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Depresija un trauksme
augstskolas studentiem

Inese Sadauska
2020.gada 27.februāris

Lekcijas 
plāns

 Depresijas un trauksmes traucējumu galvenie 

simptomi un raksturojums

 Depresijas un trauksmes cēloņi un 

palaidējmehānismi

 Mehānismi, kas uztur depresiju un trauksmi

 Ko darīt: 

 lai mazinātu traucējumu veidošanās riskus

 kad depresija vai trauksme pamanīta

Studentu 
psihiskā
veselība  Pieaug alkohola un citu atkarību izraisošu vielu lietošana studentu vidū 

(Hingson et al., 2005)

 Pieaug depresijas gadījumu skaits jauniešu vidū (The American College Health 

Assoaciation, 2006, 2007) – diagnosticēta 10% ASV studentu (Wolfram, 2010)

 LR 2016.g. sūdzības par depresiju paudušas 7% siev. un 5,8% vīr. vecumā no 15-24 

g., kā arī 3,9% sieviešu un 6,7% vīriešu vecumā no 25-34 g. (SPKC, 2017)

 Pieaug pašnāvību skaits jauniešu vidū (Kisch et al., 2005) 

 LR 2016.g. izdarītas 264 pašnāvības, 19% no tām paveikuši cilvēki vecumā no 20-

34 g. (SPKC, 2017)

 Trauksme  ir lielākā studējošo grūtība (48,2% studējošo ASV, Flynn et al., 2019):

 1/3 studējošo izjūt ļoti izteiktas bailes uzstāties publiski

 25% studējošo ir izteikti sociāli trauksmaini

Depresijas 
raksturojums
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Tumsa un 
migla 

E.Veidenbaums

Velti ir strādāt,

Veltīgs ir darbs:

Galā tik zemē

Grauž tevi tārps.

Laimības sapņi –

Blēņas un nieks!

Nava virs zemes

Sagaidāms prieks.

Ciešanas, sāpes

Sirds tikai jūt:

Nolādēts 

liktens

Cilvēkam būt!

Tumsa un migla
Pasauli sedz.
Mūžīgas rūpes

Dzīvē tik redz.

Skumjas

 Adaptīva emocija, normāla dzīves daļa. 

 Skumjas kļūst problemātiskas, ja:

 Ir pārāk intensīvas

 Ir pārāk biežas

 Ir nepiemērotās situācijās

 Noved pie neadaptīvas uzvedības (prokrastinācijas, izolācijas, pašdestrukcijas, attiecību 

problēmām)

Depresijas
simptomi

DSM-5

 Pazemināts garastāvoklis gandrīz visu 

laiku

 Izteikts prieka un intereses zudums

 Izteikts svara zudums (bez diētas) vai 

apetītes pieaugums

 Miega traucējumi

 Uzbudinājums vai tieši otrādi –

palēninātas darbības 

 Enerģijas izsīkums un nogurums gandrīz 

katru dienu

 Sava nevērtīguma izjūta vai izteikta sevis 

vainošana,  zems pašvērtējums 

 Pazeminātas spējas domāt vai 

koncentrēties

 Atkārtojas domas par pašnāvību 

Depresijas 
raksturojums

 Norise: var sākties pēkšņi  un akūti vai 

pārņemt cilvēku pakāpeniski

 Smagums: viegla, vidēji smaga un smaga

 Ilgums: nedēļas, mēneši, hroniska 

saslimšana

 Biežums: viena epizode; daudzas, 

atkārtotas epizodes

 Depresijas izplatība: 

Jebkad dzīvē piedzīvojuši depresiju 4-10% 

sieviešu un 2-3,5% vīriešu

Risks savā dzīvē piedzīvot depresiju 10-

26% sieviešu un 5-12% vīriešu
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Depresijas 
ietekme

 Apātija

 Enerģijas trūkums

 Intereses zudums

 Pārliecība, ka nav jēgas ko darīt

Motivācijas sfēra

Depresijas 
ietekme

 Nomākts garastāvoklis

 Apnikums

 ANHEDONIJA - zaudēta spēja piedzīvot jebkādu prieku

 Grieķu val. – «bez prieka»

 Dzīves tukšuma, izjūta

 Pozitīvas emocijas samazinās, bet negatīvas – pieaug:

 Dusmas

 Aizkaitinājums

 Impulsīvs naidīgums 

 Vainas izjūta, kauns, skaudība, greizsirdība

 Trauksme, bailes, skumjas

Emocijas

Depresijas 
ietekme

 Koncentrēšanās spēja

 Atmiņa

 Domu veids – negatīvs, melnbalts

 Tēlainā domāšana -tumša

 Domu malšana

Domāšana

Depresijas 
ietekme

 Mazinās pozitīvo aktivitāšu skaits

 Atsvešināšanās, izolēšanās, slēpšanās

 Grūtības atslābināties, uzbudinājums

 Gausums, lēnums

Uzvedība
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Depresijas 
ietekme

 Izmainīta smadzeņu darbība

 Enerģijas līmenis mazinās

 Mainās miega ritms

 Mainās apetīte (zūd/pieaug), garšas izjūta

 Zūd vai mazinās libido

Fizioloģija

Depresijas 
ietekme

 Grūtības risināt konfliktus

 Komunikācijā nomāktība

 Apkārtējie neizprot, piemēram, raudulīgumu

Sociālās aktivitātes

https://www.youtube.com
/watch?v=XiCrniLQGYc

Trauksmes 
raksturojums
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Bailes

 Bailes ir normāla emocija, kas palīdz adaptēties dažādās situācijās

 Bailes kļūst problemātiskas, ja

 Tās ir pārāk intensīvas

 Tās ir pārāk biežas

 Tās notiek neatbilstošās situācijās un apstākļos

 Tās izraisa virkni neatbilstošu uzvedības veidu (izvairīšanās un drošības uzvedības; 

attiecību problēmas; vielu lietošanu)

Trauksmes 
veidi

 Ģeneralizēta trauksme

 Specifiskas fobijas

 Panikas traucējumi

 Agorafobija

 Pēctraumas stresa sindroms

 Obsesīvi kompulsīvie traucējumi

 Sociālā fobija/trauksme

Sociāla 
trauksme -
simptomi 

DSM 5

 Izteiktas bailes sociālās situācijās

 Bailes, ka citi pamanīs trauksmes 

simptomus

 Sociālas situācijas gandrīz vienmēr rada 

bailes vai trauksmi

 Izvairīšanās no sociālām situācijām vai to 

paciešana ar milzīgu trauksmi

 Trauksmes intensitāte neatbilst 

objektīvai situācijai

 Bailes, trauksme un izvairīšanās  ir 

ilgstošas

 Tās rada būtisku stresu vai izmaiņas 

funkcionēšanā dažādās jomās

Sociālā
trauksme -

raksturojums

 Bieži vērojama vienlaikus ar depresijas simptomiem 

(Adams et al., 2016)

 Sociālās trauksmes izplatība Eiropā ir 2,3%

 Dzīves laikā to piedzīvo 13,3% cilvēku ( Kessler et al, 1994)
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Sociālās 
trauksmes 
ietekme

 Prāts kļūst tukšs

 Koncentrēšanās uz iekšējiem procesiem  (prožektora efekts)

 Derealizācijas izjūta

 Domu malšana par un gaidas no dažādām sociālām situācijām kalpo 

par papildus palaidējmehānismu

Domāšana

Sociālās 
trauksmes 
ietekme

 Grūtības veidot un saglabāt attiecības

 Grūtības būt spontānam sociālās situācijās

 Trauksme var pieaugt, attiecībām kļūstot tuvākām

 Grūtības runāt skaļi, veidot acu kontaktu

 Grūtības būt asertīvam

=> IZOLĀCIJA, VIENTULĪBA

Sociālā sfēra 

Sociālās 
trauksmes 
ietekme

 Izglītības un darba vietas izvēle

 Spēja priecāties par mācībām/darbu

 Karjeras veidošana un ierobežojumi

 Spēja pabeigt studijas 

 => BEZDARBS

Izglītība un karjera

Sociālās 
trauksmes 
ietekme

 Sarkšana

 Sirdsklauves

 Slikta dūša

 Tirpšana

 Karstuma viļņi

 Svīšana

 Grūtības elpot

 Trīcēšana

 Sāpes krūtīs, galvassāpes, muguras sāpes

 Ģībšana 

Fizioloģija
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Sociālās 
trauksmes 
ietekme

 Izvairīšanās uzvedības

 Drošības uzvedības

Uzvedība

Traucējuma 
veidošanās

Iedzimtība

Attīstības gaita

Traumatiski notikumi

Traucējuma palaidējmehānisms

Automātiskas negatīvas 
pārliecības/domas

Stress un 
depresija

Stress - eksāmens

Tā ir mana vaina

Emocijas: 
Nomāktība, bezpalīdzība, 

dusmas uz sevi

Negatīvas pārliecības par 
sevi:

Es nenokārtošu, izgāzīšos

Uzvedība: 
prokrastinācija, 

sūdzēšanās, izolēšanās
Somatiskas reakcijas: 

nogurums, galvassāpes, 
bezmiegs

Stresa hormoni

Saistība starp stresu un domāšanu pie depresijas

Stress un 
trauksme

Stress - mutisks 
eksāmens

Es nevarēšu parunāt

Emocijas:

Trauksme, bailes, dusmas 
uz sevi

Negatīvas pārliecības par 
sevi:

Ko citi padomās

Uzvedība: Izvairīšanās, 
pārmērīga gatavošanās

Somatiskas reakcijas: 
svīšana, trīcēšana, 

sarkšana 

Stresa hormoni

Saistība starp stresu un domāšanu pie trauksmes

25 26

27 28



3/2/2020

8

Trauksme 
un 

depresija

Trauksmes 

traucējumi

Depresija Bailes

Raizes un domu malšana

Uzbudinājums

Grūtības koncentrēties

Atmiņas traucējumi

Miega traucējumi

Izvairīšanās uzvedības

Nomāktība

Perfek-
cionisms

Definīcija

Perfekcionisms ir nemitīga tiekšanās sasniegt ļoti  augstus un nelokāmus, cilvēka paša 

izvirzītus standartus, neskatoties uz šādas uzvedības negatīvajām sekām. 

Perfekcionista pašvērtējums tiek samērots ar sekošanu šiem standartiem un to 

sasniegšanu. 

Perfekcionisms

 Raizēšanās par to, ko padomās citi

 Sasniegumi tūdaļ tiek diskvalificēti

 Pašvērtējums tieši saistīts

un atkarīgs no sasniegumiem

Tiekšanās pēc izcilības

 Nevienam nekas nav jāpierāda

 Sasniegumi sniedz gandarījumu, prieku

 Kļūdas vai neveiksmes negrauj pašvērtējumu

Perfekcio-
nisms v. 
izcilība
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Perfekcionisms
un …

 Emocionālas un sociālas grūtības

 Fiziska pašsajūta

 Izmaiņas uzvedībā

 Psihiskas saslimšanas

Perfekcio-
nista

ieguvumi

 Sociālie bonusi- uzslavas par smagu darbu, augstiem standartiem;

 Struktūra- ikdienas fokuss uz sasniegumiem, viss pēc plāna;

 Kontroles sajūta- katra diena ir paredzama;

 Panākumi- cenšanās nes augļus; 

 Iespēja izvairīties no nepatīkamām situācijām, cilvēkiem 

(kopība ar citiem tiek aizvietota ar smagu darbu un izolāciju); 

 Izvairīties no sevis;  bailes būt vidējam, neticība sev (esmu centīga 

nevis talantīga/gudra)

Perfekcionisms ir traucējošs, bet  uzticams

Pašvērtība pārlieku atkarīga no 

tiekšanās/cenšanās un sasniegumiem 

 

 

Neelastīgi standarti 

 

Kognitīvie       Uz sasniegumiem orientēta 

aiz/spriedumi       uzvedība 

 

 

 

Īslaicīgi  Neizdodas sasniegt  Izvairās mēģināt 

           sasniedz        standartus      sasniegt 

        standartus                     standartus 

 

 

 

No jauna novērtē        Neproduktīva  

standartus kā        uzvedība un  

nepietiekami        sevis 

augstus        kritizēšana 

Perfek-
cionisma 
modelis 

(Shafranet al., 
2010)

Fakti?  

 Jo smagāk kāds strādā, jo labāki ir rezultāti 

 Veiksmīgi cilvēki strādā vairāk nekā neveiksmīgi

 Lai gūtu panākumus, uz to ir jākoncentrējas un jāpamet visas blakus intereses

 Gudriem cilvēkiem nav jāstrādā tik smagi kā muļķiem

 Es jūtos kā krāpnieks, ja smagi nestrādāju

 Jo vairāk tu kaut kur ieguldi, jo vairāk tu iegūsti atpakaļ

 Cilvēki pamana vismazākās detaļas un ātri ir gatavi izdarīt kritiskus spriedumus

 Cilvēki nevar būt laimīgi, ja viņi nav veiksmīgi

 Ja es izvairos no problēmas, tā atrisināsies pati

 Ja darbu ir vērts darīt, to ir vērts darīt labi
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Prokrasti-
nācija

Prokrastinācija ir darbu, kas noteikti jāpaveic, atlikšana vai 

atcelšana. Tā ir iracionāla un pretēja mūsu interesēm.

Prokrastinācijas mērķis – bēgšana no negatīvām emocijām.

Prokrastinācijas sniegtais ieguvums – īslaicīgs atvieglojums un trauksmes 

samazināšanās.

Prokrastinācijas radītais zaudējums – nostiprinās izjūta par sevi kā 

neveiksminieku.
Depresija 

un 
trauksme 

studentiem

Sociālā
trauksme

 Sociāli trauksmaini studenti biežāk lieto alkoholu (Schry & White, 2013)

 Longitudinālie pētījumi: sociālā trauksme saistīta ar zemākiem akadēmiskiem 

panākumiem (Brook & Willoughby, 2015). 

 Izteikti sociāli trauksmaini student biežāk slimo, salīdzinot ar studentiem, kuru sekmes 

ir augstākas (Ghaedi et al., 2009).

Depresija 
un 

trauksme 
studentiem

 Vides maiņa un attālums no mājām (Lee et al., 2009)

 Mokošs stress, neveselīga attieksme pret akadēmiskām prasībām un 

mērķiem (Beiter et al., 2015):

 Budžeta vietas un finansiālas raizes

 Atzīmes

 Pārbaudes darbi un eksāmeni

 Apgūstamā materiāla apjoms un laika ierobežojums

 Uzsvars uz sasniegumiem

 Plāni pēc absolvēšanas

 Pēdējo kursu studenti (Bostanci et al., 2005)

Palaidējmehānismi I
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Depresija 
un 

trauksme 
studentiem

 Veselīgu miega paradumu un miega higiēnas trūkums (Orzech, 2011)

 Neveselīgi paradumi (Doom & Haeffel, 2013)

 smēķēšana

 Neveselīga diēta

 Mazkustīgs dzīvesveids

 Ārsta norādījumu neievērošana

 Attiecības ar draugiem un ģimeni, N.B. ārvalstu studenti (Beiter et al., 

2015)

 Pašvērtējums, apmierinātība ar savu ķermeni un ārējo izskatu. 

veselības stāvoklis (Beiter et al., 2015)

Palaidējmehānismi II Ieteikumi 
profilaksei

 Atceries: ir lietas, ko tu nespēj kontrolēt (iedzimtība, traumatiski notikumi un 

satricinājumi, virkne audzināšanas faktoru)!!!

 Atrodi veidus kā kontrolēt stresu, rūpējies par sevi: 

 Izgulies

 Paēd

 Kusties, nodarbojies ar jogu, meditāciju

 Grūtībās lūdz palīdzību draugiem un tuviniekiem

 Regulāri apmeklē ārstu

 Izvairies lietot alkoholu un narkotiskās vielas, kas maina apziņas stāvokļus

 Papildus mācībām, iesaisties arī sociālās aktivitātēs, plāno sev patīkamus aktivitāšu veidus

Ieteikumi, ja 
netiec galā

 Ja depresija vai trauksme pārņem tavu dzīvi un traucē veikt ierastās aktivitātes, vērsies 

pēc palīdzības pie speciālista (ģimenes ārsta, psihologa, psihiatra, psihoterapeita)

 Savlaicīga traucējuma ārstēšana mazina:

 traucējuma smaguma pakāpi 

 atkārtošanās risku 

Ieteikumi, ja 
jau ārstējies

 Pieturies pie ārstēšanas plāna, lieto ārsta nozīmētos medikamentus un nekavē 

terapijas sesijas

 Izvairies no alkohola lietošanas

 Uzturi attiecības ar draugiem un radiem, nepārrauj sociālās saiknes

 Izzini sevi un izproti, kas pasliktina tavus simptomus, pārrunā to ar savu psihologu vai 

terapeitu

 Nepieņem nozīmīgus dzīves lēmumus, kad jūties slikti
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Paldies par uzmanību!

Inese Sadauska

E-pasta adrese:

sadauska.inese@ gmail.com
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