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Vilniaus miesto suaugusių žmonių gyvensenos ypatumų, požiūrio į sveikatą ir jos priežiūrą tyrimas

Sveikata ir medicininiS aptarnavimaS 

Subjektyvus sveikatos vertinimas

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO), 
gyvenimo kokybė – individualus kiekvieno žmogaus vie-
tos gyvenime vertinimas atsižvelgiant į kultūros vertybių 
sistemą, susijęs su tikslais, viltimis, standartais ir intere-
sais. Gyvenimo kokybę veikia fizinės ir dvasinės sveikatos 
būklės, nepriklausomybės lygis, socialinis ryšys su aplin-
ka. 

Tyrimo rezultatai rodo, kad daugiau nei pusė (62 proc.) 
tyrime dalyvavusių vilniečių savo gyvenimo kokybę verti-
no kaip gerą ir labai gerą, trečdalis (32,3 proc.) ją vertino 
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vidutiniškai. Tik nedidelė dalis (5,7 proc.) buvo nepaten-
kinti savo gyvenimo kokybe ir ją vertino blogai ir labai 
blogai. Savo gyvenimo kokybę palankiau vertino jaunesni 
ir aukštąjį bei aukštesnįjį išsilavinimą turintys responden-
tai.

Subjektyvus sveikatos vertinimas ir objektyvi sveikatos 
būklė yra tarpusavyje susiję. Kaip teigia PSO, subjekty-
vus sveikatos vertinimas yra geras sveikatos prognozės 
veiksnys. Mokslinių tyrimų duomenimis, blogai vertinan-
čių savo sveikatą objektyvūs sveikatos rodikliai yra blo-
gesni nei tų, kurie sveikatą vertina gerai. 

Apklausos duomenimis, daugiau nei du trečdaliai ap-
klaustų vilniečių (70,7 proc.) dabartinę savo sveikatos bū-
klę vertino teigiamai (kaip gerą ar labai gerą) (žr. 1 pav.). 

Kaip suaugę sostinės gyventojai vertina savo sveikatą? Ar jie dažnai naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis? Kokie žalingi 
ir naudingi gyvensenos įpročiai labiausiai paplitę? 2013 metais Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau 
VVSB) atliko tyrimą, kuris padėjo rasti atsakymus į šiuos klausimus. 
             

apie tyrimą:
pavadinimas: „Vilniaus miesto suaugusių žmonių gyvensenos ypatumai bei požiūris į sveikatą ir jos priežiūrą“. 
tikslas: įvertinti vilniečių subjektyvią sveikatą, naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis ir išanalizuoti gyvensenos įpro-
čius. 
tyrimo metodas: nuolatinių 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausa. 
tyrimo instrumentas: klausimynas, kurį sudarė klausimai apie medicininį aptarnavimą ir sveikatą; mitybą; svorį, ūgį ir fizinį 
aktyvumą; rūkymą; alkoholio vartojimą; eismo saugumą bei klausimai apie sociodemografinius respondentų duomenis.
tyrimo imtis reprezentuoja nuolatinių Vilniaus miesto gyventojų struktūrą pagal tiriamosios grupės lytį ir amžių. Tyrimui at-
rinkti ir tiesioginio interviu būdu respondento namuose apklausti 1065 respondentai: 487 vyrai ir 578 moterys. Respondentų 
pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: 20-34 m. – 416, 35-49 m. – 340, 50-64 m. – 309 apklaustieji. 
analizė: atliekant duomenų analizę, ryšiui tarp kintamųjų įvertinti buvo naudojamas Chi kvadrato (χ²) kriterijus. Rezultatų 
skirtumas tarp kintamųjų laikytas statistiškai reikšmingu, kai p<0,05. Apklausos rezultatų bendrųjų atsakymų pasiskirstymų 
paklaida neviršija 3 proc.

TYRIMO REZULTATAI

Sveikata nepagerės, kol žmonės nepakeis požiūrio į savo sveikatą.
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Savo sveikatą geriau vertino vyrai ir jaunesnio amžiaus 
respondentai.

Lankymasis gydymo įstaigose, 
ligos, negalavimai

Per paskutinius 12 mėnesių pas gydytoją poliklinikoje 
lankėsi beveik du trečdaliai respondentų (64,2 proc.). Pa-
žymėtina, kad poliklinikoje dažniau lankėsi moterys (72,1 
proc.) nei vyrai (54,8 proc.), daugiau vyresnio (78 proc.) 
nei vidutinio (63,5 proc.) ar jaunesnio (54,6 proc.) am-
žiaus respondentų. Kas dešimtas apklausos dalyvis (9,7 
proc.) teigė buvęs hospitalizuotas, 4,5 proc. apklaustųjų 
nurodė turintys negalią.

Lėtinės neinfekcinės ligos – viena svarbiausių visuome-
nės sveikatos problemų. Sprendžiant iš tyrimo, sostinės 
darbingo amžiaus gyventojams dažniausiai buvo nustato-
mas ar gydomas padidėjęs arterinis kraujo spaudimas (hi-
pertenzija). Antroje ir trečioje vietoje buvo stuburo ligos 
ir padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje (žr. 2 pav.). Hiper-
tenzija, padidėjęs cholesterolio bei cukraus kiekis kraujy-
je, širdies nepakankamumas, stuburo ligos, reumatinis 
artritas per paskutinius 12 mėn. dažniau buvo nustatyti 
ar gydyti vyresniems vilniečiams, gastritas ir opaligė – vi-
dutinio ir vyresnio amžiaus respondentams, osteoporozė 
– moterims bei vyresnio amžiaus apklaustiesiems.

„Populiariausi“ negalavimai, kurie vargino tirtus vil-
niečius, buvo galvos ir juosmens skausmai (žr. 3 pav.). 
Lyginant tarpusavyje vyrus ir moteris, pirmuosius per 
paskutines 30 dienų dažniau vargino skausmai krūtinėje 
fizinio krūvio metu ar po jo, o moteris – sąnarių, spran-
do ir peties skausmai, kojų patinimas, venų išsiplėtimas, 
dermatitas, vidurių užkietėjimas, galvos skausmai, nemi-
ga bei depresija. Vyresnio amžiaus respondentus dažniau 
vargino skausmai krūtinėje fizinio krūvio metu ar po jo, 

sąnarių, juosmens, sprando ir peties skausmai, kojų pati-
nimas, venų išsiplėtimas, vidurių užkietėjimas bei nemiga.

Vaistų vartojimas

Didžiausia dalis apklaustųjų nurodė per paskutines 7 
dienas vartoję vaistus nuo skausmo (nuo galvos skausmo 
– 31,5 proc., nuo kitų skausmų – 34,5 proc.). Vitaminus, 
mineralines medžiagas ar mikroelementus teigė vartoję 
23,5 proc., mažinančius kraujospūdį vaistus – 16,5 proc. 
respondentų. Kitus vaistus nurodė vartoję ne daugiau 
kaip 10,5 proc. apklausos dalyvių. Apklausos duomeni-
mis, moterys dažniau vartojo vaistus nuo galvos bei kitų 
skausmų, vitaminus, mineralines medžiagas ar mikroele-
mentus. Vyresnio amžiaus asmenys dažniau vartojo krau-
jospūdį mažinančius vaistus bei vaistus nuo kitų skausmų.

Maisto papildus bendrai vartojantys teigė daugiau nei 
trečdalis (37 proc.) apklaustųjų. Tarp jų buvo didesnė mo-
terų ir didesnes pajamas turinčių respondentų dalis. Pusė 
vartojančių maisto papildus tai daro 2-3 mėn. per metus, 
o moterys nurodė vartojančios ilgesnį laiko intervalą nei 
vyrai.

Antibiotikai

PSO teigimu, pastaruoju laikotarpiu antibiotikai neten-
ka savo veiksmingumo tokiu tempu, kokio nebuvo įmano-
ma numatyti prieš penkerius metus. Tai vyksta dėl bakte-
rijų atsparumo vartojant antibiotikus. Svarbu žinoti, kad 
antibiotikai efektyvūs tik prieš bakterinės kilmės infekcijas 
– jie negali padėti pasveikti nuo virusų sukeltų infekcijų 
(peršalimo ar gripo). 

Vienas iš tyrimo tikslų buvo nustatyti, kiek apklausos 
dalyviai yra informuoti apie antibiotikų paskirtį. Respon-
dentams buvo pateiktas 3-jų skirtingų teiginių testas „Kas 
yra antibiotikai?“. Apklausos rezultatai rodo, kad tirti vil-
niečiai nebuvo gerai informuoti apie tai, kas yra antibioti-
kai ir kokioms ligoms gydyti jie skirti. Mažiau nei trečda-
lis apklaustųjų (29,4 proc.) žinojo ir teisingai nurodė, jog 
antibiotikai yra vaistai, skirti bakterinėms ligoms gydyti 
(žr. 4 pav.). Apie teisingą antibiotikų paskirtį buvo geriau 
informuotos moterys ir aukštąjį išsilavinimą įgiję respon-
dentai.

1 pav. Respondentų savo sveikatos vertinimas (proc., N=1062)

2 pav. Kurios iš išvardintų ligų Jums buvo nustatytos ar gydytos 
per paskutinius 12 mėn.? (proc., N=1065)

3 pav. Ar per paskutines 30 dienų Jus vargino šie negalavimai? 
(proc., N=1065)
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Tyrimo duomenimis, antibiotikus per 12 mėnesių nu-
rodė vartoję 19 proc. apklaustųjų. Pažymėtina, kad tarp 
vartojusių antibiotikus buvo daugiau moterų. Didžioji dalis 
vartojusių antibiotikus teigė vartoję vieną gydytojo paskir-
tą antibiotikų kursą.

Psichikos sveikata, stresas

Per praėjusius 12 mėnesių depresijos ar prislėgtos nuo-
taikos apimti teigė jautęsi 22,1 proc. respondentų. Didžioji 
dalis (84,7 proc.) pastarųjų nurodė, jog depresija jiems pa-
sireiškė šiek tiek dažniau arba daug dažniau, nei anksčiau. 
Jautęsi apimtos depresijos dažniau minėjo moterys. Kada 
nors svarstę apie savižudybę nurodė dešimtadalis apklaus-
tų vilniečių, o 0,4 proc. prisipažino, jog yra bandę nusižu-
dyti. Per paskutines 30 dienų įtampoje gyvenę pastoviai 
ar patyrę streso daugiau negu įprastai patiria kiti žmonės 
teigė kas dešimtas apklausos dalyvis. Arti pusės respon-
dentų nurodė patyrę stresą, bet ne daugiau negu įprastai 
patiria kiti žmonės. Du penktadaliai nurodė, kad streso vi-
sai nepatyrė (žr. 5 pav.). Daugiau moterų nei vyrų teigė, 
kad streso ar įtampos patyrė daugiau negu įprastai patiria 
kiti žmonės. Per paskutines 30 dienų visai nepatyrę streso 
ar didelės įtampos nurodė didesnė vyrų nei moterų dalis.

Profilaktiniai sveikatos patikrinimai

Reguliariai profilaktiškai tikrinantis sveikatą atsiranda 
galimybė nustatyti daugiau ankstyvos stadijos ligų ir laiku 
pradėti gydymą, padidėja galimybė išvengti sunkių širdies 
ir kraujagyslių ligų, onkologinių susirgimų, cukrinio diabe-
to, insulto komplikacijų, dėl to gali pailgėti vidutinė tikėtina 
gyvenimo trukmė. Šiuo metu vidutinė tikėtina gyvenimo 
trukmė Lietuvoje, palyginti su Europos Sąjungos valstybė-
mis, yra viena trumpiausių, o vyrų – pati trumpiausia. 

Lietuvoje veikia 5 prevencinių patikrų programos (to-
liau – prevencinės programos), skirtos suaugusiems tam 

tikro amžiaus ir lyties gyventojams. Jos kompensuojamos 
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF): 

1. Gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programa, skirta 
moterims nuo 25 iki 60 metų;

2. Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, 
skirta moterims nuo 50 iki 69 metų;

3. prostatos (priešinės liaukos) vėžio ankstyvosios dia-
gnostikos programa, skirta vyrams nuo 50 iki 75 metų ir 
vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės 
liaukos vėžiu;

4. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 
programa, skirta 50-74 metų amžiaus asmenims; 

5. Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės 
rizikos grupei, atrankos ir ankstyvos diagnostikos progra-
ma, skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 
iki 65 metų.

Prevencinės programos, apie kurias nurodė girdė-
ję daugiau nei pusė visų apklausos dalyvių buvo krūties 
vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (girdėjo 57,9 
proc.), gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programa (56,7 
proc.) ir prostatos vėžio ankstyvos diagnostikos programa 
(54,3 proc.). Apie asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių 
ligų didelės rizikos grupei atrankos ir ankstyvos diagnosti-
kos programą bei storosios žarnos vėžio ankstyvosios dia-
gnostikos programą girdėjusių tirtų vilniečių buvo mažiau 
(atitinkamai 39,8 proc. ir 39,1 proc.). Analizuojant duo-
menis nustatyta, kad apie visas prevencines programas 
buvo girdėję daugiau moterų. Populiariausi informacijos 
kanalai, iš kurių daugiausiai respondentų nurodė sužinoję 
apie šias prevencines programas: respondentų gydymo 
įstaiga, draugai/kaimynai, TV rodomos laidos bei sociali-
nės reklamos bei dalomoji medžiaga – lankstinukai bro-
šiūros ir pan. 

Respondentų, kuriems aktuali informacija (t.y. jie yra 
ar greit bus atitinkamo amžiaus) (N=723) buvo teirautasi, 
kokiu būdu iš savo gydymo įstaigos jie norėtų gauti pa-
kvietimą dalyvauti prevencinėse programose. Dauguma 
tyrime dalyvavusių vilniečių pakvietimą norėtų gauti ap-
silankymo pas šeimos gydytoją metu, kai informuoja pats 
gydytojas (85,1 proc.) arba bendrosios praktikos slaugy-
toja (57,4 proc.). Trečdaliui respondentų pakvietimą būtų 
patogu gauti telefonu.

Trijų metų laikotarpyje kviestos/siųstos profilaktiškai 
pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio nurodė 44,1 proc., 
dėl krūties vėžio – 22,6 proc. visų tyrime dalyvavusių mo-
terų, dėl prostatos vėžio – 10,3 proc. visų tyrime dalyva-
vusių vyrų. Buvę pakviesti/siųsti tikrintis dėl širdies-krau-
jagyslių ligų nurodė 9 proc., o dėl storosios žarnos vėžio 
– 7,5 proc. visų tyrime dalyvavusių respondentų. 

Dalyvaujant skirtingose prevencinėse programose, 
būtinus tyrimus reikia atlikti ne vienodu dažnumu. Todėl 
tyrimo dalyvių buvo teirautasi, kada jiems buvo atlikti 
konkretūs tyrimai (detalūs atsakymai – 1 lentelėje). Kad 
buvo imtas tepinėlis iš gimdos kaklelio dėl vėžio ne seniau 
kaip prieš 3 metus nurodė 46,6 proc. moterų. Mamogra-
fiją atlikusios ne seniau kaip prieš 2 metus nurodė 22,1 
proc. respondenčių. Prostatos specifinio antigeno tyrimą 
ne seniau kaip prieš 2 metus nurodė atlikę 9,5 proc. vyrų. 

4 pav. Respondentų nuomonės apie tai, kas yra antibiotikai (proc., N=1065)

5 pav. Ar respondentai patyrė stresą ar didelę įtampą per paskutines 30 
dienų (proc., N=1065)
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Slaptojo kraujo išmatose tyrimą ne seniau kaip prieš 2 
metus nurodė atlikę 6,4 proc. respondentų. 

Respondentų teirautasi, ar per paskutinius 12 mėn. 
jiems teko lankytis pas įvairius specialistus, atlikti tam ti-
kras profilaktinių tyrimų procedūras, skiepytis (žr. 6 pav.). 
Pusė respondentų nurodė, jog per pastaruosius 12 mėne-
sių profilaktiškai tikrinosi sveikatą dėl kitų priežasčių. Tarp 
jų buvo daugiau moterų ir vyresnio amžiaus respondentų. 
Ginekologinę apžiūrą nurodė atlikę 43,2 proc. (daugiau vi-
dutinio amžiaus), krūtinės apžiūrą ir apčiuopą – 27,2 proc. 
(daugiau vidutinio ir vyresnio amžiaus) moterų. Choles-
terolio bei cukraus kiekio kraujyje tyrimą nurodė atlikęs 
kas trečias (daugiau moterų bei vyriausio amžiaus) res-
pondentas. Krūtinės rentgenogramą – 18,2 proc. (daugiau 
vidutinio amžiaus), o tyrimus dėl širdies kraujagyslių ligų – 
14,1 proc. (daugiau vyriausio amžiaus) respondentų. Mi-
nėtu laikotarpiu pasiskiepiję nuo gripo nurodė 6,9 proc., 
nuo kitų ligų dar mažiau – 3,8 proc. apklausos dalyvių. 
Tyrimo duomenimis, vyresnio amžiaus gyventojai  rečiau 
teigė skiepijęsi nuo gripo ir kitų ligų.

Apklausos duomenimis, arterinis kraujo spaudimas buvo 
matuotas ne seniau kaip prieš metus 57,6 proc. tyrimo daly-
vių, seniau kaip prieš metus – 22,1 proc., kad šis rodiklis nie-
kada nebuvo matuotas nurodė 3,5 proc., o teigusių, kad tie-
siog neprisimena, kada jiems buvo tai daryta buvo 16,8 proc.

Skiepijimosi patirtis

PSO skiepus yra paskelbusi vienu svarbiausių žmonijos 
išradimų. Iki šiol kovai su užkrečiamosiomis ligomis efek-
tyvesnių profilaktikos priemonių nei vakcinos nesukurta. 
Dėl laiku atliktos imunoprofilaktikos kasmet pasaulyje iš-
saugoma apie 2-3 mln. žmonių gyvybių. 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro teigimu, kai kurios 

vaikystėje įskiepytos vakcinos (pvz., nuo tymų, raudonu-
kės, parotito) garantuoja imunitetą visam gyvenimui, ta-
čiau metams bėgant kai kurių vakcinų sudaryta imuninė 
apsauga silpsta. Todėl imuniteto atsparumo didinimui 
reikalingos jį sustiprinančios vakcinų dozės. Suaugusie-
siems atsiranda ir naujų rizikos veiksnių (profesiniai rizikos 
veiksniai, kelionės į užsienio šalis, seksualinis aktyvumas 
ir kt.), kurie sąlygoja papildomos apsaugos poreikį. Ne 
išimtis ir vyresnio amžiaus žmonės, kurių imuninė siste-
ma nebegali aktyviai reaguoti į infekcinių ligų sukėlėjus 
– jie serga sunkiau, dažniau nustatomas didesnis mir-
tingumas ir komplikacijų rizika (šaltinis: http://www.
ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/lietuvoje-suaugusieji-
rekomenduojamomis-vakcinomis-skiepijasi-vangiai). 

Skiepai – efektyviausia priemonė, apsauganti nuo gri-
po ir jo sukeliamų komplikacijų: pneumonijos, bronchito, 
ausų uždegimo, sinusito, lėtinių ligų paūmėjimo ir kitų. 
Skiepytis rekomenduojama kiekvienais metais prieš pra-
sidedant gripo sezonui. Pasiskiepyti nuo gripo PSO reko-
menduojama visiems, o ypač rizikos grupių asmenims: 
65 m. ir vyresniems asmenims; nėščiosioms; asmenims, 
gyvenantiems socialinės globos ir slaugos įstaigose; as-
menims, sergantiems lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, 
kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis su imuniniais 
mechanizmais susijusiomis ligomis, piktybiniais navikais; 
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams.

Tyrimo metu respondentų buvo klausta, ar jie kada nors 
buvo skiepyti nuo tam tikrų ligų. Didelė dalis apklaustųjų 
nurodė niekada nesiskiepiję arba iš viso nežinojo ar skie-
pijosi nuo gripo (nesiskiepijo 77,3 proc.), hepatito B (68,2 
proc.), erkinio encefalito (86,7 proc.) (žr. 7 pav.). Tai rodo, 
kad apklaustieji vilniečiai apsisaugojimui nuo užkrečiamų 
ligų skiepais neskyrė didelio dėmesio. Remiantis apklausos 
duomenų analize, tarp kada nors pasiskiepijusių nuo gripo ir 
erkinio encefalito buvo didesnė jaunesnio, o nuo hepatito B 
– didesnė jaunesnio ir vidutinio amžiaus respondentų dalis.

Dantų priežiūros ypatumai

Burnos ertmės priežiūra – reikšmingas visapusiškos 
sveikatos priežiūros elementas. Sveiki dantys ir dantenos 
prisideda prie geresnės sveikatos būklės. Pagrindiniai rei-

Prevencinis tyrimas N Per praėju-
sius 12 mėn. Prieš 1-2 m. Prieš 3 m. Seniau negu 

prieš 3 m. Niekada Nežino

Imtas tepinėlis iš gimdos kaklelio dėl vėžio 494 14,4 21,9 10,3 19,6 31,5 2,3

Atlikta mamografija (t.y. vienos arba dviejų krūtų 
rentgenograma) 560 8 14,1 3,8 10,9 60,9 2,3

Atliktas prostatos specifinio antigeno tyrimas 460 3 6,5 1,5 2,2 83,7 3

Atliktas slaptojo kraujo išmatose tyrimas 1006 2,3 4,1 1,6 3,8 80 8,3

1 Lentelė. Kada respondentams buvo atlikti  prevenciniai tyrimai (proc.)

6 pav. Kiek apklaustųjų per paskutinius 12 mėn. teko atlikti įvairius 
profilaktinius tyrimus (proc.)

7 pav. Ar respondentai kada nors buvo skiepyti nuo įvairių ligų 
(proc., N=1064)
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kalavimai – reguliariai valytis dantis šepetėliu (du kartus 
per dieną), naudoti dantų siūlą, reguliariai atlikti profesio-
nalią burnos higieną ir periodiškai lankytis pas odontologą.

Apklausos metu buvo tirti vilniečių burnos higienos 
įpročiai: dantų valymosi dažnis, naudojamos higienos 
priemonės. Absoliuti dauguma (96,5 proc.) apklaustųjų 
nurodė valantys dantis. Vyrai bei vyresnio amžiaus respon-
dentai buvo mažiau linkę valytis dantis. Populiariausios 
dantų valymo priemonės – dantų šepetėlis bei dantų pas-
ta. Tačiau tik 27,7 proc. respondentų nurodė, kad dantų 
valymui naudoja dantų siūlą. Dantų siūlą dažniau naudojo 
moterys bei jaunesnio ir vidutinio amžiaus tyrimo dalyviai. 
Pusė besivalančių dantis respondentų teigė, kad šia higie-
nos procedūra užsiima dažniau negu kartą per dieną, 42,8 
proc. – vieną kartą per dieną, 7,3 proc. – ne kiekvieną die-
ną. Dažniau dantis valėsi moterys ir jaunesni respondentai. 

Pas odontologą per paskutinius 12 mėn. lankėsi 43 proc. 
tyrime dalyvavusių vilniečių, dažniau lankėsi moterys. 

GyvenSena

Mitybos įpročiai

PSO duomenimis, mūsų sveikata didžiąja dalimi pri-
klauso nuo sveikos gyvensenos bei mitybos. Didžiausia 
Lietuvos, kaip ir daugelio kitų Europos šalių, gyventojų 
sveikatos problema yra lėtinės neinfekcinės ligos, tokios 
kaip kraujotakos sistemos ligos, arterinė hipertenzija, in-
sultai, onkologinės ligos, kurių viena iš išsivystymo prie-
žasčių yra netinkama mityba.

maisto produktų etiketėse pateikta ženklinimo in-
formacija padeda įvertinti ir išsirinkti tinkamą maisto 
produktą. Kiek domimasi tokia informacija? Apklausos 
duomenimis, tik kiek daugiau nei trečdalis respondentų 
maisto produktų etiketėse pateiktą informaciją skaitė daž-
nai arba visada. Kartais ją skaitantys nurodė 31,5 proc., o 
niekada neskaitantys – 32,9 proc. apklausos dalyvių. Šią 
informaciją dažniau skaitė moterys. Tie, kurie skaitė pro-
dukto etiketėje pateiktą informaciją, dažniausiai nurodė 
atkreipiantys dėmesį į produkto galiojimo terminą, kainą, 
maisto produkto svorį bei maisto produkto priedus. Ma-
žiausiai respondentus domino maisto produktų etiketėse 
pateikiama informacija apie maisto energetinę vertę bei 
maisto medžiagas.

Pusryčiai – vienas svarbiausių dienos valgymų. Jie turi 
sudaryti 25-30 proc. per parą suvartojamo maisto ener-
ginės vertės. Visaverčiai pusryčiai yra protinės ir fizinės 
energijos šaltinis geros dienos pradžiai. Didžioji dauguma 
apklaustųjų vilniečių nurodė pusryčiaujantys. Dažniau 
pusryčiaujama savaitgaliais (84,9 proc.) nei darbo dieno-
mis (78,9 proc.). Pusryčiaujančios dažniau nurodė mote-
rys ir vyresnio amžiaus apklaustieji. 

Medicinos mokslo specialistai, remdamiesi žmogaus 
fiziologijos tyrimais teigia, kad per dieną turėtų būti trys 
pagrindiniai valgymai ir du kartus tik lengvai užkandama. 
Respondentų buvo teirautasi, kiek kartų per dieną jie val-
go, neskaitant užkandžiavimų. Tris kartus per dieną val-
gantys nurodė daugiau nei pusė (58,3 proc.) apklaustųjų. 

Neskaitant menkų užkandžiavimų, kone kas ketvirtas (23,6 
proc.) teigė valgantis tik du kartus per dieną ar dar rečiau. 
Kad valgo 4 ir daugiau kartų per dieną nurodė 18 proc. ap-
klaustųjų (žr. 8 pav.). Daugiau kartų per dieną nurodė val-
gančios moterys bei vyresnio amžiaus respondentai. 

 

PSO lėtinių ligų profilaktikos ir kontrolės strategijoje ak-
centuojama, kad būtina skatinti šviežių daržovių ir vaisių 
vartojimą. Vartojant pakankamai daržovių ir vaisių mažėja 
širdies ir kraujagyslių ligų, piktybinių navikų, nutukimo, 
cukrinio diabeto ir kitų ligų rizika. Vaisiai, daržovės bei 
grūdinių kultūrų produktai sudaro „Maisto pasirinkimo 
piramidės“ pagrindą ir turi sudaryti didžiąją dalį per dieną 
suvartojamų maisto produktų. 

Vertinant mitybos įpročius, buvo siekiama išsiaiškinti 
kokie maisto produktai ir kaip dažnai yra vartojami. Tarp 
dažniausiai (6-7 dienos per savaitę) valgomų maisto pro-
duktų minėti švieži vaisiai ar uogos bei šviežios daržovės. 
Tačiau tokiu dažnumu šiuos produktus nurodė vartoję tik 
atitinkamai 29,5 proc. ir 26,1 proc. apklaustųjų. Grūdų košę, 
kuri yra labai naudinga savo maistine ir energine verte, kas-
dien vartojantys nurodė tik 2,8 apklausos dalyvių. Rečiau-
siai (1 dieną per savaitę ar dar rečiau) respondentai nurodė 
vartoję žuvį (75,8 proc.). Tyrimo rezultatai rodo, kad tokių 
maisto produktų kaip limonadai, Coca-Cola ir pan. visiškai 
nevartoja beveik pusė respondentų (49,5 proc.), grūdų ko-
šių – beveik penktadalis (24,7 proc.), varškės sūrio – 24,5 
proc., jautienos – 22,2 proc. tyrimo dalyvių.

PSO duomenimis, net 50 proc. gyventojų sveikatos pri-
klauso nuo jų gyvenimo būdo, o vien sveikai maitinantis 
galima būtų išvengti 90 proc. antrojo tipo diabeto bei šir-
dies ir kraujagyslių ligų ir 30 proc. vėžinių susirgimų.

Apklausos metu respondentų buvo teirautasi, ar per 
praėjusius 12 mėn. jie pakeitė mitybos įpročius dėl svei-
katos. Beveik trečdalis respondentų teigė pradėję vartoti 
daugiau daržovių (31 proc.), mažiau riebalų (30,4 proc.), 
daugiau nei penktadalis (20,8 proc.) nurodė vartoję ma-
žiau cukraus ar visai jo atsisakė. Vartoję mažiau druskos ar 
išvis nustoję ją vartoti nurodė 17,2 proc., o pakeitę varto-
jamų riebalų rūšį – 14,7 proc. apklaustųjų. Savo mitybos 
įpročius dėl sveikatos keitė daugiau moterų, vyresnio am-
žiaus respondentų bei turinčių aukštąjį išsilavinimą asme-
nų. Lyginant vyrus ir moteris, didesnė dalis moterų nuro-
dė vartojusios mažiau riebalų, cukraus, druskos, pakeitė 
vartojamų riebalų rūšį, valgė daugiau daržovių. Analizuo-
jant tyrimo rezultatus pagal respondentų amžiaus grupes 
nustatyta, kad didesnė dalis vyresnio amžiaus respon-
dentų nurodė vartoję mažiau riebalų, cukraus ir druskos, 
daugiau daržovių bei pakeitė riebalų rūšį. Vertinant 

8 pav. Kiek kartų per dieną valgoma, neskaitant užkandžiavimų 
(proc., N=1065)
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respondentų atsakymus pagal išsilavinimą, nustatyta, kad 
daugiau aukštąjį išsilavinimą įgijusių respondentų nurodė 
vartoję mažiau riebalų bei cukraus, pakeitė riebalų rūšį bei 
padidino daržovių vartojimą.

Respondentų buvo klausta, ar kas nors per paskutinius 
12 mėnesių jiems patarė pakeisti mitybą dėl sveikatos. 80,7 
proc. apklaustųjų teigė, kad per pastaruosius 12 mėnesių 
jiems niekas nėra pataręs dėl sveikatos keisti mitybos įpro-
čių. O tie, kas vis tik sulaukė tokių pasiūlymų – teigė jų su-
laukę iš savo šeimos narių (8,8 proc.), 7,8 proc. – iš šeimos 
gydytojo ir kitų sveikatos priežiūros specialistų, 2,6 proc. – 
iš kitų asmenų (bendradarbių, draugų, kaimynų ir pan.).

Svoris ir fizinis aktyvumas

Remiantis visuotinai pripažintais pasaulinių tyrimų duo-
menimis nustatyta: kuomet vyrų juosmens apimtis viršija 
102 cm, o moterų – 88 cm, stipriai padidėja rizika susirgti 
lėtinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis. Liemens apimtį 
leido pamatuoti 80 proc. tyrimo dalyvių. Vertinant rezulta-
tus nustatyta, kad stipriai padidintą riziką susirgti širdies ir 
kraujagyslių ligomis turėjo 18 proc. taip tirtų vyrų (N=351) 
ir 28,4 proc. moterų (N=500). 

Kūno masės indeksas (Kmi) – tai ūgio ir svorio santykio 
rodiklis, leidžiantis įvertinti ar žmogaus svoris normalus, ar 
yra antsvoris bei nutukimas. 

Šis indeksas apskaičiuojamas pagal formulę: 
KMI = Kūno masė (kg) / Ūgis (m)2. 

PSO rekomenduojami KMI indeksai: 
• mažiau kaip 18,5 – nepakankamas svoris; 
• 18,5-24,99 – normalus svoris; 
• 25-29,99 – antsvoris; 
• 30 ir daugiau – nutukimas.
Savo svorį sutiko nurodyti 79 proc. tyrimo dalyvių. Po 

to buvo paskaičiuotas respondentų KMI. Tyrimo duome-
nimis, respondentų kūno masės indeksas svyravo nuo 
14,2 iki 45,7, o vidutinis KMI buvo 26. Paskaičiuota, kad 
2,4 proc. taip tirtų respondentų (N=842)  svoris buvo ne-
pakankamas, 43 proc. – normalus, 38,8 proc. respondentų 
turėjo antsvorio, o 15,8 proc. buvo nutukę. Duomenų ana-
lizės metu nustatyta, kad nepakankamą svorį turėjo vien 
moterys ir jaunesnio amžiaus respondentai. Normalų svorį 
turėjo daugiau moterų ir jaunesnio amžiaus asmenų. Ants-
vorio turėjo daugiau vyrų ir vidutinio  bei vyresnio amžiaus 
asmenų, o tarp nutukusių buvo daugiau moterų ir vyresnio 
amžiaus apklausos dalyvių.

Svarbu gebėti adekvačiai vertinti savo svorį. Respon-
dentų buvo teiraujamasi, kaip jie vertina savo svorį: ar jis 
yra per mažas, normalus, per didelis? Daugiau nei pusė res-
pondentų (62 proc.) buvo linkę savo svorį laikyti normaliu, 
31,3 proc. pripažino, kad jis per didelis, 3,8 proc. apklaustųjų 
nurodė savo svorį kaip per mažą. Daugiau vyrų nei mote-
rų savo svorį vertino kaip per mažą ar normalų, o daugiau 
moterų nei vyrų – kaip per didelį. Savo svorį kaip normalų 
dažniau nurodė jaunesni asmenys, o kaip per didelį – vyres-
ni respondentai. Nutukę asmenys savo svorį dažniau vertino 
adekvačiai – kaip per didelį. Tačiau daugiau nei pusė antsvorį 
turinčių asmenų savo svorį buvo linkę vertinti kaip normalų. 

Pasiteiravus, ar per praėjusius 12 mėn. kas nors patarė 

mažinti kūno svorį, sulaukę patarimų iš šeimos narių nurodė 
16,4 proc., iš šeimos gydytojo – 10,4 proc., gydytojo specia-
listo - 6,4 proc., kitų sveikatos priežiūros specialistų – 5 proc. 
apklausos dalyvių. Patarimų mesti svorį teigė dažniau sulau-
kusios moterys ir vyresnio amžiaus respondentai.

Fizinis aktyvumas – ypatingai svarbus sveikos gyvense-
nos veiksnys. Jis ir gali ir turi būti įtrauktas į įvairias asmens 
gyvenimo sritis: laisvalaikio, profesinę, namų ruošos, mo-
bilumo bei sporto. Nepakankamas fizinis aktyvumas yra 
ankstyvo mirtingumo bei širdies ir kraujagyslių sistemos 
ligų, nutukimo, diabeto, osteoporozės, net kai kurių vėžio 
formų rizikos veiksnys. Fizinis aktyvumas ne tik sumažina 
šių ligų riziką, bet ir gerina nuotaiką, padeda įveikti stresą, 
didina dėmesio koncentraciją, kelia darbingumą. Europos 
regione su fiziniu pasyvumu siejama 3,5 proc. visų ligų ir 
jam priskiriama 5-10 proc. mirčių.

Respondentų buvo teiraujamasi, kaip jie apibūdintų 
savo darbą (žr. 9 pav.). Dauguma (71,5 proc.) respondentų 
nurodė, kad dirba daug fizinio aktyvumo nereikalaujantį 
ar daugiau sėdimą darbą. Daug fizinio aktyvumo reikalau-
jančia veikla užsiima ir sunkų fizinį darbą dirbantys nurodė 
28,6 proc. tyrimo dalyvių. Dažniau sėdimą darbą nurodė 
dirbančios moterys ir jaunesnio amžiaus asmenys, kai tuo 
tarpu dažniau judamą ir sunkų fizinį darbą – vyrai ir viduti-
nio bei vyresnio amžiaus tiriamieji.

Esant nedideliam fiziniam aktyvumui darbe, didelę 
reikšmę įgauna fizinis aktyvumas kitose užimtumo sfero-
se. Kad vykdami į darbą, studijas ar kitą veiklą, naudojasi 
visuomeniniu transportu nurodė 49,2 proc., automobiliu 
– 42,2 proc., pėsčiomis – 31,7 proc. dviračiu  – 6,1 proc. 
apklaustų vilniečių. Analizuojant duomenis nustatyta, kad į 
darbą, studijas ar kitą veiklą automobiliu dažniau vyko vy-
rai, o moterys – dažniau naudojosi visuomeniniu transpor-
tu ar ėjo pėsčiomis. 

PSO fizinio krūvio rekomendacijos suaugusiems asme-
nims yra ne mažiau 30 min. vidutinio intensyvumo fizinio 
krūvio 5 kartus per savaitę arba ne mažiau 20 min. didelio 
intensyvumo fizinio krūvio 3 kartus per savaitę.

Respondentų buvo teiraujamasi, ar atsižvelgiant į svei-
katos būklę jie gali mankštintis (sportuoti, bėgioti, važiuoti 
dviračiu, dirbti sode ir pan.) kad pagreitėtų kvėpavimas ir 
suprakaituotų. Absoliuti dauguma – 94,7 proc. responden-
tų nurodė galintys taip mankštintis. Tačiau pasiteiravus, 
kaip dažnai jie laisvalaikiu taip mankštinasi, paaiškėjo, kad 
28,8 proc. visiškai nesimankština. Tik 13,7 proc. responden-
tų nurodė, kad mankštinasi 4 kartus per savaitę ir dažniau 

9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbinės 
veiklos pobūdį (proc., N=1062)
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(žr. 10 pav.). Beje, kasdien besimankštinantys nurodė tik 4,3 
proc. respondentų. Tarp kasdien besimankštinančių buvo 
daugiau vyrų bei jaunesnio amžiaus apklausos dalyvių.

Kad per paskutinius 12 mėnesių dėl sveikatos padidino 
savo fizinį aktyvumą nurodė 16,2 proc. respondentų Tarp 
jų buvo daugiau jaunesnio amžiaus respondentų.

Rūkymas

Rūkymas – vienas iš sveikatą žalojančių įpročių. Tai 
veiksnys, stipriai įtakojantis riziką susirgti labiausiai papli-
tusiomis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemos ligo-
mis ir piktybiniais navikais. 

Tyrimo duomenimis, rūkančių cigaretes buvo 26,1 
proc., cigarus ir pypkę – 1 proc. respondentų. Cigaretes 
rūkė 35,9 proc. vyrų ir 17,8 proc. moterų. Daugiau rūkan-
čių buvo jaunesnio amžiaus asmenų tarpe, palyginus su 
vyresniais  (20-34 m. – 30 proc., 35-49 m. – 26,2 proc., 
50-64 m. – 20,7 proc.). 

Iš rūkančių cigaretes, 93,1 proc. apklausos dalyvių nu-
rodė jas rūkantys kasdien, 5,4 proc. – mažiausiai kartą per 
savaitę, bet ne kasdien ir 1,5 proc. – rečiau nei kartą per sa-
vaitę. Vidutinis per dieną surūkomų cigarečių skaičius – 13. 
Kad per visą savo gyvenimą surūkė bent penkis cigarečių 
pakelius nurodė 43,1 proc. respondentų (58,3 proc. vyrų ir 
30,3 proc. moterų). Didžioji dauguma rūkančiųjų rūko savo 
namo ar buto balkone (83,8 proc.), daugiau kaip pusė nu-
rodė rūkantys automobiliuose (kai važiuoja tik suaugusieji), 
prie įėjimų į pastatus bei oficialiuose paplūdimiuose. Sto-
telių paviljonuose nurodė rūkantys 42,1 proc., savo bute ar 
name (kambaryje ar virtuvėje) – 38,8 proc., daugiabučio 
laiptinėje – 24,6 proc. Kas dešimtas nurodė rūkąs automo-
bilyje, kai kartu važiuoja nepilnamečiai asmenys. 

Apklausos metu buvo tirtos reguliariai (kasdien ar ma-
žiausiai kartą per savaitę) rūkančių respondentų nuosta-
tos dėl metimo rūkyti. Pusė šių respondentų yra bandę 

mesti rūkyti. Iš jų kas antras teigė bandęs mesti rūkyti 1 
arba 2 kartus, o kas penktas – daugiau nei dešimt kartų. 
Pasiteiravus, ar nori mesti rūkyti, 38,5 proc. teigė norintys, 
abejojančių buvo 37,4 proc., o teigusių, jog nenori atsisa-
kyti šio žalingo įpročio – 24,1 proc. Kad nerimauja ar labai 
nerimauja dėl žalingų rūkymo padarinių savo sveikatai tei-
gė 64,9 proc. reguliariai rūkančių respondentų. Dėl žalingų 
rūkymo padarinių savo sveikatai nerimavo daugiau moterų 
bei aukštąjį išsilavinimą turinčių respondentų. Per pasku-
tinius 12 mėnesių daugiau nei pusei respondentų (61,9 
proc.) atsikratyti šio žalingo įpročio patarė šeimos nariai. 
Kad patarė šeimos gydytojas nurodė 16,4 proc., odonto-
logas – 7,7 proc., kiti sveikatos priežiūros specialistai – 7 
proc. reguliariai rūkančių respondentų.

Pastaruoju metu pateikiama pakankamai įrodymų, kad 
rūkantieji nuodija ne tik save, bet ir aplinkinius. Patalpo-
je esantys iškvėpti cigarečių dūmai turi daug nuodingųjų 
medžiagų. Kvėpavimas aplinkoje esančiais kitų iškvėptais 
dūmais – pasyvus rūkymas. Pasyvus rūkymas laikomas 
plaučių vėžio ir kitų lėtinių plaučių ligų rizikos veiksniu. 
Dažniausiai (visada, dažnai) su pasyviu rūkymu tirti vilnie-
čiai teigė susiduriantys stotelių paviljonuose (27,4 proc.) 
ir prie įėjimų į pastatus (23,8 proc.). Respondentų buvo 
teirautasi, ar jie pritartų draudimui rūkyti tam tikrose vie-
tose. Draudimui rūkyti automobilyje važiuojant su nepilna-
mečiu pritarė 86 proc., stotelių paviljonuose – 68,5 proc., 
oficialiuose paplūdimiuose – 63,9 proc. visų tyrimo dalyvių. 
Draudimui rūkyti išvardintose vietose daugiau pritariančių 
buvo tarp moterų ir aukštąjį bei aukštesnįjį išsilavinimą įgi-
jusių apklausos dalyvių.

Alkoholinių gėrimų bei narkotikų vartojimas

Alkoholis – plačiausiai paplitusi psichiką veikianti ir pri-
klausomybę sukelianti medžiaga. Jo vartojimas yra dauge-
lio lėtinių neinfekcinių ligų, tarp jų ir kraujotakos sistemos 
rizikos veiksnys. Alkoholio vartojimas didina traumų, nelai-
mingų atsitikimų, apsinuodijimų pavojų.

Tyrimo duomenimis, alkoholį vartojo 77,1 proc. tirtų vil-
niečių. Alkoholį vartojančių vyrų dalis – 84,4 proc., mote-
rų – 71,2 proc. Alkoholį vartojantys nurodė 77,8 proc. jau-
niausio, 81,5 proc. vidutinio ir 71,8 proc. vyriausio amžiaus 
respondentų.

Kokie alkoholį vartojančių respondentų įpročiai? Kas-
dien alkoholinius gėrimus nurodė vartojantys 3,9 proc., ke-
lis kartus per savaitę – 31,3 proc. visų alkoholį vartojančių 
respondentų. Didžiausia dalis (83,9 proc.) nurodė bent ret-
karčiais geriantys stiprius alkoholinius gėrimus (kad visiškai 
jų nevartoja nurodė tik 16,1 proc.), tačiau kas antras teigė 

2 lentelė. Kokiu dažnumu vartojantys alkoholį geria įvairius alkoholinius gėrimus (proc., N=821)

10 pav. Kaip dažnai respondentai sportuoja mažiausiai 30 min. taip, kad 
pagreitėtų kvėpavimas ir suprakaituotų (proc., N=1009)

Kasdien 2-3 kartus per 
savaitę

Kartą per 
savaitę

2-3 kartus 
per mėnesį

Kelis kartus per 
metus ar rečiau Nevartoju

Alkoholinius gėrimus, iš jų: 3,9 13,9 17,4 33,3 31,5 -

Stiprius alkoholinius gėrimus (pvz., degtinę, brendį, viskį) 0,4 2,3 7,4 24,2 49,6 16,1

Alų 3,5 12,5 14,7 21,9 14,1 33,2

Vyną 0,5 3,5 9,6 29,1 26,2 31,0

Sidrą ar alkoholinius kokteilius - 1,5 4,3 13,3 14,6 66,4

Alkoholį su energiniu gėrimu 0,4 0,4 0,9 3,7 6,3 88,4



Vilniaus miesto suaugusių žmonių gyvensenos ypatumų, požiūrio į sveikatą ir jos priežiūrą tyrimas

Dažniausiai vartojamas sveikatos apibrėžimas pateiktas PSO 1946 m. deklaracijoje:
„Sveikata yra visapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė.“
C. E. Winslowas 1951 m. pateikė tokį visuomenės sveikatos apibrėžimą:
„Visuomenės sveikata – tai mokslas ir menas organizuotomis visuomenės pastangomis išvengti ligų, pailginti gyvenimą bei su-

stiprinti fizinę ir dvasinę sveikatą, rūpinantis aplinkos sauga, kontroliuojant užkrečiamas ligas, mokant individualios higienos, orga-
nizuojant medicinos bei slaugos tarnybas, anksti diagnozuojant ir gydant ligas, plečiant, tobulinant socialines tarnybas, garantuo-
jančias, kad kiekvieno individo gyvenimo standartai sudarytų jam galimybes stiprinti sveikatą, taigi suteiktų teisę į sveikatą ir ilgą 
gyvenimą.“

PSO teigimu, 20 proc. žmogaus sveikatą lemia genetika, 20 proc. – aplinka, 10 proc. – sveikatos priežiūra ir net 50 proc. sveikatos 
priklauso nuo gyvensenos. Taigi, dalį sveikatos problemų gyventojai gali išspręsti ir patys, propaguodami sveiką gyvenseną ir laiky-
damiesi jos principų, šalindami svarbiausius prastą sveikatą lemiančius veiksnius, nuo kurių didžiąja dalimi priklauso sergamumas 
ir ankstyva mirtis. O nukreipti visuomenę judėti teisingu sveikos gyvensenos keliu stengiamės mes – Vilniaus miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras (toliau – BIURAS).

PAGRINDINIS BIURO VEIKLOS TIKSLAS – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti kelių savivaldybių teritorijoje LR įstaty-
mais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir 
mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

juos vartojantys ne dažniau kaip kelis kartus per metus. 
Dažniausiai vartojamas alus. Kartą per savaitę ar dažniau jį 
vartojantys nurodė 30,7 proc. Vyną tokiu dažnumu nuro-
dė vartoję 13,6 proc., stiprius alkoholinius gėrimus – 10,1 
proc., sidrą ar alkoholinius kokteilius – 5,8 proc., alkoholį su 
energiniu gėrimu – 1,7 proc. (plačiau žiūrėti 2-oje lentelėje). 

Tarp vartojusių stipriuosius alkoholinius gėrimus, alų bei 
alkoholį su energiniu gėrimu buvo didesnė dalis vyrų. Tarp 
vartojančių sidrą ar alkoholinius kokteilius bei vyną buvo 
daugiau moterų. Tarp vartojusių alų, sidrą ar alkoholinius 
kokteilius bei alkoholį su energiniu gėrimu buvo daugiau 
jaunesnių respondentų.

Alkoholį vartojančių respondentų pasiteiravus, ar jiems 
per praėjusius 12 mėn. kas nors patarė mažiau vartoti al-
koholinių gėrimų, 15,8 proc. apklaustųjų nurodė, kad pata-
rė šeimos nariai. Absoliuti dauguma teigė, kad įvairūs svei-
katos priežiūros specialistai (šeimos gydytojas, gydytojas 
specialistas ar kiti sveikatos priežiūros specialistai) jiems 
nėra patarę mažiau vartoti alkoholinių gėrimų.

Narkotikų vartojimas ypatingai neigiamai veikia sveika-
tą: pradedant nuo virškinimo ar kvėpavimo takų proble-
mų, baigiant smegenų pažeidimais ar tokiomis mirtinomis 
ligomis, kaip hepatitai bei AIDS. Narkotikų vartojimas ir 
psichikos ligos dažnai yra vienas kitą lydintys reiškiniai. 

Apklausos duomenimis, per paskutinius 12 mėnesių 
narkotikus (hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiu-
mą ir kt.) nurodė vartoję 4,4 proc. tirtų vilniečių. Vartoju-
sių narkotines medžiagas apklaustųjų tarpe buvo didesnė 
dalis jaunesnio amžiaus respondentų. Tiriant narkotikų 
prieinamumą, respondentų buvo teiraujamasi ar jų pažįs-
tamų tarpe yra žmonių, kurie per paskutinius 12 mėnesių 
vartojo narkotikus. Pažįstantys vieną ar daugiau asmenų, 

kurie per paskutinius 12 mėnesių yra vartoję minėtus nar-
kotikus nurodė 22,2 proc. apklaustųjų. 42,5 proc. apklaus-
tųjų teigė, kad jų aplinkoje per pastaruosius 12 mėnesių 
niekas nevartojo minėtų narkotikų, o 35,5 proc. nurodė 
tiesiog nežinantys apie tokį faktą.

Eismo saugumas

PSO kartu su Pasaulio kelių eismo saugumo komisija 
2011-2020 m. paskelbė Saugaus eismo Dekada. Viena iš 
Dekados veiksmų plano krypčių – ugdyti eismo dalyvių 
sąmoningumą. Atšvaitų naudojimas, saugos diržų prisise-
gimas - svarbios prevencijos priemonės, padedančios apsi-
saugoti nuo beprasmių sužalojimų ar mirčių keliuose.

Tyrimo duomenimis, daugiau nei pusei (51,1 proc.) ap-
klaustųjų vilniečių tenka vaikščioti neapšviestomis gatvė-
mis tamsiu paros metu. Tik 37,1 proc. pastarųjų respon-
dentų teigė visada naudojantys atšvaitus, 32,5 proc. - tik 
kartais ir kas trečias (30,5 proc.) teigė, kad eidamas neap-
šviesta gatve tamsiu paros metu šviesos atšvaitų nesegi. 
Nustatyta, kad rečiau atšvaitus naudojo vyrai, jaunesnio 
amžiaus vilniečiai bei asmenys, neturintys aukštojo išsila-
vinimo. 

Absoliuti dauguma respondentų nurodė visada prisise-
gantys saugos diržus važiuodami automobiliu ant prieki-
nės keleivio sėdynės ar vairuodami automobilį. Tačiau, kad 
sėdėdamas ant užpakalinės sėdynės saugos diržą segasi 
visada nurodė tik kas ketvirtas apklausos dalyvis. Tyrimo 
rezultatų analizė rodo, kad aukštąjį išsilavinimą turintys 
respondentai dažniau teigė užsisegantys saugos diržą va-
žiuodami tiek priekinėje, tiek užpakalinėje automobilio sė-
dynėje, tiek vairuodami. 

1. visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje; 
2. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas); 
3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje; 
4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje; 
5. visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas; 
6. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas; 
7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 
8. savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

BIURO VEIKLOS: 

Leidinys išleistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis

Polocko g. 12-2, 01204, Vilnius
Tel. 8-5 271 1244

El. paštas info@vvsb.lt
www.vvsb.lt


