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Depresija – būtiska problēma COVID-19 pandēmijas laikā 
pasaulē 

v Depresijas izplatība 9,2% līdz 25,5% 2,3

v Ekonomiskās grūtības, bezdarbs, vientulība, hroniskas somatiskas saslimšanas, mazkustīgs 
dzīvesveids, jaunāks vecums, slikta miega kvalitāte, dzīvesvieta ir saistīti ar depresiju 4-7
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v PVO brīdinājusi, ka COVID-19 pandēmija un tās mazināšanai noteiktie sociālie un ekonomiskie
ierobežojumi var būtiski ietekmēt iedzīvotāju psihisko veselību, kā rezultātā var paaugstināties
depresijas izplatība, alkohola un narkotiku lietošana, paškaitējuma vai pašnāvnieciskas uzvedības
epizodes 1

1. https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/data-and-resources/mental-health-and-covid-19 (accessed August 19, 2020)
2. Stanton, R., et al  (2020). International Journal of Environmental Research and Public Health.
3. Solomou, I., & Constantinidou, F. (2020). International Journal of Environmental Research and Public Health 
4. Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Psychiatry Research, 112954.doi:10.1016/j.psychres.2020.112954
5. Becerra-García JA, et al. Rev Esp Salud Publica. 2020;
6. Gualano, M. R., et al. (2020). International Journal of Environmental Research and Public Health, 
7. Alonzi, S., La Torre, A., & Silverstein, M. W. (2020). Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(S1).
8. Sønderskov, K. M., et al. (2020). Acta Neuropsychiatrica, 
9. Guo Y, et al (2020)J Med Internet Res 2020;22(8):e20328



Pētījuma mērķis

v Noskaidrot depresijas un distresa izplatību Latvijas vispārējā populācijā ārkārtas situācijas laikā
saistībā ar COVID-19 epidēmiju un ar to saistītos faktorus, kā arī ar izmaiņām emocionālajā sfērā
attiecībā uz garastāvokli un spēju priecāties, salīdzinot ar laiku pirms ārkārtas situācijas
izsludināšanas, asociētos faktorus.
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vStarptautiska anketa (Mental Health Sector of the Pan-Hellenic Medical Association's Institute for
Scientific Research)

vReprezentatīva interneta aptauja veikta no 6. jūlija līdz 27. jūlijam 2020 Latvijas iedzīvotāju vecuma
grupā no 18 līdz 74 gadi.

Pētījuma metodes



Pētījuma metodes
v Depresija tika noteikta, izmantojot CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale)
v Klīniskā depresija noteikta, ja CES-D kopējā punktu summa 23/24 + algoritms
v Distress noteikts, ja CES-D kopējā punktu summa 23/24 vai algoritms 
v Paša ziņota depresija pagātnē noteikta, uzdodot jautājumu: «Vai Jums kādreiz ir bijusi kāda 

nopietna psihiskās veselības problēma, kuras dēļ Jūs vērsāties pie psihoterapeita vai cita 
psihiskās veselības speciālista vai ārstējāties ar  medikamentiem?»

v Garastāvokļa izmaiņas tika noskaidrotas, uzdodot jautājumu: «Kā ir mainījies Jūsu garastāvoklis 
un spēja priecāties par lietām, salīdzinot ar laiku pirms COVID-19 ārkārtas situācijas?»

v RASS (Risk Assessment of Suicidality Scale) skala izmantota pašnāvības domu un uzvedības 
noteikšanai 

v Izmaiņas pašnāvības domās tika noteiktas, uzdodot jautājumu: «Vai  ir mainījusies jūsu tendence 
domāt par nāvi un / vai pašnāvību, salīdzinot ar laiku pirms ārkārtas situācijas saistībā ar 
COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanu?»

v Neatkarīgo mainīgo lielumu proporcijas vai vidējās vērtības pētījuma grupās tika salīdzinātas,
izmantojot Chi-square testu un ANOVA.

v Lai noteiktu saistību starp neatkarīgajiem un atkarīgajiem mainīgajiem, tika veikta vienfaktora lineārā
regresijas analīze, tika veikta turpmāka daudzfaktoru regresijas pakāpeniska regresijas analīze, lai
izveidotu modeli, kurā iekļauti nozīmīgākie veicošie mainīgie.
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Rezultāti (Kopējā izlase 2608 respondenti)
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13,5

5,7

Distress Depresija

19.2%

CES-D
Cronbach’s α =0,84

Vecums

Distress 41,8 (+/- 14,3)

Depresija 39,4 (+/- 14,6)



Depresija un distress ārkārtas stāvokļa laikā
respondentiem ar/bez ziņotas depresijas pirms tā
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6,8

20,1

4,4

21,6

Nē Jā

Depresija pagātnē 

Distress ārkārtas stāvokļa laikā
Depresija ārkārtas stāvokļa laikā 

P<0,001



Domas par pašnāvību ārkārtas stāvokļa laikā
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P<0,001

RASS
Cronbach’s α =0,93



Dažādu faktoru saistība ar izmaiņām garsastāvoklī un 
depresiju vai distresu ārkārtas stāvokļa laikā (multiplā 

regresija, atainoti statistiski ticamie dati)
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Faktors
Izmaiņas garastāvoklī
(No Ļoti pasliktinājās uz 
Ļoti uzlabojās) R2=0,087

Depresija vai distress
R2=0,224

Dzimums 
Vīrieši vs sievietes 0,01 --

Vecums (pieaug) -- - 0,082
Cilvēku skaits mājsaimniecībā (pieaug) -- - 0,042
Veselības pašvērtējums (no Lieliska uz 
Slikta)

- 0,083 0,116

Ir tuvs radinieks vai aprūpētājs 
cilvēkam, kurš ir augstā riska grupā (Jā
vs Nē)

-- 0,045

Ir kādreiz bijusi nopietna psihiskās 
veselības problēma (Jā vs Nē) -- - 0,114
Ir bijusi depresija pagātnē (Nē vs Jā) -- 0,059
Bailes saslimt ar COVID-19 (no Nē līdz 
Ļoti izteikti bail) - 0,069 0,082 



Dažādu faktoru saistība ar izmaiņām garsastāvoklī un 
depresiju vai distresu ārkārtas stāvokļa laikā (multiplā 

regresija, atainoti statistiski ticamie dati)
(1)
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Faktors

Izmaiņas garastāvoklī
(No Ļoti pasliktinājās uz 
Ļoti uzlabojās) 
R2=0,087

Depresija vai distress
R2=0,224

Izmaiņas attiecību kvalitātē ar citiem 
ģimenes locekļiem (no Izteikti 
pasliktinājās uz Izteikti uzlabojās)

0,141 - 0,093

Ikdienas ierastās kārtības uzturēšana 
(no Nē līdz Skaidri ievēroju) 0,07 - 0,134

Finansiālais stāvoklis ārkārtas stāvokļa 
laikā (no Bija daudz grūtāk nekā iepriekš 
līdz Bija daudz vieglāk)

0,165 - 0,114

Pašnāvības mēģinājumi pagātnē (no
Nekad līdz vairāk nekā 3 reizes) - 0,087 0,119

Apzināti paškaitējumi pagātnē (no
Nekad līdz vairāk nekā 3 reizes) -- 0,072

Izmaiņas reliģiskajās/garīgajās 
pārdomās (no Nē līdz ļoti izteikti) -- 0,107



Šādiem faktoriem nebija saistības nedz ar izmaiņām 
garastāvoklī, nedz ar depresiju vai distresu
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v Izglītības līmenis
v Nodarbinātības saglabāšana ārkārtas stāvokļa laikā
v Hronisku somatisku saslimšanu esamība

v Pavadītais laiks ārpus mājsaimniecības iemeslu dēļ, kas nebija saistīti ar darbu
v Viedoklis par pietiekama informācijas apjoma saņemšanu par veikto pasākumu nepieciešamību
v Konflikti ar pārējiem ģimenes locekļiem ārkārtas situācijas laikā 



Secinājumi
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v Tika noteikti primārie dati par ārkārtas stāvokļa ietekmi attiecībā uz klīnisko depresiju, distresu un
izmaiņām garastāvoklī

v Ir noskaidrots, ka ģimenes faktoram, ekonomiskai stabilitātei un ikdienas ierastās kārtības
saglabāšanai ir būtiska no depresijas un distresa pasargājoša loma

v Tika noteikta iedzīvotāju riska grupa, kura ārkārtas situāciju laikā varētu būt vairāk pakļauta klīniskai
depresijai vai distresam – cilvēki, kuriem pagātnē ir bijušas nopietnas psihiskas problēmas,
pašnāvības uzvedība, kuru vispārējā veselība pasliktinās, kuri pauž izteiktas bailes inficēties ar
COVID-19 un nomirt tā dēļ un kuri ir tuvinieki vai aprūpētāji indivīdiem augstā inficēšanās riska grupā

v Datu analīze turpinās…



Paldies!


