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Temos aktualumas
• Lietuva vis dar išlieka viena 

pirmųjų pasaulyje pagal 
savižudybių skaičių [1] ir alkoholio 
suvartojimą [2].

• Taip pat Lietuvoje, lyginant su 
kitomis Europos valstybėmis, 
įvyksta daugiau tyčinių sužalojimų 
ir mirčių jaunimo tarpe [3].

___________________________________________________________________________________
[1] https://www.rferl.org/a/suicide-rates/28963273.html
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_alcohol_consumption_per_capita
[3]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Crude_death_rates_for_young_people_aged_15-29_years,_2005_and_2015_(number_of_deaths_per_100_000_young
_people)_BYIE18.png&oldid=382831
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Temos aktualumas

• DBT (Dialektinė Elgesio Terapija) yra taikoma žmonėms, kurie kenčia nuo probleminio 
elgesio - savęs žalojimo, agresijos kitų atžvilgiu, piktnaudžiavimo medžiagomis, valgymo 
sutrikimų. Programa, vykdoma Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre skirta asmenims, 
kuriems dėl įgūdžių stokos sunku keisti probleminį elgesį. DBT padeda ugdyti 
dėmesingumą, bendravimo įgūdžius, reguliuoti jausmus, spręsti problemas [5]. 

___________________________________________________________________________________
[5] Infomedziaga. Dialektinė elgesio terapija Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre 2020 08 19.pdf



Darbo tikslas ir uždaviniai
• Tikslas: įvertinti dialektinės elgesio terapijos programos poveikį psichikos sveikatos 

sutrikimų turintiems asmenims. 

• Uždaviniai:

1. Išnagrinėti tyrimo dalyvių demografinius duomenis.

2. Įvertinti Dialektinės Elgesio Terapijos efektyvumą.

3. Palyginti atskirų CORE – OM anketos komponentų skirtumą prieš ir po Dialektinės 

Elgesio Terapijos.



Metodika
• 2020-2021 m. raštu buvo apklausti asmenys, dalyvavę dialektinės elgesio terapijos programoje 

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre. Apklausas asmenys pildė prieš pradėdami programą ir po 

jos.  

• Apklausą sudarė 34-ių teiginių klinikinių rezultatų vertinimo anketa CORE-OM. Ši anketa vertina 

patiriamus distreso kintamuosius - subjektyvi gerovė, problemos/simptomai, funkcionavimas, rizika. 

Teiginiai vertinami balais nuo 0 iki 4. 

• Statistinei duomenų analizei naudotos Microsoft Excel 2010 ir IBM SPSS 26.0 programos. Duomenys 

laikyti statistiškai reikšmingais, kai p < 0,05. 



Rezultatai
• Iš viso buvo surinktos 25 porinės anketos (prieš pradedant DBT programą ir po jos).

• Tiriamųjų amžiaus vidurkis 25,9±0,5 metų. 

16,0%

84,0%



Rezultatai

• W komponentas – subjektyvi gerovė (angl. well-being): p = 0,009, M (prieš) = 10,73, M 
(po) = 7,73; t(df) = 2,89(21);

• P komponentas – problemos/simptomai (angl. problems): p = 0,002, M (prieš) =  32,14, M 
(po) =  23,32; t(df) = 3,44(21);

• F komponentas – funkcionavimas (angl. functioning): p = 0,007, M (prieš) =  25,32, M (po) 
= 19,32; t(df) = 3,02(21);

• R komponentas – rizika (angl. risk): p = 0,012, M (prieš) =  6,59, M (po) =  4,14; t(df) = 
2,77(21);



Išvados

1. Analizuojamoje imtyje didesnę dalį sudarė moterys. 

2. Rezultatai rodo, kad po Dialektinės Elgesio terapijos sumažėjęs patiriamas distresas yra 

statistiškai reikšmingas. 

3. Atskirose CORE – OM klausimyno komponentuose pokytis prieš ir po Dialektinės Elgesio 

Terapijos yra statistiškai reikšmingas. 


