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� Depresijas traucējumi sastopami 350 miljoniem cilvēku 
visā pasaulē (PVO, 2015).

� Trauksmes traucējumi – 16% iedzīvotāju visā pasaulē
(Hovenkamp-Hermelink, Riese, Veen, Batelaan, Penninx, 
Schoevers, 2016).

� Ēšanas uzvedība ir saistīta ar indivīda emocionālo 
stāvokli, piemēram, depresiju vai trauksmi (Fox, Gross, 
Rudser, Foy, Kelly, 2015).



� Iepriekš Latvijā nav veikts šāds pētījums studentu 
izlasē.

� Mērķis: Noskaidrot, vai depresija un trauksme 
prognozē ēšanas uzvedību.

� Šis pētījums tiek veikts valsts pētījumu programmas, 
apakšprojekta Nr.5.8.2. ietvaros.



� Depresijas traucējumiem raksturīgs – skumjas, 
uzbudināts garastāvoklis, iztukšotības izjūta, kognitīvas un 
somatiskas izmaiņas, kas ietekmē funkcionēšanu (APA, 
2013).

� Trauksmes traucējumiem raksturīgs – bailes, nemiers, 
uzmācīgas domas, šaubas, spriedze, svīšana, reibonis, trīce, 
paaugstināts asinsspiediens, strauja sirdsdarbība (APA, 
2013).



� Ēšanas uzvedība – kvantitatīva un kvalitatīva 
uzņemtās pārtikas izvēle.

� Ēšanas uzvedības veidi:
1) emocionālā ēšana,
2) reakcija uz ārējiem ēdiena kairinātājiem,

3) atturīga ēšana (Poinhos, Oliveira, Correia, 2015).



� Dalībnieki: 50 Rīgas Stradiņa universitātes studentes (vid.vec. 
25 g.).

� Instrumenti:
1) Sociāldemogrāfisko datu aptauja – vec., izgl. līm., ķerm. 

svars, auguma garums, fizi. akt. līm. u.c.

2) „Latvijas klīniskais personības tests” (LKPT). Autori –
V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens. 664 
apgalvojumus, Likerta skala: 0 (nepiekrītu) - 3 (piekrītu). 9
subskalas .



3) „Holandiešu ēšanas uzvedības aptauja” (Dutch Eating 
Behaviour Questionnaire”) (DEBQ). Autore – Tatjana van 
Strien,1986; adaptēja I. Majore Dūšele, I. Vāverniece, 2009. 
33 apgalvojumi, 5 punktu Likerta skala: 1(nekad) - 5(ļoti 
bieži). 3 subskalas:1) Emocionālā ēšana, 2) Reakcijas uz 
ārējiem ēdiena kairinātājiem un 3) atturīga ēšana.

▶ Procedūra: Aptaujas tika ievietotas interneta mājas lapā un 
izsniegtas papīra formātā, saskaņojot ar RSU ētikas 
komiteju.



Depresijas, trauksmes un ēšanas uzvedības 
(emocionālās ēšanas) sakarības studentēm.



� Depresijas un trauksmes traucējumi prognozē
ēšanas uzvedību.

� Nepieciešams sniegt atbalstu studentiem, lai 
mazinātu depresijas un trauksmes traucējumu 
rādītājus.

� Ierobežojumi – maza izlase, nav abi dzimumi. 

Pētījums tiek turpināts lielākā respondentu izlasē.




