
NERIMAS



Nerimas – tai susirūpinimo, dirglumo, baimės, 

nuogąstavimo jausmas. Jei nerimas turi priežastį 

(pvz., prieš egzaminą ar darbo pokalbį), tai yra 

adekvatus, normalus jausmas. 

Patologinis nerimas neturi jokios aiškios 

priežasties, dažnai tampa nebekontroliuojamas, 

pradeda trukdyti kasdieniam gyvenimui ir tampa 

sutrikimu.



Nerimo ženklai ir simptomai

• Nuolatos ar dažnai be jokios priežasties jaučiamas stiprus nerimas.

• Perdėtas nerimas trukdo veiklai arba tam tikros situacijos tiesiog 

“paralyžiuoja”.

• Dėl nerimo įsitempia raumenys ir (ar) atsiranda raumenų skausmai.

• Dėl nerimo labiau plaka širdis, trūksta oro, dreba rankos.

• Vargina įkyrios, pasikartojančios mintys arba kyla noras kartoti tam 

tikrus veiksmus, pvz., tikrinti ar užrakintos durys.

• Įsitikinimas, kad sergate sunkiomis ligomis ir net po atliktų ligas 

paneigiančių tyrimų, nusiraminate tik trumpam.



Nerimo sutrikimai

• Generalizuotas nerimo sutrikimas

• Socialinis nerimas/socialinė fobija

• Panikos priepuoliai ir panikos sutrikimas



Generalizuotas nerimo 

sutrikimas (I)

Generalizuotas nerimo sutrikimas pasireiškia nerimavimu beveik dėl
visko, pvz., dėl savo sveikatos, darbo, šeimos, vaikų ir t. t. Nerimo
jausmas kartojasi dažnai ir pats žmogus neretai supranta, kad nerimauja
be priežasties. Šis jausmas dažnai yra apibūdinamas kaip nuojauta, jog
artėja neganda. Suvaldyti šį jausmą ar nusiraminti yra itin sudėtinga.

Dauguma žmonių, turinčių nerimo sutrikimą, patirdami nedidelius
sunkumus, gali išlaikyti santykius su aplinkiniais ir efektyvią darbo
veiklą. Tačiau nerimas vis tiek pradeda dominuoti žmogaus mąstyme ir
trukdyti kasdienei veiklai, darbui, mokslams, socialinei veiklai ar
santykiams.

Ilgalaikis nerimas pereina į depresiją.



Generalizuoto nerimo 

sutrikimas (II)
A. Pernelyg didelis nerimas ar pernelyg didelis susirūpinimas, kylantys dėl

įvairiausių įvykių ar situacijų daugelį dienų mažiausiai šešis mėnesius
iš eilės.

B. Asmeniui tampa sunku savarankiškai kontroliuoti šį nerimą.

C. Nerimas ir perdėtas susirūpinimas yra susijęs su trimis (arba daugiau)
iš šešių žemiau išvardytų simptomų, kurie pasireiškia daugelį dienų per
nurodytą 6 mėnesių periodą (vaikams užtenka vieno simptomo):

1. Nervingumas, nenustygimas, kraštutinės būklės jausmas.

2. Greitas nuovargis.

3. Dėmesio koncentracijos sutrikimas.

4. Dirglumas, irzlumas.

5. Raumenų įtampa.

6. Sutrikęs miegas (sunku užmigti, dažni nubudimai, nuovargis dėl
nuolatinio neišsimiegojimo).



GNS simptomai

Pasireiškia trijų grupių simptomai:

• Stiprus nerimo jausmas: baiminga nuojauta, irzlumas, dėmesio

koncentracijos stoka, miego problemos.

• Raumenų įtampa: pasireiškia negebėjimas nustygti vietoje,

drebulys, negebėjimas atsipalaiduoti, galvos, nugaros ar raumenų

skausmai, silpnumas arba nuovargis.

• Fiziniai pojūčiai – padažnėjusi širdies veikla ir kvėpavimas,

burnos džiūvimas, sustiprėjęs prakaitavimas, galvos svaigimas,

virškinimo sutrikimai (sunkumas “po duobute”, skrandžio

skausmai, viduriavimas ar vidurių užkietėjimas).



Generalizuotam nerimo sutrikimui 

būdingos mąstymo klaidos:

1. Santykis su kitais. „Aš esu niekas, jei esu nemylimas“.

2. Kompetencijų ribos. „Gyvenime yra tik laimėję ir pralaimėję“, „jei aš padarysiu

klaidą, aš pralaimėsiu“, „aš negaliu susikaupti“, „kitų sėkmė pasisavinta iš manęs“,

„viską aš turiu daryti kuo puikiausiai“ ir pan.

3. Atsakomybės jausmas. „Tik aš esu atsakingas už žmonių, esančių su manimi,

nuotaiką“, „aš labiausiai atsakinga už vaikų ateitį“ ir pan.

4. Kontrolė. „Aš tik pats galiu išspręsti savo problemas“, „aš turiu kontroliuoti save

visą laiką“, „jei aš leisiu kitam per daug priartėti, tai būsiu valdomas“ ir pan.

5. Apie nerimą. „Aš visada turiu būti ramus“, „man pavojinga parodyti savo nerimą“ ir

pan.



Generalizuoto nerimo sutrikimas

MINTYS: EMOCIJOS: KŪNO 

REAKCIJOS:

ELGESYS:

Aš negaliu

kontroliuoti savo 

gyvenimo...

Baimė Įsitempę 

raumenys

Vengimas

Kas jeigu... Grėsmės jausmas Galvos skausmai Perdėta kontrolė

Aš nepajėgsiu... Bloga nuojauta Pilvo skausmai Dėmesys 

smulkmenoms

Man atrodo, kad 

įvyks kažkas 

baisaus...

Padidėjęs 

dirglumas

Sunku susikaupti Saugumo siekiantis 

elgesys

Jei visko 

nekontroliuosiu, 

įvyks katastrofa...

Prakaitavimas Nuolatinis mąstymas



Pagalba sau ir kitam

Dienotvarkė. Susidėlioti aiškią dienotvarkę ir jos laikytis, kas keltų mažiau
nerimo.

Miego režimas. Paskirtas laikas miegui; maksimali tamsa miegant, maksimali
šviesa keliantis; miegą išderinančių veiksnių vengimas prieš miegą ir kt.

Fizinis aktyvumas. Pradėti mankštintis, daugiau vaikščioti, bėgioti ir t. t. Dėl
nerimo žmogus pradeda nebejausti savo kūno, todėl bet koks sportas, fizinis
aktyvumas, kuris padeda pajausti kūno ribas, yra naudingas.

Raminanti/maloni veikla. Nieko neveikimas stiprina nerimavimą. Nerimui,
baimei sumažinti tinka bet kokia maloni veikla (knygų skaitymas, spalvinimas,
muzikos klausymasis, šuns vedžiojimas ir kt.).

Žodinė savipagalba. Kai kyla nerimas ar apima baimė mintyse kartoti save
raminančia frazę ,,aš galiu pakankamai gerai susitvarkyti su nerimu ir nerimu
keliančia situaciją.

Įvairios relaksacijos: taikomoji, autogeninė treniruotė.



Socialinis nerimas/socialinė 

fobija
Socialinė fobija – tai intensyvi, neracionali ir nuolatinė baimė būti 

stebimam arba neigiamai kitų įvertintam (pvz. įėjus į klasę kyla 

pojūtis, kad visi tave stebi, kritikuoja, apkalba, vertina ir pan., nors 

realybė visai kitokia).

1) socialinė fobija – apsiribojanti keliomis situacijomis (viešas 

kalbėjimas ar buvimas su priešingos lyties patraukliu žmogumi). 

2) daugumos socialinių sąveikų baimė – generalizuota socialinė 

fobija (pvz. baimė bendrauti, išeiti iš namų, būti tarp žmonių ir 

pan.)



Socialinis nerimas/socialinė fobija:

1. Intensyvi, neracionali ir pastovi baimė vienos ar daugiau socialinių ar

veiklos situacijų, kuriose asmuo gali būti stebimas kitų nepažįstamų

žmonių. Žmogus bijo pasirodyti gėdingai, pajusti pažeminimą.

Pastaba. Vaikams turi būti aiškus sugebėjimas užmegzti amžių atitinkančius

socialinius santykius su pažįstamais žmonėmis, o nerimas turi atsirasti

nepažįstamų bendraamžių aplinkoje, ne tik bendraujant su suaugusiaisiais.

Realių veiksmų ar nerimo simptomų, kurie būtų pažeminimo ar sutrikimo

priežastimi, gali ir nebūti. Užtenka tik galvoti, kad yra tokia tikimybė ir dėl to

jausti nerimą.

2. Patekimas į socialinę situaciją, kurios bijoma, beveik visada sukelia

nerimą, kuris gali būti panašus į panikos priepuolį.

Pastaba. Vaikams nerimas gali pasireikšti verkimu, susierzinimo priepuoliu,

sustingimu, užsidarymu savyje.

Skirtingai nei normaliu atveju, toks nerimas yra ilgalaikis, nekintantis.



Socialinis nerimas/socialinė fobija

3. Žmogus pripažįsta, kad baimė yra nepagrįsta ir perdėta.

Pastaba. Vaikams šio požymio gali ir nebūti.

Žinojimas, kad jo baimė yra nepagrįsta, perdėta ir kiti žmonės tokios
baimės nejaučia, žmogų verčia jaustis prastesniu, menkesniu nei kiti,
nepasitikėti savimi.

4. Asmuo vengia fobinių situacijų arba išgyvena jas intensyviu nerimu.

Dėl išgyvenamo socialinio nerimo žmonės patenka į keblią situaciją – jie
nenori likti vieniši, atsiskirti nuo kitų, tačiau negali kontroliuoti ir baimės
šaltinio – kitų žmonių minčių apie juos. Todėl pasirenka arba iš viso vengti
tokių situacijų, arba apsaugo save kitais įmanomais būdais. Taip pat reikia
atkreipti dėmesį, kad žmogus gali labai gerai slėpti savo baimę, vengimą ir
bejėgiškumą ir neatrodyti drovus ar nervingas.

5.Vengimo elgesys trukdo darbui, įprastinei socialinei veiklai,
santykiams su žmonėmis, sukelia žymų distresą, kad atsiras baimė.



Socialinis nerimas/socialinė fobija

• Ne kiekvienas, kuris kenčia nuo socialinės fobijos, atrodo drovus,

užsidaręs ar atvirai nervingas;

• Patikslinti diagnozę padeda, kai klausiama:

Ar didžiausia jūsų baimė yra atrodyti kvailam, sutrikusiam?

Ar ši baimė skatina jus vengti daryti kažką ar kitiems stebint kalbėtis?

Ar jūs vengiate veiklos, kurioje esate dėmesio centre?

• Neretai socialinis nerimas būna kartu su vengiančiu asmenybės 

sutrikimu;

• Būdingas vengiantis elgesys;

• Saugumą užtikrinantis elgesys;

• Socialinėse situacijose įsijungia reakcija ,,Kovok arba bėk“.



Socialinis nerimas/socialinė fobija

Mintys: Emocijos: Kūno reakcijos: Elgesys:

Aš esu nuobodus. Nervingumas. Panikos jausmas. Socialinių 

situacijų 

vengimas.

Aš apsikvailinsiu. Liūdesys. Prakaitavimas. Akių kontakto 

vengimas.

Aš paraudonuosiu 

ir kiti iš manęs 

juoksis.

Pyktis ant savęs. Raudonavimas. Kalbėjimas tyliai, 

neaiškiai, 

praryjant žodžius.

Man nepavyks. Nepilnavertiškum

as.

Drebėjimas. Greitas 

pasišalinimas.

Visi mane 

pasmerks.

Beviltiškumas. Kūno raumenų 

įtampa.

Saugumą 

užtikrinantis 

elgesys.



Pagalba sau ir kitam

• Socialinių įgūdžių lavinimas. Gali apimti verbalinius ir neverbalinius

įgūdžius, kurie palengvina socialinį efektyvumą, pvz., pradėti pokalbį ir jį

palaikyti, nevengti akių kontakto. Įsivertinkite, kokių bendravimo įgūdžių jums

trūksta. Stenkitės juos įgyti pamažu, atkreipdami dėmesį tiek į savo žodinę, tiek

kūno kalbą. Lankykite savitarpio pagalbos grupę – tai yra saugi aplinka ugdyti

savo bendravimo įgūdžius.

• Atvirai pasikalbėkite su pačiais artimiausiais žmonėmis. Stenkitės socialinėse

situacijose būti su patikimu draugu. Nevenkite socialinių situacijų.

• Naudokite grįžimo į realybę, kvėpavimo kontroliavimo, relaksacijos ir kitas

raminančias, dėmesio atitraukimo technikas, pvz., išeikite su draugu

pasivaikščioti, pažiūrėkite filmą ar pažaiskite mėgstamą žaidimą.

• Nebijokite kreiptis pagalbos.

• Išklausykite, kaip artimasis jaučiasi. Būkite kantrus. Jūsų emocijų protrūkis

dar labiau sutrikdytų artimąjį, stenkitės nenurodinėti, kaip reikia elgtis, ir pats

neatlikite jam nemalonių darbų.



Panikos priepuoliai ir panikos 

sutrikimas
Panikos sutrikimas pasireiškia neprognozuojamais

ir nesusijusiais su stresą keliančiomis situacijomis

panikos priepuoliais (atakomis), kurių metu be

stipraus nerimo (ar baimės) pasireiškia daug fizinių

simptomų, kurie neretai tampa vyraujančiais ir

labiausiai gąsdinančiais. Panikos priepuoliai kyla

staiga ir trunka gana trumpai, bet yra linkę kartotis

ir paprastai sukelia didelį diskomfortą, apriboja

gyvenimo kokybę – pradedama vengti tam tikrų

situacijų, kuriose kaip tikimės, gali pasikartoti

panikos priepuolis.



Panikos sutrikimas
• Stiprios baimės ar diskomforto būsena, kurios metu pasireiškia bent keturi

(arba daugiau) žemiau išvardyti simptomai, kurie vystosi staiga ir pasiekia piką

per 10 minučių:

1.Smarkus širdies plakimas ir daužymasis, padažnėjęs širdies plakimas

2.Prakaitavimas

3.Drebulys ar virpulys

4.Oro trūkumo ar dusulio jausmas

5.Springimo jausmas

6.Skausmas ar diskomfortas krūtinėje

7.Pykinimas, diskomfortas pilve

8.Svaigimo, netvirtumo, alpimo jausmas

9.Derealizacija (nerealumo jausmas) ar depersonalizacija (savojo aš
nejautimas)

10.Savikontrolės praradimo ar išprotėjimo jausmas

11.Mirties baimė

12.Parestezijos (galūnių tirpimas)

13.Šaltkrėtis ar karščio pylimas



Panikos priepuolis:

Netinkamas elgesys, ištikus 
panikos priepuoliui:

Atsigulimas;

Lango atidarymas;

Bandymas giliai 

kvėpuoti;

Marškinių 

atsisagstymas...

Tinkamas elgesys ištikus
panikos priepuoliui:

Vaikščiojimas;

Vandens

atsigėrimas;

Kvėpavimo

reguliavimas;

Tvarkymasis;

Sportavimas...



Panikos sutrikimas:

MINTYS: EMOCIJOS: KŪNO 

REAKCIJOS:

ELGESYS:

Aš mirsiu Baimė Širdies plakimas Siekia ”saugumą 

užtikrinančio 

pagalbininko” 

pagalbos

Išprotėsiu Bejėgiškumas Prakaitavimas Vengia likti vieni

Aš prarasiu kontrolę Nusivylimas Oro trūkumo 

jausmas

Vengia vietų, kur 

buvo panikos 

priepuolis

Aš nualpsiu, nualpusi atrodysiu, 

kaip alkoholikė

Pyktis Hiperventiliacija Vengia vietų, iš 

kurių negalėtų 

ištrūkti ar gauti 

medicininės

pagalbos

Su manim kažkas (viskas) blogai! Liūdesys Pykinimas

Skausmas 

krūtinėje

Galvos svaigimas



Pagalba sau ir kitam
• Nekovokite su savo pojūčiais – jaučiamas baimės jausmas iš tikro nereiškia jokio

pavojaus jums, ir priepuolis praeis per keletą minučių. Nuo panikos priepuolių
nemirštama.

• Atsipalaiduokite, kai tik pajaučiate pirmus panikos priepuolio požymius – tam gali padėti
kvėpavimo kontrolės pratimai, relaksacijos technikos, meditacija.

• Tinkamai kvėpuoti panikos priepuolio metu (nustoti kvėpuoti, stabdyti kvėpavimą,
užsiimti nosį, kvėpuoti į maišelį, mokinti daryti kvėpavimo pauzes).

• Jei priepuolis įvyksta tam tikroje dirginančioje aplinkoje (triukšmas, tvankumas ar kt.)
patartina paieškoti ramesnės vietos. Tačiau jei tai neįmanoma, tęskite toliau savo veiklą ir
priepuolis tikrai praeis.

• Greičiau nusiraminti gali padėti ėjimas ar kita fizinė veikla.

• Priepuoliui praeiti greičiau padeda dėmesio koncentravimas į kokį nors objektą (veiklą,
ėjimą, kvėpavimą, ar, pvz., savo rankas).

• Nevenkite mėgstamos veiklos, kuri jums patikdavo, ir neleiskite panikai apriboti savo
gyvenimo, nebent sumažinkite veiklos intensyvumą.

• Jei šalia yra artimas žmogus, pasakykite jam, kaip jaučiatės – daugeliu atveju, tai padeda
bent iš dalies nusiraminti.



BŪKITE SVEIKI!

Mykolo Biržiškos gimnazijos

Vaiko gerovės komisija
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