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Per pastaruosius 50 metų kognityvinė elgesio terapija (KET) pradėta veiksmingai taikyti daugelio 

emocinių ir elgesio problemų psichosocialiniame gydyme. Elgesio terapijos metodai pradėti kurti  1950-

aisiais, kai žmogaus neadaptyvaus elgesio keitimui pradėti taikyti eksperimentu pagrįsti elgesio principai 

(pvz., Wolpe, 1958; Eysenck, 1966). 1970-aisiais kognityvinius procesus  taipogi imta laikyti svarbia 

psichologinio streso sritimi (Bandura, 1969). Taigi, vystantis kognityvinės terapijos technikoms, buvo 

integruoti ir elgesio terapijos metodai, kas suformavo įvairiems psichologiniams sutrikimams taikomą 

kognityvinę – elgesio terapiją. Šiame straipsnyje apžvelgsime trumpas KET formas įvairiems sutrikimams 

gydyti. Pirmiausia išnagrinėsime pagrindinius KET principus, dėl kurių tokia terapija tinkama taikyti 

trumpą laiką. 

 PAGRINDINĖS KET PRIELAIDOS 

Nors buvo sukurta daug skirtingų kognityvinių elgesio technikų įvairioms specifinėms klinikinėms 

problemoms spręsti, visų šių technikų pagrindą sudaro viena pagrindinių principų ir prielaidų grupė. 

Pirma, psichologinė disfunkcija yra suprantama kaip mokymosi mechanizmų ir informacijos apdorojimo 

sutrikimas. Pagrindinė mokymosi teorija apima klasikinio ir operantinio sąlygojimo laboratorinių tyrimų 

duomenis. Pavyzdžiui, tam tikri fobiniai simptomai gali atspindėti paprastai sąlygotą baimės reakciją, 

ilgai išliekančią ir pašalinus tikrąjį nesąlyginį dirgiklį. Taigi, dažnai kartojama ir nestiprinama ekspozicija 

sąlyginiam dirgikliui be nesąlyginio dirgiklio tariamai silpnina sąlyginį baimės atsaką. Panašiai operantinis 

sąlygojimas paaiškina, kaip nepageidaujami simptomai ar elgesys palaikomi  liekamųjų pasekmių 

funkcija. Pavyzdžiui, tikima, kad elgesys esant  lėtiniam skausmui didžiąja dalimi palaikomas kitų 

dėmesiu. Terapija, kuri moko asmenis veikti aplinkoje,- tiek didinti adaptyvaus elgesio teigiamą 

stiprinimą, tiek mažinti probleminio elgesio stiprinimą, – išsivysčiusi iš ankstyvų operantinio sąlygojimo 

tyrimų. Kognityviniai tyrimai parodė, kad informacijos apie save ir savo aplinką apdorojimo iškraipymai 

yra neatskiriama elgesio ir psichologinių problemų dalis. Pavyzdžiui, polinkis kreipti dėmesį į grėsmingą 

informaciją ar laikyti neaiškias situacijas grėsmingomis sukelia perdėtą ar nereikalingą nerimą. Panašiai, 

polinkis prisiminti nelaimingus įvykius ar neigiamas įvykių detales gali sukelti depresinę nuotaiką. 

Mokymasis keisti vertinimus, kertinius įsitikinimus ir susijusius dėmesio  ir atminties nukrypimus sudaro 

kognityvinės terapijos pagrindą. 
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   Antra, kognityvinis - elgesio požiūris į terapiją  paremtas eksperimentiniu orientavimusi į žmogaus 

elgesį, kai  bet koks elgesys  yra lyg specifinių išorinių ir vidinių sąlygų funkcija (Goldfried ir Davison, 

1994). Kai elgesio funkcija atskleista, elgesys teisėtas, jis gali būti geriau suprantamas ir nuspėjamas. 

Kadangi kognityviniai procesai, kaip ir atviras elgesys, laikomi pritaikomais ir keičiamais, kognityvinei  

sričiai  taip pat galima taikyti terapines intervencijas (Goldfried ir Davison, 1994). KET nukreipta į 

specifinius  simptomus ir elgesį, kurie atpažįstami kaip diagnozės dalis ar pristatyta terapijai problema. 

Kognityvinis - elgesio terapeutas daro prielaidą, kad specifinė pagrindinė arba kertinė savybė lemia  

pastebėtus simptomus ir pasireiškusias elgesio formas (t.y., esama ryšio tarp kertinės savybės ir 

pasireiškusių neadaptyvių simptomų). Kai kertinė savybė atpažįstama ir tikslingai terapijos metu 

keičiama, keičiasi ir neadaptyvios mintys, simptomai bei elgesys. Pavyzdžiui, KET terapeutas 

nagrinėdamas panikos sutrikimą atranda paciento klaidingą įsitikinimą, jog širdies plakimas reiškia 

širdies priepuolį. Gydymo tikslas paneigti šį neteisingą supratimą naudojant edukaciją ir kognityvinį 

restruktūrizavimą, padrąsinant pacientą patirti tyčia sukeltą dažno širdies plakimo pojūtį ir taip išmokti, 

kad širdies priepuolis neįvyksta.  

   Trečia prielaida, kad pokytis vyksta, kai nauja mokymosi patirtis nustelbia ankstesnes neadaptyvaus 

išmokimo ir informacijos apdorojimo formas. Pavyzdžiui, susidūrimas nepabėgant ar nevengiant su 

gąsdinančiais objektais ar situacijomis leidžia atsirasti naujam elgesio ir saugumo sprendimų išmokimui. 

Pakeitus požiūrį ir išmokus naujų elgesio būdų, pokytis gali įvykti greitai bei išlikti ilgalaikis, jei šie naujai 

įgyti įgūdžiai laikui bėgant ir kartojantis situacijoms taps įprasti. Siekiant efektyvesnės reakcijos į 

aplinkines situacijas,  KET moko naujų įveikos įgūdžių (tokių kaip asertyvumas, relaksacija arba 

kalbėjimasis su savimi). Taigi, tikimasi pagerėjimo ilgainiui taikant ir kartojant naujus įgūdžius. Klinikinis 

pagerėjimas gali vykti dviem būdais. Pirma, kai ankstesnės neadaptyvios mintys ir elgesys pakeičiami 

adaptyvesnėmis reakcijomis, mokytis pradedama iš naujos patirties. Antra, neadaptyvios mintys ir 

elgesys pakeičiami laikui bėgant, nuolat praktikuojant ir plėtojant naujus įgytus įgūdžius. 

   Ketvirta, KET  mokslinio metodo reikšmė, kurią atspindi terapeuto įvertintas individualaus paciento 

pokytis. Naudodamiesi  eksperimentiniu požiūriu, KET terapeutai  kuria hipotezes apie paciento 

kognityvinius ir elgesio modelius, pagal šias hipotezes įsiterpia ir stebi paciento elgesį, keičia hipotezes 

remdamiesi stebėjimais ir pan. Taigi, KET terapeutas nėra suvaržytas  tik technikų rinkiniu, bet naudojasi  

ir filosofiniu požiūriu, derančiu su moksliniais metodais (Goldfried ir Davison, 1994). Toks 

eksperimentinis požiūris matomas daugelyje randomizuotų, kontroliuojamų psichoterapijos rezultatų 

studijų, skirtų KET efektyvumui nustatyti. 1995 m. Amerikos psichologų asociacijos Klinikinės 

psichologijos skyriaus Tikslinė grupė peržiūrėjo psichoterapijos rezultatų tyrimų medžiagą, kad 

nuspręstų, kurį gydymą pagal tam tikrus tyrimo kriterijus būtų galima laikyti efektyviausiu. 1996 m. 

atnaujinus duomenis (Chambless ir kt., 1996) ir remiantis griežčiausiais efektyvumo tyrimo kriterijais, 22 

skirtingi gydymo būdai buvo įvertinti kaip „gerai sukurti“, o papildomiems 25 gydymo būdams buvo 

pritaikytas mažiau griežtas kriterijus  „pakankamai veiksmingi gydymo būdai“. Didžioji dalis šių 

„empiriškai paremtų terapijų“ buvo taikomos kaip kognityvinės-elgesio terapijos būdai daugeliui 

problemų, apimant nerimo sutrikimus, depresiją, fizinės sveikatos problemas, valgymo sutrikimus, 
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piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis ir šeimynines problemas. Daugelio tyrimų duomenimis, KET 

laikoma tinkama taikyti gydant kai kuriuos specifinius simptomus ir elgesio problemas.  

   Psichologinės disfunkcijos kognityvinė-elgesio konseptualizacija, specifinis KET tikslo objektas, 

terapinio pokyčio hipotetiniai mechanizmai  bei mokslinių metodų vertinimas paverčia KET tinkamą 

taikyti trumpalaikiam gydymui. Tai yra, kai tik pavojingai neadaptyvus išmokimas ir informacijos 

apdorojimas yra perprantami, gali būti struktūruojami svarbiausi terapinio mokymosi išgyvenimai ir 

įveikos įgūdžiai išmokstami ypač greitai. Beje, nuolatinis KET efektyvumo vertinimas leidžia tirti jos 

taikymo pakeitimus. Vienas iš tokių pakeitimų yra gydymo trukmė.  

   

TRUMPALAIKĖ KET 

  

Esant į problemą orientuotam požiūriui, KET metodai  paprastai yra trumpi ir ribojami laiko. Lyginant su 

kitomis psichoterapinėmis kryptimis, taikant KET, mažiau nei per 10-20 seansų atsiranda reikšmingas 

klinikinis pagerėjimas ir simptomų palengvėjimas. Siekiant sukurti efektyvesnius, ekonomiškesnius, 

įperkamesnius  KET metodus, dabartinių tyrimų metu vykdoma KET racionalizacija. KET efektyvumo 

gerinimas apima individualių terapijos metodų pritaikymą grupės formatui, savipagalbos reikmenis ir 

biblioterapiją, kompiuterinės terapijos programas. Vis dėlto dažniausiai siekiama didinti efektyvumą  

trumpinant KET sumažinus seansų skaičių. Ši tendencija yra ne tik praktiškas atsakymas į išorės veiksnių 

spaudimą, pavyzdžiui,  sveikatos priežiūros valdymą JAV, tačiau ji taip pat atspindi pagrindinę mintį (jau 

minėta), kad  KET efektyvūs rezultatai pasiekiami nustatant ir keičiant specifinius aptariamos problemos 

kognityvinius  ir elgesio modelius. Plėtojantis KET tyrimams, vystomos daugiau tos stipriosios terapijos 

sritys, kurios apima ryškius pokyčius lemiančias technikas.  Panašiai kaip papildomi tyrimai tikslina 

tikėtiną tam tikro sutrikimo priežastį, reikalingos intervencijos, kad technikos taptų vis labiau nukreiptos 

į neadaptyvius bruožus. 

   Trumpa terapijos trukmė turi daug akivaizdžių privalumų. Ekonomiškumo padidinimas galėtų padaryti 

terapiją prieinamesnę asmenims, kuriems reikalinga pagalba. Pacientai mėgsta greitai pastebimą 

terapijos naudą, o tai taip pat galėtų padidinti terapijos patikimumą ir labiau motyvuoti tolesniam 

keitimuisi. Vis dėlto šis gydymo būdas yra nenaudingas tam tikromis aplinkybėmis. Trumpalaikė KET 

reiškia, kad dėl susikoncentravimo į pokyčius, tikslas yra aiškiai apibrėžtas ir ribotas. Pacientams, 

turintiems daugiau įvairių simptomų, ir esant tam tikroms komorbidinėms būklėms, trukdančioms taikyti 

tiksliai nukreiptą į tikslą programą (tokioms kaip II ašies sutrikimai), gali prireikti ilgesnio gydymo. 

Sutrumpintas metodas taip pat reiškia, kad pacientas turi būti motyvuotas dalyvauti gydyme ir 

pasirengęs kognityviniams ir elgesio pokyčiams. Ribotos trukmės terapija gali nepadėti pacientams, kurie 

nėra apsisprendę dėl pokyčių ir nenori atlikti būtinų namų darbų užduočių. Be to, tam, kad pacientas 

aktyviau dalyvautų terapijos sesijų metu ir tarp seansų, trumpalaikės KET metu taikoma intensyvesnė 

terapija. KET pacientui skiriama žymiai daugiau atsakomybės už būtinos terapinės medžiagos mokymąsi 

ir susijusių užduočių atlikimą bei įgūdžių lavinimą. Galiausiai, trumpalaikei KET reikalinga, kad terapeutas 
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sugebėtų išlaikyti paciento susitelkimą į konkrečius tikslus ir terapines užduotis. Tam reikia, kad 

terapeutas greitai nukreiptų pacientus tuo pačiu išlaikydamas stiprų terapinį aljansą. Ne visi terapeutai  

pasirengę taikyti trumpalaikę KET. Šie galimi trūkumai aiškiai grindžiami empiriniais tyrimais.  

   Kitame skyriuje pateiksime trumpą empirinių tyrimų įrodymų apžvalgą, palaikančią trumpalaikės KET 

taikymą. Nors nėra suformuluotas aiškus  „trumpalaikės“ KET apibrėžimas, manome, kad tokia KET turi 

trukti trumpiau nei 10 seansų. Ši riba buvo nustatyta pastebėjus, kad paprastai standartinė KET  trunka  

10-20 seansų.Mes rinkome trumpalaikės KET efektyvumo empirines studijas klausinėdami įvairių sričių 

ekspertus apie prieinamus duomenis ir per Psichologinių Abstraktų paiešką. Šiame skyriuje nėra 

pateikiama išsami dabartinės literatūros apžvalga, tačiau peržvelgiami  randomizuoti , su kontroline  

grupe psichoterapijos rezultatų tyrimai. Kadangi neradome empirinių tyrimų, skirtų trumpalaikės KET 

efektyvumui vertinti esant įvairiems sutrikimams, apžvalgą pateikėme pagal diagnostines kategorijas. 

Vertinant iki šiol atliktus trumpalaikės KET mokslinius tyrimus, svarbu atkreipti dėmesį į keletą problemų. 

Pirmoji problema, kurią jau minėjome, yra ta, kad kai kurie sutrikimai, palyginti su kitais, gali būti 

lengviau pasiduodantys terapijai. Trumpalaikė KET ypač tinka konkretesniems sutrikimams su lengviau 

apibrėžiamu santykiu, tokiems kaip specifinės fobijos. Taikant trumpalaikę KET vis-à-vis, specifinės 

fobijos buvo daugiau ištirtos nei kiti sutrikimai. Kitos problemos susijusios su iki šiol atliktų trumpalaikės 

KET mokslinių tyrimų kokybe; jos apibendrintos 1.1. lentelėje. Pavyzdžiui, kaip turi būti vertinamas 

trumpalaikės KET efektyvumas? Radome labai mažai tyrimų, kurie tiesiogiai lygintų trumpalaikę ir įprastą 

KET, o rastieji dažnai būdavo „supainioti“ su papildomų savipagalbos priemonių naudojimu, kas taikoma 

tik trumpalaikėje KET. Nesupainioti tyrimai buvo susiję tik su specifinių fobijų terapija. Dauguma tyrimų 

lygina trumpalaikę KET su kitu terapijos tipu (pvz., nedirektyviniu), placebo kontroliuojama ar 

laukiančiųjų sąrašo kontroline grupe. Nors ir svarbūs, tačiau šie projektai tiesiogiai nevertina 

trumpalaikės KET pranašumų lyginant su įprasta KET.  

   Trečioji problema susijusi su aspektais, kuriais būtų galima palyginti trumpalaikę ir įprastos trukmės 

KET: ar pagal greitą atsaką,ar pagal ilgalaikį atsaką, ar pagal nenumatytus simptomus bei būsenas 

trumpalaikė KET laikoma tokia pat veiksminga, kaip ir netrumpalaikė? Dauguma tyrimų vertina 

trumpalaikį ir greitą atsaką taip pat  kaip ir  ilgalaikę būseną. Nepaisant argumentų, kad po trumpalaikės 

KET, lyginant su įprastine, galimas paciento atkrytis, ypač jeigu nauji įgūdžiai nėra kartojami ir stiprinami 

pasibaigus terapijai, paprastai rezultatai rodo teigiamą ilgalaikį atsaką į trumpalaikės KET taikymą. Dėl 

nenumatytų simptomų ir komorbidinių būklių, ar bent jau dėl nerimo sutrikimų daugėja ilgalaikės KET 

naudingumo įrodymų. Pavyzdžiui,  panikos sutrikimo terapija sumažina ir komorbidinių nerimo 

sutrikimų,  depresinių sutrikimų bei  II  ašiai būdingų bruožų simptomus(pvz., Brown ir Barlow, 1995; 

Tsao ir kt., 1998). Buvo atlikta keletas trumpalaikės KET tyrimų naudojant matavimus, kurie nėra 

specifiniai tam tikriems sutrikimams (pvz., depresijai, generalizuotam nerimui, bendram psichologiniam 

funkcionavimui), tačiau, kad būtų įvertinta, ar trumpalaikė KET turi tokį patį plataus masto poveikį 

esančiai komorbidinei būklei.   

   Ketvirtas klausimas svarsto, ar terapinio pokyčio procesas yra toks pat taikant trumpalaikę ir įprastą 

KET. Rachman ir Whittal (1989) palygino greitą ir lėtą atsaką  į ekspozicijos terapiją vorų ir gyvačių 

baimei. Jie iškėlė hipotezę, kad tolygus ir lėtas baimės mažėjimas parodo bandymo ir mokymosi iš klaidų 
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tipą, tuo tarpu greitas baimės mažėjimas – įžvalgumą, samprotavimą, panašų į „blykstės“ efektą. 

Akivaizdu, kad trumpalaikės KET tikslas yra taip struktūruoti mokymosi patirtį, kad dažniau pasireikštų  

antrasis mokymosi tipas. Iki šiol gydymo mechanizmai buvo labai retai tiriami. 

   Paskutinė problema susijusi su individualių skirtumų, tokių kaip požiūris į gydymą, chroniškumas, 

sutrikimo sunkumas bei nuolatiniai gyvenimo stresoriai, įvairove, kuri padėtų nuspėti trumpalaikės KET 

rezultatus. Kai kurie tyrimai rodo, kad kaip ir taikant standartinę KET, teigiamas požiūris į gydymą gali 

nuspėti  atsaką ir į trumpalaikę KET. Kiti tyrimai atskleidžia, kad trumpalaikė KET gali būti efektyvesnė 

mažiau sutrikusiai populiacijai. Vis dėlto, kai kurie tyrimai nerado jokių reikšmingų veiksnių, padedančių 

nuspėti rezultatus. Kad išsiaiškintume, kokios individualios charakterio savybės  padeda siekti geresnių 

rezultatų, reikia atlikti daugiau mokslinių tyrimų. Galiausiai, ryšys tarp tokių terapeuto savybių, kaip 

patirties lygis, ir terapijos rezultatų taip pat svarbus ir per mažai ištirtas. 

  

  

PANIKOS SUTRIKIMAS IR AGORAFOBIJA 

  

Siekiant sumažinti panikos sutrikimo ir agorafobijos terapijos seansų skaičių, buvo įgyvendinta keletas 

pasiekimų. Tradicinėje KET atliekama daugiau nei 10-20 seansų ir įtraukiami keletas terapijos 

komponentų (Craske, 1999). Edukacija ir kognityvinis restruktūrizavimas veikia klaidingus įsitikinimus ir 

neteisingą požiūrį į kūno pojūčius. Siekiant sureguliuoti kvėpavimą, naudojamos korekcinės kvėpavimo 

technikos. Galiausiai, baimės ir fizinių pojūčių bei agorafobinių situacijų vengimo mažinimui skirtos 

interoceptinės ir in vivo ekspozicijos. Kai kurie tyrimai palaiko trumpalaikės KET taikymą gydant panikos 

sutrikimus ir agorafobiją.  

   Viena eilė tyrimų palygino terapeuto taikomus trumpalaikės KET metodus su savipagalbos gydymosi 

metodais. Lindren ir kt. (1994) nustatė, kad įvertinus aštuonių seansų grupinės KET gydymo rezultatus, 

buvo veiksmingai sumažinti panikos ir agorafobijos simptomai palyginus su laukiančiųjų sąrašo 

kontroline grupe. Jie taip pat nustatė, kad aštuonių savaičių savipagalbos  gydymasis biblioterapija buvo 

vienodai efektyvus. Vėliau ši tyrimų grupė nustatė, kad savarankiškas  gydymasis biblioterapija prilygo 

aštuonių seansų individualiai terapijai, apimančiai edukaciją, kvėpavimo ir atsipalaidavimo pratimus, 

kognityvinį restruktūrizavimą ir vaizduotės bei in vivo ekspozicijas (Gould ir kt., 1993). Panašiai, Ghosh ir 

Marks (1987) savarankiškos ekspozicijos programoje agorafobijai sumažino seansų skaičių nuo 

mažiausiai trijų iki daugiausia 10. Rezultatai parodė, kad  psichiatro instruktuojama terapija ženkliai 

sumažino agorafobinį vengimą per šešis tolesnius stebėjimo mėnesius. Taigi, kiti terapijos metodai, 

įtraukiantys savipagalbos knygas ar kompiuterines instrukcijas buvo tik pasiūlymas efektyvumo 

padidinimui, tuo tarpu ekspozicijos be terapeuto programa buvo efektyvus gydymo būdas. Vis dėlto, 

naujausi įrodymai leidžia abejoti visiškai savarankiško panikos priepuolių terapijos  veiksmingumu be 
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terapeuto pagalbos (Febbraro ir kt., 1999). Pažymėtina, kad nė viename šių tyrimų nebuvo lyginamos 

trumpalaikė ir netrumpalaikė KET ir nebuvo tiriamas poveikis komorbidinei būklei.  

   Keletame tyrimų, siekiant sumažinti terapijos seansų skaičių, buvo tiriamas naudojimasis telefoniniais 

pokalbiais. Côté ir kt. (1994) paskyrė pacientams su panikos sutrikimais 17 individualių KET seansų 

(įtraukiant edukaciją, kvėpavimo pratimus, relaksaciją, kognityvinę terapiją, interoceptinę ir situacinę 

ekspoziciją) arba tą pačią terapiją, trunkančią septynis seansus, ir aštuonis trumpus telefoninius 

pokalbius. Rezultatai parodė, kad abu terapijos būdai buvo efektyvūs, ir  akivaizdus ir lygiavertis 

pagerėjimas išliko per šešis tolesnius stebėjimo mėnesius. Iš namų negalintiems išeiti agorafobiniams 

pacientams arba neturintiems  galimybių terapijai, instruktuota ekspozicinė terapija telefonu taip pat 

gali būti efektyvi, kai taikoma daugiau nei aštuonias (Swinson ir kt., 1995) arba 10 (McNamee ir kt., 

1989) telefoninių seansų. Vis dėlto, šis paskutinis tyrimas parodė, kad telefonu instruktuojamos 

ekspozicijos grupėje tyrimo nebaigė daugiausia pacientų. 

   Į tiesioginius trumpalaikės ir netrumpalaikės KET palyginimus įtrauktas Botellos ir García-Palacios 

(1999) tyrimas, kurie palygino standartinę, panikos sutrikimams gydyti skirtą 10 seansų KET su 

trumpalaike penkių seansų terapija bendruomenėje, kurioje bendras išsilavinimo lygis yra žemas 

(vidutiniškai 9,7 metų). Rezultatai parodė, kad terapijos metodai buvo efektyvūs ir abi grupės gerai 

išsilaikė per 12 tolesnių mėnesių. Tokie rezultatai panašūs į Newman ir kt. (1997), kurie palygino 

standartinę 12 seansų individualią KET su trumpalaike keturių seansų, kompiuterine KET. Abiejose 

grupėse buvo reikšmingas pagerėjimas iškart po terapijos ir per šešis tolesnius stebėjimo mėnesius. 

Klinikinio reikšmingumo analizėje gautas būklės po 12 seansų pranašumas, bet tik iškart po terapijos. 

Galiausiai, Clark ir kt. (1999) palygino standartinę 12-15 sesijų kognityvinę terapiją panikos sutrikimui 

gydyti su trumpalaike to paties gydymo penkių seansų versija. Abu terapijos metodai buvo labai 

efektyvūs ir pranašesni už laukiančiųjų sąrašo kontrolinę grupę ir tarp dviejų gydymo metodų nebuvo 

rasta jokių reikšmingų skirtumų. Pažymėtina, kad trumpalaikės terapijos versijos, minėtos ankstesniuose 

trijuose tyrimuose, priešingai nei ilgesnės KET tyrimai, visos kaip papildymą terapijai įtraukė savipagalbos 

medžiagą. Botella ir García-Palacios (1999) savo trumpalaikės terapijos dalyviams pateikė savipagalbos 

vadovėlį ir garsajuostę, o Clark ir kt. (1999) trumpalaikės kognityvinės terapijos būklės pacientų 

savarankiškam darbui skyrė rašytinę medžiagą ir pratimų. Be to, Newman ir kt. (1997) visiems 

pacientams, kuriems buvo taikoma keturių seansų terapija, paskyrė dalį kompiuteriu-asistuojančios 

terapijos. Taigi nėra aišku, ar rezultatai būtų skyręsi, jei į netrumpalaikę KET būtų įtraukta ta pati 

savipagalbos medžiaga.  

   Galiausiai, galima sutrumpinti terapijos trukmę skiriant intensyvų gydymą per trumpą laiką. Evans ir kt. 

(1991) grupei pacientų per dvi dienas skyrė 18 valandų intensyvią grupinę KET. Palyginus su laukiančiųjų 

sąrašo kontroline grupe, buvo pastebėti akivaizdūs šios grupės simptomų sumažėjimai ir reikšmingas 

85% pacientų sveikatos pagerėjimas, kuris išlaikytas per kitus vienerius stebėjimo metus. Vis dėlto, šie 

rezultatai turėtų būti aiškinami atsargiai, nes tai nebuvo randomizuotas tyrimas. Kitame atvirame tyrime 

Spiegel ir Barlow (2000) vertina panikos sutrikimui su vidutinio sunkumo arba sunkia agorafobija skirtą 

aštuonių dienų intensyvios terapijos programą, kuri apima terapeuto valdomas ir paciento valdomas 

ekspozicijas. Preliminarios išvados labai teigiamos.  
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   Buvo atlikta keletas tyrimų apie individualaus skirtumo kintamojo svarbą trumpalaikės KET 

rezultatams. Mes (Craske ir kt., 1995) nustatėme, kad keturi kas savaitę vykstantys trumpalaikės KET 

seansai buvo pranašesni už keturis netiesioginio konsultavimo seansus pacientams su panikos 

sutrikimais, norintiems gauti farmakologinį gydymą. Tačiau rezultatai nepasirodė tokie geri kaip 

paprastai būna po 10-15 KET seansų, ir po šios trumpalaikės KET pagerėjo mažesnei daliai sunkių ligonių. 

Febbraro ir kt. (1999) atskleidė, kad panikos priepuolius patiriantiems asmenims su nustatytu ar ne 

panikos sutrikimu, panikos sutrikimo diagnozavimas neturėjo reikšmės rezultatų numatymui. Anksčiau 

aprašytame Clark ir kt. (1999) tyrime nustatyta, kad įsitikinimas, jog terapija bus sėkminga jau pirmo 

seanso pabaigoje, vėliau nuspėjo artimuosius rezultatus, o įsitikinimas apie kūno pojūčius išpranašavo 

rezultatus per kitus vienerius stebėjimo metus. Vis dėlto, Evans ir kt. (1991) pranešė, kad nei vienas iš jų 

11 kintamųjų prieš terapiją nenumatė rezultatų.  

 SPECIFINĖ FOBIJA 

 Daug nuveikta vystant trumpalaikę ir veiksmingą KET, skirtą įvairioms specifinėms fobijoms. Terapija 

paprastai apima edukaciją apie baimės prigimtį, minčių ir klaidingų suvokimų apie bijomus objektus ir 

situacijas kognityvinį restruktūrizavimą, bei sistemingas vaizduotės ir in vivo ekspozicijas bijomam 

objektui ar situacijai (Craske, 1999). Šios procedūros naudojamos visų rūšių fobijoms, net jei įtampa 

sukeliama gydant kraujo, žaizdų ar injekcijų fobijas (Öst, 1996a). 1996 m. Öst peržiūrėjo specifinės 

fobijos terapijos tyrimų rezultatus ir nustatė, kad jau po vienos iki aštuonių seansų pasiekiamas nuo 77% 

iki 90% klinikinis pagerėjimas. Į tyrimą įtrauktos šios fobijos: akrofobija; gyvūnų fobija; kraujo, žaizdų ir 

injekcijų fobija; klaustrofobija; dantų gydymo fobija; skrydžių fobija. Öst taip pat išnagrinėjo šių tyrimo 

ilgalaikius rezultatus ir padarė išvadą, kad po sėkmingos terapijos šie pasiekimai paprastai išlieka iki 10 

metų.  

   Eilė tyrimų pritarė vieno seanso specifinių fobijų terapijos metodams. Pavyzdžiui,  Öst ir kt. (1991) 

nustatė, kad per vieną seansą terapeuto vedama daugiausia tris valandas trunkanti ekspozicija efektyviai 

sumažino  baimę ir vengimą esant vorų fobijai. Tokia terapija  pranašesnė už dviejų savaičių savarankišką 

ekspozicijos programą. Šie mokslininkai vėliau įrodė, kad toks vieno seanso, terapeuto vedamas gydymo 

metodas taip pat davė geresnių rezultatų už savipagalbos vadovo terapijos programas, apimančias 

neprižiūrimas savarankiškas ekspozicijos pratybas namuose ar klinikoje (Hellström ir Öst, 1995). 

Terapeuto vedama vieno seanso ekspozicijos terapija  taip pat efektyvi, kai taikoma grupėje (Öst ir 

kt.,1997b),ypač mažesnės apimties (pvz., nuo trijų iki keturių žmonių)  (Öst, 1996b).  

   Kitų fobijų vieno seanso KET taip pat yra laikoma pranašesnė už ilgesnės trukmės terapiją. Hellström ir 

kt. (1996) palygino vieną dviejų valandų trukmės seansą su penkiais įtampos terapijos seansais, kai esant 

kraujo ir žaizdų baimei ekspozicijos metu pacientai buvo mokomi nenualpti įtempiant raumenis. Trečioje 

grupėje buvo vedamas vienas dviejų valandų trukmės įtampos seansas be ekspozicijos. Visų trijų grupių 

pacientų sveikatos būklė ženkliai pagerėjo iškart po terapijos ir per kitus vienerius stebėjimo metus. Nors 

penkių seansų trukmės įtampos metodas pasirodė efektyvesnis už vieno seanso vertinant iškart po 

terapijos, tačiau vertinant ilgesnio stebėjimo rezultatus, skirtumų nerasta. Jie taip pat nustatė, kad 

asmenys, kurie buvo klasifikuojami kaip „alpstantys“, padarė tokią pačią pažangą (ir dviem matais netgi 
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daugiau) kaip ir „nealpstantys“. Ši tyrėjų grupė taip pat padarė išvadą, kad vieno seanso terapeuto 

vedamos ekspozicijos terapija turėtų būti pirmiausia  pasirenkama gydant injekcijų fobiją (Öst ir kt., 

1992). Vienas iki trijų valandų trukmės terapijos seansas ypač efektyvus tiek iškart po terapijos, tiek per 

kitus vienerius stebėjimo metus. Be to, ši vienintelio seanso terapija vienodai efektyvi kaip ir toks pat 

penkių seansų trukmės gydymas. Naujausiais duomenimis, vieno seanso KET  klaustrofobijai gydyti 

prilyginama penkiems tokios  terapijos seansams (Öst ir kt., 2001). Be to, vienas trijų valandų trukmės 

seansas su  ekspozicija ir kognityviniu restruktūrizavimu toks pat veiksmingas kaip penkių seansų 

trukmės skrydžio fobijos terapija, vertinant rezultatus tiek iškart po terapijos, tiek vienerių metų 

stebėjimo laikotarpiu (Öst ir kt., 1997a). Tačiau stebėjimo laikotarpiu abiejose šio tyrimo grupėse kai 

kurie terapijos įgūdžiai buvo prarandami. Taigi, šis tyrimas atskleidžia, jog apibrėžtoms fobijoms gydyti 

tinka trumpalaikė KET; ir ji ,pasirodo, vienodai veiksminga tiek iškart po terapijos, tiek ilgą laiką. 

  

KITI NERIMO SUTRIKIMAI 

 Iš visų nerimo sutrikimų, panikos sutrikimo (su agorafobija arba be) ir specifinės fobijos trumpalaikė 

terapija labiausiai paremta patyrimu. Keletas tyrimų atlikta kitų nerimo sutrikimų trumpalaikei KET. Vis 

daugiau kontroliuojamų tyrimų atliekama generalizuoto nerimo sutrikimo(GNS) kognityvinės-elgesio 

terapijos efektyvumui vertinti (Borkovec ir Whisman, 1996). Standartinės KET procedūros apima nerimo 

kontroliavimą, relaksacijos mokymą, kognityvinę terapiją bei vaizduotės ekspoziciją ir paprastai  trunka  

maždaug 12 seansų. Viena studija lygino tik aštuonių seansų KET su netiesioginiu konsultavimu ir 

laukiančiųjų sąrašo kontroline grupe (Blowers ir kt., 1987). Rezultatai parodė, kad nors, taikant KET, 

atsirado tik nežymus klinikinis pagerėjimas, tačiau jis buvo stabiliai pranašesnis lyginant su laukiančiųjų 

eilės kontroline grupe vertinant iškart po terapijos ir po šešių mėnesių stebėjimo, bei atsirado keletas 

skirtumų tarp KET ir netiesioginio konsultavimo grupių. Kitas tyrimas atskleidė, kad šešių seansų, didelės 

grupės GNS terapijos kursas buvo efektyvus lyginant su laukiančiųjų eilės kontroline grupe, tačiau 

pagerėjimas buvo panašus į gydymo „placebu“  versiją (White ir kt., 1992). Papildomi tyrimai rodo, kad 

generalizuotam nerimo sutrikimui taikomos KET efektyvumas pasiekiamas ne mažiau kaip po 4-7 seansų, 

kurį galima lyginti su gydymu vaistais, ir kuris didesnis nei taikant gydymą placebu (Power ir kt., 1990). 

Neseniai sukurta GNS skirta KET šešis grupinius seansus buvo sėkmingai taikoma papildomai naudojant 

delninio kompiuterio programą (Newman ir kt., 1999). Beje, toks pranešimas padarytas iš pavienės, 

nekontroliuojamos trijų dalyvių grupės atvejo. Kol kas trūkstant tyrimų, tiesiogiai lyginama trumpalaikė 

ir netrumpalaikė GNS gydymui skirta KET.  

   Socialinė fobija gali būti efektyviai pagydoma per maždaug  12 individualios ar grupinės KET seansų, ir 

tokia terapija paprastai apima psichoedukaciją, kognityvinį restruktūrizavimą ir nerimą provokuojančių 

socialinių situacijų ekspoziciją (Heimberg ir Juster, 1995). Nors atlikta gerų kontrolinių psichoterapijos 

rezultatų  tyrimų,palaikančių šią praktiką, visgi nedaug tinkamos informacijos, susijusios su trumpalaikės 

terapijos efektyvumu. Nekontroliuojamoje studijoje Rapee (1993) pateikė kognityvinės-elgesio grupinės 

terapijos (KEGT) sutrumpintą versiją, aprašytą Heimberg ir kt. (1990). Terapija truko šešis seansus po 90 

minučių. Rezultatai rodė reikšmingą pagerėjimą iškart po gydymo, ir po trijų bei šešių mėnesių 
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stebėjimo.  Vis dėlto, duomenys buvo tinkami tik 30 dalyvių iš 52 dalyvavusių tyrime, ir tik viena trečioji 

likusių dalyvių atitiko griežtus “ respondento ” klinikinio vertinimo kriterijus iškart po terapijos ir 

stebėjimo laikotarpiu. Nors pagerėjimo rodikliai atitinka 20–95% ribas (Feske ir Chambless, 1995), 

Heimberg su bendradarbiais pranešė apie  75% iškart po terapijos ir 81% šešių stebėjimo mėnesių 

laikotarpio pagerėjimo rodiklius taikant netrumpalaikę KEGT(Heimberg ir kt., 1990).  

   Foa ir kt. (1995) tyrė trumpalaikės intervencijos efektyvumą, siekiant užkirsti kelią potrauminio streso 

sutrikimo (PTSS) pasireiškimui neseniai išprievartautoms moterims-aukoms. Ši tyrėjų grupė savo 

efektyvią  potrauminio streso sutrikimo  KET, apimančiai keturis individualius dviejų valandų trukmės 

seansus, pritaikė trumpai prevencijos programai. Rezultatai rodė akivaizdų pagerėjimą iškart po terapijos 

ir po 5,5 mėnesių po užpuolimo. Kai kurių rodiklių pagerėjimas taipogi buvo didesnis nei rastų 

lyginamosios kontrolinės grupės vertinimų. Galiausiai, tik 10% KET grupės vėliau atitiko PTSS  

diagnostinius kriterijus, tuo tarpu kontrolinėje grupėje net 70%. Vis dėlto, šie rezultatai turėtų būti 

atsargiai vertinami, nes dalyviai nebuvo randomizuoti. Nerasta jokių obsesiniam-kompulsiniam 

sutrikimui (OKS) skirtų trumpalaikės KET tyrimų. OKS gydymui standartinė KET yra gana intensyvi, 

paprastai apimanti 15 dviejų valandų trukmės seansų, vedamų kasdien per trijų savaičių laikotarpį (Riggs 

ir Foa, 1993). Toks intensyvus gydymas gali būti reikalingas atitinkamų baimę keliančių situacijų 

ekspozicijų pasiekimui, be kompulsinių reakcijų įtraukimo, kas galėtų sustiprinti baimę. 

 DEPRESIJA 

 Svarūs empiriniai įrodymai pritaria KET taikymui gydant didžiosios depresijos sutrikimą. Dvi plačios 

studijos apima Becko kognityvinę terapiją ir elgesio programas, paremtas Lewinsohno darbais 

(Craighead ir kt., 1998). Elgesio terapijos programų tikslas skatinti malonią veiklą mažinant aversinius 

patyrimus, tuo tarpu KET taikinys yra neigiamų minčių apie save ir pasaulį keitimas kognityviniu 

restruktūrizavimu. Šie metodai  taikomi per 12-20 individualių ar grupinių seansų, ir atlikta daug tyrimų 

pritariančių šiai praktikai (Craighead ir kt., 1998). 

   Buvo atlikta keletas tyrimų, bandant išsiaiškinti, ar šie ypač efektyvūs terapijos metodai gali būti 

sutrumpinti, kad juos būtų galima taikyti pirminėje sveikatos priežiūroje ar kitoje visuomeninėje 

aplinkoje. Scott ir kt. (1997) taikė šešis kassavaitinius seansus (kiekvienas iš jų truko apytiksliai 30 min.) ir 

rašytinę mokomąją medžiagą ambulatoriniams pacientams, sergantiems didžiąja depresija. Pacientams 

atsitiktine tvarka skirtas šis terapijos būdas arba įprastinis gydymas pirminės sveikatos priežiūros 

klinikoje. Rezultatai parodė, kad  dalyvavusiųjų terapijoje žymiai didesnis pasveikimo dažnis nei 

kontrolinėje grupėje vertinant iškart po terapijos ir šie pasiekimai išlaikyti vienerių metų stebėjimo 

laikotarpiu. Panašiai Katon ir kt. (1996) ambulatoriniams depresiškiems pacientams taikė 

bendradarbiavimo terapiją. Terapija truko nuo keturių iki šešių individualios KET seansų. Be to, siekiant 

optimizuoti gydymo vaistais efektyvumą ir gydymo nurodymų laikymąsi, psichiatrai ir terapeutai 

konsultavosi su tyrimo psichiatrais. Pacientams atsitiktine tvarka buvo skiriamos bendradarbiavimo 

sąlygos arba įprastas gydymas. Rezultatai parodė, kad didžiąja depresija sergančių pacientų būklė 

ženkliai pagerėjo lyginant su įprastai gydyta kontroline grupe. Galiausiai, trumpalaikė šešių seansų 

grupinė KET pasirodė efektyvi, kai taikoma nemokslinėje visuomeninėje psichikos sveikatos gydymo 
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aplinkoje (Peterson ir Halstead, 1998), tačiau šis tyrimas buvo nekontrolinis. Šie tyrimai patvirtina 

trumpalaikės terapijos efektyvumą, tačiau jie nepaaiškina, kaip šie pasiekimai skiriasi nuo ilgiau 

trunkančios KET rezultatų. Jei depresija yra mažiau apibrėžtas sutrikimas su mažiau specifinių kertinių 

savybių, į kurias būtų nukeipta terapija, trumpalaikis gydymas gali būti ne toks efektyvus. Tačiau jei per 

trumpą laiką  terapeutai sugebėtų sėkmingai atpažinti ir pašalinti kertines neadaptyvias mintis, šis 

metodas galėtų būti naudingas. Norint atsakyti į šį empirinį klausimą, reikėtų daugiau tyrimų, kuriuose 

standartinė KET būtų tiesiogiai lyginama su trumpalaike.  

   Trumpalaikė KET gali būti veiksminga gydant vaikų depresiją. Wood ir kt. (1996) taikė nuo penkių iki 

aštuonių KET arba kontrolei vien tik relaksacijos seansų depresija sergantiems vaikams ir paaugliams (9-

17 metų amžiaus). Po gydymo KET pasirodė akivaizdžiai pranašesnė už kontrolinę relaksaciją, tačiau 

vertinant po šešių mėnesių stebėjimo laikotarpio, abu terapijos metodai daugeliu atžvilgiu buvo 

panašūs. Weisz ir kt. (1997) skyrė aštuonis KET seansus vaikų depresijos gydymui, kai buvo siekiama 

daugiau apdovanoti ir mažiau bausti tam, kad vaikai išmoktų apsiginti nuo aplinkos kontrolės bei priimti 

subjektyvias reakcijas į nepageidaujamus įvykius. Lengva arba vidutinio sunkumo depresija sergantiems 

pradinukams (vidutiniškai 9,6 metų amžiaus) paskirti aštuoni šios grupinės KET seansai arba neskirtas 

gydymas kontrolei. Rezultatai parodė reikšmingą depresinių rodiklių pagerėjimą gydytoje grupėje 

lyginant  su kontroline grupe iškart po terapijos ir po devynių mėnesių stebėjimo laikotarpio.  

 VALGYMO SUTRIKIMAI 

 Nors nervinei anoreksijai KET plačiai naudojama, paskelbta tik keletas randomizuotų kontroliuojamų 

tyrimų, ir terapija paprastai trunka nuo vienerių iki dvejų metų (Garner ir kt., 1997). Priešingai, KET 

taikymas nervinei bulimijai paremtas daugybe gerai kontroliuojamų studijų (Wilson ir kt., 1997), ir šis 

metodas taip pat efektyviai taikomas persivalgymo sutrikimo gydymui (Wilfley ir Cohen, 1997).Nervinei 

bulimijai ir persivalgymo sutrikimui gydyti vystomos trumpalaikės KET versijos.  

   Nervinės bulimijos standartinė KET paremta Fairburno ir kt. (1993) vadovu.Šis daugiau kaip 19 seansų 

trunkantis terapijos paketas apima edukaciją, savęs stebėjimą, valgymo būdo keitimą, problemos 

sprendimo ir savikontrolės strategijas bei kognityvinį restruktūrizavimą (Wilson ir kt., 1997). Mažos 

apimties, nekontroliuojamas tyrimas parodė, kad terapija sutrumpinta daugiausia iki aštuonių 20 

minučių trukmės seansų pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, ir 55% pacientų nustatytas reikšmingas 

būklės pagerėjimas (Waller ir kt., 1996).Šie rezultatai panašūs į kito randomizuoto kontroliuojamo 

tyrimo, kuris parodė aukštą aštuonių KET seansų efektyvumą vertinant po šešių mėnesių stebėjimo 

laikotarpio ir didesnį pranašumą nei gydantis placebu (Thackwray ir kt., 1993). 

   Keletas tyrimų parodė, kad trumpalaikės intervencijos, akcentuojančios edukacinį komponentą, taip 

pat gali būti naudingos kai kuriems bulimija sergantiems pacientams. Pavyzdžiui, Olmstead ir kt. (1991) 

palygino nervinei bulimijai skirtą penkių seansų trukmės edukacinę grupinę terapiją su 19 seansų 

trukmės individualia standartine KET.Rezultatai parodė vienodą simptomų palengvinimo efektyvumą  

25–45% mažiau sunkių pacientų, tuo tarpu taikant standartinę KET, nustatytas žymesnis sunkesnių 

pacientų būklės pagerėjimas.Tai atkartoja mūsų gautus duomenis apie panikos sutrikimus ir agorafobiją 
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(Craske ir kt., 1995). Ši penkis seansus trunkanti psichoedukacinė terapija taip pat pasirodė esanti 

efektyvesnė lyginant su laukiančiųjų sąrašo kontroline grupe (Davis ir kt., 1990) ir lygiavertė 12 sesijų 

trukmės KET grupinei intervencijai (Davis ir kt., 1997), nors šis tyrimas paremtas nuoseklia imtimi be 

atsitiktinio pasiskirstymo. Vis dėlto kitame tyrime Davis ir kt. (1999) palygino šešių seansų trukmės 

edukacinę terapiją su tuo pačiu gydymu, papildytu dar 16 KET seansų, ir nustatė keletą ilgesnės terapijos 

pranašumų. Nors šiame tyrime trumpalaikė KET lyginama su ilgalaike, standartinės KET papildomų 

seansų elementai skyrėsi nuo trumpalaikės psichoedukacinės terapijos elementų.  

   Kitoje eilėje tyrimų nustatyta, kad nervinės bulimijos ir persivalgymo sutrikimo terapijos seansų 

skaičius gali būti sumažintas naudojant savipagalbos medžiagą. 1994 m. Treasure ir kt. palygino aštuonis 

KET seansus, aprūpinus savipagalbos medžiaga, ir  16 nervinės bulimijos standartinės KET seansų. 

Rezultatai iškart po terapijos ir po 18 mėnesių stebėjimo laikotarpio neparodė skirtumo tarp šių dviejų 

terapijos grupių ir buvo pranašesni už laukiančiųjų eilės kontrolinės grupės rezultatus. Panašiai 

nekontroliuojami tyrimai parodė, kad šis valdomos savipagalbos metodas gali būti efektyvus per vos 

keturis seansus (Cooper ir kt., 1994; Cooper ir kt., 1996). Plačiame, randomizuotame kontroliniame 

tyrime Carter ir Fairburn (1998) palygino tik savipagalbos ir ne specialisto valdomą palengvintą 

savipagalbos terapiją su laukiančiųjų sąrašo kontroline grupe. Abiems savipagalbos grupėms skirta knyga 

apie persivalgymo sutrikimo KET (Fairburn, 1995), ir valdomos savipagalbos grupės dalyviai per šešis-

aštuonis seansus susitiko su pagalbininku aptarti medžiagos turinio. Rezultatai parodė, kad palyginus su 

laukiančiųjų sąrašo kontroline grupe, abi terapijos sąlygos lėmė ženklius pasikeitimus, ir pokytis išliko po 

šešių mėnesių stebėjimo laikotarpio. Beje, vėlesni tyrimai parodė persivalgymo sutrikimo valdomos 

savipagalbos terapijos pranašumą lyginant su šios terapijos versija be vadovo(Loeb et al., 2000).  

   Nutukimas taip pat gali būti veiksmingai gydomas taikant 16-20 KET seansų (Brownell ir O’Neil, 1993) ir 

kai kurie tyrimai rodo, kad ši terapija gali būti sutrumpinta naudojant kompiuterinės terapijos programą. 

Agras ir kt. (1990) atsitiktine tvarka atrinko nedidelį  ir vidutinišką antsvorį turinčias moteris vienam 

seansui su kompiuterine programa, penkiems seansams su kompiuterine programa ir daugiau nei 10-čiai 

standartinės KET seansų. Rezultatai parodė, kad net mažiausi terapijos rezultatai buvo lygiaverčiai 

visoms trims grupėms vertinant po vienerių metų stebėjimo laikotarpio. Tyrimas vėliau atskleidė, jog 

dviejų skirtingų kompiuterinės terapijos metodų kombinavimas su keturiais grupiniais  seansais padėjo 

ženkliai sumažinti svorį, nors viena kompiuterinė grupė buvo pranašesnė už kitą (Taylor ir kt., 1991). Šios 

kompiuterinės terapijos programos efektyviausios, kai dalyviams liepiama jomis naudotis septynias 

dienas per savaitę, ir trumpalaikės paramos grupė nepagerino rezultatų. (Burnett ir kt., 1992).  

  

PORŲ TERAPIJA 

 Keletame tyrimų tikrintas nesutariančių porų terapijos efektyvumas sutrumpinus standartinę 10-20 

seansų trunkančią KET. Halford ir Osgarby (1996) vadovaujamame pusiau eksperimentiniame tyrime 

palyginta trijų seansų trumpalaikė KET su standartine 12-15 seansų KET. Abu terapijos metodai sukėlė 

reikšmingą ir lygiavertį gydymo poveikį. Davidson ir Horvath (1997) terapijai skyrė trijų seansų trukmės 
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trumpalaikę KET, akcentuojant kognityvinį pertvarkymą arba atidėjo terapiją 40 porų. Įvertinus kai 

kuriuos rezultatus, trumpalaikė terapija labai sėkminga lyginant su atidėtąja, o terapijos nauda išliko 

vertinant po  šešių mėnesių stebėjimo laikotarpio. Galiausiai, trijų seansų terapijos grįžtamojo ryšio 

vertinimas davė mažų teigiamų pokyčių ir buvo efektyvesnis už  terapijos nesiekusių koledžo studentų 

porų tik rašytinį vertinimą (Worthington ir kt., 1995). 

  

  

ALKOHOLIO VARTOJIMAS 

  

Sukurta daugybė metodų alkoholizmui gydyti, ir KET laikoma vienu iš efektyvesnių gydymo būdų 

(Longabaugh ir Morgenstern, 1999). Alkoholio vartojimo ir priklausomybės sutrikimų KET taikinys yra 

gėrimo problema, kuri sprendžiama gerinant kognityvinius ir elgesio įgūdžius. Pacientai mokomi įveikti 

vidinius vyksmus, pvz. potraukį alkoholiui, ir tokius išorinius vyksmus, kaip socialinį spaudimą ar 

raginančias aplinkines užuominas išgerti (Fuller ir Hilles-Sturmhofel, 1999).  

   Standartinė gėrimo problemų KET trunka maždaug 12 seansų (Longabaugh ir Morgenstern, 1999). 

Parengta ir ištirta eilė trumpalaikių intervencijų, tačiau šios intervencijos apima tik savipagalbos 

priemones ar patariamąsias pirminės sveikatos priežiūros specialistų konsultacijas. Alkoholio problemų 

trumpalaikių intervencijų apžvalgoje Bien ir kt. (1993) atskleidė, kad terapeuto patariamosios 

intervencijos panašios į  standartinę KET bei kitus išplėstinius terapijos metodus. Jie taip pat teigė, kad 

trumpa motyvacinė įvadinė terapija efektyviai skatina alkoholio vartojimo sutrikimų turinčius pacientus 

tęsti terapiją. KET, kaip išplėstinis gydymas, dažnai lyginama su kitomis trumpalaikės terapijos formomis 

(pvz., minimaliu terapeuto patarimu) (Hall ir Heather, 1991). Viename tyrime palyginta savipagalbos 

biblioterapija su trimis skirtingomis terapeuto vadovaujamomis  trumpalaikėmis  grupinėmis 

intervencijomis (Skutle ir Berg, 1987). Pirmai grupei vesti  šeši terapeuto vadovaujami savipagalbos 

biblioterapijos seansai. Antrai grupei taikyti šeši įgūdžių formavimo seansai, kurių metu buvo apgalvoti ir 

praktikuojami didelės rizikos situacijų įveikos būdai. Paskutinei terapeuto vadovaujamai grupei aštuonis 

seansus taikytas šių dviejų terapijos metodų derinys. Rezultatai parodė, kad visose keturiose grupėse 

ženkliai sumažėjo per savaitę išgeriamo alkoholio kiekis, ir šie pasiekimai išliko po vienerių metų 

stebėjimo laikotarpio. Tarp grupių nerasta jokių reikšmingų skirtumų. 

    Sobell ir Sobell (1993) taip pat trumpino problematiško alkoholio vartojimo KET trukmę. Jų 

vadovaujamos savarankiškos terapijos programos tikslai buvo motyvuoti elgesio pokyčiams bei pateikti 

pasiūlymus ir strategijas elgesio tobulinimo siekimui. Terapijos procedūros apėmė gėrimo elgesio  

gydymo tikslų nustatymą, edukaciją apie alkoholio vartojimą, savęs stebėjimą, gėrimo trigerių bei 

pasekmių identifikavimą  ir elgesio strategijų vystymą siekiant nusibrėžtų tikslų. Nors terapijos trukmė 

gali varijuoti pagal individualų poreikį, ši vadovaujama savarankiška terapija gali būti įgyvendinta tik per 

du seansus (Sobell ir Sobell, 1993). Randomizuotame tyrime dviejų 90 minučių trukmės tik elgesio 
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komponentų seansų gydymo rezultatai lyginti su tokios pat  trukmės elgesio ir kognityvinės atkryčio 

prevencijos dviejų seansų rezultatais (Sobell ir kt., 1995). Rezultatai parodė, kad abiejose grupėse 

ženkliai sumažėjo gėrimo elgesys. Tokie pasiekimai  išliko po šešių ir dvylikos mėnesių stebėjimo 

laikotarpio.  Tarp abiejų terapijos metodų rezultatų nerasta reikšmingų skirtumų. 

   Marlatt su bendradarbiais sukūrė vienintelio seanso intervenciją gėrimo problemų prevencijai didelės 

rizikos koledžo studentams. Marlatt ir kt. (1998)koledžo pirmakursiams atsitiktine tvarka skyrė arba 

individualų seansą, arba neskyrė jokios terapijos per pirmų studijų metų žiemos semestrą. Taigi, atrinkti 

dalyviai, kurie turėjo didesnę riziką atsirasti su alkoholiu susijusioms problemoms (remiantis nustatytu 

alkoholio vartojimo elgesiu aukštojoje mokykloje). Intervencijos seansas susidėjo iš dalyvių savęs 

stebėjimo apžvalgos; individualaus grįžtamojo ryšio apie pastebėtus nusistovėjusius gėrimo įpročius, 

susijusią riziką ir įsitikinimus apie alkoholį; diskusijos apie bendrą informaciją ir neteisingą supratimą 

apie alkoholio poveikį; ir rizikos mažinimo pasiūlymų. Ši intervencija buvo skirta pacientų motyvacijos 

didinimui, taigi vengta konfrontacijų ar kritiškų komentarų. Rezultatai parodė mažesnį gėrimo dažnį ir 

mažesnes žalingas pasekmes abiejose grupėse po dviejų metų stebėjimo laikotarpio, tačiau gydymo 

rezultatai reikšmingai didesni grupėje, kuriai taikyta intervencija.  

  

  

SKAUSMO VALDYMAS 

  

Nors į KET orientuotas gydymas efektyvus esant įvairiems lėtiniams skausmams, šiame skyriuje dėmesys 

bus kreipiamas į galvos ir apatinės nugaros dalies skausmo trumpalaikės terapijos tyrimus. KET 

programos -tai plačiai taikomi, efektyvūs galvos skausmo valdymo metodai (Blanchard ir Seymour, 

1996). Terapija paprastai apima edukaciją, kai kuriuos relaksacijos metodus (pvz., laipsnišką raumenų 

relaksaciją, autogeninę treniruotę,  meditaciją) ir/arba biologinį grįžtamąjį ryšį bei kognityvines įveikos 

technikas (Holroyd ir Penzien, 1994). Per pastarąjį dešimtmetį tyrėjai sukūrė trumpas „minimalaus 

terapeuto kontakto“  technikas, kai KET trunka tik nuo trijų iki penkių seansų. 1996 m. Rowan & Andrasik 

nagrinėdami galvos skausmų “minimalaus terapeuto kontakto” KET efektyvumą, sistemingai apžvelgė 

kontroliuojamų tyrimų rezultatus. Du tyrimai parodė, kad, esant suaugusiųjų įtampos galvos skausmui, 

trys seansai prilygo 10 relaksacijos seansų (Teders ir kt., 1984; Blanchard ir kt., 1985).Atitinkamai 

įrodytas ir trijų relaksacijos seansų efektyvumas lyginant su penkiais relaksacijos ir kognityvinės terapijos 

seansais (Attanasio ir kt., 1987; Appelbaum ir kt., 1990) bei su 11 relaksacijos ir kognityvinės terapijos 

seansų (Attanasio ir kt., 1987). Tačiau vienas tyrimas atskleidė, kad taikant tris relaksacijos ir 

kognityvinės terapijos seansus, sulaukta geresnių rezultatų nei taikant tris vien atsipalaidavimo seansus 

(Tobin ir kt., 1988). Įtampos galvos skausmo “minimalaus terapeuto kontakto” KET  rezultatai geresni nei 

laukiančiųjų eilės kontrolinėje grupėje (Appelbaum ir kt., 1990) bei lygintini su gydymu amitriptilinu 

(Holroyd ir kt., 1991). Rowan ir Andrasik (1996) padarė išvadą, kad šie trumpalaikiai įtampos galvos 

skausmo terapijos metodai, paprastai apimantys laipsniškos raumenų relaksacijos mokymus, tokie pat 
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efektyvūs  kaip ir ilgesni, kliniškai pagrįsti relaksacijos mokymo metodai, ir kurių dėka 37-50% dalyvių 

stebėtas ženklus klinikinis pagerėjimas iškart po gydymo ir po dviejų metų stebėjimo laikotarpio.  

   Rowan ir Andrasik (1996) nurodė keletą tyrimų, palaikančių “minimalaus terapeuto kontakto” KET 

kraujagyslinės kilmės skausmams (migrenai ir migrenos bei įtampos galvos skausmams). Pavyzdžiui, 

Williamson ir kt. (1984) nustatė, kad keturi grupiniai relaksacijos seansai prilyginami aštuoniems 

grupiniams seansams ir abu terapijos metodai lėmė akivaizdų pagerėjimą lyginant su placebu. Panašiai, 

esant migrenai  ar migrenai su įtampos galvos skausmu, trys individualūs relaksacijos mokymo seansai 

prilyginti 16 tokio gydymo seansų (Blanchard ir kt., 1985). Trys relaksacijos su šiltu biologiniu 

grįžtamuoju ryšiu seansai  ekvivalentiški  16 terapijos seansų (Jurish ir kt., 1983), trims nesėkmingo 

gydymo ir susitaikymo intervencijos seansams (Holroyd ir kt., 1988), ir penkiems to paties gydymo 

seansams  su kognityvine terapija (Blanchard ir kt., 1990). Ši terapija taip pat pranašesnė už  galvos 

skausmo  stebėjimo būklę (Blanchard ir kt., 1990). Galiausiai, Richardson ir McGrath (1989) nustatė, kad 

tik dviejų seansų KET rezultatai tokie, kaip ir aštuonių seansų KET, ir abiejų metodų rezultatai pranašesni 

už laukiančiųjų sąrašo kontrolinės grupės. Remdamiesi šiais tyrimais, Rowan & Andrasik (1996) padarė 

išvadą, kad trumpos relaksacijos intervencijos su arba be šilto biologinio grįžtamojo ryšio, tokios pat 

efektyvios, kaip ir ilgesnės trukmės terapija, ir lemia kliniškai reikšmingą pagerėjimą 40–79% pacientų. 

   Kai kurie tyrimai palaiko “minimalaus terapeuto kontaktu “ paremtą vaikų ir paauglių galvos skausmo 

terapiją. Gydant paauglių įtampos galvos skausmą, trys relaksacijos mokymo seansai buvo pranašesni  už 

devynis dėmesingus  placebo seansus bei už  galvos skausmo stebėjimą  (Larsson ir kt., 1987). Esant 

kraujagyslinės kilmės galvos skausmui, trys ir keturi  šilto biologinio grįžtamojo ryšio seansai 

ekvivalentiški dešimčiai  8-16 metų amžiaus vaikų seansų (Burke ir Andrasik, 1989; Guarnieri ir 

Blanchard, 1990). Be to, vienintelis seansas su papildoma terapeuto telefonine konsultacija prilygintas 

aštuoniems KET seansams ir pranašesnis už laukiančiųjų sąrašo kontrolinės grupės  11-18 metų amžiaus 

migrena sergančių pacientų gydymo rezultatus (McGrath ir kt., 1992). 

   Judith Turner su bendradarbiais sukūrė efektyvias trumpalaikės KET intervencijas lėtiniam suaugusiųjų 

apatinės nugaros dalies skausmo gydymui. Ankstyvi tyrimai parodė, kad penki 90 minučių trukmės 

grupinės KET seansai atitinka penkis tik relaksacijos seansus pagal daugelį matavimų iškart po terapijos, 

ir rasta tam tikrų grupinės KET pranašumų po dviejų metų stebėjimo laikotarpio (Turner, 1982). Kai 

aštuonių seansų grupinė elgesio terapija, skirta žalojančio problematiško „skausmo elgesio“ keitimui,  

buvo palyginta su aštuonių seansų grupine KET, abu terapijos metodai parodė reikšmingą ir lygiavertį 

pagerėjimo rezultatą po vienerių metų stebėjimo laikotarpio, priešingai nei laukiančiųjų sąrašo 

kontrolinėje grupėje (Turner ir Clancy, 1988). Ši aštuonių seansų elgesio terapija efektyvi ir stebimas 

didesnis pagerėjimas iškart po gydymo, kai derinama kartu su treniruotėmis,nei taikant aštuonis seansus 

be treniruočių (Turner ir kt., 1990). Beje, visi trys terapijos metodai pranašesni už laukiančiųjų sąrašo 

kontrolinės grupės, ir visi trys išliko lygūs vertinant po šešių mėnesių ir vienerių metų stebėjimo 

laikotarpių. Panašiai šešių seansų relaksacijos mokymai, šešių seansų kognityvinė terapija ir šiuos 

elementus jungianti šešių seansų KET, visi ženkliai ir vienodai sumažino skausmą lyginant su laukiančiųjų 

sąrašo kontrolinės grupės rezultatais (Turner ir Jensen, 1993). Toks pagerėjimas nustatytas visose trijose 

terapijos grupėse po šešių mėnesių ir vienerių metų stebėjimo laikotarpių. 
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SANTRAUKA 

  

Daugelis kontroliuojamų tyrimų palaiko trumpalaikės KET taikymą gydant panikos sutrikimus (su arba be 

agorafobijos) bei gydant eilę specifinių fobijų. Preliminarūs tyrimai rodo, kad trumpalaikė KET taip pat 

gali būti naudinga gydant GNS ir socialinę fobiją bei siekiant išvengti po prievartos pasireiškiančio PTS 

sutrikimo. Suaugusiųjų ir vaikų depresijos terapijos trukmės sutrumpinimui imtasi išankstinių priemonių. 

Apžvelgiant valgymo sutrikimus, terapijos seansų sumažinimas efektyvus gydant ir nervinę bulimiją, ir 

persivalgymo sutrikimus, bei keletas tyrimų pritarė trumpalaikei kompiuterizuotai nutukimo ir svorio 

mažinimo terapijai. Tyrimai rodo, kad porų KET gali būti sutrumpinta ir duoti teigiamų rezultatų. Nors 

daugelis tyrimų pritaria alkoholio vartojimo sutrikimų KET efektyvumui, į trumpalaikį gydymą paprastai 

nėra įtraukiama KET komponentų. Vis dėlto, gydymas KET gali būti sutrumpintas iki vos dviejų seansų ir 

duoti daug žadančių rezultatų. Panašiai vienintelio seanso intervencija pasirodė naudinga siekiant 

išvengti su alkoholio vartojimu susijusių problemų tarp koledžo studentų. Galiausiai, gausybė tyrimų 

palaiko “minimalaus terapeuto kontaktu” paremtą galvos skausmo terapiją ir naujausia meta-analizė 

parodė, kad šie terapijos metodai nuosekliai prilyginami ilgesniems, kliniškai pagrįstiems terapijos 

metodams (Haddock ir kt., 1997). “Minimalaus terapeuto kontaktu” paremta galvos skausmo terapija 

taip pat efektyvi gydant vaikus ir paauglius. Trumpalaikė KET lėtiniam apatinės nugaros dalies skausmui 

gydyti taipogi palaikoma daugelio mokslinių tyrimų.  

   Minėti duomenys paprastai patvirtina trumpalaikės standartinės KET veiksmingumą. Vis dėlto, kai kurie 

sutrikimai buvo tiriami kur kas daugiau nei kiti. Sutrikimai su specifiniais, apibrėžtais, neadaptyviais 

bruožais ir simptomais gali geriau tikti šiam metodui. Tiesą sakant, specifinės fobijos yra vieninteliai 

sutrikimai, kurių palyginimai labiau pritarė trumpalaikės nei ilgalaikės KET taikymui. Kai neadaptyvaus 

elgesio šaltinis greitai atpažįstamas ir tampa terapijos objektu, tinka trumpi terapijos metodai. Jeigu 

pacientas varginamas išsibarsčiusių, sudėtingų neadaptyvių minčių ir elgesio komplekso, indikuotina 

ilgesnės trukmės terapija. Tai gali paaiškinti, kodėl tokios klinikinės problemos, kaip panikos sutrikimai, 

specifinės fobijos, skausmas efektingai pagydomi per kelis seansus, tuo tarpu kitiems sutrikimams, 

tokiems kaip depresija ir GNS, reikalingi tolimesni tyrimai. Reikalinga atlikti daugiau tyrimų, tiesiogiai 

palyginančių standartinę ir trumpalaikę KET (be papildomomų priemonių), ypač atkreipiančių dėmesį į 

skirtingus sutrikimus, kurių gydymui sutrumpintas terapijos metodas duotų didesnės naudos ir nustatytų 

terapijos mechanizmų pokyčius bei įvertintų terapeuto įtaką gydymo rezultatams. 
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