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Turinys 

• Iššūkiai, su kuriais susiduria šiuolaikinė 
psichologija 

• Įrodymais grįsto įvertinimo (ĮGĮ) samprata 

• Kuo ĮGĮ naudingas? 

• Psichologų poţiūris į ĮGĮ 

• Ar ir kaip ĮGĮ gali tapti psichologo praktikos 
dalimi? 





Šiuolaikinės psichologijos situacija (Goodheart, 

2010) 

• Psichologai praktikai  nurodo, kad per paskutinį 
dešimtmetį maţėja jų pajamos, nes maţėja 
nemokamų/ draudţiamųjų psichologo paslaugų 
skaičius.  

• Psichologai išstumiami iš kai kurių veiklos sektorių ir 
paslaugų. 

• Jauni psichologai atsiduria nepavydėtinoje padėtyje 
dėl didelių išsilavinimo kainų, studijų paskolų, o vėliau 
darbo vietų trūkumo ir neproporcingai maţo atlygio.  

• Psichologo paslaugos yra brangios, todėl natūraliai 
keliamas klausimas, ar jos apsimoka? Ir psichologai ne 
visada yra pajėgūs į šį klausimą atsakyti. 

 



Keičiasi ir pati psichologija 

Klinikinė psichologija sensta. 

Vidutinis klinikinių 
psichologų amţius 

39.4 – 1960 m.  

60.1 – 2010 m. 

 
Didėja poreikis 
hibridinėms psichologijos 
šakoms, pvz.,  klinikinei 
sveikatos psichologijai, 
klinikinei 
neuropsichologijai ir pan.  



Kokie reikalavimai keliami šiuolaikinei 

medicinai? • Įrodymais grįsta praktika 
(Evidence-based practice , 
EBP) yra procesas, kuris 
apima atsakingą, apgalvotą ir 
išsamų geriausių šiuolaikinių 
įrodymų taikymą priimant 
individualios pagalbos 
sprendimus kiekvienam 
pacientui. 

• Įrodymais grįsta praktika 
susideda iš dviejų pagrindinių 
elementų: 
▫ Įrodymais grįsto įvertinimo 
▫ Įrodymais grįsto gydymo / 

pagalbos  
 



Psichologai turi keistis ir prisiderinti prie 

besikeičiančios sveikatos sistemos ir tradicijų 

(Goodheart, 2010).  

 
• Psichologai turi domėtis savo darbo efektyvumu 

ir jo siekti. 

• Reikia kurti sistemingą psichologinės pagalbos 
rezultatų stebėseną.  

• Didinti psichologų informuotumą ir ţinias, 
priartinant mokslą ir praktiką.  

• Stiprinti psichologų organizacijas, skatinti 
psichologų dalyvavimą sveikatos politikoje. 

• Mokyti psichologus ekonomikos.  

 



Įrodymais grįsta praktika psichologijoje 

• Proverţis 2005 metais APA susirinkime 
patvirtinus ĮGP sampratą  (APA Policy 
Statement on Evidence-Based Practice in 
Psychology) 

• Ţenkliai padaugėjo įvairių efektyvumo tyrimų. 

• Tačiau dauguma jų apie intervencijas, t.y. 
pagalbos efektyvumą. 

• Klausimas apie įvertinimo efektyvumą liko 
nuošalyje.  



Įrodymais grįstas įvertinimas (Hunsley, 

Mash, 2007) 
• ĮGĮ – tai toks klinikinis vertinimas, kuris remiasi 

tiek moksliniais įrodymais, tiek teorinėmis 
ţiniomis kiekviename įvertinimo proceso etape: 

▫ sprendţiant, kokius procesus vertinti atsakant į 
tyrimo klausimą 

▫ renkantis instrumentus, kurie bus naudojami 
įvertinimui 

▫ Prasmingai interpretuojant tyrimo rezultatus 



Įrodymais grįstos pagalbos esmė 

• Įrodymais grįsta pagalba nebūtinai susijusi su 
finansais, paslaugų kiekybe, naujomis 
technologijomis ir ištekliais. 

 

• Šio poţiūrio esmė – suteikti patikimą ir efektyvią 
paslaugą, atitinkančią konkretų individualaus 
kliento poreikį. 



Psichologinio įvertinimo nauda priimant 

sveikatos priežiūros sprendimus 

• Psichologinis įvertinimas gali padėti: 
▫ Geriau suprasti  asmens psichologinius – 

socialinius poreikius 
▫ Tiksliau įvertinti funkcionavimo lygį 
▫ Tiksliau vertinti gydymo / terapinį atsaką 
▫ Vertinti ilgalaikes ligos pasekmes 
▫ Tiksliau prognozuoti asmens funkcionavimą 

ateityje 

• Tačiau šiandien psichologai jau turi būti tikri, 
kad jų įvertinimas yra pajėgus atsakyti į tokius 
klausimus.   
 



Įrodymais grįstas 

įvertinimas sunkiai 

įsivaizduojamas be 

psichometrikos 



Patikimumas 
• Kiek stabilūs bus testo rezultatai atlikus matavimą po tam tikro 

laiko? 
• Ar visi testo klausimai / uţduotys tikrai tiria tą patį reiškinį? 
• Ar du tyrėjai interpretuodami tą patį protokolą padarys tokią pačią 

išvadą? 
 
Validumas 
• Ar testo klausimai atitinka reiškinį, kurį mes norime tirti? 
• Ar testas pajėgus diferencijuoti tarp panašių, bet skirtingų būsenų? 
• Ar testo rezultatai gali pakeisti išsamų klinikinį įvertinimą? 
• Ar testo rezultatai gali numatyti elgesį ateityje? 
• Kokios kritinės reikšmės turėtų būti pasirenkamos optimaliems 

sprendimams? 
• Ar papildomas testas padės padidinti mano priimamų sprendimų 

tikslumą ir kiek? 
 
Naudingumas 
• Koks yra psichologinio įvertinimo kaštų ir naudos santykis? Tieks 

specialistams, tiek tiriamiesiems. 
 

 
 



Psichometrika – svarbu, bet tai ne viskas 

• ĮGĮ prasideda nuo psichologo pasirengimo 
domėtis moksliniais tyrimo metodų validumo ir 
efektyvumo įrodymais.  

• Tačiau turėti populiacines normas ne visada yra 
būtina, nes daugelis testų psichometrinių 
charakteristikų nėra stabilios ir priklauso nuo 
tiriamos populiacijos.  

• Testas, kuris yra validus ir tinkamas bendrajai 
populiacijai, gali visiškai neveikti specifinėse 
pacientų grupėse.  

 



Kuo naudingas ĮGĮ (Jensen-Doss, 2015) 

• Maţina klaidingų sprendimų tikimybę 
• Padeda kaupti duomenis, juos lyginti ir jais dalintis. 
• Padeda plėtoti mokslinius tyrimus 
• Padeda pagerinti pacientams / klientams teikiamas 

paslaugas 
• Skatina didesnį pacientų / klientų bendradarbiavimą 
• Bendradarbiavimas yra susijęs su geresniais gydymo 

rezultatais 
• Lengviau stebėti ir fiksuoti vykstančius pokyčius 
• Padeda lengviau atpaţinti padidintos rizikos 

pacientus 
  

 



Kodėl psichologams sunku priimti ĮGĮ 

principus 
• Klaidingi įsitikinimai apie 

ţmogaus prigimties unikalumą 
ir ĮGĮ 

• Klaidingi įsitikinimai apie 
taikomų metodų efektyvumą 

• Profesinio pasiruošimo stoka, 
nesidomėjimas mokslu, 
nenoras, laiko ir įgūdţių stoka 
sekti mokslines publikacijas. 

• Ţemi administracijos / kolegų 
lūkesčiai psichologo darbui 

• Validţių ir adaptuotų 
instrumentų stoka 



ĮGĮ taikymas konkrečioje psichologo 

praktikoje 

• ĮGĮ yra apie tai, kaip dirbti išmintingiau, o ne apie 
tai, kaip dirbti sunkiau (Youngstrom ir kt. 2015). 

• Nėra vieno recepto, kas yra ĮGĮ, kurio galėtų 
išmokyti universitetas, nes ĮGĮ yra apie konkrečius 
pacientus ir konkrečius tyrimo klausimus.  

• Pagrindinis psichologo įdirbis turėtų būti 
padaromas planuojant įvertinimo veiklas 
konkrečioje darbo vietoje, t.y. reikia apgalvotai 
parinkti įvertinimo instrumentus ir įvertinimo 
procedūras. 

• Įvertinimo suplanavimas padeda pasiekti didesnio 
mokslinio pagrįstumo ir standartizacijos. 
 





Žingsniai, kaip ĮGĮ gali būti įgyvendintas 

konkrečioje įstaigoje (Youngstrom ir kt. 2015) 

• Įvertinimo poreikių ir uţdavinių išsiaiškinimas. 
• Bazinių normų įvertinimas – kiek reiškiniai, kuriuos noriu 

vertinti, yra paplitę planuojamoje tirti populiacijoje? 
• Algoritmo, kaip ir kada asmuo nukreipiamas psichologiniam 

įvertinimui sudarymas. 
• Tinkamų/validţių įvertinimo metodų parinkimas. 
• Papildomos, patikslinančios informacijos rinkimo 

numatymas, atvejo formulavimas. 
• Gydymo/ pagalbos plano sudarytas ir tikslų formulavimas 
• Gydymo / pagalbos rezultato įvertinimo metodų ir procedūrų 

numatymas 
• Rizikos, atkryčio ţenklų monitoravimas 
• Kliento/paciento lūkesčių ir tikslų, kurie gali veikti gydymą ir 

bendradarbiavimą vertinimas. 
 



Pavyzdys, ar mes galime taikydami nesudėtingus 

testus efektyviai atpažinti galvos smegenų 

navikais sergančių pacientų depresiją? 



Bėdos dėl instrumentų 

• Trūksta validţių ir adaptuotų instrumentų 

• Instrumentai ir jų adaptavimas kainuoja 

• Tačiau ar tikrai mūsų sveikatos sistema yra 
pasirengusi mokėti uţ visus instrumentus, kurių 
reikia psichologui? 





Bendradarbiavime slypintys resursai 



Apibendrinant 
 

• ĮGĮ prasideda nuo mokslinio poţiūrio į kasdienes psichologinio 
įvertinimo uţduotis: 
▫ Sprendţiant, ką vertinti 
▫ Kaip vertinti 
▫ Kaip apibendrinti ir interpretuoti gautus rezultatus 

 
• Mokslinis poţiūris nekvestionuoja kiekvieno kliento unikalumo ir 

patirties sudėtingumo, tačiau gali padėti mums sukurti gaires, kaip 
ši unikali patirtis gali būti sistemiškai analizuojama. 
 

• Standartizuotas vertinimas yra būtinas ţingsnis, jei mes norime 
turėti grįţtamąjį ryšį apie savo darbo efektyvumą. 

 
• Tik tokiu būdu mes galime kaupti ţinias, kokia pagalba yra efektyvi 

kokiems klientams, o taip pat įrodyti ir pagrįsti psichologo paslaugų 
prasmę besikeičiančioje sveikatos prieţiūros sistemoje.  
 
 




