












Šis tyrimas yra vienas iš Radviliškio r. sav. 
visuomenės sveikatos priežiūros strategijos 2009-

2013 m. programos uždavinių.





















 Gausūs mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad 
visame pasaulyje dauguma suaugusių ir vaikų yra 
nepakankamai fiziškai aktyvūs.

 Daugelyje tyrimų fizinis pasyvumas vaikystėje 
nurodomas kaip vienas svarbiausių veiksnių, 
kuris tiesiogiai prisideda prie vaikų nutukimo 
paplitimo visame pasaulyje.

 Taigi, fizinis aktyvumas, kaip būtina sveikos 
gyvensenos dalis, teigiamai veikia vaiko sveikatą 
(o vėliau ir suaugusiojo) ir mokymosi rezultatus





Ar dažnai vaikai mankštinasi?

Lietuvoje 2007 m. atlikto tarptautinio šeimų gyvensenos tyrimo duomenimis,

apie pusės ikimokyklinukų fizinis aktyvumas yra nepakankamas, t. y. jie iš

viso nesimankština (41,4 proc.) ar mankštinasi retai (12,5 proc.)















Kaip dažnai vaikai valgo daržoves?









Kiek vidutiniškai stiklinių pieno per savaitę išgeria vaikas?

















Ar vaikai naudoja šviesos atšvaitus eidami neapšviesta gatve ar keliu tamsiu paros 

metu?









Vaikų apsilankymų pas gydytoją per pastaruosius 12 mėn. dėl ligos 



 Sveiki dantys yra vienas labai svarbių vaikų 
sveikatos veiksnių.

 Deja, vaikų dantų ėduonis yra viena iš labai 
paplitusių vaikų ligų.

 Moksliniais tyrimais įrodyta, kad kontroliuo-

jant vaikų burnos higieną ir ugdant asmens 
higienos įgūdžius, įmanoma sumažinti 
ėduonies paplitimą ir intensyvumą arba jį 
sustabdyti. 



Kauno medicinos universiteto Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos

atliktos apklausos duomenimis, 2 kartus per dieną dantis valo 39 proc. vaikų, 1

kartą per dieną – 46,5 proc., niekada – 0,5 proc.







Berniukų ir mergaičių lankymasis pas dantų gydytoją per pastaruosius 12 mėn.



 Lietuvoje vaikų nutukimas dar nepasiekė 
epidemijos masto kaip užsienyje, tačiau 
specialistai – sunerimę. 

 Antsvorio turinčių vaikų ir pasaulyje, ir mūsų 
šalyje sparčiai daugėja. Medikai tikina, kad dėl 
masinio vaikų nutukimo kalti tėvai, nesveikas 
maistas ir nejudrus gyvenimo būdas.

 Tėvų svorio įtaka mokslininkų įrodyta 
daugeliu tyrimų. Nutukusių tėvų vaikai 2–3 
kartus dažniau būna nutukę ir suaugę.



Lietuvos mokslininkai  (Dailidienė, 2000; Zaborskis ir kt., 2001) nustatė, kad 6 proc.  

ikimokyklinukų turi antsvorio.



 Ketvirtadalio ikimokyklinukų fizinis aktyvumas nėra 
pakankamas: kasdien mankštinasi mažiau nei trečdalis 
vaikų. Daugiau laiko lauke praleidžia kaimo vaikai,  nei 
miesto.

 Vaikų mityba neracionali: vaikai vartoja nepakankamai 
daržovių ir vaisių. PSO rekomenduoja kasdien suvalgyti 
apie 400 g šviežių vaisių/daržovių, neskaitant bulvių.

 Didesnė dalis vaikų pieno geria beveik kasdien. Apie 10 
proc. vaikų pieno visai negeria. Pagal sveikos mitybos 
rekomendacijas ikimokyklinio amžiaus vaikai pieno ir jo 
produktų turėtų vartoti kasdien po 1-2 porcijas.

 Apie 16 proc. vaikų labai dažnai geria kokakolą ir kitus 
gazuotus saldžius gėrimus. Niekada nevartoja tokių 
gėrimų tik trečdalis apklaustųjų. 



 Dažnas ir gausus saldumynų, cukraus vartojimas – 80 procentų 
vaikų jų valgo kasdien, ypač esant blogai burnos higienai (dantis 
daugiau kaip kartą per dieną valo tik 17 proc.) - sudaro sąlygas 
ėduonies atsiradimui.

 Metų bėgyje net 65 proc. tėvų nenuveda savo vaikų pas gydytoją 
odontologą profilaktiniam patikrinimui ar gydymui.

 Kaime gyvenantys tėvai nepakankamai rūpinasi savo vaikų 
saugumu: važiuojant automobiliu nenaudoja saugos diržų ir  
specialių kėdučių beveik trečdalis tėvų. 

 Mieste gyvenantys tėvai žymiai dažniau naudoja saugumo 
priemones, dėvi atšvaitus. Ir tik 5 proc. ikimokyklinio amžiaus 
vaikų vaikščiojant tamsiu paros metu niekada nenaudoja atšvaitų.



 Per paskutinius 12 mėn. dėl ligos pas gydytoją tris ir 
daugiau kartų kreipėsi daugiau nei 50 proc. 
apklaustųjų. Visai nesirgo- mieste tik 2,3; kaime- 8,1 
proc. vaikų.

 Pagal respondentų  pateiktus atsakymus matyti, kad 
vaikų sergamumas yra didelis, tačiau beveik 80 proc. 
tėvų savo vaikų sveikatą vertina kaip gerą ar labai 
gerą. 

 90 procentų apklaustų tiek mieste, tiek kaime 
gyvenančių tėvų nurodė, kad jų vaikai antsvorio 
neturi. Bet 10,8 proc. kaime gyvenančių tėvų negali 
pasakyti, ar jų vaikai turi antsvorio.






