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PRATARMĖ

Akronimą "M.E.N.S." įkvėpė garsi lotyniška citata: "Mens Sana Corpore
Sano", kurios ne tik pats žodis, bet ir turinys tiesiogiai nurodo iniciatyvos
esmę.
Ši esmė yra: sporto ir mankštinimosi ryšys su psichine gerove.
Jei pats ryšys atrodo bendras arba savaime suprantamas, deja, atitinkamos
politikos ir veiksmų raidos apžvalga įrodo, kad esame toli nuo šios tiesos
įtraukimo į mūsų kasdienį gyvenimą ir platesnius gydymo ir terapinius
metodus.
Labai būdinga tai, kad iki šios iniciatyvos, bet kokios pastangos, jei ir kai jos
pasireikšdavo, buvo suformuluotos kontekstuose, kurie yra silpnai susiję arba
visiškai nesusiję su psichine sveikata (sporto renginiai, mokslinė
dokumentacija, teisių gynimas ir kt.)
Šis pradinis įsitikinimas paskatino tokio pobūdžio strategijos kūrimą ir taip
išplėtojo visus reikiamus komponentus šio požiūrio realizavimui Europos lygiu.
Taigi pagrindiniai projekto elementai, kuriuos bendrai finansuoja Europos
Komisija pagal ERASMUS +/ Sporto programa, yra šie:
1. Struktūrinės politikos plėtojimas, siekiant veiksmingai sujungti fizinę
veiklą ir sportą su psichine sveikata.
2. Suinteresuotų asmenų, specialistų ir plačiosios visuomenės
sąmoningumo didinimas, siekiant įrodyti šio ryšio vertę.
3. Institucinio instrumento pagrindas siekiant svarbiausių tikslų. Šis
dokumentas, kurį dabar laikote, yra mūsų atsakymas į pirmąjį elementą.
Tai yra septyniolikos projektų partnerių darbo rezultatas, funkcionaliai
paskirstyto pagal individualias temas, kurios buvo laikomos pirmaisiais
aspektais, kuriuos reikia ištirti norint susieti fizinę veiklą su psichine sveikata.
Taigi, tai nėra vieninteliai aspektai, kurie turėtų būti peržiūrėti ir, be to, šio
dokumento turinys neatitinka visiškai išsamaus mokslinio tyrimo rezultatų. Jie
iš esmės yra pozicijų leidiniai, paremti tvirtais dokumentais, ir kurie remia ne
tik tolesnių mokslinių tyrimų būtinybę, bet ir konkrečios politikos, Europos
lygiu, plėtojimo paklausą, taip pat veiksmingos praktikos tiek nacionaliniu, tiek
vietos lygiu.
Vis dėlto turime pabrėžti išsamų bibliografinių nuorodų sąrašą, išsamų
Europos politikos pristatymą ir daugybės atitinkamų praktikų kolekciją, kurios
yra pirmą kartą pažymėtos žemėlapyje, visi šie veiksniai gali padėti šios srities
tyrinėtojams, mokslininkams ir specialistams.
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Žinoma, pokyčiai gali būti ne tik mokslinių žinių plėtimosi rezultatas. Šios žinios
turėtų būti prieinamos plačiajai visuomenei, ypač tiems, kurie funkciškai dalyvauja
šiame procese. Tai ir yra ko "Gyvenimas kaip dviratis" Europos kampanija siekia, šios
kampanijos tikslas - pasiekti antrojo iš minėtų šio projekto elementų tikslą.
Neabejotina, kad projektas turi ribotą trukmę ir erdvinę apimtį. Jei nėra jokių
priemonių, užtikrinančių, kad šie limitai bus viršyti, netgi geriausios pastangos
negalės pasiekti lūkesčių. Taigi, strateginis projekto planavimas baigtas, sukuriant
Europos aktyvios gyvensenos dėl psichinės sveikatos tinklą (angl. ENALMH), kuris
turi institucinį vaidmenį nuolatiniam šios iniciatyvos tikslų tobulinimui Europos mastu.
Tačiau jokio teorinio apdorojimo, komunikacijų intervencijų ar institucinio sustiprinimo
negalima palyginti su tiesioginės patirties vidine galia ir verte, kuri gali suteikti prašomą
valdžią ir atskleisti šio naujo požiūrio dinamiką. Ryškiausias jo orientacinis rezultatas yra 1oji Europos psichinės sveikatos sporto organizacija, kuri vyks Atėnuose 2018 m. Rugsėjo
mėn. pagal "EVENTS" projektą, "MENS" projekto brolis dvynys, kurio tikslas, be kita ko, yra
realizuoti savo pasiekimus.
Iš šių pirmųjų žingsnių aišku, kad gimsta platesnis aktyvaus gyvenimo už
psichinę sveikatą judėjimas (www.activelivingmentalhealth.eu), į kurį visos
atitinkamos grupės yra kviečiamos dalyvauti ir prisidėti kaip gali: psichinės
sveikatos paslaugų gavėjai ir teikėjai, politikos kūrėjai, švietimo ir mokslinių tyrimų
institucijos, profesionalai, taip pat mėgėjai sportininkai ir sporto žaidėjai, privatus
sporto, fizinio aktyvumo ar sveikatos / gerovės sektorius ir, galiausiai, visa
visuomenė, tiek individualiai, tiek kolektyviai.
Vis didėjantis psichinių ligų skaičiaus statistinis vaizdas ir fizinio aktyvumo
naudojimas prisidedant prie jų prevencijos, tai pat kovojant su stigma turėtų sukelti
rūpestį kiekvienam asmeniui, ir turėtų ieškoti pagalbos atitinkamose Europos
Sąjungos institucijose.
Mes nuoširdžiai tikimės, kad judame link geros pradžios.
MENS projekto vadovas
Nicos Andreopoulos

Einantis

ENALMHtinklo

generalinio

sekretoriaus

pareigas
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PADĖKA

Visi autoriai, kurie sunkiai dirbo rašydami šiuos dokumentus, yra išvardyti
kiekvieno dokumento pradžioje. Tačiau yra keletas kitų žmonių, kurių indėlis į
šį darbą yra vertas paminėjimo.
Visų pirma norėtume išreikšti nuoširdų dėkingumą Emmnanouilui
Skordiliui, adaptuotos fizinio aktyvumo srities profesoriui Atėnų universitete,
už sistemingą ir nuolatinę mokslinę paramą, vertinimą ir visų dvylikos
politikos dokumentų vertinimą.
Taip pat norėtume išreikšti savo dėkingumą Antonis Zannikos, asmeniui,
kuris sumodeliavo šio darbo formatą, atkreipdamas dėmesį į kiekvieną
smulkmeną ir parodydamas kilnią kantrybę per visą šį procesą.
Taip pat, norėtume padėkoti:
• Evaldui Kančelkiui, Sporto specialistui Šiaulių savivaldybės slaugos namuose.
• Dr. Gilberto Maiolatesi, Psichologui COOSSMarche, Italijoje
• Laimonui Milinavičiui, Olimpikas asociacijos presidentui, Lietuvoje
• Michalis Papachatzis, Psichologui K.S.D.E.O.“EDRA”, Graikijoje
• Dr. Marzia Pennisi, Psichologei COOSSMarche, Italijoje
• Claudia Erco, Vertėjai
Mūsų nuoširdus ačiū jums visiems.
MENS projekto komanda
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SUPAŽINDINIMAS
Projektas
Europos sporto renginių ir psichinės sveikatos tinklas - "MENS", lotyniškai
"mentis", reiškiantis: protas, mintys, ketinimai ir intelektas.
"MENS" projekto tikslas yra parengti stiprias institucines procedūras, skirtas
konkrečiam sporto ir fizinių pratimų įnašui į psichinių sutrikimų prevenciją, gydymą
ir reabilitaciją, Europos lygiu.
Dėl keturių pagrindinių priežasčių šios procedūros šiuo metu yra
nulinės arba žemos:
• Stigmos, susijusios su dabartinėmis procedūromis ir terapiniais intervenciniais kursais, bei
pačiais psichinės sveikatos pacientais.
• Trūksta paplitusių dokumentų apie sporto svarbą ir padarinius psichinės sveikatos pacientų
reabilitacijai.
• Sveikatos specialistų patirties stygius, siekiant įtraukti sporto veiklą į dabartines gydymo
koncepcijas.
• Nėra konkrečios tarpsektorinės politikos, skatinančios sporto veiklos integravimą į psichinės
sveikatos pacientų reabilitacijos procesus.
Bendrasis tikslas
Naujas požiūris į fizinio aktyvumo/sporto ir psichinės sveikatos ryšį.
Projekto tikslas - skatinti savanorišką sporto veiklą kartu su socialine įtrauktimi,
lygiomis galimybėmis ir sąmoningumu apie sveikatą stiprinančią fizinę veiklą,
didinant dalyvavimą sporto veikloje ir lygią prieigą prie jos.
Veiksmai
• Dokumentų peržiūra, skirta nacionalinės politikos ir praktikos, susijusios su sportu ir psichine
sveikata, registravimui.
• Veiksmų, susijusių su psichinėmis ligomis, modelių kūrimas vietos ar nacionaliniu lygmeniu,
kaip "Sporto visiems" judėjimo dalis ir nueiti žingsniai siekiant Europos psichinės sveikatos
sporto renginio.
• Politikos dokumentų dokumentacijos rengimas kritinėms mokslinėms problemoms,
susijusioms su sporto panaudojimu psichinės sveikatos reabilitacijai, kaip nurodyta toliau.
• Europos lygmens sąmoningumo kampanijos įgyvendinimas, siekiant sukurti apibrėžtą
sistemą, skirtą sporto ir psichinės sveikatos ryšiui nagrinėti.
• Labai veiksmingos reklamos ir platinimo veikla.
Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti Europos tinklą, kurio tikslas –sujungti psichinę
sveikatą su sportu/fiziniais pratimais.
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Partnerystė
Partneris Organizacija

Šalis

Svetainė

PP1
K.S.D.E.O.“EDRA”
Coordinator

Graikija

www.edra-coop.gr

PP2

NationalandKapodistrianUniversityofAthensGraikija
SchoolofPhysicalEducationa
ndSportScience(PESS)

http://old.phed.uoa.gr/index_en.php

PP3

UniversityofKent
SchoolofPhysicalSciences

JK

https://www.kent.ac.uk/

PP4

COOSSocialeOnlus

Italija

http://www.cooss.it/

PP5

FoundationINTRAS

Ispanija

http://www.intras.es/

PP6

E.U.F.A.M.I.EuropeanNetwork

Belgija

http://www.eufami.org/

PP7

GolbasiSporiumSporKulübüveDernegi

Turkija

http://www.ankaragolbasi.gov.tr

PP8

Asociacija Olimpikas

Lietuva

https://www.facebook.com/Olimpikas/

PP9

OZARAZavodMaribor

Slovėnija

http://www.ozara.si/ozara-zavod-maribor/

PP10

SSOI–Rijeca,DisabilitysportsAssociation

Kroatija

http://www.ssoi-rijeka.hr/

PP11

CentroStudiDiVillaMontesca

Italija

http://www.montesca.eu/

PP12

ANARPOrganization

Portugalija

http://www.anarp.org.pt/

PP13

FirstFortnight

Airija

http://firstfortnight.ie/

PP14

MerseysideExpandingHorizons

JK

http://www.expandinghorizons.co.uk/

PP15

Municipality of Galatsi

Graikija

http://www.galatsi.gov.gr/

PP16

CESIE

Italija

http://cesie.org/

PP17

FokusPraha

Čekijos
Respublika

http://www.fokus-praha.cz/
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Tinklas

Tinklas turi teisinę Tarptautinės ne pelno siekiančios asociacijos (AISBL) formą, jis yra
teisiškai įsteigtas Briuselyje, Belgijoje, ir veikia pagal Belgijos įstatymus, o jos geografinė
taikymo sritis apima Europos Tarybos valstybes nares.
Pagrindiniai tinkle tikslai yra:
• Psichinės sveikatos paslaugų terapinių procedūrų praturtinimas, naudojant
sportą ir fizinius pratimų.
Stiprinti socialinę
stigmatizavimu.

sanglaudą

kovojant

su

psichiškai

sergančių

• Sporto ir fizinių pratimų iškylimas kaip pagrindinis psichinės sveikatos
problemų prevencijos parametras.
• Sporto renginių ir fizinės veiklos parama ir realizavimas psichinei
sveikatai.
• Įnašas į mokslinius tyrimus ir švietimo procesus, kuriais siekiama
paaiškinti ir išplėsti ryšius tarp sporto, mankštinimosi ir psichinės
sveikatos sričių.
• Remti psichinės sveikatos paslaugų naudotojų teises naudojant
priemones grindžiamasšia misija.
• Politikos, susijusios su sporto, fizinių pratimų ir psichinės sveikatos
sričių ryšiu,skatinimas Europos ir nacionaliniu lygmeniu.
• Bendradarbiavimas su kitomis specializuotomis organizacijomis,
veikiančiomis minėtose srityse, atsižvelgiant į tai, kad tik integruotas
daugiadisciplinis holistinis požiūris gali suteikti reikiamų rezultatų psichinės
sveikatos
srityje.

žmonių
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Politikos Dokumentai
Nr.

Politikos Dokumentai

Atsakingi Partneriai

1

Sporto, fizinės veiklos ir mankštinimosi asociacija su
Psichine
sveikata: egzistuojanti politika ir praktika
psi
Europos Sąjungoje

KSDEOEDRA
Graikija

2

Fizinės veiklos modelių, sporto renginių ir
Mankštinimosi
mankštinimosiprogramų kūrimas

Atėnų Universitetas
FIZINIO LAVINIMO IR SPORTO MOKSLŲ MOKYKLA

Graikija

3

Psichiniai rodikliai ir fizinė veikla

KENTO UNIVERSITETAS
FIZINIŲ MOKLSLŲ MOKYKLA
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

4

Fizinio aktyvumo rolė psichinių ligų prevencijoje

COOSMarcheCooperativaSocialeOnlus
Italija

5

Žmonių, turinčių psichinės sveikatos problemų,

FOKUS

Įtraukimas naudojant sportą
6

Psichinė sveikata ir stigma Europoje

7

Stigmos adresavimas vietos valdžios institucijose
naudona sportą
Naudojant

8

Aktyvus gyvenimas ir psichinė sveikata: viešųjų ir
Privačių sektorių socialinė partnerystė

9

Sportas kaip nefarmacinė psichinių ligų gydymo
priemonė

Čekijos Respublika
PIRMOS DVI SAVAITĖS
Airija
Galatsi Savivaldybė
Graikija
MERSEYSIDE HORIZONTŲ PLĖTRA
Jungtinė Karalystė
INTRASFONDAS
Ispanija

10

Psichinėmi ligomis sergančių pacientų gydymas
Naudojant fizinį aktyvumą: profesionalų mokymo
poreikiai

CENTROSTUDIEINIZIATIVEEUROPEO
Italija

11

Sportas ir psichinė sveikata švietimo sistemose

CENTROSTUDIVILLA MONTESCA
Italija

12

Lyginamasis požiūris į sportą psichinei sveikatai ir
Fizinei
fizineiar protinei negaliai

SSOI-RIJECA NEĮGALIŲJŲ SPORTO
ASOCIACIJA ,Kroatija/GOLBASISPORIUM
ASOCIJACIJ
SPORKULÜBÜVEDERNEGI,Turkija/ OZARA
ZAVODMARIBOR,Slovėnija/ASOCIACIJAS
OLIMPIKAS,Lietuva

Sporto, Fizinės Veiklos ir Mankštinimosi Asocijacija su
Psichine Sveikata: Egzistuojanti Politika ir Praktika Europos
Sąjungoje

Autoriai: Eleonora Markou
PantelisSarakiniotis
Data:Gegužė, 2018
Įvadas
Tikslas – Bendra Sistema
Per pastaruosius metus, gerokai padidėjo mokslininkų susidomėjimas psichinės sveikatos ir
fizinio aktyvumo santykiu. Šis susidomėjimas daugiausia susijęs su padidėjusiu žmonių
skaičiumi, sergančių psichinės sveikatos sutrikimais.Dėl šio žmonių, turinčių psichinės
sveikatos problemų, padidėjimo, psichinė sveikatą tapo vienu iš svarbiausių Europos
visuomenės prioritetų. Naujausi tyrimai parodė, kad 38,2 proc. ES gyventojų kenčia nuo
psichikos sutrikimų, o 2005 metais šis skaičius buvo 27,4 proc. (Wittchen et al., 2011 m.).
Tiksliau, Wittchen (2011) teigia, kad trečdalis ES gyventojų kenčia nuo psichikos sutrikimų.
Be to, pagal psichinės sveikatos ir gerovės ataskaitą (2016 m.), psichikos sutrikimai sudaro
22% ES neįgalumo naštos, kuri apskaičiuojamanaudojant gyvenimo su negalia metus. Be
to, socialinės ir ekonominės psichinės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidosdidėja ir
apsunkina įtemptą Europos šalių ekonomiką (Liopis & Anderson, 2005). Gabrielis ir
Liimatainenas (2000 m.) teigė, kad apskaičiuotos Europos psichinės sveikatos paslaugų
sąnaudos sudarė apie 3-4% bendrojo nacionalinio produkto, neįtraukiant su tuo susijusių
kitų sektorių sąnaudų, pavyzdžiui, ilgo ar trumpalaikio nedarbingumo dėl psichinės
sveikatos problemų. Tiksliau, kadangi psichinė sveikatalemia ne tik emocinį, bet ir finansinį
bei socialinį asmens ir jo šeimos statusą,2016 metaispsichinės sveikatos ir gerovės
ataskaita nustatė, kad Europos Sąjungoje kasmet išleidžiama apie 450 mlrd. eurų, ant
1
Rights
ContactInfo

tiesioginių ir netiesioginių psichinės sveikatos išlaidų, taip susiejant ES valstybių sveikatos
sistemos tvarumą su dorojimusi su psichinės sveikatos problemomis. Be to, Pasaulio
bankas 2002 m. ataskaitoje, nurodė, kad nepalanki ekonomika gali būti pagerinta gerinant
psichinės sveikatos planą ir nustatė, kad ji yra strategijos, kuria siekiama padidinti bendrą
našumą, dalis.
Visos šios nerimą keliančios ataskaitos ir psichinės sveikatos problemos augimas Europoje,
paskatino ES valstybes bendradarbiauti su tokiomis tarptautinėmis organizacijomis kaip
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija (EBPO), ir tt, siekiant rasti būdų pagerinti Europos piliečių psichinę sveikatą.
Tačiau, nepaisant visų pastangų, dar reikia įdėti daug darbo, kad būtų galima įveikti
gydymo spragą, gerinti paslaugų kokybę ir palaikymą, sustiprinti pagrindines psichinės
sveikatos ligų prevencija ir skatinti sveiką gyvenimo būdą (ES bendrieji veiksmai psichikos
Sveikata ir gerovė, 2016 m.).
Alternatyvių gydymo būdų, kurie pagerintų psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių
gyvenimą ir gerovę, poreikis yra skubus.Taip pat būtina sutelkti dėmesį ties papildomų
gydymo galimybių plėtra. Daugelis mokslininkų susiejo fizinį aktyvumą su psichinės
sveikatos problemų turinčių žmonių gyvenimo kokybės gerinimu (Firth et al., 2015;
Rosenbaum ir kt., 2014; 2015 m. - Europos sporto savaitė). Tačiau reikia daug daugiau,
kad būtų nustatyti santykius tarp fizinio aktyvumo ir psichinės sveikatos sutrikimų turinčių
žmonių gyvenimo kokybės, ir sujungti Europos Sąjungos valstybių politiką.
Šio politikos dokumento tikslas - išnagrinėti ir užfiksuotiEuropos Sąjungos taikomą politiką
ir praktiką, susijusią supsichinės sveikatos, sporto ir fizinės veiklos ryšiu. Duomenys bus
pateikti iš atitinkamų Europos institucijų, valstybių narių ir šioje srityje veikiančių
organizacijų. Be to, šis politikos dokumentas siekia išsamiau suprasti dabartinę ES valstybių
psichinės sveikatos, sporto ir fizinės veiklos praktiką,
padaryti išvadas ir pateikti
pasiūlymus bei rekomendacijas.

Bendra Sistema
Ryšys tarp sporto ir fizinės negalios ir (arba) protinės negalios, yra gerai nustatytas ir
dokumentuotas. Tačiau, psichinės sveikatos problemų sukeltos negalios ryšys su
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sportunėra pakankamai išnagrinėtas. Priežastis yra ta, kad psichinis sutrikimas nebūtinai
laikomas negalia dėl to, kad daugelis psichinės sveikatos problemų turinčių pacientų gali
būti visiškai funkcionuojantys platesniame socialinio gyvenimo kontekste. Be to, psichinis
sutrikimas dažnai gali būti laikinas ir jam galima užkirsti kelią, kas nėra taikoma fizinei ar
protinei negaliai. Kitas esminis skirtumas yra tai, kad psichiškai sergantys žmonės dažnai
susiduria su stigmatizavimu ir diskriminacija, kurie veda į pasitraukimą iš visuomenės ir
atskirtį nuo socialinio gyvenimo. Priešingai, žmonės, kurie kenčia nuo kitų negalios formų,
paprastai gali prisidėti prie visuomenės, nepaisant jų negalios. JT Nacionalinė neįgaliųjų
teisių konvencija(2006 m.) ir atitinkami įstatymai, užtikrina žmonių su negalia įtraukimą į
visuomenę ir darbo aplinką, tai gerina pripažinimą ir įtraukimą į visuomenę. Viena iš
veiksmingiausiu psichiatrijos krypčių, susijusių su bendruomene,yra socialiniai konstravimai,
kurie paprastai yra susiję su psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių gydymu. Šių
konstrukcijų kūrimas paskatina teigiamus institucinius ir neoficialius vaidmenis, kurie apima
humanitarinio sąmoningumo ir solidarumo pagrindus.
Pirmiau pateiktos pastabos paskatino "Aktyvios gyvensenos dėl psichinės sveikatos"
judėjimą (http://www.activelivingmentalhealth.eu), kurio tikslas nėra sukurti dar vieną
procesą, tokį kaip specialiosios olimpinės žaidynės ar parolimpinės žaidynės, tačiau sporto,
fizinio aktyvumo ir mankštinimosi pripažinimą kaip prevenciją, reabilitacija, asmens
vystymosi pagrindą ir psichinės sveikatos pacientų socialinę įtrauktį. Šis "aktyvios
gyvensenos" judėjimas yra holistinio įsikišimo dalis, kuri tampa dominuojančiu politikos
modeliuvisoje Europos Sąjungoje.
Šis holistinis požiūrisnusako psichinę sveikatą kaip nedalomą visumą, tiesiogiai susijusią su
žmogaus evoliucija, egzistuojančia socialine ir ekonomine aplinka, taip pat su aplinkos
veiksniais, sudarančiais asmens psichologines, psichines ir fiziologines sąlygas. Be to, tai
apima visapusišką ir prevencinį gydymą, reabilitacijos ir socialinės integracijos metodus.
Pagrindinis šio holistinio metodo bruožas yra tai, kad jis yra tarpdisciplininis, o tai reiškia,
kad menas, sportas, užimtumas, teisių apsauga ir regioninė plėtra prisideda prie plano
sėkmingumo. Be to, šis holistinis metodas sukuria ir užtikrina sinergiją tarp nacionalinių
sistemų, bendruomenių, mokslo bendruomenių, privačių sektorių, pilietinių visuomenės
organizacijų ir, svarbiausia, pačių pacientų ir jų šeimų.
Taigi, taikant aukščiau paminėtą sistemą, siekiant suformuoti mokslinį sportinės veiklos
kontekstą, tiesiogiai susijusį su psichine sveikata, galėtų privesti prie "aktyvios
gyvensenos" judėjimo sukūrimo, kuriame nebūtų pabrėžti skirtumai tarp tų, kurie kenčia
nuo psichinių ligų ir tų, kurie yra psichiškai sveiki,taip būtųtaikomasi į stigmą ir
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didinamapsichinių ligų turinčių žmonių socialinė įtrauktis. Be to, ši sistema būtų labai
naudinga ir prisidėtų prie finansinės psichinės sveikatos naštos, sustiprinant prevencijos
aspektus ir nedidelių sąnaudų parametrų integraciją.

Paprasti apibūdinimai
Politika
Apibrėžti politiką nėra lengva užduotis, nes ji apima daugybę komponentų ir gali būti
naudojama daugeliu atvejų. Pagal įstatymų žodyną (https://thelawdictionary.org/policy/)
politika yra "Bendrieji principai, kuriais vyriausybė vadovaujasi viešųjų reikalų valdyme,
arba įstatymų leidimo priemonėse. Šis terminas pažymi įstatymų, potvarkių ar įstatymų
taisyklių bendrąjį tikslą ar tendenciją, kuri yra nukreipta į politiką ".
Be to, "Merriam-Webster" žodynėlis pateikia daugybę susijusių sąvokų apibrėžiant politiką,
tokias kaip: a) "Pasirinkta kryptis arba veiksmų metodas (vyriausybės, institucijos, grupės
ar individo) iš alternatyvų, ir atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, skirtas vadovauti ir,
dažniausiai esamų ir būsimų sprendimų priėmimui", b)"konkretus sprendimas ar
sprendimų rinkinys, skirtasvykdyti veiklai"arba c)" konkretus sprendimas arba sprendimų
rinkinys, kartu su susijusiais veiksmais, skirtais juos įgyvendinti ".
Tai rodo politikos sąvokos sudėtingumą ir jos naudojimą skirtinguose kontekstuose.
Tačiau, kaip teigia Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija, politikos tikslas yra
paveikti realųjį pasaulį, o formuojant politiką reikia atsižvelgti į atitinkamas politines
realijas (ILRI, 1995). Dabartiniu bandymu, mes priėmėme psichinės sveikatos politikos ir
praktikos Europojepareiškimą (2007 m.), kuriame teigiama, kad "politika pirmiausia
priklauso nuo gyventojų poreikių nustatymo, antra nuo esamos struktūros ir paslaugų
supratimo, ir pagaliau nustatoma kaip padidinti arba keisti esamą paslaugų mišinį "(108
p.).
Psichinės sveikatos politika
Pasak PSO (2007 m.) psichinės sveikatos politika yra sveikatos priežiūros institucijų
oficialus pareiškimas, kuriame pateikiama bendra psichinės sveikatos kryptis, apibrėžiant
viziją, vertybes, principus ir tikslus, ir nustatant plataus masto veiklos modelį, paremtą ta
vizija. Šio politikos dokumento tikslas - naudojant bendrą viziją suderinti visas su psichine
sveikata susijusias programas ir paslaugas. Šio straipsnio tikslas yra tapti oficialiomis
vyriausybių gairėmis, tarpusavyje susijusioms veiklos kryptims, kurių reikia norint pagerinti
psichinę sveikatą.
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Psichinė sveikata / psichikos sutrikimai
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2001 m. apibrėžė psichinę sveikatą kaip "visiška
fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būklė, o ne vien ligos ar negalios nebuvimas" (1 p.).
Vėliau apibrėžimas buvo praturtintas taip:

"Gerovės būklė, kurioje individas realizuoja savo sugebėjimus, gali susidoroti su
įprastomis gyvenimo sąlygomis, gali dirbti produktyviai ir vaisingai, ir gali prisidėti prie
savo bendruomenės" (PSO, 2004 , p. 10).
ICD-10 (1992) apibrėžė psichinius sutrikimus kaip "kliniškai atpažįstamų simptomų ar
elgesio rinkinioegzistavimas, kuris daugeliu atvejų yra susijęs su susikrimtimu ir asmeninio
funkcionavimo trikdymu" (11 p.). Kita vertus, DSM-IV (1994) klasifikacija suteikia
konkretesnį psichikos sutrikimo apibrėžimą: kliniškai reikšmingas elgesys, psichologinis
sindromas ar modelis, kuris pasireiškia asmeniui, ir kuris yra susijęs su tuo metu esančiu
susikrimtimu (pvz., Skausmingu simptomu) ar negalia (ty vienos ar kelių svarbių
funkcionavimo sričių sutrikimas), arba su labai padidėjusia mirties, skausmo, negalios ar
laisvės praradimo rizika. Be to, šis sindromas, ar modelis, turi būti ne tinkamas ir tikėtinas
atsakas į tam tikrą įvykį, pavyzdžiui, mylimojo mirtį. Nepriklausomai nuo pirminių
priežasčių, jis turi būti laikomas asmeniniu elgesio ar biologinės disfunkcijos manifestu. Nei
devintinis elgesys (pvz., politinis, religinis ar seksualinis), nei konfliktai, tarp individo ir
visuomenės, nėra psichiniai sutrikimai, išskyrus atvejus, kai devintinis elgesys ar konfliktai
yra disfunkcijos simptomas, kaip aprašyta aukščiau (p.xxi).
Fizinis aktyvumas ir mankštinimasis
PSO fizinį aktyvumą apibrėžia kaip "bet kokį kūno judėjimą, kurį sukelia skeleto raumenys,
kuriems reikalingos energijos sąnaudos, įskaitant veiksmus, atliekamus dirbant, žaidžiant,
atliekant namų darbus, keliaujant ir vykdant rekreacinius užsiėmimus". Be to, PSO teigė,
kad fizinį aktyvumą nereikėtų painioti su "fizine veikla", kuri yra planuojamo, struktūrizuoto,
pasikartojančio fizinio aktyvumo subkategorija ir kurio pagrindinis tikslas yra pagerinti fizinę
būklę (PSO, 2018 m.).
Psichinė Sveikata
PSO apibrėžia psichinę sveikatą kaip "visiškos fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būklę,
o ne tik ligos ar negalios nebuvimą ..., kai asmuo realizuoja savo sugebėjimus, gali
susidoroti su įprastomis gyvenimo sąlygomis, gali dirbti produktyviai ir vaisingai ir gali
prisidėti prie savo bendruomenės "(PSO, 2001, p. 1).
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Praktika
Pagal Oksfordo žodyną (2018 m.) Praktika yra "idėjų, įsitikinimų ar metodų taikymas ar
naudojimas, o ne su juo susijusios teorijos; įprastinis būdas ką nors daryti, arba
numatoma procedūra".

Žemėlapių sudarymo metodika
Tikslas buvo nustatyti ir pristatyti Europos Sąjungos (ES) valstybių bendrąsias psichinės
sveikatos apsaugos kryptis ir praktiką, bei psichinės sveikatos ir fizinės veiklos sąsają.
Siekiant šio tikslo buvo atliktas bendras ES ir valstybių narių vykdomosios politikos
kartografavimas. Pradėta taikyti paieškos strategiją, apimančiąraktinių žodžių derinius
(pvz., "Psichinės sveikatos politika", "psichinė sveikata ir fizinis aktyvumas", "psichinė
sveikata ir gerovė", "sporto politika", "fizinė veikla", "mankštinimasis", "sveikata" "Psichinė
sveikata", "gerovė" ir kt.) į atitinkamas mokslines duomenų bazes ("Mokslo Tinklas",
"PsycINFO", "Scopus", "Google Mokslinčius", "Sport Discus") ir Europos Komisijos duomenų
bazes, siekiant surasti ir identifikuoti psichinės sveikatos, fizinių pratimų, sporto ir fizinės
veiklos politikas.
Be to, keturi kriterijai buvo įtraukti į šią peržiūrą, siekiant įtrauktiir praktiką: a) sportas,
fizinis aktyvumas, renginiai ar psichinės sveikatos festivaliai; b) terapinės schemos /
procesai, naudojantys sportą ir fizinę veiklą (vykdomi psichinės sveikatos struktūrose,
ligoninėse kt.); c) sąmoningumo ugdymo kampanijos, susijusios su šiomis sritimis, ir d)
psichinės sveikatos, sporto ir fizinės veiklos jungtys. Be to, kartografavimo procesas,
atliktas nuo 2017 m. Vasario iki rugsėjo mėn., 28 ES valstybėse ir Turkijoje, ieškantis
informacijos ir duomenų iš kelių organizacijų, praktikuojančių sportą ir fizinį aktyvumą
psichinės sveikatos padaliniuose, buvo naudojamasbuvo naudojamas kaip pradinis taškas
esamos praktikos tyrimui. Tikslinės šio žemėlapiogrupės buvo: 1) psichinės sveikatos srityje
veikiančios viešosios arba privačios organizacijos; 2) fizinės veiklos / sporto sektoriuje
veikiančios organizacijos ir subjektai; 3) mokslinių tyrimų ir švietimo įstaigos; 4) vietinės
valdžios institucijos; 5) Politikos ir sprendimų priėmėjai ir galiausiai 6) valstybės institucijos.
Visos organizacijos buvo patikrintos, o su praktika ir projekto tikslais susiję
dokumentaibuvo užfiksuoti. Trumpą žemėlapių rezultatų vaizdą galima rasti šioje
nuorodoje:
http://mensproject.eu/wpcontent/uploads/2018/03/MAPPING-FINALRESULTS.pdf. Galiausiai buvo atliktas išsamus tyrimas naudojant atitinkamus raktinius
žodžius (pvz., "Psichinė sveikata ir sporto veiklos praktikavimas", "sportas ir mankštinimasis
psichinės sveikatos sutrikimuose", "sportas kaip psichinės sveikatos gydymas" ir kt.), į
atitinkamas duomenų bazes ir interneto šaltinius (ES komitetų duomenų bazė ir kt.).
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ES institucijų ir valstybių narių politika ir politikos pasiūlymai
Per pastaruosius dešimtmečius dėmesys psichinei sveikatai padidėjo, kartu su Europos ir
tarptautinių organizacijų, bei politikos formuotojų susidomėjimu, kuriant politiką, tiesiogiai
veikiančią asmenis, sergančius psichinės sveikatos ligomis. Šiame dokumente pagrindinis
dėmesys skiriamas psichinės sveikatos politikos pristatymui Europos Sąjungoje ir ES
valstybėse. Psichinės sveikatos svarbą visuomenei ir sveikatos raidai ES piliečiams,pirmą
kartą pripažino Pasaulio sveikatos organizacija2001 m., kuri paskyrė pasaulio sveikatos
ataskaitą tik
psichinei sveikatai. Pasaulinė sveikatos diena (2001 m.) Pavadinimu
"Sustabdykime atskirtį - išdrįskime rūpintis" atkreipė dėmesį į būtinybę sustabdyti žmonių,
kenčiančių nuo psichinės sveikatos problemų,ignoravimą ir neįtrauktį į bendruomenę.
Pagrindinis Pasaulinės sveikatos ataskaitos "Psichinė sveikata: naujas suvokimas, nauja
viltis" (2001) pagrindinis tikslas buvo padėti visiems susijusiems veikėjams suprasti
neatsiejamą psichinės ir fizinės sveikatos santykį, ir jų daromą įtaką vienas kitam. Verta
paminėti, kad ataskaitoje teigiama, kad 2001 m. daugiau nei 40% šalių neturėjo psichinės
sveikatos politikos ir dar labiau stebina tai, kad daugiau kaip 90% šalių neturėjo psichinės
sveikatos politikos, apimančios vaikus ir paauglius (p. 3). Vis dėlto, pranešime buvo
teigiama, kad psichinės sveikatos politikos plėtojimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į
naują Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl žmonių, sergančių
psichinėmisligomis, apsaugos 1991 metais. Taip pat, verta paminėti, kad šioje ataskaitoje
pirmą kartą nustatytas ryšys tarp psichinės gerovės ir fizinės sveikatos (115 p.). Be to,
siekiant užtikrinti, kad ši iniciatyva ir toliau darytų įtaką, PSO sukūrė veiksmų planą, dėl
psichinės sveikatos spragų (mhGAP), kurio pagrindinis tikslas - įgyvendinti Pasaulio
Sveikatos ataskaitos rekomendacijas (PSO, 2003 m.).
Atsižvelgiant į dvi ankstesnes deklaracijas, kurios buvo pirmosios dėmesį skyrusios psichinei
sveikatai, PSO toliau teikė ataskaitas ir dokumentus, siekdama atkreipti dėmesį į psichinę
sveikatą ir to pasekoje, 2005 m. Europos Komisija parengė oficialią psichinės sveikatos
politiką, "žaliojo" rašto forma.
2002 m. PSO paskelbė ataskaitą "Psichinės sveikatos prevencija ir skatinimas", po kurios
2003 m. buvo parengta ataskaita ("Investavimas į psichinę sveikatą") ir 2004 m.
("Psichinės sveikatos skatinimas"). Šiose ataskaitose pabrėžiama, kad svarbu sutelkti
dėmesį į psichinę sveikatą, psichinės sveikatos ligų prevenciją ir psichinės sveikatos
propagavimą "bendrosiose" populiacijose. Taip pat, verta paminėti, kad šiuose
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dokumentuose psichinė sveikata yra apibrėžiama kaip gerovės ir veiksmingo bendravimo
bendruomenės pagrindas. Atsižvelgiant į pirmiau minėtą tendenciją ir siekiant padėti
politikos formuotojams vystyti psichinės sveikatos politiką ir veiksmų planus, PSO (2004 m.)
Išleido “Psichinės sveikatos politika, planai ir programos”.
Kaip jau minėta, 2005 m. buvo svarbūs psichinės sveikatos politikos formavimo metai.
Sausio mėn. PSO surengė psichinės sveikatos konferenciją, "Psichinės sveikatos deklaracija
Europai" ir patvirtino "Psichinės sveikatos veiksmų planą Europai". Pagrindinis tikslas buvo
sukurti psichinės sveikatos politikos plėtotę Europoje ir pasiūlyti veiksmus, kurių reikia
norint parengti politiką, kuri atitiktų psichinės sveikatos problemų turinčių asmenų
geriausius interesus. Siekdama nedelsiant reaguoti į šią iniciatyvą ir raginimą imtis veiksmų,
Europos Komisija paskelbė Žaliąjįraštą "Gyventojų psichinės sveikatos gerinimas: Europos
Sąjungos psichinės sveikatos strategijos link", siekiant prisidėti prie Europos Sąjungos
konferencijoje pateiktos sistemos įgyvendinimo. Politikoje pabrėžiama, kad susiduriant su
psichine sveikata, yra reikalingas visapusiškaspožiūris į intervencijos planą, todėl reikia
bendradarbiauti tarpusavyje, kad būtų nustatytas tinkamiausias ir novatoriškas gydymo
planas (5 p.). Kaip išvestinę priemonę, Europos Komisija pasiūlė pradėti ES psichinės
sveikatos platformos kūrimą, kuris skatintų skirtingų veikėjų tarpusavio bendradarbiavimą
(13 p.). Be to, PSO sukūrė Socialinės Sveikatos Komisiją, siekdama spręsti socialinius
veiksnius, dėl kurių kyla sveikatos problemos, galimos sveikatos ir psichinės sveikatos
nelygybė ir mergaičių ir moterų gerovė (CSDH, 2008).
2007 m. Europos sveikatos priežiūros sistemos ir politikos tarnybų observatorija,
bendradarbiaudama su PSO, paskelbė ataskaitą apie psichinės sveikatos politiką ir praktiką
visoje Europoje. Viena iš pagrindinių išvadų buvo ta, kad nors prastos psichinės sveikatos
poveikis yra akivaizdus, ir būtų galima manyti, kad politikos formuotojai daugiausia
dėmesio skirs psichinės sveikatos politikos plėtrai, kad būtų išvengta šio neigiamo poveikio,
mokslininkai nustatė, kad tokios politikos plėtra buvo prasta. Taip pat verta paminėti, kad
iki to laiko (2007 m.) 37% Europos šalių apskritai neturėjo psichinės sveikatos politikos
(241 p.). Be to, 2007 m. PSO paskelbė "Faktų lapą", skirtą stiprinti psichinės sveikatos
propagavimą ir teigiantį, kad psichinė sveikata yra gerovės pagrindas. Tikslas buvo
paskatinti visų šalių veikimą ir įtraukti visus susijusius subjektus į psichinės sveikatos
palaikymą ir patvirtinimą. Be to, "Psichikos sveikata Europoje" taip pat paragino Europos
valstybes ir politikos formuotojus investuoti į paramos mechanizmų, skatinančių visų
psichinę sveikatą, gerovę ir psichikos sutrikimų prevenciją, teikimą. Tuo pačiu
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metu,Europos šalys buvo raginamos užtikrinti visas psichinėmis ligomis sergančių žmonių
teises ir galimybes (p. 1).
2008 m. Briuselyje buvo surengta ES aukšto lygio konferencija, kurios metu buvo išleista a)
Europos psichinės sveikatos ir gerovės paktas, kuriamebuvo išdėstytospenkios prioritetinės
psichinės sveikatos sritys, kartu su b) faktu, kad būtina priimti lemiamą politinį žingsnį,kuris
užtikrintų, kad psichinė sveikata ir gerovė taptų pagrindiniu prioritetu (3 p.). Be to, tais
pačiais metais (2008 m.) buvo išleistos ES fizinės veiklos gairės. Gairėse pabrėžiama, kad
fizinis aktyvumas yra labai svarbus palaikant kognityvines funkcijas, mažinant depresijos ir
nerimo riziką, tobulinant savo įvaizdį ir savigarbą, bei pagerinant ne tik fizinio, bet ir
psichinio gyvenimo kokybę (3 psl. ) Be to, PSO ir Europos Komisija paskelbė ataskaitą apie
psichinėssveikatos politiką ir praktiką Europoje, siekdami įvertinti pažangą ES valstybėse,
po 2005 m. veiksmų plano deklaracijos. Rezultatai parodė, kad Europos Sąjungos valstybių
narių psichinės sveikatos plane nurodytų veiksmų kūrimas ir įgyvendinimas buvoįvairus.
Konkrečiau, rezultatai parodė, kad 21 iš 42 tyrime dalyvaujančių šalių parengė atskirą
psichinės sveikatos politiką, daugiau nei pusė 42 šalių priėmė naują psichinės sveikatos
politiką nuo 2005 m., o tik 4 šalys pranešė, kad neturi psichinės sveikatos politikos (11-15
psl.).
2009 m. PSO paskelbė Europos psichinės sveikatos, atsparumo ir nelygybės ataskaitą,
kurioje psichinė sveikata yra pagrindinis elementas atsparių piliečių ir bendruomenių
kūrimui. Be to, ataskaitoje teigiama, kad dėmesys psichinės sveikatos veiklai, daugiausia
dėmesio skiriant gyventojų gerovei, “yra svarbus poslinkis siekiant pripažinti propagavimo ir
prevencijos naudą, be to, pagerinti esamų sutrikimų gydymą"(6 p.). PSO teigė, kad
geresnė psichinė sveikata gali gerokai pagerinti individo asmeninį ir socialinį gyvenimą.
2011 m. PSO Europa paskelbė pranešimą apie ekonominės krizės poveikį psichinei
sveikatai, susijusį su socialiniu psichinės sveikatos kontekstu, kuriame pabrėžiama psichinės
sveikatos svarba sėkmingam Europos ekonomikos atsigavimui (2 p.).
2011 m. PSO išleido politiką "Sporto skatinimas ir sveikatos stiprinimas Europos Sąjungos
šalyse", kurioje pabrėžiama sveikatos stiprinimo veikla ir sporto svarba gyventojų gerovei.
Politika taip pat nurodė neįgaliųjų įtraukimą į sportą, tačiau daugiausia dėmesio buvo skirta
fizinei negaliai.
2013 m. ataskaitų apimtis padidino įstatymų leidėjų susidomėjimą psichine sveikata ir
gerove. Pirma, PSO paskelbė psichinės sveikatos veiksmų planą, pripažįstantį, kad psichinė
sveikata atlieka svarbų vaidmenį visuomenės sveikatos gerinimui, ir siekiantį užtikrinti
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lygybę pasitelkiant visuotinę sveikatos apsaugą ir pabrėžė prevencijos svarbą. Antra, PSO
paskelbė "Veiksmų Įrodymai"ataskaitą, investuojančią į psichinę sveikatą. Ataskaitoje
psichinės sveikatos skatinimas, apsauga ir atkūrimas vėl buvo pabrėžti kaip gyvybiškai
svarbūs ne tik asmeniui, bet ir bendruomenėms, bei visuomenėms (5 p.). Be to, ataskaitoje
teigiama, kad investicijos į psichinę sveikatą gali pagerinti gyventojų sveikatą ir gerovę,
apsaugoti žmogaus teises ir pagerinti ekonominį efektyvumą. Verta paminėti, kad autoriai
teigė, jog Europos apskritys neturėjo psichinės sveikatos įstatymų, arba jie buvo pasenę, o
tai, jų manymu, pažeidė psichinės sveikatos problemų turinčių individų žmogaus teises (16
p.). Trečia, 2013 m. Lietuvoje buvo surengta konferencija, kurioje vėl buvo atkreiptas
dėmesys į psichinės sveikatos svarbą gyventojų gerovei. Konferencijos metu buvo
pripažinta, kad nėra efektyvių veiksmų gerinančių gyventojų gerovę ir užkertančių kelią
psichinės sveikatos problemoms tarp Europos šalių, ir buvo skatinamas šio sektoriaus
bendradarbiavimas, siekiant įgyvendinti šiuos tikslus (2 p.). Be to, fizinės veiklos svarba
teigiamos psichinės sveikatos tvarumui ir gerovės skatinimui, buvo raginama Tarybos
rekomendacijoje "Sveikatos gerinimas naudojant fizinę veiklą įvairiuose sektoriuose".
Europos Komisija paskelbė psichinės sveikatos sistemų apžvalgą Europos Sąjungos
valstybėse, kurioje buvo atkreiptas dėmesys į politiką, skatinančią gyventojų psichinę
sveikatą. Be to, atlikus tyrimus buvo pateikta labai įdomi informacija apie psichinės
sveikatos politikos plėtojimą Europoje. Tiksliau, visos dvidešimt devynios šalys pranešė, kad
turi tam tikros formos psichinės sveikatos įstatymus. Tačiau Estija pranešė, kad neturi
psichinės politikos, nors jų bendrojoje veikatos programoje yra keletas nuorodų į psichinę
sveikatą, o Švedija ir Estija neturėjo savarankiškos psichinės sveikatos politikos. Kai kurios
šalys ką tik pradėjo kurti psichinės sveikatos politiką, pvz., Slovėnija, o kitos pranešė apie,
kad psichinė sveikata nėra laikoma prioritetu (Bulgarija ir Čekija). Tačiau verta paminėti,
kad ataskaitos pateikimo metu du trečdaliai dalyvaujančių valstybių buvo nustatę psichinę
sveikatą ir gerovę kaip prioritetą (456 psl.).
Galiausiai, atsakant į padidėjusį susidomėjimą ir dėmesį psichinei sveikatai, ES šalys 2013
m. pradėjo bendruosius veiksmus dėl psichinės sveikatos ir gerovės, bendradarbiaudamos
su 25 ES valstybėmis, Islandija ir Norvegija. Bendrų veiksmų tikslas buvo prisidėti prie
psichinės sveikatos ir gerovės, psichinių sutrikimų prevencijos, priežiūros gerinimo ir
psichikos
sutrikimų
turinčių
žmonių
socialinės
įtraukties
skatinimo
(https://ec.europa.eu/health /mental_health/eu_compass/jamhwb_en).

10
Rights
ContactInfo

2015 m. įvertinimo ataskaitoje, paskelbtoje po Europos sporto savaitės, buvo pripažinta
fizinio aktyvumo ir mankštinimosi svarba Europos piliečių gerovei, siekiant skatinti visų
piliečių dalyvavimą sporto veikloje. Be to, PSO paskelbė pranešimą apie psichinės sveikatos
veiksmų planą, kuriame psichinė sveikata laikoma vienu iš didžiausių Europos šalių
visuomenės sveikatos problemų. Be to, sukūrus bendruosius veiksmus dėl psichinės
sveikatos ir gerovės, buvo įsteigtas internetinis mechanizmas, pavadinimu“ES psichinės
sveikatos ir gerovės veiksmų kompasas” , skirtas rinkti, mainytis ir analizuoti informaciją,
stebėti politikos formavimą, veiklą ir praktiką, psichinę sveikatą ir gerovę tarp ES valstybių
narių (https://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass_en).

2016 m. buvo parengta Europos psichinės sveikatos ir gerovės veiksmų programa,
patvirtintanti, kad prieiga ir dalyvavimas kultūrinėje ir socialinėje veikloje, laisvalaikio
pramogos ir žalieji plotai skatina psichinę sveikatą ir gerovę (7 p.). Europos sistema
pasiūlė, kad psichinė sveikata "būtų įtraukta į visas politikos sritis visais lygmenimis, t. Y.
Tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu" (16 p.).
Galiausiai, ES psichinės sveikatos ir gerovės veiksmų kompaso metinė ataskaita (2016 m.),
pareiškė, kad viena iš svarbiausių ES valstybių problemų buvo netinkamas reagavimas į
psichikos sutrikimų turinčių žmonių poreikius (5 p.). Be to, autoriai teigė, kad
bendruomenės paslaugos buvo susijusios su "didesniu naudotojų pasitenkinimu, geresniu
dalyvavimu socialinėje veikloje ir gydymo laikymusi" (5 p.). Verta paminėti, kad per
praėjusius metus (2015-2016 m.) ES valstybių narių parengtoje veiklos analizėje buvo
pastebėta didelė pažanga, Europos pakto ir veiksmų programos nustatyto tikslo link.
Keletas šalių sukūrė ar atnaujino savo psichinės sveikatos įstatymus, tačiau autoriai teigė,
kad teisės aktų iššūkiai šioje srityje išliko(6 p.). Konkrečiau, kai kuriose šalyse vertinimas
buvo skirtas esamų psichikos sveikatos srities teisės aktų reformoms (pvz., Suomijoje,
Danijoje, Slovėnijoje, Italijoje, Nyderlanduose), kitose - dėl naujų teisės aktų rengimo
(pvz., Slovakijoje) ir kitose šalyse dėmesys buvo skirtas naujų koncepcijų įtraukimui į
esamus teisės aktus (pvz., Lietuvoje, Estijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Turkijoje).
Grafinis politikos
diagramoje.

formavimo

Europos

Sąjungoje

pavaizdavimas

pateikiamas

1

Aukščiau pateiktame pavaizdavime dėmesys buvo sutelktas ties Europos institucijų politikos
plėtojimu. Pristatyti psichinės sveikatos ir gerovės politikos plėtrą ES valstybėse narėse yra
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labai sudėtinga užduotis, gerokai padidinanti šio dokumento apimtį. ES valstybių narių
psichinės sveikatos politikos sąrašas pateikiamas 1 priede. Be to, aukščiau pateikta
diagrama atskleidžia, kad nors susidomėjimas sporto, fizinio aktyvumo ir fizinės veiklos
nauda sveikatai ir gyventojų gerovei buvo didelis, tačiau, politiniu lygiu nebuvo padaryta
daug. Tačiau, kai kuriose Europos šalyse yra parengtos gairės, o kai kurios iš jų jau įtraukė
fizinę veiklą kaip psichinės sveikatos sutrikimų turinčių žmonių gydymo schemos dalį.

ES institucijų ir ES valstybių narių praktika
Šios dalis tikslas - surasti ir atrinkti esamas praktikas fizinio aktyvumo ir psichinės sveikatos
srityje, apimančias vieną ar daugiau kriterijų, nurodytų metodologijos dalyje. Ši
dalisnesiekia įvertinti esamų praktikų, kurias parengė ir vykdė Europos institucijos ar
specialistai. Šiosdalies tikslas yra suteikti fizinio lavinimo ir psichinės sveikatos
specialistams, išsamų sąrašą praktikų, vykstančių įvairiose Europos Sąjungos valstybėse.
Egzistuojančios praktikos evoliucija, vertinimas ar tolesnis tobulėjimas yra daug
sudėtingesnė ir ambicingesnė užduotis, reikalaujanti įvairių profesijų specialistų vieningumo
ir kompetencijos.
Be to, kadangi daugumoje politikų nėra nustatytas aiškus skirtumas tarp fizinės ir psichinės
negalios, todėl buvo labai sudėtinga identifikuoti praktiką, susijusią su fizine veikla ir
mankštinimąsi psichinės sveikatos padaliniuose, apimančių keturis kriterijus, nustatytus
metodologijos dalyje. Verta paminėti, kad ne Europoje esančiose šalyse, pavyzdžiui,
Australijoje ar Kanadoje, aiškiai išskiriama psichinės sveikatos ligomis sergančių pacientų
praktika. Europoje šis skirtumas vis dar plėtojamas. Šio dokumento peržiūroje buvo
tiriamos tik Europos valstybių praktikos, kurios yra pateiktos 2 priede.
Kaip nurodyta 2 priedo lentelėje, buvo nustatytos 95 praktikos. Jungtinė Karalystė (13),
Ispanija(9) ir Airija(8), šios šalys buvo labiausiai nusipelniusios praktikoje, po kurių seka
Italija (7), Nyderlandai ( 7), Portugalija (6), Vokietija (5) ir Danija (5). Praktika nebuvo
rasta 5 šalyse (Kipre, Estijoje, Liuksemburge, Maltoje ir Švedijoje). Likusios šalys turėjo nuo
4 iki 1 praktikos. Verta paminėti, kad nenuostabu, kad daugelis praktikų buvo įsikūrusios
Jungtinėje Karalystėje, nes ji yra viena iš nedaugelio šalių, kurios parengė gaires psichinės
sveikatos specialistams ir gydytojams, įtraukti fizinę veiklą į savo gydymo schemą (pvz.,
Karališkasis Psichiatrijos Koledžas, 2018 m. Balandžio mėn. "Fizinė veikla ir psichinė

sveikata; Sveikatos apsaugos ministerija (2018 m.); Gerovės ir psichinės sveikatos gairės;
Pritaikymas mūsų sveikatai").
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Kitas svarbus elementas yra tai, kad pietų apskrityse (Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje,
Graikijoje) praktikabuvo vidutinio ir aukšto lygio, atsižvelgiant į tai, kad pietinės šalys,
visuomenės psichinės sveikatos klausimaisyra introvertės.

Taip pat svarbu paminėti, kad šie faktai atspindi mūsų tyrimų rezultatus su kriterijų ir kitais
apribojimais. Tai reiškia, kad gali egzistuoti ir kitos praktikos, kurios nebuvo nustatytos arba
neatitiko kriterijų, kurie buvo nustatyti šio straipsnio metodųdalyje.

Išvados / Pasiūlymai
Remiantis pirmiau pateiktomis išvadomis tiek politikoje, tiek praktikoje, akivaizdu, kad
visose srityse reikia dar daug nuveikti, kad psichinė sveikata būtų oficialiai susieta su fizine
veikla, sportu ir mankštinimusi. Politikos srityje akivaizdu, kad ryšys tarp psichinės
sveikatos paslaugų ir fizinio aktyvumo Europos valstybėse yra ribotas, o tik kelios valstybės
turi gaires ar programas, kurios palaiko šį ryšį. Taigi, visuose atitinkamuose sektoriuose
reikia, kad dėmesys būtų sutelktas į politikos kūrimą,kuri pabrėžtų psichinės sveikatos
skatinimo svarbą. Be to,svarbu, kad bendrieji tikslai būtų įgyvendinami naudojantis
atitinkamomis Europos Sąjungos rekomendacijomis ir valstybių narių pritaikyta politika.
Antrasis apžvalgos punktas buvo tai, kad Europos valstybių praktika, siejanti ir skatinanti
psichinę sveikatą ir fizinį aktyvumą, yra ribota. Todėl dėmesys turėtų būti skiriamas
psichinės sveikatos ir fizinio aktyvumo srities praktikos kūrimui ir perdavimui. Pavyzdžiui,
naudinga apsvarstyti duomenų bazės kūrimą, priemonė, kuri gali padėti specialistams
susipažinti su įvairiomis praktikomis ir įvertinti jų veiksmingumą, bendrauti su įvairiais šios
srities ekspertais.
Vis dėlto, kaip baigiamąją pastabą, verta paminėti, kad neseniai PSO ir Europos Sąjungos
psichinės sveikatos pabrėžimas sukūrė labai vaisingą aplinką. Ši aplinka gali padėti plėtoti
naujus bendradarbiavimus ir naujus ryšius šiuo labai svarbiu klausimu visiems Europos
piliečiams ir Europos ekonomikai.
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1 Priedas. Politikos lentelė
Kas

PSO

Psichinė sveikata: naujas supratimas, Pasaulio Sveikatos
Organizacija
nauja viltis. Pasaulio sveikatos ataskaita
"Sustabdykime atskirtį - išdrįskime
rūpintis".

Pasaulio Sveikatos
Organizacija

Nuoroda
http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pd
f?ua=1
http://www.who.int/world-healthday/previous/2001/files/whd2001_dare_to_care
_en.pdf

Psichinės sveikatos prevencija ir
skatinimas.
Investavimas į psichinę sveikatą

Pasaulio Sveikatos
Organizacija

http://www.who.int/mental_health/media/en/5

Pasaulio Sveikatos
Organizacija

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665

Psichinės sveikatos spragų veiksmų
programa
Psichinės sveikatos propagavimas:
sąvokos, nauji įrodymai ir praktika.

Pasaulio Sveikatos
Organizacija

Psichinės sveikatos politika, planas ir
programos.

Pasaulio Sveikatos
Organizacija

Pasaulio Sveikatos
Organizacija

Europos psichinės sveikatos deklaracija:
Pasaulio sveikatos
Susidūrimas su iššūkiais, sprendimų kūrimas
organizacijos

45.pdf

/87232/9789241564618_eng.pdf?sequence=1
http://www.who.int/mental_health/mhgap/en/

http://www.who.int/mental_health/evidence/en
/promoting_mhh.pdf
http://www.who.int/mental_health/policy/en/po
licy_plans_revision.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file
/0013/100822/edoc07.pdf

regioninis Europos
biuras

Psichinė sveikata: psichinės
sveikatosskatinimo stiprinimas.

Pasaulio Sveikatos
Organizacija

https://mindyourmindproject.org/wpcontent/uploads/2014/11/WHO-Statement-onMental-Health-Promotion.pdf

Psichikos sveikatos politika, planavimo ir
paslaugų vystymo informacinis lapas

Pasaulio Sveikatos
Organizacija

Kartos Spragos Užpildymas: Sveikatos
apsauga, vykdant veiksmus dėl socialinių
sveikatos veiksnių: galutinė ataskaita apie
socialinius sveikatos veiksnius

Pasaulio Sveikatos
Organizacija

http://www.who.int/mental_health/policy/servic
es/1_MHPolicyPlan_Infosheet.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665
/43943/9789241563703_eng.pdf;jsessionid=D9B
A7894B79DCF68249D48E5D9F70944?sequence=
1
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Europos psichinės sveikatos politika ir
praktika - problemų sprendimas.

Pasaulio sveikatos
organizacijos
regioninis Europos
biuras
Psichinės sveikatos integravimas į pirminę Pasaulio sveikatos
priežiūrą: pasaulinė perspektyva
organizacijos
regioninis Europos
biuras
Psichinė sveikata, atsparumas ir nelygybė Pasaulio sveikatos
organizacijos
regioninis Europos
biuras
Pasaulio
sveikatos
Ekonominių krizių įtaka psichinei sveikatai.
organizacijos
regioninis Europos
biuras
Sporto skatinimas ir sveikatos stiprinimas
Pasaulio sveikatos
Europos Sąjungos šalyse: politikos turinio
organizacijos
analizė, skirta veiksmams paremti
regioninis Europos
biuras
Psichinės sveikatos veiksmų planas 2013- Pasaulio sveikatos
organizacijos
2020 m
regioninis Europos
biuras
Europos psichinės sveikatos veiksmų planas Pasaulio sveikatos
organizacijos
2013-2020 m. (2013 m.)
regioninis Europos
biuras
Investavimas į psichinę sveikatą: veiksmų Pasaulio sveikatos
organizacijos
įrodymai
regioninis Europos
biuras

Europos psichinės sveikatos veiksmų planas Pasaulio sveikatos
organizacijos
2013-2020 m. (2015 m.)

regioninis Europos
biuras

Fizinė veikla, pagrindiniai faktai.

Pasaulio Sveikatos
Organizacija

Fizinis aktyvumas ir sveikata Europoje:
įrodymai veiksmams

Pasaulio sveikatos
organizacijos
regioninis Europos
biuras
Europos
SąjungosTaryba

Rekomendacijosl politikai, skatinančiai
sveikatą stiprinančią fizinę veiklą įvairiuose
sektoriuose
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file
/0006/96450/E91732.pdf

http://www.who.int/mental_health/resources/m
entalhealth_PHC_2008.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file
/0012/100821/E92227.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file
/0008/134999/e94837.pdf

http://www.euro.who.int/data/assets/pdf
file/0006/147237/e95168.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/106
65/89966/9789241506021_eng.pdf?sequence
=1

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_fi
le/0020/280604/WHO-Europe-Mental-HealthAcion-Plan-2013-2020.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/106
65/87232/9789241564618_eng.pdf?sequence
=1

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_fi
le/0020/280604/WHO-Europe-Mental-HealthAcion-Plan-2013-2020.pdf

http://www.who.int/news-room/factsheets/detail/physical-activity
http://www.euro.who.int/
data/assets/pdf_file/0011/87545/E8949
0.pdf

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ%3AC%3A2013%3A354%3A0001%3A000
5%3AEN%3APDF

Rekomenduojami politikos veiksmail

Europos Sąjungos
gairės - ES darbo
grupė "Sportas"
ir Sveikata"

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/poli
cy_documents/eu-physical-activity-guidelines2008_en.pdf

Sveikatą stiprinianti fizinė veikla

Europos Sąjungos
Komisija

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/lif
e_style/mental/docs/pact_en.pdf

Europos psichinės sveikatos ir gerovės
paktas

Europos
SąjungosKomisija
EuroposSąjungos
Komisija

https://ec.europa.eu/health/mental_health/eu
_compass/jamhwb_en

Bendrieji veiksmai dėl psichinės sveikatos ir
gerovės

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/docu
ments/ewos-2015-evaluation-report_en.pdf

Europos sporto savaitė - vertinimo ataskaita

https://www.mentalhealthandwellbeing.eu/assets
Prisijunk prie
/docs/publications/Framework%20for%20action_
veiksmų 19jan%20(1)-20160119192639.pdf
Psichikos sveikata
ir gerovė Europos Sąjunga

ES veiksmų planas dėl psichinės sveikatos ir
gerovės

Prisijunk prie
veiksmų Psichikos sveikata
ir gerovė Europos Sąjunga

https://www.mentalhealthandwellbeing.eu/as
sets/docs/publications/MHiAP%20Final.pdf

Žaliasis raštas–populiacijos psichinės
sveikatos gerinimas: Europos Sąjungos
psichihės sveikatos strategijos link

Europos Sąjungos
Komisija

https://ec.europa.eu/health/ph_determinants/
life_style/mental/green_paper/mental_gp_en.
pdf

Tarybos išvados "Europos psichinės
Europos Sąjungos
sveikatos ir gerovės paktas:
taryba
rezultatai ir ateities veiksmai
Europos Sąjungos valstybių narių psichinės EuroposSąjungos
sveikatos sistemos, psichinės gyventojų
Komisija
būklės grupės ir išmokos, kurių galima
tikėtis iš investicijų į psichinę sveikatą,
Europos psichinės sveikatos prevencijos ir
propagavimo profilis (EuroPoPP-MH).

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms
_data/docs/pressdata/en/lsa/122389.pdf

Baltasis Sporto Raštas
Europos 2010-2020 m. Strategija dėl
negalios: atnaujintas įsipareigojimas
laisvai Europai
Europos dimensijos sporto srityje kūrimas

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files
/mental_health/docs/europopp_full_en.pdf

Europos
SąjungosKomisija
Europos
SąjungosKomisija

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC039
1&from=EN
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
OM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APD
F

Europos Sąjungos
Komisija

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=COM:2011:0012:FIN:EN:PDF
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Neįgaliųjų teisių konvencija ir fakultatyvus
protokolas

Jungtinės Tautos

http://www.un.org/disabilities/documents/conve
ntion/convoptprot-e.pdf

Sporto vaidmuo kaip aktyvios socialinės
įtraukties šaltinis ir jo varomoji jėga

Europos
SąjungosTaryba

Psichinės sveikatos politika ir praktika
visoje Europoje. Psichinės sveikatos
priežiūros ateities kryptys

Europos
Observatorija

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2010:326:0005:0008:EN:PDF
%20
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/1066
5/107811/E89814.pdf?sequence=1

Austrija

Sveikatos politika Austrijoje

Sveikatos tikslai Austrijai

Visuomenės sveikata Austrijoje

OECD

Federalinė sveikatos ir https://gesundheitszieleoesterreich.at/website2017/wpšeimos reikalų
content/uploads/2017/05/health-targetsministerija
austria.pdf
Europos observatorija
Belgija

Sveikatos politika Belgijoje

“Sportas visiems” programa

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/
0004/153868/e95955.pdf

http://www.oecd.org/belgium/Health-Policy-inBelgium-February-2016.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/05_NatStrat_fina
al_EN.pdf

Belgijos nacionalinė gerovės darbe
strategija 2016-2020 m
Bulgarijos Sveikata 2020

https://www.oecd.org/els/health-systems/HealthPolicy-in-Austria-March-2017.pdf

Bulgarija
Kroatija
Kipras
Kipro Sporto
Organizacija

https://gateway.euro.who.int/en/countryprofiles/bulgaria/

http://ago.org.cy/archiki-selida/ago/

Čekijos Respublika
http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/files
/5/ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A
1ny%20%20p%C5%99%C3%ADlohy/AP%2003_
dusevni%20zdravi_.pdf

Nacionalinės sveikatos apsaugos ir paramos
bei ligų prevencijos strategijos
Danija

https://www.sum.dk/English/~/media/Filer%20%20Publikationer_i_pdf/2016/Healthcare-in-dk16-dec/Healthcare-english-V16-dec.ashx

Sveikatos priežiūra Danijoje

file:///C:/Users/user/Downloads/DNK-Denmark_GR_Ministry_of_the_Interior_and_Healt
h_2003-2003.pdf
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Estija
Estijos psichinės sveikatos ir gerovės koalicija
(VATEK)

http://vatek.ee/wpcontent/uploads/2016/05/WHO_eten_05689_Vaimse-tervisestrateegia_en_ED_C.pdf

Sporto Politika
http://www.kul.ee/en/activities/sport

Suomija

"Sporto Sveikatos Klubas" ("ACforH") atnaujintos gairės sveikatai stiprinti,
naudojant sporto veiklą klubo aplinkoje.
Politika ir jos vystymas

https://www.scforh.info

Švietimo ir Kultūros
http://minedu.fi/en/policies-and-developmentMinisterija
sport

Prancūzija

Psichinė Sveikata Prancūzijoje

https://santefrancais.ca/wpcontent/uploads/Argumentaire-sant---mentaleSK-EN.pdf

Sveikatos būklė ES Prancūzijoje

Nacionalinės fizinio aktyvumo ir fizinio
aktyvumo skatinimo rekomendacijos.

Vyriausybės ataskaita apie gerovę
Vokietijoje.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/stat
e/docs/chp_fr_english.pdf

Vokietija
https://www.sport.fau.de/files/2015/05/NationalFederalinė sveikatos Recommendations-for-Physical-Activity-andapsaugos ministerija Physical-Activity-Promotion.pdf
https://buergerdialog.gut-leben-in-

Vokietijos vyriausybė deutschland.de/SharedDocs/Downloads/EN/LB/G
overnment-Report-on-Wellbeing-inGermany.pdf?__blob=publicationFile

Sveikata Vokietijoje - svarbiausi įvykiai.

“Sportas visiems”
Ψυχική & Δημόσια Υγεία
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
- 2008 - 2012

https://www.rki.de/EN/Content/Health_Monitorin
g/Health_Reporting/HealthInGermany/Health-inGermany_most_important_developments.pdf?__b
lob=publicationFile

Graikija
Tesalijos universitetas http://www.athlisigiaolous.gr/uploads/Odigos%2
0diaxeirisis%20PAGO.pdf

Darbo, socialinės http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=37&
apsaugos ir gerovės
ministerija
file:///C:/Users/user/Downloads/ethniko%20drasi
s.pdf

Sveikatos ir socialinio
solidarumo ministerija
Vengrija
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Airija

Tegul Airija vaikšto. 2017-2020 m.
Strategijos ir veiksmų planas
Psichinė sveikata Airijoje: sąmoningumas ir
požiūris

Airijos Sportas

https://www.getirelandwalking.ie/_files/2017103
145513_626b84f6.pdf

Sveikatos tarnybos https://www.healthpromotion.ie/hpfiles/docs/HSP00612.pdf
vadovas
https://health.gov.ie/wpcontent/uploads/2014/03/HealthyIrelandBrochure
WA2.pdf

"Labas sveika Airija" - geresnės sveikatos ir
gerovės sistema.

https://health.gov.ie/wp-

Padarykime Airiją Aktyvia! Airijos
nacionalinis fizinio aktyvumo planas

Sveikatos apsaugos content/uploads/2016/01/Get-Ireland-Active-theministerija,
National-Physical-Activity-Plan.pdf
Transporto, turizmo ir
sporto ministerija
Italija
Latvija

Sporto Politikos Gairės 2004-2009

Latvijos Respublika

http://vvc.gov.lv/index.php?route=product/searc
h&search=Sports%20Policy%20Guidelines%20&c
ategory_id=60&sub_category=true&description=
true

Lietuva
Liuksemburgas
Malta
Olandija

Nacionalinis politikos dokumentas apie
artimų žmonių sveikatą

Sveikatos, Gerovės ir file:///C:/Users/user/Downloads/health-close-topeople.pdf
Sporto Ministerija
Norvegija

Gerovė ir visuomenės psichinė sveikata
vietos lygmeniu, Norvegijos politika.

Bendradarbiavimas dėl fizinio aktyvumo

Norvegijos sveikatos ir http://www.nordiskfolkesundhedskonference.dk/
priežiūros paslaugų media/1471/w1-arne-marius-fosse.pdf
ministerija
Ministerijos
Lenkija
Portugalija
Romėnija
Slovakija
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https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/
kilde/hod/red/2006/0002/ddd/pdfv/269037hod_kortversjon_engelsk.pdf

Slovėnija

Nacionalinė sveikatą stiprinančios fizinės
veiklos 2007-2012 metų programa

Sveikatos Ministerija

Fizinis aktyvumas sveikatai
Ispanija

Plan Integral para la Actividad Fisica Y El
Deporte

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageu
ploads/angleska_verzija_MZ/HEPA-Sloveniaprevod_ang.pdf
http://www.mz.gov.si/en/areas_of_work/public_h
ealth/healthy_lifestyle/physical_activity_for_healt
h/
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/planintegral/LIBRO-PLAN-AD.pdf

Švedija

Visuomenės sveikata ir sporto tikslai

http://www.government.se/government-

Vyriausybinės Švedijos policy/public-health-and-sport/public-health-andsport-objectives/
įstaigos
Šveicarija

Sveikatos vadovas Šveicarijoje

Sveikatą stiprinanti fizinė
Veikla suaugusiesiems,
Rekomendacijos Šveicarijai
Ne mobilios ligos ir fizinis aktyvumas
Geresnės Psichinės Sveikatos Manifestas

Federalinė viešosios http://www.migesplus.ch/fileadmin/Publikationen
/eng_GWW_web_1_.pdf
sveikatos tarnyba
Federalinė sporto
įstaiga

Šveicarijos atogrąžų ir
https://www.swisstph.ch/de/topics/nonvisuomenės sveikatos communicable-diseases/physical-activity/
institutas
Jungtinė Karalystė https://www.mind.org.uk/media/1113989/a-

Psichinės sveikatos
politikos grupė
Sporto ir poilsio psichinės sveikatos chartija

Psichinė Gerovė

file:///C:/Users/user/Downloads/hepa_Merkblatt_
Gesundheitswirksame_Bewegung_Erwachsene_E
N.pdf

manifesto-for-better-mental-health.pdf

Jungtinė Karalystė
JK Ministro Pirmininko
pavaduotojo
kanceliarija,
JK kultūros,
žiniasklaidos ir sporto
departamentas,
JK sveikatos
departamentas

https://www.gov.uk/government/news/deputyprime-minister-launches-mental-health-in-sportinitiative

JK nacionalinė
sveikatos tarnyba

https://www.nhsinform.scot/healthyliving/mental-wellbeing/five-steps-to-mentalwellbeing

https://www.nhsinform.scot/healthyliving/mental-wellbeing/five-steps-to-mentalwellbeing

https://www.gov.uk/government/consultations/ch
anges-to-mental-health-act-1983-code-of-practice
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https://www.gov.uk/government/publications/wel
lbeing-in-mental-health-applying-all-ourhealth/wellbeing-in-mental-health-applying-allour-health
https://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfo/trea
tments/physicalactivity.aspx

Gerovė ir psichinė sveikata: pritaikymas
mūsų sveikatai

JK visuomenės
sveikata

Fizinis aktyvumas ir psichinė sveikata

JK Karaliskasis
Psichiatrijos
Koledzas

Penki žingsniai link psichinės gerovės

JK NHS Škotijos
vyriausybė

https://www.nhsinform.scot/healthyliving/mental-wellbeing/five-steps-to-mentalwellbeing#get-active-for-mental-wellbeing

JK Škotijos
vyriausybė

http://www.gov.scot/Publications/2009/05/06154
655/0

Link Psichiskai Klestinčios Škotijos: 20092011 m. Politikos ir veiksmų planas

Psichinė sveikata Škotijoje: psichines ligas
http://www.gov.scot/Publications/2008/11/28152
patyrusių asmenų fizinės sveikatos ir
218/16
gerovės gerinimas
https://www.sportandrecreation.org.uk/policy/the
Įvadas į sporto ir poilsio psichinės sveikatos JK - sporto ir
-mental-health-charter/introduction-to-thechartiją
laisvalaikio aljansas mental-health-charter-for
JK- NHS

https://www.nhs.uk/conditions/stressanxiety-depression/exercise-fordepression/

Turkija
Turkijos Konstitucija

https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.
pdf
http://www.turkishculture.org/lifestyles/sports228.htm

Mankštinimasis dėl Depresijos
Konstitucijos 59 straipsnis "Sporto ir
arbitražo plėtra"
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2 Priedas: Praktikos lentelė
Šalis

Organizacija / subjektas

Praktikos Pavadinimas - Kategorija

Austrija

Pro Mente

Labdaros futbolo turnyras - sporto renginys

Belgija

Department of Movement and
Sports Sciences, Ghent University,
Ghent

Dalyvavimo sporto, fizinės
veiklos, socialinio kapitalo ir psichinė
sveikatos tarpusavio ryšys
nepalankioje padėtyje esančiose
bendruomenėse:
Tyrimai
Nuo kalėjimo iki CARE kampanijos
internacionalizacijos

Te Gek!

Sąmoningumo kampanija
Ups&Downs
Parantee- Psylos

Pasivaikščiojimai - fizinė veikla
Pajudėkime - fizinė veikla

Parantee- Psylos

Provincijos futbolo varžybos - sporto renginys
Kalendorius ir kita praktika
Sporto renginys žmonėms su psichine negalia
- Sporto renginys
Terapinis Plaukimas - fizinė veikla

Bulgarija

My World

Kroatija

PK Forca

Kipras

Cyprus Sports for all (AGO)

Čekijos R.

Bohnice Psychiatric Hospital.

Sporto programa žmonėms su specialiais
poreikiais - sporto veikla
Miesto iššūkis 2018 m. - fizinė veikla

Bohnice Psychiatric Hospital.

Spalvotas bėgimas - fizinė veikla

Vida

"Kaip eiti su mumis" - Fizinių pratimų
seminaras
Ateik ir sportuok su mumis - sporto renginiai

Czech Union of Sport
Danija

Opus
DAI-Sport
DAI-Sport in cooperation with
Municipalities
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Naudokis kūnu psichiatrijoje - fizinių pratimų
programa
Keletas praktikų - sporto ir mankštinimosi
programos
Sportas proto sąmoningumo projektui

Sports Festival for the Mind
IFK98/Fighters Idrætsfestiva

Sporto festivalis protui - Sporto ir
mankštinimosi programa
Keletas praktikų - sporto ir mankštinimosi
programos

Estija
Suomija
Pranzūcija

Vokietija

Finnish Confederation of Mental
Health
UNAFAM

Psichinės sveikatos čempionatas - sporto
renginys
Psycyclette – Sporto renginys

French Federation of Adapted
Sport

Sporto kalendorius - sporto ir mankštinimosi
programa

Schizo Espoir

“Žygis” - sporto renginys

Bicyle

Dviratis Regione - fizinio pratimo programa

Don Bosco Aschau am Inn

Sporto terapijos grupės - sportas kaip
nemokamas gydymas
Susidorojimas su stresu - Fizinių pratimų
seminarai

VGS
Disabled Rehabilitation Sports
Club Lölrrach

Sportas žmonėms su negalia - Sporto veikla

KSDEO EDRA

"Panattica" sporto renginys dėl psichikos
sutrikimų
Trijų taškų smūgis stigmai - sporto varžybas

EPAPSY
Graikija

NGO “Regeneration & Progress,”
with the exclusive support of the
Stavros Niarchos Foundation

Sporto takų programa - sporto ir edukacinio
informavimo veikla

Vengrija

A Revolution Hospital

Italija

Psychologists and
Psychotherapeutes in Vicenza and
Thiene.
Italian Sports Centre

Sporto terapija - sportas kaip nemokamas
gydymas
Sporto ir psichikos treniravimo/ EMDR
metodas - sporto veikla

Francesko Pisco
Psychiatric Users Association in
Ferrara, in collaboration with
public Mental r Department, the
Municipality of Ferrara and UISP,
the Italian Union Promoting Sport
for All
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Sporto ir marginalumo komisija - sporto
veikla
Judantis sąmoningumas–mankštinimosi
programa
Sportas: galimas kelias į socialinę aprėptį ir
gyvenimo kokybę
Sporto veikla kaip studijų ir tyrimų dalis

Airija

Italian Union of Sport for All UISP

“Matti per il calcio” – Sporto renginys

Italian Union of Sport for All
(UISP) – Volleyball, and UISP
Valle d’Aosta
Servizio Sanitario Regionale
(Emilia-Romagna)

“Palio di Sant’Orso” – Sporto renginys

Mental Health Ireland
The Gaelic Athletic Association
The Irish Sports Council
the National Centre for Youth
Mental Health
The Irish Rugby Football Union,
Rugby Players Ireland
State of Mind Ireland
Cycle Against Suicide
Ulster University, in partnership
with leading charity State of Mind
Ireland
Several Authors

MÀT – Settimana della Salute Mentale –
Sporto veikla kaip psichinės sveikatos
savaitės dalis
Miškas sveikatai –mankštinimosi programa
Sveikų klubų projektas (HCP) - sporto ir
informavimo veikla
Sporto tarybos iššūkis –mankštinimosi
programa
"Mąstykime Drąsiai" - sąmoningumo
projektas
Spręskime savo jausmus - sąmoningumo
projektas
Proto būklė - švietimo ir sąmoningumo
projektas
Minkime pieš savižudybes - sporto renginys
Sporto ir psichinės sveikatos programa Sporto veikla
Psichinės sveikatos ir gerovės intervencijos
sporto srityje - "Pipiras"
Dvasinis augimas ar meditacija judėjimui fizinių pratimų seansas

Latvija

Solvita Zemīte

Lietuva

Zarasai Social Care Home

Sportinė veikla - sportas kaip nemokamas
gydymas

Liuksemburgas
Malta
Olandija

SportGGZ

Aš esu minčių bėgikas–mankštinimosi
programa
Palikime savo išsekimą - mankštinimosi
programos
Judėkime dėl savo smegenų - komunikacijos
ir sąmoningumo platforma
Judinkime savo būklę, tampkime akivaizdžiai
aktyviais. - Fizinių pratimų programa
Geresnis balne–mankštinimasis kaip
papildoma terapija

Stap Uit De Burnout
Bewegen voor je Brein
Various Rotterdam Organizations
Dennis Timp
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Lenkija
Portugalija

GGz Centraal
Professional Association Running
Therapy Netherlands
Foundation “Disabled and
Awaiting Help”
ANARP
AFUA

Romėnija
Slovakija
Slovėnija

Ispanija

National Federation of Mental
Illness Rehabilitation Entities
Association for the Support of
Depressive and Bipolar Patients
GIS – Irmãs Hospitaleiras
Fundação S. João de Deus - Casa
de Saúde do Telhal
National University of Physical
Education and Sport
ZPP Radost

FEAFES- FAISEM
Nueva Luz
Clubojanco

"Laisvalaikio dizainas ir planavimas"- švietimo
kursas
Šokių ir judesių elementai –mankštinimasis
kaip papildoma terapija
Pingpongo turnyras - sporto renginys
Sporto veikla - sportas kaip papildoma
terapija
Sporto veikla - sportas kaip papildoma
terapija
Sportas/laislavaikio veikla - sportas kaip
papildoma terapija
CLUB DUERO – Sporto veikla
Andalūzijos sporto ir psichinės sveikatos
čempionatas - sporto renginys
"Psichinė sveikata su sportu" lenktynės sporto renginys
Sporto ir psichinės sveikatos renginiai sportas ir mankštinimasis kaip papildoma
terapija
“Tiquitaca”dėl psichinės sveikatos Sportorenginys
“Pamišęs dėl šūvio”- Sporto renginys
“Vaikščiojimas” – fizinių pratimųprograma
Laipiojimas - fizinių pratimų programa

Artvin Coruh University

Sporto veikla

ZPP Radost
Slovenian Association for Mental
Health
ALTRA-Committee for Mental
Health News
Society for Mental Health and
Creative Spent Free Time "VEZI"
Fundacion INTRAS
FAISEM
Association of Mental HealthFEAFES-HUELVA
AEDIR- Spanish Sports
Association for Integration and
Recovery
FAISEM

Švedija
Turkija

Be limitų - sporto veikla
Bėkime, kadpasijaustumėme geriau mankštinimosi programa
IX integruoto sporto varžybos - sporto
renginys
Projektas "Spręskime Stigmą" - sporto
renginys
Socialiniai-profesiniai vienetai - Sportas kaip
papildoma terapija
Vaikščiokime dėl psichinės sveikatos mankštinimosi programa
Activities Espaço d'Arte – Fizinio aktyvumo
sesija
“Stigmą iš žaidimo” – Sporto renginys
Golfas – Sporto veikla
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JK

Capoeira4Refugees

“Capoeira” programapabėgėlių vaikam –
fizinių pratimų programa

Mental Health Foundation

Kaip rūpintis savo psichine sveikata
naudojant mankštą - gairės
Magistrantūros Sporto, mankštinimosi
programa ir psichinė sveikata - švietimo
kursai
Psichinė sveikata ir fizinė veikla - sporto ir
mankštinimosi programos
Sporto ir laisvalaikio aljansas (SRA), Sporto ir
laisvalaikio psichinės sveikatos chartija Sporto ir mankštinimosi programos
Kelios praktikos - sporto renginių ir fizinių
pratimų programos
17 minučių man - informavimo kampanija

Edge Hill University
Sport England
UK Coaching (in alliance with
MIND)
MIND- For Better Mental Health
England Athletics (in cooperation
with MIND)
England Athletics (in cooperation
with MIND)
Physical Exercise program and
health alliance
Heads Together Org.
Sport in Mind Org.
British University and College
Sports
MeUnited
Sport England
Orientacinė ES
praktika

In sport Project
MENS Project
EVENTS Project
1st European Sports Festival
European Culture and Sport
Organization
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"Bėk ir Kalbėk" - mankštinimosi programos ir
sąmoningumo projektas
"Psichinės sveikatos futbolo rinktinė" - sporto
renginys
Kelios praktikos - sporto renginių ir fizinių
pratimų programos
Kelios praktikos - sporto renginiai ir
mokomieji seminarai
Studentų protas - gairės ir planavimas
Mes Susivieniję - Sporto veikla
Atvejų analizė - keitimasis žiniomis ir
sąmoningumu
Sportas + - keletas sporto renginių ir veiklų
"Gyvenimas kaip dviratis" - ES informavimo
kampanija
1-asis Europos sporto ir mankštinimosi
renginys dėl psichinės sveikatos Atėnuose,
kuriame dalyvavo pacientai iš 15 šalių
Sporto renginių ir fizinių pratimų programos
penkiose šalyse
"Svajonių Pasaulio Taurė 2018" - sporto
renginys

Šaltiniai
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Įžanga
Per pastaruosius dešimtmečius Europoje pastebėtas spartus psichinių ligų
padidėjimas. Tiksliau, psichinė sveikata yra atsakinga už beveik 20% ligų naštos
Europoje, o psichinės sveikatos sutrikimus patiria vienas iš keturių žmonių. Be
to, 6 iš 20 šalių, kuriose didžiausias savižudybių skaičius pasaulyje, yra Europos
regione (WHO, 2017).
Žmonės su psichinės sveikatos problemomis, tokiomis kaip nerimas, depresija,
šizofrenija ir bipoliniai sutrikimai, stengiasi pagerinti savo gyvenimo kokybę,
taikant skirtingus gydymo būdus. Nors keletas neseniai atliktų klinikinių tyrimų
įrodė fizinio aktyvumo, kaip alternatyvios prevencinės strategijos, naudą
psichinių ligų gydymui (pvz., Firth ir kt., 2015; Rosenbaum ir kt., 2014) tačiau,
daugelis medicinos specialistų nepalaiko fizinio aktyvumo naudingumo. Jie
tvirtina, kad fizinė veikla nėra veiksmingas psichinių ligų (išskyrus depresiją)
gydymo metodas.
Be to, naujausi tyrimai parodė, kad fizinis aktyvumas / mankštinimasis gali pagerinti
fizinę ir psichinę sveikatą asmenims, sergantiems sunkia depresija ir psichozės
sutrikimais (Firth et al., 2015; Rosenbaum ir kt., 2014 m.). Nustatyta, kad fizinis
aktyvumas / fizinis krūvis sumažina klausos haliucinacijas ir pagerina miego būklę bei
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pakelia savigarbos lygį asmenims, su diagnozuota šizofrenija (Firth et al., 2015, Kimhy
ir kt., 2015).
Panašiai, psichinės sveikatos sutrikimų turinčių žmonių tyrimai rodo, kad fizinė veikla ir
fizinio aktyvumo programos yra svarbios siekiant pagerinti jų fizinę sveikatą.
Literatūroje teigiama, kad psichinėmis ligomis sergantys žmonės miršta nuo 16 iki 20
metų anksčiau, nei gyventojai turintys sunkumų dėl prastos medicininės priežiūros,
prastos mitybos, vaistų sukelto svorio prieaugio, didelio svorio padidėjimo, rūkymo ir
fizinio aktyvumo stokos (Saha et al. 2007).
Galiausiai, fizinė veikla yra laikoma veiksminga psichinių sutrikimų gydymo
priemonė, nes ji yra: a) ekonomiškai naudinga alternatyvi strategija tiems, kurie
nenori vartoti vaistų arba kurie negali gauti gydymo, (b) turi minimalų
nepageidaujamą šalutinį poveikį, (c) gali tęstis neribotą laiką (d) gali vienu metu
gerinti fizinę ir psichinę sveikatą bei kovoti su psichinėmis ligomis (Taylor &
Faulkner, 2010).

Problemos išdėstymas
Pozicijos išdėstymo tikslas yra aptarti teigiamą fizinio aktyvumo / mankštinimosi
poveikį, pavyzdžiui: aerobinų pratimų, vaikščiojimo, jogos ir kt asmenims, turintiems
psichinės sveikatos problemų. Tiksliau moksliniai tyrimai bei klinikiniai tyrimai parodė,
kad fizinis aktyvumas ir fiziniai pratimai turi teigiamą poveikį įvairiems psichologiniams
aspektams, tokiems kaip savigarba, meistriškumo jausmas, nerimas ir depresija bei
įvairios sunkios psichinės ligos, tokios kaip šizofrenija , šizo-afektiniai sutrikimai ir
bipoliniai sutrikimai. Be to, yra įrodymų, kad psichiškai sergantiems žmonėms,
sistemingai užsiimantiems fizine veikla / fizinio aktyvumo programomis, pagerėja jų
fizinė ir psichinė būklė, bei jų gyvenimo kokybė.
Tarptautinė funkcionavimo, negalios ir sveikatos klasifikacija - ICF (PSO, 2001 m.) buvo
naudojama kaip pagrindinė šio politikos dokumento sistema (Khan & Pallant, 2011).
ICF sukūrė Pasaulinę sveikatos organizaciją (PSO), kuri bendradarbiaudama su
įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis keliose šalyse ir kultūrose pakeitė pasenusią
tarptautinę negalios ir neįgaliojo klasifikaciją (ICIDH) (Jelsma, 2009 m.). Bendra ICF
koncepcija "sujungia" medicininius ir socialinius aspektus į "bio-psichosocialinį modelį" ir
žiūri į negalias per biologinių, asmeninių ir socialinių veiksnių sąveiką (Li et al., 2016).
Negalia yra paaiškinta kaip asmens savarankiško funkcionavimo sumažėjimas, sukeltas
tokių ligų kaip: psichinės sveikatos sutrikimai, stuburo smegenų traumos ir kt, dėl kurių
individai patiria veiklos apribojimus ir dalyvavimo apribojimus jų kasdieniame gyvenime.
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Pagrindiniai apibrėžimai
Psichinė sveikata
Psichinė sveikata yra apibrėžiama kaip gerovės būklė, kurioje kiekvienas žmogus
suvokia savo potencialą, gali įveikti įprastą gyvenimo stresą, dirbti produktyviai
ir gali prisidėti prie savo bendruomenės (WHO, 2004)
Teigiamas psichinės sveikatos aspektas yra pabrėžiamas WHO pateiktos
konstitucijos sveikatos apibrėžime: "Sveikata yra visiškos fizinės, psichinės ir
socialinės gerovės būklė, o ne vien ligos ar negalios nebuvimas". Psichinė
sveikata yra mąstymo, bendravimo, mokymosi, atsparumo ir savigarbos
pagrindas. Psichinė sveikata taip pat yra raktas į santykius, asmeninę ir emocinę
gerovę bei indėlį į bendruomenę ar visuomenę.
Psichinė sveikata susijusi su veiksmingu funkcionavimu kasdienėje veikloje,
vedančia į produktyvią veiklą (darbą, mokyklą, globą), sveikus santykius ir
sugebėjimą prisitaikyti prie pokyčių ir susidoroti su nelaimėmis.

Fizinis aktyvumas - mankštinimasis
WHO fizinį aktyvumą apibrėžia kaip bet kokį kūno judėjimą, sukeltą skeleto
raumenų ir kuriam reikia energijos sąnaudų, įskaitant veiksmus, atliekamus
dirbant, žaidžiant, atliekant namų darbus, keliaujant ir vykdant rekreacinius
užsiėmimus. Reguliarus vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas, pvz.,
vaikščiojimas, važiavimas dviračiu ar kontaktinis sportas, turi didelę naudą
sveikatai (WHO, 2017 m.).
Sąvoka "fizinis aktyvumas" neturėtų būti painiojama su "mankštinimusi", kuris
yra planuojamo, struktūrizuoto, pasikartojančio fizinio aktyvumo subkategorija,
juo siekiama tobulinti ar išlaikyti vieną ar daugiau fizinio pasirengimo
komponentų. Be mankštinimosi, bet kokia kita fizinė veikla, atliekama
laisvalaikiu, važiavimas į darbą dviračiu, ar fizinė veikla kaip darbo dalis, turi
naudos sveikatai. Be to, vidutinio ir aukšto intensyvumo fizinis aktyvumas
pagerina sveikatą (WHO, 2017 m.).
Fizinis aktyvumas skatina gerovę, fizinę ir psichinę sveikatą, užkerta kelią
ligoms, gerina socialinį ryšį ir gyvenimo kokybę, teikia ekonominę naudą ir
prisideda prie aplinkos tvarumo. Daugelis šių privalumų gali būti naudingos
bendruomenėms, kurios palaiko sveiką gyvenseną skatinančią fizinę veiklą,
įvairiomis prieinamomis ir įperkamomis priemonėmis. Toronto fizinio aktyvumo
chartija (2010 m.) apibūdina keturis veiksmus, grindžiamus devyniais
pagrindiniais principais, ir yra raginimas visoms šalims, regionams ir
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bendruomenėms siekiant didesnio politinio ir socialinio įsipareigojimo remti
sveikatą stiprinančią fizinę veiklą visiems (Bull, Gauven, Bauman , Shilton, Kohl,
& Salmon, 2010).

Sportas
Veikla, apimanti fizinį krūvį ir įgūdžius, kai asmenys ar komandos konkuruoja
tarpusavyje dėl pramogos. Sportas suteikia galimybę žmonėms konkuruoti
įvairiuose sportiniuose renginiuose ("Oxford Living Dictionary").
Sportas - pagal tam tikras taisykles organizuojama žmonių veikla, derinant
fizinius ir intelektinius gebėjimus, skirta varžymuisi, laisvalaikio praleidimui,
įvairių įgūdžių lavinimui, taip pat pasiruošimas šiai veiklai ir to pasiruošimo metu
atsirandantys tarpusavio santykiai. Sportu siekiama varžytis, stiprinti sveikatą,
gauti moralinį ir materialinį pasitenkinimą, taip pat atlygį, išreikšti save,
tobulintis, siekti garbės ir šlovės (Vikipedija).

Motyvacija
Reguliarus dalyvavimas fizinėje veikloje ir mankštinimosi programose gali padėti
asmenims su lengvais ir sunkiais psichinės sveikatos sutrikimais pagerinti jų fizinę ir
psichinę sveikatą, bei jų gyvenimo kokybę.

Metodai/Procedūra
Šios sekcijos tikslas buvo nustatyti bendras gaires, pagrįstas naujausiais
moksliniais įrodymais, palaikančiais fizinio aktyvumo ir mankštinimosi poveikį
asmenims, turintiems psichinės sveikatos problemų. Norint pasiekti šį tikslą,
literatūros apžvalga buvo atlikta vadovaujantis "Acley, Swan", "Ladwig" ir "Tucker"
(2008 m.) gairėmis. Pagal Ackley ir kt. (2008), skirtingų tipų moksliniams
klausimams atsakyti reikalingi skirtingų tipų tyrimai. Remiantis įrodymų lygiu
(LOE), dažnai vadinamu įrodymų hierarchija, pateikiami skirtingos metodologinės
kokybės tyrimai. Didžiausias įrodymų lygis pateikiamas sisteminiuose
patikrinimuose arba meta-analizėse, po to atliekami atsitiktinių imčių kontroliniai
tyrimai (RCT), kontroliniai bandymai be atsitiktinių imčių (kvazi-eksperimentiniai)
ir kt, tuomet atliekamos sisteminės apžvalgos, apimančios fizino aktyvumo ir
mankštinimosi intervencijas, siekiant gydyti asmenis psichinės sveikatos
probemomis. Buvo įdiegta plati paieškos strategija, įskaitant raktinių žodžių
junginių paiešką "Scopus","PubMed" ir "Cochrane Library "duomenų bazėse (pvz.,
"Fizinis aktyvumas", "mankštinimasis", "sveikata", "poilsis", "psichinė sveikata",
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"psichinės sveikatos problemų turintys pacientai", "peržiūros tyrimai",
“demencija”, “bipolinis sutrikimas ","nerimo sutrikimas", "depresija”).

Literatūros apžvalga
Mankštinimosi ir depresijos santykis: tyrimų įrodymai
Mankštinimosi poveikis depresijai buvo tiriamas keletą dešimtmečių, o literatūros
kiekis per pastaruosius keletą metų gerokai išaugo.
Fizinis aktyvumas ir mankštinimasis yra rekomenduojamas kaip viena iš galimų
klinikinio gydymo alternatyvų, kuri turėtų būti pasiūlyta pacientams, kuriems
pasireiškia depresiniai simptomai ar lengva arba vidutinio lygio depresija
(Cleare, Pariante, Young, Anderson, Christmas, Cowen et al. 2015 m.,
Ekekekakis, 2015 m.). Ši rekomendacija pagrįsta prielaida, kad mankštinimasis
gali būti psichoprofilaktinis veiksnys gydant pacientus, kurie taip pat turi
psichinių ir fizinių sveikatos problemų derinį. Mankštinimosi terapija taip pat
pagerina kūno įvaizdį, paciento gebėjimą susidoroti su neigiamomis emocijomis,
šeimos ir darbingumo kokybę bei jų kasdienio gyvenimo nepriklausomybę
(Knapen, Vancamfort, Morien, & Marchal, 2015). Naudodami kitokį požiūrį,
Stubbsas, Vancampfortas, Firtas, Schuchas, Hallgrenas, Smithas (2018 m.)
analizavo 42,469 pacientus, nagrinėdami elgesio ir depresijos asociaciją, jie
naudojo skirting-tipų tyrumo metodą ir jo metu gautus duomenis. Gauti
duomenys buvo analizuojami Pasaulio sveikatos organizacijos tyrime,
nagrinėjant globalų senėjimą ir suaugusiųjų sveikatą. Rezultatai parodė, kad
savarankiškai užregistruotas sėslus gyvenimo būdas turėjo neigiamą sąsają
depresija. Tiksliau sakant, žmonės kenčiantys nuo depresijos praleidžia 30
minučių (vyresni nei 65 metų žmonės 35 minutes) per dieną daugiau sėdint, nei
sveiki, depresija nesergantys, individai. Ryšys tarp sėdėjimo ir depresijos stiprėja
didėjant sėdėjimo per dieną laikui, ypač kai sėdėjimas viršija 8 valandas per
dieną.
Remiantis ankstesnėmis išvadomis, Karališkoji Australijos ir Naujosios Zelandijos
psichiatrų kolegija (Malhi, Bassett, Boyce, Bryant, Fitzgerald, Fritz ir kt., 2015)
pranešė, kad mankštinimosi stoka yra laikoma "agentu, galinčiu neigiamai
paveikti nuotaiką", todėl mankšinimasis turėtų būti laikomas “nuliniu žingsniu”
laipsniškame psichinių sutrikimų gydyme: “tiek nuotaikai, tiek bendrajai
medicininei gerovei gerinti, pacientai propaguojantys sėdimą gyvenimo būdą,
turėtų reguliariai sportuoti "( 1119 psl.). "Pirmasis žingsnis" gydyme
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(psichologinės terapijos arba farmakoterapijos) turėtų būti pradėtas tik tuo
atveju, jei "nulinis žingsnis" nėra pakankamai efektyvus (Ekkekakis & Murri,
2017, p. A2)
Remiantis plačiomis klinikinėmis ir teorinėmis žiniomis apie mankštinimąsis ir
depresiją, mokslininkai pastebėjo, kad mankštinimasis gali skirtingai įtakoti
skirtingus depresijos lygius. Teigiamas mankštinimosi poveikis depresiniams
simptomams ir depresijai yra patvirtintas mokslininkų. Be to, neseniai atlikti
meta-analiziniai ir apžvalginiai tyrimai parodė, kad mankštinimasis gali sumažinti
depresijos sunkumą tarp suaugusiųjų, sergančių sunkia depresija (Nasstasia,
Baker, Halpin, Hides, Lewin, Kelly, & Callister, 2018). Atsižvelgiant į dabartinių
psichologinių ir farmakoterapinių gydymo būdų apribojimus ir prieinamumą,
būtina kuo skubiau išplėsti gydymo galimybes jaunimui, kenčiančiam nuo
sunkios depresijos. Kadangi, yra ryškių, mankštinimosi įtakos skirtingiems
depresijos lygiams, skirtumų, Kanados nuotaikų ir nerimo sutrikimų gydymo
tinklas (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments) rekomendavo
mankštinimasį kaip "pirminę monoterapiją lengviems ir vidutinio sunkumo
depresijos sutrikimas lengvinti ir antrinį, papildomą gydymą vidutinei ir sunkiai
depresijai gydyti "(p. 579).
Be to, metaanalizės ir apžvalgos tyrimai patvirtina, kad fizinis krūvis yra
įrodymais pagrįstas depresijos gydymas (Schuch, Vancamproft, Richards,
Rosenbaum, Ward & Stubbs, 2016). Didesnis teigiamas fizinio aktyvumo
intervencijų poveikis depresija sergantiems žmonėms pasireiškė tada, kai
individai užsiiminėjo aerobine vidutinio ar aukšto intensyvumo mankšta,
prižiūrimi fizinės veiklos specialistas. Tuo remiantis, manoma, kad fizinis
aktyvumas sukelia svarbų antidepresantinį efektą, kuris padeda depresija
sergantiems žmonėms. Kai kuriais atvejais, anksčiau atlikti tyrimai nenurodė
jokio mankštinimosi poveikio depresijai, tačiau yra galimybė, kad pastarosios
metaanalizės netinkamai įverto mankštinimosi naudą, dėl paskelbtų tyrimų
nešališkumo (Ekkekakis, 2015 m.). Galiausiai moksliniai tyrimai patvirtino, kad
netgi reguliarus aktyvaus laisvalaikio praleidimas yra siejamas su sumažėjusia
depresijos rizika (Harvey, Øverland, Hatch, Wessely, Mykletun, & Hotopf, 2018).
Didžioji šio, apsauginio poveikio nuo depresijos, dalis buvo pastebėta esant
mažam fiziniam aktyvumui, nepriklausomai nuo depresijos simptomu
intensyvumo. Nustatyta, jog 12 procentų būsimų depresijos atvejų būtų buvę
galima išvengti, jei visi dalyviai būtų užsiėmę bent 1 valanda fizinio aktyvumo
per savaitę.
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Mankštinimosi ir nerimo santykis: tyrimų įrodymai
Nors tik keletas gyventojų apklausų įvertina nerimo sutrikimus, gyvenimo būdo
pokyčiai (tokie kaip fizinio aktyvumo padidėjimas) gali būti teigiami gydymo
būdo papildymai. Petruzzello atlikta meta-analizė, nagrinėjanti mankštinimąsi ir
nerimo mažinimą, (1991 m.) parodė, nedidelį/vidutinį fizinio aktyvumo programų
poveikį nerimui. Wipfli, Rethorst ir Landers atlikta metaanalizė (2008 m.) tyrė
manakštinimosi įtaką nerimui ir nustatė, žymų nerimo simptomų sumažėjimą
grupėse, kuriuos užsiiminėjo reguliaria fizine veikla. Be to, grupės, užsiimančios
fizine veikla, parodė didesnį nerimo simptomų sumažėjimą, nei grupės,
naudojančios alternatyvias nerimo sutrikimų gydymo formas.
Aktyvų gyvenimo būdą propoguojantiems asmenims pasireiškia mažiau nerimo
simptomų, lyginant su neaktyviais individais, (Azevedo Da Silva ir kt, 2012m).
"Jayakody Gunadasa" ir "Hosker" (2014 m.) nustatė, kad mankštinimasis gali
sumažinti nerimo sutrikimų simptomus, tokius kaip: panika ir socialinė fobija.
Tačiau, jie negalėjo padaryti išvadų apie optimalų rėžimą ir mankštinimosi
intensyvumą.
Naudodamas Nacionalinės JAV Sergamumo Apklausos (National Comorbidity
Survey in US) metu surinktus duomenis Goodwin (2003 m.) nustatė nerimo
sutrikimų diapazoną ir jų ryšį su fiziniu aktyvumu. Rezultatai parodė didelę
sąsają tarp reguliaraus fizinio aktyvumo ir depresijos, panikos priepuolių,
socialinės fobijos, specifinių fobijų ir agorafobijos paplitimo. Be to, šiame tyrime
buvo įrodymų remiančių dozės-atsako efektą: fiziškai aktyviausi asmenys
pranešė apie mažiausią psichinių sutrikimų paplitimą.
Herring, O'Connor ir Dishman (2010) atliko sistemingą tyrimą, kurio metu buvo
mankštinimasis buvo naudojamas kaip nerimo simptomų gydymo būdas,
sergantiems lėtinėmis ligomis. Jie rando daug žadančią naują mokslinių tyrimų
sritį, kuri turi potencialą padėti daugeliui pacientų, susidoroti su nerimo
simptomais. Be to, Herring, Jacob, Suveg, Dishman ir O'Connor (2012) atliko
intervencinį tyrimą su pacientais, kuriems diagnozuotas apibendrintas nerimo
sutrikimas. Tyrėjai pastebėjo, kad grupė pacientų, kuri mankštinosi (aerobinės
treniruotės ir pratimai su svoriais), pademonstravo nerimo simptomų
sumažėjimą, lyginant pacientų nesimankštinančiomis pacientų grupėmis.
Galiausiai, pagal mankštos psichologijos literatūrą, fizinio aktyvumo sukeltas
nerimo simptomų sumažėjimas tęsiasi ilgiau, lyginant su privačiu konsultavimu
ar medicininiu gydymu. Mankštinimasis gali padėti žmonėms įgyti atsparumą
stresui. Asmenys, reguliariai dalyvaujantys fizinėje veikloje, gali geriau susidoroti
su kasdieniais sunkumais ir stresinėmis situacijomis.
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Mankštinimosi ir šizofrenijos santykis: tyrimų įrodymai
Fizinis aktyvumas ir mankštinimasis yra labai svarbūs, siekiant užkirsti kelią
širdies ir kraujagyslių ligoms, fizinis aktyvumas taip pat yra asocijuojamas su
mirtingumu, sukelto dėl nesveikų mitybos įpročių, sėdimojo gyvenimo būdo,
svorio padidėjimo, diabeto, metabolinio sindromo, alkoholio ir tabako vartojimo
ir kt. Dažniausiai naudojama fizinio aktyvumo forma yra aerobiniai užsiėmimai,
yra daugybė naujos literatūros, kurioje nagrinėjamas teigiamas aerobikos
poveikis šizofrenija sergantiems asmenims. Pirmiau minėtos spekuliacijos yra
grindžiamos ankstesniais tyrimais, kuriuose teigiama, kad aerobinė fizinė veikla
turi įtakos dėmesiui, atminčiai ir vykdomosioms funkcijoms. Mankštinimasis
didina hipokampo tūrį ir baltosios medžiagos vientisumą. Tolesni šizofrenijos
pacientų tyrimai parodė, kad fizinis aktyvumas / mankštinimasis yra susijęs su
padidėjusiais kognityviniais įgūdžiais, didesniu baltosios ir pilkosios medžiagos
kiekiu ir hipokampo tūrio neurotrofiniu faktoriumi, kuris skatina smegenų
plastiškumą,
Atitinkamai, neseniai atlikti meta-analitiniai, apžvalgos ir atsitiktinių imčių
kontroliuojami (AIK) tyrimai nagrinėjo šizofrenija sergančių asmenų gydymą,
naudojant fizinį aktyvumą. Tikslas buvo apibendrinti naujausią literatūrą ir
pateikti gaires mokslininkams, gydytojams ir praktikams, kaip adresuoti
šizofrenijos sutrikimų turinčių asmenų poreikius.
Firth (2017 m.) nustatė teigiamus aerobikos rezultatus ir teigė, kad norint gauti
didesnę naudą iš mankštinimosi, reikalingos aukšto intensyvumo, specialistų
prižiūrimos intervencijos. Buvo atlikta įvairių AIK tyrimų (pvz., Heggelund et al.,
2011; Scheewe et al., 2012; Strassing et al., 2012), su skirtingomis trukmėmis
pvz., 6 savaitės, 8 savaitės, 12 savaičių, 6 mėnesiai), skirtingais mankštinimosi
tipais (pvz., vaikščiojimas ant bėgtakio, aerobinės ir anaerobinės jėgos
treniruotės, treniruotės su svoriais), skirtingu dažniu (pvz., 2 ar 3 kartus per
savaitę) ir skirtingais intensyvumo lygiais, visi tyrimai parodė teigiamus
rezultatus. Tai parodo, kad bet kokia veikla gali būti naudinga, tačiau
modeliuojant fizinio aktyvumo intervencijų programas šizofrenija sergantiems
žmonėms, reikėtų atkreipti dėmesį į Vancampforto (2015 m.) pateiktas gaires.
Šiose gairėse teigiama, kad empatija ir skatinimas yra būtini visos intervencijos
aspektai, nes pacientai dažnai kovoja su dvilypumu ir abejoja savo sugebėjimais
tęsti ir laikytis programos reikalavimų. Kuriant intervencijas būtina remtis
pacientų pageidavimais, ir parengti individualius planus pacientams, kuriose
būtų atsižvelgiama į fizines, kognityvines ir emocines kliūtis, su kuriomis
susiduria pacientai. Pacientai turi nusistatyti individualius ir pasiekiamus tikslus,
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atsižvelgiant į jų fizinį aktyvumą, psichotropinių vaistų šalutinius poveikius, ir
bendrą mankštinimosi toleranciją. Be to, nėra naudinga lyginti pacientus
tarpusavyje. Raginant dalyvauti fizinės veiklos programose, specialistas
pacientams turėtų suteikti asmenines priežastis, tokias kaip smagiai praleistas
laikas ir teigiama patirtis, o ilgalaikės ir tikslo siekimo priežastys (pvz., svorio
numetimas) turėtų būti vengiamos. Užuot, specialistai turėtų pabrėžti
trumpalaikę naudą, geriausia, kai tai daroma po kiekvienos sesijos. Labai
svarbu, kad pacientai imtų tapatinti save su fiziškai aktyvia asmenybe, taip pat
kartais būtina skatinti tikslo modifikaciją. Specialistai taip pat turėtų prašyti
paciento šeimos narių ar draugų paramos ir su jais aptarti su dalyvavimo
kliūtimis susijusias problemas.
Mankštinimosi ir bipolinių sutrikimų santykis: Tyrimų įrodymai
Dėl savo apsauginio efekto, fizinis aktyvumas buvo nustatytas kaip
nefarmakologinė intervencija, bipoliniais sutrikimais sergantiems žmonėms. Šios
srities tyrėjai sutaria, kad bipoliniais sutrikimais sergančių pacientų kasdieninis
fizinis aktyvumas yra gerokai mažesnis, lyginant su ASCM gairėmis. Sumažėjęs
fizinis aktyvumas yra susijęs su keletu antrinių sveikatos sutrikimų, tokių kaip: II
tipo diabetas, metabolinis sindromas, širdies ir kraujagyslių ligos, padidėjęs
svoris ir insulto rizika. Antrinės sveikatos problemos ir padidėjusi fizinės
sveikatos problemų rizika daro įtaką ligos eigai, dėl fizinio neaktyvumo,
pasikartojančios depresijos, rūkymo, piktnaudžiavimo narkotinėmis
medžiagomis, savarankiškumo trūkumo, ir nes padidėja pasikartojančių epizodų
rizika, padažnėja hospitalizacijos, išsivysto nesveikos mitybos įpročiai, ko
pasėkoje sumažėja visapusiškas terapinių intervencijų efektingumas.
Atitinkamai, pateiktų meta-analizių ir apžvalgos tyrimų rezultatai nustatė
bendrąsias gaires mokslininkams, gydytojams ir praktikams, skirtas patenkinti
bipoliniais sutrikimais sergančių pacientų poreikius. Bauer ir kt. (2016 m.)
aprašė terapinę intervenciją, nutaikytą į bipoliniais sutrikimais sergančių žmonių
mitybą, fiznį aktyvumą ir sveikatą. Intervencijų trukmė buvo nuo 12 savaičių iki
24 mėnesių, rezultatai buvo matuojami naudojant KMI, autonominis
funkcionavimas nustatomas matuojant kraujospūdį, taip pat buvo stebimi
gliukozės kiekiai, cholesterolio kiekiai, gyvenimo kokybė, miego kokybė,
mankštinimasis, mąstymas apie dietą ir svorio netekimą, nuotaika, uždegimai
(naudojamos įvairios stebėjimo priemonės, pvz., C reaktyvus baltymas).
Mokslininkai nustatė, kad intervencijos sumažino kūno svorį, sumažino diastolinį
kraujospūdį, sumažino manijos epizodų intensyvumą, padidino energiją ir
mankštinimosi lygį, pagerino mitybą. Į šiuos rezultatus įėjo individualizuoti
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patikrinimai ir instruktavimas, elgesio pokyčių tvirtinimas ir palaikymas,
nuolatinė priežiūra ir pagrindinių tikslų pasirinkimas (pvz., Gyvenimo tikslų
bendroji priežiūra - LGCC).
Tiriant fizinės veiklos įtaką, buvo atlikti AIK tyrimai, kurių metu buvo stebimi:
KMI, kūno svoris, cholesterolis, gliukozės kiekis, liemens apimtis, ilgalaikis
nuotaikos pagerėjimas, manijos epizodai, depresiniai simptomai, miego kokybė,
gerovė, mityba. Visų atliktų tyrimų gauti rezultatai buvo teigiami (Gillhof et al.,
2010; Goldstein et al., 2011; Kilbourne et al., 2013). Šie tyrimai naudojo įvairias
intervencijas, susijusias su trukme (nuo 3 iki 24 mėnesių) ir su turiniu (pvz.,
motyvacinės intervencijos, pacientų saviugdos, fizinės sveikatos tikslai).
Mankštinimosi ir demencijos santykis: tyrimų įrodymai
Tyrėjai teigia, kad fizinis aktyvymas ir mankštinimasis gali būti alternatyvus,
nefarmakologinis, demencija sergančių pacientų gydymo būdas. Teigiamas
fizinio aktyvumo poveikis kognityvinėms ir fizinėms funkcijoms buvo aiškinamas
sukeltais neurologiniais pokyčiais cerebralinėse struktūrose. Neurotrofino kiekio
padidėjimas, neurogenezė, vaskuliarizacija, padidėjęs prefrontinio žievės ir
priekinio hipokampo kiekis smegenyse gali paaiškinti teigiamą poveikį. Be to,
gali būti, kad fizinis aktyvumas tarpininkauja su smegenų uždegimu, slopina
neuronų disfunkciją ir net sumažina patogeninių baltymų agregaciją.
Šiuo poskyriu siekėme apibendrinti naujausią literatūrą ir pateikti teigiamą fizinio
aktyvumo poveikį asmenims su demencija ir sunkiomis kitomis psichinėmis
ligomis (pvz., Alzheimerio liga, sunkios psichinės ligos, Parkinsono liga). Teigiami
tyrimų rezultatai buvo akivaizdūs, naudojant skirtingus intervencijos modelius ir
trukmę, buvo nustatytos naudingos gairės mokslininkams ir specialistams.
Riemersma-van der Lek ir kt. (2008) ištyrė ryškios šviesos poveikį pacientams,
sergantiems demencija, ir pranešė apie kintamųjų (fizinio aktyvumo ir kasdienio
gyvenimo veiklos) svarbą ir pasiektus rezultatus. Ancoli-Izraelis ir kt. (2002 m.)
ištyrė dviejų valandų vakarinių seansų naudojant ryškią šviesą poveikį, kartu su
dviejų valandų vakariniais seansais naudojant pritemdytą šviesą ir miego
apribojimo taisyklėmis. Tyrimo metu buvo pastebėtas teigiamas fizinio
aktyvumo poveikis rimtomis psichinėmis ligomis sergantiems pacientams.
Holmes ir kt. (2006 m.) tyrė muzikos poveikį demencijos pacientų fiziniam
aktyvumui, tyrimo metu buvo panaudota gyvos muzikos, įrašytos muzikos ir
tylos laikotarpių seka (po 30 minučių). Mokslininkai teigė, užsiėmimas fizine
veikla buvo didesnis grojant gyvai muzikai ir mažesnis grojant įrašytai muzikai
(Holmes ir kt., 2006). Sixsmith ir Gibson (2007) pranešė apie didesnį demencijos
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pacientų dalyvavimą veikloje, kuri yra asmeniškai stimuliuojanti, individualizuota
ir prasminga. Cioffi ir kt. (2007) išnagrinėjo dekoratyvinės aplinkos, su
neribotomis zonomis, dideliais langais ir daugiasensoriais kambariais poveikį,
demencija sergančių pacientų, įsitraukimui į fizinę veiklą. Mokslininkai nustatė,
kad tokioje aplinkoje pacientų dalyvavimas fizinėje veikloje ir kasdieniniuose
užsiėmimuose padidėjo, todėl jie padarė išvadą, kad neribotas aplinkos pobūdis
paskatino pacientus dalyvauti kasdienėje veikloje (Cioffi ir kt., 2007).
Beebe, kartu su kolegomis, (2011 m.) vykdė 16 savaičių trukmės, 3 kartų per
savaitę, vaikščiojimo programuose su sunkiomis psichinėmis ligomis sergančiais
pacientais, kurie programos metu parodė savo norą dalyvauti ir atkaklumą.
Tyrėjai pranešė apie pacientų atkaklumą ir programos reikalavimų laikymąsi.
Bodinas ir Martinsenas (2004) tyrė kovos menų programos poveikį depresijos
simptomams savarankiškumui, ir lygino ją su važiavimu stacionariu dviračiu.
Tyrėjai nustatė, kad kovos menu programa padidino pacientų savarankiškumą, o
tai palengvino depresinius pacientų simptomus. Panašus poveikis važiavimo
stacionariu dviračiu programoje nebuvo pastebėtas. Tyrėjai teigė, kad kovos
menų grupės dalyviai mėgavosi programa ir vienas kitą motyvavo vykdyti veiklą
(Bodin & Martinsen, 2004). Daumit ir kt. (2011 m.) Atliko 6 mėnesių
intervenciją, daugiausia dėmesio skirdami sveikai mitybai, jie organizavo grupinę
fizinę veiklą ir svorio valdymo konsultacijas rimtų psichinių ligų turintiems
pacientams. Tyrėjai teigė, kad programa buvo sėkminga dėl nuolatinės paramos
ir paskatinimų gautų per 6 mėnesių laikotarpį (Daumit ir kt., 2011). Van Citters
ir kt. (2010 m.) atliko 9 mėnesių individualią sveikatos skatinimo programą.
Kartą per savaitę dalyviai susitikdavo su sveikatos priežiūros specialistais ir viso
tyrimo metu turėjo nemokamą galimybę naudotis treniruoklių salėmis. Tyrėjai
nustatė, kad pasirengimas ir ryžtas užsiimti fizine veikla padidėjo intervencijos
metu, tai pat buvo pastebėta, kad pacientai praleido daugiau laiko
užsiiminėdami fizine veikla (Van Citters ir kt., 2010).

Išvados/Pasekmės/Rekomendacijos
Fizinis aktyvumas/Mankštinimasis ir Depresija
Remiantis tyrimų rezultatais ir nacionalinių institutų visame pasaulyje
nustatytomis gairėmis, siūlomos rekomendacijos, kaip naudoti mankštinimosi
programas asmenims, sergantiems depresija:
Lengvai ar vidutinio sunkumo depresijai mankštinimosi poveikis gali būti
panašus į antidepresantus ir psichoterapiją; sunkios depresijos atveju,
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mankštinimasis yra vertingas papildomas tradicinių gydymų būdas (Knapen ir
kt., 2015). Remiantis tyrimų rezultatais ir Nyderlandų tarpdisciplininių nerimo ir
depresijos gairių kūrimo darbo grupės (Netherlands Working Group on
Multidisciplinary Guideline Development for Anxiety and Depression) (2013 m.),
pateiktomis rekomendacijomis, mankštinimasis yra rekomenduojamas kovojant
su lengva depresija, taip pat su pirmaisiais ir pasikartojančiais vidutinio sunkumo
depresijos epizodais.
Tiksliau, remiantis tyrimų rezultatais ir Nacionalinio Jungtinės Karalystės
Klinikinės Kompetencijos Instituto (National Institute for Clinical Excellence at
United Kingdom) (2004 m.) rekomendacijomis, siūloma, kad bet kokio amžiaus
žmonės su lengvais depresijos simptomais galėtų dalyvauti struktūrizuotoje
fizinės veiklos programoje, iki 3 vidutinio intensyvumo, nuo 45min iki 1 valandos
trukmės, sesijų per savaitę. Mankštinimosi programa galėtų trukti ilgiau kaip tris
mėnesius, prižiūrimoje aplinkoje. Škotijos Tarpkultūrinis Gairių Tinklas (Scottish
Intercollegiate Guidelines Network) (2010 m.) pabrėžia ekspertų priežiūros ir
dalyvavimo organizuotoje fizinės veiklos programoje svarbą, ir rekomenduoja
fizinės veiklos programas kaip pacientų, sergančių depresija, gydymo būdą. Be
to, Nacionalinis Bendradarbiaujantis Psichinės Sveikatos Centras (National
Collaborating Centre for Mental Health) ir Nacionalinis Jungtinės Karalystės
Sveikatos ir Priežiūros Institutas (National Institute for Health and Care
Excellence at United Kingdom) (90 klinikinė gairė) nurodė, kad "žmonėms,
patiriantiems ilgalaikius depresinius simptomus, arba su lengva ar vidutiniška
depresija" (213 p.) "struktūrinė grupinė fizinės veiklos programa" turėtų būti
pateikta, kartu su kitais "mažo intensyvumo" gydymo metodais. Tokia
programa turėtų: (a) būti vykdoma grupėse, su kompetentingo specialisto
parama, ir (b) susidėti iš trijų sesijų per savaitę, trunkančių nuo 45min iki 1
valandos, ir tęstis 10-14 savaičių.
Fizikoterapeutai, fizinių treniruočių fiziologai, fiziniai edukatoriai ir kiti su sveikata
susiję specialistai turėtų žinoti, kad kai kurie depresijos simptomai (pvz.,
demotyvacija, apetito, susidomėjimo ir energijos praradimas, psichinio ir fizinio
nuovargio jausmas, pažinimo trūkumas, žemas pasitikėjimas savimi ir žema
savigarba, taip pat psichosomatiniai skundai) kartu su fizinėmis sveikatos
problemomis, gali kliudyti dalyvavimui fizinėje veikloje. Todėl motyvacinės
strategijos yra labai svarbios ir turėtų būti įtrauktos į praktinių intervencijų
programas, siekiant sustiprinti pacientų motyvaciją ir laikymąsi, nes tai yra du
labai svarbūs mankštinimosi efektyvumo veiksniai (Knapen ir kt., 2015). Galime
daryti išvadą, kad fizinis aktyvumas ir mankštinimasis gali būti rekomenduojami
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kaip veiksmingas gydymas, jei jis yra prižiūrimas, struktūrizuotas ir
organizuotas. Pacientui rekomenduojama užsiimti vidutinio intensyvumo fizine
veikla, 3 kartus per savaitę, po 45-60 minučių, maždaug keturis mėnesius.
Fizinė veikla/Mankštinimasis ir Nerimo Sutrikimai
Remiantis tyrimų rezultatais, rekomendacijos, kurias galima pritaikyti žmonėms
su nerimo sutrikimais:
Kokio tipo mankštinimasis yra tinkamas? Bėgimas, vaikščiojimas, važiavimas
dviračiu, plaukimas ar aerobinis šokis yra dažnos fizinės veiklos, asocijuojamos
su nerimo sutrikimų lengvinimu.
Kaip dažnai reikia mankštintis? Mankšta turi būti atliekama mažiausiai tris kartus
per savaitę, siekiant sumažinti nerimo simptomus. Esat nerimo būsenoje, viena
treniruotė gali sukurti teigiamas emocijas ir sumažinti nerimą. Tačiau šis nerimo
būsenos sumažinimias yra laikinas ir dažniausiai trunka tik kelias valandas.
Kokiu intensyvumu reikia mankštintis? Tam, kad pasireikštų teigiamas poveikis,
nereikia sportuoti intensyviai. Tiek vidutinio, tiek žemo intensyvumo treniruotės
yra veiksmingos nerimui mažinti.
Kiek laiko reikia mankštintis? Treniruotė turi trukti mažiausiai 15-20 minučių, kad
būtų galima pastebimai sumažinti nerimą.
Per kiek laiko galima tikėtis rezultatų? Kad nerimas ženkliai pagerėtų,
mankštinimosi programos turi būti laikomasi nuo devynių iki dvylikos savaičių,
Be to, norint išlaikyti teigiamą poveikį, mankštinimasis turėtų tapti reguliaraus
gyvenimo būdo dalimi.
Apibendrinant, kryptys į kurias reiktų atkreipti dėmėsį:
- Pasirinkite fizinę veiklą, kurią asmeniškai mėgstate;
- Sportuojant galvokite apie kanors atsipalaiduojančio;
- Išmokite atpažinti streso signalus;
- Nepersistenkite - kuo daugiau ne visada geriau;
- Būkite lankstūs, jei negaunate pageidaujamų rezultatų – pakoreguokite savo
programą;
- Mankštindamiesi klausykitės mėgstamos muzikos;
- Paįvairinkite mankštinimosi programądažnumą, intensyvumą ar trukmę.
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Fizinis aktyvumas/Mankštinimasis ir Šizofrenija
Pasak šios srities mokslininkų prielaidų, aerobinės ir kombinuotos aerobinės /
anaerobinės treniruotės (pvz., 30 minučių, trijų kartų per savaitę važiavimo
stacionariu dviračiu programos, trunkančios bent 3 mėnesius) pagerina
šizofrenijos pacientų kognityvinius sutrikimus (Falkai, Malchow, & Schmitt).
Aerobinės intervencijos turėtų padėti viršsvorio turintiems pacientams įgauti
gerą fizinę būklę, kadangi sveikata ir mirštamumas yra pirminiai rezultatai, o
KMI ir kūno svoris gali būti laikomi antriniais rezultatų kintamaisiais
(Vancampfort, Rosenbaum, Ward, & Stubbs, 2015). Pasiekiami ir realistiški
tikslai yra esminiai mankštinimosi programos elementai, todėl visiems
susijusiems specialistams gali tekti iš anksto sukurti elgesio strategiją, kurią būtų
galima naudoti derintis su pacientais jų (galimo) atkritimo iš fizinės veiklos
atveju. Vancampfortas ir kt. (2015 m.) pranešė, kad "žmonėms, turintiems
šizofreniją, svarbu paaiškinti, kad atkritimai yra pokyčių proceso dalis ir kad
kaltės jausmas, nusivylimas ir savikritika tik sumažins jų galimybes pabaigti
fizinės veiklos programas. Nustatyta, kad yra veiksmingų atkryčių prevencijos
strategijų, tokių kaip realus tikslų nustatymas, veiklos planavimas, realūs
lūkesčiai, ir dėmesio sutelkimas į mankštinimosi seansų naudą "(10 p.).
Kvalifikuotų specialistų (pvz., Fizinių pratimų fiziologų, fizioterapeutų) buvimas ir
atitinkama priežiūra sumažina atkritimo dažnį ir padidina numatytų fizinės
veiklos programų veiksmingumą asmenims, sergantiems šizofrenija
(Vancampfort et al., 2016).
Fizinis aktyvumas/Mankštinimasis ir Bipoliniai Sutrikimai
Mokslinių tyrimų rezultatai remia gerai suplanuotų intervencijų programų
būtinybę, siekiant padidinti fizinę, bipolinių sutrikimų turinčių pacientų, veiklą,
sumažinti sėdimąjį elgesį ir kitų ligų riziką (Janey et al., 2014; Vancampfort et
al., 2016). Daugiafunkcinė komanda, susidedanti iš psichologų, psichiatrų,
mitybos specialistų, fizinio aktyvumo ir sporto specialisto, turėtų dirbti kartu,
siekiant išlaikyti pacientų griežtą intervencijų laikymasi (Bauer ir kt., 2016). Kitas
praktinis patarimas yra didinti laiką, praleistą užsiimant kasdieniu lengvu fiziniu
aktyvumu (pvz., žiūrint televizorių, per reklamas pakilti iš kėdės ir eiti
pasivaikščioti), kuris gali "padėti sėsliems žmonėms, su bipoliniu sutrikimu,
pereiti prie trumpų vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo intervencijų, taip pat
raumenų stiprinimo veiklos, siekiant pagerinti ilgalaikius fizinius rezultatus"
(Vancampfort et al, 2016, p. 151). Tačiau, reikia atsižvelgti ir į fizinio aktyvumo
ir mankštinimosi komplikacijas (Melo ir kt., 2016). Viena vertus, fizinis
aktyvumas gali ryškiai sumažinti hipomanijos simptomus ir užkirsti kelią
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nuotaikos pokyčiams, tačiau, kita vertus, fizinis aktyvumas gali ir pabloginti
manijos ar hipomanijos epizodus (Melo ir kt., 2016). Todėl specialistai turi gerai
žinoti ir suprasti bipolinių sutrikimų tipus, fazes ir papildomas sąlygas, kurios gali
apriboti pacientų fizinės veiklos programų laikymąsi ir dalyvavimą (Wright ir kt.,
2016). Fizinės veiklos intervencijos gali būti pritaikytos lengvinti įvairias pacientų
būkles, tokias kaip manija, hipomanija, depresija ir eutimija. Todėl planuojamų
fininės veiklos programų trukmė, dažnumas ir intensyvumas tūrėtų būti nuolat
koreguojami, atsižvelgiant į pacientų patiriamas būkles. Kuriant fizinės veiklos
programas specialistai turi nuspręsti, ar intervencija bus derinama su
farmakologiniu gydymu, kognityvine ar elgesio terapija ir ar reikia įtraukti kitų
sveikatos srities specialistus (pvz., mitybos specialistus. Specialistams taip pat
rekomenduoja atkreipti dėmesį į pacientų nuomonę ir ankstesnę patirtį, kad
sustiprintų intervencijos priimtinumą ir, kad programa būtų pritaikyta pacientų
poreikiams. Tokie veiksniai kaip ankstesnė patirtis, įsitikinimai, pasirinkimai,
gebėjimai, požiūris, pacientų šeimos narių ar draugų nuomonė, prieinamumas,
pasitikėjimas savimi gali turėti neigiamą poveikį jų įsitraukimui ir fizinės veiklos
intervencijų laikymuisi (Wright ir kt., 2016) .
Fizinis aktyvumas/Mankštinimasis ir Demencija
Literatūroje rašoma, kad aerobinė fizinė veikla, atliekama 3 - 4 kartus per
savaitę, daro teigiamą poveikį individams, sergantiems Alzheimerio, Parkinsono
ir sunkiomis psichinėmis ligomis (Dustine & Moore, 2005). Tačiau fizinės veiklos
sesijos neturėtų viršyti 30 minučių. Sesijų intensyvumas, neturėtų viršyti 11-14
iš 20 taškų Likerto skalėje. Pratimai su svoriais yra labai naudingi, tačiau jie
turėtų būti ribojami iki 2 sesijų per savaitę, 1 serijos po 8-12 kartus, su 50-70%
jų 1RM. Profesionalai gali padidinti darbo krūvį iki 2 serijų po 8-12 kartus.
Tempimo pratimai yra būtini 5 kartus per savaitę, tempimo trukmė neturėtų
viršyti 20-30 sekundžių, kad būtų išlaikomas visas judesio spektras. Prieš bet
kokios treniruotės pradžią būtina atlikti 5-10minučių apšilimą, taip pat po
treniruotės būtina atlikti 5-10 minučių atsigavimą. Dustin ir Moore (2005) teigė,
kad pacientams, sergantiems Alzheimerio liga, vaikščiojimas yra
rekomenduojamas fizinės veiklos metodas siekiant išlaikyti individualiai nustatytą
ir pasiekiamą fizinio aktyvumo lygį. Tačiau, reikia nepamiršti, kad pagrindinis
treniruočių tikslas yra, kad pacientai patirtų malonumą užsiimant fizine veikla.
Programos trukmė ir dažnis turėtų skirtis pagal pacientų individualius poreikius ir
pageidavimus. Raumenų tonuso pratimai yra naudingi ir paprastai yra atliekami
sėdėjome pozicijoje. Vėlgi, asmeninis malonumas yra būtinas kriterijus norint
įtraukti pacientus, atlikti kiekvieną pratimą po 10-12 kartų. Galiausiai, Dustine ir
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Moore (2004) teigė, kad įvairūs treniruočių modeliai, tokie kaip vaikščiojimas,
treniravimasis naudojant irklavimo aparatus ar rankų mankštinimo ergometrus,
yra naudingi paciento darbo pajėgumui išlaikyti ir padidinti. Aerobinės, 60-80%
intensyvumo, ir trumpesnės nei 60 minučių trukmės treniruotės yra
rekomenduojamos. Padėjus ištvermingumui, pacientai taip pat gali įsitraukti į
trumpo atstumo ėjimą lauke (20-30 m), prižiūrint specialistams. Trumpos
vaikščiojimo sesijos turėtų vykti 4-6 kartus per dieną, o greitį pacientai turėtų
pasirinkti patys. Treniruočių su svoriais metu, turėtų būti naudojama nedidelio
svorio įranka, turėtų būti atliekamos trys sesijos per savaitę su 1 serija po 8-12
kartus, visoms raumenų grupėms. Tempimo pratimai taip pat yra svarbūs,
siekiant išlaikyti ir padidinti judesio diapazoną, rekomenduojama atlikti tempimo
pratimus 1-3 kartus per savaitę.
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Įžanga
Fiziologiniai fizinio aktyvumo privalumai yra nuodugniai ištirti ir gerai žinomi, fizinis
aktyvumas skatina geresnę gyvenimo kokybę, gerokai sumažinant diabeto, širdies ligų ir
daugybę kitų sėslios gyvensenos sukeliamų būklių (Richardson et al., 2005). Šios srities
moksliniai tyrimai parodė, jog fizinis aktyvumas 60% sumažina lėtinių fizinių ligų
išsivystumo riziką (Richardson et al., 2005). Be to, didėja patikimos mokslinės literatūros
kiekis, palaikantis reguliaraus fizinio aktyvumo naudą psichinei sveikatai, pradedant nuo
geresnės nuotaikos ir depresijos, iki pykčio, nerimo mažinimo (Hassmen ir kt., 2000), tuo
pačiu didinant individo veiksmingumą ir sudėtingus kognityvinius bei fiziologinius
procesus, kurie gali palengvinti tokius sutrikimus kaip klinikinė depresija (Hassmen et al.,
2000).
Per pastaruosius kelis dešimtmečius psichinės sveikatos sutrikimai tapo vis labiau
didėjančia visuomenės sveikatos sistemų problema. Ši problema paskatino ieškoti
alternatyvių sistemų, skirtų paremti ir papildyti medicininius ir psichiatrinius gydymus,
ieškant įrodymų patvirtinančių, kad fizinė veikla yra naudinga psichinių sutrikimų
lengvinimui ir gydymui. Žmonės, kenčiantys nuo psichikos sutrikimų, labiau linkę turėti
sėslų gyvenimo būdą ir kartu didesnę tikimybę susirgti cukriniu diabetu ir turėti aukštą
kraujospūdį dėl vaistų vartojimo, prastos mitybos ir mažo aktyvumo lygio (Richardson et
al., 2005). Todėl potenciali fizinės veiklos nauda psichikos sutrikimams yra labai
reikšminga,

dėl savo potencialo padėdant palengvinti vaistų šalutinį poveikį, kartu

gerinant daugybę psichologinių aspektų, tokių kaip nuotaika, savęs suvokimas, emocinis
stabilumas, pasitikėjimas savimi, atmintis ir savikontrolė (Taylor et al., 1985).
Fizinis aktyvumas, mankštinimasis ir gera fizinė būklė yra dažnai naudojami terminai,
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gana dažnai naudojami ir kaip sinonimai. Tačiau svarbu suprasti, kad šios sąvokos nėra
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vienodos. Pasak Caspersen ir kt. (1985) fizinis aktyvumas susideda iš bet kokių raumenų
G
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sukeltų judesių, kurių metu yra eikvojama energija (t. Y. sportas ar kitos veiklos). Kita
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vertus, mankštinimasis gali būti apibrėžiamas kaip bet kokios planuojamos ir
struktūrizuotos fizinės veiklos pakategorės, siekiant pagerinti fizinę būklę. Galiausiai, gera
fizinė būklė reiškia savybių rinkinį, kuris yra susijęs su sveikata ar įgūdžiais. Šios politikos
dokumento kontekste bus naudojama platesnė "fizinio aktyvumo" sąvoka.
Fizinio aktyvumo įtaka gali būti vertinama iš daugelio perspektyvų. Fizinis aktyvumas
gali padėti individams paįvairinti savo kasdienę rutiną, bendrauti su kitais, didinti
savigarbą ir pasitikėjimą savimi, įveikti fizinius iššūkius, įgyti naujų įgūdžių ir pagerinti
savo fizinę būklę. (Callaghan, 2003; Ströhle, 2009; White ir kt., 2009). Taippogi, fizinis
aktyvumas savo teigiamos įtakos fizinei būklei ir psichologijai dėka, gali būti naudojamas
kaip įrankis gerovei ir teigiamai psichologijai skatinti(Daley, 2002), o kita vertus, fizinis
aktyvumas gali padėti išvengti ir gydyti psichines ligas ir sutrikimus (Fox, 1999).
Dauguma mokslinių straipsnių ir tyrimų, nagrinėjančių fizinės veiklos naudą psichinei
sveikatai, sutelkia dėmėsį ties depresija. Nors mokslinių tyrimų nagrinėjančių fizinės
veiklos naudą rimtesnėms psichikos ligoms daugėja, tačiau jų vis dar trūksta.
Problemos išdėstymas: šio politikos dokumento tikslas yra adresuoti pirmiau minėtas
problemas ir aptarti įrodymais pagrįstą fizinės veiklos naudą individams, kenčiantiems
nuo įvairių psichinės sveikatos ligų, tokių kaip depresija, nerimo sutrikimai, šizofrenija,
bipoliniai sutrikimai ir kt.
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Metodika

Siekiant nustatyti, kas yra žinoma apie su fizine veikla ir psichine sveikata susijusius
aspektus, buvo atlikta pasakojamosios literatūros apžvalga. Pasakomoji apžvalga suteikia
neformalesnį požiūrį negu sisteminga apžvalga, tačiau yra "naudinga surinkti didelį kiekį
konkrečios temos literatūros ir ją apibendrinti bei susintetinti" (Cronin ir kt., 2008, p. 38).
Šios pasakojamosios literatūros apžvalgos šaltinių nustatymas buvo atliekamas naudojant
sistemingą raktinių žodžių paiešką atitinkamose mokslinėse duomenų bazėse ("Web of
Science", "PsycINFO", "Scopus", "Google Scholar", "SportsDiscus"), siekiant nustatyti
platų atitinkamos literatūros sąrašą. Naudoti raktiniai žodžiai ir jų junginiai: "fizinis
aktyvumas", "psichinė sveikata", "psichiniai sutrikimai", "mankštinimasis", "psichologiniai
padariniai" ir "sportas". Paieška buvo apribota tik akademiniais straipsniais ir konferencijų
medžiaga anglų kalba.

Literatūros apžvalga
Depresija
Pripažįstant psichinės sveikatos ir psichinės sveikatos paslaugų svarbą Jungtinėje
Karalystėje, buvo pasiektas bendras sutarimas, kad fizinę veiklą ir psichinę sveikatą sieja
teigiamas ryšys. Fizinis aktyvumas ir mankšta yra laikomi naudingu papildomu nerimo
sutrikimų gydymu, taip pat fizinis aktyvumas teigiamai veikia emocinę individų būklę,
nepriklausomai nuo jų lyties ar amžiaus(Callaghan, 2003). Pastebėtą, kad depresija yra
susijusi su fiziniu savęs suvokimu, kuriam fizinis aktyvumas gali turėti teigiamos įtakos
(White al., 2009). Daugelis tyrimų parodė teigiamą fizinio aktyvumo poveikį depresijai,
efektingumu

neatsiliekantį

nuo

psichoterapijos

(Fox,

1999;

Ströhle,

2009), o

pagerėjimas gali būti lygiavertis kognityvinei terapijai (Richardson ir kt., 2005).

Didesnė nauda pastebima tarp žmonėmių kenčiančių nuo vidutinio lygio depresijos.
Tyrimai analizuojantis didesnę populiaciją žmonių parodė, jog žmonės, kurie ilgą laiką
reguliariai užsiima fizine veikla, surenka žymiai mažesnius depresijos balus, nepaisant jų
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amžiaus (Hassmen et al., 2000; Morgan, 1997). Fizinis aktyvumas gali sumažinti
A

depresijos simptomus iki 50%, o fizinio aktyvumo tipas, aerobinis ar anaerobinis, nėra
G
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svarbus. Net sunkiais depresijos atvejais 30-ties minučių treniruotė mankštinantis ant
2
bėgtakio, 10 dienų iš eilės, sukėlė statistiškai reikšmingą depresijos simptomų

sumažėjimą (Ströhle, 2009).
Be to, be depresijos neigiamo poveikio sumažinimo, fizinis aktyvumas daro didelį teigiamą
poveikį kitiems aspektams, tokiems kaip padidėjęs susidoravimo su stresu veiksmingumas,
geresnė atminties funkcija (Foley ir kt., 2008), nuoseklumo jausmas, geresnis sveikatos ir geros
fizinės būklės suvokimas, ir socialinės integracijos jausmo sustiprėjimas (Hassmen ir kt., 2000).
Be to, fizinis aktyvumas gali pagerinti miego ciklo kokybę, kuri paprastai yra paveikiama
depresijos ar streso metu, geresnis miego ciklas didina antidepresantų veiksmingumą
(Stathopoulou ir kt., 2006).

Procedūrinis intervencijos kelias nėra visiškai suprastas ir reikalauja tolimesnio
nagrinėjimo. Faktas, kad fizinis aktyvumas gali sukelti panašius, o kartais ir
pranašesnius, rezultatus nei psichoterapija, yra vertas paminėjimo ir pakankamai
reikšmingas, kad būtų apsvarstytas renkantis tarp fizinio aktyvumo ir tradicinių gydymo
būdų, pavyzdžiui, psichoterapijos (Morgan, 1997). Be to, fizinio aktyvumo nauda
sveikatai, tokia kaip geresnė nuotaika, aukštesnė savivertė ir ramus miegas, yra
įtikinami argumentai, kad fizinis aktyvumas gali būti alternatyvus ar net lygiavertis
terapijos tipas (Atkinsonas, 2007).

Nerimo sutrikimai
Intensyvus fizinis aktyvumas sumažina nerimą, šį poveikį galima priskirti kaip dėmėsio
nukreipimo elefkto elemantą(Morgan, 1997). Fizinis aktyvumas gali turėti anksiolizinį
poveikį sveikai gyventojų populiacijai, tačiau toks pat poveikis klinikinėse populiacijose
dar nėra patvirtintas. Dauguma tyrimų rodo, kad fizinis aktyvumas sukelia įvairius
fiziologinius pokyčius, kurie negali būti susiję su kitais atsipalaidavimo būdais.
Pastebima, kad sportas efektyviausiai mažina stresą, lyginant su tikslingomis fizinėmis
veiklomis, tokiomis kaip namų ruošos darbai ar važiavimas dviračiu į darbą. Tai gali būti
siejama veiklos ir jos paskirties suvokimu, susiejant fizinį aktyvumą su jo tikslu sumažėja
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Didžiausi pokyčiai, nerimo sutrikimų turinčių žmonių tarpe, pastebimi tada kai,
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veiklos teikiamas malonumas (Asztalos ir kt., 2009).

medinicinis gydymas yra sujungiamas su fizinės veiklos rėžimu. Tačiau tai reikia atlikti
apdairiai, kadangi kai kurie fizinio aktyvumo metu atsirandantys pojūčiai gali būsi

asocijuojami su stresu, t.y., padidėjęs širdies ritmas, prakaitavimas ir kt. (Stathopoulou ir
kt., 2006; Ströhle, 2009).
Visapusiškai, nors tyrėjai daug dėmesio skiria fizinio aktyvumo ir mankštinimosi naudai
nerimo sutrikimams, tačiau vis dar reikia tolesnių įrodymų ir duomenų, nes tai yra
nepakankamai išnagrinėta sritis.

Bipoliniai sutrikimai ir šizofrenija
Bipoliniai sutrikimai ir šizofrenija yra sekinantys psichikos sutrikimai, kurie siejami su
dideliu mirtingumo lygiu ir padidėjusia širdies ir kraujagyslių ligų rizika, diabeto,
nutukimo, hipertenzijos ir dislipidemijos rizika (Vancampfort et al., 2012). Šių padėjusių
rizikų priežastis nėra susijusi su vienu veiksniu, o su gydymo, genetikos ir gyvenimo
būdo sąveika. Kadangi dauguma žmonių, sergančių šizofrenija ar bipoliniais sutrikimais,
neužsiima reguliaria intensyvia fizine veikla (Wright ir kt., 2009), ypatingai tokia veikla,
kurios metu reikalingas bendravimas su kitais, fizinio aktyvumo integravimas kaip
daugiadisciplininio gydymo dalis yra ypatingai svarbus (Vancampfort et al., 2012).
Fizinio aktyvumo poveikį žmonėms su sunkiomis psichinėmis ligomis yra ypač sunku
stebėti ir studijuoti, dėl daugelio kliūčių, nuo šalutinio vaistų poveikio iki stigmatizcijos ar
ribotos prieigos prie psichinės sveikatos sistemų. Šie veiksniai, kartu su nepakankamais
šios srities tyrimais, apsunkina fizinės veiklos įtraukimą į psichinių reabilitacijų
programas (Hodgson ir kt., 2011).
Atsižvelgus į ribotus bipolinių sutrikimų tyrimus, yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių
teigiamą fizinio aktyvumo poveikį psichinių sutrikimų turinčių žmonių fizinei ir psichinei
sveikatai. Žmonėms, sergantiems šizofrenija, fizinis aktyvumas gali padėti sumažinti
klausos haliucinacijas, pagerinti miego būklę ir pakelti savivertę (Callaghan, 2003).
Kadangi svorio prieaugis ir širdies ir kraujagyslių ligos yra beveik neišvengiamos, o
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fizinio aktyvumo ekonominis efektyvumas jau buvo pabrėžtas, jo integracija į rimtų
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psichinių ligų, tokių kaip bipolinis sutrikimas ir šizofrenija, gydymą yra labai svarbus
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(Vancampfort et al., 2012). Kita vertus, mankštinimasis gali padėti žmonėms,
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sergantiems sunkiomis psichinėmis ligomis, skatinant socialinę sąveiką, kuri yra svarbi

psichiniam pasveikimui (Hodgson ir kt., 2011).
Tokie aspektai kaip pasiekimo jausmas, struktūros jausmas, savanoriškumo aspektas
(vietuj "privalai laikytis gydymo" metodo) socialinė sąveika ir padidėjęs pasitikėjimas
savimi turėjo didesnnę svarbą dalyviams, nei fizinė nauda ar pokyčiai (Hodgson ir kt.,
2011). Fizinis aktyvumas turi potencialą padėti žmonėms sergantiens šizofrenija išlikti
optimistiškiems, nes fizinis aktyvumumas gali padėti patirti sėkmę, įgauti daugiau
kontrolės, palaikyti santykius ir pasiekti normalumo jausmą. (Hodgson ir kt., 2011).
Nepaisant naudos, yra ir rimtų kliūčių, tokių kaip prieinamumas ir delikačių darbuotojų
išlaidos, kurie reikalingi pacientų stebėjimui ir pagalbai. Dėl šių kliūčių sunku įtvirtinti
fizinį aktyvumą į ilgalaikes reabilitacijos programas (Hodgson ir kt., 2011).
Panašiai kaip ir su depresijos ir nerimo sutrikimais, fizinio aktyvumo, kovojant su
šizofrenija ir bipoliniais sutrikimais, mechanizmą ir efektingumą nėra lengva nustatyti,
taip pat jis gali skirtis kiekvienam individui. Tačiau fizinis aktyvumas padeda pakelti
pasitikėjimą savimi ir savivertę, taipogi padeda išsiblaškyti nuo ligos padarinių.

Kitos sritys su pastebėta nauda
Neklinikinės populiacijos tyrime, kurio metu buvo įvertintas fizinio aktyvumo, ypač
aerobinių treniruočių poveikis, pastebėtas priešingas pratimų, emocinės gerovės ir
depresijos simptomų santykis. Priešingai nei daugumos kitų tyrimų metu gautų
rezultatų, šio tyrimo metu nustatyta, jog fizinės veiklos intensyvumas yra svarbus
faktorius, parodantis, kad padidėjusi aerobinė galia yra reikalinga siekiant sutvirtinti
fizinio aktyvumo ir žemo depresijos koeficiento santykį (Galper ir kt., 2006).
Anksčiau Kalifornijoje atliktas didelio masto, neklinikinės populiacijos tyrimas (Camacho ir
kt., 1991) parodė, kad depresijos simptomų atsiradimo rizika smarkiai sumažėja,
reguliariai užsiimant fizine veikla. Taip pat įdomu tai, kad fizinio aktyvumo pastovumas
yra itin svarbus, kadangi žmonės, kurie atsisakė fizinio aktyvumo, buvo pusantro karto
labiau linkę į depresiją, negu tie, kurie išlaikė savo fizinio aktyvumo dienos lygį (Camacho
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ir kt., 1991).

Atsižvelgiant į tam tikrus lyčių skirtumus, lyginti su vyrais, moterys yra dvigubai labiau
linkusios į depresiją (Chu I-Hua, 2009). Menopauzės simptomai gali turėti neigiamą įtaką
jų psichinei sveikatai (Elavsky & McAuley, 2007). Tyrimas, kurio metu buvo
nagrinėjamos moterys, patiriančios skirtingas menopauzės stadijas, parodė, kad moterys
patyrė teigiamą fizinio aktyvumo poveikį sumažinant neigiamus visų stadijų menopauzės
simptomus (Elavsky & McAuley, 2007).
Be to, vis daugėja įrodymų patvirtinančių fizinio aktyvumo naudą žmonėms sergantiems
diabetu, nutukimu ir tam tikromis vėžio formomis, pvz., Gaubtinės žarnos ir krūties vėžiu
(Baumanas,

2004).

Taip

pat

fizinės

veiklos

nauda

buvo

pastebėta

žmonių

piktnaudžiaujančių cheminėmis medžiagomis ir alkoholiu tarpe. Integravus fizinę veiklą į
reabilitacijos programas, cheminių medžiagų ir alkoholio troškimas, nerimas ir depresija
sumažėja kur kas efektingiau, nei įprastinio gydymo metu (Stathopoulou ir kt., 2006).

Atsižvelgiant į išlaidas ir stigmą, susijusią su tradicine terapija, fizinis aktyvumas yra
ekonomiškai naudinga alternatyva, kadangi dauguma tyrimų patvirtino, kad fizinis
aktyvumas padeda tramdyti ir palengvinti depresijos simptomus.

Teigiama Psichologija
Gerai žinoma ir įrodyta, kad fizinis aktyvumas turi daug naudos žmogaus sveikatai, jis
stiprina kūną ir protą, bei skatina asmeninę gerovę, kuri nėra apibrėžta tik depresijos ar
įtampos nebuvimu. Būvimas sveiku yra subjektyvus dalykas, yra keletas teigiamų
jausmų, galinčių skatinti teigiamą psichologiją (Hefferon & Mutrie, 2012). Teigiama
psichologija padeda didinti atsparumą ir įveikti neigiamas situacijas. Kadangi dauguma
tyrimų rodo, jog žmonės patiria gerą savijautą po fizinės veiklos, galima daryti išvadą,
kad fizinis aktyvumas yra teigiama psichologinė intervencija (Hefferon & Mutrie, 2012).
Fizinis aktyvumas gali suteikti tiklą, pagerinti savirealizaciją, savarankiškumą, teigiamus
santykius ir asmeninius santykius (Hefferon & Mutrie, 2012).
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intensyvumo” intervalus kaip “vaistus” skirtus kontroliuoti skirtingas lėtines ligas (Clarke,
2017). Tokiu būdu žmonės turi galimybę kontroliuoti savo fizinę ir psichinę sveikatą.
Bendradarbiaujant su savo gydytojais ir terapeutais, žmonės įgauna galimybę
kontroliuoti savo fizinę ir psichinę sveikatą (Clarke, 2017 m.).

Išvada
Nustatyta, kad fizinis aktyvumas sumažina daugelį pavojų sveikatai, pavyzdžiui:
nutukimą, diabetą, padidėjusį kraujo spaudimą, turi teigiamą poveikį tam tikrų vėžio
formų pacientams, mažina depresinius simptomus, nerimą ir neigiamą įvairių psichinės
sveikatos sutrikimų poveikį. Nors mechanizmas nėra visiškai suprantamas ir reikalingi
tolesni moksliniai tyrimai, fizinio aktyvumo ir fizinio krūvio nauda yra neabejotinai
svarbižmonių gerovei ir sveikatai.
Kalbant apie bet kokios sveikatos intervencijos programos kūrimą, pacientų nuomonės ir
suvokimas turi didelę reikšmę ir į jas reikėtų atsižvelgti. Daley (2002 m.) Atliktame
tyrime apie fizinės veiklos vertę psichinės sveikatos klinikinėms populiacijoms buvo
pranešta, kad daugiau nei 50% pacientų pripažįsta fizinio aktyvumo vertę ir taip pat
laiko tai gydymu, padariusį jiems didžiausią teigiamą įtaką.
Naudojantis bet kokia fizinio aktyvumo programa, reikia atsižvelgti į konkrečius tikslinės
grupės (ypatingai klinikinių populiacijų) poreikius ir ypatybes, kadangi klinikinės
populiacijos dažnai būna pripratusios prie sėslaus gyvenimo būdo. Fizinis aktyvumas
turėtų būti naudojamas kartu su konsultacijomis ir medicinine terapija, kad pacientai
galėtų reguliariai laikytis programų,(Daley, 2002).
Atsižvelgiant į fizinio aktyvumo naudą tiek psichologiniu tiek fiziniu lygmeniu ir į
psichinės sveikatos gydymo išlaidas, fizinis aktyvumas turėtų būti toliau skatinamas tapti
terapinio gydymo dalimi, pripažįstant proto ir kūno sąveikos svarbą (Daley, 2002).

8

P
A
G
Asztalos, M., Wijndaele, K., De Bourdeaudhuij, I., Philippaerts, R., Matton, L.,
E
Duvigneaud, N.,& Cardon, G. (2009). Specific associations between types of physical 2

Šaltiniai

activity and components of mental health. Journal of Science and Medicine in
Sport, 12(4), 468-474. 10.1016/j.jsams.2008.06.009 [doi]

Atkinson, G., & Davenne, D. (2007). Relationships between sleep, physical activity and
human health. Physiology & behavior, 90(2-3), 229-235.
Bauman, A. E. (2004). Updating the evidence that physical activity is good for health:
An epidemiological review 2000–2003. Journal of Science and Medicine in Sport, 7(1), 619.
Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise,
and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public
Health Reports, 100(2), 126.
Callaghan, P. (2004). Exercise: A neglected intervention in mental health care? Journal
of Psychiatric and Mental Health Nursing, 11(4), 476-483.
Camacho, T. C., Roberts, R. E., Lazarus, N. B., Kaplan, G. A., & Cohen, R. D. (1991).
Physical activity and depression: Evidence from the alameda county study. American
Journal of Epidemiology, 134(2), 220-231.
Chu, I. H., Buckworth, J., Kirby, T. E., & Emery, C. F. (2009). Effect of exercise intensity
on depressive symptoms in women. Mental Health and Physical Activity, 2(1), 37-43.
Clarke, D. (2017, October 17). Research studies show high-intensity interval training has
an almost instantaneous positive effect on overall health. Perth Now. Retrieved from
https://www.perthnow.com.au/
Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: a step-bystep approach. British Journal of Nursing, 17(1), 38-43
Daley, A. J. (2002). Exercise therapy and mental health in clinical populations: Is
exercise therapy a worthwhile intervention? Advances in Psychiatric Treatment, 8(4),
262-270.

9

P

Elavsky, S., & McAuley, E. (2007). Physical activity and mental health outcomes duringA
menopause: A randomized controlled trial. Annals of Behavioral Medicine, 33(2), 132- G
E
142.
2

Foley, L. S., Prapavessis, H., Osuch, E. A., De Pace, J. A., Murphy, B. A., & Podolinsky,
N. J. (2008). An examination of potential mechanisms for exercise as a treatment for
depression: A pilot study. Mental Health and Physical Activity, 1(2), 69-73.
Fox, K. R. (1999). The influence of physical activity on mental well-being. Public Health
Nutrition, 2(3a), 411-418.
Galper, D. I., Trivedi, M. H., Barlow, C. E., Dunn, A. L., & Kampert, J. B. (2006). Inverse
association between physical inactivity and mental health in men and women. Medicine
and Science in Sports and Exercise, 38(1), 173-178. 00005768-200601000-00027 [pii]
Hassmen, P., Koivula, N., & Uutela, A. (2000). Physical exercise and psychological wellbeing: A population study in Finland. Preventive Medicine, 30(1), 17-25.
Hefferon, K., & Mutrie, N. (2012). Physical activity as a “stellar”tpositive psychology
intervention. Oxford handbook of Exercise Psychology, 117-128.
Hodgson, M. H., McCulloch, H. P., & Fox, K. R. (2011). The experiences of people with
severe and enduring mental illness engaged in a physical activity programme integrated
into the mental health service. Mental Health and Physical Activity, 4(1), 23-29.
Morgan, W. P. (1997). Physical activity and mental health (pp. 93-106). Philadelphia,
PA, US: Taylor & Francis.
Richardson, C. R., Faulkner, G., McDevitt, J., Skrinar, G. S., Hutchinson, D. S., & Piette,
J. D. (2005). Integrating physical activity into mental health services for persons with
serious mental illness. Psychiatric Services, 56(3), 324-331.
Stathopoulou, G., Powers, M. B., Berry, A. C., Smits, J. A., & Otto, M. W. (2006).
Exercise interventions for mental health: A quantitative and qualitative review. Clinical
Psychology: Science and Practice, 13(2), 179-193.
Ströhle, A. (2009). Physical activity, exercise, depression and anxiety disorders. Journal
of Neural Transmission, 116(6), 777-784.

10

P
A
exercise to mental health. Public Health Reports, 100(2), 195-202
G
E
Vancampfort, D., De Hert, M., Skjerven, L. H., Gyllensten, A. L., Parker, A., Mulders, N.,
2

Taylor, C. B., Sallis, J. F., & Needle, R. (1985). The relation of physical activity and

Probst, M. (2012). International organization of physical therapy in mental health
consensus on physical activity within multidisciplinary rehabilitation programmes for
minimizing cardio-metabolic risk in patients with schizophrenia. Disability and
Rehabilitation, 34(1), 1-12.
White, K., Kendrick, T., & Yardley, L. (2009). Change in self-esteem, self-efficacy and
the mood dimensions of depression as potential mediators of the physical activity and
depression relationship: Exploring the temporal relation of change. Mental Health and
Physical Activity, 2(1), 44-52.
Wright, K. A., Everson-Hock, E. S., & Taylor, A. H. (2009). The effects of physical
activity on physical and mental health among individuals with bipolar disorder: A
systematic review. Mental Health and Physical Activity, 2(2), 86-94.

11

Fizinio Aktyvumo Rolė Psichinių Ligų Prevencijoje
Αutoriai:
Francesca Cesaroni
Mara Morici
Giampaolo Gherardi
Data:
03/2018
Įvadas
Yra vis daugiau įrodymų apie teigiamą ryšį tarp fizinio aktyvumo ir psichinės
sveikatos, psichinės raidos ir kognityvinių procesų. Žymus kiekis skirting-tipų ir
ilgalaikių mokslinių tyrimų teigia, kad fizinis aktyvumas yra naudinga prevencinė
strategija kovojant su psichinėmis ligomis ir gali buti naudojamas kaip pagalbinis
psichinių ligų gydymo būdas. Pranešama, kad fizinis aktyvumas gali paveikti
įvairius psichinės sveikatos veiksnius, tokius kaip emocijos ir nuotaika, gyvenimo
kokybė, savivertė, socialinė veikla, kognityviniai veiksniai.
Tyrimas nagrinėjantis atsparumą stresui ir nerimui (kuris gali būti sunkių
psichinių problemų rizikos faktorius) atskleidė, jog fizinis aktyvumas gali būti
naudingas žmogaus fizinei ir psichinei būklei. Esminiai įrodymai rodo, kad fizinis
aktyvumas mažina depresijos, nerimo, ir baimės simptomus, taip pat fizinis
aktyvumas gerina psichinės gerovės būklę.

Problemos išdėstymas
Pateikto politikos dokumento tikslas yra (a) ištirti ryšį tarp fizinio aktyvumo ir
psichinės sveikatos ir (b) pademonstruoti kaip fizinis aktyvumas gali būti
naudinga prevencinė strategija kovojant su psichinių sutrikimų sipmtomais.
Konkrečiai, šiame straipsnyje pateikiama:
1. Mokslinės literatūros, įrodymų ir praktikos apžvalga, demonstruojanti
fizinio aktyvumo prevencinį potencialą kovojant su psichiniais sutrikimais ir
galimą teigiamą įtaką visuomenės sveikatai ir aktyviam senėjimui.
Straipsnyje taip pat pateikiama fizinio aktyvumo, sporto ir psichinės sveikatos
srityse dirbančių asmenų patirtis.
1
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2. Aktuali nacionalinė politika ir ES direktyvos skatinančios sveikatą
stiprinantį fizinį aktyvumą.
3. Rekomendacijos politikos formuotojams ir
pasiūlymai kaip skatinti
efektyvią iniciatyvą visos Europos, nacionaline ir lokalia apimtimi. Konkrečiau,
rekomendacijomis bus siekiama informuoti apie fizinio neveiklumo pavojus.

Siūlomo politikos dokumento tikslas/motyvas
Remiantis asociacija tarp psichinės sveikatos ir dalyvavimo fizinėje veikloje
naudos, šis straipsnis:
-

Pademonstruos prevencinę fizinės veiklos reikšmę, remiantis literatūros
apžvalga;

-

Pateiks aktualią nacionalinę politiką ir ES direktyvas, konkrečiai remiantis
Europos Sąjungos Tarybos išleistu dokumentu SSFA – sveikatą
stiprinantis fizinis aktyvumas (HEPA - Health-Enhancing Physical Activity)

-

Pristatys MENS tinklą, kuris vysto mokslinio pagrindo kūrimą ir kuris bus
tinkamas indėlis į regioninę, nacionalinę ir ES politiką, sporto ir sveikatos
srityse;

-

Pateiks rekomendacijas politikos formuotojams ir pasiūlymus kaip skatinti
efektyvią iniciatyvą visos Europos, nacionaline ir lokalia apimtimi.

Metodai/Procesai
Egzistuoja didelis kiekis empirinių įrodymų rodančių, jog fizinis aktyvumas yra
efektyvi prevencinė priemonė kovojant su depresijos ir kitų psichinių sutrikimų
simptomais. Dauguma šiame straipsnyje pateiktų įrodymų yra gauti iš
koreliacinių ir ilgalaikių tyrimų, sisteminių apžvalgų ir meta-analizių.
Koreliacinio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti ar du, ar daugiau, kintamųjų yra
tarpusavyje susiję. Keletas epidemiologinių tyrimų nustatė reikšmingus skirtingtipų koreliacijas tarp psichinės sveikatos ir fizinio aktyvumo lygių: reguliarius
fizinis aktyvumas yra asocijuojamas su a) mažesniu depresijos, panikos
sutrikimų is socialinės fobijos paplitimu, ir b) žemesniu nerimo ir medžiagų
vartojimo sutrikimų skaičiumi. Konkrečiau, McAuley (1994) identifikavo teigiamą
ryšį tarp mankštinimosi ir psichologinės gerovės, Bucksch and Schlicht (2006)
nustatė tiesioginį ryšį tarp fizinio aktyvumo ir nuotaikos, kuomet Cooney (2013)

2

info@mensproject.eu

atskleidė, jog fizinis aktyvumas sumažina depresijos ir nerimo sutrikimų dažnį
tarp vyresnio amžiaus žmonių.

Ilgalaikio tyrimo metu duomenys yra renkami naudojant stebėjimo metodą,
kuomet stebimi tie patys objektai ilgą laiko tarpą. Mammen and Faulkner (2013)
atlikę ilgalaikį tyrimą suteikė daug vertingos informacijos apie fizinio aktyvumo
rolę depresijos prevencijoje.
Moksliniai įrodymai taip pat buvo grindžiami sisteminėmis apžvalgomis ir
meta-analizėmis, kurių metu straipsniai ir referatai informacijos ieškojo
naudodami raktinių žodžių kombinacijas, tokias kaip: “fizinė veikla”, “psichinė
sveikata”, “depresija”, “savivertė” ir “psichinė gerovė”.

1. Literatūros apžvalga
Paprastus “fizinio aktyvumo”, “fizinių pratimų”, “sporto” apibrėžimus, galite rasti
politikos dokumente: Development of model(s) of sport event(s) (2018) by the
University of Athens.

Asociacija tarp fizinio aktyvumo, depresijos, nerimo ir
streso: tyrimų duomenys
Šiuo metu yra pakankamai patikimų įrodymų, kurie patvirtina stiprią asociaciją
tarp fizinio aktyvumo ir daugelio psichinių sutrikimų. Pavyzdžiui: Depresija, yra
dažna psichinė liga: spėjama, jog iki 2020 depresija bus pirmaujanti neįgalumo
visame pasaulyje priežastis. Ši liga turi ypatingai didelį poveikį žmogaus
gyvenimo kokybei, depresija yra asocijuojama su padidėjusia antrinių ligų rizika
(pavyzdžiui: širdies ir kraujagyslių ligos), taippat depresija gali neigiamai paveikti
ne tik individą, bet ir bendruomenę, pagrinde dėl priežiūros naštos ir sveikatos
priežiūros išlaidų. Tačiau, tikslus dozės ir atsako santykis tarp fizinio aktyvumo ir
depresijos yra neaiškus. Faulkner (2016) pareiškė, jog atsižvelgus į
metodologinius apribojimus, besiskiriančius veiksnius ir šališkumą, tyrimai ir
toliau demonstruoja ryšį tarp fizinio aktyvumo ir depresijos rizikos sumažėjimo.
Fizinio aktyvumo skatinimas gali būti efektingas įrankis psichinės sveikatos
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skatinimo strategijoje, ir taip pat gali būti panaudotas sumažinti depresijos
išsivystymo riziką.
Strawbridge et al (2002) palygino aukštesnio intensyvumo fizinio aktyvumo
poveikį vyraujančiai ir įprastinei depresijai. Mokslininkai nustatė, jog net
padarę atitinkamus pritaikymus prie amžiaus, lyties, tautybės, finansinės
įtampos, lėtinių ligų, neįgalumo, kūno masės indekso, alkoholio suvartojimo,
rūkymo ir socialinių, aukštesnio intensyvumo fizinis aktyvumas turėjo teigiamą
poveikį tiek vyraujančiai tiek įprastai depresijai, 5 metų laikotarpyje.
Salmon (2001) teigė, kad fizinio aktyvumo teigiama įtaka psichinei sveikatai jau
buvo tvirtinama, kai dar nebuvo to patvirtinančių įrodymų. Skirtingų-tipų ir
ilgalaikių tyrimų rezultatai yra nuoseklesni ir rodo, kad aerobinės treniruotės turi
antidepresantinį ir anksiolitinį poveikį, kuris apsaugo nuo žalingų streso
padarinių. Fizinio aktyvumo padariniai emocinei būklei vis dar yra painūs, nes
buvo pastebėta ir teigiamų ir neigiamų padarinių.
Hyland and Swan (2012) pateikė išsamią empirinės literatūros apžvalgą apie
teigiamą mankštinimosi poveikį siekiant palengvinti nerimo ir nuotaikų
sutrikimus. Įrodymai, išgauti atliekant ilgalaikius tyrimus, kartu su duomenimis
išgautais skirtingų tipų tyrimų metu, suteikė empirinių įrodymų, jog reguliarus
fizinis aktyvumas gali užkirsti kelią depresijos ir nerimo simptomams pasireikšti ir
net lemti iš esmės geresnę psichinę sveikatą. Papildomai, depresijos atveju
fizinio aktyvumo suteiktas palengvėjimas turėjo tokį pat efektingą poveikį, kaip ir
gydymas farmakoterapija. Taipogi yra preliminarių įrodymų, jog fizinis
aktyvumas gali palengvinti nerimo ir depresijos simptomus taip pat efektyviai
kaip kognityvinė elgesio terapija.
Hyland and Swan (2012) teigė, jog fiziniais pratimais pagrįsti gydymo būdai yra
labai veiksminga
įprastų gydymo metodų alternatyva, tiek nerimo, tiek
depresijos sutrikimams gydyti. Fiziniai pratimai yra visiškai prieinami visiems
individams, su nedidėlėmis susijusiomis išlaidomis, be to nėra jokių žinomų ar
akivaizdžių šalutinių poveikių.
Zschucke, Gaudlitz and Strohle (2013) nustatė, jog aerobiniai ir anaerobiniai
užsiėmimai a) turėjo panašų veiksmingumą gydant nerimo sutrikimus kaip ir
kognityvi/elgesio terapija, ir b) yra veiksmingesni nei dauguma kitų nerimą
lengvinančių veiklų.
Scully, Kremer, Meade, Graham and Dudgeon (1998) konstatavo, jog yra saugu
teigti, kad fizinių pratimų rėžimai padarys teigiamą įtaką depresija sergantiems
4
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žmonėms, ir padarys bene stipriausią pastebėtą poveikį klinikinėse populiacijose.
Be to, mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad a) aerobiniai pratimai yra
veiksmingiausi, įskaitant tokias veiklas kaip: vaikščiojimas, bėgimas, važiavimas
dviračiu, treniruotės su svoriais, ir b) bent kelių mėnesių rėžimai turi didžiausią
teigiamą efektą.
Tęsiant apie nerimą, Scully et al (1998) taigė, kad literatūra vienareikšmiškai
palaiko teigiamą fizinio krūvio poveikį ir net trumpos treniruotės yra pakankamos
rezultatam išvysti. Be to, teigiama jog, fizinio krūvio pobūdis nėra labai svarbus.
Pastebėta, jog geriausiu teigiamu poveikiu pasižymi individai, kurie laikosi fizinių
pratimų programų keletą mėnesių. Kalbant apie streso reakciją, fiziniai
pratimai yra veiksmingesni naudojant prevencijai, nei korekcijai, o pats streso
atsakas išlieka tik dalinai suprastas. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, jog
aerobinių pratimų rėžimai (reguliarus ir nuolatinis fizinis krūvis su pakankamai
aukštu intensyvumu, jog gerokai pakeltų pulsą virš normalaus ramybės būsenos
pulso, daugiau nei 21 minutei) gali žymiai pagerinti reagavimą į stresą,
ypatingai stresą susijusį su darbu ar gyvenimo būdu.

Asociacija tarp fizinio aktyvumo, nuotaikos ir savigarbos:
moksliniai įrodymai
Šiuo metu yra pakankamai įrodymų apibūdinančių fizinės veiklos naudą fizinei ir
psichinei sveikatai. Yra keletas meta-analizių patvirtinančių teigiamą sporto
poveikį psichinei sveikatai ir paremiančių, kad žemo-vidutinio intensyvumo fizinė
veikla iš esmės teigiamai paveikia psichinę gerovę. Kanning and Schlicht (2010)
teigė, jog subjektai, kurie užsiėmė fiziniu aktyvumu, turėjo aukštesnį teigiamą
poveikį lyginant su neaktyvia kontroline grupe. Įdomus radinys buvo tai, kad
fiziškai aktyvūs epizodai buvo mažesni, kai nuotaikos balai buvo aukšti. Tai gali
reikšti, kad yra lubų efektas: kuo nuotaikos balai yra aukštesni, tuo mažesnį
poveikį nuotaikai turi fizinis aktyvumas. Taip pat tai gali palaikyti idėją, kad
fizinis aktyvumas gali būti naudojamas kaip įrankis nuotaikos atstatymui, ši tema
yra labai svarbi sveikatos specialistams ir visuomenės sveikatos specialistams,
kurie skatina gerovę ir gyvenimo kokybę.
Keletas mokslinių tyrimų nagrinėjo mankštinimosi įtaką nuotaikos gerinimui, šie
tyrimai parodė, jog mankštinimasis gali teigiamai paveikti nuotaikos būseną.
Visapusiškai, šie rezultatai rodo, jog įvairios mankštinimosi formos, ir aerobinės,
ir anaerobinės, gali būti asocijuojamos su nuotaikos būklės pagerėjimu, tačiau
atsižvelgiant į rezultatų įvairovę, yra tikėtina, jog yra daugiau nei vienas
prisidedantis
mechanizmas.
Scully,
Kremer,
Meade,
Graham
and
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Dudgeon (1998) teigė, kad yra teigiamas ryšys tarp fizinio aktyvumo ir
savigarbos, kuris stipriausiai pasireiškia žemos savigarbos žmonėse. Savęs
vertinimas pagerėjo pradėjus užsiiminėti fiziniu aktyvumu, nepriklausomai nuo
fizinio aktyvumo tipo.

Fizinis aktyvumas ir mankštinimasis visuomet buvo siejami su teigiama įtaka
nuotaikai ir pozityvia nuotaika. Keli didelės apimties epidemiologiniai tyrimai,
naudojantys įvairias fizinės veiklos ir gerovės priemones, patvirtino tiesioginį ryšį
tarp fizinio aktyvumo ir psichinės gerovės. Bingham (2009) teigė, kad aukštesnis
fizinio aktyvumo lygis buvo susietas su geresne (iš sveikatos perspektyvos),
gyvenimo kokybe, tarp asmenų, turinčių diagnozuotų psichinių sutrikimų. Tyrėjai
stebėjo platų palengvėjimų spektrą ir padarė išvadą, jog “ fizinis aktyvumas gali
būti naudingas žmonėms kenčiantiems nuo psichinių sutrikimų”. Keletas
mankštinimosi tipų yra efektingi keičiant savęs suvokimą, tačiau dauguma
mokslinių tyrimų įrodymų yra pagrįsti aerobine fizine veikla ir mankštinimosi su
svoriais. Mankštinimasis su svoriais rodo didesnį veiksmingumą trumpuoju
laikotarpiu. Be to, buvo pastebėta, kad fizinis mankštinimasis palengvina
depresiją ir nerimą, kelią savigarbą ir skatina sveiką psichinę būseną jaunų
nusikaltėlių tarpe.
Edmunds (2015) teigė, kad galima fizinio aktyvumo nauda emocinei,
kognityvinei ir socialinei gerovei gauna gana mažai dėmesio. Pavyzdžiui,
savigarba yra psichinės gerovės pagrindas. Savigarba yra laikoma pagrindiniu
emocinio stabilumo ir prisitaikymo prie gyvenimo poreikių rodikliu. Aukšta
savivertė yra siejama su keletu pozityvių charakterio savybių, tokių kaip:
savarankiškumas, lyderystė, gebėjimas prisitaikyti, atsparumas stresui ir kitas su
sveikata susijęs elgesys. Kita vertus, žema savivertė yra asocijuojama su
psichinėmis ligomis, tokiomis kaip depresija ir nerimas. Žema savivertė gali būti
depresijos indikatorius, tuo tarpu aukšta savigarba indikuoja pozityvią nuotaikos
būseną ir aukštą santykių pasitenkinimo lygį. Tačiau ne visos fizinės veiklos
intervencijos yra veiksmingos, o kai kurios netgi gali pakenkti savigarbai. Todėl
svarbu atsižvelgti į pagrindus: kaip ir kodėl fizinė veikla pakelia savigarbą
Edmundas (2015 m.) Pateikė kelis pasiūlymus specialistams, kurie projektuoja
fizikinės veiklos intervencijų įterpimą. Remiantis motivacinėmis teorijomis,
tyrimai parodė, jog pasirinkimo turėjimas ir galimybė kontroliuoti savo fizinę
veiklą (kokia fizine veikla užsiimti, kaip dažnai ir kokiu intensyvumu mankštintis)
yra asocijuojamas su didesniu patvarumu, didesniu mėgavimusi ir teigiamu
6
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poveikiu gerovei. Taipogi, fiziniu aktyvumu užsiimantiems individams gauti
atsiliepimus apie padarytą pažangą ir progresą yra naudinga. Fizinio aktyvumo
tikslai turėtų būti užsibrėžti taip, kad būtų pasiekiami ir suteiktų pergalės
jausmą. Be to, kai fiziniu aktyvumu yra užsiimama grupėse ar komandose, tai
gali būti puiki galimybė praplėsti savo socialinį ratą, susipažinti ir suartėti su
kitais žmonėmis, kas yra žinoma kaip apsauginis veiksnys gerovei ir psichinei
sveikatai saugoti.

Zschucke et al (2013) bandė surinkti klinikinius ir eksperimentinius fizinio
aktyvumo naudos įrodymus kovojant su emociniais sutrikimais. Daugybė
klinikinių tyrimų tyrė negatyvių emocijų ir miego sutrikimų sumažėjimą
treniruočių dėka. Visapusiškai, lyginant mankštinimąsi su kontroliuojamu
gydymu ar gydymo nebuvimu, mankštinimosi dėka vidutiniškas klinikinis
poveikis buvo pastebėtas. Lyginant mankštinimosi intervencijas su kognityvine
terapija ir gydymą antidepresantais, jokių ryškių depresijos simptomų
sumažėjimo skirtumų nebuvo pastebėta, o tai rodo, kad mankštinimasis buvo
toks pat veiksmingas kaip ir šie standartiniai gydymo būdai.
Mokslinių tyrimų atliktų nagrinėjant konkrečiai vaikščiojimą nėra atlikta daug,
o atliktų tyrimų rezultatai yra dviprasmiški. Nenuoseklumas ir prieštaringi
rezultatai yra akivaizdūs, daugiausia dėl skirtingų metodologinių pasirinkimų,
pavyzdžiui: tik nerimo nagrinėjimas, neatsižvelgiant į kitas emocines būsenas,
kurias vaikščiojimas taipogi gali paveikti. Ekkekakis et al (2000) nagrinėjo ar
trumpos trukmės vaikščiojimas gali žymiai paveikti emocinę būseną.
Vaikščiojimas yra pateikiamas kaip nesunki, pažįstama, visiškai saugi ir nebrangi
fizinio aktyvumo forma. Yra įrodyta, kad vaikščiojimas yra populiariausias į
sveikatą orientuoto fizinio aktyvumo būdas tarp suaugusiųjų. Rezultatai parodė,
kad trumpos trukmės vaikščiojimas yra susijęs su reikšmingais ir dažnai
esminiais pokyčiais, siekiant didesnio aktyvumo ir pagerėjusio emocinio
valentingumo. Tyrimas apėmė tik jaunų, sveikų ir dažniausiai fiziškai aktyvių
žmonių grupes. Ar išvados bus apibendrintos ir išliks tokios pat ištyrus kitas
populiacijas, pvz., Vyresnio amžiaus žmones ar įvairias pacientų grupes, vis dar
nežinoma.

Fizinio aktyvumo poveikis kognityvinei veiklai: tyrimo
įrodymai
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Fizinis aktyvumas buvo nustatytas kaip apsauginis veiksnys tiriant demencijos
riziką. Psichinės sveikatos fondas paskelbė vadovą, kuriame pateikiamas
teigiamas fizinės veiklos poveikis psichinei sveikatai, šiame vadove fondas teigė,
kad fizinis aktyvumas gali padėti uždelsti tolesnį funkcionavimo nuosmukį.
Tyrimai rodo, kad suaugusiųjų, dalyvaujančių kasdienėje fizinėje veikloje,
depresijos ir demencijos rizika yra maždaug nuo 20% iki 30% mažesnė. Taip pat
pastebėta, kad fizinis aktyvumas mažina kognityviojo susilpnėjimo tikimybę ir
demencija nesergančių žmonių tarpe.
Dauguma skirtingų tyrimų rodo, jog geros fizinės būklės vidutinio amžiaus
žmonės demonstruoja geresne kognityvinę veiklą nei tie, kurie yra prastos
fizinės būklės. Bingham (2009) teigė, kad ryšys tarp geros fizinės būklės ir
kognityvinės veiklos priklauso nuo užduočių pobūdžio, užduotys reikalaujančios
dėmesio sutelkimo ir greito atlikimo (pavyzdžiui: reakciją tikrinančios užduotys),
turi ryškiausią poveikį. Intervencijos tyrimų rezultatai yra dviprasmiški, tačiau
meta-analitiniai tyrimai parodė nedidelį, bet statistiškai reikšmingą kognityvinio
funkcionavimo pagerėjimą vyresnio amžiaus žmonių tarpe, kurie užsiima
aerobiniu fitnesu (Bingham, 2009).
Atlikus keletą perspektyvių tyrimų paaiškėjo, kad aukštas fizinio aktyvumo lygis
nutolina demencijos atsiradimą: Zschucke, Gaudlitz ir Strohle (2013 m.) teigė,
kad kadangi tiek sveikų žmonių, tiek kognityvinių sutrikimų turinčių žmonių
ištvermė ir jėga ženkliai pagerėjo fizinio aktyvumo dėka, fizinio aktyvumo
intervencijos yra įmanomos ir demencija sergančių žmonių populiacijoje.
Neseniai atliktoje apžvalgoje buvo padaryta išvada, kad visų tipų fizinis
aktyvumas yra naudingas norint sulėtinti kognityvinį nuosmukį ir kad geriausias
poveikis buvo pastebėtas užsiimant vidutinio intensyvumo fiziniu aktyvumu
(pvz., greitasis ėjimas) maždaug po 30 minučių, penkias dienas per savaitę
(Denkinger et al, 2012). Galiausiai, Van Uffelen (2007) atliko tyrimą, kuris
akivaizdžiai parodė, kad dalinį atminties ir dėmesio pagerėjimą patyrė tie
subjektai, kurie laikėsi fizinio aktyvumo programos.

2. Politikos peržiūra: nacionalinė politika ir ES direktyvos,
skatinančios sveiką gyvenseną ir fizinę veiklą
Atlikta politikos peržiūra siekiant nustatyti dokumentus, direktyvas ir nuostatus,
skatinančius sportą ir fizinį aktyvumą kaip prevencinę strategiją kovojant su
psichikos sutrikimais.
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Europos lygmeniu, pagrindinis dokumentas, kurio pagrindu moduliuojamos
rekomendacijos, skatina imtis veiksmų skatinančių sveikatos stiprinimą
naudojant sportą ir paremia Europos Sąjungos Tarybos išleistą dokumentą:
sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas (Health-Enhancing Physical Activity HEPA) (Official Journal of the European Union, 2010). Šiame dokumente
Europos Sąjunga pateikė savo sporto viziją, kaip asmeninio tobulėjimo įrankį,
suteikiantį tapatybės ir priklausymo jausmą, būdą pagerinti savo fizinę ir
psichinę gerovę, socialinės ir kaip tarpkultūrinės įtraukties skatinimo priemonę.
Fizinio aktyvumo ir mankštinimosi nauda yra itin svarbi žmogui, per visą jo
gyvenimo trukmę. Į mankštinimosi naudą įeina: chroniškų ligų rizikos
sumažėjimas, teigiamas poveikis psichinės sveikatos vystymuisi ir
kognityviniams procesams.
Sportas atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį ne tik individualiai sveikati, bet ir
formuojant Europos visuomenę: palaikant atvirą dialogą tarp politikos kūrėjų ir
sporto organizatorių, skatinama jaunų žmonių sveika gyvesena ir socialinė
sanglauda visoje Europoje.
Italijos lygmeniu, Sporto Ministras, 2016 m. Birželio mėn., įsteigė Nacionalinį
sporto biurą, kurio viena iš funkcijų yra sporto srities teisės aktų patvirtinimas.
2017 metais Valstybės Sekretorius ir Sporto Ministras pasirašė sutartį, kurioje
nutarta skatinti socialinę įtrauktį sporto srityje. Šiuo susitarimu gali būti
finansuojami neįgalių žmonių, etninių mažumų, imigrantų ir pažeidžiamų
socialinių grupių integracijos projektai paremti sporto iniciatyva, dalyvaujant
atitinkamoms organizacijoms (mėgėjų sporto klubams ir asociacijoms, savanorių
organizacijoms ir socialiniams kooperatyvams).
Regioniniu lygmeniu, Marche regionas pripažįsta LR.5/2012 kaip pagrindinę
reguliavimo priemonę sporto ir rekreacinės veiklos skatinimui. Pagrindinis tikslas
yra skatinti "sportas visiems" koncepciją.
Sveikatos regioninis prevencijos planas (2014/2018) skatina sportą ir fizinį
aktyvumą kaip neatskiriamą kasdienio gyvenimo dalį, pripažįstant jo teikiamą
naudą sveikatai, gerovei ir ligų prevencijai. Regioninės tarybos remiama
strategija yra skatinti fizinį aktyvumą ir sportą, dėl jo teikiamos naudos
vaikams, suaugusiesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms.
Regioninis sporto skatinimo planas (2016/2020) nustato sporto skatinimo gaires.
Pagrindinis tikslas yra skatinti naudoti sportą kaip mokymo ir poilsio priemonę,
skatinti sveiką gyvenimo būdą.
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Rekomendacijos
Fizinis aktyvumas ir psichinė sveikata: reikalingi tolimesni moksliniai
tyrimai
Didelė dalis empirinių įrodymų parodė teigiamą fizinio aktyvumo ir fizinio krūvio
poveikį, siekiant sušvelninti depresijos ir nerimo simptomus. Svarbu, kad
mokslininkai, gydytojai ir kiti sveikatos specialistai bendradarbiaudami parengtų
patikimas gaires, susijusias su fizinių pratimų nauda, atsižvelgiant į
psichosocialinius kintamuosius, tokius kaip: lytis, amžius, ankstesnės psichinės
sveikatos ir aplinkos apribojimai. Įdomu tai, kad iki šiol fizinio aktyvumo
efektingumas kovojant su psichinių sutrikimų simptomais nėra tiksliai nustatytas,
trūksta patikimų šaltinių ir geros kokybės ilgalaikių mokslinių tyrimų
nagrinėjančių klinikines populiacijas: nors kai kurie tyrimai parodė teigiamus
fizinio aktyvumo naudojimo kaip papildomą gydymo metodą kovojant su
psichiniais sutrikimais rezultatus, daugeliui konkrečių psichikos sutrikimų
įrodymų yra riboti. Norint pasiekti reikšmingus rezultatus ir tiksliai apskaičiuoti
efektingumą būsimose moksliniuose tyrimuose ir metaanalizėse, labai svarbu
tiksliai aprašyti sąlygas, standartizuotas intervencijas, patvirtintas vertinimo
strategijas, kontrolės sąlygas ir galios įvertinimus.
Keli tyrimai patvirtina, kad nuotaika ar subjektyvi gerovė yra paveikiama
asmenybės ir lyties skirtumų: pavyzdžiui, tolimesni tyrimai turėtų išnagrinėti ar
fizinis aktyvumas turi tokią pat įtaką nuotaikai moterų tarpe kaip ir vyrų, arba
išnagrinėti ar bendras fizinio aktyvumo kiekis
daro įtaką nuotaikos ir
mankštinimosi asociacijai.
Norint galutinai atsakyti į klausimą: kiek efektingas yra fizinis aktyvumas kaip
apsauginė priemonė prieš psichinių sutrikimų riziką ir simptomus, būtina toliau
tirti reprezentatyvius bendruomenės pavyzdžius ir pritaikyti tikslesnes fizinio
aktyvumo matavimo priemones.
Fizinis aktyvumas ir psichinė sveikata: sveikatos specialistų ir sporto
instruktorių vaidmuo
Faulkneris (2016 m.) teigė, kad sveikatos priežiūros specialistai privalo atlikti
svarbų vaidmenį ir sukurti profesionalų tarpusavio bendradarbiavimą ir
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sistemingai naudoti fizinę veiklą ir kaip prevencinę priemonę ir prieš psichinės
sveikatos sutrikimus ir kaip gydymo metodą.
Įtraukus fizinės veiklos programas į psichiatrines paslaugas, žmonės su psichine
negalia įgauna galimybę nuolat bendrauti su savo psichinės sveikatos
specialistais.
Pastebėta, kad treniravimas teigiamai veikia sportuojančių subjektų savivertę.
Zschucke et al (2013) teigė, kad teigiami nurodymai, tokie kaip pagyrimas dėl
gerų rezultatų ir pastangų, techninių instrukcijų suteikimas, draugiškas klaidų
pataisymas, raginimas pirmauti skatina didesnę sportuojančiojo savigarbą.
Svarbu nelyginti individų su kitais ir jų pasiekimais, o raginti individus susikaupti
ties savo įgūdžių lavinimu ir savo užsibrėžtų tikslų siekimu, nes tai yra siejama
su didesniu kompetencijos ir savivertės augimu. Konkurencija ir individo
lyginimas su kitais žmonėmis gali būti problematiškas tiems, kurie turi žemą
savivertę.
Reikėtų atkreipti dėmesį į potencialų IRT grindžiamų treniruočių programų
vaidmenį: naujausi tyrimai parodė, kad treniruočių efektą ir nuotaikos
patobulinimus galima pasiekti ir teikiant internetinę ar telekomunikacinę
pagalbą.
Fizinis aktyvumas ir psichinė sveikata: tyrimas "iš apačios į viršų"
Siekiant sustiprinti literatūros apžvalgoje pateiktas išvadas, buvo atliktas
tyrimas: "iš apačios į viršų", nagrinėjant sporto ir sveikatos srityje veikiančias
organizacijas, asociacijas, vietos organizacijas ir kt. Šio tyrimo tikslas buvo
įvertinti, ar fizinis aktyvumas yra laikomas terapiniu gydymu, ir ar sportiniai
užsiėmimai yra dažnai naudojami dirbant su pacientais.
Paaiškėjo, fizinis aktyvumas ir sportas yra dažnai praktikuojamas ir teikia
teigiamus rezultatus. Akivaizdžiausiai teigiama įtaka daroma priklausymo
bendruomenei jausmui, geresni santykiai su kitais pacientais, patirties ir
pozityvių jausmų dalinimasis. Buvo nurodyta, kad pacientai, kurie per
pastaruosius penkerius metus nuolat dalyvavo sporto veikloje, sumažino vaistų
vartojimą ir kitus gydymo metodus. Be to, buvo pastebėtas pacientų /
specialistų tarpusavio santykių pagerėjimas: kai jie dalyvauja sporto veikloje,
santykiai tampa stipresni, turintys atitinkamą terapinį poveikį.
Šie rezultatai patvirtina literatūros apžvalgos išvadas ir atkreipia dėmesį į kai
kurias sritis, kuriose reikalingos novatoriškos strategijos ir politinės intervencijos.
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Rekomendacijos politikos formuotojams
•

•

•

Politika turėtų skatinti sporto renginių plėtrą, teikiant infrastruktūrą ir
reikalingą įrangą. Vertė turėtų būti teikiama kasdieninei sportinei ar fizinei
veiklai kasdieninėje ir neformalioje aplinkoje (parkuose, viešose vietose), kur
žmonės gali neformaliai susitikti, bendrauti ir diskutuoti apie bendrus
interesus (sportą).
Turėtų būti prieinamos struktūros, skirtos gauti siuntimą prižiūrimoms
treniruočių programoms, įskaitant konsultacijas su kvalifikuotais specialistais.
Turėtų būti teikiama profesinė priežiūra ir treniruotės, siekiant geriausiai
spręsti specifines psichinių ligų kliūtis.
Reikėtų raginti žmonių santykius sveikatos srityje: psichinės sveikatos
paslaugų "humanizavimas" yra pagrindinis aspektas, dėl kurio operatoriams
reikia profesinio mokymo.

Išvada
MH fondas siekdamas skatinti geresnę psichinę sveikatą parengė kišeninį
vadovą, kuris parodo teigiamą fizinio aktyvumo poveikį psichinei gerovei,
vadove taip pat yra patarimų ir pasiūlymų kaip padėti žmonėms pradėti.
Pasak MH fondo, fizinis aktyvumas turi didžiulį potencialą gerinti gerovę. Net
trumpas 10 minučių greitasis ėjimas padidina psichinį budrumą, energiją ir
teigiamą nuotaiką. Dalyvavimas reguliarioje fizinėje veikloje gali padidinti
savigarbą ir sumažinti įtampą ir nerimą. Jis taip pat atlieka svarbų vaidmenį
užkertant kelią psichinės sveikatos problemų plėtojimuisi ir gerinant psichinės
sveikatos sutrikimų turinčių žmonių gyvenimo kokybę.
Atsižvelgiant į aukščiau minėtus tyrimų rezultatus, verta paminėti, kad šios
tarpdisciplininės srities augimo tempai yra tokie dideli, kad šiai temai neseniai
buvo paskirtas tarptautinis mokslinis žurnalas: psichinė sveikata ir fizinis
aktyvumas (Journal of Mental Health and Physical Activity (MENPA). Savo
pradiniame redakciniame leidinyje bendraautoriai teigė, kad be mokslinių tyrimų,
įrodančių psichinės sveikatos prevencijos ir gydymo veiksmingumą, yra keturios
papildomos priežastys, kodėl fizinė veikla turėtų būti laikoma potencialia
psichikos sveikatos skatinimo strategija:
1. Fizinis aktyvumas yra ekonomiškai efektyvesnis už psichofarmakologines ar
psichoterapines intervencijas. "fizinis aktyvumas gali būti ekonomiškai
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efektyvi alternatyva tiems, kurie nenori vartoti vaistų ar kurie negali gauti
gydymo".
2. Priešingai nei farmakologinė intervencija, fizinis aktyvumas yra susijęs su
minimaliu nepageidaujamu šalutiniu poveikiu.
3. Fizinis aktyvumas individui gali būti nenutrūkstamas, skirtingai nuo
farmakologinio ir psichoterapinio gydymo, kuris dažniausiai turi pabaigą.
4. Fizinis aktyvumas skiriasi nuo tradicinių psichinės sveikatos problemų
gydymo būdų tuom, kad jis gali vienu metu pagerinti sveikatą ir gerovę bei
kovoti su psichinėmis ligomis.
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Žmonių, turinčių psichinės sveikatos problemų, įtraukimas
naudojant sportą
Autorius:JanDrobný

Data:Gegužė, 2018

Įvadas
Šiame politikos dokumente nagrinėjama, kaip fizinė veikla, laisvalaikio veikla ir
sportas gali paremti psichinės sveikatos problemų turinčių asmenų įtraukimo procesą.
Straipsnyje

nagrinėjama

fizinės

veiklos

svarba,

atsižvelgiant

į:

a)

aktyvų

dalyvaujančių asmenų dalyvavimą ir b) tai, kad kaikurios bendruomenės išskiria
daugumą asmenų, turinčių psichinės sveikatos problemų, ir sunkių psichinių ligų, iš
kaikurių veiklos rūšių.
Buvo teigta, kad žmonės su sunkiomis psichinėmis ligomis yra viena iš labiausiai
atskirtų nuo visuomenės grupių (Sayce, 2001). Socialinė atskirtis - tai procesas, per
kurį asmenys ar grupės visiškai, arba iš dalies,yra atskirti nuo pilno dalyvavimo
visuomenėje, kurioje jie gyvena (Europos fondas, 1995). Atskirtisnuo dalyvavimo
bendruomenės gyvenime sukelia vis didesnę izoliaciją ir psichinės sveikatos
pablogėjimą (Deputatų biuras, 2004 m.). Pagrindiniai rizikos veiksniai, lemiantys
atskirtį: žemos pajamos; šeimyniniai konfliktai; problemosmokykloje; būvimas
buvusiu kaliniu; būvimas iš etninės mažumos; gyvenimas skurdžiuose miestų ir kaimo
vietovių rajonuose; psichinės sveikatos problemos, amžius ir negalia (Hughes, 2010).
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą argumentą, gali būti naudinga išnagrinėti a)
atskirties mechanizmą ir b) kodėl visuomenė pašalina tam tikrus asmenis ir grupes.
1

Šio straipsnio tikslas buvo apibūdinti įtraukties/atskirties procesą, pasimokyti iš
ankstesnės patirties ir pasiūlyti būdus, kaip paversti visus vaikus ir suaugusiuosius
vertinamais, gerbiamai ir prisidedančiais visuomenės nariais (Saloojee, 2003).

Psichinės sveikatos problemų, sporto ir įtraukties apibrėžimai
a) Psichinės sveikatos / psichinės sveikatos problemų apibrėžimas
PSO (2014 m.) psichinę sveikatą apibrėžia kaip gerovės būklę, kurioje kiekvienas
žmogus realizuoja savo potencialą, sugeba įveikti įprastus gyvenimo sunkumus, gali
produktyviai ir vaisingai dirbti ir gali prisidėti prie savo bendruomenės. "Headspace"
(2018 m.) taip pat teigia, kad psichinė sveikata yra geratada, kai asmuo gali dirbti ir
studijuoti savo pilnu potencialu, prisitaikyti prie kasdienio gyvenimo įtampos,
įsitraukti į bendruomenę ir gyventi savo gyvenimą laisvai ir maloniai.
Yra daug diskusijų ir požiūrių, apibrėžiančių psichinės sveikatos problemas. Šiame
straipsnyje buvo pasirinktas Stenfordo filosofijos enciklopedijos (2010 m.) pateiktas
apibrėžimas, kuriame teigiama, kad psichinės sveikatos problemos yra realios ir
susijusios su mąstymo, patirties, emocijų sutrikimais, sukeliančiais funkcinius
sutrikimus, todėl žmonėms tampa sunkiau palaikyti tarpusavio santykius ir tęsti savo
darbą, kartais privedančių prie savęs žalojimo ir netgi savižudybės.
Šio tyrimo tikslais buvo atsižvelgiama tik į asmenis, turinčius sunkių psichinės
sveikatos sutrikimų.
a) Sporto ir fizinės veiklos apibrėžimas
Sportas ir fizinė veikla visada buvo neatskiriama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis.
Šią mintį palaiko PierasdeKubertinas (Tarptautinio olimpinio komiteto steigėjas, 18631937 m.), cituotas baltajame rašte (2007 m.), kuriame sportas apibrėžiamas kaip
kiekvieno vyro ir moters paveldo dalis, o jo nebuvimas niekada negali būti
kompensuojamas. Kitas sporto vaizdas ir jo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje yra
2

pateiktas Bailey (2015), kuris laiko sportą kolektyviniu daiktavardžiu ir paprastai
nurodo įvairią veiklą, procesus, socialinius santykius ir galimus fizinius, psichologinius
ir sociologinius padarinius. Šis principas taip pat patvirtintas Baltajame rašte (2007
m.), kuriame paskelbta, kad sportas yra žmogaus veiklos sritis, kuri labai domina
Europos Sąjungos piliečius ir turi milžinišką potencialą juos suvienyti ir pasiekti,
nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinės kilmės. Reguliarus vidutinio sunkumo fizinis
aktyvumas, pvz., vaikščiojimas, važiavimas dviračiu arba dalyvavimassporte, turi
didelę naudą sveikatai; pavyzdžiui, jis gali sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų,
diabeto, storosios žarnos ir krūties vėžio, bei depresijos riziką (PSO, 2018 m.).
Sporto ir fizinio aktyvumo asociacija su psichine sveikata yra svarbi šiam straipsniui.
Tylor ir kt. (1985) teigia, kad stiprus fizinis aktyvumas veikia psichinę sveikatą tiek
klinikinėje, tiek neklinikinėje populiacijoje. Raglin (1990) padarė išvadą, kad su
mankštinimusi

susijusios

psichologinės

naudos

yra

panašios

į

standartinių

psichoterapijos formųnaudą. Hull (2012) bandė apibūdinti vaikų ir paauglių sporto
privalumus. Viena iš padarytų išvadų yra ta, kad fiziškai aktyvūs asmenys, mažiau
kenčia nuo psichinės sveikatos problemų ir pagerina savo kognityvinę funkciją (Hull,
2012).
b) Socialinės įtraukties / įtraukties apibrėžimas
"Socialinė įtrauktis yra procesas, kuris užtikrina, kad tie, kuriems kyla skurdo ir
socialinės atskirties pavojus, galėtų pasinaudoti galimybėmis ir ištekliais, reikalingais
norint visapusiškai dalyvauti ekonominiame, socialiniame, politiniame ir kultūriniame
gyvenime, ir mėgautis normaliu visuomenės gyvenimo lygiu. Tai užtikrina didesnį jų
dalyvavimą sprendimųpriėmime, kurie turi įtakos jų gyvenimui ir galimybei naudotis
savo pagrindinėmis teisėmis "(Europos Bendrijų Komisija, 2010 m.).
"Socialinė atskirtis yra sudėtingas ir daugiamatis procesas. Tai reiškia išteklių, teisių,
prekių ir paslaugų trūkumą, taip pat negalėjimą dalyvauti įprastuose santykiuose ir
veikloje, kuria gali naudotis dauguma visuomenės žmonių, nesvarbu, kokioje jie yra
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ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje ar politinėje grupėje. Tai daro įtaką tiek žmonių
gyvenimo kokybei, tiek visos visuomenės vientisumui ir lygybei"(Levitas et al, 2007).

Problemos išdėstymas
Šio politikos dokumento tikslas buvo iš esmės išnagrinėti šiuos klausimus:
Ar fizinė veikla ir sportas turi ypatingą naudą žmonėms, turintiems psichinės
sveikatos problemų? Ar žmonės, turintys psichinės sveikatos problemų, neįtraukiami į
įprastinę bendruomenės veiklą, pavyzdžiui, fizinę veiklą ir sportą? Jei taip, kokie yra
šių atskirčių mechanizmai ir ar yra kokių nors šios problemos sprendimo būdų?

Metodai
Šio politikos dokumento tikslais buvo atlikta literatūros apžvalga. "Literatūros
apžvalga - tai pagrindinių idėjų ir tyrimų, susijusių su pasirinkta sritimi, apžvalga"
(Bryman, 2008).

Rezultatai
Fizinės veiklos ir sporto nauda žmonėms, turintiems psichinės sveikatos
problemų.
Teigiamas fizinės veiklos, mankštinimosi ir sporto poveikis visuomenei yra gerai
žinomas ir pripažintas, ypač sveikatos požiūriu. Warburton (2006) padarė išvadą, kad
fizinis neveiklumas yra širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnys ir kitų lėtinių ligų,
įskaitant cukrinį diabetą, vėžį (gaubtinės žarnos ir krūties), nutukimą, hipertenziją,
kaulų ir sąnarių ligas (osteoporozę ir osteoartritą) ir depresiją. Cron-Grant ir Grant
(2000) patvirtino šią tezę ir pridūrė dar vieną aspektą teigdami, kad yra vis daugiau
įrodymų paremiančių, kad reguliarus fizinis aktyvumas gali prisidėti prie psichinės
sveikatos problemų prevencijos ir gali būti veiksmingas gydymo plano elementas
tiems, kurie kenčia nuo psichinės sveikatos ligų. Taip pat, Dickerson
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(2006 m.)

teigia, kad sunkiomis psichinėmis ligomis sergantys asmenys turi silpnesnę fizinę
sveikatą, nei bendra gyventojų dalis. Pacientams, sergantiems sunkiomis psichinėmis
ligomis, rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligoms, nutukti ir patirti medžiagų
apykaitos sutrikimus yra gerokai didesnė, dėl to mažėja gyvenimo kokybė ir padidėja
mirštamumas.
Richardson (2005) pažymėjo, kad mokslininkai tik neseniai pradėjo tirti fizinio
aktyvumo įtaką psichinei ir fizinei asmenų, sergančių sunkiomis psichinėmis ligomis,
sveikatai. Carless ir Douglas (2004) savo tyrime padarė išvadą, kad dauguma esamos
literatūros yra paremta žmonėmis, neturinčiais diagnozuotų psichinės sveikatos
problemų, arba žmonėmis, turinčiais silpną ar vidutinio sunkumo depresiją ar nerimo
sutrikimą. Tik nedidelis kiekis tyrimųnagrinėjo fizinio aktyvumo potencialą žmonėms
su sunkiomis ir ilgalaikėmis psichinės sveikatos problemomis, o šiuo metu fizinio
aktyvumo

terapinis

potencialas

šiai

pacientų

grupei

yra

neišspręstas

(Carless&Douglas, 2004).
Kaistengiamąsi apibūdinti sporto ir fizinės veiklos privalumusžmonėms, kenčiantiems
nuo sunkių psichinių ligų, taip pat svarbu paminėti, kad yra du būdai, kaip pažvelgti į
šias naudas. Craft (2005) bandė apibūdinti, kaip mankštinimasis gali sumažinti ar
palengvinti psichinių ligų požymius. Carless (2007) teigė, kad reikia suprasti, kuo
skiriasi simptomų palengvinimas ir padėjimas žmonėms, ir kad šis skirtumas yra
naudingas psichinės sveikatos skatinimui žmonėms su sunkiomis psichinėmis ligomis.
Tame pačiame tyrime Carless (2007) pasiūlė, kad yra keletas būdų, kaip dalyvavimas
įvairiuose fizinio aktyvumo formose gali prisidėti prie psichinės sveikatos skatinimo
tarp žmonių, turinčių psichinės sveikatosproblemų:
- Parodyta, kad grupinis fizinis aktyvumas suteikia teigiamos socialinės
patirtiesgalimybes, kurias vertina kai kurie psichinės sveikatos paslaugų vartotojai,
(Carter-Morris&Faulkner, 2003, cituota "Carless 2007").
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- Teigiama sporto ir mankštinimosi patirtis gali padėti gerinti savigarbą tarp žmonių,
kurie serga sunkiomis psichinėmis ligomis (Faulkner&Sparkes, 1999, cituota "Carless
2007").
- Mankštinimasis yra susijęs su teigiamu poveikiu ir geresne nuotaika žmonių,
sergančių klinikine depresija, tarpe (Faulkner&Biddle, 2004, cituota "Carless 2007").
- Fizinis aktyvumas ar sportas gali veikti kaip asmeniškai prasminga ir vertinga veikla,
o tai gali suteikti gyvenimo prasmę žmonėms, kenčiantiems nuo psichinės sveikatos
problemų(Raine et al., 2002, cituota "Carless 2007").
Repper ir Perkins (2003 m., cituota "Carless 2007") pažymėjoveiksniai, tokie kaip
bendra patirtis, gyvenimo prasmės ir tikslo atradimas, gyvenimo priežasties
turėjimas, kontrolė ir pasirinkimas, malonumas ir savigarbos ugdymas yra ypač
svarbūs veiksniai,gyvenant su psichine liga.
Psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių atkirtis/įtraukimas iš/į
įprastinę veiklą bendruomenėje
Socialinės įtraukties ir atskirties koncepcijos yra susijusios su plačiais klausimais,
tokiais kaip skurdas ar švietimas, ir daro tiesiogį poveikį žmonių su negalia ir žmonių
su psichinės sveikatos problemomis gyvenimui. (Wright&Stickley, 2012 m.).
Friedlipalaikošią idėją (2009), teigiančią, kad sunku atskirti psichinės sveikatos
problemų ir socialinės atskirties priežastis, bei padarinius.
Daugybė tyrėjų teigia, kad žmonių, turinčių psichinės sveikatos problemų, socialinė
atskirtis yra susijusi su stigmos reiškiniais. Neigiamas socialinis požiūris į psichines
ligas, stigmatizavimo forma, yra plačiai paplitęs, ir tai labai apsunkina psichikos
sutrikimų patirtis (Repper&Perkins, 2003). Davisas (2005) atkreipė dėmesį į tai, kad
asmenų ar grupių suskirstymaskaip "socialiai atskirtais" gali būti pavojingas, nes jis
teigė, kad taip šie žmonės dar labiau atsilieka nuo pagrindinės visuomenės ir yra dar
labiau stigmatizuojami. Illichas (1975) priskyrė stigmatizaciją ir socialinę atskirtį
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priemedicininės klasifikacijos, nustatančios socialinę atskirtįirautonomijospraradimą.
Illichas (1975) sukūrė šią idėją, teigdamas, kad diagnozė visada sustiprina stresą,
apibrėžia nedarbingumą, įveda neveiklumą ir sutelkia susirūpinimą dėl neatsigavimo,
neapibrėžtumo ir priklausomybę nuo būsimų medicininių išvadų, o visa sustiprina
autonomijos praradimą. Jis taip pat izoliuoja asmenį, atskiria jį nuo įprasto ar sveiko,
ir reikalauja paklusnumo specializuotam personalui ar institucijai.
Sayce (2001) apibūdino socialinę įtrauktįkaip pagerintas galimybes prieiti prie
socialinio ir ekonominio pasaulio, naujų galimybių, statuso ir prasmės pasiekimo.
Pagrindinės problemos - tai galimybių prieinamumas, kurias vartotojai gali pasirinkti,
ir prireikus, paramosar koregavimo suteikimas. Ranking (2005 m.) apibrėžė socialinę
įtrauktį kaip politiką, kuria siekiama "įtraukti žmones su psichinėmis ligomis į
visuomenę, suteikiant galimybę naudotis įprastais užimtumo, laisvalaikio, šeimos ir
bendruomenės gyvenimo galimybėmis". Ranking (2005 m.) teigė, kad be rimtų
pastangų skatinti socialinę įtrauktį žmonės, turintys psichinės sveikatos problemų,
greičiausiai liktų marginalizuoti visuomenėje. Psichinė sveikata ir toliau bus susijusi su
aukšta kaina individo asmeniniam gyvenimui ir finansinėmis vyriausybės išlaidomis.
Sayce (2005) palaikė šią idėją ir pareiškė, kad socialinė įtrauktis yra pagrindinis
psichinės sveikatos paslaugų uždavinys ir tikslas.
Remiantis įrodymais, pateiktais dėl žmonių, turinčių sunkių psichinės sveikatos
problemų, socialinės įtraukties, daugelis tyrėjų išreiškė susirūpinimą dėl šio proceso.
Sayce (1998) teigė, kad socialinėįtrauktis įtakoja sveiką protą, ir kad "kiekvienas
turėtų būti įtrauktas į vieningą Britaniją, kiekvienas turi turėti galimybę prisidėti ir
dalyvauti".
Stebėtina, kad žmonės su psichinės sveikatos problemomis vis dar stengiasi pasiekti
socialinę įtrauktį, kai iki šiol turėtų būti pakankamai mechanizmų, struktūrų, politikos
ir įstatymų, kurie užtikrintų jų įtraukimą (Secker et al., 2007). Visų pirma, didžiausia
viso proceso rizika yra tai, kad visuomenė gali pasirinkti socialinę įtrauktį, kad galėtų
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reguliuoti, gydyti ir spręsti psichinės sveikatos problemų turinčių asmenų poreikius
(Spandleris, 2007). Kitaip tariant, žmonės su psichinės sveikatos problemomis turėtų
norėti dalyvauti ir įsitraukti į visuomenę, nes tai neabejotinai naudinga jų sveikatai.
Tačiau būtent ši "sveika proto" idėja yra problematiška. Viena iš problemų, susijusių
su "integracijos skatinimu", yra ta, kad įtrauktis praktikoje numano, kad pagrindinės
visuomenės kokybė yra ne tik pageidaujama, bet ir neproblemaška(Levitas 2004).

Išvados/Rekomendacijos
Yra daugybė įrodymų paremiančių, kad fizinis aktyvumas, sportas ir mankštinimasis
turi teigiamą poveikį asmenims, turintiems psichinės sveikatos problemų. Fiziniu,
psichiniu ir socialiniu požiūriu, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama tam tikroms
fizinio aktyvumo ir sporto naudos

tam tikriems simptomams. Pavyzdžiui, futbolo

projekto

su

įvertinimas,

asmenims

psichinės

sveikatos

ligomis,

(Carter-

Morris&Faulkner, 2003) parodė, kad jų dalyvavimas suteikė saugią galimybę
bendrauti, nepaisant jų diagnozės. Dalyvavimas futbolo projekte paskatino jų
socialinius ryšius (Carter-Morris&Faulkner, 2003).
Atrodo, kad didžiausia problema yra stigmatizavimas, diskriminacija ir nepakankamas
supratimas apie psichinės sveikatos problemas visoje bendruomenėje. Sayce (1998)
teigė, kad a) visuomenėje esantys asmenys yra diskriminuojami dėl įvairių priežasčių,
b) tiksliau būtų apibūdinti tai kaip diskriminaciją, o ne atskirtį; c) būtina nustatyti
žmogaus teisių pažeidimus, kurias patiria asmenys, sergantys psichinėmis ligomis.
Todėl socialinės įtraukties pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas bendruomenių
obligacijų plėtrai, anti-stigmatizavimui ir kovai su diskriminacija.
Todėl supratimas apie žmonių, sergančių rimtomis psichinėmis ligomis, patirtį yra
svarbi užduotis, norint išspręsti psichinės sveikatos problemų turinčių asmenų
stigmatizavimą ir socialinę atskirtį. Padarant šį supratimą socialiai prieinamą, lengvai
pasiekiama forma, yra vienas iš būdų kovoti su stigmatizacija ir socialine atskirtimi
asmeniniame

lygmenyje

(Carles&Sparkes,
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2008).

Svarbusklausimas:

kas

turėtųskatinti platų patirties koncepcijos supratimą ir kas turėtų vadovauti atitinkamai
socialinės įtraukties veiklai ir praktikai. Rankinas (2005) teigė, kad socialinė įtrauktis
yra pagrindinis psichinės sveikatos paslaugų uždavinys ir galutinis tikslas. Sayce
(2001) palaikė šį argumentą ir teigė, kad socialinė įtrauktis reikalauja lyderio iš
psichiatrijos, psichinės sveikatos specialistų ir paslaugų naudotojo judėjimo.
Apibendrinant, akivaizdu, kad svarbiausias tikslas yra sukurti integracines galimybes
bendruomenėje žmonėms, turintiems psichinės sveikatos problemų, įskaitant
galimybes dalyvauti sporto ir fizinės veiklos srityse. Tai galima padaryti propaguojant
psichinę sveikatą ir didinant visuomenės informuotumą apie psichinę sveikatą ir
psichinės sveikatos ligas. Be to, vietos bendruomenių parama yra labai svarbi siekiant
sukurti tinkamą inkliuzinę aplinką.
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Įžanga
Psichinė sveikata tai ne vien tik psichinų ligų nebuvimas. Pasaulio sveikatos organizacija
(PSO) psichinę sveikatą apibrėžia kaip: "gerovės būklė, kurioje žmogus realizuoja savo
potencialą, įveikia įprastus gyvenimo sunkumus, gali dirbti produktyviai ir vaisingai, ir
gali įneštį indėlį į savo bendruomenę "(PSO, 2014a).
Ketvirtadalis viso pasaulio žmonių per savo gyvenimą patiria psichinės sveikatos
problemų (PSO, 2014a). Apie 450 milijonų žmonių šiuo metu kenčia tokius sutrikimus
kaip depresija, šizofrenija ir nerimas.Psichinės ligos yra pagrindinės blogos sveikatos ir
negalios priežastys visame pasaulyje. Žmonių, turinčių psichinės sveikatos sutrikimų,
asosijacija su ekonominėmis išlaidomis yra itin žymi. 2010 metų moksliniametyrime
nustatyta, kad psichinės ligos, tiesiogiai arba netiesiogiai, kainuoja 461 mlrd. EUR,ir
sudaro maždaug 3,4% Europos BVP (Gustavsson ir kt., 2011 m.). Tai atitinka kitus
praėjusio dešimtmečio tyrimus, kuriuose teigiama, kad kad psichinės ligos sudaro 3-4%
Europos BVP ("The Economist Intelligence Unit", 2014 m.). Europos valstybėsežymiai
didėja nedarbingumas,dėl psichinės sveikatos problemų. PSO apskaičiavo, kad 9 proc.,
neįgalumo pakoreguoti gyvenimo metai (disability-adjusted life years), naudojami kaip
bendras ligos naštos rodiklis, buvo tiesioginis psichinių sutrikimų ir medžiagų
piktnaudžiavimo rezultatas2015 metaisEuropos regione.
Apskaičiuota, kad du trečdaliai žmonių, kenčiančių nuo psichinių ligų,nesiekia
profesionalios pagalbos (Thornicroft, 2007). Pagrindinės to priežastys yra stigma,
aplaidumas ir diskriminacija (Dunne, MacGabhann, Amering & McGowan, 2018). Nors
psichinės sveikatos problemos tam tikru momentu atsiranda beveik kiekvienoje šeimoje,
psichinės sveikatos sutrikimų turintys asmenys vis dar susiduria su kitų žmonių
nuostatais ir dažnai jaučiasi atstumti ir patiria gėdos jausmą (Corrigan & Watson, 2002).
Depresija taip pat yra pagrindinė savižudybių priežastis, kas įrodo,kad PSO reagavimas
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yra būtinas (PSO, 2017a). Kiti psichinių sutrikimų rizikos veiksniai yra amžius, lytis ir
socialinis-ekonominis statusas. 6 iš 20 šalių, kuriose didžiausias savižudybių skaičius
pasaulyje, yra Europos regione. Didžiausias savižudybių skaičius Europos Regione
priklauso Lietuvai. Šalyse su didelėmis pajamomis, vyrai 3,5 karto dažniau pasirenka
savižudybę nei moterys. Tačiau mažų ir vidutinų pajamų šalyse vyrai yra labiau linkę į
savižudybę net 4,1 kartus labiau nei moterys. Šalyse su didelėmis pajamomis, 90%
savižudybių yra siejamos su psichinėmis ligomis, o 22% savižudybių yra siejamos su
alkoholio vartojimu (PSO, 2014b). Gerinant europiečių psichinę sveikatą ir anksti
nustatant ir gydant ligas, tokias kaip depresija, būtų galima sumažinti negalios ir
savižudybių skaičių. Tai kelia daugybę iššūkių visuomenės sveikatos lygmeniu, o
stigmossumažinimas atlieka esminį vaidmenį.
Problemos išdėstymas
Atsižvelgiant į psichinės sveikatos problemų naštą tiek asmeniui, tiek visuomenei,
labai svarbu, kad būtų skurtos efektyvios psichinių ligų gydymo programos, kad
specialistai ir organizacijos visoje Europoje galėtų suteikti žmonėms veiksmingas
prevencijos ir gydymo metodus. Būtina sumažintį skirtumą, tarp žmonių, gaunančių
tinkamą ir adekvatų psichinių sveikatos sutrikimų gydymą ir žmonių,negaunančių
reikalingo gydymo. Stigma yra viena iš priežasčių, kodėl sveikatos priežiūros sistemos ir
politikos formuotojai nepakankamai dėmesio skiria psichinei sveikatai. Siekiant sumažinti
psichinės sveikatos stigmą, pirmiausia turime suprasti problemos pobūdį ir mastą, bei
išnagrinėti esamas praktikos gaires, kurios gali padėti pagerinti rezultatus. Šio straipsnio
tikslas –adresuoti šias problemas.
Metodai
Siekiant pasiekti šiuos tikslus, buvo atlikta išsami literatūros apžvalga (originalūs
tyrimai, sisteminės apžvalgos, "Cochrane" apžvalgos, informacinė paieška, vietinių
paslaugų tyrimai, PSO ir Europos psichinių ligų veiksmų planai), nagrinėjant šiuos
klausimus:
• Kas yra stigma ir kaip ji susijusi su psichine sveikata?
• Kaip moksliniai tyrimaiasocijuoja stigmą su psichine sveikata?
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• Kokie yra efektyviausi būdai psichinės sveikatos stigmai sumažinti?
• Kokios intervencijos įvedamos Europos šalyse?
• Psichikos sveikatos politika: Airijos ir Lietuvos palyginimas
Literatūros apžvalga
Stigma
Galima sukonceptualizuotistigmą per socialinį-kognityvinį modelį, kuris apima tris
elementus: stereotipus, prietarus ir diskriminaciją (Corrigan, Druss & Perlick, 2014).
Stereotipai yra pernelyg apibendrinti ar supaprastinti įsitikinimaiapie žmonių grupes,
pagrįsti tokiomis savybėmis kaip religija, lytis ar sveikatos būklė (pvz., asmuo, sergantis
psichinėmis ligomis, yra išprotėjęs ar pavojingas). Stereotipai nėra visada kenksmingi,
nes žmonės gali juos žinoti, tačiau jiems nepritarti. Priešingai, prietaraiyra pritarimas
stereotipams, kurieiššaukia tam tikras emocines reakcijas (pvz., aš to žmogaus bijau,
nes jis turi psichinės sveikatos sutrikimų). Diskriminacija yra elgesys, kuris yra susijęs su
šia

emocine

reakcija.

Dėl

diskriminacijos

apribojamos,(pvz., psichinės sveikatos

asmens

teisės

ir

galimybės

yra

sutrikimų turinčio asmens vengimas ar

nepriėmimas į darbą, dėl įsitikinimo, kad jis yra pavojingas).
Klaidingi supratimai dažnai skatina stigmą, kuri gali sukelti diskriminacinį elgesį.
Pavyzdžiui, manymas, kad žmonės sergantys psichinėmis ligomis yra linkę į smurtą ir
yra pavojingesni nei sveikos psichikos asmenys, arba tikėjimas, kad psichinės sveikatos
problemos yra asmeninio silpnumo požymis, yra dažni mitai (Crisp, Gelder, Rix, Meltzer
& Rowlands, 2000). Kalbos, naudojamos žmonėms su psichinės sveikatos problemomis
apibūdinti, taip pat gali būti stigmatizuojančios, pvz.,"beprotis", "išprotėjęs”, ar
"lunatikas” (Angermeyer & Matschinger, 2003). Kai kurie žmonės ir toliau tiki, kad
psichinės sveikatos ligos yra neišgydomos ir, kad pacientai yra bejėgiai. Tokia stigma
gali sukelti užgauliojimą, nepriėmimą, izoliaciją ir reikiamos sveikatos priežiūros
irparamos nesuteikimą .
Iš socialinės perspektyvos, stigma gali būti skirstoma į: visuomeninę stigmą, savęs
(ar

vidinę)

stigmą,

ir

struktūrinę

stigmą.
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neigiama

bendruomenės ar visuomenės reakcija į konkrečią (stigmatizuotą) grupę, pagrįstą
stereotipais (pavyzdžiui, tikėjimas, kad visi žmonės sergantys psichinėmis ligomis yra
pavojingi) (Corrigan & Watson, 2002). Įvairiose kultūrose yra skirtingų įsitikinimų apie
psichinės sveikatos sunkumų kilmę, pvz., Kinijos tradiciniai įsitikinimai teigia, kad
psichinės ligos yra bausmė už protėvių elgesį (Yang, 2007). Vidinė stigma pasireiškia,
kai žmonės, kurie yra stigmatizuojami, tai pat pritaria stereotipams ir naudoja juos prieš
save, pvz. "Jei žmonės, kurie turi psichinių sutrikimų, yra pavojingi, tai reiškia, kad ir aš
esu pavojingas" (Watson, Corrigan, Larson & Sells, 2007). Tokia reakcija į prietarus gali
sukelti negiamų elgesio pasekmių, pvz., darbo vietos neieškojimas, savo nuomonės
neišsakymas ir profesionalios pagalbos neieškojimas (Henderson, Evans-Lacko &
Thornicroft, 2013 m.). Keliuose tyrimuose nustatyta, kad žmonės, turintys psichinės
sveikatos problemų, dažnai neina į psichiatrijos klinikas netgi tada, kai jiems yra
paskirtas apsilankymas, taip jie atidėda savo gydymą ir švaisto išteklius (Byrne, 2000
m.). Galiausiai, struktūrinė stigma atsiranda tada, kai viešos institucijos tyčia ar netyčia
riboja stigmatizuotos grupės teises.
Kaip moksliniai tyrimai asocijuoja stigmą su psichine sveikata?
Diskriminacija ir stigma, susijusi su psichine sveikata, buvo užfiksuota daugiausia per
apklausas. Pavyzdžiui, visuomenės atstovai atsakinėjo į trumpas vinjetes apie psichikos
sutrikimų turinčius žmones, JAV generalinėje socialinėje apklausoje. Tarp 35% ir 69%
dalyvių nurodė, kad nebūtų pasiryžę tapti draugais, turėti kaimyną, bendrauti,
susituokti, ar kartu dirbti su šizofrenija sergančiu asmenimi (Pescosolido ir kt., 2010 m.).
Pakeitus psichinį sutrikimą nuo šizofrenijos iki sunkios depresijos, dalyviai į tuos pačius
klausimus atsakė 20-53 proc. Tai pabrėžia bendrą ir konkrečių psichinių ligų
diskriminaciją.
Nuo 2011 metų "First Fortnight", Airijos psichikos sveikatos menų festivalis atlieka
kasmetinę apklausą, skirtą įvertinti festivalio dalyvių požiūrį į psichinės sveikatos
problemas. 2018metais, iš 1517 žmonių, beveik pusė (47%) apklaustųjų nenorėtų, kad
žmonės žinotų, kad jie patiria psichinės sveikatos problemas, 28% teigė, kad jiems
sunku kalbėti su asmenimis, turintiems psichinės sveikatos sutrikimų, ir 56% bijo patirti
psichinės sveikatos sunkumus ateityje. Be to, 27%uždelstų ieškoti gydymo, bijodami,
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kad žmonės sužinos apie jų sunkumus, o 1/5 respondentų teigė, kad jie nebūtų pasiryžę
as

nenorėtų

gyventikartu

su

asmeniu,

turinčiu

psichinės

sveikatos

problemų

(D.Keganas, asmeninis bendravimas, 2018 m. Vasario 17 d.). Yra būtina kovoti su
psichinės sveikatos stigma, ir neleisti, kad ji trugdytų ieškantiems pagalbos.
Šv. Patriko psichinės sveikatos tarnybos kasmet tiria 500 suaugusiųjų visoje Airijoje.
Nors 28%respondentų anksčiau buvo gydomi dėl psichinės sveikatos sunkumų,
64%manė, kad psichinės sveikatos sutrikimai yra asmeninio žlugimo požymis.
38%respondentų nesakytų savo partneriui, kad vartoja antidepresantus, 25%niekam
nesakytų, kad jie gavo psichiatrinę pagalbą, tik 55%dalyvių pasidalintų šia informacija
su savo partneriu ("St. Patrick Mental Health Survey", 2017 m). Kiti su stigma susiję
radiniai rodo, kad beveik pusė (44%) respondentų neleistų asmeniui, kuris patyrė
pogimdyvinę depresiją, prižiūrėti jų vaikų, ir 23% nebūtų pasiryžę susituokti su anksčiau
ligoninėje

gulėjusiu

dėl

depresijos

asmeniu.

Nepaisant

daugelio

visuomenės

informavimo kampanijų Airijoje, 70%apklaustųjų teigė, kad apie psichinę sveikatą
žiniasklaidoje nėra kalbama pakankamai. Ketvirtadaliui iš 500 respondentų nurodžius,
kad jie niekam nepasakytų jei mąstytų apie savižudybę, pranešimas buvo aiškus. Mes
turime padaryti daugiau.
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Atlikta apklausa, kurioje dalyvavo apie 815 suaugusiųjų, turinčių didelę psichinės
sveikatos negalę, 6 Europos šalyse, parodė, kad 46,7 proc. respondentų teigė, kad jie
patiria nerimą, o 18 proc. - apie diskriminaciją, taip pat 14,8 proc. pranešė, kad patiria
stigmatizaciją (Alonso ir kt., 2009). Suvokiama stigma buvo dažnesnė tarp tų, kurių
išsilavinimas buvo žemesnis (mokėsi 12 ar mažiau metų), tie, kurie buvo susituokę /
bendrai gyvena, ir bedarbiai (Alonso ir kt., 2009). Psichinės sveikatos problemų turinčių
žmonių su suvokiama stigma bloga gyvenimo kokybė buvo žymiai prastesnė, daugiau
darbo / vaidmenų apribojimų ir daugiau socialinių apribojimų nei kitiems su psichinės
sveikatos sutrikimais, pabrėždami didelį neigiamą poveikį, kurį gali sukelti stigma
psichologinei, socialinei ir profesinei gerovei.
Kokie yra efektyviausi būdai psichinės sveikatos stigmai sumažinti?
Toliau pateiktoje sekcijoje bus apibūdintas ir aptariamas intervencijų, siekiančių
sumažinti psichinės sveikatos stigmą, turinys ir veiksmingumas, ir nustatysime jų
reikšmę būsimiems moksliniams tyrimams, politikai ir praktikai. Nagrinėsime ar
intervencijos gali paveikti žmonių išsilavinimą (kognityvinį domeną) psichinių ligų
klausimu, taip pat požiūrio (prietarai ir emocinis domenas) ir elgesio(diskriminacijair
elgesio domenas) problemas.
Tyrimuose buvo nustatytos trys sėkmingos strategijos, kovojant su stigma: 1)
Švietimas; 2) Kontaktas; 3) Protestavimas (Buechter, Pieper, Ueffing & Zschorlich,
2013; Corrigan, Green, Lundin, Kubiak & Penn, 2001; Corrigan & Penn, 1999; Corrigan,
River, et al., 2001). Švietimas turėtų būti kovos su stigma programų pagrindas, taip pat
reikia didinti visuomėnes supratimą psichinės sveikatos klausimais (Kaminski & Harry,
1999; Pinfold, Thornicroft, Huxley & Farmer, 2005). Žmonės turi būti informuoti apie
psichinę sveikatą ir kas tai yra, kaip rūpintis savo psichine sveikata, kas įeina į psichines
ligas, taip pat būtina keisti mitus su faktais. Norint tai įvykdyti, galimi įvairūs būdai, tokie
kaio: dokumentinių filmų, vaizduojančių psichinės ligas, kūrimas, seminarai ir
informacinių lapelių kūrimas, bei dalinimas. Antra, paslaugų naudotojų ir globėjų
dalyvavimas visuomenės švietimo veikloje yra

rekomenduojamas (Alexander & Link,

2003; Corrigan ir kt., 2001). Nustatyta, pristatant ir vaizduojant psichinės sveikatos
problemų

turinčius

žmones,

per

pristatymus,
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sumažina

visuomenėsneigiamą požiūrį ir stigmą. Įdomu tai, kad suaugusiųjų tarpe tiesioginis
kontaktas su psichinės sveikatos paslaugų vartotojais buvo efektyvesnis stigmos
mažinimo metodas, nei švietimas, tačiau tai turėjo priešingą efektą paauglių tarpe
(Corrigan, Morris, Michaels, Rafacz & Rusch, 2012 m.). Galiausiai, protestavimas yra
reaktyvi strategija, naudojama siekiant atmesti netikslius požiūrius ir sumažinti stigmą.
Pavyzdžiui, raštai, kampanijos, žygiaiir boikotai. Link (2001) rekomenduoja taikyti
daugialypius, ilgalaikius, tiksliniusmetodus, o Nacionalinis AnglijosPsichinės Sveikatos
Institutas rekomenduoja tinkamą stebėjimą ir įvertinimą, kad veiksmingos anti-stigminės
psichinės sveikatos intervencijos būtų užtikrintos (nurodyta Borschmann, Greenberg,
Jones & Henderson, 2014 m.).
Kaip minėta, vidinė stigma pasireiškia tada, kai žmonės su psichinės sveikatos
sutrikimais pritaria neigiamiems stereotipams ir juos pritaiko sau. Jorm (2012) parodė,
kad gali būti netikslių ir nepakankamų žinių, apie psichinės sveikatos būklę ir gydymo
galimybes, reiškinys. Todėl, psichinės sveikatos literatūrosdidinimas gali prisidėti prie
vidinės stigmos mažinimo. Kitas metodas, padedantis žmonėms kovoti su vidine stigma,
yra

kognityvinis

restruktūrizavimas.

Kognityvinis

restruktūrizavimas

(vienas

iš

kognityvinės elgesio terapijos elementų) leidžia asmenims suprasti stigmatizuojančius
įsitikinimus kaip neracionalius jų pačiųįsitikimus (Morrison el., 2013).
Kampanijo, adresuojančios visa populiaciją, yra efektingiausios, kai yra orientuotos į
atkūrimą, ir siekia sumažinti žmonių pasamonėssukurtą atstumą tarp "mūsų" ir "jų".
Allporto (1954) tarpgrupinė kontaktų hipotezė iš dalies paaiškina, kodėl taip yra. Allport
teigė, kad ryšys tarp skirtingų grupių narių (bendri tikslai, vienodas statusas,
tarpgrupinis bendradarbiavimas) gali skatinti toleranciją ir sumažinti prietarus, bei
tarpgrupinius konfliktus. Dėl šitos pastebėtos ryšio naudos, šis metodas tapo daugelio
politikosir kampanijų pagrindu, siekiant spręsti tam tikrų religijų, rasinės diskriminacijos
ir lytinės tapatybės stigmatizavimą. Tolimesnis Alporto teorijos nagrinėjimas parodė, kad
nors

jo

nustatyti

kriterijaibuvo

naudingi,

tačiau

jie

nebuvo

būtina

sąlyga,

vientarpgrupinis kontaktavimas gali lemti teigiamus pokyčius (Pettigrew & Tropp, 2005).
Siūlomi keturi tarpiniai kintamieji, kurie gali privesti prie požiūrio pokyčių, : 1)
mokymasis apie kitą grupę, 2) savo elgesio su kitų grupių nariais keitimas, 3)
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teigiamųemocijų ir patirties formavimas 4) gilesnis susipažinimas su savo paties grupe,
tai gali padėti padidinti toleranciją kitoms grupėms (Pettigrew, 1998).
Anti-stigmos kampanijos yra svarbi priemonė kovojant su diskriminacija ir
stigmatizacija, Vakarų šalyse buvo atliktos kelios, tai patvirtinančios, meta-analizės
(Mittal, Sullivan, Chekuri, Allee & Corrigan, 2012; Griffiths, Carron-Arthur, Parsons &
Reid, 2014; Tsang ir kt., 2016 m.). Tačiau, jų rezultatus ne visada lengva nustatyti, nes
dažnai juos riboja išsamių aprašymų ir paskelbtų įvertinimų trūkumas (Sayce, 2003). Be
to, nors stigma yra tarpkultūrinis reiškinys, skirtingose kultūrose psichinių ligų
supratimas, reikšmė ir patirtis skiriasi, dėl skirtingų istorinių, kultūrinių, religinių ir
filosofinių vertybių. Strategijų nustatymai, mechanizmai ir intervencijosgali labai
skirtis.Kadangi programos negali būti atskirtos nuo jas veikiančios kultūros, tai gali
sukelti sunkumus nustatant, kokie stigmos mažinimo metodai yra efektingiausi (Xu,
Huang, Kosters & Rusch, 2017).
Europos psichinės sveikatos stigmos mažinimo intervencijų pavyzdžiai
Kampanijos, kuriomis siekiama sumažinti psichinės sveikatos stigmą Europoje, yra
arba bendrinės, arba specifinės diagnozės pobūdžio. Bendrinių kampanijų pavyzdžiai yra
"Heads

Together"

iniciatyva

Jungtinėje

Karalystėje

(vadovaujama

Kembridžo

kunigaikščio ir kunigaikštystės, Princo Hario) ir "Coming Out Proud", kurituri tiesioginį
teigiamą poveikį stigmos mažinimui (Corrigan, Larson, Michaels, Buchholz, Rossi ir kt.,
2015; Rushe, Zlati, Black & Thornicroft, 2014 m.). Pasaulinis Kovos su Stigma Aljansas
buvo įkurtas 2012 metais Birželio mėnėsį, Kanados psichinės sveikatos komisijos ir
pasaulio psichiatrijos asociacijos konferencijos metu. Aljanso tikslas yra dalintis žiniomis,
geriausia

praktika

ir

tyrimais,

siekiant

pasiekti

geresnių

rezultatų

žmonėms,

susiduriantiems su diskriminacija ir stigma. Pasaulinis Kovos su Stigma Aljansas taip pat
tikisi suvienijimo tiek tarptautiniu mastu, tiek su kaimyninėmis šalimis. Dalyvaujančios
valstybės jau įgyvendino keletą svarbių anti-stigmos programų ir dirba ties keliomis
pagrindinėmis sritymis, įskaitant darbo vietas, bendruomenes, mokyklas, psichinės
sveikatos specialistus ir socialinę žiniasklaidą. Aljansas patyrė daug pasisekimų.
Pavyzdžiui, kadangi "Time to Change" kampanija prasidėjo Jungtinėje Karalystėje, apie
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4,1 milijono suaugusiųjų Anglijoje pakeitė savo požiūrį į psichinės sveikatos problemas į
teigiamą pusę; pagal atliktus moksnilius tyrimus, nustatya, kad % 2008-2016 m.
laikotarpiu psichinių ligų stigma pagerėjo 9,6% ("Henderson & Thornicroft", 2016 m.).
Dalinamasimedžiaga yra pritaikoma kitoms valstybėms, priklausančioms aljansui.
Pavyzdžiui, "Time to Change" sukūrė filmą "Stand-Up Kid", pritaikytą būtent Danijos
auditorijai.
Stigmos mažinimo iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažintispecifinės diagnozės
stigmą, pavyzdžiai yra PasaulioPsichiatrijos Asociacijos sukurta "Open the Doors"
tarptautinė programa. Jų misija - didinti visuomenės supratimą apie šizofrenijos prigimtį
ir gydymo galimybes, pagerinti visuomenės požiūrį į šizofrenija sirgusius ir sergančius
žmones ir panaikinti diskriminaciją ir prietarus apie šią ligą. Programa turi lokalias
veiklos

grupes,

įsteigtas

daugiau

nei

dešimtyje

Europos

šalių.

Vadovaujantis

efektingiausia praktika, programos yra pritaikytos tikslinėms grupėms ir lokaliai
aktualiems

pranešimams.

Jungtinės

Karalystės

PsichinėsSveikatos

Sąmoningumo

Veiksmų Programa yra vienas šios organizacijos projektų pavyzdys. PsichinėsSveikatos
Sąmoningumo Veiksmų Programos elementai apima paslaugų vartotojų, globėjų ir
psichinės sveikatos specialistų švietimo intervencijas,naudojant seminarus, psichinės
sveikatos

informavimo

sesijas,

pristatymus,

bendruomenės

grupių

ir

mokyklų

intervencijos projektus. Kadangi, dalyvių žinios, supratimas ir požiūris į psichinės
sveikatos sutrikimų turinčius asmenis pagerėjo, galima teigti, kadprograma buvo
sėkminga,tačiau esminis elgesio pokyčių elementas dėja nepakito (Pinfoldas ir kt.,
2005). Vokietijaipritaikyta programa pranešė apie socialinio atstumo ir neigiamų
stereotipų sumažėjimą ties šizofrenijos pacientais. Tačiau, filmų apie psichines ligas
rodymas ir teatro

kūriniųįvertinimas pranešė apie stigmatizuojančių įsitikinimų

padidėjimą (Gaebel, Baumann & Zaske, 2005), tai pabrėžė būtinybę reguliariai atlikti
veiksmingusefektingumo

įvertinimus

ir

veiksmingų

kovos

su

stigma

programų

kūrimosudėtingumą.
Belgijoje, Gento mieste įkurta "The How Different is Different?" programa stengėsi
supažindinti 16-19 metų žmones su psichinių ligų turinčiais žmonėmis. Susipažinimas
vyko tiek ligoninės, tiek bendruomenės aplinkoje, kad kiekviena grupė galėtų susipažinti
keletos dienų eigoje ir atrasti tarpusavio panašumus. Kitas šios programos elementas
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buvopsichinių ligų turinčių asmenų ar jų artimųjų, apsilankymas mokyklose. Jiedalinosi
savo asmenine patirtimi su moksleiviais ir mokytojais, o mokslo metų pabaigoje dalyviai
(tiek pacientai, tiek moksleiviai) pristatė projektą ir kalbėjo apie savo patirtį. Tokių
programų sėkmę yra sunku įvertinti; tačiau, mokinių dienoraščių analizė parodė, kad jų
požiūris laikui bėgant keitėsi. Programos sėkmę taip pat atskleidė jos augimas, nuo 5
dalyvaujančių mokyklų ir 20 mokinių 1991 metaisiki 46 dalyvaujančių mokyklų ir 1500
mokinių 2003 metais.
Yra vis daugiau įrodymų, kad fizinis aktyvumas yra susijęs su geresne psichine
sveikata (Richards ir kt., 2015 m.) ir, kad fizinis aktyvumas gali užkirsti kelią depresijos
išsivystymui (Mammen & Faulkner, 2013 m.). Konkurencinio sporto aspektai gali
paradoksaliai prisidėti prie psichinės sveikatos pablogėjimo (Hagiwara, Iwatsuki, Isogai,
Van Raalte & Brewer, 2017 m.). Intensyvus mankštinimasis, per didelis kiekis
mankštinimosi, organizacinis spaudimas, susižalojimas ir obsesinis noras laimėti, gali
sumažinti sportininkų atsparumą depresijai. Be to, kai sporto sėkmė remiasi į savigarbą,
pralaimėjimas gali sukelti depresiją, dėl neigiamos visuomenės nuomonės, pralaimėjimo
gėdos, senėjimo ir pagalbos neieškojimo, dėl noro būti "psichologiškaistipriam”.
Sportininkai, tokie kaip Frank Bruno ir Ricky Hatton (boksas), Nigel Owens (regbis) ir
Clarke Carlisle (futbolas) pabrėžia ne tik nuolatinę stigmą, susijusią su psichinėmis
ligomis, bet ir sporto potencialą spręsti šią problemą. Kaikurios organizacijos neseniai
sukūrė programas, kurios integruoja psichinę sveikatą į savo tinklus. Pavyzdžiui, regbio
žaidėjai Airijoje prieš 3 metus įkūrė psichinės gerovės kampaniją "Tackle Your Feelings",
kuria siekiama skatinti teigiamas diskusijas apie psichinę sveikatą, o "GAA" ("Gaelic
Athletic Association") turi psichinės sveikatos chartiją, kuri padeda kitiems klubams kurti
emocinę gerovę palaikančią ir skatinančią kultūrą. Portugalijos žaidėjų sąjunga turi
psichinės sveikatos projektą, kurio tikslas - aptikti, užkirsti kelią ir reaguoti į
psichologines problemas, su kuriomis susiduria futbolininkai karjeros metu.
Galiausiai Twardzicki (2008) parodė, kad kūrybiniai menai vaidina svarbų vaidmenį
propaguojant dalyvių psichinę sveikatą, mažinant psichinės sveikatos problemų turinčių
žmonių stigmą ir gerinant socialinę įtrauktį. Dalyvavimas meno veikloje gali turėti
terapinį poveikį pasveikimo skatinimui ir vidinės stigmos mažinimui (Crawford &
Patterson, 2007; Quinn, Shulman, Knifton & Byrne, 2011). Nors kai kurie tyrimai
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parodė, kad meno ir kino renginiai gali sumažinti stigmatizuojantį požiūrį, kad žmonės,
sergantys psichinėmis ligomis, yra pavojingi ir nesugeba savimi pasirūpinti (Twardzicki,
2008). Tačiau yra ir priešingų rezultatų, pavyzdžiui, "Open the Doors" programa
Vokietijoje (aprašyta anksčiau), pabrėžia, kad meno ir kino renginiai gali turėti ir
neigiamą poveikį (Quinn ir kt., 2011). Todėl būtina, kad meninių renginių pobūdis būtų
kruopščiai išnagrinėtas, nes ne visi psichinės sveikatos temų kūriniai automatiškai
sumažins stigmą.
Apibendrinant, galima teigti, kad tik keliose Europos šalyse yra sukurtos veiksmingos
intervencijos, todėl sunku pateikti aiškias rekomendacijas. Atsižvelgiant į psichinės
sveikatos sutrikimų ir psichinės sveikatos stigmos tarpusavio ryšį, labai svarbu, kad būtų
skirtas finansavimas programų, kurios būtų veiksmingos ir kultūriškai tinkamos, kūrimui.
Psichinės sveikatos politika: Airijos ir Lietuvos palyginimas
Įsipareigojimas reaguoti į Europos Sąjungos psichinės sveikatos poreikius paskatino
paskelbti Europos 2013-2020 m psichinės sveikatos planą. (PSO, 2013 m.). Joje yra
pateikti keturi pagrindiniai tikslai, kurių siūloma imtis visoms valstybėms. Jie yra:
1. Kiekvienas žmogus turi lygias galimybes realizuoti savo psichinę gerovę, per visą
savo gyvenimo laikotarpį, ypač tie, kurie yra pažeidžiami ir turi didesnę
susirgimo riziką;
2. Žmonių, turinčių psichinės sveikatos problemų, žmogaus teisės yra visiškai
vertinamos, saugomos ir skatinamos;
3. Psichinės

sveikatos

paslaugos

yra

prieinamos,

įperkamos

ir

pasiekiamos

bendruomenėjė;
4. Žmonės turi teisę į pagarbų, saugų ir veiksmingą gydymą.
Plano tikslas - sumažinti stigmatizavimą, normalizuoti psichinės sveikatos problemas,
užtikrinti, kad paslaugos būtų prieinamos visiems ir kad su visais žmonėmis, kurie patiria
psichinės sveikatos problemų, būtų elgiamasi pagarbiai. Vyriausybės politika gali
sumažinti psichinės sveikatos rizikos veiksnių poveikį. Nedarbas, skolos ir socialinė
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nelygybė neigiamai veikia psichinę gerovę ir padidina savižudybių riziką. Kaip jau
minėta, daugelis žmonių nesikreipia į psichinės sveikatos paslaugas,dėl stigmos ir
neigiamos patirties. Reikalinga psichinės sveikatos politika, skirta struktūrinei reformai ir
kokybiškų paslaugų vystymui.
Viena iš tragiškiausių psichinės sveikatos problemų pasekmė yra savižudybė. Nors
mes žinome, kad ne visi, kurie bando nusižudyti, turi diagnozuotų psichinės sveikatos
sutrikimų (Phillips, 2010), tačiau yraindividų pogrupis, kuriem kyla idėjų apie savižudybę
ir jie gali bandyti ar sėkmingainusižudyti. Kasmet, visame pasaulyje nusižudo daugiau
kaip 800,000 žmonių (vidutiniškai 16/100 000), o tai padaro savižudybę antra pagal
didumą mirties priežastimi visame pasaulyje, tarp 15-29 metų amžiaus žmonių (PSO,
2017 b).
1900 metųpradžioje, Airijoje buvo ganėtinai žemas savižudybių skaičius, dėja jis
gerokai padidėjo XX amžiuje, o 2009 metaispasiekė didžiausią tašką. Tačiau, 1967
metaispagerėjo Centrinės Statistikos Tarnybos registracijos procedūros, kai savižudybė
ir bandymas nusižudyti buvo pašalinti iš nusikaltimų sąrašo, kas paveikė savižudybės
registravimą, iki to, pagal 1993 metų Airijos baudžiamąją teisę savižudybė ir
bandymasnusižudyti buvo laikomi nusikaltimais (Kelly, 2017 m.). 2016 metais Airija
užregistravo 4,76 milijonus gyventojų (Centrinė Statistikos Tarnyba, 2017 m.), taip pat
tais pačiais metais buvo užregistruotos apie 399 savižudybės (8,5/100,000) (Nacionalinis
Savižudybių Prevencijos Biuras, 2017 m.). 2005 metais Airijos sveikatos tarnybose buvo
įsteigtas Nacionalinis Savižudybių Prevencijos Biuras, kurio tikslas prižiūrėti, įgyvendinti
ir koordinuoti programą "Susisiekite: Nacionalinė Savižudybių Prevencijos Veiksmų
Strategija 2005-2014 m.". Nuo to laiko buvo pradėta taikyti nauja "Connecting for Life"
politika, susijusi su kitomis psichinės sveikatos ir gerovės politikos sritimis, tokiomis kaip
"PokyčiųVizija " ir "Sveika Airija" (Sveikatos departamentas, 2015 m.). Nacionalinėje
politikoje pateikiama Airijos vizija, kurioje prarandama mažiau gyvybių dėl savižudybės,
ir kurioje bendruomenės yra remiamos, gerinant jų psichinę sveikatą, mažinant
stigmatizuotą požiūrį ir teikiant aukštos kokybės psichinės sveikatos paslaugas.
Investicijos į išteklius, plėtrą ir nacionalines politikos įgyvendinimą buvo sėkmingos.
Savižudybių

skaičius

Airijoje

per

pastaruosius
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2016

metaisapskaičiuotas skaičius yra 26% mažesnis nei ankščiau, nepaisant gyventojų
skaičiaus didėjimo (NOSP, 2017 m.).
Nors savižudybių skaičius yra didelis, tačiau užregistruotas nesėkmingų bandymų
nusižudyti skaičius yra dar didesnis. Bandymas nusižudyti visuomet išlieka svarbia
asmens praeities dalimi ir gali palikti nuolatinius randus. Tokiems žmonėms stigma yra
svarbus susirūpinimas, ir daugelis žmonių jaučia gėdą, dėl savo mėginimo nusižudyti ir
nenori apie tai kalbėti su kitais (Fulginiti, Pahwa, Frey, Rice & Brekke, 2016). Toks
susilaikymas gali sukeli socialinę izoliaciją ir oficialaus, bei neoficialaus palaikymo
trūkumą, taip dar labiau apsunkinamas itin sudėtingas laikotarpis ir pailginama psichinės
sveikatos sutrikimų trumė (jei jų yra).
Savižudybė ir su ja susijusi stigma taip pat kelia didelį susirūpinimą Lietuvoje.
Remiantis pasaulinės sveikatos įvertinimais, 2014 metaisbeveik 32/100 tūkstančių
žmonių nusižudė - dvigubai daugiau nei pasaulinis vidurkis. 1995 metaisšis skaičius
pasiekė beveik 46/100 000 tūkstančius, vienas didžiausių tarptautiniu mastu. Lietuva 50
metų (1940-1990 m.) priklausė Tarybų Sąjungai ir įstojo į ES 2004 metais, Statistikos
Departamentas (2018 m.) apskaičiavo, kad 2018 metaispreliminarus gyventojų skaičius
Lietuvojebuvo

2,

810,

118,

taip

pat

Lietuva

yra

priskiriama

prie

vidutinių/aukštesniųpajamų valstybių (pagal Pasaulio banko 2010 m. kriterijus), o
išlaidos sveikatos reikalams sudaro 6,59% Lietuvos BVP. Vyrų gyvenimo trukmė
Lietuvoje yra lygi su Vakarų Europos, prieš keletą dešimtmečių. 2015 metais nustatyta
vidutinė gyvenimo trukmė buvo 68 metai vyrams ir 78 metai moterims, dėl didelio
širdies ir kraujagyslių ligų kiekio ir didelio savižybių skaičiaus (PSO, 2015 m.). 2015
metaisbuvo sukurtas Savižudžių Prevencijos Centras (Valstybinio psichinės sveikatos
centro padalinys). Tai, kartu su 2016-2019 metų Vilniaus savivaldybėsprevencijos
strategija,yra žingsnis teisinga kryptimi, siekiant suprasti ir išspręsti šią problemą.
(Muiznieks, 2017).
Kaip ir Airijos, bei kitų Rytų Europos šalių istorijoje, psichinės sveikatos priežiūra
Lietuvoje buvo priklausoma nuo hospitalizacijos, o vaistų vartojimas buvo pagrindinis
gydymo metodas (Puras, 2005). Po Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 metais Rugpjūčio
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mėnėsį, Lietuvoje buvo 5380 psichiatrijos lovų. Per pirmuosius dešimtmečius, po
nepriklausomybės atkūrimo, gyventojų psichinė sveikata smarkiai pablogėjo. Tai lėmė
staigų savižudybių skaičiaus padidėjimą ir alkoholio, bei narkotikų piktnaudžiavimą
(Murauskienė, Janonienė, Veniute, van Ginneken ir Karanikolos, 2013; Puras, 2005).
Kadangi sovietinis psichiatrinės priežiūros modelis buvo pagrįstas psichinių ligonių
izoliacija psichiatrijos ligoninėse ir globos namuose, tai sukėlė didžiulę stigmą, skatino
socialinę atskirtį ir trukdė psichinių sutrikimų turinčių žmonių integravimuisi į
bendruomenę (Van Voren, 2013 m.). Be to, toks modelis pažeidė pacientų asmens
teises (Mickevičius, Blažys, Migaliova, Lukozayitė ir Puras, 2005). 1990-aisiais metais
įvykusi psichinės sveikatos reforma, buvo orientuota į reguliavimo sistemos sukūrimą ir
psichinės sveikatos politikos koordinavimą, įskaitant psichinės sveikatos įstatymų kūrimą
(1995). Šie teisės aktai sudarė pagrindą gerinti priežiūros kokybę ir piktnaudžiavimo
psichiatrijos priežiūra prevenciją. Nors gydymas atitinka žmogaus teisių normas, tačiau
buvo pranešta, kad egzistuoja psichinių ligų turinčių žmonių asmes teisių pažeidimai,
ypač jų teisės į gydymą, užimtumą ir valstybės paramą (Puras, Germanavicius,
Povilaitis, Veniute ir Jsailionis, 2004). Buvo išleista keletas politikos dokumentų, įskaitant
Nacionalinę Psichinės Sveikatos Strategiją (Lietuvos Respublikos Seimas 2007 m.) ir
Valstybinės Psichikos Sveikatos Centro, kuris koordinuoja psichinės sveikatos politiką.
Sukurtos daugiadisciplininės bendruomenės ir ambulatorinės paslaugos, kurios teikia
įvairias medicinines ir psichologines intervencijas.
Iki 2011 metųpsichiatrinių lovų skaičius sumažėjo iki 2528 (Murauskienė et al., 2013).
Tai iš dalies buvo pasiekta perkeliant ligonius, sergančius lėtinėmis psichinėmis ligomis,
iš psichiatrinių ligoninių į psichiatrines ilgalaikes globos įstaigas (Puras, 2005). Pacientų
buvimo laikotarpis psichiatrijo ligoninėse taip pat sumažėjo (1991 m. - 63,7 dienos iki
2015 m. - 19,9 dienų), taip pat Lietuvoje vyksta ir deinstitucionalizacija (Eurostatas,
2017 m.). Nors padaryta pažanga, tikslai dar nėra pasiekti. Trūksta išsamios paslaugų,
programų ir politikos analizės. Be to, išlieka tokie iššūkiai kaip finansavimo trūkumas,
socialinė ekonominė nelygybė ir ištekliai.
Pateikta literatūros apžvalga nepateikė politikos dokumentų, susijusių su stigma, ar
su psichologinių ar fiziologinių intervencijų įsteigimu Lietuvoje, dėl literatūros anglų
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kalba trūkumo. Buvo pritaikytas kooperatvyvus modelis, kurio tikslas padėti individams
su psichinėmis ligomis integruotis į darbo rinką, naudojant socialinę paramą. Mokytojai
ir būsimieji visuomenės sveikatos specialistai taip pat buvo supažindinti su programomis,
skirtomis kovai su stigmatizacija ir socialine atskirtimi. Programų pavyzdžiai apima
psichinės sveikatos informavimo programą - Nacionalinę Narkotikų Kontrolės ir
Priklausomybių prevencijos 2010-2016 m. programą, bei darbo vietų programą:
"PsichinėsSveikatos Strategijos Įgyvendinimas ir Savižudybių Prevencija".
Apibendrinimas
Nedaugelis ligų yra praščiau suprastos ir labiau paveiktos prietarų, nei psichinės ligos.
PSO ir Pasaulio Psichiatrijos Asociacija pripažįsta, kad diskriminacija, susijusi su
psichikos sutrikimais, yra glaudžiai susijusi su kančia, negalia ir skurdu (Corrigan &
Watson, 2002). Neigiamas stigmos poveikis lemia psichinės sveikatos ligų gydymo
atidėjimą, taip prailgindamažmonių ir jų artimųjų kančias. Dėl tiesioginių ir netiesioginių
išlaidų, stigma taip pat daro didelę neigiamą įtaką Europos ekonomikai.
Integracija į savo bendruomenę, užsiimimas produktyvia veikla ir savo potencialo
pasiekimas, yra pagrindinai PSO psichinės sveikatos apibrėžimo aspektai (Leamy, Bird,
Le Boutillier, Williams ir Slade, 2011). Nors politikos formuotojai, advokatų grupės ir
globėjai tarpusavyjesutaria, dėl šių aspektų svarbos ir naudos, tačiau nedaugeliui šalių
pavyko priartėti prie šio idealo. Investicijos į gyventojų psichinės sveikatos gerinimą
prisideda prie geresnės visuomenės sveikatos, gyvenimo kokybės, atsparumoir
savižudybių skaičiaus sumažinimo. Šiame dokumente buvo nustatyta, kad kai kurios
anti-stigmos intervencijos yra veiksmingos. Jų pagrindą sudaro kontaktinės švietimo
programos. Programųtiekimas yra labai nevienodas, o tai rodo, kad yra daugiau nei
vienas būdas pateikti veiksmingą kovos su stigma programą. Intervencijos turi būti
ilgalaikės, kritiškai vertinamos, o išvados plačiai skleidžiamos, kad kiti galėtų iš jų
mokytis. Psichikos sveikatos politika padeda prisidėti prie kokybiškų paslaugų vystymo,
kai paslaugų vartotojas gali sąvarankišksi nusistatyti savo tikslus ir sukurti sau tinkamą
gyvenimą. ES valstybės, pasirašydamos JT neįgaliųjų teisių konvenciją, parodė savo
įsipareigojimą apsaugoti asmenis, turinčius psichinės sveikatos sutrikimų. Tai užtikrina
žmogaus teisių apsaugą, tokių kaip teisė į gydymą, teisė pasirinkti, socialinę įtrauktį ir
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apsaugą nuo piktnaudžiavimo(Baumann, 2010 m., JT Žmogaus teisių taryba, 2017 m.).
Tačiau, šios teisės nėra pilnai įgyvendintos.
Progresyvios psichinės sveikatos politikos kūrimas yra sudėtingas ir reikalaujantis, kad
įvairūs vyriausybės departamentų lygmenys dirbtų kartu, pvz: sveikatos, užimtumo,
socialinės rūpybos, poilsio ir finansų srityse. Taip pat programas reikia adaptuoti prie
Europos,

nacionalinės

ir

regioninės

kultūros,

nes

tikslinės

intervencijos

yra

efektingiausios. Artimiausiais metais ES ir toliau turės tiesioginį ir netiesioginį poveikį
psichinės sveikatos paslaugoms. Nors ES struktūros pokyčiai atneš iššūkių, tačiau jie tai
taip pat suteiks ir galimybes mokytis ir remti valstybes su mažiau išsivysčiusiomis
paslaugomis. Tačiau kiekviena šalis ir toliau susidurs su savo problemomis. Pavyzdžiui,
nors Lietuva plėtoja savo politiką ir bendruomenės paslaugas, Airija turi gerai išvystytą
politiką, tačiau vistiek patiria sunkumus jas pilnai įgyvendinti. ES valstybės turi
reguliariai rinkti ir kaupti duomenis, skirtus stebėti psichinės sveikatos politikos
įgyvendinimą, stigmos mažinimo programas ir jų poveikį žmonių sveikatai ir gerovei.
Psichikos sveikatos sutrikimų ir savižudybių tempai Europoje yra pernelyg dideli.
Tarpvalstybinis bendradarbiavimas, tinklų kūrimas ir bendradarbiavimas tarp politikos
formuotojų, ekspertų ir asmenų, dalyvaujančių sveikatos ir ne sveikatos sektoriuose,
kartu su pilietinės visuomenės atstovais, yra labai svarbus, siekiant pagerinti piliečių
psichinę sveikatą ir gerovę.
Nėra “jų”, tik “mes”
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Stigmos adresavimas vietos valdžios institucijose naudojant
sportą
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Įvadas
Šiame politikos dokumente ketinama pademonstruoti: a) kaip sportas gali atlikti
svarbų vaidmenį skatinant psichinę sveikatą, ir b) padėti pakeisti vietos valdžios
institucijų požiūrį į psichines ligas. Pagrindinis tikslas yra pademonstruoti, kad
stiprus ir konkretus psichinės sveikatos ir sporto ryšys gali būti pasiektas per
sporto renginius vietos valdžios institucijose.

Problemos išdėstymas
Šio straipsnio tikslas - literatūros apžvalgoje pabrėžti sporto naudą, siekiant
užkirsti kelią žmonių, kenčiančių nuo psichinių ligų, stigmatizacijai ir ją
panaikinti. Straipsnyje pateikiama keletas siūlomų sporto renginių ir iniciatyvų,
kuriuos galėtų paremti vietos bendruomenės. Šie veiksmai yra įtraukiami į
vietos valdžios institucijos institucinį vaidmenį ir grindžiami struktūrų ir
paslaugų, kurias jos gali pasiūlyti piliečiams, privalumais.

Stigmos apibrėžimas psichinės ligos atveju
Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, psichiniai sutrikimai apima įvairias
problemas su skirtingais simptomais. Tačiau psichiniams sutrikimams būdingos
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neįprastos mintys, emocios, elgesys ir santykiai su kitais deriniai. Dažniausi
psichiniai

sutrikimai

yra

šizofrenija,

depresija,

protiniai

sutrikimai

ir

piktnaudžiavimo narkotikais sutrikimai. Epidemiologiniai tyrimai parodė, kad
vienas iš keturių žmonių pasaulyje savo gyvenimo metu patirs psichinių ar
neurologinių sutrikimų, o šiuo metu apie 450 milijonų žmonių kenčia nuo
psichinių ligų (PSO, 2001 m.). Tiksliau, teigiama, kad pasauliniu mastu 121,1
mln. žmonių serga depresija ir 24 mln. žmonių serga šizofrenija. Viena vertus,
psichinėmis ligomis sergančių žmonių didėjantis skaičius yra pagrindinis
psichinės sveikatos svarbos pripažinimo veiksnys, o kita vertus, psichinės
sveikatos pacientų socialinės stigmos pasekmės sukelia didelę finansinę įtaką ir
naštą kiekvienos valstybės visuomenės sveikatos biudžetams.
Psichinės ligos yra susijusios su įvairiomis elgsenos ir emociniais paciento
simptomais ir yra papildomos tamsiomis kolektyvinėmis reprezentacijomis.
Psichinės ligos gydymo būdas esantis Vakaruose, vėlyvųjų viduramžių metu.
Socialiai provokuojančių apraiškų ir manifestų visuma yra vadinama “Foucault”,
įskaitant psichinius sutrikimus, pasireiškia racionalioje epochoje, siekiant
apsaugoti miestų šeimas ir kolektyvinį identitetą nuo simbolinės "beprotybės"
grėsmės. Psichinės ligos stigma yra sudėtingas procesas, kuris plėtojamas per
socialines sąveikas ir socialinių santykių dinamiką. Visuomenės vienodumo ir
grynumo agonija veda psichinių ligų atskyrimo ir išstūmimo iš visuomenės. Šis
išstūmimas iš visuomenės trukdo kovoti su išankstinėmis nuostatomis,
susijusiomis su psichinėmis ligomis. Goffmano (2011) apibrėžta stigma
pirmiausia susijusi su socialiniais santykiais ir, antra, su natūraliomis savybėmis.
Schulze ir Angermeyer (2003) savo tyrime apie tai, kaip stigma

įtakoja

Vokietijos pacientų, sergančių šizofrenija, gyvenimus, nurodė keturis stigmos
matmenis, kurie yra susiję su: a) pacientų tarpusavio santykiais, paprastai dėl
ribotų

asmeninių

ryšių,

b)

su

psichine

negalia

susijusiam

socialiniam

nusistatymui, kaip vaizduojama per žiniasklaidą ir filmus; c) teisinėmis
nuostatomis, susijusiomis su ligomis ir numatomomis socialinėmis struktūromis,
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bei paslaugomis; d) paciento prieigą prie socialinių vaidmenų, tokių kaip
profesijos ar vyro.
Labai svarbus psichikos ligonių destigmatizavimo veiksnys yra skirtumas tarp
asmeninės stigmos ir socialinės stigmos. Asmeninė stigma yra susijusi su
asmenine patirtimi ir stigmatizuojančių atributų suvokimu, ty žmones, turinčius
stereotipinių savybių, pavyzdžiui, psichikos sutrikimų. Šie asmenys dažniausiai
identifikuojasi kaip nepakankamai vertinami visuomenės nariai, jie patiria gėdos
ir diskriminacijos jausmą, kenčia nuo funkcionalumo sumažėjimo ir neigiamų
jausmų (Corrigan, Druss & Perlick, 2014). Kita vertus, socialinė stigma yra
susijusi su suvokiamo pavojingumo ir socialinio atstumo deriniu (Zartaloudi &
Madianos, 2010).
Tyrimai rodo, kad stigma yra esminis paciento gyvenimo veiksnys. Socialinė
izoliacija

pablogina

jau

patiriamą

psichinę

būklę.

Veiksmai,

grindžiami

diskriminacija, kurie daugeliu atvejų yra sukeliami žiniasklaidos perdėtu psichinių
ligonių vaizdavimu, ir tiesioginis ryšys tarp psichinės sveikatos ir tarpasmeninių
smurto atvejų (Sukel, 2016 m.), sustiprina pacientų asmeninę stigmą, kuri
sukelia atsiskyrimą nuo socialinio gyvenimo (Byrne, 2000).

Sporto apibrėžimas
XIX a. Pradžioje Maxas Weberis savo darbe "Protestantų etika ir kapitalizmo
dvasia" stengėsi sujungti fizinę veiklą ir racionalią visuomenę, tą logiką, kuri
atmeta instinktyvų gyvenimo malonumą, per pramogų ir sporto pasirinkimą
(Weber, 1997). Pokario laikotarpiu laisvalaikio plėtra, o vėliau pramogos,
apibrėžė piliečių susidomėjimą sporto renginiai. Šiuolaikinėje epochoje, kurioje
kasdienis gyvenimas sparčiai bėga, asmuo imasi sporto kaip moksliškai pagrįstos
ir tinkamos priemonės savo fizinei ir psichinei sveikatai gerinti.
Pasak Europos Tarybos, sportas apibrėžiamas kaip "visos fizinės veiklos formos,
kurios per atsitiktinį ar organizuotą dalyvavimą siekia išreikšti ar tobulinti fizinį
pasirengimą ir psichinę gerovę, formuojant socialinius santykius arba gaunant
3

rezultatus rungtynėse" Todėl sportas yra daugiau nei praktinis fizinis aktyvumas.
Galimybė sportuoti yra žmogaus teisė. Sportas laikomas socialinės sanglaudos ir
pritarimo skatinimo priemone. 2002 m. tuo metu Jungtinių Tautų Generalinis
sekretorius Kofis Annanas pabrėžė:
"Sportas gali atlikti svarbų vaidmenį gerinant asmens gyvenimą; Galėčiau
pridurti ne tik atskirus asmenis, bet ir visas bendruomenes. Esu įsitikinęs, kad
laikas pagrįsti šį supratimą, paskatinti vyriausybes, plėtros agentūras ir
bendruomenes mąstyti, kaip sportas gali būti įtrauktas ... į skurdo, ligų ir
konfliktų vidurį "(Airija-Piper & Weinert, 2014 m. )
Gerai žinomas Mileto "Thales" posakis: "sveikas kūnas, išmintis sieloje ir lengvai
mokanti prigimtis", atsakantis į klausimą, kas yra laimingas žmogus, tai
patvirtina daugybė tyrimų, kuriuose pastebėtas smarkus streso ir depresijos
lygių sumažėjimas mankštinimosi dėka, lyginant su žmonėmis, gaunančiais
vaistus (Wipfli, Rethorst & Landers, 2008). 105 tyrimų metaanalizė per
ataskaitinį laikotarpį nuo 1980 iki 2008 m. nurodė, kad reaguliariai užsiimant
aerobine veikla, yra pastebimas teigiamas poveikis nuotaikai (Reed & Buck,
2009). Pasak Raglin ir Wilson (2012), mankštinimosi metu kūno temperatūra
pasikeičia dėl padidėjusios centrinės ir periferinės smegenų nervų veiklos, taip
pat dėl raumenų išsiplėtimo mažinimo, pagerinančio asmens nuotaiką.
Mankštinimosi

metu

išsiskiria

dopaminas,

norepinefrinas,

epinefinas

ir

serotonino hormonai, kurie naudojami gydant depresiją ir šizofreniją. Šie
hormonai taip pat padidina išleidžiamus endorfinus, kurie apibūdinami kaip
natūralūs opioidai, jie veikia kaip skausmo reduktoriai.
Moksliniai tyrimai rodo, kad tiesioginis ir asmeninis ryšys tarp sveikų gyventojų ir
grupės, patiriančios socialinį stigmatizavimą, gali padėti sumažinti stigmatizaciją
(Pettigrew & Tropp, 2006). Tyrimų metu buvo pastebėta, kad fizinis aktyvumas
gali būti toks pat veiksmingas kaip ir vaistų vartojimas nerimo ir depresijos
gydymui, ir kad jis yra priemonė, leidžianti stiprinti asmens pasitikėjimą savimi ir
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savigarbą.

Be

to,

reguliarus

mankštinimasis

gali

sumažinti

demencijos

išsivystymo pavojų beveik trečdaliu, didinant smegenų kognityvinę funkciją ir
gerinant atmintį (Rendi et al, 2008). Tyrimai parodė teigiamą mankštinimosi
poveikį asmenims, sergantiems depresija, ir mažesniu mastu tiems, kurie serga
šizofrenija (Friedrich, 2017). Tolesni tyrimų rezultatai patvirtina teigiamą futbolo
poveikį

psichosocialiniams

psichinės

sveikatos

pacientų

poreikiams

(Darongkamas ir kt., 2011).
Be teigiamo mankštinimosi ir sporto veiklos poveikio psichinei sveikatai ir
gerovei, literatūra rodo ir svarbų socialinį ir emocinį sporto poveikį. Organizuota
sporto veikla yra itin sudėtinga socialinė sritis, kurioje žmonės dalyvauja.
Laisvalaikio sporto ar "aktyvaus poilsio" veikla suprantama kaip veikla, skirta
poilsiui, sveikatai ar malonumui. "Tradicinis" sportas taip pat yra labai svarbus,
nes jis turi oficialias veiklos taisykles. Sportas atgaivina kūną ir užtikrina asmens
gerovę ir fizinę būklę. Tai suaktyvina paslėptas individo psichines jėgas, sutelkia
jo "protinius

išteklius" ir

skatina

draugiškus

santykius, bei komandos

dvasingumą. Sistemingas mankštinimasis, lavina tikslų pasiekimą, susitaikymą
su kolektyvine pergale ar pralaimėjimu, ir suteikia laisvalaikio panaudojimo
galimybes, to pasėkoje sumažinant vienatvę ir introverciją.
Kai kuriems asmenims vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas tinka labiausiai ir
yra rekomenduojamas naudoti psichiškai sergantiems pacientams, nes įrodymai
rodo, kad konkurencinga sporto veikla gali pakenkti pacientų psichinei sveikatai,
sukeliant nerimą keliančius veiksnius (Baumanas, 2016 m.) ) Tokie veiksniai gali
būti spaudimas patirti pergalę, ilgesnės treniruočių valandos ir atstumas nuo
paciento namų ir šeimos, neigiamas sužalojimų poveikis emocijoms, ir kitų
tarpusavio santykių problemų emocinis poveikis (Wiese-Bjornstal, 2010).

Vietos valdžios vaidmuo sprendžiant stigmatizavimą
Turima informacija patvirtina nacionalinių ir vietos iniciatyvų svarbą mažinant
išankstinį nusistatymą prieš žmones, patiriančius psichinės sveikatos problemas.
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Psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių gerovės gerinimas apima
veiksmingų

gydymo

būdų

ir

socialinių

intervencijų,

pagrįstų

užimtumo

programomis, konsultavimo veiklomis, psichiškai sergančių pacientų šeimos
palaikymui, taip pat visuomeninėms edukacinėms programoms, skirtoms visiems
gyventojams arba konkrečioms tikslinėms grupėms, pavyzdžiui, mokinių
populiacijai. Kitas būdas sumažinti stigmą ir padėti žmonėms, kenčiantiems nuo
psichinės sveikatos problemų, yra jų dalyvavimas sporto veikloje. Be to, kova su
stigma yra pagrįsta psichinės sveikatos pacientų teisėmis, kurios yra garantuotos
nacionaliniu

lygmeniu,

taip

pat

remiantis

tarptautinėmis

rezoliucijomis,

sprendimais ir visuotinės svarbos susitarimais, kuriais siekiama apsaugoti
žmogaus teises.
Pagal Jungtinių Tautų konvenciją neįgalieji yra tie, kurie kenčia nuo ilgalaikės
fizinės, psichinės, protinės ar jutimo negalios, kuri kliudo jų veiksmingam ir
lygiaverčia, dalyvavimui visuomenėje. ES, o ypač ES pagrindinių teisių chartija,
draudžia bet kokią diskriminaciją dėl negalios (21 straipsnis), tuo pačiu metu ji
pripažįsta neįgaliųjų teisę pasinaudoti priemonėmis, skirtomis užtikrint jų
dalyvavimui visuomeniniame gyvenime (26 straipsnis).
Ši literatūros apžvalga buvo atlikta naudojant įvairius informacijos šaltinius,
surinktus

naudojant "World Wide Web", ir naujausios literatūros apžvalgą,

kurioje apibendrinami psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių veiksmai ir
strategijos. Šiuos veiksmus ir strategijas turi įgyvendinti miestai arba juos turi
sukurti

centrinė

valstybės

administracija

nacionalinių

veiksmų

planų,

informavimo kampanijų, sporto šakų, sporto renginių organizavimo, nacionalinių
direktyvų rengimo ir kt. forma.
Tipiškas pavyzdys yra Šiaurės Airijos vyriausybė, kuri užsiima nuolatine veikla
skatinant gyventojų psichinę sveikatą, psichinių ligų socialinę integraciją ir
psichinių ligų socialinės stigmos panaikinimą, visa tai yra įtraukta į nacionalinius
veiksmų

planus.

Škotijos

vyriausybė

2008

m.

paskelbė

rekomendacinį

dokumentą, kuriame pateikiamos gairės psichinės sveikatos sutrikimų turinčių
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žmonių fizinei sveikatai ir gerovei gerinti, bei Škotijos Psichikos sveikatos
politikos dokumentas "Klestinčios Škotijos link: 2009-2011 m. Politikos ir
veiksmų planas", kuriame aiškiai paminėta vyriausybės iniciatyvų orientacija į
psichinės sveikatos pacientų fizinės būklės gerinimą.
Šiaurės Airijos sporto rūmų (2017 m.) ir Naujosios Zelandijos psichinės sveikatos
tyrimų, informacijos ir darbo jėgos plėtros nacionalinio centro (2009 m.)
pasiūlymai dėl kovos su psichinės sveikatos stigma pabrėžia esminę psichinės
sveikatos ir gerovės supratimo svarbą - per informacijos skleidimo ir
informavimo veiklos programas, skirtas sporto įstaigų nariams ir dalyvaujančių
organizacijų nariams.
Niujorko miestas paskelbė išsamią programą, skirtą pagerinti psichinės sveikatos
priežiūros prieinamumą ir pašalinti gydymo kliūtis, sukurtas psichinės sveikatos
pacientų stigmos. Trys ketvirtadaliai programos biudžeto yra padengiamos iš
miesto lėšų. "ThriveNYC" programa buvo oficialiai paskelbta 2015 m. Lapkričio
mėn., programa apima psichikos ligų prevencijos ir gydymo veiksmus vietos
lygiu bendradarbiaujant su 20 paslaugų institucijų ir 54 privačių paslaugų
institucijų. Informacijos skleidimo veiksmai buvo susiję su miesto vaikų
darželiuose dirbančių mokymo specialistų informavimu ir švietimu. Kitas
suplanuotas veiksmas yra 15 000 būstų priskyrimas benamiams, sergantiems
psichinėmis ligomis.
Nacionalinės sveikatos ir gerovės kokybės instituto (NICE) oficiali rekomendacija
asmenims su lengva ar vidutinio sunkumo depresija yra maždaug trys sporto
veiklos sesijos kiekvieną savaitę, kurios truktų maždaug nuo keturiasdešimt
penkių minučių iki valandos, programos trukmė turėtų būti nuo 10 iki 14
savaičių. Šeimos gydytojas turėtų galėti patarti ir atsakyti į klausimus apie fizinę
veiklą, geriausiai atitinkančia kiekvieno paciento poreikius. Norint pasirinkti
tinkamą veiklą, piliečiai taip pat gali naudotis “Mankštinimosi Receptas”
tinklalapiu, skirtu parinkti fizinę veiklą kiekvienam asmeniui.
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Anglijos vyriausybė kartu su Sporto ir laisvalaikio aljansu sukūrė pirmąją sporto
ir psichinės sveikatos chartiją, reklamuojančią psichinę sveikatą sporto ir
laisvalaikio srityje. Siekiant panaikinti stigmos ideologijas apie psichinę sveikatą,
chartiją pasirašė sutartis su didžiausiomis šalies sporto organizacijomis.
Vyriausybė taip pat įsipareigojo tam tikrą laikotarpį finansuoti dalį veiklos.
"Sportas

Anglijoje"

ir

"Psichinės

sveikatos

labdaros

protas"

glaudžiai

bendradarbiauja ir siūlo plataus masto programą, kurios tikslas - pagerinti per
75000 žmonių, sergančių psichinėmis ligomis, gyvenimą, kovojant su depresija ir
nerimo sutrikimais su sportu. Programa įgyvendinama aštuoniose šalies srityse,
kuriose siūlomos paramos grupės, konsultacijos ir informacinės sesijos, skirtos
psichinių sutrikimų turinčių žmonių mobilizacijai, siekiant įtraukti sportą į jų
gyvenimą. Dalis finansavimo kyla iš nacionalinių šaltinių.
2009 m. Sausio mėn. Anglijoje psichinės sveikatos labdaros organizacijos
"Protas" ir "Permąstykime" pradėjo programą "Laikas keistis" – šis projektas yra
didžiausia šalies programa kovai su psichinės sveikatos stigmatizacija ir
diskriminacija. Pagrindinis programos tikslas yra mažinti stigmą, palengvinant
socialinius ryšius tarp narių. Viena iš projekto programų buvo "Pradėkime
Judėti!". Programa vyksta kiekvienų metų spalio mėnesį ir apima daugiau nei
100 renginių per savaitę. Renginiuose dalyvauja asmenys, turintys psichinės
sveikatos sutrikimų ir bendrosios visuomenės nariai. Dalyviai gali užsiimti fizine
veikla, kurios metu psichinės sveikatos problemų turintys asmenys ir bendrosios
visuomenės atstovai gali laisvai bendrauti, taip pat gali užsiimti organizuotu
sportu, pavyzdžiui, futbolu, kuriame kiekviena komanda susideda ir iš psichinių
sutrikimų turinčių ir iš sveikų žmonių. Kiekviename žaidime asmenys dalyvauja
lygiai ir vienodai, ir dirba kartu siekiant bendro komandos pergalės tikslo
(London & Evans-Lacko, 2010).
Nors minėtose

tyrimų iniciatyvose nėra išsamios informacijos ir metodinės

informacijos apie tai, kaip jos buvo kuriamos ir įgyvendintos, vis dėlto akivaizdu,
kad vietos administravimo įstaigos, vykdydamos savo institucinį vaidmenį
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sprendžiant vietos reikalus, gali užtikrinti artimos kaimynystės naudą piliečiams,
kenčiantiems nuo psichinės sveikatos sutrikimų. Vietos valdžios organai savo
organizacinėje struktūroje teikia socialines paslaugas ir struktūras, kurios teikia
ir vykdo iniciatyvas, naudingas psichinėmis ligomis sergantiems piliečiams.
Teikiamos

paslaugos

yra

susijusios

su

pažeidžiamų

socialinių

grupių

psichosocialine parama, įskaitant psichinės sveikatos sutrikimų turinčių asmenų,
paslaugos taip pat įteikia informaciją apie jų teises, motyvuoja šių socialinių
grupių socialinį aktyvavimą, užsiima piliečių sveikatos skatinimo veiksmų
planavimu ir įgyvendinimu. Galima pridurti, kad savivaldybės turi parkų ir sporto
teritorijas, kurios gali būti pritaikytos sporto programoms, skirtoms psichinės
sveikatos problemų turinčių asmenų įtraukimui. Vis dėlto nėra jokių pareiškimų,
teigiančių, kad stigma buvo sumažinta vietinėse visuomenėse ir rajonuose.
Atsižvelgiant į psichinės sveikatos sunkinančias charakteristikas asmeniui ir visai
visuomenei, vietos administravimo iniciatyvos su programomis ir veiksmais,
sportą laikančiomis kaip centrinę ašį, galėtų būti priemonė, skirta psichinių ligų
stigmos prevencijai, ir galbūt kaip papildoma gydymo priemonė.

Išvados / Rekomendacijos
Šio straipsnio ambicija buvo parodyti, kad sportas ir mankštinimasis yra
veiksmingos priemonės siekiant kovoti su psichinių ligų stigma. Visais fizinio
aktyvumo ir organizuoto sporto privalumais galima ne tik mėgautis, bet jie yra
išplėsti visoje vietos visuomenėje. Trumpalaikių ar ilgalaikių programų Veiksmų
periodiškumo, kuris buvo sukurtas, ar jau įgyvendintas, vietos ar nacionaliniu
lygiu, tikslas yra skatinti psichinės sveikatos pacientų savirealizaciją ir gerinti jų
savigarbą. Šios iniciatyvos yra orientuotos į paciento gebėjimus ir jėgos
suteikimo būdus, priešingai nei medicininė intervencija, pagrįsta psichinės
sveikatos pacientų "negalia" (Seligman & Csikszentmihalyi, 2014 m.).
Sportas yra ne tik atsipalaidavimas ir malonumas žmogui. Sportas suteikia
galimybę sukurti ilgalaikę kampaniją, vertingą komunikacijos, koegzistencijos ir
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visuomenės mobilizavimo kampaniją, susijusią su stigma ir psichinės sveikatos
pacientų išskyrimu. Šiuo metu vienas iš keturių ES piliečių patiria psichikos
sutrikimus. Jei ši procentinė dalis bus tokia pat didelė kitoms kartoms, viena
vertus, būtina veiksmingai įsikišti, siekiant palengvinti kasdienį pacientų
gyvenimą, ir, kita vertus, sušvelninti su jais susijusią stigmą. Be kita ko, sportas
gali būti kapitalizuojamas kaip priemonė didinti žmonių, turinčių psichinės
sveikatos problemų, socialinius ryšius, bei atgrasyti visuomenę nuo išankstinių
nusistatymų prieš psichines ligas.
Yra būtina įtraukti sportą į vietos administracijos politiką ir programas,
atsižvelgiant į ilgalaikius ir išliekančius rezultatus. Padidėjusi vietos valdžios
institucijų atsakomybė visuomenės sveikatos ir gerovės srityje, sukuria pagrindą
galimybei išplėsti paslaugas, siekiant visapusiško požiūrio į psichinę sveikatą.
Vietos valdžios institucijos gali parengti įvairias iniciatyvas, suteikiančias
galimybes naudotis sporto priemonėmis ir organizuojant sporto programas,
kurių pagrindą sudaro sporto renginiai ir informuotumo didinimo kampanijos, bei
modelis, pagrįstas "sporto visiems" vertybe.
Taigi, psichinių ligų stigmos sprendimo strategijų kūrimas vietos lygmeniu gali
būti įrodytas vaisingu. Vietos valdžios institucijos galėtų atlikti daug svarbesnį
vaidmenį sprendžiant psichinės ligos stigmatizavimą ir diskriminaciją: a)
plėtojant politiką, skirtą kovoti su stigma ir socialine psichikos ligomis sergančių
asmenų atskirtimi; b) planuojant ir kuriant nuolatines ar dažnesnes paslaugas,
skirtas psichikos sveikatos pacientų socialiniam kontaktavimui didinti; c)
stigmatizavimo

patirties

vertinimo

įtraukimą

ir

d)

daugiadisciplininio

bendradarbiavimo tobulinimą, siekiant pašalinti stigmatizavimą ir diskriminaciją
(Gormley & Quinn, 2009).
Tinkama vietos bendruomenės erdvė, kuriai būdingas žmonių tarpusavio ryšys,
prieiga prie infrastruktūros ir sporto sritys sudaro tokias sąlygas, kurios yra
reikalingos siekiant sustiprinti žmonių, turinčių psichinės sveikatos sutrikimų,
ryšius ir pacientų tarpusavio bendravimą. Dažnas kontaktavimas padeda pakeisti
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žmonių įsitikinimus, kad psichikos sutrikimų turintys žmonės yra pavojingi " ar
žmoniū įsitikinimą, kad psichinės ligos sukelia deviantinį elgesį.
Kovos su stigma mažinimo strategijų kūrimas turėtų būti grindžiamas ir
skatinamas šiais aspektais:
• Viena iš kovos su stigma strategijų yra visuomenės švietimas ir informavimas.
Prietarų, susijusių su psichinėmis ligomis, ar išpūstų stereotipų apie protiškai
sergančių asmenų "pavojingumą", apgaulingų prielaidų dėl psichinės sveikatos
pacientų negalėjimą funkcionuoti

ir pasirūpinti savimi, ir psichinės sveikatos

sutrikimų turinčių pacientų demonizavimą galima palengvinti ar net panaikinti
nuolat informuojant ir didinant visuomenės informuotumą.
• Dalyvavimas sporte ir aktyviame laisvalaikyje gali būti būdas transformuoti
paciento vidinę introverciją į kūrybiškumą ir ekstraverciją. Vietinis sporto įstaigų
lygis palengvina socialinius santykius su asmenimis, dalyvaujančiais sporto
veikloje, plėtojimą kaimyninėse šalyse, tobulindamas paciento asmeninę raidą,
tuo pat metu skatinant vietos socialinę sanglaudą.
Konkrečiau, vietos valdžios institucijos gali pasiūlyti tris veiksmus:
1. Užtikrinti psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių socialinę paramą
vietos lygmeniu: ugdant ir tobulinant pacientų socialinius gebėjimus fiziškai
mankštinantis ir sportuojant. Kuriant holistinį požiūrį į psichinių ligų problemą,
kuris pagrįstas struktūrų kūrimu, reaguojančiais į daugybę psichiškai sergančių
bendruomenės gyventojų poreikius.
2. Kova su asmenine stigmatizacija.
3. Kova su stigmatizavimu ir psichinių ligų diskriminacija.
Norint, kad šios iniciatyvos prieš psichinių ligų stigmatizavimą būtų sėkmingos,
būtinas nuolatinis anti-stigmatizavimo praktikos įvedimas į įvairias sritis. Pirmiau
nurodytos veiklos kryptys galėtų būti nurodytos konkrečioms vietos valdžios
institucijų priemonėms ir iniciatyvoms. Siūloma orientuotis į:
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1. Pirminių vietos gyventojų nuomonių apie psichinės ligos problemas
tyrimą. Prieš pradedant bet kokius veiksmus kuriant sporto programas ir
psichiškai sergančiųjų skatinimą dalyvauti

a

atitinkamoje

veikloje,

šis veiksmas turi būti pirmas.
2. Tinkamai organizuotų sporto institucijų ir apibrėžtų laisvosios erdvės,
pvz., parkų, specialiai pritaikytų vaikščioti, dviračių takų ir lauko sporto
salių, kurios gali pasiūlyti įvairius sporto renginius, atitinkančius psichinės
sveikatos sutrikimų turinčių žmonių ir pageidavimus, kūrimas yra itin
svarbus.
Aerobinė veikla, raumenų stiprinimo pratimai, poilsio technika, kvėpavimo
pratimai,

pusiausvyros

treniravimas,

šokiai

ir

vaikščiojimas

yra

nekonkurencingo pobūdžio fizinio aktyvumo variantai. Atlikimo metu
žmogus gali kontroliuoti intensyvumą ir ritmą, be to, jie skatina socialinę
įtrauktį ir integraciją, nes neišsiskiria nuo kitų suinteresuotų dalyvių.
3. Informacinių programų kūrimas, atsižvelgiant į psichinės sveikatos
pacientų poreikius ir ypatumus, kurių tikslinės grupės yra bendroji
visuomenė ir sporto įstaigų nariai.
4. Sporto įstaigų personalą turėtų rengti specialiai kvalifikuoti darbuotojai
(pvz., Instruktoriai, gydytojai, terapeutai, psichologai), kurie, viena
vertus, galėtų kurti ir įgyvendinti mankštinimosi programas, kita vertus,
organizuoti atviras savipagalbos grupes, diskusijų grupes ir kitas
priemones, skirtas palaikyti ir pagerinti kiekvieno sporto veikloje
dalyvaujančio asmens funkcionavimo lygį ar nepriklausomybę, kurią jie
gali pasiekti sporto dėka.
Tuo pačiu metu vykstantis "gydymo grupių" ir sporto komandų veikimas, yra
esminis

socialinės

pagalbos

pratęsimas

psichinės

sveikatos

pacientams.

Savipagalbos grupės padės pacientams susisiekti su kitais psichinių ligų gydymo
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specializuotais skyriais. Stigma, kaip pastebėta, sumažina paciento savigarbą ir
trukdo jo dalyvavimui gydyme (Corrigan, 2004).
Nors turima literatūra moksliškai patvirtina, kad sporto intervencijos gerina
fizinę, socialinę ir emocinę gerovę, bei psichinės sveikatos problemų turinčių
asmenų socialinę įtrauktį, tačiau reikia išnagrinėti ir šiuos klausimus:
• Kokia sportinė veikla ar koks sportas yra

tinkamiausias specifinėms

psichinėms ligoms?
• Kiek ir kokiu dažnumu psichiškai sergantis asmuo turėtų dalyvauti grupinėje ar
individualioje veikloje, ir kokiomis aplinkybėmis?
• Kurie ilgalaikiai privalumai yra svarbiausi psichiškai sergantiems asmenims?
• Poveikio vertinimas ir intervencijų naudingumas, kaip paaiškinta pirmiau, ir
intervencijos metodologiniai principai.
• Ką galima nuveikti norint panaikinti psichinių ligų stigmatizmą ir jo vykdymo
praktiką?
Apibendrinant galima pagrįstai daryti prielaidą, kad nuolatinis reikalavimus
atitinkančių sporto rūšių finansavimas, naudingas asmenims, patiriantiems
psichinės sveikatos problemas ir užtikrins ilgalaikį paslaugų poveikį ir jų kokybę.

Šaltiniai
Bauman, N. J. (2016). The stigma of mental health in athletes: Are mental toughness
and mental health seen as contradictory in elite sport? British Journal of Sports
Medicine, 50(3), 135-136.
Byrne, P. (2000). Stigma of mental illness and ways of diminishing it. Advances in
Psychiatric Treatment, 6, 65-72.
Corrigan, P., Druss, B., & Perlick, D. (2014). The impact of mental illness stigma on
seeking and participating in mental health care. Psychological Science in the
Public Interest, 15, 37–70. Retrieved from:
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1529100614531398.

13

Corrigan, P. (2004). How stigmas interferes with mental health care. American
Psychologist, 59 (7), 614-625. Retrieved from: http://und.edu/healthwellness/healthy-und/how-stigma-interferes-with-mental-health-care-kay.pdf.\
Drotar, D. (2006). Psychological Interventions in Childhood Chronic Illness.
Washington, D.C.: American Psychological Association.
Fraser, M.W., Kirby, L.D. & Smokowski, P.R. (2004). Risk and resilience in childhood.
In M.W. Fraser (Ed.), Risk and Resilience in Childhood. An Ecological
perspective, (pp.13-66). Washington, DC: NAWS Press.
Friedrich, B. (2017). What is the score? A review of football-based public mental
health interventions. Journal of Public Mental Health, 16 (4), from Emerald
Publishing Limited. Retrieved from:
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JPMH-03-2017-0011.
Goffman, E. (2001). Stigma. Notes on the management of spoiled identity. Athens:
Alexandria.
Gormley, D., Quinn, N., (2009), Mental Health Stigma and Discrimination: The
Experience Within Social Work, Practice. Social Work in Action Volume, 21 (4),
259-272.
Hansen, M. (2002). The need for competence in children’s public mental health
services. In D.T. Marsh., M.A. Fristad (Eds.), Handbook of serious emo tional
disturbance in children and adolescents (pp. 93-111). New York: John Wiley
Sons.
Ireland-Piper, D., Weinert, K. (2014). Is there a 'Right' to sport?". Sorts Law eJourna.
Retrieved from: http://epublications.bond.edu.au/slej/21.
Κourkoutas, I. (2008). From “Exclusion to psychopedagogy of inclusion”: Reflections
and prospects in relation to inclusion and coeducation of children with particular
difficulties. Skepsy (1): 79-120. Retrieved from:
https://sites.google.com/a/aigaion.org/skepsy/home/teuche-periodikou/teuchos-1

London, J., Evans-Lacko, S. E. (2010). Challenging mental health-related stigma
through social contact. European Journal of Public Health, 20 (2), 130–131.
Retrieved from: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckq014
Mental Health and Wellbeing Interventions in Sport: A Review and Recommendations.
(2017). Sport Northern Ireland House of Sport. Retrieved from:
http://www.sportni.net/sportni/wp-content/uploads/2017/03/Mental-HealthReport-Final.pdf.
National Centre of Mental Health Research, Information and Workforce Development
New Zealand. (2009). Challenging stigma and discrimination Essential level
learning module. Retrieved from:
https://www.tepou.co.nz/uploads/files/resource-assets/Lets-Get-RealChallenging-Stigma-and-Discrimination-Essential-Level-Learning-Module.pdf
14

Pettigrew, TF., Tropp, LR., A. (2006). Meta-analytic test of intergroup contact theory.
J Pers Soc Psychol, 90, 751-83.
Rendi, M., Szabo, A., Szabo, T., Velenczei, A., Kovacs, A. (2008). Psychological
benefiths of aerobic exercise. Psychology, Health and Medicine, 13(2), 180-184.
Seligman, M.E., Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: an introduction.
Flow and the Foundations of Positive Psychology, Springer Netherlands, 279298.
Schulze, B. Angermeyer, M.C. (2003). Subjective experiences of stigma. A focus
group study of schizo phrenic patients, their relatives and mental health
professionals. Social Science & Medicine, 56, 299-312.
Sukel, K. (2016). Mental Illness, Violence, and Stigma: The Need for Accuracy in the
Media. Retrieved from: http://www.brainfacts.org/diseases-anddisorders/mental-health/2016/mental-illness-violence-and-stigma-the-need-foraccuracy-in-the-media-091516.
Tafa, E., Manolitsis, G. (2003). Attitudes of Greek parents of typically developing
kindergarten children towards inclusive education. European journal of special
needs education (2), 155-171.
Weber, M. (1997). The protestant ethic and the spirit of capitalism. Athens:
Gutenderg.
WHO, (2001). The world health report 2001 - Mental Health: New Understanding,
New Hope.
Wiese-Bjornstal, D. M. (2010). Psychology and socio-culture affect injury risk,
response, and recovery in high-intensity athletes: A consensus statement.
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 20 (s2), 103-111.
Zartaloudi, A., Madianos, M. (2010). Stigma Related To Help-Seeking From A Mental
Health Professional. Health Science Journal, 4(2), 77-83.

15

Aktyvus gyvenimas ir psichinė sveikata: viešųjų ir privačių
sektorių socialinė partnerystė

Αutoriai: Nicola D aley, Stacey Robinson, Cin zia M i atto, Merseyside
Expandin g Horizon s
Data: Balandis, 2018

Įvadas
Sveikatos priežiūros (ir psichinės sveikatos) bei sporto paslaugų (fizinio / laisvalaikio)
("Moray" taryba) viešojo sektoriaus ištekliai yra akivaizdžiai sumažinti. Todėl poreikis
plėtoti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę tampa vis svarbesnis. Atsižvelgiant į
didėjantį psichikos sveikatos problemų turinčių žmonių skaičių, vis daugiau reikia
plėtoti tarp sektorines iniciatyvas, didinti informuotumą ir veiksmingai reaguoti į
psichikos sveikatos problemų prevenciją ir gydymą.
"Pagal kelių Europos Sąjungos (ES) šalių (Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos)
sistemingą peržiūrą ir statistiką, beveik 27 proc. suaugusių gyventojų (18-65 metų
amžiaus tarpe) patyrė bent vieną psichikos sutrikimų seriją praėjusiais metais (tai
buvo ir medžiagų vartojimo, psichozės, depresijos, nerimo ir valgymo sutrikimų
problemos) "(Pasaulio sveikatos organizacija, 2017 m.).
Šiame dokumente bandoma apibūdinti viešosios ir privačios partnerystės naudą
sporto bei psichinės sveikatos srityse. Mes ištyrėme viešojo ir privataus sektorių
partnerystės egzistavimą, išsamiai supratome svarbius klausimus ir parodėme, kaip
atsakingai įgyvendinti šias partnerystes, ir kuo jos gali būti naudingos visoms
dalyvaujančioms šalims.
Mes diskutavome apie viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių nustatymo, kūrimo,
įgyvendinimo ir vertinimo patirtį, ir tai, kaip tai galima įgyvendinti visose psichinės
sveikatos ir sporto srityse (aktyvus gyvenimo būdas).

Šiame dokumente parodoma, kaip viešojo ir privataus sektorių partnerystė gali
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padidinti dalyvavimą, teikti išteklius, didinti efektyvumą, sudaryti sąlygas naudotis ir
keistis patirtimi, taip pat didinti supratimą apie atskirtį ir šalinti kliūtis. Jame taip pat
pateikiamos rekomendacijos, kaip vystyti ir palaikyti viešojo ir privataus sektoriaus
partnerystę ir įgyvendinti aktyvaus gyvenimo programas, kaip priemonę gerinti
psichinę sveikatą visuose bendruomenės sektoriuose, ir tai yra prevencinė priemonė
pažeidžiamoms grupėms, kurioms kyla psichinės sveikatos pavojus, ir gydymas
tiems, kurie patyrė psichinės sveikatos problemas.

Kodėl socialinės partnerystės svarbios?
Kadangi viešojo sektoriaus paslaugos yra supaprastintos ir peržiūrėtos, yra
pripažinta, kad reikia novatoriškų ir kryptingų atsakymų į bendruomenės sveikatos
klausimus. Bendradarbiavimas tarp viešojo, privačiojo ir trečiojo sektoriaus paslaugų
teikėjų ir specialistų yra pripažįstamas kaip sprendimas, kaip sumažinti dubliavimą,
būti ekonomiškesniems, sumažinti aprūpinimo spragas ir pasiekti sunkiau
pasiekiamas grupes. Vis labiau didėja noras plėtoti bendradarbiavimo partnerystę su
sveikata susijusioje veikloje "(Alexander et al, 2001).
Užimtumo paramos pašalpoje (UPP) (2010 m.) Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės (VPP) apibrėžiamos kaip "sudėtingos ilgalaikės dviejų vienetų sutartys,
iš kurių paprastai viena yra korporacija (arba privačių ar viešųjų korporacijų grupė),
vadinama “operatoriumi” ar “partneriu”, o kita paprastai - vyriausybės skyrius,
vadinamas "davėju". VPP apima reikšmingas kapitalo išlaidas, skirtas korporacijai
kurti ar atnaujinti ilgalaikį turtą, kuris tada naudoja ir valdo turtą paslaugų kūrimui ir
teikimui vyriausybės vienetui arba plačiajai visuomenei viešojo vieneto vardu".
Pastaraisiais metais visoje Europoje bandant sumažinti stigmatizmą, didinti
sąmoningumą ir efektyviau reaguoti, buvo įsteigtos kelios psichinės sveikatos
partnerystės (Evans-Lacko ir kt., 2014 m.). Šios partnerystės sutelkia žmones,
turinčius įvairią patirtį ir perspektyvas, ir siūlo galimybes nustatyti naujoviškus
sprendimus, bei veiksmingesnius prevencijos ir gydymo mechanizmus.
Didėja investicijos į bendradarbiavimas daugelyje paslaugų ir sektorių, įskaitant
psichinę sveikatą, kuris rodo, kad finansininkai ir politikos formuotojai pripažįsta, kad
partnerystė veiksmingai padeda plėtoti veiksmingus metodus sprendžiant svarbius
klausimus. "Bendradarbiavimo partnerystė yra perspektyvi strategija, skirta žmonėms
ir organizacijoms užsiimti bendrais tikslais sprendžiant bendruomenės nustatytas
sveikatos ir gerovės problemas" (Roussos & Fawcett, 2000).
Nors šios partnerystės yra sukurtos, tvarkomos ir organizuojamos skirtingai, jos visos
turi bendras idėjas, kad šiandieninėje visuomenėje dauguma su sveikata susijusių
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iniciatyvų negali sukurti ir pristatyti tik viena įstaiga ar organizacija. Suderinus įvairius
profesionalų, paslaugų vartotojų, savanorių ir organizacijų papildomus įgūdžius ir
išteklius, socialinės partnerystės turi galimybę ir išteklius kurti ir teikti veiksmingesnį ir
visapusiškesnį paslaugų spektrą, bei strateginį pagrindą. Ši problema tampa dar
svarbesnė, kai sujungiame dvi skirtingas sritis, pvz., "Sportą" ir "Psichinę sveikatą".
Apibrėžimai
Socialinė partnerystė yra:

Strateginis partnerystės susitarimas, kuriame dalyvauja sektorių
suinteresuotieji subjektai, rengiant ir įgyvendinant programas.
(Rees, Mullins & Bovaird, 2012)
MENS projekto kontekste socialinė partnerystė grindžiama bendro planavimo
metodu, per kurį gali būti organizuojamos trečiojo sektoriaus organizacijos,
viešojo sektoriaus organizacijos ir privataus sektoriaus organizacijos, kad būtų
galima dalintis atsakomybe už su sportu susijusių paslaugų planavimą ir nuolatinį
tobulinimą. Mokymo programos, skirtos reaguoti į nuolat besikeičiančius
nepalankioje padėtyje esančių žmonių grupių poreikius. Jame reikalaujama, kad
kiekvienas sektorius a) stengtųsi įgyvendinti savo individualius tikslus ir b)
bendradarbiautų teikiant geresnes paslaugas nei įstengtų veikdamos vienos.
Socialinės partnerystės pripažįsta ir vertina savanoriškos veiklos sektoriaus
organizacijų (NVO) indėlį į paslaugų planavimą ir teikimą. Jie pritraukia į tinklą
glaudžius ryšius su žmonėmis, turinčius psichinės sveikatos problemų.
Bendradarbiaudami su privačiais ir valstybinių sektorių partneriais, jie gali
užtikrinti, kad programos yra skirtos patenkinti jų paslaugų vartotojų poreikius.
Savanoriško sektoriaus ir privataus sektoriaus organizacijos kartu su viešojo
sektoriaus institucijomis turi panašų vaidmenį rengiant programas; programos gali
būti suplanuotos atsižvelgiant į žmonių, turinčių psichinės sveikatos problemų,
poreikius proceso priešakyje. Tada programos gali būti išbandytos lygiagrečiai, o
vėliau galima įtraukti galutinę programą, kuri atsiranda šio proceso dėka.
Metodai / procedūra
Šio tyrimo tikslas - išnagrinėti teigiamus viešojo ir privataus sektorių partnerystės
rezultatus ir pabrėžti jo svarbą psichinės sveikatos ir sporto srityse.
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Šio tyrimo pagrindinis tikslas yra prieinamumo būdu nustatyti socialinės partnerystės
(SP) psichinės sveikatos ir aktyvaus gyvenimo sričių gaires, kad jos galėtų būti
naudojamos politikos formuotojų informavimui ir kasdienei praktikai. Tyrime
apibendrinami naujausi empiriniai socialinių partnerysčių tyrimai, paskelbti
žurnaluose, straipsniuose ir literatūroje. Šios pastangos apima partnerystes tarp
vietos įstatymų nustatytų sektorių agentūrų su trečiuoju ir privačiu sektoriumi, taip
pat partnerystę su vietos bendruomenėmis ar žmonėmis, kurie naudojasi
paslaugomis.
Šioje literatūros apžvalgoje pateikiama informacija, kuri yra socialinės partnerystės
kūrimo sąlygų pagrindas. Tai leido mums parengti socialinės partnerystės plėtros
gaires, atsižvelgiant į Aktyviojo gyvenimo (sporto) ir psichinės sveikatos kontekstą,
galintį pasiekti teigiamų rezultatų.

Literatūros apžvalga
Daugelio agentūrų, dirbančių su psichinės sveikatos problemų turinčiais asmenimis,
pagrindinis tikslas yra jų įgūdžių ugdymas, jų pasitikėjimo ugdymas ir jų dalyvavimas
visuomenėje. Ilgalaikę naudą skatina socialinė integracija ir tinklų kūrimas iš visų
sektorių, turinčių žinių, patirties ir įgūdžių remti psichinės sveikatos problemas per
sportą ir aktyvų gyvenimą. Siekiant šio konkretaus tikslo psichinės sveikatos
įstaigoms svarbu ir naudinga stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą.
Iš tiesų, tai yra svarbus būdas didinti informuotumą ir šalinti kliūtis.
Norint pagerinti psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių pasitikėjimą ir
dalyvavimą, reikia specialių kursų ir pamokų. Pavyzdžiui, savivalda, kurios įgūdžius
galima įgauti, paprastai moko žmonės, turintys tiesioginę psichinės sveikatos patirtį.
Savarankiško mokymo kursai padeda suprasti, kaip jų psichinės sveikatos problemos
daro įtaką jų gyvenimui, kaip atpažinti ankstyvus požymius ir užkirsti kelią ar
sumažinti ligos epizodo poveikį
(https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/self-management-mental-ill-health ).
Be to, sportas ir fizinė veikla yra svarbi priemonė siekiant užkirsti kelią ir susiaurinti
psichinės sveikatos problemas. Iš tiesų, remiantis faktais, fizinis aktyvumas gali atlikti
svarbų vaidmenį stiprinant atsparumą, skatinant ir remiant psichikos sveikatos
atkūrimą, kovojant su stigmatizacija ir diskriminacija.
Nacionalinio sveikatos priežiūros kompetencijos instituto (NICE) gairių teigimu, fizinis
aktyvumas turėtų būti viena iš pirmųjų intervencijų, kurias rekomenduotų gydytojai,
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gydant lengvą ar vidutinio sunkumo depresiją. Fiziškai aktyvus asmuo gali sumažinti
depresijos riziką iki 30%. Tai taip pat gali sumažinti nerimą ir stresą, pakelti nuotaiką
ir didinti savigarbą. Fizinis aktyvumas ypač svarbus žmonėms, turintiems sunkių ir
ilgalaikių psichinės sveikatos problemų (tokių kaip bipolinis sutrikimas ar šizofrenija),
nes jie yra:
• Dvigubai labiau linkę mirti nuo širdies ligų.
• Keturis kartus dažniau miršta nuo kvėpavimo takų ligų.
• Vidutiniškai gali mirti nuo 10 iki 17 metų anksčiau, negu bendroji populiacija, tai
paskatina prasta jų fizinė sveikata.
Fizinė veikla yra laikoma veiksminga psichinių sutrikimų gydymo priemonė, nes ji yra:
- Rentabili alternatyvi strategija tiems, kurie nenori vartoti vaistų, ar kurie negali
gauti gydymo
- Susijusi su minimaliu nepageidaujamu šalutiniu poveikiu
- Gali testis neribotą laiką
- Gebės vienu metu gerinti fizinę ir psichinę sveikatą, bei kovoti su psichinėmis
ligomis.
Geriausia šios srities praktika yra "Digital Peer", kurios metu žmonės naudojasi savo
patirtimi, norėdami padėti vieni kitiem internetu. Atitinkama svetainė, pavadinta
"Elefriends", leidžia visiems jaunesniems nei 18 metų amžiaus asmenims, kurie
kovoja su psichinėmis ligomis, prisijungti ir bendrauti
(Https://www.mind.org.uk/media/17047308/get-set-to-go-research-summaryreport.pdf ).
Remiantis tyrimais, psichinės sveikatos problemų paveikti žmonės susiduria su
diskriminacija ir nelygybe darbe, jiems sunku rasti ir išlaikyti darbo vietą. Iš tiesų,
šios grupės nedarbo lygis yra maždaug 90%, priešingai nei asmenims su fizine ar
jutimo negalia, kuri yra maždaug 50%. Vėlgi, išreiškus kitaip, dirba tik 10% psichinių
problemų turintys asmenys, ir norintys dirbti, turi darbo vietą. Moterys uždirba
mažiau nei vyrai. Jau seniai žinoma, kad sunkios psichinės ligos dažnai labai
pablogina gebėjimą dirbti ir užsidirbti pragyvenimui. Tai gali sukelti nuskurdinimą, o
tai savo ruožtu gali pabloginti ligą. Taigi, visos pastangos sukurti ir rasti darbo vietas
šiems asmenims yra būtinos, nes tai pagerina jų gyvenimo kokybę ir sumažina
skurdą, ir padeda padengti psichinės sveikatos paslaugų ir gerovės išlaidas.
Šaltiniai taip pat patvirtina, kad dauguma žmonių, turinčių sunkių psichinės sveikatos
problemų, susiduria su programomis, kurios daugiau dėmesio skiria darbo įgūdžių
ugdymui, nei apmokamao darbo suradimui. Trumpas šių programų apibendrinimas:
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• Ligoninėmis pagrįstos mokymo ir darbo integracijos programos: šiuo metu
šios programos yra rečiau naudojamos nei ankščiau; jų tikslas yra didinti pasitikėjimą
savimi ir bendrą funkcionavimą. Į šias programas mokomą veiklą paprastai įeiną
maisto tiekimas, sodininkystė, mažos parduotuvės valdymas ir kt. Nors dalyviai linkę
sumažinti hospitalizacijos dienų skaičių, tačiau, kad nedaugelis jų sėkmingai
susiranda nuolatinį darbą.
• Apsaugoti seminarai: tai dar vienas tradicinis metodas, kai naudojami subrangos
darbai. Manoma, kad tokio pobūdžio darbas neparengia tinkamai atlyginamąjam
darbui ir kad asmuo dažniausiai lieka paciento vaidmeniu. Tačiau pastebėta, kad 1015% dalyvių gali pereiti prie intensyvesnės programos.
• Bendruomeninio gyvenimo ugdymas: šios programos buvo sukurtos Steino,
Testo ir Markso novatoriškomis pastangomis. Jie atkreipė dėmesį į pagrindinius
individualaus valdymo poreikius ir požymius, taip pat į visuotinį požiūrį. Nors
dalyvavimas tokiose programose sumažina hospitalizavimą ir padidina savarankišką
gyvenimą, nebuvo nustatyta, kad tai labai padėtų nuolatio darbo gavimui.
• Tvirtos bendruomenės gydymo programos (PACT): šias programas taip pat
sukūrė Steinas, Testas ir Marksas, reaguodami į didėjantį poreikį teikti bendruomenės
paslaugas sunkiomis psichinėmis ligomis sergantiems asmenims. Daugiausia dėmesio
buvo skiriama pasveikimui ir gyvenimo kokybės gerinimui. Mokymai vyko Kanadoje ir
keliose Jungtinių Amerikos Valstijų vietovėse. PACT naudoja tarpdisciplininę komandą
įskaitant psichiatrą, registruotus slaugytojus, kolegų specialistus, profesinius
specialistus, priklausomybės specialistus ir programų administratorius. Krizių priežiūra
teikiama 24 valandas per parą. Šis integruotas bendruomenės modelis suteikia
"gydymo, reabilitacijos ir paramos paslaugas, kurių reikia asmenims, turintiems
sunkių psichinių ligų, norint sėkmingai gyventi bendruomenėje".
Konkurenciniu požiūriu apmokamą darbą susirasti asmeniui, turinčiam rimtų
psichinių susirgimų, yra labai sunku. Tai yra dar sunkiau aukšto nedarbo
laikotarpiu, kai yra gausu neįgaliųjų darbuotojų
(http://www.who.int/mental_health/media/en/712.pdf).
Tačiau, visos šios programos yra galimos tik tuo atveju, jei yra socialinių
partnerysčių vietinėje srityje, kurioje tinklas yra vystomas. Norint nuolat tobulinti
psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių paslaugų teikimą, tiek darbdaviams,
tiek viešojo sektoriaus pareigūnams turi būti suteikta platforma, kurioje jie galėtų
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daryti įtaką ir kartu kurti paslaugas. Taip pat reikia įtraukti socialinius partnerius,
nes jie gali sukurti unikalius išteklius ir remti žmones, turinčius psichinės sveikatos
problemų, ir suteikti jiems palankią aplinką.
Socialinė darbdavių ir viešojo sektoriaus partnerystė yra labai svarbi ne tik
žmonėms, kenčiantiems nuo psichinės sveikatos problemų, bet ir patiems
darbdaviams, bei privatiems sektoriams. Yra daugiau priežasčių paremti šią dvišalę
šio bendradarbiavimo naudą. Visų pirma tyrimai rodo, kad psichinės sveikatos
sutrikimai sudaro 22 proc. ES neįgalumo naštos (Psichinės sveikatos ir gerovės
ataskaita, 2016 m.). Antra, Liopis ir Andersonas (2005) teigė, kad socialinės ir
ekonominės psichinės sveikatos paslaugų išlaidos didėja ir kaupiasi, jau ir taip
įtemptoje ekonomikoje. Trečia, EU-OSHA (2014 m.) pranešė, kad psichinės
sveikatos sąnaudos dėl mažėjančio našumo ir pravaikštųjų buvo 136 mlrd. EUR per
metus.
ES Kompasas dėl psichinės sveikatos darbe (2017 m.) pranešė, kad "ekonominiu
požiūriu yra patikimų duomenų, rodančių investicijų grąžą psichinės sveikatos
skatinimo darbe lygmeniu (22 p.). Be to, PSO (2017 m.) paskelbė "Psichinės
sveikatos darbovietėje" faktų lapą, kuriame siūloma daugybė intervencijų ir gerų
praktikų, kad būtų galima sukurti sveiką darbo aplinką. Į tai įeina:
• Darbo aplinkos sąmoningumas ir tai, kaip ji gali būti pritaikyta siekiant skatinti
geresnę skirtingų darbuotojų psichinę sveikatą.
• Mokymasis iš organizacijų lyderių ir darbuotojų motyvacijos, kurie ėmėsi
veiksmų.
• Ratų neišradinėjimas, jau yra žinoma, ką darė kitos įmonės, kurios ėmėsi
veiksmų.
• Suprasti individualių darbuotojų galimybes ir poreikius, padėti kurti geresnę
psichinės sveikatos darbo vietoje strategiją.
• supratimas apie paramos šaltinius ir tai, kur žmonės gali rasti pagalbą.
• Sveikatos ir saugos politikos ir praktikos įgyvendinimas ir vykdymas, įskaitant
streso identifikavimą, psichoaktyvių medžiagų naudojimą ir ligų nustatymą, bei
išteklių teikimą, skirtą jų valdymui.
• Informuoti darbuotojus, kad parama yra prieinama.
• įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimą, suteikiant kontrolės ir dalyvavimo
jausmą; organizacinė praktika, palaikanti sveiką darbo ir asmeninio gyvenimo
pusiausvyrą.
• Darbuotojų karjeros plėtros programos.
• Darbuotojų indėlio pripažinimas ir apdovanojimas.
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Yra įvairių nuomonių ir idėjų apie viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą.
Pasak Paulinos Vaillancourt Rosenau, yra keletas svarbių stiprybės elementų, kuriuos
reikėtų apsvarstyti. Iš tikrųjų viešasis sektorius atkreipia dėmesį į visuomenės
interesus, valdymą ir solidarumą. Jis veiksmingiau veikia atvirai visuomenės kontrolei,
užimtumo problemoms, politikos valdymui, reguliavimui, diskriminacijos ar
išnaudojimo prevencijai ir kt. Kita vertus, privatusis sektorius yra kūrybingas ir
dinamiškas, suteikiant galimybę gauti finansavimą, žinias apie technologijas, valdymo
efektyvumą ir verslumo dvasią. Taip pat jis gali Geriau atlikti ekonomines užduotis,
sėkmingai atlikti eksperimentus, prisitaikyti prie greitų pokyčių ir sudaryti sudėtingas
ar technines užduotis.
Ne pelno siekiančios organizacijos (arba trečiasis sektorius) yra stiprios tose srityse,
kuriose reikalingi su užuojauta ir įsipareigojimu susiję asmenys. Jie puikiai tinka, kai
klientai reikalauja didelio pasitikėjimo arba asmeninio dėmesio. Partnerystės suteikia
didžiausios sėkmės pažadą, kai reikia daugiau nei vieno veikėjo privalumų. Poreikis
subalansuoti viešumą ir privatumą, ypač susijusius su politika, yra labai vertinamas
tų, kurie siekia didesnio viešojo sektoriaus vaidmens.
Viešojo ir privataus sektoriaus politikos partnerystė turi bendrą atsakomybę už
politiką, kuri daro įtaką piliečiams. Autentiška partnerystė apima glaudų
bendradarbiavimą ir privataus sektoriaus (konkurencingumas ir efektyvumas), bei
viešojo sektoriaus stipriąsias puses.
Vis dėlto realūs viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės privalumai visose politikos
srityse (viešojo ir privataus sektorių partnerystės) vis dar nėra akivaizdūs.
Tačiau, kalbant apie partnerystę, turime atsižvelgti į privalumus ir riziką.
Privalumai:
• Padidėjęs efektyvumas dėl geresnio rizikos pasidalijimo ir paskatų dirbti.
• geresnis projektų valdymas ir naujovės.
• Kai įskaičiuojama nauda dėl efektyvumo / naujovių, partnerystė tampa vertingesnė
nei išlaidos.
• Dabartinės rinkos sąlygos, kai perteklinis likvidumas ir žemos palūkanų normos gali
suteikti patrauklią galimybę finansuoti VPP.
• Projekto kapitalo išlaidų perskirstymas per visą turtą.
• Privatus partneris prisiimama tam tikrą riziką, kuri priešingu atveju liktų valdžios
institucijų rizika.
Rizikos:
• Ilgos trukmės sutartys gali padaryti paklausos prognozes nepatikimomis.
• Reguliacinis užfiksavimas ir investicijų sulaikymas.
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• didesnės privataus ir viešojo finansavimo išlaidos.
• Ilgalaikiai mokėjimai pagal sutartis gali neatsižvelgti į ekonomikos ciklą.
(Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė valstybėse narėse: Mirco Tomasi)
Skirtingi šaltiniai ir pavyzdžiai patvirtina, kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė
gali pasiekti bendrus tikslus. Pavyzdys yra privataus ir viešojo sektoriaus vaidmuo
Niujorke. Vadovaujant merui Michael R. Bloomberg, privatūs partneriai pradėjo
bendradarbiauti su miesto valdžia tokiais būdais, kurie skatina naujas ribas ir leidžia
vyriausybei priimti verslumo dvasią
(http://www.bbhub.io/dotorg/sites/2/2015/07/The_Collaborative_City.pdf).

Pagrindinis poveikis savanoriškoms (ir privačioms) sektoriaus organizacijoms,
veikiančioms psichinės sveikatos ir sporto srityje, yra tai, kad tai sustiprina jų
gebėjimus teikti aukštos kokybės paslaugas, pritaikytas asmenims, turintiems
psichinės sveikatos problemų.
Sėkmingas socialinės partnerystės požiūris į sporto programų kūrimą ir pristatymą gali
būti naudingas:
• Programos nėra sukurtos atskirai - trečiųjų sektorių organizacijos (NVO) gebėjimas
diegti naujoves, kasdienio darbo patirtis su konkrečiomis klientų grupėmis ir
susiejimas su darbdavių ir platesnės bendruomenės indėliu gali padėti pasiekti,
efektyvesnes programas ir pasiekti svarbiausius rezultatus.
• Leidžiamas didesnis lankstumas rasti kūrybiškus sprendimus paslaugų vartotojams ir
paslaugų teikėjams. Didžiausias dėmesys skiriamas besikeičiantiems žmonių, turinčių
psichinės sveikatos problemų, poreikiams ir padeda geriau patenkinti šiuos poreikius.
• Padedant suskaidyti tarp sektorines kliūtis.
• Parama teikiant platesnę socialinę ir ekonominę naudą, orientuotą į bendruomenes.
• skatinti partnerių dalijimąsi žinioms ir įgūdžių perdavimą.
Istoriškai, vietinės viešojo, privataus ir savanoriško sektoriaus partnerystės, sukurtos
iki 2008 m., buvo skirtos suinteresuotų asmenų sveikatos gerinimui. Tačiau tokios
partnerystės aktualumas JK padidėjo nuo 2016 m., kai strategines sveikatos
priežiūros institucijas pakeitė vietinės klinikinės paleidimo grupės ir "Sveikatos
stebėtojai", kurių abiem atvejais reikėjo tarp sektoriniam atstovavimui.
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Be to, per šį laikotarpį padidėjo psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių, kurie
aktyviau dalyvauja sporto veikloje, skaičius, siekiant palengvinti su psichine sveikata
susijusius simptomus.
Sportas gali turėti teigiamą psichosocialinę naudą, o vidutinio sunkumo ir intensyvus
fizinis aktyvumas gali pagerinti fizinę ir psichinę sveikatą (Biddle, Mutrie & Gorely,
2015). Tačiau įrodymai rodo, kad konkurencingas sportas gali prisidėti prie prastos
psichinės sveikatos (Bauman, 2016 m.) Ir gali veikti kaip tam tikras stresorius,
trukdantis sportininkų psichinės sveikatos optimizavimui (Donohue ir kt., 2007). Šie
stresoriai yra:
• Spaudimas pasiekti sėkmę (Evans, Weinberg & Jackson, 1992);
• Laika praleistas atskirai nuo šeimos (Maslandas, 1983);
• Neigiamos emocijos susijusios su sužalojimais (Wiese-Bjornstal, 2010);
• piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotikais
(http://www.sportni.net/sportni/wp-content/uploads/2017/03/Mental-Health-ReportFinal.pdf).
Praktinis pavyzdys yra "Sporto ir laisvalaikio aljansas” ir "ukactive"
bendradarbiavimas, kuris siekia pateikti sveikatos vaizdą visuomenei, eksploatuoti
kraštovaizdį Anglijoje ir nustatyti esminį vaidmenį sporto, rekreacijos ir fizinio
aktyvumo sektoriuje kovoje gerinant visuomenės sveikatą
(http://www.ukactive.com/downloads/managed/Physical_Activity_and_Health__Final_Version.pdf).
Kitas naudingas pavyzdys Azijoje yra partnerystės skatinimas psichinės sveikatos
klausimais Azijos-Ramiojo vandenyno regione. Šioje srityje trūksta supratimo apie
psichinės sveikatos problemas ir vyrauja sąmoningumo stoka.
Programa "Janness Menti sane" stengėsi teikti informaciją, susijusią su psichinės
sveikatos problemomis; Asmenys su psichinėmis ligomis gyvena diskriminacijos ir
atskirties aplinkoje. Be to, dar vienas tikslas buvo įtakoti visuomenės nuomonę ir
pagerinti diagnozes, bei galimybę gauti naujus gydymo būdus (pvz., Sportą).
Naujoviški šio projekto aspektai yra tai, kad pripažįstama viešosios ir privačios
partnerystės svarba
(http://www.janssen.com/it/sustainability/fostering-mental-health-partnerships-inasia-pacific).
Pagrindinės partnerių nesėkmės ir apribojimų priežastys susijusios su:
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- Projekto valdymu: iššūkiai - dalytis informacija, koordinuoti ir veikti kartu. Taigi,
veiksmingas projekto valdymas priklauso nuo gerai veikiančių įmonių valdymo
struktūrų sukūrimo.
- Interesų konfliktais: viešasis ir privatusis sektoriai nustatė visiškai skirtingus
prioritetus, kylančius iš jų skirtingų vertybių sistemų. Nors privati bendrovė siekia
gauti kuo didesnį pelną, viešosios organizacijos jaučia tam tikrą atsakomybę teikiant
visuotinės svarbos paslaugas.
- Atskaitomybe
- Rizikos valdymu
- sandorio išlaidomis
- Reguliavimo išlaidomis
(http://www.libertasinstitut.com/de/PDF/Claudia%20Reim_PPP_London_Underground_Aug-2009.pdf).
Vis dar yra labai retos partnerystės, kurias kuria, inicijuoja ir įgyvendina tik vietos
veikėjai. MENS tinklas svarsto esminę partnerystę, skatinančią ir tobulinančias
novatoriškas metodikas asmenims, turintiems psichinės sveikatos problemų.
Įrodymai taip pat rodo, kad "iš apačios į viršų" ir mažos apimties iniciatyvos,
vykdomos privačių veikėjų, pvz., Vietinių įmonių ar nevyriausybinių organizacijų,
egzistavimas vaidina svarbų vaidmenį sušvelninant psichinės sveikatos problemas.
Todėl šio politikos dokumento tikslas - skatinti socialinius partnerius inicijuoti vietos
partnerystes.
Pasibaigus 2009 m. krizei, galima atrasti svarbių naujovių šiose partnerystėse ES, JK
ir Nyderlanduose. Ši partnerystė tapo svarbesnė visame Europos žemyne, siekiant
spręsti besikeičiantį politinį ir ekonominį klimatą, ir išlaikyti esminį vaidmenį,
adresuojant nepalankioje padėtyje esančių grupių poreikius nuo 2009 m. Dėl
blogėjančių darbo rinkos sąlygų Europos (pvz., Danijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir
JK) šalys visapusiškai išnaudoja ar nustato naujas vietos iniciatyvas, skatinančias
psichinę gerovę stiprinančias strategijas. Šiose šalyse yra įmanoma rasti teigiamų
socialinės partnerystės įrodymų, pasinaudojant profesinių sąjungų ir darbdavių
žiniomis, psichinės sveikatos, užimtumo ir sporto problemoms spręsti.
Socialinių partnerysčių įgyvendinimo sėkmės veiksniai paprastai apibūdinami kaip
teisingas "ingredientų" derinys vietos lygmeniu, pvz., Suinteresuotų šalių
įsipareigojimas plėtoti partnerystes ir suteikti vietos bendruomenėms ir vietos
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veikėjams daugiau galių. Vietos "ingredientai", kartu su socialinės partnerystės
palankiomis valdymo sistemomis aukščiausiu lygmeniu, leis imtis veiksmų ir užtikrins
ilgalaikį finansavimą.
Tyrimai rodo, kad daugelyje Europos šalių partnerystėje tarp privačių ir viešųjų
institucijų (socialinių partnerių) vis dar yra neišnaudotų galimybių; daugelis ES šalių
iki galo nepasinaudojo galimybe pasinaudoti vietinėmis partnerystėmis, kad būtų
išspręstos sveikatos nelygybės problemos. Daugelyje šalių įtraukiamos kliūtys vietos
partnerystės diegimui dėl centralizuotos sporto ir sveikatos politikos struktūros. Vien
tik vietos veikėjų sukurtos, inicijuojamos ir įgyvendintos partnerystės vis dar labai
retos, todėl MENS tinklas mano, kad itin svarbu skatinti tokią partnerystę, kuri yra
pagrindinis būdas didinti psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių inovacines
metodikas.
Ši ataskaita parodė, kaip viešųjų ir privačių sektorių partnerystė gali pagerinti ir didinti
veiklos apimtis bei dalyvavimą, ypač kai šios partnerystės planuojamos ir
įgyvendinamos teisingai. Be to, tyrimai parodė, kad tokio pobūdžio partnerystė turi
papildomos naudos išteklių ir efektyvumo požiūriu, taip pat ji gali suteikti žinių ir
įgūdžių, bei didinti žinias ir kovoti su stereotipais dėl įtraukties.

Išvados / pasekmės / rekomendacijos
Tarpsektorinis bendradarbiavimas yra būtinas psichinės sveikatos ir
aktyvaus gyvenimo skatinimo srityse
Psichinė sveikata (ir aktyvus gyvenimo būdas) gali būti pagerinta visuose visuomenės
sluoksniuose. Gerinant psichinę sveikatą, reikia vyriausybės, bendruomenės ir
privataus sektoriaus politikos ir programų, įskaitant švietimą, užimtumą, transportą,
aplinką, būstą, laisvalaikį ir gerovę, taip pat konkrečią veiklą sveikatos srityje,
susijusią su blogos sveikatos prevencija ir gydymu.
Psichinė sveikata ir aktyvus gyvenimas yra svarbus visiems
Asmenų, šeimų, bendruomenių, verslo, sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos
specialistų įtraukimas bus naudingas bendradarbiaujant su siekiu išspręsti psichinės
sveikatos ir aktyvaus gyvenimo problemas. Ypač svarbūs vietos ir nacionalinio
lygmens vyriausybių sprendimus priimantys asmenys, kurių sveikatos, sporto,
aktyvaus gyvenimo ir bendruomenės veiksmai ir politika daro įtaką psichinei sveikatai.
Bendrijų veiksmai
Bendrijų veiksmai yra labai svarbūs skatinant aktyvų gyvenimą, kaip psichinės
sveikatos gydymą ir prevenciją. Visų visuomenės sluoksnių žmonės, dirbantys kartu,
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siekdami pokyčių ir spręsdami bendras problemas, pagerins socialinį kapitalą, suteiks
žmonėms daugiau galimybių ir padidins bendruomenės gebėjimus ir atsparumą.
Tarpsektorinis psichinės sveikatos ir aktyvaus gyvenimo skatinimo
metodas
Tarpsektorinis bendradarbiavimas yra pagrindinis psichinės sveikatos ir aktyvaus
gyvenimo programų skatinimo ir įgyvendinimo elementas. Bendradarbiavimas taip pat
svarbus, kad aktyvus gyvenimas būtų platesnis nei sportas ar mankštinimasis, kad
būtų galima pasiekti daugiau žmonių ir teikti paslaugas visose srityse:
"Jei norime sumažinti sveikatos nelygybę, būtina imtis veiksmų dėl socialinių
sveikatos veiksnių ir ligų priežasčių ". Tai reiškia bendradarbiavimą vietos lygmeniu,
kad būtų pagerintos socialinės sąlygos, kuriose mes gimstame, gyvename, augame,
dirbame ir pasenstame. ......... Įgalioti asmenis ir bendruomenes ir suteikti žmonėms
balsą yra neatsiejama sveikatos nelygybei spręsti "
(http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/downloadfile/Be_Creative_Be_Well.pdf).
Bendrai priimami sprendimai
Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, dalijimasis sprendimų priėmimu psichinės
sveikatos paslaugose yra būtinas bendradarbiavimui:
"Be paramos priimant sprendimus, vartotojai yra laikomi ilgalaikiuose priklausomybės
santykiuose. Žmonės negali tapti nepriklausomais, neturėdami galimybės priimti
svarbių sprendimų dėl savo gyvenimo.
(http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0020/113834/E93430.pdf).
Stigmos sumažinimas
Naudojant sportą ir aktyvų gyvenimą psichinės sveikatos problemų užkirtimui ir
gydymui ir taip pat didinant informuotumą, taip pat svarbu pašalinti socialinę stigmą
dėl psichinės sveikatos. Aktyviai gyvenant ir užsiimant su fiziniu aktyvumu susijusia
veikla, tai padeda pašalinti kliūtis ir kovoti su išankstiniais nusistatymais prieš
psichinės sveikatos sutrikimų turinčius asmenis. Be to, jis padidina supratimą apie tai,
kad kiekvienas turi žinoti apie savo psichinę sveikatą, kaip išlaikyti savo psichinę
sveikatą ir kaip prie to prisideda sportas ir aktyvus gyvenimas.
"Nuo elitinio sporto iki dalyvavimo vietos mastu sportas gali būti naudojamas norint
sumažinti stigmatizmą ir pradėti teigiamus pokalbius apie psichinę sveikatą. Sportas
turėtų būti prieinamas žmonėms, turintiems psichinės sveikatos problemų. Štai kodėl
mes remiame sporto ir poilsio psichinės sveikatos chartiją "
(https://www.mind.org.uk/about-us/our-policy-work/sport-physical-activity-andmental-health/).
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Psichinės sveikatos ir aktyvaus gyvenimo sąmoningumo skatinimas
Dėl psichinės sveikatos ir aktyvios gyvenimo skatinimo socialinės partnerystės turi:
• remtis esama veikla įvairiuose sektoriuose, nustatymuose ir organizacijose;
• kurti skirtingas partnerystes įvairiais tikslais, įvairiais lygmenimis; ir
•kurti bendrus veiksmus "horizontaliai" Vyriausybės departamentuose
organizacijose, bei tarp politikos, praktikos ir mokslinių tyrimų ekspertų.

ir

Psichinės sveikatos ir aktyvaus gyvenimo skatinimo bendradarbiavimo poreikį tvirtai
nustato socialiniai ir politiniai, bei ekonominiai sveikatos veiksniai.
Tai reiškia, kad tai daro įtaką sveikatos veiksniams, pavyzdžiui, socialinės sanglaudos,
prieinamumo ir antidiskriminacinės praktikos gerinimui. Šie tikslai nebus pasiekti vien
tik visuomenės sveikatos sektorių veiksmais, o taikant tarpsektorinį požiūrį. Tai
reikalauja daugiadisciplininio požiūrio, apimančio užimtumo, švietimo, teisės, gerovės,
menų, sporto, laisvalaikio, turizmo ir aplinkos mokslinius tyrimus, politiką ir praktiką
gerinant psichinę sveikatą, stiprinant dalyvavimą ir socialinę sanglaudą. Norint
pasiekti teigiamų rezultatų, reikia bendro planavimo ir nuosavybės visuose
visuomenės sektoriuose.
Sėkmingas bendradarbiavimas socialinės partnerystės metu reikalauja bendrų tikslų ir
rezultatų. Yra tokių iššūkių, kaip finansavimas, ypač sektoriuose ir tarp jų, kultūrinė ir
politinė profesinė įvairovė, skirtingi prioritetai ir sudėtingi sprendimų priėmimo
procesai. Dėl šių iššūkių reikia stiprinti gebėjimus visais individų, organizaciniais ir
bendruomenės aspektais. (Fawcett, 2000).
Įrodyta, kad daugybė psichinės sveikatos skatinimo programų ir politikos pavyzdžiai
yra veiksmingi. Jų rezultatai rodo, kad psichinės sveikatos skatinimas yra realus
pasirinkimas visuomenės sveikatos požiūriu visą gyvenimą ir įvairiose situacijose,
tokiose kaip perinatalinė priežiūra, mokyklos, darbas ir vietos bendruomenės. Gerai
suplanuota intervencija daugelyje gyvenimo sričių gali padėti gerinti gyventojų
psichinę sveikatą ir gerovę [(PSO, 2004), p. 34].
To pavyzdys yra "Pasiruoškite, pirmyn, pirmyn" – su "Anglijos Sporto" ir nacionalinės
loterijos pagalba. "Pasiruoškite, pirmyn, pirmyn" padeda žmonėms, turintiems
psichinės sveikatos problemų, tapti aktyviems. Nuo 2015 m. "Pasiruoškite, pirmyn,
pirmyn" jau dalyvavo 3 555 žmonių, turinčių psichinės sveikatos problemų, jie
dalyvavo specialiai sukurtuose fizinio aktyvumo projektuose vietos ir bendruomenės
lygiu. Atlikus vertinimą, nustatyta, kad fizinis aktyvumas atlieka svarbų vaidmenį
stiprinant atsparumą, skatinant ir remiant psichikos sveikatos atkūrimą, kovojant su
stigmatizacija ir diskriminacija.
(https://www.mind.org.uk/about-us/our-policy-work/sport-physical-activity-andmental-health/).
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Akivaizdu, kad psichinė sveikata ir aktyvaus gyvenimo skatinimas priklauso nuo
tarpsektorinio bendradarbiavimo, ir kad daugybė paslaugų ir intervencijų nepatenka į
tradicinės psichinės sveikatos ir socialinės rūpybos paslaugas.
Tikrasis socialinės partnerystės tikslas turėtų būti sutelkti žmones, vietas ir praktiką,
kurios buvo sėkmingos geros kokybės psichinei sveikatai ir aktyvaus gyvenimo būdo
skatinime. Su nuolatinio tarpusavio mokymosi ir bendradarbiavimo koncepcijos
parama, organizacijos ir asmenys gali pasinaudoti kitų patirtimi ir prisidėti prie
geresnės psichinės sveikatos priežiūros, skatindami aktyvų gyvenimą ir programas,
skirtas sumažinti galimybių naudotis paslaugomis skirtumą.
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Sportas kaip nefarmacinė psichinių ligų gydymo priemonė
Αutorius: INTRAS Foundation
Data: Kovas, 2018

Įvadas
Yra daugybė požymių, kurie patvirtina fizinės veiklos teigiamą įtaką psichinei ir
fizinei sveikatai įkvėpti. Yra keletas tyrimų, kurie remia mankštinimosi vaidmenį
kaip papildomą ar kompensacinį farmakologinio gydymo būdą žmonėms,
turintiems psichinės sveikatos problemų. Panašiai, fizinis aktyvumas ir
mankštinimasis gali būti saugus įvairių psichikos sveikatos problemų prevencijos
ir įsikišimo mechanizmas.
Šio politikos dokumento tikslas - paaiškinti panašumus tarp mankštinimosi ir
fizinio aktyvumo naudos fizinei ir emocinei sveikatai, su farmakologiniu gydymu,
daugiausia dėmesio skiriant vaistinių preparatų šalutiniam poveikiui.
Nemažai įrodymų patvirtina praktinių intervencijų vaidmenį, skirtų žmonėms,
sergantiems psichinėmis ligomis, kaip farmacinį ar papildomą gydymo būdą
(Lam & Riba, 2016; Ekkekakis, 2013 m.). Fizinis aktyvumas gali būti
ekonomiškai efektyvi ir saugi intervencija, daugelio psichinių sveikatos problemų
prevencijai ir gydymui. Reguliarus mankštinimasis gali sušvelninti šizofrenija
sergančių žmonių stresą ir nerimą, vidutinę depresiją, pagerinti savigarbą bei
gerovę (Fox, Biddle, Fox & Boutcher, 2000; Hibbert & Rothschild, 2016 Wegner
et al., 2014; Gerber et al., 2012; Clow & Edmunds, 2014; Pickett, Kendrick &
Yardley, 2017 m). Nustatyta, kad fizinis aktyvumas palengvina neigiamus
šizofrenijos simptomus ir taip pat gali būti naudinga priemonė kontroliuojant
teigiamus simptomus (Kimhy ir kt., 2017).

Problemos išdėstymas
Psichinės sveikatos problemos pasireiškia vis dažniau ir yra laikomos vienu iš
pagrindinių veiksnių, sukeliančių funkcinius apribojimus ar negalią visame pasaulyje.
Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad nuo 10% iki 30% suaugusių žmonių serga nuotaikos
sutrikimais, tokiais kaip depresija ar nerimo sutrikimais (Kessler ir kt., 2005). Kitos,
rimtesnės psichinės sveikatos ligos, tokios kaip šizofrenija ir kitos psichozės formos,
sudaro apie 1% pasaulio gyventojų. Vienas iš keturių žmonių per savo gyvenimą patiria
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psichines problemas, taip pat apie 450 milijonų žmonių kenčia nuo psichinių ligų visame
pasaulyje (PSO, 2005 m.).
Farmakologinis gydymas yra pirmoji ir labiausiai paplitusi intervencija, skirta stabilizuoti
ir išgydyti žmones, kenčiančius nuo šių ligų. Šie gydymo būdai yra veiksmingi, tačiau jie
taip pat turi tam tikrus šalutinius poveikius, kurie mažina paciento gyvenimo kokybę.
Šiame dokumente bandoma įvertinti ir pabrėžti teigiamą fizinio aktyvumo,
mankštinimosi ir sporto poveikį kaip papildomą ir kompensacinį įsikišimą į
dabartines psichinėmis ligomis sergančių asmenų gydymo priemones.

Pagrindiniai apibrėžimai
Psichinė sveikata
Psichinė Sveikata Europoje (PSE) savo koncepcinėje psichinės sveikatos
skatinimo ir sutrikimų prevencijos sistemoje pabrėžia, kad nėra oficialaus
psichinės sveikatos apibrėžimo. Dėl kultūrinių skirtumų ir įvairių šios srities
teorijų sunku parengti vieną apibrėžimą. Tačiau dauguma ekspertų sutinka, kad
psichinė sveikata ir psichinių ligų nebuvimas nėra tas pats. Kitaip tariant,
pripažintas psichinių sutrikimų nebuvimas, nebūtinai yra psichinės sveikatos
rodiklis. Kalbant apie šį teiginį, psichinė sveikata arba gerovės būklė apsaugo
nuo sutrikimų atsiradimo, o psichiniai sutrikimai padidina psichinio nepatogumo
pavojų. Psichinė sveikata yra neatskiriama sveikatos ir gerovės dalis (PSO, 2013
m.), ir ji turėtų būti vertinama su tokiu pačiu skubumu ir dėmesiu, kaip ir fizinė
sveikata. Laikantis šio požiūrio, 2013-2020 m. visuotinio psichinės sveikatos
veiksmų plane (PSO, 2013 m.) tarptautiniu mastu pripažintas principas, kad
"nėra sveikatos be psichinės sveikatos".
Psichinės sveikatos problemos
Remiantis Pasaulio Sveikatos Organizacijos duomenimis, psichiniai sutrikimai yra
atsakingi už 23% visų produktyvių metų praradimą, dėl sukelto neįgalumo.
Psichinės ligos yra pagrindinė neįgalumo priežastis tais metais, kai suaugęs
žmogus laikomas produktyviu. Asmenys su psichinėmis problemomis ne tik
patiria sumažėjusį našumą dėl negalios, bet ir padidina ankstyvos mirties riziką,
dėl elgesio ir fizinių problemų, susijusių su pačia liga (Lam & Riba, 2016).
Europoje, psichiniai sutrikimai yra antroji, po širdies ir kraujagyslių ligų,
ekonominės naštos dėl ligos priežastis. Europos Sąjungoje 18,4 milijono žmonių
nuo 18 iki 65 metų kasmet patiria depresiją (Europos Bendrijų Komisija, 2005
m.). Be to, psichiniai sutrikimai padidina pavojų susirgti kitomis ligomis, tokiomis
kaip širdies ir kraujagyslių ligomis, diabetu ir metaboliniu sindromu; visos šios
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ligos yra glaudžiai susijusios su sėdimu gyvenimo būdu ir fiziniu neveiklumu.
Psichikos sutrikimai daro didesnį poveikį gyvenimo kokybei yra nei lėtinės ligos,
tokios kaip artritas, diabetas ar širdies ir kvėpavimo ligos. Be to, psichinių ligų
stigmatizavimas ir šios srities neišmanymas yra plačiai paplitę. Taip pat, yra
plačiai paplitęs įsitikinimas, kad neįmanoma išgydyti psichinių sutrikimų arba,
kad nuo jų kenčiantys žmonės yra varginantys, neprotingi ir negali priimti
sprendimų. Toks stigmatizavimas gali paskatinti netinkamą elgesį, atmetimą ir
izoliaciją, taip pat dėl stigmos, žmonės paveikti psichinių problemų, gali
nesikreipti į atitinkamas įstaigas, to pasėkoje jie negauna reikiamos medicininės
priežiūros ir paramos.
Remiantis Pasaulio Sveikatos Organizacijos duomenimis, maždaug 20% vaikų ir
paauglių visame pasaulyje turi psichinės sveikatos problemų. Apie pusę
psichikos sutrikimų pasireiškia iki 14 metų. Visose kultūrose pastebimi panašių
rūšių sutrikimai. Neuropsichiatriniai sutrikimai yra viena iš pagrindinių jaunimo
negalios priežasčių. Pasaulio regionai, turintys didžiausią procentą jaunesnių nei
19 metų amžiaus gyventojų, kenčiančių nuo psichinės sveikatos sutrikimų, yra
tie, kurie turi mažiausius psichinės sveikatos išteklius. Daugelio mažų pajamų
šalių psichiatrų ir vaikų santykis yra 1:4,000,000.
Pasaulio Sveikatos Organizacija taip pat pabrėžia, kad daugiau kaip 800,000
žmonių kasmet nusižudo ir, kad savižudybė yra antroji pagal dažnumą mirties
priežastis, 15-29 metų amžiaus grupėje. Yra indikacijų, kad sėkmingų
savižudybių ir bandymų nusižudyti santykis yra 1:20. 75% savižudybių įvyksta
mažų ir vidutinių pajamų šalyse. Psichikos sutrikimai ir piktnaudžiavimas
alkoholiu prisideda prie padidėjusio savižudybių skaičiaus (PSO, 2016 m.).
Ankstyvas identifikavimas ir specialus gydymas yra būtini norint užtikrinti, kad
šie žmonės gautų jiems reikalingą paramą, o pritaikytas ir veiksmingas gydymas
turėtų apimti įvairias jų gyvenimo sritis, įskaitant teigiamą laisvalaikio leidimą,
bei dalyvavimą fizinėje ir sporto veikloje.
Pasaulio Sveikatos Organizacija teigė, kad daugumoje šalių dažnai pranešama
apie psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių žmogaus teisių pažeidimus.
Šie pažeidimai apima fizinę prievartą, įkalinimą ir pagrindinių poreikių bei
privatumo atėmimą. Keletas šalių turi teisinę sistemą, kuri tinkamai apsaugo
psichinių sutrikimų turinčių žmonių teises.
Manoma, kad socialinės ir ekonominės psichinių ligų išlaidos sudaro apie 4%
Europos Sąjungos BNP, tai viršija 182,000 milijonus eurų. Apskaičiuota, kad
psichinės sveikatos sutrikimai yra viena iš pagrindinių ekonominių sąnaudų
priežasčių visame pasaulyje, sąnaudų kiekis yra beveik 1,6 mlrd. eurų (Barton &
Rogerson, 2017 m.). Europos šalyse psichinės sveikatos biudžetas sudaro 5,8%
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viso sveikatos biudžeto. Daugelyje Europos šalių psichinė ligos sukelia 45-55%
nedarbingumo.
Pasaulinių ligų išlaidų tyrimas ("Whiteford", "Ferrari", "Degenhardt", "Feigin &
Vos", 2015 m.) nustatė, kad didžioji dalis viso pasaulio ligų sąnaudų, yra
susijusios su psichinės sveikatos problemomis, neurologiniais sutrikimais ir
piktnaudžiavimu narkotinėmis medžiagomis.
2013 metais, pagal psichinės sveikatos ir su ja susijusių problemų, statistiką
(Eurostatas, 2017 m.) Europos Sąjungoje mirė 177,000 žmonių dėl psichinių ir
elgesio sutrikimų. Tai sudaro 3,8% visų mirčių. ES standartizuotas psichinių ir
elgesio sutrikimų mirtingumas buvo 36,4 mirties atvejų kiekvienam 100,000
gyventojų.
Farmakologinis gydymas
lengvinimo priemonė.

kaip

psichinės

sveikatos

sutrikimų

Farmakologinio gydymo nauda žmonėms, turintiems psichinės sveikatos
problemų, yra kruopščiai įrodyta. Iš tikrųjų, pagrindinė recidyvo priežastis yra
prastas vaistų valdymas. Kiekvieno paciento vaistus individualiai nustato
psichinės sveikatos specialistas, atsižvelgdamas į paciento poreikius.
Farmakologinis gydymas tęsiasi ilgą laiką, kartais visą ligonių gyvenimą, net ir
tada, kai jis jaučiasi gerai. Jie ne tik sušvelnina simptomus, bet taip pat yra
vartojami siekiant išvengti krizių ir recidyvų. Apskritai, vaistiniai preparatai
apsaugo pacientus nuo galimų stresinių įvykių, ir užkerta kelią krizei.
Nustojus vartoti vaistus ar netinkamos dozes vartojimas gali turėtų rimtų
pasekmių, tokių kaip recidyvų skaičiaus padidėjimas (maždaug 80% žmonių,
sergančių šizofrenija, kurie per pirmuosius metus nustoja vartoti vaistus, patiria
recidyvą), recidyvų sunkumo padidėjimas (priverstinių hospitalizacijų
padažnėjimas ir sunkesni simptomai), arba jų trukmė (pacientams paprastai
reikia daugiau dienų atsigauti) ir ligos progreso nustatymo sunkumai.
Pacientų atsigavimas yra veiksmingesnis, kai tik farmakologinis gydymas yra
nustatytas ir palaikomas. Yra įvairių vaistų, vaistus išrašant specialistas
atsižvelgia į nustatytą psichinės sveikatos problemos tipą. Šizofrenijos ir kitų
psichozių gydymui rekomenduojami neuroleptikai ir antipsichoziniai preparatai.
Vaistiniai preparatai su šiomis veikliosiomis medžiagomis blokuoja dopamino
(medžiaga, atsakinga už informacijos perdavimą tarp nervų sistemos ląstelių)
receptorius, kurių perteklius gali sukelti tokius simptomus kaip haliucinacijas ir
manijas. Jie organizuoja mintis, todėl jie taip pat ir užkerta kelią recidyvams,
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veikiantiems kaip "filtras", kuris išvengia per didelio kiekio informacijos
perdavimo iš vieno smegenų neurono į kitą.
Depresijos gydymui yra keletas vaistų, kurie klasifikuojami priklausomai nuo
neurotransmiterio, kuriuo jie veikia:
- Tricikliniai
- IMAOS
- Serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRIT) yra saugiausi ir turi mažiau
šalutinių poveikių ir mažesnę sąveiką su kitais vaistais;
- Noradrenergika ir serotoninergika
- Trazodonas
- Nefadodonas
- Noradrenergika ir serotoninergika
- Trazodonas: Deprax; Nefadodonas

Kiti vaistų tipai yra:
- Antiparkinsoniniai arba anticholinergikiniai, kurie padeda ištaisyti neuroleptikų
šalutinį poveikį raumenims: standūs ar nekoordinuoti judesiai, drebulys, akių
judesiai apibūdinami kaip " akių vertimasis atgal";
- Trankilizatoriai / benzodiazepinai / anksiolitikai, turintys anksiolitines savybes,
šie vaistai turi raminamąjį, raumenis atpalaiduojantį ir miegą sukeliantį poveikį
(gydant nerimą);
- Normothymic / stabilizatoriai ar nuotaikos reguliatoriai, tokie kaip litis,
naudojami šizofrenijos gydymui, kai šizofrenija yra atspari kitokiems gydymams.
Atsižvelgiant

į

šiuos

vaistus

reikia

koreguoti

dozę,

kol

pasiekiamas

pageidaujamas terapinis ličio kiekis kraujyje. Per pirmuosius šešis gydymo
mėnesius, ličio testai atliekami kiekvieną mėnėsį, vėliau kas tris ar šešis
mėnesius;
- Karbamazepinas: kai jis buvo aptiktas, iš pradžių buvo vartojamas, kaip vaistas
nuo epilepsijos. Vėliau jo antimaninis veiksmingumas buvo įrodytas ir jis buvo
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pradėtas naudoti bipolinių sutrikimų pasikartojimo išvengimui, bipolinės ir
maniakinės depresijos atvejais.

Vis dėlto, nepaisant įrodytos farmakologinio gydymo naudos, jis taip pat turi tam
tikrą šalutinį poveikį, kuris, nors ir mažesniu mastu, daro įtaką psichinės
sveikatos sutrikimų turinčių žmonių fizinei ir psichinei būklei, bei gyvenimo
kokybei.
Psichozės atveju, gali pasireikšti šalutiniai poveikiai, tokie kaip: padidėjęs svoris,
metabolinis sindromas ar seksualinė disfunkcija (Cano ir kt., 2014; Caqueo
Urízar, Urzúa & Rus-Calafell, 2017). Ekstrapiramidiniam poveikiui būdingas
judesių neramumas, ypač kojų, verčiantis žmones jas nuolatos perkėlinėti
(akatizija), raumenų sustingimas, drebulys (ypač rankų), spazmai ir nuolatinis
burnos pradarymas, su seilių pertekliumi.
Depresijos simptomų šalutinis poveikis gali būti pykinimas, padidėjęs apetitas,
dėl kurio padidėja svoris, seksualinė disfunkcija, nuovargis, mieguistumas,
nemiga, burnos džiūvimas, miglotas matymas, vidurių užkietėjimas, galvos
svaigimas, susijaudinimas, nerimas, neramumas ir netgi genetiniai pokyčiai
(klinika Mayo, 2016; Medina & García de León, 2004; Ferguson, 2001). Visi šie
šalutiniai poveikiai dažniausiai yra susiję su psichinės sveikatos problemų
turinčio asmens fizine sveikata. Reikėtų apsvarstyti, kad kai kuriuos iš šių vaistų
naudojamų mechanizmų, fizinė veikla ir sportas taip pat gali juos suaktyvinti. Jei
taip yra, ar fizinis aktyvumas galėtų papildyti farmakologines intervencijas?
Fizinis aktyvumas ir psichinė sveikata
Istoriškai, yra pabrėžiama fizinio aktyvumo nauda, ir kad svarbu išlaikyti
pusiausvyrą tarp proto ir kūno. Kaip jau buvo patvirtinta prieš kelis
dešimtmečius, gali ar ne dalyvavimas fizinėje veikloje pailginti gyvenimo trukmę,
tačiau jis tikrai pagerins nugyventų gyvenimo metų kokybę (Morgan, 1997).
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Fizinis aktyvumas yra pagrindinis integruoto žmonių ugdymo aspektas (Holtas,
2016; Richards ir kt., 2015). Fiziologiniu lygmeniu, jis padeda sumažinti širdies ir
kraujagyslių ligų riziką, apsaugo nuo diabeto, palaiko įprastą kraujospūdį ir
apsaugo nuo gaubtinės žarnos vėžio. Psichologiniu lygmeniu, jis pagerina
nuotaiką, padidina savigarbą ir teikia psichologinę gerovę. Socialinu lygmeniu,
jis gali padidinti savarankiškumą ir socialinę integraciją, kurios yra būtinos
žmonėms su negalia. Psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių atveju fizinė
veikla tampa esminiu įrankiu, kuris, be kitų dalykų, kompensuoja aukščiau
minėtų farmakologinio gydymo šalutinius poveikius.
Daugelis tyrimų patvirtina tiesioginį fizinio aktyvumo ir psichinės sveikatos
problemų turinčių žmonių gerovės santykį (Boyer, Indelicato, Richardson,
Churilla & Johnson, 2017; Deslandes et al., 2009; Sosso & Raouafi, 2017;
Hodgson, McCulloch & Fox, 2011). Tai įrodo Pasaulinės Sveikatos Organizacijos
70-osios pasaulio sveikatos asamblėjos susitikimas Ženevoje (2017 m. Gegužės
22-31 d.), kurios metu buvo paskelbtas naujas visuotinių veiksmų planas, skirtas
fiziniam aktyvumui skatinti. Plane ypatingas dėmesys skiriamas lėtinėms ligoms,
siekiant sumažinti fizinį neveiklumą, kuris yra pagrindinis lėtinių ligų rizikos
faktorius (Foster, Shilton, Westerman, Varney & Bull, 2017).

Metodai/procedūros
Problemos, su kuriomis susiduria psichinės sveikatos sutrikimų turintys asmenys,
turėtų būti sutelktos į kontekstą. Be to, reikėtų išnagrinėti skirtingus
farmakologinius gydymus, siekiant apibūdinti jų šalutinius poveikius, kuriuos jie
gali sukelti. Tuo pačiu metu, turėtų būti išnagrinėta fizinio aktyvumo ir
mankštinimosi nauda kompensuojant šiuos šalutinius poveikius. Pirmiau minėti
klausimai yra suskirstyti į dvi dalis:
- šalutinis poveikis vaistams, kuriais siekiama palengvinti psichozės sukeltus
simptomus, ypatingą dėmesįskirti ant šizofrenija, ir
- Farmakologinio gydymo šalutinis poveikis depresijos ir nerimo sutrikimams.
7
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Galiausiai, sutelksime dėmesį į fizinio aktyvumo, mankštinimosi ir sporto svarbą
atkuriant ar gerinant psichinės sveikatos sutrikimų turinčių žmonių savigarbą, nes
tai yra svarbus aspektas, siekiant socialinės integracijos.

Literatūros apžvalga
FIZINĖ VEIKLA KAIP FARMAKALOGINIO PSICHINIŲ LIGŲ GYDYMO
ALTERNATYVA / PAPILDOMAS GYDYMAS .
Numanomos psichinės sveikatos problemų priežastys, yra labai įvairios ir
sudėtingos:
- Biologiniai veiksniai: nenormali nervų jungčių funkcija, susijusi su genetika,
atsirandanti dėl infekcijos, galinčios sukelti defektus ar galvos smegenų
pažeidimus, priešgimdyminiame etape, arba dėl piktnaudžiavimo cheminėmis
medžiagomis. Kai kuriais atvejais netgi mitybos ypatumai gali būti laikomi
atsakingais už psichinės sveikatos problemų atsiradimą.
- Psichosocialiniai veiksniai: vaikystėje patirtos traumos, artimų žmonių
praradimas, rimtas aplaidumas ar nesugebėjimas susisieti su kitais.
- Aplinkos veiksniai: šeimos situacijos, socialiniai ar kultūriniai lūkesčiai, kurie
neatitinka tikrovės. Net tėvų piktnaudžiavimas medžiagomis

gali sukelti

psichinės sveikatos problemų (Bhandari, 2016).
Pirmiau minėti veiksniai gali prisidėti prie įvairaus pobūdžio psichinių ligų
atsiradimo (Tizon ir kt., 2008). Tačiau mūsų supratimas apie patologinius
mechanizmus, susijusius su psichinės sveikatos problemomis, vis dar yra labai
ribotas.
Yra daug gydymo metodų, pagrįstų farmakologiniu ar psichologiniu pagrindu.
Tačiau, mes vis dar toli nuo gydymo metodų standartizavimo, nes teoriniai
pagrindai nėra pakankamai aiškūs, kad galėtume su pasitikėjimu paaiškinti jų
poveikį šiems žmonėms. Psichotropiniai vaistai daro patenkinamą poveikį,
siekiant

sumažinti

daugelio

psichinių
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Psichosocialinės intervencijos, ypač kai kurie specifiniai psichoterapijos tipai,
įskaitant kognityvinę elgesio terapiją ir kognityvinę terapiją, naudojant
sąmoningumą, (Blair Kennedy & Resnick, 2015 m.) parodė patenkinamus
rezultatus kovojant su depresija. Tačiau, šie sėkmingi klinikiniai tyrimai neveda
prie visiško pasveikimo. Gana dažnai lieka depresijos simptomų, o daugelis
žmonių susiduria su vėlesniu simptomų grįžimu.
Reikia ištirti kitus būdus, kurie gali padidinti įprastų gydymų veiksmingumą ir
kompensuoti

jų

sukeltus

šalutinius

poveikius.

Fizinis

aktyvumas

ir

mankštinimasis gali būti laikomi vienu iš šių būdų.
Smegenų disfunkcija kaip pagrindas farmacinėms intervencijoms
Kai kurios teorijos susieja psichinės sveikatos problemas su smegenų funkcijos
sutrikimais, kuriuos sukelia aplinka (Tost, Champagne ir Meyer-Lindenberg,
2015 m.), arba biocheminiai sutrikimai. Naujausiose teorijose, buvo iškelta
hipotezė dėl neurotransmiterių, kurie gali būti susiję su įvairiais psichiatriniais
simptomais ir sutrikimais (Lin, Lee & Yang, 2014 m.). Ši hipotezė buvo laikoma
farmacinių intervencijų pagrindu. Serotoninas ir noradrenalinas yra susiję su
depresija ir nerimu, tuo tarpu dopaminas ir N-metil-D-aspartatas (NMDA) yra
susiję su psichoziniais simptomais. Genetiniai tyrimai parodė, kad dauguma
psichinių sutrikimų, psichozių, bipolinių ir afektinių sutrikimų yra susiję su
būdingais polinkiais (Callado, Ortega & Horrillo, 2009; Jerónimo, Diego &
Patricia, 2010). Daugelis su psichinėmis problemomis susijusių genų, yra susiję
su neurotransmiteriais ir imuniniais mechanizmais (Guillin, Abi-Dargham &
Laruelle, 2007; Woo, 2014).
Neuro vaizdavymų tyrimų rezultatai rodo, kad žmonės su psichinės sveikatos
problemomis, kartais turi nenormalias smegenų struktūras. Cerebralinė atrofija
ir skilvelių dilatacija yra lengvai atpažįstamos skirtingose demencijos formose.
Pastaraisiais dešimtmečiais buvo įrodyta, kad šizofrenija yra susijusi su priekinių
skilvelių atrofija, susidariusia ankstesniais metais, iki ligos pradžios.
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Per pastaruosius šimtus metų mūsų psichinės ligos koncepcija išsivystė iš
"mistinio" į psichosocialinį. Dėl didesnio neurologinių smegenų funkcijos
rezultatų įvertinimo, gydytojai tapo labiau suinteresuoti kurti naujus gydymo
būdus, kurie galėtų sumažinti smegenų disbalansą, taip suteikdami vilčių
daliniam funkcinių sutrikimų atstatymui.
Fizinis aktyvumas kaip tikras gydymas
Mankštinimosi ir fizinio aktyvumo svarba gerai fizinei sveikatai palaikyti yra
akivaizdi (Pasaulio sveikatos organizacija, 2016 m.). Fizinis aktyvumas ir
mankštinimasis taip pat yra naudingi psichinei gerovei, jie gali palengvinti
psichinių ligų simptomus. Abu teiginiai yra įtraukti į Pasaulio Sveikatos
Organizacijos pateiktą pasaulinį fizinio aktyvumo skatinimo planą (Foster ir kt.,
2017 m.). Fizinio aktyvumo, kaip papildomo psichinės sveikatos problemų
gydymo, tema niekada nebuvo oficialiai išnagrinėta; ji niekada nebuvo
ginčijama, tačiau nebuvo ir pagrįsta, o jos konceptualizavimas niekada
nepristatė gairių dokumento, kuris galėtų būti panaudotas gydymo procesuose
(Lam & Riba, 2016).
Toks mokslinio pagrindo trūkumas apriboja psichinės sveikatos specialistų
galimybes pritaikyti fizinės veiklos programas kaip alternatyvią terapinę
priemonę, papildančią farmakologinius gydymo būdus. Kita vertus, emociniai ir
motyvaciniai svyravimai, susiję su psichinės sveikatos problemomis, gali būti
iššūkis profesionalams, norintiems priskirti fizinio aktyvumo ir mankštinimosi
programas kaip papildomą gydymą (Firth ir kt., 2016).
Taip pat tiesa, kad pastaraisiais metais mokslininkai dažnai nagrinėjo psichinės
sveikatos ir fizinio aktyvumo ryšį. Neurofiziologiniai mechanizmai, atsirandantys
dėl fizinio aktyvumo ir poreikis kompensuoti farmakologinio gydymo sukeltus
šalutinius poveikius, padės geriau suvokti fizinio aktyvumo potencialius
poveikius.
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Smegenų pokyčių, atsirandančių dėl reguliaraus fizinio aktyvumo, įrodymai
dabar vertinami atsižvelgiant į fiziologinio atsako pokyčius, tokius kaip smegenų
sukelto neurotrofinio faktoriaus padidėjimus, fizinės veiklos metu. Yra manoma,
kad mankštinimosi intervencijos yra naudingos smegenų struktūra ir jungtims.
Nauji neurologiniai metodai suteikia naują dimensiją šiai temai, pridedami
mokslinį griežtumą į pasiūlymus, kurie teigia, kad fizinė veikla yra psichinių ligų
gydymo strategija (Lam & Riba, 2016).
Farmakologinio gydymo pagrindas yra kompensuoti centrinės nervų sistemos
funkcijos disbalansą: gebėjimą blokuoti dopamino receptorius, nes didelis šios
medžiagos

kiekis

gali

sukelti

haliucinacijas

ir

manijas.

Tokiu

būdu,

farmakologinis gydymas padeda organizuoti mąstymą, užkerta kelią recidyvams
ir veikia kaip filtras, siekiant išvengti per didelio informacijos kiekio perdavimo iš
vieno smegenų neurono į kitą. Įrodymai, kad reguliarus fizinis aktyvumas gali
sukelti tam tikrus smegenų pokyčius, suteiks galimybę gauti veiksmingesnius
rezultatus, vartojant kartu su vaistiniais preparatais ir, svarbiausia, pagerins
psichinės sveikatos sutrikimų turinčių žmonių gyvenimo kokybę ("Clow &
Edmunds", 2014 m.).
Prieš kurdami fizinės veikos programas ir apie tai informuojant pacientus,
psichinės sveikatos ir socialinių paslaugų srityje dirbantiems specialistams turėtų
būti pateiktos tam tikros gairės, kuriose apsvarstomos tinkamiausios fizinio
aktyvumo

programos,

atsižvelgiant

į

paciento

simptomus

ir

patirtus

farmakologinius gydymus. Ši informacija gali būti teikiama atsižvelgiant į
paciento individualius poreikius, sukuriant koncepcinį pagrindą, kuris gali padėti
ir praktikams, ir pacientams.

Fizinis aktyvumas asmenims su depresijos ir nuotaikos sutrikimais
Šiuo metu depresija ir nerimo sutrikimai yra labai dažni, beveik pusė visų
bendruomenių narių patiria šiuos sutrikimus. Šių sutrikimų simptomai sukelia
didelę psichinę disfunkciją ir profesinius apribojimus. Daugeliu atvejų, simptomai
užkerta kelią žmonėms įnešti bet kokio pobūdžio indėlį, ne tik į produktyvų
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dirbą, bet ir asmeniškesnėse srityse, tokiose kaip asmeniniai santykiai ir jų
kūrimas. Šių iššūkių suvaldymui reikia imtis daugiadisciplininių metodų, kurių
didelę ir svarbią dalį sudaro fizinis aktyvumas.
Daugelį dešimtmečių, vaistų ir psichologinės intervencijos įgijo populiarumą ir
buvo pripažintos kaip pagrindinis psichinės sveikatos ligų gydymo metodas.
Tačiau, dabar atsiranda galimybių tobulėti ir galimybė įtraukti sporto ir fizinio
aktyvumo intervencijas į psichinių ligų gydymą.
Po fizinės veiklos, gali būti patiriamas didelis anksiolitinis poveikis (Bailey,
Hetrick, Rosenbaum, Purcell & Parker, 2017; Wegner ir kt., 2014), kuris gali
palengvinti nerimą, naudojant elgesio adaptacijas, autonominių potvarkius,
socialinę paramą ir neurofiziologinius pokyčius, visi šie poveikiai yra gerai
aprašyti literatūroje (Ströhle, 2009).
Naujų fizinės veiklos būdų, skirtų skirtingoms nerimo ir depresijos būsenoms
gydyti, veiksmingumas yra nagrinėjamas ir bandomas, ypač remiantis kūno ir
proto mankštomis (Lee, 2007) ir mankštinimusi, pagrįstu kvėpavimo pratimais.
Pripažįstama, kad aerobinė fizinė veikla pagerina proto būseną ir sukelia laimę,
tai patvirtina neurofiziologinių pokyčių įrodymai (Broman-Fulks & Storey, 2008;
Bailey et al., 2017). Baronas ir jo kolegos, surinko kelis mokslinius tyrimus,
parodančius, koki poveikį mankštinimasis gali turėti pacientų nuotaikai ir
skirtingoms klinikinėms aplinkybėms (Lam & Riba, 2016). Stilger ir kt. (2016)
taip pat paaiškino farmakologinio, psichoterapinio gydymo ir fizinio krūvio
derinimo rezultatus, siekiant pagerinti depresinių simptomų eigą (Stilger,
Franklin, Trivax & Vanhecke, 2016).
Depresija gali apsunkinti ar kitaip paveikti širdies ir kraujagyslių sistemos būklę,
smarkiai

pasunkinant

simptomus,

trukdant

reabilitacijai,

ir

padidinant

mirtingumo riziką. (Bradley & Rumsfeld, 2015 m.). Atsižvelgiant ir į gydymo
vaistais šalutinį poveikį, pacientų rizika dar labiau padidėja. Mankštinimasis yra
labai naudingas terapinis tiltas, suteikiantis depresijos ir širdies ir kraujagyslių
ligoms universalų gydymo būdą.
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Reikalingas aerobinio fizinio krūvio trukmė ir intensyvumas, sukeliantis
antidepresinį poveikį, išlieka neaiškus. Tyrimų metu buvo palyginta didesnė ir
mažesnė fizinio krūvio dozė su depresine nuotaika ir kitais susijusiais simptomais
(Rethorst, Wipfli & Landers, 2009). Išsami įvairių klinikinių tyrimų analizė
pabrėžė, kad tam tikros savybės, įskaitant šeimos psichinių ligų istoriją ir fizines
sąlygas, yra pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti planuojant
tinkamą gydymą.
Sunkios depresijos gydymas jauniems žmonėms ar paaugliams kelia dar daugiau
komplikacijų. Todėl fizinio aktyvumo ar sporto, su farmakologiniu gydymu,
derinys gali tapti svarbia priemone. Pirma, jauniems žmonėms mankštinimasis ir
sportas yra patrauklesnė alternatyva nei kitos rūšies terapijos. Pavyzdžiui, Dopp
ir kt. (2012) teigė, kad fizinis aktyvumas ir sportas skatina savarankiškumą ir
savigarbą, tai sustiprina panašių įrodymų reikšmingumą, susijusių su kitokio
pobūdžio terapija jauniems žmonėms, sergantiems sunkia depresijos forma
(Dopp, Mooney, Armitage & King, 2012 m.).
Apibendrinant, galima teigti, kad yra pakankamai įrodymų, kad galėtume
apsvarstyti galimybę gydyti depresinius simptomus ir kompensuoti šalutinius
farmakologinio gydymo poveikius, dalyvaujant sporto, fizinio aktyvumo veikloje,
bei mankštinantis.

Fizinis aktyvumas kaip intervencija gydant šizofreniją ir susijusią
psichozę.
Šizofrenija yra viena iš didžiausių su negalia susijusių ligų. Teigiami šizofrenijos
simptomai, ypač regos ir garsinės haliucinacijos, yra pagrindiniai paciento
negalios požymiai ir pavojai. (Ali et al., 2011). Dabartinis farmakologinis
gydymas teigiamų simptomų lengvinimui yra veiksmingas. Tačiau vaistiniai
preparatai taip pat gali sukelti savireguliacijos ir kognityvines problemas, kurios
kartais sukelia gebėjimų ir valios praradimą. Tai gali apriboti žmonių, sergančių
šizofrenija, atsistatymo procesą ir dalyvavimą socialinėje veikloje d (Lam & Riba,
2016 m.). Deja, šiuo metu turimomis gydymo priemonėmis, daugiausia
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paremtomis vaistais ir psichoterapija, negalime išvengti minėtų šalutinių
poveikių. Buvo atlikti keli bandymai, siekiant sušvelninti kognityvinį ir motyvacinį
deficitą žmonėms, sergantiems šizofrenija, tačiau sėkmė iki šiol buvo labai
ribota.
Be kognityvinių ir motyvacinių šalutinių poveikių, taip pat reikia spręsti ir
metabolinį poveikį ir pacientų svorio priaugimą. Naujų ir alternatyvių gydymo
būdų, skirtų šalutiniams poveikiams sušvelninti, projektavimas vis labiau tampa
prioritetu. Šalutinius poveikius galima sušvelninti naudojant fizinį aktyvumą. Yra
įrodymų, leidžiančių manyti, kad aerobinė veikla, ankstyvosiose ligos stadijose,
gali sumažinti metabolizmo šalutinį poveikį (Aguirre-Urdaneta, Rojas-Quintero ir
Lima-Martinez, 2012; Mitchell ir kt., 2013; Yogaratnam, Biswas, Vadivel & Jacob
, 2013 m.). Nustatyta, kad aerobinė veikla sukelia smegenų pokyčius ir gali
reguliuoti neuroprotektorių atsaką, skatinantį hipokampo neurogenezę ir
neuroplastikos pakartotinį kalibravimą (Clow & Edmunds, 2014). Šie smegenų
pokyčiai gali padėti pacientui valdyti kai kuriuos jo psichinės sveikatos būklės
simptomus ir sumažinti vaistų šalutinį poveikį.
Keletas tyrimų taip pat nustatė teigiamą fizinio aktyvumo poveikį, siekiant
sušvelninti kai kuriuos šizofrenijos simptomus. Šie tyrimai sutelkia dėmesį į
smegenų struktūrinius ir funkcinius pokyčius (Malchow ir kt., 2015).
Kaip minėta anksčiau, fizinio aktyvumo derinimas su kitais gydymo būdais,
siekiant skatinti atsigavimą, yra efektyvesnis, kai jis taikomas pirmame ligos
etape, kai liga nėra lėtinė ir pacientai yra jauni asmenys. Todėl specialistams,
dirbantiems medicinos/socialinėse srityse, gali būti reikalinga išsami sistema,
suteikianti jiems reikalingos informacijos programų planavimui.
Chen ir Lee (2011) dokumentavo savo patirtį, naudojant fizinę veiklą su jaunais
žmonėmis, kurie patyrė pirmuosius psichozinius epizodus. Jie aptarė iššūkius,
susijusius su fizinės veiklos programos įgyvendinimu šioje pacientų grupėje, ir
gavo vilčių teikiančius rezultatus. Jie sukūrė programą "HONKONGAS FITMID"
žmonėms, esantiems pasveikimo stadijoje, nuo psichozės epizodų. Ši programa
14

info@mensproject.eu

suteikė specialistams išsamias fizinio aktyvumo gaires ir apribojimus, kaip
alternatyvų gydymą, bendruomenėje gyvenantiems jauniems žmonėms, kurie
sveiksta po pirmojo psichozės epizodo (Lam & Riba, 2016).
Daugelis tyrimų ir mokslinių straipsnių apžvelgė aerobinės veiklos poveikį
bendrai gerovei, tačiau yra mažiau duomenų apie kitų fizinės veiklos tipų
naudojimą ir labai mažai duomenų apie fizinės veiklos naudą žmonėms,
turintiems psichinės sveikatos problemų. Nepaisant jų dvasinės kilmės, joga, Tai
Či ir meditacija yra dažnai praktikuojami Azijos bendruomenėse, siekiant
pagerinti sveikatą ir suvaldyti stresą. Ši veiklos grupė yra žinoma kaip proto ir
kūno mankšta, turinti tris pagrindinius elementus: kvėpavimą, koordinuotus
judesius ir meditaciją (Wei, Si & Tang, 2017). Proto-kūno mankšta dažnai
pagerina savęs suvokimą ir subtiliausių kūno pojūčių (propriocepcija) supratimą.
Naujausi tyrimai papildė empirinį šio proto ir kūno mankštos veiksmingumą,
siekiant suvaldyti psichosomatinius simptomus žmonėms, turintiems psichinės
sveikatos problemų (Wei et al, 2017). Dabartiniai jogos įtakos įrodymai buvo
persvarstyti iš gydymo perspektyvos (Varambally & Gangadhar, 2012), o iki šiol
rezultatai parodė, jog jogos praktika gali padėti valdyti su šizofrenija susijusias
kognityvines ir nuotaikų problemas. Tačiau, autoriai paminėjo, jog jogos
meditacinė praktika negali būti apibendrinta.
Yra nustatytos gairės, padedančios specialistams motyvuoti pacientus dalyvauti
fizinėje veikloje ir kaip juos įtraukti į ilgalaikę veiklą. Profesionalų susidomėjimui
ir patirčiai didėjant, jų sugebėjimas pritaikyti gydymą pagal pacientų poreikius
taip pat didėja.

Išvados / pasekmės / rekomendacijos
Verta paminėti, kad psichinės sveikatos specialistai vis dažniau pritaria fizinio
aktyvumo ir mankštinimosi naudojimui, kartu su kitokio pobūdžio gydymu,
įskaitant farmakologinius arba psichoterapinius gydymo metodus. To įrodymas
yra daugybė tyrimų ar straipsnių, kurie yra ar netrukus bus prieinami, tiriant šią
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sritį ir pabrėžiant fizinės veiklos naudą pacientams, kenčiantiems nuo psichinės
sveikatos problemų.
Šių tyrimų metu nustatyta nauda:
- Fizinis aktyvumas padeda kontroliuoti neigiamus vaistų šalutinius poveikius
(pvz., nutukimą, metabolinį sindromą, diabetą).
- Fizinis aktyvumas mažina nerimą ir depresinį elgesį, palengvina socialinę
sąveiką ir prisitaikymą. Neigiamų simptomų mažinimas paskatins aktyvų
pacientų dalyvavimą gydymo metu ir jo veiksmingumą.
- Fizinis aktyvumas ir sportas yra patrauklesni nei klasikiniai gydymo būdai,
labiau motyvuojantys ir įdomūs, kas yra svarbus sėkmingumo veiksnys, dirbant
su jaunais žmonėmis arba su psichinės sveikatos problemų turinčiais
suaugusiaisiais.
Fizinis aktyvumas ir sportas yra socialiai vertinami, nes jie skatina socialinę
įtrauktį ir dalyvavimą bendruomeninėje veikloje. Be to, vis daugiau plėtojama
galimybė naudotis viešaisiais ištekliais užsiimant sportu ir fizine veikla. Galimybė
naudotis

viešaisiais

ištekliais

palengvins

matomumą,

sumažins

socialinį

stigmatizmą ir skatins įvairių veiklos rūšių praktikavimą, labai mažomis
išlaidomis.
Planuojant fizinį aktyvumą ar sportą kaip alternatyvų gydymą, specialistai turi
atsižvelgti į kiekvieno individo asmeninius poreikius, farmakologinį gydymą,
simptomus, kuriuos siekiama palengvinti, fizinę būklę, kontekstą, interesus,
aplinką ir pan. Laimei, yra įvairių sporto rūšių ir fizinės veiklos tipų, todėl
programos pritaikymas paciento poreikiams priklausys tik nuo susijusių
specialistų žinių, kūrybiškumo ir turimų išteklių.
Skirtingai nuo farmakologinės terapijos ir psichoterapijos, kurioms dažnai
būdinga ribota gydymo trukmė, ypač depresijos, nerimo ir nuotaikos sutrikimų
gydymui, fizinis aktyvumas ir mankštinimasis gali tapti neatskiriama sveiko
gyvenimo būdo sudedamąja dalimi ir gali tęstis net tada, kai psichinės sveikatos
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problemos yra įveiktos. Fizinis aktyvumas gali tapti gydymu, tačiau tai taip pat
jis padeda ir išlaikyti tinkamą fizinę ir psichinę sveikatą.
Nepaisant to, reikia sukurti ir įgyvendinti politiką ir projektuoti programas,
naudojant bendras sistemas. Šios bendrosios sistemos gali padėti specialistams
sistemingai taikyti fizinį aktyvumą ir sportą kaip alternatyvų arba papildomą
psichinių sutrikimų gydymą.
Be to, specialistai, turintys skirtingą požiūrį, galėtų būti tarpdisciplininės
komandos nariai, siekdami maksimaliai padidinti darbo rezultatus. Į komandas
būtų galima įtraukti įvairius ekspertus, pavyzdžiui, fizinio aktyvumo ir sporto
srities specialistus, socialinių paslaugų specialistus ir psichinės sveikatos
priežiūros specialistus. Šie specialistai dirbtų ties įvairiais aspektais, susijusiais su
asmens savarankiškumo skatinimu, farmakologinio gydymo laikymusi ir su
psichinės sveikatos problemomis gyvenančių žmonių socialiniu prisitaikymu ir
integravimu.
Remiantis turimais įrodymais, būtina atlikti daugiau tyrimų ir pateikti mokslinius
įrodymus apie fizinio aktyvumo, mankštinimosi ar sporto ir psichinės sveikatos
problemų santykį. Nauji metodai turėtų apsvarstyti ir fizinio aktyvumo įtaką
socialinei sferai, kuri yra ypač svarbi pasveikimo skatinimui, o ne tik
fiziologiniams aspektams ir farmakologinėms intervencijoms.
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Įžanga
Teigiamas mankštinimosi ir fizinio aktyvumo poveikis sveikatai yra plačiai
pripažintas medicinos įstaigų visame pasaulyje (PSO, 1995). Iš tiesų,
teigiamas santykis tarp fizinio aktyvumo ir sveikatos yra gerai dokumentuotas
daugelyje tyrimų. Sisteminės apžvalgos ir metaanalizės parodė, kad fizinis
aktyvumas ir mankštinimasis pagerina vaikų širdies ir kraujagyslių funkcijas,
raumenų ir kaulų vystymąsi, bei psichinę sveikatą (Janssen & LeBlanc, 2010).
Teigiamas, įvairių fizinio aktyvumo formų, poveikis psichinei sveikatai yra
pripažintas, o mankštinimasis yra rekomenduojamas kaip papildomas
gydymas ir prevencinė priemonė kovojant su depresija. Carless ir Douglas
(2010) teigia, kad fizinio aktyvumo ir psichinės sveikatos literatūrai nepavyko
adresuoti pasveikimo potencialo, plačia, humanistine ir teigiama prasmę. Jie
taip pat teigia, kad dabartiniai šios srities tyrimai suteikia mažai teorinės
informacijos apie fizinio aktyvumo poveikį psichinės sveikatos sutrikimams
(Carless & Douglas, 2010). Be to, psichinės sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjai neįstengė integruoti fizinio aktyvumo į psichinės sveikatos sutrikimų
turinčių asmenų konsultavimą ir gydymą.
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Nors fizinio aktyvumo naudojimas kaip gydymo metodas sveikatos priežiūros
įstaigose yra labai svarbus, tačiau toks gydymas vis dar nepastebimas ir
nepakankamai naudojamas (Clow & Edmunds, 2014 m.). Sveikatos priežiūros
teikėjai nebegali ignoruoti vis daugiau įrodymų, kad fizinis neveiklumas ir
bloga sveikata yra tarpusavyje susiję. Iš tiesų, jie turi aptarti galimybę, dėl
naujos sveikatos priežiūros sistemos sukūrimo, kuri skatintų pacientų fizinį
aktyvumą. Naujausi klinikiniai tyrimai parodė, kad fizinio aktyvumo nauda yra
alternatyvi prevencinė strategija, kuri gali būti naudojama kaip papildomas
psichinių ligų gydymas (Firth et al., 2015; Rosenbaum ir kt., 2014 m.).
Tačiau, kai kurie gydytojai priešinasi mankštinimosi naudojimui, kaip vaistų
alternatyvai, manydami, kad mankštinimasis neturi įtakos paciento elgesiui
(Sallis, 2011). Clow ir Edmundas (2014 m.) teigia, kad tokie argumentai
parodo žinių trūkumą ir kelia klausimą: kaip gydytojai, specialistai ir tyrėjai
gali ištirti ir pateikti praktinių patarimų dėl fizinio aktyvumo poveikio psichinės
sveikatos gydymui?
Sujungus žiniomis grindžiamas ir įrodymais pagrįstas išvadas, dėstytojai,
treneriai ir specialistai supras, kad fizinis aktyvumas ir mankštinimasis yra
svarbios psichinės sveikatos sutrikimų gydymo priemonės.

Problemos išdėstymas
Apimtis
Šis politikos dokumentas padės ir fizinio ugdymo, ir psichinės sveikatos
specialistams suprasti ir suvokti teigiamą fizinio aktyvumo poveikį psichinei
sveikatai. Politikos dokumentas padidins jų praktines žinias apie galimas
praktikas ir jų naudojimą.
Yra atotrūkis tarp mokslinių tyrimų įrodymų, kuriais remiamas fizinio
aktyvumo naudojimas psichinės sveikatos sistemose, ir fizinio aktyvumo
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įtraukimo į konsultavimą (Biddle & Mutrie, 2008). Olofsgard (2009) nustatė
keturis pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos gydytojų sprendimui įtraukti
fizinę veiklą į konsultavimą (1) asmenins fizinio aktyvumo lygis, (2) fizinio
aktyvumo žinios, (3) požiūris į fizinio aktyvumo naudojimą psichinių ligų
profilaktikai ir gydymui, (4) ir dažnumas bei elgesys, asocijuojamas su fizinės
veiklos konsultavimu. Koreliacijos teigia, kad gydytojai, kurie pasižymėjo
aukštu keturių pagrindinių veiksnių lygiu, buvo labiau linkę naudoti fizinio
aktyvymo konsultacijas su savo pacientais.
Norint integruoti fizinį aktyvumą į psichinių ligų gydymą, turime analizuoti
turimas patirtis ir suprasti jų potencialą. Šiame politikos dokumente siekiama
ištirti fizinio ugdymo ir psichinės sveikatos specialistų mokymo poreikius, kad
jie galėtų spręsti pacientų fizinio aktyvumo klausimus. Atsižvelgiant į
mokslinių tyrimų, kurie patvirtina teigiamą fizinio aktyvumo ir psichinės
gerovės sąsają, mastą, itin svarbu, kad praktikai, treneriai ir instruktoriai
būtų išsilavinę ir pasirengę įtraukti fizinę veiklą ir mankštinimąsi į psichinės
sveikatos gydymą. Todėl, pirmiausia turime suprasti ir surinkti informaciją
apie tokias praktikas, kad psichoterapeutai galėtų pasiekti tokius tikslus.
Tyrėjai apibūdino būdus, kuriais naudojantis būtų galima

patenkinti

unikalius, psichinės sveikatos sutrikimų turinčių gyventojų, poreikius. Tyrimai,
kurių metu dėmesys sutelkiamas į psichologinius rezultatus, gali suteikti
daugiau įrodymų terapijų programoms paremti (Alexandratos, Barnett &
Thomas, 2012 m.). Curran ir kt. (2016 m.) teigė, kad strateginis požiūris į
psichinės sveikatos darbotvarkės sukūrimą turi būti priimtas, kad aukštos
kokybės intervencijos būtų suteiktos tiems, kuriems jų reikia.

Metodai/Procedūra
Šiame dokumente dėmesys skiriamas praktikų patirčiai fizinio aktyvumo
srityje, taip pat jų istorijų ir iššūkių analizavimui, siekiant atsižvelgti į
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profesionalų mokymosi poreikius ir įtraukti fizinį aktyvumą į psichiatrinį
gydymą. Taip pat dokumente pateikiami dabartinės praktikos aprašymai ir
nurodomi būdai, kaip šioje srityje sukauptas žinias paversti į praktinius
patarimus, kurie galėtų būti pritaikyti kasdienėje praktikoje. Pateikiamos
informacinės ir praktinės rekomendacijos, kaip organizuoti mankštinimosi
programas, skirtas psichinės sveikatos sutrikimų turinčių žmonių gyvenimo
kokybei pagerinti.

Literatūtos apžvalga
Sallis (2011) teigė, kad reikia įdėti daug darbo kuriant sveikatos priežiūros
sistemas, kurios palaikytų pacientų aktyvumą. Reikia pagerinti fitneso
pramonės ryšį su sveikatos priežiūros sektoriumi. Kadangi lėtinių ligų
(susijusių su neveiklumu) našta didėja, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai
nebegali ignoruoti ryšio tarp fizinio neveiklumo ir prastos sveikatos. Sallis
(2011 m.) teigė, kad klinikų gydytojai privalo įvertinti kiekvieno paciento
fizinio aktyvumo įpročius ir įsitikinti, kad jie supranta neveiklumo keliamus
pavojus sveikatai. Todėl, gydytojams rekomenduojama išnagrinėti praktinius
būdus, kaip padėti pacientams įveikti kliūtis ir įgyvendinti jiems paskirtas
mankštinimosi programas.
Szuhany (2014) aprašė mankštinimosi intervencijas kaip naują ir veiksmingą
alternatyvų gydymą asmenims, sergantiems nuotaikos ir nerimo sutrikimais.
Keletas apžvalgų ir metaanalizių parodė, kad mankštinimasis gali būti
rentabilus ir prieinamas gydymas asmenims, kenčiantiems nuo psichinės
sveikatos sutrikimų.
Nepaisant to, kad yra daug įrodymų, patvirtinančių mankštinimosi naudą
psichinės sveikatos sutrikimų gydymui, Walsh (2011 m.) nustatė, kad
psichoterapijos metu, specialistai retai rekomenduoja mankštinimąsi savo
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pacientams, tiksliau, tai daro tik 10% psichinės sveikatos specialistų.
Hitschfeld (2011 m.) nustatė keletą kliūčių, trukdančių terapeutams
rekomenduoti ir spręsti pacientų problemas naudojant fizinę veiklą.
Pavyzdžiui, kai kurie terapeutai abejoja mankštinimosi veiksmingumu. Kiti
tyrėjai nustatė, kad net tie specialistai, kurie pritaria mankštinimosi
efektingumui, negali jo rekomenduoti pacientams dėl kitų veiksnių, tokių kaip
įsitikinimas, kad mankštinimasis nepriklauso psichoterapijos sričiai (Faulkner
& Biddle, 2001). Kiti mokslininkai nustatė, kad terapeutai nerekomenduoja
mankštinimosi pacientams, nes jie iš dalies ignoruoja fizinės veiklos poveikį
psichiniams sutrikimams (Faulkner & Biddle, 2001). Įsitikinimas, kad
psichologija labiau susijusi su protu nei kūnu, ribotas laikas ir įsitikinimas, kas
pacientai nebendradarbiaus yra kliūtys, trukdančios psichoterapeutams
rekomenduoti ir diskutuoti mankštinimąsi su pacientais (Faulkner & Biddle,
2001; McEntee & Halgin, 1999) .
Hitschfeld (2011 m.) ir Olofsgaard (2009 m.) teigė, kad yra teigiamas ryšys
tarp sveikatos priežiūros specialistų asmeninio fizinio aktyvumo lygmens ir jų
pasiryžimo diskutuoti mankštinimąsi su pacientais. Tiesą sakant, gydytojai,
kurie asmeniškai mankštinasi daugiau, yra labiau linkę aptarti fizinę veiklą su
savo pacientais. Be to, terapeutai, kurie turi teigiamą požiūrį į fizinio krūvio
panaudojimą psichologinių sutrikimų gydymui ar prevencijai, yra labiau linkę
adresuoti mankštinimąsi terapijos metu. Tie, kurie yra labiau išsilavinę apie
mankštinimosi naudą psichinei sveikatai, yra labiau linkę užsiminti klientams
apie mankštinimąsi (Hitschfeld, 2011 m.).
Biddle ir Mutrie (2008 m.) nagrinėjo lemiamus veiksnius, gerovę ir
intervencijas, naudojančias fizinį aktyvumą psichinės sveikatos sutrikimų
gydime. Jie pranešė, kad norint nustatyti ilgalaikius elgesio pokyčius ir
konkrečias recidyvų prevencijos strategijas paremtas fiziniu aktyvumu, reikia
atlikti tolimesnius mokslinius tyrimus šioje srityje. Jie pabrėžė, kad
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mokslininkai ir specialistai turi dirbti kartu, pritaikyti įrodymus praktikoje ir
ištirti įvairius ir naujus informacijos skleidimo būdus, tokius kaip informacinės
technologijos,

vaizdo

konferencijos

ir

susisiekimas

telefonu.

Tačiau,

mokslininkai teigė, kad jie vis dar stengiasi įtikinti kai kuriuos sveikatos
priežiūros specialistus ir tyrėjus, apie fizinio aktyvumo naudą. Biddle ir Mutrie
(2008 m.) teigė, kad reikalingi naujoviški ir kūrybiški tyrimų klausimai ir
dizainas, taip pat reikia ištirti įvairias grupes, populiacijas ir sąlygas.

2011 metais Carlson ir Bourd gilino "Fizinės veiklos konsultavimo"
koncepciją,

apibūdinant

5

etapus,

suprojektuotus

pabrėžti

pacientų

sąvarankiškumą ir galimybę rinktis: įvertinimas, patarimas, sutarimas,
pagalba ir organizavimas. Autoriai pranešė, kad šie etapai yra:
1 etapas: įvertinti pacientų fizinio aktyvumo lygį (įskaitant kiek minučių
per savaitę užsiimama fizine veikla), pacientų sveikatai keliamus pavojus,
pacientų gebėjimą dalyvauti fizinėje veikloje (aptariant sunkumus ir iššūkius),
bei jų norą ir pasiryžimą keistis.
2 etapas: patarti pacientams dėl pavojų ir naudos sveikatai, bei patarti
dėl mankštinimosi dažnumo, intensyvumo, tipo ir laiko. Tai turėtų būti atlikta
asmeniškai pacientui pritaikytu pranešimu ir pritaikyta prie paciento pokyčių
stadijos, visuomet atsižvelgiant į gaires. Be to, trumpesnės mankštinimosi
sesijos yra svarbios, anksčiau fiziškai neveikliems pacientams.
3 etapas: Sutarti su pacientu dėl jų tikslų ir plano parengimo. Pacientai
turėtų būti įtraukti į konkrečių tikslų nustatymo procesą. Jiems galėtų būti
pateiktas savaitinių tikslų planavimo lapas ir grafikas. Taip pat pacientai
turėtų užsirašyti savo tikslus, taip padidindami sėkmės tikimybę.
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4 etapas: pagalba įveikti kliūtis ir susisieti su bendruomenės ištekliais,
pateikiant pacientams vietinių aktyvumo išteklių sąrašą; bendruomenės
sporto salės, vaikščiojimo grupės, parkai ir ttl.
5 žingsnis: tolesnio įvertinimo, atsiliepimų ir paramos organizavimas.
Tolesni įvertinimai gali būti pateikti pokalbio telefonu, laiško ar atviruko
forma. Tikslas turėtų būti padidinti rekomenduojamos fizinės veiklos lygį,
siekiant pagerinti psichinę sveikatą ir pabrėžti ilgalaikės veiklos svarbą.
Toliau išvardyti elementai gali būti pagrindiniai veiksniai, norint sukurti
sėkmingas fizinės veiklos programas:
- Programos, kurių metu pateikiami mankštinimosi nurodymai
arba

motyvaciniai

pranešimai,

atspausdintoje

formoje

arba

elektroniniu paštu, yra efektyvesnės nei asmeninės konsultacijos,
susitikimo metu.
- Dalyviai turėtų nusistatyti tikslus ir savarankiškai stebėti savo
pasiekimus, siekiant pakeisti savo elgesį, pavyzdžiui, naudojant
kasdieninius stebėjimo prietaisus, tokius kaip pedometrai ir širdies
ritmo

monitoriai.

Atsiliepimai

yra

esminis

savikontrolės

ir

savireguliacijos komponentas.
-

Įstaigos

turėtų

pasinaudoti

"galimybėmis

individualiam

turėtų

entuziastiški,

dėmesiui ir pripažinimui gauti".
-

Fizinės

veiklos

treneriai

būti

kompetentingi, ir palaikantys.
- Sumažėjusi susižalojimo rizika turėtų pagerinti lankomumą.
http://www.mindingourbodies.ca/about_the_project/literature_reviews/physi
cal_activity_and_mental_health.
Jungtinėje Karalystėje profesionalūs futbolo klubai yra naudojami kaip
priemonės pristatyti intervencijas, siekiančias skatinti psichinę sveikatą
įvairiais būdais, įskaitant: (i) fizinio aktyvumo intervencijas, siekiančias
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pagerinti

psichinę

visos

populiacijos

sveikatą,

(ii)

fizinio

aktyvumo

intervencijų pristatymą psichinių ligų turintiems asmenims, ir (iii) psichinės
sveikatos paslaugų teikimą, futbolo klubo ribose. Curran ir kt. (2017 m.)
pasiūlė, kad profesionalūs futbolo klubai galėtų palengvinti prieigą prie
psichinės sveikatos paslaugų, ypač jaunimui, kuriam stigma riboja galimybes
naudotis tokiomis paslaugomis. Tyrėjų išvadose taip pat pabrėžiama, kad
tokios intervencijos daro teigiamą poveikį sveikatai. Šios įstaigos gali būti
suvokiamos kaip svarbios galimybės, tačiau finansavimo agentūros ir komisijų
nariai turi pateikti tinkamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kad jos
galėtų veikti veiksmingai. Mokslininkai pasiūlė priimti strateginį požiūrį į
psichinės sveikatos darbotvarkę. Jie teigė, kad praktikos pokyčiai leistų
profesionaliems futbolo klubams pasiūlyti kokybiškas intervencijas asmenims,
turintiems psichinės sveikatos sutrikimų.

Rezultatai / išvados:
Apibendrinant, tyrimai rodo, kad vis dar yra kliūčių, siekiant įtraukti
mankštinimąsi ir fizinį aktyvumą į psichoterapiją. Tiesą sakant, tik 10%
psichinės

sveikatos

specialistų

rekomenduoja

fizinį

aktyvumą

savo

pacientams (Walsh 2011), nes daugelis iš jų mano, kad psichologija yra
susijusi su protu, o ne kūnu. Todėl fizinis aktyvumas vis dar nepriklauso
psichoterapijos sričiai (Faulkner & Biddle, 2001; Mc Entee & Halgin, 1999).
Be to, trūksta žinių apie fizinio aktyvumo poveikį ir įtaką įvairiems
psichologiniams sutrikimams (Faulkner & Biddle, 2001). Psichinės sveikatos
specialistai, kurie yra labiau informuoti apie fizinio aktyvumo naudą, pritaria,
kad reikiami tolimesni moksliniai šios srities tyrimai, taippogi jie yra labiau
linkę rekomenduoti mankštinimąsi pacientams, (Biddle & Mutrie 2008) kuris
padeda išlaikyti ilgalaikius elgesio pokyčius ir labiau linkę plėtoti recidyvo
prevencijos strategijas, naudojant mankštinimąsi ir fizinį aktyvumą.
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Išvados / pasekmės / rekomendacijos
Šiame straipsnyje buvo nustatytos dvi pagrindinės fizinio ugdymo ir sveikatos
specialistų parengimo problemos. Pirmoji problema yra, kad, kaip teigė
Walsh (2011), tik 10 procentų psichinės sveikatos profesionalų rekomenduoja
fizinę veiklą savo pacientams, nes jie mano, kad kūnas nėra susietas su
psichologija. Kadangi šiame straipsnyje buvo nagrinėjama fizinio aktyvumo
svarba, o profesionalai, nėra linkę rekomenduoti savo pacientams fizinę
veiklą, yra labai svarbu pagerinti psichinės sveikatos specialistų supratimą
apie fizinę veiklą ir jos naudą.
Antra problema, į kurią reikia atkreipti dėmesį yra, kad buvo įsteigta labai mažai
švietimo programų, siūlančių mokymus fizinio ugdymo ir psichinės sveikatos
sektoriaus specialistams. Šis švietimo programų ir (arba) profesinių mokymų,
kuriuose būtų siūlomos reikiamos žinios ir įgūdžiai specialistams, kad jie galėtų
veiksmingai dirbti su psichinės sveikatos problemų turinčiais asmenimis,
trūkumas yra itin svarbus. Todėl, šis apribojimas turėtų būti įvertintas
atitinkamose srityse, ir mokymo programos universitetuose, ar kitose švietimo
įstaigose, turėtų būti įtrauktos, siekiant užpildyti šią spragą ir pagerinti psichinės
sveikatos problemų turinčių asmenų gydymo programų veiksmingumą.
Apibendrinus, sveikatos priežiūros sistemos ir sporto sektoriaus sąsajos turi būti
tobulinamos daugeliu atžvilgiu. Pagrindinis tikslas yra skatinti fizinės veiklos
naudojimą, kaip naują ir veiksmingą gydymo būdą asmenims, kenčiantiems nuo
nuotaikos ir nerimo sutrikimų, ir kitų psichinių ligų.
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Sportas ir psichinė sveikata švietimo sistemose
Αutorius:Maria Rita Bracchini
Data: Balandžio 13, 2018
Įvadas
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO, 1946 m.) preambulė, kurią pasirašė 61
valstybės atstovai, nurodo, kad sveikata yra "visiškos fizinės, psichinės ir socialinės
gerovės būklė, o ne vien ligos ar negalios nebuvimas" "
PSO (2010 m.) nustatė, kad fizinis neveiklumas yra ketvirtasis pasaulinio mirtingumo
rizikos veiksnys, sukeliantis 6% koronarinių širdies ligų, 7% 2 tipo diabeto, 10%
krūties vėžio, 10% gaubtinės žarnos vėžio atvejus ir taip apie 3,2 mln. mirčių
pasaulyje. Moksliniai įrodymai rodo didžiulį teigiamą fizinio aktyvumo poveikį
sveikatai ir psichologinei gerovei.
Nepaisant įrodymų ir žinių apie fizinio aktyvumo ir sveikatos sąsajas, daugelis jaunų
europiečių yra neaktyvūs arba nepakankamai aktyvūs. Konkrečiai, naujausi
duomenys (specialusis "Eurobarometer", 2014 m.) Rodo, kad 80% Europos paauglių
yra nepakankamai aktyvūs. 2017 m. "Eurobarometro" sporto ir fizinio aktyvumo
tyrimo rezultatai patvirtino 2014 m. apklausoje jau paminėtą nuolatinį didelį fizinį
neveiklumą Europos Sąjungoje. 2015 m. Atliktas fizinio neveiklumo ekonominių
išlaidų tyrimas (CEBR ekonomikos ir verslo tyrimų centras, 2015 m.) parodė, kad šis
neveiklumas savo ruožtu yra atsakingas už daugiau nei 500 000 mirčių per metus
visoje Europoje ir sudaro 80,4 mlrd. ekonominių išlaidų per metus. Tai sudaro 6,2
proc. visų Europos sveikatos priežiūros išlaidų ir, remiantis konservatyviais
skaičiavimais, metinės išlaidos 2030 m. viršys 125 mlrd. eurų.
Pagal šią sistemą 2017 m. Liepos mėn. įsigaliojo naujas ES 2017-2020 m. sporto
veiksmų planas, paremtas Komisijos atliktu vertinimu, buvo įgyvendintas ES
ministro, atsakingo už sportą “švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto” susitikime
(Europos Europos sporto darbotvarkė, 2017 m.). Veiksmų plane išdėstytos
pagrindinės temos, kurioms ES valstybės narės ir Komisija turėtų teikti prioritetą iki
2020 m.:
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- Sporto integralumas bus skirtas geram valdymui, nepilnamečių apsaugai, dopingu
ir korupcija;
- Ekonominis aspektas, daugiausia dėmesio skiriant naujovėms sporto srityje ir
sporto bei skaitmeninės rinkos ryšiui;
- Sportas ir visuomenė, daugiausia dėmesio skiriant socialinei įtraukčiai, treneriams,
žiniasklaidai, aplinkai, sveikatai, švietimui ir sporto diplomatijai.
Iš sporto ir fizinio lavinimo perspektyvos, kaip psichinės sveikatos skatinimo
elementų, mokyklos turi unikalią poziciją ir atstovauja pagrindines aplinkos sąlygas.
Tuo pačiu metu vis daugiau įrodymų rodo, kad laikas, atitrauktas nuo akademinių
pamokų fizinio aktyvumo naudai, nesuprastina mokinių akademinių gebėjimų ar
pažymių. Priešingai, moksliniai tyrimai iš esmės remia teiginius apie teigiamą fizinės
veiklos įtaką švietimui, jaunų žmonių tarpe (Beni, Fletcher & Chroinin, 2017).
Nepaisant to, kaip analizuojama tolesniuose puslapiuose, fiziniam ugdymui dažnai
suteikiamas ribotas mokymo turinys, trūksta finansinių ir žmogiškųjų išteklių, o jo
turinys turi mažą dalyko statusą ir pagarbą.
Mažas vaikų ir paauglių fizinio aktyvumo lygis Europos Sąjungoje kelia nerimą ir yra
labai svarbus politikos formuotojams. Tas faktas, kad iki 80 proc. mokinių sportuoja
tik mokykloje, daro mokyklų švietimo aplinką pagrindine priemone fizinio aktyvumo
ir psichinės sveikatos skatinimui.

Problemos išdėstymas
Fizinis lavinimas apibrėžiamas kaip ugdymo procesas, kuris naudoja fizinę veiklą kaip
priemonę, padedančią asmenims įgyti įgūdžių, gerą fizinę būklę, žinių ir požiūrių,
kurie prisideda prie jų optimalaus vystymosi ir gerovės.
Kūno kultūra mokykloje ne tik prisideda prie mokinių fizinės būklės ir geros
sveikatos, bet ir padeda jauniems žmonėms atlikti ir suprasti fizinį aktyvumą geriau
su teigiamomis emocijomis visą gyvenimą. Be to, fizinis ugdymas mokykloje suteikia
perduodamų žinių ir įgūdžių, pvz., komandinį darbą ir sąžiningą žaidimą, puoselėja
pagarbą, kūno ir socialinį supratimą ir bendrą "žaidimo taisyklių" suvokimą, kuriuos
mokiniai gali panaudoti kituose mokyklos dalykuose ar gyvenimo situacijose.
Todėl, dėl daugybės jo privalumų fizinio aktyvumo skatinimas Europos lygmeniu
padidėjo. 2009 m. ES Lisabonos sutartis suteikė Europos Sąjungai teisinį pagrindą
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raginti imtis veiksmų, siekiant plėtoti Europos sporto dimensiją ir prisidėti prie
Europos sporto problemų sprendimo.
Sporto ir fizinio aktyvumo skatinimas mokykloje taip pat gali palaikyti mokinių
psichinę sveikatą ir pagerinti mokyklos atmosferą visai mokyklos bendruomenei, taip
pat gali sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir pagerinti mokyklos veiklos
rezultatus.
Kadangi šio straipsnio tikslas yra aptarti daugelį fizinio lavinimo sunkumų mokyklose,
reikia atsižvelgti į kai kuriuos elementus, siekiant geriau integruoti fizinį ugdymą į
Europos mokymo programas:
A) Nustatytas fiziniui ugdymui skirtas laikas labai skiriasi įvairiose šalyse, taip pat
tarp švietimo lygių. Be to, kai kurios šalys nustato minimalias fizinio lavinimo
valandas centriniu lygmeniu, o kitos palieka šį sprendimą mokykloms (Europos
Komisija / EACEA / Eurydice, 2013 m.). Apskritai, fiziniam ugdymui
rekomenduojamo mokymo laiko dalis yra gana maža, palyginti su kitų dalykų. Šis
faktas atskleidžia svarbų klausimą apie suvokimą fizinio lavinimo svarbą.
Atsižvelgiant į šiuos elementus, Europos lygmeniu reikia tobulinti politiką. "Eurydice"
ataskaitoje (2013 m.), siekiant geriau suprasti esamą Europos fizinio lavinimo
situaciją, siekiama išsiaiškinti fizinio lavinimo ir sporto veiklos padėtį mokykloje 30
Europos šalių. Tai gali būti laikoma pirmuoju Europos Komisijos bandymu nustatyti
pagrindines fizinio lavinimo problemas Europos mokyklose.
B) Mokytojo vaidmuo labai svarbus veiksmingam įgyvendinimo procesui. Mokytojų
profesinė kvalifikacija yra svarbi, kadangi jie padeda ne tik didinti jaunų žmonių
motyvaciją fizinei veiklai, bet ir skatinti sveiką gyvenimo būdą.
C) Kitas svarbus dalykas siekiant fizinio ugdymo tikslų yra tinkamų mokymo ir
vertinimo metodų poreikis, todėl vis dar trūksta kokybinių kūno kultūros rodiklių.
D) Įranga ir patalpos: efektyviam klasių mokymui reikia pakankamai patalpų ir
įrangos.
Ir, galiausiai
E) Nors kai kurių ES valstybių narių įstatymuose galima aptikti įtraukties politiką,
susijusia su lytimi ir negalia, tačiau, vis dar išlieka kliūtys, trukdančios vienodoms
sąlygoms ir prieigai prie galimybių. Mokyklų mokiniai, ypatingai mokiniai su negalia,
nuolat susiduria visiškos integracijos kliūtimis, dėl netinkamos infrastruktūros, ir nes
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trūksta tinkamai kvalifikuoto mokymo personalo ir pagalbinių padėjėjų tiekimo,
trūksta pritaikytų patalpų ir įrangos, bei mokymosi ir mokymo medžiagos.

Apibrėžimai
Europos švietimo sistemos
Europoje egzistuoja trys pagrindinės privalomosios švietimo sistemos: vienkartinės
struktūros švietimo tipas, kuris teikia privalomą išsilavinimą nuo pat pradžios iki kelio
pabaigos, neatsižvelgiant į pradinį ir žemesnįjį vidurinį išsilavinimą (pvz., Danijoje,
Norvegijoje ir Kroatijoje); bendrojo pagrindinio ugdymo turinio teikimas nuo pradinio
iki žemesniojo vidurinio ugdymo (Vokietija, Austrija); ir įvairialypio žemesniojo
vidurinio ugdymo rūšis (Italija, Prancūzija) ("Eurydice Facts and Figures", 2017 m.).

Psichinė sveikata
Psichikos sveikata yra apibrėžiama kaip gerovės būklė, kurioje kiekvienas žmogus
suvokia savo potencialą, gali įveikti įprastą kasdienį stresą, dirbti produktyviai ir
vaisingai, ir gali prisidėti prie savo bendruomenės (PSO , 2004)
Teigiamas psichinės sveikatos aspektas pabrėžiamas PSO sveikatos apibrėžime,
pateiktame jos konstitucijoje: "Sveikata yra visiškos fizinės, psichinės ir socialinės
gerovės būklė, o ne vien ligos ar negalios nebuvimas". Psichinė sveikata yra
mąstymo, bendravimo, mokymosi, atsparumo ir savigarbos pagrindas. Psichinė
sveikata taip pat yra raktas į santykius, asmeninę ir emocinę gerovę, bei indėlį į
bendruomenę ar visuomenę.
Psichikos sveikata susijusi su veiksmingu veikimu kasdienėje veikloje, vedančiomis į
produktyvią veiklą (darbą, mokyklą, globą), sveikus santykius ir sugebėjimą
prisitaikyti prie pokyčių ir susidoroti su nelaimėmis.

Fizinis aktyvumas iš mankštinimasis
PSO fizinį aktyvumą apibrėžia kaip bet kokį kūno judėjimą, kurį sukelia skeleto
raumenys ir kuriam reikia energijos sąnaudų, įskaitant veiksmus, atliekamus dirbant,
žaidžiant, atliekant namų darbus, keliaujant ir vykdant rekreacinius užsiėmimus.
Reguliarus vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas, pvz., vaikščiojimas, važiavimas
dviračiu ar sportas, turi didelę naudą sveikatai (PSO, 2017 m.).
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Sportas
Veikla, apimanti fizinį krūvį ir įgūdžius, kai asmuo ar komanda konkuruoja
tarpusavyje ar su kitais, dėl pramogos. Tai proga, kai žmonės konkuruoja įvairiuose
sportiniuose renginiuose (Oksfordo Žodynas).

Metodai / procedūra
Šiame dokumente apžvelgiami esami dokumentai apie sportą ir psichinę sveikatą
pagal tipines Europos švietimo sistemas. Taip pat bandoma aptarti alternatyvias
strategijas, kurios buvo įgyvendintos, ar galėtų būti įgyvendinamos, siekiant skatinti
sportinę veiklą mokyklose, ir išanalizuoti, kokių veiksmų yra imamasi Europoje
sporto švietimo sistemoje skatinime ir tų veiksmų rezultatus.
Siekiant atitikti priimtą praktiką, pritaikant metodologinę procedūrą prie šio
straipsnio tikslo (-ų), buvo priimtas multimetodas / pliuralistinis metodas. Šis
metodas apima duomenis, gautus iš įvairių šaltinių, įskaitant informaciją, gautą iš
naujausių ir esamų tarptautinių, Europos ir nacionalinių su kūno kultūra susijusių
tyrimų, Europos tyrimų ir politikos dokumentų, sisteminių apžvalgų, informacinių
paieškų, vietinių paslaugų apklausų ir PSO veiksmų planų. Todėl šis dokumentas yra
paremtas išsamia literatūros apžvalga ir atvejų analizę apie sportą ir psichinę
sveikatą švietimo sistemose, ir kokie metodai / politika gali turėti teigiamą poveikį.
Pagrindinės tyrimo temos:
• Kaip fizinis ugdymas yra struktūrizuotas ES mokyklų sistemoje ir kokie yra
pagrindiniai skirtumai tarp šalių?
• Kaip fizinis ugdymas organizuojamas metodologiniu požiūriu?
• Kokia yra įvairių fizinio lavinimo programų charakteristika?
• Kokios yra pagrindinės problemos, susijusios su fiziniu lavinimu ES mokyklose?
• Kas padaro mokyklų fizinės veiklos programas veiksmingomis?
• Kaip sporto ir mokyklų sveikatos skatinimas gali būti integruotas į mokyklas?
• Kokius veiksmus rekomenduoja ES ir kokių veiksmų imtasi iki šiol?
Visi minėti klausimai yra nagrinėjami naudojant pagrindines literatūros
apžvalgas: vertinimo, tiriamąją ir instrumentinę, įskaitant atitinkamos
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literatūros ir Europos politikos dokumentų, bei kitų susijusių dokumentų,
pripažinimą, išieškojimą ir prisiminimą.
Analizuotos temos suskirstytos į 4 pagrindinius analizės blokus:
- Fizinio lavinimo nauda psichinei sveikatai mokykloje
- Fizinio lavinimo mokymo programa (tikslai, temos, turinio veiklos sritys,
aktualumas ir pristatymo kokybė, stebėsenos ir vertinimo metodai)
- Mokymo personalas ir kūno kultūros mokytojų kvalifikacijos
- Ištekliai, įranga ir patalpos

Literatūros apžvalga
Fizinio lavinimo nauda psichinei sveikatai mokykloje - Moksliniai tyrimai.
Nėra abejonių, kad vaikų ir paauglių fizinio lavinimo privalumai, susiję su
vykdomosiomis funkcijomis, smegenų veikla ir depresijos simptomais, yra plačiai ir
gerai suprantami (ir daug tyrimų tai įrodo). Fizinio aktyvumo svarba turėtų būti
skatinama mokyklos aplinkoje ir užklasinėje veikloje.
Hillmanas ir jo kolegos (2014) ištyrė fizinio aktyvumo poveikį smegenų funkcijoms ir
kognityvinėms funkcijoms, tyrime dalyvavo 221 asmenys, kurie buvo 7 - 9 metų
vaikai. Vaikai buvo atsitiktinai priskiriami prie 9 mėnesių trukmės mokyklos fizinės
veiklos grupės, arba prie laukiamojo sąrašo kontrolinės grupės. Fizinio aktyvumo
intervencija buvo paremta aerobinės būklės pagerėjimu fizinės veiklos dėka.
Kognityvinis funkcionavimas buvo vertinamas atliekant užduotis, kuriomis buvo
vertinamas dėmesio sutelkimas ir kognityvinis lankstumas. Pasibaigus 9 mėnesių
intervencijai, fizinio aktyvumo grupė parodė didesnį dėmesio sutelkimą ir kognityvinį
lankstumą. Vaikai, kurie dalyvavo daugelyje fizinio aktyvumo sesijų, turėjo daugiau
smegenų veiklos matavimų pokyčių.
Atsižvelgiant į tai, kad vaikų, kurie dalyvavo fizinės veiklos programoje, dėmesio
sutelkimas patobulėjo, yra svarbu žinoti, ar vaikams, turintiems dėmesio stokos ar
hiperaktyvumo sutrikimą (ADHD), fizinė veikla taip pat padėtų sutelkti dėmesį.
Pontifikas ir jo kolegos (2013 m.) įvertino vieną vidutinio intensyvumo aerobinio
užsiėmimo poveikį vaikams, turintiems ADHD. Tyrime dalyvavo dvidešimt 8-10 metų
amžiaus vaikų, turinčių ADHD, ir sveikų vaikų kontrolinė grupė. Šio projekto metu
vaikai dalyvavo 20 minučių aerobikos treniruotėse arba skaityme atsisėdus. Abiejose
6

info@mensproject.eu

iš šių sąlygų buvo įvertintos su įvykiais susijusios smegenų potencialas ir
kognityvinės užduotys. Vaikai parodė geresnį atsaką į dėmesio sutelkimo užduotis,
ir padarė pažangą skaitymo ir aritmetiniuose testuose.
Galiausiai, ryšys tarp depresijos ir fizinio lavinimo vaikams ir paaugliams neseniai
pritraukė tyrėjų dėmesį. Kremerio tyrimas (2014 m.) ištyrė asociacijas tarp fizinių ir
depresinių simptomų. Buvo atlikta skirtingų-tipų apklausa, kurioje dalyvavo 8256
vaikai ir paaugliai, ir kuri buvo panaudota kaip internetinė savianalizės priemonė.
Moksleiviams buvo pateikta keletas klausimų apie jų fizinio aktyvumo elgesį,
įskaitant fizinio lavinimo pamokų skaičių; šių pamokų veiklumo laipsnį; aktyvių dienų
skaičius po mokyklos; dalyvavimas sporto ar kitose veiklose mokykloje ir už jos ribų;
galimybės sportuoti, būreliai, organizacijos ar kitos veiklos mokyklos srityse.
Depresijos simptomai buvo įvertinti taikant mitybos ir jausmų klausimyną. 33% šių
jaunuolių pranešė apie vidutinio sunkumo ar rimtos depresijos simptomus.
Depresinių simptomų tikimybė buvo mažesnė, kai jauniems žmonėms buvo didesnės
galimybės dalyvauti sporte ar kitose veiklose, mokykloje ar už jos ribų, aktyviai
dalyvauti fizinio lavinimo pamokose ir sportuoti tiek mokykloje, tiek už jos ribų.

Taip pat yra keli tyrimai, išnagrinėję kitus aspektus, susijusius su studentų fizinio
aktyvumo lygiu ir jų psichine gerove, įrodydami, kad mankštinimasis skatina geresnį
mąstymą ir problemų sprendimą, geresnius dėmesio sutelkimo įgūdžius ir geresnį
mokymąsi. Nenuostabu, kad visi šie privalumai prisideda prie geresnės mokinių
pažangos. Pagal Delavero švietimo departamento atliktą tyrimą "geros fizinės būklės
mokiniai yra labiau linkę gerai mokintis ir elgtis mokykloje, nepaisant jų lyties, rasės,
šeimos pajamų ar mokyklos rajono". Ratey (2013 m.) paaiškino, kad fizinio
aktyvumo metu smegenys gamina baltymą, vadinamą BDNF, arba smegenyse gautą
neurotropinį faktorių, kuris sukuria nervų ląstelių jungtis. Kuo tvirtesni šie ryšiai
tampa dėl tolesnio fizinio aktyvumo, tuo lengviau vaikams suprasti ir išlaikyti
informaciją.
Be to, endorfinai, kuriuos smegenys išleidžia mankštinimosi metu, padeda pagerinti
nuotaiką, energijos lygį ir net miegą. Daugelis mokinių teigia, kad jaučiasi ramesni ir
jaučia pagerėjusios gerovės jausmą, po mankštinimosi. Kartu šie teigiami padariniai
padeda pagerinti pasitikėjimą savimi ir atsparumą, taip sumažinant nerimą, gerinant
santykius ir kūno įvaizdžio suvokimą.
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Atsižvelgiant į tai, kas iki šiol buvo išnagrinėta, ir į tai, kad: 1) iki 80 proc. mokinių
sportuoja tik mokykloje; 2) ribotas valandų skaičius, kurį vaikai praleidžia fizinio
lavinimo pamokose, paskatino spekuliacijas, kad mokyklos yra svarbus instrumentas
skatinant fizinį aktyvumą ir psichinę sveikatą.

Kūno kultūros ugdymo turinys (tikslai, temos, turinio veiklos sritys,
aktualumas ir pristatymo kokybės, stebėsenos ir vertinimo metodai) Moksliniai įrodymai
Jau minėtoje Europos Komisijos "Eurydice" ataskaitoje "Kūno kultūra ir sportas
Europos mokyklose" teigiama, kad visos Europos šalys pripažįsta fizinio lavinimo
mokykloje svarbą. Be to, Europos šalys sutinka, kad sveikatos ir sporto ryšys yra
svarbus. Nepaisant šio sutarimo, mažesnė reikšmė teikiama fiziniam ugdymui,
palyginus su kitomis pamokomis visų ES šalių mokyklose. Šis argumentas yra
grindžiamas su kūno kultūrai skirto laiko ir kitų pamokų laiko palyginimu.
Europos Sąjungoje fizinis lavinimas yra privalomas dalykas visuose pilno etato
švietimo įstaigose. Nepaisant to, numatytas dėstymo laikas labai skiriasi įvairiose
šalyse. Pradiniame ugdyme 2011-2012 m. vidutinė kūno kultūros trukmė per mokslo
metus svyruoja tarp 37 valandų Airijoje ir 108 Prancūzijoje. Pagrindinio išsilavinimo
įstaigose skaičiai svyruoja nuo 31 valandos Maltoje iki 108 valandų Prancūzijoje. Šie
rezultatai rodo, kad be intensyvaus fizinio aktyvumo už mokyklos ribų, vaikai ES dar
toli gražu nepasiekia PSO fizinio aktyvumo rekomendacijų.
Šis skirtumas, palyginti su tuo, kas nurodyta “Eurydice” ataskaitoje (2013 m.), ypač
akivaizdus pradinio ugdymo metu, nes fiziniam ugdymui skirta mokymosi dalis yra
tik pusė to, kas skirta matematikai. Apskritai, kūno kultūros pamoka, skirta fiziniam
ugdymui, turi maždaug 70 akademinių valandų per metus, maždaug trečdalis laiko,
skirto kalbos mokymui, ir apie pusę matematikai skirto laiko. Fizinio lavinimo
finansavimas mokyklose taip pat yra netinkamas, o tai savo ruožtu dažnai atspindi
prastos kokybės ir nepakankama įranga pradinėse ir pagrindinėse mokyklose.
Kalbant apie rekomendacijas dėl minimalaus fizinio lavinimo mokymo laiko, tarp
šalių yra didelių skirtumų. Paprastai, mokomasis laikas mažai keičiasi per privalomąjį
ugdymą ir atitinka 50-80 valandų per metus, šis laiko paskirstymas per pastaruosius
penkerius metus išliko beveik toks pat. Tačiau, palyginti su kitomis pamokomis, šis
paskirstymas vis dar yra gana žemas. Apskritai tai atitinka mažiau nei 10% viso
mokomo laiko. Pradinio ugdymo srityje daugumoje ES šalių fiziniam ugdymui skirtas
8

info@mensproject.eu

laikas yra šiek tiek didesnis negu gamtos mokslų ar užsienio kalbų, ir yra panašus į
meninei veiklai skirtą laiką. Pagrindinio ugdymo srityje tendencijos išlieka tokios pat,
kalbant apie gimtąją kalbą, matematiką ir meną. Tačiau laikas, skirtas fiziniam
ugdymui, yra mažesnis nei gamtos mokslų ir užsienio kalbų.
Daugumoje ES šalių nacionalinės vyriausybės turi bent dalį atsakomybės už ugdymo
turinį. Šalys, kuriose egzistuoja decentralizuotos vyriausybės formos, atsakomybė
pasidalijama, tačiau ji iš esmės yra regiono lygmenyje, pavyzdžiui, Belgijoje,
Vokietijoje ir Ispanijoje.
"Eurydice" (2013 m.) tyrimai rodo, kad pusė ES šalių priima nacionalines fizinio
lavinimo ir fizinio aktyvumo mokykloje skatinimo ir plėtros strategijas. Kai kurios
strategijos yra specialiai sukurtos kūno kultūrai, pavyzdžiui, Bulgarijoje, Ispanijoje ir
Kroatijoje. Kitos šalys siekia fizinio lavinimo pagal bendrą strategiją, apimančią
platesnius gyventojų sluoksnius, kaip Latvijoje ir Slovėnijoje. Dar kitos šalys sutelkia
dėmesį ties jaunais žmonėms, kaip Italijoje.
Toje pačioje ataskaitoje pabrėžiama, kad maždaug pusė švietimo sistemų ES
valstybėse narėse turi savo nacionalinius planus skatinti fizinio lavinimo, sporto ir
fizinio aktyvumo plėtrą, o du trečdaliai skiria didelio masto iniciatyvas sportui.
Kai kuriose šalyse didelės apimties iniciatyvos, centralizuotai koordinuojamos,
pakeičia arba papildo nacionalines strategijas. Pirmasis yra tipiškas Vokietijai, Italijai
ir Suomijai, o pastarasis Ispanijoje, Portugalijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Paprastai
mokykloms suteikiamos lėšos pagal tokias iniciatyvas, o jų įgyvendinimą remia
specialiai paskirti koordinatoriai.
Pirmiau pateikti įrodymai akivaizdžiai atspindi politinį ryžtą kurti ir skatinti tokią
veiklą kaip socialinės gerovės ir sveikatos determinatorių. Sveikatos ir sveikos
gyvensenos problemos dažnai pabrėžiamos pagal nacionalinius tikslus ir fizinio
lavinimo mokymosi rezultatus, o sveikatos švietimas keliose šalyse yra savarankiškas
dalykas. Kai kuriose šalyse tam tikra fizinio lavinimo veikla yra privaloma, o kitose
mokyklos pačios gali laisvai pasirinkti savo veiklą. Keliose šalyse privaloma veikla ir
mokyklos autonomija koegzistuoja.
Be to, daugelio šalių centrinės valdžios institucijos pirmaisiais pradinio ugdymo
metais apima pagrindines motorines veiklas, tokias kaip vaikščiojimas, bėgimas ir
šokinėjimas, į savo mokymo programas. Palaipsniui, mokymo programos
grindžiamos šiais pagrindiniais įgūdžiais ir išplečia jų taikymo sritį, kad apimtų
sudėtingesnes sporto disciplinas.
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Kaip matome, deja, ES šalys pasirinka įvairius būdus apibrėžti mokyklos fizinio
lavinimo strategijas ir mokymosi rezultatus. Nacionalinių tikslų ir mokymosi
pasiekimų skirtumas nėra labai aiškus, o jų atskyrimas gali būti sudėtingas.
Verta paminėti, kad taip pat yra keletas bendrų sričių, skatinančių tarpsektorinį
bendradarbiavimą, pvz., palengvinti nepalankioje padėtyje esančias grupes, kovoti
su nelygybe, dalyvaujant sporte ir naudojant fizinį aktyvumą, ir remti fizinių ir
psichinių ligų prevenciją. Beveik visos ES šalys, kaip pagrindinius fizinio lavinimo
tikslus, nustato jaunų žmonių fizinę, asmeninę ir socialinę plėtrą. Tačiau fizinio
lavinimo prigimtis yra tokia, kad dažniausiai pirmenybė teikiama fizinių ir motorinių
įgūdžių ugdymui.
Papildomas bendrojo fizinio lavinimo iššūkis - kompensuoti valandas, praleistas
sėdint kitose pamokose, ir apskritai - atgrasyti nuo sėdimojo gyvenimo būdo.
Beveik visos šalys vertina asmeninę pažangą ir pasiekimus fizinio lavinimo srityje,
nors pirmaisiais metais mokykloje šis dalykas nėra formaliai vertinamas. Pradinis ir
pagrindinis ugdymo procesas naudojamas tiek formuojančiam, tiek apibendrinamam
vertinimui, o apibendrinamasis vertinimas yra šiek tiek dažnesnis. Klasifikavimo
sistema paprastai yra tokia pati kaip ir kituose privalomuose dalykuose. Malta,
Rumunija, Slovėnija, Švedija, Jungtinė Karalystė (Anglija ir Velsas) ir Islandija
sukūrė pažangos lygius, skirtus nacionalinio lygmens fizinio lavinimo pasiekimų
įvertinimui. Prancūzijoje atnaujinta nacionalinė vertinimo skalė yra išbandoma pirmą
kartą nuo 2013 m. Šio tipo standartizuoto instrumento tikslas yra dvejopas, nes juo
remiamas mokytojų atliekamas vertinimas ir nustatoma mokymosi rezultatų
nacionalinio palyginimo sistema.
Tik keliose šalyse mokinių fizinio lavinimo įgūdžiai nėra formaliai vertinami. Taip yra
Maltoje ir Norvegijoje pradiniame etape ir Airijoje pradinėje ir pagrindinėje
mokykloje.
Dauguma Europos šalių pateikia aiškias rekomendacijos kuriuos vertinimo metodus
naudoti. Tik Belgijoje ir Islandijoje švietimo įstaigos gali pasirinkti savo vertinimo
metodus. Daugelyje šalių, kiekvienų metų pabaigoje, pateikiama galutinė ataskaita,
kurioje pateikiami fizinio lavinimo ir kitų dalykų rezultatai.
Kai kuriose šalyse buvo sukurtos centrinės vertinimo skalės, siekiant suteikti
mokytojams suderintas priemones mokinių pasiekimams vertinti. Šios skalės savo
ruožtu taip pat leidžia palyginti mokymosi rezultatus.
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Galima daryti išvadą, kad formuojantis ir apibendrinantis vertinimas yra naudojamas
Europos praktikoje ir jį taip pat naudoja mokytojai. Tačiau, priklausomai nuo turinio,
abiejų tipų vertinimai pirmiausia naudojami psichomotorinių sričių vertinimui, o
vertinimo sistema, daranti įtaką visai asmenybės dimensijai, praktikoje praktiškai
nepasireiškia.
Taip pat galima teigti, kad apibendrinančio įvertinimo metu mokytojas turi daug
laisvės, todėl objektyvus studento veiklos vertinimas yra subjektyvus tiek
valstybiniu, tiek tarptautiniu mastu. Tiksliau sakant, tai reiškia, kad labai sunku
palyginti ar nustatyti realų studentų našumą iš įvertinimo.
Taip pat galima teigti, kad yra neaišku, ar fizinio lavinimo taisyklėse pateiktas
našumo turinys yra minimalūs ar optimalūs reikalavimai, ir taip pat nėra sudėtingos
ir išsamios vertinimo sistemų apžvalgos.
Todėl galima pabrėžti, kad sistema turėtų galėti struktūriškai klasifikuoti ir pristatyti
mokymosi rezultatus ir suteiktų galimybę objektyviai ir tiksliai įvertinti fizinį
išsilavinimą.
Idėja naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą, nustatyti standartus ir mokymosi
rezultatus, siekiant parengti nacionalines kūno kultūros mokymo programas, gali
būti tvirta parama standartinių mokymo programų, skirtų fiziniam lavinimui ES
lygmeniu, įgyvendinimui.
Mokymo personalo ir kūno kultūros mokytojų kvalifikacijos - Moksliniai
įrodymai
Socialiniai pokyčiai, vystymasis ir tendencijos reikalauja tinkamo novatoriško požiūrio
į mokytojų rengimą. Šiuolaikinių ir besikeičiančių mokyklų, bei platesnių
bendruomenės aplinkos poreikiai kelia iššūkį mokytojų švietimo institucijoms,
mokytojų, atsakingų už fizinį išsilavinimą, parengimui ir reikiamos kompetencijos
suteikimui, kad mokytojai sugebėtų parengti kokybiškas fizinio lavinimo programas.
Šios programos suteikia prasmingą patirtį, pritraukia jaunus žmones, suteikia
džiaugsmą ir malonumą užsiimti fizine veikla ir skatina "aktyvaus gyvenimo stiliaus"
filosofiją, daugiausia dėmesio skiriant aktualumui ir supratimui.
Mokytojų profesinė kvalifikacija yra svarbi, kadangi jie padeda ne tik didinti jaunų
žmonių motyvaciją fizinei veiklai, bet ir skatinti sveiką gyvenimo būdą.
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Pradiniame lygmenyje fizinį išsilavinimą moko bendrieji mokytojai, specialistai arba
abu darbuotojai, priklausomai nuo mokyklos autonomijos ir išteklių. Bendriesiems
mokytojams gali padėti sporto treneris arba patarėjas. Tačiau ši praktika kelia
susirūpinimą dėl mokymo kokybės. Buvo teigta, kad dažnai tokie mokytojai neturi
reikiamų įgūdžių ir todėl kelia grėsmę mokymosi rezultatams.
Antriniame lygmenyje fizinio lavinimo mokytojai paprastai yra specialistai. Kalbant
apie kvalifikacinius reikalavimus, pagrindinio lygio specialistai paprastai turi
bakalauro laipsnį. Tačiau pagrindinėje mokykloje mokytojai turi turėti bakalauro
laipsnį arba, kaip jau yra 15 šalių, magistro laipsnį. Tęstinės profesinio tobulėjimo
galimybės teikiamos tiek bendriesiems mokytojams, tiek specialistams per visą jų
karjerą (Holzweg, Onofre, Repond & Scheuer, 2013 m.).
Mokyklos fizinio lavinimo programos taikymo sritį labai įtakoja jų įdarbintų fizinio
lavinimo mokytojų apimtis. Žinios, kas yra tinkamiausia mokiniams kiekviename
lygmenyje, yra svarbios norint skatinti sveiką (ir saugų) vystymąsi. Pavyzdžiui, tam
tikri jėgos pratimai gali būti neveiksmingi (ir netgi kenksmingi) tam tikro amžiaus
asmenims.
Vieno dalyko kvalifikacinis laipsnis mokyti pagrindinės ar gimnazijos mokslo
lygmenyje labiau priklausys nuo judėjimo anatomijos ir fiziologijos, o ne daugialypio
dalyko elementarios kvalifikacijos. Ši žinių bazė bus svarbi norint įvertinti studentų
įgūdžius ir poreikius, bei pritaikyti veiklą, kad ji atitiktų konkrečias situacijas ar
mokinių grupes. Be to, mokytojo kompetencija bus labai naudinga skatinant
studentus, kurie tikrai nori sužinoti apie sveikatą, psichinę sveikatą ir žmogaus kūną.
Vidurinėse mokyklose nėra "pre-med" programos, tačiau vidurinės mokyklos
moksleiviai jau gali teirautis savo fizinio lavinimo mokytojo, norėdami orientuotis
šioje perspektyvoje.
Kai kuriose ES šalyse jų fizinio lavinimo programose taip pat yra ir psichologijos bei
sociologijos. Sportas yra socialinis renginys; ir mokytojai tūrėtų būti pasiruošę
nukreipti studentų socializaciją ir koreguoti kenksmingus modelius (pvz., kai
moksleiviai nepriima kito mokinio, nes jie baiminasi, kad prastai atlikus darbą jie
pralaimės žaidimą). Be to, vaiko psichinės ir emocinės reakcijos į sportą ir fizinį
aktyvumą skiriasi nuo jų atsako į klasės aplinką, taigi mokytojų rengimas turi apimti
psichologiją, reikalingą spręsti streso, baimės, pasitikėjimo stokos, pasiekimų
motyvacijos, savęs -koncepcija ir savęs vertinimo klausimus.
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Taigi, ne visas fizinio lavinimo mokytojo laikas yra praleidžiamas sporto salėje ar
lauke. Kai kuriems vienetams (pvz., Mokant apie sveikatos koncepcijas) mokytojas
turi būti ir klasėje (McLennan & Thompson, 2015 m.).
Neakivaizdinės fizinės veiklos, teikiamos už mokyklos ribų, pvz., konkursai ar su
sveikata susijusios veiklos, yra skirtos tam, kad fizinė veikla būtų dar labiau
prieinama ir patraukli jauniems žmonėms. Jų pagrindinis tikslas yra išplėsti ar
papildyti mokyklos metu vykdomą veiklą. Neakivaizdinė fizinė veikla organizuojama
nacionaliniu, regioniniu, vietos lygiu ir dažnai mokyklos lygiu.
Nors visi mokiniai gali dalyvauti neakivaizdinėje veikloje, jie taip pat yra skirti ir
turėtų skatinti įsitraukimą, vaikų su negalia ar specialių ugdymo poreikių turinčių
mokinių. Kai kurios užklasinės veiklos netgi vyksta darbo dienomis. Iš tiesų, kai
kuriose šalyse fizinis lavinimas neapsiriboja tik fizinio lavinimo pamokomis, bet yra
integruotas į kasdieninę mokyklos praktiką. Pavyzdžiui, daugelyje Danijos mokyklų
mokiniai užsiima "rytiniu bėgimu" prieš pamokas. Kitos šalys naudoja pratęstas
mokyklos pertraukas, kad apimtų fizinę veiklą žaidimų aikštelėje ar sporto salėje.
Apskritai, mokytojas turėtų skatinti studento fizinį raštingumą, kuris pagal dabartinę
fizinio lavinimo mokslinę literatūrą reiškia "... sugebėjimą, pasitikėjimą ir norą
gyventi fiziškai aktyviai " (Whitehead, 2016 m.).
Kai kuri literatūra daug dėmesio skiria sudėtingai užduočiai: nustatyti, koks turinys
turėtų būti mokomas fiziniame ugdyme, kad mokiniai taptų fiziškai raštingi.
Pavyzdžiui, Roetertas ir MacDonaldas (2015 m.) nustatė tokius elementus, kurie yra
svarbūs mokinių fiziniam raštingumui ugdyti mokyklų sporto programose:
1. Teigiamas požiūris į fizinį aktyvumą, pasireiškiantis pasiekimų ir malonumo
jausmų tema;
2. motyvacija ir pasitikėjimas aktyviu dalyvavimu fizinėje veikloje;
3. Judėjimo kompetencija, atitinkanti jų fizinį potencialą;
4. Įvairios judėjimo veiklos patirtis;
5. Realus savęs pažinimas ir savęs supratimas, leidžiantis jiems nustatyti tinkamus
asmeninius fizinio aktyvumo tikslus;
6. suprasti judėjimo prigimtį ir fizinio aktyvumo reikšmę bei vertę, nes tai prisideda
prie fiziškai aktyvaus gyvenimo būdo;
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7. Supratimas, kaip naudotis fizine veikla už mokyklos ribų.
Norint pasiekti šiuos ambicingus tikslus, dauguma Europos šalių siūlo savo
mokytojams galimybes tęsti profesinį tobulėjimą (TPT). Kai kuriose Šalyse TPT yra
privaloma visų pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų, įskaitant tuos, kurie moko
fizinį išsilavinimą, tarnybos sąlyga.
Daugeliu atvejų šalys turi bendrąsias strategijas, į kurias įtrauktos TPT programos
arba kursai, skirti visiems mokytojams. Keliose šalyse įvairios TPT formos, kuriose
daugiausia dėmesio skiriama fiziniam ugdymui, yra prieinamos specialistams
mokytojams, bet ir bendrieji mokytojai, norintys tobulinti savo įgūdžius, gali
naudotis šiomis galimybėmis. Tokių kursų ir jų teikėjų organizavimas skirtingose
šalyse skiriasi. TPT kursai skiriasi pagal jų trukmę, tikslus ir turinį. Kai kuriose šalyse
ši nuostata yra visiškai decentralizuota ir nėra jokios informacijos.
Keletas šalių praneša apie TPT veiklos, konkrečiai skirtos fizinio lavinimo
mokytojams, egzistavimą. Jų tikslas yra pagerinti mokymo ir mokymosi procesų
kokybę, atnaujinti mokytojų gebėjimus ir supažindinti juos su naujais fizinio lavinimo
mokymo metodikos metodais ir tendencijomis. Ši veikla taip pat apima strategijas
kaip motyvuoti mokinius aktyviai dalyvauti sporto veikloje. Kai kuriose šalyse
nacionalinės TPT programos taip pat yra susijusios su naujų mokymo programų
įgyvendinimu arba naujų švietimo programų priėmimu. Jomis siekiama remti
mokytojus tam tikromis, su šiais pokyčiais susijusioms, užduotims, tačiau yra didelių
teikimo dažnumo variacijų, kurios svyruoja nuo laisvo pasirinkimo iki nieko,
konkrečiai suprojektuotiemsvieneriems, dvejiems, trejiems ar penkeriems metams.
Galiausiai galime patvirtinti, kad geras ir efektyvus mokytojas yra mokytojas, kuris
sugeba mokyti įdomiai ir suteikti suvokimą, taip pat turi didelį poveikį
psichomotorinių, kognityvinių ir afektinių sričių vystymuisi.
Ištekliai, patalpos ir įranga - Moksliniai tyrimai
"Hardman" (2003 m.) reguliariai pateiktų nacionalinių ir tarptautinių dokumentų
analizė parodė, kad "... patalpų kokybė yra žemesnė nei vidutinė, o įrangos kiekis
yra ribotas" ir "... Įrangos kiekis ir kokybė yra labai prasta. ... Sugadinta įranga
dažnai naudojama; ... ir patalpos yra prastai prižiūrėtos ir neadekvačios".
Didėjant įvairių socialinių institucijų ir paslaugų finansinės paramos poreikiams,
vyriausybės finansinių išteklių investicijų prioritetai yra nustatomi, o kūno kultūra su
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pradinėmis didelėmis kapitalo sąnaudomis, įrenginiais ir nuolatine technine priežiūra,
aparatų ir įrangos sąnaudomis, yra brangi sritis.
Fizinio lavinimo finansavimas mokyklose yra perduodamas per keletą šaltinių,
įskaitant nacionalinę vyriausybę, regioninę / vietos valdžią ir kitus daugiausia
privačius / komercinius sektorius. Sudėtingas nacionalinių švietimo biudžetų
perdavimas regionų ir vietos valdžios institucijoms apsunkina konkrečių skaičių
pateikimą. Vis dėlto tyrimai, kuriuose kaupiami apklausų duomenys, rodo, kad per
pastaruosius metus daugiau nei pusė Europos šalių užregistravo finansinės paramos
fiziniam lavinimui sumažėjimą.
Priežastys, dėl kurių susiduriama su tokia situacija yra, kad kūno kultūra yra
suvokiama kaip žemo statuso dalykas, palyginus su kitais dalykais, finansinių išteklių
nukreipimas į kitus dalykus ir mokyklos sritis, brangi priežiūra, maža socialinė vertė
asmeninėse ir nacionalinėse raidos srityse, akivaizdus dalyko akademinės vertės
trūkumas, dažnai tai susiejama su įsitikinimu, kad kūno kultūra yra tik dar vienas "
laikas žaidimams " ar pramoginė patirtis.
Patalpų ir įrangos kokybė ir kiekis yra svarbūs, nes jie daro neigiamą poveikį fizinio
lavinimo kokybei. Europos mastu vykdomi tyrimai rodo, kad daugiau nei ketvirtadalis
šalių (26%) nurodo žemesnį nei vidutinį, ar netinkamą, įrangos ir patalpų kokybę.
Be to, daugiau nei ketvirtadalis šalių (26%) turi ribotą arba nepakankamą patalpų
kiekį, o daugiau nei trečdalyje šalių (38%) yra ribotas arba nepakankamas įrangos
kiekis. Nors ekspertai teigia, kad patalpų ir įrangos kokybė ir kiekis yra geografiškai
tonuoti, kitaip tariant, tai ryškiau pastebima Vidurio ir Rytų Europos dalyje, nei
Vakarų Europoje, tačiau vis dar pripažįstama, kad 67% ES šalių susiduria su prasta
esamų fizinio lavinimo įrangos ir patalpų priežiūra.
Maždaug trečdalis šalių nurodo žemesnę nei vidutinę / netinkamą įrangos ir patalpų
kokybę.
Be to, beveik pusė šalių turi ribotą / nepakankamą patalpų skaičių ir penkiasdešimt
šalių turi ribotą / nepakankamą įrangos kiekį.
Pranešama, kad plaukimo patalpos patiria didžiausią neigiamą įtaką, atsižvelgiant į
didelę finansinę investiciją, reikalingą jiems išlaikyti arba gauti jiems prieigą, o tai
savo ruožtu daugelyje šalių veda prie pamokų panaikinimo ar netgi mokymo
programų nevykdymo. Iš dalies galima paskatinti platesnį bendruomenės išteklių
pasidalijimą, kad būtų išspręstos fizinės įrangos nepakankamumas.
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Labai svarbu, kad vietos ir regionų lygmens politikos formuotojai nuoširdžiai
stengtųsi skirti lėšas veiksmingiems fizinio lavinimo patalpoms ir įrangai mokyklose.

Išvados / pasekmės / rekomendacijos
Pastaraisiais metais suvokiamas sporto ir fizinio lavinimo vaidmuo išaugo, ir dabar jis
yra labiau vertinamas kaip svarbus vaidmuo siekiant platesnių švietimo tikslų, tokių
kaip mokyklos tobulinimas, bendruomenės vystymasis ir asmeninių elgesio ir požiūrio
pokyčių tarp mokinių skatinimas (Houlihan & Green, 2006). Fizinis lavinimas nebėra
laikomas vien tik mokymo programos dalimi, taip pat jis yra unikalus indėlis į visą
gyvenimą trunkantį mokymąsi, o švietimas taip pat vis labiau pripažįstamas, ir vis
daugiau įvairių grupių jungia jėgas, skatindamos sportą per daugybę konkuruojančių
diskursų. Pavyzdžiui, sporto diskursas konkuruoja su diskursais, susijusiais su fizinio
ugdymo tikslais mokyklose, pvz., Fizine veikla sveikatos tikslais ir klausimais,
susijusiais su sveikumo diskursu (Evans, Rich & Davies, 2008), taip pat konkuruoja su
diskursais dėl švietimo, susijusio su sporto turinio klausimais mokyklų mokymo
programoje, (t.y. sportas pieš šokius ar kitos fizinės veiklos formos) ir jų edukaciniais
tikslais.
Ši apžvalga rodo keletą svarbių išvadų, kurios turėjo įtakos kūno kultūrai ir sportui
Europos mokyklose. Tai galima laikyti "tikrovės patikrinimu", kuris atskleidžia keletą
nemalonių sričių: mokymo programų laiko paskirstymo trūkumus; įrangos ir patalpų
tiekimo nepakankamumą (susijusių problemų su patalpomis ir įranga yra
nepakankamas finansavimas); personalo aprūpinimas, apimantis tinkamai kvalifikuoto
fizinio lavinimo / sporto mokytojų skaičiaus nepakankamumą ir netinkamumą; fizinio
lavinimo mokymo programos kokybė ir tinkamumas, turintis ypatingą rezonansą dėl
sukauptų galimų neigiamų pasekmių; suvokiamas žemesnis subjekto statusas;
nepaisant pastarųjų metų geresnės įtraukties (susijusių su lytimi ir negalia), kliūtys
išlieka visiems užtikrinti vienodas galimybes visiems; mažėjančios jaunimo sveikumo
normos; ir aukštas jaunimo mokslų metimo procentas, susijęs su fizine ar sportine
veikla, kurį kai kuriose šalyse pablogino nepakankamas ir (arba) netinkamas mokyklos
ir bendruomenės koordinavimas.
Duomenys rodo įvairų, bet vis tiek sudėtingą sporto įvaizdį mokyklose. Taigi,
esamos fizinio ugdymo padėties Europoje apžvalgai būdingos "mišrios žinutės", kai
kuriose šalyse stabilizavimo rodikliai yra tarp kitų pozityvių ir veiksmingų politinių
iniciatyvų, dar kitose šalyse silpnas politinis ryžtas veikti ir toliau kelia susirūpinimą.
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Daugelis vyriausybių per įstatymus įsipareigojo sukurti fizinio lavinimo nuostatas,
tačiau jie buvo (ar yra) paverčiami veiksmais labai lėtai.
Šalys per atitinkamas agentūrų institucijas turėtų nustatyti esamas nepakankamumo
sritis ir stengtis parengti pagrindinių poreikių modelį, pagal kurį fizinio lavinimo
veikla užimtų esminį vaidmenį ir būtų integruojama į švietimo politiką, kurią remia
vyriausybinės ir nevyriausybinės agentūros, kurios bendradarbiauja tarpusavyje. Šių
pagrindinių poreikių patenkinimas reikalauja aukštos kokybės konceptualiai ir
kontekste pritaikytų fizinio lavinimo programų, įrangos ir pagrindinių priemonių,
saugios aplinkos ir tinkamai kvalifikuotų / patyrusių darbuotojų, turinčių būtinas
atitinkamas žinias, įgūdžius, bendrus ir specifinius gebėjimus, priklausančius nuo
lygo ir etapo, kartu su galimybėmis tobulėti nuolatinio profesinio tobulėjimo
programos dėka.
Kadangi mokyklos vaidmuo yra paskatinti jaunus žmones tęsti dalyvavimą fizinėje
veikloje, suteikiant ryšius ir koordinuojamas galimybes visiems, ir plėtojant
partnerystes su plačiąja bendruomene, siekiant išplėsti ir tobulinti galimybes išlikti
fiziškai aktyviems, reikia platesnio masto bendrijų partnerysčių, dėl kurių fizinis
lavinimas turėtų būti laikomas sistemingo fizinio aktyvumo kertiniu akmeniu.
“Partnerystės Dalyvavimo Kelias” gali būti pagrindinis būsimų krypčių terminas,
siekiant geriausių fizinio lavinimo ir sporto veiklos interesų mokyklose ir už jų ribų.
Siekiant moksleivius perkelti nuo "žaidimų aparatų" į "žaidimų aikšteles", reikia
pastatyti tiltus ir kelius į bendruomeninę paramą, ypač skatinti jaunus žmones
dalyvauti fizinėje veikloje laisvalaikio metu. Tokių idealų įgyvendinimui reikalinga
parama gali būti pasiekta naudojant bendradarbiavimo partnerysčių metodus.
Be to, reikia apriboti skirtumą tarp "pažadų" ir "realybės". Yra tikras pavojus, kad
daugumos šalių geri ketinimai išliks "pažadu", o ne "tikrove". Nepaisant daugybės
tarpvyriausybinių, vyriausybinių ir nevyriausybinių veiksmų ir iniciatyvų, taip pat
nacionalinių švietimo sistemos reformų ir mokymo programų, skirtų pagerinti
mokyklų fizinio lavinimo programas per pastarąjį dešimtmetį, egzistuoja "mišrių
pranešimų" scenarijus: saugios ir teigiamos šio unikalaus mokyklos dalyko ateities
viltys susiduria su nuolatiniu nerimu ir plačiu susirūpinimu, dėl jo dabartinės
padėties ir tolesnio tvarumo.
Šiame kontekste pagrindinės politikos rekomendacijos yra šios:
➢ Sveikatos ir sporto sektoriai turi puikią progą dirbti kartu, siekiant skatinti
sveikatą stiprinančią fizinę veiklą ES mokyklų sistemose. Sportas mokyklose
gali atlikti lemiamą vaidmenį siekiant užkirsti kelią psichinėms ligoms. Šiuo
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metu turime nustatyti, kokių naujų nacionalinių strategijų ir didelių iniciatyvų
reikia norint skatinti dalyvaujančių moksleivių psichinę sveikatą.
➢

Maždaug trečdalis Europos šalių šiuo metu dalyvauja nacionalinėse
reformose ar diskusijose, tiesiogiai susijusiose su mokykloje vykdomu sportu.
Kaip matėme iki šiol, ES šalys pasirenka įvairius metodus, kaip apibrėžti
mokyklos fizinio lavinimo strategijas ir mokymosi rezultatus. Kultūrinio
išsilavinimo nacionalinių tikslų ir mokymosi pasiekimų skirtumas nėra labai
aiškus, o jų išskyrimas gali būti sudėtingas. Tuo remiantis, idėja nustatyti
fizinio lavinimo standartus, mokymosi sritis ir mokymosi rezultatus pagal
Europos kvalifikacijų sąrangą, sukurti objektyvią, adaptuotą nacionalinių
mokymo programą fizinio lavinimo srityje, gali būti tvirta reikiama parama,
standartinės kokybės fizinio lavinimo mokymo programų įgyvendinimui ES
lygiu.

➢ Pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimas/tolesnis profesinis tobulėjimas
yra reikalingas ir, į jį turėtų būti tinkamai atsižvelgta, taip pat reikia atsižvelgti
į pedagoginius ir didaktinius pokyčius, ir socialinius ir kultūrinius pokyčius.
Reikia padėti stiprinti moksleivių fizinio lavinimo patirtį ir taip prisidėti prie
fiziškai išsilavinusių asmenų ugdymo. Dėl šios priežasties reikia nuolatinio
profesinio tobulėjimo (NPT) kursų suderinimo visoje Europoje. Šis profesinių
kursų koordinavimas turi būti vertinamas pagal programas ar kursus, jų
trukmę, tikslus ir turinį, siekiant pagerinti mokymo ir mokymosi procesų
kokybę, atnaujinti mokytojų gebėjimus ir supažindinti juos su naujais
metodais ir tendencijomis Kūno kultūros mokymo metodikoje.
➢ Tarpsektorinis bendradarbiavimas yra svarbus sėkmingų sporto ir fizinio
aktyvumo skatinimo strategijų elementas. Todėl svarbu įtraukti visus
suinteresuotuosius subjektus į konsultacijas, siekiant remti koordinuotas
pastangas propaguojant sportą ir psichinę sveikatą mokyklose ir pasinaudoti
sinergija su kitomis visuomenės sveikatos pastangomis. Vietos aplinkos
vaidmuo skatinant sportą ir fizinį aktyvumą mokykloje ir už jos ribų, yra
strateginis.
➢ Svarbu pateikti finansinių išteklių apžvalgą sporto ir fizinės veiklos politikai
įgyvendinti ir stebėti, kad būtų užtikrintas tvirtas veiksmų pagrindas.
➢ Nuodugnios ir nuoširdžios pastangos skirti lėšas fizinio lavinimo patalpoms ir
įrangai mokyklose taip pat yra labai svarbus.
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➢ Pagaliau,
nors kai kuriose ES valstybėse galiojančiuose teisės aktuose remiami tam tikri su
lytimi ir negalia susijusių įtraukties politikos ir praktikos patobulinimai, vis dar išlieka
kliūtys vienodoms nuostatoms ir prieigai naudotis galimybėmis; Visų pirma
moksleiviams ir jauniems žmonėms su negalia nuolat trūksta visiškos integracijos, ir
jie susiduria yra netinkama infrastruktūra, tinkamai kvalifikuotų mokymo personalo ir
pagalbinių padėjėjų tiekimo trūkumu, pritaikytų patalpų ir įrangos, bei mokymosi ir
mokymo medžiagos trūkumu.
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Įvadas
Sportas ir fizinis aktyvumas yra pripažinti svarbiu psichinės ir fizinės sveikatos
katalizatoriumi. Įvairūs sporto ir fizinio aktyvumo sinergijos, bei naudos tyrimai
ir moksliniai nagrinėjimai aiškiai rodo, kad tarp šių dviejų yra svarbus ryšys. Šie
tyrimai patvirtina teigiamą tiesioginį ir (arba) netiesioginį sporto poveikį
psichinės sveikatos problemoms ir fizinei gerovei.
Nors šios išvados grindžiamos sporto teikiama nauda, taip pat svarbu, kad
ateityje būtų atliekami dar išsamesni ir kontroliuojami tyrimai, siekiant nustatyti
galimą naudą skirtingoms gyventojų grupėms.
Šis politikos dokumentas siekia palyginti skirtingus požiūrius ir tyrimus, ir
paskatinti "kolektyvinius" veiksmus.

Problemos išdėstymas
Politikos dokumente nagrinėjama sporto ir (arba) fizinės veiklos įtaka psichinei
sveikatai ir asmenims su fizine ir protine negalia. Daugiausia dėmesio buvo
skiriama lyginamajam požiūriui, atsižvelgiant į:
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•

sveikatos/psichinės

sveikatos

klausimus,

ir

fizinio

aktyvumo

įtaką

sveikatai/psichinei sveikatai;
• šios srities tyrimų apžvalgą.
Preliminarūs tyrimai parodė skirtingų požiūrių į sporto teikiamą naudą dispersiją.
Todėl šis politikos dokumentas darė išvadas lyginant esamas, profesionalų
patvirtintas, žinias ir literatūrą apie:
1. Vėlyvojo modernizmo psichinės sveikatos psichopatologiją.
2. Asociacija tarp fizinio aktyvumo ir fizinės, bei psichinės sveikatos.
3. Sporto/fizinės veiklos naudą žmonėms, turintiems psichinės sveikatos
problemų ir fizinių ar protinių sutrikimų.
4. Socialinę įtrauktį ir sportą.
Šis dokumentas vaizduoja

4 organizacijų (Kroatijos, Lietuvos, Slovėnijos ir

Turkijos) pastangas, suvienijant skirtingus tyrėjus ir atskleidžiant savo profesinį
požiūrį, bei patirtį šio politikos dokumento temomis.

Apibrėžimai
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Psichinė Sveikata
Pasaulio sveikatos organizacija įtraukė sąvoką "psichinė sveikata" į bendrą
sveikatos apibrėžimą, pripažindama, kad ji yra neatskiriama sveikatos dalis.
Psichinės sveikatos apibrėžimas: gerovės būklė apibendrinanti kiekvieno asmens
pastangas realizuoti savo sugebėjimus, susidoroti su įprastomis gyvenimo
problemomis, produktyviai ir vaisingai dirbti ir prisidėti prie savo bendruomenės
(PSO 2004).
Sportas
Sportas apima visas konkurencingos fizinės veiklos rūšis ar žaidimus, kurie per
atsitiktinį ar organizuotą dalyvavimą siekia naudoti, palaikyti ar tobulinti fizinius
gebėjimus ir įgūdžius, tuo pačiu suteikiant dalyviams malonumą, o kai kuriais
atvejais ir suteikiantis pramogą žiūrovams. (Vikipedija). Šiame politikos
dokumente terminas "sportas" vartojamas kartu su fizine veikla ir mankštinimusi
kaip planuojamos, struktūrizuotos, pasikartojančios fizinės veiklos subkategorija,
kuria siekiama tobulinti ar išlaikyti vieną ar daugiau fizinės būklės komponentų
(PSO, 2017 m.).
Prevencija
Šis terminas yra naudojamas daugelyje skirtingų jo naudojimo sąlygų. Šiame
politikos dokumente šis terminas daugiausia yra susijęs su sveikatos ir
medicinos sektoriumi. Šis terminas yra labai svarbus siekiant atskleisti sporto ir
fizinio

aktyvumo

pranašumus

šiame

politikos

dokumente

ir

jame

nagrinėjamuose tyrimuose ir demonstravimuose. Diskutuojant psichinę sveikatą
ir jos problemas, prevencija yra konkrečių visuomenės veiksmų dalis. Daugelis
tyrimų patvirtina fizinės veiklos privalumus ir pritaria, kad jie yra neišvengiamai
susiję su prevencija. Nors prevencija yra gana bendro pobūdžio terminas, ji yra
svarbi, nes visuomenės psichinės sveikatos gerinimas turi būti laikomas
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kolektyviniu veiksmu, sujungiančiu vyriausybę, verslo sektorių, švietimą, darbo
teisingumą ir kt. (PSO, 2004 m.).

Metodai/procedūra
Šiame straipsnyje naudojami ir sujungti socialinių mokslų tyrimų būdai/
metodai, siekiant sukurti išsamią žinių bazę ir pažymėti esamas, naujausias ir
svarbiausias diskutuojamos srities išvadas. Daugiausia naudoti metodai:
• Lyginamasis metodas (tyrimų ir profesinių straipsnių kombinavimas)
• Bendrųjų išvadų, susijusių su tyrimo tema, sintezė.
• Kokybinių ir kiekybinių duomenų kombinavimas.

Literatūros apžvalga
Vėlyvojo modernizmo psichinės sveikatos Psichopatologija. Asociacija
tarp fizinio aktyvumo, fizinės ir psichinės sveikatos.
Sveikata apibrėžiama kaip bendra vertybė, užtikrinanti produktyvų ir kokybišką
kiekvieno individo ir bendruomenės gyvenimą. Tai rodo psichofizinę ir socialinę
gerovę, nes ją labai įtakoja ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Dinaminė kūno,
psichinio, emocinio ir socialinio individo turinio pusiausvyra atsispindi jo
prisitaikymo prie aplinkos ir funkcijų vykdymo gebėjimuose. Todėl sveikata yra
apibūdinama ne tik kaip ligos nebuvimas, bet ir pasitenkinimas, sėkmingas
problemų sprendimas ir visapusiška gerovė (PSO, 2008 m.).
Taip pat psichinė sveikata yra svarbi žmogaus vystymuisi ir gyvenimui. Įvairūs
tyrimai patvirtina geros psichinės sveikatos ir funkcionavimo svarbą, taip pat ir
patologijų nebuvimą, nustatant gyvenimo kokybę, kognityvinius gebėjimus,
fizinę sveikatą ir socialinį našumą (Huppert, 2005; Linley & Joseph, 2004;
Davydov, Stewart, Ritchie & Chaudieu, 2010 m .: Koželj, 2014 m.). Psichinės
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sveikatos pablogėjimas sukelia psichinius sutrikimus, kurie, kaip ir somatinės
ligos, sukelia kasdienius sunkumus ir stresą.
Fizinės ir psichinės sveikatos išsaugojimas ir (arba) palaikymas yra susijęs su
asmens gyvenimo būdu, jo fizinių poreikių tenkinimu, emociniais siekiais ir
socialinėmis, bei kultūrinėmis vertybėmis. Vienas iš efektyviausių gerovės
gerinimo būdų yra fizinis aktyvumas. Yra vis daugiau įrodymų, kad fizinis
neveiklumas ir sėdimas gyvenimo būdas yra tiesioginė daugelio lėtinių ligų
priežastis. Kita vertus, daugybė tyrimų rodo teigiamą reguliaraus mankštinimosi
poveikį medžiagų apykaitos ir psichikos sutrikimų, kuriuos dažnai sukelia
modernaus gyvenimo būdo lėtinis stresas, prevencijai ir gydymui. Šis teigiamas
poveikis, viena vertus, yra centrinis neuroendokrininis fizinio krūvio efektas,
kuris padeda sumažinti jautrumą stresui, bet kita vertus, ir periferinis
metabolinis poveikis (padidėjęs jautrumas insulinui). Taigi, reguliariai užsiimant
fiziniu aktyvumu visa gyvenimą, fizinis aktyvumas tampa prevencinė ir terapinė
priemonė, kuri savo ruožtu gerina gyvenimo kokybę. Svarbūs veiksniai yra fizinio
aktyvumo rūšis, kiekis ir intensyvumas, priklausantis nuo asmens sveikatos,
pajėgumo, norų ir tikslų. Pastebėta, kad teigiamas poveikis atsiranda
dalyvaujant vidutinio sunkumo aerobinėje veikloje, o per didelio intensyvumo
poveikis gali turėti neigiamą poveikį sveikatai, pvz., mirties rizikos, sukeltos
širdies ligų, padidėjimą ir padidėjusią susižalojimo riziką. Todėl fizinis aktyvumas
turi svarbų vaidmenį gydant ir sprendžiant lengvų ir vidutinių psichinės sveikatos
problemų ar psichinių ligų formas (daugiausia depresijos ir nerimo). Aerobinė
veikla paprastai sumažina nerimo ir depresijos simptomus (Mikša, 2015).
Reguliarus

dalyvavimas

sporte,

atsižvelgiant

į

santykinai

aukštą

fizinio

pasirengimo lygį, sumažina neigiamą streso poveikį, mažina nerimą, padidina
asmens nuotaiką ir gebėjimą veiksmingiau kontroliuoti nerimo ir depresijos
priežastis (Burnikas, Potočnik & Skočić , 2003). Tie, kurie mankštinasi reguliariai,
taip pat jaučiasi psichologiškai geriau, labiau pažengę ir rečiau susiduria su
depresijos ir nerimo simptomais (Koželj, 2014). Didelio intensyvumo fizinis
5
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aktyvumas

gali

būti

papildoma

terapija

atsiradus

patopsihologiniams

sutrikimams (Mišigoj ir kt., 2003), taip pat gali būti susijęs su tarpasmeninių
problemų ir agresyvių veiksmų sumažėjimu (Koželj, 2014). Dalyvavimas įvairioje
sporto veikloje dar labiau prisideda prie gerovės, padidina pasitikėjimą savimi,
emocinį savęs suvokimą ir saviraišką. Padidėjęs fizinis aktyvumas padidina
kompetencijos suvokimą ir gali būti naudingas paaugliams ugdant savigarbą.
Tyrimų rezultatai taip pat parodė, kad laisvalaikio veikla yra susijusi su mažesniu
psichikos sutrikimų, ypač nuotaikos ir nerimo, paplitimu, taip pat buvo
dokumentuotas psichinės sveikatos pagerinimas (Koželj, 2014).
Psichikos sutrikimų turinčių žmonių funkcionavimas priklauso ne tik nuo ligos
simptomų, bet ir nuo jų aktyvaus dalyvavimo, ir gyvenimo rolių ir užduočių
įvykdymo. Daugelis funkcinių gebėjimų, kognityvinių funkcijų ir simptomų gali
būti įtakoti reguliariu, individualizuotu dalyvavimu fizinėje veikloje. Keletas
tyrimų, pagrįstų nepageidaujamu vaistų poveikiu, kuris riboja motorinę veiklą,
pritaria fizinio aktyvumo teigiamam poveikiu smegenų struktūrai ir psichikos
sutrikimų turinčių žmonių veiklai, sveikatai ir gerovei (Švabas, 2016 m.).
Psichinės sveikatos kontekste sportas ir fizinis aktyvumas gali plėtoti socialinius
ryšius, savigarbą ir ateities planavimą. Epidemiologiniai tyrimai parodė, kad
fizinis aktyvumas gali turėti teigiamą poveikį psichinei sveikatai, taip pat buvo
įrodytas terapinis poveikis klinikinei ir neklinikinei populiacijai. Kai kurie tyrimai
netgi susiejo PA su psichinės patologijos vystymosi galimybėmis. Nepaisant šių
tyrimų, tikslus fizinio aktyvumo įtakos psichinei sveikatai mechanizmas dar nėra
įrodytas (Koželj, 2014). Bet kokiu atveju, geross psichologinės ir fizinės būklės
žmogus yra daug labiau kvalifikuotas įveikti streso veiksnius per savo biografinį
kursą ir taip palaikant savo sveikatą (fizinę ir psichinę).
Labai svarbus šiuolaikinio supratimo apie visus teigiamus sporto efektus ir
funkcijas aspektas yra įtraukties klausimas. Pirma, apibrėžimai ir paaiškinimai
apie tokias sąvokas kaip psichinė sveikata, fizinė ir protinė negalia yra svarbus
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veiksnys stebint sporto vaidmenį psichinei sveikatai - todėl reikia atlikti
lyginamąją apžvalgą, nagrinėjant naudą visiems. Taip pat reikia stebėti protą ir
fizinę būklę visuomeniniu ir moksliniu požiūriu ir (arba) sutarti dėl bendros
terminologijos. Daugelio tyrimų pagrindinis dėmesys skiriamas psichinės
sveikatos ir psichinių ligų konceptualizavimui, įvairūs autoriai įspėja būti
atsargiems, vartojant (protinių) ligų ir (sunkių ir ilgalaikių) psichinių ligų
terminus, nes tai gali padaryti etikečių priklijavimo efektą. (Carless & Douglas,
2010). Šiame politikos dokumente partnerystė neapibrėžia psichinės sveikatos
problemų "etapų" ar net "masto" kaip "labiau" ar "mažiau" svarbių. Tačiau
bendras skirtumas yra pabrėžiamas, žinant ir suvokiant skirtumą tarp (Zveza
Sožitje, 2018 m.):
• Psichinės ligos (be proto sutrikimų - savarankiško gyvenimo galimybės
ir ligų, tokių kaip depresija, nerimas, šizofrenija, kontrolė - žmonės gali kentėti
nuo skirtingų ligų lygių).
• Psichikos sutrikimai (terminas reiškia proto sutrikimus, sunkumus,
susijusius su intelekto sutrikimų spektru - mokymosi procesais, motoriniais ir
socialiniais gebėjimais).
Kita įdomi perspektyva – fizinio aktyvumo naudos fizinei ir protinei negaliai
palyginimas. Lyginamuoju požiūriu, fizinio aktyvumo naudos ryšiai skirtingiems
asmenims

yra

labai

diagnozuojamos

ir

svarbūs.
skirtingos

Žmonėms
fizinės

su

sveikatos

proto

sutrikimais

problemos,

dažnai

pavyzdžiui,

nutukimas, lėtinės ligos, t.y., padidėjęs kraujo spaudimas, cholesterolio kiekis ir
diabetas (Tempas, Frey in Stanish: Papež, 2010). Tai dar labiau pabrėžia tiksliai
pritaikyto fizinio aktyvumo svarbą.
Kita vertus, atsižvelgiant į fizinio aktyvumo naudą asmenims su fizine negalia,
būtina suprasti, toliau pateiktų poveikių naudą (neįgaliųjų pasaulis, 2017 m.):
• Mažesnis stresas
• Didesnis savarankiškumas
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• aukštesni pasiekimai švietimo ir profesinėje srityje
• Sumažėjusi priklausomybė nuo skausmo ir depresijos vaistų
• Mažiau antrinių sveikatos būklių (pvz., Diabeto, hipertenzijos)
Atsižvelgiant į pirmiau apibrėžtas sąvokas, du pagrindiniai fakoriai yra itin
svarbūs, kalbant apie fizinio aktyvumo indėlį ir naudą fizinių ir protinių sutrikimų
turintiems asmenims (Papež, 2010):
• Lygios galimybės: specialiosios olimpinės žaidynės, parolimpinės žaidynės;
• Individualių ir komandinių sporto organizavimo pobūdis (individualus ir
komandinis sportas – pusiausvyros radimas, kontroliavimas ir organizavimas,
grindžiami asmens priklausymo jausmu, socialine įtrauktimi, pavyzdžiui, žygiai
pėsčiomis, kempingas, plaukimas baidarėmis, važiavimas dviračiu ir tt)
Galiausiai, psichinė sveikata kaip gerovės būklė, į kurią neįtraukta nė viena iš
minėtų kategorijų, yra kryžkelėje, kai sprendžiamas bendras teigiamas fizinio
aktyvumo poveikis. Psichinė sveikata yra esminė visuomenės sveikatos dalis,
taigi ir skirtingose tarpsektorinėse politikos srityse, nes sportas apskritai suteikia
solidarumą, toleranciją, atsakomybę ir teigiamas socialines vertybes (ReNPŠ
2014 m. 14-23 d.).

Socialinė įtrauktis ir sportas
Sportas psichinei sveikatai
Sporto žaidimai teikia daug naudos psichinei sveikatai, įskaitant akivaizdžiai
pagerėjusią nuotaiką ir savigarbą (Miller, 2017). Sportas pagerina saugumo
jausmą, ramybę ir nuotaiką, taip pat sporto dėka žmonių socialiniai ir
psichologiniai gebėjimai yra tobulinami. Per fizinį aktyvumą ir sportą asmenys
įgyja pasitikėjimą savimi ir saugumo jausmą, susijusį su savimi ir visuomene.
Sportas gali būti psichinės terapijos forma asmenims, turintiems psichinių
sutrikimų ir depresiją, kadangi jis skatina savigarbą, teigiamą kūno įvaizdį ir
8
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savivertę. Dalyvaudami su kitais, žmonės taip pat gali patekti į teigiamą socialinę
aplinką, taip skatindami savo psichinę sveikatą. Fizinis aktyvumas taip pat gali
sumažinti kognityvinio nuosmukio riziką, atsirandančią dėl senėjimo, ir gali
sumažinti nerimą paaugliams (Cohen, 2017). Teigiamos savybės taip pat yra
sustiprinamos, pvz., požiūris į žmones, įsipareigojimai, emocijos, tokios kaip
pasitenkinimas, laimė ir liūdesio sumažėjimas, kurį sportininkai patiria per
sportą. Vaikai mokosi patirti pergalę ir pralaimėjimą, kaip dalį savo kasdienio
gyvenimo ir gali geriau susidoroti su visomis susijusiomis emocijomis,
teigiamomis ar neigiamomis.
Mankštinimasis stimuliuoja nuotaiką gerinančių neurotransmiterių ir smegenų
cheminių medžiagų, tokių kaip endorfinai, gamybą. Endorfinai - tai skausmą
malšinanti cheminė medžiaga, panaši į opiatus, kurie padeda jaustis gerai
(Miller, 2017 m.).
Asmenims, kurie dalyvauja sportiniuose renginiuose, dažniausiai geriau sekasi
mokykloje (Rush, 2017b). Mokiniai sportininkai gauna geresnius pažymius ir
aukštesnius testų rezultatus standartizuotuose egzaminuose. Jie taip pat rečiau
meta mokslus ir turi didesnę galimybę patekti į koledžą. Sportas ir fizinė veikla
turi teigiamą poveikį psichinei sveikatai mažinant depresiją ir gerinant
kognityvines funkcijas (Cohen, 2017). Scottsdale (2017 m.) ir kiti šios srities
mokslininkai pataria, kad norint sumažinti nerimo jausmą, reikia dalyvauti
sporto veikloje.
Cohen (2017) teigė, kad sportas gali skatinti ilgalaikį svorio mažėjimą ir padėti
išvengti svorio padidėjimo. Sportas pagreitina medžiagų apykaitą ir gali
padidinti raumenų kūno masę, deginti kalorijas ir atsikratyti riebalų pertekliaus.
Nors reikalingas fizinis aktyvumas priklauso nuo kūno tipo ir kalorijų kiekio,
sportas gali padėti žmogui išlaikyti sveiką svorį.
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Sportas gali padėti bet kokio amžiaus žmonėms išlaikyti ir pagerinti širdies ir
kraujagyslių sveikatą (širdį, plaučius ir kraujagysles). Fizinis aktyvumas gali
žymiai sumažinti vainikinių arterijų ligų ir insulto riziką, nes treniruočių metu
sumažėja cholesterolio kiekis, kuris sukelia kraujagyslių ligas. Didžiosios
Britanijos parlamentinės mokslo ir technologijų tarnybos duomenimis, maždaug
40 proc. mirčių, susijusių su širdies ligomis, taip pat yra susijusios su
nepakankamu fiziniu aktyvumu, nutukimu, stresu ir padidėjusiu kraujo
spaudimu. Sportas gali padėti spręsti visas šias fizines problemas, sumažinant
koronarinių ligų riziką maždaug 50 proc. (Cohen, 2017). Yra įprasta kontroliuoti
kūno svorį treniruočių mety, taip pasiekiama kūno pusiausvyra ir užtikrinama
sveikatos apsauga, apsaugomas kraujo tekėjimas ir kraujagyslės.

Sportas kaip papildomas gydymas
Užsiėmimas sportas gali padaryti asmenį stipresniu ir sveikesniu, taiop pat jis
prisideda nutukimo lygio mažinimo (Rush, 2017b). Aktyvūs žmonės turi
žemesnius diabeto ir aukšto kraujospūdžio lygius. Reguliarus sportas per sporto
programas, gali prisidėti prie geresnės širdies ir plaučių funkcijos. Vienas iš
fizinių privalumų yra tai, kad žmonės linkę sumažinti savo svorį ir įgyti raumenų,
to pasekoje jie atrodo geriau, kas pagerina savęs suvokimą (Scottsdale, 2017).
Sportas prisideda prie raumenų vystymosi, koordinavimo, širdies ir kraujagyslių
sveikatos, bei daugelio kitų privalumų, susijusių su ligų prevencija; fizinė veikla
gali padėti lėtinėms ligoms, įskaitant širdies ir kraujagyslių ligas, diabetą, vėžį,
hipertenziją, nutukimą, depresiją ir osteoporozę (Rush, 2017a). Įrodyta, kad
sporto ir treniravimosi dėka visų minėtų ligų rizika yra mažesnė. Pasak Jungtinės
Karalystės parlamento mokslo ir technologijų tarnybos, sportas gali sumažinti
storosios žarnos vėžio riziką iki 300 proc. Jis taip pat gali žymiai sumažinti
krūties vėžio riziką ir gali endometriumo ir plaučių vėžio riziką (Cohen, 2017).
10
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Apskritai sportas gerina sveikatą ir geresnį organizmo funkcionavimą visuose
segmentuose, tačiau konsultacijos su daktaru yra būtinos. Įsitraukimas į bet
kokio tipo fizinę veiklą ne tik suteikia fizinę naudą, pavyzdžiui, svorio kontrolę,
bet taip pat padeda užkirsti kelią tokioms ligoms kaip širdies ligos, 2 tipo cukrinis
diabetas ir kai kurios vėžio formos, tuo pačiu gerinant miegą ir didinant energiją
(Miller, 2017 m.).
Be to, sportininkus reguliariai apžiūri sportininkų gydytojai, todėl galimybė
anksčiau nustatyti visas įvairias ligas yra kur kas geresnė.
Sportas ir kita fizinė veikla turi daugybę privalumų fizinei sveikatai, įskaitant
geresnę kardiorespiratorinę ir raumenų būklę, kaulų sveikatą, ilgesnę gyvenimo
trukmę ir koronarinę sveikatą. Sportas taip pat gali padėti išvengti įvairių rūšių
vėžio ir svorio padidėjimo (Cohen, 2017) ir gali padėti vaikams išsivystyti
sveikus kaulus, stipresnes širdies ir kraujagyslių sistemas, bei stiprius plaučius
(Rush, 2017a).
Socialinė įtrauktis
Komandinis sportas yra socialinė veikla. Sportas gali teigiamai paveikti tiek
vaikus, tiek suaugusiuosius, suteikiant galimybes naudotis fizine veikla ir praleisti
laiką su bendraamžiais sveikoje aplinkoje (Rush, 2017b). Bendraudami su kitais
žmonės susiduria su socialinės sąveikos privalumais. Socialinė sąveika gali
sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką, mažinti socialinę izoliaciją ir sudaryti
galimybę susirasti naujų draugų ir pamiršti rūpesčius, kol linksminamasi su kitais
žmonėmis (Miller, 2017).
Sportas yra elementas, kuris padeda asmeniui lengvai ir greitai integruojantis į
socialinę sritį ir gali padėti žmogui lengviau ir kruopščiau vykdyti visas
visuomenės pareigas. Sportas yra ankstyvosios integracijos priemonė, ypač
vaikams, kuriems vystosi pripažinimo jausmas ir savivertė. Vaikams sportas gali
padėti kurti draugiškus santykius saugioje ir malonioje aplinkoje. Suaugusieji,
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kurie komandiniu sportu, taip pat turi galimybę sukurti draugystes,
centralizuotas aplink aktyvų gyvenimo būdą (Rush, 2017b). Komandinis sportas
ir rungtynės suteikia žmonėms galimybę bendrauti, užmegzti ryšį,
bendradarbiauti, taip yra sukuriami įvairūs socialiniai elementai, kurie padeda
kokybiškai bendrauti su kitais žmonėmis kasdieniame gyvenime.
Komandinės treniruotės ir varžybos suteikia sveikesnės ir aktyvesnės
socializacijos galimybes, palyginus su reguliaria sėdima veikla (Rush, 2017b).
Sportas, ypač komandinis, gali sukurti teigiamus santykius tarp dalyvių, emocijų
pasidalinimo jausmą ir tarpusavio pagalbą.
Sportas taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį kuriant vertybes, tokias kaip
atvirumas, komandinis darbas ir sąžiningumas (Rush, 2017b). Per sportą
žmonės ugdo sąžiningumo jausmą, bendradarbiavimą su kitais komandos
nariais, dalijimosi jausmą, gebėjimą atskirti gerą nuo blogo ir tt.

Asociacija tarp fizinės veiklos ir fizinės bei psichinės
sveikatos.
Manoma, kad reguliarus fizinis aktyvumas yra susijęs su pagerėjusia psichine
sveikata (Hamer & Chida, 2009). Fizinis aktyvumas gali atlikti svarbų vaidmenį
valdant lengvas ar vidutinio sunkumo psichinės sveikatos ligas, ypač depresiją ir
nerimą. Asmenys, kurie kenčia nuo depresijos, yra linkę būti mažiau fiziškai
aktyvūs, nei psichiškai sveiki asmenys. Tyrimų duomenys rodo, kad įsitraukimas
į aerobininę veiką ar jėgos treniruotes gali žymiai sumažinti depresijos
simptomus. Tačiau, nenustatyta, kad įprastinis fizinis aktyvumas, prie kurio
žmonės yra pripratę, užkirstų kelią depresijos atsiradimui. Nerimo simptomai ir
panikos sutrikimai taip pat palengvėja reguliariai mankštinantis, o naudingas
poveikis yra lygus meditacijai ar atsipalaidavimui. Apskritai, reaguliarus
mankštinimasis turi didesnį poveikį ūminiui nerimui, nei lėtiniam nerimui. Tyrimai
nagrinėjantys senyvo amžiaus žmones ir paauglius, sergančius depresija ar
nerimo sutrikimais, yra riboti, tačiau manoma, kad fizinis aktyvumas taip pat yra
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naudingas ir šioms populiacijoms. Tačiau pernelyg didelis fizinis aktyvumas gali
sukelti persitreniravimą ir sukelti psichologinius simptomus, kurie primena
depresiją.

Buvo

pasiūlyta

keletas

skirtingų

psichologinių

ir

fiziologinių

mechanizmų, kurie paaiškintų fizinio aktyvumo poveikį psichinės sveikatos
sutrikimams. Ateityje reikia gerai kontroliuoti tyrimus, siekiant mankštinimosi
naudą psichinei sveikatai įvairioms gyventojų grupėms, ir adresuoti tiesioginius
procesus, kurie lemia fizinio krūvio naudą psichinei sveikatai (Aluska, 2000).
Mankštinimasis gerina psichinę sveikatą, mažindamas nerimą, depresiją ir
neigiamą nuotaiką, keldamas savigarbą ir kognityvinę funkciją. Nustatyta, kad
mankštinimasis taip pat palengvina tokius simptomus kaip žema savigarba ir
socialinis atsiribojimas. Mankštinimasis yra ypač svarbus šizofrenija sergantiems
pacientams, nes šie pacientai jau turi aukštesnę nutukimo ir svorio padidėjimo
riziką, susijusią su antipsichoziniais vaistais, ypač su netipiniais antipsichotikais.
Pacientai,

sergantys

šizofrenija

ir

dalyvavę

3

mėnesių

fizinio

gydymo

programoje, parodė, kad pagerėjo jų svorio kontrolė, pranešta apie pagerėjusią
fizinę būklę, fizinę toleranciją, sumažėjusį kraujospūdžio lygį, padidėjusį
suvokiamą energijos lygį ir padidėjusią viršutinės kūno dalies, bei rankų jėgą.
Gauti šią naudą sveikatai pakanka trisdešimt minučių vidutinio intensyvumo
mankštinimosi, tokio kaip greitasis vaikščiojimas, 3 kartus per savaitę. Be to,
šios 30 minučių neprivalo būti nepaliaujamos. Manoma, kad trys 10 minučių
pasivaikščiojimai yra vienodai naudingi kaip ir 30 minučių (Fogarty, Happell &
Pinikahana, 2004).
Reguliaraus fizinio krūvio teikiama nauda, kurią turėtų pabrėžti ir paskatinti
kiekvienas psichinės sveikatos specialistas, gali būti tokia (Fogarty, Happell &
Pinikahana, 2004):
1. Pagerintas miegas
2. Didesnis susidomėjimas seksu

13

info@mensproject.eu

3. Patobulinta ištvermė
4. Streso sumažėjimas
5. Pagerinta nuotaika
6. Didesnė energija ir ištvermė
7. Sumažėjęs nuovargis ir padidėjęs psichinis budrumas
8. Svorio mažinimas
9. Sumažintas cholesterolio kiekis ir geresnė širdies ir kraujagyslių būklė.
Taigi psichinės sveikatos paslaugų teikėjai gali teikti veiksmingas, įrodymais
pagrįstas

fizinės

veiklos

intervencijas

asmenims,

sergantiems

rimtomis

psichinėmis ligomis. Dėl šios priežasties yra reikalingi gerai kontroliuojami
tyrimai, kad

konkreti psichinės sveikatos nauda būtų aiškiau išdėstyta tarp

įvairių gyventojų, taip pat reikia tiesiogiai adresuoti procesus, kurie lemia
psichinės sveikatos naudą.
Santykis tarp vyrų ir moterų psichinės sveikatos ir fizinio aktyvumo buvo
nagrinėjamas naudojant Škotijos sveikatos apklausas (Hamer, Stamatakis &
Steptoe, 2009). Buvo matuojama asmeniškai praneštas fizinis aktyvumas ir
pildomas Bendrosios sveikatos klausimynas (GHQ-12), siekiant gauti informaciją
apie esamą dalyvaujančių individų psichinę sveikatą. Dalyvių buvo 19842.
Rizikos įvertinimai pagal kiekvienos savaitės fizinės veiklos kategorijas buvo
apskaičiuoti naudojant logistinės regresijos modelius. Tyrėjai teigė, kad 3200
dalyvių patyrė psichologinį diskomfortą (remiantis 4, ar didesniu, rezultatų GHQ12 klausimyne). Bet kokia kasdienio fizinio aktyvumo forma buvo susijusi su
mažesne psichologinio diskomforto tikimybe, po pritaikymo prie amžiaus, lyties,
socialinės ekonominės grupės, šeimyninės padėties, kūno masės indekso,
ilgalaikių ligų, rūkymo ir apklausos metų. Buvo pastebėtas dozės ir atsako
santykis, su vidutiniu psichologinio diskomforto sumažėjimu fizinio aktyvumo
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dėka. Įvairios veiklos rūšys, tarp jų buitiniai darbai (namų ruošos darbai,
sodininkystė), vaikščiojimas ir sportas, visi buvo nepriklausomai susiję su
mažesne psichologinio diskomforto tikimybe, tačiau sporto srityje buvo
pastebėtas stipriausias poveikis.
Kirkcaldy ir kt. (2002 m.) nagrinėjo asociacijas tarp dalyvavimo ištvermės sporte,
savimonės, fizinės ir psichologinės sveikatos, bei bendrojo gyvenimo būdo
dideliame Vokietijos aukštųjų mokyklų studentų mėginyje. Beveik 1000 vokiečių
paauglių (14-18 metų amžiaus) buvo pateiktas išsamus klausimynas, skirtas
įvertinti nerimą - depresiją, priklausomybes, rūkymą ir alkoholio vartojimą,
pranešimus apie blogą fizinę sveikatą, savęs suvokimą, tėvų sutikimą ir
išsilavinimą. Tyrėjai teigė, kad reguliari ištvermės treniruočių praktika buvo
susijusi su palankesniu savęs suvokimu. Buvo glaudus ryšys tarp dalyvavimo
sporto veikloje ir asmenybės tipo, linkusio į narkotikų ir alkoholio atsispyrimą.
Mankštinimasis buvo susijęs su fizinės ir psichologinės gerovės balais. Reguliariu
fiziniu

aktyvumu

užsiimantiems

paaugliams

būdingi

žemesni

nerimo

ir

depresijos balai ir pastebimai mažesnis socialinio elgesio slopinimas, nei jų
mažiau veiklūs klasiokai. Tyrėjai padarė išvadą, kad aktyvus laisvalaikis ar
mankštinimasis gali palengvinti susirūpinimą, susijusį su kūno įvaizdžiu ir pakelti
savigarbą. Iš psichoterapijos pritaikymų perspektyvos, fizinis aktyvumas turi
daug teigiamų privalumų paaugliams. Tikėtina, kad skatinant geresnę fizinę
būklę, padidėjusį fizinį pajėgumą, sumažėjusią kūno masę ir skatinant
palankesnę kūno formą ir struktūrą, mankštinimasis suteiks daugiau teigiamų
socialinių atsiliepimų ir pripažinimo iš kolegų, o tai paskatins asmens tobulėjimą
ir palankesnį savęs suvokimą. (Kirkcaldy ir kt., 2002).
Suomijos mokslininkai ištyrė reguliaraus dalyvavimo fizinėje veikloje psichologinę
ir fiziologinę naudą. Tyrime apžvelgta asimiliacija tarp mankštinimosi dažnumo ir
keleto psichologinės gerovės priemonių, didelėje populiacijoje. Suomijos širdies
ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių tyrime iš viso dalyvavo 3403 dalyviai (1856
moterys ir 1547 vyrai), kurių amžius nuo 25 iki 64 metų. Be atsakymo į
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klausimus apie jų mankštinimosi įpročius ir suvoktą sveikatą bei fizinę būklę,
dalyviai taip pat pildė “Beck depresijos aprašą”, “būklės-bruožų pykčio skalę”,
“ciniško nepasitikėjimo skalę” ir “nuoseklumo aprašą”. Rezultatai parodė, kad
asmenys, kurie mankštinosi mažiausiai du ar tris kartus per savaitę, turėjo
žymiai mažiau depresijos simptomų, pykčio, ciniško nepasitikėjimo ir streso,
palyginti su tais, kurie mankštinosi rečiau ar visai nesimankštino. Be to,
reguliariai besimankštinantys asmenys manė, kad jų sveikata ir fizinė būklė yra
geresnė, negu rečiau besimankštinantys asmenys. Galiausiai tie, kurie bent du
kartus per savaitę mankštinosi, pranešė apie aukštesnį nuoseklumo lygį ir
stipresnį socialinės integracijos jausmą, nei tie, kurie mankštinosi rečiau.
Rezultatai parodė nuoseklų ryšį tarp sustiprintos psichinės gerovės ir reguliaraus
dalyvavimo fizinėje veikloje (Hassmén, Koivula & Uutela, 2000).
Kitas tyrimas buvo atliktas Belgijoje ("Asztalos", "De Bourdeaudhuij & Cardon",
2009 m.), Belgijos nacionalinės sveikatos apsaugos apklausoje dalyvavo 6803
suaugusieji, nuo 25 iki 64 metų. Keli logistinės regresijos analizės rezultatai
parodė, kad skirtingi intensyvumo lygiai charakterizavo fizinę veiklą, susijusią su
psichine moterų ir vyrų sveikata. Vyrams egzistavo atvirkštinės asociacijos tarp
dalyvavimo intensyvioje fizinėje veikloje ir depresijos, nerimo bei somatacijos
simptomų. Moterims egzistavo teigiamos asociacijos tarp vaikščiojimo ir
emocinės gerovės, ir atvirkštinės asociacijos tarp dalyvavimo vidutinio sunkumo
fizinėje veikloje ir somatacijos simptomų. Antriniai tyrimai patvirtino, kad
skirtumai tarp psichologinių skundų buvo reikšmingi aukšto intensyvumo fizinei
veiklai vyrams, ir vidutinio intensyvumo fizinei veiklai moterims, o emocinės
gerovės skirtumai buvo reikšmingi tik moterims. Bendrojoje populiacijoje, fizinio
aktyvumo - psichinės sveikatos ryšys visada buvo teigiamas, nepriklausomai nuo
veiklos intensyvumo. Vyrų atveju, jis susijęs su skundais (simptomai,
apčiuopiamas diskomfortas) ir aukštu fizinės veiklos intensyvumu. Moterims jis
susijęs su skundais, diskomfortu (pablogėjusi nuotaika, nerimas, pakitusi
gerovė), o optimalus fizinės veiklos intensyvumas yra lengvas.
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Babyak tyrimas (2000 m.) parodė, kad tarp asmenų, sergančių rimtu depresijos
sutrikimu, mankštinimasis yra susijęs su reikšminga terapine nauda, ypač jei
mankštinimasis tęsiasi laikui bėgant. Tyrime buvo įvertintas 156 suaugusiųjų
savanorių, kenčiančių nuo rimto depresijos sutrikimo, statusas praėjus 6
mėnesiams po 4 mėnesių trukmės aerobinės veiklos programos, sertralino
terapijos arba mankštinimosi ir sertralino derinio. Depresijos buvimas ir
sunkumas buvo įvertintas klinikiniu interviu, naudojant “diagnozės interviu
tvarkaraštį”, “Hamiltono depresijos vertinimo skalę (HRSD)“ ir “Beck depresijos
aprašą”. Pradiniai įvertinimai buvo atlikti po 4 gydymo mėnesių ir po 6 mėnesių
po gydymo (t. y. po 10 mėnesių). Tyrėjai nustatė, kad po keturių mėnesių, visų
trijų grupių pacientų būklė pagerėjo. Atsisakytų dalyvių dalis (t.y., tie, kurie
nebeatitiko rimto depresijos sutrikimo diagnostinių kriterijų ir turėjo HRSD
rezultatą <8), atitiko visas tris gydymo sąlygas. Tačiau, po dešimties mėnesių
fizinio aktyvumo asmenų grupė, turėjo reikšmingai sumažėjusį recidyvo dažnį
(p=0,01), palyginus su vaistų grupe. Pasibaigus gydymui, savavališkai ir toliau
sportuojantys asmenys, buvo asocijuojami su sumažėjusia depresijos diagnozės
tikimybe to laikotarpio pabaigoje (Babyak ir kt., 2000).
Ankstesni tyrimo rezultatai patvirtina, kad fizinis aktyvumas daro gerai žinomą
naudą kelioms lėtinėms ligoms, įskaitant koronarinę arterijų ligą, insultą, cukrinį
diabetą ir osteoporozę (Laurin, Verreault & Lindsay, 2001). Taip pat yra
įrodymų, kad fizinis aktyvumas gali atidėti kognityvinius nuostolius ir
pablogėjimus. Klinikinėse situacijose, fizinio aktyvumo teigiamas poveikis
vyresniojo amžiaus žmonių atminčiai ir kitiems pažinimo aspektams, nors ir
nenuosekliai, bet buvo patvirtintas. Keletas epidemiologinių tyrimų ištyrė fizinio
aktyvumo vaidmenį senyvų žmonių kognityvinių sutrikimų ir demencijos rizikai.
Atlikti kontroliniai tyrimai, kuriuose vartojami dažniausiai pasitaikantys atvejai
(Laurin, Verreault & Lindsay, 2001), patvirtino, kad mankštinimasis gali
apsaugoti nuo demencijos ir Alzhaimerio ligos.
Pirmiau minėti tyrimai gali įtikinti žmones, kad dalyvavimas reguliarioje fizinėje
veikloje ir mankštinimasis yra būtini vaisingam gyvenimui ir gyvenimo būdui. Be
fizinės naudos, mankštinimasis taip pat gali veiksmingai spręsti psichines ir
psichosocialines problemas. Žmonės, kurie reguliariai sportuoja, yra
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koordinuojami, kad būtų išvengta daugybės negalavimų ir trūkumų, ir kad būtų
efektyvesni, džiaugsmingesni, mėgautųsi gyvenimu, užmegstų daugiau
socialinių santykių ir tt (Lawrence, Segal & Smith, 2016). Taigi dauguma
šiandieninių psichologų rekomenduoja įsitraukti į fizinį aktyvumą, kad
įveiktumėte nerimą, depresiją, dirglumą ir kasdienį stresą.

Sporto/fizinės veiklos
turintiems žmonėms

privalumai

psichikos

sutrikimų

Žmogaus organizmas yra linkęs veikti. Sportas padeda siekti bendrojo lavinimo
tikslų. Išnagrinėjus šią sritį, sportas vertinamas kaip visa fizinė veikla, kuri
organizuojama siekiant prisidėti prie susijusių asmenų fizinio, psichomotorinio,
psichinio, emocinio ir socialinio vystymosi.
Turint tai galvoje, galima tikėtis, kad fizinė veikla imsis milžiniško vaidmens
žmogaus gyvenime. Tačiau pastarieji tyrimai rodo, kad taip nėra. Pavyzdžiui,
Jungtinėje Karalystėje atliktuose tyrimuose teigiama, kad tik trečdalis gyventojų
patenkina reikiamą fizinio aktyvumo lygį sveikai gyvensenai (Edmuds et al,
2013).
Sporto sąlygos, kad būtų naudingos žmonių sveikatai, apima ne tik fizinę areną,
bet ir psichologinę. Kaoukis ir Duhamel (2013) teigė, kad nepakankamas fizinis
aktyvumas gali sukelti depresiją, stresą ir rūkymą,

nutukimą, aukštą

kraujospūdį, atsparumą insulinui ir tt. Tačiau šios išvados yra susijusios su
žmonėmis, kurie yra suvokiami kaip "sveikos" psichinės ir fizinės gerovės. Taigi,
kokie yra fizinės veiklos padariniai psichinei sveikatai asmenims, turintiems
fizinių ar psichinių sutrikimų? Likusioje šio straipsnio dalyje mėginame aptarti
šiuos klausimus.
Sportas ir fizinė negalia
Sportas vaikystėje prisideda prie psichinės ir fizinės raidos (Chhun, 2012).
Suaugusiems sportas gali būti apsauga nuo širdies ir kraujagyslių ligų, virškinimo
ir kvėpavimo ligų, padidinti raumenų jėgą, ištvermę, galią, lankstumą,
pusiausvyrą ir koordinaciją (Kaukois, Duhamel ir 2013 m.).
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Vis dėlto sporto nauda neapsiriboja ties sveikais žmonėmis. Sportas taip pat
naudojamas fiziniams sutrikimams gydymui. Sportas parodo žmonėms, kad jų
gyvenimas nėra baigtas, kai jis/ji yra išrašomas iš ligoninės neįgaliojo vėžimėlyje
arba gimsta su negalia. Reabilitacijos metu žmogus gali prisitaikyti prie savo
naujojo gyvenimo ar gali sukurti savo gyvenimą (Rohwer, 2013 m.).
Sporto teikiama nauda, pavyzdžiui, tinkamas kraujo spaudimas, sustiprinti
raumenys ir koordinavimas, palengvina fizinį tobulėjimą ir susijusių asmenų
funkcionavimą (Rohwer, 2013 m.). Be to, fizinės veiklos programos remia
neįgaliuosius taip pat, kaip ir jų partnerius, neturinčius negalios (Jearsma, 2014
m.).
Kalbant apie sporto judėjimą fiziškai neįgaliems žmonėms, parolimpinis
judėjimas būtų puikus pavyzdys. Vadovaujamas Tarptautinio parolimpinio
komiteto (IPK), jis suteikia reikiamas sąlygas sportininkams suteikti daugiau
galimybių

kurti

lygiateisę

visuomenę,

kaip

nurodyta

atitinkamoje

IPC

tinklavietėje. Parolimpinės žaidynės suteikia fiziškai neįgaliems asmenims
galimybę dalyvauti, atsižvelgiant į jų asmeninį funkcionavimą ir kūno pažeidimus
pagal klasifikavimo sistemą.
Todėl kiekvienas individas su fizine negalia gauna jam tinkamą sporto šaką,
kurioje jis gali dalyvauti. Be to, sporto šaka ar sporto veikla, vykdoma
parolimpiados srityje, neturi likti tik laisvalaikio veikla, ji gali tapti mokama darbo
vieta šiems žmonėms. Taigi reikėtų pažymėti, kad IPC leidžia fiziškai neįgaliems
žmonėms sportuoti ir gauti už tai algą, o tai padeda jiems būti aktyvia
visuomenės dalimi ir remti save.
Sportas ir psichiniai sutrikimai
Remiantis tyrimais (Biddle, Fox & Boutcher, 2000) galima teigti, kad visada
buvo ryšys tarp fizinio aktyvumo ir žmogaus psichologijos ir psichinės sveikatos.
Šiuo požiūriu reikia persvarstyti PSO (2014 m.) ir “Lök and Lök” (2015 m.)
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pateiktą psichinės sveikatos apibrėžimą. Pirmiau minėta apibrėžta psichinė
sveikata yra būsena, kurioje asmenys demonstruoja savo psichinę gerovę;
palaiko savo kasdienį gyvenimą, nepriklausomai nuo to, kokia yra jų fizinė
sveikata. Tai būsena, kurioje galima intelektualiai funkcionuoti pagal savo
kasdienius poreikius (PSO, 2014; Lök & Lök, 2015).
Pirmasis ir geriausiai žinomas sporto poveikis psichologijai yra depresija.
Klinikiniai ir epidemiologiniai tyrimai parodė ryšį tarp fizinės veiklos ir nerimo,
bei depresijos simptomų sumažėjimo. Atsižvelgiant į tai, nustatyta, kad
aerobiniai pratimai lengvina depresijos simptomus. Todėl galime sekti
atitinkamus įrodymus ir teigti, kad sportas tiesiogiai susijęs su depresijos
gydymu (Karatosun, 2010) (Otto & Smiths, 2011).
Teigiamas sporto poveikis psichinei sveikatai gali būti pastebėtas ir sunkiems
psichiniams sutrikimams ir socialinėms problemoms. Pavyzdžiui, pagal Cameron
ir

MacDougall

(2000)

sportas

turi

įtakos

nusikalstamumo

mažėjimui

visuomenėje.
Apskritai sportas gali padėti žmonėms pagerinti jų psichinę sveikatą, stiprinti
pasitikėjimą savimi ir prisidėti prie teigiamo asmenybės vystymosi, stiprinti
bendravimą ir dalijimąsi. To pasėkoje vystosi motyvacija gyvenimui, teigiamos
asmenybės savybės, tokios kaip sąžiningumas, tolerancija ir bendradarbiavimas.
Šios funkcijos užtikrina psichinės sveikatos problemų turinčių asmenų socialinį
gyvenimą ir vietą visuomenėje. Kalbant apie fiziškai neįgalių žmonių aktyvumą,
reikėtų pridurti, kad sportas padeda jiems tiek stiprinti kūno jėgą, tiek
psichologinę gerovę, kaip ir žmonėms, turintiems psichinės sveikatos problemų.
Be to, sportas padeda jiems, kaip ir mums visiems, turėti gerą kraujo apytaką,
stiprinti raumenis, gerinti koordinaciją, mažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką.
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Be to, fizinė veikla vaidina svarbš vaidmenį "įgijant gyvenimo įgūdžius" (Hilary
Beeton, Rohwer, 2013 m.).

Sporto privalumai asmenims, turintiems fizinių ir psichinių
sutrikimų
Psichikos sutrikimų turinčių asmenų dalyvavimas sporte ir laisvalaikio veikloje
turi psichinę, socialinę, psichologinę ir fizinę naudą. Žinoma, kad sportas turi
įtakos psichinei ir fizinei žmonių raidai; tačiau tai nėra vienintelė fizinės veiklos
funkcija. Taip pat įrodyta, kad jie yra naudingi kaip terapijos ir reabilitacijos
metodas asmenims, turintiems fizinių ir psichinių sutrikimų.
Kai kurie sporto renginiai naudojami neįgaliųjų asmenų reabilitacijai ir poilsiui.
Sportas yra dar labiau paplitęs, kaip papildomas tradicinių fizinės terapijos
metodų gydymas.

Fizinio aktyvumo naudos palyginimas tarp fiziškai neįgalių
žmonių ir psichinės sveikatos problemų turinčių žmonių
Kitas svarbus dalykas - sportas užtikrina socialinius santykius. Dalyvavimas
sporto veikloje remia neįgalius žmones, norint įgyti savimonės, būti integruotam
į socialinį gyvenimą ir ugdyti teigiamą socialinį elgesį. Be to, jei neįgalūs
asmenys, kurie patiria depresinę nuotaiką, dalyvauja sporto veikloje, jų nuotaika
yra pagerinama. Tačiau socialinė sporto nauda psichinei sveikatai ir fiziškai
neįgaliems žmonėms skiriasi.
Remiantis tyrimais, sportas padeda žmonėms pagerinti nuotaiką, nes organizmas
pagamina endorfiną. Tokiu būdu žmonės su psichinės sveikatos problemomis
gali atsipalaiduoti, jų stresas ir nerimas sumažėja. Sportas taip pat padeda
išlaikyti psichinius įgūdžius, tai padeda žmonėms sutelkti dėmesį, todėl sportas
yra labai rekomenduojamas mokiniams ir studentams, kurie turi dėmesio
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trūkumo

sutrikimą

ir

hiperaktyvumo

sutrikimą

(ADHD).

Tačiau

nauda

neapsiriboja ties gerove. Ypač komandinis sportas padeda žmonėms labiau
įsitraukti į visuomenę ir atsikratyti socialinės stigmos.
Nagrinėjant sporto socialinę naudą fiziškai neįgaliems žmonėms, turėtume
pridurti, kad komandinis sportas skatina bendradarbiavimą ir konkurenciją, o tai
suteikia šiems žmonėms galimybę būti apsuptiems kitų žmonių, ir būti aktyviais
visuomenės nariais.

Palyginimas ir rekomendacijos
Šio politikos dokumento taikymo srityje buvo atlikta supaprastinta tyrimo
pateiktos informacijos analizė. Pagrindinis tikslas buvo nustatyti, ar galima
įrodyti sporto naudą skirtingoms (sveikatos) kategorijoms.
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Poveikio

ir

galimų

sutapimų

palyginimas

pateikiamas

lentelėje:
Categories
of
observation

1.

Physical health

2.

o

Increase in
production of
mood-enhancing
neurotransmitters
and brain
chemicals
(endorphin)

o

Overview of
benefits
(positive
effects of
PA)

o

Weight loss

o

Reduction of
anxiety and stress

o

Improvement of
cardiovascular
health reducing
the risk of:
coronary disease
and stroke,
reducing the
levels of
cholesterol

o

Improved
endurance,
muscular force,
flexibility, power,
balance

o

Lower obesity
rates

o

Risk of cancer

o

Less depression,
anger cynical
distrust

o

Social integration

o

Diminishing the
risk of cognitive
impairment,
dementia

Mental
illness/Mental
health in
general
Positive mood

o

Improved selfesteem

o

Positive
perception of
body image
and self-worth

o

Decrease in
risk of
cognitive
decline

o

Reduction of
anxiety,
depression

o

Increase in
social
interaction to
reduce stress
and enhance
mood

o

Wight control

o

Reduced
blood
pressure

3.

Mental
disorder

4.

Physical
impairment

o

Improvement
of
coordination

o

o

Weight
control

o

o

Improvement
of chronical
states (blood
pressure,
etc.)

Important
factor of
rehabilitation
process
Similar/equal
positive
effects as in
1st and 2nd
category:

o

Positive
effects when
included in PA
without
“competition”

o

Building on
personal
contempt,
sense of
belonging,
social
inclusion

o
•
Less stress
•
More
independence
•
Higher
achievement
in education
and
employment
•
Reduced
dependency
on pain and
depression
medication
•
Fewer
secondary
medical
conditions
(i.e., diabetes,
hypertension)

Todėl galutinės išvados ir rekomendacijos yra pagrįstos duomenų palyginimu ir
pateikiamos toliau:
1. Reguliarus dalyvavimas sporte, atsižvelgiant į gana aukštą fizinio pasirengimo
lygį, sumažina neigiamą streso poveikį, mažina nerimą, tuo pačiu padidina
asmens nuotaiką ir gebėjimą veiksmingiau spręsti nerimo ir depresijos jausmų
priežastis

(Burnikas,

Potočnik

&

Skočić,
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priežasties
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rekomenduojamos grupinės veiklos. Per grupines sesijas asmuo yra labiau
atsipalaidavęs, bendraudamas su kitais žmonėmis tinkamai vykdo užduotą
užduotį, padidina treniravimosi trukmę ir pasiekia aukštesnių rezultatų.
2. Svarbūs veiksniai yra fizinio aktyvumo rūšis, kiekis ir intensyvumas,
priklausantis nuo asmens sveikatos, pajėgumų, norų ir tikslų. Žmonės su
psichiniais ir fiziniais sutrikimais, turėtų gauti mažiausiai 150 minučių per savaitę
vidutinio intensyvumo arba 75 minučių per savaitę intensyvaus aerobinio
aktyvumo, ar lygiaverčio vidutinio stiprumo ir intensyvumo aerobinio aktyvumo
derinio, jei tai leidžia jų gebėjimai ir sveikata.
3. Asmenys, kurie serga depresija, yra linkę būti mažiau fiziškai aktyvūs, nei
depresija nesergantys individai. Tyrimų duomenys rodo, kad įsitraukimas į
aerobinę veiklą ar jėgos treniruotes gali žymiai palengvinri depresijos
simptomus. Energingas ir intensyvus aerobinis aktyvumas reiškia, kad asmens
kvėpavimas tampa sunkus ir greitas, o širdies ritmas šiek tiek pakyla. Dirbant
tokiu lygmeniu, asmuo negalės pasakyti daugiau nei keleto žodžių, nesustojus
įkvėpti, asmuo turėtų nustoti sportuoti pasijustęs blogai. Rekomenduojama
pasirinkti vidutinio intensyvumo treniruotę. Vidutinis intensyvus aerobinis
aktyvumas reiškia, kad dirbate pakankamai stipriai, kad padidintumėte širdies
susitraukimų dažnį ir prakaito išsiskyrimą. Vienas būdas atskirti, ar asmuo dirba
vidutiniu intensyvumu, jei jis vis dar gali kalbėti, bet negali dainuoti dainos
žodžių. Veiklos, kurios reikalaujia vidutinio intensyvumo pastangų daugumai
žmonių, pavyzdžiai:
• greitasis ėjimas
• vandens aerobika
• balso ir linijos šokiai
• važiavimas dviračiu lygiu paviršiumi ar keliomis kalvomis
• dvigubas tenisas
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• žoliapjovės stūmimas
• plaukiojimas baidarėmis
• Tinklinis.
4. Fizinis aktyvumas gali žymiai sumažinti vainikinių arterijų ligų ir insulto riziką,
nes treniruočių metu sumažėja cholesterolio kiekis, kuris sukelia kraujagyslių
ligas. Didžiosios Britanijos parlamentinės mokslo ir technologijų tarnybos
duomenimis, maždaug 40 proc. mirčių, susijusių su širdies ligomis, susijusios su
nepakankamu fiziniu aktyvumu, nutukimu, stresu ir padidėjusiu kraujo
spaudimu. Sportas gali padėti spręsti visas šias fizines problemas, mažinant
koronarinės ligos riziką maždaug 50 proc. (Cohen, 2017). Negalią turintys
suaugusieji turėtų kreiptis į savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėją, kad
gautų informacijos dėl fizinio aktyvumo kiekio ir tipų, kurie yra tinkami pagal jų
gebėjimus.
5. Asmenims, turintiems psichinių ar fizinių sutrikimų, rekomenduojama
apsisaugoti, naudojant tinkamą įrangą ir sportą, ieškant saugios aplinkos,
saugios vietos ir pakankamai vietos pratimams atlikti.
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