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SVEIKESNĖ VISUOMENĖ KLAIPĖDOS RAJONE -  SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENA PER 

10 METŲ PAGERĖJO 

Šiais metais visos Lietuvos mastu buvo vykdomas suaugusiųjų gyventojų gyvensenos 

tyrimas, kurį koordinavo Higienos institutas, o apklausas atliko savivaldybių visuomenės sveikatos 

biurų specialistai. Klaipėdos rajono savivaldybėje tyrimą atliko Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras.  

Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, suaugusiems ir vyresnio amžiaus 

žmonėms rekomenduojama mažiausiai 5 kartus per savaitę užsiimti fizine veikla apie 30 minučių. 

2018 m., palyginus su 2007 m., fizinis aktyvumas mažiausiai 4 kartus per savaitę padidėjo nuo 21,9 

proc. iki 50,7 proc. 

2018 m. daugiau nei pusė apklaustųjų pusryčiauja ir tai yra 42,5 proc. daugiau nei 2014 m. 

Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, daržovių ir vaisių per dieną reikėtų 

suvalgyti ne mažiau kaip 400 gramų, siekiant užtikrinti tinkamą skaidulinių medžiagų kiekį ir 

sumažinti lėtinių neinfekcinių ligų riziką. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos maisto pasirinkimo piramidę, kelis kartus per dieną reikėtų vartoti daržovių,  

vaisių/uogų, grūdinių produktų, košės. Mėsą, vištieną, žuvį rekomenduojama vartoti kasdien, bet 

saikingai. Kas trečias asmuo daržoves, vaisius vartoja vieną ar daugiau kartų per dieną (38,4 proc. ir 

29,5 proc.). 2018 m., palyginus su 2014 m., šviežių daržovių vartojimas mažiausiai 3 kartus per 

savaitę padidėjo 33,5 proc. Nuo 2014 m. košių, dribsnių vartojimas 6-7 dienas per savaitę sumažėjo, 

daugiau vartoja 1-2 kartus per savaitę. Nuo 2014 m. žuvį daugiau vartoja 1-2 kartus per savaitę. 

Kas ketvirtas suaugęs asmuo tabako gaminius vartojo kasdien per paskutinį mėnesį, 

elektronines cigaretes – 2,3 proc. 2018 m., palyginus su 2011 m., kasdien ir retkarčiais rūkančiųjų 

sumažėjo nuo 59,9 proc. iki 29,1 proc. 2018 m., palyginus su 2014 m., bet kokio alkoholinio gėrimo 

vartojimas du ir daugiau kartų per savaitę sumažėjo 18,9 proc. 
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Kas antras apklaustas gyventojas savo sveikatą vertina gerai ir tai 27,4 proc. daugiau nei 2011 

metais. 2018 m., palyginus su 2014 m., 23,6 proc. daugiau respondentų gyvenimo kokybę vertina 

labai gerai ar gerai.  

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomi suaugusiųjų gyventojų 

gyvensenos tyrimai padeda įvertinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, orientuotų į 

suaugusius gyventojus ir vietinės sveikatos politikos, nukreiptos į suaugusiųjų gyventojų sveikatos 

gerinimą, efektyvumą. 

 
Informaciją parengė:  

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Monika Steponkienė, 

 tel. (8 46) 453 754, el. p. monika.steponkiene@visuomenessveikata.lt 
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