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Psichikos sveikata ir gerovė
• Psichikos sveikata - gerovės būsena, kai asmuo suvokia savo galimybes, gali
susidoroti su įprastu gyvenimo stresu, dirbti produktyviai ir įnešti savo indėlį į
bendruomenę1.
• 20 proc. Europos darbuotojų pasižymi žema psichikos gerove ir turėtų būti tiriami
dėl galimos depresijos2.
• Lietuvos dirbantieji pasižymi prasčiausiu psichikos gerovės rodikliu Europoje –
41 proc. darbuotojų Lietuvoje būdinga žema psichikos gerovė2.
• Darbuotojų psichikos gerovės stiprinimas turi ekonominę naudą verslui ir
organizacijoms, didina dirbančiųjų įsipareigojimą, pasitenkinimą darbu ir
produktyvumą, gerina darbų atlikimą, išsaugo darbuotojus darbo vietose, mažina
pravaikštų skaičių.
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Mental Health: a state of well-being,
WHOEuropos darbo sąlygų tyrimo (2010) (EWCS, European Working Conditions Survey)

Technologijos veiksmingumo vertinimas
Tikslas - įvertinti darbuotojų psichikos sveikatą stiprinančias intervencijas.

Aukščiausios kokybės apibendrintų mokslinių tyrimų paieška ir atitikimas AGREE II reikalavimams

NICE visuomenės sveikatos gairių Nr. 22 „Psichikos gerovės skatinimas darbe“ atnaujinimas
• Papildymas 2007-2015 m. publikuotais mokslinių tyrimų rezultatais
• Literatūros paieška
• Tyrimų pirminė ir antrinė atranka pagal tyrimų įtraukimo ir atmetimo kriterijus
• Reikalingų duomenų surinkimas
• Metodologinis tikslumas ir kokybė (NICE tyrimų kokybės vertinimo įrankis)

Kitos 2007-2015 m. publikuotos sisteminės apžvalgos
• Metodologinis tikslumas ir kokybė (AMSTAR sisteminių apžvalgų vertinimo įrankis

Mokslinių tyrimų atrankos kriterijai
Populiacija (P)

Intervencija (I)

Lyginamieji (C)

Rezultatai (O)

• Darbuotojai
• Darbdaviai
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus
Organizacinių streso darbe problemų sprendimas
Darbo krūvio ir terminų reikalavimai
Darbuotojų socialinė parama ir palaikymas
Darbo vaidmenų aiškumas
Efektyvios komunikacijos organizacijoje skatinimas
Pagalba patiriantiems stresą, nerimą ar depresiją
Parama vadovams
ir kt.

• Įprasta praktika/ skirtingos intervencijos
•
•
•
•
•
•
•

Psichikos sveikatos politika
Darbuotojų dalyvavimo ir įsitraukimo lygis
Produktyvumo lygis
Pravaikštų lygis
Psichikos gerovė
Streso lygis ir įveikos įgūdžiai
Pasitenkinimas darbu

Sisteminės literatūros apžvalgos proceso schema

MEDLINE (per PubMed)
PsycINFO
CENTRAL
CDSR
DARE
EPPI Centre
INGENTAconnect
HEED
NHS EED
Econlit

Įtrauktų intervencijų tipai
ORGANIZACINIO LYGMENS INTERVENCIJOS

INDIVIDUALIOS (STRESO VALDYMO)
INTERVENCIJOS

Parama / mokymai siekiant gerinti įgūdžius
ar darbo vaidmenį

Streso įveikos mokymai

Vadovų mokymai

Konsultavimas ir terapija

Darbo / organizacinės tvarkos keitimo

Relaksacija ir fizinis aktyvumas

Darbo pamainų / darbo tvarkos keitimas

Sveikatos stiprinimas

Kitos stresą mažinančios

Organizacinio lygmens intervencijos
Intervencijų grupės

Apibūdinimas

Tyrimų
skaičius

Parama / mokymai siekiant
gerinti įgūdžius ar darbo
vaidmenį

darbo įgūdžių, bendravimo gerinimas, vaidmens
aiškumo didinimas

9

Vadovų mokymai

bendravimo ir psichosocialinių rizikos veiksnių
prevencijos įgūdžiai

6

Darbo / organizacinės tvarkos
keitimas

darbuotojų dalyvavimas įmonės valdymo procese,
bendras sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas

16

Darbo pamainų / darbo tvarkos
keitimas

pamaininio darbo rotavimas, slaugos sistemos
keitimas, kasmetinių atostogų suteikimas

3

Organizacinių intervencijų tyrimai

Organizacinių intervencijų komponentai

Tyrimų skaičius

Individualios (streso valdymo) intervencijos
Intervencijų
grupės

Apibūdinimas

Tyrimų
skaičius

Streso įveikos
mokymai

streso atpažinimo ir jo įveikos įgūdžių teoriniai ir praktiniai
užsiėmimai

Konsultavimas ir
terapija

darbas su minčių turiniu, siekimas keisti emocijas, skatinimas ieškoti
greito problemų sprendimo būdo

Relaksacija ir
fizinis aktyvumas

relaksacijos, masažo ir fizinio aktyvumo taikymas

Sveikatos
stiprinimas

darbuotojų psichikos gerovės, taikant
stiprinimo intervencijas, gerinimas

Kitos stresą
mažinančios

sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas, mokymai apie smurto
pasekmes ir krizės įveikimą, muzikos kūrimas
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5

12
bendrąsias

sveikatos

6

7

Individualių intervencijų tyrimai

Individualių intervencijų komponentai

Veiksmingumo įrodymai:
Darbo / organizacinės tvarkos keitimo intervencijos
Intervencijų grupės

Veiksmingumo įrodymai

Tyrimų
skaičius

Parama / mokymai siekiant
gerinti įgūdžius ar darbo
vaidmenį

Darbuotojų psichikos gerovę teigiamai veikia į darbo
įgūdžių gerinimą arba darbo vaidmens aiškumo didinimą
nukreipti mokymai.
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Vadovų mokymai

3 iš 4 tyrimų (aukštos kokybės) nustatė, kad nuo vadovų
mokymų praėjus 3-4 mėn. pavaldinių patiriamas stresas
nesumažėjo.
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Darbo / organizacinės tvarkos
keitimas

7 tyrimais (kokybė žema) nustatyta, kad darbo /
organizacinės tvarkos keitimo intervencijos turi teigiamą
poveikį darbuotojų patiriamam stresui ir „perdegimui“.
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Darbo pamainų / darbo tvarkos
keitimas

Nustatytas teigiamas darbo pamainų arba darbo tvarkos
keitimo intervencijų poveikis darbuotojų psichikos
gerovei.
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Įrodymai, jog organizacinio lygmens intervencijos stiprina darbuotojų psichikos sveikatą, silpni.

Veiksmingumo įrodymai:
Individualios (streso valdymo) intervencijos
Intervencijų
grupės

Apibūdinimas

Tyrimų
skaičius

Streso įveikos
mokymai

Mokymai, apimantys streso pažinimą ir suvokimą, streso mažinimo ir įveikos įgūdžių
formavimą, gali būti veiksmingi. Intervencijų veiksmingumas nustatytas 19 tyrimų.
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Konsultavimas ir
terapija

3 tyrimuose nustatytas darbuotojų patiriamo perdegimo, streso, nerimo mažėjimas ir
savigarbos bei pasitikėjimo savimi didėjimas.
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Relaksacija ir
fizinis aktyvumas

Relaksacijos veiksmingumas įrodytas 4 tyrimuose. Kompleksiškas masažo, relaksacijų ir
socialinės paramos taikymas teigiamai veikia darbuotojų psichikos sveikatą (2 aukštos
kokybės). 5 tyrimai įrodo, kad aktyvūs fiziniai pratimai ir transcendentinė meditacija mažina
stresą darbo vietoje.

Sveikatos
stiprinimas

Yra įrodymų, kad internetu teikiamos sveikatos stiprinimo intervencijos gali sumažinti
darbuotojų patiriamą stresą, tačiau vertinti tik trumpalaikiai rezultatai.

Kitos stresą
mažinančios

Ekspresyvaus rašymo, pramoginės muzikos kūrimo ir akių judesių nujautrinimo intervencijos
trumpam sumažina stresą.
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Stresą veiksmingai gali mažinti daugialypiai streso pažinimo ir suvokimo, streso mažinimo ir jo
įveikos būdų bei streso valdymo įgūdžių formavimo mokymai.

Kitos sisteminės apžvalgos
8 - priimtinos kokybės, 5 - žemos kokybės

Įrodymai:
Yra įrodymų, jog darbovietėse vykdomos psichikos sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo programos bei
intervencijos darbuotojams gali sumažinti depresijos simptomus.
Kognityvine elgesio terapija pagrįstos intervencijos yra veiksmingiausios mažinant depresijos ir nerimo
simptomus, tačiau įrodymai apie poveikį mažinant stresą silpni arba žemos kokybės.
Intervencijos, kuriomis skatinama darbuotojų savo darbo lankstumo kontrolė ir pasirinkimas, gali turėti
teigiamą poveikį dirbančiųjų sveikatai.

Apibendrinimas:
Kitų sisteminių apžvalgų autoriai nurodo didesnį metodologiškai geresnės kokybės tyrimų poreikį, kuriuose
būtų vertinami objektyviai išmatuojami darbuotojų psichikos ir bendri sveikatos rodikliai.
Psichikos sveikatos stiprinimo programų darbe veiksmingumas priklauso ne tik nuo intervencijos tipo ir turinio,
bet ir nuo tiriamųjų ir tyrimų charakteristikų bei tyrimo kokybės.

Dėkojame už dėmesį !!!

