
Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų apklausa apie informuotumą 

sveikatos ugdymo, sveikos gyvensenos klausimais 
 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2014 m. gruodžio mėn. vykdė 

anketinę apklausą, tikslu – išsiaiškinti savivaldybės gyventojų informuotumą sveikatos ugdymo, sveikos 

gyvensenos klausimais. Iš viso anketų buvo išdalinta 500 vnt., sugrįžo – 400 vnt. 

Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, kuris stiprina ir tobulina organizmo rezervines 

galimybes, padeda žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ar net gerinti savo sveikatą. 

Sveikatos ugdymas – tai sąmoningai sudarytos sąlygos, kurių tikslas – ne tik suteikti žinių, bet ir 

padėti formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms bei sveikos gyvensenos įgūdžiams, 

atsisakyti žalingų įpročių bei keisti požiūrį į sveikatą (PSO).  

Toks ugdymas skatina su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi. 

Sveikos gyvensenos pradmenys ypač svarbūs vaikystėje ir paauglystėje, kai sparčiai auga ir vystosi 

organizmas. Be to, vaikystėje susiformavę įgūdžiai išlieka visą gyvenimą. Nereikia pamiršti, kad 

dažniausiai pasitaikančios suaugusiųjų ir vaikų ligos taip pat yra glaudžiai susijusios su žmogaus 

gyvenimo būdu. 

Dauguma Vilkaviškio r. sav. gyventojų domisi sveikatos ugdymu ir sveika gyvensena. Iš 400 

apklaustųjų respondentų net 341 atsakė, kad domisi, 59 nesidomi sveika gyvensena (1 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 pav. Vilkaviškio r. sav. gyventojų domėjimasis sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos 

klausimais. 

 

14,8 proc. dalyvavusių apklausoje gyventojų atsakė nesidomintys sveika gyvensena ir sveikatos 

ugdymu, toliau šie žmonės nebedalyvavo apklausoje, 85,2 proc. Vilkaviškio r. sav. gyventojų, 

dalyvavusių apklausoje, domisi sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos klausimais. 

 

 

 

85,2 %

14,8 %

Taip Ne



Dauguma Vilkaviškio r. sav. gyventojų, dalyvavusių apklausoje, nesusiduria su sunkumais 

ieškant informacijos apie sveikatos ugdymą (2 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. pav. Vilkaviškio r. sav. gyventojų sunkumai, ieškant informacijos apie sveikatos ugdymą. 

 

75,5 proc. Vilkaviškio r. sav. apklaustųjų gyventojų nėra sunku surasti reikiamos informacijos apie 

sveikatos ugdymą, 24,5 proc. gyventojų susiduria su sunkumais ieškant informacijos. 

Informacijos šaltinių yra labai daug: radijo laidos, televizija, laikraščiai, žurnalai, lankstinukai, 

brošiūros, atmintinės, skrajutės, internetas, paskaitos, seminarai, gydytojų konsultacijos, patarimai. 

Todėl kiekvienas žmogus gali pasirinkti sau priimtiniausią ir patogiausią informacijos šaltinį, kurio 

pagalba gali gauti reikiamą informaciją.  

Iš apklaustųjų respondentų klausosi radijo laidų – 20,75 proc., žiūri televizijos laidas - 33 proc., 

skaito su sveikata susijusius laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius – 24,5 proc., skaito lankstinukus, 

brošiūras, atmintines ir skrajutes – 24,5 proc., naudojasi gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros darbuotojų 

konsultacijomis, patarimais – 37,5 proc., ieško informacijos interneto svetainėse – 45,5 proc., lanko 

paskaitas, seminarus ar kitus renginius sveikatinimo temomis – 20,5 proc. Vilkaviškio r. sav. gyventojų 

dalyvavusių apklausoje (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Informacijos šaltiniai (apie sveikatos ugdymą), kuriais naudojasi apklausoje dalyvavę 

Vilkaviškio r. sav. gyventojai. (Įvertinta balais nuo 1 iki 5), 1-visiškai nesutinku, 2-nesutinku, 3-nei 

sutinku, nei nesutinku, 4-sutinku, 5-visiškai sutinku). 

Eil. 

Nr. 
Informacijos šaltiniai 

Atsakiusiųjų respondentų sk. (proc.) 

1 2 3 4 5 Neatsakė 

1 Klausausi radijo laidų 20 14,25 23 21,25 20,75 0,75 

2 Žiūriu televizijos laidas 4 6,25 18,75 37,25 33 0,75 

3 Skaitau su sveikata susijusius 

laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius 

7,5 9,75 22,25 35,25 24,5 0,75 

4 Skaitau lankstinukus, brošiūras, 

atmintines ir skrajutes 

9,5 13 22,75 29,5 24,5 0,75 

24,5 %

75,5 %

Taip Ne



5 Naudojuosi gydytojų ir kitų sveikatos 

priežiūros darbuotojų konsultacijomis, 

patarimais 

2 7,75 20 32 37,5 0,75 

6 Ieškau informacijos interneto svetainėse 4,25 5,5 10,5 33,5 45,5 0,75 

7 Lankau paskaitas, seminarus ar kitus 

renginius sveikatinimo temomis 

28 16 20,5 14,25 20,5 0,75 

 

Nors informacijos šaltinių yra daug, tačiau žmonės vis tiek susiduria su nemažai sunkumų, 

dažniausiai pasitaikantys sunkumai: trūksta informacijos sveikatos klausimais, sunku rasti norimą 

informaciją, informacijos tikslumas kelia abejonių. Dalyvavusieji Vilkaviškio r. sav. gyventojai 

apklausoje įvertino sunkumus, susijusius su informacijos ieškojimu apie sveikatos ugdymą: trūksta 

informacijos sveikatos klausimais – 10 proc., trūksta paskaitų, seminarų ir kitų renginių sveikatinimo 

temomis – 12 proc., sunku rasti norimą informaciją – 10,25 proc., rastos informacijos patikimumas kelia 

abejonių – 11 proc. (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Sunkumai, su kuriais susiduria respondentai, ieškodami informacijos apie sveikatos 

ugdymą. (Įvertinta balais nuo 1 iki 5), 1-visiškai nesutinku, 2-nesutinku, 3-nei sutinku, nei nesutinku, 4-

sutinku, 5-visiškai sutinku). 

Ei. 

Nr. 
Sunkumai: 

Atsakiusiųjų respondentų sk. (proc.) 

1 2 3 4 5 Neatsakė 

1 
Trūksta informacijos 

sveikatos klausimais 

20,5 21 29,25 16 10 3,25 

2 

Trūksta paskaitų, seminarų ir 

kitų renginių sveikatinimo 

temomis 

16,75 21 29,25 17,75 12 3,25 

3 
Sunku rasti norimą 

informaciją 

26,25 24,75 25 10,5 10,25 3,25 

4 
Rastos informacijos 

patikimumas kelia abejonių 

12,75 16,25 35,25 21,5 11 3,25 

5 Kita (įrašykite) 3,75 1,25 1 0,75 1,5 91,75 

Apklausoje dalyvavę asmenys taip pat įvardino ir kitus sunkumus, su kuriais susiduria ieškodami 

informacijos apie sveikatos ugdymą:  

 mokyklose trūksta vadovėlių sveikatos ugdymo tema; 

 trūksta žmonių (specialistų), su kuriais būtų galima kalbėti šia tema; 

 dažnai mokami seminarai sveikatos ugdymo tema; 

 įvairiuose šaltiniuose skirtinga informacija, trūksta tikslumo; 

 brangi literatūra. 

53,75 proc. dalyvavusiųjų apklausoje respondentų teigė, kad jiems yra paprasta suprasti 

informaciją apie sveikatą, skaitant įvairių įstaigų platinamus leidinius (lankstinukas, brošiūras, 

atmintines, skrajutes ir kt.) (3 pav.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Vilkaviškio r. sav. gyventojų informacijos supratimas apie sveikatą, skaitant įvairių įstaigų 

platinamus leidinius (lankstinukus, brošiūras, atmintines, skrajutes ir kt.). 

 

Dalyvavusių apklausoje Vilkaviškio r. sav. gyventojų 33,75 proc. atsakė, kad kartais būna 

sudėtinga suprasti informaciją, pateiktą įvairių įstaigų platinamuose leidiniuose, 4,75 proc. respondentų 

nežino, nes jiems netekę skaityti. 

Dažniausiai informaciją leidiniuose būna sudėtinga suprasti dėl: informacijos turinio (daug 

specifinių medicininių terminų, tarptautinių žodžių, neaiškiai dėstomų minčių), formos ir 

apipavidalinimo (mažos ar įmantrios raidės, blyškios spalvos). 285 apklausoje dalyvavę respondentai 

mano, kad dažniausiai informaciją leidiniuose būna sunku suprasti dėl informacijos turinio (4 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Priežastys, dėl kurių sudėtinga suprasti informaciją leidiniuose. 
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Dalyvavusieji apklausoje Vilkaviškio r. sav. gyventojai mano (20 proc.), kad sudėtinga suprasti 

informaciją leidiniuose dėl formos ir apipavidalinimo (mažos raidės, įmantrios raidės, blyškios spalvos 

ir pan.), 8,75 proc. respondentų įvardija kitas priežastis: kyla abejonė dėl informacijos tikslumo, aiškumo, 

pateikta per daug informacijos (4 pav.). 

Iš dalyvavusių apklausoje Vilkaviškio r. sav. gyventojų – 246 mano, kad informacijos sveikatos 

ugdymo klausimais visuomenei yra pakankamai, 154 asmenys teigia, kad informacijos sveikatos 

klausimais yra ne pakankamai, trūksta (5 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Informacijos, sveikatos ugdymo klausimais visuomenei, pakankamumas 

 

Dalyvavusių apklausoje Vilkaviškio r. sav. gyventojų 61,5 proc. mano, kad informacijos sveikatos 

ugdymo klausimais visuomenei  yra pakankamai, 38,5 proc. respondentų, teigia, kad informacijos 

trūksta. 

Sveikatos ugdymą apima šios temos: fizinis aktyvumas, sveika mityba, psichoaktyvių medžiagų 

(alkoholio, rūkymo ir kt.) poveikis organizmui, traumų prevencija, užkrečiamų ligų prevencija, lėtinių 

neinfekcinių ligų (širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo ligos ir pan.) prevencija, lytinė sveikata, psichinė 

sveikata, aplinkos sveikata. Dalyvavusių apklausoje, Vilkaviškio r. sav. gyventojų nuomone, 

informacijos sveikatos ugdymo klausimais trūkumas pateikiamas 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Informacijos, sveikatos ugdymo klausimais, trūkumas tam tikromis temomis. (Įvertinta 

balais nuo 1 iki 5), 1-visiškai nesutinku, 2-nesutinku, 3-nei sutinku, nei nesutinku, 4-sutinku, 5-visiškai 

sutinku). 

Eil. 

Nr. 
Trūksta informacijos 

Atsakiusiųjų respondentų sk. (proc.) 

1 2 3 4 5 Neatsakė 

1 Apie fizinį aktyvumą 13,25 18,75 23,5 19,5 11 14 

2 Apie sveiką mitybą 14 16,5 25,5 20,5 9,5 14 

3 Apie psichoaktyvių medžiagų 

(alkoholio, rūkymo ir kt.) poveikį 

organizmui 

13,5 17,75 21,25 20,25 13,25 14 

4 Apie traumų prevenciją 9 13,75 27,25 22,5 13,5 14 

5 Apie užkrečiamųjų ligų prevenciją 9,5 14,75 23,5 25,5 12,75 14 

61,5%

38,5%

Taip Ne



6 Apie lėtinių neinfekcinių ligų (širdies 

ir kraujagyslių, kvėpavimo ligos ir 

pan.) prevenciją 

7 14 28,5 23 13,5 14 

7 Apie lytinę sveikatą 9,75 14 28 20,25 14 14 

8 Apie psichinę sveikatą 8,5 11,25 27,25 24,25 14,75 14 

9 Apie aplinkos sveikatą 8,5 12 25,25 24,75 15,5 14 

          Dalyvavusių apklausoje Vilkaviškio r. sav. gyventojų nuomone, daugiausiai informacijos 

sveikatos ugdymo klausimais trūksta apie aplinkos sveikatą – 15,5 proc. (5 balais įvertinta, kad visiškai 

respondentai sutinka, jog informacijos trūksta būtent šia tema).  

Vieni žmonės gautą informaciją apie sveikatą pritaiko sau ir stengiasi panaudoti gautas žinias, kiti 

žmonės tik perskaito ir susipažindina su informacija, bet nieko nedaro dėl savo gerovės. Dauguma 

Vilkaviškio r. sav. gyventojų, dalyvavusių apklausoje, teigia, kad gauta su sveikata susijusi informacija 

paveikė jų elgesį savo sveikatos atžvilgiu, tai mano 55 proc. respondentų (6 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Ar gauta, su sveikata susijusi informacija, paveikė respondentų elgesį savo sveikatos atžvilgiu? 

         36,75 proc. gyventojų, dalyvavusiųjų apklausoje, nepaveikė su sveikata susijusi gauta informacija 

ir respondentai nepritaikė šios informacijos savo sveikatos atžvilgiu, 8,25 proc. apklaustųjų teigia, kad 

nežino, nes tokios informacijos negavo. 55 proc. respondentų, gauta su sveikata susijusi informacija 

paveikė jų elgesį savo sveikatos atžvilgiu, 4 lentelėje pateikiami pavyzdžiai, kaip paveikė respondentus. 

4 lentelė. Gautos, su sveikata susijusios informacijos, poveikis. 

 

Eil. 

Nr. 
Gautos, su sveikata susijusios, informacijos poveikis 

Atsakiusiųjų respondentų sk. 

(proc.) 

1 Padidinau fizinį aktyvumą 79 

2 
Pradėjau sveikiau maitintis, atsisakiau kavos, cukraus, 

sumažinau druskos kiekį 
87 

3 Pradėjau skiepytis nuo gripo 8 

4 Atsisakiau žalingų įpročių 6 

5 Kita 26 

6 Neatsakė 194 

55%
36,75%

8,25%

Taip Ne Nežinau, nes tokios informacijos negavau



Iš dalyvavusių apklausoje Vilkaviškio r. sav. gyventojų, net 87 proc. teigia, kad pradėjo sveikiau 

maitintis ir 79 proc. respondentų teigia, kad padidino fizinį aktyvumą. Į šį klausimą visai neatsakė ir jokio 

informacijos susijusios su sveikata poveikio nepastebėjo 194 proc. respondentų. 

Atsižvelgiant į apklausoje dalyvavusių Vilkaviškio r. sav. gyventojų lytį, aktyviausiai dalyvavo 

moterų – 339 moterys, t. y. 84,75 proc. (7 pav.). 

7 pav. Dalyvavusių apklausoje Vilkaviškio r. sav. gyventojų lytis. 

 

Vyrų šioje apklausoje dalyvavo tik 15,25 proc., t. y. 61 vyras. Moterų dalyvavo 278 daugiau nei 

vyrų. 

Didžiausias skaičius dalyvavusiųjų buvo 45 – 54 metų amžiaus respondentų - 114 asmenų, 100 

dalyvavusiųjų buvo 35 – 44 metų amžiaus asmenys (8 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. Vilkaviškio r. sav.  gyventojų, dalyvavusių apklausoje, amžius. 
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Mažiausiai apklausoje dalyvavo 65 metų ir daugiau amžiaus gyventojai, jų buvo 3,25 proc., 18 – 

24 metų amžiaus jaunimo sudarė 11,75 proc.  Aktyviausi dalyviai – 45 – 54 metų amžiaus respondentai 

– 28,5 proc. 

Didžiausias skaičius dalyvavusiųjų apklausoje, turėjo įgiję aukštąjį išsilavinimą – 193 asmenys, t. 

y. 48,25 proc. (9 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav. Vilkaviškio r. sav.  gyventojų, dalyvavusių apklausoje, išsilavinimas. 

 

Respondentų, turinčių pradinį išsilavinimą, dalyvavusių apklausoje buvo  6 asmenys, t. y. 1,5 proc., 

su pagrindiniu išsilavinimu dalyvavusiųjų buvo 32 asmenys, t. y. 8 proc., turintys vidurinį išsilavinimą, 

apklausoje dalyvavo 69 respondentai, t. y. 17,25 proc., su aukštesniuoju (profesiniu) išsilavinimu – 100 

respondentų, t. y. 25 proc. 

Gauti apklausos rezultatai rodo, kad didžioji dalis Vilkaviškio r. sav. gyventojų (dalyvavusiųjų 

apklausoje) domisi sveikatos ugdymu ir sveikos gyvensenos klausimais, taip pat naudojasi prieinamomis 

informacijos priemonėmis (televizijos laidos, radijo laidos, laikraščiai, žurnalai, lankstinukai, brošiūros, 

internetinės svetainės), o gavę informaciją 55 proc. dalyvavusiųjų apklausoje, stengiasi pritaikyti sau, 

siekiant pagerinti savo sveikatos būklę, t. y. pradėjo sveikiau maitintis, padidino fizinį aktyvumą, atsisakė 

žalingų įpročių, pradėjo skiepytis nuo gripo. 

Didžiausi sunkumai, su kuriais susiduria respondentai: pateiktos informacijos (apie sveikatos 

ugdymą) tikslumas (aiškumas), informacijos turinys (daug specifinių medicininių terminų, tarptautinių 

žodžių). 

Šiuolaikinis spartus gyvenimo tempas, didelis patiriamas stresas alina žmogaus organizmą. Todėl, 

norėdamas išlikti visada darbingas ir energingas, žmogus privalo rūpintis savo sveikata.  

 

 

Visuomenės sveikatos specialistė Eglė Kazakevičienė 
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