pavyzdžiui, Chiou et al., 2009; Goštautas, Grybauskas, 1987; Goštautas, 

Perminas, 1997; Goštautas, Perminas, 2004; Goštautas, Šinkariova, 2002; Jarašiūnaitė, 2015; 

Petrulionienė, 2010; Sykes et al., 1992), tačiau pastaruoju metu taip teigiama ir apie D tipą. 

Pavyzdžiui, moksliniai straipsniai atskleidžia, jog D tipo asmenybė yra susijusi su kai kuriais 

kraujotakos sistemos ligų rizikos faktoriais, kardiologinių simptomų sunkumu (Kupper et al., 

2013), padidintu kraujotakos sistemos ligų komplikacijų bei mirčių skaičiumi (Grande, 

Romppel, Barth, 2012; Karlsson et al., 2007; Sumin, 2010). Vis dėlto, nei vienas, nei kitas pilnai 

nepaaiškina IŠL sergančiojo ar turinčio rizikos susirgti žmogaus ypatumų.  

Kita dalis mokslininkų visą dėmesį sutelkia į atskirus asmenybės bruožus bei jų sąsajas su 

IŠL. Bene dažniausiai yra nagrinėjami penki didieji asmenybės bruožai – tai neurotiškumas, 

ekstravertiškumas, atvirumas, sutarumas ir sąmoningumas (Costa, McCrae, 1992; Costa, 

McCrae, 2012). Pavyzdžiui, labiau išreikštas neurotiškumas (angl. neuroticism) yra 

traktuojamas kaip netiesioginis IŠL pasikartojimų rizikos veiksnys (Nakaya et al., 2005) ir 

siejamas su sveikatai nepalankaus elgesio pokyčių ar sveikimo po ligos sunkumais (Costa, 

McCrae, 2012; Koroboki et al., 2011; Petrulionienė, 2010), bet tuo pačiu ir mažiau išreikštu 

miokardo infarkto stiprumu žmonėms, sergantiems ūmiu vainikinių arterijų sindromu (Arrebola-
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Moreno et al., 2014). Moksliniuose tyrimuose galima aptikti labiau išreikšto neurotiškumo 

sąsajų su didesniu polinkiu rūkyti (Allen et al., 2015; Cheng, Furnham, 2015; Zvolensky, 

Jenkins, Johnson, Goodwin, 2010), rizikingai vartoti alkoholį (Allen et al., 2015; Ibanez et al., 

2015; Nakaya et al., 2005), sunkumais susireguliuosi mitybą (Gerlach, Herpertz, Loeber, 2015; 

Scoffier-Mériaux, Falzon, Lewton-Brain, Filaire, d’Arripe-Lonqueville, 2015) bei sumažėjusiu 

fiziniu aktyvumu (Allen et al., 2015). Taip pat labiau išreikštas neurotiškumo bruožas siejamas 

su polinkiu patirti neigiamas emocijas, tokias kaip nerimastingumas, depresiškumas, 

priešiškumas, impulsyvumas ir pan., kas ilgainiui gali tapti sveikatos sutrikimų bei sveikatai 

žalingo gyvenimo būdo priežastimi (Bunevičius ir kt., 2014; Compare et al., 2013; Jamil, 

Haque, Namawar, Jamil, 2013). Mokslinėje literatūroje labiau išreikštas ekstravertiškumas 

(angl. extraversion) siejamas su galimais širdies veiklos sutrikimais (Nakaya et al., 2005), 

didesniu polinkiu rūkyti (Cheng, Furnham, 2015; Allen et al., 2015), rizikingu alkoholio 

vartojimu (Ibanez et al., 2015; Nakaya et al., 2005; Allen et al., 2015), bet iš kitos pusės 

teigiama, jog labiau išreikštas ekstravertiškumas siejasi su aukštesne gyvenimo kokybe (Isik, 

Uzbe, 2015), aukštesne motyvacija užsiimti fiziškai aktyvia veikla (Huang, Lee, Chang, 2007; 

Ibanez et al., 2015), didesniu įsitraukimu į fizinio aktyvumo veiklas (Huang et al., 2007; Allen 

et al., 2015) bei fizinio aktyvumo nurodymų laikymosi sėkme (Chatzisarantis, Hagger, 2008). 

Labiau išreikštas atvirumas (angl. openness), kaip ir ekstravertiškumas, siejamas su didesniu 

polinkiu rūkyti (Cheng, Furnham, 2015; Zvolensky et al., 2010) ar vartoti alkoholį (Allen et al., 

2015), tačiau tuo pačiu ir su aukštesne gyvenimo kokybe (Isik, Uzbe, 2015), didesne motyvacija 

užsiimti fiziškai aktyvia veikla (Huang et al., 2007; Ibanez et al., 2015; Allen et al., 2015) bei 

valgyti daugiau vaisių ir daržovių (Allen et al., 2015).  

Labiau išreikštas sutarumo (angl. agreeableness) bruožas mokslinėje literatūroje 

daugumoje siejamas tik su teigiamais ligos aspektais. T.y. su mažesne IŠL rizika (Jokela, 

Pulkki-Raback, Elovainio, Kivimaki, 2013), aukštesne gyvenimo kokybe (Isik, Uzbe, 2015), 

mažesniu polinkiu rūkyti (Cheng, Furnham, 2015; Allen et al., 2015) ar vartoti alkoholį (Ibanez 

et al., 2015; Nakaya et al., 2005; Allen et al., 2015) bei didesne motyvacija užsiimti fiziškai 

aktyvia veikla (Huang et al., 2007; Ibanez et al., 2015). Galiausiai, labiau išreikštas 

sąmoningumas 1  (angl. conscientiousness) vertinamas kaip prognostinis sveikatos ir 

ilgaamžiškumo faktorius ir yra teigiamai susijęs su sveikatai palankiu elgesiu (Lodi-Smith et al., 

2010), pavyzdžiui, mažesniu polinkiu vartoti alkoholį (Allen et al., 2015) ar rūkyti (Allen et al., 

2015; Cheng, Furnham, 2015), didesniu įsitraukimu į fizinio aktyvumo veiklas (Huang et al., 

                                                           
1 Tiesiogiai išvertus iš anglų kalbos šią skalę reikėtų vadinti „sąžiningumas“, tačiau, atsižvelgiant į lietuviškosios 
versijos autorių argumentus (Costa, McCrae, 2012), šiame disertaciniame darbe ši skalė bus vadinama 
„sąmoningumas“. 
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2007; Allen et al., 2015), aukštesne motyvacija užsiimti fiziškai aktyvia veikla (Huang et al., 

2007; Ibanez et al., 2015) bei geresniu fizinio aktyvumo nurodymų laikymusi (Chatzisarantis, 

Hagger, 2008), taip pat su didesne mitybos savikontrole (Gerlach et al., 2015) ar dažnesniu 

vaisių ir daržovių vartojimu (Allen et al., 2015), ir yra pristatomas kaip apsauginis sveikatai 

nepalankaus elgesio ir tuo pačiu rizikos susirgti IŠL veiksnys (Cheng, Furnham, 2015). Taigi, 

šis asmenybės bruožas siejamas su aukštesne gyvenimo kokybe (Isik, Uzbe, 2015) bei mažesne 

IŠL rizika (Jokela et al., 2013). 

Vis dėlto, tyrimai su pavieniais bruožais kritikuojami, nes atskirų bruožų ypatumais 

paremtus rezultatus sudėtinga pritaikyti konkrečiam pacientui realioje praktikoje. Pasigendama 

tokių tyrimų, kurie kompleksiškai nagrinėtų penkis asmenybės bruožus IŠL kontekste bei jų 

įtaką sėkmingai prevencijai. Publikacijose atrastos tendencijos leidžia daryti prielaidą, jog penki 

didieji asmenybės bruožai yra susiję su IŠL išsivystymu ar progresavimu, todėl tikėtina, jog jie 

susiję ir su prevencijos ar intervencijos priemonių sėkmingumu.  

 

Apibendrinant literatūrą apie IŠL rizikos veiksnius reikėtų paminėti, kad dauguma 

šaltinių sutaria, jog žalingas alkoholio vartojimas, rūkymas, mažas fizinis aktyvumas bei 

netinkama mityba yra pagrindiniai su elgesiu susiję kraujotakos sistemos ligų rizikos veiksniai, 

kurie ilgainiui gali sukelti kitus ne mažiau svarbius IŠL rizikos veiksnius, pavyzdžiui, padidintą 

kraujo spaudimą, padidintą gliukozės bei lipidų kiekį kraujyje ir viršsvorį arba nutukimą. Taip 

pat vieningai sutariama, jog kraujotakos sistemos ligų galima išvengti koreguojant įvairius 

rizikos veiksnius. Vis dėlto, sveikatai nepalankaus elgesio koregavimas, t.y. rūkymo 

nutraukimas, mitybos ir fizinio aktyvumo sureguliavimas bei alkoholio vartojimo apribojimas, 

sumažina IŠL riziką kaip ir kitų rizikos veiksnių, pavyzdžiui, cukrinio diabeto, hipertenzijos ir 

aukšto lipidų kiekio kraujyje, šalinimas vaistais (WHO, 2016). Dažnai tokie elgesio pokyčiai 

nevyksta dėl psichologinių priežasčių, tokių kaip patiriamos neigiamos emocijos, žema 

motyvacija, nepasitikėjimas savimi ir pan., kurios dažnai yra apspręstos asmenybės bruožų, 

todėl sveikatos psichologo vaidmuo IŠL prevencijoje yra ypatingai svarbus. Tuo pačiu, kaip 

aptarta šiame skyrelyje, su IŠL rizika bei gydymo sėkme susiję ir sociodemografiniai bei 

somatiniai veiksniai, tačiau atsižvelgiant į šio disertacinio darbo tikslą pasirinkta pagrindinį 

dėmesį sutelkti į IŠL sergančiųjų motyvacijos ir sveikatai nepalankaus elgesio pokyčius bei jų 

sąveiką su psichologiniais veiksniais. 
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1.2. Išeminės širdies ligos prevencija reabilitacijos metu 

 

Dažniausiai IŠL prevencija yra apibūdinama išskiriant dvi pagrindines jos rūšis (Širdies 

ligos, 2009; Petrulionienė, 2010; WHO, 2011): 1) pirminė prevencija – tai priemonių visuma, 

skirta apsaugoti pacientus nuo IŠL pasireiškimo, vykdoma išaiškinant ir koreguojant ligą 

provokuojančius rizikos veiksnius; 2) antrinė prevencija – tai priemonių visuma, skirta jau 

susirgusiems IŠL, kur pagrindinis prevencijos tikslas yra sustabdyti aterosklerozės procesą ir 

apsaugoti nuo ligos pasikartojimo ar blogėjimo. Reabilitacija, kuri įvardijama kaip fizinių, 

psichinių, socialinių asmens savybių ir gebėjimų atkūrimas (Enciklopedinis edukologijos 

žodynas, 2007), yra priskiriama antrinės prevencijos grandžiai. Tai yra sekantis gydymo etapas 

po sunkios sveikatos būklės stabilizavimo ligoninėje.  

 

1.2.1. Išeminės širdies ligos reabilitacijos ypatumai 

 

Reabilitacija yra visapusiška ir prie paciento pritaikyta programa, kurios tikslas – 

panaikinti apribojimus, atsiradusius fizinių bei psichologinių IŠL reiškinių pasekoje (Falvo, 

2013). IŠL reabilitacijos tikslai, pagal D. Falvo (2013), yra: 

 Sumažinti fizines bei psichologines pasekmes; 

 Sumažinti galimų išeminių reiškinių riziką ateityje; 

 Palengvinti simptomus; 

 Reintegruoti pacientus į visuomenę bei darbo rinką kaip funkcionuojančius asmenis. 

Atsižvelgiant į išvardintus IŠL reabilitacijos tikslus, šis disertacinis darbas orientuojasi į 

antrąjį tikslą, t.y. psichologiniais metodais keisti reabilitacijoje besigydančių IŠL pacientų 

gyvenimo būdą ir taip sumažinti galimų išeminių reiškinių riziką ateityje. Be to, remiantis PSO 

rekomendacijomis (WHO, 2007; WHO, 2016), siekiant geresnės sveikatos pirmoje vietoje 

turėtų būti akcentuojami gyvenimo būdo pokyčiai, o pirminė bei antrinė kraujotakos sistemos 

ligų prevencija turėtų būti nukreipta į su elgesiu susijusius rizikos veiksnius, tokius kaip tabako 

bei alkoholio vartojimas, netinkama mityba bei viršsvoris ir per mažas fizinis aktyvumas 

(Pischke et al., 2010; WHO, 2016). Vienas pagrindinių Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. 

programos uždavinių, formuoti sveiką gyvenseną, taip pat siejasi su gyvensenos pokyčiais, 

nukreiptais į sveikatai nepalankaus elgesio stebėseną bei korekciją (Grabauskas ir kt., 2015). 

Dauguma kardiologinės reabilitacijos programų apima gyvenimo būdo mokymus, teikiant 
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rekomendacijas apie mitybos bei alkoholio vartojimo pokyčius, rūkymo metimą ir palaipsnį 

fizinio aktyvumo didinimą (Falvo, 2013; Goyer et al., 2011; Petrulionienė, 2010), pavyzdžiui: 

 Rūkymas. Visiems žmonėms, kuriems yra diagnozuota IŠL, sveikatos specialistai turėtų 

rekomenduoti nustoti rūkyti ar kitaip vartoti tabaką ir suteikti visišką palaikymą tai darant 

(Babarskienė, 2006; Petrulionienė, 2010; WHO, 2007). Pacientams, kurie surūko mažiausiai 10 

cigarečių per dieną ir yra akivaizdžiai priklausomi nuo nikotino, turėtų būti pasiūlyta pakaitinė 

nikotino terapija (WHO, 2007).  

 Alkoholio vartojimas. Visiems pacientams (Babarskienė, 2006), o ypač tiems, kurie per 

dieną išgeria daugiau nei 3 standartinius alkoholio vienetus, turėtų būti rekomenduojama 

mažinti suvartojamo alkoholio kiekį (WHO, 2007).  

 Fizinis aktyvumas. Visiems pacientams, atsistatantiems po IŠL, yra rekomenduojami 

reguliarūs lengvo ar vidutinio sunkumo fiziniai pratimai (Babarskienė, 2006; WHO, 2007). 

Patartina jų trukmę palaipsniui didinti bent iki 30 min. kasdien, nepamirštant išeiti ir 

pasivaikščioti (Širdies ligos, 2009; Petrulionienė, 2010).  

 Netinkama mityba. Pacientams, sergantiems IŠL, turėtų būti rekomenduojama dieta, 

apsauganti nuo naujų išeminių susirgimų (Petrulionienė, 2010; WHO, 2007). Bendras riebalų 

suvartojimas turėtų būti sumažintas iki mažiau nei 30 proc. kalorijų, sočiųjų riebalų iki mažiau 

nei 10 proc. kalorijų ir nesočiųjų riebalų rūgščių turėtų būti sumažinta kiek įmanoma arba 

visiškai atsisakyta, tuo tarpu dauguma riebalų maiste turėtų būti polinesotieji (iki 10 proc. 

kalorijų) arba mononesotieji (10-15 proc. kalorijų) (WHO, 2007). Be to, visi asmenys turėtų būti 

skatinami bent trečdaliu sumažinti druskos kiekį maiste, kuris sudarytų mažiau nei 5 g per dieną 

(Babarskienė, 2006; Petrulionienė, 2010; WHO, 2007; Širdies ligos, 2009). Galiausiai, žmogus 

per dieną turėtų suvalgyti bent 400 g vaisių bei daržovių ir tiek pat pilnagrūdžių kruopų bei 

ankštinių kultūrų (Babarskienė, 2006; WHO, 2007).  

Tokios ir panašios rekomendacijos sergantiesiems IŠL suteikiamos jau eilę metų, tačiau 

vis augantys IŠL sergamumo bei mirtingumo skaičiai rodo, jog tai nėra pakankamai veiksminga. 

Tikėtina, jog ši problema formuojasi dėl to, jog yra nurodomi prevencijos tikslai, pateikiamos 

rekomendacijos, kaip jų būtų galima siekti, tačiau nepadedama IŠL pacientams jų siekti. Kyla 

klausimai, kaip šias rekomendacijas įprasminti, kaip jas patraukliai pateikti pacientams, kad jie 

savo noru jų laikytųsi bei atsižvelgiant į tai keistų savo sveikatai nepalankų elgesį ir tokiu būdu 

užkirstų kelią ligos progresavimui. Kaip galima numatyti iš reabilitacijos tikslų, šioje 

prevencijos priemonėje turi būti vadovaujamasi įvairias sritis apimančiu kompleksiniu požiūriu, 

pakankamai svarų vaidmenį suteikiant ir psichologinėms poveikio priemonėms. Mokslinėje 

literatūroje pateikiama svarbių įrodymų, pagrindžiančių kompleksinio gydymo, apjungiančio 

įvairių sričių specialistus, naudą kraujotakos sistemos ligų mažinimui (pavyzdžiui, Babarskienė, 
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2006; Keib, Reynolds, Ahijevych, 2010; Petrulionienė, 2010). Tuo tarpu reabilitacijoje gydymas 

ir yra sudarytas taip, kad pacientas pasiektų maksimalų fizinį ir psichosocialinį funkcionavimą, 

gaudamas kompleksinę pagalbą bei gydymą (Falvo, 2013; Goyer et al., 2011). Vis dėlto, IŠL 

reabilitacijoje didžiausias dėmesys dažniausiai teikiamas fizinio funkcionavimo atstatymui 

naudojant medikamentines priemones, kurių literatūros šaltiniuose pateikiama visa eilė 

(pavyzdžiui, Petrulionienė, 2010; WHO, 2007). Tuo tarpu IŠL yra viena iš tų ligų, kurių 

gydymui vien tik medicininių priemonių neužtenka. Siekiant efektyvaus rezultato jas reikia 

derinti su kompleksinėmis prevencinėmis priemonėmis, kur svarbus vaidmuo tenka 

psichologinėms intervencijoms (Assmann, 1993, Oelbaum ir kt., 2007 cit. pagal Volodkaitė, 

2008). Taigi, kyla prielaida, jog tokiame reabilitacijos kontekste sveikos gyvensenos 

rekomendacijų suteikimas mokymų ar patarimų pagalba pacientus nepakankamai veikia, todėl 

pakartotinių susirgimų IŠL skaičiai nemažėja. Kadangi ne tik IŠL atsiradimui, bet ir 

tolimesniam jos vystymuisi įtaką daro su elgesiu susiję rizikos veiksniai, reabilitacijos metu 

svarbų vaidmenį turėtų užimti ne tik fizinės sveikatos atstatymas, bet ir motyvacijos keisti 

sveikatai nepalankų elgesį stiprinimas psichologinėmis intervencijos priemonėmis.  

 

1.2.2. Psichologo vaidmuo išeminės širdies ligos reabilitacijoje 

 

Negana to, jog daugumai žmonių sunku pakeisti gyvenimo būdo įpročius remiantis vien 

gydytojų rekomendacijomis, prevencines priemones dažnai trikdo patiriamos neigiamos 

emocijos, pavyzdžiui, depresiškumas, nerimastingumas, pyktis, priešiškumas ir pan. (Casey et 

al., 2008; Kramer et al., 2014; Petrulionienė, 2010; Pietrabissa et al., 2015; Pischke et al., 2010; 

Pozuelo et al., 2009 cit. pagal Jarašiūnienė ir kt., 2010; Schwartzman, Glaus, 2000; Schwarzer et 

al., 2011; Vaičiūnienė et al., 2007). Kaip teigia Ž. Petrulionienė (2010), gydytojas gali įvertinti 

egzistuojančias psichologines problemas paprasto pokalbio metu, tačiau vis tiek neretai 

prisireikia psichologinio konsultavimo, o ypač pacientams su pasikartojančiomis ar ūmiai 

atsiradusiomis neigiamomis emocijomis. Psichologiniai IŠL rizikos veiksniai šiuo atveju gali 

būti tiek savarankiški bei nepriklausomi nuo kitų, tiek ir besisiejantys, todėl nepakanka nustatyti 

tik vieną kurį nors rizikos faktorių ir imtis lokalių priemonių, priešingai – svarbu išsiaiškinti jų 

kilmę ir siekti sumažinti paciento patiriamą įtampą, kad būtų išvengta ūmaus IŠL priepuolio 

grėsmės. Psichologines reabilitacijos priemones sergantiesiems IŠL, siekiant apriboti ligos 

progresavimą, galima suskirstyti į dvi stambias grupes – tai darbas su neigiama paciento 

emocine būsena ar asmenybės ypatumais bei gyvenimo būdo įpročių formavimas. 

Dauguma pacientų palaipsniui priima pasikeitusią sveikatos būklę, su ja susijusius 

apribojimus bei gydymą, atsiradusius po IŠL (Falvo, 2013). Vis dėlto, būna ir tokių atvejų, 
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kuomet paciento elgesys rimtai paveikia reabilitaciją, pavyzdžiui, pykčio, nerimo ir 

depresiškumo išraiškos gali labai išsekinti sergančiuosius IŠL (Casey et al., 2008; Falvo, 2013; 

Petrulionienė, 2010; Tully et al., 2008). Kadangi tokios emocinės reakcijos gali pasireikšti 

pasyvumu, socialine izoliacija ar nusišalinimu nuo veiklų, kurios anksčiau patikdavo, reikia 

labai rimtai įvertinti, kiek jos paveiks paciento galimybes įsitraukti į reabilitacijos procesą bei 

sugrįžti į produktyvų gyvenimą (Falvo, 2013). Depresiškumas savo ruožtu gali kilti dėl daugelio 

gyvenimiškų rūpesčių, susijusių su darbu, šeima bei gyvenimo būdo pokyčiais (Falvo, 2013; 

Petrulionienė, 2010). Jeigu dėl IŠL reikia ženkliai pakeisti gyvenimo būdą ar darbo pobūdį, 

tokie pokyčiai gali iššaukti praradimo, netekties jausmus (Falvo, 2013). Neigimas, dar vienas 

dažnas jausmas, aplankantis sergančiuosius IŠL, yra normali psichologinė gynyba, naudojama 

rimtos grėsmės įveikimui, kuomet simptomai ignoruojami arba sumenkinami, fizinė negalia 

neigiama, o gydymo nurodymų bei gyvenimo būdo rekomendacijų nesilaikoma (Falvo, 2013). 

Vyraujant neigimui pacientui suteikiamas nepakankamas gydymas, o tai gali sukelti 

komplikacijas arba pagreitinti ligos progresavimą (Falvo, 2013). Dažniausiai sunkius, 

slegiančius jausmus, anot D. Falvo (2013), sąlygoja informacijos stoka, todėl vienas iš 

psichologinės pagalbos tikslų reabilitacijoje galėtų būti susikaupusių jausmų įveikimas apie juos 

kalbant bei nesusipratimų išsklaidymas suteikiant reikiamą informaciją. 

Kaip jau minėta, dar vienas aktualus sveikatos psichologo darbo laukas reabilitacijos 

srityje – tai gyvenimo būdo įpročių formavimas. Vis dar nėra aišku, kiek stresas prisideda prie 

IŠL išsivystymo, tačiau net jeigu jis pats tiesiogiai nesukelia patologinių pokyčių, juos gali 

sukelti elgesys, naudojamas streso įveikai (Falvo, 2013; Petrulionienė, 2010). Dažnai stresas 

įveikiamas greitu būdu, t.y. naudojant psichoaktyvias medžiagas, piktnaudžiaujant nesveiku 

maistu ar pasirenkant pasyvų gyvenimo būdą. Jei šios streso įveikimo strategijos pacientą lydėjo 

visą gyvenimą, tai psichologo vaidmuo reabilitacijoje, anot D. Falvo (2013), padėti jam 

įsisavinti adaptyvias streso įveikos strategijas. Kita vertus, kai kuriems žmonėms stresą gali 

sukelti įprastos veiklos nutraukimas. Ne visos kraujotakos sistemos ligos reikalauja ženklių 

gyvenimo būdo pokyčių, tačiau kai kurie pokyčiai, pavyzdžiui, alkoholio vartojimo 

sumažinimas ar rūkymo nutraukimas, yra rekomenduojami visiems (Falvo, 2013; Petrulionienė, 

2010). Taip pat gali būti rekomenduojami fizinio aktyvumo bei mitybos pokyčiai, pavyzdžiui, 

kaip gydomoji priemonė gali būti paskirti kasdieniniai pasivaikščiojimai arba nesveikų maisto 

produktų ribojimas. Netgi tuo atveju, kai rekomenduojami pokyčiai yra minimalūs, pacientams 

jie gali sukelti neigiamus gyvenimo kokybės pasikeitimus, sukeliančius depresiškumą, pyktį ar 

kitus neigiamus jausmus (Falvo, 2013). Taigi, yra žymiai naudingiau pacientą mokyti naujų 

streso įveikos strategijų bei tuo pačiu keisti jo sveikatai nepalankų elgesį, nei įkyriai jam 

aiškinti, kad jis turi vengti su stresu susijusio elgesio. Kaip aprašyta anksčiau, netinkamas 
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sveikatai gyvenimo būdas yra viena pagrindinių IŠL rizikos bei pasikartojimo veiksnių ir 

sergantieji IŠL dažniausiai tai supranta, tačiau gyvenimo būdo pokyčiams įgyvendinti reikia ne 

tik išorinių paskatinimų, bet ir paties sergančiojo pastangų. Pagrindinė IŠL pacientų pasyvumo 

priežastis – motyvacijos trūkumas keisti elgesį, sukeliantį neigiamas pasekmes jų sveikatai 

(Rollnick et al., 2008). Taigi, norint pasiekti teigiamų rezultatų skatinant sveikatai palankų 

elgesį sergančiųjų IŠL grupėje, psichologiniais metodais turėtų būti stiprinama pacientų 

motyvacija pokyčiams. Be to, pacientai, sergantys IŠL ir turintys gretutinius nusiskundimus, 

pavyzdžiui, nerimo ar depresijos pasireiškimą, dar sunkiau vykdo elgesio pokyčius ar laikosi 

gydymo plano (Schwarzer et al., 2011), nes jie stokoja motyvacijos arba valios ką nors daryti 

(Kramer et al., 2014). Taigi, psichologui dideliu iššūkiu tampa ir paciento motyvavimas keisti su 

sveikata susijusį elgesį (Schwarzer et al., 2011). Dėl šios priežasties gyvenimo būdo pokyčiai 

turėtų būti atliekami specialistų, pavyzdžiui, psichologo, priežiūroje. 

Apibendrinant, reabilitacijoje dirbantis psichologas privalo dirbti kompleksiškai – ne tik 

su pacientu kalbėti apie jam kylančius jausmus, susijusius su IŠL nulemtais pokyčiais, ar 

informuoti bei mokyti, kaip toliau gyventi, bet visų pirma stiprinti vidinę motyvaciją keisti 

sveikatai nepalankų elgesį, nes motyvacijos stoka trukdo pasiekti realių elgesio pokyčių. 

 

1.2.3. Psichologinės intervencijos sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai nepalankaus 

elgesio koregavimui 

 

Mokslinėje literatūroje galima aptikti nemažai intervencijų, naudojamų su sveikata 

susijusio elgesio keitimui, tačiau joms trūksta specifiškumo siekiant pritaikyti rūkymo, alkoholio 

vartojimo, netinkamo fizinio aktyvumo ir mitybos koregavimui reabilitacijoje (pavyzdžiui, 

Cochrane duomenų bazė; Michie et al., 2011). Šaltiniuose minimos tiek minimalios 

intervencijos, skirtos klientų švietimui ar motyvacijos didinimui keisti su sveikata susijusį 

elgesį, tiek ir gerai žinomos, paremtos Kognityvine elgesio terapija ar Motyvavimo pokalbio 

principais. Autoriai kelia klausimus apie atskirų intervencijų tinkamumą, atlieka su tuo 

susijusias meta-analizes ir tuo pačiu konstatuoja faktą, jog intervencijų, skirtų elgesio keitimui, 

yra daug, o tinkamiausios pasirinkimas priklauso nuo tyrėjo ar specialisto užsibrėžtų tikslų. 

Svarbu, kad reabilitacijoje dirbantis psichologas suprastų skirtingas teorijas ir galėtų jomis 

pasinaudoti atsakant į kylančius klausimus (Schwarzer et al., 2011). Atsižvelgiant į tai, jog 

motyvavimo pokalbis yra vienas iš pastaruoju metu visame pasaulyje sparčiai populiarėjančių, 

trumpalaikiame konsultavime bei sveikatos priežiūros sistemoje sėkmingai pritaikomų metodų 

(Beckie et al., 2011; Lee et al., 2016; Ren et al., 2014; Zhu et al., 2014), sužadinantis pacientų 

vidinę motyvaciją elgesio pokyčiams (Beckie, Beckstead, 2010; Chair et al., 2013; Knight et al., 
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2006; Lundahl et al., 2010; Lundahl et al., 2013; Martins, McNeil, 2009; Miller, Rollnick, 2002; 

Miller, Rollnick, 2013; Morton et al, 2015; Rollnick, Miller, 1995; Thompson et al., 2011), 

disertacinio darbo tyrimui pasirinktas būtent šis metodas. Tokį pasirinkimą patvirtina ir šio 

darbo rėmuose atlikta sisteminė literatūros analizė (1 priedas).  

Atsakant į pagrindinį sisteminės analizės klausimą „Kokios nemedikamentinės 

intervencijos yra taikomos IŠL reabilitacijoje, koreguojant su elgesiu susijusius rizikos 

veiksnius?“, buvo atrinkta septyniolika straipsnių, tiriančių su sveikata susijusio elgesio 

koregavimui skirtų intervencijų veiksmingumą (1 priedo 1 paveikslas). Visuose tyrimuose buvo 

gauta statistiškai reikšmingų rezultatų, rodančių, jog yra intervencijų, teigiamai veikiančių tiek 

sveikųjų, tiek ir sergančių IŠL su sveikata susijusį elgesį bei kitus IŠL rizikos veiksnius. 

Sisteminant tyrimus pagal intervencijos vykdymo pobūdį pastebėta, jog vyrauja keturios 

pagrindinės intervencijų rūšys: 1) stadijomis paremtas požiūris į pokyčius (Antypas, Wangberg, 

2014; Berndt et al., 2014; Farrell et al., 2009; Parra-Medina et al., 2011; Pinto et al., 2013), 2) 

savireguliacijos įgūdžių ugdymas (Brokaw et al., 2015; Scholz et al., 2006; Welschen et al., 

2013; Xue et al., 2008), 3) į tikslą orientuotos intervencijos (Goyer et al., 2013; Janssen et al., 

2014; Mastrangelo et al., 2015; Meng et al., 2014) bei 4) pacientui nepritaikytos intervencijos 

(Arbour, Martin Ginis, 2009; Korhonen et al., 2011; Pischke et al., 2010; Prenger et al., 2013). 

Net septynių tyrimų rezultatai negalėjo būti lyginami su kitais dėl nepakankamai išsamiai 

pateiktų intervencijos veiksmingumo duomenų. 

Prisimenant, jog šios sisteminės analizės tikslas yra išnagrinėti, kokios nemedikamentinės 

intervencijos yra taikomos IŠL reabilitacijoje, koreguojant su elgesiu susijusius rizikos 

veiksnius, svarbu apžvelgti naudotų intervencijų teorinį pagrindą bei taikymo principus.  

1) Stadijomis paremto požiūrio į pokyčius intervencijose kaip teorinis pagrindas buvo 

naudojami integruoti sociokognityvinių veiksnių ir proceso modeliai (Antypas, Wangberg, 

2014), J. O. Prochaska ir C. C. Diclemente Transteorinis modelis (Berndt et al., 2014) arba 

pastarojo integracija su Socialine kognityvine teorija (Parra-Medina et al., 2011; Pinto et al., 

2013). Šio tipo intervencijose iš pradžių buvo įvertinama paciento pasirengimo pokyčiui stadija 

ar motyvacijos lygis, o tik po to apsibrėžiami tikslai ir planuojami tolimesni užsiėmimai. 

Pastebėtina, jog konsultacijose vyravo pacientų motyvavimas keistis – N. Berndt et al. (2014) 

intervencijose buvo remtasi motyvavimo pokalbio, saviveiksmingumo stiprinimo, tikslų siekimo 

ir atkryčio prevencijos principais,  B. M. Pinto et al. (2013) naudojo motyvavimo pokalbio 

principais paremtą konsultavimą, D. Parra-Medina et al. (2011) teikė į motyvacijos stiprinimą 

orientuotas konsultacijas, tuo tarpu K. Antypas ir S. C. Wangberg (2014) tiesiog skatino 

pacientus susiplanuoti jiems priimtinus fizinio aktyvumo užsiėmimus, užsibrėžti savaitės tikslus 

ir jų laikytis. 
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2) Savireguliacijos įgūdžių ugdymo intervencijose teoriniu pagrindu buvo naudojamos 

konkrečiai neįvardintos teorijos (Scholz et al., 2006) bei Kognityvinė elgesio terapija (Welschen 

et al., 2013; Xue et al., 2008). Dalis šios grupės intervencijų buvo vykdomos nagrinėjant 

savireguliacija paremtus dienoraščius, vadovėlius ir kitokią padalomąją medžiagą bei joje 

registruojant pacientų elgesį (Scholz et al., 2006; Xue et al., 2008), tuo tarpu L. M. Welschen et 

al. (2013) konsultacijų metu naudojo Problemų sprendimo technikas, akcentuojančias pacientų 

įgūdžių panaudojimą jų pačių problemų sprendimui.  

3) Į tikslą orientuotos intervencijos neturėjo konkrečiai aprašyto teorinio pagrindo ir 

įvardinamos kaip gyvenimo būdo programa (Goyer et al., 2013; Janssen et al., 2014) arba į 

pacientą orientuota programa (Meng et al., 2014), tačiau iš visų į sisteminę literatūros analizę 

įtrauktų šaltinių vieninteles šios grupės intervencijas tyrimuose vykdė psichologai. L. Goyer et 

al. (2013) ir V. Janssen et al. (2014) sesijos buvo vykdomos remiantis motyvavimo pokalbio 

principais, o C. Meng et al. (2014) – į pacientą orientuotos programos vadovėlio nurodymais. 

4) Pacientui nepritaikytų intervencijų grupėje belieka paminėti tik vieną tyrimą, 

pateikiantį analizei tinkamas išvadas (Arbour, Martin Ginis, 2009). Konkrečiai apibrėžtos 

teorijos šio tyrimo autoriai nepateikia, tačiau intervencija yra organizuojama naudojant ketinimų 

įgyvendinimą. 

Siekiant išnagrinėti sergantiesiems IŠL taikomas nemedikamentines intervencijas ir 

suprasti motyvavimo pokalbio vietą šiame kontekste, svarbu apibendrinti atrinktų tyrimų 

intervencijų veiksmingumą įrodančius rezultatus. Bene mažiausiai teigiamų rezultatų atskleidė 

pacientui nepritaikytos intervencijos, ko buvo ir galima tikėtis dėl jų kategoriško ir gana 

direktyvaus požiūrio į pacientus. Savireguliacijos įgūdžius ugdančios intervencijos atskleidė 

keletą teigiamų rezultatų, tačiau daugumoje jie buvo susiję tik su fiziniu aktyvumu arba mityba. 

Pastebėtina, jog savireguliacija paremtos intervencijos yra labiau tinkamos ambulatorinės 

reabilitacijos pacientams, su kuriais kontaktas dažniausiai būna palaikomas retai arba nuotoliniu 

būdu. Stadijomis paremto požiūrio į pokyčius intervencijos pasižymėjo bene išsamiausiu 

teoriniu pagrindimu bei teigiamais fizinio aktyvumo, rūkymo mažinimo, mitybos pokyčiais. 

Remiantis R. Schwarzer et al. (2011), siekiant reikšmingų empirinių tyrimų interpretacijų bei 

pagrįstų išvadų, turėtų būti naudojamos teorija paremtos intervencijos. Negana to, autorių 

teigimu teorinis pagrindas reikalingas ir sėkmingam intervencijų taikymui praktiniame darbe. 

Vis dėlto, stadijomis paremto požiūrio į pokyčius intervencijas vykdė ne psichologai, o kitų 

sričių reabilitacijos specialistai. Tuo tarpu į tikslą orientuotas intervencijas, remiantis 

motyvavimo pokalbio principais arba į pacientą orientuotos programos gairėmis, vykdė 

psichologai. Pastarosiose intervencijose būdingas gilesnis požiūris į žmogaus situaciją, o 

rezultatai rodo ne tik trumpalaikius, bet ir ilgalaikius teigiamus fizinio aktyvumo bei mitybos 
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pokyčius. Taigi, siekiant atsakyti į pagrindinį sisteminės analizės klausimą „Kokios 

nemedikamentinės intervencijos yra taikomos IŠL reabilitacijoje, koreguojant su elgesiu 

susijusius rizikos veiksnius?“ bei įvertinti motyvavimo pokalbio tinkamumą stacionarios 

kardiologinės reabilitacijos pacientams, galima remtis atskleistais sisteminės analizės tyrimų 

rezultatais bei juose minimų intervencijų dažnumu. Vienu tinkamiausiu teoriniu intervencijos 

reabilitacijoje pagrindu galėtų būti J. O. Prochaska ir C. C. Diclemente Transteorinis modelis, 

tuo tarpu konsultavimo metodu – psichologinis konsultavimas, paremtas motyvavimo pokalbio 

principais. Motyvavimo pokalbio autorių teigimu šio pobūdžio konsultavimo metu dažniausiai 

dirbama su keturiais „didžiaisiais“ gyvenimo būdo įpročiais – tai rūkymu, per dideliu alkoholio 

vartojimu, per mažu fiziniu aktyvumu ir netinkama mityba (Rollnick, Butler, Kinnersley, 

Gregory, 2010). Įvairiose klinikinėse imtyse pastebėta, jog motyvavimo pokalbio konsultacijas 

lankę pacientai labiau teigiamai keičia savo gyvenimo būdo įpročius ir apskritai griežčiau 

laikosi gydymo plano (Rollnick et al., 2008). Taigi, šis metodas turėtų būti veiksmingas ir 

sergančiųjų IŠL sveikatai nepalankaus elgesio koregavimui reabilitacijos laikotarpiu. 

 

1.3. Motyvavimo pokalbio apibrėžimas, teorinis pagrindimas ir principai 

 

Kaip galima pastebėti iš prieš tai aprašytos sisteminės literatūros analizės, mokslinėje 

literatūroje rekomenduojami įvairūs psichologiniai metodai, padedantys koreguoti sveikatai 

nepalankų elgesį (pvz., kognityvinė elgesio terapija, savireguliacija paremtos intervencijos ir 

kt.), tačiau kaip vienas tinkamiausių, remiantis atliktų tyrimų rezultatais, yra motyvavimo 

pokalbis. Taip pat ir paskutinio dešimtmečio darbuose vis dažniau atskleidžiami šio metodo 

privalumai dirbant su elgesio pokyčiais (pavyzdžiui, Armstrong et al., 2011; Barnes, Ivezaj, 

2015; Copeland, McNamara, Kelson, Simpson, 2015; Heckman, Egleston, Hofmann, 2010; 

Jušinskaitė ir kt., 2014; Knight et al., 2006; Lee et al., 2016; Lundahl, Burke, 2009; Lundahl et 

al., 2010; Lundahl et al., 2013; Magill et al., 2014; Martins, McNeil, 2009; Miller, Rollnick, 

2013; Miller, Rose, 2009; Morton et al., 2015; Petrolienė, Šinkariova, 2013; Pietrabissa et al., 

2015; Purath, Keck, Fitzgerald, 2014; Shingleton, Palfai, 2016; Šinkariova ir kt., 2015; 

Thompson et al., 2011; Vasilaki, Hosier, Cox, 2006), kadangi jis padeda stiprinti pacientų 

motyvaciją, pasitikėjimą savimi bei pasirengimą keisti su sveikata susijusį elgesį (Beckie, 

Beckstead, 2010; Chair et al., 2013; Knight et al., 2006; Lundahl et al., 2010; Lundahl et al., 

2013; Martins, McNeil, 2009; Miller, Rollnick, 2002; Miller, Rollnick, 2013; Morton et al., 

2015; Rollnick, Miller, 1995; Thompson et al., 2011). Praėjus trims dešimtmečiams tyrinėjimų 

nuo pirmojo oficialaus motyvavimo pokalbio aprašymo moksliniame žurnale, W. R. Miller ir G. 

S. Rose (2009) šį konsultavimo stilių vadina įrodymais pagrįstu, santykinai trumpu, specifišku, 
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plačiai pritaikomu įvairių problemų sprendimui, suderinamu su kitais aktyviais gydymo 

metodais bei sveikatos specialistų išmokstamu psichologiniu intervencijos metodu. Vis dėlto, 

kaip rodys vėliau aprašyta šiame darbe atlikta dar viena sisteminė literatūros analizė, 

motyvavimo pokalbio taikymo galimybės sergančiųjų IŠL reabilitacijoje yra ištyrinėtos 

nepakankamai. D. R. Thompson su kolegomis (2011) akcentuoja, jog šios intervencijos 

integravimo į kardiologinių pacientų sveikatos priežiūrą moksliniai tyrimai turėtų būti svarbi 

ateities perspektyva. Motyvavimo pokalbio tinkamumą sergantiesiems IŠL pirminės sveikatos 

priežiūros srityje rodo tai, kad šia intervencija veikiamiems pacientams pavyko pagerinti IŠL 

rizikos veiksnių, tokių kaip fizinio aktyvumo, cholesterolio kiekio kraujyje, kraujo spaudimo, 

širdies susitraukimų dažnio, svorio ir liemens apimties bei kt. rodiklius (pavyzdžiui, Armstrong 

et al., 2011; Barnes, Ivezaj, 2015; Brodie, Inoue, 2005; Goyer et al., 2013; Hardcastle, Taylor, 

Bailey, Harley, Hagger, 2013; Janssen et al., 2014; Lee et al., 2016; Martins, McNail, 2009; 

Morton et al., 2015; Sjöling, Lundberg, Englund, Westman, Jong, 2011; Vasilaki, Hosier, Cox, 

2006). Gali būti, jog teigiamus rizikos veiksnių pokyčius nulemia motyvavimo pokalbio 

specifikos tinkamumas žmonėms, sergantiems IŠL, nes tai yra į klientą orientuotas 

konsultavimo metodas, kurio metu konsultantas siekia, kad išsikėlus aiškų tikslą ir tyrinėjant 

ambivalentiškas šio tikslo atžvilgiu mintis bei jausmus pats pacientas atrastų vidinių motyvų ir 

priimtų sprendimą dėl savo sveikatai nepalankaus elgesio pasikeitimų (Miller, Rollnick, 2013; 

Pietrabissa et al., 2015; Rollnick, Miller, 1995). Kadangi sergantieji IŠL dažnai pasižymi noru 

patys kontroliuoti situaciją, tai jiems tinka konsultanto skatinimas kalbėti ir patiems atrasti savo 

motyvaciją keistis (Rollnick, Miller, 1995). Išsamiau motyvavimo pokalbio kilmė, apibrėžimas, 

teorinis pagrindimas bei principai aprašyti toliau.  

 

1.3.1. Motyvavimo pokalbio kilmė ir apibrėžimas 

 

Motyvavimo pokalbio istorija prasideda nuo W. R. Miller klinikinio darbo su alkoholiu 

piktnaudžiaujančiais asmenimis ir bandymų susieti tam tikrus su elgesio pokyčiais susijusių 

intervencinių metodų bei į klientą orientuoto C. Rogers konsultavimo aspektus. Vieni pirmųjų 

tyrimų (Miller et al., 1980 cit. pagal Miller, Rollnick, 2013) įrodė, jog alkoholiu 

piktnaudžiaujančių asmenų teigiami elgesio pokyčiai tiesiogiai siejasi su tuo, kiek gerai 

konsultantas jų klausosi, t.y. su empatija (angl. accurate empathy). Pirmasis straipsnis, kuriame 

pirmą kartą aprašytas motyvavimo pokalbis, pasirodė 1983 m. Didžiosios Britanijos žurnale 

„Elgesio psichoterapija“ (angl. Behavioural Psychotherapy) (Miller, 1983 cit. pagal Miller, 

Rollnick, 2013). Tai buvo „Motyvavimo pokalbiu“ pavadinto metodo principų, tinkamų 

klinikinėje praktikoje, aprašymas be jokio teorinio pagrindimo. Vėliau sekė mėginimai klinikinį 
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motyvavimo pokalbio stilių paaiškinti moksline literatūra, siekiant nustatyti, kas daro įtaką 

gydymosi motyvacijai, ir sukurti tyrimais patikrinamą intervenciją.  

W. R. Miller kartu su vėliau sutiktu bendraminčiu S. Rollnick 1991 m. išleido pirmąjį 

knygos „Motyvavimo pokalbis“ leidimą, kurioje buvo suformuotos pagrindinės motyvavimo 

pokalbio idėjos bei metodai, taikomi klinikinėje praktikoje (Miller, Rollnick, 1991 cit. pagal 

Miller, Rollnick, 2013). Kadangi abu autoriai specializavosi alkoholio problemų sprendimuose, 

knyga orientavosi į priklausomybes, kelis skyrius paskiriant su kitomis narkotinėmis 

medžiagomis susijusioms problemoms, taip pat su jaunimu ir nusikaltėliais (Miller, Rollnick, 

2013). Didėjantis mokslinių straipsnių kiekis rodė susidomėjimą motyvavimo pokalbiu, o gautos 

išvados skelbė, jog alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims trumpos intervencijos yra 

veiksmingesnės nei joks konsultavimas arba veikia beveik taip pat, kaip intensyvesnės 

intervencijos (Bien, Miller, Tonigan, 1993 cit. pagal Miller, Rollnick, 2013). Palaipsniui, kaip 

rašoma trečiajame knygos „Motyvavimo pokalbis“ leidime, metodo naudojimas išplito į kitas 

praktikos sritis. Visų pirma nuo piktnaudžiavimo alkoholiu buvo pereita prie kitų 

priklausomybių, pavyzdžiui: heroinu, marihuana, kokainu, stimuliantais ir patologiniu lošimu, 

vėliau gauti sėkmingi ŽIV prevencijos rezultatai taikant motyvavimo pokalbį, o tai savo ruožtu 

paskatino šį konsultavimo stilių perkelti į visuomenės sveikatos sritis, siekiančias netgi vandens 

valymo praktikavimą Afrikoje. Labai greitai motyvavimo pokalbio taikymas pasiekė ir bendrąją 

mediciną, ypač skatinimą laikytis medikamentų vartojimo režimo, ir lėtinių ligų prevenciją, 

koreguojant sveikatai nepalankų elgesį (Miller, Rollnick, 2013). Taigi, antrasis knygos 

„Motyvavimo pokalbis“ leidimas (Miller, Rollnick, 2002) jau buvo pritaikytas platesnei 

auditorijai – įvairaus elgesio keitimui, o ne tik priklausomybėms. 

Motyvavimo pokalbio samprata nuo pirmą kartą aprašytos W. R. Miller 1983 m. 

palaipsniui pildėsi ir keitėsi. Siekdami aiškiau perteikti motyvavimo pokalbio specifiką, 

pastaruoju metu autoriai pateikia tris skirtingo lygmens šio metodo apibrėžimus (Miller, 

Rollnick, 2013): 

1. Mėgėjo apibrėžimas: Motyvavimo pokalbis yra bendradarbiaujantis pokalbio stilius, 

kuriuo siekiama sustiprinti paties žmogaus motyvaciją ir įsipareigojimą pokyčiams. 

2. Praktiko apibrėžimas: Motyvavimo pokalbis yra į asmenį orientuotas konsultavimo 

stilius, kuriuo siekiama išspręsti su pokyčiu susijusį ambivalentiškumą. 

3. Techninis apibrėžimas: Motyvavimo pokalbis yra bendradarbiaujantis, tikslingai 

vedamas bendravimo stilius, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas kalbėjimui apie 

pokyčius. Jis sukurtas naudoti priimančioje ir užjaučiančioje aplinkoje, kuomet  

iškeliant ir ištyrinėjant paties žmogaus noro keistis priežastis stiprinama jo motyvacija 

ir įsipareigojimas tam tikro tikslo siekimui.  
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Rengiant šį disertacinį darbą kilo abejonės, kaip turėtų būti verčiamas angliškas metodo 

pavadinimas „motivational interviewing“. Buvo aišku, jog pažodinis vertimas turėtų būti 

„motyvacinis interviu“, tačiau šis terminas visiškai netiko dėl kelių priežasčių. Pirma, žodis 

„motyvacinis“ siejasi su tokiu procesu kaip įdarbinimo pokalbis, siekiant išsiaiškinti kandidato 

motyvaciją pareigoms, tuo tarpu motyvavimo pokalbio konsultacijų metu siekiama sužadinti 

vidinę kliento motyvaciją pokyčiams, t.y. jį motyvuoti. Antra, žodis „interviu“ turėtų apibūdinti 

visiškai struktūruotą bendravimą su pacientu, naudojant iš anksto paruoštų klausimų rinkinį, tuo 

tarpu motyvavimo pokalbio procesas nėra taip griežtai suplanuotas, jo metu laikomasi tam tikrų 

konsultavimo principų. Trečia, interviu metu kontaktas dažniausiai būna direktyvus, 

neorientuotas į žmogų ar jo jausmus, tuo tarpu motyvavimo pokalbio atveju empatija yra 

laikoma kertiniu metodo elementu, o santykis orientuotas į žmogų. Disertacijos autorė, 2012 m. 

dalyvaudama motyvavimo pokalbio mokymuose Jungtinėje Karalystėje, vertimo klausimą 

aptarė su metodo autoriais W. R. Miller ir S. Rollnick. Įsigilinus į motyvavimo pokalbio esmę, 

palyginus angliškus bei lietuviškus žodžius ir jų turinį, buvo nuspręsta tokį konsultavimą vadinti 

„motyvavimo pokalbiu“. Nors žodis „pokalbis“ nevisiškai atspindi psichologinį konsultavimą, 

tačiau emocinė žodžio prasmė pakankamai aiškiai atspindi konsultavimo metu vyraujantį 

santykį tarp psichologo ir paciento. Taigi, šiuo pavadinimu disertaciniame darbe ir yra 

vadovaujamasi. 

 

1.3.2. Teorinis motyvavimo pokalbio pagrindimas 

 

Patys motyvavimo pokalbio autoriai apie teorinį metodo pagrindimą rašo mažai. Dar 2002 

m. antrame knygos „Motyvavimo pokalbis“ leidime W. R. Miller ir S. Rollnick rašė, jog 

motyvavimo pokalbis yra tiek gydymo filosofija, tiek ir metodų rinkinys, sukurtas siekiant 

stiprinti žmonių vidinę motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį, o 2013 m. išleistame 

trečiame leidime autoriai pabrėžia, jog motyvavimo pokalbis atsirado ne iš konkrečios 

psichologinės teorijos, o iš praktinės patirties pastebint, jog metodas teigiamai veikia pacientų 

elgesį. Per laikotarpį tarp šių dviejų metodikos leidimų buvo išleista keletas publikacijų, kuriose 

mėginta atskleisti, kurios psichologinės teorijos gali paaiškinti motyvavimo pokalbio teorinį 

pagrindimą. Buvo pastebėta, jog tai nėra visiškai naujai, tik šiam metodui sukurta teorija, tačiau 

ji apjungia keleto kitų teorijų aspektus, padedančius paaiškinti vieną ypatingą elgesio keitimo 

proceso elementą – motyvaciją (Lundahl, Burke, 2009). Visų pirma galima pastebėti, jog 

motyvavimo pokalbis yra sukurtas remiantis kognityvinės-elgesio terapijos ir humanistinio 

konsultavimo teoriniu pagrindu (Can et al., 2016), tačiau B. Lundahl ir B. L. Burke (2009) 
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metodo teorinį pagrindimą apibrėžia šiek tiek specifiškiau. Autoriai motyvavimo pokalbio 

konceptualizavimą žmogaus motyvacijos kontekste perteikia kaip formulę (Lundahl, Burke, 

2009):  

 

 

Formulė reiškia, kad geras darbinis santykis, kuriame pacientas yra matomas kaip savo 

paties gyvenimo ekspertas, pasitarnauja mažinant pasipriešinimą pokyčiams bei skatinant 

motyvaciją. Paaiškinant tai per teorinę prizmę, motyvavimo pokalbį taikantis konsultantas 

naudoja Carl Rogers (1980) konsultavimo idėjas, kuriomis remiantis su pacientu kuria stiprų, 

bendradarbiaujantį terapinį santykį (Miller, Rollnick, 2004 cit. pagal Lundahl, Burke, 2009). Šio 

dėka siekiama sumažinti pasipriešinimą pokyčiams (Miller, Rollnick, 2004 cit. pagal Lundahl, 

Burke, 2009). Motyvavimo pokalbio konsultacijų metu toks požiūris į darbinį santykį yra 

ypatingai tinkamas sergantiesiems IŠL, kurių vienas pagrindinių asmenybės bruožų yra 

priešiškumas bei su tuo susijęs nenoras priimti kito asmens pagalbos ir noras padėti sau 

savarankiškai. Šalia terapinio santykio motyvavimo pokalbyje pridedamas direktyvumo 

komponentas, kurio pagrindu konsultantas dirba mažindamas paciento ambivalenciją ir tokiu 

būdu kryptingai didina motyvaciją keisti paciento numatytą elgesį. Šioje vietoje motyvavimo 

pokalbis remiasi Kognityvinio disonanso teorija pagal Leon Festinger (1957) ir Savęs suvokimo 

teorija pagal Daryl Bem (1967), kurių abi apibūdina su požiūriu į pokyčius susijusius procesus 

(Lundahl, Burke, 2009). Autoriai rašo, jog motyvavimo pokalbio metu siekiama atkreipti dėmesį 

į disonansą tarp kliento pirminio sveikatai nepalankaus elgesio (pavyzdžiui, piktnaudžiavimas 

alkoholiu, rūkymas) ir jo paties išsikeltų sveikatos tikslų (pavyzdžiui, ilgai ir atsakingai gyventi, 

būti geru sutuoktiniu) su viltimi, kad šis disonansas motyvuos pacientą keistis. Atrodytų, jog 

toks direktyvus metodo komponentas sergančiųjų IŠL motyvaciją turėtų mažinti, tačiau 

motyvavimo pokalbyje skatinimas kalbėti apie pokyčius, stiprinantis pasiryžimą keistis, yra 

paremtas D. Bem (1967) teorija, jog reali motyvacija keistis padidėja tik tada, kai išgirsti save 

patį argumentuojant apie pokyčius (Amrhein, Miller, Yahne, Palmer, Fulcher, 2003 cit. pagal 

Lundahl, Burke, 2009). Taigi, pacientams leidžiama pajausti, jog jie patys svarsto ir priima 

sprendimus dėl sveikatai nepalankaus elgesio pokyčių, o psichologas yra tik kaip juo 

besidomintis pašnekovas. Tokiu būdu iš C. Rogers (1980) konsultavimo teorinių principų, L. 

Festinger (1957) Kognityvinio disonanso teorijos ir D. Bem (1967) Savęs suvokimo teorijos 

sudarytas motyvavimo pokalbis, anot  B. Lundahl ir B. L. Burke (2009), sėkmingai paaiškina 

kodėl ir kaip jis veikia, o tuo pačiu galima pastebėti, jog metodo veikimo mechanizmas turėtų 

būti priimtinas ir sergantiesiems IŠL.  
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Papildant motyvavimo pokalbio teorinį pagrindimą, disertaciniame darbe į jį galima 

pažvelgti ne tik atskirų teorinių principų kontekste, bet labiau visą metodą bei jo pasekoje 

vykstančių pokyčių koncepciją apimančia prasme. R. Schwarzer et al. (2011), apibūdindamas su 

sveikata susijusio elgesio koregavimo intervencijas, jų teorinį pagrindą skirsto į dvi stambias 

grupes: tęstinumo modelius ir stadijų modelius. Tęstinumo modelių atveju pacientas yra tarsi 

pastatomas į tikėtino elgesio kontinuumą, kur elgesį prognozuojantys veiksniai atpažįstami ir 

sudedami į vieną modelį. Tokių intervencijų tikslas – žmogų šiuo kontinuumu „stumti“ link 

veiksmo. Vienu iš tokių modelių galėtų būti I. Ajzen (1991) Planuoto elgesio teorija, plačiai 

taikoma reabilitacijos įstaigose (pvz., Dixon, Johnston, Rowley, Pollard, 2008, Eng, Martin 

Ginis, 2007, Galea, Bray, 2006, Latimer, Martin Ginis, Arbour, 2006, Yardley, Donovan-Hall, 

2007 cit. pagal Schwarzer et al., 2011), A. Bandura (1986) Socialinė-Kognityvinė teorija bei R. 

W. Rogers (1975) Apsauginė motyvacijos teorija (Schwarzer et al., 2011). Tuo tarpu pagrindinis 

stadijų modelių tikslas – intervencijoms parinkti panašiais bruožais pasižyminčias pacientų 

tikslines grupes ir joms pritaikyti tinkamą intervencijų planą (Schwarzer et al., 2011). Pati 

populiariausia stadijomis paremta su sveikata susijusio elgesio koregavimo teorija, anot R. 

Schwarzer et al. (2011), yra J. O. Prochaska ir C. C. DiClemente (1983) Transteorinis modelis, 

siūlantis penkias pokyčio stadijas. Ši teorija yra taip pat plačiai taikoma reabilitacijoje (pvz., 

Gorczynski, Faulkner, Greening, Cohn, 2010 cit. pagal Schwarzer et al., 2011). Tiek tęstinumo, 

tiek ir stadijų modeliai turi savo privalumų bei trūkumų. Pavyzdžiui, R. Schwarzer et al. (2011) 

kaip vieną iš tęstinių modelių privalumų įvardija tai, jog jie naudingi siekiant paaiškinimo ir 

prognozavimo, tuo tarpu stadijų modeliai labiau tinkami intervencijų proceso vedimui. Kaip 

vieną iš pagrindinių tęstinumo modelių minusų, lyginant su stadijų modeliais, R. Schwarzer et 

al. (2011) išskiria tai, jog jie netinkami skatinant sveikesnį pacientų gyvenimo būdą. Taip yra 

dėl to, kad šie modeliai yra per daug apibendrinti, neišskiriantys specifinių dalyvių poreikių. 

Tuo tarpu stadijų modeliai siekia kuo tiksliau intervenciją pritaikyti paciento pasirengimo 

stadijai, t.y. motyvacijos lygiui (Miller, Rollnick, 2013).  

Apibrėžiant motyvavimo pokalbio teorinį pagrindą šio disertacinio darbo kontekste, 

atsisakyta laikytis tęstinių modelių teorijos, kadangi motyvavimo pokalbis yra orientuotas į 

pacientą ir pagrįstas jo motyvacijos keisti sveikatai nepalankų elgesį stiprinimu. Taip pat, 

apibrėžiant motyvavimo pokalbio teorinį pagrindą, svarbu remtis 1.2.3 skyrelyje aprašytos 

sisteminės literatūros analizės išvadomis bei ankstesnių tyrimų duomenimis, jog Transteorinis 

modelis dažnai yra derinamas su intervencijomis, vykdomomis naudojant motyvavimo pokalbio 

principus (Berndt et al., 2014; Pinto et al., 2013). Galiausiai, patys motyvavimo pokalbio 

autoriai W. R. Miller ir S. Rollnick Transteorinį modelį pateikia kaip vieną iš tinkamiausių 

motyvavimo pokalbio teorinių pagrindimų, nes kito, oficialiai priimto ir išsamiai elgesio 
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pokyčius paaiškinančio, šis konsultavimo metodas neturi (Miller, Rollnick, 2002; Miller, 

Rollnick, 2013). Taigi, dėl šių priežasčių Transteorinis modelis toliau pateikiamas kaip teorinis 

pagrindas, paaiškinantis motyvavimo pokalbio pasekoje vykstančius motyvacijos bei elgesio 

pokyčių procesus. 

Transteorinis modelis. Transteoriniu modeliu visų pirma buvo siekiama atvaizduoti 

elgesio, susijusio su rūkymo įpročiais, pokyčius, tačiau jis tapo populiarus atkreipiant dėmesį, 

jog kai kurie rūkantieji yra labiau pasirengę mesti rūkyti nei kiti (Herzog, 2005). Taip 

psichoterapijoje atsirado požiūris, jog terapeutas turi lanksčiai parinkti naudojamus metodus, 

pritaikytus prie konkrečios kliento pasirengimo pokyčiams stadijos (Miller, Rollnick, 2013). 

Dauguma metodų, paremtų kognityvine-elgesio terapija, yra sukurtos jau veiksmo stadijoje 

esantiems, pasirengusiems pokyčiams pacientams, tačiau čia opiausiu klausimu lieka esantys 

nesusimąstymo, svarstymo arba pasirengimo pokyčiams stadijose (Miller, Rollnick, 2013). Ši 

problema galioja ir reabilitacijos ligoninėje besigydantiems IŠL pacientams, kurie dar neseniai 

išgyvenę ūmią sveikatos būklę mėgina sugrįžti į įprastą gyvenimo ritmą ir tuo pačiu bando 

suprasti, jog kažką savo įpročiuose teks keisti. Tokie pacientai dažniausiai yra nesusimąstymo 

arba svarstymo stadijose. Kaip teigia W. R. Miller ir S. Rollnick (2013), motyvavimo pokalbis ir 

buvo konceptualizuotas kaip tik tokiems „mažiau pasirengusiems“ klientams. Per 1980-uosius 

Transteorinis modelis, kaip ir motyvavimo pokalbis, sparčiai vystėsi ir įgavo pagreitį 

(Prochaska, DiClemente, 1984 cit. pagal Miller, Rollnick, 2013). Galbūt dėl šios priežasties 

motyvavimo pokalbis ir Transteorinis modelis buvo gretinami ir kartais painiojami (Miller, 

Rollnick, 2002; Miller, Rollnick, 2013). Motyvavimo pokalbio autoriai pabrėžia, jog jų metodas 

nėra išsamiai pokyčius paaiškinanti teorija, tuo tarpu Transteorinio modelio pokyčio stadijos 

nėra esminiai motyvavimo pokalbio elementai, tačiau jie abu yra suderinami bei vienas kitą 

papildantys (Miller, Rollnick, 2013). Ilgainiui buvo pastebėta, jog motyvavimo pokalbio 

koncepcija derinasi su Transteorinio modelio, siekiant padėti mažiau pasirengusiems klientams 

keisti jų sveikatai nepalankų elgesį (Groeneveld, Proper, van der Beek, van Duivenbooden, van 

Mechelen, 2008; Miller, Rollnick, 2002; Miller, Rollnick, 2013). 

Transteorinis modelis siūlo integruotą struktūrą, padedančią geriau suprasti elgesio 

pokyčio procesą, apimantį inicijavimą, keitimą arba tam tikro elgesio nutraukimą (Miller, 

Rollnick, 2002). Pokyčio stadijos atvaizduoja pagrindinius Transteorinio modelio komponentus 

ir žmogaus kelią keičiant savo elgesį (Groeneveld et al., 2008; Miller, Rollnick, 2002). 

Modelyje pokytis yra pateikiamas kaip progresija ar ciklas, susidedantis iš žemiau aprašytų 

stadijų (Glanz, Rimer, Viswanath, 2008; Noordman, de Vet, van der Weijden, van Dulmen, 

2013; Prochaska, DiClemente, 1986; Prochaska, DiClemente, Norcross, 1992): 
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1. Nesusimąstymo stadija (angl. precontemplation) – žmogus artimiausioje ateityje, 

dažniausiai nusakomoje kaip ateinantys 6 mėnesiai, neketina imtis jokių veiksmų. Gali 

būti, jog šioje stadijoje asmuo yra dėl to, jog nėra arba per mažai informuotas apie 

savo elgesio pasekmes. Taip pat gali būti, jog šioje stadijoje yra žmogus, kuris jau 

keletą kartų mėgino keisti savo elgesį ir prarado tikėjimą, jog jam gali pavykti. Abiem 

atvejais asmuo vengia skaityti, kalbėti ar mąstyti apie rizikingą savo elgesį. Dažnai 

toks žmogus apibūdinamas kaip besipriešinantis ar nemotyvuotas klientas, taip pat 

kaip nepasiruošęs terapijai ar sveikatinimo programoms.  

2. Svarstymo stadija (angl. contemplation) – asmuo ketina keisti savo elgesį per 

ateinančius 6 mėnesius. Jis labiau sąmoningas nei esantis nesusimąstymo stadijoje 

kalbant apie argumentus už pasikeitimą, tačiau vis dar stipriai jaučia ir argumentus 

prieš. Šis balansavimas tarp pokyčio kainos ir naudos gali iššaukti stiprų 

ambivalentiškumą ir palikti žmogų svarstymo stadijoje dar ilgą laiką. Šioje stadijoje 

esantis asmuo dar nėra pasiruošęs tradicinėms į veiksmą orientuotoms programoms, 

kuriose reikia veikti tuojau pat, tačiau sėkmingai gali dalyvauti motyvavimo pokalbio 

konsultacijose.   

3. Pasirengimo stadija (angl. preparation) – žmogus ketina pakankamai greitai, 

dažniausiai per ateinantį mėnesį, imtis veiksmų. Paprastai per pastaruosius metus toks 

žmogus jau būna ką nors savo elgesyje pakeitęs. Jis turi veiksmų planą, pavyzdžiui, 

pradėti lankyti sveikatingumo pamokas, konsultuotis pas specialistą, pasikalbėti su 

gydytoju, nusipirkti savipagalbos knygą ar pasinerti į savarankišką pagalbą pagal tam 

tikrus principus. Šioje stadijoje esantis asmuo turėtų būti įtrauktas į veiksmo 

reikalaujančias programas. 

4. Veiksmo stadija (angl. action) – šioje stadijoje esantis žmogus per pastaruosius 6 

mėnesius yra padaręs tam tikrų akivaizdžių savo gyvenimo būdo pokyčių. Dažnai ši 

stadija klaidingai tapatinama su veikimu, suprantant, kad bet koks veiksmas jau reiškia 

veiksmo stadiją. Transteoriniame modelyje ne visi elgesio pokyčiai priskiriami 

veiksmui. Galima teigti, kad veiksmo stadija yra tuomet, kai asmuo iki tam tikro lygio, 

pavyzdžiui, nustatomo specialistų, sumažina ligos riziką, arba pasiekia užsibrėžtą 

tikslą. Pavyzdžiui, jeigu tikslas buvo mesti rūkyti, tai per pusę metų surūkomų 

cigarečių skaičiaus sumažinimas arba perėjimas prie silpnesnių cigarečių nėra 

veiksmas, o tik pasiruošimas veiksmo stadijai.   

5. Pokyčių išlaikymo stadija (angl. maintenance) – šios stadijos metu asmuo stengiasi 

palaikyti ilgalaikius pokyčius, kuriuos pasiekė veiksmo stadijos metu, ir dirba su 

atkryčio rizika, tačiau nesikeičia taip dažnai kaip veiksmo stadijoje. Jis jaučia vis 
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mažesnę pagundą sugrįžti prie žalingo elgesio ir jaučiasi vis labiau pasitikintis savimi 

tęsti pradėtus pokyčius. Ši stadija gali tęstis nuo 6 mėnesių iki 5 metų, o kartais ir visą 

gyvenimą. 

6. Pabaigos stadija (angl. termination) – šioje stadijoje žmogus neturi jokių pagundų ir 

turi visapusišką pasitikėjimą savimi. Net ir tuo atveju, jeigu jis jaučiasi depresiškas, 

nerimastingas, nuobodžiaujantis, vienišas, piktas ar įsitempęs, jis yra įsitikinęs, kad 

negrįš prie savo buvusio sveikatai žalingo elgesio. Naujas veiksmas, atsiradęs vietoj 

sveikatai žalingo, tampa tarsi automatiniu. Kaip bebūtų, ši stadija ne visada pasiekiama 

ir net ne visada yra įmanoma, nes atkryčio pagunda ir tikimybė yra labai didelė (pvz., 

svorio kontrolėje ar užsiimant fiziniu aktyvumu).  

C. C. DiClemente ir J. O. Prochaska (1999) teigia, jog yra dar viena, septintoji, stadija, 

kuri gali įvykti bet kuriuo ciklo metu, tačiau ji nebūtinai kiekvienam žmogui įvyksta – tai 

atkryčio stadija. Tai toks etapas, kuriame atsiduria pokyčių nusprendęs siekti asmuo, tačiau dėl 

tam tikrų priežasčių jis sugrįžta prie ankstesnio sveikatai žalingo elgesio.  

W. R. Miller ir S. Rollnick (2002) pateikia tik pirmas penkias stadijas, kaip atitinkančias 

motyvavimo pokalbio procesą, kadangi pagrindinis metodo tikslas yra pasiekti užsibrėžtą tikslą, 

t.y. įvykdyti „veiksmą“ ir jį išlaikyti. Atsižvelgiant į motyvavimo pokalbio autorių nuomonę bei 

Transteorinio modelio stadijas, šiame disertaciniame darbe schemos pagalba buvo suformuotas 

motyvavimo pokalbio fone vykstančių elgesio pokyčių teorinis modelis (1 paveikslas). Kaip 

teigia autoriai, dažnai norimo pakeisti elgesio tikslai yra skirtingi, tačiau pati pokyčio proceso 

struktūra atrodo panašiai – asmuo iš pradžių neįsisąmonina arba nenori nieko daryti, kad jo 

elgesys keistųsi, vėliau pradeda apie tai svarstyti, dar vėliau pasiryžta ir pasiruošia pokyčiams ir 

galiausiai imasi veiksmų bei tam tikrą laiko tarpą išlaiko šiuos pokyčius. Tikėtina, jog dėl šios 

priežasties sėkmingas Transteorinio modelio stadijų pritaikymas bei pokyčio proceso 

atvaizdavimas remiantis jomis buvo pasitelktas įvairaus elgesio pokyčiams, pavyzdžiui, rūkymo 

metimui, alkoholio ar narkotikų vartojimui, mamografijos tyrimų atlikimui, mitybos 

koregavimui, atpratinimui nuo lošimų, pratinimuisi prie fizinio aktyvumo ir netgi prezervatyvų 

naudojimui ar neplanuoto nėštumo prevencijai (Carney, Kivlahan, 1995, DiClemente, Hughes, 

1990, DiClemente, Prochaska, 1998, DiClemente, Story, Murray, 2000, Glanz et al., 1994, 

Grimley, Riley, Bellis, Prochaska, 1993, Isenhart, 1994, Marcus, Rossi, Selby, Niaura, Abrams, 

1992, Weinstein, Rothman, Sutton, 1998, Werch, DiClemente, 1994, Willoughby, Edens, 1996 

cit. pagal Miller, Rollnick, 2002).  
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1 paveikslas. Integruotas motyvavimo pokalbio pokyčių ciklo (ištisinė linija) ir Transteorinio modelio 

pokyčių stadijų (punktyrinė linija) modelis (Pagal: Rollnick, Miller, Butler, 2008; Prochaska, 

DiClemente, 1982) 

 

Atsižvelgiant į tai, kad disertacinio darbo tyrime planuojama tirti sergančiuosius IŠL, jų 

pagrindinis keistinas elgesys bus alkoholio bei rūkymo mažinimas, fizinio aktyvumo skatinimas 

ar mitybos koregavimas. Nesusimąstymo stadijoje esantys sergantieji IŠL greičiausiai bus 

nemotyvuoti keistis, todėl su jais būtų sudėtinga dirbti taikant motyvavimo pokalbio principus. 

Vis dėlto, jeigu pacientas pirmojo susitikimo metu išreiškia bent mažiausią abejonę apie galimus 

pokyčius ir yra linkęs bendrauti toliau, jis gali būti kontinuume tarp nesusimąstymo ir svarstymo 

stadijų, o su tokiu žmogumi gali prasidėti prasmingas motyvacijos stiprinimo procesas. Kadangi 

reabilitacijos laikotarpis yra trumpas, trunkantis vidutiniškai dvi-tris savaites, realių elgesio 

pokyčių tikėtis būtų sunku, tačiau įmanoma, nes viskas priklauso nuo to, kaip greitai pacientas 

apsisprendžia keistis ir psichologui padedant susidaro sveikatai nepalankaus elgesio keitimo 

veiksmų planą. Motyvavimo pokalbio metu naudojami C. Rogers konsultavimo elementai su 

sergančiaisiais IŠL turėtų mažinti jų priešiškumą bei padėti greičiau sukurti bendradarbiaujantį 

santykį. Direktyvumo komponentas, paremtas L. Festinger Kognityvinio disonanso teorija, 

turėtų padėti sumažinti IŠL pacientų ambivalenciją, susijusią su sveikatai nepalankaus elgesio 

pokyčiais. Tuo tarpu savo paties argumentų įgarsinimas D. Bem Savęs suvokimo teorijos dėka 

sustiprins sergančiųjų IŠL motyvaciją elgesio pokyčiams, kuri ilgainiui turėtų peraugti į realius 

elgesio pasikeitimus. Taigi, reabilitacijos laikotarpiu pacientai, išreiškiantys abejonę ar norą 
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pakeisti kurią nors iš tyrinėjamų sveikatai nepalankaus elgesio sričių, motyvavimo pokalbio 

konsultacijų metu bus skatinami „judėti“ nuo nesusimąstymo ar svarstymo stadijų link veiksmo 

tikintis, jog anksčiau ar vėliau jų motyvacija peraugs į realius veiksmus ir šiuos pokyčius pavyks 

išlaikyti vėliau.  

 

1.3.3. Motyvavimo pokalbio principai 

 

Disertacinio darbo tyrime kaip poveikio metodas taikomas psichologinis konsultavimas, 

paremtas motyvavimo pokalbio principais. Taigi, toliau bus aptarti pagrindiniai metodo 

principai, suteikiant aiškumo, kokiais būdais buvo siekiama stiprinti sergančiųjų IŠL motyvaciją 

sveikatai nepalankaus elgesio pokyčiams. 

 

1.3.3.1. Vedantis konsultavimo stilius 

 

Sveikatos priežiūros sistemoje vyrauja trys bendravimo su pacientu stiliai: vadovaujantis 

(angl. directing), vedantis (angl. guiding) ir nuolankus (angl. following) (Rollnick et al., 2010; 

Rollnick et al., 2008). Konsultantas, bendraudamas vadovaujančiu stiliumi, sako žmonėms ką ir 

kaip daryti, t.y. jis suteikia informaciją, instrukcijas ir duoda patarimus (Miller, Rollnick, 2013). 

Priešingas šiam, nuolankus konsultantas, yra geras klausytojas, siekiantis suprasti ir pagarbiai 

pasiūlyti savo nuomonę, jis seka pacientui iš paskos, jį lydi ir tyrinėja (Miller, Rollnick, 2013). 

Vedantis konsultantas – tai tarsi kelionės gidas, kuris sužino, ko žmogus nori, ir stengiasi 

parodyti, kokiais skirtingais keliais jis gali ten nukeliauti (Rollnick et al., 2008). Įgudęs gidas 

yra geras klausytojas ir, kur reikia, gali pasiūlyti eksperto nuomonę (Miller, Rollnick, 2013). 

Remiantis S. Rollnick et al. (2008) nuomone, įgudęs praktikas, prisitaikydamas prie paciento ir 

situacijos, turėtų mokėti lanksčiai varijuoti tarp šių trijų bendravimo stilių. Motyvavimo 

pokalbis yra išgrynintas iš vedančio stiliaus (Rollnick et al., 2010; Rollnick et al., 2008), todėl 

toliau apie jį bus aprašyta šiek tiek išsamiau. 

Kaip rašo motyvavimo pokalbio autoriai, ambivalencijos tyrinėjimas bei galutinio 

sprendimo priėmimas keistis ar ne yra pagrindinis metodo tikslas, tuo tarpu konsultanto tikslas – 

pacientą tikslingai vesti jo link (Rollnick, Miller, 1995). Konsultantas, siekdamas užmegzti 

kontaktą su pacientu, išryškinti jo stipriąsias puses bei siekius, sukelti norą keistis ir paskatinti 

savarankiškumą priimant sprendimus, naudoja vedantį bendravimo stilių (Rollnick et al., 2010). 

Remiantis S. Rollnick et al. (2008), vedantis stilius puikiai tinka bendraujant su pacientais ir 

padedant jiems išspręsti elgesio keitimo sunkumus. Autoriai aiškina, jog motyvavimo pokalbį 

naudojantis specialistas veda diskusiją su pacientu ir ypatingą dėmesį skiria padedant pačiam 
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pacientui priimti sprendimą dėl elgesio pokyčių. Tuo pačiu priešingai nei vedantis stilius, 

motyvavimo pokalbis yra konkrečiai nukreiptas į tikslą, ypatingą dėmesį teikiant tam tikriems 

paciento kalbos aspektams ir pasitelkiant gerai apibrėžtus klinikinius įgūdžius bei strategijas, 

naudojamus paciento elgesio pokyčių sužadinimui (Rollnick, Miller, 1995; Rollnick et al., 

2008). 

Dažnai pacientai atrodo turintys prieštaringų minčių arba nemotyvuoti, tuo tarpu 

konsultantas įprastai vadovaujančiu būdu stengiasi pasiūlyti keistis, o tai sukelia paciento 

pasipriešinimą arba pasyvumą (Rollnick et al., 2010). Be to, sergantiesiems IŠL, pasižymintiems 

noru savarankiškai priimti sprendimus, vadovaujantis konsultavimo stilius yra ypač 

nepriimtinas. Taigi, motyvavimo pokalbis yra alternatyvus elgesio pokyčių aptarimo būdas, 

kuris skatina konstruktyvų psichologo-paciento santykį ir veda į geresnius rezultatus (Miller, 

Rollnick, 2002). Motyvavimo pokalbio praktikoje yra išskiriami keturi vedančio bendravimo 

stiliaus principai (angl. akronimas RULE), naudojami sveikatos priežiūros įstaigose 

konsultuojant pacientus  (Rollnick, Miller, 1995; Rollnick et al., 2008): 

1. Atsispirti refleksui aiškinti, kas yra gerai (angl. R: Resist the righting reflex). 

Žmogaus prigimtyje yra noras priešintis įtikinėjimams, todėl ne konsultantas, o pats 

pacientas turi įgarsinti argumentus, dėl ko reikėtų keistis. Motyvavimo pokalbio metu 

pacientas yra skatinamas šiuos argumentus atrasti ir tokiu būdu jam atrodo, jog tai yra 

teisingiausia, ką galėtų daryti. 

2. Suprasti paciento motyvaciją (angl. U: Understand the patient’s motivations). Ne 

konsultanto, o paciento iškeltos priežastys, dėl ko vertėtų keisti elgesį, labiausiai ir 

skatina pasikeitimus. Tai reiškia, jog konsultantas turi būti susidomėjęs paciento 

problemomis, vertybėmis ir motyvais. Motyvavimo pokalbio metu konsultantas skatina 

ir tyrinėja paciento suvokimą apie esamą situaciją bei jo paties motyvaciją keistis.  

3. Išklausyti pacientą (angl. L: Listen to the patient). Motyvavimo pokalbis apima tiek 

klausymąsi, tiek ir informavimą. Kuomet konsultacijos metu prieinama prie elgesio 

keitimo, dauguma atsakymų slypi pačiame paciente, todėl, norint surasti atsakymus, 

visų pirma reikia išklausyti pacientą. 

4. Įgalinti pacientą (angl. E: Empower the patient). Įgalinimas pacientams padeda atrasti, 

kaip jie patys gali pakeisti savo sveikatą. Čia svarbiausia yra paciento idėjos ir resursai. 

Šio proceso metu svarbu, kad konsultantas palaikytų paciento viltį, jog toks pokytis 

įmanomas ir jis gali pakeisti sveikatą.  
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1.3.3.2. Ambivalentiškumas ir kalbėjimas apie pokyčius 

 

W. R. Miller ir S. Rollnick (2013) nemažai dėmesio, aprašydami motyvavimo pokalbio 

principus, skiria ambivalentiškumo (angl. ambivalence) ir kalbėjimo apie pokyčius (angl. 

change talk) svarbos paaiškinimui, todėl šiame skyrelyje, remiantis autorių mintimis, bus 

pateiktas minėtų reiškinių aprašymas.  

Ambivalentiškumas. Dauguma žmonių, kuriems reikia keisti savo elgesį, jaučiasi 

ambivalentiškai, t.y. jaučia dvilypius jausmus, susijusius su noru keistis, bei mato priežastis, dėl 

ko reiktų keistis, ir priežastis, dėl kurių nereikėtų. Motyvavimo pokalbio sesijų metu daug laiko 

praleidžiama plėtojant ambivalentiškumo, susijusio su elgesio pokyčiais, klausimus, nes tai 

pacientą veda pirmyn. Kita vertus, kaip teigia W. R. Miller ir S. Rollnick (2013), 

ambivalentiškumas yra ir pati dažniausia vieta, kur užstringama. Pavyzdžiui, dauguma žmonių, 

kurie rūko, geria per daug alkoholio arba per mažai mankštinasi, yra gerai įsisąmoninę tamsiąją 

savo elgesio pusę. Tuo pačiu tie, kurie yra susirgę IŠL, puikiai žino, jog turėtų nustoti rūkyti ir 

riboti alkoholio vartojimą, pradėti reguliariai mankštintis ir sveikiau valgyti. Žiūrint iš teigiamos 

pusės, dauguma suvokia pasikeitusio elgesio privalumus, kita vertus, visada yra ir kitų motyvų, 

kurie priešinasi geriems pokyčiams. Taigi, ambivalencija, anot W. R. Miller ir S. Rollnick 

(2013), yra vienu metu jaučiamas noras bei nenoras arba noras dviejų nesuderinamų dalykų. 

Visa tai yra žmogiškoji prigimtis. 

Kalbėjimas apie pokyčius. Visiškai normalu, kaip rašo W. R. Miller ir S. Rollnick 

(2013), kai ambivalentiškus jausmus išgyvenančio žmogaus kalba yra dvejopa. Iš vienos pusės 

jis kalba apie pokyčius, atspindi palankumą pokyčiams, o iš kitos – kalba apie pasilikimą ties 

sveikatai nepalankiu elgesiu (angl. sustain talk), išreiškiant argumentus nesikeisti bei išlaikyti 

pirminę būseną. Autoriai pateikia pavyzdį, kaip viename ambivalentiško paciento sakinyje gali 

būti abi kalbos formos: „Man reikia kažkaip mažinti savo svorį [kalbėjimas apie pokyčius], 

tačiau aš tiek visko išbandžiau ir niekas neveikė [kalbėjimas apie pasilikimą]. Noriu pasakyti, 

kad aš žinau, jog vardan sveikatos man reikia mesti svorį [kalbėjimas apie pokyčius], tačiau aš 

dievinu valgymą [kalbėjimas apie pasilikimą]“. Svarbu suprasti, jog paciento atvirumas bei 

gynybiškumas, kalbėjimas apie pokyčius ir pasilikimą ties sveikatai nepalankiu elgesiu yra 

visiškas terapinio santykio produktas. 

Motyvavimo pokalbio konsultacijų metu dirbant su ambivalentiškumu bei kalbėjimu apie 

pokyčius procesas dažnai būna panašus – kuo labiau prisiartinama prie vienos alternatyvos, tuo 

daugiau jos trūkumų tampa akivaizdūs ir norisi sugrįžti prie priešingo varianto. Taigi, W. R. 

Miller ir S. Rollnick (2013) dirbant su pacientais ir jų elgesio pokyčiais siūlo visų pirma galvoti 

apie priežastį, skatinančią pokyčius, toliau apie priežastį, skatinančią pasilikti ties pirmine 
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būsena, o po to galutinai nustoti apie tai galvoti. Siekiant įveikti ambivalenciją reikia pasirinkti 

kryptį ir atsižvelgiant į ją keliauti pirmyn, tačiau konsultantas turi ne ginčytis su pacientu, o 

leisti jam pačiam įgarsinti priežastis, dėl kurių, jo manymu, reiktų keisti savo elgesį. 

 

1.3.3.3. Pagrindiniai motyvavimo pokalbio elementai 

 

Šiame disertaciniame darbe, kalbant apie motyvavimo pokalbio principus, didžiausią 

dėmesį svarbu sutelkti į du pagrindinius metodo komponentus, kuriuose ir atsispindi minėti 

teoriniai aspektai. Tai yra santykio komponentas, kuris remiasi C. Rogers (1980) konsultavimo 

idėjomis paremta empatija bei tarpasmenine motyvavimo pokalbio esme (angl. spirit), ir 

techninis komponentas, apimantis L. Festinger (1957) Kognityvinio disonanso teorija ir D. Bem 

(1967) Savęs suvokimo teorija paremtą noro keistis sužadinimą (angl. evocation) bei kliento 

kalbėjimo apie pokyčius pastiprinimą (Magill et al., 2014; Miller, Rose, 2009). Labai svarbu yra 

atskirti motyvavimo pokalbio esmę ir technikas, rekomenduojamas tai esmei atskleisti, nes 

vienas be kito negalėtų būti vadinama motyvavimo pokalbiu (Rollnick, Miller, 1995). Plačiau 

apie kiekvieną iš dviejų komponentų aprašyta žemiau. 

I. Santykio komponentas. Bendrai motyvavimo pokalbio esmė galėtų būti apibūdinta 

kaip kliento-konsultanto santykis ir terapiniai empatiško supratimo įgūdžiai (Rollnick et al., 

2008; Miller, Rose, 2009) arba tiesiog kaip keturi tarpusavyje susiję elementai (Miller, Rollnick, 

2013): 

 Bendradarbiavimas (angl. Collaboration). Motyvavimo pokalbis yra toks 

konsultavimo stilius, kuris taikomas žmogui ar vykdomas su žmogumi, tačiau tai nėra 

technikų išbandinėjimas „ant“ žmogaus. Be to, tai nėra metodas, kuris apgaule priverčia 

žmogų keistis, priešingai – tai būdas, padedantis aktyvuoti paties paciento motyvaciją bei 

galimybes keistis. Motyvavimo pokalbis labiau tyrinėja nei ragina, domisi bei palaiko 

nei įtikinėja ar ginčijasi. Čia ypatingai praverčia vedantis bendravimo stilius, nes 

konsultantas turi suprasti paciento gyvenimą dar iki atėjimo į konsultaciją ir neprimesti 

savo vizijos, o tam yra svarbu tiesiog klausytis ir kryptingai užduoti klausimus.  

 Priėmimas (angl. Acceptance). Tai nereiškia, jog konsultantas privalo patvirtinti 

paciento veiksmus ar priimti jo pirminę būseną, tačiau specialistas turi priimti tai, su kuo 

žmogus ateina į konsultaciją. Priėmimas šiuo atveju yra paaiškinamas per C. Rogers 

požiūrį į klientą – konsultantas gerbia žmogaus absoliučią vertę ir potencialą, atpažįsta ir 

palaiko asmens nepakeičiamą autonomiškumą rinktis savo kelią, tikslios empatijos 

pagalba siekia suprasti kito perspektyvą ir pastiprina asmens stiprybes bei pastangas. 
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 Užuojauta (angl. Compassion). Motyvavimo pokalbio atveju užuojauta nėra kaip 

asmeninis jausmas ar emocinis išgyvenimas dėl paciento situacijos. Tai reiškia, kad 

būdamas užjaučiantis konsultantas aktyviai palaiko žmogaus gerovę ir pirmenybę teikia 

jo poreikiams.  

 Sužadinimas (angl. Evocation). Motyvavimo pokalbio esmę būtų galima pradėti aiškinti 

nuo to, kad kiekvienas asmuo savyje jau turi tai, ko jam reikia, tuo tarpu konsultanto 

vaidmuo yra visa tai sužadinti, iššaukti. Taigi, konsultantas turi suprasti paciento 

stiprybes ir išteklius, o ne ieškotų trūkumų, ir įdėmiai klausydamasis paciento kartu su 

juo judėti link paciento norimo tikslo. 

II. Techninis komponentas. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas priklauso ne tik nuo 

tinkamai naudojamo santykio komponento, bet ir nuo technikų, kurios, tikima, sustiprina 

paciento kalbėjimą apie pokyčius ir sumažina kalbėjimo apie pirminės būsenos išlaikymą 

apraiškas, o tai savo ruožtu skatina elgesio pokyčius (Miller, Rose, 2009). Vis dėlto, svarbu 

akcentuoti, jog šis konsultavimo metodas nėra vien tik technika ar atskirų technikų rinkinys, 

išbandomas „ant“ pacientų (Miller, Rollnick, 2013; Rollnick, Miller, 1995). Priešingai, tai yra 

tarpasmeninis bendravimo stilius, subtilus direktyvių ir į klientą orientuotų komponentų 

balansas, suformuotas vedančio bendravimo stiliaus filosofijos ir supratimo apie tai, kas skatina 

pokyčius (Miller, Rollnick, 2013; Rollnick, Miller, 1995; Rollnick et al., 2008). Tie patys 

autoriai teigia, jog jeigu šis metodas tampa triuku ar manipuliavimo technika, tuomet tai jau ne 

motyvavimo pokalbis. Techninį komponentą W. R. Miller ir S. Rollnick (2013) vėliau vadina 

tiesiog motyvavimo pokalbio metodu ir jį pateikia per keturis motyvavimo pokalbio procesus 

(įsitraukimas, susitelkimas, sužadinimas, planavimas) bei pagrindinius konsultavimo įgūdžius 

(atviri klausimai, patvirtinimai, atspindėjimai, apibendrinimai), išsamiau aprašytus prieduose (2 

ir 3 priedai). 

 

1.4. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas ir galimybės sergančiųjų išemine širdies 

liga reabilitacijoje 

 

Šiame skyriuje bus pateikiamos antros disertaciniame darbe atliktos sisteminės analizės 

išvados, susijusios su motyvavimo pokalbio veiksmingumu stiprinant sergančiųjų IŠL 

motyvaciją ar keičiant sveikatai nepalankų elgesį, o taip pat ir veiksmingumo sąsajos su 

psichologiniais veiksniais.  
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1.4.1. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo tyrimai sergančiųjų išemine širdies liga 

srityje  

 

Siekiant išnagrinėti motyvavimo pokalbio tinkamumą sergančiųjų IŠL su sveikata 

susijusio elgesio koregavimui reabilitacijos eigoje, sisteminės literatūros analizės pagalba buvo 

išnagrinėtos kitų mokslininkų atliktos meta-analizės ir sisteminės analizės, kurios surinko ir 

apibendrino motyvavimo pokalbio veiksmingumo tyrimus su sergančiaisiais IŠL arba atliktus 

reabilitacijos skyriuose (4 priedas). 

Tikintis atsakyti į pagrindinį šios sisteminės analizės klausimą „Kokios motyvavimo 

pokalbio galimybės keičiant sergančiųjų IŠL elgesį, susijusį su sveikata, reabilitacijos 

procese?“, buvo atrinkta septyniolika pilnateksčių meta-analizių arba sisteminių analizių (4 

priedo 1 paveikslas), tiriančių motyvavimo pokalbio veiksmingumą, tačiau nė vienoje nebuvo 

išskirta tyrinėjimų reabilitacijos sektoriuose ir tik dviejuose tikslingai tyrinėjamas šio metodo 

taikymas sergantiems arba turintiems rizikos susirgti kraujotakos sistemos ligomis. Viena iš 

dviejų publikacijų – tai D. R. Thompson su kolegomis (2011) atlikta sisteminė literatūros 

apžvalga, ieškojusi straipsnių nuo 1999 iki 2009 m. Analizės tikslas buvo sistemiškai peržiūrėti 

ir apibendrinti motyvavimo pokalbio tyrimų, atliktų kraujotakos sistemos ligų priežiūros 

sektoriuose, rezultatus bei tokiu būdu suteikti edukacinės, tiriamosios bei praktinės informacijos. 

Autorių nusivylimui plačiame motyvavimo pokalbio veiksmingumo tyrimų lauke buvo rastos tik 

šešios publikacijos, aprašančios metodo taikymą su kraujotakos sistemos ligomis sergančiaisiais. 

Tikėtina, jog metodo tyrinėjimus šioje srityje stabdo iššūkiai, susiję su didelės apimties ir greito 

tempo sveikatos priežiūros aplinka (Thompson et al., 2011). Autoriai pastebi, jog nepaisant 

pirminių tyrimų trūkumo kraujotakos sistemos ligų sektoriuose, motyvavimo pokalbis gali būti 

įvertintas kaip veiksmingas metodas, skatinantis vidinę motyvaciją keisti elgesį, o tai, savo 

ruožtu, kelia prielaidą, jog gali pagerinti kraujotakos sistemos sveikatos būklę. Dėl šios 

priežasties autoriai siūlo ateityje atrasti vietos motyvavimo pokalbio taikymo kraujotakos 

sistemos ligų sveikatos priežiūroje moksliniams tyrinėjimams. Taip pat, siekiant motyvavimo 

pokalbį pritaikyti kraujotakos sistemos ligomis sergantiesiems, rekomenduojama tiriamąjį 

vertinti kaip individualų asmenį ir ieškoti, kokiomis savybėmis pasižymintiems pacientams šis 

metodas galėtų būti veiksmingiausias (Thompson et al., 2011). K. Morton et al. (2015) teigia, 

jog būtent sveikatos priežiūros įstaigose naudojamas motyvavimo pokalbis turi būti taikomas 

tuo pačiu įvertinant kiekvieno paciento pasirengimą keistis, kadangi tai leidžia tinkamai 

pritaikyti intervencijos pobūdį. 

Antroji šios sisteminės analizės publikacija – tai W. W. M. Lee su kolegomis (2016) 

neseniai atlikta sisteminė literatūros apžvalga, ieškojusi straipsnių nuo 1980 m., tačiau 



51 

daugumoje apimanti publikacijas nuo 2004 iki 2011 m. Autoriai pastebi, kad motyvavimo 

pokalbio poreikis kaip konsultavimo metodo, padedančio koreguoti kraujotakos sistemos ligų 

riziką per gyvenimo būdo pokyčius, vis didėja, tačiau jo veiksmingumas šioje srityje išlieka 

neaiškus. Taigi, jų sistemine analize buvo siekiama atsakyti į klausimą, ar motyvavimo pokalbis 

yra veiksmingas koreguojant kraujotakos sistemos ligomis sergančių arba turinčių riziką jomis 

susirgti žmonių gyvenimo būdą (rūkymas, fizinis aktyvumas, mityba) ir mažinant somatines 

(kraujo spaudimas, kūno masės indeksas, lipidų profilis) bei psichologines (nerimas, 

depresiškumas, gyvenimo kokybė) pasekmes. Taip pat buvo vertinamos tokios 

sociodemografinės charakteristikos kaip amžius, lytis, etniškumas, socioekonominis statusas, 

išsilavinimas, šeiminė padėtis ir darbinis statusas. Sisteminės analizės rezultatai atskleidė, jog 

motyvavimo pokalbis yra veiksmingas keičiant kraujotakos sistemos ligomis sergančių ar 

turinčių riziką susirgti pacientų rūkymą, mažinant depresijos išreikštumo laipsnį ir gerinant 

gyvenimo kokybę. W. M. Lee su kolegomis (2016) pripažįsta, jog šioje analizėje negalima 

suformuluoti stiprios išvados apie motyvavimo pokalbio veiksmingumą, kadangi buvo labai 

įvairūs analizuotų tyrimų intervencijų planai. Remdamiesi tuo, jog sveikas gyvenimo būdas gali 

sumažinti miokardo infarkto išsivystymo riziką ar netgi pakeisti ligos eigą, autoriai 

rekomenduoja vykdyti tolimesnius motyvavimo pokalbio veiksmingumo tyrimus, kuriuose būtų 

keičiamas kraujotakos sistemos ligomis sergantiesiems aktualus gyvenimo būdas. Taip pat 

siūloma tyrinėti, kaip motyvavimo pokalbis gali paveikti pacientų motyvaciją elgesio 

pokyčiams. Galiausiai, atsižvelgiant į tai, jog norėdamas sumažinti pakartotinių kraujotakos 

sistemos ligos epizodų riziką pacientas turi palaikyti sveiką gyvenimo būdą, rekomenduojama 

atlikti ir tokius tyrimus, kurie ne tik įvertintų motyvavimo pokalbio veiksmingumą stiprinant 

pacientų motyvaciją bet ir realiai keičiant su sveikata susijusį elgesį (Lee et al., 2016). 

Žvelgiant į motyvavimo pokalbio veiksmingumo tyrinėjimus platesniame kontekste, ne tik 

keičiant sergančiųjų IŠL sveikatai nepalankų elgesį, iki 2013 m. buvo išspausdinta daugiau nei 

200 straipsnių su tyrimais, naudojusiais atsitiktines imtis, kuriuose aprašomi tiek teigiami, tiek ir 

neigiami motyvavimo pokalbio rezultatai (Miller, Rollnick, 2013). Jau ilgą laiką motyvavimo 

pokalbio veiksmingumo tyrimuose daugiausiai dėmesio skiriama paties metodo elementams, 

galimai skatinantiems jo veikimą (Can et al., 2016; Copeland et al., 2015; Lundahl et al., 2010; 

Magill et al., 2014; Miller, Rose, 2009; Purath et al., 2014; Thompson et al., 2011; Vasilaki et 

al., 2006). T.y. tokiems kaip konsultanto empatija, tarpasmeninio kontakto su klientu 

užmezgimas bei palaikymas, mokėjimas tinkamai naudoti motyvavimo pokalbio technikas, 

darbas su paciento kalbėjimu apie pokyčius ar pirminės būsenos išlaikymą, paciento 

įsipareigojimas keistis bei elgesio keitimas ir kt. Tenka pripažinti, jog populiarėjant motyvavimo 

pokalbio metodui atsiranda vis daugiau prieštaringas nuomones reiškiančių autorių. Dalis jų 
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tvirtina, jog reikia dar labiau išnagrinėti ryšį tarp pagrindinių motyvavimo pokalbio elementų bei 

veiksmingumo (Copeland et al., 2015; Lundahl et al., 2013; Miller, Rollnick, 2013; Miller, 

Rose, 2009; Rollnick et al., 2008; Shingleton, Palfai, 2016; Vasilaki et al., 2006), tuo tarpu tokie 

veiksniai kaip tiriamojo lytis (Heckman et al., 2010; Lundahl, Burke, 2009; Lundahl et al., 2013; 

Vasilaki et al., 2006), amžius, problemos rimtumas ar priklausymas tam tikrai etninei klasei 

(Heckman et al., 2010; Lundahl, Burke, 2009; Lundahl et al., 2013), tiriamojo 

saviveiksmingumas (Copeland et al., 2015) neturi jokios įtakos motyvavimo pokalbio 

veiksmingumui. Kita dalis mokslininkų kelia prielaidą, jog elgesio pokyčius gali nulemti ne 

pagrindiniai motyvavimo pokalbio elementai, o kiti veiksniai, tokie kaip intervencinės grupės 

tiriamųjų pobūdis (Miller, Rollnick, 2013), pats pacientas (Thompson et al., 2011) bei jo 

charakteristikos (Ondersma, Winhusen, Erickson, Stine, Wang, 2009 cit. pagal Miller, Rollnick, 

2013), tokios kaip amžius, lytis, darbinis statusas, šeiminė padėtis, psichikos sveikata, žalingo 

elgesio intensyvumas, pirminiai lūkesčiai, pasirengimas pokyčiams ir siekimas/nesiekimas 

gydymo (Vasilaki et al., 2006), požiūris bei įsitikinimai, gaunama socialinė parama, 

saviveiksmingumas, kliūčių suvokimas (Morton et al., 2015). Tretieji, atlikę per dvidešimt 

penkis metus vykdytų motyvavimo pokalbio tyrimų meta-analizę tvirtina, jog šio konsultavimo 

metodo pateikimo būdas bei konsultanto išmokimo taikyti technikas lygis nedaro reikšmingos 

įtakos rezultatui, nes viskas slypi mokėjime sukurti empatiškus tarpusavio santykius su pacientu 

(Lundahl et al., 2010). Galiausiai, kai kurie tyrėjai skatina ieškoti ne tiesioginių, o tarpinių ar 

motyvavimo pokalbio efektą sustiprinančių veiksnių, kuriais gali būti tiek pagrindiniai 

motyvavimo pokalbio elementai (Copeland et al., 2015; Martins, McNail, 2009), tiek ir tam 

tikros paciento charakteristikos (Martins, McNail, 2009; Ondersma, Winhusen, Erickson, Stine, 

Wang, 2009 cit. pagal Miller, Rollnick, 2013; Morton et al., 2015; Vasilaki et al., 2006). 

Žinoma, atliekant disertacinį tyrimą bus siekiama atsižvelgti į kiek įmanoma daugiau 

minėtų motyvavimo pokalbio veikmingumą nulemiančių veiksnių. Vis dėlto, įvertinant galimai 

ribotas tyrimo galimybes svarbiausias ir pagrindinis objektas – tai siekis praturtinti apskritai 

skurdžias žinias apie metodo veiksmingumą IŠL reabilitacijoje bei veiksmingumo sąsajas su 

psichologinėmis pacientų charakteristikomis. 

 

1.4.2. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo ir emocinės būsenos bei asmenybės bruožų 

sąsajos 

 

Aprašant motyvavimo pokalbio veiksmingumą, jam galimai įtaką darančius veiksnius bei 

psichologinius IŠL rizikos veiksnius, aprašytus anksčiau, motyvavimo pokalbio veiksmingumas 

siejamas su emocine būsena ir asmenybės bruožais. Kyla prielaida, jog jeigu šie psichologiniai 
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veiksniai yra susiję su IŠL išsivystymu, progresavimu, sveikimo galimybėmis bei sveikatai 

nepalankaus elgesio koregavimu, tai jie turėtų būti susiję ir su motyvavimo pokalbio 

veiksmingumu, kuomet jis yra taikomas sergantiesiems IŠL reabilitacijos laikotarpiu. 

Nagrinėjant emocinės būsenos reikšmę metodo veiksmingumui, sudėtinga rasti užsienio 

autorių tyrimų, nagrinėjančių motyvavimo pokalbio veiksmingumo ir emocinės būsenos sąsajas 

sergančiųjų IŠL grupėje, tačiau tai galima trumpai apžvelgti kitų sveikatos būsenų kontekste. P. 

J. Kim, J. N. Hook, J. Hettema, L. Farrell-Carnahan ir K. Ingersoll (2013), tyrę netiesioginę 

moterų patiriamo nerimastingumo įtaką motyvavimo pokalbio veiksmingumui, nustatė, jog šis 

veiksnys nėra reikšmingas metodo veiksmingumui keičiant moterų rizikingą seksualinį elgesį. 

Taip pat ir L. A. R. Stein su kolegomis (2011a) viename savo darbų nustatė, jog nuotaika 

motyvavimo pokalbio konsultavimo rezultatams įtakos neturi. Vėlesniame L. A. R. Stein et at. 

(2011b) tyrime nustatyta, jog lengvai išreikšta depresiška ar nerimastinga nuotaika skatina 

žmogų įsitraukti į konsultavimo procesą ir mažinti alkoholio bei marihuanos vartojimą. 

Mokslinėje literatūroje randama ir kitokių išvadų. Pavyzdžiui, T. I. Lovejoy ir T. G. Heckman 

(2014) tyrė sergančiųjų AIDS emocinės būsenos ir motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas 

ir nustatė, jog tiriamiesiems, pasižymėjusiems dar ne klinikine depresija, motyvavimo pokalbis 

labiau sumažino rizikingą seksualinį elgesį. Dar viename tyrime buvo pastebėta, jog 

motyvavimo pokalbis, taikytas sergantiems išsėtine skleroze bei depresija, ne tik padidino 

fizinio aktyvumo lygį, bet ir sumažino depresijos išreikštumą (Bombardier et al., 2013). Tai 

reikštų, jog sveikatai nepalankus elgesys gali būti sėkmingai keičiamas ne tik esant mažiau 

išreikštai, bet ir stipriai išreikštai pažemintai nuotaikai. Nepaisant to, kad dauguma tyrimų 

akcentuoja neigiamų emocijų išreikštumo įtaką apsunkintai ligos eigai, sveikimo galimybėms, 

sveikatai nepalankaus elgesio keitimui ir pan. (Kramer et al., 2014; Petrulionienė, 2010; 

Pietrabissa et al., 2015; Pischke et al., 2010; Pozuelo et al., 2009 cit. pagal Jarašiūnienė ir kt., 

2010; Schwartzman, Glaus, 2000; Schwarzer et al., 2011; Vaičiūnienė et al., 2007), didžioji 

dalis motyvavimo pokalbio veiksmingumo ir emocinės būsenos sąsajas tyrinėjusių mokslininkų 

atskleidžia prieštaringus rezultatus – jog daugiau ar mažiau išreikšta, pažeminta nuotaika gali 

paskatinti teigiamus su sveikata susijusio elgesio pokyčius. Šis neatitikimas kelia papildomus 

klausimus, į kuriuos tikimasi atsakyti disertacinio tyrimo rezultatų pagalba. 

Nagrinėjant asmenybės bruožų reikšmę metodo veiksmingumui, sudėtinga rasti ne tik 

tokių užsienio autorių tyrimų, kurie tiesiogiai nagrinėtų metodo veiksmingumo ir asmenybės 

bruožų sąsajas sergantiesiems IŠL, bet ir tokių, kuriuose nepriklausomai nuo tiriamosios grupės 

būtų ieškoma motyvavimo pokalbio ir penkių didžiųjų asmenybės bruožų sąsajų. Svarbu 

akcentuoti galbūt tai, jog motyvavimo pokalbio sėkmė labai priklauso nuo paciento motyvacijos 

(Miller, S. Rollnick, 2012), kuri, tikėtina, priklauso nuo skirtingų asmenybės bruožų. Remiantis 
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penkių asmenybės bruožų klausimyno NEO PI-R vadove (Costa, McCrae, 2012) pateikta 

informacija galima teigti, jog asmenybės bruožų įvertinimas psichologinio konsultavimo ar 

kitokių psichologinių intervencijų pradžioje gali padėti konsultantui suprasti pagrindines kliento 

savybes, pasidalijimas rezultatais su pacientu gali padėti jam geriau suprasti save, o paciento 

asmenybės savybių žinojimas ypač trumpalaikėje terapijoje, koks ir yra motyvavimo pokalbio 

konsultavimas, padeda greičiau išvystyti empatiją. Orientuojantis į konkrečius asmenybės 

bruožus, žemas neurotiškumo balas ir aukštas sąmoningumo balas siejamas su geresniais 

psichologinio konsultavimo rezultatais, tuo tarpu labiau išreikštas neurotiškumas siejamas su 

mažesne jo nauda, o mažiau išreikštas sąmoningumas su nepasirengimu psichologiniam darbui, 

sunkumais kalbant apie savo problemas (Costa, McCrae, 2012). Labiau išreikštu sutarumu 

pasižymintys pacientai yra patiklūs ir nuolaidūs, todėl noriai priima psichologo pasiūlymus, 

tačiau tai gresia priklausomybe nuo psichologo, o mažiau išreikštu sutarumu – skeptiški ir 

priešiški, todėl gali atvirai nebendradarbiauti su specialistu ar per anksti nutraukti gydymą. Visa 

tai leidžia kelti prielaidą, jog asmenybės bruožai gali būti susiję su motyvavimo pokalbio 

veiksmingumu konsultuojant sergančiuosius IŠL, tuo tarpu atsižvelgimas į paciento vyraujančių 

bruožų specifiką, susijusią su įsitraukimu į konsultavimo procesą, gali padėti efektyviau vesti 

konsultacijas bei gauti geresnius siekiamus rezultatus. 

Kiek yra žinoma oficialiais duomenimis, Lietuvoje motyvavimo pokalbio veiksmingumo 

tyrimų nėra atlikta, tačiau yra keletas magistrinių darbų, atliktų šio disertacinio tyrimo rėmuose 

su sergančiaisiais IŠL. Jie taip pat koncentruojasi į paciento individualių charakteristikų reikšmę 

motyvavimo pokalbio veiksmingumui. Pavyzdžiui, M. Jušinskaitė (2014) tyrinėjo motyvavimo 

pokalbio galimybes keičiant sergančiųjų IŠL sveikatai nepalankų elgesį ir atskleidė, jog jaunesni 

vyrai dažniau pasiekia aukštesnę pasirengimo pokyčiams stadiją po motyvavimo pokalbio 

sesijų, tuo tarpu moterų tarpe tas pats pasakytina apie turinčias aukštesnį išsilavinimą. D. 

Karpovaitė (2015) tyrinėjo nuotaikos reikšmę motyvavimo pokalbio principais paremtų 

konsultacijų veiksmingumui ir pastebėjo, jog nei depresiškumas, nei nerimastingumas nebuvo 

susiję su konsultacijų veiksmingumu didinant pasirengimą su sveikata susijusio elgesio, tokio 

kaip rūkymas, alkoholio vartojimas, nepakankamas fizinis aktyvumas ir netinkama mityba, 

pokyčiams. V. Šverčiauskaitė (2016) ieškojo asmenybės bruožų reikšmės motyvavimo pokalbio 

principais paremtų konsultacijų veiksmingumui ir atskleidė, jog priklausomai nuo tam tikrų 

asmenybės bruožų paciento pasirengimas elgesio pokyčiams skiriasi. Pavyzdžiui, labiau 

išreikštas ekstravertiškumas siejasi su didesniu pasirengimo keisti rūkymą pokyčiu reabilitacijos 

laikotarpiu, o labiau išreikštas sąžiningumas – su didesniu pasirengimo keisti fizinį aktyvumą 

pokyčiu. Taigi, šis disertacinis darbas bus labiau apibendrintas, atliktas su didesne tiriamųjų 

imtimi, tyrinėjantis ne tik motyvacijos, bet ir sveikatai nepalankaus elgesio pokyčius bei jų 
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sąsajas su emocine būsena ir asmenybės bruožais, o taip pat nagrinėjantis motyvacijos bei 

elgesio pokyčius praėjus trims mėnesiams nuo reabilitacijos pabaigos. 

Apibendrinant šiame skyriuje atliktos sisteminės analizės bei motyvavimo pokalbio 

veiksmingumą tyrinėjusių šaltinių rezultatus kyla prielaida, jog tam tikri specifiniai tiriamojo 

ištekliai ar charakteristikos gali nulemti sėkmingą arba nesėkmingą tikslo pasiekimą 

motyvavimo pokalbio sesijų metu. Taigi, tendencingai krypstama ne prie atskirų motyvavimo 

pokalbio elementų, o prie paciento individualumo reikšmės metodo veiksmingumui paieškų. 

Žinoma, asmeninių paciento charakteristikų svarba nėra nauja tema motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo tyrinėjimuose. Dar 1995 m. S. Rollnick ir W. R. Miller iškėlė hipotezę, jog 

pokyčius paskatinti gali tam tikros asmeninės paciento savybės. Vis dėlto, atliktuose 

moksliniuose tyrimuose pasigendama kompleksiško IŠL paciento charakteristikų įvertinimo ar 

paciento charakteristikų profilio sudarymo motyvavimo pokalbio kontekste, todėl ir 

rekomenduojama ateities motyvavimo pokalbio veiksmingumo tyrimuose daugiau dėmesio 

skirti kiekvienam tiriamajam kaip atskiram asmeniui. Reikia priminti ir tai, jog darbas 

motyvavimo pokalbio metu yra direktyvus ir tikslingas ėjimas link paciento išsikelto tikslo, o 

tam, kad tikslas būtų sėkmingai pasiektas, anot L. Fleig, R. Kerschreiter, R. Schwarzer, S. Pomp 

ir S. Lippke (2014), asmuo turi vienu metu pasitelkti savo kognityvinius, emocinius bei elgesio 

išteklius. Dėl minėtų priežasčių dirbant su sergančiaisiais IŠL svarbu į motyvavimo pokalbio 

veiksmingumą pasižiūrėti kompleksiškai, atsižvelgiant ne tik į įprastinius sociodemografinius 

bei somatinius veiksnius, bet ypatingą dėmesį skiriant psichologinėms paciento 

charakteristikoms bei galimai jų įtakai metodo veiksmingumui, koreguojant sveikatai nepalankų 

elgesį reabilitacijos laikotarpiu. Gauta informacija galėtų palengvinti reabilitacijos įstaigose 

dirbančių sveikatos psichologų darbą, kadangi pagal tam tikras paciento charakteristikas būtų 

galima numatyti įsitraukimo į procesą sėkmės faktorius bei grėsmes. 

 

1.5. Literatūros analizės apibendrinimas 

 

Atlikta literatūros analizė, teorinės įžvalgos ir konkrečių IŠL rizikos veiksnių išskyrimas 

sudaro prielaidas motyvavimo pokalbio veiksmingumo ir jį galimai pastiprinančių veiksnių 

įvertinimui. Remiantis literatūros analize keliama prielaida, kad žmogaus sveikatą lemia su 

sveikata susijęs elgesys bei psichologiniai, somatiniai ir sociodemografiniai veiksniai, o visa tai 

sukelia IŠL atsiradimą bei ligos progresavimą. Visi išvardinti veiksniai tampriai siejasi 

tarpusavyje, todėl vieniems kintant gali keistis ir kiti. Motyvavimo pokalbis, tuo tarpu, 

reabilitacijos metu yra nukreiptas į sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį 

(t.y. alkoholio vartojimą, rūkymą, fizinį aktyvumą arba mitybą). Tikima, jog, sustiprinus 
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motyvaciją keisti vieną iš probleminių elgesio sričių, pacientas pradės realiai keisti ir savo 

elgesį, o tai gerins jo sveikatos būklę ir mažins ar sustabdys IŠL progresavimą. Įvertinus 

mokslinių šaltinių duomenis tikėtina, jog motyvavimo pokalbio veiksmingumą teigiamai ar 

neigiamai gali koreguoti sociodemografiniai, somatiniai bei psichologiniai veiksniai, tačiau 

šiame psichologijos mokslo krypties disertaciniame darbe pagrindinis dėmesys bus skiriamas 

pastariesiems. 

 

Remiantis atlikta literatūros analize keliamas pagrindinis tyrimo klausimas: Ar 

motyvavimo pokalbis yra veiksmingas stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti sveikatai 

nepalankų elgesį ir keičiant subjektyviai vertinamą šį elgesį reabilitacijos laikotarpiu bei 

praėjus trims mėnesiams po jo ir ar metodo veiksmingumas siejasi su tokiais psichologiniais 

veiksniais kaip asmenybės bruožai bei emocinė būsena? 

 

 Disertaciniame darbe ginami teiginiai: 

1. Motyvavimo pokalbis yra veiksmingas stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją 

keisti sveikatai nepalankų elgesį. 

2. Motyvavimo pokalbis yra veiksmingas keičiant sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai 

nepalankų elgesį. 

3. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją 

keisti sveikatai nepalankų elgesį siejasi su asmenybės bruožais ir emocine būsena. 

4. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas keičiant sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai 

nepalankų elgesį siejasi su asmenybės bruožais ir emocine būsena. 

 

Toliau darbe pristatomas motyvavimo pokalbio veiksmingumo, stiprinant sergančiųjų IŠL 

motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį bei keičiant subjektyviai vertinamą šį elgesį, 

tyrimas.  
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2. MOTYVAVIMO POKALBIO VEIKSMINGUMO, STIPRINANT 

SERGANČIŲJŲ IŠEMINE ŠIRDIES LIGA MOTYVACIJĄ KEISTI 

SVEIKATAI NEPALANKŲ ELGESĮ, TYRIMAS 
 

2.1. Tyrimo metodai 

 

Disertacinio darbo tyrimas buvo dalis Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos 

katedroje vykdomų projektų: Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projekto Nr. MIP-

081/2014 „Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, mažinant lėtinėmis ligomis 

sergančiųjų rizikos veiksnius“ ir VDU Klasterių projekto Nr. P-S-13-11 „Motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo ir asmenybės bruožų sąsajos formuojant išemine širdies liga sergančiųjų elgesį, 

susijusį su sveikata“. Abiejų tyrimų veiklose dalyvavo disertacinio darbo autorė Raimonda 

Petrolienė bei vadovė prof. dr. Liuda Šinkariova, o pastarojo taip pat trys sveikatos 

psichologijos studentės (Milda Jušinskaitė, Dalia Karpovaitė, Vaida Šverčiauskaitė) ir dvi 

Psichologijos katedros mokslininkės (dr. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė, dr. Jurga 

Misiūnienė). Visos tyrėjos procedūras atliko pagal iš anksto paruoštus tyrimo vykdymo bei 

konsultavimo algoritmus (2 ir 3 priedai).  

Disertacinis tyrimas buvo vykdomas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 

Kardiologijos skyriuje, laikantis ligoninės vidaus darbo ir etikos taisyklių. Tyrimui atlikti buvo 

gautas ligoninės direktoriaus Vitalijaus Glambos ir ligoninės etikos komisijos leidimas, prieš tai 

pasirašant dvišalę duomenų teikimo sutartį. Taip pat buvo gautas Kauno regiono Bioetikos 

komisijos leidimas Nr. BE-2-39 (14 priedas) ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 

leidimas Nr. 2R-2346 (15 priedas). Pasirašant informuotą sutikimą dalyvauti tyrime (16 

priedas), buvo garantuojamas tyrime dalyvavusių asmenų konfidencialumas bei laisvas 

apsisprendimas dalyvauti. Joks atlygis už dalyvavimą tyrime nebuvo siūlomas, o tiriamieji buvo 

informuojami, jog bet kuriuo metu jie gali iš tyrimo veiklų pasitraukti. Tyrimas atliktas 

pakartotinių matavimų sistemingosios atrankos būdu, tyrimo metodas – kvazieksperimentas, 

atliktas realios praktikos sąlygomis. Disertacinis tyrimas susidėjo iš dviejų dalių: žvalgomojo ir 

pagrindinio tyrimo. 

Žvalgomasis tyrimas buvo atliktas 2013 m. spalio-lapkričio mėnesiais (Jušinskaitė, 2013). 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas tyrimas turėjo būti atliktas su specifine tiriamųjų grupe 

(vyresnio amžiaus žmonės, ligoniai, besigydantys po sunkių IŠL epizodų), pagrindinis 

žvalgomojo tyrimo tikslas buvo įvertinti su sveikata susijusį elgesį matuojančių klausimynų 

tinkamumą tyrimui. Jo metu taip pat buvo siekiama praktiškai išbandyti motyvavimo pokalbio 
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galimybes konsultuojant sergančiuosius IŠL ir įvertinti jo tinkamumą pagrindinio tyrimo 

vykdymui. Iš viso tyrime dalyvavo 12 Abromiškių reabilitacijos ligoninės Kardiologijos 

skyriaus pacientų, 4 moterys ir 8 vyrai, kurių amžiaus vidurkis 61 m. (min 47 m., max – 77 m.). 

Žvalgomojo tyrimo metu buvo atlikta su sveikata susijusį elgesį vertinančių optimalių 

klausimynų paieška, pavyzdžiui, L. A. Irish (2011) klausimynas. Paaiškėjo, jog reabilitacijoje 

besigydantiems ir vyresnio amžiaus žmonėms tokie klausimynai per ilgi, per daug smulkmeniški 

ir per sudėtingi užpildyti. Pavyzdžiui, tokie teiginiai, kaip „Valgiau daržoves daugiau nei du 

kartus per dieną (pastaba: keleto įvairių skirtingų daržovių patiekalų/porcijų valgymas tuo pačiu 

prisėdimu skaičiuojamas kaip atskiri kartai per dieną. Pastaba: teiginiu daržovių ar vaisių 

„patiekalas/porcija“ apibūdinama: ½ puodelio vaisių; 1 vidutinio vaisiaus gabalėlis; ¼ puodelio 

džiovintų vaisių; ¾ puodelio 100% vaisių ar daržovių sulčių; 1 puodelis lapinių daržovių; ½ 

puodelio virtų ar šviežių daržovių)“ ir pan. pacientams buvo per daug sudėtingi pasiteisinant, jog 

jie suvalgyto maisto nesveria ir nevertina, o kartais iš viso nežino, iš ko tiksliai maistas yra 

pagamintas. Teko pripažinti, jog sunku rasti Lietuvos reabilitacijos įstaigose dirbančių sveikatos 

psichologų naudojamas ir oficialiai patvirtintas metodikas, leidžiančias lengviau įvertinti 

pacientų motyvaciją keisti elgesį ar su sveikata susijusio elgesio apraiškas, todėl atlikus 

žvalgomąjį tyrimą pacientų motyvaciją keisti su sveikata susijusį elgesį, t.y. alkoholio vartojimą, 

rūkymą, fizinį aktyvumą ir mitybą, visų trijų matavimų metu buvo nuspręsta vertinti 

„Pasirengimo pokyčiui klausimynu“ (Rollnick, Heather, Gold, Hall, 1992), o su sveikata susijusį 

elgesį buvo nuspręsta vertinti keliais klausimais, aprašytais tyrimo metodikų skyrelyje. 

Remiantis tyrimo patirtimi kai kurie klausimyno teiginiai buvo stilistiškai pakoreguoti 

atsižvelgiant į lietuvių kalbos taisykles, kontekstą bei tiriamųjų komentarus. Pasirengimo 

alkoholio vartojimo, rūkymo, fizinio aktyvumo ir mitybos pokyčiams klausimynų vidinis 

nesusimąstymo, svarstymo ir veiksmo skalių suderinamumas buvo apskaičiuotas koeficientu 

Cronbach alpha. Visi patikimumo koeficientai buvo aukščiau rekomenduojamos žemiausios 

0,500 ribos (Vaitkevičius, Saudargienė 2006) ir svyravo nuo žemo (0,544) iki aukšto (0,958) 

(Jušinskaitė, 2013), kas leido daryti prielaidą, jog klausimynas tinkamas tolimesniam 

naudojimui. 

Pagrindinis tyrimas buvo vykdomas nuo 2013 m. spalio iki 2016 m. liepos mėnesio. 

Tyrimas vyko trimis etapais. Pirmasis etapas apėmė tiriamųjų atranką į tyrimą, paskirstymą į 

poveikio arba lyginamąją grupes bei anketinę apklausą reabilitacijos pradžioje. Antrasis etapas 

apėmė abiejų tyrimo grupių anketinę apklausą – poveikio grupės dalyviams jis vyko 

reabilitacijos pabaigoje, besibaigiant įprastiniam gydymui bei užbaigus visas motyvavimo 

pokalbio konsultacijas, o lyginamosios grupės – reabilitacijos pabaigoje, besibaigiant 

įprastiniam gydymui. Trečiojo etapo metu, praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos pabaigos, 
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tiriamiesiems nuotoliniu būdu buvo vykdoma anketinė apklausa trečiąjį kartą. Detalesnė 

informacija apie pagrindinį tyrimą pateikiama toliau. 

 

2.1.1. Tyrimo dalyviai 

 

Pagrindiniame tyrime dalyvauti iš viso buvo kviesti 489 Abromiškių reabilitacijos 

ligoninės Kardiologijos skyriaus pacientai, iš kurių 127 (26,0 proc.) atsisakė dalyvauti dėl 

įvairių priežasčių: daugiausiai, 67 pacientai, buvo nemotyvuoti, netikintys tokių tyrimų nauda ar 

nenorintys bendrauti su psichologu (52,8 proc. nuo 127 atsisakiusių), 36 atsisakė dėl prastos 

savijautos ar pablogėjusios sveikatos (28,3 proc.), 11 atsisakė dėl nepakankamo lietuvių kalbos 

mokėjimo (8,7 proc.) ir 13 dėl kitų priežasčių, tokių kaip nepasitikėjimas konfidencialumu, 

reabilitacijoje gydosi pakartotinai ir tyrime jau dalyvavo, planuoja išvykti anksčiau iš 

reabilitacijos ir pan. (10,3 proc.). Palyginus atsisakiusius ir sutikusius dalyvauti tyrime pagal 

lyties ir amžiaus pasiskirstymą, statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta (p > 0,05) (5 

priedas 1 ir 2 lentelės). Siekiant aiškumo, pagrindinio tyrimo dalyviai toliau pristatomi pagal 

tyrimo etapus. 

Pirmame tyrimo etape iš 489 pacientų, kviestų dalyvauti tyrime, 362 (74,0 proc.) pasirašė 

informuotą sutikimą ir užpildė pirmo etapo klausimynus. Taigi, 362 tiriamieji yra pagrindinė 

disertacinio tyrimo imtis. Tarp sutikusių dalyvauti buvo 264 vyrai (amžiaus vidurkis M = 

57,90, standartinis nuokrypis SD = 8,25) ir 98 moterys (M = 61,22, SD = 8,32). Bendras šių 

tiriamųjų amžius svyravo nuo 34 iki 79 metų (M = 58,80, SD = 8,39), o gydymosi reabilitacijos 

ligoninėje trukmė kalendorinėmis dienomis nuo 10 iki 35 dienų (M = 17,53, SD = 2,85). 

Poveikio grupėje (N = 191) buvo 137 (71,7 proc.) vyrai ir 54 (28,3 proc.) moterys, visų šios 

grupės tiriamųjų amžiaus M = 58,02, SD = 8,61. Lyginamojoje grupėje (N = 171) buvo 127 

(74,3 proc.) vyrai ir 44 (25,7 proc.) moterys, visų amžiaus M = 59,67, SD = 8,08. Poveikio ir 

lyginamoji grupės pagal elgesio, motyvacijos, sociodemografinius, somatinius bei 

psichologinius rodiklius tyrimo pradžioje statistiškai reikšmingai nesiskyrė (2.2.1. skyrelis ir 11 

priedas). 

Antrame tyrimo etape dalyvavo 320 pacientų iš 362, sutikusių dalyvauti tyrimo pradžioje. 

Tai sudarė 88,4 proc. nuo visų pirmojo etapo dalyvių. Tarp šių tiriamųjų buvo 233 vyrai (M = 

57,78, SD = 8,34) ir 87 moterys (M = 61,32, SD = 8,53). Bendras šių tiriamųjų amžius svyravo 

nuo 34 iki 79 metų (M = 58,74, SD = 8,52), o gydymosi reabilitacijos ligoninėje trukmė 

kalendorinėmis dienomis nuo 10 iki 35 dienų (dienų M = 17,49, SD = 2,91). Poveikio grupėje 

antrojo etapo metu liko 181 pacientas, kuriuos sudarė 130 (71,8 proc.) vyrų ir 51 (28,2 proc.) 

moteris, grupės amžiaus M = 58,07, SD = 8,71. Lyginamojoje grupėje antrojo etapo metu liko 
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139 tiriamieji, kuriuos sudarė 103 (74,1 proc.) vyrai ir 36 (25,9 proc.) moterys, grupės amžiaus 

M = 59,62, SD = 8,22. Pacientai, baigę du pirmus tyrimo etapus ir nubyrėję iki antrojo, pagal 

lytį, išsilavinimą, šeiminę padėtį, darbinį statusą, diagnozę, amžių bei gydymosi reabilitacijoje 

trukmę statistiškai reikšmingai nesiskyrė (p > 0,05) (5 priedas 3 ir 4 lentelės), tačiau skyrėsi 

pagal nubyrėjusių asmenų skaičių – lyginamojoje grupėje tokių buvo šiek tiek daugiau. Tikėtina, 

jog taip galėjo nutikti dėl prasčiau užsimezgusio kontakto su lyginamosios grupės pacientais, 

nes su jais tarp pirmojo ir antrojo tyrimo etapų nebuvo susitinkama, kai tuo tarpu su poveikio 

grupės tiriamaisiais konsultacijos vyko bent kartą per savaitę. Pagrindinės nubyrėjimo 

priežastys: išvyko anksčiau namo, dėl sveikatos pablogėjimo nutraukė reabilitaciją, nenorėjo 

tęsti tyrimo. 

Trečiame tyrimo etape dalyvavo 169 pacientai, kurie sudarė 46,7 proc. nuo visų 

sutikusiųjų. Tarp šių tiriamųjų buvo 122 vyrai (M = 57,96, SD = 8,13) ir 47 moterys (M = 60,36, 

SD = 8,78). Bendras šių tiriamųjų amžius svyravo nuo 35 iki 79 metų (M = 58,63, SD = 8,36), o 

gydymosi reabilitacijos ligoninėje trukmė kalendorinėmis dienomis nuo 12 iki 35 dienų (M = 

18,27, SD = 2,71). Poveikio grupėje trečiojo etapo metu liko 97 pacientai, iš kurių 68 (70,1 

proc.) vyrai ir 29 (29,9 proc.) moterys, grupės amžiaus M = 58,06, SD = 8,84. Lyginamojoje 

grupėje trečiojo etapo metu liko 72 tiriamieji, iš kurių 54 (75,0 proc.) vyrai ir 18 (25,0 proc.) 

moterų, grupės amžiaus M = 59,39, SD = 7,66. Baigę visus tris tyrimo etapus ir nubyrėję 

pacientai statistiškai reikšmingai nesiskyrė pagal lytį, išsilavinimą, darbinį statusą, diagnozę bei 

amžių (p > 0,05), tačiau skyrėsi pagal šeiminę padėtį ir gydymo trukmę (5 priedas 5 ir 6 

lentelės). Pacientai, kurie dalyvavo trečiame matavime, pasižymėjo statistiškai reikšmingai 

ilgesne gydymosi trukme reabilitacijos ligoninėje bei tarp jų buvo daugiau išsiskyrusių, lyginant 

su nubyrėjusiais iki trečiojo matavimo (p < 0,05). Dalis pacientų nubyrėjo dėl to, kad atsisakė 

duoti kontaktinius duomenis, o kita dalis dėl to, kad nepavyko su jais susisiekti praėjus trims 

mėnesiams po reabilitacijos. 

Detalesnis tiriamųjų pasiskirstymas tyrimo etapuose ir grupėse yra pateiktas 2 paveiksle. 

Tiriamieji kiekvieno etapo metu galėjo įvertinti kiekvienos iš keturių elgesio sričių įpročius, 

jeigu tai jiems buvo būdinga. Šie skaičiai pateikti 2 paveikslo skiltyje „Būdingi elgesio įpročiai“. 

Vis dėlto, kadangi konsultuojant poveikio grupės tiriamuosius buvo dirbama tik su viena 

sveikatai nepalankaus elgesio sritimi, kurią pats pacientas nusprendė koreguoti, analizė buvo 

atliekama kaskart atrenkant tik tuos poveikio grupės tiriamuosius, kurie konsultacijų metu 

norėjo keisti analizuojamą elgesį. Palyginimui buvo naudojami tie lyginamosios grupės 

tiriamieji, kuriems buvo būdingi atitinkamos elgesio srities įpročiai bei motyvacija juos keisti.  
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2 paveikslas. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal tyrimo etapus

 Alkoholis Rūkymas Fizin. akt. Mityba 

T1 65 36 132 167 

T2 38 24 120 139 

T3 25 10 60 70 

 Alkoholis Rūkymas Fizin. akt. Mityba 

T1 90 52 152 190 

T2 59 43 153 182 

T3 36 18 83 96 

Iki T3 išlikę poveikio grupėje (N = 97) 
Prarasti tiriamieji (N = 84): 
 Atsisakė duoti kontaktus arba nepavyko 

susisiekti (N = 84) 

Dalyvauti tyrime kviesti (N = 489) 

Atsisakė (N = 127). Priežastys: 
 Nenori, nemotyvuotas (N = 67) 
 Prastai jaučiasi (N = 36) 
 Kalbos barjeras (N = 11) 
 Kita (N = 13) 

Iki T2 išlikę poveikio grupėje (N = 181) 
Prarasti tiriamieji (N = 11): 
 Išvyko anksčiau laiko (N = 4) 
 Nenori tęsti dalyvavimo tyrime (N =1) 
 Priežastis nepatikslinta (N =6) 

Priskirti POVEIKIO grupei (N = 191): 
 Tęsiamas įprastinis reabilitacijos gydymas  
 Suteiktos 1-4 motyvavimo pokabio 

konsultacijos 

Iki T2 išlikę lyginamojoje grupėje (N = 139) 
Prarasti tiriamieji (N = 33): 
 Išvyko anksčiau laiko (N = 6) 
 Priežastis nepatikslinta (N = 27) 

Priskirti LYGINAMAJAI grupei (N = 171): 
 Tęsiamas įprastinis reabilitacijos gydymas 
 Suteikta informacija apie galimybę 

kreiptis į ligoninės psichologus 

Iki T3 išlikę lyginamojoje grupėje (N = 72) 
Prarasti tiriamieji (N = 67): 
 Atsisakė duoti kontaktus arba nepavyko 

susisiekti (N = 67) 

T1 – PIRMAS ETAPAS reabilitacijos pradžioje ir skirstymas į grupes 

T3 – TREČIAS ETAPAS praėjus 3 mėn. po reabilitacijos 

T2 – ANTRAS ETAPAS reabilitacijos pabaigoje 

Pagrindinė tyrimo imtis (N = 362) 

KVIETIMAS į tyrimą 

BŪDINGI ELGESIO ĮPROČIAI (Tiriamųjų N) 

 Alkoholis Rūkymas Fizin. akt. Mityba 

T1 65 36 132 167 

T2 38 24 120 139 

T3 25 10 60 70 

 Alkoholis Rūkymas Fizin. akt. Mityba 

T1 3 38 37 70 

T2 3 32 37 68 

T3 3 12 14 31 

MOTYVAVIMO POKALBIO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ (Tiriamųjų N) 
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Šie skaičiai pateikti 2 paveikslo skiltyje „Motyvavimo pokalbio veiksmingumo analizė“. 

Taip pat, atsižvelgiant į nepakankamai didelį tiriamųjų kiekį, kurie nurodė alkoholio vartojimo ir 

rūkymo įpročius, motyvavimo pokalbio veiksmingumo analizė atlikta tik su fizinio aktyvumo ir 

mitybos įpročiais. Išsamesni argumentai apie tai pateikiami tyrimo metodikų skyriuje. 

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių labai panašus visuose trijuose tyrimo 

etapuose, kuomet vyravo vyriškoji lytis ir tiriamieji vidutiniškai 58 m. amžiaus. Didžioji dalis 

respondentų pasižymėjo viduriniu išsilavinimu (apie 40 proc.), buvo vedę ar ištekėjusios (apie 

70 proc.), dirbantys (apie 50 proc.), turintys diagnozuotą pirminį, pakartotiną miokardo infarktą 

arba komplikacijas po jo (apie 50 proc.). Detaliau informacija pateikiama 5 priedo 7 lentelėje. 

 

2.1.2. Tyrimo metodikos 

 

Siekiant įvertinti motyvavimo pokalbio veiksmingumą stiprinant motyvaciją keisti 

sveikatai nepalankų elgesį, keičiant subjektyviai vertinamą minėtą elgesį bei motyvavimo 

pokalbio veiksmingumo sąsajas su asmenybės bruožais ir emocine būsena, buvo sudarytas 

tyrimo klausimynas, kuriame naudojami Lietuvos bei užsienio autorių moksliniuose tyrimuose 

aprobuoti klausimynai. Dalis duomenų buvo renkami tiesiogiai apklausiant pacientus, o 

somatiniai rodikliai – iš kompiuterizuotos Abromiškių reabilitacijos ligoninės ligos istorijų 

duomenų bazės Med.I.S. Tyrimo klausimyno struktūra visiems trims matavimams pateikiama 1 

lentelėje. Klausimyno dalių ištraukos pateiktos 6 priede. 

 

Sociodemografiniai veiksniai. Sudarant tyrimo klausimyną buvo išskirtos pagrindinės 

tiriamųjų sociodemografinės charakteristikos: paciento lytis, amžius, šeiminė padėtis, 

išsilavinimas, darbinis statusas. Jos buvo įvertinamos pirmojo matavimo metu. Dauguma 

sociodemografinių veiksnių yra nominaliniai, todėl aprašomoji statistika bei normalumo 

patikrinimas pateikti tik amžiui (7 priedo 1 lentelė). Shapiro-Wilk kriterijus rodo statistiškai 

reikšmingus skirtumus nuo normaliojo pasiskirstymo (p < 0,05), tačiau asimetrijos ir eksceso 

koeficientai neviršija 1 ir rodo, jog amžiaus duomenų išsidėstymas artimas normaliajam 

skirstiniui. Atsižvelgiant į tai, kad IŠL kontekste svarbiausiais sociodemografiniais rizikos 

veiksniais yra laikomas vyresnis amžius ir vyriškoji lytis (Burokienė ir kt., 2013; Širdies ligos, 

2009; Petrulionienė, 2010; Rinkūnienė ir kt., 2009), o siekiant teigiamų pokyčių svarbi reikšmė 

suteikiama išsilavinimui (Lodi-Smith et al., 2010; WHO, 2011), pagrindinėje statistinėje 

duomenų analizėje bus naudojami tik šie trys sociodemografinių veiksnių kintamieji.  
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1 lentelė. Tyrimo klausimyno struktūra 

Eil. 
Nr. 

Klausimyno 
struktūrinės 

dalys 
Matuojama Metodika (autoriai) Klausimų

skaičius Subskalės 
Kuriame 
tyr. etape 
naudota 

A 
Sociodemo-
grafiniai 
veiksniai 

Sociodemografinės 
paciento 
charakteristikos 

- 5 - I 

B Motyvacija2 

Pasirengimas keisti 
žalingą alkoholio 
vartojimą  

Pasirengimo pokyčiui 
klausimynas (Rollnick, 
Heather, Gold, Hall, 
1992) 

12 
(1) Nesusimąstymo 
(2) Svarstymo 
(3) Veiksmo 

I, II, III 

Pasirengimas keisti 
rūkymo įpročius 

Pasirengimo pokyčiui 
klausimynas, 
pritaikytas specialiai 
šiam tyrimui 
(Petrolienė, Jušinskaitė, 
Šinkariova, 2014 pagal 
Rollnick, Heather, 
Gold, Hall, 1992) 

12 
(1) Nesusimąstymo 
(2) Svarstymo 
(3) Veiksmo 

I, II, III 

Pasirengimas keisti 
fizinio aktyvumo 
įpročius 

Pasirengimo pokyčiui 
klausimynas, 
pritaikytas specialiai 
šiam tyrimui 
(Petrolienė, Jušinskaitė, 
Šinkariova, 2014 pagal 
Rollnick, Heather, 
Gold, Hall, 1992) 

12 
(1) Nesusimąstymo 
(2) Svarstymo 
(3) Veiksmo 

I, II, III 

Pasirengimas keisti 
mitybos įpročius 

Pasirengimo pokyčiui 
klausimynas, 
pritaikytas specialiai 
šiam tyrimui 
(Petrolienė, Jušinskaitė, 
Šinkariova, 2014 pagal 
Rollnick, Heather, 
Gold, Hall, 1992) 

12 
(1) Nesusimąstymo 
(2) Svarstymo 
(3) Veiksmo 

I, II, III 

C Elgesys 

Su sveikata susijęs 
elgesys (alkoholio 
vartojimas, 
rūkymas, fizinis 
aktyvumas, mityba)  

- 11 - I, II, III 

D 

Psichologi-
niai 
veiksniai 

Emocinė būsena HAD klausimynas 
(angl. Hospital Anxiety 
and Depression Scale) 
(Zigmond, Snaith, 
1983) 

14 (1) Depresiškumas 
(2) Nerimastingumas I, II, III 

Asmenybės bruožai NEO-FFI – trumpoji 
taisyto NEO 
asmenybės klausimyno 
(NEO PI-R) versija 
(Costa, McCrae, 1992) 

60 

(1) Neurotiškumas 
(2) Ekstraversija 
(3) Atvirumas 
(4) Sutarumas 
(5) Sąmoningumas 

I 

E 

Somatiniai 
veiksniai 

Paciento somatiniai 
sveikatos rodikliai 

Informacija renkama iš 
kompiuterizuotos ligos 
istorijų duomenų bazės 
Med.I.S. 

19 - I, II 

                                                           
2 Motyvacijos keisti sveikatai nepalankų elgesį įvertinimui naudojami Pasirengimo pokyčiams klausimynai 
kiekvienai elgesio sričiai atskirai. 
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Motyvacija keisti su sveikata susijusį elgesį. Tyrimais įrodyta, jog pacientų motyvacija 

siejasi su dalyvavimo psichologinėse intervencijose sėkme (Bray, Saville, Brawley, 2013; Goyer 

et al., 2011). Be to, disertacinio tyrimo praktika parodė, jog kartais tikrasis elgesys gali 

neatspindėti vidinės paciento būsenos bei jaučiamo pasirengimo pokyčiams. Pavyzdžiui, 

paciento „Jono“ atveju tiriamasis rūkė beveik visą gyvenimą ir tik pasireiškus ligai nustojo, 

tačiau savęs nevadino „metusiu“, nes nebuvo apsisprendęs iš tikrųjų mesti ir nežinojo, kaip bus 

išvykus iš reabilitacijos ligoninės (Karpovaitė, 2015). Šiuo atveju surūkomų cigarečių kiekis 

neatskleistų jokio pokyčio reabilitacijos eigoje, nes 0 buvo ir prieš, ir po gydymo. Tačiau 

motyvacija keistis ir nepradėti rūkyti gali būti matoma vertinant paciento pasirengimą 

pokyčiams. Be to, remiantis motyvavimo pokalbio filosofija, paciento motyvacija yra 

pagrindinis konstruktas, su kuriuo dirbama konsultacijų metu. Dėl šių priežasčių disertaciniame 

tyrime iš pradžių buvo siekiama išmatuoti dalyvaujančių pacientų motyvaciją keisti sveikatai 

nepalankų elgesį, o tik vėliau įvertinti ir sveikatai nepalankų elgesį. 

Pacientų motyvacijos keisti sveikatai nepalankų elgesį, t.y. alkoholio vartojimą, rūkymą, 

nepakankamą fizinį aktyvumą ir netinkamą mitybą, įvertinimui visų trijų etapų metu buvo 

naudojamas „Pasirengimo pokyčiui klausimynas“ (angl. Readiness to Chane Questionnaire; 

Rollnick, Heather, Gold, Hall, 1992), kuris originaliai buvo sukurtas didesnio tyrimo ribose 

norint nustatyti, kurioje pokyčių stadijoje yra alkoholiu piktnaudžiaujantis asmuo prieš 

intervenciją ir po jos (Heather, Rollnick, 2000). Autoriai klausimyną rengė atsižvelgdami į 

reikalavimą, jog jis turi būti trumpas bei lengvai administruojamas. Tuo remiantis Transteorinio 

modelio pagrindu (Prochaska, DiClemente, Norcross, 1992) ir buvo sukurtas trijų faktorių 

inventorius. Klausimyno dėka galima lengvai nustatyti, kurioje iš trijų pokyčio stadijų 

(nesusimąstymo, svarstymo, veiksmo) yra paciento motyvacija keisti konkretų elgesį (plačiau žr. 

1.3.2 skyrelį). Originalios metodikos duomenys yra pateikiami Anglijos populiacijai (Heather, 

Honekopp, 2008; Rollnick et al., 1992). Šis klausimynas yra plačiai naudojamas priklausomybę 

nuo alkoholio gydančiuose reabilitacijos centruose (Blume, Schmaling, Marlatt, 2005; Fleming, 

Murray, Subata, Valius, 2000; Heather, Honekopp, 2008; Heather, Smailes, Cassidy, 2008; 

Miller, Rollnick, 2013; Rollnick et al., 1992), kur jį rekomenduojama naudoti kartu su 

trumpomis intervencijomis (Rollnick et al., 1992). Remiantis kitų tyrimų duomenimis, autoriai 

ketinimams ar motyvacijai vertinti taip pat rėmėsi pokyčių stadijomis pagal Transteorinį modelį 

ir naudojo įvairias klausimynų modifikacijas (Antypas, Wangber, 2014; Farrell et al., 2009; 

Goyer et al., 2011; Prenger et al., 2013). Toks pasirinkimas argumentuojamas tuo, kad stadijų 

nustatymas suteikia išsamesnį paciento motyvacijos įvertinimą nei tiesiog pažymėjimas, kada 

tiriamasis pradėjo inicijuoti veiksmus ir kada galutinai juos įvykdė (Antypas, Wangber, 2014). 
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Pasirengimo pokyčiams klausimynas yra populiarus tiek moksliniuose tyrimuose, tiek ir 

klinikiniame darbe ir yra išverstas į švedų (Forsberg, Halldin, Wennberg, 2003; Forsberg, 

Ekman, Halldin, Ronnberg, 2004), olandų (Defuentes-Merillas, Dejong, 2002), vokiečių bei 

austrų (Degen et al., 2014; Hannover et al., 2002), tailandiečių (Kheawwan, Chaiyawat, 

Aungsuroch, Wu, 2016), ispanų (Rodriguez-Martos et al., 2000) kalbas. Pokyčio stadijų 

įvertinimas pasirodė tinkamas įvairiuose procesuose bei įvairioms elgesio rūšims nuo rūkymo 

metimo (Degen et al., 2014), alkoholio bei narkotikų vartojimo nutraukimo (Miller, Rollnick, 

2002) iki mamografijos apžiūrų taikymo prevencijai (Carney, Kivlahan, 1995 cit. pagal Miller, 

Rollnick, 2002), mitybos koregavimo (Pullen, Walker, 2002), priklausomybės nuo lošimų 

įveikimo (Carney, Kivlahan, 1995 cit. pagal Miller, Rollnick, 2002), fizinio aktyvumo didinimo 

(Kheawwan et al., 2016), vairavimo greičio mažinimo (Ouimet, Brown, Bedard, Bergeron, 

2010), skausmo valdymo (Nielson, Jensen, Kerns, 2003), prezervatyvų naudojimo bei 

neplanuoto nėštumo prevencijos (Carney, Kivlahan, 1995 cit. pagal Miller, Rollnick, 2002). 

Teigiama, jog, nepaisant skirtingo elgesio tikslo, psichologinis pokyčio procesas išlieka toks 

pats (Miller, Rollnick, 2002). 

Remiantis originalia metodika, įvertinančia pasirengimą keisti alkoholio vartojimą 

(Rollnick et al., 1992), klausimyną sudaro 12 teiginių, kurie suskirstyti į tris skales po keturis 

klausimus. Atsakymai į teiginius pateikti Likerto skalės principu nuo (1) „visiškai nesutinku“ iki 

(5) „visiškai sutinku“. Skalės apskaičiuojamos sumuojant jų atsakymus, kur žemesnė 

nesusimąstymo skalės suma ir aukštesnės svarstymo bei veiksmo skalių sumos rodo didesnį 

pasirengimą keisti su sveikata susijusį elgesį (Heather, Rollnick, 2000). Pirmajame metodikos 

vadove (Rollnick et al., 1992) autoriai rekomenduoja įvertinti vyraujančią paciento motyvacijos 

stadiją, kuria turėtų būti didžiausią sumą surinkusi skalė. Klinikiniame darbe ši informacija gali 

būti labai naudinga, tačiau moksline prasme šis metodas yra diskutuotinas, nes skalių sumos gali 

skirtis vos vienu balu ir tokiu atveju negalima tvirtai teigti, jog pacientas iš tikrųjų yra toje 

stadijoje, kuri nustatoma. Vėliau siūloma išvesti pasirengimo pokyčiui profilį, kuriame atsiranda 

ir dar viena, pasirengimo pokyčiams, skalė, tačiau šis būdas žalingas tuo, kad statistinės analizės 

eigoje yra prarandama apie 25 proc. tiriamųjų, kurie nepatenka į nė vieno pasirengimo pokyčiui 

profilio ribą (Heather, Rollnick, 2000). Taigi, šiame disertaciniame darbe bus pasiliekama ties 

visų trijų stadijų vienam pacientui atskiromis sumomis, neišskiriant vyraujančios stadijos ar 

profilio, ir šių sumų ryšių skaičiavimais su kitais kintamaisiais.  

Lietuviška klausimyno versija, įvertinanti pasirengimą keisti alkoholio vartojimą, aprašyta 

leidinyje „Alkoholio vartojimo problemos ir jų sprendimo būdai bendroje praktikoje“ (Fleming 

et al., 2000). Kadangi pasirengimo pokyčiams klausimynai kitų autorių tyrimuose buvo 

modifikuojami ir kitoms elgesio sritims, tokioms kaip pasirengimas keisti rūkymą, fizinį 
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aktyvumą ar mitybą (Farrell et al., 2009), siekiant įvertinti sergančiųjų IŠL pasirengimą keisti 

rūkymą, fizinį aktyvumą ir mitybą, disertacijos autorė, darbo vadovė prof. dr. Liuda Šinkariova 

ir sveikatos psichologijos magistrantė Milda Jušinskaitė, gavę metodikos autorių leidimą, pagal 

pasirengimo keisti alkoholio vartojimą klausimyną sukūrė tris naujus klausimynus (pavyzdžiai 6 

priedo II, III, IV blokai). Tikimasi, jog lietuviams pritaikytas klausimynas galės būti sėkmingai 

taikomas ne tik moksliniais tikslais, bet ir kasdieniame sveikatos psichologų darbe reabilitacijos 

įstaigose, nes yra trumpas bei lengvai administruojamas. 

Siekiant patikrinti klausimyno konstrukto validumą naudojant struktūrinį lygčių 

modeliavimą (Mplus 7; Muthén, Muthén, 1998-2015) buvo atlikta skalių patvirtinančioji 

faktorinė analizė (angl. Confirmatory Factor Analysis, CFA). Ši faktorinė analizė buvo 

pasirinkta dėl to, kad jau iš originalios metodikos (Rollnick et al., 1992) bei kitų autorių 

(Defuentes-Merillas et al., 2002; Forsberg et al., 2003; Forsberg et al., 2004; Heather, 

Honekopp, 2008; Ouimet et al., 2010) žinoma pirminė faktorių struktūra, geriausiai paaiškinanti 

tyrimų duomenis. Be to, anot T. A. Brown (2015), CFA yra būtina socialiniuose bei elgsenos 

moksluose, kuomet norima patikrinti konstrukto validumą. Buvo tikrinama prielaida, kad 

kiekvienos elgesio srities pasirengimo pokyčiams klausimyną sudaro trys latentiniai faktoriai, 

kaip ir numatyta pagal originalią metodiką (Rollnick et al., 1992). Toliau kiekvienos 

pasirengimo pokyčiams klausimynų konstrukto validumo analizė bus aprašoma kiekvienai 

elgesio sričiai atskirai. 

 Pasirengimas keisti alkoholio vartojimą / pasirengimas keisti rūkymą. Atlikus CFA 

alkoholio vartojimo ir rūkymo klausimynams paaiškėjo, jog analizės rezultatai negali būti 

interpretuojami, nes netinkamas tiriamųjų imties dydžio ir modelio laisvųjų parametrų 

tarpusavio santykis (atitinkamai 3,97:1 ir 2,26:1), kuris turėtų siekti bent 5:1 (Bentler, Chou, 

1987), o geriausiai, jei tai būtų 10:1 (Čekanavičius, Murauskas, 2011). Įdėmiau paanalizavus 

šiuos du klausimynus užpildžiusių tiriamųjų imtį buvo pastebėta, jog alkoholio vartojimą visais 

trimis etapais nori keisti tik trys tiriamieji (2 paveikslas), o rūkymo elgesį – pirmojo etapo metu 

38, tačiau trečiojo etapo metu tik 12 poveikio grupės tiriamųjų. Atitinkamai mažesnė tiriamųjų 

imtis buvo ir lyginamojoje grupėje. Kadangi tokie maži skaičiai apriboja statistinės analizės 

galimybes, buvo nuspręsta iš tolimesnio duomenų interpretavimo šias dvi elgesio sritis norinčius 

keisti tiriamuosius iš analizės išimti ir tyrinėti tik pasirengimą keisti fizinio aktyvumo bei 

mitybos įpročius. 

 Pasirengimas keisti fizinį aktyvumą. Atlikta CFA su pasirengimo keisti fizinį aktyvumą 

klausimynu tenkino tiriamųjų imties dydžio ir modelio laisvųjų parametrų tarpusavio santykio 

reikalavimą (7,3:1), tačiau modelio CFI ir TLI rodikliai atskleidė nepakankamą suderinimą su 

duomenimis (CFA rodikliai: χ2 = 122,962; df = 51; NC (χ2/df) = 2,411; p = 0,000; RMSEA 
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[90% CI] = 0,070 [0,055-0,086]; CFI = 0,796; TLI = 0,736; SRMR = 0,066). Be to, trečias 

klausimyno teiginys „Man nepatinka būti fiziškai aktyviu, tačiau kartais aš esu per daug fiziškai 

pasyvus“ statistiškai reikšmingai nekoreliavo su jam priskirtu antruoju faktoriumi (svarstymo 

skalė). CFA buvo pakartota atsižvelgiant į modelio modifikavimo indeksus ir įvedant 

papildomas koreliacijas tarp antro ir šešto, šešto ir septinto bei trečio ir dvylikto teiginių. Šiuo 

atveju tiriamųjų imties dydžio ir modelio laisvųjų parametrų tarpusavio santykis šiek tiek 

sumažėjo (6,8:1), tačiau tenkino reikiamas sąlygas (Bentler, Chou, 1987). Gauti rodiklių dydžiai 

atskleidė, jog modelis gerai tinka duomenims (CFA rodikliai: χ2 = 75,752; df = 48; NC (χ2/df) = 

1,578; p = 0,007; RMSEA [90% CI] = 0,045 [0,024-0,064]; CFI = 0,921; TLI = 0,892; SRMR = 

0,057), tačiau iš jo turi būti pašalintas minėtas trečiasis teiginys, nes jis taip ir liko statistiškai 

reikšmingai nesisiejantis su antruoju faktoriumi (svarstymo skalė). Taigi, analizė patvirtino trijų 

faktorių modelį, atitinkantį originalią metodiką (nesusimąstymo, svarstymo ir veiksmo skalės), 

išskyrus tai, kad klausimyną sudarys ne 12, o 11 teiginių, atmetus trečiąjį teiginį „Man nepatinka 

būti fiziškai aktyviu, tačiau kartais aš esu per daug fiziškai pasyvus“. Patvirtinančiosios 

faktorinės analizės rodikliai bei į faktorius sukritę teiginiai pateikiami 8 priedo 1 lentelėje. 

 Pasirengimas keisti mitybą. Atlikta CFA su pasirengimo keisti mitybos įpročius 

klausimynu tenkino tiriamųjų imties dydžio ir modelio laisvųjų parametrų tarpusavio santykio 

reikalavimą (9,2:1), tačiau modelio NC, RMSEA, CFI ir TLI rodikliai atskleidė nepakankamą 

suderinimą su duomenimis (CFA rodikliai: χ2 = 200,297; df = 51; NC (χ2/df) = 3,927; p = 0,000; 

RMSEA [90% CI] = 0,090 [0,077-0,103]; CFI = 0,786; TLI = 0,723; SRMR = 0,090). Be to, 

pirmas klausimyno teiginys „Manau, jog valgau tinkamą sveikatai maistą“ statistiškai 

reikšmingai nekoreliavo su jam priskirtu pirmuoju faktoriumi (nesusimąstymo skalė). CFA buvo 

pakartota atsižvelgiant į modelio modifikavimo indeksus ir įvedant papildomas koreliacijas tarp 

pirmo ir trečio, antro ir ketvirto, pirmo ir septinto bei trečio ir septinto teiginių. Šiuo atveju 

tiriamųjų imties dydžio ir modelio laisvųjų parametrų tarpusavio santykis šiek tiek sumažėjo 

(8,4:1), tačiau tenkino reikiamas sąlygas (Bentler, Chou, 1987). Gauti rodiklių dydžiai atskleidė, 

jog modelis pakankamai tinka duomenims (CFA rodikliai: χ2 = 130,989; df = 47; NC (χ2/df) = 

2,787; p = 0,000; RMSEA [90% CI] = 0,070 [0,056-0,085]; CFI = 0,880; TLI = 0,831; SRMR = 

0,073), be to, prieš tai su pirmuoju faktoriumi (nesusimąstymo skalė) nekoreliavęs pirmasis 

teiginys „Manau, jog valgau tinkamą sveikatai maistą“ šiuo atveju statistiškai reikšmingai 

koreliuoja. Taigi, analizė patvirtino trijų faktorių modelį, atitinkantį originalią metodiką 

(nesusimąstymo, svarstymo ir veiksmo skalės), sudarytą iš 12 teiginių. Patvirtinančiosios 

faktorinės analizės rodikliai bei į faktorius sukritę teiginiai pateikiami 8 priedo 2 lentelėje. 
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Vidinis nesusimąstymo, svarstymo ir veiksmo skalių suderinamumas su Pasirengimo 

keisti fizinį aktyvumą ir mitybą klausimynais buvo apskaičiuotas koeficientu Cronbach alpha ir 

svyravo nuo nepakankamo (0,475) iki aukšto (0,820) (9 priedo 1 lentelė). Galima pastebėti, jog 

per visus tris matavimus iš abiejų skalių dviejų Cronbach alpha koeficiento reikšmės yra 

žemesnės nei rekomenduojama 0,500 riba (Vaitkevičius, Saudargienė, 2006) ir jos abi atspindi 

pasirengimo keisti fizinį aktyvumą bei mitybą nesusimąstymo stadijos vidinį suderinamumą 

pirmojo matavimo metu. Esant žemiems skalių Cronbach alpha koeficiento įverčiams ir mažam 

teiginių skaičiui skalėse rekomenduojama pasitikėti ne tik šiuo koeficientu, bet ir jo 

pasikliautinojo intervalo dešiniąja riba, kuri visais nesusimąstymo skalių atvejais yra aukštesnė 

nei pats koeficientas ir peržengia 0,500 ribą, kas rodo, jog skalės galėtų būti naudojamos grupių 

analizei (Tavakol, Dennick, 2011). Vis dėlto, buvo pasirinkta abiejų elgesio sričių 

nesusimąstymo skalių į rezultatų skaičiavimus neįtraukti ir naudoti tik svarstymo bei veiksmo 

visų trijų tyrimo etapų skales, kurių Cronbach alpha koeficientų reikšmės neabejotinai tenkina 

skalių, naudojamų tiriant grupes, kriterijus (Pakalniškienė, 2012; Vaitkevičius, Saudargienė, 

2006). Pasirengimo keisti fizinį aktyvumą ir mitybą skalių vidinį suderinamumą palyginti su 

originalia metodika būtų sudėtinga, nes ji matavo tik pasirengimą keisti alkoholio vartojimą, 

tačiau galima pastebėti, jog daugumos autorių aprašytų skalių Cronbach alpha reikšmės yra 

didesnės nei 0,500 riba (Bombardier, Heinemann, 2000; Defuentes-Merillas et al., 2002; Degen 

et al., 2014; Forsberg et al., 2003; Hannover et al., 2002; Kheawwan et al., 2016; Pullen, 

Walker, 2002; Rollnick et al., 1992). 

Pasirengimo pokyčiams skirtingo elgesio sričių skalių pakartotinių matavimų patikimumas 

buvo skaičiuojamas įvertinant koreliacijas tarp pirmo (reabilitacijos pradžioje) ir antro 

(reabilitacijos pabaigoje), pirmo (reabilitacijos pradžioje) ir trečio (praėjus trims mėnesiams po 

reabilitacijos) bei antro (reabilitacijos pabaigoje) ir trečio (praėjus trims mėnesiams po 

reabilitacijos) tų pačių skalių matavimų (9 priedo 2 lentelė). Rezultatai patvirtina, jog dauguma 

matavimų yra tarpusavyje statistiškai reikšmingai susiję (p < 0,01), tačiau Pearson koreliacijos 

koeficientai tarp pasirengimo keisti fizinį aktyvumą ir mitybą reabilitacijos pradžioje ir praėjus 

trims mėnesiams po reabilitacijos bei reabilitacijos pabaigoje ir praėjus trims mėnesiams po 

reabilitacijos yra silpni arba labai silpni. Tuo tarpu koreliacijos koeficientai tarp pasirengimo 

keisti fizinį aktyvumą ir mitybą reabilitacijos pradžioje ir reabilitacijos pabaigoje svyruoja nuo 

0,491 (silpnas) iki 0,551 (vidutinis). Rekomenduojama, kad konstrukto stabilumą laikui bėgant 

nurodantis koreliacijos koeficientas būtų daugiau kaip 0,60-0,70 (Pallant, 2003 cit. pagal 

Pakalniškienė, 2012), todėl galima teigti, jog šiame tyrime Pasirengimo pokyčiams klausimyno 

konstrukto stabilumas tarp dviejų pirmų matavimų išlieka patenkinamas, tačiau tarp pirmojo ir 

trečiojo bei antrojo ir trečiojo – silpnas. Siekiant dar kartą optimaliau įvertinti klausimyno 
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pakartotinių matavimų patikimumą, reikėtų tai daryti su tiriamaisiais, kurie tarp matavimų 

gyvena įprastinį ar bent tolygų mus dominančiais aspektais pasižymintį gyvenimą.  

Kaip teigia V. Pakalniškienė (2012), siekiant sukurti ar adaptuoti diagnostinę priemonę, 

rekomenduojama patikrinti diagnostinį ar laike sutampantį (angl. concurent) validumą, kuris 

dažnai išreiškiamas koreliacijos koeficientu. Šis validumas paremtas realiais matavimais, o ne 

ryšiais su kitomis metodikomis, todėl parodo metodikos gebėjimą atskirti, ar vienos grupės 

rezultatai skiriasi nuo kitos, bei grupes palyginti tarpusavyje (Pakalniškienė, 2012). Pasirengimo 

pokyčiams metodikos atžvilgiu norima patikrinti, ar gretima esančių stadijų (t.y. nesusimąstymo 

ir svarstymo, bei svarstymo ir veiksmo) koreliacijos koeficientas bus aukštesnis nei tarp 

kraštinių stadijų (nesusimąstymo ir veiksmo), kas reikštų, kad yra laipsniškas perėjimas iš 

stadijos į stadiją (Rollnick et al., 1992). Pearson koreliacija tarp visų stadijų yra statistiškai 

reikšminga, ko ir buvo galima tikėtis tiriant tų pačių tiriamųjų pasirengimą keisti su sveikata 

susijusį elgesį trijų matavimų eigoje, tuo tarpu koreliacijos koeficientai tarp gretimų 

pasirengimo keisti fizinio aktyvumo bei mitybos įpročius stadijų yra didesni nei negretimų (9 

priedo 3 lentelė). Tai reiškia, kad pasirengimo keisti fizinį aktyvumą ir mitybą klausimynuose 

yra tvarkingas judėjimas iš vienos pasirengimo keisti stadijos į kitą ir yra patvirtinamas 

klausimynų stadijų laike sutampantis validumas. Taip pat galima pastebėti, jog tarp 

nesusimąstymo ir svarstymo bei nesusimąstymo ir veiksmo skalių yra neigiama koreliacija – t.y. 

mažėjant nesusimąstymo skalės įverčiui didėja svarstymo skalės įvertis ir taip pat mažėjant 

nesusimąstymo skalės įverčiui didėja veiksmo skalės įvertis. Tuo tarpu tarp svarstymo ir 

veiksmo skalių egzistuoja teigiama koreliacija – t.y. didėjant svarstymo skalės įverčiui didėja 

veiksmo skalės įvertis. Pasirengimo pokyčiams klausimynų skalių įvertis skaičiuojamas 

susumavus skalei priklausančių teiginių atsakymus. Kadangi analizuojant šio tyrimo rezultatus 

svarstymo ir veiksmo skalės bus naudojamos kaip atskiri kintamieji, remiantis teigiamu 

koreliacijos koeficientu tarp jų bus manoma, jog didesnis svarstymo ar veiksmo skalės įvertis 

rodo aukštesnį tiriamojo pasirengimą atitinkamai svarstyti ar vykdyti fizinio aktyvumo ar 

mitybos įpročius. Klausimyno kintamųjų aprašomoji statistika bei normalumo patikrinimas 

pateikiami 7 priedo 3 lentelėje. Pasirengimo keisti fizinį aktyvumą ir mitybą visų trijų matavimų 

svarstymo ir veiksmo skalių atvejais Shapiro-Wilk kriterijus rodo statistiškai reikšmingus 

skirtumus nuo normaliojo pasiskirstymo (p < 0,05), tačiau asimetrijos ir eksceso koeficientai 

neviršija 1 ir rodo, jog duomenų išsidėstymas artimas normaliajam skirstiniui. 

 

Su sveikata susijęs elgesys. Teorinėje disertacinio darbo dalyje buvo apibrėžta, jog su 

elgesiu susijusių rizikos veiksnių, t.y. rūkymo, alkoholio vartojimo, per mažo fizinio aktyvumo, 

netinkamos mitybos, korekcija yra prioritetinis prevencijos uždavinys sergančiųjų IŠL 
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reabilitacijoje (Chingatichifwe et al., 2014; Falvo, 2013; Širdies ligos, 2009; Petrulionienė, 

2010; WHO, 2007, 2016). Motyvavimo pokalbio metu buvo siekiama dirbti būtent su šiomis 

elgesio sritimis. Atsižvelgiant į tai, jog konsultacijų eigoje stiprinama pacientų vidinė 

motyvacija keisti sveikatai nepalankų elgesį, o tai palaipsniui turi vesti link realaus elgesio 

pokyčių, visų trijų tyrimo etapų metu buvo siekiama įvertinti keturias elgesio sritis 

apibūdinančias elgesio apraiškas. Remiantis kitų autorių rekomendacijomis apie klausimus, 

naudojamus reabilitacijos skyriuose besigydantiems pacientams (Fleig et al., 2014; Goštautas, 

1999 cit. pagal Goštautas, Povilaitis, Pilkauskienė, Jakušovaitė, Statkevičienė, 2009; Kramer et 

al., 2014; Meng et al., 2014; Millen, Bray, 2008; Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, 2015; Scholz et 

al., 2006; Schwarzer et al., 2011; Zamalijeva, 2016), bei žvalgomojo tyrimo patirtimi, elgesį 

buvo pasirinkta vertinti vienu ar keliais klausimais, atsižvelgiant į pastarojo mėnesio paciento 

būseną. 

Apibūdinant alkoholio vartojimą buvo prašoma pažymėti, kaip dažnai pacientas geria 

alkoholį metų, mėnesio, savaitės ar dienos bėgyje ir kiek paprastai per vakarą išgeria tam tikros 

rūšies alkoholio (pavyzdžiui, Goštautas, 1999 cit. pagal Goštautas ir kt., 2009; Sapranavičiūtė-

Zabazlajeva, 2015). Apibūdinant rūkymą buvo prašoma pažymėti, kaip dažnai pacientas rūko 

metų, mėnesio, savaitės ar dienos bėgyje ir kiek paprastai cigarečių surūko per vieną dieną 

(pavyzdžiui, Goštautas, 1999 cit. pagal Goštautas ir kt., 2009; Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, 

2015). Atsižvelgiant į tai, jog tik trys tiriamieji norėjo keisti alkoholio vartojimą, o antrame bei 

trečiame tyrimo etapuose rūkymo klausimynus užpildė nepakankamas tiriamųjų skaičius, 

neleidžiantis atlikti tokią pačią statistinę analizę kaip su fiziniu aktyvumu bei mityba, 

tolimesnėje analizėje alkoholio bei rūkymo elgesys nagrinėjami nebus. 

Apibūdinant fizinį aktyvumą buvo prašoma nurodyti, ar pacientas pastarojo mėnesio 

eigoje galėjo būti fiziškai aktyvus dėl sveikatos būklės, ar nebuvo jo manymu per daug aktyvus 

ir kiek dienų per savaitę bei kiek minučių vieno užsiėmimo metu skiria fiziniam aktyvumui. 

Buvo siekiama akcentuoti tik tokią veiklą kaip lėtas ėjimas, mankšta, pėsčiųjų žygis, plaukimas, 

važiavimas dviračiu, tempimo pratimai, svorių kilnojimas, aerobika, sporto rungtys ir kt., o ne 

kasdieninę buitinę veiklą namuose (Fleig et al., 2014; Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, 2015). 

Vėliau paciento fizinis aktyvumas buvo apskaičiuojamas mankštinimosi dienas per savaitę 

padauginus iš vieno užsiėmimo minučių (Fleig et al., 2014; Meng et al., 2014; Millen, Bray, 

2008; Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, 2015; Scholz et al., 2006; Ziegelmann, Lippke, Schwarzer, 

2006), tokiu būdu gaunant vienos savaitės fizinį aktyvumą minutėmis. Apibūdinant mitybos 

įpročius buvo prašoma užrašyti savo svorį kilogramais, kas leido apskaičiuoti paciento kūno 

masės indeksą. Vis dėlto, statistinės duomenų analizės eigoje paaiškėjo, jog fizinį aktyvumą 

minutėmis įvardijo nedidelis kiekis tiriamųjų, o svorio matas netikslus, nes pirmojo ir antrojo 
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tyrimo etapų metu jis buvo išrašomas iš ligos istorijų arba pasveriant pacientą, tuo tarpu trečiojo 

etapo metu svorį įvardindavo pats pacientas, kartais tiksliai nežinodamas, kiek iš tikrųjų sveria. 

Dėl minėtų priežasčių buvo ieškoma alternatyvių fizinio aktyvumo bei mitybos įvertinimo būdų 

iš turimos informacijos. Nagrinėjant Pasirengimo pokyčiams klausimyno nesusimąstymo skalės, 

kuri iš motyvacijos keisti fizinį aktyvumą bei mitybą duomenų analizės buvo pašalinta dėl per 

žemų Cronbach alpha įverčių, klausimus buvo pastebėta, kad pirmasis teiginys atspindi paciento 

nuomonę apie jo elgesio tinkamumą sveikatai. Be to, būtent šis teiginys nesiderino su kitais 

nesusimąstymo skalės teiginiais ir mažino vidinį skalės suderinamumą. Atsižvelgiant į aukščiau 

įvardintas priežastis, fizinio aktyvumo apibūdinimui buvo prašoma pažymėti atsakymą į teiginį 

„Manau, jog esu fiziškai aktyvus“, kur galimi atsakymo variantai nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 

(visiškai sutinku) (pagal Rollnick et al., 1992), prieš tai įvardijant, kas yra tinkamas fizinis 

aktyvumas (lėtas ėjimas, mankšta, pėsčiųjų žygis, plaukimas, važiavimas dviračiu, tempimo 

pratimai, svorių kilnojimas, aerobika, sporto rungtys ir kt.). Taip pat pacientai, pažymėję 

pastarojo mėnesio eigoje negalėję būti fiziškai aktyvūs dėl sveikatos būklės ar buvę per daug 

aktyvūs į statistinę analizę įtraukiami nebuvo. Apibūdinant mitybos įpročius analogiškai 

pacientams buvo įvardinama, kas yra sveika mityba (vaisiai ir daržovės daugiau nei du kartus 

per dieną, neriebūs/liesi pieno produktai ir mėsa, ribotas druskos ir cukraus vartojimas, 

nepersivalgymas, reguliarus maitinimasis) ir toliau prašoma pažymėti atsakymą į teiginį 

„Manau, jog valgau tinkamą sveikatai maistą“, kur galimi atsakymo variantai nuo 1 (visiškai 

nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku) (pagal Rollnick et al., 1992). Suprantama, jog toks elgesio 

įvertinimo būdas yra labiau subjektyvus nei minučių ar kilogramų nurodymas ir atspindi tik 

paciento nuomonę apie jo su sveikata susijusį fizinį aktyvumą bei mitybą. Vis dėlto, 

atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis šio darbo akcentas yra pacientų motyvacija keisti elgesį, o čia 

įvardijamu būdu tik mėginama pasižiūrėti, ar nuo motyvavimo pokalbio intervencijos gali kisti 

ir elgesio rodikliai, toliau šiame darbe toks elgesio įvertinimas bus minimas kaip sveikatai 

nepalankaus elgesio įvertinimas, neatsiejant nuo fakto, jog tai tik subjektyvus rodiklis. 

Subjektyviai vertinamo su sveikata susijusio elgesio (fizinio aktyvumo ir mitybos) 

kintamųjų aprašomoji statistika bei normalumo įvertinimas yra pateikti 7 priedo 2 lentelėje. 

Fizinio aktyvumo ir mitybos visų trijų matavimų atvejais Shapiro-Wilk kriterijus rodo 

statistiškai reikšmingus skirtumus nuo normaliojo pasiskirstymo (p < 0,05), tačiau asimetrijos ir 

eksceso koeficientai neviršija 1 ir rodo, jog duomenų išsidėstymas artimas normaliajam 

skirstiniui. 

 

Emocinė būsena. Pacientų emocinei būsenai įvertinti reabilitacijos pradžioje, pabaigoje ir 

praėjus trims mėnesiams po jos buvo naudojama klinikinė nerimo ir depresijos skalė (angl. 
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Hospital Anxiety and Depression Scale, HAD) (Zigmond, Snaith, 1983). Disertacinio darbo 

rezultatų analizėje bus naudojami tik pirmojo matavimo HAD duomenys, kadangi tyrimu 

siekiama nustatyti, kaip pradiniai paciento rodikliai (pavyzdžiui, asmenybės bruožai, emocinė 

būsena), tik atvykus į reabilitacijos įstaigą, gali nulemti motyvacijos keisti sveikatai nepalankų 

elgesį bei paties elgesio pokyčius. Tyrimais įrodyta, jog skalė yra plačiai ir sėkmingai taikoma 

sergančių IŠL pacientų depresiškumo bei nerimastingumo įvertinimui (Antypas, Wangber, 

2014; Bunevičius, Tamašauskas, Deltuva, Tamašauskas, Bunevičius, 2013; Burkauskas, 

Bunevičius, 2013; Radžiuvienė ir kt., 2008). Svarbu paminėti, jog klausimynas nėra nerimo ar 

depresijos sutrikimų diagnostikos instrumentas, tačiau jis pasitarnauja įvertinant paciento 

psichoemocinę būseną bei nustatant nerimo ir depresijos simptomų sunkumą (Burkauskas, 

Bunevičius, 2013). Kaip svarbų skalės privalumą B. Vaičiūnienė ir kt. (2007) įvardija skalės 

tinkamumą reabilitacijos ligoninėje besigydantiems pacientams, o J. Burkauskas ir R. 

Bunevičius (2013) akcentuoja skalės trumpumą. Instrumentas, susidedantis iš 14 klausimų, 

matuoja per pastarąją savaitę patiriamo depresiškumo ir nerimastingumo simptomus ir taip 

sudaro dvi poskales. Abi jų susideda iš 7 teiginių, kurių atsakymai pateikti Likerto skalės 

principu nuo (0) iki (3), kur 0 reiškia rečiausiai, o 3 dažniausiai patiriamą simptomą. 

Nerimastingumo ir depresiškumo balai yra sumuojami atskirai ir gali svyruoti nuo 0 iki 21. 

Lietuvišką skalės versiją išvertė ir adaptavo R. Bunevičius ir S. Žilėnienė (1991). Šiame tyrime 

naudoto klausimyno aprašomoji statistika bei normalumo patikrinimas pateikiami 7 priedo 4 

lentelėje. Galima pastebėti, jog depresiškumo bei nerimastingumo skalės, remiantis Shapiro-

Wilk statistika, reikšmingai skiriasi nuo normaliojo skirstinio, tačiau asimetrijos ir eksceso 

koeficientai rodo skirstinio artumą normaliajam.  

Siekiant įvertinti klinikinės nerimo ir depresijos skalės konstrukto validumą ir dviejų 

faktorių modelio tinkamumą tyrimo duomenims, kaip ir Pasirengimo pokyčiams klausimyno 

atveju, naudojant struktūrinį lygčių modeliavimą (Mplus 7) buvo atlikta patvirtinančioji 

faktorinė analizė (CFA). Kadangi HAD skalė yra plačiai žinoma ir naudojama pasaulyje, o jos 

pirminė faktorių struktūra yra seniai nusistovėjusi, remiantis T. A. Brown (2015) 

rekomendacijomis CFA yra tinkama siekiant patikrinti minėtos skalės konstrukto validumą. 

Taigi, buvo tikrinama prielaida, kad skalę sudaro du latentiniai faktoriai, kaip ir numatyta pagal 

originalią metodiką (Zigmond, Snaith, 1983). 8 priedo 3 lentelėje pateikti rezultatai atskleidžia, 

kad klinikinę nerimo ir depresijos skalę sudaranti skalių struktūra, sprendžiant iš NC, RMSEA ir 

SRMR rodiklių, yra pakankamai suderinta su duomenimis bei tenkina imties dydžio ir laisvųjų 

parametrų santykio taisyklę (5,1:1). 9 priedo 4 lentelėje pateikti vidinio suderinamumo 

koeficientai atitinka kitų tyrimų duomenis (Al Aseri et al., 2015; Bunevičius ir kt., 2013; 
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Mykletun, Stordal, Dahl, 2001) ir rodo pakankamai aukštą abiejų skalių vidinį suderinamumą 

statistinei grupių analizei.  

 

Asmenybės bruožai buvo vertinami tik reabilitacijos pradžioje, naudojant NEO penkių 

faktorių (NEO-FFI) klausimyną, kuris yra trumpoji taisyto NEO asmenybės klausimyno (NEO 

PI-R) versija (Costa, McCrae, 1992). Tai yra vienas plačiausiai pasaulyje naudojamų asmenybės 

klausimynų, įvertinančių penkis didžiuosius asmenybės bruožus: neurotiškumą, 

ekstravetiškumą, atvirumą, sutarumą ir sąmoningumą. Nors, kaip teigia A. Kairys (2008), 

Didysis penketas kritikuojamas ir bandoma ieškoti tinkamesnio modelio, šiuo metu tai yra 

vienas realiausių ir empiriškai pagrįstų pretendentų tapti vieningai pripažįstama asmenybės 

teorija. Instrumentas susideda iš 60 teiginių, sudarančių penkias skales po 12 teiginių, kurių 

atsakymai pateikti Likerto skalės principu nuo (0) „visiškai nesutinku“ iki (4) „visiškai sutinku“. 

Lietuviškas klausimyno variantas (Costa, McCrae, 2012) buvo paruoštas Vilniaus universiteto 

Specialiosios psichologijos laboratorijoje (Bagdonas, Barkauskienė, Kairys, Liniauskaitė, 

Valickas, Žukauskienė), iš kurios jis buvo įsigytas šio tyrimo atlikimui. Tyrimo metu gauti 

asmenybės bruožų duomenys buvo siunčiami į minėtą laboratoriją apdorojimui ir buvo gautos 

poskalių sumos bei vidinio patikimumo rodikliai. Asmenybės bruožų skalių aprašomoji 

statistika bei normalumo patikrinimas pateikiami 7 priedo 4 lentelėje. Remiantis Shapiro-Wilk 

statistika, NEO-FFI skalės, išskyrus ekstravertiškumą, reikšmingai skiriasi nuo normaliojo 

skirstinio, tačiau visų asimetrijos ir eksceso koeficientai rodo, jog skirstiniai yra artimi 

normaliajam. 

NEO-FFI klausimyno konstrukto validumas šio tyrimo duomenims patvirtinančiosios 

faktorinės analizės pagalba nebuvo įvertintas, nes lietuviškos versijos autoriai klausimyno rakto 

neatskleidžia. Kaip pateikta 9 priedo 5 lentelėje, beveik visų šio tyrimo skalių vidinio 

suderinamumo koeficientai yra šiek tiek žemesni nei klausimyno autorių (Costa, McCrae, 1992; 

McCrae, Costa, 2004), tačiau įvairiai pasiskirstantys lyginant su kitų Lietuvoje atliktų tyrimų 

rezultatais (Costa, McCrae, 2012; Pečiulienė, 2015; Vaiciukevičė, Čekuolienė, Jusienė, 2014) ir 

tinkami grupinei analizei. 

 

Somatiniai veiksniai. Siekiant įvertinti pacientų somatines charakteristikas, duomenys 

apie ūgį, svorį, diagnozę ir šalutinius susirgimus, IŠL anamnezę, arterinio kraujo spaudimo bei 

pulso rodiklius, 6 minučių testo metu nueitą atstumą metrais, nurodantį fizinį žmogaus 

pajėgumą, gydymosi trukmę ligoninėje ir kt., buvo surenkami iš kompiuterizuotos Abromiškių 

reabilitacijos ligoninės ligos istorijų duomenų bazės Med.I.S. reabilitacijos pabaigoje, pacientą 

išrašius iš ligoninės. Atsižvelgiant į tai, kad visų pacientų diagnozės atspindi panašiai sunkią IŠL 



74 

somatinę būklę, tiriamieji pagal tai tolimesnėje analizėje skirstomi nebus. Be to, esant 

nevienodai epikrizių rengimo tvarkai dalies duomenų elektroninėje duomenų bazėje nepavyko 

rasti, duomenyse liko daug trūkstamų reikšmių, todėl statistinėje analizėje apsiribojama tik 

nagrinėjant arterinio kraujo spaudimo bei fizinio žmogaus pajėgumo (6 min. testo) rodiklių 

sąsajas su sveikatai nepalankiu elgesiu ir motyvacija jį keisti. Galima pastebėti, jog arterinis 

kraujo spaudimas yra skirstomas į sistolinį ir diastolinį, tačiau šio darbo rezultatų analizėje, 

atsižvelgiant į stiprią koreliaciją tarp šių dviejų kintamųjų bei kitų autorių rekomendacijas 

(AHA, 2017b; Powell et al., 2011), bus naudojamas tik sistolinis kraujo spaudimas. Pastarųjų 

somatinių veiksnių aprašomoji statistika bei normalumo patikrinimas pateikiami 7 priedo 5 

lentelėje. Remiantis Shapiro-Wilk statistika, abiejų kintamųjų skirstiniai reikšmingai skiriasi nuo 

normaliojo, tačiau asimetrijos ir eksceso koeficientai rodo, jog jie yra artimi normaliajam. 

 

Psichologinis konsultavimas, paremtas motyvavimo pokalbio principais. Tiriamųjų 

sveikatai žalingo elgesio keitimui kaip intervencinė priemonė buvo naudojamas psichologinis 

konsultavimas, paremtas motyvavimo pokalbio principais (išsamiau 1.3.3 skyrelyje bei 2 ir 3 

prieduose), kuris toliau vadinamas tiesiog motyvavimo pokalbiu. Konsultavimu siekiama padėti 

pacientams suprasti prieštaringas mintis bei jausmus apie su sveikata susijusį elgesį, juos 

išsklaidyti ir tokiu būdu sustiprinti vidinę motyvaciją keisti tą elgesį (Michie et al., 2011; Miller, 

Rollnick 2013; Rollnick et al., 2008; Miller, Rose, 2009; Rollnick, Miller, 1995). Konsultacijų 

metu vadovaujamasi keturiais pagrindiniais motyvavimo pokalbio procesais: įsitraukimas į 

konsultavimo procesą, susitelkimas į tikslą, noro keistis sužadinimas, veiksmų planavimas. 

Remiantis W. R. Miller ir S. Rollnick (2013) rekomendacijomis ir priklausomai nuo to, kaip 

greitai pacientas sudaro veiksmų planą, vienam asmeniui suteikiamos nuo vienos iki keturių 

konsultacijų. Nors motyvavimo pokalbio autoriai rašo, jog teigiami rezultatai pasiekiami ir 

vykdant tik 15 min. trukmės konsultacijas (Miller, Rollnick, 2013), tačiau, siekiant išlaikyti 

psichologinio konsultavimo taisykles, šiame disertaciniame tyrime vienos konsultacijos trukmė 

buvo apie 45 min. Atsižvelgiant į motyvavimo pokalbio principus, pats pacientas konsultanto 

paskatintas konsultacijų eigoje pasirenka, kurią vieną elgesio sritį jis mėgins keisti, t.y. mažins 

rūkymą ar alkoholio vartojimą, didins fizinį aktyvumą ar keis mitybos įpročius. Apie norą keisti 

tam tikrą sveikatai nepalankų elgesį psichologas ir pacientas išsiaiškindavo pirmosios 

konsultacijos eigoje. Poveikio grupės pacientų pasiskirstymas pagal norimą keisti elgesį 

pateikiamas 2 lentelėje. 

Daugiausiai, 70 poveikio grupės tiriamųjų (36,6 proc.), norėjo keisti savo mitybos 

įpročius, o mažiausiai – tik 3 asmenys alkoholio vartojimą (1,6 proc.). Galima pastebėti, jog net 

34 pacientai (17,8 proc.) panoro keisti netinkamą elgesį, susijusį su patiriamu stresu. Siekiant 
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laikytis etikos reikalavimų, šiems pacientams buvo suteikiamos motyvavimo pokalbio 

konsultacijos, tačiau jų duomenys neanalizuojami. Ši poveikio grupės tiriamųjų dalis 

neišryškėjo žvalgomojo tyrimo metu ir aktualizavosi tik pagrindinio tyrimo eigoje, todėl nebuvo 

laiku pritaikytas instrumentas, galintis įvertinti motyvaciją keisti su stresu susijusį elgesį bei patį 

elgesį.  

 
2 lentelė. Poveikio grupės tiriamųjų pasiskirstymas pirmame etape pagal sveikatai nepalankų elgesį, kurį 
jie norėjo keisti motyvavimo pokalbio konsultacijų metu  

Norimas keisti elgesys Tiriamųjų skaičius Procentai 
Alkoholio vartojimas 3 1,6 
Rūkymas 38 19,9 
Fizinis aktyvumas 37 19,4 
Mitybos įpročiai 70 36,6 
Stresas 34 17,8 
Neįvardino 9 4,7 

Iš viso: 191 100,0 
 

Darbo autorė pagrindinių motyvavimo pokalbio principų mokėsi metodo autorių William 

R. Miller ir Stephen Rollnick mokymuose „Motivational Interviewing. Introduction – Update“ 

Jungtinėje Karalystėje (2013 m. liepos 22-23 d., 14 val.), o vėliau kvalifikaciją kėlė Konstadina 

Griva ir Graeme Horridge seminare apie motyvavimo pokalbio principų taikymą sveikatos 

priežiūros sektoriuose „Motivational Interviewing in Health Care – willing ready and able to 

change health behaviours“ Kipre (2015 m. rugsėjo 1 d., 7 val.). Atsižvelgiant į tai, kad 

konsultacijas vykdė keli tyrėjai, buvo svarbu vykdyti standartizavimosi procedūras. W. R. Miller 

ir S. Rollnick (2013) tinkamą metodo taikymą siūlo įvertinti įrašinėjant arba filmuojant 

konsultacijas ir vėliau fiksuojant kliento kalbos apie pokyčius pasireiškimo dažnumą bei 

konsultanto technikų naudojimą. Vis dėlto, šio standartizavimo metodo kaštai yra per dideli, o 

nenatūralių konsultavimo sąlygų kūrimas įrašinėjant ar filmuojant kelia grėsmę lauko tyrimų 

privalumų praradimui. Tuo pačiu autoriai rekomenduoja konsultantams standartizuotis labai 

atsargiai ir netgi nerekomenduoja dirbti pagal vieną šablonišką konsultavimo vadovą, nes tokiu 

atveju klientas su savo poreikiais gali likti nuošalyje, o visas dėmesys bus sutelktas į teisingą 

technikų pritaikymą (Miller, Rollnick, 2013). Taigi, šiame disertaciniame tyrime pasirinktas 

neutralesnis standartizavimo būdas, kurį rekomenduoja bei naudoja ir kiti tyrėjai (Groeneveld et 

al., 2008; Horner, Rew, Torres, 2006) – tai konsultacijos algoritmo parengimas ir konsultacijų 

vedimas vadovaujantis juo. Darbo autorė kartu su vadove prof. dr. Liuda Šinkariova bei 

sveikatos psichologijos magistrante Dalia Karpovaite, atsižvelgiant į kitų tyrėjų rekomendacijas 

(Groeneveld et al., 2008; Miller, Rollnick, 2013), sukūrė konsultacijų algoritmą, kuriuo 
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vadovaujantis jos ir buvo vedamos. Psichologinių konsultacijų, paremtų motyvavimo pokalbio 

principais, algoritmas pateiktas 2 priede.  

Studentus, remiantis mokymuose įgytomis žiniomis, taikyti konsultacijas bei vadovautis 

algoritmu apmokė darbo autorė bei vadovė prof. dr. Liuda Šinkariova. Taip pat, siekiant 

užtikrinti, kad konsultacijos atitiktų motyvavimo pokalbio technikas bei esmę, buvo mokomasi 

šio metodo pasitelkiant įvairias priemones, pavyzdžiui: 

 Kiekvienas tyrėjas privalėjo perskaityti pagrindines metodo autorių knygas (Arkowitz, 

Westra, Miller, Rollnick, 2008; Miller, Rollnick, 2013; Rollnick et al., 2008) bei darbo autorės 

išverstą motyvavimo pokalbio mokymų medžiagą.  

 Savarankiškai atliekama motyvavimo pokalbio konsultacijų vaizdo įrašų peržiūra ir 

transkribuotų konsultacijų analizė, o vėliau kartu su darbo autore ir vadove vykdomi šios 

medžiagos aptarimai (prieiga internete: http://www.motivationalinterviewing.org/motivational-

interviewing-training). 

 Teorinių žinių gilinimas bei praktinių konsultavimo įgūdžių įsisavinimas atliekamas 

modeliuojant tipiškas klinikines situacijas ir suteikiant motyvavimo pokalbio konsultacijas. 

Mokymus vedė darbo autorė ir vadovė, kuomet vienas asmuo prisiimdavo kliento vaidmenį, o 

besimokantieji konsultantai vienas po kito – psichologo vaidmenį. Vėliau darbo autorė bei 

vadovė suteikdavo atgalinį ryšį. Toks konsultavimo modeliavimas atliko ir konsultantų 

standartizavimosi vaidmenį, kadangi visi tyrėjai buvo mokomi taikyti motyvavimo pokalbio 

principus pagal tą patį algoritmą mokymų metu. Tokiu būdu standartizuojantis buvo 

akcentuojama šalia technikų nepamiršti ir motyvavimo pokalbio esmės – bendradarbiaujančio į 

klientą orientuoto santykio.  

 Intervizijos, kurių metu konsultantai tarpusavyje dalindavosi savo atvejais, buvo 

vykdomos konsultantų iniciatyva pagal poreikį, siekiant išspręsti neaiškias tyrimo metu 

iškilusias situacijas. 

 Supervizijos, kurių metu vyko atvejų aptarimas, buvo organizuojamos darbo autorės ir 

vadovės kartą per mėnesį. 

Motyvavimo pokalbio konsultacijas vykdė 4 apmokyti tyrėjai: darbo autorė ir trys 

sveikatos psichologijos magistrantūros studentės. Disertacinio tyrimo metu pacientams iš viso 

buvo suteiktos 369 motyvavimo pokalbio konsultacijos, vienam pacientui vidutiniškai atiteko po 

1,95 konsultacijos, dažniausiai asmenys gavo po dvi konsultacijas (47,6 proc.). Pagal tyrimo 

vykdytojų indėlį darbo autorė pakvietė daugiausiai tiriamųjų (114 pacientų), iš kurių 71 

priskirtas poveikio grupei ir 43 lyginamajai, ir suteikė 101 motyvavimo pokalbio konsultaciją. χ2 

statistika atskleidė, jog visų trijų matavimų veiksmingumas, atsižvelgiant į skirtingą vykdytoją, 

nesiskyrė (p > 0,05), o tai patvirtina, jog taikytos priemonės buvo pakankamos standartizacijai. 
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Konsultacijų skaičiai pagal kiekį vienam pacientui ir tyrėjus bei jų konsultavimo veiksmingumo 

palyginimas pateikti 10 priedo 1-3 lentelėse. 

 

2.1.3. Tyrimo procedūra 

 

Siekiant aiškumo, tyrimo procedūra bus aprašoma pagal anksčiau minėtus tris tyrimo 

etapus. 

Pirmojo etapo metu tiriamieji į tyrimą buvo kviečiami vadovaujantis ligoninės pacientų 

judėjimo lentelėmis, kuriose buvo matomas neseniai atvykusių, planuojamų atvykti bei gulinčių 

pacientų sąrašas. Atrankos kriterijai: 

 Pacientas serga išemine širdies liga (I20-I25 arba Z95 pagal TLK-10-A); 

 Atvykęs į ligoninę prieš 1-3 dienas; 

 Kalba ir supranta lietuvių kalbą; 

 Sutinka dalyvauti tyrime ir pasirašo informuoto sutikimo formą; 

 Amžius iki 80 metų. 

Tiriamieji dar prieš pirmąjį matavimą buvo atsitiktinai suskirstomi į dvi grupes: poveikio, 

kurios pacientams buvo taikomas motyvavimo pokalbio konsultavimas bei įprastas reabilitacinis 

gydymas ir lyginamąją, kurios pacientams buvo taikomas įprastas reabilitacinis gydymas ir 

suteikiama informacija apie ligoninėje vykdomas psichologų paslaugas. Siekiant surinkti kuo 

vienodesnes poveikio bei lyginamąją grupes, kad jos nesiskirtų pagal sezoniškumą, gydančius 

gydytojus bei kitus sunkiai kontroliuojamus veiksnius, tiriamieji į abi grupes buvo kviečiami 

vienu metu. Pavyzdžiui, tyrėjas, atsispausdinęs naujos savaitės judėjimo lentelę, joje susižymi 

naujai atvykusius ir įtraukimo į tyrimą kriterijus atitinkančius pacientus, iš anksto kas antrą 

pacientą priskiria poveikio ar lyginamajai grupei ir eina į palatas kviesti. Potencialūs tiriamieji 

buvo kviečiami informuojant apie vykdomą tyrimą bei jo tikslą. Poveikio grupės tiriamiesiems 

buvo pabrėžiama, jog jiems bus siūlomos psichologo konsultacijos, o lyginamosios grupės – 

tiesiog prašoma sudalyvauti tyrime ir suteikiama informacija apie ligoninėje teikiamas 

psichologų paslaugas, kuriomis jie galėtų pasinaudoti. Visi tiriamieji, pasirašę informuoto 

sutikimo formą, reabilitacijos pradžioje (poveikio grupės – prieš pirmą motyvavimo pokalbio 

konsultaciją) turėjo užpildyti klausimynus apie su sveikata susijusį elgesį, pasirengimą jį keisti, 

emocinę būseną, asmenybės bruožus bei sociodemografines charakteristikas. Klausimynų 

pildymas užtrukdavo 15-45 min., priklausomai nuo tiriamojo amžiaus, sveikatos ar kitų 

veiksnių. Jei pacientui dėl objektyvių priežasčių būdavo sunku pačiam užpildyti klausimynus, 

tuomet juos pildyti padėdavo tyrėjas – garsiai skaitomi klausimai ir pažymimi paciento pateikti 
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atsakymai. Toliau su poveikio grupės dalyviu susitariamas pirmos konsultacijos laikas ir 

psichologo kabinete vykdomos motyvavimo pokalbio konsultacijos, tuo tarpu lyginamosios 

grupės dalyviui primenama, jog su juo bus susitinkama likus 1-3 dienoms iki išvykimo iš 

reabilitacijos ligoninės. Abiejų grupių tiriamieji, nepriklausomai nuo tiriamosios grupės, pagal 

gydytojų paskyrimus lankė fizioterapines, kineziterapines, psichoterapines, edukacines ir kitas 

procedūras, įprastai atliekamas reabilitacinio gydymo laikotarpiu. 

Antrasis etapas vyko reabilitacijos pabaigoje, kuomet iki išrašymo iš ligoninės liko 1-3 

dienos. Poveikio grupės dalyviai iki to laiko buvo užbaigę motyvavimo pokalbio konsultacijas. 

Šio matavimo metu tyrėjai pagal savo susidarytą sąrašą susisiekdavo su tiriamaisiais ir 

prašydavo užpildyti klausimynus apie su sveikata susijusį elgesį, pasirengimą jį keisti ir emocinę 

būseną. Užpildžius klausimynus abiejų grupių tiriamųjų prašoma duoti asmeninius kontaktus 

(telefono numerį, namų adresą arba elektroninio pašto adresą), kuriais vieną kartą po trijų 

mėnesių būtų galima susisiekti ir apklausti trečiąjį kartą. Taip pat šio etapo metu tyrėjai iš 

elektroninės ligos istorijų duomenų bazės išrinkdavo somatines pacientų sveikatos 

charakteristikas. 

Trečiasis etapas vyko nuotoliniu būdu, praėjus trims mėnesiams po išrašymo iš 

reabilitacijos ligoninės. Toks laiko tarpas tarp antrojo ir trečiojo matavimų buvo pasirinktas dėl 

dviejų priežasčių: 1) remiantis atlikta sistemine analize (žr. 1.2.3 skyrelį) bei kitų tyrimų 

duomenimis, jog pakartotinius matavimus tinka atlikti trys mėnesiai po reabilitacijos, siekiant 

įvertinti intervencijos poveikio išsilaikymą (Antypas, Wangberg, 2014; Dornelas, Stepnowski, 

Fischer, Thompson, 2007; Goyer et al., 2013; Millen, Bray, 2008; Prenger et al., 2013); ir 2) iš 

praktinių paskatų, jog disertaciniam tyrimui atlikti yra ribota trukmė. Šio matavimo metu buvo 

prašoma užpildyti klausimynus apie su sveikata susijusį elgesį, pasirengimą jį keisti ir emocinę 

būseną. Nors nemaža dalis trečiojo matavimo duomenų buvo prarasta dėl to, kad tiriamieji 

neatsakinėjo į laiškus arba buvo pateiktas neteisingas telefono numeris, tačiau šiame etape buvo 

surinkta net 46,7 proc. tiriamųjų duomenų nuo visų sutikusiųjų. Visa tyrimo eiga ir struktūra 

pavaizduota 3 paveiksle. 
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3 paveikslas. Tyrimo eigos ir struktūros schema

Kardiologijos skyriuje besigydantys pacientai 

Įtraukimo į tyrimą kriterijai 
 Serga išemine širdies liga 
 Reabilitacijos pradžioje (1-3 gulėjimo diena) 
 Kalba ir supranta lietuvių kalbą 
 Sutinka dalyvauti tyrime ir pasirašo informuoto sutikimo formą 
 Amžius iki 80 m. 

T1 
Klausimynas: sociodemografiniai duomenys, pasirengimas pokyčiams, elgesys, emocinė būsena, asmenybės bruožai 

 Reabilitacijos pradžioje (1-3 gulėjimo diena) 
 Poveikio grupei prieš MP konsultavimą  

Atsisako dalyvauti tyrime 

 Fiksuojamos atsisakymo priežastys 

T2 
Klausimynas: pasirengimas pokyčiams, elgesys, emocinė būsena, kontaktiniai duomenys 

 Reabilitacijos pabaigoje (1-3 dienos prieš išvykstant) 
 Poveikio grupėje pabaigtos visos MP konsultacijos 
 Surenkami reikiami duomenys iš ligos istorijų 
 Atsiklausiama, ar sutiktų dalyvauti apklausoje po trijų mėnesių 

Eigoje nubyrėję/iškritę pacientai 
 Fiksuojamos nubyrėjimo priežastys 

T3 

Klausimynas: pasirengimas pokyčiams, elgesys, emocinė būsena 

 Po reabilitacijos praėję trys mėnesiai 
 Atliekama telefonu, paštu arba elektroniniu paštu 

Poveikio grupė 

 Sutinka lankyti psichologo konsultacijas 
 Tęsiama ligoninėje nustatyta reabilitacijos programa 
 Lankomos MP konsultacijos (nuo 1 iki 4 kartų) 

Lyginamoji grupė 

 Tęsiama ligoninėje nustatyta reabilitacijos programa 

Sutinka dalyvauti tyrime 

 Pasirašomas informuotas sutikimas 

Priskyrimas poveikio arba lyginamajai grupei 
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2.1.4. Statistiniai analizės metodai 

 

Tyrimo duomenys apdoroti SPSS 20.0 ir Mplus 7.0 statistinėmis programomis. Tyrimo 

duomenims aprašyti buvo naudojami vidurkiai, standartiniai jų nuokrypiai, minimali ir 

maksimali reikšmės. Skalių normalumo patikrinimas atliktas remiantis Shapiro-Wilk kriterijumi 

ir eksceso bei asimetrijos koeficientais, kurių reikšmės nuo -1 iki 1 buvo laikomos artimos 

normaliajam skirstiniui. Dviejų grupių vidurkių palyginimui taikytas parametrinis Student T 

kriterijus arba neparametrinis Mann-Whitney U kriterijus nepriklausomoms imtims, taip pat 

dažnių skirtumams tarp grupių nustatyti naudotos kontingencijos lentelės ir χ2 kriterijus. 

Koreliaciniams ryšiams tarp kintamųjų nustatyti taikytas parametrinis Pearson arba 

neparametrinis Spearman koreliacijos koeficientai. 

Klausimynus sudarančių skalių struktūros patvirtinimui naudota patvirtinančioji faktorinė 

analizė (angl. Confirmatory factor analysis, CFA), kadangi jau iš anksto buvo žinoma, kiek 

skalių turėtų sudaryti kiekvieną klausimyną. Remiantis V. Čekanavičiumi ir G. Murausku 

(2011), patvirtinančiosios faktorinės analizės modelių tinkamumui nustatyti turėtų būti 

remiamasi trimis-keturiais modelio tinkamumo rodikliais iš toliau išvardintų: 1) χ2 testas, kur p 

turėtų būti > 0,05, ir Normuotasis χ2 (angl. Normed χ2, NC) = χ2 /df, kur NC ≤ 2 rodo gerą 

modelio suderinamumą, o NC ≤ 3 rodo priimtiną modelio suderinamumą; 2) aproksimacijos 

liekanos kvadrato šaknies paklaida (angl. weighted root mean square residual, RMSEA) ir jos 

90% pasikliautinasis intervalas, bei kvadratinė šaknis iš standartizuotos vidutinės liekanos (angl. 

standardized root mean square residual; SRMR), kurių reikšmės ≤ 0,05 rodo gerą modelio 

suderinamumą, o reikšmės ≤ 0,08 rodo priimtiną modelio suderinamumą; 3) sąlyginis 

suderinamumo indeksas (angl. comparative fit index, CFI) ir Tucker-Lewis indeksas (angl. TLI), 

kurių reikšmės ≥ 0,95 rodo gerą modelio suderinamumą, o reikšmės ≥ 0,90 rodo priimtiną 

modelio suderinamumą. Kadangi χ2 testas yra itin jautrus duomenų normalumui ir imties dydžiui 

(Hooper, Coughlan, Mullen, 2008), laikantis standartinio statistinių duomenų pateikimo būdo jo 

rezultatai darbe bus nurodomi, tačiau vertinant modelio suderinamumą su duomenimis juo 

vadovaujamasi nebus. Atsižvelgiant į tai, jog ne visų klausimynų kintamųjų pasiskirstymas 

atitiko normalųjį dėsnį bei remiantis rekomendacijomis (Pakalniškienė, 2012), analizės metu 

buvo taikomas normalumo prielaidos pažeidimui atsparus didžiausio tikėtinumo metodas MLR 

(angl. maximum likelihood robust). 

Klausimynus sudarančių skalių vidiniam suderinamumui patikrinti naudotas Cronbach 

alpha patikimumo koeficientas. Buvo laikoma, kad skalė tinkama grupių palyginimui, kai jos 

Cronbach alpha koeficientas ne mažesnis kaip 0,50 (Vaitkevičius, Saudargienė 2006), nors kiti 

autoriai rekomenduoja ir aukštesnes ribas, pavyzdžiui > 0,60 (Pakalniškienė, 2012). 
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Pasirengimo pokyčiams klausimyno skalių pakartotinių matavimų patikimumui įvertinti buvo 

naudojamas Pearson koreliacijos koeficientas įvertinant koreliacijas tarp skirtingų tų pačių 

skalių matavimų, kur rekomenduotinas koreliacijos koeficientas, patvirtinantis konstrukto 

stabilumą laikui bėgant, turi būti daugiau kaip 0,60-0,70 (Pallant, 2003 cit. pagal Pakalniškienė, 

2012). Diagnostinis, dar kitaip vadinamas laike sutampantis (angl. concurent) Pasirengimo 

pokyčiams klausimyno validumas, taip pat buvo išreiškiamas Pearson koreliacijos koeficientu. 

Šiuo atveju, norint patvirtinti laipsnišką perėjimą iš stadijos į stadiją, gretima esančių stadijų 

koreliacijos koeficientas turi būti aukštesnis nei tarp kraštinių stadijų (Rollnick et al., 1992). 

Siekiant atskleisti motyvavimo pokalbio veiksmingumą ir įvertinti, kaip skiriasi poveikio 

ir lyginamosios grupių dalyvių motyvacija keisti elgesį bei sveikatai nepalankus elgesys 

reabilitacijos pradžioje, pabaigoje bei praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos, buvo 

naudojama blokuotųjų duomenų dispersinė analizė ANOVA (angl. General Linear model 

Repeated Measures Analysis of Variance, ANOVA), kai motyvacijos keisti elgesį bei paties 

elgesio rodikliai lyginami atsižvelgiant į tiriamąją grupę (poveikio ir lyginamąją) ir motyvacijos 

bei elgesio rodiklių pradinius ir kartotinius matavimus. Toks skaičiavimo metodas leidžia 

nustatyti skirtumus grupės viduje ir tarp grupių. Nepriklausomu kintamuoju buvo pasirenkamas 

grupės faktorius, o priklausomais kintamaisiais – kartotiniai motyvacijos keisti sveikatai 

nepalankų elgesį bei tokio elgesio rodikliai. Atliekant blokuotųjų duomenų dispersinę analizę 

ANOVA remiantis Box kriterijumi (angl. Box’s Test of Equality of Covariance) buvo tikrinama 

prielaida apie kovariacinių matricų lygybę grupėse, kadangi tai yra būtina dispersinės analizės 

taikymo sąlyga (Vaitkevičius, Saudargienė, 2006). Visais atvejais ši prielaida buvo tenkinama (p 

> 0,05). Kadangi buvo atliekama 2x2 blokuotųjų duomenų dispersinė analizė, ji taip pat visais 

atvejais tenkino ir sferiškumo prielaidą, todėl analizuojant rezultatus buvo remiamasi sferiškumo 

kriterijumi (angl. Sphericity assumed).  

Galiausiai, siekiant atskleisti motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su 

psichologiniais veiksniais, t.y. asmenybės bruožais ir emocine būsena, stiprinant motyvaciją 

keisti elgesį bei keičiant sveikatai nepalankų elgesį, buvo taikoma hierarchinė tiesinė regresija. 

Gauto regresinio modelio tikimas duomenims vertinamas pataisytu determinacijos koeficientu 

(Adj. R2), kurio reikšmė turėtų būti > 0,25, ir ANOVA rodikliais, kur p reikšmė turėtų būti < 

0,050 (Čekanavičius, Murauskas, 2002). 

Statistinių analizės metodų pasirinkimą lėmė duomenų analizės pobūdis: kintamųjų 

palyginimas tarp tyrimo grupių atliktas naudojant Stjudent t kriterijų, kur skalės skirstinys 

atitinka normalų skirtinį, Mann-Whitney U kriterijų ten, kur skalės skirstinys neatitinka 

normaliojo, arba χ2 kriterijų, kur galima tik palyginti dažnius. Blokuotųjų duomenų dispersinė 

analizė taikyta todėl, kad buvo aktualu įvertinti priklausomų kintamųjų kitimą laike, įvertinant 
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tyrimo grupės faktoriaus įtaką. Tuo tarpu hierarchinė regresinė analizė taikyta tuomet, kai buvo 

aktualu išsiaiškinti skirtinguose kintamųjų blokuose esančių konstruktų vertę, siekiant paaiškinti 

priklausomo kintamojo dispersiją. Rezultatai darbe laikomi statistiškai reikšmingais, kai jų 

reikšmingumo lygmuo p < 0,05 (Čekanavičius, Murauskas, 2001). 

 

2.2. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo, stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga 

motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį reabilitacijos laikotarpiu, tyrimo 

rezultatai 

 

Šiame disertaciniame darbe siekiama įvertinti motyvavimo pokalbio, kaip psichologinio 

konsultavimo metodo, veiksmingumą stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti sveikatai 

nepalankų elgesį reabilitacijos laikotarpiu bei įvertinti metodo poveikį praėjus trims mėnesiams 

po reabilitacijos. Atsižvelgiant į tai, jog motyvavimo pokalbio metu yra stiprinama sergančiųjų 

IŠL motyvacija, tikintis, kad ji ilgainiui turėtų peraugti į realaus elgesio pasikeitimą, tuo pačiu 

buvo siekiama įvertinti ir motyvavimo pokalbio veiksmingumą keičiant sergančiųjų IŠL 

subjektyviai vertinamą sveikatai nepalankų elgesį reabilitacijos laikotarpiu ir praėjus trims 

mėnesiams po reabilitacijos. Galiausiai, siekiama nustatyti, kaip asmenybės bruožai bei emocinė 

būsena, įvertinti atvykus į reabilitaciją, gali paveikti motyvavimo pokalbio veiksmingumą 

motyvacijos bei elgesio pokyčiams. Svarbu priminti, jog atsižvelgiant į tai, jog konsultuojant 

poveikio grupės tiriamuosius buvo dirbama tik su viena sveikatai nepalankaus elgesio sritimi, 

kurią pats pacientas nusprendė koreguoti, analizė buvo atliekama kaskart atrenkant tik tuos 

poveikio grupės tiriamuosius, kurie konsultacijų metu norėjo keisti analizuojamą elgesį (fizinį 

aktyvumą ar mitybą). Palyginimui buvo naudojami tie lyginamosios grupės tiriamieji, kuriems 

buvo būdingi atitinkamos elgesio srities įpročiai bei motyvacija. Rezultatų analizė apėmė tris 

toliau aprašytus etapus: 

1) Pirmiausiai atlikta kintamųjų pirminių rodiklių, išmatuotų reabilitacijos pradžioje, 

palyginimas poveikio ir lyginamojoje grupėse. Šio rezultatų analizės etapo uždavinys – palyginti 

motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (pasirengimo keisti fizinį aktyvumą svarstymo ir veiksmo 

stadijos) ir fizinio aktyvumo, motyvacijos keisti mitybos įpročius (pasirengimo keisti mitybos 

įpročius svarstymo ir veiksmo stadijos) ir mitybos įpročių, sociodemografinių, somatinių bei 

psichologinių veiksnių išreikštumą poveikio ir lyginamojoje grupėse ir tokiu būdu nustatyti, ar 

buvo surinktos pakankamai panašios tyrimo grupės prieš kvazieksperimentą. 

2) Antruoju rezultatų analizės etapu buvo siekiama įvertinti, ar motyvavimo pokalbis yra 

veiksmingas metodas stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį ir 
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keičiant tokį elgesį. Taigi, šio etapo uždavinys – palyginti motyvacijos ir elgesio įverčius 

skirtingais laiko momentais bei įvertinti tiriamosios grupės reikšmę šiam kitimui.  

3) Paskutinio etapo metu buvo atlikta motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su 

asmenybės bruožais ir emocine būsena analizė. Taigi, šio rezultatų analizės etapo uždavinys 

buvo įvertinti, ar penki asmenybės bruožai (kiekvienas atskirai) ir emocinė būsena 

(nerimastingumas ir depresiškumas atskirai), sąveikoje su tyrimo grupe, gali prognozuoti 

skirtingus motyvacijos keisti elgesį ir sveikatai nepalankaus elgesio įverčius skirtingais 

matavimo momentais.  

 

2.2.1. Tyrimo kintamųjų palyginimas poveikio ir lyginamojoje grupėse prieš poveikį 

 

Pirmojo rezultatų analizės etapo metu prieš atliekant motyvavimo pokalbio veiksmingumo 

analizę buvo tikrinama, ar pradiniai motyvacijos keisti elgesį ir sveikatai nepalankaus elgesio 

įverčiai, gauti reabilitacijos pradžioje, nesiskyrė tarp poveikio ir lyginamosios grupių. Kadangi 

pirminių motyvacijos keisti fizinį aktyvumą ir mitybą bei fizinio aktyvumo ir mitybos elgesio 

rodiklių skirstiniai artimi normaliajam (7 priedo 2-3 lentelės), naudojant nepriklausomų imčių 

Stjudento t kriterijų atliktas poveikio bei lyginamosios grupių palyginimas. Rezultatai rodo, kad 

poveikio ir lyginamosios grupės tiriamieji statistiškai reikšmingai nesiskiria nei pagal elgesio, 

nei pagal motyvacijos elgesio pokyčiams pradinių įverčių vidurkius (p > 0,05) (11 priedo 1 

lentelė). Taigi, galima teigti, jog tyrimo pradžioje buvo surinktos dvi panašios grupės. 

Taip pat buvo siekiama įvertinti, ar sociodemografiniai, somatiniai bei psichologiniai 

veiksniai, vėliau nagrinėjami kaip nepriklausomi kintamieji, galimai darantys įtaką motyvavimo 

pokalbio veiksmingumui, skiriasi poveikio ir lyginamojoje grupėse. Ranginių kintamųjų 

skirtumai buvo skaičiuojami pasitelkiant kontingencijos lenteles ir χ2 kriterijų (11 priedo 2 

lentelė), o skalės tipo kintamųjų, kurių skirstiniai artimi normaliajam (7 priedo 1, 4-5 lentelės), – 

nepriklausomų imčių Stjudento t kriterijų (11 priedo 3 lentelė). Vėlgi analizė atskleidė, jog 

poveikio ir lyginamoji grupės statistiškai reikšmingai nesiskiria nei pagal sociodemografines ar 

somatines charakteristikas, nei pagal emocinės būsenos ar asmenybės bruožų išreikštumą (p > 

0,05). Tai dar labiau patvirtina prielaidą, jog tyrimo pradžioje buvo surinktos dvi panašios 

grupės. 

 

2.2.2. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo analizė 

 

Antrojo rezultatų analizės etapo metu siekiant išsiaiškinti, ar poveikio ir lyginamosios 

grupės motyvacija keisti elgesį bei sveikatai nepalankus elgesys reabilitacijos eigoje ir praėjus 
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trims mėnesiams po reabilitacijos kinta skirtingai, buvo siekiama įvertinti šių kintamųjų 

skirtumus nuo pirmojo iki antrojo, nuo antrojo iki trečiojo bei nuo pirmojo iki trečiojo 

matavimų. Blokuotųjų duomenų dispersinės analizės ANOVA pagalba atskleidus, jog 

motyvacijos ar elgesio skirtumai skirtingais laiko momentais priklauso nuo tiriamosios grupės 

bei nustačius, jog poveikio grupėje kintamųjų vidurkiai palankesni sveikatai (t.y. aukštesni 

antrame arba trečiame etape), bus galima daryti išvadą, jog motyvacijos keisti elgesį ar elgesio 

pokyčiai reabilitacijos laikotarpiu, praėjus trims mėnesiams nuo reabilitacijos pabaigos arba 

lyginant pokyčius nuo reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos siejasi su 

dalyvavimu motyvavimo pokalbio konsultacijose.  

 

2.2.2.1. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga 

motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį 

 

Norint pagrįsti ginamąjį teiginį, jog motyvavimo pokalbis yra veiksmingas stiprinant 

sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį, blokuotųjų 

duomenų dispersinės analizės ANOVA pagalba buvo įvertintas motyvacijos, t.y. pasirengimo 

keisti elgesį (fizinį aktyvumą – svarstymo ir veiksmo stadijos, mitybą – svarstymo ir veiksmo 

stadijos) kitimas laike bei jo skirtumai atsižvelgiant į tiriamąją grupę. Buvo formuojami 

kartotinių matavimų modeliai 2 x 2 (2 grupės x 2 matavimai, t.y. kaskart atskirai T1 lyginamas 

su T2, T2 su T3, T1 su T3), kur priklausomas faktorius – pasirengimo keisti elgesį įverčiai 

skirtingais laiko momentais (T1, T2, T3), o nepriklausomas – tiriamoji grupė (PG, LG). Toliau 

kiekvieno kintamojo rezultatai pateikiami atskirai. 

Motyvacijos keisti fizinį aktyvumą stiprinimas. Motyvaciją keisti fizinį aktyvumą atspindi 

Pasirengimo pokyčiams klausimyno svarstymo ir veiksmo skalių įverčiai, kurie gaunami 

susumavus jiems priklausomų teiginių atsakymus, svyruojančius nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 

(visiškai sutinku). Taigi, bet kurios pasirengimo fizinio aktyvumo pokyčiui skalės įverčio 

vidurkio padidėjimas einant laikui rodytų teigiamą rezultatą, t.y. žmogus būtų labiau svarstantis 

arba labiau besiimantis veiksmų keisti fizinio aktyvumo įpročius. Šiuo atveju laukiamas 

motyvavimo pokalbio veiksmingumą rodantis rezultatas – statistiškai reikšmingai didesnis 

pasirengimo fizinio aktyvumo pokyčiams padidėjimas poveikio, o ne lyginamojoje grupėje. 

Blokuotųjų duomenų dispersinės analizės ANOVA rezultatai atskleidė (3 lentelė), jog 

motyvacijos keisti fizinį aktyvumą atspindinčios svarstymo stadijos įverčiai statistiškai 

reikšmingai padidėjo nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos, neatsižvelgiant į tiriamosios 

grupės tipą (p < 0,05).  

  



85 

3 lentelė. IŠL sergančiųjų motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (Pasirengimo pokyčiams svarstymo stadija) 
kitimo skirtingose tyrimo grupėse palyginimas 

FA 
svarstymo s. 

Grupė T1/T2 T2/T3 df F p Dalinė 
η2 Vidurkis (SD) Vidurkis (SD) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos (T1-T2) 
Matavimas  10,55 (2,117) 10,80 (2,195) 1 5,612 0,019 0,037 
Matavimas x 
grupė 

PG 10,78 (2,200) 11,54 (1,880) 1 3,635 0,059 0,024 LG 10,47 (2,093) 10,55 (2,245) 
Nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T2-T3) 
Matavimas  10,74 (2,336) 10,45 (2,493) 1 0,173 0,679 0,003 
Matavimas x 
grupė 

PG 11,29 (2,054) 11,29 (2,234) 1 0,173 0,679 0,003 
LG 10,57 (2,415) 10,18 (2,536) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T1-T3) 
Matavimas  10,89 (1,915) 10,56 (2,260) 1 0,155 0,695 0,003 
Matavimas x 
grupė 

PG 11,07 (1,859) 11,29 (2,234) 1 0,924 0,341 0,017 LG 10,84 (1,951) 10,33 (2,244) 
 

 

 
4 paveikslas. Motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (Pasirengimo pokyčiams svarstymo stadija) kitimo 

palyginimas tiriamose grupėse skirtingais laiko etapais 
 

Tuo tarpu nei nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos, nei nuo 

reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos motyvacijos keisti fizinį aktyvumą 

pokyčiai nėra statistiškai reikšmingi. Motyvacijos (svarstymo stadija) keisti fizinį aktyvumą 
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kitimai nė vienu iš vertinamų laikotarpių nuo tiriamosios grupės nepriklauso (p > 0,05), tačiau 

stebima tendencija (p = 0,059), jog nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos motyvacija labiau 

didėjo poveikio grupėje. Šią tendenciją galima pastebėti ir diagramoje T1-T2 (4 paveikslas). 

Vertinant motyvaciją keisti fizinį aktyvumą atspindinčios veiksmo stadijos įverčių kitimus 

blokuotųjų duomenų dispersinės analizės ANOVA rezultatai atskleidė (4 lentelė), jog vidurkiai 

statistiškai reikšmingai padidėjo nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos ir tuo pačiu yra 

reikšminga grupės faktoriaus įtaka – poveikio grupėje kitimas buvo didesnis (p < 0,05). Tuo 

tarpu nei nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos, nei nuo reabilitacijos 

pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos motyvacijos keisti fizinį aktyvumą pokyčiai nėra 

statistiškai reikšmingi ir jie nesiskiria atsižvelgiant į tiriamąją grupę (p > 0,05). Analizuojant 

linijines diagramas galima pastebėti (5 paveikslas), jog T2-T3 ir T1-T3 laikotarpiais abiejų 

grupių motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (veiksmo stadija) kitimai panašūs, tuo tarpu T1-T2 

laikotarpiu poveikio grupės tiesė didėjo ženkliai labiau nei lyginamosios. 

 
4 lentelė. IŠL sergančiųjų motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (Pasirengimo pokyčiams veiksmo stadija) 
kitimo skirtingose tyrimo grupėse palyginimas 

FA 
veiksmo s. 

Grupė T1/T2 T2/T3 df F p Dalinė 
η2 Vidurkis (SD) Vidurkis (SD) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos (T1-T2) 
Matavimas  12,53 (2,915) 13,66 (3,020) 1 30,632 <0,001 0,175 
Matavimas 
x grupė 

PG 12,67 (2,630) 15,17 (2,420) 1 10,002 0,002 0,065 LG 12,48 (3,013) 13,16 (3,043) 
Nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T2-T3) 
Matavimas  14,34 (3,088) 13,71 (3,200) 1 2.064 0,156 0,035 
Matavimas 
x grupė 

PG 15,07 (2,526) 14,07 (3,245) 1 0,216 0,644 0,004 LG 14,11 (3,235) 13,60 (3,215) 
Nuo reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T1-T3) 
Matavimas  13,07 (3,127) 13,77 (3,185) 1 1,867 0,178 0,033 
Matavimas 
x grupė 

PG 12,69 (2,810) 13,85 (3,262) 1 0,226 0,636 0,004 LG 13,19 (3,239) 13,74 (3,200) 
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5 paveikslas. Motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (Pasirengimo pokyčiams veiksmo stadija) kitimo 

palyginimas tiriamose grupėse skirtingais laiko etapais 
 

Motyvacijos keisti mitybos įpročius stiprinimas. Motyvaciją keisti mitybos įpročius 

atspindi Pasirengimo pokyčiams klausimyno svarstymo ir veiksmo skalių įverčiai, kurie 

gaunami susumavus jiems priklausomų teiginių atsakymus, svyruojančius nuo 1 (visiškai 

nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku). Taigi, bet kurios pasirengimo mitybos įpročių pokyčiui skalės 

įverčio vidurkio padidėjimas einant laikui rodytų teigiamą rezultatą, t.y. žmogus būtų labiau 

svarstantis arba labiau besiimantis veiksmų keisti mitybos įpročius. Šiuo atveju laukiamas 

motyvavimo pokalbio veiksmingumą rodantis rezultatas – statistiškai reikšmingai didesnis 

pasirengimo mitybos įpročių pokyčiams padidėjimas poveikio, o ne lyginamojoje grupėje. 

Blokuotųjų duomenų dispersinės analizės ANOVA rezultatai atskleidė (5 lentelė), jog 

motyvaciją keisti mitybos įpročius atspindinčios svarstymo stadijos įverčiai statistiškai 

reikšmingai padidėjo nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos, 

neatsižvelgiant į tiriamosios grupės tipą (p < 0,05).  
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5 lentelė. IŠL sergančiųjų motyvacijos keisti mitybos įpročius (Pasirengimo pokyčiams svarstymo 
stadija) kitimo skirtingose tyrimo grupėse palyginimas 

Mitybos 
svarstymo s. 

Grupė T1/T2 T2/T3 df F p Dalinė 
η2 Vidurkis (SD) Vidurkis (SD) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos (T1-T2) 
Matavimas  13,37 (2,975) 13,33 (2,659) 1 0,223 0,637 0,001 
Matavimas x 
grupė 

PG 13,31 (3,439) 13,79 (2,674) 1 3,860 0,051 0,019 LG 13,40 (2,730) 13,10 (2,631) 
Nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T2-T3) 
Matavimas  13,56 (2,923) 12,96 (2,624) 1 4,229 0,043 0,046 
Matavimas x 
grupė 

PG 14,62 (2,783) 13,21 (2,381) 1 2,280 0,135 0,026 
LG 13,05 (2,873) 12,83 (2,744) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T1-T3) 
Matavimas  13,58 (3,105) 12,95 (2,679) 1 3,119 0,081 0,032 
Matavimas x 
grupė 

PG 13,70 (3,456) 13,33 (2,440) 1 0,363 0,548 0,004 LG 13,52 (2,961) 12,78 (2,779) 
 

 

 
6 paveikslas. Motyvacijos keisti mitybos įpročius (Pasirengimo pokyčiams svarstymo stadija) kitimo 

palyginimas tiriamose grupėse skirtingais laiko etapais 
 

Tuo tarpu nei nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos, nei nuo reabilitacijos pradžios iki 

trijų mėnesių po reabilitacijos motyvacijos keisti mitybos įpročius pokyčiai nėra statistiškai 

reikšmingi. Motyvacijos (svarstymo stadija) keisti mitybos įpročius kitimai nė vienu iš 
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vertinamų laikotarpių nuo tiriamosios grupės nepriklauso (p > 0,05), tačiau stebima tendencija 

(p = 0,051), jog nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos motyvacija labiau didėjo poveikio 

grupėje, o ne lyginamojoje. Šią tendenciją galima pastebėti ir diagramoje T1-T2 (6 paveikslas). 

Vertinant motyvaciją keisti mitybos įpročius atspindinčios veiksmo stadijos įverčių 

kitimus blokuotųjų duomenų dispersinės analizės ANOVA rezultatai atskleidė (6 lentelė), jog 

vidurkiai statistiškai reikšmingai padidėjo nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos ir tuo pačiu 

yra reikšminga grupės faktoriaus įtaka – poveikio grupėje kitimas buvo didesnis (p < 0,05). Taip 

pat vidurkiai statistiškai reikšmingai padidėjo nuo reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po 

reabilitacijos (p < 0,05), tačiau čia grupės faktorius nereikšmingas (p > 0,05). Tuo tarpu nuo 

reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos motyvacijos keisti mitybos įpročius 

pokyčiai nėra statistiškai reikšmingi ir jie nesiskiria atsižvelgiant į tiriamąją grupę (p > 0,05). 

Vertinant linijines diagramas galima pastebėti (7 paveikslas), jog T2-T3 ir T1-T3 laikotarpiais 

abiejų grupių kitimai panašūs, tuo tarpu T1-T2 laikotarpiu poveikio grupės tiesė didėjo ženkliai 

labiau nei lyginamosios. 

 

6 lentelė. IŠL sergančiųjų motyvacijos keisti mitybos įpročius (Pasirengimo pokyčiams veiksmo stadija) 
kitimo skirtingose tyrimo grupėse palyginimas 

Mitybos 
veiksmo s. 

Grupė T1/T2 T2/T3 df F p Dalinė 
η2 Vidurkis (SD) Vidurkis (SD) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos (T1-T2) 
Matavimas  13,48 (3,034) 14,35 (3,002) 1 27,111 <0,001 0,117 
Matavimas 
x grupė 

PG 13,31 (3,284) 15,16 (2,868) 1 11,313 0,001 0,053 LG 13,56 (2,912) 13,96 (2,996) 
Nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T2-T3) 
Matavimas  14,70 (3,325) 14,40 (3,316) 1 0,573 0,451 0,007 
Matavimas 
x grupė 

PG 15,62 (3,144) 15,21 (3,406) 1 0,045 0,833 0,001 
LG 14,25 (3,343) 14,02 (3,229) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T1-T3) 
Matavimas  13,68 (3,101) 14,55 (3,288) 1 5,667 0,019 0,056 
Matavimas 
x grupė 

PG 14,13 (3,014) 15,30 (3,385) 1 0,298 0,586 0,003 LG 13,48 (3,140) 14,21 (3,312) 
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7 paveikslas. Motyvacijos keisti mitybos įpročius (Pasirengimo pokyčiams veiksmo stadija) kitimo 

palyginimas tiriamose grupėse skirtingais laiko etapais 

 

Remiantis motyvacijos keisti fizinį aktyvumą ir mitybos įpročius kitimo reabilitacijos 

laikotarpiu ir praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos rezultatais galima teigti, jog pirmas 

ginamasis teiginys – motyvavimo pokalbis yra veiksmingas stiprinant sergančiųjų išemine 

širdies liga motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį – pasitvirtino iš dalies. T.y. motyvavimo 

pokalbis yra veiksmingas stiprinant pacientų motyvaciją vykdyti tiek sveikatai palankius fizinio 

aktyvumo, tiek ir mitybos įpročius tik reabilitacijos laikotarpiu, tuo tarpu kitų laikotarpių 

veiksmo stadijos pokyčiai bei motyvaciją atspindinčios svarstymo stadijos pokyčiai visais 

laikotarpiais nepriklausė nuo to, ar pacientai lankė motyvavimo pokalbio konsultacijas, ar ne. 

 

2.2.2.2. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas keičiant sergančiųjų išemine širdies liga 

sveikatai nepalankų elgesį  

 

Atsižvelgiant į tai, jog motyvavimo pokalbio metu yra stiprinama sergančiųjų IŠL 

motyvacija, tikintis, kad ji ilgainiui peraugs į realaus elgesio pasikeitimą, buvo siekiama 
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patikrinti galimus elgesio pokyčius. Šiuo tikslu iškeltas ginamasis teiginys, jog motyvavimo 

pokalbis yra veiksmingas keičiant sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai nepalankų elgesį. 

Blokuotųjų duomenų dispersinės analizės ANOVA pagalba buvo įvertintas subjektyviai 

vertinamo elgesio (fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių) kitimas laike bei jo skirtumai 

atsižvelgiant į tiriamąją grupę. Kaip ir motyvacijos analizės atveju buvo formuojami kartotinių 

matavimų modeliai 2 x 2 (2 grupės x 2 matavimai), kur priklausomas faktorius – elgesio įverčiai 

skirtingais laiko momentais (T1, T2, T3), o nepriklausomas – tiriamoji grupė (poveikio arba 

lyginamoji). Toliau kiekvienos elgesio srities rezultatai pateikiami atskirai. 

Subjektyviai vertinamų fizinio aktyvumo įpročių kitimas. Fizinio aktyvumo įpročius 

atspindi paciento pažymėtas įvertis apie jo esamą fizinį aktyvumą nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 

5 (visiškai sutinku), prieš tai tyrėjui įvardinant, kas pagal sveikatos rekomendacijas yra 

suprantama kaip fizinis aktyvumas. Taigi, fizinio aktyvumo įverčio vidurkio padidėjimas einant 

laikui rodytų teigiamą rezultatą, t.y. žmogus būtų fiziškai aktyvesnis. Be to, laukiamas 

motyvavimo pokalbio veiksmingumą rodantis rezultatas – statistiškai reikšmingai didesnis 

fizinio aktyvumo pokytis poveikio, o ne lyginamojoje grupėje. Blokuotųjų duomenų dispersinės 

analizės ANOVA rezultatai atskleidė (7 lentelė), jog fizinis aktyvumas statistiškai reikšmingai 

padidėjo nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos, neatsižvelgiant į tiriamosios grupės tipą (p < 

0,05).  

 
7 lentelė. IŠL sergančiųjų fizinio aktyvumo kitimo skirtingose tyrimo grupėse palyginimas 

Fizinis 
aktyvumas 

Grupė T1/T2 T2/T3 df F p Dalinė 
η2 Vidurkis (SD) Vidurkis (SD) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos (T1-T2) 
Matavimas  3,16 (1,021) 3,44 (0,915) 1 13,735 <0,001 0,087 
Matavimas 
x grupė 

PG 2,89 (0,875) 3,24 (0,895) 1 0,351 0,555 0,002 LG 3,25 (1,053) 3,51 (0,916) 
Nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T2-T3) 
Matavimas  3,57 (0,927) 3,38 (0,940) 1 1,666 0,202 0,028 
Matavimas 
x grupė 

PG 3,36 (0,745) 2,93 (0,829) 1 0,590 0,445 0,010 
LG 3,63 (0,974) 3,52 (0,937) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T1-T3) 
Matavimas  3,29 (0,983) 3,36 (0,996) 1 0,054 0,818 0,001 
Matavimas 
x grupė 

PG 2,93 (0,616) 2,93 (0,829) 1 0,054 0,818 0,001 LG 3,40 (1,053) 3,49 (1,014) 
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8 paveikslas. Fizinio aktyvumo kitimo palyginimas tiriamose grupėse skirtingais laiko etapais 

 

Tuo tarpu nei nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos, nei nuo 

reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos fizinio aktyvumo pokyčiai nėra 

statistiškai reikšmingi. Fizinio aktyvumo kitimai nė vienu iš vertinamų laikotarpių nuo 

tiriamosios grupės nepriklauso (p > 0,05). Žvelgiant į diagramas galima pastebėti, jog iš tikrųjų 

visais trimis laikotarpiais tiek poveikio, tiek ir lyginamosios grupių tiriamųjų fizinis aktyvumas 

kito panašiai (8 paveikslas). 

Subjektyviai vertinamų mitybos įpročių kitimas. Mitybos elgesį atspindi paciento 

pažymėtas įvertis apie jo sveiką mitybą nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku), prieš 

tai tyrėjui įvardinant, kas pagal sveikatos rekomendacijas yra suprantama kaip sveika mityba. 

Taigi, sveikos mitybos įverčio vidurkio padidėjimas einant laikui rodytų teigiamą rezultatą, t.y. 

žmogus laikytųsi sveikatai palankesnės mitybos. Tuo tarpu laukiamas motyvavimo pokalbio 

veiksmingumą rodantis rezultatas – statistiškai reikšmingai didesnis sveikos mitybos pokytis 

poveikio, o ne lyginamojoje grupėje. Blokuotųjų duomenų dispersinės analizės ANOVA 

rezultatai atskleidė (8 lentelė), jog mityba statistiškai reikšmingai pagerėjo nuo reabilitacijos 

pradžios iki pabaigos bei nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos, 
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neatsižvelgiant į tiriamosios grupės tipą (p < 0,05). Nuo reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių 

po reabilitacijos sveikos mitybos įpročių pokyčiai nėra statistiškai reikšmingi (p > 0,05). 

Mitybos įpročių kitimai nė vienu iš vertinamų laikotarpių nuo tiriamosios grupės nepriklauso (p 

> 0,05).  

 

8 lentelė. IŠL sergančiųjų mitybos įpročių kitimo skirtingose tyrimo grupėse palyginimas 

Mityba Grupė T1/T2 T2/T3 df F p Dalinė 
η2 Vidurkis (SD) Vidurkis (SD) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos (T1-T2) 
Matavimas  3,38 (0,994) 3,63 (0,862) 1 14,647 <0,001 0,067 
Matavimas 
x grupė 

PG 3,32 (1,085) 3,75 (0,904) 1 3,291 0,071 0,016 LG 3,41 (0,949) 3,57 (0,837) 
Nuo reabilitacijos pabaigos iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T2-T3) 
Matavimas  3,67 (0,874) 3,40 (0,859) 1 5,561 0,021 0,059 
Matavimas 
x grupė 

PG 3,87 (0,860) 3,43 (0,858) 1 0,914 0,342 0,010 
LG 3,57 (0,871) 3,38 (0,865) 

Nuo reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos (T1-T3) 
Matavimas  3,26 (1,068) 3,43 (0,849) 1 2,213 0,140 0,023 
Matavimas 
x grupė 

PG 3,32 (1,137) 3,45 (0,850) 1 0,090 0,765 0,001 LG 3,22 (1,042) 3,42 (0,855) 
 

Žvelgiant į diagramas galima pastebėti, jog pirmuoju laikotarpiu, t.y. nuo reabilitacijos 

pradžios iki pabaigos, poveikio grupės kreivė kyla aukščiau ir statmeniau nei lyginamosios ir 

tokią grupės faktoriaus galimą įtaką, rodančią tikėtiną motyvavimo pokalbio veiksmingumą, 

rodo statistinė tendencija (p = 0,071). Kitais dviem laikotarpiais tiek poveikio, tiek ir 

lyginamosios grupių tiriamųjų mitybos įpročiai kito panašiai (9 paveikslas). 
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9 paveikslas. Sveikos mitybos kitimo palyginimas tiriamose grupėse skirtingais laiko etapais 

 

Remiantis subjektyviai vertinamų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių kitimo reabilitacijos 

laikotarpiu ir praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos rezultatais galima teigti, jog antras 

ginamasis teiginys – motyvavimo pokalbis yra veiksmingas keičiant sergančiųjų išemine širdies 

liga sveikatai nepalankų elgesį – nepasitvirtino. Subjektyviai vertinamo elgesio pokyčiai 

abiejose grupėse reabilitacijos laikotarpiu vyko palankia sveikatai linkme, nepriklausomai nuo 

to, ar jie lankė motyvavimo pokalbio konsultacijas, ar ne. 

 

2.2.3. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo ir psichologinių veiksnių sąsajos analizė 

 

Atsižvelgiant į pirmųjų dviejų ginamųjų teiginių išvadas, jog disertaciniam tyrimui 

aktualūs, motyvavimo pokalbio veiksmingumą stiprinant motyvaciją keisti sveikatai nepalankų 

elgesį įrodantys statistiškai reikšmingi rezultatai buvo aptikti tik reabilitacijos laikotarpiu (t.y. 

nuo T1 iki T2), trečiame rezultatų analizės etape metodo veiksmingumo sąsajoms su 

psichologiniais veiksniais atskleisti naudojami tik šio laikotarpio rezultatai. Taip pat bus 

analizuojami ir elgesio kitimai šiuo laikotarpiu, nes antrojo duomenų analizės etapo rezultatai 
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atskleidė su motyvavimo pokalbio veiksmingumu susijusias statistines tendencijas. Be to, 

atsisakyti nagrinėti trijų mėnesių po reabilitacijos laikotarpio rezultatus paskatino ir tiriamųjų 

skaičius, nepakankamas kokybiškai regresinei analizei atlikti.  

Kadangi daugeliu atvejų motyvacijos bei elgesio pokytis reabilitacijos laikotarpiu, t.y. 

aritmetinis T2-T1 įverčių skirtumas, yra nutolęs nuo normaliojo skirstinio (7 priedo 2-3 

lentelės), šiai analizei buvo naudojami neparametriniai kriterijai. Su dvinariais kintamaisiais 

buvo ieškoma grupių skirtumų naudojant Mann-Whitney U kriterijų, o su skalės tipo 

kintamaisiais buvo ieškoma koreliacijų naudojant Spearman koreliacijos koeficientą. Vis dėlto, 

labiau realybę atspindinčius rezultatus, ieškant papildomų kintamųjų sąveikų su motyvavimo 

pokalbio veiksmingumu motyvacijos bei sveikatai nepalankaus elgesio kitimui, gali atskleisti 

hierarchinė regresinė analizė, dėl to buvo pasirinkta grupių palyginimo bei koreliacijų rezultatus 

pateikti tik prieduose (12 priedo 1-4 lentelės), o tolimesnėje rezultatų analizėje koncentruotis į 

regresinės analizės duomenis. Reiktų paminėti, jog hierarchinė regresinė analizė yra pranašesnė 

dėl dviejų priežasčių: 1) ji leidžia įvertinti nepriklausomų kintamųjų bloko svorį priklausomo 

kintamojo dispersijoje; 2) taip pat ji leidžia įvertinti atskirai kiekvieno konstrukto prognostinę 

vertę priklausomam kintamajam kitų konstruktų kontekste, ko negali atlikti koreliacinė ar grupių 

palyginimo analizė. 

Kaip buvo apžvelgta teorinėje disertacinio darbo dalyje, motyvavimo pokalbis 

reabilitacijos metu yra nukreiptas į sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį. 

Tokiu būdu sustiprinta motyvacija, tikėtina, padės pacientui realiai keisti ir savo sveikatai 

nepalankų elgesį, o tai gerins jo sveikatos būklę ir mažins ar sustabdys IŠL progresavimą. 

Įvertinus mokslinių šaltinių duomenis buvo keliama prielaida, jog motyvavimo pokalbio 

veiksmingumą motyvacijos ir elgesio pokyčiams gali koreguoti tokie psichologiniai veiksniai 

kaip asmenybės bruožai ir emocinė būsena. Dėl šios priežasties trečiame rezultatų analizės etape 

ši prielaida ir buvo tikrinama. Hierarchinės tiesinės regresijos modelių pagalba buvo siekiama 

įvertinti motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su asmenybės bruožais ir emocine būsena, 

į regresinę analizę įtraukiant ir tokiu būdu sukontroliuojant tuos sociodemografinius (amžius, 

lytis, išsilavinimas) bei somatinius (arterinis kraujo spaudimas, žmogaus fizinis pajėgumas) 

veiksnius, kurie remiantis atliktais tyrimais dažnai siejasi su sveikimo ar intervencijų proceso 

sėkme (Burokienė ir kt., 2013; Falvo, 2013; Širdies ligos, 2009; Lodi-Smith et al., 2010; 

Petrulionienė, 2010; Pinto et al., 2013; Rinkūnienė ir kt., 2009; Scholz et al., 2006; WHO, 

2011). Motyvavimo pokalbio veiksmingumo stiprinant motyvaciją ir keičiant elgesį sąsajos su 

psichologiniais veiksniais į regresijos lygtį yra įtraukiamos kaip tiriamosios grupės ir konkretaus 

psichologinio veiksnio sąveika. Statistiškai reikšmingo rezultato atveju tai reiškia, jog 

priklausomai nuo skirtingo psichologinio veiksnio išreikštumo motyvacijos keisti elgesį ar 
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sveikatai nepalankaus elgesio reikšmė reabilitacijos pabaigoje skiriasi poveikio ir lyginamojoje 

grupėse, t.y. priklauso nuo to, ar tiriamajam buvo suteiktos motyvavimo pokalbio konsultacijos, 

ar ne, esant tam pačiam pradiniam motyvacijos ar elgesio įverčiui. 

Hierarchinės tiesinės regresinės analizės modeliuose priklausomais kintamaisiais buvo 

motyvacijos keisti sveikatai nepalankų elgesį (fizinį aktyvumą – svarstymo ir veiksmo stadijos, 

mitybos įpročius – svarstymo ir veiksmo stadijos) bei subjektyviai vertinamo sveikatai 

nepalankaus elgesio (fizinio aktyvumo, mitybos įpročių) įverčiai antrojo matavimo metu, t.y. 

reabilitacijos pabaigoje. Siekiant numatyti tam tikrų įverčių pokyčius moksliniuose tyrimuose 

dažniausiai naudojami du būdai: prognozuojama, kaip antras matavimas priklauso nuo pirmo 

matavimo ir nuo tyrinėjamo veiksnio; arba apskaičiuojamas antro ir pirmo matavimų skirtumas 

kaip naujas kintamasis ir tiriama, kaip šis skirtumas susijęs su tyrinėjamu veiksniu. Nėra 

vienareikšmio atsakymo, kuris iš šių būdų tinkamesnis tęstiniuose eksperimentiniuose 

tyrimuose, tačiau labiausiai įprastas ir mažiausiai trūkumų turintis yra pirmasis (Bedeian, Day, 

1994). Atitinkamai šioje analizėje naudojamų priklausomų kintamųjų pirmojo matavimo 

įverčiai, t.y. reabilitacijos pradžioje, buvo kaskart įtraukiami į regresijos modelius tam, kad jie 

būtų sukontroliuoti ir išvengta grindų-lubų efekto. Siekiant palengvinti rezultatų interpretavimą, 

į regresijos modelius buvo įtraukiami centruoti pagal vidurkį asmenybės bruožų ir emocinės 

būsenos įverčiai. Tiriamosios grupės tipas buvo perkoduotas į pseudokintamąjį, kur lyginamoji 

grupė buvo naudojama kaip referentinė poveikio grupės atžvilgiu. Iš šio pseudokintamojo ir 

centruotų asmenybės bruožų bei emocinės būsenos kintamųjų įverčių buvo sudarytos sąveikos, 

parodančios, ar tam tikras psichologinis veiksnys siejasi su motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo rodikliais. 

Kintamieji į analizę buvo įtraukiami blokais, atsižvelgiant į tematinį kintamųjų panašumą 

bei norint atkleisti su tuo susijusių regresinės analizės blokų svorį: pirmąjį bloką sudarė 

sociodemografiniai veiksniai, į antrąjį papildomai įtraukti somatiniai veiksniai, į trečiąjį – 

pseudokintamasis, atspindintis tiriamąją grupę, bei pradinis priklausomo kintamojo įvertis, į 

ketvirtąjį – kaskart kito centruoto psichologinio veiksnio įvertis, o į penktąjį – pseudokintamojo, 

atspindinčio tiriamąją grupę, ir centruoto psichologinio veiksnio įverčio sąveika. Pristatant 

rezultatus, pagrindiniais šiam tyrimui aktualiais duomenimis bus laikoma statistiškai reikšminga 

tiriamosios grupės ir psichologinio veiksnio sąveika galutiniame, t.y. penktame, regresijos 

modelyje. Tokios sąveikos įtaka priklausomam kintamajam bus vaizduojama braižant tiesines 

diagramas. Tuo tarpu kiti hierarchinės regresinės analizės rezultatai, kur minima sąveika nebus 

statistiškai reikšminga, aptariami glausčiau, o jų duomenys pateikiami tik prieduose. 
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2.2.3.1. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo, stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga 

motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį,  sąsajos su asmenybės bruožais ir 

emocine būsena 

 

Norint pagrįsti ginamąjį teiginį, jog motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant 

sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį siejasi su 

asmenybės bruožais ir emocine būsena, hierarchinės tiesinės regresinės analizės pagalba buvo 

prognozuojami motyvacijos keisti sveikatai nepalankų elgesį, t.y. pasirengimo keisti elgesį 

(fizinį aktyvumą – svarstymo ir veiksmo stadijos, mitybą – svarstymo ir veiksmo stadijos) 

įverčiai reabilitacijos pabaigoje. 

Pirmiausiai buvo siekiama įvertinti motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su 

asmenybės bruožais, numatant motyvaciją keisti fizinį aktyvumą (svarstymo ir veiksmo stadijų 

įverčiams atskirai) reabilitacijos pabaigoje (8 lentelė). Pirmame modelyje, kuris analizuoja 

sociodemografinių veiksnių reikšmę motyvacijai keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) 

reabilitacijos pabaigoje ir nėra statistiškai reikšmingas (F koeficiento p > 0,05) bei paaiškina vos 

2 proc. priklausomo kintamojo dispersijos, nenustatyta nė vieno statistiškai reikšmingo veiksnio 

įtakos. Antrame modelyje be sociodemografinių veiksnių buvo įtraukti somatiniai rodikliai, 

kurie taip pat nebuvo statistiškai reikšmingi. Antrojo modelio prognostinis tikslumas išliko 

statistiškai nereikšmingas ir jis paaiškina panašiai tiek pat priklausomo kintamojo dispersijos 

kaip ir pirmasis. Motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) prognostinį modelį 

papildžius tiriamąją grupę atspindinčiu pseudokintamuoju bei pradiniu motyvacijos keisti fizinį 

aktyvumą (svarstymo stadija) įverčiu, atsiskleidė vienas statistiškai reikšmingas veiksnys – tai 

motyvacija keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos pradžioje. Šis ryšys rodo, 

kad kuo didesnė motyvacija keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos pradžioje, 

tuo ji bus didesnė ir reabilitacijos pabaigoje. Tuo tarpu tiriamosios grupės tipas šiame modelyje 

liko nereikšmingas. Taip pat svarbu paminėti, jog trečiasis modelis yra statistiškai reikšmingas 

(F pokyčio p < 0,05) ir paaiškina apie 32 proc. priklausomo kintamojo dispersijos. Ketvirtojo 

modelio rezultatai, kai prognozuojant motyvaciją keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) 

reabilitacijos pabaigoje be sociodemografinių, somatinių ir tiriamosios grupės bei pradinio 

motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) įverčių į modelį buvo įtrauktas ir 

asmenybės bruožas neurotiškumas, atskleidė, kad modelio prognostinis tikslumas yra statistiškai 

reikšmingas (F koeficiento p < 0,05) ir paaiškina apie 24 proc. priklausomo kintamojo 

dispersijos. Vis dėlto, neurotiškumas nėra statistiškai reikšmingas kaip prognostinis motyvacijos 

keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje veiksnys, tuo tarpu motyvacija 
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keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos pradžioje išlieka kaip statistiškai 

reikšmingas priklausomo kintamojo veiksnys.  

 

8 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą 
(svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į neurotiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys 
veiksniai 

1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,002 -0,012 0,006 0,006 0,011 
Lytis 0,080 -0,006 -0,165 -0,176 -0,266 
Išsilavinimas -0,293 -0,370 0,272 -0,267 -0,360 
AKS (sistolinis)  0,016 0,016 0,016 0,021 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,002 0,001 0,001 0,002 
Tyrimo grupė   0,589 0,582 0,604 
FA_S (T1)   0,564*** 0,569*** 0,588*** 
Neurotiškumas    -0,005 0,038 
Tyrimo grupė x Neurotiškumas    -0,114* 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,027 -0,024 0,3250 0,242 0,268 
F 0,127 0,527 5,752*** 4,986*** 5,066*** 

Pastaba: FA_S (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

Galiausiai, ketvirtą modelį papildžius kintamuoju, atspindinčiu tyrimo grupės ir 

neurotiškumo sąveiką (5 modelis), buvo nustatyta, kad tiek pradinis motyvacijos keisti fizinį 

aktyvumą (svarstymo stadija) įvertis, tiek įtraukta sąveika yra statistiškai reikšmingi. Tai reiškia, 

jog neurotiškumas sustiprina tyrimo grupės faktoriaus įtaką motyvacijos keisti fizinį aktyvumą 

(svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje prognozei. Be to, penktojo modelio prognostinis 

tikslumas yra statistiškai reikšmingas (F koeficiento p < 0,05) ir paaiškina beveik 27 proc. 

priklausomo kintamojo dispersijos. Tai rodo, jog penktasis modelis pagal paaiškinamumą 

tenkina statistines rekomendacijas, kai koreguotasis koeficientas R2 turi būti > 0,25 

(Čekanavičius, Murauskas, 2002).  

Linijinės diagramos (9 paveikslas) X ašyje pavaizduoti centruoto neurotiškumo įverčiai, o 

Y ašyje prognozuojamas motyvacijos keisti fizinį aktyvumą įvertis reabilitacijos pabaigoje. 

Remiantis šia linijine diagrama ir 8 lentelėje pateiktais duomenimis galima teigti, kad poveikio 

grupėje (ištisinė linija) mažėjant neurotiškumui motyvacija keisti fizinį aktyvumą (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje yra aukštesnė, tuo tarpu lyginamojoje grupėje (punktyrinė linija) 

mažėjant neurotiškumui motyvacija keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos 

pabaigoje yra žemesnė, esant tam pačiam pradiniam motyvacijos keisti fizinį aktyvumą 

(svarstymo stadija) įverčiui. Taigi, pacientams, kurių neurotiškumas reabilitacijos pradžioje 

mažiau išreikštas ir jie reabilitacijos metu lankė motyvavimo pokalbio konsultacijas, motyvacija 
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keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje buvo aukštesnė lyginant su 

tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu neurotiškumu, tačiau konsultacijų neturėjo. 

 

 
9 paveikslas. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsaja su neurotiškumu, stiprinant motyvaciją keisti 

fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos laikotarpiu 
 

Siekiant įvertinti motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su kitais asmenybės 

bruožais stiprinant motyvaciją keisti fizinį aktyvumą reabilitacijos laikotarpiu, buvo atliktos dar 

keturios regresinės analizės svarstymo stadijos įverčiams prognozuoti ir penkios veiksmo 

stadijos įverčiams prognozuoti. Galutiniame regresijos modelyje su ekstravertiškumu, kuris yra 

statistiškai reikšmingas (F koeficiento p < 0,05) ir paaiškina apie 26 proc. priklausomo 

kintamojo dispersijos, poveikio grupė ir pradinis motyvacijos keisti fizinį aktyvumą įvertis 

statistiškai reikšmingai prognozuoja aukštesnę motyvaciją keisti fizinį aktyvumą (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje (p < 0,05) (13 priedo 13 lentelė). Tuo tarpu atvirumo, sutarumo 

ir sąmoningumo bruožų reikšmės regresinės analizės atskleidė (13 priedo 15, 17, 19 lentelė), jog 

galutiniuose modeliuose, kurie yra statistiškai reikšmingi (F koeficiento p < 0,05) ir paaiškina 

apie 24-25 proc. priklausomo kintamojo dispersijos, nei šie bruožai ar tiriamoji grupė atskirai, 

nei kiekvieno jų sąveika su tiriamąja grupe statistiškai reikšmingai motyvacijos keisti fizinį 

aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje neprognozuoja (p > 0,05). Aukštesnę 

motyvaciją keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje statistiškai 

reikšmingai prognozuoja tik pradinis motyvacijos keisti fizinį aktyvumą įvertis (p < 0,05), kas 
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rodo, jog kuo didesnė motyvacija keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos 

pradžioje, tuo ji bus didesnė ir reabilitacijos pabaigoje. 

Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su neurotiškumo, ekstravertiškumo, 

atvirumo, sutarumo ir sąmoningumo bruožais stiprinant motyvaciją keisti fizinį aktyvumą 

(veiksmo stadija) reabilitacijos laikotarpiu analizė atskleidė, jog galutiniuose, penktuose, 

regresijų modeliuose, kurie yra statistiškai reikšmingi (F koeficiento p < 0,05) ir paaiškina apie 

13-18 proc. priklausomo kintamojo dispersijos, šie bruožai ar kiekvieno jų sąveika su tiriamąja 

grupe statistiškai reikšmingai motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (veiksmo stadija) reabilitacijos 

pabaigoje neprognozuoja (p > 0,05). Tuo tarpu visais šiais atvejais poveikio grupė, 

nepriklausomai nuo asmenybės bruožų išreikštumo, statistiškai reikšmingai prognozuoja 

aukštesnę motyvaciją keisti fizinį aktyvumą (veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje (p < 0,05) 

(13 priedo 12, 14, 16, 18, 20 lentelės), kas atkartoja blokuotųjų duomenų dispersinės analizės 

rezultatus (žr. 2.2.2.1. skyrelį „Motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant sergančiųjų IŠL 

motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį“) ir dar kartą patvirtina motyvavimo pokalbio 

veiksmingumą stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti fizinį aktyvumą (veiksmo stadija) 

reabilitacijos laikotarpiu. Taip pat reikėtų paminėti, jog galutiniuose šių regresinių analizių 

modeliuose aukštesnę motyvaciją keisti fizinį aktyvumą (veiksmo stadija) reabilitacijos 

pabaigoje prognozuoja ir motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (veiksmo stadija) įvertis 

reabilitacijos pradžioje (p < 0,05), o tai reiškia, jog didesnė motyvacija keisti fizinį aktyvumą 

(veiksmo stadija) reabilitacijos pradžioje siejasi su didesne motyvacija ir reabilitacijos 

pabaigoje. 

Toliau, siekiant įvertinti motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su asmenybės 

bruožais stiprinant motyvaciją keisti mitybos įpročius reabilitacijos laikotarpiu, buvo atliktos 

penkios regresinės analizės svarstymo stadijos įverčiams prognozuoti ir taip pat penkios – 

veiksmo stadijos įverčiams prognozuoti. Neurotiškumo, ekstravertiškumo, atvirumo, sutarumo ir 

sąmoningumo bruožų analizė atskleidė (13 priedo 21, 23, 25, 27, 28 lentelės), jog galutiniuose 

regresijų modeliuose, kurie yra statistiškai reikšmingi (F koeficiento p < 0,05) ir paaiškina apie 

28-31 proc. priklausomo kintamojo dispersijos, tyrimo grupė bei kiekvienas iš asmenybės 

bruožų kaip atskiri veiksniai, o tuo pačiu ir bruožų sąveika su tiriamąja grupe nebuvo statistiškai 

reikšmingi motyvacijai keisti mitybos įpročius (svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje 

prognozuoti (p > 0,05). Tuo tarpu aukštesnę motyvaciją keisti mitybos įpročius (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje statistiškai reikšmingai prognozuoja tik motyvacijos keisti 

mitybos įpročius (svarstymo stadija) įvertis reabilitacijos pradžioje (p < 0,05), kas rodo, jog kuo 

didesnė motyvacija keisti mitybos įpročius (svarstymo stadija) reabilitacijos pradžioje, tuo ji bus 

didesnė ir reabilitacijos pabaigoje. 



101 

Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su neurotiškumo, ekstravertiškumo, atvirumo 

ir sąmoningumo bruožais stiprinant motyvaciją keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) 

reabilitacijos laikotarpiu analizė atskleidė, jog galutiniuose regresijų modeliuose, kurie yra 

statistiškai reikšmingi (F koeficiento p < 0,05) ir paaiškina apie 25-30 proc. priklausomo 

kintamojo dispersijos, šie bruožai ar kiekvieno jų sąveika su tiriamąja grupe statistiškai 

reikšmingai motyvacijos keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje 

neprognozuoja (p > 0,05), tačiau visais šiais atvejais poveikio grupė, nepriklausomai nuo 

asmenybės bruožų išreikštumo, statistiškai reikšmingai prognozuoja aukštesnę motyvaciją 

mitybos įpročių pokyčiams (veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje (p < 0,05) (13 priedo 22, 

24, 26, 29 lentelės). Pastarasis rezultatas vėlgi atkartoja blokuotųjų duomenų dispersinės 

analizės rezultatus (žr. 2.2.2.1. skyrelį „Motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant 

sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį“) ir tuo pačiu patvirtina 

motyvavimo pokalbio veiksmingumą stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti mitybos 

įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos laikotarpiu. Taip pat reikėtų paminėti, jog visais šiais 

atvejais aukštesnę motyvaciją keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje 

prognozuoja ir aukštesnis sistolinis kraujo spaudimas bei pradinis motyvacijos mitybos įpročių 

pokyčiams (veiksmo stadija) įvertis (p < 0,05), o tai reiškia, jog aukštesnis sistolinis kraujo 

spaudimas bei stipresnė motyvacija keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos 

pradžioje siejasi su didesne motyvacija reabilitacijos pabaigoje. 

Galiausiai regresinė analizė, kurios galutinis modelis yra statistiškai reikšmingas (F 

koeficiento p < 0,05) ir paaiškina apie 28 proc. priklausomo kintamojo dispersijos, atskleidė (9 

lentelė), jog sutarumas kaip atskiras veiksnys nebuvo statistiškai reikšmingas motyvacijai keisti 

mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje prognozuoti (p > 0,05), tačiau 

tiriamosios grupės bei grupės ir sutarumo sąveika prognozei statistiškai reikšminga (p < 0,05). 

Taipogi aukštesnę motyvaciją keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje 

prognozuoja aukštesnis sistolinis kraujo spaudimas bei aukštesnis pradinis motyvacijos keisti 

mitybos įpročius (veiksmo stadija) įvertis (p < 0,05).  

Remiantis linijine diagrama (10 paveikslas) ir 9 lentelėje pateiktais duomenimis galima 

teigti, kad poveikio grupėje mažėjant sutarumui motyvacija keisti mitybos įpročius (veiksmo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje yra aukštesnė, tuo tarpu lyginamojoje grupėje mažėjant 

sutarumui motyvacija keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje yra 

žemesnė, esant tam pačiam pradiniam motyvacijos keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) 

įverčiui. Taigi, pacientams, kurių sutarumas reabilitacijos pradžioje mažiau išreikštas ir jie 

reabilitacijos metu lankė motyvavimo pokalbio konsultacijas, motyvacija mitybos įpročių 
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pokyčiams prieš išvykstant į namus buvo aukštesnė lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai 

išreikštu sutarumu, bet  konsultacijų neturėjo. 

 

9 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (veiksmo stadija) 
reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į sutarumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys 
veiksniai 

1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,006 0,001 -0,011 -0,012 -0,018 
Lytis 0,676 0,758 0,292 0,260 0,266 
Išsilavinimas -0,132 -0,277 -0,147 -0,143 -0,066 
AKS (sistolinis)  0,023 0,031** 0,030** 0,030** 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,002 0,003 0,002 0,002 
Tyrimo grupė   1,499** 1,489** 1,570** 
Mit_V (T1)   0,484*** 0,476*** 0,435*** 
Sutarumas    0,019 0,071 
Tyrimo grupė x Sutarumas   -0,121* 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,012 0,002 0,265 0,262 0,282 
F 0,425 1,064 8,523*** 7,486*** 7,369*** 

Pastaba: Mit_V (T1) – pasirengimo keisti mitybą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p 
< 0,01; ***. p < 0,001. 

 

 
10 paveikslas. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsaja su sutarumu, stiprinant motyvaciją keisti 

mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos laikotarpiu 
 

Toliau hierarchinės tiesinės regresinės analizės pagalba buvo siekiama įvertinti 

motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su emocine būsena stiprinant motyvaciją keisti 

fizinį aktyvumą (svarstymo ir veiksmo stadijų įverčiams atskirai) reabilitacijos laikotarpiu. 

Regresinė analizė, kurios galutinis modelis yra statistiškai reikšmingas (F koeficiento p < 0,05) 
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ir paaiškina apie 27 proc. priklausomo kintamojo dispersijos (10 lentelė), atskleidė, jog tyrimo 

grupė bei nerimastingumas kaip atskiri veiksniai nebuvo statistiškai reikšmingi motyvacijai 

keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje prognozuoti (p > 0,05), tačiau 

jų tarpusavio sąveika bei pradinis motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) įvertis 

prognozei statistiškai reikšmingi (p < 0,05).  

 
10 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą 
(svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į nerimastingumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys 
veiksniai 

1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,010 -0,011 0,008 0,008 0,010 
Lytis -0,704 -0,697 -0,641 -0,708 -1,019 
Išsilavinimas -0,359 -0,449 -0,143 -0,145 -0,282 
AKS (sistolinis)  0,009 0,011 0,011 0,015 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,002 0,003 0,004 
Tyrimo grupė   0,560 0,597 0,469 
FA_S (T1)   0,557*** 0,543*** 0,566*** 
Nerimastingumas    0,026 0,093 
Tyrimo grupė x Nerimastingumas   -0,304* 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,013 -0,031 0,245 0,237 0,270 
F 0,634 0,466 5,073*** 4,421*** 4,620*** 

Pastaba: FA_S (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

Remiantis linijine diagrama (11 paveikslas) ir 10 lentelėje pateiktais duomenimis galima 

teigti, kad poveikio grupėje mažėjant nerimastingumui motyvacija keisti fizinį aktyvumą 

(svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje yra aukštesnė, tuo tarpu lyginamojoje grupėje 

mažėjant nerimastingumui motyvacija keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos 

pabaigoje yra žemesnė, esant tam pačiam pradiniam motyvacijos keisti fizinį aktyvumą 

(svarstymo stadija) įverčiui. Taigi, galima teigti, jog pacientams, kurių nerimastingumas 

reabilitacijos pradžioje mažiau išreikštas ir jie reabilitacijos metu lankė motyvavimo pokalbio 

konsultacijas, motyvacija keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) prieš išvykstant į namus 

buvo palankesnė sveikatai lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu nerimastingumu, 

bet konsultacijų neturėjo. 
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11 paveikslas. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsaja su nerimastingumu, stiprinant motyvaciją 

keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos laikotarpiu 
 
Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajos su depresiškumu, stiprinant motyvaciją 

keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje, analizė taip pat atskleidė, jog 

penktame regresijos modelyje, kuris yra statistiškai reikšmingas (F koeficiento p < 0,05) ir 

paaiškina apie 28 proc. priklausomo kintamojo dispersijos, tyrimo grupė bei depresiškumas kaip 

atskiri veiksniai nebuvo statistiškai reikšmingi motyvacijai keisti fizinį aktyvumą (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje prognozuoti (p > 0,05), tačiau jų tarpusavio sąveika bei pradinis 

motyvacijos keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) įvertis prognozei statistiškai reikšmingi 

(11 lentelė).  

Remiantis linijine diagrama (12 paveikslas) ir 11 lentelėje pateiktais duomenimis galima 

pastebėti, jog poveikio grupėje mažėjant depresiškumui motyvacija keisti fizinį aktyvumą 

(svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje yra aukštesnė, tuo tarpu lyginamojoje grupėje 

mažėjant depresiškumui motyvacija keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos 

pabaigoje yra žemesnė, esant tam pačiam pradiniam motyvacijos keisti fizinį aktyvumą 

(svarstymo stadija) įverčiui. Taigi, galima teigti, jog pacientams, kurių depresiškumas 

reabilitacijos pradžioje mažiau išreikštas ir jie reabilitacijos metu lankė motyvavimo pokalbio 

konsultacijas, motyvacija keisti fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) prieš išvykstant į namus 

buvo aukštesnė lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu depresiškumu, tačiau 

konsultacijų neturėjo. 
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11 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą 
(svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į depresiškumą ir tyrimo grupę 
Prognozuojantys 
veiksniai 

1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,010 -0,011 0,008 0,007 0,011 
Lytis -0,704 -0,697 -0,641 -0,649 -0,929 
Išsilavinimas -0,359 -0,449 -0,143 -0,145 -0,232 
AKS (sistolinis)  0,009 0,011 0,010 0,015 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,002 0,002 0,004 
Tyrimo grupė   0,560 0,556 0,558 
FA_S (T1)   0,557*** 0,550*** 0,596*** 
Depresiškumas    0,022 0,145 
Tyrimo grupė x Depresiškumas   -0,407** 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,013 -0,031 0,245 0,236 0,280 
F 0,634 0,466 5,073*** 4,397*** 4,799*** 

Pastaba: FA_S (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

 
12 paveikslas. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsaja su depresiškumu, stiprinant motyvaciją keisti 

fizinį aktyvumą (svarstymo stadija) reabilitacijos laikotarpiu 
 

Taip pat, ieškant motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su emocine būsena, 

stiprinant motyvaciją keisti fizinį aktyvumą (veiksmo stadija) reabilitacijos laikotarpiu, 

hierarchinės regresinės analizės rezultatai atskleidė (13 priedo 30-31 lentelės), jog galutiniai 

modeliai paaiškina tik apie 8-11 proc. priklausomo kintamojo dispersijos, o tyrimo grupė bei 

emocinė būsena (nerimastingumas ir depresiškumas) kaip atskiri veiksniai, ir emocinės būsenos 
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bei tiriamosios grupės sąveika nebuvo statistiškai reikšmingi motyvacijai keisti fizinį aktyvumą 

(veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje prognozuoti (p > 0,05). Vienintelis statistiškai 

reikšmingas kintamasis prognozuojant motyvaciją keisti fizinį aktyvumą (veiksmo stadija) 

reabilitacijos pabaigoje šiais atvejais – tai aukštesnė motyvacija keisti fizinį aktyvumą (veiksmo 

stadija) reabilitacijos pradžioje (p > 0,05). 

Toliau regresinė analizė buvo atlikta siekiant įvertinti motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo sąsajas su emocine būsena stiprinant motyvaciją keisti mitybos įpročius 

(svarstymo ir veiksmo stadijų įverčiams atskirai) reabilitacijos laikotarpiu. Visų pirma, 

prognozuojant motyvaciją keisti mitybos įpročius (svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje, 

regresinių analizių rezultatai atskleidė, jog galutiniai modeliai yra statistiškai reikšmingi ir 

paaiškina apie 25-26 proc. priklausomo kintamojo dispersijos, o tyrimo grupė bei 

nerimastingumas ar depresiškumas kaip atskiri veiksniai, taip pat tyrimo grupės bei 

nerimastingumo ar depresiškumo sąveika nebuvo statistiškai reikšmingi motyvacijai keisti 

mitybos įpročius (svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje prognozuoti (p > 0,05) (13 priedo 

32, 34 lentelės). Vienintelis statistiškai reikšmingas kintamasis prognozuojant aukštesnę 

motyvaciją keisti mitybos įpročius (svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje šiais atvejais – tai 

aukštesnė pradinė motyvacijos keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos pradžioje 

reikšmė (p > 0,05). 

Ieškant motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su emocine būsena, stiprinant 

motyvaciją keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje, atlikta regresinė 

analizė atskleidė, jog galutiniuose modeliuose, kurie yra statistiškai reikšmingi (F koeficiento p 

< 0,05) ir paaiškina apie 24-26 proc. priklausomo kintamojo dispersijos, nerimastingumo ar 

depresiškumo sąveika su tiriamąja grupe statistiškai reikšmingai motyvacijos keisti mitybos 

įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje neprognozuoja (p > 0,05), tačiau abiem šiais 

atvejais poveikio grupė, nepriklausomai nuo emocinės būsenos išreikštumo, statistiškai 

reikšmingai prognozuoja aukštesnę motyvaciją keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) 

reabilitacijos pabaigoje (p < 0,05) (13 priedo 33 ir 35 lentelės). Pastarasis rezultatas vėlgi 

atkartoja blokuotųjų duomenų dispersinės analizės rezultatus (žr. 2.2.2.1. skyrelį „Motyvavimo 

pokalbio veiksmingumas stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti sveikatai nepalankų 

elgesį“) ir tuo pačiu dar kartą patvirtina motyvavimo pokalbio veiksmingumą stiprinant 

sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos laikotarpiu. 

Taipogi aukštesnę motyvaciją keisti mitybos įpročius (veiksmo stadija) reabilitacijos pabaigoje 

prognozuoja ir aukštesnis sistolinis kraujo spaudimas, aukštesnis pradinis motyvacijos keisti 

mitybos įpročius (veiksmo stadija) įvertis bei labiau išreikštas nerimastingumas (p < 0,05), tuo 



107 

tarpu depresiškumas kaip atskiras veiksnys motyvacijai mitybos įpročių pokyčiams (veiksmo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje nėra reikšmingas (p > 0,05). 

Apibendrinant regresinės analizės rezultatus, skirtus nustatyti motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo sąsajas su asmenybės bruožais ir emocine būsena, prognozuojant motyvaciją 

keisti fizinį aktyvumą bei mitybos įpročius reabilitacijos pabaigoje, galima teigti, jog 

motyvavimo pokalbio veiksmingumas siejasi su asmenybės bruožu neurotiškumu stiprinant 

motyvaciją svarstyti apie sveikatai palankius fizinio aktyvumo pokyčius bei su asmenybės 

bruožu sutarumu stiprinant motyvaciją vykdyti sveikatai palankius mitybos įpročių pokyčius 

reabilitacijos laikotarpiu. Taip pat motyvavimo pokalbio veiksmingumas siejasi tiek su 

nerimastingumu, tiek su depresiškumu stiprinant motyvaciją svarstyti apie sveikatai palankius 

fizinio aktyvumo pokyčius reabilitacijos laikotarpiu. Taigi, trečias ginamasis teiginys, jog 

motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją 

keisti sveikatai nepalankų elgesį siejasi su asmenybės bruožais ir emocine būsena, pasitvirtino iš 

dalies. 

 

2.2.3.2. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo, keičiant sergančiųjų išemine širdies liga 

sveikatai nepalankų elgesį, sąsajos su asmenybės bruožais ir emocine būsena 

 

Siekiant pagrįsti ginamąjį teiginį, jog motyvavimo pokalbio veiksmingumas keičiant 

sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai nepalankų elgesį siejasi su asmenybės bruožais ir 

emocine būsena, hierarchinės tiesinės regresinės analizės pagalba buvo prognozuojami 

subjektyviai vertinto elgesio (fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių) įverčiai reabilitacijos 

pabaigoje. Buvo laikomasi to paties hierarchinės tiesinės regresijos penkių modelių sudarymo 

principo, kaip ir motyvacijos keisti sveikatai nepalankų elgesį prognozavimo atvejais. 

Pirmiausiai buvo siekiama įvertinti motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su 

asmenybės bruožais keičiant fizinį aktyvumą reabilitacijos laikotarpiu (12 lentelė). Regresinė 

analizė atskleidė, jog galutiniame regresijos modelyje, kuris yra statistiškai reikšmingas (F 

koeficiento p < 0,05) ir paaiškina daugiau nei 26 proc. priklausomo kintamojo dispersijos, 

tyrimo grupė bei neurotiškumas kaip atskiri veiksniai nebuvo statistiškai reikšmingi fizinio 

aktyvumo prognozei reabilitacijos pabaigoje (p > 0,05), tačiau jų tarpusavio sąveika bei pradinis 

fizinio aktyvumo įvertis prognozei buvo statistiškai reikšmingi (p < 0,05). Tai reiškia, jog 

neurotiškumas sustiprina motyvavimo pokalbio veiksmingumą keičiant fizinį aktyvumą 

reabilitacijos laikotarpiu, nes antrame rezultatų analizės etape atlikus dispersinę analizę metodas 

nebuvo veiksmingas.  
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12 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis fizinio aktyvumo įpročiams reabilitacijos 
pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į neurotiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys 
veiksniai 

1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,020 0,027* 0,017 0,017 0,015 
Lytis -0,244 -0,199 -0,044 -0,047 -0,008 
Išsilavinimas 0,021 0,041 0,185 0,186 0,231 
AKS (sistolinis)  -0,006 -0,003 -0,003 -0,006 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,001 0,001 0,005 
Tyrimo grupė   -0,159 -0,161 -0,170 
FA (T1)   0,427*** 0,426*** 0,435*** 
Neurotiškumas    -0,002 -0,021 
Tyrimo grupė x Neurotiškumas    0,050* 
Modelio rodikliai     
Koreguotasis R2 0,016 0,025 0,241 0,233 0,263 
F 1,559 1,518 5,527*** 4,788*** 4,955*** 

Pastaba: FA (T1) – fizinio aktyvumo įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

Remiantis linijine diagrama (13 paveikslas) ir 12 lentelėje pateiktais duomenimis galima 

teigti, kad poveikio grupėje didėjant neurotiškumui fizinis aktyvumas reabilitacijos pabaigoje 

yra didesnis, tuo tarpu lyginamojoje grupėje atvirkščiai – didėjant neurotiškumui fizinis 

aktyvumas reabilitacijos pabaigoje yra mažesnis, esant tam pačiam pradiniam fizinio aktyvumo 

įverčiui. Taigi, pacientams, kurių neurotiškumas reabilitacijos pradžioje buvo labiau išreikštas ir 

jie reabilitacijos metu lankė motyvavimo pokalbio konsultacijas, fizinis aktyvumas prieš 

išvykstant į namus buvo didesnis lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu 

neurotiškumu, tačiau konsultacijų neturėjo. 
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13 paveikslas. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsaja su neurotiškumu, keičiant fizinio aktyvumo 

įpročius reabilitacijos laikotarpiu 
 

Siekiant įvertinti motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su kitais asmenybės 

bruožais, keičiant fizinį aktyvumą reabilitacijos laikotarpiu, buvo atliktos dar keturios regresinės 

analizės su kiekvienu asmenybės bruožu atskirai, laikantis to paties hierarchinės tiesinės 

regresijos penkių modelių principo. Ekstravertiškumo, atvirumo, sutarumo ir sąmoningumo 

bruožų analizė atskleidė (13 priedo 1-4 lentelės), jog galutiniuose modeliuose, kurie visais 

atvejais statistiškai reikšmingi (F koeficiento p < 0,05) ir paaiškina 22-29 proc. priklausomo 

kintamojo dispersijos, nei šie bruožai ar tiriamoji grupė atskirai, nei kiekvieno bruožo sąveika su 

tiriamąja grupe statistiškai reikšmingai fizinio aktyvumo reabilitacijos pabaigoje neprognozuoja 

(p > 0,05). Vienintelis statistiškai reikšmingas veiksnys galutiniuose regresijų modeliuose – tai 

fizinio aktyvumo įvertis reabilitacijos pradžioje (p < 0,05), o tai reiškia, jog kuo didesnis fizinis 

aktyvumas reabilitacijos pradžioje, tuo jis bus didesnis ir pabaigoje. 

Taip pat analizė buvo atlikta siekiant nustatyti motyvavimo pokalbio veiksmingumo 

sąsajas su asmenybės bruožais keičiant mitybos įpročius reabilitacijos laikotarpiu. 

Neurotiškumo, ekstravertiškumo, atvirumo, sutarumo ir sąmoningumo bruožų analizė atskleidė 

(13 priedo 5-9 lentelės), jog galutiniuose regresijos modeliuose, kurie paaiškina vos 5-8 proc. 

priklausomo kintamojo dispersijos, tyrimo grupė bei kiekvienas iš asmenybės bruožų kaip 

atskiri veiksniai, o tuo pačiu ir jų tarpusavio sąveika nebuvo statistiškai reikšmingi mitybos 

įpročiams reabilitacijos pabaigoje prognozuoti (p > 0,05). Vienintelis statistiškai reikšmingas 
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veiksnys galutiniuose regresijų modeliuose – aukštesnis mitybos įpročių įvertis reabilitacijos 

pradžioje, prognozuojantis geresnius mitybos įpročius reabilitacijos pabaigoje (p < 0,05). 

Toliau hierarchinės tiesinės regresinės analizės pagalba buvo siekiama įvertinti 

motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su emocine būsena keičiant su sveikata susijusį 

elgesį (fizinį aktyvumą ir mitybos įpročius reabilitacijos laikotarpiu. Pirmiausiai buvo atlikta 

analizė fiziniam aktyvumui reabilitacijos pabaigoje prognozuoti. Regresinės analizės rezultatai 

atskleidė (13 priedo 10-11 lentelės), jog galutiniuose modeliuose, kurie abiem atvejais 

statistiškai reikšmingi (F koeficiento p < 0,05) ir paaiškina apie 20 proc. priklausomo kintamojo 

dispersijos, tyrimo grupė bei emocinė būsena (nerimastingumas ir depresiškumas) kaip atskiri 

veiksniai, o tuo pačiu ir emocinės būsenos bei tiriamosios grupės sąveika nebuvo statistiškai 

reikšmingi fiziniam aktyvumui reabilitacijos pabaigoje prognozuoti (p > 0,05). Vėlgi, vienintelis 

statistiškai reikšmingas veiksnys galutiniuose regresijų modeliuose – tai aukštesnis sveikos 

mitybos įpročių įvertis reabilitacijos pradžioje (p < 0,05). 

Galiausiai regresinė analizė buvo atlikta motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajoms su 

emocine būsena keičiant mitybos įpročius reabilitacijos laikotarpiu prognozuoti. Rezultatai 

atskleidė, jog tyrimo grupė bei nerimastingumas kaip atskiri veiksniai nebuvo statistiškai 

reikšmingi mitybos įpročiams reabilitacijos pabaigoje prognozuoti (p > 0,05), tačiau jų 

tarpusavio sąveika prognozei statistiškai reikšminga (13 lentelė). Taip pat, statistiškai 

reikšmingas ir pradinis mitybos įpročių įvertis reabilitacijos pradžioje (p < 0,05). Vis dėlto, nors 

penktasis regresijos modelis ir statistiškai reikšmingas (F koeficiento p < 0,05), šie rezultatai 

turėtų būti vertinami atsargiai, kadangi paaiškina tik apie 8 proc. (koreguotasis R2 = 0,082) 

mitybos įpročių dispersijos reabilitacijos pabaigoje.  

 
13 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis mitybos įpročiams reabilitacijos pabaigoje 
paaiškinti atsižvelgiant į nerimastingumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys 
veiksniai 

1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,005 0,005 0,001 0,001 0,001 
Lytis -0,305 -0,302 -0,295 -0,282 -0,321 
Išsilavinimas 0,161 0,142 0,155 0,155 0,182 
AKS (sistolinis)  0,004 0,003 0,003 0,002 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,005 0,000 0,000 0,005 
Tyrimo grupė   0,219 0,206 0,123 
Mityba (T1)   0,213** 0,210** 0,196** 
Nerimastingumas    -0,006 0,020 
Tyrimo grupė x Nerimastingumas   -0,118* 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,008 0,000 0,058 0,051 0,082 
F 1,366 1,006 2,197* 1,919 2,360* 

Pastaba: Mityba (T1) – mitybos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
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Remiantis linijine diagrama (14 paveikslas) ir 13 lentelėje pateiktais duomenimis galima 

pastebėti, jog poveikio grupėje mažėjant nerimastingumui mitybos įpročiai reabilitacijos 

pabaigoje yra palankesni sveikatai, tuo tarpu lyginamojoje grupėje mažėjant nerimastingumui 

mitybos įpročiai reabilitacijos pabaigoje yra mažiau palankūs sveikatai, esant tam pačiam 

pradiniam mitybos įpročių įverčiui. Taigi, pacientams, kurių nerimastingumas reabilitacijos 

pradžioje mažiau išreikštas ir jie reabilitacijos metu lankė motyvavimo pokalbio konsultacijas, 

mitybos įpročiai prieš išvykstant į namus buvo palankesni sveikatai nei tiems, kurie atvyko su 

panašia nerimastingumo būsena, bet konsultacijų neturėjo. 

 

 
14 paveikslas. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsaja su nerimastingumu, keičiant mitybos įpročius 

reabilitacijos laikotarpiu 
 

Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajos su depresiškumu mitybos įpročiams 

reabilitacijos pabaigoje prognozuoti analizė taip pat atskleidė (14 lentelė), jog galutiniame 

regresijos modelyje tyrimo grupė bei depresiškumas kaip atskiri veiksniai nebuvo statistiškai 

reikšmingi mitybos įpročiams reabilitacijos pabaigoje prognozuoti (p > 0,05), tačiau jų 

tarpusavio sąveika bei pradinis mitybos įpročių įvertis prognozei buvo statistiškai reikšmingi (p 

< 0,05). Vėlgi, kaip ir nerimastingumo analizės atveju, penktasis regresijos modelis yra 

statistiškai reikšmingas (p < 0,05), tačiau paaiškina tik apie 8 proc. (koreguotasis R2 = 0,080) 

mitybos įpročių dispersijos reabilitacijos pabaigoje. Dėl šios priežasties rezultatus reikėtų 

vertinti atsargiai. 
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14 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis mitybos įpročiams reabilitacijos pabaigoje 
paaiškinti atsižvelgiant į depresiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys 
veiksniai 

1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,004 0,004 0,000 0,001 0,001 
Lytis -0,287 -0,281 -0,270 -0,256 -0,256 
Išsilavinimas 0,167 0,149 0,162 0,157 0,148 
AKS (sistolinis)  0,003 0,003 0,003 0,001 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,005 0,000 0,000 0,005 
Tyrimo grupė   0,209 0,199 0,133 
Mityba (T1)   0,213** 0,209** 0,220** 
Depresiškumas    -0,019 0,032 
Tyrimo grupė x Depresiškumas   -0,120* 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,006 -0,002 0,055 0,051 0,080 
F 1,296 0,950 2,137* 1,924 2,326* 

Pastaba: Mityba (T1) – mitybos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

Remiantis linijine diagrama (15 paveikslas) ir 14 lentelėje pateiktais duomenimis galima 

pastebėti panašias tendencijas kaip ir nerimastingumo atveju – poveikio grupėje mažėjant 

depresiškumui mitybos įpročiai reabilitacijos pabaigoje yra palankesni sveikatai, tuo tarpu 

lyginamojoje grupėje mažėjant depresiškumui mitybos įpročiai reabilitacijos pabaigoje yra 

mažiau palankūs sveikatai, esant tam pačiam pradiniam mitybos įpročių įverčiui. Taigi, 

pacientams, kurių depresiškumas reabilitacijos pradžioje mažiau išreikštas ir jie reabilitacijos 

metu lankė motyvavimo pokalbio konsultacijas, mitybos įpročiai prieš išvykstant į namus buvo 

palankesni sveikatai nei tiems, kurie atvyko su panašia depresiškumo būsena, tačiau konsultacijų 

neturėjo. 
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15 paveikslas. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsaja su depresiškumu, keičiant mitybos įpročius 

reabilitacijos laikotarpiu 
 

Apibendrinant regresinės analizės rezultatus, skirtus nustatyti motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo sąsajas su asmenybės bruožais ir emocine būsena, prognozuojant  subjektyviai 

vertinamą fizinį aktyvumą bei mitybą reabilitacijos pabaigoje, galima teigti, jog iš visų penkių 

asmenybės bruožų vienintelis neurotiškumas siejasi su motyvavimo pokalbio veiksmingumu, 

numatant sveikatai palankų subjektyviai vertinamo fizinio aktyvumo kitimą reabilitacijos 

laikotarpiu. Tuo tarpu emocinę būseną apibūdinantys nerimastingumas bei depresiškumas siejasi 

su motyvavimo pokalbio veiksmingumu, numatant sveikatai palankių subjektyviai vertinamų 

mitybos įpročių kitimą reabilitacijos laikotarpiu. Taigi, ketvirtas ginamasis teiginys, jog 

motyvavimo pokalbio veiksmingumas keičiant sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai 

nepalankų elgesį siejasi su asmenybės bruožais ir emocine būsena, pasitvirtino iš dalies. 
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2.3. Rezultatų aptarimas 

 

Neinfekcinių lėtinių ligų plitimas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje skatina ieškoti 

priežasčių ir jų įveikimo priemonių, galinčių sumažinti egzistuojančios problemos mastą. 

Statistika byloja, jog kraujotakos sistemos ligos ir ypač joms priskiriama išeminė širdies liga 

(IŠL), yra vienos labiausiai paplitusių ir vis dar dažnėjančių neinfekcinių lėtinių ligų. IŠL rizikos 

veiksniams priskiriami sociodemografiniai, somatiniai, psichologiniai ar su sveikatai nepalankiu 

elgesiu susiję rizikos veiksniai, tačiau būtent pastarieji minimi kaip didžiausią įtaką turintys, 

kurių koregavimas gali sumažinti tiek IŠL atsiradimo, tiek ir progresavimo riziką. Nors sveikatai 

nepalankaus elgesio žala įrodyta seniai, tačiau domėjimasis šia sritimi nesibaigia iki šių dienų, 

kas rodo, kokia vis dar aktuali yra sveikatai nepalankaus elgesio problema.  

Atsižvelgiant į tai, jog susirgusieji IŠL gali turėti palankias aplinkybes sveiko gyvenimo 

būdo formavimui reabilitacinio gydymo metu, svarbu sutelkti dėmesį į prevencijos stiprinimą 

šioje grandyje. Reikia pripažinti, jog fizinės sveikatos atstatymas yra prioritetinis reabilitacijos 

uždavinys ne tik medicininiam personalui, bet ir pacientams, tačiau didėjantys kraujotakos 

sistemos ligų skaičiai verčia abejoti naudojamų IŠL prevencijos programų efektyvumu. 

Pastebima, jog psichologiniai pacientų sunkumai IŠL reabilitacijoje paliekami nuošalyje, todėl 

tikėtina, jog didesnis dėmesys psichologinei pagalbai galėtų padėti pacientams lengviau atstatyti 

ne tik fizinę, bet ir psichosocialinę gerovę. Kadangi reabilitacijos metu siekiama koreguoti 

sveikatai nepalankaus elgesio įpročius, o motyvavimo pokalbis, kaip psichologinis poveikio 

metodas, gali sustiprinti pacientų motyvaciją keisti savo sveikatai nepalankų elgesį, tokia 

intervencija ilgainiui turėtų paskatinti ir elgesio pokyčius. Tuo pačiu svarbu akcentuoti, jog tokie 

psichologiniai veiksniai kaip asmenybės bruožai ar emocinė būsena gali nulemti paciento 

pokyčių galimybes, todėl siekiant efektyvesnės reabilitacijos bei IŠL progresavimo mažinimo 

turėtų būti į juos atsižvelgta. Taigi, šio disertacinio darbo mokslinė problema yra susijusi su 

prielaida, jog sėkminga IŠL prevencija reabilitacijoje priklauso ne tik nuo fizinę sveikatą, bet ir 

psichosocialinę gerovę atstatančių intervencijų reabilitacijos metu, susijusių su gyvenimo būdo 

pokyčių koregavimu. 

Susiejant IŠL problematiką, priežastis bei galimus psichologinius sprendimo būdus buvo 

iškeltas šio disertacinio darbo tikslas – ištirti motyvavimo pokalbio veiksmingumą stiprinant 

sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį ir keičiant subjektyviai vertinamą 

šį elgesį reabilitacijos laikotarpiu bei praėjus trims mėnesiams po jo ir nustatyti metodo 

veiksmingumo sąsajas su asmenybės bruožais bei emocine būsena. Siekiant įgyvendinti tikslą, 

buvo išsikelti uždaviniai, kuriuos vykdant buvo atliekamas kvazieksperimentas reabilitacijos 

ligoninėje, kur poveikio grupės tiriamieji buvo konsultuojami motyvavimo pokalbiu ir tokiu 
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būdu buvo skatinama jų motyvacija keisti sveikatai nepalankų elgesį. Taip pat buvo renkami ir 

lyginamosios grupės duomenys, tačiau šie pacientai dalyvavo tik įprastinėje reabilitacijos 

programoje. Siekiant ištirti, ar motyvavimo pokalbis yra veiksmingas keičiant sergančiųjų IŠL 

motyvaciją bei sveikatai nepalankų elgesį, buvo lyginami poveikio bei lyginamosios grupių 

motyvacijos ir elgesio rodiklių pokyčiai reabilitacijos eigoje bei praėjus trims mėnesiams po 

reabilitacijos. Galiausiai, buvo tikimasi nustatyti, ar motyvavimo pokalbio veiksmingumas, 

stiprinant motyvaciją ar keičiant elgesį, siejasi su sergančiųjų IŠL asmenybės bruožais bei 

emocine būsena. Taigi, toliau bus apžvelgiami disertacinio darbo ginamieji teiginiai, juos 

patvirtinantys arba paneigiantys disertacinio tyrimo rezultatai, jų palyginimas su kitų panašių 

tyrimų rezultatais, aptariama teorinė ir praktinė reikšmė, gairės tolesniems tyrimams bei 

keliamos gautų rezultatų prielaidos. 

 

2.3.1. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant motyvaciją ir keičiant subjektyviai 

vertinamą elgesį 

 

Siekiant įvertinti motyvavimo pokalbio veiksmingumą sergančiųjų IŠL motyvacijos ir 

elgesio pokyčiams, buvo keliami du ginamieji teiginiai – vienas jų susijęs su metodo 

veiksmingumu stiprinant motyvaciją elgesio pokyčiams, o kitas – keičiant sveikatai nepalankų 

elgesį. Buvo analizuojami trijų tyrimo etapų rezultatai – motyvacijos bei elgesio apraiškos 

reabilitacijos pradžioje, pabaigoje ir praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos. 

Iš pradžių buvo keliama prielaida, jog motyvavimo pokalbis yra veiksmingas stiprinant 

sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį. Rezultatai 

pateikiami atskirai nagrinėjant pasirengimo pokyčiams svarstymo ir veiksmo stadijų įverčius, 

kurie rodo motyvacijos svarstyti ir motyvacijos vykdyti realius elgesio pokyčius reabilitacijos 

laikotarpiu arba praėjus trims mėnesiams po jo. Atlikus statistinę duomenų analizę pastebėta, 

jog motyvavimo pokalbio veiksmingumą įrodantys statistiškai reikšmingi rezultatai gauti tik 

vertinant motyvaciją vykdyti pokyčius nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos, o motyvacijos 

svarstyti apie elgesio pokyčius reabilitacijos laikotarpiu rezultatai atskleidžia stiprias 

motyvavimo pokalbio veiksmingumo statistines tendencijas. Tuo tarpu teigiamo motyvacijos 

efekto praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos neaptikta. Kadangi tyrimo metu buvo manoma, 

jog motyvacijos didinimas keis realų elgesį, tai labiausiai lauktas rezultatas, susijęs su 

motyvacija, ir buvo motyvacijos vykdyti elgesio pokyčius skirtumas tarp poveikio ir 

lyginamosios grupių. Jis rodo, jog pacientams, kurie turėjo galimybę reabilitacijos metu lankyti 

motyvavimo pokalbio konsultacijas ir jų metu kalbėti apie sau aktualų su sveikata susijusį 

elgesį, motyvacija veikti nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos padidėjo reikšmingai labiau 



116 

lyginant su tais, kurie motyvavimo pokalbio konsultacijų neturėjo. Ši išvada taikytina tiek 

kalbant apie motyvaciją vykdyti fizinio aktyvumo, tiek ir mitybos pokyčius. Žvelgiant į kitų 

autorių mokslinius darbus galima pastebėti, jog motyvacijos pokyčiai, nulemti motyvavimo 

pokalbio, yra nemažai tyrinėti, tačiau IŠL reabilitacijos kontekste jų pasigendama. Pavyzdžiui, 

D. R. Thompson et al. (2011) savo atliktoje sisteminėje literatūros apžvalgoje pabrėžia 

nusivylimą, jog plačiame motyvavimo pokalbio veiksmingumo tyrimų lauke, nagrinėjant 

publikacijas nuo 1999 iki 2009 m., buvo rasti tik šeši šaltiniai, aprašantys metodo taikymą su 

kraujotakos sistemos ligomis sergančiaisiais ir tik vienas jų IŠL reabilitacijoje. Vis dėlto, 

autoriai pastebi, jog motyvavimo pokalbis gali būti vertinamas kaip veiksmingas metodas, 

skatinantis vidinę motyvaciją keisti sergančiųjų IŠL sveikatai nepalankų fizinį aktyvumą ir 

mitybą, kas atkartoja ir mūsų tyrimo rezultatus. Kitų autorių atliktų tyrimų rezultatai taip pat 

patvirtina, jog motyvavimo pokalbis yra veiksmingas stiprinant pacientų motyvaciją elgesio 

pokyčiams, tačiau šie tyrimai atlikti ne su sergančiaisiais IŠL. Pavyzdžiui, R. Jackson, K. 

Asimakopoulou, A. Scammell (2007) ir J. O. Prochaska et al. (2008) nustatė teigiamus 

pasirengimo fizinio aktyvumo pokyčiams kitimus poveikio grupėje, o B. Lundahl et al. (2013) 

pastebėjo, jog motyvavimo pokalbio sesijas lankiusieji yra labiau linkę keistis.  

Siekiant įvertinti, ar motyvacijos keisti sveikatai nepalankų elgesį stiprinimas gali nulemti 

ir sveikatai nepalankaus elgesio pokyčius, buvo keliamas antras ginamasis teiginys, jog 

motyvavimo pokalbis yra veiksmingas keičiant sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai 

nepalankų elgesį. Buvo tikimasi, jog IŠL reabilitacijos metu taikomas metodas yra veiksmingas 

keičiant subjektyviai vertinamą nepakankamą fizinį aktyvumą ar netinkamą sveikatai mitybą į 

sveikatai palankesnį elgesį. Analizuojant rezultatus stebima statistinė tendencija, palanki 

motyvavimo pokalbio veiksmingumo įrodymui keičiant mitybos įpročius reabilitacijos 

laikotarpiu, tačiau reikšmingų elgesio įrodymų šio tyrimo rezultatai neatskleidė ir keliamos 

prielaidos nepatvirtino. Taigi, šio tyrimo ribose motyvavimo pokalbis nėra veiksmingas keičiant 

sergančiųjų IŠL fizinį aktyvumą ir mitybą reabilitacijos laikotarpiu ir elgesys nepagerėja praėjus 

trims mėnesiams po jos. Šie nepasitvirtinę rezultatai buvo netikėti, kadangi nemažai tyrimų 

nustatė motyvavimo pokalbio veiksmingumą keičiant įvairų sveikatai nepalankų elgesį. 

Pavyzdžiui, M. J. Krantz et al. (2013) tyrimas įrodė, kad motyvavimo pokalbis, taikomas kaip 

pagrindinis širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių mažinimo programos elementas, padeda 

žmonėms pasirinkti tinkamą mitybą bei sureguliuoti cholesterolio lygį kraujyje ir kūno svorį. S. 

Hardcastle, A. Taylor, M. Bailey, R. Castle (2008) atliktas tyrimas patvirtino, jog motyvavimo 

pokalbis teigiamai veikia mitybą ir fizinį aktyvumą – poveikio grupės respondentai, lyginant su 

lyginamosios, po tyrimo į maisto racioną įtraukė daugiau vaisių ir daržovių, sumažino riebaus 

maisto kiekį, suaktyvino fizinę veiklą. D. S. West, V. Dilillo, Z. Burasac, S. A. Gore ir P. G. 
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Greene (2007) tyrinėta motyvavimo pokalbio intervencija antsvorį turinčioms moterims ir 

sergančioms cukriniu diabetu parodė, jog poveikio grupės dalyvės jau po dviejų susitikimų 

pradėjo reguliuoti mitybos racioną, o per šešis mėnesius numetė daugiau svorio nei 

lyginamosios grupės moterys. S. A. Friederichs et al. (2014) tyrimo respondentai, lankę 

motyvavimo pokalbio konsultacijas, tapo fiziškai aktyvesni, palyginus su lyginamosios grupės 

respondentais, K. M. Bean, P. Powell, A. Quinoy, K. Ingersoll (2015) ir R. D. Barnes, V. Ivezaj 

(2015) tiriamieji – labiau sureguliavo mitybą ir sumažino svorį, o K. G. Low, H. Giasson, S. 

Connors, D. Freeman, R. Weiss (2013) tyrimo dalyvės – didindamos fizinį aktyvumą ir 

reguliuodamos mitybą sumažino viršsvorį. 

Nepaisant to, kad randama ir priešingus rezultatus atskleidžiančių tyrimų, kurie kaip ir 

disertacinis nepatvirtino motyvavimo pokalbio veiksmingumo keičiant fizinio aktyvumo ar 

mitybos įpročius (Catley, Goggin, Harris, 2016; Hettema, Steele, Miller, 2005; Low et al., 2012; 

Lundahl et al., 2013; Webber, Tate, Quintiliani, 2008), toks šio darbo ir daugumos kitų 

mokslininkų tyrimų rezultatų neatitikimas kelia klausimą, kodėl statistiškai reikšmingi elgesio 

pokyčiai čia neaptinkami. Viena pagrindinių prielaidų – tai nepakankamai objektyvus 

sergančiųjų IŠL elgesio įvertinimas, nes šiame disertaciniame tyrime motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo keičiant elgesį įrodymui pacientų sveikatai nepalankus elgesys buvo vertinamas 

vienu klausimu kiekvienai elgesio sričiai, remiantis subjektyvia jų pačių nuomone, ar fizinis 

aktyvumas bei mityba yra tinkami sveikatai. Kaip aprašyta tyrimo metodikų skyrelyje, elgesio 

įvertinimas nebuvo prioritetinė šio disertacinio tyrimo ašis, tačiau, siekiant pasižiūrėti, ar 

motyvavimo pokalbis gali būti veiksmingas ne tik motyvacijos, bet ir elgesio pokyčiams, buvo 

nuspręsta apskaičiuoti elgesio kitimus iš turimų duomenų. Nors planuojant tyrimą buvo 

numatyti ir objektyvūs elgesio įvertinimo metodai, tačiau sergančiųjų IŠL grupėje jie 

nepasitvirtino. Tikėtina, jog tam sutrukdė tiriamųjų specifika, t.y. vyresnis amžius, nekantrūs, 

dažnai tymams priešiškai nusiteikę bei prastesnės sveikatos IŠL pacientai.  

Dar viena prielaida kyla skaitant įvairius mokslinius tyrimus, kuriuose motyvavimo 

pokalbio veiksmingumas buvo vertinamas atsižvelgiant į tai, ar metodas buvo taikomas kaip 

pavienė intervencija, ar sąveikoje su kitomis. Motyvavimo pokalbio derinys su įprastiniu 

gydymu reikšmingų rezultatų neatskleidė (Brodie, Inoue, 2004), tuo tarpu R. K. Martins ir D. 

W. McNeil (2009) atliktoje sisteminėje analizėje didžioji dalis motyvavimo pokalbio 

intervencijų buvo veiksmingos tik todėl, kad kartu su jomis buvo naudojami kiti psichologiniai 

metodai, tokie kaip elgesio terapija, relaksacija ir pan. Disertacinio darbo tyrimas atliktas 

reabilitacijos ligoninėje, kur sergantieji IŠL lankė fizioterapines, kineziterapines, 

psichoterapines ar kitas procedūras. Tikėtina, jog motyvavimo pokalbio veiksmingumas galėjo 

priklausyti ir nuo jų kiekio bei derinio. Turint patikimą duomenų bazę su tiksliais kiekvienam 
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pacientui atliktų procedūrų skaičiais būtų galima atlikti labai išsamią statistinę analizę apie 

motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su teikiamomis reabilitacijos procedūromis, vis 

dėlto, stokojant duomenų šias gaires tenka palikti ateities tyrimams. 

Taip pat, ieškant priežasčių, kodėl šiame tyrime nepavyko aptikti motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo sveikatai nepalankaus elgesio pokyčiams, svarstoma apie tai, jog teigiami 

rezultatai gali priklausyti nuo elgesio srities, kurią sergantysis IŠL išreiškia norą keisti. 

Pavyzdžiui, W. M. Lee su kolegomis (2016) atliktos sisteminės analizės išvados byloja, jog 

motyvavimo pokalbis yra veiksmingas keičiant kraujotakos sistemos ligomis sergančių ar 

turinčių riziką susirgti pacientų rūkymą, tačiau ne fizinio aktyvumo bei mitybos įpročius. Gali 

būti, jog tokios elgesio sritys kaip alkoholio vartojimas ar rūkymas, kurios visuomenėje nuo 

seniai suprantamos kaip žalingos sveikatai, yra lengviau keičiamos. Tuo tarpu tokios kaip 

nepakankamas fizinis aktyvumas ar netinkama mityba, kurių žala mažiau akivaizdi, yra žymiai 

sunkiau koreguojamos, nes pacientams nelengva suvokti, jog tokio elgesio pokyčiai gali 

pagerinti sveikatą. Taigi, disertacinio tyrimo ribotumu reiktų įvardinti nepakankamą tiriamųjų 

skaičių, kurie norėjo keisti alkoholio vartojimą ir rūkymą, nes tai neleido ištirti motyvavimo 

pokalbio veiksmingumo keičiant šias elgesio sritis ir jų rezultatus palyginti su motyvavimo 

pokalbio veiksmingumu keičiant nepakankamą fizinį aktyvumą bei netinkamą mitybą. 

 

Apibendrinant motyvavimo pokalbio veiksmingumo rezultatus keičiant sergančiųjų IŠL 

motyvaciją ir sveikatai nepalankų elgesį bei ieškant atsakymų, kodėl motyvavimo pokalbio 

efektas buvo gautas su motyvacija, o ne su elgesiu, galima remtis S. R. Bray et al. (2013) 

teiginiu, jog būtent pacientų motyvacija yra susijusi su įsitraukimu į kardiologinę reabilitaciją. 

Be to, J. Lakerveld et al. (2013) kėlė prielaidą, jog elgesio pokyčiai visų pirma vyksta 

kognityviniame lygmenyje. Vadinasi, motyvavimo pokalbio konsultacijų metu dirbant su 

motyvacija žmogus iš pradžių apgalvoja galimus pokyčių privalumus ir trūkumus, tai dar 

reabilitacijos metu sukelia motyvacijos pokyčius, o tik vėliau pacientas imasi konkrečių 

veiksmų. Laiko tarpas, kurio reikia, kad mintys virstų realiais poelgiais, galbūt priklauso nuo 

asmens psichologinių ypatumų. Apie motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su 

sergančiųjų IŠL psichologinėmis charakteristikomis aprašyta kitame rezultatų aptarimo 

skyrelyje, tuo tarpu laiko perspektyvos įtaka analizuojama toliau. Keliant klausimą, kodėl 

nebuvo gautas motyvavimo pokalbio efektas praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos, galima 

remtis J. Hettema et al. (2005) meta-analizės apskaičiavimais. Autorių teigimu, nepaisant to, kad 

pirminis motyvavimo pokalbio veiksmingumas pastebimas pakankamai greitai, efekto dydis 

pirmaisiais metais po intervencijų palaipsniui mažėja (Hettema et al., 2005). Kaip ir disertacinio 

tyrimo atveju tai rodytų, jog egzistuoja trumpalaikis motyvavimo pokalbio efektas, tačiau einant 
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laikui jis linkęs sumažėti, kas vieno iš motyvavimo pokalbio autorių yra vadinama „neįtikėtinu 

susitraukimo efektu“ (Miller, 2005). Gali būti, jog sergantysis IŠL dar būdamas reabilitacijos 

ligoninėje yra išsigandęs, prižiūrimas specialistų, todėl ir labai stengiasi įvairiais būdais 

pasveikti, tuo tarpu sugrįžus į namus pamažu sugrįžtama prie senesnių įpročių, nes, nepaisant 

sustiprintos motyvacijos keistis, paciento elgesį namų aplinkoje nulemia šeimos įpročiai, 

finansiniai apribojimai bei kiti aplinkos ar kontekstiniai veiksniai. Galvojant apie motyvacijos 

išlaikymą bei jos virsmą realiais sveikatai palankesnio elgesio pokyčiais, svarbu ieškoti, kas 

paskatina sėkmingą pacientų veiksmų plano, susidaryto motyvavimo pokalbio sesijų metu, 

įgyvendinimą jau po reabilitacijos. Pavyzdžiui, galbūt nuotoliniu būdu vykdyti planų 

įgyvendinimo palaikymą bei stebėseną ar vykdyti savitarpio palaikymo grupes. Tai galėtų tapti 

dar viena niša ateities tyrimams, kurių rezultatai neabejotinai suteiktų vertingos informacijos 

tiek praktikams, tiek ir mokslininkams. 

Vis dėlto, galima rasti ir tokių tyrimų, kurie įrodo ilgalaikį metodo poveikį, išsilaikantį net 

iki dviejų ar trijų metų, ir didesnį nei lyginamojoje grupėje (Lundahl, Burke, 2009; Lundahl et 

al., 2013), o tai kelia prieštaringas mintis. Galbūt motyvavimo pokalbio efektas sustiprėja 

tuomet, kai praėjus pirmiesiems metams po intervencijos sveikatai palankesnis elgesys 

įsitvirtina, nes, remiantis Transteoriniu modeliu, pokyčiai pradeda išsilaikyti ne anksčiau kaip po 

pusės metų nuo intervencijos ir mėginimas juos išlaikyti gali tęstis visą gyvenimą (Glanz et al., 

2008; Noordman et al., 2013; Prochaska, DiClemente, 1986; Prochaska, DiClemente, Norcross, 

1992). Tuo pačiu reiktų atkreipti dėmesį ir į disertacinio tyrimo tiriamųjų sumažėjimą kiekvieno 

etapo metu. Tikėtina, jog statistiškai reikšmingų motyvavimo pokalbio veiksmingumo rezultatų 

nuo reabilitacijos pradžios iki trijų mėnesių po reabilitacijos bei nuo pabaigos iki trijų mėnesių 

po reabilitacijos tiek stiprinant motyvaciją, tiek ir keičiant sveikatai nepalankų elgesį negauta, 

nes šių pacientų buvo ženkliai mažiau nei užpildžiusių visus klausimynus reabilitacijos 

laikotarpiu. Taigi, kaip savo atliktoje sisteminėje analizėje reziumuoja W. M. Lee et al. (2016), 

svarbu vykdyti tolimesnius motyvavimo pokalbio veiksmingumo tyrimus, kuriuose būtų ir 

toliau tiriami sergantiesiems IŠL aktualūs elgesio pokyčiai, o ne tik motyvacija keisti elgesį.  

 

2.3.2. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajos su asmenybės bruožais ir emocine 

būsena  

 

Analizuojant motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su psichologiniais veiksniais 

buvo keliamos dvi prielaidos: viena apie motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su 

asmenybės bruožais ir emocine būsena, stiprinant motyvaciją keisti elgesį, o kita – apie 

motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su asmenybės bruožais ir emocine būsena, keičiant 
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sveikatai nepalankų elgesį. Atsižvelgiant į tai, kad su motyvavimo pokalbio veiksmingumu 

susiję statistiškai reikšmingi ar bent tendencingi rezultatai gauti tik vertinant motyvacijos bei 

elgesio pokyčius nuo reabilitacijos pradžios iki pabaigos, motyvavimo pokalbio veiksmingumo 

sąsajos su psichologiniais veiksniais analizuotos tik šiuo laikotarpiu. 

Iš pradžių apžvelgiami motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su psichologiniais 

veiksniais, stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją sveikatai nepalankaus elgesio pokyčiams, 

rezultatai. Pasirengimo pokyčiams svarstymo ir veiksmo stadijų įverčiai, kurie rodo motyvacijos 

svarstyti ir motyvacijos vykdyti elgesio pokyčius reabilitacijos laikotarpiu, buvo analizuojami 

atskirai. Prielaida, jog motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant sergančiųjų išemine 

širdies liga motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį siejasi su asmenybės bruožais ir 

emocine būsena, pasitvirtino iš dalies. Nustatyta, kad asmenybės bruožas neurotiškumas siejasi 

su motyvavimo pokalbio veiksmingumu stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją fizinio aktyvumo 

pokyčiams (svarstymo stadija), t.y. pacientų su mažiau išreikštu neurotiškumu motyvacija 

svarstyti apie fizinio aktyvumo pokyčius reabilitacijos pabaigoje buvo aukštesnė tiems, kurie 

lankė motyvavimo pokalbio konsultacijas lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu 

neurotiškumu, tačiau vykdė tik įprastinę reabilitacijos programą. Tyrinėjant mokslinę literatūrą 

aptinkama, jog motyvacija fizinio aktyvumo pokyčiams siejasi ir su sąmoningumu 

(Chatzisarantis, Hagger, 2008; Scoffier-Meriaux et al., 2015) ar ekstravertiškumu 

(Chatzisarantis, Hagger, 2008; Huang et al., 2007), tačiau disertaciniame tyrime tokie rezultatai 

nepasitvirtino. Statistiškai reikšmingų motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su 

neurotiškumu buvo galima tikėtis, kadangi tai yra asmenybės bruožas, kuris dažnai minimas 

kaip padedantis numatyti konsultavimo procesą (Costa, McCrae, 2012). Paprastai labiau 

išreikštas neurotiškumas siejamas su mažesne motyvacija imtis sveikatai nepalankaus elgesio 

pokyčių, nes neurotiški asmenys pristatomi kaip priešiškai nusiteikę, nerimastingi, 

nepasitikintys savimi (West, Rhoden, Robinson, 2016). Tuo tarpu mažiau išreikštas 

neurotiškumas siejamas su didesne psichologinio konsultavimo nauda, gilesniu įsitraukimu į 

procesą (Costa, McCrae, 2012), nes tokie asmenys yra emociškai tvirti, ramūs ir gebantys 

suvaldyti savo emocijas įtampos metu (Sitser, Linden, Born, 2013). Šiuos rezultatus patvirtina ir 

pastaroji disertacinio tyrimo išvada. 

Taip pat rezultatai atskleidė, jog motyvavimo pokalbio veiksmingumas siejasi su 

asmenybės bruožu sutarumu, stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją mitybos įpročių pokyčiams 

(veiksmo stadija), o tai reiškia, kad pacientams su mažiau išreikštu sutarumu motyvacija vykdyti 

mitybos įpročių pokyčius reabilitacijos pabaigoje didesnė tiems, kurie lankė motyvavimo 

pokalbio konsultacijas lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu sutarumu, tačiau vykdė 

tik įprastinę reabilitacijos programą. Šis disertacinio tyrimo rezultatas buvo netikėtas, kadangi 
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yra žinoma, jog žemas sutarumo išreikštumas atspindi priešiškumą, o tokiu bruožu pasižymintys 

asmenys dažnai yra egocentriški, konkuruojantys, skeptiškai vertinantys kitus asmenis bei jų 

ketinimus (Costa, McCrae, 2012), kas nesiderina su sėkmingo sergančiųjų IŠL psichologinio 

konsultavimo prielaidomis. Be to, gauta išvada prieštarauja ir H. Cheng ir A. Furnham (2015) 

tyrimo rezultatams, jog labiau išreikštas sutarumas siejasi su sveikatai palankesniu elgesiu bei 

nepatvirtina ankstesnių tyrimų išvadų, jog labiau išreikštas sąmoningumo bruožas siejasi su 

sveikesniais mitybos įpročiais (Scoffier-Meriaux et al., 2015). Netikėtas rezultatas skatina kelti 

prielaidas, kodėl šiame tyrime buvo gautos priešingos išvados įprastoms. Vienas iš paaiškinimų 

galėtų būti tai, jog esant labiau išreikštam sutarumo bruožui sergantysis IŠL yra altruistiškas ir 

linkęs rūpintis kitų žmonių gerove, tuo tarpu mažiau sutarūs yra egocentriški, kas turėtų juos 

skatinti rūpintis savimi bei savo gerove. Kadangi motyvavimo pokalbio metu yra svarbu 

įsigilinti į savo norus bei poreikius, tikėtina, jog pasireiškiantis egocentriškumas jiems padeda 

produktyviai analizuoti savo sveikatai nepalankų elgesį bei sustiprinti motyvaciją keistis. Tuo 

pačiu tikėtina, jog sergantieji IŠL, kuriems būdingas priešiškumas, dirbdami su psichologu 

sumažina savo priešiškumą reabilitacijai bei jos pasekoje atsirandantiems pokyčiams ir dėl to 

padidėja motyvacija keistis, tuo tarpu tie, kurie neturi galimybės konsultuotis su psichologu, 

reabilitacijos metu taip ir lieka nusiteikę priešiškai, todėl ir jų motyvacija išlieka žema. 

Toliau buvo tikrinama, ar motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant motyvaciją 

keisti sveikatai nepalankų elgesį siejasi su emocine būsena, ir nustatyta, jog motyvavimo 

pokalbio veiksmingumas siejasi su nerimastingumu bei depresiškumu didinant sergančiųjų IŠL 

motyvaciją svarstyti apie fizinio aktyvumo pokyčius reabilitacijos laikotarpiu. Tai reiškia, kad 

pacientams su mažiau išreikštu nerimastingumu ar depresiškumu motyvacija svarstyti apie 

fizinio aktyvumo pokyčius reabilitacijos pabaigoje buvo aukštesnė tiems, kurie lankė 

motyvavimo pokalbio konsultacijas lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu 

nerimastingumu ar depresiškumu, tačiau vykdė tik įprastinę reabilitacijos programą. Šią išvadą 

patvirtinančius rezultatus gavo ir kiti tyrėjai, analizavę kardiologinėje reabilitacijoje 

besigydančius pacientus (Musselman et al., 1998, Schwartzman, Glaus, 2000; Vaičiūnienė ir kt., 

2007), kurių tyrimai atskleidė, jog labiau išreikštą depresiškumą ar nerimastingumą jaučiantys 

pacientai nesugeba tinkamai įsitraukti į gydymo procesą ar keisti sveikatai nepalankų elgesį. Be 

to, tokia pati prielaida keliama ne tik reabilitacijoje besigydantiems pacientams – tokios 

charakteristikos kaip nerimastingumas ar depresiškumas gali trukdyti įsitraukimui į bet kokį 

gydymą ar intervencijas (Kramer et al., 2014; Petrulionienė, 2010; Pietrabissa et al., 2015; 

Pischke et al., 2010; Pozuelo et al., 2009 cit. pagal Jarašiūnienė ir kt., 2010; Schwartzman, 

Glaus, 2000; Schwarzer et al., 2011; Vaičiūnienė et al., 2007). Svarbu paminėti ir tai, jog 

disertacinio darbo rezultatai neatskleidė motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su emocine 
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būsena, stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti mitybos įpročius, o tai su pastarosiomis kitų 

tyrimų išvadomis nesutampa.  

Taigi, apibendrinant motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su asmenybės bruožais 

ir emocine būsena, stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį, 

galima daryti išvadą, jog tiriamieji su mažiau išreikštu neurotiškumu, nerimastingumu ar 

depresiškumu sugeba įsitraukti į motyvavimo pokalbio konsultacijas ir jų dėka jaučiasi labiau 

motyvuoti fizinio aktyvumo pokyčiams reabilitacijos pabaigoje nei pasižymintys mažiau 

išreikštu neurotiškumu, nerimastingumu ar depresiškumu bei nelankiusieji konsultacijų. Ši 

motyvacija yra susijusi su svarstymu apie pokyčius. Taip pat pacientams su mažiau išreikštu 

sutarumu, lankiusiems motyvavimo pokalbio konsultacijas, motyvacija mitybos pokyčiams 

reabilitacijos pabaigoje buvo didesnė nei konsultacijų negavusiems ir ši motyvacija yra susijusi 

su veiksmų vykdymu. 

Paskutinis ginamasis teiginys, jog motyvavimo pokalbio veiksmingumas keičiant 

sergančiųjų išemine širdies liga sveikatai nepalankų elgesį siejasi su asmenybės bruožais ir 

emocine būsena, buvo keliamas kaip papildomas, norint pasižiūrėti ne tik motyvacijos, bet ir 

subjektyviai pacientų vertinamo elgesio kitimo sąsajas su psichologiniais veiksniais. Buvo 

tikimasi, jog mažiau ar daugiau išreikštas kiekvienas asmenybės bruožas ar emocinė būsena bus 

susiję su skirtingu fiziniu aktyvumu ir mitybos įpročiais reabilitacijos pabaigoje. Gauti rezultatai 

ginamąjį teiginį patvirtino iš dalies. Iš penkių asmenybės bruožų tik neurotiškumas, kaip ir 

motyvacijos keisti fizinį aktyvumą atveju, yra reikšmingas motyvavimo pokalbio 

veiksmingumui keičiant sergančiųjų IŠL fizinio aktyvumo įpročius reabilitacijos laikotarpiu. Tuo 

tarpu statistiškai reikšmingų motyvavimo pokalbio sąsajų su asmenybės bruožais, keičiant 

sergančiųjų IŠL mitybos įpročius, neaptikta. Kaip jau buvo minėta prieš tai, analizuojant 

literatūros šaltinius buvo pastebėta, jog labiau išreikštas neurotiškumas siejamas su mažesne 

psichologinio konsultavimo nauda (Costa, McCrae, 2012), tuo tarpu ši disertacinio tyrimo 

išvada apibūdina priešingus rezultatus – pacientams su labiau išreikštu neurotiškumu fizinis 

aktyvumas reabilitacijos pabaigoje didesnis tiems, kurie lankė motyvavimo pokalbio 

konsultacijas lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu neurotiškumu ir vykdė tik 

įprastinę reabilitacijos programą. Negana to, ši išvada prieštarauja ir anksčiau aprašytai 

disertacinio tyrimo išvadai, jog mažiau išreikštas neurotiškumas siejasi su didesne motyvacija 

svarstyti apie fizinio aktyvumo pokyčius reabilitacijos pabaigoje lankiusiems motyvavimo 

pokalbio konsultacijas. Tai atskleidžia, jog motyvacijos ir elgesio pokyčių mechanizmas, 

sąveikoje su neurotiškumu, yra skirtingas vertinant motyvavimo pokalbio veiksmingumą 

sergančiųjų IŠL motyvacijos ir elgesio (fizinio aktyvumo) pokyčiams. Šiuos prieštaringus 

rezultatus galima paaiškinti per individualius pacientų pasirengimo pokyčiams skirtumus. 
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Pavyzdžiui, jeigu pacientas atvyko su žemesniais neurotiškumo rodikliais, svarbu įvertinti jo 

pasirengimą fizinio aktyvumo pokyčiams, nes toks žmogus bus mažai motyvuotas elgesio 

pokyčiams ir motyvavimo pokalbio konsultacijų metu būtų galima tikėtis tik jo motyvacijos 

sustiprinimo pradėti daugiau svarstyti apie elgesio pokyčius. Tuo tarpu jeigu pacientas atvyko su 

labiau išreikštais neurotiškumo rodikliais, tikėtina, jog jo motyvacija pokyčiams jau yra 

aukštesnė, kas ir gali sukelti padidintą neurotiškumą, todėl tokie sergantieji IŠL dar 

reabilitacijos metu pradeda keisti savo fizinį aktyvumą į sveikatai palankesnį. Galima priduti, 

jog egzistuoja tyrimų, kuriuose akcentuojamos sąmoningumo (Chatzisarantis, Hagger, 2008), 

ekstravertiškumo (Chatzisarantis, Hagger, 2008; Huang et al., 2007) bei fizinio aktyvumo 

įpročių keitimo sąsajos, o taip pat ir labiau išreikšto sąmoningumo sąsajos su sveikesniais 

mitybos įpročiais (Scoffier-Meriaux et al., 2015), tačiau šis disertacinis tyrimas minėtų išvadų 

nepatvirtino.  

Rezultatai, nagrinėjantys motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su emocine būsena, 

neatskleidė statistiškai reikšmingų motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su 

nerimastingumu ir depresiškumu, keičiant sergančiųjų IŠL fizinio aktyvumo įpročius, tačiau 

reikšmingi motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su emocine būsena rezultatai randami 

keičiant sergančiųjų IŠL mitybos įpročius. Detaliau įvardijant, pacientams su mažiau išreikštu 

nerimastingumu ar depresiškumu mitybos įpročiai reabilitacijos pabaigoje buvo palankesni 

sveikatai tiems, kurie lankė motyvavimo pokalbio konsultacijas lyginant su tais, kurie atvyko su 

panašiai išreikštu nerimastingumu ar depresiškumu, tačiau vykdė tik įprastinę reabilitacijos 

programą. Gauti rezultatai su fiziniu aktyvumu patvirtina prieš tai aptartų tyrimų rezultatus 

(Karpovaitė, 2015; Kim et al., 2013; Stein et al., 2011a), jog emocinė būsena neturi reikšmės 

motyvavimo pokalbio veiksmingumui, tačiau prieštarauja kitoms išvadoms, jog labiau išreikštas 

depresiškumas siejasi su palankesniais sveikatai fizinio aktyvumo rodikliais (Bombardier et al., 

2013). Tuo tarpu mitybos įpročių rezultatai patvirtina tų tyrimų rezultatus, kurie aptiko mažiau 

išreikšto depresiškumo ar nerimastingumo reikšmę metodo veiksmingumui keičiant su sveikata 

susijusį elgesį (Stein et al., 2011b) arba akcentavo neigiamų emocijų išreikštumo įtaką 

apsunkintai ligos eigai, sveikimo galimybėms, sveikatai nepalankaus elgesio keitimui ir pan. 

(Kramer et al., 2014; Petrulionienė, 2010; Pischke et al., 2010; Pozuelo et al., 2009 cit. pagal 

Jarašiūnienė ir kt., 2010; Schwartzman, Glaus, 2000; Vaičiūnienė et al., 2007).  

Apibendrinant motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su asmenybės bruožais ir 

emocine būsena, keičiant sergančiųjų IŠL sveikatai nepalankų elgesį, galima teigti, jog sėkmingi 

fizinio aktyvumo pokyčiai yra susiję su asmenybės bruožo, kaip nusistovėjusio konstrukto, 

išraiška, o mitybos įpročių pokyčiai – su emocinės būsenos, kaip labiau kintančio konstrukto, 

išraiška. Tikėtina, jog tiriamieji su labiau išreikštu neurotiškumu motyvavimo pokalbio metu 
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išmoksta neurotinę įtampą išveikti didindami fizinį aktyvumą, o neturintys konsultacijų taip ir 

pasilieka su sveikatai nepalankiais fizinio aktyvumo įpročiais. Tuo tarpu tiriamieji, patiriantys 

mažiau išreikštą nerimastingumą ar depresiškumą, sugeba įsitraukti į motyvavimo pokalbio 

konsultacijų procesą, suvaldyti reabilitacijos metu didėjantį nerimastingumą bei depresiškumą ir 

gerinti mitybos įpročius, o motyvavimo pokalbio konsultacijų neturintys pacientai nors ir mažai 

išreikštą, tačiau galbūt reabilitacijos eigoje didėjantį, nerimastingumą bei depresiškumą 

išveikinėja daugiau valgydami, todėl jų mitybos įpročiai reabilitacijos pabaigoje yra ne tokie 

palankūs sveikatai. 

 

Įdomu tai, kad disertacijoje nagrinėjamas motyvavimo pokalbio veiksmingumas, jį 

vertinant neatsižvelgus į sąsajas su psichologiniais veiksniais, nepriklauso nuo elgesio rūšies 

(fizinio aktyvumo ar mitybos), tačiau metodas veiksmingas tik motyvacijos, bet ne elgesio 

pokyčiams. Tuo tarpu motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajos su asmenybės bruožais bei 

emocine būsena atskleidžia metodo veiksmingumą tiek motyvacijos, tiek paties elgesio 

pokyčiams sužadinti, tačiau skiriasi priklausomai nuo elgesio srities, su kuria buvo dirbama 

konsultacijų metu. Motyvavimo pokalbio veiksmingumo atsiskleidimą per motyvacijos, o ne 

elgesio, pokyčius kaip labiau tikėtinus paaiškina anksčiau aprašyti S. R. Bray et al. (2013) bei J. 

Lakerveld et al. (2013) tyrimai. Tai, kad neurotiškumas atsiskleidė kaip reikšmingas veiksnys 

tiek su elgesio, tiek ir su motyvacijos pokyčiais, nėra netikėtas, nes literatūroje šis asmenybės 

bruožas minimas kaip dažniausiai besisiejantis su sveikatai nepalankaus elgesio pokyčiais ar 

sveikimo po ligos sunkumais, lyginant su kitais keturiais asmenybės bruožais (Costa, McCrae, 

2012; Koroboki et al., 2011; Petrulionienė, 2010). Po neurotiškumo bene labiausiai buvo 

tikimasi aptikti motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su sąmoningumu, nes šis bruožas 

yra vertinamas kaip prognostinis sveikatos veiksnys, susijęs su sveikatai palankiu elgesiu 

(Chatzisarantis, Hagger, 2008; Lodi-Smith et al., 2010). Vis dėlto, statistiškai reikšmingų 

rezultatų šiuo atžvilgiu neaptikta. Galiausiai, motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajų su 

emocine būsena svarba tai pat atsispindi tiek motyvacijos, tiek elgesio pokyčių lygmenyje, ko ir 

buvo galima tikėtis remiantis kitais autoriais (Kramer et al., 2014; Lovejoy, Heckman, 2014; 

Petrulionienė, 2010; Pietrabissa et al., 2015; Schwartzman, Glaus, 2000; Schwarzer et al., 2011; 

Pischke et al., 2010; Pozuelo et al., 2009 cit. pagal Jarašiūnienė ir kt., 2010; Stein et al., 2011b; 

Vaičiūnienė et al., 2007), tačiau nuostabą kelia tai, kad motyvavimo pokalbio veiksmingumo 

sąsajos su emocine būsena priklauso nuo to, su kuria elgesio sritimi pacientas dirbo konsultacijų 

metu – dirbant su fiziniu aktyvumu mažiau išreikštas nerimastingumas ar depresiškumas siejasi 

su teigiamais motyvacijos pokyčiais, tuo tarpu dirbant su mityba mažiau išreikštas 

nerimastingumas ar depresiškumas siejasi su teigiamais elgesio pokyčiais. Kyla klausimas, 
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kodėl keičiant fizinio aktyvumo įpročius padidėja tik motyvacija, o keičiant mitybos įpročius – 

pasikeičia pats subjektyviai vertinamas elgesys. Atsakymo galima ieškoti IŠL reabilitacijos 

specifikoje, motyvavimo pokalbio veikimo mechanizme bei L. Fleig et al. (2014) atlikto tyrimo 

prielaidose. Reabilitacijos metu IŠL pacientas visų pirma yra skatinamas specialistų priežiūroje 

didinti savo fizinį aktyvumą, užsiėmimai vyksta kasdien dažniausiai tuo pačiu metu, tačiau tam 

įsitvirtinti reikia laiko ir valios pastangų. L. Fleig et al. (2014), remiantis savireguliacijos 

principu, kaip tik ir teigia, jog keičiant fizinį aktyvumą ir reguliariai juo užsiimant sustiprėja 

paciento tinkami fizinio aktyvumo įpročiai. Pamažu tai pakeičia žmogaus mąstymą apie 

gyvenimo būdą ir mintys apie tinkamą sveikatai fizinį aktyvumą veda prie minčių apie 

sveikesnę mitybą. Galiausiai, be jokio specialaus intervencinio įsikišimo automatiškai pradeda 

teigiama linkme kisti ir mityba. Tikėtina, jog IŠL pacientai, kurie stokoja motyvacijos keisti 

savo fizinį aktyvumą, tačiau su tuo dirba motyvavimo pokalbio konsultacijų metu, tik dar labiau 

sustiprina savo motyvaciją keisti fizinio aktyvumo įpročius, bet nepasiekia realių elgesio 

pokyčių, kuriems susiformuoti reikia ilgesnio laiko. Tuo tarpu tie, kuriems prioritetas yra 

mitybos įpročiai, su jais dirba motyvavimo pokalbio metu bei kaip ir visi lanko fizinio aktyvumo 

užsiėmimus reabilitacijoje, todėl psichologinių konsultacijų bei savireguliacijos principo dėka 

greičiau sustiprina savo motyvaciją, pakeičia mąstymą ir pasiekia realių elgesio pasikeitimų. 

Žinoma, šias prielaidas verta tikrinti ateities tyrimuose, tačiau neabejotinai jau dabar tai yra 

vertinga informacija reabilitacijoje dirbantiems specialistams. 

 

2.3.3. Tyrimo ribotumai ir gairės tolimesniems tyrimams 

 

Nepaisant gautų vertingų tyrimo rezultatų, padedančių išsamiau atskleisti motyvavimo 

pokalbio veiksmingumą stiprinant sergančiųjų IŠL motyvaciją keisti elgesį bei keičiant tokį 

elgesį reabilitacijos laikotarpiu, o taip pat apie motyvavimo pokalbio veiksmingumo sąsajas su 

psichologiniais veiksniais, svarbu aptarti ir tyrimo ribotumus bei rekomendacijas ateities 

tyrimams. Iš pradžių reikia atkreipti dėmesį į nepakankamai didelę tyrimo imtį dėl kelių 

priežasčių. Pirma, tiriamųjų trūkumas, ypač tokių, kurie norėtų keisti savo alkoholio vartojimą 

ar rūkymą arba kuriems šio elgesio įpročiai būtų būdingi lyginamojoje grupėje, neleido 

kokybiškai ištirti motyvavimo pokalbio veiksmingumo stiprinant motyvaciją bei keičiant šias 

dvi elgesio sritis. Antra, tiriamųjų trūkumas apribojo tam tikrus statistinius metodus, pavyzdžiui, 

didesnė imtis būtų leidusi į regresinę analizę įtraukti daugiau sociodemografinių ar somatinių 

nepriklausomų kintamųjų ar netgi pritaikyti struktūrinį lygčių modeliavimą motyvavimo 

pokalbio veiksmingumo modelio suformavimui. Trečia, pamažu nubyrantys tiriamieji tarp 

pirmojo ir trečiojo tyrimo etapų galėjo nulemti tai, kad nebuvo gauta statistiškai reikšmingų 
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motyvavimo pokalbio veiksmingumą įrodančių rezultatų praėjus trims mėnesiams po 

reabilitacijos. Atliekant ateities tyrimus svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog šio disertacinio darbo 

tyrime pacientai, baigę du pirmus tyrimo etapus ir nubyrėję iki antrojo, skyrėsi pagal 

nubyrėjusių asmenų skaičių – lyginamojoje grupėje buvo pastebėtas šiek tiek didesnis atkrytis. 

Tikėtina, jog tai nulėmė neužsimezgęs kontaktas tarp tyrėjo ir lyginamosios grupės pacientų, nes 

su jais tarp pirmojo ir antrojo tyrimo etapų nebuvo susitinkama, kai tuo tarpu su poveikio grupės 

tiriamaisiais konsultacijos vyko bent kartą per savaitę. Taigi, ateities tyrimuose reikėtų 

pagalvoti, kaip lyginamosios grupės tiriamuosius paskatinti bei motyvuoti išlikti tyrime iki galo. 

Be to, lyginant tiriamuosius, kurie baigė visus tris tyrimo etapus ir nubyrėjo iki trečiojo, 

dalyvavusieji trečiame matavime pasižymėjo statistiškai reikšmingai ilgesne gydymosi trukme 

reabilitacijos ligoninėje bei tarp jų buvo daugiau išsiskyrusių. Taigi, tai dar labiau patvirtina 

prielaidą, jog tiriamųjų lojalumui yra svarbus užsimezgęs ryšys su tyrėjais reabilitacijos metu, 

nes tie, kurie gydėsi ilgesnį laiką arba namuose jaučiasi vieniši, tikėtina, jaučiasi labiau 

įsipareigoję reabilitacijos laikotarpiu vykusioms veikloms ir į jas sutinka įsitraukti pakartotinai 

po tam tikro laiko. 

Kitas tyrimo trūkumas – tai tiriamųjų atrinkimas sisteminguoju nekontroliuotu būdu, kas 

neleidžia pilnai sukontroliuoti pašalinių kintamųjų įtakos rezultatams ir įvertinti motyvavimo 

pokalbio efektyvumo. Pavyzdžiui, reabilitacijos laikotarpiu IŠL pacientai lankė panašias, tačiau 

nebūtinai vienodas procedūras. Galėjo nutikti taip, jog vieni daugiau dalyvavo fizioterapiniuose, 

kiti kineziterapiniuose, treti psichoterapiniuose užsiėmimuose, kurie skirtingai yra susiję su 

sveikatai nepalankaus elgesio korekcijos galimybėmis bei skirtingais specialistais, galinčiais 

motyvuoti arba demotyvuoti keistis. Taip pat reiktų paminėti, jog pacientai, priskirti skirtingoms 

tyrimo grupėms, galėjo kontaktuoti vieni su kitais ir perduoti, pavyzdžiui, intervencijos metu 

gaunamą informaciją lyginamosios grupės tiriamiesiems. Žinoma, sukontroliuoti reabilitacijos 

metu egzistuojančius papildomus veiksnius yra labai sudėtinga ir tai yra vienas iš 

kvazieksperimentų trūkumų, tačiau realiomis „lauko“ sąlygomis atlikti tyrimai turi ir privalumų. 

Pavyzdžiui, tiriamieji jaučiasi natūraliau nei laboratoriniame eksperimente, todėl gaunami 

rezultatai yra artimesni realiai klinikinei praktikai. 

Dar vienas tyrimo trūkumas yra taip pat susijęs su metodologiniais pasirinkimais. 

Motyvavimo pokalbio konsultacijas lankiusieji pacientai dažniausiai pirmojo susitikimo metu 

įvardindavo, apie kokį sveikatai nepalankų elgesį jie nori kalbėti sesijų metu bei jį keisti 

artimoje ateityje. Kadangi su lyginamąja grupe pokalbiai apie elgesio pokyčius nevyko, tai liko 

neišsiaiškinta, koks sveikatai nepalankus elgesys jiems būtų prioritetinis siekiant geresnės 

sveikatos. Atliekant statistinę analizę šis trūkumas neleido atsirinkti tikslios kontrolinės grupės, 

todėl lyginamajai buvo atrenkami tie tiriamieji, kuriems analizuojamo elgesio įpročiai buvo 
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būdingi. Tuo tarpu poveikio grupės tiriamieji rezultatų analizės metu buvo atrenkami pagal 

elgesio sritį, su kuria jie išreiškė norą dirbti motyvavimo pokalbio metu ir jiems buvo būdingi 

minėto elgesio įpročiai. Ateityje lyginamosios grupės pacientų klausimyne galėtų būti paprastas 

klausimas, susijęs su tuo, kokią vieną elgesio sritį jie norėtų keisti reabilitacijos metu ar po jos, 

kas leistų lyginamąją grupę išfiltruoti pagal norimą keisti elgesį. 

Taip pat metodologiniu trūkumu būtų galima įvardinti vyrų dominavimą imtyje. Nors 

rezultatai ir rodo, jog motyvavimo pokalbio veiksmingumo rodikliai statistiškai reikšmingai 

nesiskiria pagal lytį, tačiau ateities tyrimuose būtų geriau surinkti vienodesnę tyrimo imtį pagal 

lytį. Remiantis statistinėmis tendencijomis literatūroje buvo apžvelgta, jog IŠL dažniau serga 

vyrai, tačiau šio tyrimo imties netolygumas pagal lytį galėjo neleisti atskleisti lyčiai jautrių 

reikšmingų rezultatų. 

Dar vienas ribotumas, galbūt nulėmęs tiesioginių motyvavimo pokalbio veiksmingumą 

įrodančių rezultatų trūkumą, keičiant sveikatai nepalankų elgesį, yra jo įvertinamas vienu 

subjektyviai pačių pacientų vertinamu klausimu. Problema, su kuria buvo susidurta tyrimo metu 

– tai pacientų nežinojimas, kiek tiksliai minučių jie užsiima fiziškai aktyvia veikla ar koks yra jų 

svoris, kas ir nulėmė pastaruosius tyrimo pasirinkimus. Sudėtinga pateikti tikslias 

rekomendacijas, kaip metodologiškai šią problemą išspręsti tiriant vyresnio amžiaus žmones, 

tačiau svarbu žinoti, jog tai yra koreguotinas tyrimo aspektas. 

Toliau, aptariant tyrimo ribotumus bei gaires ateities tyrimams, svarbu paminėti, jog nuo 

pat pradžių disertacinis tyrimas buvo sukoncentruotas į su elgesiu susijusius IŠL rizikos 

veiksnius, tokius kaip alkoholio vartojimas, rūkymas, nepakankamas fizinis aktyvumas bei 

netinkama mityba, neįvertinant, jog IŠL pacientai labai dažnai patiria stresą, kuomet netinkamas 

jo įveikimas nulėmė ligos išsivystymą arba trukdė sėkmingai atsistatyti reabilitacijos metu. 

Buvo nemažai tiriamųjų, kurie motyvavimo pokalbio metu norėjo dirbti būtent su stresu. 

Psichologinė pagalba jiems buvo suteikta, tačiau žvalgomojo tyrimo metu tokių tiriamųjų 

neatsirado ir nebuvo apgalvota, kaip būtų galima įvertinti jų motyvaciją bei patiriamą stresą, 

todėl duomenys liko nepanaudoti. 

Atliekant trečiąjį matavimą, praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos, buvo susidurta su 

problema, jog pacientai vangiai pildo ir neatsiunčia atgal tyrimo klausimynų paštu. Paaiškėjo, 

jog žymiai paprastesnis būdas duomenų surinkimui nuotoliniu būdu – tai klausimyno pildymas 

telefonu. Tuo pačiu čia galima įžvelgti ir dar vieną tyrimo ribotumą. Tai, jog pirmojo ir antrojo 

etapų metu pacientai tyrime dalyvavo būdami ligoninėje ir klausimynus pildė tyrėjų priežiūroje, 

galėjo nulemti kokybiškiau pateiktus duomenis nei tuomet, kai po trijų mėnesių klausimynus 

pildė savarankiškai ar savo atsakymus telefonu diktavo tyrėjai. Ši priežastis galėjo nulemti tai, 

jog duomenų analizėje nebuvo gauta statistiškai reikšmingų motyvavimo pokalbio 
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veiksmingumą įrodančių rezultatų, vertinant motyvacijos bei elgesio rodiklius praėjus trims 

mėnesiams po reabilitacijos. Atsižvelgiant į tai tolimesniuose tyrimuose reikėtų daugiau 

dėmesio skirti pacientų motyvavimui sutikti dalyvauti tyrime nuotoliniu būdu bei pateikti savo 

mobilaus telefono numerį. 

Taip pat su trečiąja apklausa susijęs dar vienas trūkumas – dėl anksčiau įvardintų 

priežasčių tiriamuosius buvo nuspręsta apklausti praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos 

pabaigos. Kai kuriuose tyrimuose nurodoma, jog tai atspindi trumpalaikį intervencijos poveikį, 

tuo tarpu bet koks pakartotinis matavimas, atliktas po pusės metų ir vėliau nuo intervencijos 

pabaigos, jau yra vadinamas ilgalaikiu poveikio įvertinimu (Welschen et al., 2013). Tuo pačiu ir 

Transteorinis modelis akcentuoja pokyčius 6 mėnesių bėgyje. Per trumpas laikotarpis nuo 

intervencijos gali neatskleisti visų įvykusių pokyčių, net jeigu žmogus ir ketino keistis 

reabilitacijos pabaigoje. Taigi, ateities tyrimuose būtų įdomu ištirti, kokia galėtų būti pacientų 

motyvacija elgesio pokyčiams bei sveikatai nepalankaus elgesio įpročiai praėjus ilgesniam 

laikui ir šiuos rezultatus palyginti poveikio bei lyginamojoje grupėje, siekiant atskleisti ilgalaikį 

motyvavimo pokalbio efektą.  

Galiausiai prie tyrimo ribotumų reikėtų paminėti ir tai, jog nepaisant tyrimo algoritmo bei 

standartizavimosi procedūrų motyvavimo pokalbio konsultacijas vedė skirtingą psichologinio 

konsultavimo patirtį turinčios tyrėjos – vienos jų jau baigusios psichologės, o kitos – studijas 

bebaigiančios sveikatos psichologijos magistrantės. Ir nors statistiniai duomenys rodo, jog buvo 

pasiekti panašūs motyvacijos keisti elgesį pokyčiai, tačiau ateityje, siekiant išvengti galimų 

netikslumų, rekomenduojama pasirinkti kiek įmanoma panašesnę patirtį turinčius tyrėjus. 

Vis dėlto, nepaisant ilgo tyrimo ribotumų sąrašo, svarbu akcentuoti, jog šio disertacinio 

darbo rėmuose buvo gauti motyvavimo pokalbio veiksmingumą įrodantys rezultatai, o įvardinti 

trūkumai leis vykdyti kokybiškesnius mokslinius tyrimus ateityje.   
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3. IŠVADOS 
 

1. Motyvavimo pokalbis yra veiksmingas stiprinant sergančiųjų išemine širdies liga motyvaciją 

vykdyti sveikatai palankius fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių pokyčius reabilitacijos 

laikotarpiu. 

 

2. Sergančiųjų išemine širdies liga subjektyviai vertinami fizinio aktyvumo ir mitybos įpročiai 

kinta palankia sveikatai linkme reabilitacijos laikotarpiu nepriklausomai nuo to, ar pacientai 

lanko motyvavimo pokalbio konsultacijas, ar ne. 

 

3. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas stiprinant motyvaciją keisti sveikatai nepalankų 

elgesį į palankesnį siejasi su asmenybės bruožais ir emocine būsena: 

3.1. Sergantieji išemine širdies liga, pasižymintys mažiau išreikštu neurotiškumu ir lankę 

motyvavimo pokalbio konsultacijas reabilitacijos laikotarpiu, yra labiau motyvuoti 

svarstyti apie sveikatai palankius fizinio aktyvumo įpročių pokyčius reabilitacijos 

pabaigoje lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu neurotiškumu ir vykdė tik 

įprastinę reabilitacijos programą. 

3.2. Sergantieji išemine širdies liga, pasižymintys mažiau išreikštu sutarumu ir lankę 

motyvavimo pokalbio konsultacijas reabilitacijos laikotarpiu, yra labiau motyvuoti 

vykdyti sveikatai palankius mitybos įpročių pokyčius reabilitacijos pabaigoje lyginant su 

tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu sutarumu ir vykdė tik įprastinę reabilitacijos 

programą. 

3.3. Sergantieji išemine širdies liga, pasižymintys mažiau išreikštu nerimastingumu ir lankę 

motyvavimo pokalbio konsultacijas reabilitacijos laikotarpiu, yra labiau motyvuoti 

svarstyti apie sveikatai palankius fizinio aktyvumo įpročių pokyčius reabilitacijos 

pabaigoje lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu nerimastingu ir vykdė tik 

įprastinę reabilitacijos programą. 

3.4. Sergantieji išemine širdies liga, pasižymintys mažiau išreikštu depresiškumu ir lankę 

motyvavimo pokalbio konsultacijas reabilitacijos laikotarpiu, yra labiau motyvuoti 

svarstyti apie sveikatai palankius fizinio aktyvumo įpročių pokyčius reabilitacijos 

pabaigoje lyginant su tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu depresiškumu ir vykdė tik 

įprastinę reabilitacijos programą. 
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4. Motyvavimo pokalbio veiksmingumas keičiant sergančiųjų išemine širdies liga subjektyviai 

vertinamą sveikatai nepalankų elgesį į palankesnį siejasi su asmenybės bruožais ir emocine 

būsena: 

4.1. Sergančiųjų išemine širdies liga, pasižyminčių labiau išreikštu neurotiškumu ir lankiusių 

motyvavimo pokalbio konsultacijas reabilitacijos laikotarpiu, subjektyviai vertinami 

fizinio aktyvumo įpročiai reabilitacijos pabaigoje yra palankesni sveikatai lyginant su 

tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu neurotiškumu ir vykdė tik įprastinę reabilitacijos 

programą. 

4.2. Sergančiųjų išemine širdies liga, pasižyminčių mažiau išreikštu nerimastingumu ir 

lankiusių motyvavimo pokalbio konsultacijas reabilitacijos laikotarpiu, subjektyviai 

vertinami mitybos įpročiai reabilitacijos pabaigoje yra palankesni sveikatai lyginant su 

tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu nerimastingu ir vykdė tik įprastinę reabilitacijos 

programą. 

4.3. Sergančiųjų išemine širdies liga, pasižyminčių mažiau išreikštu depresiškumu ir 

lankiusių motyvavimo pokalbio konsultacijas reabilitacijos laikotarpiu, subjektyviai 

vertinami mitybos įpročiai reabilitacijos pabaigoje yra palankesni sveikatai lyginant su 

tais, kurie atvyko su panašiai išreikštu depresiškumu ir vykdė tik įprastinę reabilitacijos 

programą. 

 



131 

4. REKOMENDACIJOS 
 

Įprastinės direktyvios metodikos dažniausiai iššaukia pacientų gynybiškumą, tuo tarpu 

šiame disertaciniame darbe atlikto tyrimo rezultatai atkleidė, jog motyvavimo pokalbis padeda 

stiprinti IŠL pacientų vidinę motyvaciją keisti sveikatai nepalankų fizinį aktyvumą ir mitybą 

reabilitacijos laikotarpiu. Be to, nors šis tyrimas neįrodė tiesioginio motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo keičiant subjektyviai vertinamą sveikatai nepalankų elgesį, tačiau atsižvelgiant į 

neurotiškumą, nerimastingumą bei depresiškumą paaiškėjo, jog keičiasi ir elgesio įpročiai. 

Remiantis šiais rezultatais rekomenduojama motyvavimo pokalbį taikyti psichologų 

konsultacijose IŠL reabilitacijos metu. Taip pat, siekiant efektyvesnių rezultatų su motyvavimo 

pokalbiu keičiant fizinį aktyvumą, rekomenduojama atsižvelgti į neurotiškumo, nerimastingumo 

bei depresiškumo išreikštumą, tuo tarpu keičiant mitybos įpročius – į sutarumo, nerimastingumo 

bei depresiškumo išreikštumą reabilitacijos pradžioje. Pavyzdžiui, pacientui atvykus į 

reabilitacijos ligoninę būtų galima įvertinti tris aspektus: pasirengimą keisti pacientui aktualų, 

sveikatai nepalankų elgesį, penkis asmenybės bruožus ir emocinę būseną. Paaiškėjus, jog: 

 reikia stiprinti sergančiojo IŠL motyvaciją fizinio aktyvumo įpročių pokyčiams, 

reabilitacijos metu svarbu teikti motyvavimo pokalbio konsultacijas tiems, kurių 

neurotiškumas, nerimastingumas arba depresiškumas yra mažiau išreikšti; 

 jau galima keisti sergančiojo IŠL fizinio aktyvumo įpročius, reabilitacijos metu 

svarbu teikti motyvavimo pokalbio konsultacijas tiems, kurių neurotiškumas labiau 

išreikštas; 

 reikia stiprinti sergančiojo IŠL motyvaciją mitybos įpročių pokyčiams, reabilitacijos 

metu svarbu teikti motyvavimo pokalbio konsultacijas tiems, kurių sutarumas yra 

mažiau išreikštas; 

 jau galima keisti sergančiojo IŠL mitybos įpročius, reabilitacijos metu svarbu teikti 

motyvavimo pokalbio konsultacijas tiems, kurių nerimastingumas arba depresiškumas 

yra mažiau išreikšti. 

Sveikatos priežiūros specialistams bei psichologams, dirbantiems su sergančiais IŠL 

reabilitacijos įstaigose ir siekiantiems gerinti fizinę bei psichosocialinę pacientų gerovę, 

rekomenduojama reabilitacijos pradžioje įvertinti ne tik paciento fizinės sveikatos rodiklius, bet 

ir asmenybės bruožus, emocinę būseną bei motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį. 

Remiantis aukščiau aprašytais pavyzdžiais, tai gali suteikti vertingos informacijos apie paciento 

galimybes bei perspektyvas įsitraukti į reabilitacijos veiklas ir siekti sveikimo bei elgesio 

pokyčių. Planuojant bei vykdant įvairias reabilitacijos veiklas, svarbu nepamiršti atsižvelgti į 
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paciento psichologinius ypatumus, kad būtų galima suteikti kuo efektyvesnį gydymą. Taip pat 

rekomenduojama motyvavimo pokalbio principų bei bendravimo esmės mokyti kitus sveikatos 

priežiūros specialistus, kad jie kasdienėse procedūrose mokėtų tinkamai komunikuoti su 

pacientais ir tokiu būdu didintų jų motyvaciją sveikatai nepalankaus elgesio pokyčiams. 

Remiantis stebimomis disertacinio tyrimo rezultatų tendencijomis, jog išvykus iš 

reabilitacijos ligoninės pacientų motyvacija sveikatai nepalankaus elgesio pokyčiams mažėja, o 

elgesys ima grįžti į reabilitacijos pradžioje buvusį lygį, rekomenduojama reabilitacijos eigoje 

pacientui padėti susiplanuoti gyvenimo būdo pokyčius ir juos išbandyti, kad įprotis pradėtų 

formuotis. Tendencijos rodo, jog sergančiųjų IŠL motyvacija stiprėja, o elgesys darosi 

palankesnis sveikatai tuomet, kai su pacientu reabilitacijos metu kryptingai, vardan elgesio 

pokyčių dirba psichologai. Taigi, sveikatos politikos lygmenyje būtų svarbu numatyti finansines 

galimybes, kaip būtų galima konsultuoti sergančiuosius IŠL ne tik reabilitacijoje, bet ir 

nuotoliniu būdu, siekiant ir toliau palaikyti sveikatai tinkamą gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, jeigu 

būtų skirtas papildomas finansavimas ar darbo vietos, reabilitacijoje dirbantis psichologas arba 

visuomenės sveikatos specialistas galėtų kartą per mėnesį paskambinti buvusiam savo įstaigos 

pacientui ir pokalbio metu, naudojant motyvavimo pokalbio principus, išsiaiškinti, kaip žmogui 

sekasi laikytis užsibrėžtų elgesio keitimo tikslų bei paskatinti tai daryti toliau. Arba kartą per 

mėnesį, jau pasibaigus reabilitaciniam gydymui, būtų galima organizuoti savipagalbos grupes 

sergantiesiems IŠL. Tuo pačiu tai sudarytų galimybes ateities motyvavimo pokalbio 

veiksmingumo tyrimams. Taip pat svarbu paminėti, jog reabilitacijos įstaigose dirbantiems 

sveikatos psichologams galėtų būti sudarytos finansinės galimybės įsigyti asmenybės bruožus 

įvertinančias metodikas bei jų apskaičiavimo raktus, nes šiuo metu, pavyzdžiui, disertaciniame 

tyrime naudotas NEO FFI klausimyno raktas, yra prieinamas tik Vilniaus universiteto 

Specialiosios psichologijos laboratorijos tyrėjams, kas neleidžia patiems psichologams 

suskaičiuoti asmenybės bruožų skalių ir pilnavertiškai naudotis klausimynu kasdieninėje 

praktikoje. 
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PAGRINDINĖS SANTRUMPOS 
 

AHA – Amerikos širdies asociacija (angl. American Heart Association). 

AKS – arterinis kraujo spaudimas (AKS D – diastolinis kraujo spaudimas; AKS S – sistolinis 

kraujo spaudimas). 

ANOVA – dispersinė analizė. 

df – laisvės laipsniai. 

CD – cukrinis diabetas. 

CFA – patvirtinančioji faktorinė analizė (angl. Confirmatory Factor Analysis) 

FA – fizinis aktyvumas. 

HAD – klinikinė nerimo ir depresijos skalė (D – depresiškumas; N – nerimastingumas). 

HI – Higienos institutas. 

IŠL – išeminė širdies liga. 

KMI – kūno masės indeksas. 

LG – lyginamoji grupė. 

M – vidurkis. 

Mit. – mitybos įpročiai. 

MP – motyvavimo pokalbis (angl. Motivational interviewing). 

NEO-FFI – NEO penkių faktorių klausimynas (N – neurotiškumas; E – ekstravertiškumas; O – 

atvirumas; A – sutarumas; C – sąmoningumas). 

p – statistinis reikšmingumas. 

PG – poveikio grupė. 

PPK – pasirengimo pokyčiams klausimynas (N – nesusimąstymo skalė; S – svarstymo skalė; V 

– veiksmo skalė) 

PSO – Pasaulinė Sveikatos Organizacija (angl. World Health Organisation, WHO). 

SD – standartinis nuokrypis. 

SPSS – Statistinės analizės paketas socialiniams mokslams. 

T1 – pirmasis matavimas, reabilitacijos pradžioje. 

T2 – antrasis matavimas, reabilitacijos pabaigoje. 

T3 – trečiasis matavimas, praėjus trims mėnesiams po reabilitacijos. 
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
 

Asmenybės bruožai – tai individualių skirtumų dimensijos, nusakančios tam tikrų žmogui 

būdingų svarstymo, jausmų  ir veiksmų modelių visumą (McCrae, Costa, 2003); tai pastovi 

tendencija reaguoti tam tikru būdu įvairiose situacijose ir įvairiu laiku, tai žmogaus savybė, kuri 

nekinta keičiantis aplinkybėms ar laikui bėgant (Kairys, 2008). 

Aterosklerozė – tai lėtinė uždegiminė liga, kuri atsiranda dėl apnašų, nusėdančių ant 

vidinių kraujagyslių sienelių (Petrulionienė, 2010; Falvo, 2013). Ji dažnai pristatoma kaip 

svarbiausia IŠL išsivystymo priežastis. Aterosklerozę paprastai sukelia su elgesiu susiję rizikos 

veiksniai, todėl  norint imtis atitinkamų prevencijos priemonių svarbu kuo anksčiau įtarti ir 

nustatyti ligos sukeltus pokyčius kraujagyslėse (Umbrasienė ir kt., 2007).  

Arterinis kraujo spaudimas – tekančio kraujo spaudimas į kraujagyslių sieneles. Tuo 

metu, kai kraujas arterijoje išstumiamas iš širdies skilvelių, vadinamas sistoliniu, o pauzės tarp 

dviejų širdies susitraukimų pabaigoje – diastoliniu (Medicinos enciklopedija, 1991). 

Emocinė būsena – HAD klausimynu nustatytas paciento nerimastingumo ir depresiškumo 

išreikštumas pastarosios savaitės metu. 

Išeminė širdies liga – tai neinfekcinė liga, priklausanti kraujotakos sistemos ligoms, bei 

kartais dar vadinama koronarine širdies liga. Tai yra „ūminė ar lėtinė miokardo disfunkcija, kuri 

atsiranda sumažėjus miokardo aprūpinimui arteriniu krauju ir pasireiškia ūminiais ar lėtiniais 

sindromais“ (Širdies ligos, 2009, p. 19). Tai tokia būsena, kuomet širdies raumeniui (miokardui) 

kraują bei deguonį tiekiančios širdies arterijos susiaurėja arba visiškai užsikemša (Medicinos 

enciklopedija, 1991; Falvo, 2013). Dažniausia susiaurėjimo priežastis – aterosklerozė 

(Petrulionienė, 2010; Falvo, 2013). IŠL gali pasireikšti dviem pagrindinėmis formomis: kaip 

krūtinės angina (stenokardija), kuomet deguonies trūkumas širdies raumenyje pasireiškia 

krūtinės skausmais, ypač sustiprėjančiais fizinio aktyvumo metu (Petrulionienė, 2010; Falvo, 

2013); arba kaip miokardo infarktas, kuomet aterosklerozės pažeista nesveika kraujagyslė yra 

visiškai užkemšama trombu, dėl ko negaudama deguonies apmiršta ir liaujasi dirbusi tam tikra 

širdies raumens dalis (Petrulionienė, 2010; Falvo, 2013). 

Motyvacija keisti sveikatai nepalankų elgesį – tai konstruktas, susidedantis iš trijų 

pagrindinių komponentų: pasirengimo, pasiryžimo ir galėjimo (Miller, Rollnick, 2002). 

Pasiryžimas, susijęs su pokyčių svarba, apima žmogaus norą, troškimą ar valią keistis. 

Galėjimas yra susijęs su pasitikėjimu savimi dėl pokyčio – jeigu žmogus bus pasiryžęs keistis, 

tačiau nepasitikės savo jėgomis, pokytis greičiausiai neįvyks. Pasirengimas yra susijęs su 

prioritetų išdėstymu, o tai reiškia, jog vien pokyčių svarbos suvokimo ir didelio pasitikėjimo 

savimi neužtenka, nes tuo momentu žmogus turi būti ir pasirengęs keistis. Visi šie trys 
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motyvacijos elementai gali būti ambivalentiškumo, kylančio dėl elgesio pokyčių, šaltiniu. Šiame 

disertaciniame darbe, remiantis motyvavimo pokalbio filosofija, paciento motyvacija yra 

pagrindinis konstruktas, su kuriuo dirbama konsultacijų metu. Pasirengimo pokyčiams 

klausimynas, sukurtas pagal Transteorinį pokyčių modelį, yra instrumentas, padedantis įvertinti 

tiriamojo motyvaciją.  

Motyvavimo pokalbis yra į klientą orientuotas konsultavimo stilius, kuriuo siekiama 

padėti klientams suprasti bei išsklaidyti su elgesio pasikeitimais susijusius prieštaringus jausmus 

ir tokiu būdu sustiprinti vidinę motyvaciją elgesio pokyčiams (Miller, Rollnick, 2013). 

Disertaciniame tyrime buvo naudotas psichologinis konsultavimas, paremtas motyvavimo 

pokalbio principais, aprašytais 2 ir 3 prieduose. 

Motyvavimo pokalbio veiksmingumas – šiame disertaciniame darbe tai suvokiama per 

poveikio ir lyginamosios grupių motyvacijos keisti elgesį bei paties sveikatai nepalankaus 

elgesio rodiklių palyginimą skirtingais laiko momentais. Tiriama, ar motyvavimo pokalbio 

konsultacijas turėję poveikio grupės tiriamieji pasižymi palankesniais sveikatai motyvacijos bei 

elgesio rodikliais nei lyginamosios grupės. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimas buvo vykdomas ne 

laboratorijoje, o natūraliomis lauko sąlygomis, veiksmingumą galėjo paveikti įvairūs tiriamųjų 

aplinkoje egzistuojantys veiksniai, kurie kvazieksperimento metu nebuvo sukontroliuoti. 

Sveikatai nepalankus elgesys – tai elgesys, kuris gali kelti pavojų arba asmens nuomone 

gali kelti pavojų jo paties fizinei, psichikos ar socialinei sveikatai, subjektyviam gerovės 

jausmui ar funkcionavimo efektyvumui (Sutton, 2004; Donovan, Jessor, Costa, 1991 cit. pagal 

Bulotaitė, 2014). Disertaciniame darbe analizuojamos elgesio sritys: alkoholio vartojimas, 

rūkymas, nepakankamas fizinis aktyvumas, netinkama mityba. 

Reabilitacija – tai fizinių, psichinių, socialinių asmens savybių ir gebėjimų atkūrimas 

(Enciklopedinis edukologijos žodynas, 2007).  
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1 priedas 

 

Psichologinių intervencijų galimybės, keičiant sergančiųjų IŠL sveikatai nepalankų 

elgesį. Sisteminės literatūros analizės apžvalga. 

 

Pagrindinis sisteminės analizės klausimas – kokios nemedikamentinės intervencijos yra 

taikomos IŠL reabilitacijoje, koreguojant su elgesiu susijusius rizikos veiksnius? Atsakant į 

pagrindinį sisteminės analizės klausimą tikimasi geriau suprasti taikomų metodų kontekstą ir 

įvertinti, ar motyvavimo pokalbis yra tinkama intervencija, kurią vėliau bus galima pritaikyti 

disertacinio darbo tyrime. Keliami papildomi, pagrindinį klausimą paaiškinantys, klausimai: 

 Koks tyrimo tikslas? 

 Kurioje šalyje bei vietoje tyrimas atliktas? 

 Koks tyrimo dizainas ir imties dydis, amžiaus vidurkis, klinikinės savybės? 

 Kokia intervencija taikyta ir koks jos tikslas? 

 Koks intervencijos poveikis su sveikata susijusiam elgesiui buvo rastas? 

Sisteminė analizė atliekama remiantis septyniais žingsniais pagal M. Simons (2011):  

1. Tyrimo klausimo formulavimas 

2. Tyrimo protokolo sudarymas 

3. Literatūros paieška 

4. Duomenų ištraukimas 

5. Kokybės įvertinimas 

6. Duomenų analizė ir rezultatai 

7. Rezultatų interpretacija 

Literatūros paieška. Literatūra ieškoma duomenų bazėse, kur talpinami su medicina bei 

psichologija susiję ir tik anglų kalba parašyti straipsniai. Atrinkus pilnateksčius šaltinius, jie 

peržiūrimi ir į analizę įtraukiami vadovaujantis tam tikrais, toliau literatūros paieškos skiltyje 

išvardintais, kriterijais. Duomenys iš pasirinktų šaltinių surašomi į lentelę, sudarytą pagal J. K. 

Jesson, L. Matheson, F. M. Lacey (2011), K. S. Khan, R. Kunz, J. Kleijnen, G. Antes (2003), B. 

Kitchenham (2004), M. Petticrew, H. Roberts (2006), M. Simons (2011) rekomendacijas ir 

įtraukiant sub-klausimus (1 lentelė). Šaltinių paieškos metu buvo naudojamos kelios 

kompiuterinės bibliografinės duomenų bazės, t.y. EBSCOhost (Medline ir Psycharticles) ir 

PUBMED. Buvo ieškoma pilnateksčių nemokamų publikacijų, kuriose būtų aprašomos IŠL 

prevencijai taikomos psichologinės intervencijos, nukreiptos į su elgesiu susijusius rizikos 

veiksnius, t.y. rūkymą, alkoholio vartojimą, fizinį aktyvumą bei mitybą. Pasirinkti raktiniai 

žodžiai: psycholog*, intervention, behavio*, cardi*. Atrinkti straipsniai publikuoti 2006-2016 
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metais. Kompiuterinės duomenų bazės, pagal užsiduotus filtravimo kriterijus, atrinko 269 

publikacijas (1 paveikslas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 paveikslas. Šaltinių atrankos sisteminei analizei schema 

 

Duomenų bazėse atrinkti šaltiniai iš tolimesnės analizės buvo pašalinami pagal tam tikrus 

kriterijus: 

 tyrimai, tokie kaip apžvalga, sisteminė analizė arba meta-analizė, kuriuose nėra 

originalių empirinių duomenų; 

 tyrimas atliekamas su jaunesniais nei 18 m. asmenimis; 

 pasikartojantys tyrimai; 

 santrauka angliška, tačiau likęs tekstas kita kalba. 

EBSCOhost 

(n = 179) 

PUBMED 

(n = 90) 

Pirminė atranka: 
peržiūrėti pavadinimai ir 

santraukos 
(n = 269) 

Atmetimo kriterijai: 

 pasikartojantys tyrimai  
 nėra empirinių duomenų 
 imtyje tik moterys 
 amžiaus vidurkis < 18 m.  

 
(Atmesti 228 šaltiniai) 

Antrinė atranka: 
peržiūrėti pilnateksčiai 

straipsniai 
(n = 41) 

Iš viso 17 šaltinių 
įtraukti į sisteminę 

analizę 

Atmetimo kriterijai: 

 intervencijos tiksle neįvardintas su 
elgesiu susijęs rizikos veiksnys 
 netaikoma išeminės širdies ligos 
prevencijai 

 
(Atmesti 23 šaltiniai) 
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Pritaikius išvardintus šaltinių atmetimo kriterijus, palikta 41 pilnatekstė publikacija. Jos 

buvo vertinamos pagal du atmetimo kriterijus: 

 intervencijos tiksle neįvardintas su elgesiu susijęs rizikos veiksnys; 

 netaikoma išminės širdies ligos prevencijai. 

17 straipsnių atitiko reikalavimus ir buvo įtraukti į tolimesnę sisteminę analizę.  

Duomenų ištraukimas. Skaitant straipsnius buvo pažymimi ir atrenkami duomenys apie 

tyrimo tikslą ir dizainą, šalį bei vietą, kur tyrimas buvo vykdomas, širdies veiklos sutrikimų ar 

rizikos veiksnių turinčių žmonių ypatumus, taikytą intervenciją, jos tikslą bei poveikį 

pacientams. Tekstuose buvo pažymima kita svarbi informacija, kuri toliau naudojama rezultatų 

apibendrinime ir interpretavime. 

Kokybės įvertinimas. Siekiant aukšto sisteminės analizės duomenų kokybinio įvertinimo, 

buvo renkami tik tie straipsniai, kurie publikuojami recenzuojamuose mokslo leidiniuose bei 

kurie turi aiškiai aprašytą tyrimo dizainą.  

Išvados 

 Vyraujantis tyrimų, nagrinėjančių IŠL prevencijos intervencijų veiksmingumą, dizainas 

– pakartotinių matavimų atsitiktinių imčių eksperimentai arba kvazieksperimentai, 

tiriamuosius paskirstant į intervencinę bei kontrolinę grupes. 

 Dažniausias pakartotinių matavimų kiekis – trys matavimai: prieš intervenciją, iš karto 

po intervencijos ir praėjus keliems mėnesiams po intervencijos. Matavimai iki šešių 

mėnesių įvardijami kaip trumpalaikio poveikio ieškojimas, o vėlesni – kaip ilgalaikio. 

 Didžiausias dėmesys tyrimuose skiriamas nesergantiems IŠL, t.y. pirminei išeminės 

širdies ligos prevencijai. Mažiau ištyrinėta sritis – antrinės prevencijos galimybės 

sergantiems IŠL. 

 Tyrimuose kaip su sveikata susijęs elgesys traktuojamas fizinis aktyvumas, mityba, 

rūkymas, tačiau nė viename iš jų nebuvo nagrinėjama alkoholio vartojimo prevencija. 

 Dauguma intervencijų yra labai trumpos arba taikytos nuotoliniu būdu, intervencijas 

dažniausiai atlieka slaugytojai, gydytojai bei kiti darbuotojai, tačiau retai psichologai. 

Pastebimas trūkumas išsamaus psichologinio akis į akį konsultavimo jau besigydant 

reabilitacijoje po ūmios būklės.  

 Viena tinkamiausių intervencijų, siekiant koreguoti IŠL sergančiųjų elgesį, susijusį su 

sveikata, galėtų būti J. O. Prochaska ir C. C. Diclemente Transteorinio modelio pagrindu 

organizuojamas psichologinis konsultavimas, paremtas motyvavimo pokalbio principais. 
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1 lentelė. Svarbiausi į sisteminę apžvalgą įtrauktų tyrimų duomenys 

Eil. 
Nr. Šaltinis Tyrimo 

tikslas 
Tyrimo šalis, 

vieta, dizainas 

Imtis (kiekis, 
amžius, 
klinika) 

Intervencija ir jos tikslas  Intervencijos 
poveikis  

1. Antypas, 
K.; 
Wangberg
, S. C. 
(2014). 
An 
Internet- 
and 
Mobile-
Based 
Tailored 
Interventi
on to 
Enhance 
Maintena
nce of 
Physical 
Activity 
After 
Cardiac 
Rehabilita
tion: 
Short-
Term 
Results of 
a 
Randomiz
ed 
Controlle
d Trial. 
Journal of 
Medical 
Internet 
Research, 
16(3), 
e77. 

Nustatyti 
pacientui 
pritaikytos 
internetu ir 
mobiliuoju 
telefonu 
grįstos 
intervencijo
s poveikį 
fizinio 
aktyvumo 
išlaikymui 
po 
kardiologin
ės 
reabilitacijo
s. 
 
 

Norvegija, 
Skibotn 
reabilitacijos 
centras.  
 
Atsitiktinių imčių
dviejų grupių 
klasterių 
dizainas. 
 
Klasteriai 
atsitiktinai 
priskirti 
kontrolinei arba 
pacientams 
pritaikytai 
grupei. 
Matavimai atlikti 
internetu 
reabilitacijos 
centre, 1-3 
dienos po 
planuoto 
išrašymo iš 
reabilitacijos, 1 
mėnesis ir 3 
mėnesiai po 
išrašymo iš 
reabilitacijos. 
 
 

N = 69  
 
Amžius: 33 - 75 
m.  
Eksperimentinė 
grupė: amžiaus 
vid. 59,5; 
pasikl. int. 
(56,3-62,8). 
Kontrolinė 
grupė: 
amžiaus vid. 
58,8; 
pasikl. int. 
(55,8-61,7) 
 
Vyrai ir 
moterys, 
sergantys 
širdies ir 
kraujagyslių 
ligomis, 
dažniausiai 
miokardo 
infarktu. 

Intervencijos pritaikymas 
pacientams yra pagrįstas 
integruotais modeliais, 
tokiais kaip Sveikatos 
veiksmų proceso požiūris 
(angl. Health Action 
Process Approach - 
HAPA), suderinančiais 
sociokognityvinius su 
sveikata susijusio elgesio 
veiksnius ir procesą. 
Intervencijos metu visų 
pirma buvo siekiama 
įvertinti pasirengimo 
pokyčiui stadiją, kuri 
apibrėžia, ar  ir kada reiktų 
naudoti kitas pacientui 
tinkamas modelio 
koncepcijas. 
Pacientams pritaikyta 
grupė. Pacientai turi 
priėjimą prie tos pačios 
informacijos kaip ir 
kontrolinė grupė, tačiau 
šiuo atveju jie yra prašomi 
atsakyti į daugiau 
klausimų internetu, 
dažniausiai kas dvi 
savaites. Be to, šios grupės 
pacientams elektroniniais 
laiškais arba trumposiomis 
SMS žinutėmis yra 
siunčiami priminimai 
prisijungti prie svetainės ir 
užpildyti klausimynus, 
kurių atsakymų pagrindu 
dalyviai gauna tolimesnes 
žinutes. Atsižvelgiant į 
pasirengimo pokyčiui 
stadiją, pacientai skatinami 
planuotis užsiėmimus ar 
užsibrėžti savaitės tikslus, 
o vėliau gauna priminimus 
pradėti susiplanuotą veiklą 
ar pateikti informaciją apie 
jos atlikimą. Galiausiai, 
pacientams atsiunčiamas 
grįžtamasis ryšys apie tai, 
kaip jiems sekėsi. 
Kontrolinė grupė. Visi 
pacientai turi priėjimą prie 
internete patalpintos 
informacijos apie 
kraujotakos sistemos ligas 
ir savireguliaciją, apimant 
mitybą, fizinį aktyvumą, 
rūkymą, vaistų vartojimą. 
Taip pat suteikiama 

Tyrimo 
išvados 
ribotos dėl 
mažo 
tiriamųjų 
skaičiaus ir 
didelio 
atkritusiųjų 
skaičiaus 
pakartotinų 
matavimų 
metu. 
Pastebima 
tendencija, 
jog pacientų, 
gavusių jiems 
pritaikytą 
intervenciją, 
fizinis 
aktyvumas 
yra linkęs 
išsilaikyti kurį 
laiką po 
kardiologinės 
reabilitacijos. 
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galimybė dalyvauti 
diskusijų forume. Patys 
kontrolinės grupės 
pacientai turi galimybę 
planuotis užsiėmimus, 
tačiau nėra skatinami to 
daryti ir negauna jokio 
grįžtamojo ryšio. 

2. Arbour, 
K. P.; 
Martin 
Ginis, K. 
A. (2009). 
A 
randomise
d 
controlled 
trial of the 
effects of 
implemen
tation 
intentions 
on 
women’s 
walking 
behavior. 
Psycholog
y & 
Health, 
24(1), 49–
65.  

Nustatyti 
įgyvendini
mo 
ketinimų 
intervencijo
s 
veiksmingu
mą 
koreguojant 
sėslių 
moterų 
vaikščiojim
o įpročius, 
kuriuos jos 
norėjo 
pakeisti. 

Šalis nenurodyta. 
 
Aklas atsitiktinių 
imčių 
eksperimentas.  
 
Matavimai atlikti 
tyrimo pradžioje 
ir 6-ą bei 11-ą 
tyrimo savaitę. 

N = 75  
 
Amžiaus vid. 
48,17; st.n. = 
9,61 
 
Sveikos 
moterys, 
gyvenančios 
sėsliai ir 
norinčios 
padidinti savo 
fizinį aktyvumą 
iki bent trijų 
dienų per 
savaitę. 
 
 

Įgyvendinimo ketinimų 
intervencija (angl. 
Implementation intentions 
intervention). 
Eksperimentinė grupė. 
Pirmojo testavimo metu 
moterims buvo nustatytas 
tikslas nueiti po 
papildomus 3500 
pedometro žingsnių, 
atitinkančių 30 min. 
vidutinio sunkumo ėjimą, 
tris kartus per savaitę per 
ateinančias šešias savaites. 
Taip pat jų buvo paprašyta 
suformuluoti 
įgyvendinimo ketinimus 
šiam tikslui ir nustatyti 
tikslų laiką, vietą bei 
minučių skaičių, kiek 
ketina vaikščioti kiekvieną 
iš šių dienų. Dalyvės 
turėjo užrašyti savo 
vaikščiojimo planus 
specialiose knygelėse, 
kurias davė tyrėjai. Be to, 
moterys buvo skatinamos 
apsvarstyti savo 
įsipareigojimus ir 
atsižvelgiant į tai išsikelti 
vaikščiojimo tikslus. 
Kontrolinė grupė. Pirmojo 
testavimo metu šioms 
dalyvėms buvo užduotas 
tas pats tikslas kaip ir 
eksperimentinės grupės 
dalyvėms. Skirtumas buvo 
tas, kad vietoj 
įgyvendinimo ketinimų jų 
buvo prašoma pačioms 
registruoti nueitus 
žingsnius su pedometru. 

Per pirmas 
šešias savaites 
eksperimentin
ės grupės 
dalyvių 
žingsnių 
skaičius buvo 
didesnis nei 
kontrolinės 
grupės. Vis 
dėlto, tęstinės 
naudos per 
paskutines 
penkias 
tyrimo 
savaites iš 
įgyvendinimo 
ketinimų 
vaikščiojimo 
didinimui 
nerasta. Taigi, 
įgyvendinimo 
ketinimų 
intervencija 
gali būti 
naudingas 
metodas 
siekiant 
paskatinti 
sėslių moterų 
vaikščiojimą. 

3. Berndt, 
N.; 
Bolman, 
C.; 
Sivarajan 
Froelicher
, E.; 
Mudde, 
A.; 
Candel, 
M.; De 
Vries, H.; 

Tyrimo 
tikslai: 
1) nustatyti 
telefoninės 
ir akis į akį 
rūkymo 
metimo 
intervencijo
s 
veiksmingu
mą, 
naudojant 

Olandija, aštuoni 
kardiologijos 
skyriai 
skirtingose 
ligoninėse. 
 
Kryžminės 
atsitiktinės 
atrankos 
eksperimento 
dizainas. 
 

N = 489:  
Įprasta grupė N 
= 196 
Intervencija 
telefonu N = 
170  
Intervencija 
akis į akį N = 
123 
 
Amžiaus vid. 
57  

Abiejų formų intervencijos 
metodai rėmėsi 
motyvavimo pokalbio, 
saviveiksmingumo 
stiprinimo, tikslų siekimo 
ir atkryčio prevencijos 
strategijų principais. 
Konsultacijų teoriniu 
pagrindu buvo Prochaska 
ir Diclemente 
Transteorinis modelis, 
nurodantis, jog elgesio 

Eksperimentin
ės grupės 
pacientai 
buvo mažiau 
rūkantys nei 
kontrolinės, 
praėjus 
šešiems 
mėnesiams po 
išrašymo iš 
ligoninės. 
Konsultavimo 
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Lechner, 
L. (2014). 
Effectiven
ess of a 
telephone 
delivered 
and a 
face-to-
face 
delivered 
counselin
g 
interventi
on for 
smoking 
cessation 
in patients 
with 
coronary 
heart 
disease: a 
6-month 
follow-up. 
Journal of 
Behaviora
l 
Medicine, 
37, 704–
724. 

nikotino 
pakaitinę 
terapiją 
kardiologini
ų pacientų 
rūkymui 
mažinti šeši 
mėnesiai po 
išrašymo iš 
ligoninės, 
kiekvieną 
intervenciją 
palyginant 
su įprasta 
priežiūra; 
2) nustatyti 
sąlyginius 
rūkymo 
metimo 
intervencijų 
veiksnius, 
priklausanči
us nuo 
pacientų 
motyvacijos 
mesti ir 
žemo/aukšt
o 
socioekono
minio 
statuso. 

Matavimai atlikti 
prieš 
eksperimentą ir 6 
mėnesiai po jo. 

 
Išemine širdies 
liga sergantieji 
ir dėl to 
hospitalizuoti, 
daugumoje 
vyrai, prieš 
hospitalizavimą 
rūkė. 

pokyčiai priklauso nuo 
ėjimo per penkias stadijas 
(iki-apmąstymų, 
svarstymo, pasiruošimo, 
veiksmo, pokyčių 
išlaikymo). 
Eksperimentinė grupė. Ji 
sudaryta iš dviejų 
pogrupių – pacientų, 
konsultuotų telefonu, ir 
pacientų, konsultuotų akis 
į akį. Intervencija 
pradedama praėjus vienai 
savaitei po pirminio 
įvertinimo. Prieš 
konsultavimą 
kardiologinių skyrių 
slaugytojos naudojo 
Klausk-Patark-Nukreipk 
(angl. Ask-Advice-Refer) 
strategiją. Remiantis 
strategija, pacientams visų 
pirma buvo įvertinamas 
rūkymas, tuomet 
rekomenduojama mesti, 
galiausiai – nukreipiama 
telefoniniam arba akis į akį 
specialisto konsultavimui, 
kuris vyksta jau išvykus iš 
ligoninės. Konsultavimą 
vykdė profesionalūs 
konsultantai: telefonu – 
Olandijos tabako kontrolės 
ekspertų centro 
konsultantai, akis į akį – 
kardiologinio skyriaus 
slaugytojos, specialiai 
apmokytos teikti rūkymo 
metimo konsultacijas. Be 
to, visi atrinkti pacientai 
gavo nikotino pakaitinius 
pleistrus ir informaciją, 
kaip juos naudoti. 
Telefoninis ir akis į akį 
konsultavimai skyrėsi 
pateikimo forma ir trukme, 
kuomet pirmasis apėmė 
septynias 10-15 min. 
trukmės sesijas, o antrasis 
– trijų mėnesių 
laikotarpyje šešias 45 min. 
trukmės sesijas ir 
užsibaigė skambučiu 
praėjus aštuonioms 
savaitėms po užbaigimo. 
Kontrolinė grupė. Gavo tik 
įprastinį gydymą. 

telefonu ir 
akis į akį 
intervencijų 
rezultatai 
buvo panašūs 
pagal 
nerūkymo 
rodiklius. 
Žemesnio 
socioekonomi
nio statuso 
pacientai 
eksperimentin
ėje grupėje 
pasižymėjo 
aukštesniais 
nerūkymo 
rodikliais nei 
kontrolinėje 
grupėje, be to, 
telefoninio 
konsultavimo 
grupėje šie 
rodikliai buvo 
šiek tiek 
auštesni nei 
akis į akį.  
 

4. Brokaw, 
S. M.; 
Carpened
o, D.; 
Campbell, 

Tyrimo 
tikslas – 
palyginti 
vyresnių ir 
jaunesnių 

JAV, Montana, 
penkiolika 
skirtingų 
Montanos miesto 
ir kaimo 

N = 804 
 
Amžiaus vid. 
52,5; st.n. 11,9 
 

Kraujotakos sistemos ligų 
ir diabeto prevencijos 
programos Gyvenimo 
būdo keitimo intervencija. 
Intervenciją atlieka 

Vyresni 
pacientai 
buvo labiau 
linkę lankyti 
daugiau 
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P.; 
Butcher, 
M. K.; 
Furshong, 
G.; 
Helgerson
, S. D.; 
Harwell, 
T. S. 
(2015). 
Effectiven
ess of an 
Adapted 
Diabetes 
Preventio
n Program 
Lifestyle 
Interventi
on in 
Older and 
Younger 
Adults. 
Journal of 
the 
American 
Geriatrics 
Society, 
63(6), 
1067–
1074. 

Diabeto 
prevencijos 
programos 
(angl. 
Diabetes 
Prevention 
Program) 
gyvenimo 
būdo 
keitimo 
intervencijo
s tiriamųjų 
dalyvavimą, 
savikontrolė
s elgesį ir 
svorio 
metimo 
rezultatus. 
 

bendruomenių. 
 
Duomenys apie 
ūgį, svorį, kraujo 
spaudimą, 
gliukozės kiekį 
kraujyje ir lipidų 
lygį buvo 
fiksuojami 
atrenkant 
pacientus tyrimo 
pradžioje, 
pabaigus 
intervenciją (po 4
mėnesių) ir po 10 
mėnesių nuo 
intervencijos 
pradžios. 
 

Tiriamieji 
suaugę, 
dauguma 
moterys (82 
proc.), turintys 
viršsvorio (KMI 
≥25.0 kg/m2) ir 
vieną ar 
daugiau 
išeminės širdies 
ligos ir II tipo 
cukrinio diabeto 
rizikos veiksnių 
(pirminė 
cukrinio diabeto 
diagnozė, 
sutrikusi 
gliukozės 
tolerancija, 
aukštas kraujo 
spaudimas  
(≥130/85 
mmHg arba 
taikomas 
gydymas), 
dislipidemija 
arba jos 
gydymas, buvęs 
gestacinis 
cukrinis 
diabetes arba 
pagimdytas 
didelio svorio 
kūdikis. 

apmokyti sveikatos 
specialistai (registruoti 
dietologai ir slaugytojai), 
vadinami gyvenimo būdo 
vadovais. Intervencijos 
metu suteikiama 16 
pagrindinių konsultacijų, 
po kurių šešis mėnesius po 
vieną kartą į mėnesį 
konsultuojama papildomai. 
Sesijos vykdomos 
remiantis originaliu 10 
mėnesių trukmės Diabeto 
prevencijos programos 
Gyvenimo būdo balanso 
gyvenimo aprašu. 
Intervencijos uždaviniai: 
kasdien stebėti riebalų 
suvartojimą ir siekti 
suvartoti  pagal savo 
svorio normą 
rekomenduojamą kiekį, 
siekti 150 minučių ar 
daugiau per savaitę 
vidutinio ir didelio 
intensyvumo fizinio 
aktyvumo, baigiant 4 
mėnesių pagrindinį kursą 
siekti numesti 7 proc. ar 
daugiau svorio nuo to, 
kuris buvo tyrimo 
pradžioje, ir stengtis jį 
išlaikyti per sekančius 
šešis mėnesius 
palaikomųjų konsultacijų. 
 
 

intervencijos 
sesijų, 
dažniau 
užsiimti 
riebalų 
suvartojimo 
savistaba ir 
pasiekti 
svorio metimo 
bei fizinio 
aktyvumo 
tikslus nei 
jaunesni 
dalyviai. 
Tiek vyresni, 
tiek ir 
jaunesni 
tiriamieji 
pasiekė 
reikšmingus 
kardiometabol
inio rizikos 
profilio 
pagerėjimus, 
jiems 
pagrindinio 
intervencijos 
etapo 
pabaigoje 
HDL-C 
cholesterolio 
kiekis 
reikšmingai 
sumažėjo, 
tačiau 
palaikomojo 
etapo metu 
reikšmingai 
padidėjo. 

5.  Farrell, 
M. A.; 
Hayashi, 
T.; Loo, 
R. K.; 
Rocha, D. 
A; 
Sanders, 
Ch.; 
Hernande
z, M.; 
Will, J. C. 
(2009). 
Clinic-
Based 
Nutrition 
and 
Lifestyle 
Counselin
g 
for 
Hispanic 
Women 

Tyrimo 
tikslas – 
ištirti 
gyvenimo 
būdo 
intervenciją
, skirtą 
motyvuoti 
ispanakalbi
ų moterų 
elgesio 
pokyčius. 
 
 

JAV, Los 
Andželas ir San 
Diego, keturi 
visuomenės 
sveikatos centrai. 
 
Atsitiktinių imčių
tyrimo dizainas. 
 
Matavimai atlikti 
tyrimo pradžioje, 
per kiekvieną iš 
trijų sesiją (t.y. 1, 
2 ir 6 mėnesiai 
nuo pradžios) ir 
du kartus vėliau 
(t.y. praėjus 9,5 
ir 14,5 mėnesių 
nuo tyrimo 
pradžios). 
 

N = 1093: 
Intervencinė 
grupė N = 552, 
amžiaus 
vidurkis 52,2, 
st.n. 0,28 
Kontrolinė 
grupė N = 541, 
amžiaus 
vidurkis 52,5, 
st.n. 0,27 
 
Bendrai  amžius 
40-64 m. 
 
Ispanakalbės 
moterys, 
turinčios žemas 
pajamas ir 
neturinčios arba 
turinčios 
nepakankamą 
sveikatos 

“Naujojo lapo” 
intervencija (angl. A New 
Leaf …Choices for 
Healthy Living; ispan. 
Vida Saludable, Corazon 
Contento!) buvo 
naudojama kaip metodinė 
priemonė konsultavimui ir 
intervencijai. Teorinis 
intervencijos modelis 
remiasi socioekologiniu 
modeliu, kuriame 
gyvenimo būdo pokyčiai 
nurodomi kaip 
efektyviausi tuomet, kai 
intervencija vykdoma 
keliuose asmens aplinkos 
lygmenyse, tokiuose kaip 
individualus, organizacinis 
ir bendruomeninis.Antrasis 
intervencijos komponentas 
– įtraukti visuomenės 
sveikatos darduotojus į 

Atsižvelgiant 
į 
demografinius 
veiksnius bei 
išeminės 
širdies ligos 
rizikos 
faktorius, abi 
grupės buvo 
panašios 
tyrimo 
pradžioje. Los 
Andželo 
dalyvės 
pasižymėjo 
mažesniu 
surūkomų 
cigarečių 
kiekiu (5%), 
aukštesniu 
vidutiniu 
kūno masės 
indeksu (31,9) 
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Delivered 
by 
Communi
ty 
Health 
Workers: 
Design of 
the 
California 
WISEWO
MAN 
Study. 
Journal of 
Women’s 
Health, 
18(5), 
733–739. 

draudimą. 
Pasižyminčios 
aukšta išeminės 
širdies ligos 
rizika, kurių 
bendras 
cholesterolis 
200-400 mg=dL 
arba kraujo 
spaudimas 
120/80–
180/110 mm 
Hg arba 
vartojančios 
vaistus nuo 
aukšto kraujo 
spaudimo/chole
sterolio. 

darbą su klientais tyrimo 
metu. “Naujojo lapo” 
intervencija pasižymi 
individualiu metodų 
pritaikymu, tikslų siekimu 
bendradarbiaujant, 
strategijų, reikalingų 
kliūčių įveikimui, 
atpažinimu, ir mažais 
tikslo siekimo žingsneliais. 
Be to, intervencijoje 
akcentuojamas 
saviveiksmingumas, 
savikontrolė, 
pastiprinimas, 
pasirengimas pokyčiams 
bei socialinė parama. 
Saviveiksmingumas buvo 
perteikiamas kaip 
pasirengimas gyvenimo 
būdo, t.y. rūkymo, fizinio 
aktyvumo, mitybos, 
pokyčiams, kurių 
įvertinimui naudotas 
Transteorinio modelio 
pagrindu sukurtas 
klausimynas. 
Sustiprintos intervencijos 
grupė gavo gyvenimo 
būdo intervenciją. 
Intervencija, kurią 
sustiprintos grupės 
intervencijos dalyviams 
vykdė visuomenės 
sveikatos darbuotojai, 
susidėjo iš trijų akis į akį 
konsultacijų, atliekamų 
maždaug 1, 2 ir 6 mėnesiai 
po įtraukimo į tyrimą. 
Konsultacijos vyko 
klinikoje, vienos 
konsultacijos trukmė apie 
30 min. Pradinio 
susitikimo metu 
tiriamiesiems buvo 
duodami programos 
užrašai, kuriuos buvo 
prašoma skaityti namuose 
ir atsinešti į konsultacijas.  
Įprastinės priežiūros grupė 
gavo įprastines 
procedūras, skirtas 
padidintam kraujo 
spaudimui arba 
cholesteroliui. 

ir statistiškai 
reikšmingai 
skirtingu 
išsilavinimu, 
kai čia 
daugiau buvo 
mažesniu nei 
aukštosios 
mokyklos 
išsilavinimu 
(70%). 

6. Goyer, L.; 
Dufour, 
R.; 
Janelle, 
C.; Blais, 
Ch.; 
L’Abbe, 

Tyrimo 
tikslas – 
įvertinti 
tarpdiscipli
ninės 
pirminės 
prevencijos 

Kanada, 
Montreal. 
 
Paralelinis, 
atsitiktinių imčių 
kontroliuotas 
tyrimo dizainas. 

N = 185: 
Educoeur N = 
62 
Specializuota 
klinika N = 61 
Įprastinė 
priežiūra N = 

Intervencija – Educoeur 
gyvenimo būdo 
koregavimo programa. 
Educoeur programos 
išskirtinumas – tai 
tarpdisciplininis požiūris į 
pirminę prevenciją, 

Po dvylikos 
savaičių 
trukusios 
intervencijos 
Educoeur 
grupės 
pacientams 
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Ch.; 
Raymond, 
E.; De 
Champlai
n, J.; 
Larochell
e, P. 
(2013). 
Randomiz
ed 
controlled 
trial on 
the long-
term 
efficacy 
of a 
multifacet
ed, 
interdiscip
linary 
lifestyle 
interventi
on 
in 
reducing 
cardiovas
cular risk 
and 
improving 
lifestyle in 
patients 
at risk of 
cardiovas
cular 
disease. 
Journal of 
Behaviora
l 
medicine, 
36, 212–
224. 

programos, 
žinomos 
kaip 
Educoeur, 
veiksmingu
mą siekiant 
sumažinti 
kraujotakos 
sistemos 
ligų riziką 
bei 
pagerinti su 
sveikata 
susijusį 
elgesį 
žmonėms, 
neturintiem
s 
diagnozuoto
s išeminės 
širdies 
ligos. Taip 
pat 
palyginti 
Educoeur 
programą 
su 
intervencijo
mis 
specializuot
oje 
klinikoje 
bei įprastoje 
šeimos 
klinikoje.  
 
 
 

 
Tiriamieji 
paskirstomi į 
Educoeur, 
specializuotos 
klinikos arba 
įprastos 
priežiūros 
grupes. 
 
Kraujotakos 
sistemos ligos 
rizika, 
biologiniai ir 
gyvenimo būdo 
matavimai atlikti 
tyrimo pradžioje 
ir po 2 metų. 
Educoeur grupėje
matavimai 
papildomai atlikti
prieš gyvenimo 
būdo programą ir 
po jos. 
 
 

62 
 
Amžiaus 
vidurkis 54,4, 
st.n. 8,6 
Amžius 35-70 
m. 
 
Suaugusieji, 
turintys bent du 
koreguojamus 
kraujotakos 
sistemos ligų 
rizikos 
veiksnius. 
 
 

kuomet dirbdami kartu 
sveikatos specialistai 
skatina sveikatai palankią 
mitybą, fizinį aktyvumą ir 
psichologinę gerovę, taip 
siekdami sumažinti 
kraujotakos sistemos ligų 
riziką. 
Intervenciją atlieka 
dietologai, psichologai ir 
kineziterapeutai, o 
pakartotinius matavimus 
slaugytojos ir gydytojai. 
Tarp trečiojo ir šeštojo 
tyrimo mėsenio pacientai 
gavo 12 grupinių sesijų, 
trunkančių po tris 
valandas. Kiekvieną kartą 
trys valandos buvo 
suskaidytos į tris vienodai 
trunkančius mokomuosius 
ir eksperimentinius 
užsiėmimus apie mitybą, 
fizinį aktyvumą ir streso 
valdymą/motyvaciją. 
Motyvacijos skatinimui 
buvo naudojami 
motyvavimo pokalbio 
principai.  
 

reikšmingai 
sumažėjo 
kraujotakos 
sistemos ligų 
rizika, kūno 
masės 
indeksas, 
liemens 
apimtis, 
sistolinis 
kraujo 
spaudimas, 
suvartojamų 
kilokalorijų 
kiekis ir 
pagerėjo 
fizinio 
aktyvumo 
tolerancija bei 
psichinė 
sveikata. Šie 
pokyčiai 
išliko ir po 
dviejų metų. 
Lyginant 
tiriamųjų 
grupes po 
dviejų metų, 
Educoeur 
pacientams 
kraujotakos 
sistemos ligų 
rizika 
sumažėjo 
labiau nei 
įprastinės 
priežiūros 
pacientams. 
Apibendrinant
, tyrimo 
rezultatai 
įrodo 
daugialypių ir 
tarpdisciplinin
ių programų 
svarbą 
kraujotakos 
sistemos ligų 
rizikos grupės 
klinikinėje 
praktikoje, 
siekiant 
sumažinti 
kraujotakos 
sistemos ligų 
riziką, ugdyti 
sveikatai 
palankų elgesį 
bei jo 
išlaikymą ir 
paskatinti 
aktyvų 
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gyvenimo 
būdą, taikant 
ugdomuosius 
mitybos, 
fizinio 
aktyvumo bei 
psichosocialin
ius metodus. 
Panašių 
programų 
svarba 
pastebėta ir 
antrinėje 
kraujotakos 
sistemos ligų 
prevencijoje, 
todėl jos 
turėtų būti 
integruojamos 
ir į 
visapusišką 
vidutinės bei 
aukštos 
kraujotakos 
sistemos ligų 
rizikos grupės 
pacientų 
priežiūrą. 

7. Janssen, 
V.; De 
Gucht, V.; 
Van Exel, 
H.; Maes, 
S. (2014). 
A self-
regulation 
lifestyle 
program 
for post-
cardiac 
rehabilitat
ion 
patients 
has long-
term 
effects on 
exercise 
adherence
. Journal 
of 
Behaviora
l 
Medicine, 
37, 308–
321. 

Pagrindinis 
tyrimo 
tikslas – 
nustatyti, ar 
savarankišk
ai 
kontroliuoja
ma 
gyvenimo 
būdo 
programa 
yra pajėgi 
pakeisti 
rizikos 
veiksnius ir 
su sveikata 
susijusį 
elgesį 
praėjus 15 
mėnesių 
nuo tyrimo 
pradžios. 
Antras 
tyrimo 
tikslas – 
ištirti 
mechanizm
us, kurie 
galėtų 
paaiškinti 
bet kokį 
ilgalaikį 
gydymo 
efektą 

Olandija, 
Kardiologijos 
reabilitacijos 
centras. 
 
Atsikiktinių 
imčių 
kontoliuotas 
tyrimo dizainas. 
 
Rizikos veiksniai 
ir su sveikata 
susijęs elgesys 
buvo matuojami 
tyrimo pradžioje 
(t.y. 
kardiologinės 
reabilitacijos 
pabaigoje) ir 
praėjus 6 bei 15 
mėnesių po to.  
 
 

N = 210: 
Gyvenimo būdo 
palaikymo 
programos 
grupėN = 112, 
amžiaus 
vidurkis 56,6, 
st.n. 9,2 
Įprastinės 
priežiūros grupė 
N = 98, 
amžiaus 
vidurkis 58,8, 
st.n. 9,2 
 
Tiriamieji 
kalbantys 
olandiškai, ne 
vyresni nei 75 
m., 
sergantys 
išemine širdies 
liga, pastaruoju 
metu 
negaunantys 
psichiatrinio 
gydymo. 
 

Ambulatorinės 
kardiologinės reabilitacijos 
programos pabaigoje 
pacientai buvo atsitiktinai 
suskirstyti į kontrolinę ir 
intervencinę grupes. 
Intervencinės grupės 
pacientai gavo gyvenimo 
būdo programą, kurios 
tikslas – išlaikyti 
gyvenimo būdo pokyčius. 
Programa paremta 
savarankiško reguliavimo 
principais ir susideda iš 
motyvavimo pokalbio, 
septynių grupinių sesijų ir 
namų darbų. Pirmąją 
tyrimo savaitę pacientui 
suteikiama valandos 
trukmės individuali 
sveikatos psichologo 
konsultacija, paremta 
motyvavimo pokalbio 
principais. Pokalbio metu 
ieškoma pacientui svarbių 
gyvenimo tikslų, susijusių 
su asmenine sveikata, 
aptariamos galimos 
kliūtys, kaina bei nauda. 
Po to seka penkios dviejų 
valandų trukmės sesijos (3, 
5, 7, 9 ir 11 savaitę) ir dvi 
dviejų valandų trukmės 
palaikomosios sesijos (15 

Tyrimo 
rezultatai 
parodė, jog 
gyvenimo 
būdo 
programa yra 
veiksminga 
siekiant 
koreguoti 
kraujo 
spaudimą, 
liemens 
apimtį ir 
mankštinimos
i lygį praėjus 
6 mėnesiams 
po 
reabilitacijos, 
tačiau tik 
fizinio 
aktyvumo 
pokyčiai 
išlieka ir 
praėjus 15 
mėnesių po 
reabilitacijos. 
Intervencinės 
grupės 
pacientai 
pasižymėjo 
reikšmingai 
mažesniu 
nekontroliuoja
mų rizikos 
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gyvenimo 
būdo 
pokyčiams. 
Trečiasis 
tikslas – 
ištirti kiek 
pacientų 
pasiekia 
antrinės 
prevencijos 
tikslus 
praėjus 6 ir 
15 mėnesių 
po 
reabilitacijo
s ir 
apibrėžti 
gyvenimo 
būdo 
intervencijo
s poveikį 
atsižvelgian
t į kartus, 
kiek 
pacientas 
sugrįžo 
gydytis dėl 
širdies 
problemų.  

ir 19 savaitę) 
kardiologinės reabilitacijos 
centre, kurios vykdomos to 
paties sveikatos 
psichologo. Grupinių 
sesijų darbas buvo 
vykdomas remiantis tikslo 
siekimo savireguliacijos 
stadijomis (Maes & 
Karoly, 2005), ypač 
pokyčio išlaikymo stadija, 
ir pagrindinis dėmesys 
buvo skirtas 
savireguliacijos įgūdžių 
stiprinimui. Grupes vedė 
sveikatos psichologas. 
Kontrolinės grupės 
pacientams buvo suteiktas 
vienos valandos trukmės 
individualus interviu su 
sveikatos psichologu ir 
įprastinės priežiūros 
paslaugos. Interviu metu 
pacientai buvo skatinami 
išsikelti pagrindinį 
asmeninį sveikatos tikslą, 
tačiau čia nebuvo 
naudojamos motyvavimo 
pokalbio technikos, 
sukeliančios motyvaciją 
keistis. Be to, kontrolinės 
grupės pacientams nebuvo 
vykdomos grupinės 
sesijos, susiję su šiuo 
interviu.  

veiksnių 
kiekiu nei 
kontrolinės 
grupės 
pacientai. 
Galiausiai, 
gyvenimo 
būdo 
programa 
siejosi su 12 
proc. 
sumažėjusiu 
grįžtamumu į 
kardiologijos 
ligoninę. 
Tyrimas rodo, 
jog sąlyginai 
trumpa, 
teorija grįsta 
gyvenimo 
būdo 
programa yra 
tinkama 
fizinio 
aktyvumo 
skatinimui ir 
išlaikymui. 
Tikėtina, jog 
pacientams 
reikia tęstinio 
dėmesio ir 
lydėjimo, 
pavyzdžiui, 
palaikomųjų 
konsultacijų, 
kadangi 
ilgalaikiai 
pokyčiai yra 
reikalaujantys 
pastangų.   

8. Korhonen, 
T.; 
Goodwin, 
A.; 
Miesmaa, 
P., 
Dupuis, E. 
A.; 
Kinnunen, 
T. (2011). 
Smoking 
cessation 
program 
with 
exercise 
improves 
cardiovas
cular 
disease 
biomarker
s in 
sedentary 

Tyrimo 
metu 
tikimasi 
įrodyti, jog 
kombinuota 
rūkymo 
metimo ir 
fizinių 
pratimų 
programa  
turės 
palankią 
įtaką 
išeminės 
širdies ligos 
biologiniam
s 
rodikliams, 
tuo pačiu 
išsiaiškinant
, kaip 
greitai šie 

JAV, Bostonas. 
 
Kohortos, 
atsitiktinių imčių 
tyrimo dizainas. 
 
Tyrimas susideda 
iš keturių grupių: 
1) namuose 
atliekami 
pratimai 
+ pratimų 
paskyrimas;  
2) namuose 
atliekami 
pratimai + 
pratimų 
paskyrimas + 
elgsenos 
laikymosi 
konsultavimas; 
3) su 

N = 130: 
Nerūkančios 
moterys N = 58 
(44.6%), 
amžiaus vid. 
39,5; st.n. 10,5 
Atkritusios 
rūkyti N = 72 
(55.4%), 
amžiaus vid.  
41,5; st.n. 9,7 
 
Sėsliai 
gyvenančios 
moterys, tyrimo 
metu 
nesilaukiančios, 
fiziškai 
neaktyvios, 
rūkančios, 
nesergančios 
išemine širdies 

Remiantis klinikinėmis 
gairėmis, visiems tyrimo 
dalyviams buvo suteiktas 
standartinis tabako 
priklausomybės gydymas 
(pakaitinė nikotino terapija 
ir trumpas konsultavimas 
dėl su sveikata susijusio 
elgesio). Trumpas 
konsultavimas, apimantis 
praktinius patarimus, 
socialinę paramą ir 
nurodymus, kaip įveikti 
metimo simptomus, 
kiekvieno vizito metu 
truko apie 10 minučių ir 
buvo teikiamas visiems 
tyrimo dalyviams pagal 
standartinę procedūrą. 15 
savaičių laikotarpyje buvo 
suteikta po septynias 
konsultacijas. Taip pat, 

Nepriklausom
ai nuo to, ar 
rūkymas buvo 
nutrauktas, 
buvo pastebėti 
geresni kraujo 
tyrimo 
rezultatai ir 
fizinė būklė. 
Tai rodo, jog 
net ir tuo 
atveju, jei 
pacientė 
nepasiekė 
visiškos 
abstinencijos, 
rūkymo 
mažinimas ir 
fizinio 
aktyvumo 
didinimas gali 
sušvelninti 
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women. 
Journal of 
Women’s 
Health, 
20(7), 
1051–
1064. 

pokyčiai 
gali būti 
aptinkami. 
 
 

treniruokliais 
atliekami 
pratimai + 
pratimų 
paskyrimas; 
4) su 
treniruokliais 
atliekami 
pratimai + 
pratimų 
paskyrimas + 
elgsenos 
laikymosi 
konsultavimas.  
 
Išeminės širdies 
ligos biologiniai 
rodikliai 
matuojami 
tyrimo pradžioje 
(3 savaitės prieš 
rūkymo 
nutraukimą) ir 
gydymo 
pabaigoje (12 
savaičių 
nerūkant). 

liga.  
 
 

remiantis pradiniais 
paciento duomenimis, 
visiems dalyviams buvo 
paskiriamas fizinis 
aktyvumas (intensyvumas, 
trukmė, dažnumas ir 
rūšis).  
 
 

išeminės 
širdies ligos 
rizikos profilį. 
Pastebėtas 
reikšmingas 
bendro ir 
didelio tankio 
cholesterolio 
sumažėjimas, 
tačiau tik tarp 
nutraukusių 
rūkymą. 
Širdies 
susitraukimų 
dažnis buvo 
sumažintas 
visiems 
dalyviams, 
tačiau 
ryškesnis tik 
nutraukusiems 
rūkymą. 
Reikšmingas 
svorio ir kūno 
masės indekso 
padidėjimas 
aptiktas tarp 
metusių ir 
atkritusių 
rūkyti. 
Apibendrinant
, rūkymo 
metimo 
intervencija 
kartu su 
fiziniais 
pratimais 
sumažino 
rūkymo 
sukeltą 
kraujotakos 
sistemos žalą 
trijų mėnesių 
laikotarpyje. 

9. Mastrange
lo, G.; 
Marangi, 
G.; 
Bontadi, 
D.; Fadda, 
E.; 
Cegolon, 
L.; 
Bortolotto
, M.; 
Fedeli, U.; 
Marchiori, 
L. (2015). 
A 
worksite 
interventi
on to 

Tyrimo 
tikslas – 
sukurti 
intervenciją
, kuri būtų 
lengvai 
integruojam
a Italijos 
organizacijo
se, siekiant 
užtikrinti 
darbo vietos 
sveikatos 
priežiūrą. 
Pastaroji 
būtų 
naudinga 
išeminės 

Italija, Veneto 
regionas 
 
Naudotas 
kvazieksperiment
o tyrimo dizainas 
ir vienos grupės 
“iki-tyrimo – po-
tyrimo” dizainas. 
 
Matavimai atlikti 
intervencijos 
pradžioje ir 
praėjus 1 metams 
nuo jos pradžios.  
 

Intervencijoje 
vyrų N = 451  
Iš jų dar kartą 
apklausti vyrai 
po vienerių 
metų N = 323  
 
Amžiaus 
vidurkis 53,0, 
st.n. 4,0. 
 
Tiriamieji 
įvairių sričių 
darbuotojai, 
vyresni nei 40 
m., praeityje 
neturėję 
išeminės širdies 

Intervencija. Visus 
testavimus atliko 
užimtumo gydytojai, kurie 
prieš tyrimą buvo 
apmokyti konsultavimo 
technikų, padedančių 
nustatyti darbuotojų 
motyvaciją keisti rizikingą 
elgesį. Konsultavimas 
rėmėsi asmeniniais rizikos 
veiksniais. Pagrindinis 
konsultacijų tikslas – per 
ateinančius 10 metų 
sumažinti išeminės širdies 
ligos riziką, kuri buvo 
paskaičiuojama algoritmo, 
pasiūlyto Europos 
kardiologijos asociacijos ir 

Po 
intervencijos 
išeminės 
širdies ligos 
rizika 
sumažėjo 24 
proc. Praėjus 
vieneriems 
metams po 
intervencijos, 
buvo aptiktas 
reikšmingas 
fizinio 
aktyvumo 
padidėjimas ir 
reikšmingas 
rūkymo, 
alkoholio 
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reduce the 
cardiovas
cular risk: 
proposal 
of a study 
design 
easy to 
integrate 
within 
Italian 
organizati
on 
of 
occupatio
nal health 
surveillan
ce. BMC 
Public 
Health, 
15(12). 

širdies ligos 
rizikai 
sumažinti. 
 

ligos arba 
gydymo nuo 
diabeto, 
hipertenzijos, 
per didelio 
cholesterolio. 
 

pripažinto Istituto 
Superiore di Sanità, 
pagalba. Konsultacijų 
metu buvo akcentuojami 
du pagrindiniai aspektai: 
motyvacija ir švietimas. 
Labiausiai įtikinamas 
argumentas, kodėl žmogus 
turėtų keisti savo 
gyvenimo būdą, buvo 
apskaičiuota išeminės 
širdies ligos rizika per 
ateinančius 10 metų. 
Atsižvelgiant į esamus 
rizikos veiksnius, 
tiriamiesiems buvo 
paskiriamas individualus 
konsultavimas. Fizinį 
aktyvumą pacientai 
dažniausiai painiojo su 
mankštinimusi, t.y. 
suplanuota, struktūruota, 
pasikartojančia ir tikslinga 
veikla. Remiantis Pasaulio 
sveikatos organizacija, 
darbuotojams buvo 
rekomenduojama savaitės 
bėgyje užsiimti bent 150 
min. vidutinio sunkumo 
aerobiniu fiziniu 
aktyvumu, pvz., po 30 
min. penkis kartu per 
savaitę. Mitybos atžvilgiu 
buvo rekomenduojama 
apriboti suvartojamos 
energijos kiekį iš riebalų ir 
sočiuosius riebalus 
pakeisti nesočiaisiais, 
padidinti suvartojamų 
vaisių, daržovių, ankštinių, 
pilno grūdo kruopų ir 
riešutų kiekį, apriboti 
cukraus ir druskos 
suvartojimą. Pacientai, 
kuriems buvo hipertenzija, 
padidintas cholesterolio 
kiekis kraujyje ar 
hyperglikemija, buvo 
apklausiami dėl jų 
požiūrio į gyvenimo būdo 
pokyčius; jeigu jie 
nepajėgdavo laikytis 
rekomendacijų, buvo iš 
karto perduodami 
bendrosios praktikos 
gydytojams dėl 
medikamentinio gydymo, 
net jeigu jų išeminės 
širdies ligos rizika ir 
sumažėjo < 20 proc. 
Atitinkamai rūkantieji, 
kurių išeminės širdies 

vartojimo, 
sistolinio 
kraujo 
spaudimo, 
cholesterolio 
kiekio 
kraujyje bei 
kraujotakos 
sistemos ligų 
rizikos 
sumažėjimas. 
Kiekvienas 
išvengtas 
ligos atvejis 
turėjo 
sutaupyti apie 
5700 Eurų. 
Tyrime 
naudota darbo 
aplinkos 
intervencija 
už prieinamą 
kainą 
paskatino 
teigiamus 
išeminės 
širdies ligos 
pokyčius tarp 
įvairų darbą 
dirbančių 
žmonių.   
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ligos rizika buvo >5 proc., 
buvo nukreipiami pas 
konsultantus, turinčius 
edukologo kompetenciją, 
gauti rūkymo metimo 
konsultacijas. 
Apibendrinus, buvo 
naudojamas agresyvus 
požiūris, kuris apjungė 
pirminę bei antrinę 
prevencijas. 

10. Meng, C.; 
Seekatz, 
B.; Haug, 
G.; 
Mosler, 
G.; 
Schwaab, 
B.; 
Worringe
n, U.; 
Faller, H. 
(2014). 
Evaluatio
n of a 
standardiz
ed patient 
education 
program 
for 
inpatient 
cardiac 
rehabilitat
ion: 
impact on 
illness 
knowledg
e and self-
managem
ent 
behaviors 
up to 1 
year. 
Health 
Education 
Research, 
29(2), 
235–246. 

Tyrimo 
tikslas – 
įvertinti 
išemine 
širdies liga 
sergantiesie
ms, 
besigydanti
ems 
stacionarioj
e 
reabilitacijo
je, taikomos 
naujos į 
pacientus 
orientuotos 
mokomosio
s programos 
trumpalaikį, 
vidutinį ir 
ilgalaikį 
poveikį, ją 
palyginant 
su tradicine 
paskaitomis 
paremta 
programa 
įprastinėje 
priežiūroje. 
 

Vokietija, dvi 
reabilitacijos 
ligoninės. 
 
Daugiacentrinis 
kvazi 
eksperimento, 
nuoseklių 
kohortų tyrimo 
dizainas. 
 
Matavimai atlikti 
reabilitacijos 
pradžioje, 
pabaigoje ir 
praėjus 6 bei 12 
mėnesių po 
reabilitacijos. 
 
 

N = 434  
 
Amžiaus vid.  
54; st.n. = 6,6 
 
Pacientai, 
gulintys 
stacionarioje 
reabilitacijoje, 
kuriems kaip 
pirminė 
diagnozė 
nustatyta 
išeminė širdies 
liga  
(ICD-10-GM: 
I20–I25, Z95.1, 
Z95.5). 
 

Intervencinės grupės 
pacientai gavo naują į 
pacientą orientuotą 
programą „Išeminės 
širdies ligos mokymo 
planas“ (angl. Curriculum 
Coronary Heart Disease), 
vykdomą pagal vadovėlio 
nurodymus ir susidedančią 
iš penkių į pacientą 
orientuotų interaktyvių 45 
min. trukmės sesijų. 
Uždaro pobūdžio sesijos 
vyko nedidelėse grupelėse 
(15 ir mažiau dalyvių). 
Užsiėmimus vedė 
gydytojas, psichologas ir 
fizioterapeutas. 
Kiekvienos sesijos metu, 
naudojant trumpas 
paskaitas, grupines 
diskusijas ir individualias 
užduotis, pacientai buvo 
aktyviai įtraukiami į 
mokymosi procesą. 
Siekiant paskatinti 
sveikatai palankų elgesį, o 
ypač fizinį aktyvumą ir 
sveiką mitybą, buvo 
taikoma teorija grįsta 
intervencija (angl. Health 
Action Process Approach). 
Kontrolinės grupės 
pacientai gavo tradicinę 
paskaitomis paremtą 
programą, eilę metų 
naudojamą įprastinėje 
priežiūroje. Šie pacientai 
gavo 2-4 medicinines 
paskaitas, kurias vedė 
gydytojas. Grupės dydis 
neribojamas, vidutinė 
paskaitos trukmė apie 180 
min. Pacientai galėjo 
užduoti klausimus, tačiau 
daugumoje informacija 
pateikiama ją išdėstant. 

Abiejose 
grupėse buvo 
pastebėtas 
nedidelis 
intervencijos 
poveikis 
išrašymo 
metu bei 12 
mėnesių po 
jo, tačiau po 6 
mėnesių 
nebuvo rasta 
statistiškai 
reikšmingų 
skirtumų. Į 
pacientą 
orientuotos 
programos 
pranašumas 
išemine 
širdies liga 
sergantiesiem
s buvo 
patvirtintas iš 
dalies. Ji 
pagerino 
suvokimą apie 
ligą ir fizinį 
aktyvumą, 
lyginant su 
įprastos 
priežiūros 
pacientais, po 
vienerių metų, 
tačiau tokio 
efekto nebuvo 
su sveika 
mityba ir 
medikamentų 
vartojimu.  
 

11. Parra-
Medina, 
D.; 
Wilcox, 

Tyrimo 
tikslas – 
įvertinti 
teorija 

JAV, Pietų 
Karolina, du 
bendruomenės 
sveikatos centrai. 

N = 266: 
Įprastinė 
priežiūra N = 
130 

Intervencijos strategijos 
sukurtos integruojant 
transteorinį modelį ir 
socialinę kognityvinę 

Intervencinės 
grupės 
pacienčių 
bendras 
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S.; 
Salinas, 
J.; Addy, 
Ch.; Fore, 
E.; 
Poston, 
M.; 
Wilson, 
D. K. 
(2011). 
Results of 
the Heart 
healthy 
and 
Ethnically 
relevant 
lifestyle 
trial: A 
cardiovas
cular risk 
reduction 
interventi
on for 
African 
American 
women 
attending 
communit
y health 
centers. 
American 
Journal of 
Public 
Health, 
101(10), 
1914–
1921. 

grįstą 
gyvenimo 
būdo 
intervenciją
, kuri skirta 
Afrikos 
Amerikos 
moterų, 
turinčių 
aukštą 
kraujotakos 
sistemos 
ligų riziką, 
fizinio 
aktyvumo ir 
riebalų 
mityboje 
koregavimu
i.  
 

 
Atsitiktinių imčių
kontoliuotas 
tyrimo dizainas. 
 
Pačių pacientų 
vertintas fizinis 
aktyvumas ir 
riebalų mityboje 
matavimai atlikti 
tyrimo pradžioje 
ir po 6 ir 12 
mėnesių nuo šio 
momento. 
 

Intervencija N 
=  136  
 
Po 6 mėnesių 
klausimynus 
užpildė N = 162 
(61%), po 12 
mėnesių N = 
151 (57%).  
 
Amžiaus 
vidurkis 
nenurodytas. 
Amžius 35-64 
m.   
 
Tiriamos 
finansiškai 
nepalankioje 
padėtyje 
esančios 
Afrikos 
Amerikos 
moterys. 
Tyrimui 
atrinktos tos, 
kurios 
identifikuotos 
kaip Afrikos 
Amerikietės, ne 
jaunesnės nei 
35 metų 
amžiaus, 
neturinčios 
fizinių 
sutrikimų ar 
neįgalumo, 
kuris trumdytų 
siekti užsibrėžtų 
fizinio 
aktyvumo 
tikslų, tyrimo 
pradžioje kraujo 
spaudimas 
žemesnis nei 
160/95, neserga 
insulinu 
kontroliuojamu 
cukriniudiabetu, 
nesilaukiančios 
tyrimo metu, 
turinčios 
priėjimą prie 
telefono, 
norinčios 
pildyti 
klausimynus. 

teoriją. Intervencija buvo 
pritaikyta kultūriškai ir 
finansiškai žemo 
ekonominio statuso 
Afrikos Amerikietėms, 
siekiant koreguoti fizinį 
aktyvumą ir riebalų kiekį 
mityboje. 
Intervencinės grupės 
pacientės gavo įprastinę 
priežiūrą, apibūdintą 
žemiau, ir papildomai 
dvylika motyvacinių, 
stadijomis grįstų, etniškai 
pritaikytų naujienlaiškių, 
išsiunčiamų per vienerius 
metus, gilų įvadinį pokalbį 
telefonu ir iki keturiolikos 
trumpų, į motyvacijos 
stiprinimą orientuotų 
telefoninio konsultavimo 
skambučių, išdėstytų 
vienerių metų bėgyje.  
Kontrolinė grupė gavo 
įprastinę priežiūrą, kurios 
metu buvo teikiamos 
pirminės priežiūros 
specialisto motyvacinės, 
stadijomis grįstos 
konsultacijos, slaugytojai 
padedant išsikelti 
asmeniniai tikslai, 
duodamas informacinis 
bukletas apie nemokamas 
arba pigias bendruomenėje 
teikiamas paslaugas bei 
įrenginius ir duodama 
etniškai priimtina 
mokomoji medžiaga.  
Specialistai buvo apmokyti 
medicininių konsultacijų 
metu suteikti 2-4 minučių 
motyvacinį, stadijomis 
grįstą konsultavimą apie 
fizinį aktyvumą ir riebalus 
mityboje. Slaugytojos 
buvo apmokytos įtraukti 
pacientus į 5-10 minučių 
trukmės susitikimą ir 
remiantis stadijomis 
išsikelti pacientui aktualius 
tikslus, supažindinti su 
paslaugomis 
bendruomenėje bei suteikti 
etniškai priimtiną 
mokomąją medžiagą apie 
vidutinio sunkumo-
intensyvų fizinį aktyvumą 
bei sveiką mitybą.     

fizinis 
aktyvumas 
buvo linkęs 
labiau 
sumažėti, o 
laisvalaikio 
fizinis 
aktyvumas 
padidėti nei 
įprastos 
priežiūros 
pacienčių, 
lyginant 
rezultatus po 
6 mėnesių. 
Reikšmingų 
skirtumų po 
12 mėnesių 
neaptikta. 
Vidutinis 
mitybos 
rizikos įvertis 
sumažėjo 
abiejose 
grupėse, 
tačiau 
didesnis 
intervencinėje 
grupėje nei 
įprastos 
priežiūros. 
Apibendrinant
, intervencija 
pagerino 
moterų 
laisvalaikio 
fizinį 
aktyvumą ir 
suvartojamų 
riebalų kiekį 
mityboje, 
pabrėžiant, 
jog modelis 
tinkamas 
pirminės 
priežiūros 
specialistų 
teikiamoms 
gyvenimo 
būdo 
konsultacijom
s.     
 

12. Pinto, B. 
M.; 
Dunsiger, 

Tikslas – 
nustatyti, ar 
mankštinim

Šalis nenurodyta. 
 
Atsitiktinių imčių

N = 130: 
Intervencinė 
grupė N = 64 

Palaikomojo konsultavimo 
intervencijos tikslas – 
užtikrinti, kad pacientai 

Tyrimo 
rezultatai 
parodė, jog 
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Sh. I.; 
Farrell, 
N.; 
Marcus, 
B. H.; 
Todaro, J. 
F. (2013). 
Psychosoc
ial 
outcomes 
of an 
exercise 
maintenan
ce 
interventi
on after 
phase II 
cardiac 
rehabilitat
ion. 
Journal of 
Cardiopul
monary 
Rehabilita
tion and 
Preventio
n, 33(2), 
91–98. 

osi 
išlaikymas 
po telefonu 
vykdytos 
palaikomosi
os 
intervencijo
s gali 
sumažinti 
depresišku
mą ir 
pagerinti 
gyvenimo 
kokybę bei 
psichikos 
sveikatą. 
Taip pat 
pagal 
depresišku
mo 
simptomus, 
gyvenimo 
kokybę ir 
psichikos 
sveikatą 
nustatyti 
grupių 
skirtumus 
po 6 ir 12 
mėnesių. Be 
to, buvo 
siekiama 
nustatyti, ar 
gydymo 
poveikis 
šiems 
psichosocial
iniams 
pokyčiams 
buvo 
moderuoja
mas 
pirminio 
mankštinim
osi lygio, 
lyties, 
pajamų, 
kardiologin
ės rizikos, 
įsitraukimo 
į 
kardiologin
ę 
reabilitaciją 
ir 
antidepresa
ntų 
vartojimo. 

kontroliuotas 
tyrimo dizainas. 
 
Matavimai atlikti 
tyrimo pradžioje 
ir po 6 ir 12 
mėnesių nuo šio 
momento. 
 
 

Kontrolinė 
grupė N = 66 
 
Amžiaus 
vidurkis  
63,6, st.n. 9,7  
 
Dalyviai 40 
metų ir vyresni 
vyrai ir 
moterys.  

laikytųsi mankštinimosi 
nurodymų. Konsultavimas 
buvo paremtas 
Transteoriniu modeliu bei 
Socialine kognityvine 
teorija ir pritaikytas 
kiekvienam pacientui 
pagal jo motyvacinį 
pasirengimą. Veiksmo 
stadija buvo nustatoma tuo 
atveju, jeigu pacientas 
mankštindavosi taip, kaip 
buvo jam paskirta 
išrašymo iš kardiologinės 
reabilitacijos metu. 
Skambučių metu taip pat 
buvo naudojami tam tikri 
motyvavimo pokalbio 
elementai.  
Intervencinės grupės 
pacientams buvo 
duodamos formos, į kurias 
reikėjo pildyti savo 
mankštinimosi aktyvumą, 
ir pedomentrai, kuriuos 
reikėjo segėti 
mankštinimosi metu, t.y. 
vaikščiojant ar bėgiojant. 
Šešių mėnesių laikotarpyje 
intervencijos 
koordinatorius 
skambindavo tyrimo 
dalyviams, primindamas 
apie jų išsikeltą 
mankštinimosi planą, tokiu 
grafiku: pirmuosius du 
mėnesius kas savaitę, 
sekančius du mėnesius kas 
antrą savaitę ir kartą per 
mėnesį paskutinius du 
mėnesius, iš viso 
kiekvienam pacientui po 
14 skambučių. Dalyviai 
specialiose formose 
žymėdavosi savo 
mankštinimosi ypatumus ir 
atsižvelgiant į tai gaudavo 
grįžtamąjį ryšį. Po šešis 
mėnesius trukusios 
intervencijos kas antrą 
mėnesį buvo skambinama 
pacientams siekiant 
paskatinti  ir pastiprinti 
reguliarų mankštinimąsi. 
Taip pat per šešis 
programos mėnesius 
pacientams buvo siunčiami 
informaciniai bukletėliai 
apie mankštinimąsi ir 
kraujotakos sistemos 
sveikatą. Galiausiai, 
kiekvienam pacientui 4, 8, 

netiesioginis 
konsultavimas 
yra naudingas 
siekiant padėti 
pacientams 
palaikyti 
fizinį 
aktyvumą bei 
sumažinti 
depresiškumo 
simtomus ir 
pagerinti 
gyvenimo 
kokybę šiuo 
kritiniu 
vienerių metų 
po 
reabilitacijos 
laikotarpiu.   
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12, 16 ir 20 programos 
savaitę buvo siunčiami 
laiškai su asmeniniu 
grįžtamuoju ryšiu apie tai, 
kaip jiems sekasi 
mankštintis. 
Kontrolinės grupės 
pacientams intervencijos 
koordinatorius taip pat 
skambindavo. Skambučių 
dažnumas buvo toks pats, 
kaip ir intervencinės 
grupės, tačiau šių 
skambučių metu buvo 
užpildomas Simptomų 
klausimynas, siekiant 
įvertinti bendrą dalyvio 
sveikatą. Kontrolinės 
grupės pacientams buvo 
siunčiami tokie patys 
informaciniai bukletėliai 
apie kraujotakos sistemos 
sveikatą, o atlikus 
įvertinimą po 12 mėnesių, 
šie dalyviai gaudavo 
bukletėlius apie 
mankštinimąsi. 

13.  Pischke, 
C. R.; 
Frenda, 
S.; 
Ornish, 
D.; 
Weidner, 
G. (2010). 
Lifestyle 
changes 
are related 
to 
reductions 
in 
depressio
n in 
persons 
with 
elevated 
coronary 
risk 
factors. 
Psycholog
y & 
Health, 
25(9), 
1077–
1100. 

Tikslas – 
nustatyti, ar 
asmenys su 
padidėjusiai
s išeminės 
rizikos 
veiksniais ir 
depresija 
gali 
sumažinti 
riebalų 
kiekį 
mityboje iki 
10 proc., 
mankštintis 
3 val. per 
savaitę, 
praktikuoti 
streso 
valdymą 7 
val. per 
savaitę ir 
sumažinti 
depresišku
mo 
simtomus. 
Taip pat 
buvo 
tiriama, ar 
depresišku
mo 
simptomų 
pagerėjimas 
yra susijęs 
su išeminės 

Šalis nenurodyta. 
 
Apžvalginis 
tyrimas. 
Tiriamuosius 
kvietė gydytojai, 
reklama ir 
pacientų 
draudimo 
agentūrų 
siunčiami laiškai. 
 
Matavimai atlikti 
tyrimo pradžioje 
ir po 3 mėnesių. 

N = 997 (vyrai 
N = 310, 
moterys N = 
687): 
1) depresiški, 
kurie po 3 
mėnesių tapo 
nedepresiški N 
= 248 
2) pacientai, 
kurie liko arba 
tapo depresiški 
N = 76 
3) nedepresiški, 
kurie ir po 3 
mėnesių liko 
nedepresiški N  
= 597 
 
Vertinimai 
pagal pradžios 
matavimą: 
Nedepresiški 
vyrai N  = 228, 
amžiaus 
vidurkis 56, 
st.n. 10 
Nedepresiškos 
moterys N  = 
428, amžiaus 
vidurkis 56, 
st.n. 9 
Depresiški 
vyrai N  = 82, 
amžiaus 

Gyvenimo būdo 
intervencija 
kardiologiniams 
pacientams (angl. The 
Multisite Cardiac Lifestyle 
Intervention Program), 
kurios tikslas – sumažinti 
suvartojamų riebalų kiekį 
(10 proc. riebalų), skatinti 
mankštinimąsi (3 val. per 
savaitę) ir valdyti stresą (7 
val. per savaitę). MCLIP 
programa, 
administruojama draudimo 
kompanijų ir ankstesniais 
klinikiniais tyrimais 
įrodyta kaip veiksminga, 
yra nuolatinė 
visapusiškagyvensenos 
pokyčių programa, skirta 
išeminės širdies ligos 
prevencijai. 
Visi dalyviai 3 mėnesius 
du kartus per savaitę lankė 
programą grupėmis, kurią 
prižiūrėjo vietos 
personalas. Tiriamieji 
buvo skatinami valgyti 
labai liesą maistą, laikytis 
augalinės dietos, daryti 
vidutinio intensyvumo 
pratimus mažiausiai po 3 
val. per savaitę ir jėgos 
pratimusbent du kartus per 
savaitę, praktikuoti streso 

Tiek vyrams, 
tiek moterims, 
kurių 
depresiškuma
s po 3 mėn. 
išnyko, 
depresiškumo 
sumažėjimas 
siejosi su 
svorio 
sumažėjimu. 
Moterims 
depresiškumo 
sumažėjimas 
siejosi su 
sumažėjusiu 
kraujo 
spaudimu, o 
vyrams – su 
geresniu 
streso 
valdymu ir 
gyvenimo 
būdo indeksu. 
Panašiai kaip 
ir kituose 
tyrimuose, šio 
tyrimo 
rezultatai 
parodė, jog 
depresiški 
pacientai 
linkę imtis 
mažiau su 
sveikata 
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rizikos 
veiksnių 
sumažinimu
. 
 

vidurkis 54, 
st.n. 10 
Depresiškos 
moterys N  = 
259, amžiaus 
vidurkis 53, 
st.n. 9. 
 
Tiriamieji, 
turintys 
metabolinį 
sindromą, t.y. 3 
ir daugiau 
išeminės rizikos 
veiksnius 
ir/arba cukrinį 
diabetą, turintys 
giminaičių su 
pirmalaike 
išemine širdies 
liga.   
 
 

valdymą po 1 val. per 
dieną ir lankyti paramos 
grupines sesijas po dvi 
valandas kiekvieną 
savaitę. Iš viso visa tai 
daryti 12 savaičių. 
Dalyviams buvo sudarytas 
individualus 
mankštinimosi lygmuo, 
dažniausiai vaikščiojimas, 
priklausomai nuo jų 
bėgimo takelio testo 
rezultatų tyrimo pradžioje.  
 

susijusio 
elgesio sričių 
(t.y. mitybos 
ir streso 
valdymo) ir 
pasižymėjo 
blogesniais 
išeminės 
rizikos 
profiliais bei 
psichosocialin
iu statusu nei 
nedepresiški 
pacientai, 
lyginant 
rezultatus 
prieš tyrimą. 
Visi pacientai, 
nepriklausom
ai nuo 
depresiškumo 
grupės, vykdė 
pagal 
programą 
nustatytus tris 
mėnesius 
trunkančius 
fizinio 
aktyvumo (3 
val. per 
savaitę) ir 
streso 
valdymo 
(daugiau nei 6 
val. per 
savaitę) 
planus. Visi 
pacientai 
sumažino 
riebalų kiekį 
mityboje iki 
10 proc. Kai 
kurie iš šių 
elgesio 
pagerėjimų 
buvo labiau 
išreikšti tiems, 
kurie po trijų 
mėnesių tapo 
nedepresiški, 
t.y. šie 
žmonės labiau 
sumažino 
riebalų kiekį 
mityboje ir 
daugiau 
mankštinosi 
nei tie, kurie 
liko arba tapo 
depresiški po 
3 mėnesių.  
Visi pacientai, 
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nepriklausom
ai nuo 
depresiškumo 
grupės, po 3 
mėnesių 
reikšmingai 
pagerino 
išeminės 
rizikos profilį, 
glikemijos 
kontrolę ir 
psichologinius 
faktorius. 
Nepriklausom
ai nuo 
blogesnio 
klinikinio 
profilio 
pirminio 
įvertinimo 
metu (t.y. 
kūno masės 
indeksas ir 
diastolinis 
kraujo 
spaudimas), 
depresiški 
asmenys tapę 
nedepresiškai 
po 3 mėnesių 
pagerino savo 
klinikinį 
profilį iki 
panašaus 
laipsnio kaip 
nedepresiški 
tiriamieji. 
Priešingai, tie, 
kurie liko arba 
tapo 
depresiški, 
nesumažino 
diastolinio 
kraujo 
spaudimo, 
trigliceridų 
lygio ir 
bendrojo 
cholesterolio.  

14. Prenger, 
R.; 
Pieterse, 
M. E.; 
Braakman
-Jansen, 
L. M. A.; 
Bolman, 
C.; De 
Vries, H.; 
Wiggers, 
L. C. W. 
(2013). A 

Tyrimas 
analizuoja 
rūkymo 
metimo 
intervenciją
, derinamą 
su pakaitine 
nikotino 
terapija, 
tarp 
ambulatorin
ių ir 
stacionarių 

Tyrimas Nr. 1:  
Šalis nenurodyta. 
Atitiktinių imčių 
tyrimo dizainas. 
Matavimai atlikti 
penkis kartus: 
tyrimo pradžioje, 
po 1 savaitės, po 
2, 6 ir 12 
mėnesių nuo 
intervencijos. 
 
Tyrimas Nr. 2: 

Tyrimas Nr. 1: 
Kardiologiniai 
ambulatoriniai 
pacientai: 
Eksperimentinė 
grupė N = 186, 
amžiaus 
vidurkis 59, 
st.n. 12; 
Kontrolinė 
grupė N = 186, 
amžiaus 
vidurkis 58, 

Abiejuose tyrimuose kaip 
intervencija naudotas 
trumpas konsultavimas su 
minimaliomis intervencijos 
strategijomis [C-MIS]. 
Tyrimas Nr. 1:   
Visiems pacientams buvo 
pasiūlyta nemokama 8 
savaičių trukmės pakaitinė 
nikotino terapija, derinama 
su slaugytojos 
instrukcijomis apie 
teisingą naudojimą.  

Tyrimo 
rezultatai 
atskleidė, kad 
intervencijos 
metu svarbu 
daugiau 
dėmesio 
atkreipti į 
aukšto 
pasisitikėjimo 
savimi ir 
ketinimų 
mesti rūkyti 
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compariso
n of time-
varying 
covariates 
in two 
smoking 
cessation 
interventi
ons for 
cardiac 
patients. 
Health 
Education 
Research, 
28(2), 
300–312. 

kardiologini
ų pacientų.  
 
 

Olandija, 11 
ligoninių. 
Matavimai atlikti 
tris kartus: 
tyrimo pradžioje 
ir po 3 bei 12 
mėnesių nuo 
intervencijos 
pradžios. 
 
 

st.n. 12. 
 
Tyrimas Nr. 2: 
Eksperimentinė 
grupė N = 388, 
amžiaus 
vidurkis 56,2, 
st.n. 10,6. 
Kontrolinė 
grupė N = 401, 
amžiaus 
vidurkis 57,3, 
st.n. 10,9. 

Eksperimentinės grupės 
pacientams buvo 
pasiūlytos į elgesio 
keitimą orientuota 
intervencija, susidedanti iš 
15-30 min. trukmės 
slaugytojos vedamo 
individualaus 
konsultavimo, 
savipagalbos medžiagos ir 
slaugytojos palaikomojo 
telefoninio skambučio. 
Kontrolinės grupės 
pacientai gavo tik įprastinę 
priežiūrą, t.y. negavo jokio 
motyvavimo konsultavimo 
ar savipagalbos 
medžiagos.   
 
Tyrimas Nr. 2:  
Eksperimentinės grupės 
pacientai gavo specialią 
programą, kuri buvo 
sudaryta iš gydytojo 
kardiologo patarimo 
nustoti rūkyti, skyriaus 
slaugytojos vedamų 
individualių standartizuotų 
15-30 min. trukmės 
konsultacijų palatoje bei 
savipagalbos medžiagos ir 
kontrolinio susitikimo su 
kardiologu po išrašymo iš 
ligoninės. 
Kontrolinės grupės 
pacientaigavo įprastinę 
priežiūrą, nekreipiant jokio 
papildomo dėmesio į 
rūkymą.  

išlaikymą. 
Stiprus 
teigiamas 
požiūris 
padeda 
žmonėms 
įsitraukti į 
elgesio 
keitimo 
programą, 
todėl jie gali 
gauti daugiau 
naudos iš 
intervencijos 
nei mažiau 
motyvuoti 
dalyviai. Vis 
dėlto, 
teigiamas 
požiūris 
tiesiogiai 
neapsaugo 
nuo rūkymo 
atkryčio.   
Tyrimas 
parodė, jog 
rūkymo 
elgesio 
trajektorija 
rūkymo 
metimo 
intervencijos 
eigoje skiriasi 
nuo pokyčių. 
 

15. Scholz, 
U.; Knoll, 
N.; 
Sniehotta, 
F. F.; 
Schwarzer
, R. 
(2006). 
Physical 
activity 
and 
depressive 
symptoms 
in cardiac 
rehabilitat
ion: Long-
term 
effects of 
a self-
managem
ent 
interventi
on. Social 

Tyrimas 
turėjo 
keturis 
tikslus: 
1) ištirti, ar 
intervencija
, premta 
savireguliac
ija 
(veiksmų 
planavimas 
ir įveikimo 
planavimas)
, gali 
paskatinti 
fizinio 
aktyvumo 
išlaikymą 
vienerius 
metus po 
kardiologin
ės 
reabilitacijo

Vokietija, 
Stacionarios 
kardiologinės 
reabilitacijos 
klinika  
 
Atsitiktinių imčių
tyrimo dizainas. 
 
Pirmoji apklausa 
vykdyta antrąją 
reabilitacijos 
savaitę, antroji – 
praėjus 4 
mėnesiams po 
reabilitacijos, 
trečioji – 12 
mėnesių po 
reabilitacijos. 
 

N = 198 (vyrai 
N = 163, 
moterys N = 
35): 
Eksperimentinė 
grupėN = 103 
Kontrolinė 
grupė N = 95. 
 
Amžiaus 
vidurkis 58,5, 
st.n. 10,6; nuo 
31 iki 86 m. 
 
Tiriamieji 
dalyvauja trijų 
savaičių 
trukmės 
standartinės 
priežiūros 
kardiologinėje 
reabilitacijoje, 
turi išeminės 

Teorija paremtas gydymas 
buvo sukurtas siekiant 
pagerinti savireguliacijos 
įgūdžius, kurie, tikima, 
sustiprintų fizinio 
aktyvumo palaikymą ir 
sumažintų depresišką 
nuotaiką. Ypatingas 
dėmesys intervencijoje 
tenka numatomiems 
mechanizmams, kurie 
įgūdžius galėtų paversti 
emocijomis. Kardiologinės 
reabilitacijos pacientai 
dažnai demonstruoja 
aukštus ketinimus tapti 
fiziškai aktyviais 
(pavyzdžiui, Johnston, 
Johnston, Pollard, 
Kinmonth, & Mant, 2004), 
tačiau longitudinių tyrimų 
duomenys rodo 
neatitikimą tarp pacientų 

Tyrimo 
rezultatai 
atskleidė, jog 
intervencinės 
grupės 
pacientams 
sustiprėjo 
fizinis 
aktyvumas ir 
sumažėjo 
depresiškuma
s lyginant su 
kontroline 
grupe po 12 
mėnesių. 
Gana netikėtu 
rezultatu 
gauta tai, kad 
fizinis 
aktyvumas ir 
depresiškumo 
simptomai 
nesisieja 
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Science & 
Medicine, 
62, 3109–
3120. 

s; 
2) patikrinti 
hipotezę, 
jog ta pati 
intervencija 
gali 
sušvelninti 
depresišku
mo 
simptomus 
vienerių 
metų 
laikotarpyje
; 
3) patikrinti 
prielaidą, 
jog fizinis 
aktyvumas 
bus 
medijuojant
is veiksnys 
tarp 
intervencijo
s poveikio 
ir vėlesnių 
depresišku
mo 
simptomų 
pokyčių; 
4) taip pat 
kaip 
medijuojant
į veiksnį 
tarp 
intervencijo
s poveikio 
ir vėlesnių 
depresišku
mo 
simptomų 
pokyčių 
patikrinti 
subjektyviai 
vertinamą 
mankštinim
osi tikslų 
pasiekimą, 
t.y. jeigu 
fiziškai 
aktyvūs 
pacientai 
vertins, jog 
jie pasiekė 
savo 
asmeninius 
tikslus, 
tuomet jie 
turėtų tapti 
mažiau 
depresiškais
. 
 

širdies ligos 
diagnozę, 
medicininę 
rekomendaciją 
po išrašymo iš 
reabilitacijos 
užsiimti didelio 
intensyvumo 
fizinėmis 
treniruotėmis ir 
pakankamą 
vokiečių kalbos 
supratimą. 
 

ketinimų ir elgesio 
(pavyzdžiui, Johnston et 
al., 2004). Pavyzdžiui, 
atsiradus liekamiesiems 
reiškiniams po 
kardiologinių ligų, 
pacientai dažnai pradeda 
keisti savo gyvenimo 
būdą, tačiau retas kuris 
šiuos pokyčius išlaiko 
(Dusseldorp, Van Elderen, 
Maes, Meulman, & Kraaij, 
1999). Taigi, aukšti 
ketinimai dar nerodo realių 
elgesio pokyčių. Šis 
fenomenas yra vadinamas 
ketinimų-elgesio spraga 
(Sheeran, 2002). Teorinis 
šios spragos apibūdinimas 
būtų, kad ketinimų 
savireguliacijos procesai 
padeda pradėti ir išlaikyti 
elgesio pokyčius 
(Luszczynska & 
Schwarzer, 2003; 
Schwarzer, 1992). Vienas 
iš savireguliacijos įgūdžių 
yra planavimas. Siūloma 
planavimą skaidyti į 
veiksmų planavimą ir 
įveikimo planavimą 
(Sniehotta et al., 2005). 
Veiksmų planavimas 
tiksliai nusako kur, kada ir 
kaip veikti (Leventhal et 
al., 1965). Įveikimo 
planavimas nusako ką 
tiksliai daryti, kai atsiranda 
kliūtys (pavyzdžiui, 
Lippke, Ziegelmann, & 
Schwarzer, 2004; 
Sniehotta, Scholz, & 
Schwarzer, in press). 
Planavimas, manoma, 
turėtų būti naudingas 
skatinant elgesio 
pasikeitimus ir asmeninių 
tikslų siekimą. Keliama 
prielaida, jog dvi 
skirtingos planavimo 
strategijos galėtų užpildyti 
ketinimų-elgesio spragą. 
Tokiu atveju į fizinį 
aktyvumą ir asmeninių 
fizinio aktyvumo tikslų 
siekimą orientuota 
intervencija, palengvinanti 
abiejų rūšių planavimą, 
galėtų ne tik skatinti 
reguliarų fizinį aktyvumą, 
bet ir sumažinti 
depresiškumo simptomus.   

lyginant bet 
kurio tarpsnio 
matavimus.  
Mediacijų 
analizė 
atskleidė, jog 
subjektyviai 
vertinamas 
mankštinimos
i tikslų 
pasiekimas 
buvo kaip 
medijuojantis 
veiksnys tarp 
intervencijos 
poveikio ir 
depresiškumo 
simptomų, 
tačiau to 
paties 
pasakyti apie 
fizinį 
aktyvumą 
negalima. 
Akivaizdu, 
jog toks 
subjektyvus 
vertinimas yra 
ypatingai 
svarbus 
veiksnys 
depresiškumo 
simptomų 
mažinimui 
elgesio 
keitimo metu.  
Apibendrinant
, į 
savireguliacij
os įgūdžių 
ugdymą 
nukreipta 
intervencija 
padėjo susieti 
ketinimų-
elgesio 
spragą. Tai 
naudinga ne 
tik keičiant su 
sveikata 
susijusį elgesį, 
bet ir siekiant 
asmeninių 
tikslų, 
susijusių su 
elgesio 
pokyčiais. Iš 
to galima 
daryti išvadą, 
jog 
savarankiško 
valdymo 
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Taip pat 
šiuo tyrimu 
buvo 
siekiama 
ištirti 
ilgalaikį 
intervencijo
s poveikį 
fiziniam 
aktyvumui 
ir 
depresišku
mo 
simptomam
s. 

Intervencinės grupės 
pacientai paskutinę savo 
buvimo kardiologinėje 
reabilitacijoje savaitę 
dalyvavo individualioje 15 
minučių trukmės 
interviuotojo vedamoje 
planavimo sesijoje. Joje 
pacientai turėjo iškelti ne 
daugiau trijų veiksmo 
planų jų norimam fiziniam 
aktyvumui po išrašymo iš 
reabilitacijos (pavyzdžiui, 
„Kiekvieną trečiadienio 
rytą 8 val. aš eisiu 30 min. 
pasivaikščioti 
aplinkiniuose rajonuose 
greitu ėjimu“) ir ne 
daugiau trijų galimų 
kliūčių įveikimo planų 
(pavyzdžiui, „Jeigu 
trečiadienį 8 val. lyja, 
vietoj to aš eisiu plaukioti į 
baseiną Baseino gatvėje“). 
Per pirmas šešias savaites 
nuo išrašymo iš 
reabilitacijos pacientams 
buvo išsiunčiamas 
asmeninis dienoraštis, 
kurio kiekvienos savaitės 
lape buvo įrašytas paciento 
veiksmo ir įveikimo 
planai.   
Kontrolinės grupės 
pacientai gavo įprastinę 
kardiologinę reabilitaciją. 

strategijos, 
padedančios 
pacientams 
pasiekti jų 
užsibrėžtų 
tikslų, turėtų 
būti 
reabilitacijos 
programos 
dalimi. 
 
 
 

16. Welschen, 
L. M. C.; 
Van 
Oppen, P.; 
Bot, S. D. 
M.; 
Kostense, 
P. J.; 
Dekker, J. 
M.; 
Nijpels, 
G. (2013). 
Effects of 
a 
cognitive 
behaviour
al 
treatment 
in patients 
with type 
2 
diabetes 
when 
added to 
managed 
care; a 

Tikslas – 
nustatyti 
kognityvinė
s elgesio 
terapijos, 
taikomos 
sergantiesie
ms antrojo 
tipo 
diabetu, 
poveikį 
išeminės 
širdies ligos 
rizikai, 
klinikinėms 
charakteristi
koms, 
gyvenimo 
būdui, 
elgesio 
keitimo 
veiksniams, 
gyvenimo 
kokybei ir 
depresišku
mui. 

Olandija. 
 
Atsitiktinių imčių
tyrimo dizainas. 
 
Matavimai atlikti 
tyrimo pradžioje 
ir po 
intervencijos 
praėjus  6 ir 12 
mėnesių.   

Intervencinė 
grupė N = 76, 
amžiaus 
vidurkis 60,5, 
st.n. 9,4 
 Kontrolinė 
grupė N = 78, 
amžiaus 
vidurkis 61,2, 
st.n. 8,8 
Amžius 18-75 
m.  
 
Tiriamieji serga 
antrojo tipo 
cukriniu 
diabetu, įtraukti 
į Cukrinio 
diabeto 
priežiūros 
sistemą, 
suprantantys 
olandų kalbą, 
turi aukštą 
riziką susirgti 
kraujotakos 

Kognityvinės elgesio 
terapijos metu buvo 
vadovaujamasi Problemų 
sprendimo technikomis, 
kurios yra paremtos 
praktinių įgūdžių ugdymu 
(D’Zurilla &Nezu, 2001; 
Mynors-Wallis, 2005). 
Problemų sprendimo 
technikos  akcentuoja 
pacientų ugdymą, kaip jie 
galėtų savo pačių įgūdžius 
panaudoti problemų 
sprendimui ir simptomų 
sumažinimui. Intervencijos 
tikslas – padidinti fizinį 
aktyvumą, koreguoti 
mitybos įpročius ir/arba 
rūkymą. Priešingai nei 
kituose tyrimuose, šis 
buvo atliekamas klinikinės 
priežiūros metu ir 
pacientams buvo leidžiama 
patiems pasirinkti, kurį 
elgesį jie nori koreguoti.    
Intervencinės grupės 

Intervencija 
reikšmingai 
nesumažino 
išeminės 
širdies ligos 
rizikos, 
nebuvo 
aptikta 
poveikio 
klinikinėms 
charakteristik
oms. Didelio 
intensyvumo 
fizinis 
aktyvumas 
reikšmingai 
padidėjo 
intervencinėje 
grupėje, 
gyvenimo 
kokybė bei 
depresiškumo 
lygis taip pat 
pagerėjo, 
tačiau tik 
trumpalaikėje 
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randomise
d 
controlled 
trial. 
Journal of 
Behaviora
l 
Medicine, 
36, 556–
566. 

 
 

sistemos 
ligomis ir patirti 
cukrinio diabeto 
komplikacijas. 

pacientams buvo suteikta 
Cukrinio diabeto 
priežiūros sistemos 
programa ir Kognityvinės 
elgesio terapijos 
intervencija. Pacientai 
gavo 3-6 (priklausomai 
nuo pacientų poreikio) 
Kognityvinės elgesio 
terapijos sesijas, 
trunkančias 30 min. 
Pirmojo susitikimo metu 
diabeto skyriuje dirbanti 
slaugytoja nuspręsdavo, 
kuris su sveikata susijęs 
elgesys yra svarbiausias. 
Jeigu tai buvo susiję su 
mityba, tai intervencija 
būdavo perduodama 
dietologui, o jeigu su 
rūkymu ar fiziniu 
aktyvumu, tai intervenciją 
tęsdavo slaugytoja. 
Dietologai (N = 4) ir 
diabeto skyriaus 
slaugytojos (N = 4) gavo 
Kognityvinės elgesio 
terapijos taikymo 
mokymus. 
Kontrolinės grupės 
pacientai gavo Cukrinio 
diabeto priežiūros sistemos 
programą. 

perspektyvoje
, praėjus 6 
mėn. po 
intervencijos. 
Kaip bebūtų, 
intervencijos 
poveikis dar 
po 6 mėnesių, 
t.y. praėjus 12 
mėn. po 
intervencijos, 
išnyko. Tai 
reiškia, kad 
intervencija 
ilgalaikėje 
perspektyvoje 
neveiksminga. 
 
 
 
 

17. Xue, F.; 
Yao, W.; 
Lewin, R. 
J. (2008). 
A 
randomise
d trial of a 
5 week, 
manual 
based, 
self-
managem
ent 
programm
e for 
hypertensi
on 
delivered 
in a 
cardiac 
patient 
club in 
Shanghai. 
BMC 
Cardiovas
cular 
Disorders, 
8(10). 

Tikslas – 
įvertinti 
paprastos, 
kognityvine 
elgesio 
terapijos 
grįstos, 
savireguliac
ijos 
programos 
naudą 
hipertenzija
i., 
naudojant 
hipertenzijo
s vadovą ir 
vykdomą 
Šanchajaus 
bendruome
nės 
antihiperten
zijos klube.  
 
 

Kinija, 
Šanchajus, 
Tilanqiao 
bendruomenės 
antihipertenzijos 
klubas. 
 
Pragmatinis 
atsitiktinių imčių 
tyrimo dizainas. 
 
 
Pirminiai 
duomenys 
surinkti pradinės 
apžvalgos metu. 
Pakartotiniai 
matavimai 
praėjus 1 ir 4 
mėnesiams po 
gydymo 
pabaigos. 
Matavimų metu 
pagrindinė 
informacija 
renkama apie 
kraujo spaudimo 
pokyčius, bendrą 
cholesterolį, 

N = 140  
 
Amžiaus 
vidurkis: 
Eksperimentinė 
grupė 57,5, st.n. 
6,96) 
Kontrolinė 
grupė  57,4, 
st.n. 6.95 
 
Tiriamieji 
suaugusieji, 
turintys  
vidutinę arba 
didelę pirminės 
arterinės 
hipertenzijos 
riziką ir 
neturintys rimtų 
ligų, tokių kaip 
cukrinis 
diabetes ar 
krūtinės angina, 
įrašų.  
 

Kognityvine elgesio 
terapija grįsta 
savireguliacijos programa 
kaip intervencija. 
Pagrindinis tikslas – 
padidinti fizinio aktyvumo 
lygį, sumažinti arba nustoti 
rūkyti, sumažinti natrio 
vartojimą ir pagerinti 
mitybą.  
Intervencinės grupės 
pacientai gavo 
savireguliacijos programą, 
kuri vyko 10-12 žmonių 
grupinėse sesijose. Iš viso 
buvo suformuotos 6 
grupės. Sesijos vyko 4 
kartus 5 savaičių 
laikotarpyje, paskutinis 
susitikimas vyko praėjus 
dviems savaitėms po 
trečiojo susitikimo. Pirmos 
trys sesijos truko po 2,5 
val., o ketvirtoji – apie 1 
val. Šviečiamojo pobūdžio 
užsiėmimus, vadovaujantis 
savireguliacijos vadovu 
(Hipertenzijos vadovu, 
angl. Hypertension 

Praėjus 4 
mėnesiams po 
gydymo 
pabaigos, 
intervencinės 
grupės 
pacientams 
reikšmingai 
sumažėjo 
kraujo 
spaudimas, 
svoris, 
liemens 
apimtis, 
bendrasis 
cholesterolis, 
padidėjo 
fizinis 
aktyvumas ir 
pagerėjo 
gyvenimo 
kokybė. Šis 
tyrimas 
parodė, jog 
paprasta, 
kognityvine 
elgesio 
terapija grįsta 
savireguliacij
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mitybą, 
aktyvumo lygį ir 
su sveikata 
susijusią 
gyvenimo 
kokybę.   
 
 

Manual), vedė specialiai 
apmokytas bendruomenės 
gydytojas. Jis vedė tris 
grupinius pratimus: 
skaitmeninio 
kraujospūdžio matuoklio 
naudojimas, kūno masės 
indekso skaičiavimas ir 
maisto energijos 
įvertinimas. Užsiėmimų 
metu buvo išsikeliami 
elgesio koregavimo tikslai, 
galintys sumažinti 
hipertenziją, pavyzdžiui, 
pagerinti mitybą, padidinti 
fizinio aktyvumo lygį.    
Kontrolinės grupės 
pacientai gavo tik 
informacinį bukletą, 
paaiškinantį pageidautinus 
elgesio pokyčius bei 
hipertenzijos ypatumus. 
Šiuos bukletus gavo visi 
Bendruomenės 
antihipertenzinio klubo 
nariai. Kontrolinės grupės 
pacientams 
savireguliacijos programa 
buvo pravesta po tyrimo.  
Tiek kontrolinė, tiek ir 
eksperimentinė grupės 
gavo įprastinę priežiūrą 
kaip vieną iš lėtinių ligų 
valdymo programos 
sudedamųjų dalių. 

os 
intervencija 
trumpalaikėje 
perspektyvoje 
gali paskatinti 
reikšmingus 
klinikinius 
pokyčius. Ir 
nors ankstesni 
elgesio 
korekcijos 
intervencijų 
tyrimai gavo 
panašius 
rezultatus, šis 
tyrimas tai 
padarė 
įdedant 
žymiai 
mažėsnį indėlį 
– tik 8,5 
kontaktinės 
valandos ir 
paprastas 
savipagalbos 
vadovas.   
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2 priedas 
 

Psichologinio konsultavimo, paremto motyvavimo pokalbio principais, struktūra 

 

 Vienos konsultacijos trukmė 45 min. 

 Vienam pacientui gali būti suteikta 1-4 konsultacijos. 

 Konsultantui žinoma MP konsultacijų esmė – padėti pacientui keisti vieną iš keturių su 

sveikata susijusių elgesio sričių: alkoholio vartojimą, rūkymą, fizinį aktyvumą arba 

mitybą. Pats pacientas pasirenka, kurią elgesio sritį jis mėgins keisti! 

 MP baigiama, kai pacientas įvardija elgesį keičiančių veiksmų planą ir tokiu būdu 

išreiškia įsipareigojimą keistis. 

 

Konsultacijos vedamos remiantis motyvavimo pokalbio principais (Miller, Rollnick, 

2013). Pagrindinis akcentas, kaip ir siūloma autorių, yra teikiamas motyvavimo pokalbio eigai, 

kuri susideda iš keturių procesų (1 paveikslas). Procesai eina vienas po kito, tačiau gali ir 

kartotis – konsultacijos metu gali būti sugrįžtama prie ankstesnio proceso ir vėl pereinama prie 

aukštesnio. Vienas procesas ne pasibaigia kitam prasidėjus, o tampa jo pagrindu, taip jie seka 

vienas po kito, persidengia ir kartais pasikartoja. Dėl šių priežasčių autoriai pasirinko procesų 

išsidėstymą vaizduoti laiptiškai. Perėjus visus procesus ir pasiekus planavimą, nusprendžiama, 

kad galima pabaigti konsultacijas. 

 

 
1 paveikslas. Keturi motyvavimo pokalbio procesai (Miller, Rollnick, 2013) 

 

 

 

ĮSITRAUKIMAS į procesą

SUSITELKIMAS į tikslą

noro keistis SUŽADINIMAS

veiksmų PLANAVIMAS
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Keturi motyvavimo pokalbio procesai sudaro konsultavimo, paremto motyvavimo 

pokalbio principais, algoritmą:  

 

1. Įsitraukimo (angl. Engaging) procesas – jo metu konsultantas ir klientas užmezga 

kontaktą ir įtvirtina darbinius santykius. Tai santykinis būsimos konsultavimosi eigos pamatas, 

todėl nuo pradžių reikia empatiškai klausytis ir suprasti kliento dilemą. Vis dėlto, išorinės 

sąlygos, tokios kaip darbinė aplinka, emocinė konsultanto būsena, klientą liečiančios aplinkybės 

bei esamos mintys prieš konsultaciją, taip pat gali veikti šį santykį tiek skatinančiai, tiek ir 

stabdančiai. 

 Pirmiausia asmens klausiama: Dėl ko jūs atsigulėte į šią reabilitacijos ligoninę? Arba 
Kas nutiko, kad turėjote čia atvykti? 

 Šiuo klausimu išsiaiškinama žmogaus ligos istorija, buvusi ir esama sveikatos būklė, 
jo išgyvenimai, santykis su liga. Taip užmezgamas kontaktas su tiriamuoju, nuoširdus 
domėjimasis sukuria pasitikėjimą, reikalingą tolesniam darbui.  

 Įgyvendinant įsitraukimo stadiją, naudojami bendrieji konsultavimo įgūdžiai (angl. 
OARS, žr. „konsultavimo įgūdžiai“). 

 
2. Susitelkimo (angl. Focusing) procesas – tai procesas, pagal kurį konsultantas išplėtoja ir 

išlaiko tam tikrą pokalbio apie pokyčius kryptį. Čia susikoncentruojama į tai, dėl ko pacientas 

atėjo pasikalbėti, nusimatoma pokalbio kryptis ir tema. Susitelkimo proceso metu siekiama 

atsakyti į klausimą „Kokių pokyčių tikimasi šių konsultacijų dėka?“. 

 Toliau klausiama: Kaip manote, kas prisidėjo prie jūsų dabartinės sveikatos būklės? 
Arba Kas, jūsų manymu, turėjo įtakos, kad patyrėte infarktą/kad jums išsivystė 
aterosklerozė/kad turite širdies problemų (parinkti pagal paciento diagnozę ir 
informaciją, gautą pirmo klausimo metu)? 

 Šiais klausimais asmuo skatinamas susimąstyti ir išsakyti savo mintis, dėl ko jo 
nuomone jis susirgo IŠL. Skatinama galvoti apie žalingą sveikatai elgesį (alkoholio 
vartojimą, rūkymą, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius), apie tai, ką asmuo gali 
kontroliuoti (taigi, ne apie amžiaus ir genetikos įtaką, ko asmuo negali pakeisti). 

 Laukiama, kol žmogus įvardins savo rizikos veiksnius, kurie galimai prisidėjo prie 
IŠL išsivystymo. Šie veiksniai aptariami, išsiaiškinama, kiek jų yra, plačiau domimasi 
apie asmens su sveikata susijusius įpročius. 

 Galiausiai paciento klausiama: Koks veiksnys, jūsų nuomone, daugiausiai prisidėjo 
prie IŠL išsivystymo/infarkto? Arba Kuris iš aptartų veiksnių jums atrodo 
svarbiausias/turėjęs didžiausią įtaką jūsų sveikatai? 

 Jei žmogui sunku įvardinti žalingą elgesį, prisidėjusį prie jo sveikatos pablogėjimo, 
tuomet klausiama: Ką jūs norėtumėte pakeisti savo gyvensenoje savo sveikatos labui? 

 Laukiama, kol žalingas arba/ir pageidaujamas elgesys bus įvardijamas. Toliau jis 
smulkiau aptariamas ir išnagrinėjamas naudojant bendruosius konsultavimo įgūdžius 
(žr. „konsultavimo įgūdžiai“). 

 
3. Sužadinimo (angl. Evoking) procesas – tai aktyvaus kliento įsitraukimo reikalaujantis 

procesas, kurio metu iš jo paties išgaunami argumentai už pokytį. Konsultantas visą dėmesį 

sutelkia į atitinkamą pokytį ir pajungia paties kliento idėjas bei jausmus, kodėl ir kaip būtų 
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galima pasikeisti. Taip žadinama klientui būdinga motyvacija teigiamiems elgesio pokyčiams. 

Būtent sužadinimas yra motyvavimo pokalbio esmė. 

 Nusistačius pokalbio kryptį, susitelkiama ties tuo vienu su sveikata susijusiu elgesiu ir 
toliau skatinamos paties kliento idėjos, argumentai ir jausmai, kodėl ir kaip būtų 
galima pasiekti to pokyčio (klientas skatinamas kalbėti apie pokyčius).   

 Sužadinti norą kalbėti apie pokyčius siekiama pasitelkiant atvirus klausimus, 
išryškinant išimtis, žiūrint atgal/žiūrint į priekį bei tyrinėjant vertybes ir tikslus. 

 Užduodami atviri sužadinantys klausimai, kurie yra nukreipti į norą, gebėjimą arba 
priežastis keistis (užduodant bent po vieną klausimą).  

 Klausimai, nukreipti į norą keistis: 
 Papasakokite, kas šiuo metu jums nepatinka jūsų sveikatos būklėje? 
 Kokios savijautos norėtumėte išėjęs iš ligoninės? 

 Klausimai, nukreipti į gebėjimą keistis: 
 Kokių idėjų turite, kaip galėtumėte _____ (pvz., palengvinti savo širdies 

darbą, pristabdyti aterosklerozės vystymąsi arba būti fiziškai aktyvesnis, 
sveikiau maitintis)? 

 Kiek esate pasitikintis savimi, kad galėtumėte _____ (pvz., mesti rūkyti, 
valgyti liesesnį maistą), jei sugalvotumėte? Įvertinkite savo pasitikėjimą 
10 balų skalėje. Kodėl davėte sau tiek, o ne mažiau? Kas turėtų atsitikti, 
kad jūsų pasitikėjimas savimi pakiltų vienu balu aukščiau? Kaip aš jums 
galiu padėti pakelti pasitikėjimą tuo balu aukščiau? 

 Kiek jums svarbu _____ (pvz., daugiau mankštintis, nerūkyti)? Įvertinkite 
save 10 balų skalėje. Kodėl davėte sau tiek, o ne mažiau? Kas turėtų 
atsitikti, kad pakiltumėte vienu balu aukščiau? 

 Ką galėtumėte daryti, kad jums pasisektų siekiant savo tikslo? 
 Klausimai, skatinantys priežastis keistis: 

 Kodėl norėtumėte daugiau _____ (pvz., mankštintis, valgyti liesesnio 
maisto, nerūkyti)? 

 Kokie galėtų būti geri dalykai _____ (pvz., metus rūkyti, pradėjus 
mankštintis)? 

 Kokios būtų 3 pagrindinės priežastys _____ (pvz., mesti rūkyti, valgyti 
liesesnį maistą, pradėti mankštintis)? 

 Jei matyti, kad žmogus turi mažai noro keistis, tačiau jo su sveikata susijęs elgesys yra 
keistinas, tuomet naudojamos toliau išvardintos technikos.  

 Užduodami į išimčių išryškinimą nukreipti klausimai: 
 Kas jus labiausiai neramina, kalbant apie   (pvz., aukštą 

kraujospūdį)? 
 Įsivaizduokite, kas blogiausio galėtų nutikti, jei jūs gyvensite taip, kaip iki 

šiol, ir nieko nekeisite? 
 Kokie galėtų būti geriausi rezultatai/pasekmės, jei įvykdytumėte šį pokytį? 
 Kas būtų kitaip jūsų gyvenime, jei pasikeistumėte (mestumėte rūkyti, 

pradėtumėte sveikiau maitintis)? 
 Naudojama technika, vadinama žiūrėjimas atgal/žiūrėjimas į priekį užduodant šiuos 

klausimus: 
 Kaip širdies liga/patirtas infarktas jus pakeitė kaip žmogų? 
 Jei nuspręstumėte pasikeisti, ko tikėtumėtės kitaip ateityje? 
 Kokios sveikatos norėtumėte po 5 metų? 
 Kaip jūsų gyvenimas ir sveikata atrodys po 5 metų, jei visiškai nekeisite 

savo gyvenimo būdo,? 
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 Jei asmuo nurodo alkoholio vartojimą ar rūkymą kaip rizikos veiksnį savo sveikatai, 
tuomet užduodami šie klausimai: 

 Kas jums patinka rūkyme/alkoholio vartojime? Arba Kokie yra geri 
dalykai, kalbant apie rūkymą/alkoholio vartojimą? 

 Kas jums nepatinka kalbant apie rūkymą/alkoholio vartojimą? Arba 
Kokie yra ne tokie geri dalykai, kalbant apie rūkymą/alkoholio 
vartojimą? 

 Sugretinami ir apibendrinami iš šių dviejų klausimų gauti atsakymai. 
 

4. Planavimo (angl. Planning) procesas – šis procesas prasideda paciento motyvacijai 

peržengus pasirengimo ribą, balansą, kuomet jis daugiau mąsto ir kalba apie tai, kaip ir kada 

keistis, ir mažiau apie tai, ar ir kodėl keistis. Šiuo metu žmogus gali ieškoti informacijos bei 

patarimų, ką daryti toliau, tačiau būna ir tokių atvejų, kuomet nusprendus keistis jis nebenori 

jokios papildomos pagalbos. Planavimo proceso metu  stiprinamas įsipareigojimas keistis bei 

sudaromas konkrečių veiksmų planas, t.y. asmuo nuo diskusijų apie keitimosi svarbą pereina 

prie konkretaus elgesio pokyčio plano, kurį yra pasiryžęs įgyvendinti. 

 Planavimo stadija įgyvendinama užduodant šiuos klausimus: ką, kaip, kada, kiek, 
asmuo darytų tai, ką užsibrėžė. Taip detalizuojamas jo pokyčio procesas, kad tikslas 
nebūtų abstraktus, tačiau kuo detalesnis ir aiškesnis: 

 Kaip galėtumėte būti fiziškai aktyvesnis/sveikiau maitintis? 
 Ką konkrečiai ketinate daryti, kad būtumėte fiziškai aktyvesnis/jūsų 

mityba būtų sveikesnė? 
 Koks būtų pirmasis žingsnis link _____ (pvz., didesnio fizinio aktyvumo)? 
 Kada pradėtumėte tai daryti (pvz., daugiau judėti, sveikiau maitintis)? 

 Numatomos kliūtys ir sunkumai įgyvendinant planą: 
 Kokios gali būti kliūtys ir sunkumai įgyvendinant šį planą?  
 Kaip to galima išvengti/apsisaugoti?  

 Galiausiai, jei matoma, kad pacientui trūksta informacijos ir žinių toje srityje, kurią jis 
nori keisti, pasiūloma informacija iš konsultanto pusės (apie subalansuotos mitybos, 
fizinio aktyvumo rekomendacijas, rūkymo metimo būdus ir pan.). 
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3 priedas 

 

Pagrindiniai konsultavimo, paremto motyvavimo pokalbio principais, įgūdžiai 

 

Motyvavimo pokalbyje naudojami konsultavimo įgūdžiai, kurie yra įprasti į klientą 

orientuotoje terapijoje ir pagrindiniai motyvavimo pokalbyje (Miller, Rollnick, 2013; Wagner, 

McMahon, 2004). Šie įgūdžiai padeda išlaikyti motyvavimo pokalbio eigą ir struktūrą, nors jų 

naudojimo pobūdis kiekviename procese gali būti ir skirtingas (Miller, Rollnick, 2013). 

Remiantis W. R. Miller ir S. Rollnick (2013), juos sudaro keturi pagrindiniai įgūdžiai (angl. 

akronimas OARS) bei penktasis papildomas: 

 Atviri klausimai (angl. Open questions) – kviečia pasakoti ir išsiaiškinti situaciją, 

apsvarstyti, kaip ir kodėl klientas galėtų keistis. Įsitraukimo ir susitelkimo procesuose atviri 

klausimai padeda suprasti vidinį paciento santykį, sustiprinti bendradarbiaujantį santykį 

ir atrasti aiškią kryptį. Atviri klausimai yra raktas į kliento motyvacijos pažadinimą bei 

planuojant pokyčius. Atviri klausimai apima: 

 Detalizavimą, 

 Pavyzdžio prašymą. 

 Patvirtinimai (angl. Affirming) – motyvavimo pokalbyje jie gali būti ir apibendrinti, ir 

konkretūs. Bendrąja prasme konsultantas gerbia ir vertina pacientą kaip asmenį, mato jo 

gebėjimą augti ir keistis bei galimybę laisvai pasirinkti. Tuo pačiu konsultantas atpažįsta 

bei įvardija žmogaus stiprybes, gebėjimus, gerus ketinimus ir pastangas. Galiausiai, 

konsultantas sąmoningai stebi paciento stiprybes, teisingus žingsnius ir ketinimus. 

Patvirtinimai apima: 

 Kabėjimą apie pokyčius, stiprybių ar pastangų atpažinimą, 

 Kalbėjimo apie pokyčius išryškinimą ir pagyrimą. 

 Atspindėjimas (angl. Reflective listening) – tai yra pagrindinis motyvavimo pokalbio 

įgūdis. Visų pirma tai sąmoningas ir apgalvotas klausymosi būdas, siekiant aiškesnio ir 

gilesnio kliento suvokimo, pasitikslinant, ar teisingai suprantama. Tuo pačiu 

atspindėjimas leidžia pacientui dar kartą išgirsti savo mintis ir jausmus bei juos 

apmąstyti. Galiausiai, geras atspindėjimas padeda žmogui kalbėti, tyrinėti bei 

apsvarstyti. Galimos atspindėjimo rūšys: 

 Paprastas atspindėjimas – prie to, ką klientas pasakė, pridedama labai nedaug arba 

nieko, t.y. pakartojama arba nežymiai perfrazuojama, 
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 Sustiprintas atspindėjimas – perdėtas kliento pasakymo atspindėjimas, bet 

nenaudojant sarkazmo. Toks būdas gali skatinti teigiamus pokyčius, nesukeldamas 

pasipriešinimo. 

 Sudėtinis atspindėjimas + pastraipos tęsimas: 

 Toliau kalbama apie pokyčius – konsultantas įgarsina kalbėjimą apie 

pokyčius, nors tai tiesiogiai paciento nebuvo pasakyta (konsultantas daro 

spėjimą apie galimą paciento mintį), 

 Pokyčių temos išskyrimas prieštaringoje kliento kalboje – atspindimas ir 

užduodamas klausimas apie pokyčius ambivalentiškame sakinyje. 

 Apibendrinimai (angl. Summarizing) – tai atspindėjimų forma, kai yra išskiriami ir 

sugretinami svarbiausi kliento pasisakymai. Galima sujungti tai, kas kalbama dabar, su 

tuo, kas buvo aptarta anksčiau, tai būdas pereiti prie naujos užduoties, temos, užbaigti 

konsultaciją. Apibendrinimai atspindi pokalbio esminį turinį, taip įnešdami daugiau 

aiškumo ir skatindami klientą kalbėti apie pokyčius. Įsitraukimo ir susitelkimo 

procesuose apibendrinimai rodo, jog konsultantas klientą supranta, atidžiai jo klausosi, 

atsimena bei vertina jo žodžius. Sužadinimo procese apibendrinimais galima apjungti 

pokyčių kalbą ir taip paskatinti pokyčių procesą. Tuo tarpu planavimo procese šis įgūdis 

apjungia asmens motyvaciją, ketinimus bei konkrečius keitimosi planus. 

 

Informavimas ir patarimas (angl. Informing and advising) – atsižvelgiant į tai, jog 

motyvavimo pokalbis yra į asmenį orientuotas konsultavimo stilius, dažnai yra klaidingai 

manoma, jog klientams negalima suteikti jokios informacijos ar patarimų. Visų pirma, 

atsiklausus kliento leidimo, konsultantas gali informuoti bei patarti. Antra, informacijos 

suteikimas vyksta pagal tam tikrą algoritmą – „išsiaiškinti-suteikti-išsiaiškinti“ (angl. elicit-

provide-elicit), kuomet išsiaiškinami paciento poreikiai, suteikiamas pluoštas informacijos ir 

siekiama padėti jam pačiam padaryti galutines išvadas. Taigi, kad ir ką konsultantas pasiūlytų, 

pacientas visada gali su tuo sutikti arba nesutikti.  

Kaip teigia W. R. Miller ir S. Rollnick (2013), trumpų atspindėjimų ir apibendrinimų 

naudojimas padeda užfiksuoti kliento pasakojimus, išreikšti empatiškumą, padrąsinti jį daugiau 

išsipasakoti, be to, dažnai tai būna geriausias būdas reaguoti į pasipriešinimą. Pirmais keturiais 

įgūdžiais autoriai siūlo suteikti informaciją bei patarimus ir juos nuolat naudoti kiekvienos 

konsultacijos metu. Pagrindinių konsultavimo įgūdžių, remiantis motyvavimo pokalbio 

principais, naudojimas parodo, kad konsultantas domisi klientu ir gerbia jo sugebėjimą garsiai 

išsakyti sprendimus (Miller, Rollnick, 2013). Disertacinio tyrimo metu psichologinės 

konsultacijos vedamos remiantis visais aukščiau aprašytais motyvavimo pokalbio principais. 
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4 priedas 

 

Motyvavimo pokalbio veiksmingumas ir jį nulemiantys veiksniai.  

Sisteminės literatūros analizės apžvalga. 

 

Pagrindinis sisteminės analizės klausimas – kokios motyvavimo pokalbio galimybės 

keičiant sergančiųjų IŠL elgesį, susijusį su sveikata, reabilitacijos laikotarpiu? Atsakant į 

pagrindinį šios sisteminės analizės klausimą tikimasi suprasti motyvavimo pokalbio galimybes 

šį metodą taikyti sergantiesiems IŠL reabilitacijos laikotarpiu ir šį metodą kuo veiksmingiau 

pritaikyti tiek disertacinio tyrimo metu, tiek ir realioje specialistų praktikoje. Taip pat keliami 

papildomi, pagrindinį klausimą paaiškinantys, klausimai: 

 Ar motyvavimo pokalbis veiksmingas keičiant išemine širdies liga sergančiųjų 

elgesį, susijusį su sveikata, reabilitacijos laikotarpiu? 

 Kokie veiksniai daro įtaką motyvavimo pokalbio veiksmingumui? 

Sisteminė analizė atliekama remiantis tais pačiais septyniais žingsniais pagal M. Simons 

(2011), aprašytais 1 priede.  

Literatūros paieška. Literatūra ieškoma duomenų bazėse, kur talpinami su medicina bei 

psichologija susiję ir tik anglų kalba parašyti straipsniai. Atrinkus pilnateksčius šaltinius, jie 

peržiūrimi ir į analizę įtraukiami vadovaujantis tam tikrais, žemiau išvardintais, kriterijais. 

Šaltinių paieškos metu buvo naudojamos kompiuterinės bibliografinės duomenų bazės, t.y.  

EBSCOhost (Medline ir Psycharticles), PUBMED ir SCIENCE DIRECT, ir keli šaltiniai, rasti 

kitur. Buvo ieškoma pilnateksčių nemokamų publikacijų, kuriose būtų aprašomos motyvavimo 

pokalbio ar motyvavimo pokalbio principais paremtos intervencijos, nukreiptos į kraujotakos 

sistemos ligomis sergančiųjų su sveikata susijusio elgesio (t.y. rūkymo, alkoholio vartojimo, 

fizinio aktyvumo bei mitybos) koregavimą, pageidautina reabilitacijos laikotarpiu. Pasirinkti 

raktiniai žodžiai: motivational interviewing; systematic review or meta-analysis; efficacy or 

effectiveness. Atrinkti straipsniai publikuoti 2006-2016 metais. Atlikus paiešką buvo atrinktos 

72 publikacijos (1 paveikslas).  

Duomenų bazėse atrinkti šaltiniai iš tolimesnės analizės buvo pašalinami pagal tam tikrus 

kriterijus: 

 pasikartojantys tyrimai; 

 tiriamieji jaunesni nei 18 m.; 

 tiriamas motyvavimo pokalbio veiksmingumas, nesusijęs su sveikatai nepalankiu 

elgesiu. 
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Pritaikius išvardintus šaltinių atmetimo kriterijus, palikta 17 pilnateksčių publikacijų. Jos 

buvo vertinamos pagal du atmetimo kriterijus: 

 į analizę įtrauktuose straipsniuose neišskiriami išemine širdies liga sergantieji; 

 į analizę įtrauktuose straipsniuose nenurodyta tyrimo vieta arba ji nėra susijusi su 

reabilitacija. 

Tik 2 straipsniai iš dalies atitiko reikalavimus (Lee et al., 2016; Thompson et al., 2011), 

todėl negalima išpildyti likusių sisteminės analizės kriterijų. Vis dėlto, visų septyniolikos 

straipsnių rezultatai yra informatyvūs bei duodantys naudingų įžvalgų disertaciniam tyrimui, 

todėl jie bus aptariami, įterpiant aktualią informaciją iš kitų šaltinių.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 paveikslas. Šaltinių atrankos sisteminei analizei schema

PUBMED 

(n = 38) 

Science Direct  

(n = 5) 

Pirminė atranka: 
peržiūrėti pavadinimai ir 

santraukos 
(n = 72) 

Atmetimo kriterijai: 

 pasikartojantys tyrimai  
 tiriamieji jaunesni nei 18 m.  
 tiriamas motyvavimo pokalbio 
veiksmingumas, nesusijęs su 
sveikatai nepalankiu elgesiu 

 
(Atmesti 56 šaltiniai) 

Antrinė atranka: 
peržiūrėti pilnateksčiai 

straipsniai 
(n = 17) 

Iš viso 2 šaltiniai liko 
sisteminei analizei 

 

Atmetimo kriterijai: 

 į analizę įtrauktuose straipsniuose 
neišskiriami išemine širdies liga 
sergantieji 
 į analizę įtrauktuose straipsniuose 
nenurodyta tyrimo vieta arba ji nėra 
susijusi su reabilitacija 

 
(Atmesta 15 šaltinių) 

EBSCOhost 

(n = 19) 

Kita 

(n = 9) 
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Išvados 

 Motyvavimo pokalbis yra veiksmingas koreguojant įvairų su sveikata susijusį elgesį. 

 Motyvavimo pokalbis yra veiksmingas jį taikant įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose, 

tačiau trūksta sistemingos informacijos apie jo taikymą reabilitacijoje. 

 Motyvavimo pokalbio veiksmingumas koreguojant išemine širdies liga sergančiųjų 

elgesį, susijusį su sveikata, ištyrinėtas nepakankamai, tačiau esantys tyrimai patvirtina jo 

tinkamumą šiai tiriamųjų grupei. 

 Motyvavimo pokalbio veikimo mechanizmo paieškose vyrauja aktyvių metodo 

elementų, technikų svarbos tyrinėjimai, tačiau trūksta duomenų, kaip metodo 

veiksmingumą gali paveikti įvairios tiriamojo asmenybės charakteristikos.  
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5 priedas 

Tiriamųjų pasiskirstymas ir aprašomoji statistika 

 
1 lentelė. Atsisakiusių ir sutikusių dalyvauti tyrime IŠL pacientų pasiskirstymas pagal lytį  

Sociodemografinė charakteristika Atsisakė dalyvauti tyrime Sutiko dalyvauti tyrime χ2 p 
Lytis Vyras 32 (72,7%) 233 (72,8%) 1,656 0,198 

Moteris 12 (27,3%) 87 (27,2%) 
Iš viso: 44 (100,0%) 320 (100,0%) 

 
2 lentelė. Atsisakiusių ir sutikusių dalyvauti tyrime IŠL pacientų pasiskirstymas pagal amžių 

 Sutiko/nesutiko dalyvauti tyrime N Vidurkis SD Stjudent T p 

Amžius Nesutiko 98 60,42 7,28 1,739 0,083 
Sutiko 362 58,80 8,39 

 
3 lentelė. IŠL pacientų, baigusių du pirmus tyrimo etapus ir nubyrėjusių iki antrojo, pasiskirstymas pagal 

lytį, išsilavinimą, šeiminę padėtį, darbinį statusą ir diagnozę 

Sociodemografinės charakteristikos Neatliko antro 
matavimo 

Atliko antrą 
matavimą 

χ2 p 

Lytis Vyras 32 (72,7%) 233 (72,8%) 0,000 0,990 
Moteris 12 (27,3%) 87 (27,2%) 
Iš viso: 44 (100,0%) 320 (100,0%) 

Išsilavinimas Pagrindinis ar žemesnis 0 (0,0%) 5 (1,6%) 5,735 0,125 
Vidurinis 24 (57,1%) 124 (38,8%) 
Aukštesnysis 9 (21,4%) 107 (33,4%) 
Aukštasis 9 (21,4%) 84 (26,2%) 
Iš viso: 42 (100,0%) 320 (100,0%) 

Šeiminė 
padėtis 

Nevedęs/netekėjusi 0 (0,0%) 10 (3,1%) 4,999 0,287 
Vedęs/ištekėjusi 28 (66,7%) 239 (74,7%) 
Gyv. nesusituokęs/usi 2 (4,8%) 19 (5,9%) 
Išsiskyręs/usi 6 (14,3%) 24 (7,5%) 
Našlys/ė 6 (14,3%) 28 (8,8%) 
Iš viso: 42 (100,0%) 320 (100,0%) 

Darbas Dirba 23 (54,8%) 171 (53,6%) 3,389 0,184 
Nedirba 4 (9,5%) 64 (20,1%) 
Pensininkas 15 (35,7%) 84 (26,3%) 
Iš viso: 42 (100,0%) 319 (100,0%) 

Diagnozė Krūtinės angina (I20) 10 (23,3%) 47 (16,8%) 5,535 0,354 
Miokardo infarktas (I21) 22 (51,2%) 142 (50,7%) 
Pakartotinis MI (I22) 2 (4,7%) 6 (2,1%) 
Komplikac. dėl MI (I23) 2 (4,7%) 13 (4,6%) 
Lėtinė IŠL (I25) 0 (0,0%) 24 (8,6%) 
Š. ir kr. operacija (Z95) 7 (16,3%) 48 (17,1%) 
Iš viso: 43 (100,0%) 280 (100,0%) 
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4 lentelė. IŠL pacientų, baigusių du pirmus tyrimo etapus ir nubyrėjusių iki antrojo, pagal amžių ir 

gydymo trukmę reabilitacijoje 

 Atliktas/ne antras 
matavimas 

N Vidurkis SD Stjudent T p 

Amžius Neatliktas 44 58,84 7,68 0,074 0,941 
Atliktas 320 58,74 8,52 

Gydymo 
trukmė 

Neatliktas 43 17,86 2,26 0,964 0,339 
Atliktas 315 17,49 2,91 

 

5 lentelė. IŠL pacientų, baigusių visus tris tyrimo etapus ir nubyrėjusių iki trečiojo, pasiskirstymas pagal 

lytį, išsilavinimą, šeiminę padėtį, darbinį statusą ir diagnozę 

Sociodemografinės charakteristikos Neatliko antro 
matavimo 

Atliko antrą 
matavimą 

χ2 p 

Lytis Vyras 143 (73,3%) 122 (72,2%) 0,060 0,807 
Moteris 52 (26,7%) 47 (27,8%) 
Iš viso: 195 (100,0%) 169 (100,0%) 

Išsilavinimas Pagrindinis ar žemesnis 1 (0,5%) 4 (2,4%) 3,160 0,368 
Vidurinis 84 (43,5%) 64 (37,9%) 
Aukštesnysis 60 (31,1%) 56 (33,1%) 
Aukštasis 48 (24,9%) 45 (26,6%) 
Iš viso: 193 (100,0%) 169 (100,0%) 

Šeiminė 
padėtis 

Nevedęs/netekėjusi 8 (4,1%) 2 (1,2%) 14,442 0,006 
Vedęs/ištekėjusi 147 (76,2%) 120 (71,0%) 
Gyv. nesusituokęs/usi 11 (5,7%) 10 (5,9%) 
Išsiskyręs/usi 7 (3,6%) 23 (13,6%) 
Našlys/ė 20 (10,4%) 14 (8,3%) 
Iš viso: 193 (100,0%) 169 (100,0%) 

Darbas Dirba 106 (54,9%) 88 (52,4%) 3,168 0,205 
Nedirba 30 (15,5%) 38 (22,6%) 
Pensininkas 57 (29,5%) 42 (25,0%) 
Iš viso: 193 (100,0%) 168 (100,0%) 

Diagnozė Krūtinės angina (I20) 32 (20,5%) 25 (15,0%) 3,114 0,682 
Miokardo infarktas (I21) 75 (48,1%) 89 (53,3%) 
Pakartotinis MI (I22) 4 (2,6%) 4 (2,4%) 
Komplikac. dėl MI (I23) 9 (5,8%) 6 (3,6%) 
Lėtinė IŠL (I25) 10 (6,4%) 14 (8,4%) 
Š. ir kr. operacija (Z95) 26 (16,7%) 29 (17,4%) 
Iš viso: 156 (100,0%) 280 (100,0%) 

 
6 lentelė. IŠL pacientų, baigusių visus tris tyrimo etapus ir nubyrėjusių iki trečiojo, pasiskirstymas pagal 

amžių ir gydymo trukmę reabilitacijoje 

 Atliktas/ne trečias matavimas N Vidurkis SD Stjudent T p 
Amžius Neatliktas 195 58,86 8,48 0,265 0,791 

Atliktas 169 58,63 8,36 
Gydymo 
trukmė 

Neatliktas 189 16,88 2,80 -4,740 0,000 
Atliktas 169 18,27 2,71 
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7 lentelė. Duomenys apie tiriamuosius 

  T1 (N = 362) 
N (proc.) 

T2 (N = 320) 
N (proc.) 

T3 (N = 169) 
N (proc.) 

Išsilavinimas Pagrindinis ar žemesnis 5 (1,4) 5 (1,6) 4 (2,4) 
 Vidurinis  148 (40,9) 124 (38,8) 64 (37,9) 
 Aukštesnysis 116 (32,0) 107 (33,4) 56 (33,2) 
 Aukštasis 93 (25,7) 84 (26,3) 45 (26,6) 
Šeiminė padėtis Nevedęs/netekėjusi 10 (2,8) 10 (3,1) 2 (1,2) 
 Vedęs/ištekėjusi 267 (73,8) 239 (74,7) 120 (71,0) 
 Gyvena nesusituokęs/usi 21 (5,8) 19 (5,9) 10 (5,9) 
 Išsiskyręs/usi 30 (8,3) 24 (7,5) 23 (13,6) 
 Našlys/ė 34 (9,4) 28 (8,8) 14 (8,3) 
Darbinis statusas Dirba 194 (53,6) 171 (53,4) 88 (52,1) 
 Nedirba 68 (18,8) 64 (20,0) 38 (22,5) 
 Pensininkas 99 (27,3) 84 (26,3) 42 (24,9) 
 Nenurodė 1 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,6) 
Diagnozė Krūtinės angina  56 (15,5) 47 (14,7) 25 (14,8) 
 Miokardo infarktas 186 (51,4) 161 (48,2) 99 (58,7) 
 Lėtinė išeminė širdies l. 24 (6,6) 24 (7,5) 14 (8,3) 
 Širdies ir kr. operacija 55 (15,2) 48 (15,0) 29 (17,2) 
 Nenurodė 41 (11,3) 40 (12,5) 2 (1,2) 

Pastaba: T1 – pirmas matavimas; T2 – antras matavimas; T3 – trečias matavimas. 
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6 priedas 
 

Tyrime naudoto klausimyno ištraukos 
 

.......................................................................................................................................................... 

Lytis :                                                                  

� Moteris                                                    
� Vyras 

 

Amžius: _______metų 

Šeimyninė padėtis: 

� Nevedęs/netekėjusi 
� Vedęs/ištekėjusi 
� Gyvenu nesusituokęs/-usi 
� Išsiskyręs/-usi 
� Našlys/-ė 

.......................................................................................................................................................... 

I. Lentelėje pateikiami teiginiai, susiję su alkoholio vartojimu (jeigu nevartojate alkoholio, 
žymėkite „nevartoju“, šiuos teiginius praleiskite ir pereikite prie II lentelės). Nurodykite, kiek 
šie teiginiai atitinka Jūsų elgseną pastarąjį mėnesį. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir 
pažymėkite (x).  

Kaip dažnai Jūs geriate alkoholį? 

� Nevartoju alkoholio (jei pažymėjote (x), pereikite prie II lentelės) 
� Kartą ar kelis metuose 
� Kartą ar kelis per mėnesį 
� Kartą ar kelis per savaitę 
� Kasdien 

 

Kiek paprastai degtinės Jūs išgeriate per vakarą?             ______ g        Negeriu   
 
Kiek paprastai vyno/šampano Jūs išgeriate per vakarą?  ______ g        Negeriu   
 
Kiek paprastai alaus Jūs išgeriate per dieną/vakarą?        ______ g        Negeriu   
 
Kiek paprastai kitokio stipraus alkoholio, pavyzdžiui,      ______ g        Negeriu   
konjako, Jūs išgeriate per vakarą? 

 

 Visiškai 
sutinku Sutinku Abejoju Nesutinku Visiškai 

nesutinku 
1. Nemanau, jog geriu per daug.      
2. Bandau gerti mažiau negu anksčiau.      
3. Man patinka išgerti, tačiau kartais 
aš išgeriu per daug. 

     

4. Retkarčiais aš galvoju, kad turėčiau 
gerti mažiau. 

     

..........................................................................................................................................................
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II. Lentelėje pateikiami teiginiai, susiję su rūkymu (jeigu nerūkote, žymėkite „nerūkau“, 
šiuos teiginius praleiskite ir pereikite prie III lentelės). Nurodykite, kiek šie teiginiai atitinka 
Jūsų elgseną pastarąjį mėnesį. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite (x).  

Kaip dažnai Jūs rūkote? 

� Nerūkau (jei pažymėjote (x), pereikite prie III lentelės) 
� Kartą ar kelis metuose 
� Kartą ar kelis per mėnesį 
� Kartą ar kelis per savaitę 
� Kasdien  

Kiek cigarečių Jūs paprastai surūkote per dieną? ________ vnt.        Nerūkau   

 Visiškai 
sutinku Sutinku Abejoju Nesutinku Visiškai 

nesutinku 
1. Nemanau, jog rūkau per daug.      
2. Bandau rūkyti mažiau negu 
anksčiau. 

     

3. Man patinka rūkyti, tačiau kartais 
aš surūkau per daug. 

     

4. Retkarčiais aš galvoju, kad turėčiau 
rūkyti mažiau. 

     

.......................................................................................................................................................... 

III. Lentelėje pateikiami teiginiai, susiję su Jūsų fiziniu aktyvumu (pvz.: fizinis aktyvumas: 
lėtas ėjimas, mankšta, pėsčiųjų žygis, plaukimas, važiavimas dviračiu, tempimo pratimai, svorių 
kilnojimas, aerobika, sporto rungtys ir kt). Nurodykite, kiek šie teiginiai atitinka Jūsų elgseną 
pastarąjį mėnesį. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite (x).  
 

Apibūdinkite savo fizinį aktyvumą: 

� Negaliu būti fiziškai aktyvus dėl sveikatos būklės  
� Esu per daug fiziškai aktyvus 

Kiek kartų (dienų) per savaitę esate fiziškai aktyvus? ________ k. 

Kiek minučių vieno užsiėmimo metu skiriate fiziniam aktyvumui? ________ min. 

 Visiškai 
sutinku Sutinku Abejoju Nesutinku Visiškai 

nesutinku 
1. Manau, jog esu fiziškai  aktyvus.      
2. Bandau būti fiziškai aktyvesnis negu 
anksčiau. 

     

3. Man nepatinka būti fiziškai aktyviu, 
tačiau  kartais aš esu per daug fiziškai 
pasyvus. 

     

4. Retkarčiais aš galvoju, kad turėčiau 
būti fiziškai aktyvesnis. 

     

..........................................................................................................................................................
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IV. Lentelėje pateikiami teiginiai, susiję su sveika mityba (pvz: sveika mityba: vaisiai ir 
daržovės daugiau nei du kartus per dieną, neriebūs/liesi pieno produktai ir mėsa, ribotas 
druskos ir cukraus vartojimas, nepersivalgymas, reguliarus maitinimasis). Nurodykite, kiek šie 
teiginiai atitinka Jūsų elgseną pastarąjį mėnesį. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir 
pažymėkite (x).  

Koks Jūsų svoris? __________ kg 

 Visiškai 
sutinku Sutinku Abejoju Nesutinku Visiškai 

nesutinku 
1. Manau, jog valgau tinkamą sveikatai 
maistą. 

     

2. Bandau valgyti sveikesnį maistą negu 
anksčiau. 

     

3. Man nepatinka sveikai maitintis, 
tačiau kartais aš suvalgau nesveiko 
maisto per daug. 

     

4. Retkarčiais aš galvoju, kad turėčiau 
valgyti sveikesnį maistą. 

     

.......................................................................................................................................................... 

V. Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite (x), kuris artimiausias Jūsų savijautai per 
praėjusią savaitę. Ilgai nesvarstykite, nes pirma reakcija į kiekvieną klausimą tiksliau atspindi 
Jūsų savijautą nei ilgai apgalvotas atsakymas.  
 

Aš jaučiu įtampą ir nerimą 
� Beveik visą laiką, 

nuolat 
� Didelę laiko dalį, 

dažnai 
� Laikas nuo laiko, 

retkarčiais 
� Niekada nejaučiu 

Man linksma 
� Niekada 
� Labai retai 
� Kartais 
� Didžiąją laiko dalį 

 

Jaučiu, kad nerimstu 
vietoje 

� Labai stipriai 
� Gana stipriai 
� Truputį 
� Visiškai ne 

 

Mane ir dabar džiugina tai, 
kas teikė džiaugsmą 
anksčiau 

� Visiškai tiek pat 
� Mažiau nei anksčiau 
� Žymiai mažiau 
� Beveik visai 

nedžiugina 
 

Aš galiu ramiai sėdėti ir 
atsipalaiduoti 

� Visada  
� Dažnai 
� Retai 
� Niekada 

 

Iš gyvenimo aš laukiu 
kažko malonaus 

� Tiek pat, kiek visada 
� Mažiau nei anksčiau 
� Žymiai mažiau nei 

anksčiau 
� Visiškai nelaukiu 

 

.......................................................................................................................................................... 
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13. Kelių metų buvo, kai susirgo IŠL? _____________________________________________ 

14. Kiek iš viso buvo miokardo infarktų (MI)? _______________________________________ 

15. Kiek metų buvo, kai ištiko pirmasis MI? _________________________________________ 

16. Diagnozė ir šalutiniai susirgimai _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17. Adresas __________________________________________________________________ 

18. Tel. nr. ___________________________________________________________________ 

19. El. paštas _________________________________________________________________ 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

Atvykus Išvykstant 

Ūgis......................... 

Svoris........................ 

KMI.......................... 

Ūgis......................... 

Svoris........................ 

KMI.......................... 

AKS.......................... 

Širdies susitraukimų dažnis 

(pulsas).................. 

AKS.......................... 

Širdies susitraukimų dažnis 

(pulsas).................. 

Kraujo tyrimas: 

Bendras 

cholesterolis..............................mmol/l 

Kraujo tyrimas: 

Bendras 

cholesterolis..............................mmol/l 

6 min testas (fizinis žmogaus pajėgumas): 

Atstumas ............................... 

Fizinio pasirengimo lygmuo 

............................. 

6 min testas (fizinis žmogaus pajėgumas): 

Atstumas ............................... 

Fizinio pasirengimo lygmuo 

............................. 
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7 priedas 

 

Tyrimo kintamųjų aprašomoji statistika ir skirstinių palyginimas su normaliuoju 

skirstiniu 

 
1 lentelė. Kintamojo „amžius“ aprašomoji statistika ir skirstinių palyginimas su normaliuoju  

Kintamasis M SD Min. 
reikšmė 

Maks. 
reikšmė 

Asimetrijos 
koef. 

Eksceso 
koef. 

Shapiro-
Wilk 

kriterijus 
df p 

Amžius    
(N = 362) 

58,80 8,391 34 79 -0,452 -0,068 0,982 362 0,000 

 
2 lentelė. Tyrimo kintamųjų, vertinančių su sveikata susijusį elgesį, aprašomoji statistika ir skirstinių 
palyginimas su normaliuoju  

Kintamasis M SD Min. 
reikšmė 

Maks. 
reikšmė 

Asimetrijos 
koef. 

Eksceso 
koef. 

Shapiro-
Wilk 

kriterijus 
df p 

Fizinis aktyvumas (ar pakankamai fiziškai aktyvus remiantis fizinio aktyvumo rekomendacijomis) 
T1 (N = 284) 3,31 1,022 1 5 -0,253 -0,671 0,897 284 0,000 
T2 (N = 273) 3,43 0,910 1 5 -0,373 -0,653 0,857 273 0,000 
T3 (N = 143) 3,29 1,080 1 5 -0,338 0,381 0,906 143 0,000 
T2-T1            
(N = 252) 

0,22 0,927 -4 3 -0,123 2,172 0,834 252 0,000 

T3-T2            
(N = 117) 

-0,17 1,315 -3 4 0,345 0,497 0,932 117 0,000 

T3-T1            
(N = 115) 

-0,03 1,277 -3 3 -0,114 -0,239 0,941 115 0,000 

Sveika mityba (ar maitinasi pagal sveikos mitybos rekomendacijas) 
T1 (N = 357) 3,35 0,999 1 5 -0,329 -0,640 0,886 357 0,000 
T2 (N = 321) 3,62 0,851 1 5 -0,736 0,480 0,836 321 0,000 
T3 (N = 166) 3,42 0,825 1 5 -0,579 0,847 0,848 166 0,000 
T2-T1            
(N = 320) 

0,27 0,978 -3 4 0,039 2,366 0,831 320 0,000 

T3-T2            
(N = 152) 

-0,24 1,098 -3 4 0,193 1,241 0,915 152 0,000 

T3-T1            
(N = 162) 

0,13 1,022 -4 3 -0,087 1,362 0,903 162 0,000 

Pastaba: T1 – pirmas matavimas; T2 – antras matavimas; T3 – trečias matavimas; T2-T1 – įverčio skirtumas iš 
reabilitacijos pabaigos įvertinimo atėmus reabilitacijos pradžios įvertinimą; T3-T2 – įverčio skirtumas iš trijų 
mėnesių nuo reabilitacijos pabaigos įvertinimo atėmus reabilitacijos pabaigos įvertinimą; T3-T1 – įverčio skirtumas 
iš trijų mėnesių nuo reabilitacijos pabaigos įvertinimo atėmus reabilitacijos pradžios įvertinimą. 
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3 lentelė. Tyrimo kintamųjų, vertinančių pasirengimą keisti su sveikata susijusį elgesį, po 

patvirtinančiosios faktorinės analizės aprašomoji statistika ir skirstinių palyginimas su normaliuoju  

Kintamasis M SD Min. 
reikšmė 

Maks. 
reikšmė 

Asimetrijos 
koef. 

Eksceso 
koef. 

Shapiro-
Wilk 

kriterijus 
df p 

Pasirengimas keisti fizinį aktyvumą (PPK fizinio aktyvumo skalės) 
S T1 (N = 283) 10,43 2,123 4 15 -0,646 0,024 0,941 283 0,000 
S T2 (N = 273) 10,61 2,160 3 15 -0,507 0,294 0,963 273 0,000 
S T3 (N = 139) 10,37 2,523 3 15 -0,752 0,710 0,947 139 0,000 
S (T2-T1)     
(N = 252) 

0,23 2,050 -7 6 -0,098 1,268 0,943 252 0,000 

S (T3-T2)     
(N = 113) 

-0,28 2,983 -7 9 0,274 0,534 0,973 113 0,023 

S (T3-T1)     
(N = 111) 

-0,08 2,764 -6 8 0,238 0,324 0,965 111 0,005 

V T1 (N = 281) 12,53 2,929 4 20 -0,090 -0,534 0,973 281 0,000 
V T2 (N = 273) 13,76 3,046 4 20 -0,483 -0,176 0,958 273 0,000 
V T3 (N = 141) 13,21 3,077 4 20 -0,350 0,153 0,979 141 0,032 
V (T2-T1)     
(N = 250) 

1,28 3,047 -9 14 0,535 1,604 0,948 250 0,000 

V (T3-T2)     
(N = 115) 

-0,76 3,541 -12 8 -0,223 0,427 0,982 115 0,121 

V (T3-T1)     
(N = 111) 

0,29 3,960 -12 11 -0,397 0,637 0,980 111 0,100 

Pasirengimas keisti mitybą (PPK mitybos skalės)  
S T1 (N = 356) 13,24 2,955 4 19 -0,745 0,432 0,949 356 0,000 
S T2 (N = 321) 13,13 2,631 4 20 -0,382 0,047 0,975 321 0,000 
S T3 (N = 164) 12,98 2,678 6 18 -0,382 -0,292 0,967 164 0,001 
S (T2-T1)       
(N = 320) 

-0,08 2,664 -9 14 0,586 3,812 0,939 320 0,000 

S (T3-T2)       
(N = 150) 

-0,27 3,332 -13 9 -0,710 1,172 0,961 150 0,000 

S (T3-T1)       
(N = 160) 

-0,48 2,978 -9 7 -0,308 0,180 0,978 160 0,013 

V T1 (N = 355) 13,30 3,064 5 20 -0,407 -0,577 0,948 355 0,000 
V T2 (N = 321) 14,28 2,961 4 20 -0,507 0,002 0,949 321 0,000 
V T3 (N = 163) 14,40 3,148 5 20 -0,328 -0,069 0,975 163 0,005 
V (T2-T1)      
(N = 319) 

1,03 2,869 -10 14 0,494 2,601 0,941 319 0,000 

V (T3-T2)      
(N = 149) 

-0,14 3,687 -9 12 0,121 0,390 0,987 149 0,164 

V (T3-T1)      
(N = 158) 

0,92 3,584 -7 12 0,433 0,098 0,978 158 0,013 

Pastaba: PPK – pasirengimo pokyčiams klausimynas; N – nesusimąstymo skalė; S – svarstymo skalė; V – veiksmo 
skalė; T1 – pirmas matavimas; T2 – antras matavimas; T3 – trečias matavimas; T2-T1 – įverčio skirtumas iš 
reabilitacijos pabaigos įvertinimo atėmus reabilitacijos pradžios įvertinimą; T3-T2 – įverčio skirtumas iš trijų 
mėnesių nuo reabilitacijos pabaigos įvertinimo atėmus reabilitacijos pabaigos įvertinimą; T3-T1 – įverčio skirtumas 
iš trijų mėnesių nuo reabilitacijos pabaigos įvertinimo atėmus reabilitacijos pradžios įvertinimą. 
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4 lentelė. Tyrimo kintamųjų, vertinančių emocinę būseną ir asmenybės bruožus, aprašomoji statistika ir 

skirstinių palyginimas su normaliuoju skirstiniu 

Kintamasis M SD Min. 
reikšmė 

Maks. 
reikšmė 

Asimetrijos 
koef. 

Eksceso 
koef. 

Shapiro-
Wilk 

kriterijus 
df p 

Emocinė būsena (HAD skalės)       
N T1 (N = 284) 5,91 3,53 0 20 0,632 0,603 0,965 284 0,000 
D T1 (N = 285) 4,00 3,06 0 15 0,846 0,262 0,926 285 0,000 
Asmenybės bruožai (NEO-FFI skalės)  
N (N = 320) 51,52 8,21 29,50 77,74  0,324 -0,153 0,987 320 0,007 
E (N = 319) 48,67 8,60 27,98 76,12  0,065 -0,131 0,993 319 0,182 
O (N = 318) 47,82 9,89 22,05 85,03  0,508  0,582 0,982 318 0,001 
A (N = 317) 50,93 8,36 19,76 72,54 -0,276  0,514 0,989 317 0,016 
C (N = 313) 50,10 9,06 14,78 71,46 -0,595  1,324 0,973 313 0,000 

Pastaba: HAD – klinikinė nerimo ir depresijos skalė; NEO-FFI – asmenybės bruožų klausimynas; D – 
depresiškumas; N – nerimastingumas; T1 – pirmas matavimas; N – neurotiškumas; E – ekstravertiškumas; O – 
atvirumas; A – sutarumas; C – sąmoningumas.   
 

5 lentelė. Tyrimo kintamųjų, vertinančių somatinę būseną, aprašomoji statistika ir skirstinių palyginimas 

su normaliuoju skirstiniu  

Kintamasis M SD Min. 
reikšmė 

Maks. 
reikšmė 

Asimetrijos 
koef. 

Eksceso 
koef. 

Shapiro-
Wilk 

kriterijus 
df p 

AKS S (T1) 
(N = 318) 

133,36 18,351 100 200 1,016 1,254 0,916 318 0,000 

6 min. m. (T1) 
(N = 304) 

364,45 91,768 60 588 -0,604 0,584 0,971 304 0,000 

Pastaba: 6 min. m. – 6 minučių testo nueitas atstumas metrais; AKS S – sistolinis kraujo spaudimas. 
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8 priedas 

 
1 lentelė. Pasirengimo fizinio aktyvumo pokyčiams klausimyno patvirtinančiosios faktorinės analizės 

(CFA) rodikliai 

Teiginys Nestandarti-
zuotas įvertis 

Standartinė 
paklaida 

Standarti-
zuotas įvertis 

p 
reikšmė 

Nesusimąstymo stadija 
1. Manau, jog esu fiziškai  aktyvus 0,301 0,096 3,124 0,002 
5. Galvoti apie tai, kad aš fiziškai neaktyvus – tai tik 
laiko gaišimas 

0,439 0,088 4,988 0,000 

10. Aš negalvoju, kad turiu pakeisti savo mažo 
fizinio aktyvumo įpročius 

0,477 0,089 5,382 0,000 

12. Būti  fiziškai aktyvesniu man atrodo 
beprasmiška 

0,493 0,095 5,205 0,000 

Svarstymo stadija 
3. Man nepatinka būti fiziškai aktyviu, tačiau  
kartais aš esu per daug fiziškai pasyvus 

0,112 0,095 1,188 0,235 

4. Retkarčiais aš galvoju, kad turėčiau būti fiziškai 
aktyvesnis 

0,510 0,066 7,694 0,000 

8. Aš pasiekiau tokią būseną, kai turėčiau 
susimąstyti, gal vertėtų pakeisti per mažo fizinio 
aktyvumo įpročius 

0,721 0,090 8,014 0,000 

9. Fizinio aktyvumo nebuvimas kartais man yra 
problema 

0,402 0,084 4,789 0,000 

Veiksmo stadija 
2. Bandau būti fiziškai aktyvesnis negu anksčiau 0,605 0,066 9,229 0,000 
6. Visai neseniai pakeičiau savo rūkymo įpročius 0,702 0,096 7,332 0,000 
7. Daugelis žmonių tik šneka apie norą keisti 
rūkymo įpročius, o aš iš tikrųjų juos keičiu 

0,540 0,073 7,360 0,000 

11. Aš jau dabar keičiu savo fizinio aktyvumo 
įpročius 

0,653 0,077 8,507 0,000 

Pastaba: CFA rodikliai: χ2 = 75,752; df = 48; NC (χ2/df) = 1,578; p = 0,007; RMSEA [90% CI] = 0,045 [0,024-
0,064]; CFI = 0,921; TLI = 0,892; SRMR = 0,057. 
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2 lentelė. Pasirengimo mitybos pokyčiams klausimyno patvirtinančiosios faktorinės analizės (CFA) 

rodikliai 

Teiginys Nestandarti-
zuotas įvertis 

Standartinė 
paklaida 

Standarti-
zuotas įvertis 

p reikšmė 

Nesusimąstymo stadija 
1. Manau, jog valgau tinkamą sveikatai maistą 0,214 0,082 2,621 0,009 
5. Galvoti apie tai, kad aš valgau netinkamą 
sveikatai maistą – tai tik laiko gaišimas 

0,430 0,083 5,199 0,000 

10. Aš negalvoju, kad turiu pakeisti savo 
netinkamos mitybos įpročius 

0,595 0,094 6,304 0,000 

12. Stengtis sveikiau maitintis man atrodo 
beprasmiška 

0,571 0,084 6,833 0,000 

Svarstymo stadija 
3. Man nepatinka sveikai maitintis, tačiau kartais 
aš suvalgau nesveiko maisto per daug 

0,173 0,058 2,985 0,003 

4. Retkarčiais aš galvoju, kad turėčiau valgyti 
sveikesnį maistą 

0,618 0,050 12,406 0,000 

8. Aš pasiekiau tokią būseną, kai turėčiau 
susimąstyti, gal vertėtų pakeisti valgymo įpročius 

0,759 0,051 14,925 0,000 

9. Netinkama sveikatai mityba kartais man yra 
problema 

0,700 0,049 14,351 0,000 

Veiksmo stadija 
2. Bandau valgyti sveikesnį maistą negu anksčiau 0,576 0,050 11,513 0,000 
6. Visai neseniai pakeičiau savo valgymo 
įpročius 

0,628 0,052 12,123 0,000 

7. Bet kas gali šnekėti apie norą keisti mitybos 
įpročius, o aš iš tikrųjų juos keičiu 

0,651 0,062 10,503 0,000 

11. Aš jau dabar keičiu savo mitybos įpročius 0,777 0,040 19,654 0,000 
Pastaba: CFA rodikliai: χ2 = 130,989; df = 47; NC (χ2/df) = 2,787; p = 0,000; RMSEA [90% CI] = 0,070 [0,056-
0,085]; CFI = 0,880; TLI = 0,831; SRMR = 0,073. 
 

3 lentelė. HAD patvirtinančiosios faktorinės analizės rodikliai 

Teiginys Nestandarti-
zuotas įvertis 

Standartinė 
paklaida 

Standarti-
zuotas įvertis 

p reikšmė 

Nerimastingumas 
1. Aš jaučiu įtampą ir nerimą 0,614 0,048 12,898 0,000 
3. Jaučiu, kad nerimstu vietoje 0,417 0,073 5,746 0,000 
5. Aš galiu ramiai sėdėti ir atsipalaiduoti 0,482 0,058 8,342 0,000 
7. Aš jaučiu baimę, lyg kažkas siaubingo 
turėtų atsitikti 

0,747 0,035 21,153 0,000 

9. Mane staiga apima didelis nerimas ar 
baimė 

0,760 0,038 20,214 0,000 

11. Mane apima baimė, lydima vidinio 
virpulio ar spaudimo po krūtine 

0,531 0,069 7,747 0,000 

13. Mane vargina neramios mintys ir 
rūpesčiai 

0,662 0,042 15,758 0,000 

Depresiškumas 
2. Man linksma 0,513 0,064 8,081 0,000 
4. Mane ir dabar džiugina tai, kas teikė 
džiaugsmą anksčiau 

0,599 0,056 10,732 0,000 

6. Iš gyvenimo aš laukiu kažko malonaus 0,595 0,065 9,133 0,000 
8. Aš jaučiuosi užslopintas ir sulėtėjęs 0,605 0,057 10,545 0,000 
10. Aš galiu juoktis ir suprasti humorą 0,515 0,069 7,485 0,000 
12. Man suteikia džiaugsmo gera knyga, 
radijo ar TV laida 

0,341 0,065 5,245 0,000 

14. Aš nustojau rūpintis savo išvaizda 0,471 0,060 7,883 0,000 
Pastaba: CFA rodikliai: χ2 = 164,303; df = 76; NC (χ2/df) = 2,16; p = 0,000; RMSEA [90% CI] = 0,064 [0,050-
0,077]; CFI = 0,889; TLI = 0,868; SRMR = 0,058.
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9 priedas 

 

Klausimynų skalių vidinis patikimumas, pakartotinių matavimų patikimumas ir laike 

sutampantis validumas 

1 lentelė. Pasirengimo pokyčiams klausimyno vidinio patikimumo rodikliai fizinio aktyvumo ir mitybos 

įpročiams atskirai 

Konstruktai Teiginių 
skaičius 

Koeficientas Cronbach alpha [C.I.] 
T1 T2 T3 

PPK  
(fizinis a.) 

N 4 0,483[0,377;0,574] 0,501[0,396;0,591] 0,566[0,434;0,673] 
S 3 0,545[0,444;0,629] 0,638[0,556;0,706] 0,768[0,693;0,828] 
V 4 0,694[0,631;0,748] 0,781[0,735;0,820] 0,742[0,665;0,805] 

PPK 
(mityba) 

N 4 0,475[0,379;0,558] 0,535[0,446;0,613] 0,598[0,487;0,690] 
S 4 0,664[0,603;0,718] 0,608[0,532;0,673] 0,605[0,497;0,696] 
V 4 0,763[0,720;0,801] 0,820[0,785;0,850] 0,808[0,756;0,852] 

Pastaba: PPK – pasirengimo pokyčiams klausimynas; N – nesusimąstymo skalė; S – svarstymo skalė; V – veiksmo 
skalė; T1 – pirmas matavimas; T2 – antras matavimas; T3 – trečias matavimas. 

 

2 lentelė. Pasirengimo pokyčiams klausimyno pakartotinių matavimų patikimumo rodikliai fizinio 

aktyvumo ir mitybos įpročiams atskirai 

Konstruktai 
Pearson koreliacija 

T1*T2 T1*T3 T2*T3 
PPK  
(fizinis a.) 

N 0,545** 0,081 0,265** 
S 0,543** 0,213* 0,197* 
V 0,491** 0,148 0,322** 

PPK                 
(mityba) 

N 0,496** 0,458** 0,399** 
S 0,551** 0,464** 0,224** 
V 0,550** 0,347** 0,322** 

Pastaba: PPK – pasirengimo pokyčiams klausimynas; N – nesusimąstymo skalė; S – svarstymo skalė; V – veiksmo 
skalė; T1 – pirmas matavimas; T2 – antras matavimas; T3 – trečias matavimas; *. koreliacija statistiškai 
reikšminga, kai p < 0,05; **. koreliacija statistiškai reikšminga, kai p < 0,01. 
 
3 lentelė. Pasirengimo pokyčiams klausimyno laike sutampantis validumas fizinio aktyvumo ir mitybos 

įpročiams atskirai 

PPK pagal elgesį 
Pearson koreliacijos koeficientas 

Gretimos stadijos 
N*S 

Gretimos stadijos 
S*V 

Negretimos stadijos 
N*V 

Fizinis aktyvumas -0,365** 0,297** -0,149* 
Mityba -0,257** 0,250** -0,196** 

Pastaba: PPK – pasirengimo pokyčiams klausimynas; N – nesusimąstymo skalė; S – svarstymo skalė; V – veiksmo 
skalė; *. koreliacija statistiškai reikšminga, kai p < 0,05; **. koreliacija statistiškai reikšminga, kai p < 0,01. 
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4 lentelė. HAD vidinio patikimumo rodikliai 

Konstruktai Teiginių 
skaičius 

Koeficientas Cronbach alpha 
Šiame tyrime 

(T1) 
Mykletun, Stordal, 

Dahl, 2001 
Bunevičius ir kt., 

2013 
Al Aseri et 

al., 2015 
HAD: D 14 0,720 0,78 Dviejų matavimų 

skalių vidinis 
patikimumas 

pasiskirstęs nuo 
0,83 iki 0,88 

0,77 
N 14 0,793 0,84 0,73 

Pastaba: D – depresiškumas; N – nerimastingumas; T1 – pirmas matavimas. 
 

5 lentelė. NEO-FFI patikimumo rodikliai 

Konstruktai Teiginių 
skaičius 

Koeficientas Cronbach alpha 

Šiame 
tyrime 

Costa, 
McCrae, 

1992 

McCrae, 
Costa, 
2004 

Costa, 
McCrae, 

2012 

Vaiciukevičė, 
Čekuolienė, 

Jusienė, 2014 

Pečiulienė, 
2015 

NEO-
FFI: 

N 12 0,711 0,86 0,86 0,768 0,89 0,838 
E 12 0,716 0,77 0,80 0,800 0,80 0,812 
O 12 0,639 0,73 0,75 0,560 0,69 0,633 
A 12 0,595 0,68 0,69 0,639 0,58 0,717 
C 12 0,755 0,81 0,79 0,788 0,79 0,841 

Pastaba: N – neurotiškumas; E – ekstravertiškumas; O – atvirumas; A – sutarumas; C – sąmoningumas. 
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10 priedas 

 

Motyvavimo pokalbio konsultacijų skaičiai bei tyrėjų konsultavimo veiksmingumo 

palyginimas 

 
1 lentelė. Motyvavimo pokalbio konsultacijų pasiskirstymas pagal suteiktus vienetus pacientams 

Konsultacijų skaičius, atitenkantis vienam 
pacientui 

N Procentai 

1 56 29,6 
2 90 47,6 
3 39 20,6 
4 4 2,1 

Iš viso: 369 100,0 
 

2 lentelė. Tyrimo vykdytojų indėlis 
Konsultacijas teikęs 

vykdytojas 
Pakviestų 
tiriamųjų 
skaičius 

Poveikio grupės 
tiriamųjų 
skaičius 

Lyginamosios 
grupės tiriamųjų 

skaičius 

Konsultacijų 
skaičius 

Tyrėja 1 (studentė) 84 43 41 100 
Tyrėja 2 (studentė) 61 42 19 89 
Tyrėja 3 (psichologė) 50 0 50 0 
Tyrėja 4 (studentė) 53 35 18 77 
Tyrėja 5 (psichologė) 114 71 43 101 

Iš viso: 362 191 171 367 
 
3 lentelė. Tyrėjų konsultavimo veiksmingumo palyginimas 

Mata-
vimai 

Tyrėjas Motyvacijos keisti elgesį stadijų 
pokytis 

Iš viso* χ2 p 

Nepakito arba 
pakito neigiamai 

Pakito 
teigiamai 

T2-T1 Tyrėja 1 (studentė) 31 (72,1 proc.) 12 (27,9 proc.) 43 (100 proc.) 5,016 0,171 
Tyrėja 2 (studentė) 19 (57,6 proc.) 14 (42,4 proc.) 33 (100 proc.) 
Tyrėja 4 (studentė) 13 (61,9 proc.) 8 (38,1 proc.) 21 (100 proc.) 
Tyrėja 5 (psichologė) 35 (79,5 proc.) 9 (20,5 proc.) 44 (100 proc.) 

T3-T2 Tyrėja 1 (studentė) 9 (81,8 proc.) 2 (18,2 proc.) 11 (100 proc.) 0,306 0,959 
Tyrėja 2 (studentė) 9 (90,0 proc.) 1 (10,0 proc.) 10 (100 proc.) 
Tyrėja 4 (studentė) 6 (85,7 proc.) 1 (14,3 proc.) 7 (100 proc.) 
Tyrėja 5 (psichologė) 26 (86,7 proc.) 4 (13,3 proc.) 30 (100 proc.) 

T3-T1 Tyrėja 1 (studentė) 6 (54,5 proc.) 5 (45,5 proc.) 11 (100 proc.) 3,448 0,328 
Tyrėja 2 (studentė) 6 (60,0 proc.) 4 (40,0 proc.) 10 (100 proc.) 
Tyrėja 4 (studentė) 5 (71,4 proc.) 2 (28,6 proc.) 7 (100 proc.) 
Tyrėja 5 (psichologė) 25 (80,6 proc.) 6 (19,4 proc.) 31 (100 proc.) 

Pastaba: tiriamųjų skaičius yra mažesnis nei viso konsultuotų asmenų skaičius, nes čia neįtraukiami asmenys, 
konsultuoti keičiant kitą nei tyrime numatytą elgesį bei tyrimo nebaigę tiriamieji. 
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11 priedas 

 

Tyrimo kintamųjų palyginimas poveikio ir lyginamojoje grupėse 

1 lentelė. IŠL sergančiųjų elgesio ir pasirengimo jį keisti pirminių rodiklių palyginimas poveikio ir 

lyginamojoje grupėse 

Pagrindiniai kintamieji PG LG 
Stjudent T p 

Vidurkis SD Vidurkis SD 
Elgesys (T1) 
Fizinis akt.  2,89 0,875 3,25 1,022 -1,941 0,054 
Sveika mit.  3,31 1,08 3,43 0,95 -0,785 0,434 
Pasirengimas keisti elgesį (T1) 
FA (svarstymo)  10,78 2,20 10,48 2,06 0,778 0,437 
FA (veiksmo)  12,67 2,63 12,57 2,93 0,175 0,862 
Mit. (svarstymo)  13,33 3,40 13,31 2,77 0,036 0,971 
Mit. (veiksmo)  13,31 3,24 13,60 2,93 -0,655 0,513 

Pastaba: FA – pasirengimas keisti fizinį aktyvumą (stadijos pavadinimas); Mit. – pasirengimas keisti mitybą 
(stadijos pavadinimas); T1 – reabilitacijos pradžioje; PG – poveikio grupė; LG – lyginamoji grupė. 

 

2 lentelė. IŠL sergančiųjų papildomų kintamųjų palyginimas neparametriniais kriterijais poveikio ir 

lyginamojoje grupėse 

Papildomi kintamieji PG LG χ2 p 
Sociodemografinės charakteristikos 
Lytis Vyras 137 (71,7%) 127 (74,3%) 0,295 0,587 

Moteris 54 (28,3%) 44 (25,7%) 
Iš viso: 191 (100,0%) 171 (100,0%) 

Išsilavinimas Vidurinis ar žemesnis 86 (45,0%) 67 (39,2%) 1,263 0,261 
Aukštesnysis ar aukštasis 105 (55,0%) 104 (60,8%) 
Iš viso: 191 (100,0%) 171 (100,0%) 

Šeiminė padėtis Susituokęs/gyvena kartu 148 (77,5%) 140 (81,9%) 1,066 0,302 
Vienišas/a 43 (22,5%) 31 (18,1%) 
Iš viso: 191 (100,0%) 171 (100,0%) 

Darbas Dirba 111 (58,4%) 83 (48,5%) 3,536 0,060 
Nedirba/pensininkas 79 (41,6%) 88 (51,5%) 
Iš viso: 190 (100,0%) 171 (100,0%) 

Pastaba: PG – poveikio grupė; LG – lyginamoji grupė. 
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3 lentelė. IŠL sergančiųjų papildomų kintamųjų palyginimas parametriniais kriterijais poveikio ir 

lyginamojoje grupėse 

Papildomi kintamieji PG LG Stjudent T p 
Vidurkis SD Vidurkis SD 

Sociodemografinės charakteristikos 
Amžius 58,02 8,61 59,67 8,08 -1,876 0,061 
Emocinė būsena (HAD skalės)  
Nerimastingumas (T1) 5,81 3,53 6,03 3,52 -0,532 0,595 
Depresiškumas (T1) 4,07 3,20 3,93 2,90 0,387 0,699 
Asmenybės bruožai (NEO-FFI skalės) 
Neurotiškumas 51,68 8,87 51,34 7,44 0,372 0,710 
Ekstravertiškumas 48,01 9,02 49,41 8,07 -1,449 0,148 
Atvirumas 47,44 10,50 48,25 9,14 -0,734 0,464 
Sutarumas 50,37 8,43 51,60 8,26 0,919 0,191 
Sąmoningumas 49,95 8,83 50,28 9,35 -0,317 0,751 
Somatinės charakteristikos 
AKS D (T1) 81,80 8,82 82,47 9,50 -0,645 0,519 
AKS S (T1) 132,71 17,60 134,29 19,44 -0,757 0,450 
6 min. metrai (T1) 358,35 92,51 373,64 90,91 -1,427 0,155 

Pastaba: HAD – klinikinė nerimo ir depresijos skalė; NEO-FFI – asmenybės bruožų klausimynas; AKS D – 
diastolinis kraujo spaudimas; AKS S – sistolinis kraujo spaudimas; 6 min. metrai – 6 minučių testo nueitas atstumas 
metrais; T1 – reabilitacijos pradžioje; PG – poveikio grupė; LG – lyginamoji grupė. 
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12 priedas 

 

Sveikatai nepalankaus elgesio bei motyvacijos elgesio pokyčiams kitimo ir 

sociodemografinių, somatinių bei psichologinių veiksnių sąsajos 

1 lentelė. IŠL sergančiųjų elgesio ir pasirengimo jį keisti skirtumų palyginimas vyrų ir moterų grupėse 

Pagrindinių kintamųjų 
pokytis 

Vyras Moteris 
Mann-Whitney U p 

Vid. rangas Vid. rangas 
Elgesys (T2-T1) 
Fizinis aktyvumas 71,83 80,45 1796,500 0,235 
Mitybos įpročiai 106,24 97,29 4113,000 0,265 
Pasirengimas keisti elgesį (T2-T1) 
FA (svarstymo)  74,11 73,66 2022,500 0,954 
FA (veiksmo) 72,90 75,35 1913,500 0,760 
Mit. (svarstymo) 99,49 112,61 3930,500 0,140 
Mit. (veiksmo) 103,93 102,52 4443,000 0,875 

Pastaba: FA – pasirengimas keisti fizinį aktyvumą (stadijos pavadinimas); Mit. – pasirengimas keisti mitybą 
(stadijos pavadinimas). 
 
2 lentelė. IŠL sergančiųjų elgesio ir pasirengimo jį keisti skirtumų palyginimas pagal išsilavinimą 

Pagrindinių kintamųjų 
pokytis 

Vidurinis ar 
žemesnis 

Aukštesnysis ar 
aukštesnis Mann-Whitney U p 

Vid. rangas Vid. rangas 
Elgesys (T2-T1) 
Fizinis aktyvumas 68,95 77,02 2252,000 0,214 
Mitybos įpročiai 99,14 106,16 4652,000 0,358 
Pasirengimas keisti elgesį (T2-T1) 
FA (svarstymo)  73,91 74,05 2525,000 0,983 
FA (veiksmo) 70,52 75,30 2338,500 0,502 
Mit. (svarstymo) 104,46 102,92 4917,500 0,856 
Mit. (veiksmo) 106,88 101,44 4728,000 0,520 

Pastaba: FA – pasirengimas keisti fizinį aktyvumą (stadijos pavadinimas); Mit. – pasirengimas keisti mitybą 
(stadijos pavadinimas). 

 

3 lentelė. Fizinio aktyvumo ir pasirengimo jį keisti skirtumų (T2-T1) koreliacijos su šalutiniais 

kintamaisiais 

 Fizinis aktyvumas FA (svarstymo) FA (veiksmo) 

Amžius -0,014 0,074 -0,107 
Žmogaus fizinis pajėgumas 0,047 0,003 -0,098 
AKS S 0,073 0,165 -0,011 
Neurotiškumas -0,020 -0,061 0,023 
Ekstravertiškumas -0,164 0,007 0,084 
Atvirumas -0,189* -0,060 -0,021 
Sutarumas -0,017 -0,144 0,001 
Sąmoningumas  -0,130 0,021 0,187* 
HAD nerimo skalė 0,029 -0,101 0,092 
HAD depresijos skalė 0,096 -0,035 0,131 

Pastaba: FA – pasirengimas keisti fizinį aktyvumą (stadijos pavadinimas). 
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4 lentelė. Mitybos įpročių ir pasirengimo juos keisti skirtumų (T2-T1) koreliacijos su šalutiniais 

kintamaisiais 

 Mitybos įpročiai Mit. (svarstymo) Mit. (veiksmo) 

Amžius -0,219* 0,207** -0,025 
Žmogaus fizinis pajėgumas 0,133 -0,070 0,035 
AKS S -0,105 0,058 0,215** 
Neurotiškumas 0,049 -0,062 -0,012 
Ekstravertiškumas -0,116 0,035 -0,019 
Atvirumas -0,049 0,125 -0,027 
Sutarumas -0,070 0,057 0,078 
Sąmoningumas  -0,132 0,084 0,017 
HAD nerimo skalė 0,023 -0,140 0,102 
HAD depresijos skalė -0,099 -0,048 0,035 

Pastaba: Mit. – pasirengimas keisti mitybą (stadijos pavadinimas). 
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13 priedas 

Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modeliai 

 

1 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis fizinio aktyvumo įpročiams reabilitacijos 

pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į ekstravertiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,019 0,027* 0,016 0,015 0,015 
Lytis -0,246 -0,202 -0,041 -0,028 -0,026 
Išsilavinimas -0,003 0,011 0,166 0,162 0,159 
AKS (sistolinis)  -0,006 -0,003 -0,004 -0,004 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   -0,165 -0,198 -0,184 
FA (T1)   0,426*** 0,447*** 0,450*** 
Ekstravertiškumas    -0,008 -0,009 
Tyrimo grupė x Ekstravertiškumas   0,004 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,015 0,026 0,239 0,236 0,227 
F 1,499 1,526 5,401*** 4,775*** 4,204*** 

Pastaba: FA (T1) – fizinio aktyvumo įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

 
2 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis fizinio aktyvumo įpročiams reabilitacijos 

pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į atvirumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,020 0,027* 0,017 0,019 0,019 
Lytis -0,237 -0,193 -0,035 0,131 0,144 
Išsilavinimas 0,042 0,059 0,210 0,251 0,265 
AKS (sistolinis)  -0,006 -0,003 -0,004 -0,004 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   -0,147 -0,109 -0,074 
FA (T1)   0,431*** 0,456*** 0,451*** 
Atvirumas    -0,023** -0,018 
Tyrimo grupė x Atvirumas   -0,018 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,017 0,025 0,244 0,292 0,292 
F 1,587 1,518 5,568*** 6,103*** 5,531*** 

Pastaba: FA (T1) – fizinio aktyvumo įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
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3 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis fizinio aktyvumo įpročiams reabilitacijos 

pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į sutarumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,021 0,028* 0,018 0,018 0,019 
Lytis -0,216 -0,170 -0,010 -0,011 0,015 
Išsilavinimas 0,021 0,038 0,189 0,191 0,151 
AKS (sistolinis)  -0,006 -0,003 -0,003 -0,002 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   -0,123 -0,123 -0,136 
FA (T1)   0,434*** 0,434*** 0,430*** 
Sutarumas    -0,001 -0,008 
Tyrimo grupė x Sutarumas   0,024 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,019 0,029 0,254 0,246 0,247 
F 1,616 1,586 5,764*** 4,991*** 4,567*** 

Pastaba: FA (T1) – fizinio aktyvumo įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

4 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis fizinio aktyvumo įpročiams reabilitacijos 

pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į sąmoningumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,020 0,028* 0,017 0,017 0,017 
Lytis -0,236 -0,183 -0,040 -0,032 -0,032 
Išsilavinimas 0,013 0,030 0,180 0,178 0,189 
AKS (sistolinis)  -0,006 -0,004 -0,004 -0,004 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   -0,156 -0,156 -0,165 
FA (T1)   0,424*** 0,426*** 0,421*** 
Sąmoningumas    -0,001 0,001 
Tyrimo grupė x Sąmoningumas   -0,007 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,017 0,030 0,239 0,230 0,223 
F 1,584 1,620 5,431*** 4,704*** 4,152*** 

Pastaba: FA (T1) – fizinio aktyvumo įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

5 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis mitybos įpročiams reabilitacijos pabaigoje 

paaiškinti atsižvelgiant į neurotiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,007 0,009 0,004 0,004 0,006 
Lytis -0,318 -0,302 -0,283 -0,283 -0,306 
Išsilavinimas 0,098 0,071 0,095 0,095 0,075 
AKS (sistolinis)  0,004 0,003 0,003 0,003 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,000 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,238 0,237 0,230 
Mityba (T1)   0,222 0,221** 0,225** 
Neurotiškumas    -0,001 0,014 
Tyrimo grupė x Neurotiškumas    -0,032 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,008 0,005 0,070 0,063 0,078 
F 1,410 1,148 2,585* 2,247* 2,398* 

Pastaba: Mityba (T1) – mitybos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
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6 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis mitybos įpročiams reabilitacijos pabaigoje 

paaiškinti atsižvelgiant į ekstravertiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,007 0,009 0,004 0,002 0,002 
Lytis -0,318 -0,302 -0,283 -0,276 -0,275 
Išsilavinimas 0,098 0,071 0,095 0,091 0,100 
AKS (sistolinis)  0,004 0,003 0,003 0,003 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,000 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,238 0,238 0,252 
Mityba (T1)   0,222** 0,232** 0,229** 
Ekstravertiškumas    -0,006 0,000 
Tyrimo grupė x Ekstravertiškumas   -0,012 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,008 0,005 0,070 0,067 0,064 
F 1,410 1,148 2,585* 2,322* 2,129* 

Pastaba: Mityba (T1) – mitybos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

7 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis mitybos įpročiams reabilitacijos pabaigoje 

paaiškinti atsižvelgiant į atvirumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,007 0,008 0,004 0,004 0,003 
Lytis -0,329* -0,312 -0,291 -0,301 -0,294 
Išsilavinimas 0,066 0,040 0,073 0,070 0,070 
AKS (sistolinis)  0,003 0,003 0,003 0,003 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,000 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,222 0,225 0,223 
Mityba (T1)   0,205** 0,202** 0,202** 
Atvirumas    0,002 0,006 
Tyrimo grupė x Atvirumas   -0,010 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,008 0,004 0,057 0,050 0,047 
F 1,408 1,119 2,258* 1,976 1,802 

Pastaba: Mityba (T1) – mitybos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

8 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis mitybos įpročiams reabilitacijos pabaigoje 

paaiškinti atsižvelgiant į sutarumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,006 0,008 0,003 0,003 0,003 
Lytis -0,335* -0,318 -0,296 -0,301 -0,302 
Išsilavinimas 0,074 0,048 0,079 0,080 0,085 
AKS (sistolinis)  0,003 0,003 0,003 0,003 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,000 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,217 0,215 0,222 
Mityba (T1)   0,203** 0,202** 0,203** 
Sutarumas    0,002 0,006 
Tyrimo grupė x Sutarumas   -0,009 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,009 0,005 0,056 0,050 0,045 
F 1,460 1,153 2,241* 1,959 1,760 

Pastaba: Mityba (T1) – mitybos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
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9 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis mitybos įpročiams reabilitacijos pabaigoje 

paaiškinti atsižvelgiant į sąmoningumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,011 0,012 0,007 0,007 0,007 
Lytis -0,379* -0,361* -0,341* -0,357* -0,374* 
Išsilavinimas 0,050 0,017 0,041 0,052 0,092 
AKS (sistolinis)  0,003 0,002 0,003 0,002 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,256 0,250 0,264 
Mityba (T1)   0,208** 0,189** 0,197** 
Sąmoningumas    0,006 0,012 
Tyrimo grupė x Sąmoningumas   -0,016 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,022 0,018 0,084 0,082 0,083 
F 2,070 1,522 2,892** 2,614* 2,451* 

Pastaba: Mityba (T1) – mitybos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

10 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis fizinio aktyvumo įpročiams reabilitacijos 

pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į nerimastingumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,021 0,026 0,017 0,017 0,017 
Lytis -0,009 -0,023 0,035 0,063 0,048 
Išsilavinimas -0,061 -0,007 0,050 0,046 0,039 
AKS (sistolinis)  -0,008 -0,004 -0,004 -0,004 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,000 0,000 0,000 0,000 
Tyrimo grupė   -0,112 -0,130 -0,135 
FA (T1)   0,413*** 0,406*** 0,407*** 
Nerimastingumas    -0,012 -0,008 
Tyrimo grupė x Nerimastingumas   -0,014 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,011 0,011 0,211 0,203 0,194 
F 1,313 1,194 4,359*** 3,807** 3,350** 

Pastaba: FA (T1) – fizinio aktyvumo įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

11 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis fizinio aktyvumo įpročiams reabilitacijos 

pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į depresiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,021 0,026* 0,017 0,019 0,019 
Lytis -0,009 -0,023 0,035 0,041 0,070 
Išsilavinimas -0,061 -0,007 0,050 0,042 0,053 
AKS (sistolinis)  -0,008 -0,004 -0,004 -0,004 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,000 0,000 0,000 0,000 
Tyrimo grupė   -0,112 -0,118 -0,121 
FA (T1)   0,413** 0,385*** 0,380*** 
Depresiškumas    -0,033 -0,047 
Tyrimo grupė x Depresiškumas   0,042 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,011 0,011 0,211 0,210 0,203 
F 1,313 1,194 4,359*** 3,916** 3,490** 

Pastaba: FA (T1) – fizinio aktyvumo įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
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12 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą (veiksmo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į neurotiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,028 -0,030 -0,029 -0,030 -0,026 
Lytis 1,251 1,232 1,075 1,043 0,961 
Išsilavinimas 0,607 0,630 0,515 0,527 0,439 
AKS (sistolinis)  -0,001 0,003 0,002 0,006 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,001 0,000 -0,001 0,000 
Tyrimo grupė   1,572* 1,549* 1,559* 
FA_V (T1)   0,332** 0,329** 0,322** 
Neurotiškumas    -0,018 0,021 
Tyrimo grupė x Neurotiškumas    -0,101 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,016 -0,004 0,134 0,126 0,131 
F 1,536 0,914 3,180** 2,784** 2,653** 

Pastaba: FA_V (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

13 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą 

(svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į ekstravertiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,001 -0,015 0,006 0,009 0,014 
Lytis 0,088 0,012 -0,165 -0,186 -0,175 
Išsilavinimas -0,400 -0,472 -0,334 -0,299 -0,389 
AKS (sistolinis)  0,016 0,016 0,018 0,020 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,002 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,631 0,747 1,053* 
FA_S (T1)   0,555*** 0,568*** 0,585*** 
Ekstravertiškumas    0,023 0,000 
Tyrimo grupė x Ekstravertiškumas   0,096 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,024 -0,022 0,241 0,241 0,261 
F 0,219 0,576 5,448*** 4,885*** 4,836*** 

Pastaba: FA_S (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

14 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą (veiksmo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į ekstravertiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,031 -0,032 -0,029 -0,025 -0,021 
Lytis 1,241 1,235 1,090 1,058 1,067 
Išsilavinimas 0,404 0,421 0,333 0,378 0,291 
AKS (sistolinis)  -0,001 0,002 0,005 0,007 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,000 0,000 0,000 0,000 
Tyrimo grupė   1,649* 1,829** 2,091** 
FA_V (T1)   0,312** 0,316** 0,311** 
Ekstravertiškumas    0,035 0,014 
Tyrimo grupė x Ekstravertiškumas   0,085 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,012 -0,009 0,125 0,126 0,129 
F 1,395 0,823 2,989** 2,752** 2,589* 

Pastaba: FA_V (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
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15 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą 

(svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į atvirumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,002 -0,011 0,008 0,006 0,005 
Lytis 0,091 0,006 -0,146 -0,259 -0,245 
Išsilavinimas -0,258 -0,333 -0,211 -0,240 -0,227 
AKS (sistolinis)  0,016 0,017 0,017 0,017 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,002 0,001 0,000 0,000 
Tyrimo grupė   0,614 0,596 0,632 
FA_S (T1)   0,568*** 0,553*** 0,546*** 
Atvirumas    0,018 0,023 
Tyrimo grupė x Atvirumas   -0,017 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,028 -0,025 0,254 0,251 0,244 
F 0,103 0,519 5,819*** 5,154*** 4,552*** 

Pastaba: FA_S (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

16 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą (veiksmo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į atvirumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,022 -0,025 -0,023 -0,025 -0,025 
Lytis 1,326 1,305 1,159 0,976 0,975 
Išsilavinimas 0,838 0,850 0,755 0,719 0,718 
AKS (sistolinis)  0,001 0,005 0,005 0,005 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,001 0,000 -0,001 -0,001 
Tyrimo grupė   1,687** 1,652** 1,649* 
FA_V (T1)   0,338** 0,314** 0,314** 
Atvirumas    0,032 0,032 
Tyrimo grupė x Atvirumas   0,002 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,027 0,007 0,162 0,163 0,153 
F 1,901 1,129 3,711** 3,378** 2,969** 

Pastaba: FA_V (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

17 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą 

(svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į sutarumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,002 -0,012 0,007 0,009 0,009 
Lytis 0,081 -0,007 -0,151  -0,163 -0,159 
Išsilavinimas -0,248 -0,321 -0,207 -0,182 -0,188 
AKS (sistolinis)  0,016 0,017 0,017 0,017 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,002 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,610 0,605 0,604 
FA_S (T1)   0,567*** 0,582*** 0,582*** 
Sutarumas    -0,014 -0,015 
Tyrimo grupė x Sutarumas   0,004 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,029 -0,025 0,253 0,247 0,239 
F 0,092 0,514 5,733*** 5,025*** 4,417*** 

Pastaba: FA_S (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
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18 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą (veiksmo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į sutarumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,021 -0,024 -0,021 -0,025 -0,026 
Lytis 1,366 1,346 1,215 1,250 1,216 
Išsilavinimas 0,797 0,811 0,691 0,630 0,675 
AKS (sistolinis)  0,000 0,004 0,004 0,003 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,001 0,000 0,000 -0,001 
Tyrimo grupė   1,759** 1,766** 1,774** 
FA_V (T1)   0,352*** 0,347*** 0,344*** 
Sutarumas    0,043 0,051 
Tyrimo grupė x Sutarumas   -0,028 
Modelio rodikliai    
Koreguotasis R2 0,027 0,006 0,177 0,183 0,175 
F 1,900 1,126 3,975** 3,722** 3,290** 

Pastaba: FA_V (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

19 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą 

(svarstymo stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į sąmoningumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,002 -0,019 -0,001 -0,001 0,002 
Lytis 0,030 -0,085 -0,241 -0,274 -0,287 
Išsilavinimas -0,242 -0,313 -0,217 -0,203 -0,253 
AKS (sistolinis)  0,018 0,018 0,018 0,019 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,002 0,000 -0,005 0,000 
Tyrimo grupė   0,519 0,526 0,552 
FA_S (T1)   0,563*** 0,563*** 0,576*** 
Sąmoningumas    0,006 -0,002 
Tyrimo grupė x Sąmoningumas   0,029 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,029 -0,016 0,262 0,255 0,249 
F 0,082 0,685 6,030*** 5,232*** 4,655*** 

Pastaba: FA_S (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

20 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą (veiksmo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į sąmoningumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,031 -0,036 -0,033 -0,035 -0,035 
Lytis 1,207 1,171 1,034 0,647 0,647 
Išsilavinimas 0,651 0,675 0,548 0,712 0,711 
AKS (sistolinis)  0,001 0,004 0,005 0,005 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 
Tyrimo grupė   1,530* 1,608* 1,608* 
FA_V (T1)   0,327** 0,327** 0,327** 
Sąmoningumas    0,070* 0,069 
Tyrimo grupė x Sąmoningumas   0,000 
Modelio rodikliai    
Koreguotasis R2 0,017 -0,003 0,130 0,165 0,156 
F 1,567 0,950 3,091** 3,420** 3,007** 

Pastaba: FA_V (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
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21 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į neurotiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,008 0,008 0,027 0,027 0,026 
Lytis 0,553 0,573 0,374 0,400 0,406 
Išsilavinimas -0,567 -0,629 -0,202 -0,193 -0,187 
AKS (sistolinis)  0,014 0,010 0,011 0,011 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,630 0,665 0,667 
Mit_S (T1)   0,494*** 0,471*** 0,471*** 
Neurotiškumas    0,026 0,022 
Tyrimo grupė x Neurotiškumas    0,009 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,002 -0,005 0,297 0,297 0,292 
F 0,920 0,855 9,927*** 8,804*** 7,774*** 

Pastaba: Mit_S (T1) – pasirengimo keisti mitybą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. 
p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

22 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (veiksmo stadija) 

reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į neurotiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,008 0,000 -0,012 -0,012 -0,011 
Lytis 0,674 0,759 0,284 0,287 0,277 
Išsilavinimas -0,284 -0,434 -0,293 -0,290 -0,298 
AKS (sistolinis)  0,021 0,029** 0,029** 0,029* 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,003 0,003 0,003 0,003 
Tyrimo grupė   1,463** 1,467** 1,464** 
Mit_V (T1)   0,493*** 0,493*** 0,493*** 
Neurotiškumas    0,003 0,009 
Tyrimo grupė x Neurotiškumas    -0,012 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,011 0,001 0,261 0,256 0,251 
F 0,482 1,017 8,471*** 7,362*** 6,504*** 

Pastaba: Mit_V (T1) – pasirengimo keisti mitybą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p 
< 0,01; ***. p < 0,001. 
 

23 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į ekstravertiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,008 0,008 0,027 0,029 0,028 
Lytis 0,553 0,573 0,374 0,368 0,370 
Išsilavinimas -0,567 -0,629 -0,202 -0,194 -0,178 
AKS (sistolinis)  0,014 0,010 0,010 0,010 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,630 0,632 0,655 
Mit_S (T1)   0,494*** 0,498*** 0,499*** 
Ekstravertiškumas    0,006 0,015 
Tyrimo grupė x Ekstravertiškumas   -0,020 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,002 -0,005 0,297 0,292 0,288 
F 0,920 0,855 9,927*** 8,642*** 7,663*** 

Pastaba: Mit_S (T1) – pasirengimo keisti mitybą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. 
p < 0,01; ***. p < 0,001. 
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24 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (veiksmo stadija) 

reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į ekstravertiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,008 0,000 -0,012 -0,015 -0,017 
Lytis 0,674 0,759 0,284 0,294 0,303 
Išsilavinimas -0,284 -0,434 -0,293 -0,305 -0,251 
AKS (sistolinis)  0,021 0,029 0,030** 0,031** 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,003 0,003 0,003 0,003 
Tyrimo grupė   1,463** 1,458** 1,540** 
Mit_V (T1)   0,493*** 0,494*** 0,494*** 
Ekstravertiškumas    -0,013 0,017 
Tyrimo grupė x Ekstravertiškumas   -0,071 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,011 0,001 0,261 0,257 0,263 
F 0,482 1,017 8,471*** 7,411*** 6,866*** 

Pastaba: Mit_V (T1) – pasirengimo keisti mitybą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p 
< 0,01; ***. p < 0,001. 
 

25 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į atvirumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,009 0,009 0,027 0,026 0,027 
Lytis 0,564 0,583 0,373 0,214 0,209 
Išsilavinimas -0,536 -0,595 -0,203 -0,248 -0,247 
AKS (sistolinis)  0,014 0,010 0,010 0,010 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,000 0,001 0,000 0,000 
Tyrimo grupė   0,630 0,690 0,691 
Mit_S (T1)   0,494*** 0,494*** 0,495*** 
Atvirumas    0,039* 0,036 
Tyrimo grupė x Atvirumas   0,006 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,002 -0,005 0,295 0,310 0,305 
F 0,892 0,851 9,776*** 9,248*** 8,165*** 

Pastaba: Mit_S (T1) – pasirengimo keisti mitybą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. 
p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

26 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (veiksmo stadija) 

reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į atvirumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,005 0,002 -0,010 -0,010 -0,011 
Lytis 0,709 0,794 0,315 0,186 0,233 
Išsilavinimas -0,175 -0,322 -0,179 -0,217 -0,218 
AKS (sistolinis)  0,022 0,030** 0,030** 0,030** 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,002 0,003 0,002 0,002 
Tyrimo grupė   1,527** 1,576** 1,560** 
Mit_V (T1)   0,486*** 0,472*** 0,468*** 
Atvirumas    0,034 0,057* 
Tyrimo grupė x Atvirumas   -0,062 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,011 0,003 0,267 0,274 0,279 
F 0,483 1,084 8,664*** 7,928*** 7,307*** 

Pastaba: Mit_V (T1) – pasirengimo keisti mitybą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p 
< 0,01; ***. p < 0,001. 
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27 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į sutarumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,008 0,008 0,026 0,026 0,027 
Lytis 0,532 0,550 0,319 0,310 0,311 
Išsilavinimas -0,496 -0,553 -0,127 -0,126 -0,135 
AKS (sistolinis)  0,014 0,010 0,010 0,010 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,000 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,575 0,573 0,559 
Mit_S (T1)   0,517*** 0,518*** 0,522*** 
Sutarumas    0,004 -0,004 
Tyrimo grupė x Sutarumas   0,019 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,005 -0,007 0,319 0,315 0,310 
F 0,774 0,794 10,783*** 9,373*** 8,299*** 

Pastaba: Mit_S (T1) – pasirengimo keisti mitybą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. 
p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 
28 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į sąmoningumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,000 -0,003 0,021 0,021 0,021 
Lytis 0,631 0,648 0,398 0,381 0,395 
Išsilavinimas -0,520 -0,608 -0,207 -0,189 -0,218 
AKS (sistolinis)  0,017 0,013 0,013 0,013 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,000 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,629 0,626 0,615 
MIt_S (T1)   0,486*** 0,489*** 0,492*** 
Sąmoningumas    0,008 0,004 
Tyrimo grupė x Sąmoningumas   0,013 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,003 -0,002 0,289 0,285 0,280 
F 0,861 0,951 9,364*** 8,163*** 7,217*** 

Pastaba: Mit_S (T1) – pasirengimo keisti mitybą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. 
p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 
29 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (veiksmo stadija) 

reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į sąmoningumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,001 0,003 -0,007 -0,009 -0,010 
Lytis 0,528 0,603 0,077 0,016 -0,035 
Išsilavinimas -0,273 -0,438 -0,261 -0,179 -0,068 
AKS (sistolinis)  0,021 0,028* 0,029* 0,028* 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,002 0,002 0,002 0,002 
Tyrimo grupė   1,510** 1,482** 1,517** 
Mit_V (T1)   0,509*** 0,474*** 0,469*** 
Sąmoningumas    0,045 0,062* 
Tyrimo grupė x Sąmoningumas   -0,043 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,014 -0,007 0,282 0,296 0,295 
F 0,334 0,802 9,073*** 8,569*** 7,696*** 

Pastaba: Mit_V (T1) – pasirengimo keisti mitybą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p 
< 0,01; ***. p < 0,001. 
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30 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą (veiksmo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į nerimastingumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,025 -0,030 -0,026 -0,026 -0,024 
Lytis 1,393 1,408 1,307 1,019 0,797 
Išsilavinimas 0,526 0,491 0,501 0,529 0,423 
AKS (sistolinis)  0,006 0,009 0,010 0,013 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,001 -0,001 0,000 0,001 
Tyrimo grupė   1,277 1,423 1,336 
FA_V (T1)   0,311** 0,305** 0,293** 
Nerimastingumas    0,116 0,167 
Tyrimo grupė x Nerimastingumas   -0,216 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,014 -0,008 0,098 0,109 0,109 
F 1,415 0,860 2,369* 2,345* 2,198* 

Pastaba: FA_V (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

31 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti fizinį aktyvumą (veiksmo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į depresiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,025 -0,030 -0,026 -0,029 -0,028 
Lytis 1,393 1,408 1,307 1,285 1,170 
Išsilavinimas 0,526 0,491 0,501 0,508 0,463 
AKS (sistolinis)  0,006 0,009 0,008 0,010 
Žmogaus fizinis pajėgumas  -0,001 -0,001 -0,001 -0,005 
Tyrimo grupė   1,277 1,264 1,268 
FA_V (T1)   0,311** 0,314** 0,316** 
Depresiškumas    0,054 0,108 
Tyrimo grupė x Depresiškumas   -0,164 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 0,014 -0,008 0,098 0,089 0,083 
F 1,415 0,860 2,369* 2,080* 1,881 

Pastaba: FA_V (T1) – pasirengimo keisti fizinį aktyvumą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 
0,05; **. p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 

32 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į nerimastingumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,002 0,001 0,016 0,016 0,016 
Lytis 0,523 0,558 0,406 0,451 0,462 
Išsilavinimas -0,355 -0,437 -0,112 -0,107 -0,121 
AKS (sistolinis)  0,011 0,007 0,007 0,007 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,579 0,535 0,573 
Mit_S (T1)   0,487*** 0,495*** 0,489*** 
Nerimastingumas    -0,021 -0,031 
Tyrimo grupė x Nerimastingumas   0,048 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,012 -0,019 0,256 0,251 0,246 
F 0,466 0,480 7,744*** 6,742*** 5,963*** 

Pastaba: Mit_S (T1) – pasirengimo keisti mitybą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. 
p < 0,01; ***. p < 0,001. 
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33 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (veiksmo stadija) 

reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į nerimastingumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,004 -0,005 -0,011 -0,006 -0,007 
Lytis 0,590 0,646 0,089 -0,235 -0,267 
Išsilavinimas -0,060 -0,209 -0,214 -0,212 -0,192 
AKS (sistolinis)  0,022 0,030* 0,031* 0,031* 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,002 0,002 0,003 0,003 
Tyrimo grupė   1,364** 1,654** 1,596** 
Mit_V (T1)   0,496*** 0,493*** 0,498*** 
Nerimastingumas    0,154* 0,175* 
Tyrimo grupė x Nerimastingumas   -0,090 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,016 -0,009 0,239 0,259 0,255 
F 0,269 0,746 7,142*** 6,976*** 6,198*** 

Pastaba: Mit_V (T1) – pasirengimo keisti mitybą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p 
< 0,01; ***. p < 0,001. 
 

34 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (svarstymo 

stadija) reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į depresiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius 0,002 0,004 0,018 0,021 0,021 
Lytis 0,401 0,440 0,336 0,373 0,374 
Išsilavinimas -0,396 -0,477 -0,130 -0,136 -0,128 
AKS (sistolinis)  0,012 0,008 0,008 0,009 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,001 0,001 0,001 0,001 
Tyrimo grupė   0,604 0,574 0,650 
Mit_S (T1)   0,491*** 0,505*** 0,502*** 
Depresiškumas    -0,050 -0,104 
Tyrimo grupė x Depresiškumas   0,129 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,013 -0,020 0,261 0,257 0,256 
F 0,400 0,465 7,948*** 6,969*** 6,263*** 

Pastaba: Mit_S (T1) – pasirengimo keisti mitybą svarstymo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. 
p < 0,01; ***. p < 0,001. 
 
35 lentelė. Hierarchinės tiesinės regresijos analizės modelis motyvacijai keisti mitybą (veiksmo stadija) 

reabilitacijos pabaigoje paaiškinti atsižvelgiant į depresiškumą ir tyrimo grupę 

Prognozuojantys veiksniai 1 modelis 2 modelis 3 modelis 4 modelis 5 modelis 
Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) Beta (β) 

Amžius -0,005 -0,001 -0,013 -0,020 -0,020 
Lytis 0,631 0,698 0,168 0,064 0,056 
Išsilavinimas -0,046 -0,191 -0,191 -0,157 -0,170 
AKS (sistolinis)  0,021 0,029* 0,029* 0,028* 
Žmogaus fizinis pajėgumas  0,002 0,002 0,002 0,002 
Tyrimo grupė   1,334** 1,403** 1,316** 
Mit_V (T1)   0,496*** 0,509*** 0,516*** 
Depresiškumas    0,125 0,195 
Tyrimo grupė x Depresiškumas   -0,160 
Modelio rodikliai 
Koreguotasis R2 -0,015 -0,009 0,237 0,243 0,242 
F 0,314 0,763 7,139*** 6,534*** 5,892*** 

Pastaba: Mit_V (T1) – pasirengimo keisti mitybą veiksmo stadijos įvertis reabilitacijos pradžioje; *. p < 0,05; **. p 
< 0,01; ***. p < 0,001. 
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14 priedas 
 

Biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas 
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15 priedas 
 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas 
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16 priedas 
 

INFORMUOTAS SUTIKIMAS DALYVAUTI TYRIME APIE MOTYVAVIMO 
POKALBIO EFEKTYVUMO VERTINIMĄ, MAŽINANT LĖTINĖMIS 

LIGOMIS SERGANČIŲJŲ RIZIKOS VEIKSNIUS  
 

Asmens informavimo formos tikslas ir paskirtis 
Šioje formoje pateikta Jums skirta informacija apie psichologinį tyrimą. Pasirašydami ją 

Jūs sutinkate dalyvauti moksliniame tyrime. Šioje formoje aptariamos tyrimo atlikimo 
priežastys, mokslinio tyrimo procedūros, nauda, rizika, galimi nepatogumai ir kita svarbi 
informacija. Jei nuspręsite dalyvauti, paprašysime Jūsų pasirašyti šią sutikimo formą. 
Pasirašydami, Jūs sutinkate tyrimo metu vykdyti tyrėjų nurodymus. Neskubėkite ir atidžiai 
perskaitykite šį dokumentą, jei nesupratote kokio nors žodžio ar teiginio, būtinai ir užduokite 
visus iškilusius klausimus tyrimo komandos nariams. Prieš priimdami sprendimą, galite pasitarti 
su Jums svarbiais asmenimis. 

 
Planuojamo tyrimo tikslas, pagrindimas ir kita informacija apie tyrimą 
Tyrimo sritis – sveikatos psichologija. Tyrimo tikslas – įvertinti motyvavimo pokalbio metodo 
efektyvumą, mažinant lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių asmenų sveikatai žalingą 
elgesį bei ugdant jų sveikatai palankaus elgesio įgūdžius. Šis tyrimas leis nustatyti, kaip 
reabilitacijoje taikomų poveikio priemonių veiksmingumas priklauso nuo paciento motyvacijos, 
ir kokie veiksniai šią motyvaciją didina. 

 Šio tyrimo trukmė yra dveji metai. Jūs tyrime dalyvausite gydymosi reabilitacijos 
ligoninėje metu ir po gydymo praėjus 3 mėnesiams. Gydymosi pradžioje užpildysite klausimyną 
apie elgesį susijusį, su sveikata, ir asmenybės savybes (apie 1 val.), atliksite gebėjimus 
vertinančias užduotis (2-3 val.) ir dalyvausite motyvavimo pokalbiuose (pagal poreikį nuo 1 iki 
4 kartų, kiekvieno trukmė apie 30 min.). Gydymosi pabaigoje užpildysite dalį to paties 
klausimyno ir po gydymo praėjus 3 mėnesiams dar kartą užpildysite tą pačią dalį klausimyno. 
Su Jumis susisieksime Jums patogiu būdu – telefonu, paštu ar e-paštu. 

 Tyrimas atliekamas Lietuvoje, VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, iš viso 
planuojama į tyrimą įtraukti 700 asmenų. Tyrimas atliekamas Vytauto Didžiojo universiteto 
mokslininkų, pagrindinis tyrėjas – doc. dr. Liuda Šinkariova. Tyrimą finansuoja Lietuvos 
mokslo taryba.  

 
Mokslinis tiriamasis planuojamo tyrimo pobūdis 

Svarbu suprasti, kad psichologinis mokslinis tyrimas skiriasi nuo įprastai teikiamų 
psichologų paslaugų. Pagrindinis tyrimo tikslas yra gauti naujų psichologijos mokslo žinių, 
kurios ateityje gali pasitarnauti kitų pacientų sveikatos stiprinimui. Kitaip tariant, tiesioginė 
nauda Jūsų sveikatai nėra pagrindinis šio tyrimo tikslas, nors ir tikimasi palankių Jūsų sveikatai 
elgesio pasikeitimų.  

 
Kokie asmenys pasirenkami dalyvauti tyrime 

Kviečiame Jus dalyvauti tyrime, nes sergate širdies arba sąnarių liga ir šiuo metu Jums 
skirtas reabilitacinis gydymas – tai yra įtraukimo į tyrimą kriterijai. 

 
Tikimybė patekti į skirtingas tiriamųjų grupes bei dalyvavimo šiose grupėse ypatybės  

Šiame tyrime dalyvaujantys asmenys atsitiktinio paskyrimo būdu (lyg metant monetą) bus 
suskirstyti į dvi grupes – tiriamąją ir kontrolinę. Tiriamosios ir kontrolinės grupės tiriamieji 
atrenkami pagal tuos pačius kriterijus. Kontrolinės grupės tiriamiesiems, kuriems nebus 
taikomas motyvavimo pokalbis, bus rekomenduojamos kitos ligoninės siūlomos paslaugos, 
teikiamos įprasta tvarka, pagal indikacijas.  
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Planuojamo tyrimo nauda 
Nauda tyrimo dalyviui – tiriamasis bus motyvuojamas sveikatos saugojimo elgesiui, 

tikimasi, kad sveikatai palankesnis elgesys išliks ir po gydymo. 
 
Garantuojama teisė atsisakyti dalyvauti tyrime arba bet kuriuo metu pasitraukti iš tyrimo, 
nepatiriant jokios neigiamos įtakos medicinos priežiūrai. Tiek sutikus dalyvauti tyrime, tiek 
atsisakius, Jūsų gydymo būdas/(ai) nebus keičiami. Tyrimas nesusijęs su gydymu, todėl su 
sveikata susijusių pavojų nekils.  

 
Alternatyvių paslaugų nenumatoma, nes dalyvavimas tyrime nekeičia ligoninėje teikiamų 
paslaugų plano. 

 
Kaip reikės dalyvauti tyrime 

 Prieš tyrimą asmenys bus paprašomi pasirašyti informuoto sutikimo dalyvauti tyrime 
formą. Tiriamieji bus prašomi 3 kartus užpildyti klausimyną – atvykus į reabilitacijos ligoninę, 
išvykstant iš jos ir praėjus 3 mėnesiams po reabilitacijos, vieną kartą atlikti gebėjimų vertinimo 
užduotis ir dalyvauti motyvavimo pokalbiuose (pagal poreikį nuo 1 iki 4 kartų). Sutikdami 
dalyvauti tyrime tiriamieji pritaria, kad jų demografiniai ir sveikatos rodikliai iš medicinos 
dokumentų būtų naudojami tyrimo rezultatų analizėje, išsaugant duomenų konfidencialumą.  

 
Dalyvavimo tyrime rizikos ir pavojų nenumatoma, galimybių patirti žalą nėra. Tyrime 
nebus taikomos invazinės procedūros, nebus naudojamos nei veikliosios, nei neveikliosios 
medžiagos. 

 
Asmuo pašalinamas iš tyrimo, jei neįvykdžius viso gydymo paslaugų plano, yra išrašomas iš 
ligoninės (pvz., atsisako gydymo ar pažeidžia režimą) arba pablogėjus būsenai pervedamas į 
intensyvios priežiūros režimą 

 
Tiriamųjų konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga 

Jei sutiksite dalyvauti šiame tyrime,  tyrėjas ir tyrimo personalas, rinks (tiek iš Jūsų, tiek iš 
medicinos dokumentų) ir naudos tyrimui atlikti reikalingą informaciją apie Jus: vardas, 
pavardė, telefono numeris arba gyvenamosios vietos adresas, amžius, išsilavinimas, profesija, 
gyvenamoji vieta (miestas, miestelis, kaimas), darbinė situacija; ligų diagnozės, ligos trukmė, 
darbingumas procentais, informacija apie žalingus įpročius; atsakymai į anketos klausimus, 
užduočių sprendimo rezultatai. 

Tyrime dalyvaujančių tiriamųjų asmeniniai duomenys bus konfidencialūs. Siekiant 
užtikrinti asmens duomenų apsaugą, asmens sutikimo forma bus saugoma VDU SMF 
Psichologijos klinikoje atskirai nuo tyrimo rezultatų. Koduota informacija bus prieinama tik 
VDU tyrėjams. Ant tyrimo rezultatų formos nebus žymima nei tiriamojo vardas, nei pavardė, iš 
atlikto testo rezultatų formos nebus galima identifikuoti asmens. Ant testo rašomas 
identifikacijos kodas bus sudaromas iš tyrėjo pavardės ir eilės numerio. Šiuo metodu bus 
užtikrinama asmens duomenų apsauga. Bylos su tyrimo rezultatais bus prieinamos tik tyrimą 
vykdantiems tyrėjams. Jos bus sunaikinamos po tyrimo pabaigos. 

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę reikalauti, kad visa su Jumis 
susijusi informacija būtų sunaikinta, jei nuspręsite pasitraukti iš tyrimo. 

Pasirašydami šią formą jūs sutinkate, kad tyrimo centro tyrėjai, tyrimus kontroliuojančios 
institucijos (pvz.,  etikos komiteto) naudos tyrimui atlikti reikalingą informaciją apie Jus. 
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Informacija kontaktams 
Jei Jums kyla papildomų klausimų, Jūs galite kreiptis į pagrindinę tyrėją doc. dr. Liudą 
Šinkariovą telefonu 8 686 84622. Išlikus neaiškumams, Jūs taip pat galite kreiptis į Lietuvos 
bioetikos komitetą Vilniuje, tel. (8 5) 2124565, ar Kauno regioninį biomedicininių tyrimų etikos 
komitetą, tel. (8 37) 32 68 89. 

 
 
 
 
 

SUTIKIMAS 
 

• Aš patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau aukščiau pateiktą informaciją, turėjau 
galimybę užduoti klausimų ir apsispręsti ar aš noriu dalyvauti tyrime. 

• Aš suprantu, kad mano dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir kad galiu bet kuriuo 
metu pasitraukti iš tyrimo be jokios priežasties, kartu sunaikinant visus mane 
liečiančius duomenis. 

• Aš suprantu, kad paskelbtuose tyrimo rezultatuose nebus jokių konkrečių mano 
asmeninių duomenų ir visa informacija bus skelbiama tik apibendrinta mokslo 
tikslais. 

 
Aš, _______________________________________________, perskaičiau aukščiau  
  pasirašančiojo vardas, pavardė 
 
pateiktą tekstą ir sutinku dalyvauti tyrime. 
 
  
Parašas________________________________________                  Data__________________
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raimonda PETROLIENĖ 

 

MOTYVAVIMO POKALBIO VEIKSMINGUMAS 
STIPRINANT SERGANČIŲJŲ IŠEMINE ŠIRDIES LIGA 

MOTYVACIJĄ KEISTI SVEIKATAI NEPALANKŲ  
ELGESĮ REABILITACIJOS LAIKOTARPIU 

 
Daktaro disertacija 

 
Spausdino – Vytauto Didžiojo universitetas 

(S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas) 
Užsakymo Nr. K17-030. Tiražas 15 egz. 2016 05 26. 

Nemokamai. 
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