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Gedulo reakcijos

• Mirusiojo ilgėjimasis

• Nuolatinis galvojimas apie mirusįjį ir mirties aplinkybes

• Emocinis skausmas: liūdesys, kaltė, kartėlis, pyktis, 
kaltinimas

• Tapatumo praradimas (pvz., jausmas, kad mirė savo paties 
dalis)

• Jausmas, kad gyvenimas yra beprasmis

• Sunkumai gyventi toliau (pvz., atsitraukimas nuo kontaktų ir 
veiklų)

• Netikėjimas, sunkumas priimant mirties realybę



Gedulas: normali reakcija ar 
sutrikimas?
1. Stresas arba funkcionavimo sunkumai

Simptomai sukelia...

• Kliniškai reikšmingą stresą arba

• Funkcionavimo sunkumus socialinėje, profesinėje ar 
kitose svarbiose srityse

2. Trukmė
Nuo mirties simptomai pasireiškia bent...

6 - 12 mėnesių

3. Kultūriniai aspektai
Nuolatinės ir sunkios reakcijos…

• Peržengia kultūrines gedėjimo reakcijų normas ir

• Nėra geriau paaiškinamos specifiniais kultūriniais 
gedėjimo ritualais



Gedulas ir kultūra: 
Ar galime viską 
žinoti?



Kultūrinis netekties ir 
gedulo įvertinimas
• Reikėjo išsamaus su gedulu susijusios 

psichopatologijos vertinimo bei surasti tinkamą 
gydymą

• Trumpų, į asmenį orientuotų ir atvirų klausimų 
rinkinys kaip juodraštinis papildomas modulis 
DSM-5 Kultūrinės formuluotės interviu

• Matuoja kultūrines tradicijas, susijusias su mirtimi, 
netektimi ir gedėjimu bei pagalbos siekimu ir 
įveika



Gedulo sutrikimai tarptautinėse 
diagnostinėse klasifikacijose

2013 - DSM-5: 

Kiti patikslinti su trauma ir stresoriumi susiję sutrikimai: 
Nuolatinis kompleksinis netekties sutrikimas (309.89)

2018 - ICD-11: 

Užsitęsusio gedulo sutrikimas (6B42)

2020 - DSM-5 Siūlomas pakeitimas: 

Naujos diagnozės „Užsitęsusio gedulo sutrikimas“ 
įtraukimas į Depresinių sutrikimų skyrių



Trauminio gedulo diagnostinė klasifikacija

DSM-5 (2013) TLK-11 (2018)

Su trauma ir stresoriais susiję sutrikimai Specifiškai su stresu susijusios būsenos

Gedulas 309.89 Kiti patikslinti su trauma ir 
stresoriumi susiję sutrikimai: Nuolatinis 
kompleksinis netekties sutrikimas

6B42 Užsitęsusio gedulo sutrikimas

Trauma 309.81 Potrauminio streso sutrikimas 6B40 Potrauminio streso sutrikimas
6B41 Kompleksinis potrauminio streso 
sutrikimas

Depresiniai sutrikimai Nuotaikos sutrikimai

Depresija 296.xx Didžiosios depresijos sutrikimas
296.2x: Vienkartinis epizodas
296.3x: Pasikartojanti

6A70 Vieno epizodo depresijos sutrikimas
6A71 Pasikartojantis depresijos sutrikimas



Paplitimas ir rizika
• Po mirties dėl natūralių priežasčių UGS pasireiškia apie 10% patyrusių 

netektį (Lundorff et al., 2017)

• Po trauminės netekties (smurtas, nelaimingas atsitikimas, nelaimė, 
savižudybė) 49% patyrusių netektį patiria UGS (Djelantik, Smid, Mroz, Kleber, & 
Boelen, 2020)

• Vyresnis amžius yra susijęs su didesniu UGS paplitimu (Lundorff et al., 2017, 
Kersting et al., 2011, Newson et al., 2011)

• Sutuoktinio ar savo vaiko mirtis yra susijusi su aukštesne UGS rizika (e.g., 
Djelantik, Smid, Kleber, & Boelen, 2017)

• Prieraišumas ir laipsnis, kuriuo artimasis sudaro tapatumo dalį, 
apsprendžia gedulo sunkumą (Maccallum & Bryant, 2013)

• Nepagydomai sergančiųjų artimiesiems naudingas atviras kalbėjimas 
apie gyvenimo pabaigą (Wright et al., 2008)

• Artimųjų netektis po migracijos: dar rimtesnės psichikos sveikatos 
problemos (Smid, Drogendijk, Knipscheer, Boelen & Kleber, 2017)



Rizikos ir 
atsparumo 
veiksniai, susiję 
su prasmės 
priskyrimu po 
netekties

Smid, EJPT, 2020
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Kas gedulą paverčia 
trauminiu?
Kas paaiškina trauminio gedulo išsivystymą po artimojo 
netekties? 

a) Santykis su artimuoju

b) Mirties aplinkybės

c) Būdas, kuriuo asmuo tvarkosi su savo 
reakcijomis

d) Visi aukščiau išvardinti variantai



Trauminis gedulas

• Intensyvus atsiskyrimo 
skausmas

• Sunkumai suprasti ir 
priimti atsiskyrimo 
negrįžtamumą

• Nuolatinis susigrąžinimo 
poreikis

• Grėsmės jausmas dabartyje
• Trauminių aplinkybių 

pakartotinis patyrimas
• Nuolatinės pastangos 

išvengti su trauma susijusių 
užuominų

Atsiskyrimo 
stresas

Trauminis stresas



Trumpa eklektinė traumino
gedulo psichoterapija (BEP-TG)

• Trumpos eklektinės psichoterapijos PTSS (BEPP) 
modifikacija, tyrimais pagrįstas PTSS gydymas 

• Empiriškai pagrįstas (Smid et al., 2015; De Heus et al., 2017; 
Djelantik et al., 2020)

• Apie 16 sesijų

• Suteikiama informacija įtraukiant reikšmingus 
artimuosius

• Netekties istorijos ir istorijos apie mirusį asmenį 
išklausymas suteikiant erdvės emocijoms

• Reikšmės priskyrimo ir orientacijos į ateitį palaikymas



Artimojo įtraukimas

• Su partneriu ar artimu draugu: informacija ir 
motyvacija

• Palaikymas

• Saugumas



Informacija ir motyvacija

Su partneriu ar artimu draugu:

• Jausmai apie artimojo netektį gali būti tokie skausmingi, 
kad gali gąsdinti 

• Todėl asmuo gali bandyti kontroliuoti savo jausmus ar 
vengti jų

• Tai išeikvoja daug energijos, asmuo išsenka, tampa 
užmaršus

• Leidžiant gedulo jausmams ir liūdesiui būti, galiausiai 
galima priimti, kad įvyko netektis



Mirties istorija 
(sąlytis vaizduotėje)

• Pradėkite nuo trumpos istorijos, tada palaipsniui susitelkite 
į detales 

• Leiskite asmeniui papasakoti įvykius esamuoju laiku, 
chronologine eiga, žingsnis po žingsnio 

• Susitelkite į tai, ką asmuo mato, girdi, junta, užuodžia – ir 
galvoja, jaučia bei daro

• Kada [vardas] mirė?

• Papasakokite apie dienas prieš tai, kai […] mirė.

• Papasakokite apie momentą, kai […] mirė.

• Kas nutiko po to, kai […] mirė? (Ką jūs darėte?)

• Papasakokite apie laidotuves / atsisveikinimą.



Santykių su mirusiuoju istorija
(bendras sąlytis)

• Užduokite klausimus apie mirusįjį ir jo mirtį, pvz.:

• Koks (-ia) […] buvo kaip žmogus?

• Ką jūs dažniausiai kartu veikdavote?

• Ko būtent pasiilgstate apie [...] ir kada?

• Kaip jūs jaučiatės, kai suprantate, kad [...] niekada 
nesugrįš?

• Suteikite erdvės ir paskatinkite išreikšti emocijas, pvz.:

• Kaip jūs jaučiatės, kai kalbate apie tai? 

• Jūs labai ilgitės […].

• [Tyla]



Situacijos sąlytis

• Padrąsinkite aplankyti kapą, nelaimės vietą 

• Tikslas yra padidinti aš-efektyvumą



Gedulo elgesio peržvalga

• Palaipsnis gedulo elgesiui skiriamo laiko 
mažėjimas pacientui leis:

• Patikrinti savo lūkesčius efektui 

• Patirti netekties realybę

• Emociškai apdoroti netektį

• Persiorientuoti ateitį



Laiškas mirusiajam

• Tai, ką asmuo dar norėjo pasakyti 

• Tai, ko asmuo ilgisi



Prisiminimai (sąlytis su stimulu)

• Mirusiojo nuotraukos

• Mirusiojo daiktai



Prasmės priskyrimas: aš

• Įvardinkite, konfrontuokite ir keiskite disfunkcines 
kognicijas, pvz., savęs kaltinimą ar kaltę

• Skatinkite atjautą sau



Prasmės priskyrimas: kiti

• Pykčio, kaltės, noro atkeršyti išreiškimas

• Pasirinktinai: pykčio laiškas kaltininkui 
(nesiunčiamas)

• Tikslas – emocijų priėmimas



Prasmės priskyrimas: ateitis

• Kaip įsitraukti į santykius su kitais žmonėmis ir į 
veiklas be artimojo

• Kas suteikia gyvenimui prasmę nepaisant 
artimojo mirties



Prasmės priskyrimas: santykiai 
su mirusiuoju

• Jausmai mirusiajam: dėkingumas, kaltė, ... 

• Nebaigti reikalai

• Kultūrinės ir religinės pažiūros, rūpesčio 
išreiškimas per ritualus



Įsivaizduojami pokalbiai su 
mirusiuoju

• Ką jūsų artimasis pasakytų jums, jei 
papasakotumėte apie savo jausmus 

• Gali būti naudinga, jei kaltės jausmas yra stiprus, 
pvz., paprašyti atleidimo

• Vaidmenų žaidimas: asmuo užduoda mirusiajam, 
klausimus ir atsako taip, kaip įsivaizduoja, kad jis / 
ji atsakytų



Aktyvinimas

• Įvardinkite asmenines vertybes

• Įvardinkite asmeninius tikslus (socialinius, 
laisvalaikio, edukacinius) 

• Suformuokite žingsnius tikslui pasiekti

• Suplanuokite specifinius veiksmus



Suplanuokite ritualą

• Simboliškas būdas… 

• Atsisveikinti su mirusiuoju

• Išreikšti jausmus ir mintis apie netektį 

• Naujo gyvenimo pradžiai

• Pacientas sukuria ritualą, galima jį atlikti kartu su 
kitu artimu žmogumi

• Terapeutas nedalyvauja, kai atliekamas ritualas



Suplanuokite ritualą: pavyzdžiai

• Aplankykite ypatingą vietą

• Sukurkite atminimo simbolį

• Suorganizuokite kultūriškai priimtiną ritualą



Apibendrinimas

• Gedulo ir streso reakcijos gali sukelti psichikos sveikatos 
problemų 

• Užsitęsusio gedulo sutrikimas: kai stiprus emocinis 
skausmas tęsiasi ir apsunkina funkcionavimą 

• Psichosocialinė pagalba apima:

• Informacijos suteikimą įtraukiant reikšmingus 
artimuosius 

• Netekties istorijos ir istorijos apie mirusį asmenį 
išklausymas suteikiant erdvės emocijoms

• Reikšmės priskyrimo ir orientacijos į ateitį palaikymas



Klausimai?


