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SANTRAUKA 
Kristina Šlekienė. Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio amžiaus asmenų 

gyvensenos ypatumai ir jų sąsajos su sveikatos nusiskundimais. Magistro baigiamasis darbas. 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos 

fakultetas. Gyvensenos medicina. Mokslinio darbo vadovas: prof. dr. Ričardas Radišauskas. 

Kaunas, 2022; 98 p.  

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti Panevėžio rajono socialiai motyvuotų 

pagyvenusio amžiaus asmenų gyvensenos ypatumus su sveikatos nusiskundimais. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti pagyvenusių žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumus. 

2. Nustatyti pagyvenusių žmonių psichosomatinius sveikatos nusiskundimus ir 

subjektyvią sveikatą. 

3. Įvertinti pagyvenusių žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumų ryšį su 

psichosomatiniais sveikatos nusiskundimais ir subjektyvia sveikata. 

Tyrimo metodika: Atliktas kiekybinis (momentinis) tyrimas. Tyrimui atlikti buvo 

pasirinktas anoniminės anketinės apklausos metodas. Tyrime dalyvavo pagyvenę (60-74 m.) 

Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai. Tyrimo respondentai atrinkti tikslinės atrankos 

metodu. Asmenys tyrime dalyvavo savanoriškai. Apklausa įvykdyta 2021 m. rugsėjo mėn. 

Apklausti 383 Panevėžio rajono socialiai motyvuoti gyventojai. 

Tyrimo rezultatai:  

Nustatyta, kad respondentai gamindami maistą dažniausiai naudoja aliejų. Vyrai 

dažniau dedasi druskos net neragavę patiekalo, moterys – kai jos trūksta, ir tik maža dalis 

respondentų niekada nededa papildomai druskos. Respondentai turintys mažesnį ar normalų 

kūno masės indeksą dažniau vartojo raugintus pieno produktus, daugiau šviežių daržovių bei 

rečiau valgė raudonos mėsos produktų. Tik maža dalis respondentų alkoholinių gėrimų niekada 

nevartoja, vyrai dažniausiai renkasi alų ir stipriuosius gėrimus, moterys – vyną arba stipriuosius 

gėrimus. Aukštesnio išsilavinimo asmenys nerūko arba rūko rečiau, lyginant su žemesnio 

išsilavinimo respondentais. Nustatyta, kad vaistų vartojimas tarp pagyvenusių asmenų yra ypač 

populiarus ir tik maža dalis respondentų vaistų nevartoja visiškai. Moterys dažniau nei vyrai 

turi miego problemų (p=0,021). Pagal PHQ-9 ,,Paciento sveikatos klausimyną“ (angl. Patient 

Health Questionnaire, PHQ-9) moterims nustatyti lengvi depresijos požymiai, vyrams 

depresijos požymių nustatyta nebuvo.  

Tyrimo išvados:  
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1. Išanalizavus pagyvenusių žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumus nustatyta, 

kad dažniausiai moterims sveikai maitintis yra svarbu, o vyrams nei svarbu nei nesvarbu. Vyrai 

tepant ant duonos dažniau naudoja margariną, tepius riebalų mišinius, moterys–aliejų, sviestą. 

Vyrai dažniau nei moterys deda papildomai druskos į paruoštą maistą. Fiziniu aktyvumu 

laisvalaikio metu per retai užsiima didelė dalis respondentų. Fiziškai aktyvesni žmonės dažniau 

renkasi sveikatai palankesnius riebalus tepant ant duonos. Fiziškai mažiau aktyvūs asmenys 

nevengia savo mityboje daug sočiųjų riebalų turinčių riebalų: margarino, tepių riebalų mišinių.  

2. Nustačius pagyvenusių žmonių psichosomatinius sveikatos nusiskundimus ir 

subjektyvią sveikatą, dažniausiai respondentai vartojo vaistus mažinančius kraujospūdį (54,5 

proc.), vitaminus, papildus ir kitas mineralines medžiagas ar mikroelementus (37,8 proc.), 

mažinančius cholesterolio kiekį kraujyje (24,3 proc.). Per paskutinį mėnesį dažniausiai 

respondentus vargino skausmai krūtinėje fizinio krūvio metu, sąnarių skausmai, galvos 

skausmai ir dantų skausmas. Vyrams ir moterims buvo nustatytas padidėjęs kraujo spaudimas, 

padidėjęs cholesterolis bei nustatytos stuburo ligos. Atskleista, kad moterys osteoporoze serga 

dažniau nei vyrai.  

3. Įvertinus pagyvenusių žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumų ryšį su 

psichosomatiniais sveikatos nusiskundimais ir subjektyvia sveikata nustatyta, didžioji dalis 

respondentų yra nutukę, tik maža dalis respondentų, kurie turi antsvorį ar nutukimą nežino, 

kaip vertinti savo kūno svorį. Fiziškai pasyvūs respondentai kur kas dažniau persivalgo, 

vienodai dažnai fiziškai aktyvūs ir pasyvūs respondentai valgo skubėdami ar valgo žiūrėdami 

televizorių, skaitydami laikraštį. Fiziškai pasyvūs respondentai dažniau susiduria su 

subjektyviais sveikatos nusiskundimais.  

Raktažodžiai: pagyvenusio amžiaus žmonės, gyvensenos įpročiai, sveika gyvensena 
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SUMMARY 
 

Kristina Šlekienė. The lifestyle habits and their association to health disorders of 

socially motivated older people in Panevezys district. Lithuanian University of Health 

Sciences, Faculty of Public Health, Academy of Medicine. Lifestyle medicine. Scientific 

supervisor: Prof. Dr. Ričardas Radišauskas. Kaunas, 2022; 98 p. 

Reseach objective – understand and evaluate lifestyle habits and their relation to health 

disorders of socially motivated older people in Panevezys district. 

Tasks: 

1. To analyze the nutrition and physical activity of older people 

2. To determine the psychosomatic health disorders and subjective health of the elderly. 

3. To determine the relation between nutrition and physical activity of older people and 

their psychosomatic health disorders and subjective health. 

Research methods:  

Quantitative analysis. To carry out the research, an anonymous survey has been 

conducted. The respondents of the survey were the senior residents of Panevezys district (age 

60-74) selected by the purposive sampling. The participation in the survey was voluntary and 

took place in September 2021. In total, 383 socially motivated residents from Panevezys district 

were surveyed. 

Results of the research: 

It has been noticed that respondents usually use oil when cooking. Men put salt into 

their meals before actually tasting the food, women put salt when the meals are not salty enough 

and the minority of all respondents never put extra salt into their food. Respondents that had 

lower or normal BMI more frequently used fermented milk products, more fresh vegetables 

and less red meat.Moreover, the absolute minority of respondents never use alcoholic drinks. 

Among those who use alcohol, men prefer beer and strong spirit drinks, women have 

preference in wine or strong spirit drinks.People who have higher education do not smoke or 

smoke less than those of lower education. It has been observed that the use of medications has 

been extremely popular among senior residents and  only the minority of respondents do not 

use any medical drugs. Women more frequently have sleep problems (p=0,021) than men. 

Based on „Patient Health Questionnaire, PHQ-9“ women had indications of light depression, 

while men had no symptoms of it. 

Conclusions of the research:  
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1. The analysis of eating habits and physical activities of older people has shown that it 

is important for women to eat healthy while men neither care nor do not care about it. Men 

more often use margarine or butter substitutes, while women use oil or butter. Men more 

frequently put salt into their food. The majority of respondents do not have enough physical 

activities. Those who are more physically active prefer butter and healthy fats on bread, less 

physically active prefer margarine and saturated fats. The analysis of complaints of 

psychosomatic and subjective health has revealed that women had light depression symptoms, 

while men have none. Women also have more sleep problems, while men suffer from suicidal 

and self-harming thoughts. 

2. The most popular medicines taken are to lower blood pressure (54.5 %) vitamins or 

supplements (37.8 %) and to lower cholesterol (24.3 %). In the last month people suffered the 

most from breast pain during physical activities, joint pain, headache and teeth pain. Both sexes 

had higher blood pressure, higher cholesterol and spine disorders. Women had more cases of 

osteoporosis than men. 

3. After evaluating the relation between eating habits and physical activities to psychosomatic 

and subjective health, it has been concluded that the majority of respondents are obese and only 

a small minority of them do not know how to evaluate their weight. Physically passive 

respondents are more likely to overeat and have complaints of subjective health. Both physical 

groups eat fast while watching TV or reading  newspapers.  

Keywords: older people, lifestyle habits, healthy lifestyle  
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SANTRUPOS 

Angl. – angliškai 

BS – bipolinis sutrikimas 

CD – cukrinis diabetas 

2 tipo CD – antro tipo cukrinis diabetas 

ES – Europos Sąjunga 

Eurostat – Europos Sąjungos statistikos tarnyba 

FA– fizinis aktyvumas 

IŠL – išeminė širdies liga 

JAV – Jungtinių Amerikos Valstijos 

KMI – kūno masės indeksas 

Kt. – kita 

lls – laisvės laipsnių skaičius 

𝐌–aritmetinis vidurkis  

max – didžiausia reikšmė 

min – minimali reikšmė 

Mo – moda 

LNL – lėtinės neinfekcinės ligos 

N – absoliutus respondentų skaičius 

PSO – Pasaulio Sveikatos organizacija 

PHQ-9 – paciento sveikatos klausimynas-9 (angl. Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) 

±SN – standartinis nuokrypis 

p – reikšmingumo lygmuo, statistiškai reikšmingas skirtumas, kai p < 0,05 

χ² – chi kvadrato kriterijus 

𝐗– vidurkis 
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ŽODYNĖLIS 

 

Anaerobinis aktyvumas – tai tokia veikla, kurios metu stambieji kūno raumenys juda 

kartu ir širdies susitraukimų dažnis yra didesnis nei įprasta. Tai gali būti plaukimas, šokiai, 

važiavimas dviračiu, bėgimas ir kt. [1]. 

Bendruomenė – tai visuomeninė grupė, kuri veikia tam tikroje geografiškai apibrėžtoje 

vietoje ir/arba jos narius sieja bendrieji interesai ir vertybės [2]. 

Bipolinis sutrikimas (BS) – lėtinis smegenų funkcijos sutrikimas, priskiriamas 

psichikos sutrikimams. Šiam sutrikimui būdingi ryškūs nuotaikos svyravimai tam tikru 

periodu, pavyzdžiui, stebimi nuotaikos ir aktyvumo kitimo epizodai, kurių metu nuotaika 

pagerėja, aktyvumas suintensyvėja arba nuotaika pablogėja, energija bei aktyvumas sumažėja. 

BS gali pasireikšti stipriais nuotaikos svyravimais, kurie apima depresiją, maniją, hipomaniją 

[3]. 

Delyras – ūminis praeinantis sąmonės ir pažinimo (kognityvnių) funkcijų sutrikimas 

[4]. 

Demencija – tai įgytas, progresuojantis pažinimo funkcijų sutrikimas, kuris gali apimti 

mokymosi, orientacijos, atminties, dėmesio, kalbos, vizualinio ir dvasinio suvokimo, socialinių 

ir vykdomų funkcijų sutrikimus [5]. 

Distresas – tai žalingas, sveikatą trikdantis stresas. 

Geriatrinis sutrikimas (sindromas) – tai dauginių priežasčių sąlygota sveikatos 

būklė, pasireiškianti senyvame amžiuje, su tam tikrų simptomų ir požymių deriniu. 

Griuvimas – įvykis, kai kūno padėties pokytis į žemesnį lygį, dažniausiai ant grindų, 

žemės, dėl kitų priežasčių nei sąmonės netekimas ar smurtinis griuvimas [6].  

Kasdieninis fizinis aktyvumas – tai įprastas kasdieninis aktyvumas, pavyzdžiui, 

ėjimas pasivaikščioti, ėjimas pasivaikščioti su augintiniu, ėjimas į parduotuvę, darbas sode ir 

pan. 

Pagyvenusio amžiaus asmuo – Lietuvoje vyresnių žmonių tikslinė grupė, laikoma nuo 

60 metų arba vyresnio amžiaus asmenys [7]. 

Sarkopenija – tai raumenų masės ir jėgos mažėjimas.  

Sinkopė – tai staigus trumpalaikis sąmonės ir kūno tonuso netekimas, sukeltas ūminio 

galvos smegenų kraujotakos nepakankamumo [8]. 

Sveikata – tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar nealios nebuvimas 

[9]. 
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Sveika gyvensena – tai kasdieninis gyvenimo būdas, kuris stiprina ir tobulina 

organizmo galimybes, padeda asmeniui išlikti sveikam, saugant bei gerinant savo sveikatą. 

Sveika mityba – tai vienas svarbiausių gyvensenos veiksnių, tai tinkamas, įvairus, 

subalansuotas maistas, aprūpinantis organizmą būtinomis maisto medžiagomis ir mineralų 

kiekiu.  

Lėtinės neinfekcinės ligos – ilgos trukmės ir paprastai lėtai progresuojančios ligos, 

tokios kaip širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, cukrinis diabetas, lėtinės kvėpavimo takų ligos 

ir psichikos sveikatos sutrikimai [10]. 

Negalia – sutrikimas, liga, trauma ar bet koks pažeidimas, kuris sumažina, apriboja ar 

atima asmens galimybę užsiimant kasdienine veikla. 

Nepakankama mityba – tai neadekvati mitybos būklė, pasireiškianti nepakankamu 

energijos, baltymų ir kitų maisto medžiagų suvartojimu, blogu apetitu, kūno masės mažėjimu 

ir raumenų išsekimu ir kitais sveikatos nusiskundimais. 

Psichinė sveikata – tai geros savijautos pojūtis, emocinė ir dvasinė būsena, kuri leidžia 

žmogui džiaugtis gyvenimo pilnatve, išgyventi liūdesį ir skausmą, Psichikos sveikata, tai 

emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris padeda reikšti ir kontroliuoti savo jausmus [11]. 

Pusiausvyra – gebėjimas išlaikyti stabilią kūno padėtį bei išlaikyti reikiamą kūno 

padėtį atliekant įvairius judesius.  

Fizinis aktyvumas – tai griaučių raumenų sukelti judesiai, kuriuos darant energijos 

suvartojimas yra didesnis nei esant ramybės būsenos [12].  

Fizinis pajėgumas – žmogaus fizinio aktyvumo sąlygotų požymių visuma. Kuo 

žmogus fiziškai pajėgesnis, tuo jis fiziškai pajėgesnis. Fiziškai pajėgus žmogus nerizikuodamas 

sveikata gali efektyviai ir be didelio nuovargio, neprarasdamas energijos atlikti kasdieninius 

gyvenimo darbus ir geba aktyviai ilsėtis [13]. 
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ĮVADAS 

 

Tobulėjant sveikatos priežiūros sistemai, medicinos pasiekimams pastebima ilgėjanti 

žmonių gyvenimo trukmė. Naujausiais Eurostato (2021) duomenimis stebimas pagyvenusio 

amžiaus asmenų didėjimas visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse [14]. Didėjant 

pagyvenusių žmonių populiacijai didėja negalių, ligų, fiziologinių organizmo senėjimo 

požymių. Pagyvenusio amžiaus žmonių mirtingumas dažniausiai susijęs su vyresniame 

amžiuje organizmo senėjimo metu atsiradusiais fiziologiniais pokyčiais. Pastebima, kad 

ligotumą, mirtingumą bei paslaugų poreikį tarp pagyvenusio amžiaus asmenų dažniausiai 

lemia lėtinės ligos ar geriatriniai sindromai: griuvimai, delyras, sinkopė, galvos svaigimas, 

šlapinimosi sutrikimai ir kiti simptomai ar ligų kombinacija. Lėtinės neinfekcinės ligos tokios, 

kaip širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, navikiniai susirgimai, lėtinės kvėpavimo 

takų sistemos ligos yra pagrindinės gyventojų mirties priežastys. Mityba turi įtakos daugeliui 

sveikatos būklę lemiančių veiksnių, tokių kaip nutukimas, insultas, išeminė širdies liga, 

aterosklerozė, daugybinio vėžio vystymosi formų, 2 tipo cukrinis diabetas, Alzeimerio liga ir 

kt. [15]  

Pasak, Pasaulio sveikatos organizacijos (2021), viso pasaulio gyventojai sensta 

sparčiau nei anksčiau, daugelis susiduria su įvairiomis kliūtimis, trukdančiomis pagyvenusiems 

asmenims visapusiškai dalyvauti visuomenėje [16]. Korono viruso ligos (Covid-19) pandemija 

atskleidė ne tik paplitusias netinkamos gyvensenos problemas, bet esamas politikos, įvairių 

paslaugų, sistemų spragas kurios turi didelių neigiamų pasekmių pagyvenusio amžiaus žmonių 

sveikatai ir gerovei. Todėl labai svarbu laiku užkirsti kelią joms, sudarant sąlygas oriam, 

sveikam bei aktyviam gyventojų senėjimui. 

Temos aktualumas ir naujumas: Zhang. Y.B. su bendraautoriais (2021) teigia, kad 

netaisyklingas gyvenimo būdas (alkoholio vartojimas, rūkymas, netaisyklinga mityba, stresas, 

mažas fizinis aktyvumas, netaisyklinga miego higiena ir kt.) sukelią didžiulę pasaulinę ligų 

naštą. Sveikos gyvensenos pasirinkimas yra efektyviausia lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos 

strategija [15]. Daugelio netaisyklingo gyvenimo būdo rizikos veiksnių galima išvengti, todėl 

gyvensenos keitimas turėtų būti pagrindinis sprendimas mažinant pasaulinę ligų naštą. Lėtinės 

ligos yra svarbiausia pagyvenusio amžiaus sveikatos sutrikimo priežastis. Lėtinės ligos apima 

cukrinį diabetą, depresiją, demenciją, lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, širdies ir kraujagyslių 

ligas, artritą, širdies nepakankamumą ir kt. Pasaulio sveikatos organizacija (2021) teigia, kad 

60 metų ir vyresnių žmonių skaičius populiacijos auga. Prognozuojama, kad iki 2030 m. 
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pagyvenusių žmonių skaičius padidės iki 1,4 milijardo, o iki 2050 m. – iki 2,1 milijardo [17]. 

Todėl kiekvienas pagyvenęs asmuo turi stengtis gyventi sveikiau, prisidėti prie palankios 

aplinkos kūrimo, propaguoti sveiką gyvenseną, kuri prisidėtų prie lėtinių neinfekcinių ligų 

mažinimo. 

Tallis J. (2021) su bendraautoriais teigia, kad vis daugiau pasaulio žmonių yra nutukę. 

Nutukimas siejamas su padidėjusia lėtinių ligų rizika, prasta gyvenimo kokybe ir mirtingumu 

dėl įvairių priežasčių bei didele ekonomine našta [18]. Atsižvelgiant į pagyvenusius asmenis, 

jų gyvensenos ypatumus ir sveikatos nusiskundimus galime prisidėti prie sveiko senėjimo ir 

teisingai formuojamos gyvensenos, siekiant sumažinant žalingą poveikį. Pastebima, kad 

miestuose gyvenančių asmenų gyvenimo trukmė yra 3 metais ilgesnė nei kaimo gyvenamose 

vietovėse gyvenančių asmenų. Gyventojų fizinio aktyvumo mažėjimas yra viena iš pagrindinių 

antsvorio ar nutukimo priežasčių. Nutukusiems žmonėms gresia didesnė tikimybė susirgti 

išemine širdies liga, padidėja arterinis kraujospūdis, tai pagrindinė nuo insulino nepriklausomo 

cukrinio diabeto priežastis. Nutukę žmonės dažniau serga gimdos gleivinės, storosios žarnos, 

krūties, inkstų ir stemplės vėžiu. Taip pat nutukusių žmonių psichikos būklė yra blogesnė [19]. 

Pasaulio sveikatos organizacija (2021) pripažino nutukimą, kaip pasaulinę epidemiologiją, 

kuris tapo pasauline sveikatos problema. Antsvorio ir nutukimo problemos, dėl pasikeitusio 

gyvenimo būdo, kelia pavojų visame pasaulyje. Kūno svoris gali didėti dėl netinkamos 

mitybos, fizinio aktyvumo trūkumo, nuolatinio streso [20].   

Psichikos sveikata – reikšminga visuomenės sveikatos dalis, ji viena didžiausių ir kartu 

pažeidžiamiausių vertybių šiuolaikinėje visuomenėje. Depresija plačiai paplitusi sveikatos 

problema ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos valstybėse. Depresija, tai psichikos 

sutrikimas, kuris labai plačiai paplitęs visuomenėje ir dažnai sukeliantis psichologinį distresą. 

Distreso pasekmės gali būti tokios, kaip bandymas žudytis, širdies ir kraujagyslių ligos, 

šeiminio gyvenimo pablogėjimas taip pat sutrikimams progresuojant asmenys gali tapti 

neįgalūs [21]. Foster ir Walker A. (2021) teigia, kad svarbu stiprinti psichinę gerovę, 

visapusiškai gerinti aktyvų senėjimą, kad galima būtų sumažinti įvairių susirgimų ateityje [10]. 

Todėl pagyvenusiam asmeniui svarbu siekti padėti kuo ilgiau išlaikyti savo gebėjimus ir 

funkcijas, siekiant sveikesnės gyvensenos. Nes tik siekiant sveikos gyvensenos galima išvengti 

lėtinių ligų ar su ligomis susijusių komplikacijų, sumažinti sergamumą bei mirtingumą, turėti 

geresnę gyvenimo kokybę.  

Iki šiol Panevėžio rajone nebuvo analizuojami pagyvenusių žmonių gyvensenos 

ypatumai, kaip ir mokslinėje literatūroje vis dar trūksta tyrimų, nukreiptų į pagyvenusio 

amžiaus žmonių gyvenseną. 
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Kiek žinoma, tai pirmas Panevėžio rajono savivaldybėje atliktas tyrimas apie 

gyvensenos ypatumus su sveikatos nusiskundimais, tarp pagyvenusio amžiaus asmenų. Šis 

tyrimas gali padėti, savivaldybėje esančioms įstaigoms (Panevėžio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biurui, Panevėžio rajono viešosioms bibliotekoms, Panevėžio rajono 

savivaldybės švietimo centrui ir kt.) formuoti taisyklingus gyvensenos įpročius tarp 

pagyvenusių asmenų.  

Šiandieninėje visuomenėje svarbu plėtoti ir gerinti pagyvenusių žmonių psichosocialinį 

funkcionalumą, atsižvelgiant į individualius žmogaus gyvensenos veiksnius. Svarbu gilintis ne 

tik žmogaus psichinės sveikatos ypatumus, kuriuos lemia ekonominiai, socialiniai, kultūriniai 

veiksniai, bet ir individualūs gyvensenos veiksniai tokie kaip stresas, mityba, fizinis 

aktyvumas, žalingi įpročiai, miegas bei aplinkos svarba. Tad tikimasi iš šio tyrimo atskleisti 

gyvensenos (mitybos, fizinio aktyvumo, streso, žalingų įpročių) ir aplinkos svarbą, 

pagyvenusio amžiaus asmenims. Bei nustatyti psichosomatinius sveikatos ir subjektyvios 

sveikatos nusiskundimus ir jų ryšį su žmonių gyvensenos ypatumais. 

Šis tyrimas gali padėti pagerinti pagyvenusių asmenų gyvensenos ypatumus ir 

sumažinti sveikatos nusiskundimus, gali prisidėti prie sveiko senėjimo strategijos. Šio tyrimo 

autorė tyrimo rezultatus pristatė Panevėžio rajono savivaldybės švietimo centro, Trečiojo 

amžiaus universiteto ir Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

bendruomenės nariams. Rengė straipsnį Panevėžio rajono savivaldybės gyventojams, kurį 

viešino Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetinėje svetainėje. 

Tyrimas padės išsiaiškinti ir įvertinti Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio 

amžiaus asmenų gyvensenos ypatumus su sveikatos nusiskundimais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
Darbo tikslas: Išsiaiškinti ir įvertinti Panevėžio rajono socialiai motyvuotų 

pagyvenusio amžiaus asmenų gyvensenos ypatumų sąsajas su sveikatos nusiskundimais. 

 

Darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti pagyvenusių žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumus. 

2. Nustatyti pagyvenusių žmonių psichosomatinius sveikatos nusiskundimus ir 

subjektyvią sveikatą. 

3. Įvertinti pagyvenusių žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumų ryšį su 

psichosomatiniais sveikatos nusiskundimais ir subjektyvia sveikata. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Pagyvenusių žmonių samprata 
 

Senėjimas – tai natūralus, sudėtingas kompleksinis procesas, kuris apima asmens 

biologinius, psichologinius ir socialinius pokyčius. Senėjimo sukelti pokyčiai, lėtinės ligos, 

dažniausiai pasitaikančios žmogui senstant, jos sąveikauja viena su kita ir sudaro įvairias 

sveikatos sutrikimų grupes, kurias lydi geriatriniai sindromai. Senėjimo procesas apima 

teigiamas ir neigiamas pasekmes. Daugelyje šalių sėkmingas senėjimas apima: fizinius, 

kognityvinius, psichologinius, socialinius, dvasinius, finansinius gyvenimo aspektus [22]. 

Pagyvenusio amžiaus asmenims skiriant daugiau dėmesio gyvensenai ir aplinkai galima ilgiau 

išlaikyti asmens sveikatą, taip išvengiant lėtinių ligų. 

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja suaugusių asmenų amžiaus tarpsnius 

suskirstyti į laikotarpius: iki 44 metų – jaunas; 45-59 metų – vidutinis amžius; 60-74 metų – 

pagyvenęs, bet vis dar aktyvus; 75-90 metų – senas; 90 metų ir daugiau – ilgaamžis. Europos 

Sąjungos statistikos tarnyba pagyvenusiais asmenimis siūlo laikyti 65 metų amžiaus 

sulaukusius asmenis. Jungtinės Tautos pagyvenusį amžių apibrėžia kaip amžių per 60 metų. 

Lietuvoje pagyvenusio amžiaus asmuo laikomas 60 metų ar vyresnio amžiaus asmuo 

(dažniausiai tyrimuose laikomi vyresni nei 60-74 metų) [7]. 

Pastebima, kad pasaulyje ir Lietuvoje šiuo metu didėja pagyvenusio amžiaus asmenų 

skaičius. Visame pasaulyje populiacija greitai sensta, dauguma žmonių siekia gyventi ilgai bei 

sveikai, o pagyvenę amžiaus žmonės gali būti vertingi ekonominiais, socialiniais kultūriniais 

ir šeimos ištekliais. Prognozuojama, kad 2025 m. Europoje 65 metų ir vyresni žmonės sudarys 

ketvirtadalį visos populiacijos. Spėjama, kad nuo 2030 m. kiekviena šalis patirs gyventojų 

senėjimą [23], Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pagyvenusių žmonių skaičius 

2040 m. gali išaugti iki 30 proc.visų Lietuvos gyventojų [24]. Ilgėjantis amžius ir gretutinės 

ligos įpareigoja imtis atsakomybės valdant situaciją ir būtinybę gerinti pagyvenusių žmonių 

sveikatos būklę, keičiant netinkamą gyvenseną, siekiant daugelio ligų ir negalios rizikos 

sumažinimo. Visuomenė turi būti pasiruošusi įveikti senėjančios visuomenės sukeliamus 

iššūkius, skirdama didelį dėmesį asmens gyvensenai, nes pasaulyje dar niekada nebuvo tiek 

daug pagyvenusio amžiaus asmenų, kiek yra šiandien.  

Apibendrinant, galima teigti, kad gyventojų populiacija senėja, stebimas lėtinių 

neinfekcinių ligų didėjimas. Todėl būtina rūpintis sveika gyvensena, užtikrinti geresnę sveikatą 

ir gyvenimo kokybę ir taip pagerinti pagyvenusio asmens sveikatą. 



 16 

 
1.2. Pagyvenusių asmenų fiziologiniai organizmo ypatumai 

 

Pagyvenusiam žmogui senstant natūraliai silpsta ir organizmo funkcijos, gali pasireikšti 

nejudrumas, pažintinių funkcijų pablogėjimas, griuvimai, šlapimo netaikymas, staigus 

sumišimas, anoreksija, dehidratacija, blogėjanti funkcinė būklė, karščiavimo ir skausmo 

nebuvimas ir kt. Dažnai pagyvenusių žmonių somatinės ligos požymiai nežymūs, pavyzdžiui, 

gali lydėti įvairūs pažintinių funkcijų, elgesio ir psichikos sutrikimai [6,23]. Nekontroliuojami 

psichikos sutrikimai gali sąlygoti įvairias patologines būkles, pavyzdžiui, blogėja audinių 

oksigenacija, prastėja mityba, sutrinka kraujotaka. Dažnai pagyvenusio amžiaus asmenims, be 

įprastų ligų, dažnai diagnozuojami įvairūs geriatriniai sutrikimai, kurie susiję su negalia, 

blogesne gyvenimo kokybe, kognityviniais sutrikimais (demencija), netaisyklinga mityba, 

miego sutrikimai, griuvimai, svaigimas, senatvinis silpnumas, sensorinis trūkumas, sarkopenija 

ir kt. Žmogui senstant atsiranda įvairūs fiziologiniai pokyčiai: sulėtėja žmonių refleksai, gali 

prasidėti kai kurios nervų ligos, tokios, kaip Parkinsonas ar Alzheimeris, pablogėja atmintis ir 

kt. [10,25]. Pavyzdžiui, senatvinis silpnumo sindromas dažnai pasitaikantis vyresnio amžiaus 

asmenims. Silpnumas yra svarbi pagyvenusių žmonių būklė, kuri gali sukelti negalią, 

sergamumą ir mirtingumą, tai medicininis sutrikimas, kuris turi daug priežasčių bei 

nulemiančių veiksnių. Senatvinis silpnumas pasižyminti sumažėjusia jėga, ištverme bei 

susilpnėjusiu fiziologiniu atsaku, dėl ko padidėja rizika nepalankioms situacijoms, 

priklausomybei ar mirčiai. Silpnumas apibrėžiamas, kaip pacientas atitinka tris ar daugiau 

simptomų: silpnumas, lėtumas, savarankiškumo trūkumas, savaiminis svorio kritimas, žemas 

fizinis aktyvumas. Welch A.A. su bendraautoriais (2020) patvirtina, kad senstant atsiranda 

didesnis raumenų praradimas, kuris stebimas spartesnis nuo 60 metų, kas sukelia sarkopeniją 

ir silpnumo būseną. Pastebima, kad su amžiumi susiję griaučių raumenų pokyčiai lemia 

gliukozės reguliavimą, dėl to sumažėja glikemijos kontrolė, didėja tikimybė susirgti 2 tipo 

cukriniu diabetu, kuris išsivysto dėl organizmo rezistencijos (atsparumo) insulinui [26]. Taigi 

senatviniam silpnumui būdingas pažeidžiamumas, susijęs su daugeliu fiziologinių sistemos 

funkcijų susilpnėjimu, padidėjusiu stresu, traumų bei ligų tikimybe, taip pat kartu seka ir 

priklausomybės ir negalios vystymosi tikimybė [25]. Sarkopenija taip pat būtinga 

pagyvenusiems asmenims. Sarkopenija, tai progresuojantis, laipsniškas raumenų masės ir jėgos 

sumažėjimas, susijęs su neigiamomis pasekmėmis, tokiomis kaip fizine negalia, kritimais, 

prasta gyvenimo kokybe, padidėjusia mirties rizika [27]. Silpnumui, sarkopenijai ir kitoms 

lėtinėms ligoms dažnai įtakos turi netinkama gyvensena: netaisyklinga mityba, mažas fizinis 



 17 

aktyvumas, žalingi įpročiai ir kiti netaisyklingi gyvensenos įpročiai. Gielen E. ir kt. (2021) 

savo moksliniame tyrime pateikė rekomendacijas, kad sergantiems sarkopenija galima 

rekomenduoti maisto papildą leuciną, jis didina raumenų masę ir jėgą, pagyvenusio amžiaus 

asmenims, ypač nutukusiems asmenims, taip pat papildomai įtraukiant treniruotes su 

pasipriešinimu [27]. Kitame moksliniame tyrime teigiama, kad vartojant papildus pastebimas 

nuoseklus teigimas poveikis vartojant tik kai kuriuos papildus. Sisteminės apžvalgos rodo, kad 

papildų poveikis raumenų sveikatai yra gana ribotas, todėl norint pateikti tinkamų klinikinių 

rekomendacijų reikia, pirmiausia, tinkamai maitintis [28]. Pavyzdžiui, daug leucino yra 

baltyminiame maiste: kiaušiniuose, pieno produktuose, žuvyje, jūros produktuose.  

Apibendrinant žmogui senstant atsiranda įvairūs fiziologiniai pokyčiai: sulėtėja žmonių 

refleksai, gali prasidėti kai kurios ligos. Pagyvenusio amžiaus asmenims, dažnai 

diagnozuojami įvairūs geriatriniai sutrikimai, kurie susiję su blogesne gyvenimo kokybe, 

kognityviniais sutrikimais, netaisyklinga mityba, miego sutrikimais, kritimais, senatviniu 

silpnumu kt. Lėtinėms ligoms dažnai įtakos turi netinkama gyvensena.  

1.3. Pagyvenusių žmonių gyvensenos ypatumai 
 

Gyvensena (angl. lifestyle) – tai įpročių visuma, per visą žmogaus gyvenimą. Iš 

visuomenėje esamų gyvensenos modelių svarbu atsirinkti sveiką gyvenimo būdą. Gyvensena 

mokslinėje literatūroje apibrėžiama, kaip gyvenimo būdas, kuris stiprina ir tobulina organizmo 

rezervines galimybes, padeda asmeniui išlikti sveikam bei išsaugoti bei gerinti savo sveikatą 

[29]. 

Sveika gyvensena – tai kasdieninis gyvenimo būdas, apimantis įvairius gyvensenos 

komponentus: taisyklingą mitybą, žalingų įpročių neturėjimą (alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų nevartojimą), taisyklinga miego higiena, streso kontrolė ar gebėjimas jį 

įveikti, reguliarus fizinis aktyvumas ar kita taisyklinga elgsena, turinti įtaką sveikatai. Sveikos 

gyvensenos įpročiai yra svarbus komponentas stiprinant žmogaus sveikatą ir yra formuojamas 

visą gyvenimą. Ypatingai svarbu, kad asmuo įvairiais sveikos gyvensenos veiksniais 

nepaliaujamai stiprintų sveikatą ir kuo mažiau turėtų ar visiškai atsisakytų sveikatai žalingų 

rizikos veiksnių, tokių kaip neracionali mityba, stresas, alkoholio, rūkymo vartojimas, 

netaisyklinga miego higiena ir kt. Sveika gyvensena, tai kasdieninis gyvenimo būdas, kuris 

stiprina ir tobulina organizmo rezervines galimybes, padeda žmogui išlikti sveikam, išsaugoti 

ir gerinti sveikatą.  

Sveika gyvensena yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikatos būklę. 

Pasaulio sveikatos organizacija dar 1948 m. paskelbė, kad sveikata apibūdinama, kaip asmens 
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ir visuomenės fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, o ne vien ligos ir negalios nebuvimas [30]. 

PSO ekspertų teigimu, asmens sveikatos būklę lemia paveldimumas, aplinkos ir darbo sąlygos 

(vandens, oro, dirvožemio, išsilavinimas, pajamos, fizinė ir psichologinė aplinka, maisto 

produktų kokybė ir kt.), medicina ir jos laimėjimai, tačiau didžiausią poveikį daro paties 

asmens elgsena ir gyvensena. PSO duomenimis mūsų sveikatai įtakos turi 50 proc. gyvensena, 

20 proc. gyvenamoji aplinka, 20 proc. paveldimumas ir 10 proc. medicina ir jos pasiekimai 

[16]. Pagyvenusio amžiaus žmonių sveikatai įtakos turi įvairūs gyvensenos veiksniai, tokie 

kaip mityba, fizinis aktyvumas, medikamentai, stresas, alkoholis, rūkymas, miegas. Nors 

šiandieninėje visuomenėje sveikata laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe tampa 

tik tada, kai jos netenkama. Todėl būtina atkreipti dėmesį į taisyklingos gyvensenos 

puoselėjimą, nes pagyvenusių žmonių sveikatai bei gyvenimo kokybei didelės įtakos turi 

lėtinės ligos. 

Apibendrinant, sveika gyvensena turėtų būti kiekvieno pagyvenusio asmens 

kasdieninis gyvenimo būdo dalis. Pagrindiniai sveikos gyvensenos veiksniai yra racionali 

mityba, fizinis aktyvumas, taisyklinga asmens higiena, sveikos ir saugios aplinkos kūrimas, 

grūdinimasis, darbo ir poilsio režimas, psichoemocinis stabilumas, sveikatai žalingų įpročių 

nebuvimas. 

1.3.1. Mitybos ypatumai 
 

Sveika mityba – tai įvairi reguliari, visavertė bei subalansuota mityba, aprūpinanti 

organizmą reikiamu energijos kiekiu [68]. Pastebima, kad žmogui senstant dažnai prastėja ne 

tik asmens sveikata, bet ir mityba tampa nepakankama. Daugumos Lietuvos pagyvenusio 

amžiaus gyventojo mityba neatitinka sveikos mitybos rekomendacijų. Matulionytė M. (2018) 

savo baigiamajame magistro darbe teigia, kad pagyvenusio amžiaus (60-74 m.) asmenys 

suvartoja 18,5 proc. kilokolorijų daugiau nei 45-59 m. amžiaus asmenys. Nepakankama mityba 

plačiai paplitusi tarp pagyvenusio amžiaus asmenų, pastebima, kad tarp vyresnių iki 65 proc. 

mityba yra nepilnavertė [31]. Taisyklingi mitybos įpročiai yra vieni svarbiausių veiksnių, kurie 

padeda išlaikyti žmogaus sveikatą senstant. 

Kūno masės indeksas (KMI) – tai svorio ir ūgio santykio rodiklis, kuris padeda 

įvertinti asmens svorį. Remiantis, naujausiais Lietuvos gyventojų statistikos duomenimis, 

suaugusių Lietuvos gyventojų vidutinės KMI reikšmės, išlieka per didelės, lyginant su PSO 

rekomendacijomis. Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiųjų KMI klasifikuoja jeigu mažiau 

nei 18,5, tai kūno svoris per mažas, nuo 18,5-24,9 – normalus, nuo 25-29,9 – antsvoris, nuo 30 

ir daugiau – nutukimas. Analizuojant gyventojų nutukimo paplitimą, pastebima, kad nutukusių 
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asmenų dalis skirtingose amžiaus grupėse skiriasi ir su amžiumi didėja. Naujausi duomenys 

rodo, kad kuo vyresni žmonės, tuo didesnė nutukusių asmenų dalis [32]. Tačiau vadovautis tik 

KMI indekso vertinimu neturėtume, nes KMI neatsižvelgia į asmens amžių, lytį, ligos istoriją, 

raumeninio audinio masę ar riebalinio audinio masę ir pan.Nors optimalus KMI laikomas nuo 

18,5 iki 25.   

Pastaraisiais dešimtmečiais Europos šalyse atliktų gyventojų mitybos tyrimų duomenys 

rodo blogėjančią gyventojų mitybos būklę. Lietuvoje, suaugusių gyventojų mitybos tyrimo 

duomenimis, beveik 18 proc. vyrų ir 20 proc. moterų yra nutukę, antsvorį turi daugiau kaip 45 

proc. vyrų ir daugiau kaip 34 proc. moterų. Nors Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai gerėja 

(daugiau vartojama daržovių, mažiau gyvulinės kilmės produktų, daugiau vartojama aliejaus) 

suaugusių mityba vis dar nesubalansuota, vartojama per daug riebalų, ypač sočiųjų riebalų, per 

daug cukraus, taip pat cholesterolio kiekį kraujyje didinančių produktų [19]. Antsvoris ir 

nutukimas didina lėtinių ligų riziką: cukrinio diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų susirgimus, 

piktybinių navikų riziką [32]. Taigi daugelis visuomenės narių mitybai skiria per mažai 

dėmesio sveikos mitybos įpročiams ir taip didina lėtinių ligų vystymąsi.  

Kintantys mitybos įpročiai visame pasaulyje apima gausų perdirbtų maisto produktų 

vartojimą, kuriuose gausu dirbtinių ingredientų, pavyzdžiui, saldiklių vartojimą, taip pat dažnas 

stresas bei kiti sveikatą neigiamai veikiantys gyvensenos įpročiai, tokie kaip rūkymas, 

psichotropinių priemonių vartojimas, netinkama miego higiena gali prisidėti prie žarnyno 

disbakteriozės ir kitų sveikatos sutrikimų ir kitų lėtinių ligų vystymosi [23]. 

Gausus druskos vartojimas didina insulto, infarkto, skrandžio vėžio, skatina 

hipertenzijos, inkstų, ŠKL ligų vystymąsi ir priešlaikinės mirties riziką. Nustatyta, kad tiek 

vyrams, tiek moterims per didelis natrio suvartojimas padidina juosmens apimtis, taip pat 

padidina kūno masės indeksą ir atsparumą insulinui. Todėl sumažėjęs natrio suvartojimas taip 

pat gali turėti įtakos mažesniam kūno svoriui, sumažinti MS riziką [33]. Todėl reikia rinktis 

produktus kuriuose mažai druskos ir į paruoštą maistą jau nebedėti papildomai druskos. 

Bendras druskos kiekis maiste per parą, neturėtų būti daugiau nei 5 g. 

Įvairių vaisių ir daržovių valgymas gali pagerinti sveikatą, padeda išvengti kai kurių 

lėtinių neinfekcinių ligų. Vaisius ir daržoves reikia valgyti 5 kartus per dieną, suvartoti ne 

mažiau kaip 400 g daržovių ir vaisių, išskyrus bulves. Reikėtų daugiau vartoti daržovių, nei 

vaisių, ne mažiau kaip pusė iš 5 dienos valgymų turėtų sudaryti daržovės. Mityboje padidinus 

1-2 porcijas daržovių ir vaisių suvartojimą per dieną, maistinių skaidulų pagalba galima 

sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) riziką 30 proc.[2]. Taisyklinga mityba yra viena iš 

pagrindinių cukrinio diabeto (CD) gydymo dalių, įrodyta, kad mažai angliavandenių ir mažo 
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glikeminio indekso turintys produktai veiksmingai gali padėti sumažinto svorį ir CD rizikos 

veiksnius ir kitas lėtines ligas [26,34,35]. Mitybos racione svarbu įtraukti ankštines daržoves, 

pavyzdžiui, lęšius, pupeles, įvairias sėklas, prieskonius, nes jie turi  daug maistinių medžiagų, 

organizmui reikalingų skaidulinių medžiagų. 

Zhang Y.B. su kolegomis (2021) atliktoje sisteminėje ir meta analizėje teigia, kad 

netaisyklingi gyvensenos veiksniai (rūkymas, alkoholio vartojimas, mažas fizinis aktyvumas ir 

kt.), įskaitant mitybą (dieta, antsvoris, nutukimas), siejami su mirtingumu dėl visų priežasčių 

nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Autoriai teigia, kad sveikiausiai gyvenantys žmonės turėjo 

mažesnę mirtingumo riziką 95 proc., lyginant su dalyviais, gyvenančiais mažiau sveikai. 

Lėtinės neinfekcinės ligos tokios, kaip širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, navikiniai 

susirgimai, lėtinės kvėpavimo takų sistemos ligos yra pagrindinės gyventojų mirties priežastys. 

Mityba turi įtakos daugeliui sveikatos būklei lemiančių veiksnių, tokių kaip nutukimas, 

insultas, išeminė širdies liga, aterosklerozė, daugybinio vėžio vystymosi formų, 2 tipo cukrinis 

diabetas, Alzeimerio liga ir kt. [15].  

Pavyzdžiui, daug mityboje vartojant sočiųjų ir transriebalų padidėja mažo tankio 

lipoproteinų (MTL) cholesterolis bei bendro cholesterolio kiekis ir sumažėja didelio tankio 

lipoproteinų (DTL) cholesterolio kiekis kraujyje, kas turi įtakos širdies ligų vystymuisi ir yra 

pagyvenusio amžiaus asmenų rizikos veiksniai [16]. Per daug vartojant transriebalų ir  sočiųjų 

riebalų rūgščių gali padidėti cholesterolio koncentracija kraujyje. Daug transriebalų ir sočiųjų 

riebalų rūgščių turi riebūs mėsos, pieno produktai, tokie kaip margarinas, majonezas, įvairūs 

padažai, palmių aliejai ir kt. Mononesočiosios riebalų rūgštys nedidina cholesterolio 

koncentracijos kraujyje, svarbiausios iš jų linolo ir linoleno rūgštys, kurių organizmas pats 

nesintetina, todėl jų būtina gauti su maistu [36,37]. 

Pastebėta, kad stresas skatina asmenis persivalgyti, ypač ,,greito maisto“, kuriame 

gausu cukraus. Todėl pagyvenusiems asmenis svarbu įtraukiant į valgiaraštį daugiau 

ląstelienos turinčių produktų tokių, kaip šviežių cikorijų šaknų, šviežių topinambų, česnakų, 

šviežių ir keptų svogūnų, šviežių smidrų, porų, taip pat raugintus pieno produktus (jogurtas, 

kefyras ir kiti pieno produktai), tai produktai, kurie teigiamai veikia žarnyno gerąsias 

bakterijas. Tyrėjai iš JAV Kolorado universiteto Boulderyje (The University of Colorado at 

Boulder, 2020) patvirtino, kad prebiotikų vartojimas padeda išsaugoti gerąsias bakterijas bei 

pasižymi apsauginėmis priemonėmis kovojant su stresu. Probiotikai ir prebiotikai yra susiję su 

žmogaus psichologine sveikata. Pavyzdžiui, serotoninas, melatoninas, kinureninas, kinureno 

rūgštis, dopaminas, histaminas, norepinefrinas, triptaminas, tiraminas ir kt. junginiai, randami 

fermentuotuose maisto produktuose, gali turėti įtakos geresnei sveikatai bei nuotaikai [38]. 
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Valgant daugiau prebiotikų turinčių produktų, padėsime teikti žarnynui gerąsias bakterijas, t.y. 

maitinant gerąsias bakterijas, taip galima sumažinti streso padarytą žalą organizmui.  

Martinon P. ir kt. (2021) teigia, kad vartojant daug cukraus, daug sočiųjų riebalų 

padidėja periodontinių ligų rizika. Šis maistinių medžiagų modelis yra aptinkamas 

vakarietiškoje dietoje, kuri laikoma ,,nesveika“ mityba, sukeliančia širdies ir kraujagyslių ligas, 

cukrinį diabetą ir vėžį. Ir priešingai, vartojant mažai cukraus, daug skaidulinio maisto, bei 

maisto turinčio omega-6 ir omega-3 riebalų rūgščių sumažėja periodontito rizika. Viduržemio 

jūros, DASH, vegetariškos ir Okinavijos dietos, atitinkančios maistinius kiekius, laikomos 

sveikomis dietomis, mažinančios ŠKL ligas, CD ir vėžio riziką. Mikroelementų tokių, kaip 

magnis, kalcis, cinkas, polifenoliai ir vitaminai D, E, K užkerta kelią periodontitui. Sveika 

mityba daugelyje mokslinių tyrimų pripažįstama, kaip pagrindine daugelio lėtinių ligų 

prevencine priemone, įskaitant ir periodonto ligas. Dieta, kuri gausi makroelementų ar 

mikroelementų suvartojimu, gali padėti išvengti periodonto ligų bei kitų lėtinių ligų. Svarbu 

kontroliuoti mitybą ir taip sumažinti riziką susirgti lėtinėmis ligomis [35,39,40]. Pavyzdžiui, 

Viduržemio jūros dieta laikoma viena iš labiausių pripažintų dietų, skirtų ligų prevencijai ir 

sveikam senėjimui, dėl priešuždegiminių ir antioksidacinių savybių [40,41]. Viduržemio jūros 

dieta turi teigiamos įtakos glikemijos kontrolės, svorio kitimo ir ŠKL sergančių 2 tipo CD 

asmenims [42], gerina kognityvines funkcijas [43]. Naujausia Wu P. ir kolegų atlikta sisteminė 

meta analizė (2021) įrodo, kad Viduržemio jūros dieta yra susijusi su vyresnio amžiaus žmonių 

uždegiminiais procesais [44]. Taip pat kita Illescas O. ir bendraautorių (2021) meta analizė 

teigia, kad ši dieta susijusi su mikrobiota. 

 Viduržemio jūros dieta praturtinta gerosiomis bakterijomis, kurios skatina 

priešuždegiminę aplinką bei gali tapti prevencine priemone nuo vėžio ar kitų su žarnynu 

susijusių ligų [45]. Pavyzdžiui, raudoni svogūnai pasižymi stipriausiu antivėžiniu poveikiu, nes 

juose esama cheminių medžiagų, žudančių ląsteles. Juose gausu flavonoido kvercentino, 

antoniacino, šios medžiagos naikina storosios žarnos vėžio ląsteles. Svogūno pigmentas 

antocianinas sustiprina kvercetino poveikį ir padeda jam naikinti vėžines ląsteles. Buteinas, 

protechatechuidinis aldechidas, kaemferolis (vynuogėse, žalioje arbatoje, pomidoruose, 

bulvėse ir svogūnuose), sinapino rūgštis (acte), dialilo disulfifo (česnakuose), rezumbonas 

(imbieruose), resveratrolis (mėlynėse, žemės riešutuose, vynuogėse), šios medžiagos pasižymi 

priešnavikiniu poveikiu aktyvindamos ląstelių ciklo sustojimą, slopina padidėjusį reaktyviųjų 

deguonies rūgščių susidarymą, taip sukeliant oksidacinį stresą ir mitozinių ląstelių žūtį ir kt. 

[46]. Viduržemio jūros dietoje laikomasi mitybos principų (įvairumo, nuosaikumo ir 

subalansuotumo), šioje dietoje gausu vaisių, daržovių, žuvies, augalinio maisto, taip pat 
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dominuoja pilno grūdo produktai, alyvuogių aliejus, riešutai. Morze J. ir kolegų (2020) atlikta 

sisteminė apžvalga ir meta analizė rodo, kad aukštos kokybės dieta yra atvirkščiai susijusi su 

mirtingumu dėl visokių mirtingumo priežasčių, sergamumo ar mirtingumo nuo vėžio, 2 tipo 

cukrinio diabeto ir neurodegeneracinių ligų [40,47]. Pavyzdžiui, pilno grūdo produktų 

vartojimas susijęs su kognityviniais rodikliais. Riebaus pieno vartojimas, daug cukraus turinčių 

produktų vartojimas, tokių kaip daug cukraus turinčios sultys yra tiesiogiai susiję su didesniu 

kognityviniu nuosmūkiu. Viduržemio jūros dieta, DASH dietos laikymasis gali prisidėti ir prie 

mažesnio kraujo spaudimo [48]. DASH dieta gali padėti sumažinti kraujo spausimą, išlaikyti 

normalų svorį bei pagerinti sveikatą. Dieta pasižymi mažo glikeminio indekso produktais, 

mikroelementų: kalio, kalcio, magnio įtraukimu į meniu. Taip pat šioje dietoje svarbus natrio 

kiekio maiste suvartojimas iki 1500 mg per dieną. DASH dietoje svarbu ne tik mityba, bet ir  

sveikas gyvenimo būdas [39,40,49]. Chiavaroli L. (2019) su kolegomis patvirtino sisteminės 

apžvalgos ir meta analizėje, kad DASH mitybos įpročiai yra susiję su širdies ir kraujagyslių 

ligų dažniu ir pagerina kraujospūdį, žmonėms sergantiems cukriniu diabetu ir ne tik. DASH 

dietoje dominuoja vaisiai, daržovės, ypač lapinės daržovės, neriebus, nugriebtas pienas, pilno 

grūdo produktai, riešutai, ankštiniai produktai, ribojamas sočiųjų riebalų bei daug cholesterolio 

turinčių produktų suvartojimas. Ribojami tokie produktai, kaip perdirbti mėsos gaminiai, 

raudona mėsa, saldumynai, pridėtinis cukrus, druska ir cukrumi saldinti gėrimai. Didesnis 

maistinių skaidulų suvartojimas gali prisidėti prie svorio metimo, daug ląstelienos turintiems 

maisto produktams reikia ilgesnio kramtymo laiko, kas skatina skrandžio sulčių išsiskyrimą, 

greičiau atsiranda sotumo jausmas, ilgiau atitolina alkio jausmą ir taip sumažina papildomų 

kalorijų suvartojimą [39]. Filippou D. su bendraautoriais (2020) sisteminės apžvalgos ir meta 

analizėje patvirtinama, kad DASH dieta pripažinta, kaip kraujospūdį mažinanti dieta. DASH 

dieta sumažina kraujospūdį suaugusiems asmenims sergantiems hipertenzija ir ne tik [49], 

DASH dietos laikymasis gali būti taip pat naudingas medžiagų apykaitos sutrikimų prevencijai, 

antsvorį turintiems asmenims ar nutukusiems asmenims, siekiant sumažinti kūno svorį ir 

padidinti sotumą [50]. 

Pavyzdžiui, pasninko dieta mažina širdies ligų ir vėžio riziką, pasak, JAV Pietų 

Kalifornijos universiteto tyrėjo V. Longo (The University of Southern California, 2017)  

galima sumažinti daugelį širdies ligų rizikos veiksnių ir uždegiminių procesų, kurie turi įtakos 

įvairioms lėtinėms ligoms. Pasak, tyrėjo kartą per kelis mėnesius laikantis penkių dienų 

pasninko dietos galima pagerinti sveikatą, įmanoma veiksmingai sumažinti senėjimo procesus 

bei su amžiumi susijusias ligų rizikas. Tyrėjas patvirtina, kad tokia 5 dienų mityba yra saugi ir 

pažymi, kad per 3 mėnesius visiems tyrimo dalyviams padėjo sumažinti kūno svorį vidutiniškai 
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2,7 kg, bendrą kūno riebalų kiekį, juosmens apimtys sumažėjo 2,5-5 cm, taip pat sumažėjo ir 

kraujo spaudimas. Taip pat pažymima, kad uždegiminio biožymens IGF-1 (insulinoidinio 

augimo faktoriaus 1) rodmenys visiems tyrimo dalyviams sumažėjo iki diapazono, kas yra 

laikoma maža vėžio rizika [51]. Ši dieta pasižymi kalorijų apribojimu ar mitybos sudėties 

pokyčiais, vartojant mažai cukraus turinčius produktus, baltymus, bet į mitybos valgiaraštį 

įtraukiant daug nesočiųjų riebalų turinčių produktų. Nesočiųjų riebalų galime rasti augalinės 

kilmės produktuose, pavyzdžiui, augaliniai aliejai, riešutai, linų, kanapių  sėklose, avokaduose, 

kiaušiniuose, žuvyje ir pan. Svarbiausios polinesočiosios riebalų rūgštys yra linolo (omega-6) 

ir alfa linoleno (omega-3), jų organizmas pats nepasigamina, todėl reikia jas gauti su maistu. 

Molina-Montes E. kartu su kolegomis (2020) sisteminėje apžvalgoje ir meta analizėje taip pat 

patvirtina, kad augalinė mityba gali sumažinti vėžiu sergančių pacientų ligos pasekmes [52]. 

 Jain P. su bendraautoriais (2020) atlikę mokslinį tyrimą teigia, sveikas gyvenimo būdas 

sumažina insulto riziką. Tyrime teigiama, kad moterys, kurios po 50 metų amžiaus pradėjusios 

sveikiau maitintis, sumažino riziką po 20 metų patirti insultą. Dalyvės, kurios pradėjo sveikiau 

maitintis insulto riziką sumažino iki 23 proc. Tyrime moterys buvo skatinamos vartoti daugiau 

žuvies, riešutų, pilno grūdo maisto produktus, daugiau vaisių ir daržovių, jos turėjo išbraukti 

ar riboti perdirbtos mėsos produktus. Apskaičiuota, kad mažesnė bendros insulto rizikos 

sumažėjimas stebimas ten kur moterys valgė daugiau žuvies ir riešutų bei sumažino perdirbtos 

raudonos mėsos vartojimą. Tyrime moterys buvo skatinamos mesti žalingus įpročius, 

pavyzdžiui, rūkymą, alkoholio vartojimą, būti daugiau fiziškai aktyvesnės. Teigiama, kad 

tyrimo dalyvėms teigiamą poveikį turėjo visi sveiko gyvenimo būdo pokyčiai, bet didžiausią 

poveikį turėjo sveikos mitybos pokyčiai [53].  

Keičiant valgymo įpročius reikia įgyti žinių ir praktinių įgūdžių: apsipirkti, paruošti 

maisto patiekalus bei kaip laikyti maistą. Pernelyg didelis kiekis maisto vartojimo ar 

nenutraukiami valgymo įpročiai dažnai sukelia medžiagų apykaitos sutrikimus, pavyzdžiui, 

atsparumą insulinui, per didelį visceralinių riebalų kiekio kaupimąsi, nutukimą, ir kt. 

Gyvensenos medicinos specialistai gali padėti keisti asmenų elgesį, tokiomis strategijomis, 

kaip pacientui padedant teisingai nusistatyti tikslus, suteikti informacijos gyvensenos būdo 

švietime, paciento įgalinimu ir jo atsakomybe keistis. Pavyzdžiui, sutelkiant dėmesį į vieno 

gyvenimo būdo keitimą, galima vėliau prieiti prie kito elgesio keitimo pokyčio. Yra mokslinių 

įrodymų, kad tai padidina asmens motyvaciją, norą keisti gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, mitybos 

terapija, kaip gyvenimo būdo dalis – rekomenduojama žmonėms sergantiems 2 tipo CD 

[15,54–56]. Gyvensenos medicinos specialistai gali padėti pacientui išvengti daugelio lėtinių 

ligų, jų komplikacijų,  gali padėti valdyti ligą. 
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Apibendrinant galime teigti, kad dėl vienų ar kitų priežasčių atsiranda nepakankama 

mityba, dehidratacija, svorio kritimas ar augimas, funkcinis nuosmukis, baimė valgyti ar gerti 

ir kiti sveikatos nusiskundimai, kurie blogina gyvenimo kokybę. Taisyklinga mityba, mitybos 

įpročiai, įskaitant kalorijų, dietos apribojimus, įvairius intervalus tarp maisto vartojimo ir 

apribojimo laiko, gali turėti teigiamą poveikį sveikatai ir ilgaamžiškumui. Reikia didelį dėmesį 

skirti mitybai, nes nutukimas gali prisidėti prie sveikatos sutrikimų: cukrinio diabeto, 

hipertenzijos, MS, širdies ir kraujagyslių ligų, koronarinės širdies ligos ir kt. Taip pat kartu 

nepamiršti ir kitų sveiką gyvenseną lemiančių rodiklių, tokių kai psichinė sveikata, taisyklinga 

miego higiena ir kiti gyvensenos ypatumai. 

1.3.2.  Fizinio aktyvumo ypatumai 
 

Sėkmingas senėjimas dažnai suprantamas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas, 

kuriam reikalingas ligų prevencija, ankstyvos diagnostikos, fizinio aktyvumo ir sveikatingumo 

skatinimas. Pagyvenusio amžiaus asmenims gyvenimo būdas ir genetika turi įtakos 

ilgaamžiškumui ir sveikatai, tačiau vyresnio amžiaus žmonėms ypatingai svarbu pasirinkti 

gyvenimo būdą, moksliniai tyrimai įrodo fizinės veiklos teigiamą poveikį sveikatai [10], tačiau 

vis dar pastebima, kad pagyvenę asmenys per mažai yra fiziškai aktyvūs.  

Fizinis aktyvumas (FA) yra vienas iš pagrindinių su gyvenimo būdu susijusių veiksnių, 

yra pakankamai mokslinių įrodymų, kad fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių sveiko 

gyvenimo sudėtinių dalių. Fizinis aktyvumas paprastai apibūdinamas kaip bet koks kūno 

judėjimas, kai susitraukiant raumenims, energijos sunaudojama daugiau nei kūnui esant 

ramybės būsenos [57]. 

Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas – tai bet kokia fizinės veiklos forma, teikia 

naudos sveikatai, lavina funkcinius gebėjimus ir nežaloja asmens sveikatos [58]. Fizinis 

aktyvumas yra pagrindinis sveikatos veiksnys, kuris ypač aktualus aktyviam senėjimui. 

Lietuvos Respublikos sporto įstatyme (2021) fizinis aktyvumas apibrėžiamas kaip asmens 

fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines bei psichines savybes bei 

įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, 

taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos 

stiprinimo klausimais [9].  

Pagyvenę asmenys norintys gauti daugiau naudos savo sveikatai, turėtų vidutinio 

intensyvumo fizinio aktyvumo (anaerobinio, ištvermę lavinančio) trukmę padidinti iki 60 

minučių per dieną, o didelio intensyvumo fizinio aktyvumo trukmė turėtų būti 30 minučių per 

dieną. Pagyvenusiems asmenis rekomenduojama bet kokia fizinė veikla ne trumpesnė, kaip 10 
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min. intervalais, kad būtų gaunamas pakankamas teigiamas poveikis sveikatai. Tiems kuriems 

yra sutrikęs funkcinis ar fizinis pajėgumas ar sutrikęs gebėjimas normaliai judėti (sutrikęs 

mobilumas), vis tiek turi ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę lavinti pusiausvyrą bei judesių 

koordinaciją, ypač svarbu griuvimų profilaktikai bei siekiant išvengti galimų kaulų lūžių ir kitų 

komplikacijų po jų. Taip pat svarbu vyresnio amžiaus asmenims ne mažiau, kaip 2 kartus per 

savaitę stiprinti svarbiausias stambiųjų raumenų grupes, jų jėgą siekiant kuo ilgiau išsaugoti 

gebėjimą judėti bei savarankiškai save apsitarnauti. Jei pagyvenę asmenys dėl kokių nors 

priežasčių, pavyzdžiui, pablogėjusios sveikatos negali įgyvendinti fizinio aktyvumo 

rekomendacijų, tokie asmenys turi atsižvelgti į sveikatos būklę, gyvenimo aplinkybes, 

asmeninius gebėjimus. Taip pat svarbu, kad pagyvenę asmenys pagal galimybes užsiimtų 

fizine veikla, kad turėtų galimybę išeiti iš namų į lauką su kaimynais, kitais bendruomenės 

nariais [23,59,60].  

PSO (2020) rekomenduoja pagyvenusiems asmenims reguliariai užsiimti FA veikla 

norint gauti papildomos naudos sveikatai – užsiimti vidutinio intensyvumo aerobinio tipo 

treniruotes padidinti iki 300 minučių ar atlikti intensyvesnės aerobinės fizinės daugiau nei 150 

minučių [61]. FA veiklos gali būti taikomos ir žmonėms, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis 

ligomis (jei jos nesutrikdo asmens judėjimo funkcijos): arterinė hipertenzija, nutukimas, 

antsvoris, 2 tipo CD ir pan. Pagyvenusiesiems asmenims tinka visos fizinės veiklos rūšys, 

galima taikyti skirtingo intensyvumo fizinio krūvį, tačiau būtina specialistų konsultacija ar net 

nuolatinė priežiūra, priklausomai nuo sveikatos būklės. Rekomenduojama kuo dažniau eiti 

pėsčiomis ar važiuoti dviračiu, mažiau naudotis visuomeniniu ar asmeniniu transportu, kuo 

mažiau gulėti ar sėdėti kas ypač būdinga pagyvenusio amžiaus asmenis dienos metu. Reikia 

riboti žiūrėti televizorių, naudotis išmaniaisiais prietaisais (telefonu, kompiuteriu, ir kt.), 

neužsisėdėti klausant radijo [62]. Kita kasdieninė veikla, kaip alternatyva, gali būti ne 

trumpesnė kaip 10-15 min. didelio intensyvumo fizinė veikla, pavyzdžiui, tai gali būti bėgimas, 

plaukimas, greitas lipimas laiptais ir kt. Norintys teigiamos įtakos sveikatos būklei turėtų 

užsiimti reguliariai vidutinio intensyvumo fizine veikla, pavyzdžiui, tam tinka šiaurietiškas 

ėjimas, greitas ėjimas, darbas sode ar darže, važiavimas dviračiu, pramoginiai šokiai ir kt., taip 

pat svarbu tokią kasdieninę veiklą padidinti iki 60 min., o didelio intensyvumo padidinti iki 30 

min. Arba gali būti rekomenduojamos ne trumpesnės kaip 10-15 min. didelio intensyvumo 

fizinės veiklos kasdien, mažiausiai 75 min. per savaitę arba atitinkamos vidutinio ir dėdelio 

intensyvumo fizinės veikos derinys.  

Pagyvenusiems asmenims, kurie turi fizinio pajėgumo sutrikimų, rekomenduojama ne 

mažiau kaip 3 kartus per savaitę lavinti pusiausvyrą ir judesių koordinaciją, tai gali būti šokiai, 
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mankšta, pratimai su gimnastikos kamuoliais ir kt. Taip pat 2 kartus per savaitę stiprinti 

stambiųjų raumenų grupių jėgą. Fiziniai jėgos pratimai su pasipriešinimu, su svarmenimis ar 

kūno svoriu stiprina raumenis, palaiko jų jėgą bei kaulų tvirtumą ir tankį, tai gali būti pirkinių 

nešimas iš parduotuvės, pritūpimai, šokiai, mankštinimasis su jėgos treniruokliais ir kt. Visas 

fizines veiklas, pratimus bei krūvį privalo skirti ir koreguoti specialistas kiekvienam asmeniui 

individualiai. Fiziškai neaktyvūs asmenys turėtų pradėti mankštintis po truputį, laipsniškai 

didinant krūvį, trukmę, pirmiausia, prieš tai pasitarę su specialistu. Kai vyresni nei 60 metų 

amžiaus asmenys dėl pablogėjusios sveikatos (ar kitų priežasčių) negali būti fizinio aktyvumo 

rekomendacijų, jie turi nepamišti, kad turi išlikti fiziškai aktyvūs, taip siekiant sumažinti 

pasyvų, nejudrų gyvensenos poveikį sveiktai.  

Apibendrinant, pagyvenę asmenys turėtų siekti didesnio nei rekomenduojama vidutinio 

ar didelio intensyvumo fizinio aktyvumo lygio. Fizinis aktyvumas gali sumažinti padidėjusią 

mirtingumo riziką, susijusią su ilgu sėdėjimu. Svarbu sutrumpinti sėdėjimo laiką, o daugiau 

skirti dėmesio reguliariai fizinei veiklai. Rekomenduojama reguliarūs pasivaikščiojimai 

gamtoje, su kaimynais, draugais, šeima, darbas sode, darže, gėlyne, žvejyba, uogavimas ir kt. 

1.4. Pagyvenusių asmenų psichosomatinių sutrikimų ir fizinės bei subjektyvios sveikatos 
ypatumai 

 

1.4.1. Depresijos samprata 
 

Depresija – tai dažnai pasikartojantis psichikos sutrikimas, kuris plačiai paplitęs tiek 

Lietuvoje, tiek daugelyje Europos Sąjungos valstybių. Depresijos paplitimas auga, didėjant 

depresijai, didėja ir sergamumas lėtinėmis ligomis. Depresija mažina žmonių funkcionalumą, 

sukelia sunkius simptomus, kurie turi įtakos savijautai, mąstymui ir net kasdieninei veiklai, 

pavyzdžiui, valgymui, darbui, miegui [63–65]. Dėl šių priežasčių depresija yra pagrindinė 

negalios priežastis visame pasaulyje. Didėjant lėtinėms ligoms didėja ir neįgalumo rizika, 

didėja dauginis ligotumas. Depresija gali būti susijusi su pailgėjusiu nedarbingumo laikotarpiu, 

didina geriatrinių ligų riziką, padidina priešlaikinio mirtingumo riziką, depresija daro didelę 

žalą kasdieniniam žmogaus gyvenimui. Norint diagnozuoti depresiją, depresijos simptomai turi 

būti bent dvi savaites. Depresijos simptomams gali būti būdinga: jautimasis prislėgtam ar 

nuolatinė liūdna nuotaika, prasta koncentracija, beviltiškumo ir (arba) bejėgiškumo, pesimizmo 

jausmas, kaltės jausmas, dirglumas, mažas susidomėjimas ar malonumas atliekant dalykus, 

sumažėjusi energija ar jaučiamas nuovargis, padidėjęs neramumas, judama daug daugiau nei 

įprasta arba kalbėjimas tapęs lėtesnis, sunku susikaupti ar susikoncentruoti ties tokiais dalykais, 
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kaip laikraščio skaitymas arba televizoriaus žiūrėjimas, sunku užmigti ar išsimiegoti, ar per 

ilgai miegama, atsiradę apetito ir (arba) svorio pokyčiai, kamuoja mintys apie mirtį ar 

savižudybę ar bandymas nusižudyti. Taip pat galimi somatiniai skausmai, tokie kaip galvos 

skausmas mėšlungis ar virškinimo problemos be aiškios fizinės priežasties. Ne visi depresija 

sergantys žmonės patiria visus simptomus, kai kuriems gali pasireikšti tik keli simptomai, 

kitiems daugelis ar net visi [63,66].  

Psichikos sveikata yra neatsiejama visuomenės dalis, tai viena pažeidžiamiausių 

vertybių šiandieninėje visuomenėje. Sweetman A. ir kt. (2021) teigia, kad depresija apsunkina 

socialinį gyvenimą bei prisitaikymą, blogina gyvenimo kokybę ir gebėjimą dirbti, rūpintis 

aplinka, namais. Depresija tiesiogiai susijusi su nuotaikos pažeidžiamumu bei depresijos 

simptomų sunkumu [63]. Vis pasikartojantys depresijos ar nerimo simptomai gali sukelti 

asmens gebėjimą rūpintis savimi, trukdo atlikti kasdieninius darbus, depresija sergantis asmuo 

net gali bandyti nusižudyti ar baigti savo gyvenimą savižudybės būdu. Svarbus depresijos 

valdymas, ypač svarbu laiku pastebėti depresijos požymius ir veiksmingai gydyti depresiją, 

siekiant išvengti kitų psichikos sutrikimų.  

Šiandien, atlikta nemažai klinikinių tyrimų, kurie atskleidžia veiksmingą depresijos 

sumažinimą, jos gydymą bei depresijos simtomų lengvinimą. Todėl svarbu kovoti su depresijos 

našta, vadovautis įrodymais pagrįstomis strategijomis, kurios gali efektyviai padėti kovoti su 

psichikos sveikatos sutrikimais. Pavyzdžiui, visuomenėje dažnai sutinkamas dar vienas 

psichikos sutrikimas – bipolinis sutrikimas (BS). BS skiriasi nuo depresijos, nes bipoliniu 

sutrikimu sergantys asmenys patiria ypač žemos nuotaikos epizodus, kurie paprastai atitinka 

sunkios depresijos kriterijus, vadinamus ,,bipoline depresija.“ Pasak, Tully A. ir kitų 

bendraautorių (2020), BS yra vienas iš dažniausių paplitusių sunkių psichinių ligų. Bipoliniam 

sutrikimui būdinga: nuotaikų kaita, pažinimo ir elgesio pokyčiai, kurie gali turėti įtakos asmens 

funkcionavimui bei gyvenimo kokybei. Pavyzdžiui, nutukimo paplitimas taip pat žymiai 

didesnis sergantiems bipoliniu sutrikimu. Maždaug 68 proc. pacientų turintys šį sutrikimą yra 

nutukę arba turi antsvorio. Širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinės mirties priežastys 

sergant bipoliniu sutrikimu. BS įtakos turi su asmens nuotaika susiję veiksniai tokie, kaip 

fizinis neaktyvumas, netaisyklinga mityba, rūkymas, psichotropinių medžiagų vartojimas [67].  

Apibendrinant galime teigti, kad labai svarbus depresijos valdymas, ypač svarbu laiku 

pastebėti depresijos požymius ir veiksmingai gydyti depresiją, siekiant išvengti kitų psichikos 

sutrikimų. Labai svarbus psichinės sveikatos stiprinimas, nes depresija ir kitos psichinės ligos 

kelia didelį visuomenės sveikatos iššūkį, tiek klinikiniu, tiek socialiniu ir ekonominiu lygiu. 
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Apibendrinant, depresija susijusi su pailgėjusiu nedarbingumo laikotarpiu, didina 

geriatrinių ligų riziką, padidina priešlaikinio mirtingumo riziką, daro didelę žalą kasdieniniam 

žmogaus gyvenimui. Depresijos ar nerimo simptomai gali apsunkinti rūpinimąsi savimi, trukdo 

atlikti kasdieninius darbus. Depresija sergantis asmuo gali bandyti nusižudyti ar baigti savo 

gyvenimą savižudybės būdu.  

1.4.2. Fizinės sveikatos ypatumai 

Sveikata yra žmogaus vertybė ir gyvenimo pagrindas, kuris turi būti tvirtas. Jau 1999 

m. PSO teigė, kad gyvensena yra bene svarbiausias sveikatą lemiantis veiksnys [68]. Fizinė 

sveikata, tai viso organizmo ir atskirų sistemų funkcionavimas. Fizinę sveikatą apimantys 

veiksniai yra ypač svarbūs, kuriuos galima keisti ar kontroliuoti, tokie kaip mityba, alkoholio 

vartojimas, rūkymas, fizinis aktyvumas, mėgstama veikla ir poilsis, streso kontrolė ir kt. [54]. 

Fizinė sveikata dažniausiai yra nusakoma pagal fizinę sveikatą, fizinį darbingumą, gebėjimą 

atlikti kasdieninius darbus.  

Psichikos sveikata – tai geros savijautos pojūtis, emocinė ir dvasinė būsena, kuri 

leidžia žmogui džiaugtis gyvenimo pilnatve, išgyventi liūdesį ir skausmą. Psichikos sveikata, 

tai ne vien psichikos ligos ar sutrikimo nebuvimas. Gerą psichikos sveikatą rodo žmonių 

gebėjimas įveikti sunkumus, užmegzti bei palaikyti asmeninius santykius, išreikšti save tokiais 

būdais, kurie teikia malonumą pačiam asmeniui ir aplinkiniams, individas gali daryti 

sprendimus ir už juos atsakyti. Psichikos sveikata yra neatskiriama asmens ir visuomenės dalis, 

nėra ir negali būti sveikatos be psichikos sveikatos. Psichikos sveikata viena svarbiausių XXI 

amžiaus pradžios visuomenės sveikatos sričių, kuriai reikia ypatingo dėmesio, nes psichikos 

sutrikimų našta visuomenėje nuolat auga [11]. 

Žalingi įpročiai. Alkoholio vartojimas siejamas su sveikatos problemomis, gali sukelti 

begalę neigiamų fiziologinių ir psichosocialinių pasekmių. Pavyzdžiui, nesaikingas alkoholio 

vartojimas gali sukelti virškinamojo trakto ligas, psichikos bei elgesio sutrikimus, gali 

išsivystyti kepenų cirozė, širdies ir kraujagyslių ligos. Taip pat alkoholio vartojimas siejamas 

su sergamumu ir mirtingumu [69]. Alkoholio vartojimo pasekmės yra plačiai bei išsamiai 

aprašytos įvairiuose epidemiologiniuose ir eksperimentiniuose moksliniuose tyrimuose. 

Alkoholio vartojimas laikomas vienu pagrindiniu rizikos veiksniu lemiančiu priešlaikinės 

mirties ar negalios koreguotus gyvenimo metus [70,71]. Pavyzdžiu, nepakankamą mitybą gali 

lemti ir piktnaudžiavimas alkoholiu. Pastebima, dauguma vyresnių žmonių, kurie anksčiau 

saikingai vartojo alkoholį, sulaukę vyresnio amžiaus dažniau turi priklausomybės nuo 

alkoholio požymių, taip pat jie jaučiasi vienišesni, turi mažiau palaikymo iš šalies lyginant su 



 29 

alkoholio priklausomybės neturinčiaisiais ar nevartojančiais alkoholio [69,70]. Taip pat 

pastebima, kad alkoholizmo rizika didesnė tarp tų asmenų, tarp kurių nesenai pakitę socialiniai 

vaidmenys. Pagyvenę asmenys pradeda dažniau vartoti alkoholį po artimųjų netekties, išėjimo 

į pensiją ar atsiradusių lėtinių ligų. Alkoholio vartojimas tampa tarsi išeitimi siekiant sumažinti 

neigiamas emocijas, įveikti kasdienybėje atsiradusią rutiną ir kt. 

Alkoholio vartojimas yra pagrindinis rizikos veiksnys, sukeliantis pasaulinę naštą ir 

sukeliantis didelius sveikatos praradimus neatsižvelgiant į suvartojamą kiekį. McNabb S. ir 

kolegų (2020) meta analizėje nustatyta, kad vartojant alkoholį didėja mirtingumas dėl įvairių 

sveikatos priežasčių ir ypač vartojant alkoholį padidėja mirtingumas dėl vėžio. Alkoholis 

sukelia burnos, ryklės, gerklų, stemplės, kepenų, storosios žarnos, tiesiosios žarnos, krūties 

vėžį [72]. Vartojant alkoholį didėja rizika sirgti įvairiomis ligomis ar patirti kitus sveikatos 

sutrikimus (žr. 1 pav.). Šiandien, moksliniai duomenys aiškiai identifikuoja daugiau nei 200 

sveikatos būklių ir sutrikimų sukeltus alkoholio, apimančių sužalojimus, plaučių, raumenų, 

skeleto, reprodukcinės sistemos ligas, ŠKL, imuninius sutrikimus, virškinimo, psichikos ir 

elgesio sutrikimus, onkologinius sutrikimus, todėl labai svarbu sutelkti dėmesį į alkoholio 

vartojimą. 

 
1 pav. Alkoholio žala sveikatai [138,139] 

Pagyvenusių žmonių miego kokybė. Miego higiena yra fiziologinis poreikis, kuriuo 

rūpinasi per mažai vyresnio amžiaus žmonių. Miegas yra gyvybiškai būtina organizmo būsena, 

miego metu vyksta intensyvūs smegenų procesai. Pažeidus miego higieną mažėja kognityvinis 

pajėgumas, blogėja dėmesys, lėtėja mąstymas, reakcija, taip pat miego stoka veikia įvairias 

kūno funkcijas. Miegas yra geros sveikatos komponentas, reikalingas kūno vystymuisi ir 

atsistatymui, protinei sveikatai, išsiskiria augimo hormonas [63,73,74]. 
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Manoma, kad 40-70 proc. vyresnių žmonių patiria lėtinį miego sutrikimą, dažniau 

miego sutrikimai stebimi tiems, kurie turi daug gretutinių ligų [75]. Pastebima, kad pagyvenę 

žmonės, kurie miega trumpiau – dažniau nesilaiko miego rekomendacijų, nei tie kurie 

vadovaujasi miego rekomendacijomis. Taip pat tyrimas atskleidžia tie kurie miega ilgiau, kurių 

miegas yra kokybiškesnis, dažniausiai atitinka visas miego rekomendacijas [76]. Nesilaikantys 

miego higienos reikalavimų, gali patirti miego problemų. Miego problemos, tokios kaip 

nemiga, košmarai ar pablogėjusi miego kokybė, gali turėti neigiamą poveikį sveikatai [77]. 

Tyrimai pabrėžia, kad gyvenimo būdo keitimas gali padėti išvengti miego apnėjos, pavyzdžiui, 

didinant fizinį aktyvumą ir turint normalų kūno svorį. Yra mokslinių tyrimų, patvirtinančių ryšį 

tarp autoimuninės nervų sistemos, aritimijos vystymosi ir prieširdžių virpėjimo terapijos 

[105,106]. Pavyzdžiui, gyvenimo būdo modifikavimo metodai, kuriais siekiama sumažinti 

stresą, turi įtakos prieširdžių virpėjimui. Joga, meditacija, akupunktūra ir kitos gyvensenos 

modifikavimo praktikos gali veikti autoimuninę nervų sistemą ir sumažinti prieširdžių 

virpėjimo progresavimą ir regresiją [74,80]. 

Miegas yra svarbus neuroendokrininės funkcijos ir gliukozės apykaitos moduliatorius, 

nes miego trūkumas gali sukelti medžiagų apykaitos ir endrokrininės sistemos pakitimus. Gali 

sumažėti gliukozės tolerancija, jautrumas insulinui, padidėti kortizolio koncentracija kraujyje, 

padidėti alkis bei grelino bei sumažėti leptino kiekis kraujyje, kas padidina riziką nutukimui, 

jaučiamam padidėjusiam nuovargiui. Nuovargis, tai laikinas organizmo darbingumo 

mažėjimas dėl pokyčių įvairiuose organizmo sistemose. Nuovargis, taip pat viena didžiausių 

problemų šiandieninėje visuomenėje, pavyzdžiui, insomnija ir miego apnėja yra du dažniausiai 

pasitaikantys miego sutrikimai tarp gyventojų. Šie du gretutiniai sutrikimai dažnai pasitaiko 

kartu (39-58 proc.) bei turi įtakos gydymo veiksmingumui, nes gretutinę nemigą ir miego 

apnėją yra sunkiau gydyti kartu nei vieną kažkurį sutrikimą atskirai [81]. Pasak, Sweetman A. 

ir kt. (2021) epidemiologinio tyrimo, pacientai turintys nemigos (insomnijos) ir miego apnėjos 

sutrikimus turėjo ir padidėjusius depresijos, nerimo ir streso simptomų sunkumas, lyginant 

tuos, kurie serga nemiga arba tik miego apnėja. Kognityvinė elgesio terapija yra veiksminga 

priemonė gydant nemigą ir miego apnėją. Tyrimas atskleidė, kad prieš nemigos gydymą, 

maždaug pusę miego apnėją sergančių pacientų (57 proc.) pranešė apie lengvus depresijos (57 

proc.), nerimo (53 proc.) bei streso (48 proc.) simptomus. Ypatingas dėmesys turėtų būti tiems, 

kuriuos vargina miego apnėja ir gretutinės ligos tokios kaip depresija, nerimo ir streso 

simptomai, pirmiausia turėtų būti nukreipti gydyti insomnijos sutrikimus [63]. Pastebima, kad 

miego kokybę pagerina atsipalaidavimo pratimų terapija [82]. Taip pat taisyklinga miego 

higiena gali sumažinti nemigos, depresijos simptomus atsiradusius po menopauzės [83]. Dėl 
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miego trūkumo gali atsirasti nuovargis, dėl nuovargio padidėja avarijų, nelaimingų atsitikimų 

rizika. 

Visuotinėje Lietuvos enciklopedijoje rašoma, kad žmogaus nuovargis gali būti fizinis, 

protinis (sukelia sunkus, ilgas, įtemptas fizinis bei protinis darbas, gausa informacijos) ir 

emocinis (sukelia stiprūs ar monotoniški dirgikliai, emocinė įtampa). Nuovargį gali lydėti 

nenoras atlikti kasdieninių veiklų, nenoras dirbti, sutrikusi judesnių koordinacija, sulėtėjusi 

reakcija ir orientacija, sulėtėjęs mąstymas, bendras silpnumas, nusilpęs regėjimas, suprastėjusi 

klausa, padidėjęs irzlumas, pakitusi nervų, kvėpavimo, širdies, kraujagyslių sistema, 

sumažėjusi raumenų ištvermė ir jėga. Nuovargį dažnai lydi ir neigiamos emocijos: 

bejėgiškumas, nemalonumo jausmas, abejiškumas, visos šios emocijos gali kilti dėl 

fiziologinių veiksnių, veiklų monotonijos, kai atliekamos veiklos neteikia pasitenkinimo 

[66,84].  

Socialinė aplinka, ypač socialiniai santykiai yra glaudžiai susiję su žmonių sveikata, 

socialinių ryšių trūkumas gali padidinti mirties riziką. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į asmens 

sveikatą, laisvalaikį, aplinkos kokybę, funkcinį pajėgumą, pasitenkinimo lygį, socialinę 

paramą, socialinius tinklus galime teigti, kad šie veiksniai lemia vyresnio amžiaus teigiamą 

socialinę gerovę, nors ir su amžiumi socialinis kontaktas mažėja. Tačiau šie kintamieji gali būti 

susiję su sveikatos ir gerovės gerinimu [85]. Pagyvenusio amžiaus asmenys, aplinkoje kurioje 

gyvena, yra dinamiška, kintanti bei įvairi [17], todėl norint skatinti sveiką senėjimą ir pagerinti 

pagyvenusių žmonių, jų šeimų ir bendruomenių gyvenimą reikia esminių pokyčių siekiant 

sveikos gyvensenos. 

Pasak, Farah B.Q. ir bendraautorių (2021) tyrimo, socialinė izoliacija atsiradusi dėl 

2019 m. korono viruso ligos (Covid-19) dar labiau prisidėjo ne tik prie sumažėjusio vyrų ir 

moterų fizinio aktyvumo, bet ir prie psichologinės pagyvenusių žmonių sveikatos bei 

prastesnės emocinės būklės [86]. Covid-19 pandemija gyventojams kelia stiprius iššūkius 

gyventojų psichikos sveikatai, ypač izoliacija ir vis pratęsiamas karantinas, skatina padidėjusią 

baimę, jaudulį, stresą.  

Di Renzo L. ir kt. autoriai teigia (2020), kad daugeliui asmenų jau prasirgusiems Covid-

19 yra nustatyti fiziniai ir psichikos sutrikimai. Kita mokslinė studija teigia, kad Covid-19 metu 

žmonės dažnai patiria dvigubą spaudimą: tarpasmeninę izoliaciją bei susirūpinimą dėl 

infekcijos kas turi įtakos jų psichinei sveikatai [74]. Massicotte V. ir kt. bendraautorių (2021) 

tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma tyrimo dalyvių (63,9 proc.) patyrė bent vieną stresą 

sukeliantį veiksnį, susijusį su Covid-19 infekcija. Dažniausias stresą sukeliantis veiksnys buvo 

padidinta atsakomybė namuose (33,3 proc.). Didesnis susirūpinimas, susijęs su pandemijos 
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metu, patiriami stresoriai reikšmingai koreliavo su didesniu nerimu, depresijos simptomais, 

nemigos ir vėžio pasikartojimo baime [87]. Pastebėta, kad pandemijos metu padidėjo 

psichologinių ir miego problemų paplitimas, dažniau kyla psichologinių problemų, įskaitant 

depresiją, nerimą, nemigą [88]. Krishnamoorthy Y. ir kt. tyrėjų meta analizėje (2020) nustatyta, 

kad pandemija prisidėjo prie psichologinių ligų paplitimo, kuri apima miego kokybę (40 proc.), 

stresą (34 proc.), psichologinį distresą (34 proc.), nemigą (30 proc.), potrauminio streso 

simptomus (27 proc.), nerimą (26 proc.), depresiją (26 proc.) [89]. Taip pat svarbi ir socialinė 

sveikata, tai žmogaus sugebėjimas prisitaikyti prie visuomenės ar socialinės grupės, kuriai jis 

priklauso. Socialinė sveikata susijusi su visuomeniniu narių požiūriu į save (socialinis 

sąmoningumas, bendravimas, rizikingo elgesio prevencija). Depresija ir kiti psichikos 

sutrikimai didėja visame pasaulyje, kas didina ligų naštą ir turi įtakos viso pasaulio žmonėms.  

Bruce L. ir kt. tyrėjų (2019) nors vienatvės jausmas mažėja su amžiumi, tačiau 

kasdieniniai elgesio veiksniai lemiantys žmonių kontrolę yra stipriausiai susiję su vienišumu. 

Vienatvė ir socialinė izoliacija didina visuomenės sveikatos problemas senstančioje 

visuomenėje. Pavyzdžiui, silpni socialiniai ryšiai, vienatvė, siejami su tokiu pat gyvenimo 

trukmės sumažėjimu, kokį sukelia 15 cigarečių surūkymas kiekvieną dieną, toks veiksnys 

siejamas su nutukimu [90]. Todėl labai svarbu ne tik gyvensenos pokyčių keitimas, taisyklinga 

mityba, bet ir bendraamžių palaikymas, psichinės sveikatos stiprinimas. Taip pat kuriamos 

intervencijos pagyvenusių žmonių psichinės sveikatos būklei gerinti, vienišumui mažinti, 

socialinei paramai didinti bei gyvenimo kokybei gerinti ir palaikyti. 

Pasak, Fakoya Olujoke A. ir kt. (2020) vienatvė ir socialinė izoliacija didina 

visuomenės sveikatos problemas senstančioje visuomenėje. Nors ši patirtis pasireiškia visą 

gyvenimą, autoriai teigia, kad 50 proc. vyresnių nei 60 m. asmenų gresia socialinė izoliacija, o 

trečdalis patirs tam tikrą vienišumo jausmą [91]. Covid-19 pandemija susijusi su vienišumo 

padidėjimu, kuris susijęs su pablogėjusia depresija ir nerimu, pažymima, kad patiriant 

nuolatinę vienatvę, įskaitant emocinį susidorojimą dar prie nepatogumų prisideda naujos 

technologijos, prie kurių vyresniems žmonėms prisitaikyti sunkiau nei jaunesniems [92]. 

Gyventojų sveikatos stiprinimo pastangos siekiant sumažinti vienatvę turėtų būti sutelktos į 

socialinės paramos gerinimą, socialinio nerimo mažinimą bei sveiko kasdieninio elgesio 

skatinimą, netaisyklingos gyvensenos korekcijas. 

Gorenko J.A. ir kt. (2021) teigia, kad Covid-19 infekcija yra susijusi su vyresnio 

amžiaus asmenų trumpalaikiais ir ilgalaikiais neigiamais padariniais žmonių gerovei. Svarbu 

tinkamos nuotoliniu būdu teikiamos intervencijos, skirtos vyresniems žmonėms, nukreiptos į 

vienišumą ir psichologinius simptomus. Tai apima įvairias intervencijas, kurias teikia įvairūs 
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asmenys (bendruomenės nariai, psichikos sveikatos specialistai) ir kitos intervencijos, kurios 

skiriasi pagal įgyvendinimą (savarankiška terapija, nuotoliniu būdu atliekamos intervencijos 

vaizdo skambučiais ar telefonu) [93]. Todėl labai svarbu atsižvelgiant į Covid-19 pandemiją 

teikiamos praktinės rekomendacijos, kaip įveikti įvairias kliūtis susijusias su pandemijos metu 

egzistuojančiais ribojimais, kaip spręsti vyresnio amžiaus žmonių izoliaciją atsižvelgiant į 

skirtingas gyvenimo situacijas. 

Apibendrinant, galima teigti, kad žalingi įpročiai laikomi vieni pagrindinių rizikos 

veiksnių lemiančių priešlaikinės mirties ar negalios koreguotus gyvenimo metus ar 

padidinantys lėtinių ligų riziką. Vartojant alkoholį didėja mirtingumas dėl įvairių sveikatos 

priežasčių. Gyvenimo būdo keitimas gali padėti išvengti netaisyklingos miego higienos, 

pagerinti miego kokybę, sumažinti nuovargį stresą, lėtinių ligų riziką ir kt. Svarbu skatinti 

sveiką senėjimą ir pagerinti pagyvenusių žmonių fizinę sveikatą.  

1.4.3. Subjektyvios sveikatos ypatumai 

Taisyklinga gyvensena padeda pagerinti subjektyvią sveikatą, išvengti lėtinių ligų, 

sergamumo bei išankstinio mirtingumo. Taisyklinga gyvensena gali užkirsti kelią ar gydyti 

daugelį su senėjimu susijusių ligų, tokių, kaip vėžys, cukrinis diabetas [94], 

epidemiologiniuose tyrimuose nustatyta, kad Alzheimerio liga ir silpnaprotystės rizikos 

veiksniai yra riebios dietos, ypač dietos kurioje daug sočiųjų riebalų vartojimas [41,63].  

Pavyzdžiui, netinkama mityba padidina lėtinių ligų riziką, pavyzdžiui, metabolinio 

sindromo. Metabolinis sindromas (MS), tai žmogus organizme atsirandantys patologiniai 

pakitimai, kurie didina širdies ir kraujagyslių ligų (miokardo infarkto, insulto) ir 2 tipo CD 

riziką. Pastebima, kad vyresnio amžiaus žmonėms MS dažnis didėja ir vyresnių nei 60 metų 

amžiaus asmenų grupėje siekia net 50 proc. Metabolinis sindromas apibūdinimas, kai 

pasireiškia bent trys iš penkių simptomų: pilvinis nutukimas, padidėjęs gliukozės kiekis 

kraujyje, padidėjęs kraujospūdis, per didelis trigliceridų kiekis kraujo serume, per mažas 

didelio tankio lipoproteinų kiekis. Pan B. su kolegomis (2019) atliktoje meta analizėje teigia, 

kad dažnas cukraus ir dirbtinių saldintų gėrimų vartojimas didina MS riziką [95]. Gausus 

angliavandenių ir riebalų suvartojimas, susijęs su medžiagų apykaitos sutrikimų ligų rizika 

[42]. Naujausi tyrimai rodo, per didelis bendras riebalų ir sočiųjų riebalų kiekis kenkia griaučių 

raumenims, o didesnis polinesočiųjų riebalų rūgščių (PUFA) suvartojimas atlieka apsauginę 

funkciją. Autoriai teigia, kad nėra specialių mitybos rekomendacijų, susijusių su griaučių 

raumenų sveikata asmenims senstant, tačiau patariama laikytis sveikos mitybos gairių, vartoti 

pakankamai baltymų, vaisių ir daržovių, riboti sočiųjų riebalų suvartojimą ir išlaikyti fiziškai 



 34 

aktyvų gyvenimo būdą [26]. PUFA galime rasti riebioje žuvyje (lašiša, upėtakis), kukurūzų 

aliejuje, saulėgrąžų sėklose ir kt. Taigi PUFA mažina cholesterolio koncentraciją kraujyje, 

kraujagyslių ligų ir insulto riziką. 

Silpnumas apibrėžiamas kaip klinikinis sindromas, kuriam būdingi trys ar daugiau 

kriterijų: netikėtas svorio netekimas, išsekimas, silpnumas, lėtas ėjimo greitis ir mažas fizinis 

aktyvumas [96]. Silpnumas laikomas paplitusiu sindromu vyresniame amžiuje bei kelią didelę 

kritimo, negalios, hospitalizavimo ir mirtingumo riziką. Silpnumo sindromas turi įtakos 

daugeliui žmogaus funkcionavimo sričių, įskaitant judrumą, pusiausvyrą, eiseną, raumenų 

jėgą, ištvermę, jėgą, fizinį aktyvumą, mitybą ir kt. Ligthart-Melis su kolegomis (2020) 

sisteminėje ir meta analizės tyrime patvirtina mitybos ir silpnumo sąsajas. Naujausi tyrimai 

įrodo ryšį tarp pagyvenusio amžiaus žmonių netaisyklingos mitybos ir silpnumo rizikos 

vystymosi [25]. Lorenzo-Lopez ir kt. (2017) moksliniame tyrime patvirtinama, kad silpnumo 

sindromas yra susijęs su mažu mikroelementų suvartojimu. Taip pat patvirtintas baltymų 

suvartojimas yra susijęs su mažesne silpnumo rizika. Didesnis antioksidantų kiekis maiste yra 

susijęs su mažesne silpnumo rizika, taip pat ryšys tarp netinkamos mitybos ir silpnumo rizikos 

[97]. Ši sisteminė apžvalga patvirtina suvartojamos energijos ir maistinių medžiagų mitybos 

veiksnių svarbą vyresnio amžiaus silpnumo sindromui vystytis.  

Pavyzdžiui, Huang Ya-Hui ir kolegų (2020) atlikta meta analizė įvertino omega-3 

riebalų rūgščių poveikį su sarkopenija susijusiems vyresnio amžiaus žmonių rezultatais. 

Autoriai teigia, kad omega-3 riebalų rūgščių poveikis turi teigiamą poveikį raumenų masei, 

taip pat ilgas omega-3 riebalų rūgščių vartojimas įtraukiant mitybos racione ir vartojant 

papildus daugiau nei 2 g per dieną, gali pagerinti vaikščiojimo greitį [36]. PSO rekomenduoja 

omega-6 ir omega-3 riebalų rūgščių suvartojimo santykis 2:1. Omega-3 polinesočiosios riebalų 

rūgščių (eikazapentaeno ir dokazaheksaeno) galima rasti rapsų, sėmenų, aliejuose, jūrų žuvyse, 

tokiose, kaip tune, skumbrėje, lašišoje, silkėje, sardinėse ir kt., taip pat žalialapiuose augaluose. 

Omega-3 riebalų rūgštys būtinos ir naudingos žmogaus organizmui, tačiau dažnai omega-6 

riebalų rūgščių suvartojama daugiau, todėl per didelis jų santykis trukdo jas įsisavinti. Todėl 

būtina prisiminti ir laikytis mitybos principų: įvairumo, nuosaikumo ir subalansuotumo. 

Cukrinis diabetas (CD) – sunki lėtinė liga, reikalaujanti sudėtingo gydymo 

(medikamentinio ir nemedikamentinio). Žinių trūkumas gali duoti negrįžtamas pasekmes 

asmens sveikatai bei gyvenimo kokybei. Šiandien, yra labai daug CD gydymo galimybių, 

tačiau vartoti vien medikamentų nepakanka [98]. 2 tipo cukrinis diabetas, tai nuo insulino 

nepriklausomas cukrinis diabetas, kai organizmas audiniuose neefektyviai audiniuose naudoja 

insuliną. Taikant profilaktikos priemones didelės rizikos susirgti CD ir 2 tipo CD liga 
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asmenims galima išvengti arba atitolinti ligos pradžią. Net atitolinus keleriais metais susirgimo 

CD pradžią, anksti nustačius diabetą, mažėtų lėtinių CD komplikacijų atsiradimo rizika. 

Žmonėms sergantiems 2 tipo CD dažniausios kliūtys yra mitybos rekomendacijų nesilaikymas, 

ribotas biudžetas [98,99]. Subalansuota mityba, fizinis aktyvumas ir kiti taisyklingi gyvensenos 

veiksniai padeda sumažinti hiperglikemijos epizodų bei išvengti cukrinio diabeto 

komplikacijų.  

Urbanizacija yra viena iš svarbiausių nutukimo veiksnių pasaulyje, beveik 80 proc. 

Ženkliai didesnis KMI padidėjimas stebimas kaimo vietovėse. KMI didėjimas stebimas mažas 

ar vidutines pajamas gaunančiuose regionuose, ypač moterims. Nutukimas – liga, kuri susijusi 

su asmens gyvenimo būdo rizikos veiksniais, įskaitant ŠKL, 2 tipo CD, arterinę hipertenziją. 

Nutukimas taip pat siejamas su kitomis su nutukimu susijusiomis ligomis, kurios sukelia 

daugelį sveikatos sutrikimų, įskaitant miegą, pažinimo funkcijas, širdies ir kraujagyslių ligas, 

neigiamą fiziologinį poveikį, kognityvinėms funkcijoms. Pavyzdžiui, gyventojų senėjimas ir 

nutukimas yra susijęs su lėtinių sveikatos sutrikimų paplitimu ir didele ekonomine našta 

visuomenėje, šis poveikis neigiamai veikia ir sveikatos rodiklius. Tallis J. su kolegomis (2021) 

teigia, kad nutukimo žalingas poveikis gali sumažinti griaučių raumenų susitraukimus, dėl 

prastos raumenų funkcijos taip pat yra susijusios kitos lėtinės ligos, blogėja gyvenimo kokybė, 

didėja mirtingumas dėl visų priežasčių [18].  

Nutukimas smegenyse, didina uždegiminius procesus organizme, padidina lipidų kiekį 

ir (arba) atsparumą insulinui [100]. Nutukimas turi įtakos įvairiems fiziologiniams sveikatos 

aspektams, įskaitant miegą, pažinimą. Nutukusiems žmonėms būdingas didesnis naktinis 

budrumas ir trumpesnis miego laikas. Taip pat turint ir miego apnėjos sutrikimą yra susijęs ir 

nuovargis, mieguistumas dienos metu ir prasta miego kokybė [63,73]. Kūno masės 

sumažėjimas, ypač riebalinės masės sumažėjimas, pagerina miego kokybę, sumažina 

mieguistumą dienos metu. Nutukimas yra pasaulinė epidemija, nutukimo didėjimas ir išaugusi 

mirtingumo rizika kelia vis daugiau visuomenės sąmoningumo, tačiau nutukimą kontroliuoti 

nėra lengva užduotis.  

Apibendrinant, galima teigti, kad svarbu didelį dėmesį skirti kaimo žmonių gyvensenai, 

nes lėtinės neinfekcinės ligos gali prisidėti prie geriatrinių sutrikimų: cukrinio diabeto, 

hipertenzijos, metabolinio sindromo, širdies ir kraujagyslių ligų, koronarinės širdies ligos ir kt. 

Laikantis taisyklingos gyvensenos bei taikant profilaktikos priemones galima išvengti arba 

atitolinti įvairių ligų pradžią ir taip prisidėti prie geresnės sveikatos. 
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1.5. Pagyvenusių asmenų gyvensenos veiksnių ryšio su psichosomatiniais 
sutrikimais ir nusiskundimais sveikata 

1.5.1. Mitybos ir psichosomatinių sutrikimų bei nusiskundimų ryšio vertinimas 

Mityba yra kompleksinis gyvensenos veiksnys, taisyklinga mityba turi ne tik saugoti 

bet ir stiprinti asmens sveikatą. Subalansuota, įvairi mityba ne tik gali užkirsti kelią lėtinių ligų 

atsiradimui, bet gali sulėtiną jų vystymąsi, sumažinti mirtingumą nuo daugelių lėtinių 

neinfekcinių ligų [27]. Netinkama mityba gali turėti neigiamos įtakos daugeliui sveikatos 

veiksnių. Netinkami mitybos įpročiai neigiamai veikia sveikatą, didina lėtinių neinfekcinių ligų 

riziką, tokių kaip cukrinis diabetas, piktybiniai navikai, kraujotakos sistemos ligos, didina 

priešlaikinės mirties riziką ir kt. [101].  

Pavyzdžiui, HU Md ir kolegų (2021) mokslinė studija pažymi, socialinių ryšių 

trūkumas taip pat yra siejamas su nutukimu ir cukriniu diabetu. Lėtinis stresas ar bet koks 

stresas, kuris trunka ilgiau nei keletą valandų slopina imuninės sistemos apsaugines reakcijas 

ir sužadina lėtinių uždegimų riziką, o tai susiję su visomis lėtinėmis ligomis. Socialinė ir 

ekonominė būklė siejama su ŠKL rizikos veiksniais [102]. Dažnai teikiama socialinė parama 

pagyvenusiems žmonėms, anksti nustatomi psichologiniai sutrikimai bei ligos, nuolatinis 

skatinimas bendrauti su šeimos nariais, bendraamžiais gali prisidėti išvengiant ar sumažinant 

vienišumo jausmo bei pagerinti žmonių sveikatos būklę [103]. Möhler R. ir kt. autorių (2020) 

meta analizė teigia, kad asmeniškai pritaikyta veikla gali pagerinti demencija sergančių žmonių 

psichosocialinius elgesį koreguojančius asmenų veiksmus ir gali šiek tiek pagerinti gyvenimo 

kokybę [5]. Demencija sergantys žmonės gali turėti apetito stoką, depresiją, nerimą, baimę 

valgyti, sumažėjusį suvokimą kaip valgyti, gali nepažinti maisto, turėti blogą burnos higieną ar 

sumažėjusią seilių gamybą, suprastėjusią uoslę ir skonį, gali turėti kramtymo ar rijimo 

sutrikimus. Pavyzdžiui, vaisių ir daržovių vartojimas yra atvirkščiai susijęs su kognityvinių 

sutrikimų rizika [104].  

Apibendrinant, netaisyklinga mityba, psichikos ligos kelia žalą ne tik asmeniui, bet ir 

tampa našta valstybei, pavyzdžiui, lemia ankstyvą išėjimą į pensiją ar tampa invalidumo 

priežastimi. Taigi sveikata ir gerovė priklauso ne tik nuo genetikos, asmeninių savybių, bet ir 

nuo fizinės, socialinės aplinkos. Pagyvenusio amžiaus asmenys gyvena dinamiškoje, 

kintančioje bei įvairioje aplinkoje, todėl norint skatinti sveiką senėjimą ir pagerinti 

pagyvenusių žmonių, jų šeimų ir bendruomenių gyvenimą, reikia esminių pokyčių siekiant 

sveikos gyvensenos. 
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1.5.2. Fizinio aktyvumo ir psichosomatinių sutrikimų bei nusiskundimų sąsajų 
vertinimas 

Reguliarus fizinis aktyvumas turi platų poveikio diapazoną žmogaus sveikatai ir 

tiesiogiai veikia raumenų, širdies ir kraujagyslių, kaulų ir raumenų sistemas; mažina ŠKL 

rizikos veiksnius: mažina padidintą gliukozės kiekį ir padidėjusį didelio tankio lipidų 

cholesterolio ir trigliceridų kiekį kraujyje; gerina nervų sistemos veiklą, didina kaulų tankį ir 

mineralizaciją, gerina kraujospūdį, teigiamai veikia imuninės sistemos veiklą palaiko energijos 

balansą ir kt. PSO teigia, kad vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas vienas svarbiausių geros 

sveikatos sąlygų, pagyvenę asmenys mažiausiai 5 dienas per savaitę turi užsiimti vidutinio 

intensyvumo fizine veikla, ne trumpesne, kaip 30 minučių [61].  

Reguliarus fizinis aktyvumas teigiamai veikia asmens fizinę sveikatą bei mažina 

sergamumo ir mirtingumo riziką nuo įvairių ligų. Pasaulio sveikatos organizacija (2020) fizinio 

aktyvumo rekomendacijose teigia, kad vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis fizinis aktyvumas gali padėti sumažinti mirtingumo riziką nuo 

hipertenzijos ir ŠKL ligų ar jų progresavimą. FA gerina gyvenimo kokybę, sumažina vėžio 

riziką ar jo pasikartojimą, sergantiems 2 tipo CD sumažina mirtingumą nuo širdies ir 

kraujagyslių ligų ar jų progresavimą, užsikrėtusiems ŽIV žmonėms pagerina fizinį pasirengimą 

ir pagerina psichinę sveikatą: sumažina nerimo ir depresijos simptomus, taip pat neturi 

neigiamos įtakos ligos progresavimui ar kūno sudėjimui [61]. Sukaupta labai daug mokslinių 

duomenų, patvirtinančių, kad ilgalaikis mažas fizinis aktyvumas arba nejudri gyvensena 

pagyvenusiems asmenims yra nutukimo [26], antsvorio [23], hiperlipidemijos, pirminės 

arterinės hipertenzijos, nerimo, depresijos, 2 tipo CD, osteoporozės, metabolinio sindromo 

[99], kai kurių vėžio formų veiksnys [101] didina sergamumo ir mirtingumo riziką nuo įvairių 

ligų. Aktyvios gyvensenos skatinimas tampa vis svarbesnė užduotis senstant gyventojams. 

Fizinis aktyvumas sumažina įvairių priežasčių mirtingumą ir prisideda prie ligų prevencijos, 

pavyzdžiui, teigiamai veikia psichinę ir fizinę sveikatą, užkerta kelią įvairioms lėtinėms 

ligoms. Pavyzdžiui, vyresniems žmonėms sumažina griuvimo riziką bei padeda palaikyti fizinę 

bei pažintinę funkciją. Tačiau vis dar per mažai žmonių bei pagyvenusių žmonių kasmet 

mažėja, kurie būtų pakankamai fiziškai aktyvūs bei taip pagerintų savo sveikatą.  

Kritimai dažnai pasitaikanti vyresnio amžiaus žmonių problema, todėl reikia mažinti 

nutukimas riziką, padedant išvengti daugybinių kritimų rizikos. Jehu D.A. ir kt. (2021) 

sisteminėje apžvalgoje ir meta analize pastebėjo, kad pagyvenę asmenys, turintys silpnumo 

žymenis iki 53 proc. dažniau patiria kritimus [105], todėl nustatyti ir pašalinti silpnumo 

žymenis turi būti pagrindinė griuvimų prevencijos užduotis. Neri G.S. ir kt. tyrėjai (2020) 
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sisteminės ir meta analizės tyrime teigia, kad nutukimas padidina griuvimo riziką 60 m. ir 

vyresniems asmenims. Tyrimas atskleidė, kad nutukę asmenys dažniau patiria kritimus nei 

nenutukę. Nutukimo prevencija ir gydymas gali užkirti kelią kritimams vyresniame amžiuje 

[6]. Zhang Q. ir kt. (2021) atliktoje sisteminėje apžvalgoje ir meta analizėje teigia, kad kritę 

vyresnio amžiaus žmonės gali lengvai patirti rimtus sužeidimus ar net mirti. Įrodyta, kad 

daugelis pratimų, tokių kaip pusiausvyra, lankstumas, ištvermės treniruotės sumažina šios 

populiacijos griuvimų dažnį [15]. Kritimų pasekmės gali turėti ne tik medicinines, socialines, 

psichologines, bet ir ekonomines pasekmes, nes dažniausiai vyresnio amžiaus žmonėms 

kritimai baigiasi nelaimingai. Po kritimų dažnai nustatomos minkštųjų audinių ir judamojo – 

atramos aparato traumos. Fizinio aktyvumo nauda nediskutuojama ir vyresniame amžiuje 

pastebima, kad asmenys, kurie jaunystėje ir gyvenime buvo fiziškai aktyvūs, pasižymi 

geresniais fiziniais ir kognityviniais rodikliais. Fizinis aktyvumas gali sumažinti traumų riziką. 

Gavelin HM. su kolegomis (2021) sisteminėje atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimo 

sisteminėje tinklinėje meta analizėje teigia, kad ir vienu metu ir nuosekliai sujungtos 

intervencijos skatina vyresnio amžiaus asmenų fizinę ir kognityvinę sveikatą [106]. 

Pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėms šokio užsiėmimai gali būti naudingi siekiant užkirsti 

kelią vyresnių žmonių populiacijos kritimui. Mattle M. ir kt. autorių (2020) Šveicarijoje atlikta 

sisteminė apžvalga ir meta analizė teigia, kad šokiai gali padėti sumažinti kritimo riziką. 

Tyrime teigiama, šokis – paremtas proto ir judesio veikla sumažina kritimo riziką, gerina 

pusiausvyrą, judrumą bei stiptina kūno jėgą [107]. Taigi įvairūs fiziniai pratimai, pusiausvyros 

treniruotės, skirtos kritimo prevencijai, žymiai sumažina kritimo riziką. Vis daugiau 

pagyvenusio amžiaus žmonių yra nutukę, todėl labai svarbi gyvensenos įpročių korekcija, 

viena iš jų – fizinio aktyvumo.  

Nėra mokslinių tyrimų kurie draustų užsiimti aerobiniais raumenų stiprinimo pratimais, 

kaip mankštos pratimai, prie širdies nepakankamumo, stuburo patologijos, plaučių ligos, 

hipertenzijos, nutukimo, cukrinio diabeto, širdies nepakankamumo, depresijos ir pan. Tik 

svarbu visada išmokti tam tikrus pratimus, judesius atlikti saugiai ir taisyklingai. Pasak, Orkaby 

A. ir Forman D. (2018) fizinio aktyvumo nauda jau seniai pripažinta, kaip galinga prevencinė 

priemonė tiek ŠKL rizikos veiksniams sumažinti, tiek senėjimo procesus pristabdyti. Pasak 

autorių, fizinis aktyvumas gali užkirsti kelią ŠKL bei sušvelninti kai kuriuos fiziologinius 

pokyčius atsirandančius senstant [26,107,108]. Anaerobinis pajėgumas ir raumenų jėga yra 

svarbūs kasdieninėje pagyvenusių žmonių veikloje. Pavyzdžiui, aerobiniai ir dinaminiai 

pasipriešinimo pratimai sumažina 2 tipo CD progresavimo riziką, vidutinio intensyvumo 

reguliari veikla daugiau nei 150 min. per savaitę sumažina nutukimo dažnį ir teigiamai susijusi 
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su kūno svorio išlaikymu, pagerina kognityvinę funkciją tiek turintiems, tiek neturintiems 

pažinimo sutrikimų. FA pagerina gyvenimo kokybę, sumažina kūno svorį ir riebalų prieaugį 

bei kritimų ir traumų riziką, mažina nerimo, depresijos simptomus bei gerina miegą, susijęs su 

geresne kaulų sveikata, gerina pusiausvyra, sumažina hipertenzijos, vėžio riziką [60,106–109]. 

Taip pat pastebima, kad fizinis pajėgumas žymiai sumažėjęs būna vyresnio amžiaus žmonėms 

sergantiems ŠKL ir silpnumu. Chastin SFM su kolegomis (2019) teigia, kad vyresnio amžiaus 

žmonėms svarbu pakeisti sėslų gyvenimo būdą ir būti aktyvesniems kasdieniniame gyvenime 

[60]. Nutukimas dažnai siejamas su nejudriu gyvenimo būdu, todėl labai svarbu būti fiziškai 

aktyviems kiekvieną dieną, kuo mažiau laiko sėdėti, praleisti prie televizoriaus ir dirbant 

sėdimą darbą ir pan. Pagyvenusiems asmenims reikia praktikuoti vaikščiojimą, darbą sode, 

darže ir kitą fizinę veiklą, siekiant sumažinti kritimų riziką, ŠKL, silpnumo riziką ir kt. ligų 

riziką bei prisidėti prie sėkmingo senėjimo ir geros sveikatos. 

Jei yra fizinės veiklos apribojimas, svarbu nepamišti fizinio aktyvumo, tik prieš FA 

reikalingas gydytojo leidimas. Psichinės sveikatos stiprinimas yra vienas svarbiausių 

šiandieninės visuomenės prioritetinių krypčių. Sutelkiant dėmesį ne tik į fizinį aktyvumą bet ir 

į gyvensenos pokyčius, gyvenimo prasmę galima pagyvinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą. 

Pavyzdžiui, kai skiriamas dėmesys gyvenimo prasmei, kas gali teigiamai veikti vyresnio 

amžiaus žmones, kurie negali užsiimti reguliaria fizine veikla dėl sveikatos sutrikimų ar kitų 

priežasčių [106]. Fizinio aktyvumo metu žmogaus smegenų kraujotaka suaktyvėja, taip 

skatinamas neuronų atsinaujinimas bei išsiskiria hormonai padedantys kovoti su stresu, taip 

padėdamos žmogui tvarkytis su stresu ir kylančiomis emocijomis Fizinis aktyvumas 

nepakeičiamas siekiant užtikrinti gerą savijautą. FA skatina kūno svorio normalizavimą, 

mažina mažo tankio cholesterolio koncentraciją kraujyje bei didina didelio tankio cholesterolio 

koncentraciją, mažina nutukimo riziką [26,63,105,110]. 

Fizinis aktyvumas gali teigiamai veikti psichinę sveikatą, gali padėti pagerinti 

kognityvinę ir psichinę sveikatą, pavyzdžiui, pagerinti savivertę. Fiziniai pratimai veiksmingas 

būdas gydant depresiją, stresą, padidėjusį nerimą. Kasdieninis fizinis aktyvumas gali apsaugoti 

pagyvenusius asmenis nuo kognityvinių funkcijų prastėjimo ir demencijos. Gavelin H. Ir kt. 

autorių (2021) sisteminėje meta analizėje patvirtino, kad kombinuotas fizinio aktyvumo 

intervencijos, vyresnio amžiaus žmonėms, turintiems pažinimo sutrikimų yra veiksmingos 

skatinant pažinimą ir fizinę sveikatą [106]. Aerobiniai pratimai pagerina kognityvines 

funkcijas gali padėti žmonėms, kurie turi psichikos sutrikimų bei pablogėjusią atmintį, 

sulėtėjusį informacijos apdorojimą smegenyse, nesugobėjimą susikoncentruoti.  
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Fizinis aktyvumas apima įvairias žmogaus gyvenimo sritis: laisvalaikio fizinis 

aktyvumas (pasivaikščiojimai, dauguma sporto šakų, šokiai); fizinis aktyvumas prie namų 

ruošos darbai, darbas sode ar fizinis aktyvumas kaip mobilumo (transporto) tikslais 

(važiavimas dviračiu, ėjimas). Fizinė bei psichinė sveikata tarpusavyje glaudžiai susiję ir didele 

dalimi lemia asmens sveikatos lygį ir socialinę gerovę. Fizinis aktyvumas turi teigiamą įtaką 

ne tik fizinei sveikatai, bet ir psichinei bei kognityvinei bei socialiniam asmens aktyvumui ir 

gyvenimo pilnatvės pajautimui ir kt. [10,108,111]. Žmogus rūpindamasis savo fizine sveikata, 

nepamiršdamas psichinės sveikatos ir kitų svarbių organizmui komponentų gali pasiekti ir 

išlaikyti gerą fizinę sveikatą, kompleksiškai padėti išlaikyti koncentruotą dėmesį, ugdyti valią, 

ištvermę, didinti vikrumą, gerinti lankstumą, fizinis krūvis padeda prisitaikyti prie sudėtingų 

situacijų, žmogus lengviau fiziškai ir psichiškai išgyvena neigiamas situacijas, pojūčius, 

teigiamai veikia fizinę sveikatą ir bendrą savijautą. Nors PSO ekspertai yra pateikę fizinio 

aktyvumo rekomendacijas, fizinio aktyvumo išsaugojimui ir stiprinimui, tačiau kokia turi būti 

FA trukmė ir intensyvumas stiprinant psichinę sveikatą, vis dar nėra aiškus [61,112].  

Stutz J, Eiholzer R, Spengler CM (2019) sisteminės ir meta analizės gauti rezultatai 

atskleidė, kad fizinė veikla turėtų būti neatsiejama vyresnio amžiaus gyvenimo būdo dalis. 

Mankšta yra labai veiksminga gerinant psichomotorines funkcijas ir gali atitolinti žmogaus 

neurodegeneracinių ligų progresavimą [73]. Fizinės veiklos metu gerėja atmintis bei dėmesio 

išlaikymas, mankšta bei kita fizinė veikla gerina kognityvinį funkcionalumą. Mankšta taip pat 

gali pagerinti miego kokybę. Pavyzdžiui, Miller DJ su kolegomis (2020) nustatė, kad vakarinė 

mankšta teigiamai veikia miegą. Tyrėjai nustatė, kad asmenys, kurie sportuodavo vakarais, 

penktadalį miego praleisdavo giliame miege. Lyginant su tais, kurie vakarais nesportuodavo, 

giliojo miego fazė buvo šiek tiek trumpesnė [113]. Thukral N, Kaur J, Malik M. (2020) 

sisteminė apžvalga ir meta analizė patvirtina, kad įvairūs fiziniai, proto ir kūno pratimai, 

pavyzdžiui, pusiausvyros lavinimas, stabilumo lavinimas ir kt. turi reikšmingą poveikį gerinant 

pusiausvyrą ir laikyseną sergant diabetine neuropatija [114], pagerina psichosocialinę gerovę, 

žymiai pagerina pusiausvyros, motorinę funkcijas, turi reikšmingą poveikį depresijai, pagerina 

depresijos simptomus ir gyvenimo kokybę, teigiamai veikia laikysenai, funkciniam mobilumui  

So WWY ir kt. (2020) teigia, kad fizinis krūvis naudingas mažinant nerimą, sisteminės 

ir meta analizės rezultatai atskleidė, kad joga veiksmingiau mažina nerimą, lyginant su mankšta 

[115]. Kiti naujausi moksliniai tyrimai nustatė, kad jogos programa pagerina motorinę 

disfunkciją ir judrumą, sumažina nerimo simptomus, tarp asmenų sergančių Parkinsono liga 

[109]. Asmeniškai pritaikyta veikla gali sumažina demencijos požymius, pagerinti gyvenimo 

kokybę. Fiziniai pratimai, mankštos, stabilumo lavinimo pratimai ir kt. veiksminga priemonė 
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psichinės sveikatos stiprinimui, gerina miegą, padeda išvengti ligų ar  gali tapti veiksminga 

priemonė gydant depresiją [5,63,107].  

Apibendrinant, kasdieninis fizinis aktyvumas teigiamai veikia kvėpavimo sistemą, 

širdies ir kraujagyslių sistemą, kaulų ir raumenų sistemą, palaiko būtiną energijos apykaitos 

balansą, didina kaulų tankį ir mineralizaciją, mažina širdies ir kraujagyslių ligų rizikos 

veiksnius: mažina padidintą gliukozės kiekį kraujyje bei padidėjusį didelio tankio lipidų.  
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2. TYRIMO METODIKA 

Tyrimo eiga ir metodai 
  

Tyrimo eiga: Tyrimas buvo atliktas 2021 metais, gegužės-rugsėjo mėnesiais. Atliktas 

kiekybinis (momentinis) tyrimas. Buvo apklausti 383 respondentai. Tyrimo imtis buvo 

pasirinkta naudojant tikslinės lizdinės imties sudarymo būdu. Tyrimui atlikti buvo taikoma 

anketinės apklausos metodas, kur respondentai vertino gyvensenos veiksnius ir psichinę 

sveikatą. 

Tyrimo metodai: Tikslui pasiekti atlikta mokslinės literatūros analizė, kiekybinis 

(momentinis) tyrimas, anketinė apklausa ir statistinė duomenų analizė. Gegužės mėnesį buvo 

atliktas bandomasis tyrimas, buvo apklausti tikimybinės lizdinės atrankos būdu Panevėžio 

rajono pagyvenę žmonės. Bandomajame tyrime buvo išdalintos ir atgal sugrįžo 17 anketos. 

Bandomajame tyrime dalyvavo motyvuoti pagyvenę (60-74 metų) Panevėžio rajono 

savivaldybės gyventojai, po bandomo tyrimo buvo adaptuoti keli anketos klausimai. 

Gegužės–rugsėjo mėnesiais buvo atliktas momentinis tyrimas, prieš tai gavus Bioetikos 

centro leidimą (žr. 2 priedą). Gegužės-rugsėjo mėnesiais, buvo apklausti pagyvenę motyvuoti 

Panevėžio rajono asmenys, kurie lankosi Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro organizuojamuose renginiuose bei Panevėžio rajono viešojoje bibliotekose bei 

apklausiami Panevėžio rajono Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai.  

 

Tyrimo tipas 
 

Empiriniam tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis (momentinis) tyrimas. 

Pasirinktas tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa (žr. 1 priedas).  

 

Tyrimo kontingentas 
 

Tyrime galėjo dalyvauti Panevėžio rajono Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) 

studentai, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose 

renginiuose bei Panevėžio rajono viešosiose bibliotekose apsilankę asmenys. Asmenys tyrime 

dalyvavo savanoriškai. Buvo išdalintos 450 anketos (atsako dažnis – 90,2 proc.), 23 anketos 

atmestos dėl atsakymų į klausimus trūkumo arba netinkamo užpildymo (patikslintas atsako 

dažnis – 85 proc.). Analizuotos tik pilnai užpildytos anketos, tyrime dalyvavo 383 respondentai 

(116 vyrai ir 267 moterys). 
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Tyrimo instrumentas 
 

Tyrimo uždavinių įgyvendinimui pasirinktas anketinės apklausos metodas 

(klausimynas). Anketa sudaryta naudojant 2 klausimynus: 1) Grabausko V. J. ir kt. 

bendraautorių sudarytu Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo, 2014 (Health 

Behaviour among Lithuanian Adult Population, 2014) klausimynu [116] ir 2) Drs. Robert L. 

Spitzer, Janet B. W. Williams, Kurt Kroenke ir jų kolegų patvirtintu edukaciniu ,,Pfizer Inc“ 

leidimu ir parengtu klausimynu: PHQ-9 ,,Paciento sveikatos klausimynas“ (angl. Patient 

Health Questionnaire, PHQ-9) [117]. Klausimynai yra laisvai prieinami internete ir leidžiami 

naudoti nepažeidžiant autorių teisių.  

Iš Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo klausimyno buvo naudojami 

pasirinkti 32 klausimai apie gyventojų amžių, šeiminę padėtį, išsilavinimą, sveikatos būklę, 

gyvenseną (rūkymą, alkoholinių gėrimų vartojimą, mitybą, fizinį aktyvumą, miegą ir kt.) bei 

autorės ir darbo vadovo adaptuotais klausimas apie ligas ir vartojamus vaistus. Psichinė 

sveikata buvo vertinama naudojant paciento sveikatos klausimynu-9 (PHQ-9). PHQ-9 

klausimynas sudarytas iš 9 klausimų, šiuo testu vertinami respondento depresijos simptomai. 

Klausimyno dalys. Anketą sudarė kelios dalys: 1) kreipinys į respondentą, kuriame 

suteikiama informacija apie atliekamą tyrimą, nurodomas tyrimo pavadinimas, užtikrinamas 

konfidencialumas, nurodoma, kad tyrimo duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais; 2) 

Nuo 1-9 kl. (klausimo) klausiama apie respondento demografinius duomenis (lytis, amžius, 

šeiminė padėtis, išsilavinimas), nuo 5-9 kl. apie sveikatą (ligas, sveikatos būklę, sveikatos 

negalavimus, vartojamus vaistus, depresiją; nuo 10-32 klausimai apie gyvensenos veiksnius 

(rūkymą, alkoholio vartojimą, fizinį aktyvumą, miegą ir kt.).  

PHQ-9 klausimyno testu depresija yra nustatoma, jeigu respondentas 5 punktus 

pažymėjo ,,daugiau nei pusė iš visų dienų“ bei vienas iš punktų buvo apie blogą nuotaiką ar 

anhedoniją. Arba kitu metodu, kai apskaičiuojama suminė balų suma ir kai nuo tam tikros 

sumos yra nustatoma depresija [117]. PHQ-9 klausimyne pateikiami 9 klausimai apie 

respondentui pasireiškiančius simptomus, kiekviename punkte, reikėjo pažymėti vieną 

atsakymą, kuris labiausiai nusako respondento simptomus per pastarąsias dvi savaites. 

Klausimų atsakymų variantai vertinami balais: 0 – visai nekamavo, 1 – keletą dienų, 2 – 

daugiau pusę iš visų dienų, 3 – beveik kiekvieną dieną. Taip pat gale klausimyno pateikiamas 

papildomas klausimas, kuris prašo įvertinti kaip klausiamojo pažymėti požymiai apsunkino jo 

kasdieninę asmeninę ir darbinę veiklą: ,,visai neapsunkino“, ,,šiek tiek apsunkino“, ,,labai 

apsunkino“, ,,ypač apsunkino.“ Pagal surinktų balų skaičių ir atsakymą į papildomą klausimą 
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galima vertinti depresinių simptomų sunkumą. Depresijos nustatymui naudojamas PHQ-9 

klausimynas, remiantis mokslinių tyrimų pateiktomis vertinimo ribomis [117,118]. PHQ-9 

klausimynas yra patikimas ir tai puiki priemonė vertinant depresiją [118,119], testas leidžia 

reikšmingai palyginti bendrus, kognityvinius ir somatinius depresijos simptomus [119]. PHQ-

9 klausimynas vertina paciento depresijos simptomus, norint ištirti didelės depresijos 

simptomus ir šio klausimyno jautrumas ir patikimumas yra įrodytas naujausiose meta analizės 

tyrimuose [120]. PHQ-9 klausimynas yra patikimas ir tai puiki priemonė vertinant depresiją 

[121], testas leidžia reikšmingai palyginti bendrus, kognityvinius ir somatinius depresijos 

simptomus [119]. Klausimynas interpretuojamas remiantis Fischer ir kolegų (2021) 

pateiktomis vertinimo ribomis, kai suskaičiuojama bendra suminė taškų suma [118,122]. 

Fischer su kolegomis (2021) mokslinėje meta analizėje nurodo klausimyno patikimumą bei 

vertinimo ribas, kai klausimyno suminė bendra suma: 0-4 balai – nėra depresijos požymių, 5-

9 – lengvi depresijos požymiai, 10-14 balų – vidutinės depresijos požymiai, 15-19 balų – 

vidutiniškai sunkios depresijos požymiai, 20-27 balai – sunkios depresijos požymiai [118]. 

Lietuvoje moksliniuose darbuose, taip pat taikytis tos pačios normos [122,123]. 

 

Tyrimo objektas: Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio amžiaus 

asmenų gyvensenos ypatumai ir sveikatos nusiskundimai. 

Tyrimo imties nustatymas. Empiriniam tyrimui buvo apskaičiuota imtis, remiantis 

V. I. Paniotto formule [124]:  

n =1/(∆2+1/N), kur 
jjj 

n – imties dydis 

∆ – leidžiamas paklaidos dydis . 

N – generalinis visumos dydis. 

Remiantis Panevėžio rajono savivaldybės pateikta 2020 m. naujausia statistika, 

Panevėžio rajone pagyvenusių žmonių buvo 8573, kad duomenys būtų pateikti tikslūs ir 

paklaida neviršytų 5 proc., pasikliaujamasis lygmuo 0,95, reikalinga buvo apklausti – 383 

respondentus, gyvenančius Panevėžio rajone, kai 1/(0,05x0,05+1/8573)=383. Gauti tyrimo 

duomenys atspindi realią situaciją ir reprezentatyviai atskleidžia Panevėžio rajono socialiai 

motyvuotų pagyvenusio amžiaus asmenų gyvensenos ypatumus ir jų sąsajas su sveikatos 

nusiskundimais.  

 
 

Duomenų analizės metodai 
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Statistinei duomenų analizei taikytas aprašomasis statistinės kiekybinės analizės 

metodas, kurio metu atlikta tyrimo duomenų analizė ir šios analizės rezultatų įvertinimas. 

Statistinė duomenų analizė atlikta SPSS 23.0  programa (angl. Statistical Package for the Social 

Sciences). Apibendrinti tyrimo duomenys ir analizės rezultatai pateikiami paveiksluose ir 

lentelėse, grafiniam duomenų vaizdavimui atlikti buvo naudota Microsoft Office Excel (2020) 

programa.  

Analizuojant duomenis buvo skaičiuojamas aprašomosios charakteristikos – duomenų 

absoliutūs skaičiai (n), pasiskirstymas procentais (proc.). Tyrime apskaičiuotas standartinis 

nuokrypis (SN), aritmetinis vidurkis (M), rangų vidurkis, mažiausia (min.) ir didžiausia (max) 

reikšmė, moda (Mo), mediana. Skirtumus tarp grupių vertinti pasirinkti neparametriniai testai: 

chi-kvadrato (χ²) testas ir z testas su Bonferroni korekcija. Dviejų kintamųjų priklausomybės 

vertinimas atliktas naudojant Pirsono (angl. Pearson) koreliacijos koeficientą (r), rodiklių ryšių 

stiprumas įvertintas pagal 1 lentelę. Neparametriniams požymiams vertinti taikytas naudotas 

Mann-Whitney (U) kriterijus, kai lyginamos dvi nepriklausomos imtys. Gauti rezultatai 

laikomi statistiškai reikšmingi, kai p<0,05. 

Kūno masės indeksas apskaičiuotas pasiremta matematine formule, kai asmens svorį 

(kg) padalinus iš asmens ūgio (m), pakelto kvadratu: KMI= svoris (kg)/ūgis (m2). KMI 

klasifikacija: kai 18,5 – kūno svoris per mažas, nuo 18,5-24,9 – normalus, nuo 25-29,9 – 

antsvoris, nuo 30 ir daugiau – nutukimas.  

 1 lentelė. Koreliacijos koeficientų reikšmių skalė 
 

Ryšio stiprumas Koreliacijos koeficiento reikšmė 
Labai stiprus ryšys Nuo -1,0 iki -0,9 ir nuo 0,9 iki 1,0 
Stiprus ryšys Nuo -0.9 iki -0,7 ir nuo 0,7 iki 0,9 
Vidutinis ryšys Nuo -0,7 iki -0,4 ir nuo 0,4 iki 0,7 
Silpnas ryšys Nuo -0,4 iki -0,2 ir nuo 0,2 iki 0,4 
Labai  silpnas ryšys Nuo -0,2 iki 0 ir nuo 0 iki 0,2 
Koreliacijos nėra 0 

 

Tyrimo etika 
 

Tyrimui atlikti buvo gautas LSMU Bioetikos centro leidimas (2021-05-12 Nr. BEC-

GM(M)-123) (2 priedas). Tyrimui atlikti buvo gauti raštiški Panevėžio rajono švietimo centro 

direktorės leidimas (3 priedas), Panevėžio rajono viešosios bibliotekos (4 priedas) ir Panevėžio 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (5 priedas) leidimai.  

Atliekant tyrimą buvo vadovautasi K.Kardelio (2016) pateiktais etikos principais: 

Savanoriškumo – tiriamieji tyrime dalyvavo tik savanoriškai. Informatyvumo – tyrėjas 
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atskleidė tiriamiesiems tyrimo tikslą, uždavinius, atsakė į visus su tyrimu susijusius klausimus. 

Geranoriškumo – tiriamiesiems buvo suteiktas laisvas pasirinkimas dalyvauti tyrime. 

Konfidencialumo – tyrėjas užtikrino iš tiriamojo ir apie tiriamąjį gautos informacijos 

konfidencialumą. Privatumo – tyrėjas užtikrino tiriamųjų anonimiškumą. Informacija 

baigiamajame magistrantūros darbe buvo pateikta apibendrinta, nepažeidžaiant privatumo 

principo [124]. 

Tyrimas buvo atliekamas nepažeidžiant etikos principų, tyrimo dalyviams buvo 

suteikta informacija apie tyrimą, nurodant tyrimo tikslą, tyrėjo funkcijas, galimybę susipažinti 

su tyrimo rezultatais. Buvo informuojama, jog bus išsaugotas jų anonimiškumas ir 

konfidencialumas, tyrimo duomenys bus pristatomi apibendrintai. Dalyvavimas tyrime buvo 

savanoriškas. 
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3. TYRIMO REZULTATAI 

3.1. Tyrimo dalyviai ir jų charakteristika 

Tyrime dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenantys socialiai motyvuoti 

pagyvenę 383 respondentai, nuo 60-74 m., respondentų vidurkis 65,92 metai (SN=4,365) (žr. 

3.1.1. lentelė).  

3.1.1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių socialinę-demografinę charakteristiką 
 

 Charakteristikos N 𝑿 min max  ±SN 

  

Viso: 383 
Moterys: 267 
Vyrai: 116 

65,92 60 74 4,365 

Amžius Proc. N Mediana 
60-66 58,5 224 65 
67-74 41,5 159 

Išsilavinimas Proc. N 
Nebaigtas vidurinis 15,4  59 
Vidurinis 22,5  86 
Aukštasis 62,1  238 
Šeiminė padėtis Proc. N 
Vedęs/ištekėjusi arba gyvena 
nesusituokę 55,6 213 

Nevedęs/netekėjusi, 
išsiskyręs (-usi) arba našlys  
(-ė) 

44,4 170 

 

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį netolygus, buvo apklaustos 267 moterys ir 116 

– vyrai (žr. 3.1.1 lentelė; 6 priedo 6.5 pav.) Didesnė procentinė dalis moterų, šiame tyrime 

aiškinama tuo, kad moterys yra labiau motyvuotos nei vyrai. Taip pat moterys dažniau lankosi 

Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės biuro organizuojamuose renginiuose, lanko 

Trečiojo amžiaus universitetą ,,TAU“ bei daugiau motyvuotų moterų apsilanko bibliotekose.  

Respondentų pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį atskleidė, kad 213 (55,6 proc.) 

respondentų gyvena su antromis pusėmis, dauguma vyrų vedę, moterys – ištekėjusios. Likusi 

dalis apklaustųjų 170 (44,4 proc.), teigia, kad yra nevedę/netekėjusios arba yra išsiskyrę ar tapę 

našliu (-e) (žr. 3.1.1. pav.). 

Analizuojant respondentų pasiskirstymą pagal išsilavinimą, nustatyta, kad didžioji dalis 

apklausoje dalyvavusių respondentų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą 62,1 proc. (n=238), 22,5 

proc. (n=86) – vidurinį, mažiausia dalis yra nebaigę vidurinio išsilavinimo 15,4 proc.(n= 59) 

(žr. 3.1.1 lentelė, 6 priedo 6.7. pav.).  
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Apibendrinant, tyrime dalyvavo daugiau motyvuotų moterų, nei vyrų, iš jų 267 moterys 

ir 116 vyrai. Respondentų amžiaus vidurkis 65 m. Didžioj dalis 213 (55,6 proc.) respondentų 

gyvena su antromis pusėmis ir dauguma vyrų vedę, moterys – ištekėjusios. Likusi dalis 

apklaustųjų 170 (44,4 proc.), yra nevedę/netekėjusios arba yra išsiskyrę ar tapę našliais. 

Analizuojant respondentų pasiskirstymą pagal išsilavinimą, nustatyta, kad didžioji dalis 

apklausoje dalyvavusių respondentų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, mažiausia dalis yra 

nebaigę vidurinio išsilavinimo. 

3.2. Gyvensenos veiksniai 

Šioje dalyje vertinti pagyvenusių žmonių mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių 

ypatumai. Respondentų buvo domimasi ar visada pusryčiauja. Nustatyta, kad daugiau nei trys 

ketvirtadaliai moterų (78,3 proc., n=209) bei vyrų (79,3 proc., n=92) pusryčiauja. Nustatyta, 

kad tik maža dalis respondentų nevalgo pusryčių (žr. 3.2.1. pav.) 

 
χ²=0,051; lls=1; p=0,821;  

 
3.2.1. pav. Respondentų pusryčių valgymo dažnis proc., lyties grupėse (n=383) 

 
Diagrama rodo, statistiškai patikimą rezultatą lyginant vyrų ir moterų požiūrį į sveiko 

maitinimosi svarbą (χ²=26,709; lls=2; p=0,0001). Daugiau nei pusei (52,4 proc.) moterų sveikai 

maitintis yra labai svarbu (p=0,0001). Daugiau nei trečdaliui (38.6 proc.) vyrų  sveikai maitintis 

nei svarbu nei nesvarbu (p=0,0001). 28, 5 proc. vyrų ir 9 proc. moterų teigia, kad sveikai maitintis 

visiškai nesvarbu. Apibendrinant, galima teigti, kad moterims sveikai maitintis yra svarbiau nei vyrams 

(žr. 3.2.2. pav.). 
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χ²=26,709; lls=2; p=0,0001; 

3.2.2. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas( proc.) pagal svarbą sveikai maitintis, 
(n=383) 

 
Pastebėta, kad reikšmingai dažniau vartojantiems mėsą (jautieną, kiaulieną, avieną) 

daugiau nei trečdaliui (35,3 proc., n=102) respondentų yra nustatytas nutukimas ar antsvoris, 

lyginat su mažesnį kūno masės indeksą turinčiais respondentais (22,3 proc., n=21) (p=0,049). 

Taip pat per didelį kūno svorį (22,5 proc., n=65) turi tie, kad dažniau valgė virtas bulves, 

lyginant su mažesniu kūno svoriu (29,8 proc., n=28) (p=0,0123). Vertinant respondentų 

pasiskirstymą pagal mitybos įpročius nustatyta, kad beveik pusė respondentų, kurie turi per 

mažą kūno svorį ar normalų kūno svorį iš jų beveik pusė (48,9 proc., n=46) respondentų, 

dažniau vartojo raugintus pieno produktus (varškę, jogurtą, kefyrą ir kt.), lyginant su antsvorį 

ar nutukimą turinčiais respondentais, iš kurių trečdalis (33,9 proc., n=98) šiuos produktus 

vartoja rečiau (p=0,031). Taip pat statistiškai reikšmingi ryšiai stebimi tarp šviežių daržovių 

suvartojimo (p=0,025). Nustatyta, kad dažnesnis šviežių daržovių vartojimas yra susijęs su 

mažesniu KMI. Didesnį kūno masės indeksą (antsvorį ar nutukimą) turi tie, kurie šviežių 

daržovių suvartoja reikšmingai mažiau (64 proc., n=185), lyginant su mažesniu KMI (per 

mažas arba normalus) (76,6 proc., n=21), p<0,05. (žr. 3.2.1 lentelė). 

Galime teigti, kad daugiau respondentų turintys mažesnį kūno svorį ar tie kurie yra 

normalaus kūno svorio, dažniau vartojo raugintus pieno produktus, daugiau šviežių daržovių ir 

rečiau valgė raudonos mėsos produktus. Tie kurie rečiau vartojo raugintus pieno produktus, bei 

dažniau valgė raudonos mėsos produktus dažniau yra nutukę ar turintys antsvorį.  
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3.2.1. lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal mitybos įpročius 3-7 dienas per 

savaitę ir kūno masės indeksą, proc. 

Mitybos įpročiai 
(3-7 dienas per savaitę) N 

Svorio grupė, n (proc.) 

p 

Per mažas 
ir 

normalus  
kūno 
masės 

indeksas 

Antsvoris/ 
nutukimas 

Virtos bulvės 93 28 (29,8) 65 (22,5) χ²=4,196;lls=2; p=0,0123 
Keptos bulvės (ne traškučius) 20 5 (5,3) 15 (5,2) χ²=0,046; lls=2; p=0,978 
Ryžiai ar makaronai 44 9 (9,6) 35 (12,1) χ² =1,379, lls=2, p=0,502 
Košės arba dribsniai 74 23 (24,5) 51 (17,6) χ² =2,176, lls=2, p=0,337 
Fermentinis sūris (geltonas) 64 15 (16) 49 (17) χ²=0,424, lls=2, p=0,809 
Varškės sūris (baltas) 105 26 (27,7) 79 (27,3) χ²=0,786, lls=2, p=0,675 
Kiti pieno produktai (varškė, 
jogurtas, kefyras ir kt.|) 144 46 (48,9) 98 *(33,9) χ² =6,965, lls=2, p=0,031 

Vištiena 105 27 (28,7) 78 (27) χ²=0,107, lls=2, p=0,948 
Žuvis 51 16 (17) 35 (12,1) χ²=1,667, lls=2, p=0,434 
Mėsa (jautiena, kauliena, 
aviena ir kt.) 123 21 (22,3) 102* (35,3) χ² =5,654, lls=2, p=0,049 

Mėsos produktai (dešros, 
kumpiai ir kt.) 99 22 (23,7) 76 (26,6) χ²=0,990, lls=2, p=0,609 

Šviežios daržovės 257 21 (76,6) 185* (64) χ²=7,371, lls=2, p=0,025 
Kitokias (virtos, 
konservuotos) daržovės 83 22 (23,4) 61 (21,1) χ² =0,254, lls=2, p=0,881 

Šviežūs vaisiai ar uogos 198 57 (60,6) 141 (49,3) χ² =4,073 lls=2, p=0,131 
Konditeriniai gaminiai 82 25 (26,9) 57 (19,9) χ² =2,098, lls=2, p=0,350 
Saldainiai ar šokoladas 80 27 (28,7) 53 (18,3) χ² =4,903, lls=2, p=0,086 
Kiaušiniai 144 39 (41,9) 105 (36,7) χ² =1,893, lls=2, p=0,388 
Limonadas, Coca-cola ir pan. 15 7 (7,4) 8 (2,8) χ²=4,256, lls=2, p=0,119 
Greitas maistas (mėsainiai, 
kebabai, picos ir pan.) 7 2 (2,1) 5 (1,7) χ²=1,072, lls=2, p=0,585 

p*<0,05, lyginant kūno masės indekso rodiklius (z testas su Bonferonni korekcija) 
 

Tyrimo metu buvo nustatytas reikšmingas ryšys tarp riebalų vartojimo rūšies ruošiant 

maistą ir lyties (χ²=18,920; lls=4; p=0,001). Reikšmingai dažniau vyrai nei moterys maisto 

ruošimui dažniausiai nevartoja aliejų, atitinkamai 73,8 proc. ir 61,2 proc. beveik kas penktas 

respondentas vartojo sviestą, atitinkamai 15 proc. ir 20,7 proc. (p=0,001). Nustatyta, 3,8 proc. 

moterys dažniau ruošiant maistą nevartoja jokių riebalų, kai tokių vyrų nebuvo nustatyta. 5,2 

proc. vyrų ir reikšmingai mažiau 0,7 proc. moterų. (p=0,001). 6,7 proc. moterų reikšmingai 

mažiau naudoja taukus, nei 12,9 proc. vyrų. Atskleista, kad tiek vyrai, tiek moterys maisto 

ruošimui dažniausiai vartojo aliejų, moterys rečiausiai naudoja margariną, vyrai gamindami 

nenaudoja jokių riebalų. (žr. 3.2.3. pav.) 



 51 

 
χ²=18,920; lls=4; p=0,001 

3.2.3. pav. Riebalų vartojimo palyginimas, ruošiant maistą (proc.) tarp vyrų ir moterų 
(n=383), p*<0,05, lyginant vyrus ir moteris (z testas su Bonferonni korekcija) 

 
Tyrimo metu nebuvo nustatyta reikšmingo ryšio tarp riebalų vartojimo rūšies ruošiant 

maistą ir skirtingų amžiaus grupių (χ²=9,414; lls=4; p=0,052) (žr.6 priedo 6.3 pav.). Mann-

Whitney U kriterijus parodė reikšmingą skirtumą lyginat riebalų vartojimą, ruošiant maistą tarp 

skirtingų amžiaus grupių (p=0,006). Pažvelgus į rangų vidurkius matyti, kad 67-74 m. 

respondentai dažniau naudoja riebalus ruošiant maitą, rangų vidurkis yra 207,04, 60-66 m. – 

181,33. (žr. 3.2.2. lentelė). 

 

3.2.2. lentelė. Riebalų vartojimo palyginimas, ruošiant maistą (proc.) tarp skirtingų 

amžiaus grupių, (Mann-Whitney U kriterijus, kai p< 0, 05) 

 N Rangų 
vidurkis p 

Amžius   
0,006 60-66 m. 224 181,33 

67-74 m. 159 207,04 
 

Nustatytas statistiškai patikimas ryšys tarp vyrų ir moterų sviesto tepimo ant duonos 

(χ²=26,816; lls=4; p=0,0001). Nustatyta, kad reikšmingai dažniau sviestą tepa moterys nei 

vyrai, iš jų didžioji dalis moterų (70,4 proc., n=188) ir beveik pusė vyrų (47,4 proc. n=55) ant 

duonos tepa sviestą. Dažniau margariną naudoja vyrai (23,3 proc., n=27), lyginant su 

statistiškai reikšmingai mažiau moterų vartojančių margariną (7,5 proc., n=20). Pastebėta, kad 

apklausos dalyviai rečiau renkasi tepti ant duonos tepų riebalų mišinį, rečiausiai – taukus, likusi 

dalis respondentų pažymi, kad jokių riebalų nevartoja (žr. 3.2.4. pav.) 
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χ²=26,816; lls=4; p=0,0001; 

3.2.4. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas (proc.) pagal riebalų vartojimo dažnumą, 
tepant ant duonos (n=383) p*<0,05, lyginant vyrus ir moteris (z testas su Bonferonni korekcija) 

 
Nebuvo nustatyta statistiškai patikimo ryšio tarp fizinio aktyvumo dažnio ir riebalų 

vartojimo ruošiant maistą (χ²=4,941; lls=4; p=0,293) (žr. 6 priedo 6.4 pav.) 

Toliau respondentų buvo klausiama ,,ar papildomai dedate druskos į paruoštą maistą,“ 

šiuo klausimu buvo siekiama išsiaiškinti apie pridėtinio druskos vartojimą. Nustatytas 

statistiškai reikšmingas ryšys tarp moterų ir vyrų druskos vartojimo pasirinkimų: ,,niekada“ , 

,,kai trūksta druskos“, ,,beveik visada net neragavus“ (žr. 3.2.5. pav.). Nustatyta, kad du 

trečdaliai respondenčių (67, 4 proc., n=180) ir respondentų (62,1 proc., n=72) teigia, kad deda 

papildomai druskos į paruoštą maistą. Niekada druskos nededa 26,6 proc. (n=71) moterų ir 

24,1 (n=28) vyrų. Diagrama rodo, kad daugiau nei dešimtadalis (13,8 proc., n=16) vyrų ir 

reikšmingai mažiau nei dešimtadalis moterų (6 proc., n=6) papildomai druskos į patiekalus 

naudoja net neragavus maisto. Ir tik maža dalis respondentų niekada nededa papildomai 

druskos, moterų – 26,6 proc. (n=71) ir 24,1 proc. vyrų. Taigi tiek moterys, tiek vyrai dažnai 

naudoja papildomai druskos į maisto patiekalus.  
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χ²=6,429; lls=2; p=0,040 

3.2.5. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas (proc.) pagal pridėtinės druskos vartojimo 
dažnumą (n=383),*p<0,05 (z testas su Bonferonni korekcija 

 
Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp fizinio aktyvumo dažnio ir druskos 

vartojimo (χ²=6,809; lls=2; p=0,033). 66,5 proc. fiziškai aktyvūs, tiek 65 proc. fiziškai pasyvūs 

respondentai druską vartoja tada kai jos trūksta (p=0,033). Beveik visada net neragavus –

daugiau nei dešimtadalis fiziškai pasyvių (12 proc.) ir mažiau nei dešimtadalis (5 proc.) 

respondentų (p=0,033). Panašiai pasiskirstė 28.5 proc. fiziškai aktyvūs ir 23 proc. fiziškai 

pasyvūs respondentai, o likusi dalis – druskos papildomai niekada nevartoja (p=0,033) (žr. 

3.2.6. pav.). Apibendrinat galima teigti, kad tiek fiziškai aktyvūs, tiek mažiau aktyvūs 

respondentai papildomai druskos nevengia vartoti į paruoštą maistą. 

 
χ²=6,809; lls=2; p=0,033 

3.2.6. pav. Pridėtinės druskos vartojimo dažnumas (proc.) pagal fizinį aktyvumą 
(n=383) 

 
Vėliau respondentų buvo klausiama apie vaistų vartojimą: ,,ar vartojote per praėjusią 

savaitę (7 dienas) vaistus (tabletes, kapsules ir kt.)“ Pagal 3.2.3 lentelės duomenis matome, kad 

dažniausiai respondentai nurodo vartojantys vaistus mažinančius kraujospūdį (n=208), antroje 

vietoje pagal dažnumą – vitaminus, papildus ir kitas mineralines medžiagas ar mikroelementus 
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(n=144), trečioje vietoje respondentai nurodo – mažinančius cholesterolio kiekį (n=93). 

Daugiau nei pusė (54,5 proc.) respondentų vaistus vartojo mažinančius kraujospūdį. 

Vitaminus, papildus, mineralines medžiagas ar mikroelementus kiek daugiau nei trečdalis 

(37,8 proc.), beveik ketvirtadalis (24,3 proc.) – mažinančius cholesterolio kiekį. Lentelės 

rezultatai rodo, kad rečiausiai leidosi insuliną (2,1 proc.). Galime daryti išvadą, kad vaistų 

vartojimas tarp pagyvenusių asmenų yra ypač populiarus ir tik labai maža dalis respondentų 

vaistų nevartojo visiškai per praėjusią savaitę.  

 

3.2.3. lentelė. Vaistų vartojimas per praėjusią savaitę, proc., n 
Teiginiai Proc. N 

Mažinančius kraujospūdį 54,5 208 
Vitaminus, papildus, mineralines 
medžiagas ar mikroelementus 37,8 144 
Mažinančius cholesterolio kiekį kraujyje 24,3 93 
Nuo sąnarių skausmo 19,8 76 
Nuo galvos skausmo  16,4 63 
Nuo uždegimo 13,1 50 
Raminamuosius vaistus 12,5 48 
Nuo kosulio 4,2 16 
Kitus gliukozės kiekį kraujyje 
mažinančius vaistus 3,4 13 
Insuliną 2,1 8 

 

Vėliau buvo domimasi apie alkoholio vartojimą. Analizuojant respondentų alkoholio 

vartojimą buvo klausiama, kaip dažnai renkasi vartoti alų. Nustatytas statistiškai patikimas 

ryšys tarp vyrų ir moterų alkoholio vartojimo (χ²=79,397; lls=2; p=0,0001). Vyrai dažniau nei 

moterys vartojo alų: 1-7 kartus per savaitę daugiau nei vienas ketvirtadalis (27,6 proc., n=32) 

vyrų ir  reikšmingai mažiau moterų (3,4 proc., n=9) geria alų (p=0,0001). Net pusę respondentų 

vyrų (50 proc., n=58) ir daugiau nei trečdalis moterų (31,8 proc., n=85) alų gėrė 2-3 kartus per 

savaitę. Beveik du trečdaliai (64,8 proc., n=173) reikšmingai dažniau pasisakiusių moterų ir tik 

daugiau nei vienas penktadalis (22,4 proc., n=26) vyrų niekada negeria alaus (p=0,001) (žr. 

3.2.7. pav.). Galime taip pat daryti prielaidą, kad alaus vartojimas dažnesnis tarp vyrų, lyginant 

su moterimis. 
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χ²=79,397; lls=2; p=0,0001 

3.2.7. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas (proc.) pagal alaus vartojimo dažnį 
(n=383), *p<0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 

 
Taip pat nustatytas statistiškai patikimas ryšys tarp vyrų ir moterų vyno vartojimo 

(χ²=14,910; lls=2; p=0,001). Nustatyta, kad moterys statistiškai reikšmingai dažniau geria vyną 

nei vyrai, iš jų daugiau nei pusė (56,2 proc.) moterų ir daugiau nei trečdalis (35,3 proc.) vyrų 

vyną geria 2-3 kartus per mėnesį (p=0,001). Tolygiai pasiskirstė tiek moterys, tiek vyrai 

nurodydami, kad vyną geria 1-7 kartus per savaitę. Mažiau nei du trečdaliai (59,5 proc.) vyrų 

ir reikšmingai dažniau daugiau nei trečdalis moterų (38,6 proc.) teigia, kad vyno niekada 

negeria (p=0,001) (žr. 3.2.8. pav.). Galime daryti prielaidą, kad vyno vartojimas, dažnesnis 

tarp moterų, lyginant su vyrais. 

 
χ²=14,9010; lls=2; p=0,001 

3.2.8. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal vyno vartojimo dažnį, proc.(n=383), 
*p<0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 
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Respondentų taip buvo teirautasi apie stipriųjų gėrimų vartojimą, nustatytas statistiškai 

patikimas ryšys lyginant vyrų ir moterų atsakymų pasirinkimus (χ²=28,809; lls=2; p=0,0001). 

Nustatyta, kad 2-3 kartus per mėnesį statistiškai rečiau moterys (49,4 proc.) nei vyrai (75 proc.) 

vartoja stipriuosius gėrimus. Atskleista, kad mažiau nei dešimtadalis (7,8 proc.) vyrų ir moterų 

(4,5 proc.) vartoja 1-7 kartus per savaitę (p=0,0001). Reikšmingai mažiau 46,1 proc. 

respondenčių ir beveik penktadalis (17,2 proc.) respondentų pažymi, kad stipriųjų gėrimų 

nevartoja (p=0,0001) (žr. 3.2.9. pav.). Pastebėta, kad tiek vyrai, tiek moterys vartoja 

stipriuosius gėrimus. Stipriuosius gėrimus kiek dažniau vartoja vyrai nei moterys. 

 
χ²=28,809; lls=2; p=0,0001 

3.2.9. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal stipriųjų gėrimų vartojimo dažnį, 
proc.(n=383),*p<0,05 (z testas su Bonferonni korekcija 

 
Vėliau buvo domimasi apie rūkymą, buvo lyginamas rūkymas/nerūkymas su 

išsilavinimu, tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta (χ² =3,196, lls=2, 

p=0,202) (žr. 6 priedo 6.1 pav.)  

Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp rūkymo dažnumo ir aukštojo 

išsilavinimo (p=0,0001). Matyti, kad statistiškai dažniau aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys 

nerūko (83,2 proc., n=198), lyginant su viduriniu (72,1 proc., n=62) bei nebaigtu viduriniu 

(54,3 proc., n=32) išsilavinamu. Nustatyta, kad didžiausia dalis, kurie rūko kasdien yra nebaigę 

vidurinio išsilavinimo (23,7 proc., n=14), vėliau pagal dažnumą pasiskirstė vidurinį – (17,4 

proc., n=15) bei rečiausiai – aukštąjį  išsilavinimą (10,9 proc., n=26) turintys respondentai. 

Atskleista, kad aukštesnio išsilavinimo asmenys dažniau nerūko, lyginant su žemesniu 

išsilavinimu (žr. 3.2.10. pav.) 
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Vėliau buvo ieškoma sąsajų tarp respondentų rūkymo seniau ir išsilavinimo, 

respondentų buvo klausiama ar jie apskritai kažkada rūkė, tačiau reikšmingų skirtumų nebuvo 

nustatyta (6 priedo 8.8 pav.). 

 
χ²=26,084; lls=6; p=0,0001 

3.2.10. pav. Respondentų rūkymo dažnis (proc.) išsilavinimo grupėse (n=383), 
p*<0,05, (z testas su Bonferonni korekcija) 

 
Vėliau buvo vertinamas fizinis aktyvumas, buvo siekiama išsiaiškinti kaip dažnai 

respondentai užsiima aktyvia fizine veikla, bent 30 min. laisvalaikio metu (sportuoja, bėgioja, 

važiuoja dviračiu, dirba sode ir pan.), taip kad suprakaituotų, pagreitėtų kvėpavimas, širdies 

susitraukimų dažnis.  

Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp vyrų ir moterų fizinio aktyvumo 

pasiskirstymo laisvalaikio metu (χ²=15,997; lls=6; p=0,0014). Daugiausiai moterų fiziškai 

aktyvios 2-3 kartus per savaitę (22,8 proc., n=61), o vyrai vienodai dažnai pasiskirstė tarp 

fizinės veiklos kasdien (23,3 proc., n=27) ar negalėjimo mankštintis dėl ligos (23,3 proc., n=27) 

(p=0,0014). Pastebėta, kad kasdien fizine veikla dažniau užsiima vyrai (23,3 proc., n=27), nei 

moterys (18 proc., n=48) (p=0,0014). Atskleista, kad moterys 2-3 kartus per savaitę dažniau 

yra fiziškai aktyvesnės  (22,8 proc., n=61) nei vyrai (20,6 proc., n=24). Kartą per savaitę 

daugiau nei dešimtadalis moterų (14,2 proc., n=38)  renkasi fizinę veiklą bei mažiau nei 

dešimtadalis vyrų (8,6 proc., n=10). 2-3 kartus per mėnesį labai panašiai pasiskirstė fizinis 

aktyvumas tarp vyrų (7,8 proc., n =9) ir tarp moterų (7,5 proc., n=20). Pastebima, kad tik kelis 

kartus per metus reikšmingai rečiau sportuoja net 15,4 proc. (n=41) moterų ir 7,8 proc. vyrų 

(n=9). Niekada laisvalaikiu nesimankština dėl ligos ar neįgalumo reikšmingai rečiau moterys 

(10,9 proc., n=29) nei vyrai (23,3 proc., n=27) (žr. 3.2.11. pav.). 
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χ²=15,997; lls=6; p=0,0014 

3.2.11. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo dažnį laisvalaikio 
metu, proc.(n=383, p*< 0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 

 
Vėliau buvo lyginamas fizinio aktyvumo dažnis su valgymo įpročiais. Nustatytas 

statistiškai reikšmingas ryšys tarp fizinio aktyvumo dažnio ir valgymo skubant (χ²=11,737; 

lls=4; p=0,019). Atskleista, kad daugiau nei trečdalis tiek fiziškai aktyvūs (37 proc.), tiek mažai 

aktyvūs (37,7 proc.) respondentai kartais valgo skubėdami, mažiausia dalis teigia, kad visada 

valgo skubėdami. Tik kiek daugiau nei penktadalis (20,5 proc.) fiziškai aktyvių bei kiek mažiau 

nei dešimtadalis (9,8 proc.) fiziškai pasyvių respondentų niekada nevalgo skubėdami 

(p=0,019) ( žr. 3.2.12 pav.). 

 
χ²=11,737; lls=4; p=0,019 

3.2.12. pav. Valgymas skubant (proc.) palyginimas su fiziniu aktyvumo 
dažniu.(n=383) 
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Tolesniais tyrimo klausimais buvo siekiama sužinoti kiek laiko per įprastinę darbo 

dieną respondentai sėdi (prie darbo stalo, važiuodami transporto priemone, svečiuose, 

namuose, skaitydami arba žiūrėdami televizorių). Apskaičiuotas vidurkis atskleidė, kad per 

dieną respondentai sėdi apie 5,33 val. (n=383). Nustatyta, kad minimalus sėdėjimo laikas buvo 

1 val., maksimalus – 12 val. (SD=2,529). Vėliau buvo siekiama sužinoti kiek laiko 

respondentai praleidžia sėdėdami savaitgalį, apskaičiuotas vidurkis, kad per dieną respondentai 

sėdi apie 5,21 val. (n=383). Nustatyta, kad trumpiausias sėdėjimo laikas savaitgaliais buvo 1 

val., ilgiausias – 15 val. (SD=2,739) ( žr. 3.2.4. lentelė).  

Taip pat respondentų buvo klausiama kiek vidutiniškai laiko respondentai miega per 

parą, nustatyta, kad trumpiausias miego laikas buvo 1 val., ilgiausias – 10 val. (SD=1,28). 

Apskaičiuotas vidurkis, kad per dieną respondentai miega apie 7,31 val. (n=383) ( žr. 3.2.4 

lentelė). 

 
3.2.4. lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal sėdėjimo laiką (įprastinę darbo 

dieną, savaitgalį) su miego higiena, val. 
 

Teiginiai M N Minimalus 
laikas (val.) 

Maksimalus 
laikas (val.) ±SN 

Sėdėjimo laikas per darbo 
dieną 5,33 383 1 12 2,529 

Sėdėjimo laikas savaitgalį 5,21 383 1 15 2,739 
Miegojimo laikas 7,31 383 1 10 1,28 
 
Ieškant sąsajų tarp fizinio aktyvumo dažnio pasiskirstymo ir fizinio pajėgumo 

vertinimo, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai (χ²=71,607; lls=6; p=0,0001) (žr. 3.2.13. 

pav.). Beveik pusė respondentų (43 proc., n=68) savo fizinį pajėgumą vertina gerai, beveik 

dešimtadalis (9,9 proc., n=8) vertina – blogai, kurie fiziniu aktyvumu užsiima reguliariai (4-7 

kartus per savaitę. Vertinant respondentų fizinį aktyvumą 1-3 kartus per savaitę, nustatyta, kad 

beveik ketvirtadalis (24,7 proc., n=20) respondentų savo sveikatą vertina, kaip blogą, lyginant 

su statiškai reikšmingai skirtingu pasirinkimu, kai daugiau nei trečdalis (36,8 proc., n=53) – 

patenkinamai arba gerai (38 proc., n=60). Nustatyta, kad beveik šeštadalis (17,1 proc., n=27) 

yra fiziškai mažiau aktyvūs, sportuoja rečiau kaip 3 kartus per savaitę ar tik kelis kartus per 

metus ar net rečiau, tačiau savo fizinį pajėgumą vertina, kaip gerą. Nustatyta, kad 20,1 proc. 

statistiškai reikšmingai daugiau respondentų savo fizinį pajėgumą vertina tik patenkinamai ir 

likusi dalis 28,4 proc. – blogai. Pastebima, 1,9 proc. respondentų, kurie negali mankštintis dėl 
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ligos ar invalidumo savo sveikatą vertina gerai. Statistiškai reikšmingai daugiau 16 proc. 

(n=23) – fizinį pajėgumą vertina patenkinamai ir didžioji dalis (37 proc., n=30) kaip blogą. 

 
χ²=71,607; lls=6; p=0,0001 

3.2.13. pav. Respondentų, fizinio aktyvumo pasiskirstymo dažnumo lyginimas su 
fizinio pajėgumo vertinimu (n=383), *p<0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 
 
Buvo ieškoma miego sąsajų su fiziniu aktyvumu, laisvalaikio metu, kai respondentai 

mažiausiai 30 min. yra fiziškai aktyvūs, tačiau reikšmingų skirtumų nenustatyta (χ²=7,064; 

lls=4; p=0,133) (žr.6 priedo 6.2 pav. ir 6.15. lentelė). Buvo nustatytas statistiškai patikimas 

ryšys tarp fizinio aktyvumo dažnumo ir palankios mitybos padidintų produktų vartojimo. 

Nustatyta, kad košes arba dribsnius (χ²=7,468; lls=2; p=0,024), varškės sūrį (χ²=7,372; lls=2; 

p=0,025), šviežius vaisius ir uogas (χ²=34,579; lls=2; p=0,0001) statistiškai reikšmingai 

dažniau vartoja fiziškai aktyvūs respondentai. O vištieną (χ²=14,129; lls=2; p=0,001), žuvį 

(χ²=6,230; lls=2; p=0,044) statistiškai reikšmingai dažniau vartojo fiziškai pasyvesni žmonės 

(žr. 3.2.5. lentelė.).  

3.2.5. lentelė. Palankios mitybos sąsajos su fiziniu aktyvumo dažniu, proc. (n) 

  Fizinio aktyvumo 
pokytis, proc.(n.) 

p Palankios mitybos įpročiai 
(padidintas vartojimas) 

Fiziškai 
aktyvūs 

Fiziškai 
pasyvūs 

Košes arba dribsnius 23,5 (47) 14,8 (27) χ²=7,468, lls=2, p=0,024 
Varškės sūris (baltas) 28 (56) 26,8 (49) χ²=7,372, lls=2, p=0,025 
Vištiena 20,5 (41) 35 (64) χ²=14,129, lls=2, p=0,001 
Žuvis 13 (26) 13,7 (25) χ²=6,230, lls=2, p=0,044 
Šviežius vaisius ir uogas 65 (130) 37,2 (68) χ²=34,579, lls=2, p=0,0001 

 

Buvo ieškoma sąsajų ir tarp nepalankios mitybos ir fizinio aktyvumo, tačiau 

reikšmingas skirtumas stebimas tik tarp saldžių gėrimų vartojimo (limonadas, Coca-Cola ir 
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pan.) (χ²=6,230; lls=2; p=0,044). Nustatyta, kad maža dalis fiziškai aktyvių respondentų 

dažniau vartojo daug cukraus turinčius gėrimus, lyginant su fiziškai pasyviais  respondentais 

(žr. 6 priedo 6.16 lentelė). 

Taip pat nustatytas statistiškai patikimas ryšys tarp fiziškai aktyvių ir fiziškai pasyvių 

respondentų ir riebalų vartojimo (χ²=20,206; lls=4; p=0,0001) (žr. 3.5.14. pav.). Nustatyta, kad 

tiek fiziškai aktyvūs, tiek pasyvūs respondentai dažniausiai naudoja sviestą. 65 proc. fiziškai 

aktyvių respondentų dažniausiai naudoja sviestą arba 20,5 proc. – nenaudoja jokių riebalų. Tarp 

fiziškai aktyvių tiriamųjų nustatyta, kad dešimtadalis (10 proc., n=20) rinkosi margariną ir tik 

maža dalis (4 proc., n=8) tepų riebalų mišinį ir 0,5 proc. (n=1) taukus. Tarp fiziškai pasyvių 

respondentų dažniausiai naudoja sviestą (61,7 proc., n=113), beveik septintadalis (14,8 proc., 

n=27) margariną ir reikšmingai dažniau tepų riebalų mišinį (13,7 proc., n=25) reikšmingai 

mažiau nei dešimtadalis (9,3 proc., n=17) nenaudoja jokių riebalų ir 0,5 proc. (n=1), tepa ant 

duonos taukus (žr. 3.2.14. pav.). 

 
χ²=20,206; lls=4; p=0,0001 

3.2.14. pav. Riebalų vartojimas, tepant ant duonos (proc.) palyginimas su fiziniu 
aktyvumu (n=383), *p<0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 

 
Tyrime buvo siekiama įvertinti respondentų mitybos įpročius lyginant su fiziniu 

aktyvumu. Buvo nustatytas statistiškai patikimas ryšys tarp fizinio aktyvumo dažnio ir 

valgymo skubant (χ²=6,917; lls=2; p=0,031). Nustatyta, kad dauguma respondentų valgo 

neskubėdami, iš jų beveik pusė respondentų buvo fiziškai aktyvūs (49 proc., n=98) ir kiek 

daugiau nei trečdalis reikšmingai rečiau fiziškai pasyvūs (38,8 proc., n=71). Kiek daugiau nei 

dešimtadalis fiziškai aktyvesni (14 proc., n=28)  ir kiek mažiau nei ketvirtadalis reikšmingai 

dažniau fiziškai pasyvesni (23,5 proc., n=18), kurie teigė, kad dažniau valgo skubėdami 
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(p=0,031). Atskleista, kad fiziškai aktyvesni valgo rečiau skubėdami nei fiziškai pasyvesni (žr. 

3.2.15. pav.). 

 
χ²=6,917; lls=2; p=0,031  

3.2.15. pav. Respondentų valgymas skubant (proc.) palyginimas su fiziniu aktyvumu 
(n=383,) *p<0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 

 
Toliau vertinant respondentų mitybos įpročius nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys 

vertinant fizinio aktyvumo dažnį su valgymu žiūrint televizorių, skaitant laikraštį (χ²=16,240; 

lls=2; p=0,0001). Pastebėta, kad tiek fiziškai aktyvūs, tiek mažiau aktyvūs respondentai 

pasirinko labai panašius atsakymus. Dažniausiai  fiziškai aktyvūs (45 proc., n=90) respondentai 

bei statistiškai reikšmingai rečiau fiziškai pasyvūs respondentai (33,9 proc., n=90) valgo 

žiūrėdami televizorių ar skaitydami laikraštį (p=0,0001). Statistiškai reikšmingai daugiau nei 

trečdalis fiziškai pasyvių (respondentų 39,9 proc., n=73) teigia, kad dažniausiai visada valgo  

ir kartu užsiima kita veikla. Likę respondentai tiek fiziškai aktyvūs (34 proc., n=68), tiek 

pasyvūs (26,2 proc., n=48) respondentai teigia, kad tik kartais valgydami žiūri televizorių ar 

skaito laikraštį. Atskleista, kad fiziškai aktyvesni respondentai valgo neužsiimdami kita veikla, 

o fiziškai pasyvesni dažniausiai valgydami tuo pačiu metu užsiima kita veikla (žr. 3.2.16. pav.). 

 
χ²=16,240; lls=2; p=0,0001 

3.2.16. pav. Respondentų valgymas žiūrint televizorių, skaitant laikraštį (proc.) 
palyginimas su fiziniu aktyvumu(n=383), *p<0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 
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 Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys vertinant fizinio aktyvumo dažnį su 

persivalgymu (χ²=25,583; lls=2; p=0,0001). Nustatyta, kad dažniausiai tiek fiziškai aktyvūs 

(62,5 proc., n=125), tiek statistiškai reikšmingai mažiau aktyvūs (42,1 proc., n=77) 

respondentai retai kada persivalgo. Kartais persivalgo beveik trečdalis fiziškai aktyvių (32,5 

proc., n=65), tiek daugiau nei trečdalis mažai aktyvių (38,3 proc., n=70) respondentų. Ir tik 

maža dalis teigia, kad dažnai valgydami persivalgo, iš jų 19,6 proc. reikšmingai dažniau –

fiziškai pasyvūs respondentai, lyginant su 5 proc. fiziškai aktyviais (p=0,0001). Atskleista, kad 

fiziškai pasyvūs respondentai dažniau persivalgo, lyginant su fiziškai aktyviais (žr. 3.2.17. 

pav.). 

 

 
χ²=25,583; lls=2; p=0,0001 

3.2.17. pav. Respondentų persivalgymo (proc.) palyginimas su fiziniu aktyvumu 
(n=383) 

 
Statistiškai patikimo ryšio nustatyta nebuvo tarp užkandžiavimo ir fizinio aktyvumo 

dažnio (χ²=0,396; lls=2; p=0,820) (žr. 6 priedo 6.2 pav.). Nustatytas statistiškai reikšmingas 

ryšys vertinant fizinio aktyvumo dažnį su vakariene likus mažiau nei 2 val. iki miego (χ²=7,592; 

lls=2; p=0,022). Pastebėta, kad tiek fiziškai aktyvūs, tiek mažiau aktyvūs respondentai 

pasirinko labai panašius atsakymus. Nustatyta, kad beveik pusė respondentų (46 proc., n=92) 

valgo prieš miegą, kurios yra fiziškai aktyvios (p=0,022). Beveik trečdalis (32,2 proc., n=59) 

respondentų statistiškai reikšmingai mažiau retai kada valgo prieš miegą (p=0,022). Daugiau 

nei trečdalis fiziškai pasyvių (37,7 proc., n=70) ir mažiau nei trečdalis (30,5 proc., n=61) 

respondentų dažnai vakarieniauja likus mažiau nei 2 val. iki miego (žr. 3.2.18. pav.). 
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Atskleista, kad tiek fiziškai aktyvūs ir pasyvūs respondentai nevengia valgyti prieš 

miegą, tačiau fiziškai aktyvesni tai daro rečiau.  

 
χ²=7,592; lls=2; p=0,022;  

3.2.18. pav. Respondentų vakarieniavimas likus mažiau nei 2 val. iki miego (proc.) 
palyginimas su fiziniu aktyvumu (n=383) 

 
Apibendrinant poskyrio rezultatus nustatyta, kad vyrai dažniau, nei moterys vartoja 

sveikatai nepalankius riebalus. Vyrai dažniau nei moterys maisto gamyboje ir tepant ant 

duonos renkasi daug sočiųjų riebalų, transriebalų turinčius produktus, tokius kaip margariną, 

tepius riebalų mišinius. Moterys renkasi sveikatai palankesnius riebalus: aliejų, sviestą. Taip 

pat fiziškai aktyvesni žmonės dažniau renkasi sveikatai palankesnius riebalus tepant ant 

duonos. Dauguma deda papildomai druskos į patiekalus, kiti net neragavus maisto ir tik maža 

dalis respondentų niekada nededa papildomai druskos. Vyrai, dažniau nei moterys vartoja 

papildomai druskos. Fiziškai aktyvesni respondentai dažniau turi geresnius mitybos įpročius. 

Fiziškai aktyvesni, rečiau valgo skubėdami ar valgo žiūrėdami televizorių, skaitydami ar 

persivalgo bei rečiau valgo prieš miegą. Taip pat fiziškai aktyvesni respondentai renkasi 

sveikesnius riebalus savo mitybos racione bei valgo sveikatai palankesnius maisto produktus. 

Atskleista, kad fiziškai pasyvūs respondentai dažniau persivalgo bei valgo likus 2 valandoms 

iki miego lyginant su fiziškai aktyviais. Nustatyta, kad per dieną respondentai sėdi apie 5,21 

val., trumpiausias sėdėjimo laikas savaitgaliais buvo 1 val., ilgiausias – 15 val. Taip pat 

nustatyta, kad trumpiausias miego laikas buvo 1 val., ilgiausias – 10 val., per dieną 

respondentai miega apie 7,31 val. Pagyvenę asmenys nevengia alkoholinių gėrimų vartojimo. 

Nustatyta, kad vyrai dažniausiai renkasi alų ir stipriuosius gėrimus, moterys – vyną arba 

stipriuosius gėrimus. Pastebima, kad tik maža dalis respondentų alkoholinių gėrimų visai 

nevartoja. Nustatyta, kad aukštesnio išsilavinimo asmenys rūko rečiau, lyginant su žemesnio 
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išsilavinimo respondentais. Dažniausiai kasdien rūko asmenys nebaigę vidurinio išsilavinimo. 

Fiziniu aktyvumu laisvalaikio metu per retai užsiimą didelė dalis respondentų.  

3.3. Subjektyvūs sveikatos nusiskundimai 

 
Šioje dalyje vertinti sveikatos nusiskundimai ir gyvensenos veiksnių sąsajos su 

sveikatos nusiskundimais. Nustatyta, kad daugiau nei pusė respondentų, tiek moterų 54,3 proc. 

(n=145), tiek vyrų 51,7 proc. (n=60) savo dabartinę sveikatos būklę vertina vidutiniškai. Šiek 

tiek daugiau nei trečdalis moterų (37,5 proc., n=100) ir du penktadaliai vyrų (40,5 proc., n=47) 

įvertina – gerai. Mažiau nei dešimtadalis  moterų (8,2 proc., n=22) ir dar mažiau (7,8 proc., 

n=9) vyrų nurodo, kad savo sveikatą vertina blogai. Moterų ir vyrų dabartinės savo sveikatos 

būklės vertinimas nesiskyrė (p=0,851) (žr. 3.3.1. pav.). 

 

 
χ²=0,322; lls=2; p=0,851 

3.3.1. pav. Respondentų, subjektyvus sveikatos vertinimas (proc.) lyties grupėse (n=383) 
 

Respondentų buvo klausiama kokie negalavimai juos vargino per praėjusį mėnesį (30 

dienų). Lyginant vyrus ir moteris nustatytas statistiškai patikimas rezultatas stebimas tarp 

skausmų krūtinėje fizinio krūvio metu (χ²=10,584; lls=1; p=0,001), sąnarių skausmų (χ²=5,966; 

lls=1; p=0,015), galvos skausmo (χ²=5,988; lls=1; p=0,014) ir dantų skausmų (χ²=4,971; lls=1; 

p=0,026). Nustatyta, kad beveik dešimtadalis (n=25) moterų ir daugiau nei penktadalis (n=25) 

vyrų pažymi skausmus krūtinėje fizinio krūvio metu (p=0,001). Beveik pusė moterų (n=116) 

ir kiek mažiau nei trečdalis (n=35) vyrų skundžiasi sąnarių skausmu (p=0,015). Kiek daugiau 

nei ketvirtadalis (n=75) moterų ir beveik šeštadalis (n=19) vyrų per praėjusį mėnesį jautė 

galvos skausmus dažniau vyrus (n=16) vargino dantų skausmai (p=0,026), lyginant su 

moterimis (n=18) (žr. 3.3.2. pav.).  

 Statistiškai patikimo rezultato nustatyta nebuvo lyginant vyrų ir moterų sveikatos 

negalavimus, kurie vargino per paskutinį mėnesį (žr. 6 priedo 6.13. lentelė.).  
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3.3.2. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas (proc.) pagal subjektyvius sveikatos negalavimus 

per praėjusį mėnesį(n=383, p*< 0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 
 

Taip pat buvo domimasi respondentų ar kokios ligos jiems buvo nustatytos arba 

gydytos per praėjusius 12 mėn. Lyginant vyrus ir moteris statistiškai reikšmingas rezultatas 

nustatytas tik su osteoporoze (χ²=4,043; lls=1; p=0,044). (žr. 3.3.3. pav.).  

Tarp kitų ligų statistiškai reikšmingo skirtumo lyginant pagal lytį nenustatyta, 

pastebima, kad pagal ligas ar jų gydymą panašiai pasiskirstė tiek moterys, tiek vyrai. Nustatyta, 

kad daugiau nei pusei (n=60) vyrų ir moterų (n=145) dažniausiai nustatytas padidėjęs kraujo 

spaudimas (χ²=0,147; lls=1; p=0,701), trečdaliui moterų (n=90) ir daugiau nei ketvirtadaliui 

vyrų (n=30) padidėjęs cholesterolis (χ²=2,314; lls=1; p=0,128) bei panašiai pasiskirstė moterys 

(n=66) ir vyrai (n=33) pagal stuburo ligas (χ²=0,556; lls=1; p=0,456) (žr. 6 priedo 6.12 lentelė). 
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3.3.3. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas (proc.) su nustatytomis arba gydytomis 

ligomis per praėjusius 12 mėn. 
 

Vėliau respondentų buvo klausiama apie vaistų vartojimą pagal subjektyvius sveikatos 

nusiskundimus, respondentai turėjo pažymėti kokius vaistus vartojo per praėjusią savaitę (žr. 

3.3.4. pav.). Tyrimo rezultatai rodo statistiškai reikšmingą rezultatą lyginant vyrus ir moteris 

tarp vaisto vartojimą nuo uždegimo (χ²=6,650;lls=1; p=0,010), vitaminų, papildų, mineralinių 

medžiagų (χ²=4,746;lls=1; p=0,029) ir insulino (χ²=7,698;lls=1; p=0,006). Nustatyta, kad 

beveik penktadalis vyrų (19,8 proc., n=23) ir dešimtadalis moterų (10,2 proc., n=27) vartojo 

vaistus nuo uždegimo (p=0,010). Diagramos duomenys rodo vyrai (5,2 proc., n=6) insuliną 

leidosi dažniau nei moterys (0,8 proc., n=2) (p=0,006). Bei pastebima, kad vitaminus, papildus, 

mineralines medžiagas ar makroelementus dažniau vartoja moterys (41,4 proc., n=110) nei 

vyrai (29,6 proc., n=34) (p=0,029). Tarp kitų vaistų vartojimo per praėjusią savaitę statistiškai 

reikšmingų skirtumų nebuvo (žr. 6 priedo 6.9 lentelė). 
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3.3.4. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas (proc.) pagal vaistų vartojimą per praėjusią 

savaitę 
 
Taip pat buvo atliktas subjektyvaus kūno svorio vertinimas, priklausomai nuo kūno 

masės indekso, nustatytas statistiškai patikimas ryšys (χ²=132,513; lls=9; p=0,0001). Didžioji 

dalis pažymi, kad jų svoris yra per didelis, iš jų 82,7 proc. (n=91) respondentų yra nutukę ir 

beveik pusė (n=86) respondentų turintys antsvorį. Atskleista, kad 13, 6 proc. (n=15) mano, kad 

jų svoris yra normalus, nors vertinant pagal KMI – nutukimas. Maža dalis tiriamųjų 3,7 proc. 

(n=4), kurie nežino kaip vertinti savo kūno svorį, nors jau yra nutukę ar 1,7 proc. (n=3) turintys 

antsvorį (žr. 3.3.5. pav.).  

 
χ²=132,513; lls=9; p=0,0001 

3.3.5. pav. Respondentų subjektyvaus kūno svorio vertinimo skirstinys priklausomai nuo 
kūno masės indekso grupėse (proc.), n=383 

54,9

23,6

0,8 

2,2

18,7

19,9

4,5

13,9

41,4

10,2 

53,4

25,9

5,2

6

11,2

19,8

3,4

9,5

29,6 

19,8

0 10 20 30 40 50 60

Mažinančius kraujospūdį

Mažinančius cholesterolio kiekį kraujyje 

Insuliną

Kitus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius 
vaistus

Nuo galvos skausmo

Nuo sąnarių skausmo

Nuo kosulio

Raminamuosius vaistus

Vitaminus, papildus,  mineralines medžiagas
ar mikroelementus

Nuo uždegimo

Proc.

Vyras

Moteris

33,3

66,7

0 0
6,6

81,3

12,1

00,6

49,7 48

1,70

13,6

82,7

3,7
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Per mažas Normalus Per didelis Nežinau

Pr
oc

.

Subjektyvus svorio vertinimas

< 18,5

18,5-24,9

25-29,9

>=30



 69 

Apibendrinant nustatyta, kad didžioji dalis respondentų yra nutukę ir beveik pusė 

respondentų turintys antsvorį. Maža dalis respondentų, kurie  turi antsvorį ar nutukimą nežino, 

kaip vertinti savo kūno svorį vadovaujantis kūno masės indekso normomis. Nustatyta, kad tiek 

vyrams, tiek moterims dažniausiai nustatytas padidėjęs kraujo spaudimas, padidėjęs 

cholesterolis, stuburo ligos per paskutinius12 mėnesių. Moterims osteoporozė nustatyta 

dažniau nei vyrams. Moteris dažniau vargina sąnarių skausmai, o vyrus dantų skausmai. Tiek 

vyrai, tiek moterys dažnai skundžiasi skausmais krūtinėje fizinio krūvio metu bei galvos 

skausmu. Nustatyta, kad vaistų vartojimas tarp pagyvenusių asmenų yra ypač populiarus ir tik 

maža dalis respondentų vaistų nevartoja. 

3.4. Sveikatos būklės vertinimo sąsajos su sveikatos nusiskundimais 

Vėliau buvo ieškoma sąsajų tarp fizinio aktyvumo dažnumo laisvalaikio metu, kai 

respondentai yra fiziškai aktyvūs mažiausiai 30 min. su sveikatos nusiskundimais per praėjusį 

mėnesį (žr. 3.4.1. pav.). Nustatytas statistiškai patikimas skirtumas tarp skausmo krūtinėje 

fizinio krūvio metu ir tarp 2-3 kartus per savaitę fiziškai aktyvių respondentų (χ²=7,437;lls=2; 

p=0,024). Nustatyta, kad 24 proc. (n=12) respondentų, kurie sportuoja 2-3 kartus per savaitę 

pažymi, kad jie jautė skausmą krūtinėje rečiau lyginant su 1 kartą per savaitę sportuojančiais 

(62 proc., n=31). Daugiau nei dešimtadalis respondentų (14 proc., n=7) sportuoja 4-7 kartus 

per savaitę. Taip pat statistiškai patikimas skirtumas buvo tarp fizinio krūvio dažnumo, kai 

respondentai jautė sprando ir peties skausmus (χ²=8,013;lls=2; p=0,018). Nustatytas patikimas 

skirtumas, kai trečdalis (33,7 proc., n=27) respondentų teigė, kad jautė sprando ir peties 

skausmus, kurie sportuoja tik 1 kartą per savaitę. Daugiau nei trečiadienis (38,8 proc., n=31), 

kai sportuoja 4-7 kartus per savaitę bei mažiau nei trečdalis (27,5, n=22) fiziškai aktyvūs 2-3 

kartus per savaitę.  

Buvo ieškoma ryšio tarp fizinio aktyvumo dažnumo pasiskirstymo, kai respondentai 

užsiima aktyvia fizine veikla, bent 30 min. laisvalaikio metu su respondentų nustatytomis 

ligomis nustatytomis per praėjusius 12 mėn. (žr. 3.4.1 lentelę). Pastebėti statistiškai reikšmingi 

skirtumai tarp fizinės veiklos ir tarp padidėjusio kraujo spaudimo (χ² =6,254, lls=2, p=0,044). 

Pastebima, kad beveik pusei respondentų (49,7 proc., n=102) yra padidėjęs kraujo spaudimas, 

kurie yra fiziškai aktyvus 1 kartą per savaitę. Ketvirtadalis respondentų pasiskirstė labai 

panašiai: 25,4 proc.(n=52), kurie sportuoja 2-3 kartus per savaitę bei 24,9 proc. (n=51) – 4,7 

kartus per savaitę (6 priedo 6.8 pav.). Paaiškėjo, kad tiems kurie sportuoja 4-7 kartus per 

savaitę, statistiškai reikšmingai rečiau buvo nustatomas padidėjęs kraujo spaudimas, lyginat su 

mažiau fiziškai aktyviais respondentais. 



 70 

 
3.4.1. pav. Respondentų subjektyvių sveikatos negalavimų skirstinys fizinio aktyvumo 

grupėse, p*< 0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 
 

3.4.1. lentelė.  Respondentų pažymėtų ligų per paskutinius 12 mėn. skirstinys (proc.) 

fizinio aktyvumo grupėse 

  Proc. (n)  
p 

Teiginiai 4-7 k. per 
sav. 

2-3 k. per 
sav. 

1 k. per 
sav. 

Padidėjęs kraujo spaudimas 24,9 (51)* 25,4 (52) 49,7 (102) χ² =6,254, lls=2, p=0,044 
Padidėjęs cholesterolio kiekis 
kraujyje 

31,7 (38) 22,5 (27) 45,8 (55) χ²=0,303, lls=2, p=0,860 

Padidėjęs cukraus kiekis 
kraujyje, diabetas 

35,3 (12) 11,8 (4) 52,9 (18) χ²=2,381, lls=2, p=0,304 

Miokardo (širdies) infarktas 23,1 (3) 7,7 (1) 69,2 (9) χ²=2,787, lls=2, p=0,248 
Krūtinės angina 36,4 (8) 9,1 (2) 54,5 (12) χ²=2,341, lls=2, p=0,310 
Širdies nepakankamumas 24,2 (8) 9,1 (3) 66,7 (22) χ²=5,891, lls=2, p=0,053 
Reumatinis artritas 22,2 (6) 25,9 (7) 51,9 (14) χ²=0,872, lls=2, p=0,647 
Stuburo ligos 30,3 (30) 19,2 (19) 50,5 (50) χ²=0,753, lls=2, p=0,686 
Lėtinis bronchitas, emfizema 16,7 (2) 50 (6) 33,3 (4) χ²=5,594, lls=2, p=0,061 
Bronchinė astma 25 (3) 41,7 (5) 33,3 (4) χ²=2,762, lls=2, p=0,251 
Gastritas arba opaligė 16,7 (6) 25 (9) 58,3 (21) χ²=3,429, lls=2, p=0,180 
Osteoporozė 20,7 (6) 17,2 (5) 62,1 (18) χ²=2,598, lls=2, p=0,273 
*p<0,05 (z testas su Bonferonni korekcija 
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Išanalizavus duomenis, matyti, kad rūkymas yra susijęs su tokiais sveikatos sutrikimais, 

kaip skausmu krūtinėje fizinio krūvio metu (p=0,014) bei sąnarių skausmais (p=0,041). Tai 

reiškia, kad rūkymas turi sąsajų su subjektyviais sveikatos nusiskundimais (žr. 3.4.2. lentelė). 

Toliau buvo ieškoma sąsajų tarp depresijos (prislėgtos nuotaikos) per praėjusius 12 

mėn. ir fizinio aktyvumo dažnumo, tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta 

(χ²=9,687; lls=6; p=0,138) (žr. 6 priedo 6.14 lentelę). 

 

3.4.2. lentelė. Rūkymo sąsajos su  sveikatos sutrikimais (Pearsono koreliacija, kai p< 

0,05) 

Teiginiai 
Skausmai 

krūtinėje fizinio 
krūvio metu 

Sąnarių skausmai 

Ar jūs kada nors 
rūkėte? 

r=-0,126 r=0,105 
p=0,014 p=0,041 

Juosmens 
skausmas 

Sprando ir peties 
skausmas 

r=0,045 r=-0,100 
p=0,382 p=0,051 

Kojų patinimas Venų išsiplėtimas 
r=-0,012 r=0,095 
p=0,809 p=0,063 
Egzema Vidurių užkietėjimas 
r=0,060 r=-0,029 
p=0,243 p=0,574 

Galvos skausmas Nemiga 
r=0,062 r=0,047 
p=0,224 p=0,361 

Depresija Dantų skausmai 
r=-0,001 r=-0,042 
p=0,985 p=0,414 

 

Analizuojant, ar per praėjusius metus (12 mėn.) respondentams buvo apėmusi depresija 

(prislėgta nuotaika), atsakymų rezultatai parodė, kad statistiškai reikšmingų skirtumų 

nenustatyta tarp vyrų ir moterų grupių (χ²=5,259; lls=3; p=0,154). Daugiau nei pusę 

respondentų moterų (56,9 proc.) ir du trečdaliai vyrų (67,2 proc.) nurodo, kad depresijos 

požymių nebuvo (žr. 3.4.2.). 
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χ²=5,259; lls=3; p=0,154; 

3.4.2. pav. Subjektyvus depresijos vertinimas per praėjusius metus (proc.) pagal lytį 
n=383 

 
Sveikatos klausimynas-9, PHQ-9 (angl. Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9) juo 

buvo vertinamos psichosomatinės savybės, vertinta depresija (žr. 3.4.3. lentelė). Respondentai 

pildė PHQ-9 klausimyno 9 punktus, atitinkančius depresijos diagnostinius kriterijus. Prie 

kiekvieno punkto respondentai pažymėjo vieną iš keturių atsakymų, pasirinko kaip dažnai per 

pastarąsias dvi savaites pasireiškė vienas ar kitas simptomas: ,,visai nekamavo“, ,,keletą 

dienų“, ,,daugiau pusę iš visų dienų“, ,,beveik kiekvieną dieną.“  

Vadovaujantis, depresijos diagnostinėmis vertinimo ribomis, suminė bendra suma 

vertinama, kai 0-4 balai – nėra depresijos požymių, 5-9 – lengvi depresijos požymiai, 10-14 

balų – vidutinės depresijos požymiai, 15-19 balų – vidutiniškai sunkios depresijos požymiai, 

20-27 balai – sunkios depresijos požymiai [118]. Nustatyta, PHQ-9, bendra punktų balų suma 

– 4,5 kas rodo lengvus depresijos požymius. Pastebėta, kad dažniausiai respondentams sunku 

užmigti ar išsimiegoti, arba respondentus kamavo per ilgas miegojimas (SN=0,826) bei didžioji 

dalis jaučiasi pavargę ar  jaučia energijos trūkumą (SN=0,762) (žr. 3.4.3. lentelė). 

Psichinei sveikatai įvertinti tiksliau buvo analizuojami PHQ-9 klausimyno 9 punktai 

(žr. 3.4.4. lentelė). Nustatyta, kad punktą ,,visai nekamavo“ daugiausiai respondentų 91,1 proc. 

(n=348) rinkosi teiginį ,,mintys, kad Jums būtų geriau būti mirusiam (-iai) arba apie savęs 

žalojimą kokiu nors būdu.“  
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3.4.3. lentelė. Respondento sveikatos klausimyno-9 (PHQ-9) vertinimas, (n=383) 

Teiginiai N  M  
(95 proc. PI) Mo  ±SN 

Mažas susidomėji 

mas ar malonumas atliekant dalykus 
383 0,55  

(0,47-0,63) 0 0,76 

Jautimasis nusiminusiam (-ai), prislėgtam (-
ai) ar beviltiškam (-ai) 383 0,55  

(0,48-0,62) 0 0,703 

Sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba per 
ilgas miegojimas 383 0,89  

(0,81-0,98) 1 0,826 

Jautimasis pavargusiam (-ai) ar energijos 
trūkumas 383 0,99  

(0,92-1,07) 1 0,762 

Prastas apetitas ar persivalgymas 383 0,56  
(0,48-0,63) 0 0,777 

Prasta savijauta – pojūtis, kad esate 
nevykėlis  
(-ė) arba kad nuvylėte save ar savo šeimą 

383 0,37  
(0,31-0,44) 0 0,642 

Sunkumas susikoncentruoti ties tokiais 
dalykais, kaip laikraščio skaitymas arba 
televizoriaus žiūrėjimas 

383 0,28  
(0,23-0,34) 0 0,57 

Judėjimas arba kalbėjimas taip lėtai, kad kiti 
žmonės galėjo pastebėti?Arba atvirkščiai –
buvimas tokiam (-ai) neramiam (-ai) ar 
nenustygstančiam(-ai), kad judėjote daug 
daugiau nei įprasta 

383 0,21  
(0,16-0,27) 0 0,557 

Mintys, kad Jums būtų daug geriau būti 
mirusiam (-ai), arba apie savęs žalojimą 
kokiu nors būdu 

383 0,10  
(0,06-0,13) 0 0,329 

Suma: 4,5 
 

Rečiausiai respondentai rinkosi teiginį ,,jautimasis pavargusiam (-ai) ar energijos trūkumas.“ 

Daugiausiai respondentų mano, kad jiems visai nekamavo mintys apie savižudybę ar savęs 

žalojimą, tačiau daugelį kankina nuovargis, energijos trūkumas bei sunkumas užmigti, nemiga 

ar per ilgas miegojimas. Kitu punktu ,,keletą dienų“ nustatyta, kad daugiau nei pusė (55,4 proc., 

n=212) respondentų dažniausiai pažymėjo teiginį ,,jautimasis pavargusiam (-ai) ar energijos 

trūkumas“, rečiausiai 8,3 proc. (n=32) respondentus kamavo ,,mintys, kad Jums būtų daug 

geriau būti mirusiam (-ai), arba apie savęs žalojimą kokiu nors būdu.“ Vadinasi, keletą dienų 

per savaitę respondentai dažniausiai jaučiasi pavargę ar jiems trūksta energijos, net 32 

respondentus kamavo mintys apie savižudybę ar savęs žalojimą.  
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3.4.4. lentelė. Respondento sveikatos klausimyno-9 (PHQ-9) vertinimas, (n=383) 

Teiginiai Visai nekamavo, 
proc. (n) 

Keletą 
dienų, 

proc. (n) 

Daugiau 
nei pusė 
iš visų 
dienų, 

proc. (n) 
Mažas susidomėjimas ar malonumas 
atliekant dalykus 57,4 (220) 33,9 (130) 8,7 (33) 

Jautimasis nusiminusiam (-ai), prislėgtam (-
ai) ar beviltiškam (-ai) 55,1 (211) 37,9 (145) 7 (27) 

Sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba per 
ilgas miegojimas 34,5 (132) 47,3 (181) 18,2 (70) 

Jautimasis pavargusiam (-ai) ar energijos 
trūkumas 24,8 (95) 55,4 (212) 19,8 (76) 

Prastas apetitas ar persivalgymas 59,5 (228) 27,9 (107) 12,6 (48) 

Prasta savijauta – pojūtis, kad esate nevykėlis 
(-ė) arba kad nuvylėte save ar savo šeimą 70,5 (270) 23,2 (89) 6,3 (24) 

Sunkumas susikoncentruoti ties tokiais 
dalykais, kaip laikraščio skaitymas arba 
televizoriaus žiūrėjimas 

77 (295) 18 (69) 5 (19) 

Judėjimas arba kalbėjimas taip lėtai, kad kiti 
žmonės galėjo pastebėti?Arba atvirkščiai–
buvimas tokiam (-ai) neramiam (-ai) ar 
nenustygstančiam(-ai),  kad judėjote daug 
daugiau nei įprasta 

84,3 (323) 11,3 (43) 4,4 (17) 

Mintys, kad Jums būtų daug geriau būti 
mirusiam (-ai), arba apie savęs žalojimą 
kokiu nors būdu 

91,1 (348) 8,4 (32) 0,5 (2) 

Vidurkis: 61,58 29,26 9,17 
 

Dažniausiai respondentai (15,4 proc., n=59) ,,daugiau nei pusė iš dienų“ pažymėjo 

teiginį ,,jautimasis pavargusiam (-ai) ar energijos trūkumas“, rečiausiai (0,3 proc., n=1) 

respondentai pažymi ,,mintys, kad Jums būtų daug geriau būti mirusiam (-ai), arba apie savęs 

žalojimą kokiu nors būdu.“ Vadinasi, daugiau nei pusė iš dienų per savaitę respondentai 

dažniausiai jautėsi pavargę ar jiems trūko energijos, vieną respondentą kamavo mintys apie 

savižudybę ar savęs žalojimą beveik kiekvieną dieną. ,,Beveik kiekvieną dieną“ daugiausiai 

(5,5 proc., n=21) respondentų pažymėjo ,,sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba per ilgas 

miegojimas.“ Atskleista, kad 0,3 proc. (n=1) apklaustųjų pažymi teiginį: ,,mintys, kad Jums 
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būtų daug geriau būti mirusiam (-ai), arba apie savęs žalojimą kokiu nors būdu.“ Taigi, beveik 

kiekvieną dieną per savaitę respondentams buvo sunku užmigti, išsimiegoti ar vargino ilgas 

miegojimas, vienam respondentui kamavo mintys apie savižudybę ar savęs žalojimą beveik 

kiekvieną dieną (žr. 3.4.5. lentelė).  

3.4.5. lentelė. Respondento sveikatos klausimyno-9 (PHQ-9) moterų ir vyrų teiginių 

pasirinkimo palyginimas (n=383) 

Lytis Moteris Vyras  
Teiginiai M ±SN M ±SN p 

Mažas susidomėjimas ar malonumas 
atliekant dalykus 0,58 0,75 0,49 0,786 0,862 

Jautimasis nusiminusiam (-ai), prislėgtam 
(-ai) ar beviltiškam (-ai) 0,57 0,693 0,50 0,728 0,88 

Sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba 
per ilgas miegojimas 0,98 0,846 0,7 0,749 0,537 

Jautimasis pavargusiam (-ai) ar energijos 
trūkumas 1,01 0,773 0,96 0,739 0,878 

Prastas apetitas ar persivalgymas 0,53 0,753 0,6 0,833 0,148 
Prasta savijauta – pojūtis, kad esate 
nevykėlis (-ė) arba kad nuvylėte save ar 
savo šeimą 

0,37 0,662 0,36 0,596 0,437 

Sunkumas susikoncentruoti ties tokiais 
dalykais, kaip laikraščio skaitymas arba 
televizoriaus žiūrėjimas 

0,29 0,571 0,28 0,569 0,715 

Judėjimas arba kalbėjimas taip lėtai, kad 
kiti žmonės galėjo pastebėti?Arba 
atvirkščiai–buvimas tokiam (-ai) 
neramiam (-ai) ar nenustygstančiam(-ai), 
kad judėjote daug daugiau nei įprasta 

0,22 0,576 0,19 0,509 0,292 

Mintys, kad Jums būtų daug geriau būti 
mirusiam (-ai), arba apie savęs žalojimą 
kokiu nors būdu 

0,08 0,275 0,13 0,43 0,008 

Iš viso: 4,63 4,21   
 

Tiksliau analizuojant PHQ-9 klausimyno 9 punktus, nustatytas statistiškai patikimas 

rezultatas lyginant vyrų ir moterų pasirinkimo teiginius: ,,mintys, kad Jums būtų daug geriau 

būti mirusiam (-ai), arba apie savęs žalojimą kokiu nors būdu“ (p=0,008). Daugiau 0,13 proc. 

(SN=0,28) vyrų nei 0,08 proc. (SN=0,43) moterų mano, kad būtų daug geriau būti mirusiam, 

arba galvoja apie savęs žalojimą kokiu nors būdu (žr. 3.4.5. lentelė). Vadovaujantis Fischer ir 

kolegų (2021) PHQ-9 klausimyno vertinimo ribomis [118], kai suminė klausimyno suma 4,63 

tarp moterų rodo lengvus depresijos požymius, o vyrams, kai – 4,21 depresijos požymių 

nustatyta nebuvo.  
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3.4.6. lentelė. Respondento sveikatos klausimyno-9 (PHQ-9) moterų ir vyrų teiginių 

miego problemų palyginimas, proc. (n=383) 

Sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba per ilgas miegojimas, proc. (n) 

Lytis 
Visiškai nekamavo, 

proc. (n) Keletą dienų Daugiau nei pusė iš visų 
dienų 

Moteris 29,9 (80)* 49,1 (131) 21 (56)* 
Vyras 44,8 (52) 43,1 (50) 12,1 (14) 
χ²=9,765; lls=3; p=0,021, *p<0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 
 
Dažniau moterims nei vyrams kamavo sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba per ilgas 

miegojimas (χ²=9,765; lls=3; p=0,021) (žr. 3.4.6. lentelė). Nustatyta, kad kiek mažiau nei pusė 

vyrų (44,8 proc., n=52) nekankino sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba per ilgas miegojimas, 

reikšmingai mažiau moterų (29,9 proc., n=80) pažymi, kad jas ,,visai nekamavo“ sunkumas 

užmigti ar išsimiegoti, arba per ilgas miegojimas. 21 proc. moterų reikšmingai dažniau nei 12,1 

proc. vyrų daugiau nei pusę iš dienų turėjo miego problemų (p=0,021) Pastebima, kad moterys 

dažniau nurodo, kad jas vargina miego sutrikimai, jos kur kas dažniau nei vyrai pažymėjo 

punktus: ,,keletą dienų“, ,,daugiau nei pusė iš dienų“, ,,beveik kiekvieną dieną“, prie teiginio 

apie miego sutrikimus: ,,sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba per ilgas miegojimas.“ (žr. 

3.4.6. lentelė). 

Ties kitais teiginiais iš PHQ-9 klausimyno 9 punktų lyginant vyrus ir moteris statistiškai 

reikšmingų skirtumų nenustatyta, ties teiginiu: ,,mažas susidomėjimas ar malonumas atliekant 

dalykus“ (χ²=4,853; lls=3; p=0,183) (žr. 6 priedo, 6.1 pav.). Apibendrinant galime teigti, 

moterys kur kas dažniau patiria miego sutrikimus, jos sunkiau užmiega ar blogiau išsimiega ar 

jas vargina per ilgas miegojimas. Beveik pusė moterų (46 proc.) ir vyrų (45,7 proc.) vargina 

mažas susidomėjimas ar malonumas atliekant įvairius dalykus. ,,Jautimasis nusiminusiam (-

ai), prislėgtam (-ai) ar beviltiškam (-ai)“ 47,2 proc. pažymi moterų ir 39,7 proc. vyrų (χ²=2,791; 

lls=3; p=0,425) (žr. 6 priedo, 8.2. lentelė). Teiginį ,,Jautimasis pavargusiam (-ai) ar energijos 

trūkumas“  vertino vyrai ir moterys labai panašiai: 24,3 proc. moterys ir 25,9 proc. vyrai teigia, 

kad jų visai nevargina pervargimo bei energijos trūkumas, tačiau pastebima, moterys (55.1 

proc.) ir vyrai (56 proc.) rinkosi dažniausią atsakymą ,,keletą dienų“ (χ²=0,517; lls=3; p=0,915) 

(žr. 6 priedo, 8.3. lentelė). ,,Prastas apetitas ar persivalgymas“ daugiau nei pusė respondentų 

nevargino nei vyrų nei moterų (χ²=5,076; lls=3; p=0,166) (žr. 6 priedo, 6.4 lentelė). ,,Prasta 

savijauta – pojūtis, kad esate nevykėlis (-ė) arba kad nuvylėte save ar savo šeimą“ vargino 

mažiau nei trečdalis apklaustų moterų (28,6 proc.) ir trečdalį vyrų (31 proc.) (χ²=2,086; lls=3; 

p=0,555) (žr. 8 priedo, 8.5 lentelė). ,,Sunkumas susikoncentruoti ties tokiais dalykais, kaip 
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laikraščio skaitymas arba televizoriaus žiūrėjimas“ pažymi ketvirtadalis (23,2 proc.) moterų ir 

vyrų (22,4 proc.) (χ²=0,743; lls=3; p=0,863) (žr. 6 priedo, 8.6 lentelė). ,,Judėjimas arba 

kalbėjimas taip lėtai, kad kiti žmonės galėjo pastebėti? Arba atvirkščiai–buvimas tokiam (-ai) 

neramiam (-ai) ar nenustygstančiam (-ai), kad judėjote daug daugiau nei įprasta“ pažymėjo 

šeštadalį moterų (15,8 proc.) ir septintadalį vyrų (14,7 proc.) (χ²=0,437; lls=3; p=0,933) (žr. 8 

priedo, 8.7 lentelė ); ,,Mintys, kad Jums būtų daug geriau būti mirusiam (-ai), arba apie savęs 

žalojimą kokiu nors būdu“ dažniau kamavo vyrus. Nustatyta, kad mažiau nei dešimtadalį 

kamavo mintys apie savižudybę ar savęs žalojimą 10,4 proc. vyrų ir 8,2 proc. moterų (χ²=4,706; 

lls=3; p=0,195) (žr. 6 priedo, 6.8 lentelė). 

Apibendrinant, gale PHQ-9 klausimyno pabaigoje buvo pateiktas papildomas 

klausimas, kuris prašė įvertinti klausimo atsakymą tiems, kurie anketoje pažymėjo kokias nors 

problemas. Respondentų paskutiniu anketos klausimu buvo klausiama ,,kaip šios problemos 

apsunkino jums galimybes dirbti savo darbą, rūpintis namais ir vaikais arba susitarti su kitais 

žmonėmis“: ,,visai neapsunkino“, ,,šiek tiek apsunkino“, ,,labai apsunkino“, ,,ypač apsunkino.“ 

Pagal papildomą klausimą galima vertinti depresinių simptomų sunkumą. Nustatyta, kad 

statistiškai reikšmingų rezultatų lyginant vyrus ir moteris nebuvo nustatyta (χ²=1,839; lls=2; 

p=0,0399). Daugiau vyrų nei moterų pažymėjo punktus: ,,šiek tiek apsunkino“, ,,labai 

apsunkino“, ,,ypač apsunkino,“ 38,4 proc. moterų ir 43,5 proc. vyrų vargino įvairios problemos, 

pažymėtos PHQ-9 klausimyno 9 punktuose, respondentai pažymi, kad juos apsunkino dirbti 

savo darbą, rūpintis namais, vaikais ar susitarti su kitais žmonėmis (žr. 3.4.3. pav.). 

 

 
χ²=1,839; lls=2; p=0,399 

3.4.3. pav. PHQ-9 klausimyno, moterų ir vyrų teiginių palyginimas (proc.) kai kokios 
nors problemos, apsunkino galimybes dirbti savo darbą, rūpintis namais ir vaikais arba 

susitarti su kitais žmonėmis 
Mann-Whitney U kriterijus parodė statistiškai reikšmingą miego kokybės vertinimą su 

sąnarių skausmus turėjusiais respondentais, per paskutines 30 dienų (p=0,007). Pažvelgus į 
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rangų vidurkius matyti, kad respondentai, kurie savo miegą vertino patenkinamai rangų 

vidurkis yra 181,08, vertinusių gerai – 152,9 (žr.3.4.7. lentelė). 

 
3.4.7. lentelė. Respondentų kokybės vertinimo palyginimas su subjektyviu sveikatos 

nusiskundimu, per praėjusį mėnesį, proc. (Mann-Whitney U kriterijus, kai p< 0,05) 

Teiginiai Sąnarių skausmai (proc.) Rangų vidurkis 
p 

Miego vertinimas   
0,007 Gerai  30,0 152,9 

Patenkinamai 46,8 181,08 
 

Buvo vertinamas vyrų ir moterų miegas, tačiau reikšmingų skirtumų nustatyta nebuvo 

(χ²=0,922; lls=2; p=0,631) (žr. 6 priedo, 6.11. lentelė). Pastebima, kad tiek vyrai, tiek moterys 

dažniausiai savo miegą vertina patenkinamai. Dažniau vyrai miegą vertino geriau nei moterys 

(žr. 3.4.4 pav.). 

 
χ²=0,922; lls=2; p=0,631 

3.4.4. pav. Miego vertinimas (proc.) pagal lytį (n=383) 
 

Respondentų beveik pusė turėję sąnarių skausmus savo miegą vertino tik patenkinamai, 

beveik trečdalis respondentų savo miegą vertino gerai. Taigi sąnarių skausmus varginusių 

žmonių miegas buvo dažniausiai patenkinamas (žr. 3.4.5. pav.).  

 
3.4.5. pav. Subjektyvus miego vertinimas (proc.) su sąnarių skausmus patyrusiais 

respondentais, per paskutines 30 dienų 
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Toliau analizuojant Mann-Whitney U kriterijus parodė statistiškai reikšmingą miego 

kokybės vertinimą su galvos skausmą turėjusiais respondentais, per paskutines 30 dienų 

(p=0,025). Pažvelgus į rangų vidurkius matyti, kad respondentai, kurie savo miegą vertino 

patenkinamai rangų vidurkis yra 177,98, gerai – 156,74 (žr. 3.4.8. lentelė). 

 
3.4.8. lentelė. Miego kokybės vertinimo palyginimas su subjektyviu sveikatos 

nusiskundimu per praėjusį mėnesį, proc. (Mann-Whitney U kriterijus, kai p< 0,05) 

 
Miego vertinimas 

Galvos 
skausmas (proc.)  

Rangų vidurkis  p 

Gerai 18,0 156,74 0,025 
Patenkinamai 30,6 177,98 

 
 

Respondentų beveik penktadalis turėję galvos skausmą savo miegą vertino gerai, 

beveik trečdalis – patenkinamai. Taigi galvos skausmą turėję respondentai prasčiau miegojo, 

nes savo miegą dažniausiai vertino patenkinamai (žr. 3.4.6.  pav.).  

 
3.4.6. pav. Subjektyvus miego vertinimas (proc.) su galvos skausmus patyrusiais 

 respondentais, per paskutines 30 dienų 
 

Taip pat Mann-Whitney U kriterijus parodė statistiškai reikšmingą miego kokybės 

vertinimą su nemigą turėjusiais respondentais, per paskutines 30 dienų (p=0,0001). Pažvelgus 

į rangų vidurkius matyti, kad respondentai, kurie savo miegą vertino patenkinamai rangų 

vidurkis yra 184,89, gerai – 148,18 (žr.3.4.9 lentelė). 

 

3.4.9. lentelė. Miego kokybės vertinimo palyginimas su subjektyviu sveikatos 

nusiskundimu, per praėjusį mėnesį, proc. (Mann-Whitney U kriterijus, kai p< 0,05) 

 
Miego 

vertinimas 
Nemiga 
(proc.) 

Rangų 
vidurkis p 

Gerai 9,3 148,18 0,0001 
Patenkinamai 31,2 184,89 
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Dešimtadalis respondentų, kuriuos vargino nemiga savo miegą vertino gerai, beveik 

trečdalis – patenkinamai. Taigi nemigą turėję respondentai savo miegą vertina prastai (žr. 3.4.7. 

pav.).  

 

 
3.4.7. pav. Subjektyvus miego vertinimo (proc.) su nemiga varginusiais respondentais, per 

paskutines 30 dienų 
 

Apibendrinant PHQ-9 depresijos vertinimo klausimyną galima teigti, daugiausiai 

respondentų teigė, kad jų visai nekamavo mintys apie savižudybę ar savęs žalojimą, tačiau 

daugelį kankina sunkumas užmigti, nemiga ar per ilgas miegojimas. Moterys dažniau pažymi, 

kad jas kamuoja sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba per ilgas miegojimas. Moterims 

nustatyti lengvi depresijos požymiai, vyrams depresijos požymių nenustatyta. Tačiau daugiau 

vyrų nei moterų mano, kad būtų daug geriau būti mirusiam, arba galvoja apie savęs žalojimą 

kokiu nors būdu. Apibendrinant galime teigti, kad fiziškai mažiau aktyvūs asmenys dažniau 

susiduria su subjektyviais sveikatos nusiskundimais. Pastebima, kad tiek vyrai, tiek moterys 

dažniausiai savo miegą vertina patenkinamai, vyrai miegą vertino geriau nei moterys. 
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Mūsų tyrime dalyvavo daugiau moterų, nei vyrų. Didžioji dalis respondentų gyveno su 

antromis pusėmis ir dauguma vyrų buvo vedę, moterys – ištekėjusios. Didžioji dalis apklausoje 

dalyvavusių respondentų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. Vertinant pagyvenusių žmonių 

mitybos ypatumus nustatyta, kad daugiau nei trys ketvirtadaliai moterų bei vyrų pusryčiauja. 

Nustatyta, kad beveik pusei moterų sveikai maitintis yra svarbu. 

Nustatyta, kad beveik pusė respondentų, turinčių normalų kūno svorį, reikšmingai 

dažniau vartojo raugintus pieno produktus (varškę, jogurtą, kefyrą ir kt.), lyginant su antsvorį 

ar nutukimą turinčiais respondentais. Nustatyta, kad tie kurie dažniau vartojo mėsą (jautieną, 

kiaulieną, avieną) jiems buvo dažniau nustatytas nutukimas ar antsvoris. Nustatyta, kad 

dažnesnis šviežių daržovių vartojimas buvo susijęs su mažesniu KMI. Didesnį kūno masės 

indeksą (antsvorį ar nutukimą) turėjo tie, kurie šviežių daržovių suvartojo mažiau lyginant su 

mažesniu KMI. Antsvoris ir nutukimas didina lėtinių ligų riziką: cukrinio diabeto, širdies ir 

kraujagyslių ligų susirgimus, piktybinių navikų riziką [32]. Remiantis, naujausiais Lietuvos 

gyventojų statistikos duomenimis, suaugusių Lietuvos gyventojų vidutinės KMI reikšmės, 

išlieka per didelės, lyginant su PSO rekomendacijomis. Pasaulio sveikatos organizacija 

suaugusiųjų KMI klasifikuoja jeigu mažiau nei 18,5, tai kūno svoris per mažas, nuo 18,5-24,9 

– normalus, nuo 25-29,9 – antsvoris, nuo 30 ir daugiau – nutukimas. Analizuojant gyventojų 

nutukimo paplitimą, pastebima, kad nutukusių asmenų dalis skirtingose amžiaus grupėse 

skiriasi ir su amžiumi didėja. Naujausi duomenys rodo, kad kuo vyresni žmonės, tuo didesnė 

nutukusių asmenų dalis [32]. 

Vyrai dažniau nei moterys maisto gamyboje ir tepant ant duonos renkasi daug sočiųjų 

riebalų, transriebalų turinčius produktus: margariną, tepius riebalų mišinius, o moterys renkasi 

sveikatai palankesnius riebalus: aliejų, sviestą. Nustatyta, kad fiziškai aktyvesni žmonės taip 

pat dažniau renkasi sveikatai palankesnius riebalus tepant ant duonos ar gaminant maistą, 

tačiau dažniau vartoja saldžius gėrimus. Pasak, Pan B. ir  kolegų (2019) atliktoje meta analizėje 

teigiama, kad dažnas cukraus ir dirbtinių saldintų gėrimų, gausus riebalų vartojimas didina 

metabolinio sindromo riziką [95]. Nors Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai gerėja (daugiau 

vartojama daržovių, mažiau gyvulinės kilmės produktų, daugiau vartojama aliejaus) suaugusių 

mityba vis dar nesubalansuota, vartojama per daug riebalų, ypač sočiųjų riebalų, per daug 

cukraus, taip pat cholesterolio kiekį kraujyje didinančių produktų [19]. 
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Nustatyta, kad pagyvenę asmenys dažnai vartoja papildomai druskos į maisto 

patiekalus, pastebima, kad kiti jos dedasi net neragavus maisto. Atskleista, kad tik maža dalis 

niekada nededa papildomai druskos į maisto paruoštus maisto gaminius. Didelis natrio 

suvartojimas yra susijęs su nutukimu bendroje populiacijoje. Daugelis pagyvenusių žmonių 

mitybai skiria per mažai dėmesio sveikos mitybos įpročiams ir taip didina lėtinių ligų 

vystymąsi. Kintantys mitybos įpročiai visame pasaulyje apima gausų perdirbtų maisto 

produktų vartojimą, kuriuose gausu dirbtinių ingredientų, pavyzdžiui, gausus druskos ar 

saldintų produktų vartojimas, taip pat dažnas stresas bei kiti sveikatą neigiamai veikiantys 

gyvensenos įpročiai, tokie kaip rūkymas, psichotropinių priemonių vartojimas, netinkama 

miego higiena gali prisidėti prie žarnyno disbakteriozės ir kitų sveikatos sutrikimų ir kitų lėtinių 

ligų vystymosi [23].  

Atskleista, kad fiziškai aktyvesni respondentai renkasi sveikesnius riebalus savo 

mitybos racione bei valgo sveikatai palankesnius maisto produktus. Ištirta, kad fiziškai 

aktyvesni respondentai dažniau turi geresnius mitybos įpročius. Fiziškai aktyvesni, rečiau 

valgo skubėdami ar valgo žiūrėdami televizorių, skaitydami, retai užsiima kita veikla valgymo 

metu, taip pat rečiau persivalgo bei valgo prieš miegą likus mažiau nei 2 valandoms. Didžioji 

dalis respondentų yra nutukę ir beveik pusė respondentų turi antsvorį. Kai kurie net nežino, 

kaip vertinti savo kūno svorį vadovaujantis kūno masės indekso normomis. Dažniausiai tiek 

vyrams, tiek moterims buvo nustatytas padidėjęs kraujo spaudimas, padidėjęs cholesterolis, 

stuburo ligos. Moterys dažniau nei vyrai skundėsi osteoporoze. Moteris dažniau vargina 

sąnarių skausmai, o daugumą vyrų vargina dantų skausmai. Tiek vyrai, tiek moterys dažnai 

skundžiasi skausmais krūtinėje fizinio krūvio metu. Nustatyta, kad fiziniu aktyvumu 

laisvalaikio metu per retai užsiimą didelė dalis respondentų. Fizinis aktyvumas išlieka vis dar 

nepakankamas tarp vyresnio amžiaus žmonių. Pasak autorių, fizinis aktyvumas gali užkirsti 

kelią ŠKL bei sušvelninti kai kuriuos fiziologinius pokyčius atsirandančius senstant [23]. 

Reguliarus fizinis aktyvumas turi platų poveikio diapazoną žmogaus sveikatai ir tiesiogiai 

veikia raumenų, širdies ir kraujagyslių, kaulų ir raumenų sistemas; mažina ŠKL rizikos 

veiksnius: mažina padidintą gliukozės kiekį ir padidėjusį didelio tankio lipidų cholesterolio ir 

trigliceridų kiekį kraujyje; gerina nervų sistemos veiklą, didina kaulų tankį ir mineralizaciją, 

gerina kraujospūdį, teigiamai veikia imuninės sistemos veiklą palaiko energijos balansą ir kt. 

PSO teigia, kad vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas vienas svarbiausių geros sveikatos 

sąlygų, pagyvenę asmenys mažiausiai 5 dienas per savaitę turi užsiimti vidutinio intensyvumo 

fizine veikla, ne trumpesne, kaip 30 minučių [61]. Nors PSO ekspertai yra pateikę fizinio 

aktyvumo rekomendacijas, fizinio aktyvumo išsaugojimui ir stiprinimui, tačiau kokia turi būti 
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fizinio aktyvumo trukmė ir intensyvumas stiprinant psichinę sveikatą, vis dar nėra aiškus 

[61,112].  

Per paskutinį mėnesį dažniausiai respondentus vargino skausmai krūtinėje fizinio 

krūvio metu, sąnarių skausmai, galvos skausmai ir dantų skausmas. Daugiau nei pusei vyrų ir 

moterų dažniausiai per paskutinius metus buvo nustatytas padidėjęs kraujo spaudimas, 

trečdaliui moterų ir daugiau nei ketvirtadaliui vyrų padidėjęs cholesterolis bei panašiai dažnai 

tiek vyrams ir moterims buvo nustatytos stuburo ligas. Dauguma pagyvenusių asmenų atitinka 

miego rekomendacijas, nors buvo ir tokių kurie neatitinka miego higienos rekomendacijų. 

Taigi nemigą turėję respondentai savo miegą vertina prastai. Atskleista, kad galvos skausmą 

turėję respondentai prasčiau miegojo, nes savo miegą dažniausiai vertino patenkinamai. 

Nustatyta, kad per dieną respondentai miega apie 7,31 val. Manoma, kad 40-70 proc. vyresnių 

žmonių patiria lėtinį miego sutrikimą, dažniau miego sutrikimai stebimi tiems, kurie turi daug 

gretutinių ligų [75]. Miego higiena yra fiziologinis poreikis, kuriuo rūpinasi per mažai vyresnio 

amžiaus žmonių. Miegas yra gyvybiškai būtina organizmo būsena, miego metu vyksta 

intensyvūs smegenų procesai. Pažeidus miego higieną mažėja kognityvinis pajėgumas, blogėja 

dėmesys, lėtėja mąstymas, reakcija, taip pat miego stoka veikia įvairias kūno funkcijas. Miegas 

yra geros sveikatos komponentas, reikalingas kūno vystymuisi ir atsistatymui, protinei 

sveikatai, miego metu išsiskiria augimo hormonas [63,73,74]. Pavyzdžiui, pagrindiniai širdies 

ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai yra rūkymas, padidėjęs arterinis kraujo spaudimas, 

padidėjusio cholesterolio koncentracija kraujyje, netinkama mityba, mažas fizinis aktyvumas, 

antsvoris, nutukimas, cukrinis diabetas, alkoholis, psichinis ir socialinis stresas [125]. 

Taip pat pagyvenę asmenys nevengia žalingų įpročių, ypač alkoholinio vartojimo. 

Nustatyta, kad vyrai dažniau renkasi alų bei stipriuosius gėrimus, moterys – vyną ir panašiai 

dažnai stipriuosius gėrimus. Pastebima, kad tik maža dalis respondentų alkoholinių gėrimų 

visiškai nevartoja. Alkoholio vartojimas yra pagrindinis rizikos veiksnys, sukeliantis pasaulinę 

naštą ir sukeliantis didelius sveikatos praradimus neatsižvelgiant į suvartojamą kiekį. McNabb 

S. ir kolegų (2020) meta analizėje nustatyta, kad vartojant alkoholį didėja mirtingumas dėl 

įvairių sveikatos priežasčių ir ypač vartojant alkoholį padidėja mirtingumas dėl vėžio. 

Alkoholis sukelia burnos, ryklės, gerklų, stemplės, kepenų, storosios žarnos, tiesiosios žarnos, 

krūties vėžį [72]. PSO teigia, kad pagrindiniai ligų rizikos veiksniai yra žalingi įpročiai, kurių 

atsisakius galima išvengti daugelio lėtinių ligų ir sumažinti mirtingumą [19]. 

Nustatyta, PHQ-9, bendra punktų balų suma – 4,5 kas rodo lengvus depresijos 

požymius. Pastebima, kad daugeliui sunku užmigti ar išsimiegoti, arba respondentus kamavo 

per ilgas miegojimas. Psichikos sveikata yra neatsiejama visuomenės dalis, tai viena 
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pažeidžiamiausių vertybių šiandieninėje visuomenėje. Sweetman A. ir kt. (2021) teigia, kad 

depresija apsunkina socialinį gyvenimą bei prisitaikymą, blogina gyvenimo kokybę ir gebėjimą 

dirbti, rūpintis aplinka, namais. Depresija tiesiogiai susijusi su nuotaikos pažeidžiamumu bei 

depresijos simptomų sunkumu [63]. Sveikatos klausimynu-9, PHQ-9 (angl. Patient Health 

Questionnaire-9, PHQ-9) buvo vertinta depresija. Vadovaujantis, depresijos diagnostiniu 

vertinimo ribomis, suminė bendra suma vertinama, kai 0-4 balai – nėra depresijos požymių, 5-

9 – lengvi depresijos požymiai, 10-14 balų – vidutinės depresijos požymiai, 15-19 balų – 

vidutiniškai sunkios depresijos požymiai, 20-27 balai – sunkios depresijos požymiai [118]. 

Nustatyta, PHQ-9, bendra punktų balų suma– 4,5 kas rodo lengvus depresijos požymius. So 

WWY ir kt. (2020) teigia, kad fizinis krūvis naudingas mažinant nerimą, sisteminės ir meta 

analizės rezultatai atskleidė, kad joga veiksmingiau mažina nerimą, lyginant su mankšta [115]. 

Kiti naujausi moksliniai tyrimai nustatė, kad jogos programa pagerina motorinę disfunkciją ir 

judrumą, sumažina nerimo simptomus, tarp asmenų sergančių Parkinsono liga [109]. 

Asmeniškai pritaikyta veikla gali sumažina demencijos požymius, pagerinti gyvenimo kokybę. 

Fiziniai pratimai, mankštos, stabilumo lavinimo pratimai ir kt. veiksminga priemonė psichinės 

sveikatos stiprinimui, gerina miegą, padeda išvengti ligų ar  gali tapti veiksminga priemonė 

gydant depresiją [5,63,107].  
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IŠVADOS 

1. Išanalizavus pagyvenusių žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumus nustatyta, 

kad dažniausiai moterims sveikai maitintis yra svarbu, o vyrams nei svarbu nei nesvarbu. 

Respondentai turintys mažesnį ar normalų kūno masės indeksą (48,9 proc.) dažniau vartojo 

raugintus pieno produktus, daugiau šviežių daržovių bei rečiau valgė raudonos mėsos 

produktus, lyginant su antsvorį ar nutukimą (33,9 proc.) turinčiais asmenimis. Dažniausiai 

respondentai gamindami maistą naudojo aliejų. Vyrai tepant ant duonos dažniau nei moterys 

rinkosi sveikatai nepalankius riebalus: margariną, tepius riebalų mišinius, moterys – aliejų, 

sviestą. Vyrai dažniau nei moterys dėjo papildomai druskos į paruoštą maistą. Košes arba 

dribsnius, varškės sūrį, šviežius vaisius ir uogas, saldžius gėrimus dažniau vartojo fiziškai 

aktyvūs respondentai, o vištieną ir žuvį fiziškai pasyvesni respondentai.  

2. Nustačius pagyvenusių žmonių psichosomatinius sveikatos nusiskundimus ir 

subjektyvią sveikatą, moterims buvo nustatyti lengvi depresijos požymiai, vyrams depresijos 

požymių nebuvo nustatyta. Atskleista, kad moterys dažniau nei vyrai turėjo miego problemų, 

o vyrai dažniau galvojo apie savižudybę ar savęs žalojimą. Nustatyta, kad vaistų vartojimas 

tarp pagyvenusių asmenų yra ypač populiarus ir tik maža dalis respondentų vaistų nevartojo. 

Nustatyta, kad tiek moterys, tiek vyrai dažniausiai naudojo vaistus nuo uždegimo. Dažniausiai 

respondentai vartojo vaistus mažinančius kraujospūdį (54,5 proc.), vitaminus, papildus ir kitas 

mineralines medžiagas ar mikroelementus (37,8 proc.), mažinančius cholesterolio kiekį 

kraujyje (24,3 proc.). Per paskutinį mėnesį dažniausiai respondentus vargino skausmai 

krūtinėje fizinio krūvio metu, sąnarių skausmai, galvos skausmai ir dantų skausmas.  

3. Įvertinus pagyvenusių žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumų ryšį su 

psichosomatiniais sveikatos nusiskundimais ir subjektyvia sveikata atskleista, kad didžioji 

dalis respondentų buvo nutukę. Didesnį kūno masės indeksą (antsvorį ar nutukimą) turėjo tie, 

kurie šviežių daržovių suvartojo mažiau (64 proc.), lyginant su mažesniu kūno masės indeksu 

(per mažas arba normalus) (76,6 proc.). Fiziniu aktyvumu laisvalaikio metu per retai užsiima 

didelė dalis respondentų. Fiziškai pasyvūs respondentai kur kas dažniau persivalgė, valgė 

skubėdami, žiūrėdami televizorių, skaitydami laikraštį bei dažniau susidūrė su subjektyviais 

sveikatos nusiskundimais. Dažniau sveikatos nusiskundimų turėjo tie, kurie sportuoja kartą per 

savaitę nei fiziškai aktyvesni. Taip pat fiziškai aktyvesni asmenys dažniau rinkosi sveikatai 

palankesnius riebalus tepant ant duonos. Fiziškai mažiau aktyvūs asmenys savo mityboje 

nevengė daug sočiųjų riebalų turinčių riebalų: margarino, tepių riebalų mišinių. Tik maža dalis 
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respondentų alkoholinių gėrimų visai nevartojo, vyrai dažniausiai rinkosi alų ir stipriuosius 

gėrimus, moterys – vyną arba stipriuosius gėrimus. 
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

1. Siekiant efektyvesnės Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio 

amžiaus asmenų sveikatos, rekomenduojama Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biurui 

organizuoti daugiau renginių Trečio amžiaus universiteto studentams ir kitiems motyvuotiems 

Panevėžio rajono gyventojams gyvensenos temomis, taip motyvuoti gyventojus gyventi 

sveikiau ir sumažinti lėtinių ligų riziką.  

2. Visuomenės sveikatos biurui organizuoti daugiau paskaitų apie būtinybę 

mažinti maiste sočiųjų riebalų, transriebalų, cukraus, druskos kiekį maiste, žalingų įpročių žalą 

sveikatai.  

3. Trečiojo amžiaus universitetui sudaryti galimybes studentams turėti daugiau 

fizinio aktyvumo užsiėmimų bendraminčių draugijoje. 

4. Visuomenės sveikatos biurui plačiau plėtoti įvairias ilgalaikes fizinio aktyvumo 

programas tarp pagyvenusių asmenų. 

5. Visuomenės sveikatos biurui daugiau dėmesio skirti psichinės sveikatos 

stiprinimo veikloms. 

6. Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Trečiojo amžiaus 

universitetui, Viešosioms bibliotekoms taip pat toliau glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, 

kuriant sveikos gyvensenos rekomendacijas tarp pagyvenusio amžiaus asmenų. 

7. Gyvensenos medicinos specialistus įsitraukti į komandą, kurie prisidėtų prie 

Trečiojo amžiaus universiteto paskaitų ciklo ar visuomenės sveikatos biurų ar kitų įstaigų 

vykdančių švietėjiškų mokymų ar profilaktinių programų vykdymo veiklą. Gyvensenos 

medicinos specialistas galėtų suteikti kuo daugiau informacijos apie sveikos gyvensenos 

principus, remiantis patikima bei mokslu pagrįsta informacija, suteikiant nuolatinę galimybę 

konsultuotis esant poreikiui gyvensenos klausimais. Gyvensenos medicinos specialistai gali 

padėti keisti elgesį, padedant teisingai nusistatyti tikslus, suteikti informacijos gyvensenos 

būdo švietime, paciento įgalinimu ir jo atsakomybe keistis. 
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PRIEDAI 

 
1 priedas 

 

PANEVĖŽIO RAJONO PAGYVENUSIŲ  ASMENŲ TYRIMAS  
 
Gyvensena (mityba, fizinis aktyvumas, žalingi įpročiai, psichinė sveikata) ir aplinka turi didelę 

reikšmę žmogaus sveikatai ir savijautai. Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentė Kristina 
Šlekienė, rašau baigiamąjį magistro darbą tema ,,Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio 
amžiaus asmenų gyvensenos ypatumai ir jų sąsajos su sveikatos nusiskundimais.“ 

Labai prašome užpildyti šį klausimyną, Jūsų konfidencialumas bus užtikrintas: apklausa yra 
anoniminė, anketos duomenys bus naudoti tik moksliniais tikslais. Jei Jums kilo klausimų, dėl šios anketos, 
prašome kreiptis į tyrimo vykdytoją K. Šlekienę.  el.p. jackutekristina@gmail.com.   

Pažymėkite langelį ⊠ ar ,, √“, esantį šalia Jums tinkamo atsakymo arba įrašykite ar pabraukite. 
 Ačiū už Jūsų dalyvavimą apklausoje.   
 
Atlikdami šią anketą sutinkate dalyvauti tyrime.  
 

1.Bendri duomenys 

1. Jūsų lytis:        
c 1) vyras 

 
c 2) moteris 

2. Gimimo metai (amžius)............................................ 
3. Jūsų šeiminė padėtis: 
c 1) vedęs/(ištekėjusi) arba 

gyvena nesusituokę 

 

c 2) nevedęs/ 
(netekėjusi) 

c 3) išsiskyręs/ 
išsiskyrusi 

c 4) našlys/našlė 

4. Jūsų išsilavinimas? 
c 1) pradinis 

(3-4 kl.) 
c 2) nebaigtas vidurinis 

(pagrindinė ar 
profesinė m/kla be 
atestato) 

c 3) vidurinis (vidurinė 
ar profesinė m/klos 
atestatu) 

c 4) aukštesnysis 
(technikumas, 
aukštesnioji 
mokykla) 

c 5) aukštasis (kolegija) c 6) universitetinis 

2. Sveikata 
5. Kurios iš išvardintų ligų Jums buvo nustatytos arba gydytos per praėjusius 12 mėn.? 
(pabraukite)  
1) padidėjęs kraujo spaudimas (hipertenzija) 
2) padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje (hipercholesterolemija)  
3) padidėjęs cukraus kiekis kraujyje, diabetas (cukraligė) 
4) miokardo (širdies) infarktas 
5) krūtinės angina (skausmai krūtinėje fizinio krūvio metu)  
6) širdies nepakankamumas 
7) reumatinis artritas  

8) stuburo ligos 
9) lėtinis bronchitas, 
emfizema (plaučių 
išsiplėtimas) 
10) bronchinė astma 
11) gastritas arba opaligė 
12) osteoporozė (kaulų 
retėjimas) 

6. Kaip Jūs vertinate dabartinę savo sveikatos būklę? 
c 1) gera c 2) gana gera c 3) vidutiniška c 4) gana bloga c 5)bloga 
7. Ar per praėjusį̨ mėnesį̨ (30 dienų) Jus vargino šie negalavimai?  
c 1) skausmai krūtinėje fizinio krūvio metu 
c 2) sąnarių skausmai 
c 3) juosmens skausmai 
c 4) sprando ir peties skausmas 
c 5) kojų patinimas 
c 6) venų išsiplėtimas 

c 7) egzema 
c 8) vidurių užkietėjimas 
c 9) galvos skausmai 
c 10) nemiga 
c 11) depresija (prislegta nuotaika) 
c 12) dantų skausmai 

8. Ar vartojote per praėjusią savaitę (7 dienas) vaistus (tabletes, kapsules ir kt.)? 
c 1) mažinančius kraujospūdį  
c 2) mažinančius cholesterolio kiekį kraujyje  
c 3) insuliną 

c 6) nuo sąnarių skausmo 
c 7) nuo kosulio 
c 8) raminamuosius vaistus 
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c 4) kitus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius 
vaistus 

c 5) nuo galvos skausmo  

c 9) vitaminus, papildus,  mineralines 
medžiagas ar mikroelementus 

c 10) nuo uždegimo (pvz. esant 
osteochondrozei ar disko išvaržai) 

9. Ar per praėjusius metus (12 mėn.) Jus buvo apėmusi depresija (prislėgta nuotaika)?  
c 1) nebuvo c 3) šiek tiek labiau nei anksčiau 
c 2) ne labiau, kaip anksčiau c 4) daug labiau nei anksčiau 

3. Rūkymas 
10. Ar Jūs kada nors rūkėte?  
c 1) taip c 2) ne 
11. Ar Jūs dabar rūkote? 
c 1) taip, kasdien    c 2) retkarčiais c 3) visai nerūkau 

Mityba 
12. Ar Jūs paprastai pusryčiaujate?  
c 1) taip c 2) ne 
13. Kokius riebalus Jūs dažniausiai vartojate ruošdami maistą? (pasirinkite tik vieną atsakymą) 
c 1) dažniausiais aliejų 
c 2) dažniausiais margariną 
c 3) dažniausiais sviestą 

c 4) dažniausai taukus 
c 5) nevartoju jokių riebalų 

14. Kokius riebalus dažniausiai tepate ant duonos? (pasirinkite tik vieną atsakymą) 
c 1 ) jokių 
c 2) margariną 
c 3) tepų riebalų mišinį, pagamintą iš sviesto ir augalinių 

riebalų (pvz. “Saulutė”, “Venta”, “Šeimininkės” ir kt.)  

c 4) sviestą 
c 5) taukus  

 

15. Kiek šaukštelių̨ cukraus Jūs dedate į vieną puodelį kavos arba arbatos? Jei cukraus nevartojate, 
prašome išrašyti “0”.  
1) .............. šaukštelių cukraus į 1 puodelį kavos  2) .............. šaukštelių cukraus į 1 puodelį arbatos  

16. Kiek riekelių duonos paprastai suvalgote per dieną? 
1) juodos (ruginės) duonos.............. riekelių 
2) baltos ("Palangos", "Ventos", "Kvietelio" ir pan.) duonos ............ riekelių 
3) batono, sumuštinių baltos duonos............. riekelių 
17. Ar Jūs papildomai dedate druskos į paruoštą maistą?  
c 1) niekada  c 2) kai trūksta druskos  c 3) beveik visada net neragavus  

18. Kiek kartų per praėjusią savaitę Jūs valgėte šiuos maisto produktus?  
Pažymėkite kryželiu [X] Maisto produktai 1 2 3 4 

Maisto produktai 
 

Nė 
karto 

 

1-2 
dienas 

3-5 
dienas 

6-7 dienas 
 

Virtas bulves     
Keptas bulves (ne traškučius)      
Ryžius ar makaronus     
Košes arba dribsnius      
Fermentinį sūrį (geltoną)      
Varškės sūrį̨ (baltą)     
Kitus pieno produktus (varškę, jogurtą, kefyrą ir kt.)     
Vištieną     
Žuvį̨     
Mėsą̨ (jautieną, kiaulieną, avieną)     
Mėsos produktus (dešrą, kumpį, kt.)     
Šviežias daržoves     
Kitokias (virtas, konservuotas) daržoves     
Šviežius vaisius ar uogas      
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Konditerinius gaminius (sausainius, pyragą, tortą)      
Saldainius ar šokoladą      
Kiaušinius     
Limonadus, Coca-cola ir pan.     
Greitą maistą (mėsainius, kebabus, picas ir pan.)     
19. Ar dažnai valgote taip, kaip nurodyta lentelėje? Pažymėkite kryželiu [X] visus Jums tinkančius 
atsakymus. 

 1 2 3 4 5 
Niekada Retai Kartais Dažnai Visuomet 

Valgau skubėdamas  
 

    

Valgau žiūrėdamas 
televizorių, 
skaitydamas laikraštį  

 
 

    

Persivalgau  
 

    

Užkandžiauju bulvių 
traškučiais, 
skrudintais riešutais, 
spragėsiais, 
saldumynais ir pan.  

     

Vakarieniauju likus 
mažiau nei 2 val. iki 
miego  

     

20. Ar Jums svarbu sveikai maitintis? 
c 1) visai nesvarbu 
c 2) nesvarbu 
c 3) nei svarbu, nei nesvarbu  
c 4) svarbu 
c 5) labai svarbu 

Svoris, ūgis ir fizinis aktyvumas 
21. Koks Jūsų ūgis? .................. cm 
22. Kiek sveriate lengvai apsirengęs (-usi) ................... kg 
23. Kaip vertinate savo svorį? 
c 1) per mažas c 2) normalus c 3) per didelis c 4) nežinau 
24. Kaip Jūs vertinate savo fizinį pajėgumą? 
c 1) labai geras c 2) gana geras 

c 3) patenkinamas 
c 4) gana blogas 
c 5) labai blogai 

25. Kiek laiko Jūs sėdite per įprastinę darbo dieną (prie darbo stalo, važiuodami transporto 
priemone, svečiuose, namuose, skaitydami arba žiūrėdami televizorių)? 

............. val. per dieną 
26. Kiek laiko Jūs sėdite savaitgaliais?       ............. val. per dieną 
27. Kiek vidutiniškai valandų miegate?      ............. val. per parą 
28. Kaip vertinate savo miegą? 
c 1) labai gerai 
c 2) gana gerai 

c 3) patenkinamai 
c 4) gana blogai 

c 5) labai blogai 

29. Ar dažnai laisvalaikiu mankštinatės (sportuojate, bėgiojate, važiuojate dviračiu, dirbate sode ir 
pan.) mažiausiai 30 min. taip, kad pagerėtų kvėpavimas ir suprakaituotumėte? 
c 1) kasdien 
c 2) 4-6 kartus per 

savaitę 

c 3) 2-3 kartus per savaitę 
c 4) kartą per savaitę 

c 5) 2-3 kartus per mėnesį 
c 6) kelis kartus per metus ar rečiau 
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c 7) negaliu mankštintis dėl ligos ar 
invalidumo 

Alkoholio vartojimas 
30. Ar dažnai geriate alų? 
c 1) kasdien 
c 2) 2-3 kartus per 

savaitę 

c 3) kartą per savaitę 
c 4) 2-3 kartus per mėnesį 

c 5) kelis kartus per metus 
c 6) niekada negeriu 

31. Ar dažnai geriate vyną? 
c 1) kasdien 
c 2) 2-3 kartus per 

savaitę 

c 3) kartą per savaitę 
c 4) 2-3 kartus per mėnesį 

c 5) kelis kartus per metus 
c 6) niekada negeriu 

32. Ar dažnai geriate stiprius alkoholinius gėrimus? 
c 1) kasdien 
c 2) 2-3 kartus per 

savaitę 

c 3) kartą per savaitę 
c 4) 2-3 kartus per mėnesį 

c 5) kelis kartus per metus 
c 6) niekada negeriu 

PACIENTO SVEIKATOS KLAUSIMYNAS-9 (PHQ-9) 
Kaip dažnai per pastarąsias 2 savaites kamavo kurios nors 
iš šių problemų? 
(Norėdami pažymėti savo pasirinkimą naudokite ,,∨“) 

Visai 
nekamavo 

Keletą 
dienų 

Daugiau 
nei pusė 
iš visų 
dienų 

Beveik 
kiekvieną 

dieną 

1. Mažas susidomėjimas ar malonumas atliekant 
dalykus 

0 1 2 3 

2. Jautimasis nusiminusiam (-ai), prislėgtam (-ai) ar 
beviltiškam (-ai) 

0 1 2 3 

3. Sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba per ilgas 
miegojimas 

0 1 2 3 

4. Jautimasis pavargusiam (-ai) ar energijos trūkumas 0 1 2 3 
5. Prastas apetitas ar persivalgymas 0 1 2 3 
6. Prasta savijauta – pojūtis, kad esate nevykėlis (-ė) 
arba kad nuvylėte save ar savo šeimą 

0 1 2 3 

7. Sunkumas susikoncentruoti ties tokiais dalykais, kaip 
laikraščio skaitymas arba televizoriaus žiūrėjimas 

0 1 2 3 

8. Judėjimas arba kalbėjimas taip lėtai, kad kiti žmonės 
galėjo pastebėti? Arba atvirkščiai – buvimas tokiam  
(-ai) neramiam (-ai) ar nenustygstančiam(-ai),  kad 
judėjote daug daugiau nei įprasta 

0 1 2 3 

9. Mintys, kad Jums būtų daug geriau būti mirusiam  
(-ai), arba apie savęs žalojimą kokiu nors būdu. 

0 1 2 3 

                                                       For office coding                   0       + _____ +   _____  +   _____ 
=Total Score: _____ 

Jei pažymėjote kokias nors problemas, kaip šios problemos apsunkino jums galimybes 
dirbti savo darbą, rūpintis namais ir vaikais arba susitarti su kitais žmonėmis? 

c Visai 
neapsunkino 

c Šiek tiek 
apsunkino 

c Labai apsunkino c Ypač apsunkino 
 

Sukūrė Drs. Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke ir jų kolegos, gavę edukacinį ,,Pfizer Inc.“ 
Leidimą. Atkurti, versti, vaizduoti arba platinti leidimo nereikia. 
 
Jei Jums kilo klausimų, dėl šios anketos, prašome kreiptis į tyrimo vykdytoją K. Šlekienę.  el. p. 
jackutekristina@gmail.com arba  tel. + 370 (604) 43 835 
 
Dėkojame už atsakymus ir linkime geros sveikatos! 
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3 priedas 

 

 

pANEvEZro na.roNo Svrnrrnno cENTRAS

BiudZetin€ istaiga, BerZr+ g. 50, LT-36145 PaneveZys,
tel.: (8 45) 58 29 71,46 28 13, el. p. centras@prsc.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 195271084.

Lietuvos sveikatos mokslq universitetui,
Bioetikos komisijai

SUTIKIMAS

PaneveZio rajono Svietimo centras sutinka, kad LSMU stud.

tema ,,PaneveZio rajono socialiai motyvuotq pagyvenusio amZiaus

ir jq s4sajos su sveikatos nusiskundimais", PaneveZio rajono

studentams (TAU).

Direktore

2021-04-02 Nr. SD-18

Kristina Slekiene atlikq tyrim4

asmenq gyvensenos ypatumai

trediojo amZiaus universiteto

Jurgita Vaitiekuniene
fi*\
Panevtlio r.\t\

{vietimo ,i$,centras /dv.9,

i^ro*'+/
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4 priedas 
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5 priedas 
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6 priedas 

 

 

6.1. lentelė. PHQ-9 klausimynas, mažo susidomėjimo vertinimas, proc. (n) 

χ²=4,853; lls=3; p=0,183 

 

6.2. lentelė. PHQ-9 klausimynas prislėgtos nuotaikos vertinimas, proc. (n) 

Jautimasis 
nusiminusiam 
(-ai), 
prislėgtam (-
ai) ar 
beviltiškam (-
ai) 

Visai nekamavo, 
proc. (n) 

Keletą dienų, 
proc. (n) 

Daugiau nei pusė iš 
visų dienų, proc. (n) 

Beveik 
kiekvieną 
dieną, 
proc. (n) 

Lytis 
Moteris 52,8 (141) 40,1 (107) 4,9 (13) 2,2 (6) 
Vyras 60,3 (70) 32,9 (38) 3,4 (4) 3,4 (4) 

χ²=2,791; lls=3; p=0,425 
 

6.3 lentelė. PHQ-9 Nuovargio, energijos trūkumo vertinimas, proc. (n) 

 

,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mažas 
susidomėjimas 
ar malonumas 

atliekant 
dalykus 

Visai nekamavo, 
proc. (n) 

Keletą dienų, 
proc. (n) 

Daugiau nei pusė 
iš visų dienų, proc. 

(n) 

Beveik 
kiekvieną 

dieną, 
proc., (n) 

Lytis 
Moteris 54 (145) 37,7 (100) 4,5 (12) 3,8 (10) 
Vyras 54,3 (75) 37,5 (30) 4,5 (6) 3,7 (5) 
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χ²=0,517; lls=3; p=0,915) 
 

6.4. lentelė. PHQ-9 klausimynas, prasto apetito, persivalgymo vertinimas, proc. (n) 

χ²=1,500; lls=3; p=0,682  
 

6.5. lentelė. PHQ-9 klausimynas, prastos savijautos, nusivylimo vertinimas, proc. (n) 

 χ²=1,944; lls=3; p=0,584 

6.6. lentelė. PHQ-9 klausimynas,  koncentracijos išlaikymo vertinimas, proc. (n) 

Sunkumas susikoncentruoti ties 
tokiais dalykais, kaip laikraščio 

skaitymas arba televizoriaus 
žiūrėjimas 

Visai 
nekamavo, 
proc. (n) 

Keletą 
dienų 

proc. (n) 

Daugiau nei 
pusė iš visų 

dienų,  
proc. (n) 

Beveik 
kiekvieną 

dieną  
proc. (n) 

Lytis 
Moteris 76,8 (205) 17,9 (48) 4,9 (13) 0,4 (1) 
Vyras 77,6 (90) 18,1 (21) 3,4 (4) 0,9 (1) 

χ²=0,743; lls=3; p=0,863 

 

 

 

 

Jautimasis pavargusiam (-ai) 
ar energijos trūkumas 

Visai 
nekamavo, 
proc. (n) 

Keletą 
dienų, 

proc. (n) 

Daugiau nei 
pusė iš visų 

dienų, proc. (n) 

Beveik 
kiekvieną 

dieną, 
proc. (n) 

Lytis 
Moteris 24,3 (65) 55,1 (147) 15,7 (42) 4,9 (13) 
Vyras 25,9 (30) 56 (65) 14,7 (17) 3,4 (4) 

Prastas apetitas ar 
persivalgymas 

Visai 
nekamavo, 
proc. (n) 

Keletą 
dienų, 

proc. (n) 

Daugiau nei 
pusė iš visų 
dienų, proc. 

(n) 

Beveik 
kiekvieną 

dieną, proc. 
(n) 

Lytis 
Moteris 59,9 (160) 28,8 (77) 9 (24) 2,3 (6) 
Vyras 58,6 (68) 25,9 (30) 12,1 (14) 3,4 (4) 

Prasta savijauta – pojūtis, kad 
esate nevykėlis (-ė) arba kad 
nuvylėte save ar savo šeimą 

Visai 
nekamavo, 
proc. (n) 

Keletą 
dienų,proc. 

(n) 

Daugiau nei 
pusė iš visų 
dienų, proc. 

(n) 

Beveik 
kiekvieną 

dieną, 
proc. (n) 

Lytis 
Moteris 71,2 (190) 21,7 (58) 5,6 (15) 1,5 (4) 
Vyras 69 (80) 26,7 (31) 3,4 (4) 0,9 (1) 
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6.7. lentelė. PHQ-9 klausimynas, judėjimo, kalbėjimo, neramumo vertinimas, proc. (n) 

Judėjimas arba kalbėjimas taip 
lėtai, kad kiti žmonės galėjo 
pastebėti?Arba atvirkščiai –
buvimas tokiam 
(-ai) neramiam (-ai) ar 
nenustygstančiam(-ai), kad 
judėjote daug daugiau nei 
įprasta 

Visai 
nekamavo, 
proc. (n) 

Keletą 
dienų, 

proc. (n) 

Daugiau nei 
pusė iš visų 
dienų, proc. 

(n) 

Beveik 
kiekvieną 

dieną, proc. 
(n) 

Lytis 
Moteris 83,9 (224) 11,2 (30) 3,4 (9) 1,5 (4) 
Vyras 85,3 (99) 11,2 (13) 2,6 (3) 0,9 (1) 

χ²=0,430; lls=3; p=0,934 

6.8 lentelė. PHQ-9 klausimynas, minčių apie savižudybę, savęs žalojimą vertinimas, proc.(n) 

χ²=4, 657; lls=3; p=0,199 

 

6.9. lentelė. Vaistų vartojimo palyginimas tarp vyrų ir moterų per 30 dienų, proc. (n) 

Lytis 
Teiginiai 

Moteris, 
proc.(n) 

Vyras, 
proc. (n) p 

Mažinančius kraujospūdį 54,9 (146) 53,4 (62) χ² =0,0674 lls=1, p =0,795 
Mažinančius cholesterolio kiekį 
kraujyje  23,6 (63) 25,9 (30) χ² =0,226, lls=1, p =0,635 

Insuliną 0,8 (2) 5,2 (6) χ² =7,698, lls=1, p =0,006 
Kitus gliukozės kiekį kraujyje 
mažinančius vaistus 2,2 (6) 6 (7) χ² =3,537, lls=1, p =0,060 

Nuo galvos skausmo  18,7 (50) 11,2 (13) χ² =3,327, lls=1, p =0,0,68 
Nuo sąnarių skausmo 19,9 (53) 19,8 (23) χ² =0,0001, lls=1, p =0,996 
Nuo kosulio 4,5 (12) 3,4 (4) χ² =0,221, lls=1, p =0,638 
Raminamuosius vaistus 13,9 (37) 9,5 (11) χ² =1,412, lls=1, p =0,235 
Vitaminus, papildus,  mineralines 
medžiagas ar mikroelementus 41,4 (110) 29,6 (34) χ² =4,746, lls=1, p =0,029 

Nuo uždegimo 10,2 (27) 19,8 (23) χ² =6,650, lls=1, p =0,010 
 
 

Mintys, kad Jums būtų daug 
geriau būti mirusiam (-ai), arba 
apie savęs žalojimą kokiu nors 

būdu 

Visai 
nekamavo, 
proc. (n) 

Keletą 
dienų, proc. 

(n) 

Daugiau 
nei pusė iš 
visų dienų, 
proc. (n) 

Beveik 
kiekvieną 

dieną, proc. 
(n) 

Lytis 

Moteris 

 

91,8 (245) 
 

8,2 (22) 
 
0 

 
0 

Vyras 89,7 (104) 8,5 (10) 0,9 (1) 0,9 (1) 
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6.10. lentelė. Subjektyvaus sveikatos vertinimas tarp vyrų ir moterų, proc. (n) 

Lytis 
Teiginiai 

Moteris, 
proc.(n) 

Vyras, 
proc. (n) p 

Skausmai krūtinėje fizinio 
krūvio metu 9,4 (25) 21,6 (25) χ² =10,584, lls=1, p =0,001 
Sąnarių skausmai 43,4 (116) 30,2 (35) χ² =5,966, lls=1, p =0,015 
Juosmens skausmai 36,1 (96) 43,9 (50) χ² =2,036, lls=1, p =0,154 
Sprando ir peties skausmas 21,1 (56) 20,9 (24) χ² =0,002, lls=1, p =0,968 
Kojų patinimas 19,5 (52) 12,9 (15) χ² =2,400, lls=1, p =0,121 
Venų išsiplėtimas 9,4 (25) 6,1(7) χ² =1,124, lls=1, p =0,289 
Egzema 0,7 (2) 0 χ² =0,873, lls=1, p =0,350 
Vidurių užkietėjimas 10,5 (28) 8,6 (10) χ² =0,135, lls=1, p =0,575 
Galvos skausmai 28,1 (75) 16,4 (19) χ² =5,988, lls=1, p =0,014 
Nemiga 28,5 (76) 21,6 (25) χ² =1,990 lls=1, p =0,158 
Depresija 9,4 (25) 6 (7) χ² =1,170, lls=1, p =0,279 
Dantų skausmai 6,7 (18) 13,8 (16) χ² =4,971, lls=1, p =0,026 

 

6.11. lentelė. Vyrų ir moterų miego vertinimas, proc. (n=383) 

Proc. (n) 
 Lytis Gerai Patenkinamai Blogai 

Vyras 43,1 (50) 46,6 (54) 10,3 (12) 
Moteris 37,8 (101) 49,4 (132) 12,8 (34) 

χ²=0,922; lls=2; p=0,631   
 

 
χ²=3,196; lls=2; p=0,202  

6.1. pav. Rūkymo ir nerūkymo palyginimas(proc.) su išsilavinimu (n=383)  
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6.12. lentelė. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal nustatytas arba gydytas ligas per 

praėjusius 12 mėn., proc.(n) 

Lytis 
Negalavimas 

Moteris, 
proc.(n) 

Vyras, 
proc. (n) p 

Padidėjęs kraujo 
spaudimas 

54,3 (145) 52,2 (60) χ² =0,147, lls=1, p=0,701 

Padidėjęs cholesterolio 
kiekis kraujyje 

33,7 (90) 25,9 (30) χ² =2,314, lls=1, p=0,128 

Padidėjęs cukraus kiekis 
kraujyje, diabetas 

8,6 (23) 9,5 (11) χ² =0,070, lls=1, p=0,792 

Miokardo (širdies) 
infarktas 

2,6 (7) 5,2 (6) χ² =1,604, lls=1, p =0,205 

Krūtinės angina  5,2 (14) 6,9 (8) χ² =0,408, lls=1, p =0,523 
Širdies 
nepakankamumas 7,5 (21) 11,2 (13) χ² =1,830, lls=2, p =0,401 
Reumatinis artritas  7,9 (21) 5,2 (6) χ² =0,895, lls=1, p =0,344 
Stuburo ligos 24,8 (66) 28,4 (33) χ² =0,556, lls=1, p =0,456 
Lėtinis bronchitas, 
emfizema 3 (8) 3,5 (4) χ² =0,058, lls=1, p =0,809 
Bronchinė astma 3 (8) 3,4 (4) χ² =0,054, lls=1, p =0,816 
Gastritas arba opaligė 10,5 (28) 6,9 (8) χ² =1,224, lls=1, p =0,269 
Osteoporozė 9,4 (25) 3,4 (25) χ² =4,043, lls=1, p =0,044 

 

6.13. lentelė. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal nustatytas arba gydytas ligas per 

praėjusius 12 mėn., proc.(n) 

Lytis 
Negalavimas Moteris Vyras p 

Skausmai krūtinėje 
fizinio krūvio metu 9,4 (25) 21,6 (25) χ² =10,584, lls=1, p=0,001 
Sąnarių skausmai 43,4 (116) 30,2 (35) χ² =5,966, lls=1, p=0,015 
Juosmens skausmai 36,1 (96) 43,9 (50) χ² =2,036, lls=1, p=0,154 
Sprando ir peties 
skausmas 

21,1 (56) 20,9 (24) χ² =0,002, lls=1, p=0,968 

Kojų patinimas 19,5 (52) 12,9 (15) χ² =2,400, lls=1, p=0,121 
Venų išsiplėtimas 9,4 (25) 6,1 (7) χ² =1,124, lls=1, p=0,289 
Egzema 0,7 (2) 0 χ² =0,873, lls=1, p=0,350 
Vidurių užkietėjimas 10,5 (28) 8,6 (10) χ² =0,135, lls=1, p=0,575 
Galvos skausmai 28,1 (75) 16,4 (19) χ² =5,988, lls=1, p=0,014 
Nemiga 28,5 (76) 21,6 (25) χ² =1,990 lls=1, p=0,158 
Depresija 9,4 (25) 6 (7) χ² =1,170, lls=1, p=0,279 
Dantų skausmai 6,7 (18) 13,8 (16) χ² =4,971, lls=1, p=0,026 
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6.14. lentelė. Fizinio aktyvumo sąsajos su depresija požymiais per praėjusius 12 mėn., 

proc.(n)  

Depresijos požymiai 
Proc. (n) 

Fizunio 
aktyvumo 
dažnumas 

Nebuvo Ne labiau, kaip 
anksčiau 

Šiek tiek labiau 
nei anksčiau 

Daug labiau nei 
anksčiau 

4-7 k. per sav. 67 (77) 15,7 (18) 13,8 (16) 3,5 (4) 
2-3 k. per sav. 51,8 (44) 29,4 (25) 18,8 (16) 0 
1 k. per sav. 59,6 (109) 21,3 (39) 16,4 (30) 2,7 (5) 

 

6.15. lentelė. Miego vertinimo sąsajos fiziniu aktyvumu, laisvalaikio metu, mažiausiai 

30 min., proc.(n)  

Miego vertinimas 

Proc. (n) 

Fizinio 
aktyvumo 
dažnumas 

Gerai Patenkinamai Blogai 

4-7 k. per sav. 45,2 (52) 44,4 (51) 10,4 (12) 
2-3 k. per sav. 35,3 (30) 57,6 (49) 7,1 (6) 
1 k. per sav. 37,7 (69) 47 (86) 15,3 (28) 

 

 
χ²=7,064; lls=4; p=0,133  

6.2. pav. Miego vertinimas (proc.)su  fiziniu aktyvumu.(n=383)  
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6.16. lentelė. Nepalankios mitybos sąsajos su fiziniu aktyvumo dažniu, proc. (n) 

Teiginys Fizinio aktyvumo 
pokytis, proc.(n.) 

p Nepalankios mitybos 
įpročiai (padidintas 

vartojimas) 

Fiziškai 
aktyvūs 

Fiziškai 
pasyvūs 

Mėsos produktus (dešrą, 
kumpį, kt.) 25,5 (51) 26,2 (48) χ²==5,880, lls=2, p=0,053 

Konditerinius gaminius 23,5 (47) 19,1 (35) χ²==1,094, lls=2, p=0,579 
Saldainius ar šokoladą 25 (50) 16,4 (30) χ²==4,296, lls=2, p=0,117 
Limonadus, Coca-cola ir pan. 4,5 (9)  3,3 (6)  χ²==6,819, lls=2, p=0,033 
Greitą maistą 2,5 (5) 1,1 (2) χ²==1,486, lls=2, p=0,476 

 

 

 
χ²=0,396; lls=2; p=0,820  

6.2. pav. Respondentų užkandžiavimo dažnio palyginimas (proc.) su fiziniu aktyvumu 
(n=383)  

 
χ²=9,414; lls=4; p=0,052 

6.3. pav. Riebalų vartojimo palyginimas, ruošiant maistą (proc.) tarp skirtingų 
amžiaus grupių(n=383) 
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χ²=4,941; lls=4; p=0,293 

6.4. pav. Riebalų vartojimo palyginimas, ruošiant maistą (proc.) palyginimas su fiziniu 

aktyvumu (n=383) 

 
6.5. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, proc. (n=383) 

 

 
6.6. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį, proc. (n=383) 
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6.7. pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal išsilavinimą. (n=383) 

 
6.8. pav. Fizinio aktyvumo pasiskirstymo dažnumo palyginimas su nustatomomis 

ligomis per paskutinius 12 mėn., p*< 0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 
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