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Abstract
Introduction. The COVID-19 pandemic had a severe impact on the psychological state of medical students. Difficult
online studies, anxiety about the future, and quarantine restrictions affected academic performance and also caused a
lot of stress. The aim of this study is to find out the stress level of LSMU medical final year students, its interaction
with the symptoms of health disorders, to investigate the influence of COVID-19 on students' lives and the relationship
with the experienced stress level.
Methodology. The epidemiological cross-sectional study was performed. We analyzed the data obtained from LSMU
6th year medical students who responded to the anonymous online survey. This study assesses the level of stress
experienced by students (using PSS) and manifestation of stress, analyses health symptoms and the impact of the
COVID-19 pandemic as a stressor. Data analysis was performed using SPSS 27.0.1.0.0 compilation and analysis
software and MS Excel 2016 program.
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Results. 65 LSMU 6th year medical students were studied. The average PSS score was 23,32±6,91. 49.2% of students
experience COVID-19 stressor “very often” and “often”. There was a positive correlation between the frequency of
experienced COVID-19 stressor and stress (p=0.003, rs=0.366). 47.7% of students experience anxiety "very often"
and "often". There were statistically significant (p <0.05) positive correlations between stress level and health
symptoms, the strongest relationship is between anxiety and stress (rs = 0.711, p <0.001).
Conclusions. The level of stress experienced by LSMU final year medical students is average. Many students
experience anxiety during the pandemic. 49.2% of students experience stress due COVID-19 “very often” and “often”.
The more frequently COVID-19 stressor is experienced, the higher stress level is determined (p=0.003, rs=0.366).
47.7% of sixth-year students experienced anxiety “very often” and “often”. Anxiety had the strongest effect on stress
levels compared to other health symptoms (rs = 0.711, p <0.001).
Keywords: stress, medical students, COVID-19.
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Santrauka
Įvadas. COVID-19 pandemija stipriai paveikė medicinos studentų psichologinę būseną.

Sudėtingi mokslai,

nuotoliniai atsiskaitymai, nerimas dėl ateities bei karantino ribojimai sukėlė nemažai streso. Mūsų tyrimo tikslas išsiaiškinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) medicinos baigiamojo kurso studentų streso lygį, jo
sąveiką su patiriamais sveikatos sutrikimo simptomais, ištirti COVID-19 pandemijos, kaip stresoriaus, įtaką studentų
gyvenime ir įvertinti sąsajas su patiriamu stresu.
Metodika. Atliktame epidemiologiniame momentiniame tyrime analizuojami LSMU VI kurso medicinos studentų
anoniminės anketinės apklausos internetu gauti duomenys. Šiame tyrime vertinamas studentų patiriamo streso lygis
(pagal PSS) bei streso pasireiškimas, analizuojami patiriami sveikatos sutrikimo simptomai bei COVID-19
pandemijos kaip stresoriaus poveikis. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant statistinių duomenų kaupimo ir
analizės SPSS 27.0.1.0.0 programų paketą bei MS Excel 2016 programą.
Rezultatai. Ištirti 65 LSMU medicinos VI kurso studentai. PSS balų vidurkis - 23,32±6,91. COVID-19 poveikį „labai
dažnai“ ir „dažnai“ patiria 49,2 % studentų. Nustatyta teigiama koreliacija tarp patiriamo COVID-19 stresoriaus
dažnumo ir streso (p=0,003, rs=0,366). Nerimą „labai dažnai“ ir „dažnai“ patiria 47,7 % studentų. Nustatytos
statistiškai reikšmingos (p<0,05) teigiamos koreliacijos vertinant streso lygį ir sveikatos sutrikimo simptomus,
stipriausias ryšys yra tarp nerimo ir streso (rs=0,711, p<0,001).
Išvados. LSMU medicinos VI kurso studentų patiriamo streso lygis yra vidutinis. Daugelis studentų pandemijos metu
patiria nerimą. 49,2 % studentų „labai dažnai“ ir „dažnai“ patiria stresą dėl COVID-19 situacijos. Kuo dažniau
patiriamas stresorius - COVID-19, tuo aukštesnis streso lygis nustatomas (p=0,003, rs=0,366). Nerimą „labai dažnai“
ir “dažnai” patyrė 47,7 % šeštakursių. Nerimas stipriausiai veikė streso lygį, lyginant su kitais sveikatos sutrikimo
simptomais (rs=0,711, p<0,001).
Raktiniai žodžiai: stresas, medicinos studentai, COVID-19.
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Įvadas

nuotoliniai atsiskaitymai, nerimas dėl ateities bei
karantino ribojimai, atskiriantys nuo artimiausių
COVID-19 pandemija globaliai paveikė visą

šeimos narių, paveikė mokslo rezultatus ir emocinę

žmoniją. Šis unikalus laikotarpis veikia tiek žmonių

būseną (4). Universitetas turėtų bendrauti su studentais

fizinę sveikatą, tiek psichologinę būseną (1). COVID-

ir suteikti visas įmanomas paslaugas, grupinės

19 yra naujai atrasta infekcija, kuri prasidėjo 2019

terapijos sesijas, asmenines konsultacijas taip pat

metų gruodžio mėnesį Wuhano mieste, Kinijoje. Kaip

tinkamai

pasaulinė problema pripažinta 2020 metais sausį ir nuo

pasikeitimus, nuotolinio mokymosi programas ir

tada ji smarkiai pakeitė kiekvieno iš mūsų gyvenimą

bendrą tvarką (8,9). Literatūra nurodo, kad COVID-19

(2). Karantinas bei gyvo bendravimo ribojamai

pandemijos metu pirmų metų medicinos studentai

visuomenei sukėlė nemažai sunkumų. Labiausiai

patiria gerokai mažiau streso nei vyresnių kursų (10).

paveikiami yra senjorai ir medicinos personalas, tačiau

Todėl pasirinkome vertinti VI kurso studentus, kurie

medicinos studentai taip pat patyrė nemažai sunkumų

gali turėti didžiausią streso lygį pandemijos metu.

pandemijos laikotarpiu. Medicinos mokslai yra

Mūsų tyrimo tikslas yra išsiaiškinti Lietuvos sveikatos

sunkūs, o studentai patiria didelį mokymosi krūvį,

mokslų universiteto (LSMU) medicinos baigiamojo

todėl jaunieji medikai visuomet buvo viena iš

kurso studentų streso lygį, jo sąveiką su patiriamais

pažeidžiamiausių grupių, kuomet kalbama apie

sveikatos sutrikimo simptomais, ištirti COVID-19

psichologinius aspektus. Įtemptas laikotarpis dar

įtaką studentų gyvenime ir įvertinti jo sąsają su

labiau

patiriamu streso lygiu.

paveikė

studentų

psichologinę

būseną,

informuoti

studentus

apie

mokymosi

padažnėjo nerimo jausmas, depresija, pakilo streso
lygis (1). I. Mills (1998), stresą apibrėžia kaip tam

Tyrimo medžiaga ir metodai

tikrą pusiausvyros tarp mūsų pačių ir situacijos,
kurioje atsiduriame, sutrikimo pasireiškimą. Stresas

Duomenys

gauti

atliekant

baigiamąjį

atsiskleidžia per normalias organizmo funkcijas

magistro mokslo darbą, vykdant epidemiologinį

deformuojantį spaudimą, reikalavimų ir darbų gausą,

momentinį tyrimą, kuriame buvo tirti LSMU I-VI

psichinę

priklausomybes,

kurso medicinos studentai. Respondentai anketą pildė

nesugebėjimą valdyti emocijų (3). Sumažinti streso

internetu. Duomenys rinkti 2020-10-28 – 2020-12-19

lygį padėtų sveikesnė mityba, mankštos, pakankamai

bei 2021-02-08 – 2021-02-13. Tyrimui atlikti gautas

valandų miego bei dalyvavimas intelektualinėse ir

LSMU Bioetikos centro leidimas Nr. BEC-MF-46

fizinėse veiklose (4). Dėmesingo įsisąmoninimo

2020.09.30. Pateikiami rezultatai apima baigiamojo

technika galėtų būti praktikuojama siekiant išmokti

kurso studentų anoniminio anketinio tyrimo, atlikto

svarbiausių streso valdymo priemonių (5). Jos taip pat

internetu, tyrimo rezultatus. Anketinės apklausos metu

prisidėtų gerinant ir mokslo pasiekimus bei padėtų

buvo taikyta Subjektyviai suvokto streso skalė (PSS) (

pakelti

angl. Perceived Stress Scale ) (11) ir individualiai

įtampą,

pasitikėjimą

konfliktus,

savimi,

kuris

pandemijos

laikotarpiu yra stipriai sumažėjęs (6). Pandemija kelia

sudarytas

detalizuotas

klausimynas,

didelį iššūkį medicinos studentų mokymuisi ir tapo

klausiama

apie

potencialiu stresoriumi (7). Sudėtingi mokslai,

simptomus bei COVID-19 kaip stresoriaus poveikį

patiriamus

sveikatos

kuriame
sutrikimo
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(atsižvelgiant į COVID-19 situaciją pasaulyje ir

pergrupuoti, suteikiant balus: atsakymams, kad

asmeniniame gyvenime). Šioje publikacijoje dėmesys

stresorių studentas patiria „labai dažnai“, suteikti - 5,

skirtas paskutiniojo kurso studentams, analizuoti

„dažnai“ – 4, „kartais“ – 3, „retai“ – 2, „niekada“ – 1

studentų atsakymai į pateiktos anketos klausimus.

balai.

Vertintas tyrimo dalyvių PSS balų vidurkis, kuris

Statistinė

duomenų

analizė

atlikta

parodo subjektyviai suvokto streso lygį, naudojant

naudojant statistinių duomenų kaupimo ir analizės

individualiai sudarytą klausimyno dalį, vertintas

SPSS 27.0.1.0.0 programų paketą, taip pat buvo

COVID-19 kaip stresoriaus pasireiškimas, patiriami

naudota MS Excel 2016 programa. Kiekybinių

studentų simptomai bei jų sąsajos.

kintamųjų aprašymui pateiktas vidurkis, mediana,

PSS

-

tai

plačiai

naudojama

skalė

standartinis

nuokrypis,

mažiausia

ir

didžiausia

subjektyviam streso suvokimui įvertinti, skalė nurodo

reikšmė. Kiekybinių kintamųjų tarpusavio ryšiams

laipsnį, kuriuo individas įvertina savo gyvenime

įvertinti

patiriamą stresą (11). Darbe taikyta autorės, Vytauto

koeficientai. Skirtumas ar ryšys laikomas statistiškai

Didžiojo universiteto dr. Ievos Pečiulienės leidimu

reikšmingas, jei p<0,05.

skaičiuoti

Spearman‘o

koreliacijos

(2020-02-18), PSS skalė lietuvių kalba (12). PSS
sudaro 10 klausimų, skalėje klausiama apie patiriamus

Tyrimo rezultatai

jausmus bei mintis per pastarąjį mėnesį. Atsakymų
variantai pritaikyti pagal penkių balų Likerto skalę,

Tyrime dalyvavo 65 LMSU VI kurso

nuo „niekada“ iki „labai dažnai“. Didžiausia balų

studentai, 80 % moterų (n=52) ir 20 % vyrų (n=13).

suma gali būti 40 balų. Didesnis balų skaičius rodo

Dėl mažo vyrų respondentų skaičiaus duomenys pagal

didesnį subjektyviai suvokiamo streso lygį (11).

lytį toliau analizuojami nebus.

Šiame tyrime taikytas baigiamojo magistro
darbo

autorės

Dominykos

subjektyviai

suvokto

streso

sudaryto

(toliau tekste – stresas) lygį, šeštakursių PSS balų

klausimyno dalis, kurioje siekiama išsiaiškinti, kaip

vidurkis buvo 23,32, standartinis nuokrypis 6,91,

dažnai per pastarąjį mėnesį studentams stresą kėlė

mažiausia PSS reikšmė tarp šešto kurso studentų siekė

COVID-19

5 balus, didžiausia – 37.

situacija

pasaulyje

Šilaitės

Vertinant

ir

asmeniniame

gyvenime, kaip dažnai per pastarąjį mėnesį jie jautė

Vertinant, kaip dažnai studentams stresą

sveikatos sutrikimo simptomus. Prie kiekvieno

kėlė COVID-19 situacija pasaulyje ir asmeniniame

nurodyto

vieną

gyvenime, rasta, kad „labai dažnai“ šį stresorių patyrė

teisingiausią atsakymą. Galimų atsakymų variantai

21,5 % (n=14) studentų, „dažnai“ 27,7 % (n=18),

buvo nuo „labai dažnai“ iki „niekada“. Atsakymas

„kartais“ 29,2 % (n=19),

„labai dažnai“ reiškė, kad studentas kasdien jaučia

„niekada“ mažiausiai studentų - 6,2 % (n=4).

klausimo

studentai

pasirinko

„retai“ 15,4 % (n=10),

stresorių ar sveikatos sutrikimo simptomą, atitinkamai

Vertinant studentų patiriamus sveikatos

atsakymas „dažnai“ reiškė – kelis kartus per savaitę,

sutrikimo simptomus, nemažai studentų nurodė

„kartais“ – kartą per savaitę, „retai“ – kelis kartus per

patiriantys nerimą. Nustatyta, kad „labai dažnai“

mėnesį. Atliekant analizę COVID-19 stresoriaus

nerimą patiria 13,9 % (n=9), „dažnai“ 33,8 % (n=22),

pasireiškimo bei patiriamų simptomų įverčiai buvo
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„kartais“ 26,2 % (n=17), „retai“ 16,9 % (n=11), o

COVID-19

„niekada“ 9,2 % (n=6).

gyvenime, tuo didesnis yra streso lygis. Taip pat

Pritaikius Spearman‘o koreliacijos metodą,

situacija

pasaulyje

ir

asmeniniam

taikant Spearman‘o koreliacijos metodą nustatytos

vertinta koreliacija tarp COVID-19 stresoriaus

statistiškai

reikšmingos

(p<0,05)

teigiamos

pasireiškimo ir streso lygio (pagal PSS). Nustatyta

koreliacijos vertinant subjektyviai suvokiamo streso

statistiškai reikšminga (p=0,003) teigiama koreliacija

lygį ir šiuos patiriamus simptomus (1 lentelė).

tarp patiriamo stresoriaus – COVID-19 dažnumo ir

Stipriausia teigiama koreliacija stebėta tarp patiriamo

subjektyviai suvokto streso lygio (rs=0,366). Tai

nerimo ir streso lygio (PSS balų) (rs=0,711, p<0,001).

reiškia, kad kuo dažniau patiriamas stresorius 1 lentelė. PSS balų koreliacija su patiriamais sveikatos sutrikimo simptomais
Patiriami simptomai

Koreliacijos su PSS balais

p reikšmė

koeficientas
Nerimas

0,711

<0,001

Išsiblaškymas

0,563

<0,001

Ilgiau užtruko išmokti tą patį medžiagos kiekį

0,535

<0,001

Raumenų įtampa

0,478

<0,001

Plaukų slinkimas

0,472

<0,001

Nuovargis

0,460

<0,001

Nemiga

0,408

0,001

Rankų tremoras

0,394

0,001

Virškinimo sutrikimai

0,371

0,003

Žandikaulio skausmas, griežimas dantimis

0,367

0,003

Padidėjęs širdies susitraukimų dažnis

0,367

0,003

Lėtinių ligų paūmėjimas

0,333

0,022

Galvos skausmas

0,306

0,014

Suintensyvėjęs prakaitavimas

0,269

0,032

nei anksčiau

Diskusija
Vertinant patiriamo streso lygį tarp LSMU

COVID-19 laikotarpiu. Vidutinį streso lygį patyrė

medicinos VI kurso studentų COVID-19 laikotarpiu,

Kroatijos (pagal PSS-19 balų) (13), Australijos (14) ir

matome, kad jų streso lygis yra vidutinis (PSS balų

Egipto medicinos studentai (15). Tačiau yra šalių,

vidurkis 23,32±6,91). Užsienyje atlikti tyrimai

kuriose medicinos studentų streso lygis buvo aukštas.

iliustruoja panašius streso pasireiškimo rezultatus

Turkijoje F. Torun et al. ištyrė, kad medicinos
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studentai patiria aukštą streso lygį (PSS balų vidurkis

laiko

tarp moterų 34,72±7,61, tarp vyrų 31,19±7,44) (16).

technologinėmis priemonėmis, gyvo bendravimo

Atlikti tyrimai parodė, kad Saudo Arabijos (2) bei

trūkumas

Vokietijos medicinos studentai per COVID-19

Egzaminai pandemijos laikotarpiu taip pat vykdomi

pandemijos laikotarpį taip pat patyrė aukštą streso lygį

nuotoliniu būdu ir sukelia dar daugiau streso nei

(17).

įprastai (22). Abdulghani HM, et al. apklausoje 60 %
Pandemija padarė nemenką įtaką studentų

bendrai

savijautai

ir

sumažino

planavimas,
ir

kiti

sunkumai

bendravimo

naudojantis

sunkumai

(18).

dalyvių nurodė, kad nerimas, sukeltas nuotolinių

pasitenkinimą

egzaminų, jiems sukėlė lengvą, vidutinį ar stiprų stresą

gyvenimu (1). Literatūroje nurodoma, kad 48 %

(7). Ilgalaikis karantinas dėl COVID-19 pandemijos

medicinos studentų patiria su pandemija susijusį

medicinos studentams gali sukelti psichologinius ir

nerimą ir stresą (18). Vertinant pandemijos kaip

mokymosi sunkumus ateityje (4).

stresoriaus sukeliamą poveikį, atliktuose tyrimuose

COVID-19 pandemija pakeitė daugumos

nustatyta, kad dauguma- 98 % medicinos studentų -

žmonių psichologinę būseną. Tyrimai atlikti šiuo

COVID-19 infekciją laiko vidutiniškai pavojinga arba

laikotarpiu nurodo didesnius streso, nerimo ir

labai pavojinga sveikatos problema (19). Daugelis

depresijos simptomus, lyginant su seniau atliktais

jaudinasi ne tik dėl savo sveikatos (16), bet ir dėl

moksliniais darbais (23). Nustatyta, kad pirmosiomis

vyresnių giminės narių sveikatos, kadangi jiems rizika

pandemijos dienomis 99,04 % studentų jautė nerimą ir

sunkiai susirgti yra kur kas didesnė (20). Judėjimo

60,87 % patyrė stiprų stresą (24). Mūsų tyrimo

ribojimas tarp miestų taip pat darė įtakos streso

duomenys, gauti ne pradiniu pandemijos laikotarpiu,

pasireiškimui (21).

rodo, kad 47,7 % studentų „labai dažnai“ ir “dažnai”

Mūsų tyrimas iliustruoja, kad beveik pusė

patyrė nerimą, o patiriamo nerimo ir streso sąveika yra

(49,2 %) viso VI kurso studentų COVID-19 stresorių

stipri (rs=0,711) - kuo dažniau patiriamas nerimas, tuo

patiria „labai dažnai“ ir „dažnai“. Šiame tyrime

didesnis stebimas streso lygis. Nerimo ir streso ryšį

nustatyta statistiškai reikšminga (p=0,003) teigiama

patvirtina ir Meksikoje atliktas tyrimas. Nustatyta, kad

sąveika tarp COVID-19 stresoriaus pasireiškimo

nemaža dalis respondentų, kurie jautė labai stiprų

dažnumo bei patiriamo streso lygio (rs=0,366). Tai

nerimą, taip pat patyrė vidutinį stresą (40,4 %), stiprų

reiškia, kad kuo dažniau patiriama neigiama COVID-

(28,1 %) ir labai stiprų stresą (31,6 %) (25). Daugelio

19 situacijos įtaka asmeniniame gyvenime, tuo streso

tyrimų duomenys nurodo, kad moterys pandemijos

lygis yra aukštesnis.

laikotarpiu

patyrė

didesnį

stresą

nei

vyrai

Medicinos universitete atmosfera dažniausiai

(1,2,7,15,16,20,23,26,27). Mūsų tyrime dalyvavo 80

būna įtempta, todėl esant pasaulinei pandemijai

% moterų ir 20 % vyrų, todėl dėl mažo vyrų

kiekvienas papildomas stresorius sukelia dar didesnį

respondentų skaičiaus šiame darbe skirtumai tarp vyrų

stresą (10,20). Literatūroje pažymima, kad nuotolinis

ir moterų nebuvo analizuojami.

mokymas kelią stiprų stresą studentams, kurie yra

Miegas yra reikšmingas sveikatai palaikant

nepratę mokytis ne kontaktiniu būdu (7). M. Rajab et

vidinį biologinį ritmą (26). Tai veiksnys, kuris gali

al. tyrime nustatyta, kad daugiau nei pusei studentų

atspindėti psichologines problemas. Tyrimai parodė,

nuotolinio mokymo sunkumus sąlygoja neteisingas

kad studentų miego kokybė yra prastesnė, lyginant su
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prieš pandemiją atliktais tyrimais (28). I. Saraswathi et

lyginant su kitais sveikatos sutrikimo simptomais. Kuo

al. apklausa atskleidė, kad 34.6% dalyvių kentė

dažniau patiriamas nerimas, tuo streso lygis yra

nemigą, kuri turėjo didelę įtaką depresijai, nerimui ir

aukštesnis.

stresui COVID-19 pandemijos metu (29). Kitoje

Mūsų tyrimas, kaip ir užsienio literatūra,

literatūroje taip pat teigiama, kad stresas sukėlė prastą

iliustruoja, kad nemiga ir stresas yra glaudžiai susiję.

miego kokybę, o kai kada ir nemigą (19,27,30). Mūsų

Nustatėme,

tyrime rasta statistiškai reikšminga (p=0,001) sąveika

statistiškai reikšmingai koreliuoja su streso lygiu

tarp patiriamos nemigos dažnumo bei streso lygio

(p=0,001, rs=0,408). Kuo didesnis streso lygis, tuo

(rs=0,408) - kuo patiriamo streso lygis yra aukštesnis,

nemiga pasireiškia dažniau.

kad

nemigos

pasireiškimo

dažnis

tuo nemiga patiriama dažniau. Nuogąstaujama, kad jei
neatsižvelgsime į studentų psichinę sveikatą, tai gali

Rekomenduojama

medicinos

studentų

privesti prie ilgalaikių pasekmių, kurios ne tik paveiks

patiriamo streso tyrimus tęsti, didinti tiriamųjų

studentus kaip individus, bet gali turėti poveikį

apimtis, siekiant gausesnio dalyvavimo, duomenų

sveikatos sistemoms, reikalingas efektyvus planas,

palyginamumo,

kuris apsaugotų ir taip labai pažeidžiamą žmonių

medicinos studentus.

įtraukiant

skirtingų

universitetų

grupę – medicinos studentus (29).
Interesų konflikto, atliekant tyrimą, nebuvo.
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