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Santrauka

Tikslas. Įvertinti intervencijas, stiprinančias darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovę.
Medžiaga ir metodai. Psichikos sveikatą ir gerovę skatinančių intervencijų vertinimas atliktas vadovaujantis tyrimo metodologija, kuri pateikta Jungtinės Karalystės Nacionalinio sveikatos ir priežiūros meistriškumo instituto (NICE)
parengtose visuomenės sveikatos gairėse Nr. 22 „Psichikos gerovės skatinimas darbe“. 1990–2007 m. NICE surinkti
mokslo įrodymai papildyti 2007–2015 m. publikuotais mokslinių tyrimų rezultatais. Mokslinių straipsnių paieška atlikta
duomenų bazėse naudojant raktinius žodžius: workplace, mental health, mental wellbeing, employees, job satisfaction,
prevention, stress management ir kt. Tyrimų metodologinis tikslumas ir kokybė įvertinti vadovaujantis NICE tyrimų kokybės vertinimo įrankiu. Darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovę stiprinančios intervencijos suskirstytos į organizacinio
ir individualaus lygmens intervencijas.
Rezultatai. Įvertintos 35 (iš jų 23 kontroliuojamuose ne atsitiktinių imčių) tyrimuose aprašytos darbo / organizacinės
tvarkos keitimo, vadovų mokymų, darbo pamainų arba darbo tvarkos keitimo, paramos arba mokymų, siekiant gerinti
įgūdžius ar darbo vaidmenį, organizacinio lygmens intervencijos. Taip pat įvertintos 59 (iš jų 38 ne atsitiktinių imčių) tyrimuose pristatytos streso įveikos mokymų, konsultavimo ir terapijos, relaksacijos ir fizinio aktyvumo, sveikatos stiprinimo
ir kitos stresą mažinančios individualaus lygmens intervencijos.
Reikšminiai žodžiai: darbuotojai, psichikos sveikata, psichikos gerovė, pasitenkinimas darbu, prevencija, streso
valdymas.

ĮVADAS

Europos psichikos sveikatos ir gerovės pakte skatinama imtis darbo organizavimo, organizacinės kultūros ir vadovavimo praktikos gerinimo veiksmų darbo
vietose [1].
Europos darbo sąlygų tyrimo (2010) (EWCS, European Working Conditions Survey) duomenimis,
20 proc. Europos darbuotojų nustatytas žemas psichikos gerovės lygis ir jie turėtų būti tiriami dėl galimos
depresijos [2]. Pagal šiame tyrime taikytą psichikos
gerovės indeksą (WHO-5, Mental Well-being index)
Lietuvos darbuotojų prasčiausias psichikos gerovės
rodiklis – net 41 proc. dirbančių asmenų mūsų šalyje būdingas žemas psichikos gerovės lygis. Be to,
tik apie 12 proc. Lietuvos darbuotojų labai patenkinti
savo darbo sąlygomis, Europoje – kas ketvirtas [2].
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Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Psichikos
sveikatos veiksmų plane 2013–2020 m. Europos Sąjungos (ES) šalims narėms ir tarptautiniams bei nacionaliniams partneriams siūloma diegti psichikos
sveikatos stiprinimo ir prevencijos strategijas. Tarp
kitų aspektų čia nurodoma, kad svarbu sudaryti sveikas gyvenimo ir darbo sąlygas, įskaitant darbo organizavimo gerinimą ir įrodymais pagrįstos streso valdymo schemos viešajame ir privačiajame sektoriuose
diegimą [3].
Užsienio autoriai pažymi, kad nemažai įmonių supranta streso valdymo intervencijų svarbą. Tokia intervencija – bet kokia veikla ar programa, inicijuota
įmonės, kuria siekiama arba sumažinti su darbu susijusius stresą keliančius veiksnius, arba padėti darbuotojams sumažinti šių veiksnių poveikio negatyvius
padarinius [4]. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) antrosios Europos įmonių
apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2)
duomenimis, Lietuvoje tik apie 24 proc. įmonių, kuriose dirba daugiau nei 19 darbuotojų, turi su darbu
susijusios streso prevencijos veiksmų planą, o, pvz.,
2015/4(71)

53

LIT ER AT ŪRO S A PŽ VA LGO S

Jungtinėje Karalystėje tokius veiksmų planus turi
57 proc. įmonių [5].
R. Karasekas pasiūlė išskirti dvi psichosocialinių
intervencijų darbe kategorijas: organizacinio lyg
mens intervencijas, kuriomis siekiama pakeisti psichosocialinę darbo aplinką, ir individualaus lygmens
intervencijas, kuriomis siekiama pakeisti darbuotojų
elgseną ir pagerinti jų prisitaikymą prie psichosocia
linės darbo aplinkos. Kadangi pašalinti nesveikos
darbo aplinkos priežastis norima organizacinėmis
intervencijomis, siūloma šioms intervencijoms teikti
pirmenybę [6]. Požiūris, kad organizacinės intervencijos gali turėti ilgiau trunkantį poveikį darbuotojų
sveikatai, išreiškiamas ir PSO Profesinės sveikatos
globalioje visiems strategijoje [7].
Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 m. plėtros metmenyse siūloma įgyvendinti šiuolaikinėmis
mokslo žiniomis pagrįstus visuomenės psichikos
sveikatos stiprinimo, psichikos sutrikimų prevencijos metodus, siekiant užkirsti kelią savižudybėms,
prievartai, psichologinėms krizėms [8]. Atsižvelgiant į tai, kad mūsų šalyje dažniausios darbingo
amžiaus asmenų savižudybės, Lietuvos sveikatos
2014–2025 m. programoje raginama daugiau dėmesio skirti saugiai ir sveikai psichosocialinei darbo
aplinkai [9]. Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos, ypač depresijos, savižudybių, alkoholio vartojimo, streso darbe ir psichologinio smurto apraiškų
paplitimo, pasitenkinimo darbu ir gyvenimu rodik
liai, lyginant su kitomis ES šalimis, kelia susirūpinimą. Pastaraisiais metais daugėja moksliniais
tyrimais pagrįstų psichosocialinės darbo aplinkos
ir darbuotojų psichikos sveikatos sąsajų įrodymų,
tačiau vis dar stokojama pagrįstų žinių, kokiomis
priemonėmis šią problemą spręsti. Todėl šios pub
likacijos tikslas – remiantis 1990–2015 m. moksliniais įrodymais įvertinti intervencijas, stiprinančias
darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovę.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODIKA

Higienos institutui įgyvendinant projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo
sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ atliktas visuomenės sveikatos technologijos
„Darbuotojų psichikos gerovė: intervencijos, stiprinančios darbuotojų psichikos sveikatą“ vertinimas.
Psichikos sveikatą ir gerovę skatinančios intervencijos vertintos vadovaujantis Jungtinės Karalystės Nacionalinio sveikatos ir priežiūros meistriškumo instituto (toliau – NICE) visuomenės sveikatos gairėse
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Nr. 22 „Psichikos gerovės skatinimas darbe“ parengta tyrimo metodologija [10]. Šios gairės pasirinktos
atsižvelgiant į tai, kad jos atitinka griežtus AGREE II
[11] kokybės reikalavimus gairėms, o moksliniai įrodymai rinkti vadovaujantis PRISMA [12] kriterijais.
NICE visuomenės sveikatos gairių Nr. 22 rengėjai
1990–2007 m. tyrimų paiešką atliko Allied and Complementary Medicine (AMED), Applied Social Science Index and Abstracts (ASSIA), Cumulative Index
of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL),
Cochrane Central Register of Controlled Trials,
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR),
Current Contents Search, Database of Abstracts of
Reviews of Effectiveness (DARE), EMBASE, EPPI
Centre Databases, Health Management Information
Consortium. Comprises King’s Fund Database and
DH-Data database (HMIC), INGENTAconnect, MEDLINE, National Research Register, PsychINFO,
SIGLE: System for Information on Grey Literature
in Europe, Sociological Abstracts, Health Economics
Evaluation Database (HEED), NHS EED, Econlit ir
kt. bazėse. Iš viso rasta 7 731 bibliografinis įrašas.
1990–2007 m. NICE mokslo įrodymus papildėme 2007–2015 m. publikuotų mokslinių tyrimų rezultatais. Tyrimų paiešką atlikome Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos prenumeruojamose arba
individualiems vartotojams prieigą suteikiančiose
duomenų bazėse: MEDLINE (per PubMed), PsycINFO, CENTRAL, CDSR, DARE, EPPI Centre, INGENETAconnect, HEED, NHS EED, Econlit. Pagrindiniai naudoti raktiniai žodžiai: workplace, mental health, mental wellbeing, employees, job satisfaction,
prevention, stress management ir kt. Kiekvienai duomenų bazei buvo pritaikyta individualizuota paieškos
strategija. Iš viso radome 4 578 bibliografinius įrašus.
Technologijos vertinimo aprėptis nustatyta ir pagrindiniai sisteminės mokslinės literatūros apžvalgos
klausimai suformuluoti vadovaujantis PICO metodu
[13]. Elektroniniai paieškos įrašai sutvarkyti naudojant RefWorks programą. Straipsnių atranką pagal tyrimų įtraukimo ir atmetimo kriterijus ir atrinktų viso
teksto straipsnių tyrimų analizę atliko keturi tyrėjai,
dirbę poromis.
Tyrimų pirminė ir antrinė atranka atlikta taikant
tyrimų įtraukimo (tyrimo populiacija – dirbantys
asmenys, intervencija vykdyta darbe, tyrimų rezultatai publikuoti 1990–2015 m., tyrime naudoti validūs metodai rezultatams įvertinti, tyrimų duomenys
pateikti anglų kalba) ir atmetimo (psichikos sveikatos būklė, kai reikia farmakologinio gydymo ir /
ar psichosocialinės korekcijos, potrauminio streso
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sutrikimų tyrimai, bedarbių tyrimai, tiriamųjų iki
16 metų amžiaus tyrimai, tyrimo rezultatai pristatyti
ne anglų kalba, disertacijos, profesinei saugai ir sveikatai riziką keliančių veiksnių tyrimai, tyrimo populiacija – karo tarnybą atliekantys asmenys, tyrimai,
kuriuose psichikos gerovė nėra pagrindinis intervencijos tikslas, nedirbančiųjų populiacijos tyrimai, tiriamoji populiacija pakartotinai priimta į darbą, yra
ilgalaikėse nedarbingumo atostogose, reabilitacijoje,
tyrime naudoti nevalidūs metodai rezultatams įvertinti, tyrimai, kuriuose lyginamos grupės negali būti
reikšmingai palygintos) kriterijus.
Mokslinių publikacijų atrankos procesas ir kiekvieno vertinimo etapo rezultatai pateikti 1 pav. Jame nurodytas bendras straipsnių skaičius, skliaustuose – 2007–
2015 m. publikuotų straipsnių skaičius. Iš viso į analizę
įtraukta 90 straipsnių, kuriuose aprašyti 94 tyrimai.
Rinkta informacija apie tyrimus, dalyvius, intervencijas, veiksmingumo vertinimo rodiklius ir tyrimų rezultatus.

Į sisteminę apžvalgą įtrauktų tyrimų metodologinis
tikslumas ir kokybė įvertinti vadovaujantis NICE tyrimų
kokybės vertinimo įrankiu: ++ (aukšta) – atitinka visus
arba daugumą tyrimų kokybės kriterijų ir tikėtina, kad tokio tyrimo rezultatai arba išvados negali būti kitokie nei
pateikti; + (priimtina) – atitinka kai kuriuos tyrimų kokybės kriterijus ir mažai tikėtina, kad tokio tyrimo rezultatai
arba išvados gali būti kitokie nei pateikti; – (žema) – neatitinka nė vieno arba atitinka tik kelis tyrimų kokybės
kriterijus ir įmanoma, kad tokio tyrimo rezultatai arba
išvados gali būti kitokie nei pateikti ir gali keistis.
Vadovaujantis NICE metodologija intervencijos
išskirtos į du lygmenis ir devynis tipus: organizacinio lygmens (darbo / organizacinės tvarkos keitimo;
vadovų mokymų; darbo pamainų arba darbo tvarkos
keitimo; paramos arba mokymų, siekiant gerinti įgūdžius ar darbo vaidmenį) ir individualaus lygmens
(streso įveikos mokymų; konsultavimo ir terapijos;
relaksacijos ir fizinio aktyvumo; sveikatos stiprinimo
ir kitos stresą mažinančios) intervencijos.

Paieškos rezultatai
N = 12 309 (4 578)
Pašalinti besidubliuojantys
straipsniai N = 103 (102)
Bendras rezultatas
N = 12 206 (4 476)
Pagal pavadinimą ir santrauką
atmesti straipsniai N = 11 743 (4 354)
Pagal pavadinimą ir santrauką
įtraukti straipsniai N = 463 (122)
Neįtraukti straipsniai, jų atmetimo priežastys N = 374 (99)

Rankiniu būdu
rastas straipsnis

Straipsniai, įtraukti į sisteminę
apžvalgą N = 90 (23)

• Tyrimai, kurių pagrindinis tikslas
nėra psichikos gerovė n = 119 (33)
• Disertacija n = 55
• Tyrime nebuvo kontrolinės grupės
n = 38 (6)
• Tyrime netaikyta intervencija
n = 25 (1)
• Per nustatytą laiką nepavyko gauti
straipsnio n = 19 (7)
• Bandomieji tyrimai / tyrimo protokolas n = (15)
• Straipsnis parašytas kita nei anglų
kalba n = 14
• Kito pobūdžio straipsniai n = 10
• Tiriamoji populiacija nėra darbuotojai n = 9
• Pasikartojantis straipsnis n = 9 (8)
• Straipsnis peržiūrėtas tik dėl papildomų šaltinių n = 8
• Sisteminė apžvalga neatitiko įtraukimo / atmetimo kriterijų n = 22 (20)
• Intervencijos aprašymas be tęstinio
stebėjimo rezultatų n = 4

• Tyrimai, kuriuose naudoti individualūs metodai n = 4 (1)
• Aprašomojo tipo tyrimai n = 3
• Tiriamiesiems taikytas farmakologinis tyrimas n = 3 (2)
• Ekonominiai tyrimai n = (3)
• Tiriamoji populiacija pakartotinai
priimta į darbą, nedarbingumo
atostogose, reabilitacijoje n = (2)
• Tiriamoji populiacija – karo tarnybą
atliekantys asmenys n = 2
• Intervencinio modelio įvertinimas
n=2
• Maišančių veiksnių tyrimas n = 1
• Aprašomi rizikos valdymo metodai
n=1
• Matuoti tik fiziniai rodikliai n = 1
• Neatlikti rodiklių matavimai prieš
intervenciją n = 1
• Neaiškus tiriamųjų įtraukimas n = 1
• Tyrimų rezultatai publikuoti
1996 m. n = (1)

1 pav. Tyrimų atrankos schema
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REZULTATAI

Organizacinio lygmens psichikos sveikatą ir gerovę
skatinančios intervencijos nagrinėtos 35 tyrimuose
(1 lentelė), iš jų 23 – kontroliuojami ne atsitiktinių
imčių, 11 – kontroliuojami atsitiktinių imčių ir 1 –
prieš ir po tyrimas. 6 tyrimai įvertinti kaip aukštos
kokybės (++), 16 – priimtinos (+) ir 13 – žemos kokybės (–) (1 lentelė). Vienas dažniausių šių intervencijų komponentų – aktyvus darbuotojų dalyvavimas
(dialogas). Darbuotojams suteikiama galimybė aktyviai dalytis patirtimi ir idėjomis, susijusiomis su
psichikos gerovės darbe gerinimu. Įmonės organizacinio vieneto (pvz., skyriaus) darbuotojams suteikta
galimybė identifikuoti svarbiausius psichikos gerovę
mažinančius veiksnius, kolektyviai sukurti veiksmų
planą ir jį vykdyti. Įgyvendinant išgrynintas priemones buvo diegiami darbo / organizacinės tvarkos,
darbo proceso ir darbo laiko pokyčiai. Kitas dažnas
organizacinio lygmens intervencijų komponentas –
mokymai. Tai darbo užduočių atlikimo ir organizacijos vertybių sistemos gerinimo, socialinių gebėjimų
ir lyderystės mokymai, psichosocialinės darbo aplinkos gerinimo mokymai, bendravimo įgūdžių tobulinimas, streso valdymas (įvairūs streso įveikos mokymai), išgyvenamo streso ir perdegimo mažinimas,
darbo vaidmenų aiškumo didinimas. Taip pat organizuoti sveikos gyvensenos ir ergonomikos mokymai,

fiziniai pratimai, apribotas rūkymas. Mokymai, kurie
vyko nuotoliniu būdu arba mokymų klasėse, buvo
skirti darbuotojams ir vadovams bei moderatoriams.
Individualaus lygmens psichikos sveikatą ir gerovę skatinančios intervencijos analizuotos 59 tyrimuose (2 lentelė), iš jų 38 – kontroliuojami atsitiktinių imčių, 21 – kontroliuojamas neatsitiktinių
imčių tyrimas. 11 tyrimų buvo aukštos (++), 34 –
priimtinos (+), 14 – žemos (–) kokybės. Tyrimuose
taikyti įvairūs intervencijų komponentai, dažniausiai mokymai, kurių metu vyko tiek teoriniai, tiek
aktyvūs praktiniai užsiėmimai, streso valdymo
programos, taikoma kognityvi elgesio terapija.
Vykdytas individualus ir organizacinis konsultavimas, sveikos gyvensenos programos, transcendentinė meditacija, joga, masažai, relaksacija, buvo
atliekami akių nujautrinimo pratimai, kuriama
pramoginė muzika ir įgyvendinami kiti intervencijų komponentai (2 lentelė). Darbuotojams buvo
siunčiami elektroniniai laiškai, telefonu skatinta
taikyti programas, siekti tikslų, dalyta dalijamoji
medžiaga, tyrimų dalyviai buvo telkiami į paramos
ir paskatinimo grupes, rengiami neformalūs susitikimai. Taip pat taikytas piniginis skatinimas –
užmokestis už dalyvavimą, apmokėtos kelionės.
Skatinta dalyvių savikontrolė, išmoktas technikas
jie taikė savarankiškai namuose ir darbe.

1 lentelė. Organizacinio lygmens intervencijų aprašymas
Intervencijų
kategorija

Tyrimų
skaičius

Darbo /
organizacinės
tvarkos keitimas
[14–31]

Vadovų mokymai
[32–37]
Darbo pamainų
arba darbo tvarkos
keitimas
[38–40]
Parama arba
mokymai, siekiant
gerinti įgūdžius ar
darbo vaidmenį
[41–50]
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Tyrimo tipas ir kokybė

Intervencijų komponentai
(intervenciją taikiusių tyrimų skaičius)

Mokslo įrodymai

17

Dialogas su darbuotojais (16);
esamos situacijos analizė (6); darbo /
2 kontroliuojami atsitiktinių imčių organizacinės / tvarkos pokyčiai (7);
darbo vietų stebėjimas (3); darbuotojų
tyrimai: 1/+, 1/–.
15 kontroliuojamų ne atsitiktinių mokymai (8); tiesioginių vadovų mokymai
(1); moderatorių mokymai (1); sveikos
imčių tyrimų: 6/+, 9/–.
gyvensenos skatinimas (2); grįžtamasis
ryšys (4).

Intervencijos yra veiksmingos
mažinant darbuotojų patiriamą
stresą, perdegimą ir emocinį
išsekimą.

6

5 kontroliuojami atsitiktinių imčių
Vadovų mokymai internetu (2); vadovų
tyrimai: 3/++, 1/+, 1/–.
mokymai gyvai (4); vadovų mokymų
1 kontroliuojamas ne atsitiktinių
stebėjimas (2); grįžtamasis ryšys (1).
imčių tyrimas: 1/++.

Vadovų mokymai gali sumažinti
darbuotojų patiriamą stresą.

3

3 kontroliuojami ne atsitiktinių
imčių tyrimai: 2/+, 1/–.

Pamainų rotavimo sistemos keitimas
(1); kasmetinės atostogos (1); holistinės
slaugos sistemos taikymas (1).

Tyrimų rezultatai parodė teigiamą
darbo pamainų arba darbo tvarkos
keitimo intervencijų poveikį
darbuotojų psichikos gerovei.

9

4 kontroliuojami atsitiktinių imčių
tyrimai: 2/++, 2/+.
4 kontroliuojami ne atsitiktinių
imčių tyrimai: 4/+.
1 prieš ir po tyrimas: 1/–.

Praktiniai užsiėmimai (5); teoriniai
mokymai (5); darbuotojų poreikio /
patiriamo streso įvertinimas (2); vadovų
mokymai (1); informacinių technologijų (IT)
paramos sistema (1); sveikatos stiprinimo
veikla (1); veiksmo plano sukūrimas (1).

Darbuotojų psichikos gerovę
teigiamai veikia darbo įgūdžių
gerinimo arba darbo vaidmens
aiškumo didinimo mokymai.
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2 lentelė. Individualaus lygmens intervencijų aprašymas
Intervencijų
kategorija

Streso įveikos
mokymai
[24, 51–77]

Konsultavimas
ir terapija
[19, 22, 78–80]

Relaksacija ir
fizinis aktyvumas
[61, 81–91]

Sveikatos stip
rinimas
[50, 92–96]

Kitos intervencijos
[97–103]

Tyrimų
skaičius

Tyrimo tipas ir
kokybė

Intervencijų komponentai
(intervenciją taikiusių tyrimų skaičius)

Mokslo įrodymai

29

Sveikos gyvensenos programa (3); specialios psichologinės programos / technikos (11); teoriniai mokymai
15 kontroliuojamų at(18); aktyvūs praktiniai užsiėmimai (20); nuotoliniai
sitiktinių imčių tyrimų:
mokymai (4); individualus konsultavimas (6); tolesnis
3/++, 9/+, 3/–.
konsultavimas (2); dalijamoji medžiaga (9); el. laiškai
14 kontroliuojamų ne
(7); kompiuterizuota širdies raumens stebėsena (2);
atsitiktinių imčių tyrisavikontrolė (1); asmens veiksmų planas (3); skammų: 2/++, 5/+, 7/–.
bučiai telefonu (3); piniginis skatinimas (2); paramos
grupės (4).

Nustatytas teigiamas taikytų įvairių
streso įveikos mokymų intervencijų
poveikis. Daugialypiai mokymai,
aprėpiantys streso pažinimą ir suvokimą, streso mažinimo ir įveikos
būdus ir streso valdymo įgūdžių
formavimą, gali būti veiksmingi
mažinant patiriamą bendrą stresą ir
stresą darbo vietoje.

5

3 kontroliuojami atsitiktinių imčių tyrimai:
3/+.
2 kontroliuojami ne
atsitiktinių imčių tyrimai: 1/+, 1/–.

Savikontrolė (1); mokymai (teoriniai ir praktiniai) (4);
informavimas el. laiškais (1); individualus konsultavimas ir terapija (4); organizacinis konsultavimas (1);
diskusijos (2); organizaciniai pokyčiai (2).

Konsultavimo ir terapijos intervencijos mažina darbuotojų perdegimą,
stresą, nerimą, psichologinį diskomfortą, didina darbuotojų savigarbą
ir pasitikėjimą savimi, esant stresinėms situacijoms.

12

10 kontroliuojamų
atsitiktinių imčių tyrimų: 1/++, 9/+.
2 kontroliuojami ne
atsitiktinių imčių tyrimai: 1/++, 1/+.

Savikontrolė (2); mokymai: teoriniai ir praktiniai
užsiėmimai (6); dalijamoji medžiaga: garso / vaizdo
(3); relaksacija (5); masažas / prisilietimo terapija (3);
transcendentinė meditacija (1); joga (1); fiziniai pratimai (4); savarankiški užsiėmimai (3); poilsio pertraukėlės (1); socialinė paramos grupė (1).

Relaksacija ir kompleksiškas masažo, relaksacijų ir socialinės paramos
taikymas teigiamai veikia darbuotojų
psichikos sveikatą. Yra pagrįstų
įrodymų, kad aktyvūs fiziniai pratimai
ir transcendentinė meditacija mažina
stresą darbo vietoje.

6

5 kontroliuojami atsitiktinių imčių tyrimai:
1/++, 3/+, 1/–.
1 kontroliuojamas ne
atsitiktinių imčių tyrimas: 1/–.

Tikslo išsikėlimas (3); savikontrolė (2); konsultavimas
(3); mokymai (4); informavimas (3); praktiniai streso
valdymo užsiėmimai (2); socialinė parama (2); sveikos
mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas (1); grįžtamasis
ryšys (1); organizacinio lygmens komponentai (1).

Internetu teikiamos sveikatos stip
rinimo intervencijos gali sumažinti
darbuotojų patiriamą stresą, tačiau
vertinti tik trumpalaikiai rezultatai.

7

5 kontroliuojami atsitiktinių imčių tyrimai:
1/++, 3/+, 1/–.
2 kontroliuojami ne
atsitiktinių imčių tyrimai: 2/++.

Mokymai: teoriniai ir praktiniai užsiėmimai (3); laiškai
su patarimais (1); ekspresyvaus rašymo sesijos (2);
akių nujautrinimo pratimai (1); pramoginės muzikos
kūrimas ir laisvalaikio skaitymas (1).

Ekspresyvaus rašymo, pramoginės
muzikos kūrimo ir akių judesių
nujautrinimo intervencijos trumpam
sumažina stresą.

APIBENDRINIMAS

Darbuotojų psichikos sveikatai stiprinti gali būti taikomos įvairios intervencijos, t. y. bet kokios veiklos
ar programos, kurias inicijuoja pačios įmonės, organizacijos ir įstaigos, siekdamos sumažinti su darbu
susijusių stresą keliančių veiksnių poveikį darbuotojams arba padėti patiems darbuotojams sumažinti neigiamas tokio poveikio pasekmes. Darbdaviai,
kurie rūpinasi savo darbuotojų gerove, ne tik gerina
savo organizacijos įvaizdį, bet ir patiria mažesnes
personalo sveikatos priežiūros išlaidas, išvengia
galimo bylinėjimosi, didina savo įmonės konkurencingumą, išsaugo savo darbuotojus darbo vietose,
mažina neatvykimo į darbą dėl ligos atvejų skaičių.
Psichikos gerovę patiriantys darbuotojai yra labiau
įsipareigoję savo organizacijai, labiau patenkinti
darbu, pasižymi didesniu produktyvumu ir geriau
atlieka darbą. Atliktas psichikos sveikatą stiprinančių intervencijų darbe vertinimas leido apibendrinti

užsienio tyrėjų pateikiamus mokslo įrodymus apie
tai, kurios intervencijos yra veiksmingos stiprinant
darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovę.
Analizuojant duomenis apie veiksmingas intervencijas, ypač išryškėjo keli intervencijų komponentai, kurie pasižymi darbuotojų psichikos gerovę
stiprinančiu poveikiu.
Diegiant organizacinio lygmens intervencijas darbo vietose, identifikuojamos stresą darbe keliančios
sritys, keičiama organizacinė struktūra, darbo procesas ir / arba rengiami mokymai apie darbo užduočių
atlikimą ir organizacijos vertybių sistemos gerinimą
bei stebimas veiksmų įgyvendinimas. Tikėtina, kad
tokio pobūdžio intervencijos gali turėti teigiamą poveikį darbuotojų psichikos sveikatai ir gerovei. Diegiant minėtas intervencijas svarbu atkreipti dėmesį į
šiuos aspektus:
• tinkamai valdyti organizacinius pokyčius, kad
darbuotojai nepatirtų papildomo streso;
2015/4(71)
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• įtraukti visų lygių darbuotojus, suteikiant galimybę aptarti darbe kylančias problemas siūlant jų
sprendimą, kad visi darbuotojai suvoktų intervencijų tikslus;
• išsiaiškinti stresą darbe keliančius veiksnius
ir / arba suvokiamas ilgalaikio nedarbingumo
priežastis.
Rekomenduojama organizuoti streso darbe valdymo mokymus vadovams. Svarbu, kad vadovų mokymai apimtų tiek streso valdymo žinių, tiek praktinių
įgūdžių tobulinimą. Vadovų dalyvavimas tokiuose
mokymuose gali sumažinti tiesiogiai jiems pavaldžių
darbuotojų patiriamą stresą, pagerinti sprendimų priėmimą darbovietėje ir, tikėtina, dalyvavusių vadovų
psichikos gerovę.
Rekomenduojama darbuotojams organizuoti streso įveikos mokymus, kurie apimtų tiek teorinius, tiek
praktinius aspektus – streso pažinimą ir suvokimą,
streso mažinimo ir įveikos būdus, streso valdymo
įgūdžių formavimą. Žinotina, kad žinių apie stresą
įgiję darbuotojai lengviau pastebi ir atpažįsta patiriamą stresą ar stresines situacijas darbe, todėl jų streso
lygis gali padidėti. Taip pat rekomenduojama organizuoti darbuotojų mokymus, kurie skirti darbo įgūdžiams (pvz., bendravimo su klientais / pacientais),
karjeros planavimui ir valdymui, bendradarbiavimo
su kolegomis įgūdžiams gerinti.
Psichologinio konsultavimo ir terapijos intervencijos, pagrįstos įvairiomis kognityviosios elgesio terapijos formomis, yra veiksmingos gerinant darbuotojų psichikos gerovę. Įrodyta, kad teigiamą įtaką
darbuotojų psichikos gerovei turi tokie užsiėmimai,

kaip fizinio aktyvumo pratimai, relaksacija ir meditacija, joga, masažas, ekspresyvus rašymas, trumpalaikė akių judesių nujautrinimo intervencija,
grupiniai darbuotojų pokalbiai. Veiksmingos gali
būti ir programos, kuriomis skatinamas darbuotojų
inovatiškumas.
Teigiamą poveikį turi darbuotojų fizinės ir psichikos sveikatos stiprinimo veiklos, kurioms gali būti
priskiriami ir praktiniai streso valdymo užsiėmimai.
Tikėtina, kad sveikatos rizikos veiksnių įvertinimas
gali paskatinti darbuotojus gyventi sveikiau. Ištirta,
kad sveikatos stiprinimo programos veiksmingesnės
tada, kai jos diegiamos jaunesniems darbuotojams
ir kai yra intensyvesnio pobūdžio (pvz., užsiėmimai
vyksta kiekvieną savaitę).
Lanksčių darbo sąlygų intervencijos, kurių metu
darbuotojai dalyvauja sprendžiant dėl darbo sąlygų, gali turėti teigiamą poveikį darbuotojų sveikatai. „Suspaustos“ darbo savaitės (kai visos savaitės numatytos darbo valandos yra atidirbamos per
trumpesnį dienų skaičių, pvz., vietoj penkių dienų
dirbama keturias) gali pagerinti pamaininį darbą
dirbančių asmenų sveikatą bei jų darbo ir asmeninio
gyvenimo pusiausvyrą. Be to, pamaininį darbą dirbančių darbuotojų, pvz., policijos pareigūnų, darbo
laiką rekomenduojama rotuoti remiantis moksliškai
pagrįstomis teigiamą poveikį darbuotojų psichikos
gerovei turinčiomis pamainų rotavimo sistemomis, kaip antai Otavos 35 dienų pamainų rotavimo
sistema.
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Interventions promoting employees‘ mental health and
well-being
Jūratė Tamašauskaitė1, Lolita Pilipavičienė1, Rūta Markevičė1, Dovilė Šorytė1, Vilija Kuodytė1, Aušra Grigošaitienė1,
Marius Strička2, Birutė Pajarskienė1
1
Institute of Hygiene, 2Lithuanian University of Health Sciences

Summary

The aim of the study. To assess interventions promoting
employees‘ mental health and wellbeing.
Material and methods. Interventions were assessed by
adapting public health guidelines No. 22 “Promoting mental
wellbeing at work” prepared by the National Institute for
Health and Care Excellence (NICE). Scientific evidence
of 1990-2007 collected by NICE was updated by adding
results of scientific research published in 2007-2015.
Data search in various databases was conducted using
keywords such as workplace, mental health, mental wellbeing, employees, job satisfaction, prevention, stress
management, etc. NICE checklist for research quality
appraisal was used. Interventions promoting mental
health and well-being were divided into two groups:
organizational level and individual level interventions.
Results. We assessed 35 studies (23 RCT) regarding
organizational level interventions (interventions on
change of work/organizational procedures; management

training; change of working shifts or work procedures;
support or training aimed at improving skills or work
role) and 59 studies (38 non RCT) regarding individual
level interventions (interventions on training to cope with
stress; counselling and therapies; relaxation and physical
activities; health promotion; other interventions reducing
stress).
Keywords: mental health, mental well-being, em
ployees, job satisfaction, prevention, stress management.
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