


Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras sėkmingai vykdo programą 
„Darbuotojų sveikatos stiprinimas“ Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono įmonėse bei įstaigose. 

Sveikatos stiprinimas darbe – tai suderintos darbdavių, darbuotojų ir apskritai visuomenės 
pastangos gerinti dirbančiųjų sveikatą ir gerovę. Sveikatos stiprinimas darbe sieja įvairias 
veiklas, pavyzdžiui: sveikos darbo aplinkos kūrimą, sveikatai palankių įstaigos struktūrinių 
pokyčių plėtrą, darbo vietos optimizavimą, streso valdymą ar rūpinimąsi darbuotojų fizine 
ir psichikos sveikata, darbuotojų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą (fizinį aktyvumą, 
skatinimą sveikai maitintis, tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevenciją ir pan.). Darbe 
praleidžiame apie 60 proc. aktyvaus dienos laiko, tad darbo vietoje atliekami veiksmai turi 
svarbų poveikį mūsų sveikatai. Ilgas sėdėjimas, mažas judrumas, monotoniškas judėjimas 
yra stiprūs daugumos ligų rizikos veiksniai. Rūpintis savo sveikata darbo vietoje yra ne tik 
darbdavio, bet ir kiekvieno mūsų pareiga.

Šiame naujienlaiškyje sužinosite apie tai, kaip sveikai maitintis darbo metu, apie Lietuvoje 
vykdomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas 
prevencines programas, visą tiesą apie sveikatą ir rūkymą bei fizinio aktyvumo skatinimą 
darbo vietose.

Vilniaus miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras

Polocko g. 12-2,
LT-01204 Vilnius, Lietuva

tel. (8 5) 271 1244,
faks. (8 5) 271 1244

info@vvsb.lt 
www.vvsb.lt
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Kaip sveikai maitintis darbo metu?
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pirmą vietą iš mirtingumo priežasčių tiek pasaulyje, 
tiek Lietuvoje užima širdies ir kraujagyslių ligos. Sergamumo jomis dažnis tiesiogiai siejamas su 
nutukimu. Nuo 1980 m. nutukimo dažnis padvigubėjo. 2014 m. duomenimis, pasaulyje 1,9 mlrd. 
žmonių (39 proc.) turėjo antsvorio, o 0,6 mlrd. (13 proc.) suaugusiųjų buvo nutukę. Lietuvoje, 
tų pačių metų duomenimis, antsvorio turėjo 60,1 proc., o nutukę buvo 25,9 proc. suaugusiųjų. 
Pagal nutukimą Lietuva užima šeštąją vietą Europoje ir pirmąją – tarp posovietinių valstybių. 

Amerikiečių duomenimis, nutukimas didžiausias darbingo amžiaus 45–65 m. žmonių grupėje. 
Remiantis šia statistika, ypač tikslinga darbingo amžiaus žmones šviesti apie mitybos įtaką jų 
svoriui ir sveikatai, siekiant sumažinti nutukimo ir su juo susijusių ligų paplitimą. Be širdies kraujagyslių 
ligų, nutukimas siejamas su II tipo cukrinio diabeto, vėžinių ligų, nealkoholinės suriebėjusių kepenų 
ligos, stuburo ir sąnarių ligų, nevaisingumo, depresijos ir kitų ligų rizika.

Nutukimo vystymąsi lemia suvartojamos ir išeikvojamos energijos disbalansas, kurį gali lemti daug 
įvairiausių veiksnių: genetiniai, psichologiniai, socialiniai ir aplinkos poveikio. 

Nutukimas vertinamas kūno masės indeksu – svorio kilogramais ir ūgio metrais kvadratu santykiu.

Normalus svoris – 18,5–24,9.

Antsvoris – 25,0–29,9.

I laipsnio nutukimas – 30,0–34,5.

II laipsnio nutukimas – 35,0–39,0.

III laipsnio nutukimas – 40,0 ir daugiau.

Skirtingų tyrimų duomenimis, darbuotojai, sergantys nutukimu, dešimčia dienų daugiau per 
metus būna nedarbingi negu tie, kurie yra normalaus svorio. Remiantis šiais duomenimis, 
darbdaviui verta investuoti į darbuotojų sveikatą, kad jie praleistų kuo mažiau darbo dienų, o 
darbdavys patirtų kuo mažiau finansinių nuostolių.

Sveika mityba prasideda nuo planavimo ir tinkamo valgymo režimo. Tyrimų duomenimis, valgant 
tris ir rečiau kartų per dieną, didėja tikimybė susirgti nutukimu, todėl, siekiant, kad svoris būtų 
normalus, rekomenduojama valgyti ne rečiau kaip keturis kartus per dieną. Pusryčiauti reikėtų 
pirmą valandą po atsibudimo, vakarieniauti – ne mažiau nei likus dviem valandoms iki miego. 

Diena prasideda nuo pusryčių. Jų metu organizmas turėtų gauti energijos tiek fizinei, tiek 
protinei veiklai. Tyrimų duomenimis, pusryčių nevalgantys asmenys turi didesnę riziką nutukti, 
todėl pusryčius valgyti tikrai verta. Tinkamiausi pusryčiai tokie, kuriuose yra gausu sudėtingųjų 
angliavandenių: nerafinuotų arba mažai rafinuotų kruopų košės, pagardintos trupučiu pieno, 
jogurtu, vaisiais, šviežiomis ar šaldytomis uogomis, džiovintais vaisiais ar riešutais, daržovėmis. 
Nereikėtų pamiršti ir virtų kiaušinių, liesos varškės, nes jie pusryčiams taip pat puikiai tinka.  
Pusryčiaujant, kaip ir pietaujant ar vakarieniaujant, reikėtų vengti rafinuotų kruopų, greitojo 
paruošimo košių, sausųjų pusryčių, varškės sūrelių, riebių naminių pieno produktų, dešrelių, 
riebaluose keptų kiaušinių, blynų, sumuštinių, iš rafinuotų miltų pagamintų duonos gaminių su 
sviestu, tepamais sūriais, riebia mėsa ar įvairiomis dešromis.

Kad suvartojama energija per dieną pasiskirstytų tinkamai, rekomenduojama, kad pagrindinis 
ir didžiausias dienos valgis būtų pietūs. Tyrimų duomenimis, žmonės, dažniau valgantys 
viešojo maitinimo įstaigose, o ne namuose gamintą maistą, turi didesnę riziką nutukti. Todėl 
rekomenduojama dažniau rinktis lauknešėlį iš namų, o ne dienos pietus kavinėje. 

Rekomenduojama dažniau vartoti baltą mėsą – vištų ir kalakutų krūtinėles, triušieną. Nereikia 



pamiršti ir riebalų rūgščių omega-3, kurių gausu jūrinėse 
žuvyse. Rečiausiai reikėtų valgyti raudoną mėsą – jautieną, 
liesą kiaulieną. Rekomenduojami kuo natūralesni mėsos ar žuvų 
patiekalai, kurių gamybai nenaudojama riebalų, kiaušinių, džiūvėsėlių, 
miltų ir pan. Kaip garnyras prie antrojo patiekalo tinka nerafinuotos arba 
mažai rafinuotos kruopos, ankštinės arba kitos daržovės. Rekomenduojamos 
liesos skaidrios daržovių, nerafinuotų ar mažai rafinuotų kruopų sriubos.

Pagrindinė vakarienės taisyklė – kad ji nebūtų antrieji pietūs arba net sotesnė nei pietūs. 
Rekomenduojami daržovių, ankštinių daržovių, nerafinuotų ar mažai rafinuotų kruopų, liesų 
pieno produktų patiekalai.

Užkandžiams tinkamiausi aukštos maistinės vertės produktai: vaisiai, uogos, daržovės, pieno 
produktai, riešutai, džiovinti vaisiai ir uogos. 

Ribokite saldumynų, riebių produktų ar riebiai paruoštų patiekalų vartojimą. Taip pat tik 
išimtinais atvejais rinkitės greitąjį maistą, pusgaminius, konservuotus produktus, rūkytus ar 
džiovintus gaminius, nes juose ne tik gausu riebalų ir cukraus, bet ir druskos, o jos taip pat 
nereikėtų padauginti.

Kasdien būtina suvalgyti ne mažiau kaip 400 g daržovių ir vaisių, bent kartą per dieną 
pasimėgauti nerafinuotų ar mažai rafinuotų kruopų patiekalais, išgerti užtektinai nesaldintų 
skysčių – 1,5–2 litrus.

11 patarimų, kaip sveikai maitintis darbo metu:

1) planuokite, kada ir ką valgysite;

2) neperalkite;

3) pusryčiaukite; 

4) dažniau valgykite namuose gamintus pietus;

5) dažniau valgykite šiltą maistą negu šaltą;

6) reguliariai ir planuotai užkandžiaukite tarp pagrindinių valgymų;

7) darbe turėkite vaisių, daržovių, pieno produktų;

8) nelaikykite saldumynų matomose vietose;

9) mokykitės atsisakyti neplanuotų vaišių arba mėgaukitės jomis saikingai;

10) skirkite užtektinai laiko tiek aktyviam, tiek pasyviam poilsiui;

11) gerkite užtektinai nesaldžių skysčių.

Parengė gydytoja dietologė Evelina Cikanavičiūtė.



Apie Lietuvoje vykdomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis 
finansuojamas prevencines programas informuoja Vilniaus teritorinė ligonių kasa

MOTERIMS

•	 Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa

Skirta 25–60 m. moterims. Kartą per trejus metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas. Gavus jo 
rezultatus, gali būti atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę.

•	 Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa

Skirta 50–69 m. moterims. Krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga 
teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus. 

VYRAMS

•	 Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Skirta 50–75 m. vyrams ir vyrams nuo 45 m. amžiaus, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu. 
Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno 
(PSA) nustatymo paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus. 

IR MOTERIMS, IR VYRAMS

•	 Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 
priemonių programa

Skirta 40–55 m. vyrams ir 50–65 m. moterims. Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų 
tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo 
išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslaugos teikiamos ne dažniau kaip vieną kartą 
per metus.

•	 Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Programa skirta 50–74 m. amžiaus asmenims. Informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją 
diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (iFOBT) rezultatų įvertinimo 
paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus.

Nelauk! Pasitikrink jau dabar! Svarbūs kiekvieni tavo metai. Dėl dalyvavimo 
prevencinėse programose kreipkitės į savo šeimos gydytoją. Paslaugos 
teikiamos nemokamai.



Visa tiesa apie sveikatą ir rūkymą
Kiekvienas puikiai žino, kad rūkymas kenkia sveikatai. Tačiau kartais lengviau patikėti įvairiausiais 
mitais, nei pripažinti faktą, kad laikas atsikratyti šio žalingo įpročio. Mes jums atskleisime kelis mitus ir 
pateiksime faktus apie rūkymą ir jo žalą. 

Mitas. Rūkymas mažina stresą, padeda nusiraminti ir atsipalaiduoti.

Faktas. Iš tikrųjų tabako komponentai ne atpalaiduoja, bet paprasčiausiai slopina svarbiausias 
centrinės nervų sistemos sritis. Tačiau pripratęs prie cigaretės žmogus nebegali be jos atsipalaiduoti. 
Susidaro užburtas ratas: streso atsiradimas ir jo įveikimas priklauso nuo rūkymo. Nustojęs rūkyti iš karto 
pajusite, kad tapote ramesnis ir linksmesnis. Tyrimais įrodyta, kad niekada nebandę rūkyti ar šį žalingą 
įprotį metę žmonės jaučiasi mažiau prislėgti, ramesni ir patiria mažiau streso. Be to, ilgainiui nikotinas 
blokuoja smegenų ląsteles ir sumažina galimybę patirti malonumą. 

Mitas. Tai, kad aš rūkau, aplinkiniams nekenkia, o pasyvusis rūkymas nėra problema.

Faktas. Pasyvusis rūkymas yra reali problema. Kai rūkančiojo įkvėptus ir iškvėptus rūkalų dūmus 
įkvepia nerūkantis žmogus, tikimybė jam susirgti plaučių vėžiu išauga 20–30 procentų. Iškvėptuose 
dūmuose yra kancerogenų ir kitų toksinių medžiagų, todėl pasyvusis rūkymas taip pat kelia pavojų 
sveikatai. Be to, pasyvusis rūkymas yra ir kvėpavimo takų sutrikimų, vidurinės ausies infekcijų, vaikų 
astmos priepuolių priežastis. Nerūkantiesiems, susiduriantiems su rūkalų dūmais namie, tikimybė 
susirgti širdies ligomis ir plaučių vėžiu išauga 25 procentais. 

Mitas. Rūkymas nekenkia mano išvaizdai.

Faktas. Rūkymas sendina odą ją 
išsausindamas ir šalindamas svarbiausius 
mineralus bei deguonį. Kuo daugiau žmogus 
rūko, tuo didesnė tikimybė, kad jo oda 
susiraukšlės anksčiau, nes rūkymas skatina 
fermento, kuris odoje skaido kolageną, 
gamybą. Rūkantieji 40-mečiai turi tiek pat 
raukšlių, kaip ir nerūkantieji, sulaukę 60 metų. 
Rūkymas taip pat skatina dantų dėmių 
atsiradimą, suteikia jiems negražią geltoną 
spalvą. 

Mitas. Rūkymas padeda išlikti lieknam ir 
sportiškam. 

Faktas. Pirma, aplink daug rūkančių storulių, 
antra, cigarete slopindami alkio jausmą, didinate gastrito ir dvylikapirštės žarnos opos atsiradimo riziką. 
Tiesa, kad dauguma žmonių, metę rūkyti, priauga svorio, tačiau rūkymas yra kur kas kenksmingesnis 
nei nedidelis antsvoris. Jūsų kūno masės indeksas turi būti 35 arba daugiau, kad tai būtų taip pat 
žalinga, kaip ir rūkymas. Rūkymas tikrai nepadarys jūsų sportiško, atvirkščiai, jis sumažina kūno fizines 
galimybes ir ištvermę dėl sumenkusio deguonies kiekio ir verčia širdį dirbti žymiai sunkiau. Be to, jei 
rūkote ir sportuojate, nuolat būsite išsekęs tiek užsiimdamas fizine veikla, tiek po jos.

Mitas. „Lengvųjų“ cigarečių rūkymas apsaugos mano sveikatą.

Faktas. „Lengvosios“ cigaretės tokios pat pavojingos kaip bet kurios kitos stipresnės. Rūkydami 
„lengvąsias“ cigaretes rūkaliai įtraukia daugiau dūmų ir pirštais užkemša specialias skylutes, esančias 
ant filtro ir skirtas dūmams išsklaidyti, todėl „lengvųjų“ cigarečių poveikis sveikatai lieka toks pat kaip 
ir „stipriųjų“.

Mitas. Aš reguliariai sportuoju ir sveikai maitinuosi, tad galiu rūkyti. 

Faktas. Valgyti vaisius, daržoves, be abejonės, sveika, o net ir nedidelis fizinis aktyvumas 
naudingas. Bet šie apsaugantys veiksniai, palyginti su rūkymo keliama žala, yra menki. 
Jei esi rūkalius, sportas ir sveika mityba neapsaugos nuo grėsmės susirgti vėžiu ar 
kitomis su rūkymu susijusiomis ligomis. 



Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose
Fizinis aktyvumas yra vienas būtiniausių mūsų kūno fiziologinių poreikių. Deja, šiuolaikinis gyvenimo 
būdas ir ritmas gerokai pasikeitę – hipodinamika, statinės apkrovos (pavyzdžiui, sėdimas darbas), 
sutrikęs miegas, chaotiška mityba. Gausūs mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad visame pasaulyje 
dauguma suaugusiųjų ir jaunimo yra per mažai fiziškai aktyvūs (tiek ekonomiškai išsivysčiusiose, 
tiek ir besivystančiose šalyse) ir fizinio aktyvumo lygis toliau mažėja visose amžiaus grupėse. Fizinis 
pasyvumas pripažintas vienu pagrindinių rizikos veiksnių susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis ir 
užima 2–6 vietą tarp svarbiausių rizikos veiksnių, prisidedančių prie gyventojų sergamumo, ypač 
industrializuotoje Vakarų visuomenėje.

Siūlome jums keletą paprastų pratimų ir patarimų, padėsiančių ilgiau išlikti darbingiems: 

• jei į darbą važiuojate visuomeniniu transportu, išlipkite viena stotele anksčiau ir likusią kelio dalį 
eikite greitu žingsniu. Grįždami iš darbo elkitės lygiai taip pat; 

• norėdami pasikalbėti su kolega, nueikite pas jį į kabinetą, užuot skambinęs ar rašęs elektroninį 
laišką;

• lipkite laiptais, o ne važiuokite liftu. Pasinaudokite kiekviena proga stovėti, o ne sėdėti; 

• per pietų pertrauką (pieš valgį ar po jo) pasivaikščiokite lauke nors keliolika minučių;

• stebėkite savo laikyseną prie darbo stalo ir ją kartkartėmis koreguokite; 

• darydami kelių minučių poilsio pertraukėles ar per pietų pertrauką aktyviai 
pasimankštinkite.

Mitas. Rūkymas man nekenkia, nes rūkau suktinukes.

Faktas. Suktinės cigaretės yra tokios pat nesveikos ir pavojingos kaip ir 
fabrike pagamintos. 

Mitas. Aš rūkau tik kartais, todėl tai nekelia sveikatai jokios grėsmės.

Faktas. Nepastovus rūkymas taip pat yra pavojingas. Plaučių vėžio tikimybė padidėja 
dvigubai, širdies smūgio – 50 procentų. Žmonės, surūkantys 1–4 cigaretes per dieną, kur kas labiau 
rizikuoja mirti nuo plaučių vėžio ar širdies ligų nei nerūkantieji. Netgi nepastoviai rūkantys asmenys, 
niekada nerūkę kasdien, daug labiau rizikuoja susirgti įvairių formų vėžiu, ypač šlapimo pūslės. 

Mitas. Rūkaliams kosulys yra normalu.

Faktas. Vadinamasis „rūkalių kosulys“ dažniausiai yra pirmas ženklas, kad plaučiams kyla labai rimtų 
problemų. Turite nueiti pas gydytoją ir atlikti plaučių tyrimą. 

MESTI RŪKYTI – SUNKUS DARBAS, KURIAM REIKIA DAUG PASTANGŲ, BET JŪS TIKRAI GALITE TAI 
PADARYTI!
Kur kreiptis?
Pagalbos programos metantiesiems rūkyti „JŪS GALITE MESTI RŪKYTI“ užsiėmimai su grupe 
kiekvieną pirmadienį 18–20 val. vyksta Vilniaus visuomenės sveikatos biure, Polocko g. 12-2. 
Kontaktinis asmuo Viktorija Andrejevaitė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, šeimos 
gydytoja, tel. 86 829 4236, el. p. viktorija.andrejevaite@gmail.com.
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Mankšta darbo vietoje
nuovargio prevencijai ir darbingumo gerinimui 

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
Polocko g. 12, Vilnius
Tel. (8 5) 271 1244
El.paštas: info@vvsb.lt
www.vvsb.lt

VŠĮ „Sveiko stuburo mokykla“
Žirmūnų g. 70,Vilnius
Tel. 8 672 21007 
El. paštas: edita@stuburomokykla.lt.
www.stuburomokykla.lt Išleista LR SAM lėšomis


