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Darbo tikslas 

Išsiaiškinti ir įvertinti Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio 
amžiaus asmenų gyvensenos ypatumus ir sąsajas su sveikatos 
nusiskundimais. 
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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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Tyrimo vykdymas ir eigos planas 

1. Mokslinės literatūros rinkimas ir analizė; 

2. Tyrimo temos, tikslo, uždavinių suformulavimas; 

3. Tyrimo metodikos parinkimas; 

4. Tyrimo klausimyno parengimas; 

5. Atliktas klausimyno bandomasis tyrimas; 

6. Gauti Panevėžio rajono švietimo centro, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro ir Panevėžio rajono viešosios bibliotekos leidimai atlikti tyrimą; 

7. Gautas LSMU Bioetikos komisijos leidimas; 

8. Klausimynų dalijimas respondentams; 

9. Tyrimo duomenų suvedimas į matricas SPSS „Statistics“ programoje; 

10. Tyrimo duomenų analizė ir duomenų pateikimas naudojant „Microsoft Excel“ programą; 

11. Rezultatų aptarimas, išvadų bei rekomendacijų formulavimas.  
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Tyrimo eiga 

Tyrimo imtis pasirinkta naudojant tikslinės lizdinės imties sudarymo būdą. 

Tyrimui atlikti taikomas anketinės apklausos metodas, kur respondentai vertino 

gyvensenos veiksnius ir psichinę sveikatą. 

Analizuotos 383 užpildytos anketos, tyrime dalyvavo 116 vyrų ir 267 moterys 

(60–74 m.). Tyrimo duomenys atspindi realią situaciją ir reprezentatyviai 

atskleidžia Panevėžio rajono socialiai motyvuotų pagyvenusio amžiaus asmenų 

gyvensenos ypatumus ir jų sąsajas su sveikatos nusiskundimais.  
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Tyrimo kontingentas 

• Tyrime galėjo dalyvauti Panevėžio rajono Trečiojo amžiaus 
universiteto (TAU) studentai, Panevėžio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose renginiuose bei 
Panevėžio rajono viešojoje bibliotekoje ir filialuose apsilankę 
asmenys. Asmenys tyrime dalyvavo savanoriškai. Išdalyta 450 anketų 
(atsako dažnis – 90,2 proc.), 23 anketos atmestos dėl atsakymų į 
klausimus trūkumo arba netinkamo užpildymo (patikslintas atsako 
dažnis – 85 proc.). Tyrimo imtis pasirinkta naudojant tikslinės lizdinės 
imties sudarymo būdą. Asmenys tyrime dalyvavo savanoriškai.  
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asmenų gyvensenos ypatumai ir jų sąsajos su sveikatos 
nusiskundimais 
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Tyrimo metodika (1) 

• Tiksliui pasiekti atlikta mokslinės literatūros analizė, 
momentinis tyrimas, anketinė apklausa ir statistinė duomenų 
analizė. 

• Tyrimas atliktas nuo 2021 m. gegužės mėn. iki spalio mėn. 
anketinės apklausos būdu.  
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Tyrimo metodika (2) 

Atlikta statistinė duomenų analizė 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 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), mažiausia (min.) ir didžiausia (maks.) reikšmė, moda (Mo). Skirtumams 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). Statistiškai 

reikšmingiems skirtumams taikytas Mann-Whitney (U) kriterijus, kai lyginamos dvi nepriklausomos imtys. 

Gauti rezultatai laikomi statistiškai reikšmingi, kai p < 0,05. 

Kūno masės indeksas apskaičiuotas remiantis matematine formule, kai asmens svorį (kg) padalijus iš 

asmens ūgio (m), pakelto kvadratu: KMI = svoris (kg) / ūgis (m2). KMI klasifikacija: kai 18,5 – kūno svoris 

per mažas, 18,5–24,9 – normalus, 25–29,9 – antsvoris, nuo 30 ir daugiau – nutukimas.  
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Tyrimo klausimynas 
 

Tyrimo uždaviniams įgyvendinti pasirinktas anketinės apklausos metodas 

(klausimynas). Anketa sudaryta naudojant 2 klausimynus: 1) Suaugusių Lietuvos žmonių 

gyvensenos tyrimo klausimyną ir 2) Paciento sveikatos klausimyną PHQ-9. 

Klausimynai laisvai prieinami internete ir leidžiami naudoti nepažeidžiant autorių teisių.  

Pagal Grabausko V. J. ir kt. bendraautorių 2014 m. sudarytą Suaugusių Lietuvos žmonių 

gyvensenos tyrimo (angl. Health Behaviour among Lithuanian Adult Population, 2014) 

klausimyną 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 adaptuoti klausimai apie ligas ir 

vartojamus vaistus.  

Pagal dr. Robert L. Spitzer, Janet B. W. Williams, Kurt Kroenke PHQ-9 Paciento sveikatos 

klausimyną (angl. Patient Health Questionnaire, PHQ-9) buvo vertintas depresijos lygis. 
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Rezultatai (1) 
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asmenų gyvensenos ypatumai ir jų sąsajos su sveikatos 
nusiskundimais 
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1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių – socialinę-demografinę charakteristiką 

  

Tyrimo dalyviai ir jų charakteristika  



Rezultatai (2)  
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χ² = 27,709; lls = 4; p = 0,0001 

1 pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal svarbą sveikai maitintis, proc. (n = 383)  

 Respondentų sveikos mitybos svarbumo vertinimas 
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χ² = 18,920; lls = 4; p = 0,001 

 

2 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)  

Respondentų riebalų vartojimas ruošiant maistą 



Rezultatai (3) 
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χ² = 26,816; lls = 4; p = 0,0001  

 

3 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) 

  
 

Respondentų riebalų vartojimas tepant ant duonos 
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Rezultatai (4) 
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χ² = 6,429; lls = 2; p = 0,040  

 

4 pav.  Vyrų ir moterų pasiskirstymas (proc.) pagal pridėtinės druskos vartojimo dažnumą (n = 383), 

*p < 0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 

 
 

Respondentų pridėtinės druskos vartojimas 
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Mitybos įpročiai 

(3-7 dienas per savaitę) 
N 

Svorio grupė, n (proc.) 

p 
Per mažas ir normalus 

KMI 
Antsvoris / nutukimas 

Virtos bulvės 383 28 (29,8) 65 (22,5) χ²=4,196; lls=2; p=0,0123 

Keptos bulvės (ne traškučius)  383 5 (5,3) 15 (5,2) χ²=0,046; lls=2; p=0,978 

Ryžiai ar makaronai 383 9 (9,6) 35 (12,1) χ² =1,379, lls=2, p=0,502 

Košės arba dribsniai 383 23 (24,5) 51 (17,6) χ² =2,176, lls=2, p=0,337 

Fermentinis sūris (geltonas)  383 15 (16) 49 (17)  χ²=0,424, lls=2, p=0,809 

Varškės sūris (baltas) 383 26 (27,7) 79 (27,3)  χ²=0,786, lls=2, p=0,675 

Kiti pieno produktai (varškė, jogurtas, 

kefyras ir kt.|) 
383 46 (48,9) 98 (33,9) χ² =6,965, lls=2, p=0,031 

Vištiena 383 27 (28,7) 78 (27) χ²=0,107, lls=2, p=0,948 

Žuvis 383 16 (17) 35 (12,1) χ²=1,667, lls=2, p=0,434 

Mėsa (jautiena, kauliena, aviena ir kt.) 383 21 (22,6) 102 (35,7) χ² =6,011, lls=2, p=0,049 

Mėsos produktai (dešros, kumpiai ir kt.) 383 22 (23,7) 76 (26,6)  χ²=0,855, lls=2, p=0,652 

Šviežios daržovės 383 71 (76,3) 183 (64) χ² =7,371, lls=2, p=0,025 

Kitokias (virtos, konservuotos) daržovės 383 22 (23,7) 60 (21) χ² =0,317, lls=2, p=0,853 

Šviežūs vaisiai ar uogos  383 56 (60,2) 141 (49,3) χ² =3,486, lls=2, p=0,175 

Konditeriniai gaminiai 383 25 (26,9) 57 (19,9) χ² =2,016, lls=2, p=0,365 

Saldainiai ar šokoladas 383 27 (29) 53 (18,5) χ² =4,801, lls=2, p=0,091 

Kiaušiniai 383 39 (41,9) 105 (36,7) χ² =1,552, lls=2, p=0,460 

Limonadas, Coca-cola ir pan. 383 7 (7,5) 8 (2,8)  χ²=4,259, lls=2, p=0,119 

Greitas maistas (mėsainiai, kebabai, picos ir 

pan.) 
383 2 (2,2) 5 (1,7) χ²=1,075, lls=2, p=0,584 

15 Pastaba: N – absoliutus respondentų skaičius, KMI– kūno masės indeksas, p – reikšmingumo lygmuo, statistiškai reikšmingas skirtumas, kai p<0,05        

Rezultatai (5) Mitybos įpročių palyginimas su KMI 

2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal mitybos įpročius ir KMI (n = 383) 



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 

Kaunas, 2021 
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asmenų gyvensenos ypatumai ir jų sąsajos su sveikatos 
nusiskundimais 
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Rezultatai (6) 
 

3 lentelė. Vaistų vartojimas per praėjusią savaitę, proc., n 

  

Vaistų vartojimas 



Rezultatai (7) 
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χ² = 79,397; lls = 2; p = 0,0001 

 

5 pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas (proc.) pagal alaus vartojimo dažnį (n = 383), *p < 0,05 (z testas su 

Bonferonni korekcija)  
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* 

3,4  

31,8  

* 

[REIKŠMĖ] 

27,6 

50 

22,4  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

1-7 kartus per savaitę 2-3 kartus per mėnesį Niekada negeriu 

P
ro

c.
 

Moteris Vyras 



Rezultatai (8) 
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χ² = 14,9010; lls = 2; p = 0,001 

 

6 pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal vyno vartojimo dažnį, proc. (n = 383), *p < 0,05 (z testas su 

Bonferonni korekcija)  
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Rezultatai (9) 
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χ² = 28,809; lls = 2; p = 0,0001 

 

7 pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal stipriųjų gėrimų vartojimo dažnį, proc. (n = 383),*p < 0,05  

(z testas su Bonferonni korekcija) 

 

Respondentų  stipriųjų gėrimų vartojimas 
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Rezultatai (10) 
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χ² = 26,084; lls = 6; p = 0,0001 

 

9 pav. Respondentų rūkymo dažnis (proc.) pagal išsilavinimo grupes (n = 383), p* < 0,05, (z testas su 

Bonferonni korekcija)  
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Rezultatai (11) 
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χ² = 15,997; lls = 6; p = 0,0014 

 

10 pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo dažnį laisvalaikio metu, proc. (n = 383,  

p* < 0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 

 

Respondentų fizinis aktyvumas 
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11. pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas (proc.) pagal subjektyvius sveikatos negalavimus per praėjusį mėnesį  

Respondentų subjektyvūs sveikatos negalavimai 
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Rezultatai (13) 
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12. pav.  Vyrų ir moterų pasiskirstymas (proc.) pagal nustatytas arba gydytas ligas per praėjusius 12 mėn. 
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13. pav. Respondentų subjektyvaus kūno svorio vertinimo skirstinys priklausomai nuo 

kūno masės indekso grupėse (proc.), n = 383  

Respondentų subjektyvus svorio vertinimas 
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Rezultatai (15) 
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*p < 0,05 (z testas su Bonferonni korekcija) 

4 lentelė. Fizinio aktyvumo dažnumo  palyginimas su ligomis, nustatytomis per 12 mėn., proc. (n) 

Fizinio aktyvumo vertinimas su subjektyviais sveikatos nusiskundimais 

  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 



 
 
 

Rezultatai (16) 
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3 lentelė. Rūkymo ryšys su sveikatos sutrikimais (Pearsono koreliacija, kai p < 0,05) 

Rūkymo ir subjektyvių sveikatos nusiskundimų vertinimas 

Pastaba: r – koreliacijos ryšys, p – reikšmingumo lygmuo; statistiškai reikšmingas skirtumas, kai p < 0,05  



Rezultatai (17)  
 

5 lentelė. Paciento sveikatos klausimyno-9 (PHQ-9) vertinimas (n = 383) 
 

Teiginiai N  M (95 proc. PI) Mo ± SN 

Mažas susidomėjimas 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 

Pastaba: N – absoliutus respondentų skaičius, M – aritmetinis vidurkis, Mo – moda, ±SN – standartinis nuokrypis 

 

Paciento sveikatos klausimyno-9 vertinimas 



Rezultatai (18) 
 

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 0,63 0,50 0,728 0,88 

Sunkumas užmigti ar išsimiegoti, arba per ilgas miegojimas 0,98 0,85 0,7 0,749 0,537 

Jautimasis pavargusiam (-ai) ar energijos trūkumas 1,01 0,77 0,96 0,739 0,878 

Prastas apetitas ar persivalgymas 0,53 0,75 0,6 0,833 0,148 

Prasta savijauta – pojūtis, kad esate nevykėlis (-ė) arba kad 

nuvylėte save ar savo šeimą 
0,37 0,66 0,36 0,596 0,437 

Sunkumas susikoncentruoti ties tokiais dalykais, kaip 

laikraščio skaitymas arba televizoriaus žiūrėjimas 
0,29 0,57 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 0,58 0,19 0,509 0,292 

Mintys, kad Jums būtų daug geriau būti mirusiam (-ai), arba 

apie savęs žalojimą kokiu nors būdu 
0,08 0,28 0,13 0,43 0,008 

Iš viso: 4,63 4,21   
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6 lentelė. Paciento sveikatos klausimyno-9 (PHQ-9) vertinimas (n = 383) 

Paciento sveikatos klausimyno-9 vertinimas 



IŠVADOS (1) 
 

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 renkasi sveikatai nepalankius riebalus: margariną, tepius 
riebalų mišinius, moterys – aliejų, sviestą. Daugelis papildomai vartoja 
druską į maisto patiekalus. Vyrai dažniau nei moterys deda papildomai 
druskos į paruoštą maistą. Košes arba dribsnius, varškės sūrį, šviežius vaisius 
ir uogas, saldžius gėrimus dažniau vartoja fiziškai aktyvūs respondentai, o 
vištieną ir žuvį fiziškai pasyvesni respondentai. Fiziškai aktyvesni 
respondentai dažniau vartojo saldžius gėrimus. 
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IŠVADOS (2) 
 2. Nustačius pagyvenusių žmonių psichosomatinius sveikatos nusiskundimus ir subjektyvią 

sveikatą, moterims nustatyti lengvi depresijos požymiai, vyrams depresijos požymių 
nenustatyta. 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 ypač populiarus ir tik maža dalis respondentų vaistų nevartoja. Nustatyta, kad tiek 
moterys, tiek vyrai dažniausiai vartojo vaistus nuo uždegimo. Vitaminus, papildus, mineralines 
medžiagas ar mikroelementus dažniau vartoja moterys, o vyrai dažniau leidžiasi insuliną. 
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. 
Daugiau nei pusei vyrų ir moterų dažniausiai per paskutinius metus nustatytas padidėjęs kraujo 
spaudimas, trečdaliui moterų ir daugiau nei ketvirtadaliui vyrų padidėjęs cholesterolis bei 
panašiai dažnai tiek vyrams, tiek moterims nustatytos stuburo ligos.  

Atskleista, kad didžioji dalis respondentų yra nutukę ir patys tai žino pagal subjektyvų sveikatos 
vertinimą. Daugiau nei dešimtadalis respondentų nežinojo, kad yra nutukę, maža dalis tiriamųjų 
(3,7 proc.) nežinojo, kaip vertinti savo kūno svorį, nors pagal kūno masės indekso vertinimo 
normas yra nutukę ar turi antsvorio (1,7 proc.). Aukštesnio išsilavinimo asmenys dažniausiai 
nerūko arba rūko rečiau, lyginant su žemesnio išsilavinimo respondentais. 
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IŠVADOS (3) 
 

3. Įvertinus pagyvenusių žmonių mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumų ryšį su 
psichosomatiniais sveikatos nusiskundimais ir subjektyvia sveikata nustatyta, kad didžioji 
dalis respondentų yra nutukę, tik maža dalis respondentų, kurie turi antsvorį ar nutukimą, 
nežino, kaip vertinti savo kūno svorį. Didesnį kūno masės indeksą (antsvorį ar nutukimą) 
turi tie, kurie šviežių daržovių suvartoja mažiau (64 proc.), lyginant su mažesniu kūno 
masės indeksu (per mažas arba normalus) (76,6 proc.). Fiziškai pasyvūs respondentai kur 
kas dažniau persivalgo, lyginant su fiziškai aktyviais. Daugiau nei trečdalis tiek fiziškai 
aktyvių (37 proc.), tiek pasyvių (37,7 proc.) respondentų valgo skubėdami. Daugiau nei 
dešimtadalis tiek fiziškai aktyvių, tiek pasyvių respondentų visada valgo žiūrėdami 
televizorių, skaitydami laikraštį. Fiziškai pasyvūs respondentai dažniau susiduria su 
subjektyviais sveikatos nusiskundimais, dažniau sveikatos nusiskundimų turi tie, kurie 
sportuoja 1 kartą per savaitę. Taip pat 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. Fiziniu 
aktyvumu laisvalaikio metu per retai užsiima didelė dalis respondentų. Tik maža dalis 
respondentų alkoholinių gėrimų visai nevartojo, vyrai dažniausiai renkasi alų ir stipriuosius 
gėrimus, moterys – vyną arba stipriuosius gėrimus. 
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS (1) 
 

• Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Trečiojo 
amžiaus universitetui, Viešajai bibliotekai taip pat toliau glaudžiai 
bendradarbiauti tarpusavyje, kuriant sveikos gyvensenos rekomendacijas 
tarp pagyvenusio amžiaus asmenų. 

• Gyvensenos medicinos specialistus įtraukti į komandą, kad prisidėtų prie 
Trečiojo amžiaus universiteto paskaitų ciklo ar visuomenės sveikatos biurų 
ar kitų įstaigų, vykdančių švietėjiškų mokymų ar profilaktinių programų 
vykdymo veiklą. Gyvensenos medicinos specialistai 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, teisingai nusistatant tikslus, suteikti informacijos 
apie gyvensenos būdą, paciento įgalinimą ir jo atsakomybę keistis. 
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