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ĮVADAS 

 Mokslininkų teigimu, apie 50 proc. žmogaus sveikatos priklauso nuo gyvensenos, kurios 

veiksniai sveikatą gali stiprinti, palaikyti arba žaloti. Gyvensena (kaip teigė J. Lastas)  –  įpročių 

ir papročių visuma, veikiama, keičiama, skatinama socializacijos proceso per visą žmogaus gy-

venimą.  Gyvenseną sudaro mitybos, fizinio aktyvumo, alkoholio, tabako vartojimo ir kiti įpro-

čiai, bei sveikatos priežiūra. 

 Siekdamas stiprinti ir gerinti bendruomenės sveikatą bei sužinoti, kokie įpročiai paplitę tarp 

žmonių, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) organizavo 

suaugusiųjų rajono gyventojų gyvensenos tyrimą, kurio tiklas – atskleisti ir įvertinti Alytaus rajo-

no gyventojų gyvensenos ypatumus, galinčius turėti įtakos jų sveikatos būklei. 

 Tiriamųjų populiacija – Alytaus rajono 18-84 metų amžiaus gyventojai, kurie pasirinkti atsi-

tiktiniu būdu. 

 Tiriamųjų imtis – 380 Alytaus rajono gyventojų (263 moterys ir 117 vyrų) atsakė į 58 klau-

simyno klausimus apie sveikatos būklę ir jos priežiūrą, rūkymą, mitybą, alkoholio vartojimą, fi-

zinį aktyvumą, eismo saugumą. 

 Tyrimo metodas - anketinė apklausa. Naudotas anoniminis klausimynas, parengtas pagal Su-

augusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimą (Health Behaviour among Lithuanian Adult Popula-

tion) (prieiga per internetą 

http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/lithuania_annex1_national_prevalence_study_20

12.pdf 3 priedas). 

 Surinkti anketinės apklausos duomenys buvo analizuojami SPSS ir MS Excel programomis. 

 Tyrimo rezultatai buvo lyginami su 2012 m. atlikto suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos 

tyrimo rezultatais (prieiga per internetą 

http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/lithuania_annex1_national_prevalence_study_20

12.pdf p. 5). 
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2 pav. Respondentų išsilavinimas pagal lytį (proc.) 

TYRIMO REZULTATAI 

1.1 Bendri duomenys 

Alytaus rajono visuomenės sveika-

tos biuro organizuotame gyvensenos ty-

rime (toliau – Tyrimas) dalyvavo 380 

Alytaus rajono gyventojų. Didžiąją res-

pondentų dalį t. y. 69,2 proc. nuo visų 

dalyvavusių tyrime, sudarė moterys, li-

kusią (30,8 proc.) vyrai (žr. 1 pav.) 

 Analizuojant tyrimo dalyvių šei-

myninę padėtį, paaiškėjo, kad daugiausia  

(70,7 proc.) respondentų buvo susituokę: 

69,2 proc. vyrų ir 71,4 proc. moterų. 11 proc. visų tyrime dalyvavusių rajono gyventojų – nesusi-

tuokę, 10,3 proc.  – našliai, 7,7 proc. – išsiskyrę. 

Didžiausias procentas į klausimus atsakinėjusių žmonių tiek tarp vyrų, tiek ir tarp moterų  

buvo įgiję vidurinį išsilavinimą, šiek tiek mažiau – aukštesnįjį išsilavinimą (baigusių  technikumą, 

aukštesniąją mokyklą), mažiausiai – pradinį išsilavinimą (žr. 2 pav.). 

Kaip parodė Tyrimo rezultatai, 73 proc. aukštąjį universitetinį ir 45,2 proc. aukštąjį koleginį 

išsilavinimą turinčių respondentų dirba protinį darbą,  nebaigusieji vidurinės mokyklos dirba žemės 

ūkio ar miško darbus (29 proc.), taip pat statybų ir pramonės sektoriuje (25,8 proc. nuo visų netu-

rinčių vidurinio išsilavinimo). Vidurinį išsilavinimą turintieji dažniausiai dirba pramonėje ir staty-

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (proc.) 
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bose (29,9 proc.) arba aptarnavimo (17,5 proc.), žemės ir miško ūkio (16,8 proc.) sferoje (žr. 3 

pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Medicininis aptarnavimas ir sveikata 

1.2.1 Sveikatą įtakojantys veiksniai 

Kiekvieno iš mūsų sveikata yra įtakojama išorinių ir vidinių veiksnių. Pasaulio sveikatos or-

ganizacija (PSO) skelbia, jog labiausiai žmogaus sveikatą įtakojantis veiksnys yra gyvensena (50 

proc.) t. y. įpročių visuma, požiūris į save, savo sveikatą ir aplinkinius. Gyvensena yra ganėtinai 

plati sąvoka, apimanti mitybą, fizinį aktyvumą, žalingus įpročius, kurie veikdami tarpusavyje gali 

stiprinti sveikatą arba veikti ją neigiamai. Antrasis veiksnys, nuo kurio įtakos priklauso 20 proc. 

visos mūsų sveikatos, yra aplinka (socialinė ir fizinė). Užterštas oras, vanduo, dirvožemis ar maisto 

produktai – tai sveikatai nepalanki fizinė aplinka, tuo tarpu – žemas išsilavinimas, mažos pajamos, 

prastos gyvenimo sąlygos ir kt. sudaro blogą socialinę aplinką ir neigiamai veikia sveikatą. Pavel-

dimumas yra trečiasis veiksnys, nuo kurio kiekvieno žmogaus sveikata priklauso 20 proc. Šis 

veiksnys yra mažiausiai kontroliuojamas ir keičiamas, kadangi gimdami galime ,,atsinešti“ vieno-

kias ar kitokias genetines ligas, kurias net ir šių dienų medicina nepajėgi išgydyti. Sveikatos apsau-

gai (priežiūrai) tenka tik 10 proc. visų veiksnių įtakos, nuo kurių priklauso sveikata, todėl būtina 

suprasti, kad gydymas – tai tik pasekmės (ligos) ,,mažinimas“, o ne prevencija. Akivaizdu, jog 

3 pav. Didžiąją metų dalį respondentų dirbamas darbas, atsižvelgiant į išsilavinimą (proc.) 
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žmogaus sveikata priklauso nuo daugybės psichologinių, socialinių bei kultūrinių veiksnių, tačiau 

ne visada sutampa su fizine savijauta. Gyventojų požiūris į savo sveikatą yra ganėtinai subjektyvus 

rodiklis, tačiau mokslinių tyrimų duomenys rodo, jog savo sveikatą prastai vertinančių asmenų ser-

gamumo, mirtingumo ar kiti objektyvūs rodikliai yra gerokai blogesni nei tų, kurie savo sveikatą 

vertina gerai. Atliekant šį Tyrimą, buvo svarbu įvertinti ir Alytaus rajono gyventojų požiūrį į savo 

sveikatą. 

Tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė Alytaus rajone vykdytos apklausos dalyvių savo svei-

katą vertino nei gerai, nei blogai, t. y. vidutiniškai.   

Gana gerai ir gerai savo sveikatos būklę įvertino 37 proc. visų respondentų, tačiau būtina pa-

minėti, jog beveik 6 proc. gyventojų pažymėjo, jog jų sveikata yra gana bloga ar net bloga. Lygi-

nant su Lietuvos mąstu vykdyto suaugusiųjų gyvensenos tyrimo duomenimis, Lietuvos gyventojai 

savo sveikatą vertino geriau nei mūsų rajono gyventojai, t. y. gera ir gana gera savo sveikatą vadino 

beveik pusė (49,7 proc.) apklaustųjų (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Savo sveikatos vertinimas atsižvelgiant į lytį Lietuvoje ir Alytaus rajone (proc.) 

 

Nustatyta, jog geriau savo sveikatą Lietuvoje vertina moterys nei vyrai, tačiau Alytaus rajone 

pozityviau nusiteikę vyrai. 

Pastebėta, kad sveikatos vertinimas labai priklauso ir nuo respondentų amžiaus. Jaunesni nei 

35 m. Alytaus rajono gyventojai (kaip ir Lietuvos) yra itin geros nuomonės apie savo sveikatą, šiek 

tiek vyresni (30-59 m.) ją įvertino vidutiniškai, vyriausi (60 ir daugiau) – vidutiniškai ir gana blo-

gai. 

1.2.2 Sveikatos priežiūros ištekliai ir ligos 

 Vykdant Tyrimą buvo siekiama išsiaiškinti, kaip dažnai ir dėl kokių priežasčių per praėjusius 

metus rajono gyventojai lankėsi pas gydytojus t. y. kaip aktyviai naudojosi sveikatos priežiūros iš-

tekliais. Nors sveikatos priežiūros išteklių terminas apima visą sveikatos priežiūros sistemą – įstai-

 Lietuva Alytaus rajonas 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Gera 21,9 22,0 20,3 11,8 

Gana gera 27,2 28,0 22,0 22,9 

Vidutiniška 42,8 42,6 53,4 58,8 

Gana bloga 5,6 5,4 2,5 6,1 

Bloga 2,5 2,0 1,7 0,4 
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gas (ligoninės, ambulatorijos, pirminės sveikatos priežiūros centrai ir kt.), žmogiškuosius išteklius 

(gydytojai, odontologai), taip pat naudojamas stacionarias lovas (onkologijos, infekcinių ligų, aku-

šerijos-ginekologijos ir kt.), tačiau dėl Tyrimo apimties buvo analizuojama tik gyventojų vizitų daž-

numas pas specialistus. Dauguma vyrų (44,5 proc. visų Alytaus rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro vykdytoje apklausoje dalyvavusių vyrų) poliklinikoje ar ligoninėje lankėsi vieną ar 

du kartus per metus, 16,2 proc. – nesilankė jokioje gydymo įstaigoje. Tuo tarpu moterų, nesilankiu-

sių gydymo įstaigoje, buvo perpus mažiau. Vidutiniškai moterys gydytojų slenkstį mina nuo 2 iki 6 

kartų per metus, o 8,4 proc. moterų lankosi kas mėnesį.  

 Tyrimo metu paaiškėjo, kad per praėjusius 12 mėn. dažniausiai išgirsta diagnozė – padidėjęs 

kraujospūdis, kitaip vadinama hipertenzija. Tai dažniausiai pasitaikantis sveikatos sutrikimas ne tik 

Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis vienas iš 

trijų pasaulio gyventojų turi padidėjusį kraujo spaudimą. Su šia problema susiduria 1 iš 10 dvide-

šimtmečių-trisdešimtmečių ir net 5 iš 10 penkiasdešimtmečių. Per pastarąjį dešimtmetį (2001-2011) 

Lietuvoje hipertenzija sergančių asmenų skaičius ženkliai padidėjo – nuo daugiau kaip 267 tūkst. iki 

apytiksliai 514 tūkst. žmonių. 

 Per didelis kraujo spaudimas kenkia kraujagyslių sienelėms, gali atsirasti pokyčiai inkstuose, 

smegenyse, akyse, taip pat padidėja kraujagyslių plyšimo ir kraujo išsiliejimo tikimybė. Aukštas 

kraujo spaudimas (> 140/90 mmHg) yra  pagrindinė insulto, infarkto, širdies ar inkstų nepakanka-

mumo priežastis. Svarbu yra tai, jog dauguma žmonių neįtaria, kad jų kraujospūdis padidėjęs, nes 

jaučiasi pakankamai gerai, o atsirandantį galvos svaigimą ar regėjimo suprastėjimą sieja su patiria-

ma nervine įtampa. Gydytis suskumbama tik tuomet, kai širdis, kraujagyslės ir kiti organai jau būna 

stipriai pažeisti. Patariama visiems, sulaukusiems 35 metų (ir vyresniems) bent kartą metuose pasi-

tikrinti savo kraujo spaudimą, tik reikėtų atminti, jog kraujospūdis nėra pastovus dydis. Hipertenzija 

nustatoma, kai mėnesio laikotarpyje atsitiktinių matavimų metu, kraujospūdis būna padidėjęs ne 

mažiau kaip tris kartus. Per aukšto kraujo spaudimo išsivystymui įtakos gali turėti įvairūs veiksniai 

– paveldėjimas, amžius (daugiau nei 35 m.), rūkymas, mažas fizinis aktyvumas, per didelė kūno 

masė, cukrinis diabetas, tačiau dažniausiai nustatyti konkrečią priežastį beveik neįmanoma. Laikinai 

kraujo spaudimas gali pakilti susijaudinus, parūkius, geriant daug kavos, sunkiai dirbant, sportuo-

jant. Svarbu pabrėžti, kad nustačius hipertenziją, ją būtina gydyti nuolatos taip, kaip paskyrė gydy-

tojas. Kontroliuojant savo kraujo spaudimą ir laikantis gydytojo rekomendacijų, galima išvengti su 

šia liga susijusių komplikacijų.  

 Atlikus Tyrimą Alytaus rajone paaiškėjo, jog padidėjęs kraujo spaudimas buvo nustatytas 39 

proc. į gydytojus besikreipusių moterų ir beveik 34 proc. vyrų. 
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 Antras pagal dažnumą sveikatos sutrikimas tarp rajono gyventojų buvo stuburo ligos – penk-

tadalis vyrų (20,5 proc.) ir beveik trečdalis moterų (31,0 proc.) pažymėjo būtent šį sutrikimą. 

 Remiantis tyrimo duomenimis, moteriškosios lyties atstovėms, beveik visose ligų grupėse 

pastebima daugiau nustatytų ligų nei vyrams, išskyrus, miokardo infarktą bei širdies nepakanka-

mumą, kurie buvo dažnesni tarp stipriosios lyties atstovų. Padidėjęs cukraus kiekis kraujyje taip pat 

buvo dažnesnė sveikatos problema tarp vyrų. (žr. 4 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagal sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rodiklius Lietuva priklauso  

didelės rizikos zonai. Didelę įtaką šių ligų pasireiškimui turi cholesterolio bei gliukozės kiekio pa-

didėjimas kraujyje. Moksliniais tyrimais nustatyta, jog 1 proc. padidėjus cholesterolio kiekiui krau-

jyje, širdies infarkto rizika padidėja 2 proc. Dar praeitame šimtmetyje buvo įrodyta, jog tų šalių gy-

ventojai, kurių cholesterolio kiekis kraujyje buvo padidėjęs, dažniau sirgdavo ir mirdavo nuo širdies 

ir kraujagyslių ligų. Gydant asmenis cholesterolį mažinančiais vaistais, mirčių skaičius nuo minėtų-

jų ligų ženkliai sumažėdavo. Cholesterolis – tai riebalinės kilmės junginys, kurio kiekis kraujyje 

priklauso nuo daugybės priežasčių. Dažniausiai didesnį cholesterolio kiekį turi riebų maistą linkę 

valgyti, mažai fiziškai aktyvūs žmonės, tačiau pasitaiko ir paveldimumo atvejų. Rekomenduojama 

kiekvienam suaugusiam asmeniui žinoti savo cholesterolio kiekį kraujyje. Vyrai, perkopę 45-uosius 

savo gyvenimo metus, o moterys 55-uosius, tai būtinai turi žinoti, kadangi sulaukus minėtojo am-

žiaus rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis didėja. Paprasčiausias ir greičiausias cholesterolio 

4 pav. Per  praėjusius metus (12 mėn.) Alytaus rajono gyventojams nustatytos ar gydytos ligos pagal lytį 

(proc.) 



9 

 

nustatymo būdas – paėmus kraujo iš piršto. Detalesniam tyrimui imamas kraujas iš venos. Nusta-

čius cholesterolio padidėjimą, turi būti išaiškinamos padidėjimo priežastys ir skiriamas atitinkamas 

gydymas – medikamentinis ir/arba griežtas žalingų įpročių apribojimas bei mitybos keitimas ir fizi-

nio aktyvumo didinimas. 

 Atlikto Tyrimo duomenimis, 42 proc. gyvenančiųjų Alytaus rajone cholesterolio koncentraci-

jos kiekis buvo nustatytas pastaraisiais metais, tačiau net penktadalis gyventojų šio tyrimo neatliko 

nei karto gyvenime, o apie 12 proc. nežinojo, ar tyrimas buvo kada nors atliktas, ar ne. 

 Atsižvelgiant į respondentų išsilavinimą, pastebėta, jog jis turi sąsajų su tyrimo atlikimo akty-

vumu: apytiksliai 31 proc. pradinį išsilavinimą ir 43,7 proc. vidurinįjį išsilavinimą turinčių respon-

dentų nurodė, kad jiems niekada nebuvo atliktas kraujo tyrimas dėl cholesterolio. Tuo tarpu tik 16 

proc. aukštąjį išsilavinimą turinčiųjų pažymėjo, kad šio tyrimo nebuvo atlikę nei karto gyvenime. 

 Siekiant nustatyti cholesterolio koncentraciją kraujyje, aktyvesnės buvo moterys: 44 proc. 

moterų ir 38 proc. vyrų cholesterolio koncentracija buvo nustatyta bent 1 kartą per metus, atitinka-

mai, niekada šio tyrimo nesidarę buvo apytiksliai 18 proc. moterų ir 25 proc. vyrų (žr. 2 lentelę). 

 

2 lentelė. Respondentų, kuriems buvo nustatyta cholesterolio koncentracija kraujyje atsakymų pasi-

skirstymas pagal lytį ir dažnumą (proc.) 

  Kada paskutinį kartą Jums buvo nustatyta cholesterolio 

koncentracija kraujyje? 

Viso 

Per praėju-

sius 12 

mėn. 

Prieš 1 - 

5 metus 

Seniau 

nei prieš 

5 metus 

Niekada Nežinau 

Lytis Vyrai Skaičiai 44 22 5 29 15 115 

% 38,3 19,1 4,3 25,2 13,0 100,0 

Moterys Skaičiai 115 57 10 48 31 261 

% 44,1 21,8 3,8 18,4 11,9 100,0 

Iš viso: Skaičiai 159 79 15 77 46 376 

% 42,3 21,0 4,0 20,5 12,2 100,0 

 

 Labai svarbu tikrinti ir gliukozės kiekį kraujyje. Sutrikus organizmo mechanizmams, kurie 

palaiko normalų gliukozės (cukraus) kiekį kraujyje, gali išsivystyti cukrinis diabetas. Ši liga yra 

vienas iš pavojingiausių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. Asmenims, sergantiems cukri-

niu diabetu, daug anksčiau pasireiškia kojų kraujagyslių aterosklerozė (kraujagyslių susiaurėjimas), 

dažniau ištinka širdies infarktas. Yra žinomi du cukrinio diabeto tipai: I (pirmo) tipo diabetas, kuris 

dažniau pasireiškia jauname amžiuje ir II (antro) tipo diabetas, kuris prasideda vyresniame amžiuje. 
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I tipo diabeto gydymui naudojami insulino preparatai, mažinantys gliukozės kiekį kraujyje, tuo tar-

pu II-ojo – skiriama griežta dieta ir vaistai. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad gyvensenos pokyčiai 

(sveika mityba, didesnis fizinis aktyvumas, žalingų įpročių atsisakymas ir kt.) padeda apsisaugoti 

nuo II tipo cukrinio diabeto atsiradimo, o susirgus – padeda sumažinti kraujagyslių pažeidimo rizi-

ką. 

 Suaugusiems (iki 65 metų) asmenims gliukozės kiekis kraujyje nemokamai nustatomas 1 kar-

tą per du metus, todėl vykdant Alytaus rajono suaugusiųjų gyvensenos tyrimą, buvo analizuojama, 

kaip dažnai rajono gyventojai tikrinasi savo gliukozės kiekį kraujyje. 

 Bent kartą per 12 mėnesių gliukozės kiekį kraujyje tikrinosi 45 proc. visų tyrimo dalyvių, 

penktadalis šį tyrimą atliko prieš 1-5 metus, o 17 proc. gliukozės kiekis, anot jų, nebuvo nustatinė-

jamas niekada. 

1.2.3 Stresas 

 Daugėjant mokslinių įrodymų apie ilgalaikio streso, nervinės įtampos, depresijos bei kitų nei-

giamų emocijų ar jų visumos žalą sveikatai, Tyrimo metu, Alytaus rajono gyventojai buvo klausia-

mi apie jų emocinę būseną t. y. patiriamą stresą bei depresiją. 

 Stresas – apsauginė organizmo reakcija į aplinkos dirgiklius. Visiškai išvengti streso neįma-

noma – didelis gyvenimo tempas, rūpesčiai darbe, namuose priverčia patirti psichologinę įtampą, 

kuri įvardijama kaip stresas. Nedidelė, trumpai trunkanti psichologinė įtampa žmogų gali veikti tei-

giamai – aktyvina organizmo funkcijas, skatina susikaupti ir geriau atlikti darbus, gerina atidumą, 

grūdina. Nuolat besitęsiantis stresas kenkia nervų sistemai, sukelia depresiją, mažina organizmo 

atsparumą ligoms. Kartais sutinkama nuomonė, jog depresija tėra užsitęsusi prislėgta nuotaika ar jos 

pablogėjimas, tačiau tai kur kas rimtesnis psichinės sveikatos sutrikimas nei gali atrodyti. Ištikus 

depresijai žmogų apima visiška apatija ir nenoras domėtis anksčiau buvusia įdomia veikla – tai sun-

ki liga, priverčianti žmogų jaustis nepilnaverčiu, kaltu, netgi galvoti apie savižudybę. Depresija sir-

gti gali bet kas – nei amžiui, nei išsilavinimui ši liga išskirtinumo neturi, tiesa, gausėja duomenų, 

kad depresija dažniau linkusios sirgti moterys nei vyrai.  

 Atlikus Tyrimo analizę paaiškėjo, jog 75,7 proc. vyrų ir daugiau nei pusė tyrimo dalyvių (mo-

terų) per praėjusius metus su prislėgta nuotaika nesusidūrė ir depresija nesirgo. 20,7 proc. gyventojų 

atskleidė, jog šiek tiek dažniau nei anksčiau jie patyrė stresą ar jautė įtampą. Stresas labiau pastebi-

mas buvo tarp moterų – jį mėnesio laikotarpyje labiau juto respondentės (17 proc.) nei atsakiusieji 

vyrai (6 proc.). 
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1.3 Burnos higiena 

 Specialistų teigimu, norint ilgai džiaugtis sveikais dantimis ir gražia šypsena būtina kruopščiai 

rūpintis burnos higiena ir reguliariai lankytis pas odontologą (du kartus per metus). Be dantų šepetė-

lio ir pastos patartina naudoti dantų siūlą tarpdančių higienai bei specialų burnos skalavimo skystį. 

Liežuvio priežiūra taip pat svarbi – būtina valyti susidarančias apnašas nuo liežuvio paviršiaus, to-

kiu būdu lėčiau susidaro apnašos ant dantų ir gerėja burnos kvapas. Nereikėtų užmiršti ir dantų še-

petėlio, kurį patartina keisti bent kas 2-3 mėnesius, tai užtikrina efektyvesnį apnašų pašalinimą nuo 

dantų. Apnašos yra pagrindinė dantų ėduonies ir periodontito t. y. dantį supančių ir palaikančių au-

dinių uždegimo priežastis. Tyrimai rodo, jog 90 proc. žmonių pasireiškia tam tikro sunkumo perio-

dontito simptomai. Negydoma ši liga progresuoja ir išsivysto dantų paslankumas, kuris gali baigtis 

dantų netekimu. Periodontitas pavojingas tuo, jog jo simptomai vystosi lėtai ir be skausmo, todėl 

žmogus ilgą laiką gali net neįtarti šios ligos. Vienintelis būdas išvengti dantų ligų yra taisyklinga ir 

nuolatinė dantų higiena. Svarbu dantis valyti bent du kartus per dieną po 3 min. t. y. po arba prieš 

pusryčius ir po vakarienės. Po kitų valgymų rekomenduojama 4-5 kartus burną praskalauti vėsiu 

vandeniu.  

 Kaip parodė šio Tyrimo rezultatai, daugiau nei pusė rajone gyvenančių vyrų ir trečdalis mote-

rų per metus odontologo kabinete nesilankė. 2-3 kartus per metus pas odontologą lankėsi apytiksliai 

ketvirtadalis Alytaus rajono moterų (25,6 proc.) ir šiek tiek mažesnė dalis vyrų (18,1 proc.) (žr. 5 

pav.)  

 

 Besilankiusieji šių gydytojų kabinete dažniausiai skundėsi dantų skausmu (24,8 proc. vyrų ir 

29,8 proc. moterų) ar lankėsi dėl dantų protezavimo (13,3 proc. vyrų ir 19,1 proc. moterų). 
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 Dažniau nei vieną kartą per dieną savo dantis valosi 44,1 proc. moterų ir tik 21,6 proc. vyrų. 

Nemaža vyriškosios lyties atstovų dalis (37,9 proc. visų tyrime dalyvavusių vyrų) dantis šepetėliu 

valo vieną kartą per dieną, tuo tarpu, tokių moterų dalis siekia 41 proc. Niekada dantų nevalantys 

prisipažino beveik 7 proc. vyrų ir 1,5 proc. moterų (žr. 6 pav.) 

 

 

 

 

1.4 Maisto papildų ir vaistų vartojimas 

 Šiandieniniame pasaulyje, turbūt, vargu ar atsirastų tokių žmonių, kurie būtų negirdėję ar ne-

vartoję vienokių ar kitokių maisto papildų (sportui, dietai, sveikatai, atminčiai, geram regėjimui, 

sąnariams ir pan.). 

 Maisto papildas – tai ne vaistas, o maisto produktas, kuris esant reikalui gali papildyti mitybą, 

kadangi jo sudėtyje yra koncentruotas tam tikrų medžiagų kiekis (vitaminų, mineralinių medžiagų ir 

kt.). Maisto papildai į prekybos vietas patenka dozuotomis (tam tikro kiekio) formomis – kapsulė-

mis, pastilėmis, piliulėmis, tabletėmis, miltelių maišeliais, ampulėmis, buteliukais su dozatoriais ir 

kitomis formomis, skirtomis juos vartoti mažais kiekiais. Dažnai žmonėms maisto papildai asoci-

juojasi su vaistais ir tam yra keletas priežasčių. Visų pirma, maisto papildų forma ir pakuotė yra 

tokia pati ar panaši į vaistų (kapsulės, tabletės, buteliukai ir kt.), antra – įsigijimo vieta t. y. vaistinė, 

nors šiuo metu maisto papildų galima įsigyti ir didesnėse maisto prekių parduotuvėse ar internetu. 

Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, jog nepaisydami draudimo, papildų gamintojai reklamos pagalba 

mėgina įteigti, jog maisto papildai turi gydomųjų savybių, nors dažniausia tai patvirtinta nėra. 

 Prieš įsigyjant vienokį ar kitokį maisto papildą, vertėtų žinoti, jog kai kuriuose iš jų esančių 

vitaminų ar mineralinių medžiagų kiekiai yra gerokai per maži, kad organizmą veiktų sveikatai pa-

lankia linkme, o kai kuriuose priešingai – rekomenduojamos paros normos (RPN) kiekiai viršijami 

10 ar net 100 kartų (pvz. sportininkams skirti maisto papildai). 

6 pav. Dantų valymo šepetėliu dažnumas pagal lytį (proc.) 
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7 pav. Maisto papildų vartojimo dažnumas pagal lytį (proc.) 

 

 Nors maisto papildus galima įsigyti be gydytojo išrašyto recepto, tačiau juos vartoti reikia 

atsargiai ir atsižvelgiant į individualius organizmo poreikius ir aplinkybes. Kada reikėtų papildyti 

savo mitybą geriausiai padės nustatyti gydytojas, kadangi retas kuris pats geba tinkamai įvertinti 

vienokio ar kitokio maisto papildo įtaką organizmui. Subalansuotas maisto papildų vartojimas gali 

daryti teigiamą poveikį sveikatai, tačiau jų perteklius - sukels nepageidaujamas organizmo reakci-

jas. Reikia paminėti, jog yra tam tikros asmenų grupės, kurioms nors ir maitinantis įvairiu, visaver-

čiu maistu, gali imti trūkti vienokių ar kitokių vitaminų, mineralinių medžiagų ar kitų biologiškai 

aktyvių junginių. Pavyzdžiui, sergantiems lėtinėmis ligomis (vėžiniai susirgimai, cukrinis diabetas 

ir kt.), vaikams ir paaugliams augimo laikotarpiu, nėščioms ir maitinančioms moterims, profesiona-

liems sportininkams, senyvo amžiaus žmonėms ir tiems, kurių mityba nevisavertė dėl sunkių ligų, 

dietų. Esant nedideliam ir trumpalaikiam mineralinių medžiagų ar vitaminų stygiui, ūmi liga neišsi-

vystys, tačiau nuolatinis šių medžiagų trūkumas gali sąlygoti sveikatos sutrikimus – esant vitamino 

C stygiui silpnėja imuninė sistema, trūkstant geležies – gali išsivystyti mažakraujystė (geležies sto-

kos anemija) ir kt.  

 Atliekant gyvensenos tyrimą, buvo analizuojamas maisto papildų vartojimas Alytaus rajone. 

Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių rajono vyrų ir beveik trečdalis moterų pažymėjo, nevarto-

jantys jokių maisto papildų. Lyginant su 2012 m. Lietuvoje vykdyto tyrimo duomenimis, situacija 

yra gana panaši: visai maisto papildų nevartoja 47 proc. Lietuvos ir 56 proc. Alytaus rajono vyrų. 

Maisto papildų visai nevartojančių moterų procentinė dalis buvo tokia pat: atitinkamai po 37 proc. 

Moterys labiau tiki papildų teikiama nauda, todėl ir dažniau kartų per metus juos vartojo (žr. 7 

pav.). 

 

 

 

 

 

 

  

 Be maisto papildų, buvo aktualu apžvelgti ir įvairių vaistų vartojimą. Nerimą kelia netikslin-

gas jų skyrimas (pasiskyrimas) ir didėjantys pardavimų kiekiai mūsų šalyje. Remiantis Valstybinės 

vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) duomenimis, 2012 metais buvo parduota kiek daugiau nei 72 
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mln. vaistinių preparatų pakuočių, tuo tarpu 2013 metais šie pardavimai siekė daugiau nei 74 mln. 

Būtina paminėti, jog didėjant parduodamų vaistų kiekiams, gyventojų sveikatos rodikliai negerėja. 

Farmacininkai pastebi, kad netikslingas vaistų vartojimas t. y. kai žmonės vaistus ,,pasiskiria“ nepa-

sikonsultavę su gydytoju, didele dalimi susijęs su reklamos įtaiga ir įsitikinimu, jog gerdami vaistus 

bus sveikesni. Reikia atminti, jog žmogaus sveikata tik 10 proc. priklauso nuo medicinos (tuo pačiu 

ir vaistų), o visa kita lemia gyvenimo būdas, genai, aplinka. Žinoma, yra ligų (pvz. hipertenzija), 

kurių be vaistų išgydyti ar kontroliuoti nepavyks, todėl svarbu visuomenę informuoti apie racionalų 

t. y. susirgimą atitinkantį medikamentų vartojimą.  

 Tyrimo metu paaiškėjo, kokius vaistus dažniausia vartoja Alytaus rajono gyventojai. Trečda-

lis moterų ir penktadalis vyrų vaistus vartojo malšindami galvos skausmą, taip pat nemažai daliai 

gyventojų prireikė medikamentų mažinančių kraujospūdį (31,8 proc. moterų ir 27,6 proc. vyrų) bei 

kitų skausmą slopinančių vaistų. Didesnė dalis vyrų (37,9 proc. visų tiriamųjų) nei moterų (20,7 

proc.) pažymėjo, praėjusią savaitę visai nevartoję jokių tablečių, kapsulių ar piliulių (žr. 8 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Rūkymas 

 Rūkymas yra viena svarbiausių mirties priežasčių visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos orga-

nizacija skelbia, jog nuo rūkymo kasmet miršta 3 milijonai žmonių visame pasaulyje ir prognozuo-

jama, kad šie skaičiai su kiekvienais metais didės, jeigu laiku nebus imamasi veiksmingų priemo-

nių. Rūkymas yra viena iš narkomanijos rūšių, nusinešanti daugiau mirčių negu visos kitos narkoti-

nės medžiagos kartu sudėjus. Rūkymo mąstai, vien Europoje, verčia susirūpinti – rūko daugiau nei 

8 pav. Alytaus rajono gyventojų vartoti vaistai per savaitę pagal lytį (proc.) 



15 

 

ketvirtadalis europiečių (PSO duomenimis 28,6 proc.), iš jų daugiau vyrai nei moterys. Tyrimų 

duomenimis, rūkyti pradedama vis jaunesniame amžiuje, dar nesuvokiant žalos organizmui, o su 

laiku atsiradusi priklausomybė nikotinui sunkiai nutraukiama. Tabako dūmuose yra daugybė įvairių 

cheminių junginių, sukeliančių onkologinius susirgimus. Nustatyta, jog 90 proc. plaučių vėžio atve-

jų sukelia būtent rūkymas. Šis žalingas įprotis taip pat yra vienas iš pagrindinių širdies ir kraujagys-

lių ligų rizikos veiksnių. Pateikiama nemažai įrodymų, kad rūkantieji kenkia ne tik savo, bet ir ap-

linkinių sveikatai. Buvimas šalia rūkančiojo ir kvėpavimas aplinkoje esančiais tabako dūmais vadi-

namas pasyviu rūkymu. Tyrimais įrodyta, jog pasyvus rūkymas didina širdies infarkto bei krauja-

gyslių ligų tikimybę. Rūkantieji dažniausiai suprantą tabako daromą žalą, tačiau jausdamiesi sveiki 

ir toliau rūko. Svarbu pabrėžti, jog pradiniai, dėl rūkymo atsirandantys, kraujagyslių pokyčiai nesu-

kelia jokių negalavimų, tačiau ilgainiui išsivysto minėtos ligos, kurios gali baigtis mirtimi. 

 Remiantis Tyrimo duomenimis, rūkančiųjų kasdien ar retkarčiais Alytaus rajono gyventojų 

dalis sudarė kiek daugiau nei pusę (57,1) visų apklaustųjų. Šiuo metu nerūkančiųjų dalis tarp vyrų ir 

moterų pasiskirstė gana panašiai (atitinkamai – 41,8 proc. vyrų ir 44,1 proc. moterų) (žr. 9 pav.). 

Galima pasidžiaugti, jog penktadalis kada nors rūkiusiųjų, anketose pažymėjo paskutinę savo ciga-

retę surūkę prieš 10 ir daugiau metų, o 64 proc. rūkančiųjų norėtų mesti šį žalingą įprotį, kadangi 

prisipažino nerimaujantys dėl savo sveikatos.  

 

 Yra žinoma, kad priklausomybė tabake esančiam nikotinui yra labai stipri. Žmonės pradeda 

rūkyti blogai manydami, jog rūkymas padeda atsipalaiduoti, sumažina alkio jausmą. Išsivysčius 

priklausomybei, jos sunku atsikratyti dėl kelių priežasčių. Nustatyta, jog staiga metus rūkyti pasi-

reiškia nepageidaujami reiškiniai: ima kankinti bloga nuotaika, padidėja jautrumas, žmogus gali 

tapti agresyvus, atsiranda galvos skausmai, sustiprėja apetitas. Dažniausiai žmonės neištveria šių 
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požymių ir vėl grįžta prie rūkymo. Reikėtų žinoti, jog minėtieji simptomai ilgainiui praeina ir žmo-

gaus savijauta tampa kur kas geresnė nei rūkant.  

 Vykdant Tyrimą Alytaus rajone, gyventojai buvo klausiami apie mėginimą mesti rūkyti. Iša-

nalizavus duomenis paaiškėjo, jog ketvirtadalis apklaustų vyrų ir trečdalis moterų niekada nebandė 

mesti rūkyti, tačiau likusi tiek moterų (70 proc.), tiek vyrų (75 proc.) dalis jau yra mėginę atsisakyti 

šios priklausomybės. Tikslių duomenų, kokiai daliai bandžiusiųjų pavyko mesti rūkyti, nėra. 

1.6 Mityba 

 Daugybė mokslinių tyrimų įrodo, jog mityba turi įtakos įvairių lėtinių neinfekcinių ligų atsi-

radimui, ypač onkologinių bei kraujotakos sistemos, nuo kurių miršta daugiausiai Lietuvos gyvento-

jų. Maistas, kuriame gausu sočiųjų riebalų rūgščių (gyvūniniai riebalai, mėsa, pienas ir pieno pro-

duktai, kiaušiniai), skatina krūties, storosios žarnos, prostatos vėžio vystymąsi. Konservuotas, gau-

siai sūdytas, rūkytas maistas įtakoja skrandžio vėžio atsiradimą. Išeminės širdies ligos (širdies krau-

jagyslių užsikimšimas) išsivystymą skatina maistas, turintis daug cholesterolio (riebi mėsa, sviestas, 

kiaušiniai), trans-riebalų rūgščių (margarinas, kaitintas augalinis aliejus) bei sočiųjų riebalų rūgščių. 

Nesaikingas druskos vartojimas (daugiau nei 5 g) sukelia riziką hipertenzijai atsirasti. Tai tik keletas 

ligų, kurių ryšys su nesveika mityba yra įrodytas.  

 Kaip žinia, teigiamą poveikį sveikatai turi daržovės ir vaisiai. Ne vienas mokslinis tyrimas 

parodė, jog šalyse, kuriose gyventojai vartoja daugiau vaisių ir daržovių, onkologiniai ir kraujotakos 

sistemos susirgimai yra gerokai retesni. Tam įtakos turi vaisiuose ir daržovėse esantys biologiškai 

aktyvūs junginiai, kurie veikia sveikatą stiprinančiai ir apsaugo nuo minėtųjų susirgimų išsivysty-

mo. 

 Svarbu, kad mityba būtų įvairi, saikinga, subalansuota, taip pat būtina laikytis tam tikro mity-

bos režimo. Įvairi mityba padeda organizmui apsirūpinti būtinomis maistinėmis medžiagomis, sai-

kingumas turėtų užtikrinti, jog nė vienos medžiagos nebūtų gaunama per daug, o subalansuota mi-

tyba yra tokia, kurioje netrūksta jokių vitaminų, mineralinių bei maistinių medžiagų (angliavande-

nių, baltymų, riebalų). Mitybos režimas padeda užtikrinti tam tikrą maisto porcijų pasiskirstymą ir 

valgymų skaičių per dieną. Svarbu pabrėžti, jog pusryčiai yra itin svarbi sveikos mitybos dalis. 

Mokslininkų atlikti tyrimai atskleidžia, jog pusryčių nevalgymas turi įtakos viršsvorio vystymuisi. 

Nustatyta, jog asmenys, nevalgantys pusryčių, linkę daugiau maisto vartoti vakare, todėl nesudegin-

tos kalorijos paverčiamos kūno riebalais.  
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10 pav. Alytaus rajono gyventojų valgančių pusryčius pasiskirstymas pagal lytį (proc.) 

 Šio tyrimo rezultatai parodė, kad rajono gyventojai pusryčius valgo gana atsakingai (81,9 

proc. vyrų ir 78,2 proc. moterų) (žr. 10 pav.). Lyginant su Lietuvos vidurkiu, situacija Alytaus rajo-

ne buvo beveik identiška: pusryčius valgo 79,2 proc. Lietuvos ir 79,4 proc. Alytaus rajono gyvento-

jų. 

1.6.1 Maisto produktų vartojimas pagal lytį 

 Siekiant užtikrinti sveikatai palankią mitybą, būtina atsižvelgti į sveikos mitybos rekomenda-

cijas ir maisto pasirinkimo piramidę, kuri nurodo, kaip dažnai ir kokius maisto produktus reikėtų 

vartoti. Pačioje piramidės viršūnėje atsiduria tie maisto produktai, kurių vartojimą reikia itin riboti, 

nes per dideli jų kiekiai neigiamai veikia sveikatą. Vienas iš tokių produktų yra cukrus. Šis produk-

tas laikomas vienu iš pagrindinių veiksnių, sąlygojančių dantų ėduonies atsiradimą, ypač esant pras-

tai burnos higienai. Galioja paprasta taisyklė – kuo dažniau vartojamas saldus maistas ar saldūs gė-

rimai ir kuo ilgiau jie išbūna burnos ertmėje, tuo didesnė rizika, kad pasireikš dantų ėduonis. Pasau-

lio sveikatos organizacija rekomenduoja, jog iš cukraus būtų gaunama tik iki 10 proc. viso paros 

maisto raciono kalorijų. 

 Atlikus Tyrimą paaiškėjo, jog daugiausiai Alytaus rajono gyventojų į kavą (arbatą) deda 1-2 

arbatinius šaukštelius cukraus. Visgi šiek tiek saldesnius gėrimus mėgsta rajono vyrai (didžiausia 

vyrų dalis, t. y. apie 40 proc. ir į arbatos, ir kavos puodelį dedasi 2 šaukštelius cukraus) (žr. 11 

pav.). Lyginant su Lietuvos suaugusių gyvensenos tyrimo rezultatais, cukraus vartojimas yra pana-

šus. Vertinant pagal lytį, pastebėta, kad kaip ir Alytaus rajone, taip ir visoje Lietuvoje saldesnę ar-

batą geria vyrai.  
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 Analizuojant arbatos ir kavos gėrimą nustatyta, jog didžioji dalis (64 proc.) respondentų per 

dieną išgeria 1-2 puodelius arbatos ir tiek pat kavos, tačiau tarp moterų kavos gėrimas yra labiau 

mėgiamas: 87,8 proc, respondenčių nurodė per dieną išgeriančios nuo 1 iki 5 puodelių kavos. Tiek 

pat kavos per dieną suvartojo 68 proc. visų tyrime dalyvavusių vyrų.   

 Daugiausia arbatos puodelių, t. y. net 7 per dieną, išgeriantis prisipažino vienas rajono gyven-

tojas. 21 proc. apklausos dalyvių arbatos visiškai negeria.  

 Maisto pasirinkimo piramidės pagrindą sudaro grūdiniai produktai bei šviežios daržovės ir 

vaisiai. Duoną, makaronus ir kitus grudinius produktus reikia vartoti kiekvieną dieną ir net keletą 

kartų per ją. Šie maisto produktai aprūpina organizmą energija, skaidulinėmis, mineralinėmis me-

džiagomis, vitaminais. Ypač svarbūs grūdiniai produktai, kuriuose gausu skaidulinių medžiagų 

(avižinės košės, dribsniai, rupaus malimo miltų gaminiai, pvz. rupi duona). Maistinės skaidulos at-

lieka svarbias funkcijas organizme (greitina žarnyno veiklą, mažina cholesterolio koncentraciją 

kraujyje, šalina kenksmingus sunkiuosius metalus ir kitas toksines medžiagas iš organizmo), todėl 

jų kiekvieną dieną reikia gauti apie 20-30 gramų. 

  Gyvensenos Tyrimo duomenimis, grūdinių produktų vartojimas tarp lyčių skiriasi - rajono 

vyrai dažniau valgo baltą duoną (73 proc.) ir batoną (75,7 proc.), o moteriškosios lyties atstovės 

dažniau renkasi juodą duoną (69,3 proc.). Tuo tarpu Lietuvoje situacija kiek kitokia: tiek vyrai, tiek 

moterys dažniau renkasi valgyti juodą duoną (69,7 proc. moterų ir 62,3 proc. vyrų).  

Kasdieną juodos duonos gaminių visai nevartoja panaši dalis Lietuvos (33,4 proc.) ir Aly-

taus rajono (30,6 proc.) visų tyrimo dalyvių (žr. 3 lentelę). 
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3 lentelė. Kasdieninis duonos vartojimas, atsižvelgiant į lytį ir kiekį (proc.) 

Duonos 

rūšis 

 Nė vienos 1-2 riekeles 3-4 riekeles 5 riekeles ir 

daugiau 

vyrai moterys vyrai moterys vyrai moterys vyrai moterys 

Juoda 

duona 

Alytaus 

raj. 
35,7 30,7 34,8 37,5 17,3 23 11,3 7,3 

Lietuva 37,8 30,4 27,9 48,9 22,2 17,7 12,2 3,1 

Balta 

duona 

Alytaus 

raj. 
27,0 48,7 39,2 33,4 25,2 14,2 8,7 3,7 

Lietuva 53,4 58,7 20,1 30,2 15,2 8,8 11,3 5,9 

 

 Vertinant košių bei dribsnių valgymą nustatyta, jog nė karto per savaitę jų nevalgė 47,8 proc. 

rajono vyrų ir 46,2 proc. moterų. Kiekvieną dieną šiuos produktus vartojo tik 2,7 proc. moterų ir 

beveik tiek pat (2,6 proc.) vyrų. (12 pav.) 

 

 Šviežios daržovės ir vaisiai turi būti valgomi maždaug penkis kartus per dieną, kad bendras jų 

kiekis būtų bent 400 g, teigiama Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose. Tyrimo duome-

nimis, kiekvieną dieną daržoves vartojančių moterų yra gerokai daugiau (42,3 proc. –Alytaus raj. ir 

29,5 proc. – Lietuvoje) nei vyrų (30 proc. Alytaus raj. ir 21,1 proc. – Lietuvoje). Galima pasidžiaug-

ti, jog kaimiškoje vietovėje šviežių daržovių ir vaisių vartojimas yra kur kas plačiau paplitęs reiški-

nys nei visoje Lietuvoje. Iš viso per savaitę šviežių daržovių nevartojo 12,1 proc. vyrų ir tik 4,6 

proc. moterų (12-13 pav.). 

12 pav. Savaitę vyrų vartotų maisto produktų dažnumas (proc.) 
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 Maisto pasirinkimo piramidėje nurodoma, jog mėsa (kiauliena, jautiena, paukštiena), žuvis, 

pienas ir pieno produktai gali būti vartojami kasdien arba rečiau, tačiau labai saikingai. Tyrimo 

duomenimis, mėsą ir jos produktus kasdien valgo 16 proc. Alytaus rajono  respondenčių, tuo tarpu, 

Lietuvoje beveik 10 proc. mažiau, t. y. 6,3 proc. visų tyrime dalyvavusiųjų. Beveik ketvirtadalis 

Alytaus raj. vyrų nė dienos negyveno be mėsiškų patiekalų (Lietuvos – 16 proc.).  

 Vertinant žuvies suvartojimą, didžioji dauguma, t. y. apie pusė respondentų (Alytaus raj. – 

51,5 proc., Lietuvos – 57,2 proc.) žuvį valgo 1–2 kartus per savaitę, kasdien arba beveik kasdien – 

tik 2,5 proc. (Lietuvos – 2,1 proc.), o visai nevartoja apie trečdalį visų tiriamųjų (Alytaus raj. – 30,1 

proc., Lietuvos – 32 proc.). 

 Analizuojant žuvies suvartojimą pagal lytį, pastebėta, kad žuvį dažniau vartoja vyrai: kasdien, 

arba beveik kasdien per savaitę vartojo 4,3 proc. vyrų ir 1,5 proc. moterų, 1-2 dienas – atitinkamai 

apie pusę abiejų lyčių atstovų (12-13 pav.) 

 

 Tyrimas parodė, jog daugiau nei pusė respondentų (Alytaus raj. – 62 proc., Lietuvos – 63,8 

proc.) vištieną vartojo 1-2 dienas per savaitę, beveik kasdien arba kasdien vištienos patiekalus valgė 

2,7 proc. Alytaus rajono gyventojų ir 2,5 proc. – Lietuvos. 13,3 proc. tyrime dalyvavusių Alytaus 

rajono gyventojų ir 15,1 proc. Lietuvos praėjusią savaitę (tyrimo atlikimo metu) šių maisto produk-

tų nevartojo. Vištiena ir jos produktai labiau mėgstami vyrų. 23,5 proc. apklaustųjų pažymėjo viš-

tieną valgę 3–5 kartus per savaitę, moterų dalis buvo šiek tiek mažesnė – 20,8 proc. (žr. 4 lentelę). 

 

13 pav. Moterų vartoti maisto produktai per savaitę (proc.) 
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4 lentelė. Vištienos vartojimo per paskutinę savaitę dažnis, atsižvelgiant į lytį (proc.) 

 Nė karto 1 - 2 die-

nas 

3 - 5 die-

nas 

6 - 7 die-

nas 

Lytis Vyras Alytaus raj. 13,9 59,1 23,5 3,5 

Lietuvoje 14,8 65,5 16,9 2,8 

Moteris Alytaus raj. 13,1 63,8 20,8 2,3 

Lietuvoje 15,2 62,8 19,6 2,3 

Iš viso Alytaus raj. 13,3 62,4 21,6 2,7 

Lietuvoje 
15,1 63,8 18,5 2,5 

 

 Atsižvelgiant į sveikos mitybos rekomendacijas (2011, Vilnius), gyvulinės kilmės riebalų var-

tojimas turėtų būti itin ribojamas, jie (kiaulienos riebalai, sviestas) turėtų būti keičiami augaliniais 

(aliejai). Riebalai yra svarbus energijos šaltinis, be to pagerina patiekalų skonį, tačiau nesaikingas 

riebaus maisto vartojimas, ypač fiziškai neaktyviems žmonėms, skatina viršsvorio susidarymą. Rie-

balų energinė vertė yra didelė, o sotumo jausmas, valgant riebų maistą, pasireiškia gerokai vėliau 

nei po angliavandenių (krakmolingo maisto) valgymo, todėl padidėja persivalgymo rizika. Pasaulio 

sveikatos organizacija rekomenduoja, jog iš riebalų susidarytų ne daugiau kaip 30 proc. viso paros 

energijos kiekio. 

 Remiantis maisto pasirinkimo piramide, augalinės kilmės riebalai (aliejus) gali būti vartojami 

kasdien, tačiau saikingai, tuo tarpu gyvūninės kilmės riebalai (sviestas, taukai) – tik retais atvejais ir 

itin mažais kiekiais.   

 Atliekant Tyrimą, buvo pasidomėta, kokius riebalus dažniausiai vartoja Alytaus rajono gyven-

tojai. Nustatyta, jog 85,1 proc. rajono moterų ir  71,8 proc. vyrų ruošdami maistą naudoja aliejų, 

12,8 proc. vyrų vartoja taukus ir 11,1 proc. sviestą (žr, 14 pav.). 

 Apie pusė (49,5 proc.) Alytaus rajono gyventojų valgydami duonos produktus dažniausiai 

tepasi sviestą, 27,2 proc. renkasi margariną, pagamintą iš hidrintų riebalų (sukietintų), o beveik 10 

proc. tepų riebalų mišinį. Sviestas populiariausias tarp abiejų lyčių. 
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 Remiantis 2012 metais atlikto suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis, 

didžioji dauguma (89,6 proc.) apklaustųjų ruošdami maistą vartoja aliejų, visi kiti riebalai vartojami 

gana retai: sviestą renkasi 4,4 proc., margariną – 1,7 proc. (2,5 proc. – vyrų ir 1,2 proc. – moterų), 

taukus – 3,2 proc. (5,6 proc. – vyrų ir 1,7 proc. – moterų). Jokių riebalų ruošiant maistą nevartoja 

tiek pat Alytaus rajono ir Lietuvos gyventojų, t. y. po 1,1 proc. visų tiriamųjų. Pastebėtina, kad vi-

sus kitus riebalus, išskyrus aliejų, dažniau vartoja vyrai. 

 Tiekiami į rinką maisto produktai turi būti tinkamai paženklinti  pagal Lietuvos higienos nor-

mos HN 119: 2002 „Maisto produktų ženklinimas“ (Žin., 2003, Nr. 13-530) bei Lietuvos Respubli-

koje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių (Žin., 2002, Nr. 50-1927) 

reikalavimus. Etiketėse turi būti nurodyta produkto sudedamųjų dalių sąrašas, medžiagos, galinčios 

sukelti alergiją, grynasis kiekis, tinkamumo vartoti terminas, specialios (jei yra) laikymo ir vartoji-

mo sąlygos, atsakingas maisto tvarkymo subjektas ir informacija apie produkto maistingumą (ener-

ginė vertė, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, baltymų, angliavandenių, cukrų ir druskos kiekiai). 

 Apytiksliai 16 proc. respondentų pažymėjo neskaitantys etiketėse pateikiamos informacijos. 

Kartais skaitantys prisipažino 39,3 proc. visų apklaustųjų. Visada maisto produktų etiketes skaito 

tik apie 10 proc. vyrų ir 14 proc. moterų. Pastebėta, jog etiketėse pateikta informacija labiau domina 

moteris, kurios yra įgyjusios aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą. Joms, kaip beje ir vyrams, aktua-

liausias tinkamumo vartoti terminas, kaina, maisto produktų priedai ir svoris (žr.15 pav.). 

 

 

 

 

 

 

15 pav. Gyventojus dominanti etiketėse pateikiama informacija  pagal lytį 

(proc.) 

14 pav. Maisto ruošai naudojami riebalai pagal lytį (proc.) 
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Siekiant išvengti ligų, ypač esant padidintai rizikai sirgti tam tikromis ligomis, rekomenduo-

jama keisti savo mitybos įpročius, tačiau tą padaryti nėra labai paprasta. Šiuo tyrimu buvo norima 

išsiaiškinti, ar analizuojamame rajone per metus gyventojai keitė savo mitybos įpročius ir dėl kokių 

priežasčių. Paaiškėjo, kad ir vyrai, ir moterys nebuvo aktyvūs keisdami savo mitybos įpročius: 61,7 

proc. moterų ir 71,1 proc. vyrų mitybos nekeitė. (žr.16 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.7 Alkoholio vartojimas 

  Pagrindinė alkoholinių gėrimų veiklioji medžiaga yra etilo alkoholis (etanolis) t. y. grynas 

alkoholis. Nustatyta, jog etanolio poveikis smegenų funkcijoms priklauso nuo suvartoto kiekio. Ne-

didelis kiekis etilo alkoholio veikia raminančiai, slopiną baimę. Didesnis kiekis – mažina savikritiš-

kumą, savikontrolę, žmogus ima darytis neatsargus, lengvabūdiškas, pervertina savo galimybes. 

Suvartojus daug etilo alkoholio, lėtėja suvokimas, minčių eiga, blogėja atmintis, atsiranda mieguis-

tumas, gali pasireikšti agresyvumas, sutrinka judesių koordinacija. Perdozavus alkoholio, žmogus 

netenka sąmonės, sutrinka gyvybiškai svarbių organų funkcijos ir gali ištikti mirtis. Lietuvos statis-

tikos departamento duomenimis, kasmet mūsų šalyje dėl alkoholio sukeltų padarinių (avarijos, savi-

žudybės, nelaimingi atsitikimai ir kt.) miršta apytiksliai 4000-4500 žmonių. Remiantis Pasaulio 

sveikatos organizacijos (PSO) tyrimų ataskaitomis, pastebima, jog alkoholio vartojimo situacija 

Lietuvoje turi tendenciją blogėti. 2011 metais PSO duomenimis mūsų šalis buvo 12-oje vietoje pa-

gal gryno alkoholio, tenkančio vienam vyresniam nei 15 metų žmogui per metus (15,03 l), suvarto-

jimą, tačiau 2014 metų „Pasaulio ataskaitoje apie alkoholio vartojimą ir sveikatą“ nurodoma, jog 

Lietuva atsiduria trečioje vietoje pasaulyje (15,4 l gryno alkoholio).  

 Seniai žinoma žalingas alkoholio poveikis žmogaus sveikatai. Įrodyta, jog ilgalaikis ir nuola-

tinis jo vartojimas sukelia pokyčius smegenyse – dėl alkoholio sutrinka smegenų ląstelių aprūpini-

mas deguonimi ir šios žūsta. Tai negrįžtamas procesas, vedantis geriantį žmogų prie degradacijos. 

16 pav. Priežastys, dėl  kurių gyventojai keitė mitybą pagal lytį (proc.) 
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Ilgą laiką vartojant alkoholį išsivysto priklausomybė, kuri plačioje visuomenėje žinoma kaip alko-

holizmas. Be priklausomybės, alkoholis siejamas su tokiomis ligomis kaip kepenų cirozė, gastritas, 

kasos uždegimas, onkologiniai susirgimai bei psichikos ir elgesio sutrikimais, traumomis ar sužalo-

jimais.  

 Nepaisant įrodytos alkoholio žalos, jis plačiai vartojamas jau daugybę metų. Išanalizavus an-

ketinės apklausos duomenis paaiškėjo, jog daugiausiai respondentų visų rūšių alkoholinius gėrimus 

vartoja kelis kartus per metus. Analizuojant per savaitę dažniausiai vartojamus gėrimus, pastebėta, 

kad daugiausia Alytaus rajono respondentų nurodė geriantys alų 1-3 kartus per savaitę (16,1 proc.) 

(žr. 17 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analizuojant stipriųjų alkoholinių gėrimų vartojimą pagal lytį pastebėta, jog dažniau juos var-

toja rajono vyrai nei moterys. 1-3 kartus per savaitę šiuos alkoholinius gėrimus nurodė vartojantys 

daugiau nei ketvirtadalis (26,7 proc.) visų apklausoje dalyvavusių rajono vyrų ir 8,4 proc. moterų. 

Niekada stipriųjų gėrimų negeriantys nurodė dešimtadalis (10,3 proc.) visų apklausoje dalyvavusių 

rajono vyrų ir 16,0 proc. moterų (žr. 18 pav.).  

17 pav. Alkoholinių gėrimų vartojimo dažnumas (proc.) 
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 Atsižvelgiant į lytį, pastebėta, kad kasdien visų rūšių alkoholiniais gėrimais piktnaudžiauja 

didesnė dalis vyrų nei moterų: 8,6 proc. visų tyrime dalyvavusių vyrų kasdien vartojo alų (moterų – 

0,4 proc.), 2,6 proc. (0,4 proc. moterų) – stipriuosius alkoholinius gėrimus. Niekada nevartojantys 

stipriųjų gėrimų nurodė dešimtadalis vyrų ir 16 proc. moterų. 

 Remiantis tyrimo rezultatais, dažniausiai visų rūšių gėrimus vartojo nebaigtą vidurinį išsilavi-

nimą turintys vyrai: kartą ir daugiau per savaitę alų gėrė 57,1 proc., stiprius gėrimus (degtinę,brendį 

ir kt.) – 42,8 proc., vyną – 21,4 proc. vyrų. Tą patį išsilavinimą turinčios moterys dažniausiai (kartą 

ir daugiau per savaitę) nurodė vartojančios alų (18,8 proc. visų tyrime dalyvavusių moterų). 

1.8 Fizinis aktyvumas 

 Fizinis aktyvumas gali būti apibūdinamas, kaip bet kokie kūno judesiai, kurie atsiranda dėl 

raumenų susitraukimo. Svarbu nepainioti bet kokios fizinės veiklos (dirbant sode, namų ūkyje, pro-

fesinėje veikloje) su sveikatą stiprinančiu fiziniu aktyvumu. Kasdieninė fizinė veikla namuose ar 

darbe ne visada tinkama sveikatos stiprinimui, kadangi ilgai besikartojantys judesiai ar ilgai trun-

kanti vienoda kūno padėtis vienus kūno audinius, organus ar organų sistemas apkrauna per daug, o 

kitus per mažai. Dažniausiai tai sukelia sveikatos sutrikimus pvz. nugaros, kaklo raumenų skausmus 

ir kt. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, jog sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas yra toks, 

kuris duoda naudos organizmui ir nesukelia jam žalos. Sveikatą palankiai veikia vidutiniško inten-

syvumo fizinis aktyvumas, trunkantis 30 min. 5 kartus per savaitę (pvz. greitas ėjimas). Toks fizinis 

aktyvumas sumažina pavojų susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, insultu, II tipo cukriniu diabetu, 

storosios žarnos bei krūties vėžiu. Taip pat tyrimais nustatytas sveikatą stiprinančio fizinio aktyvu-
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mo teigiamas poveikis mažinant hipertenziją, osteoporozės (kaulų tankio mažėjimo) pasireiškimą, 

taip pat neleidžia atsirasti antsvoriui, gerina kaulų ir raumenų sistemos būklę (neleidžia išsivystyti 

kaklo, juosmens skausmams) bei pagerina psichinę žmogaus sveikatą - mažina nervinę įtampą, ner-

imą. Būtina paminėti, jog sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas gali būti derinamas su kasdiene 

veikla – buityje, poilsiaujant ar pakeliui į darbą – greitas ėjimas, važiavimas dviračiu, šienavimas su 

elektrine šienapjove, krepšinis, futbolas ir kt. Vykdant Tyrimą, buvo pasidomėta, koks Alytaus ra-

jono gyventojų fizinis aktyvumas. 

 Kasdien mankštinasi (sportuoja, bėgioja, važiuoja dviračiu, dirba sode ir pan.) 19,3 proc. gy-

vensenos tyrime dalyvavusių moterų ir 24,1 proc. vyrų. Kartą per savaitę gana aktyvūs buvo apy-

tiksliai dešimtadalis Alytaus rajono gyventojų. 2-3 kartus per mėnesį ar rečiau mankštinosi 17,4 

proc. moterų ir 13,8 proc. vyrų. Didelė dalis gyventojų nurodė nesimankštinantys nes nenorintys 

(žr.19 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Gyvenimo kokybės rodiklis 

 Atliekant Alytaus rajono suaugusiųjų gyvensenos tyrimą, buvo analizuojamas svarbus, tačiau 

daugialypis gyvenimo kokybės rodiklis. Sutinkama, jog gyvenimo kokybė yra labiau subjektyvi, nei 

objektyvi kiekvieno žmogaus nuomonė apie jam svarbias gyvenimo sritis. Atliekant įvairius gyve-

nimo kokybės tyrimus, iš pat pradžių buvo manoma, jog ši sąvoka susijusi tik su fizine ir psichine 

asmens sveikata, tačiau vėliau į jos apibrėžimą įtraukta ir materialinė gerovė bei pinigai. Šiuo metu 

gyvenimo kokybės sąvoka yra gerokai labiau papildyta ir susijusi su asmens vertybėmis, tarpusavio 

santykiais bei neatsiejama nuo kiekvieno asmens įgyto pasitikėjimo savimi, savigarbos, taip pat nuo 

intelektinių ir fizinių gebėjimų siekti savo užsibrėžtų tikslų. Iš kitos pusės, gyvenimo kokybės su-

19 pav. Alytaus rajono gyventojų, laisvalaikiu besimankštinančių mažiausiai 30 min. 

per dieną dalis  pagal lytį (proc.) 
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pratimas nepaliaus kisti, atsižvelgiant į ekonominius, politinius bei socialinius veiksnius. Apibend-

rinant, galima teigti, kad gyvenimo kokybę  lemia daugybė aplinkybių: būstas, užimtumas, pajamos, 

moralinės nuostatos, socialinė parama, stresas ir nepasisekimai darbe, asmeniniame ar šeimyninia-

me gyvenime, sveikatos kokybė, sveikatos priežiūros galimybės, darbo sąlygos, mityba, išsilavini-

mo galimybės, santykiai su aplinka, ekologiniai veiksniai ir kt. 

 Gyvenimo kokybė gali būti vertinama tiek atskiro individo, tiek bendruomenių, miestų, vals-

tybių ar regionų lygiu bei kaip ekologinė gyvenimo kokybė. Vieno tyrimo, vykdyto 2008 metais, 

duomenimis, Europos Sąjungos 27 šalių piliečių pasitenkinimo gyvenimo kokybe vidurkis yra 7 

balai iš 10, tačiau atskirose šalyse jis kinta nuo 5 (Bulgarija) iki 8,3 balų (Danija). Aukščiausiai gy-

venimo kokybę vertina keturių Skandinavijos šalių (Danijos, Švedijos, Suomijos ir Norvegijos) pi-

liečiai – nuo 8 iki 8,5 balo. Lietuvos gyventojai savo gyvenimo kokybę, šio tyrimo duomenimis, 

vertina prasčiau – 6,3 balo.  

 Vykdant gyvensenos Tyrimą, buvo pasidomėta, kaip Alytaus rajono gyventojai vertina savo 

gyvenimo kokybę. Atlikus analizę paaiškėjo, jog daugiau nei pusė respondentų (52,3 proc.) savo 

gyvenimo kokybę įvertino kaip vidutinišką. Labai gerai savo gyvenimo kokybę įvertino beveik 4 

proc. Alytaus rajono gyventojų, gerai – 42 proc. Blogai savo gyvenimo kokybę vertino 3,4 proc. 

vyrų ir 1,2 proc. moterų. 

 Analizuojant duomenis pagal išsilavinimą buvo nustatyta, jog gerai savo gyvenimo kokybę 

vertino didžiausia dalis rajono gyventojų, turinčių universitetinį (58,7 proc.) bei aukštąjį koleginį 

(48,4 proc.) išsilavinimą. Pastebima, jog tarp blogai savo gyvenimo kokybę vertinusiųjų buvo pra-

dinį (5,3 proc.), vidurinį (1,5 proc.) bei aukštesnįjį išsilavinimą (4,1 proc.) turintys gyventojai. 
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IŠVADOS 

1. Daugiau nei pusė respondentų savo sveikatos būklę apibūdina kaip vidutinę. 

2. Dažniau pas gydytojus lankosi moterys (2-6 kartus per metus) nei vyrai (1-2 kartus per me-

tus). Dažniausiai nustatyti sveikatos sutrikimai: padidėjęs kraujospūdis ir stuburo ligos. 

3. Daugiausia Alytaus rajono gyventojų per savaitę vartoja kraujospūdį (beveik 31 proc.) ir 

galvos (29 proc.) bei kitus skausmus (24 proc.) mažinančius vaistus. Moterys dažniau nau-

doja vaistus nei vyrai. 

4. Rūkantieji ar kada nors rūkiusieji sudaro trečdalį visų respondentų, tarp kurių daugiau vyrų 

nei moterų. Net 64 proc. visų šiuo metu rūkančių prisipažino norintys mesti rūkyti. 

5. Tyrimas atskleidė, kad Alytaus rajono gyventojų mitybos įpročiai nėra pakankamai geri –

šviežias daržoves kiekvieną dieną valgo tik 38 proc., šviežius vaisius ir uogas – 27 proc. vi-

sų respondentų. 

6. Grūdinių produktų vartojimas taip pat nepakankamas: ryžius ar makaronus bei košes kas-

dien arba beveik kasdien valgo tik apie 3 proc., tuo tarpu nevalgantys minėtų produktų suda-

ro apie 40 proc. 

7. Dažniausiai per savaitę gyventojai vartoja mėsą ir jos gaminius. Mėsa, žuvis ir vištiena la-

biau mėgstami vyrų. Nė karto per savaitę žuvies nevalgo daugiau nei trečdalis visų gyvento-

jų, vištienos – apie 13 proc., o mėsos – 8 proc. tyrimo dalyvių. 

8. Maisto ruošai dažniausiai naudojamas aliejus, kurį kur kas dažniau nei kitus riebalus renkasi 

tiek vyrai, tiek ir moterys. 

9. Rinkdamiesi maisto produktus ne visi gyventojai domisi etiketėse pateikta informacija: 16 

proc. visų dalyvavusių tyrime prisipažino niekada neskaitantys ant produktų pakuočių tei-

kiamos informacijos, visada skaito – beveik 13 proc. (14 proc. moterų ir apie 10 proc. vyrų). 

10. Fizinio aktyvumo nauda neabejoja niekas, tačiau fiziškai aktyvūs yra vos penktadalis tiria-

mųjų. Savo noru didelė gyventojų dalis mankštinasi 2-3 kartus per savaitę, tuo tarpu 22 

proc. teigė nesimankštinantys, todėl kad nenorintys.  

11. Daugiau nei pusė respondentų savo gyvenimo kokybę vertina vidutiniškai. Vertinant pagal 

lytį pastebėta, kad vyrai savo gyvenimo kokybę vertina geriau nei moterys. 

 


