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Tyrimo aprašymas 

 

Skuodo rajono gyventojų gyvensenos ir sveikatos tyrimus inicijuoja Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Tyrimas yra svarbus planuojant ir vykdant sveikatos 

stiprinimo  ir ligų profilaktikos programas Skuodo rajone. 

 

Tyrimo tikslas – nustatyti Skuodo rajono gyventojų gyvensenos ir sveikatos ypatumus. 

 

Tyrimo metodika 

 

Tyrimo metodai 

Taikyta apklausa raštu ir statistinė duomenų analizė. 

 

Tyrimo kontingentas  

Apklausoje dalyvavo 16-64 m. Skuodo rajono gyventojai. Tyrimo imtis buvo remiantis 95 

proc. pasikliovimo lygmeniu, pasirinkus 5 proc. paklaidą. Buvo apklausti 375 Skuodo rajono 

gyventojai. 

 

Tyrimo instrumentas 

Apklausai raštu buvo sudarytas klausimynas, remiantis „Suaugusių Lietuvos gyventojų 

gyvensenos tyrimo“ klausimynu. Klausimyną sudarė sociodemografinė dalis ir pagrindinė dalis. 

Pagrindinėje dalyje buvo klausimai apie mitybą, fizinį aktyvumą, psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimą, eismo saugą, sveikatą ir gyvenimo kokybę.  

 

Tyrimo eiga ir atranka 

Taikyta tikimybinė daugiapakopė atsitiktinė atranka. Apklausos atlikėjai kaimiškoje 

vietovėje atsitiktinai atrinktoje gatvėje nelyginiuose nuosavuose namuose (einant į kas antrą namą) 

apklausė po vieną gyventoją, kurio gimtadienis yra arčiausiai. Miestuose atsitiktinai atrinktoje 

gatvėje apklausos atlikėjai rinkosi daugiabučius su nelyginiais namo numeriais, ėjo į kas antrą 

nelyginį butą. Name arba bute buvo apklaustas ne daugiau kaip vienas gyventojas. 

 

 

 



Statistinė duomenų analizė 

Statistinei duomenų analizei buvo naudojamas statistinių programų paketas SPSS 20.0 ir 

„MS Excel“ programa. Duomenų palyginimui taikytas chi kvadrato (χ
2
) kriterijus. Rezultatai buvo 

vertinami kaip statistiškai reikšmingi, kai p<0,05. Analizės duomenys pateikti lentelėse arba 

grafiškai. 

 

Tyrimo rezultatai 

Bendri duomenys 

Tyrime analizuoti 375 žmonių anketiniai duomenys apie sveikatos žinias ir gyvensenos 

įpročius. Tyrime dalyvavo 277 (73,9%) moterys ir 98 (26,1%) vyrai. Pagal gyvenamąją vietovę - 

56,3 proc. sudarė kaimo gyventojai, 43,7 proc. – miesto gyventojai. Apklaustųjų amžius svyravo 

nuo 16 iki 64 m. Tyrimo dalyvių amžiaus vidurkis – 42 metai. Daugiausia apklausta 45-54 metų 

amžiaus gyventojų (1 pav.).  

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

 

61,1 proc. apklaustųjų buvo susituokę (-usios) arba gyveno poroje, 21,1 proc. buvo nevedę 

arba netekėjusios, 9,9 proc. – išsiskyrę (-usios) ir 7,5 proc. – našliai (-ės) (2 pav.).  
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2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį 

 

Skirstant respondentus pagal išsilavinimą paaiškėjo, kad 42,7 proc. respondentų turi aukštąjį 

išsilavinimą. Apie trečdalis apklaustųjų (31,7%) nurodė turintys spec. vidurinį išsilavinimą. 17,6 

proc. respondentų turi vidurinį išsilavinimą, 6,7 proc. – pagrindinį išsilavinimą, o 1,3 proc. 

apklaustųjų – pradinį išsilavinimą (3 pav.).  

 

3 pav. Respondentų išsilavinimas 
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ŽALINGI ĮPROČIAI 

 

Rūkymas 

Apklaustųjų buvo klausiama ar jie yra rūkantys. Visai nerūko net 68,1 proc. respondentų, 

retkarčiais rūko dešimtadalis tiriamųjų, o kasdien rūko kiek daugiau nei penktadalis apklaustųjų 

(21,6%). Statistiškai daugiau rūko vyrai negu moterys (p=0,000). Kasdien rūko 44,8 proc. vyrų ir 

12,7 proc. moterų, visai nerūko 44,8 proc. vyrų ir 77 proc. moterų (4 pav.). 

 

4 pav. Ar respondentai dabar rūko 

Analizuojant atsakymus į klausimą, ar respondentai dabar rūko, pagal amžiaus grupes 

paaiškėjo, kad jaunimas iki 25 m. amžiaus, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, kasdien rūko 

daugiausiai (37,9 proc.). Dagiausia 55-64 m. amžiaus grupės apklaustųjų, lyginant su kitomis 

amžiaus grupėmis, atsakė, kad jie visai nerūko (75,3 proc.). Visai nerūko 46,6 proc. vyresnių nei 25 

m. amžiaus tiriamųjų, 73,6 proc. 25-34 m. amžiaus apklaustųjų, 73,3 proc. 35-44 m. amžiaus 

respondentų ir 69,2 proc. 45-54 m. amžiaus tirtų Skuodo rajono gyventojų (5 pav.). 

 

5 pav. Ar respondentai rūko (pagal amžiaus grupes) (p=0,020) 

Iš viso

Vyras

Moteris

21,6% 

44,8% 

12,7% 

10,3% 

10,4% 

10,3% 

68,1% 

44,8% 

77% 

Taip, kasdien Retkarčiais Visai nerūkau

<25 m.

25-34 m.

35-44 m.

45-54 m.

55-64 m.

37,9% 

18,9% 

13,3% 

21,2% 

17,8% 

15,5% 

7,5% 

13,3% 

9,6% 

6,8% 

46,6% 

73,6% 

73,3% 

69,2% 

75,3% 

Taip, kasdien retkarčiais Visai nerūkau



Skuodo rajono gyventojų buvo klausiama ar jie norėtų mesti rūkyti. 22,1 proc. tiriamųjų 

atsakė norintys mesti rūkyti, 12,6 proc. respondentų abejojo, ar norėtų mesti rūkyti ir 8,7 proc. 

apklaustųjų atsakė, kad nenori mesti rūkyti (6 pav.). 

 

6 pav. Ar respondentai norėtų mesti rūkyti 

 

Vyrai (27,5%) labiau nei moterys (19,7%) norėtų mesti rūkyti (p=0,000). 16,2 proc. 

apklaustų vyrų ir 5,5 proc. moterų nenori mesti rūkyti, 32 proc. vyrų ir 7,1 proc. moterų abejoja, ar 

nori mesti rūkyti (7 pav.). Analizuojant respondentų atsakymus pagal amžių, reikšmingų skirtumų 

nepastebėta. 

 

7 pav. Ar respondentai norėtų mesti rūkyti (pagal lytį) (p=0,000) 

Respondentų buvo klausiama, ar jie nerimauja/rūpinasi dėl žalingų jų sveikatai rūkymo 

padarinių. Labai nerimauja apie ketvirtadalis apklaustųjų (26%), šiek tiek nerimauja 41,3 proc. 

apklaustųjų, beveik nesirūpina – 14,5 proc., visai nesirūpina – 18,2 proc. tiriamųjų (8 pav.). Moterys 

(32,9%) statistiškai reikšmingiau, nei vyrai (12,3%) labiau nerimauja dėl žalingų rūkymo padarinių 

sveikatai (p=0,001).  
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8 pav. Ar respondentai nerimauja dėl žalingų jų sveikatai rūkymo padarinių 

 

Narkotinių medžiagų vartojimas 

Anketoje buvo klausiama, ar respondentai pažįsta žmonių, kurie per praėjusius 12 mėnesių 

bandė vartoti narkotikus – hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ir t.t. Dauguma 

respondentų (85,8 %) atsakė nežinantys, ar pažįsta tokių asmenų. 6,4 proc. apklaustųjų atsakė, kad 

pažįsta vieną, 4,7 proc. atsakė pažįstantys nuo 2 iki 5 asmenų, 3,2 procentai atsakė pažįstantys 

daugiau nei 5 per paskutiniuosius 12 mėnesių narkotikus bandžiusius asmenis (9 pav.).  

 

9 pav. Ar respondentai pažįsta asmenis, kurie per paskutinius 12 mėnesių bandė 

vartoti narkotikus 

Analizuojant duomenis pagal lytį nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai (p=0,002). 

Daugiau vyrų nei moterų pažįsta asmenis, kurie per pastaruosius 12 mėnesių vartojo narkotines 

medžiagas. 9 proc. vyrų ir 5,5 proc. moterų pažįsta po vieną asmenį, 5,6 proc. vyrų ir 4,3 proc. 

moterų pažįsta po 2-5 asmenis per paskutinius 12 mėnesių bandžiusius vartoti narkotikus. Net 9 

proc. vyrų ir tik 1,2 proc. moterų pažįsta daugiau kaip 5 tokius asmenis (10 pav.). 
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10 pav. Ar respondentai pažįsta asmenis, kurie per paskutinius 12 mėnesių bandė 

vartoti narkotikus, pagal lytį 

Analizuojant gautus duomenis pagal amžiaus grupes, statistiškai reikšmingų skirtumų 

nepastebėta. Tačiau, analizuojant atsakymus pagal respondentų išsilavinimą ir šeimyninę padėtį, 

nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, p<0,05. Daugiausia pažįstamų, kurie per praėjusius 12 

mėnesių bandė vartoti narkotikus, turi nevedę/netekėję apklausoje dalyvavę asmenys – vieną tokį 

asmenį pažįstą 14,3 proc., 2-5 asmenis pažįsta 13 proc. ir daugiau kaip penkis asmenis pažįsta 11,7 

proc. nevedusių/netekėjusių respondentų. Tirti išsiskyrę ir našliai pažįsta ne daugiau nei vieną 

asmenį, per 12 mėnesių bandžiusį vartoti narkotikus (11 pav.).  

 

11 pav. Ar respondentai pažįsta asmenis, kurie per paskutinius 12 mėnesių bandė 

vartoti narkotikus, pagal šeimyninę padėtį 

Analizuojant duomenis pagal respondentų išsilavinimą, pastebėta, kad pagrindinį 

išsilavinimą turintys apklaustieji pažįsta daugiausiai žmonių, per paskutinius 12 mėnesių bandžiusių 

vartoti narkotines medžiagas, tokias kaip: hašišas, marihuana, heroinas ar opiumas. Net 29,2 proc. 
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pažįsta daugiau kaip 5 tokius asmenis, o penktadalis pagrindinį išsilavinimą turinčių žmonių pažįsta 

2-5 tokius asmenis (12 pav.).  

 

12 pav. Ar respondentai pažįsta asmenis, kurie per paskutinius 12 mėnesių bandė 

vartoti narkotikus, pagal išsilavinimą 

 

 

Alkoholio vartojimas 

Tyrimo duomenimis, bet kokį alkoholinį gėrimą kartą per savaitę išgeria 14,7 proc. 

tiriamųjų. Kiek daugiau nei ketvirtadalis (26,5%) respondentų bet kokį alkoholinį gėrimą geria 2-3 

kartus per mėnesį, 39,8 proc. tiriamųjų – kelis kartus per metus. Niekada negeria 9,1 proc. 

respondentų, o kasdien geria 3,2 proc. respondentų (13 pav.). 

 

13 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal bet kokio alkoholinio gėrimo vartojimą 

Analizuojant kaip dažnai bet kokius alkoholinius gėrimus vartoja skirtingų lyčių 

respondentai, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, p=0,000. 2-3 kartus per savaitę 
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alkoholinius gėrimus geria 5 proc. vyrų. Kartą per savaitę alkoholinius gėrimus geria tik 2,6 proc. 

moterų ir net penktadalis vyrų. 42 proc. vyrų ir 15 proc. moterų bet kokį alkoholinį gėrimą geria 2-3 

kartus per mėnesį.  Kelis kartus per metus alkoholį geria tik 22,4 proc. vyrų ir net 65 proc. moterų, o 

niekada negeria 9,2 proc. vyrų ir 16,4 proc. moterų (14 pav.). 

 

14 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal bet kokio alkoholinio gėrimo vartojimą, 

pagal lytį 

Buvo analizuojama kaip dažnai bet kokį alkoholinį gėrimą gyventojai išskirstyti pagal 

gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį ir išsilavinimą. Pagal šiuos požymius statistiškai reikšmingų 

skirtumų nenustatyta. Tačiau skirstant respondentus pagal amžiaus grupes paaiškėjo, kad 

daugiausiai 2-3 kartus į savaitę (11,7%) ir kartą per savaitę (26,7%)  bet kokį alkoholinį gėrimą geria 

jaunimas iki 25 m. amžiaus. 2-3 kartus į mėnesį geria trečdalis iki 25 m. amžiaus apklaustųjų, 31,6 

proc. 25-34 m., 27,3 proc. 35-44 m., 32,4 proc. 45-54 m. ir 8,8 proc. 55-64 m. amžiaus apklaustųjų. 

Niekada negeria daugiausiai 55-64 m. amžiaus respondentai (16,2%) (15 pav.).  

 

15 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal bet kokio alkoholinio gėrimo vartojimą, 

pagal amžiaus grupes 
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Tiriamųjų buvo klausiama, kaip dažnai jie geria stipriuosius alkoholinius gėrimus, alų ir 

vyną. Kasdien stipriuosius alkoholinius gėrimus geria 0,8  proc., o alų – 2,1 proc. apklaustųjų. 

Vynas nėra respondentų geriamas kiekvieną dieną. 2-3 kartus per savaitę stipriuosius alkoholinius 

gėrimus geria 1,9 proc., alų – 7,8 proc., vyną – 2,2 proc. tiriamųjų. 2-3 kartus per mėnesį 

stipriuosius alkoholinius gėrimus geria truputį daugiau nei penktadalis (22%), alų – 17,1 proc., vyną 

– 17,5 proc. tiriamųjų. Stipriųjų alkoholinių gėrimų niekada nevartoja 14,5 proc.  respondentų, alaus 

– kiek daugiau nei penktadalis apklaustųjų (27,3%), o vyno –  penktadalis tiriamųjų (16 pav.). Alų ir 

stipriuosius alkoholinius gėrimus statistiškai dažniau geria vyrai negu moterys, p=0,000. 

 

16 pav. Kaip dažnai respondentai geria stipriuosius alkoholinius gėrimus, alų ir vyną 
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MITYBA 

Pusryčiai yra svarbiausias dienos valgis. Tyrimas parodė, kad 70,4 proc. apklaustųjų valgo 

pusryčius. 15,7 proc. respondentų kartais valgo pusryčius. Pusryčių nevalgo 13,9 proc. apklaustųjų 

(17 pav.).  

 

17 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar jie valgo pusryčius 

Pagal šį požymį nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp lyčių (p=0,014). Moterys 

labiau nei vyrai yra linkusios pusryčiauti. 74,4 proc. moterų ir 59,2 proc. vyrų pusryčius valgo 

kasdien. Beveik dvigubai daugiau vyrų (23,5%), negu moterų (13%) pusryčius valgo kartais. 

Pusryčių nevalgo 17,3 proc. vyrų ir 12,6 proc. moterų (18 pav.).  

 

18 pav. Ar pusryčiauja skirtingų lyčių respondentai 

Tiriamųjų buvo klausiama, kokius riebalus jie dažniausiai vartoja ruošdami maistą. 83 proc. 

tiriamųjų vartoja aliejų, 7,4  proc. - dažniausiai sviestą, 6,8 - dažniausiai taukus. Po mažą procentą – 

1,4 proc. -  respondentų, kai ruošia maistą, atsakė vartojantys margariną ar iš viso nevartojantys 

jokių riebalų (19 pav.). 
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19 pav. Kokius riebalus ruošdami maistą dažniausiai vartoja respondentai 

Tyrimo metu buvo analizuota, kokius riebalus dažniausiai respondentai tepa ant duonos. 

Paaiškėjo, kad beveik 40 proc. tiriamųjų ant duonos tepa sviestą, 21,7 proc. – tepų riebalų mišinį,  

penktadalis tiriamųjų (20,9%) netepa jokių riebalų. 18,4 proc. respondentų tepa margariną, 0,3 proc. 

tepa taukus (24 pav.). Analizuojant gautus rezultatus pagal lytį, pastebėti statistiškai reikšmingi 

skirtumą, p=0,013. Moterys (23,1%) labiau nei vyrai (14,6%) yra linkusios ant duonos netepti jokių 

riebalų. Vyrai (27,1%) dažniau nei moterys (15,4%) ant duonos tepa margariną, o moterys (41%) 

dažniau nei vyrai (32,3%) ant duonos tepa sviestą (20 pav.). 

 

20 pav. Kokius riebalus respondentai dažniausiai tepa ant duonos 

Apklausos metu buvo domėtasi, kiek šaukštelių cukraus respondentai deda į vieną puodelį 

arbatos ar kavos. Paaiškėjo, kad daugiau nei pusė apklaustųjų (56,3%) į vieną puodelį kavos deda 1 

šaukštelį cukraus, penktadalis respondentų (19,5%) deda 2 šaukštelius cukraus, 17,8 proc. – nededa 

nė vieno šaukštelio cukraus. 3 šaukštelius cukraus į vieną kavos puodelį deda 5,9 proc. tiriamųjų, 4 

šaukštelius cukraus  -  0,3 proc. apklaustųjų. Penktadalis respondentų arbatą geria be cukraus. 45,8 
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proc. tiriamųjų į vieną arbatos puodelį deda 1 šaukštelį cukraus, du šaukštelius cukraus į vieną 

arbatos puodelį deda 27,7 proc. apklaustųjų, tris šaukštelius cukraus deda 5,8 proc. respondentų, 4 

šaukštelius cukraus deda 0,8 proc. tiriamųjų. 

1 lentelė. Kiek cukraus šaukštelių į vieną puodelį kavos/arbatos deda respondentai 

Cukraus šaukšteliai 0 1 2 3 4 

Kava 17,8% 56,3% 19,5% 5,9% 0,3% 

Arbata 20% 45,8% 27,7% 5,8% 0,8% 

 

 Analizuojant duomenų pasiskirstymą tarp skirtingų lyčių pastebėti statistiškai reikšmingi 

skirtumai tarp skirtingų lyčių ir skirtingose gyvenvietėse gyvenančių respondentų. Po vieną 

šaukštelį cukraus į kavos puodelį deda 63,6 proc. moterų ir 37,5 proc. vyrų, po du šaukštelius 

cukraus deda 31,2 proc. vyrų ir 15,1 proc. moterų, po tris šaukštelius cukraus deda 13,8 proc. vyrų 

ir 2,9 proc. moterų. Kavą be cukraus geria daugiau miesto (27,2%) nei kaimo (9,3%) gyventojai. Po 

vieną šaukštelį cukraus į kavos puodelį deda 51,1 proc. kaimo ir 40,3 proc. miesto gyventojų, du 

šaukštelius cukraus į vieną kavos puodelį deda 30,6 proc. kaimo ir 24,8 proc. miesto gyventojų (21 

pav.). 

 

21 pav. Kiek šaukštelių cukraus į vieną kavos puodelį deda respondentai, pagal lytį 

(p=0,000) ir pagal gyvenamąją vietovę (p=0,002) 

Arbatą be cukraus geria 20,7 proc. moterų ir 18,4 proc. vyrų bei 30,2 proc. miesto ir 9,9 

proc. kaimo gyventojų. Vieną šaukštelį cukraus deda į vieną arbatos puodelį dažniau deda moterys 

(52,2%) negu vyrai (30,3%) ir daugiau kaimo (51,1%) nei miesto (40,3%) gyventojų. Du šaukštelius 

cukraus į vieną puodelį arbatos deda 39,5 proc. vyrų ir 22,8 proc. moterų bei 30,6 proc. kaimo ir 
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24,8 proc. miesto gyventojų. Po tris šaukštelius cukraus į vieną arbatos puodelį deda daugiau vyrai 

(11,8%) nei moterys (3,3%) ir daugiau kaimo (8,4%) nei miesto (3,1%) gyventojai (22 pav.). 

 

22 pav. Kiek šaukštelių cukraus į vieną arbatos puodelį deda respondentai, pagal lytį 

(p=0,002) ir pagal gyvenamąją vietovę (p=0,001) 

Apklaustųjų buvo klausiama, kokią druską jie dažniausiai vartoja. Dauguma respondentų 

(78,8%) vartoja paprastą druską. Druską su jodu vartoja 17,4 proc. tiriamųjų, o druską su mažesniu 

natrio kiekiu - tik 1,4 proc. respondentų. Druskos visai nevartoja 2,5 proc. tiriamųjų. Analizuojant, 

kokią druską vartoja skirtingų lyčių ir skirtingose gyvenamosiose vietovėse gyvenantys 

respondentai, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai. Paprastą druską vartoja daugiau vyrai 

(89,4%) negu moterys (75,1%) ir daugiau kaimo (81%)  negu miesto (75,9%) gyventojai. Joduotą 

druską vartoja daugiau moterys (21,2%) nei vyrai (6,4%). Druskos visai nevartoja 2,1 proc. vyrų ir 

2,6 proc. moterų bei 0,5 proc. kaimo ir 5,1 proc. miesto gyventojų (23 pav.). 

 

23 pav. Kokią druską dažniausiai vartoja respondentai 
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Tyrimo metu nagrinėta, ar respondentai papildomai deda druskos į jau paruoštą maistą. Pusė 

apklaustųjų atsakė į jau paruoštą maistą dedantys druskos tada, kai jos trūksta, 44,1 proc. tiriamųjų 

niekada papildomai nededa druskos ir 5,9 proc. - beveik visada deda druskos į jau paruoštą 

patiekalą (jo net neparagavus) (24 pav.). 

 

24 pav. Ar tiriamieji papildomai deda druskos į paruoštą maistą 

Respondentų buvo klausiama, ar jie per paskutiniuosius 12 mėnesių keitė savo mitybą, ir 

jeigu keitė, tai dėl kokių priežasčių. Dėl sveikatos mitybą keitė net 46 proc. respondentų. 

Penktadalis respondentų mitybą keitė dėl atsiradusių naujų produktų, kuriuos jie norėjo vartoti. 15,5 

proc. apklaustųjų mitybą keitė dėl to, kad trūko pinigų maisto produktams, 9,4 proc. – dėl 

pasikeitusios šeimyninės padėties, 8,9 proc. – dėl pasikeitusio darbo pobūdžio (25 pav.).  

 

25 pav. Dėl kokių priežasčių respondentai keitė savo mitybą 

Apklausos metu buvo domėtasi, kiek kartų per praėjusią savaitę respondentai valgė įvairius 

maisto produktus. Įvairių maisto produktų valgymo ypatumai pateikti priede. Tyrimo metu 

paaiškėjo, kad 6-7 d. per savaitę 23,6 proc. respondentų valgė šviežias daržoves ir 18,9 proc. – 

šviežius vaisius ir uogas. 1-2 d. per savaitę žuvies produktus valgė 60,1 proc., 3-5 dienas per savaitę 
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– 13,7 proc. respondentų. Žuvies iš viso nevalgė 22,7 proc. tiriamųjų. Saldumynus kasdien valgė 

11,2 proc., o limonadus gėrė 10,2 proc. tirtų Skuodo rajono gyventojų. Saldumynų nevalgė 12 

proc., limonadų negėrė 48 proc. apklaustųjų. Šviežius vaisius ir uogas dažniau valgė moterys negu 

vyrai, p=0,000. Kasdien šviežias uogas ir vaisius valgė 23,9 proc. tirtų moterų ir 5,2 proc. apklaustų 

vyrų. Limonadus dažniau gėrė vyrai negu moterys, p=0,000. Kasdien limonadus gėrė 10,2 proc. 

vyrų ir 1,9 proc. moterų, 1-2 kartus savaitėje limonadus gėrė 29,6 proc. vyrų ir 16,4 proc. moterų. 

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp skirtingose gyvenvietėse gyvenančių asmenų nepastebėta. 

  



FIZINIS AKTYVUMAS 

Tyrimo metu buvo klausiama, kaip respondentai vertina savo svorį. Daugiau negu pusė 

tiriamųjų (53,8%) savo svorį vertino kaip normalų. 39 proc. apklaustųjų subjektyviai  manė, kad jų 

svoris yra per didelis. Savo svorį kaip per mažą įvertino 5,4 proc. apklaustųjų. 1,9 proc. tirtų 

Skuodo rajono gyventojų nežinojo, kaip vertinti savo svorį (26 pav.).  

 

26 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip jie vertina savo svorį 

Lyginant respondentų atsakymus pagal lytį, pastebėti statistiškai reikšmingi skirtumai 

(p=0,017). Beveik dvigubai daugiau moterų (43,6%) nei vyrų (25,8%) mano, kad jų svoris yra per 

didelis. Daugiau vyrų (64,9 proc.), nei moterų (49,8 proc.), mano, kad jų svoris yra normalus. 2,1 

proc. vyrų ir 1,8 proc. moterų nežino, kaip vertinti savo svorį. Savo svorį vertina kaip per mažą 7,2 

proc. vyrų ir 4,7 proc. moterų (27 pav.). 

 

27 pav. Kaip respondentai vertina savo svorį pagal lytį 
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Apklausos metu buvo domėtasi, kiek minučių per dieną respondentai eina arba važiuoja 

dviračiu į darbą ir atgal. Tyrimo metu nustatyta, kad beveik trečdalis tiriamųjų – 29,7 %  -  į darbą 

vyksta automobiliu arba autobusu. Penktadalis apklaustųjų iki darbo ir atgal eina arba važiuoja 

dviračiu 15-30 min. per dieną, 9,9 proc. - 31-60 min. per dieną, 10,2 proc. - daugiau kaip 1 val. per 

dieną. Po 15 proc. tirtų Skuodo rajono gyventojų atsakė, kad nedirba ar dirba namuose, ir į darbą 

bei iš jo eina ar važiuoja dviračiu ne mažiau kaip 15 min. per dieną (28 pav.).  

 

28 pav. Kiek minučių per dieną respondentai eina ar važiuoja dviračiu į darbą ir iš jo 

Tiriant Skuodo rajono gyventojų fizinio aktyvumo aspektus buvo klausiama, ar dažnai 

respondentai laisvalaikiu mankštinasi mažiausiai 30 minučių taip, kad pagreitėtų jų kvėpavimas ar 

jie suprakaituotų. Nustatyta, kad 23,5 proc. respondentų mankštinasi 2-3 kartus per savaitę, 18,5 

proc. mankštinasi kasdien ir po 17 proc. tiriamųjų mankštinasi kartą per savaitę ar kelis kartus per 

metus ar rečiau. Po beveik dešimtadalį apklaustųjų mankštinasi 4-6 kartus per savaitę (9,7%) ir 2-3 

kartus per mėnesį (9,1%). 5,2% apklaustųjų negali mankštintis dėl ligos ar neįgalumo (29 pav.).   

 

29 pav. Kaip dažnai respondentai mankštinasi mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų 

jų kvėpavimas 
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Analizuojant tą patį klausimą tarp skirtingų gyvenamųjų vietovių reikšmingų skirtumų 

nepastebėta, tačiau tarp skirtingų lyčių – nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai (p=0,018). 

Žymiai daugiau vyrų (27,4%) nei moterų (15,4%) sportuoja kasdien. 4-6 kartus per savaitę 

mankštinasi 11,6 proc. apklaustų vyrų ir 9 proc. tirtų moterų. 2-3 kartus per savaitę sportuoja 

daugiau moterų (ketvirtadalis respondenčių) nei vyrų (16,8%). Kartą per savaitę mankštinasi beveik 

penktadalis moterų ir 11,6 proc. vyrų. Dėl neįgalumo ar ligos negali mankštintis 6,3 proc. vyrų ir 

4,9 proc. moterų (30 pav.).  

 

30 pav. Kaip dažnai respondentai mankštinasi mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų jų 

kvėpavimas, pagal lytį 

Respondentų buvo klausiama, kaip tiriamieji vertina savo fizinį pajėgumą. 42,5 proc. 

apklaustųjų atsakė, kad savo fizinį pajėgumą vertina patenkinamai. Kiek daugiau nei trečdalis 

apklaustųjų (36,6%) fizinį pajėgumą subjektyviai vertino kaip gana gerą. Fizinį pajėgumą vertino 

kaip labai gerą 11,1 proc. tirtų Skuodo rajono gyventojų. Neigiamai fizinį pajėgumą kaip gana 

blogą vertino 8,1 proc. ir kaip labai blogą vertino tik 1,9 proc. tiriamųjų (31 pav.).  

 

31 pav. Kaip respondentai vertina savo fizinį pajėgumą 
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Duomenų pasiskirstymas tarp lyčių buvo statistiškai reikšmingas (p=0,002). Tirti vyrai savo 

fizinį pajėgumą subjektyviai vertino geriau nei moterys.  Savo fizinį pajėgumą kaip labai gerą 

vertino 18,6 proc. vyrų ir 8,4 proc. moterų.  Kaip gana gerą savo fizinį pajėgumą vertino 41,2 proc. 

vyrų ir 34,9 proc. moterų. Fizinį pajėgumą kaip patenkinamą vertino daugiau moterų (47,3%) nei 

vyrų (28,9%). 11,3 proc. apklaustų vyrų ir 6,9 proc. moterų savo fizinį pajėgumą vertino kaip gana 

blogą. Fizinį pajėgumą kaip labai blogą įvertino 2,5 proc. moterų (32 pav.).  

 

32 pav. Kaip respondentai vertina savo fizinį pajėgumą pagal lytį 
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EISMO SAUGA 

Tyrimo metu buvo siekiama sužinoti, kaip Klaipėdos rajono gyventojai laikosi pagrindinių 

eismo saugos taisyklių. Vienas iš pateiktų klausimų buvo, „Ar naudojate šviesos atšvaitus, eidami 

neapšviesta gatve tamsiu paros metu?“. Kaip paaiškėjo po apklausos, daugiausiai – 62,9 proc. – 

apklaustųjų beveik visada eidami neapšviesta gatve tamsiu paros metu naudoja šviesos atšvaitus. 

Atšvaitus kartais naudoja penktadalis respondentų. Dešimtadalis tiriamųjų niekada nenaudoja 

šviesos atšvaitų. 6,7 proc. respondentų niekada nevaikščioja neapšviestomis gatvėmis (33 pav.).  

 

33 pav. Ar respondentai naudoja šviesos atšvaitus eidami neapšviesta gatve tamsiu 

paros metu 

 

Analizuojant pagal šį požymį skirtingas respondentų kategorijas pastebėti statistiškai 

reikšmingi skirtumai. Daugia moterų (68%) nei vyrų (48,5%) šviesos atšvaitus tamsiu paros metu 

nešioja beveik visada (p=0,001). Daugiau vyrų (29,9%) nei moterų (17,1%) šviesos atšvaitus 

nešioja kartais. Niekada šviesos atšvaitų nenešioja net 17,5 proc. vyrų bei 7,3 proc. moterų. 

Neapšviestomis gatvėmis niekada nevaikšto 4,1 proc. apklaustų vyrų ir 7,6 proc. tirtų moterų. 

Pastebėti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp skirtingose gyvenamosiose vietovėse gyvenančių 

respondentų atsakymų (p=0,011). Kaime gyvenantys respondentai dažniau nešioja šviesos atšvaitus 

tamsiu paros metu. Net 68,6 proc. kaime gyvenančių tiriamųjų ir 55,6 proc. mieste gyvenančių 

tiriamųjų šviesos atšvaitus nešioja beveik visada. Šviesos atšvaitus kartais nešioja po penktadalį 

skirtingose gyvenvietėse gyvenančių tiriamųjų. Niekada šviesos atšvaitų nenešioja daugiau miesto 

(13,6%) nei kaimo (7,1%) gyventojų. Dešimtadalis mieste gyvenančių respondentų niekada 

nevaikšto neapšviestomis gatvėmis (34 pav.).  

63% 20% 

10% 7% 
Beveik visada

Kartais

Niekada

Niekada nevaikštau
neapšvietsomis gatvėmis



 

34 pav. Ar respondentai naudoja šviesos atšvaitus eidami neapšviesta tamsiu paros metu 

(pagal lytį ir gyvenamąją vietovę) 

Tyrimo metu buvo klausiama ar respondentai prisitvirtina saugos diržais važiuodami 

automobiliu ant priekinės sėdynės ar vairuodami. Paaiškėjo, kad absoliuti dauguma apklaustųjų 

(93,9%)  beveik visada užsisega saugos diržą. 4,3 proc. saugos diržus važiuodami automobiliu ant 

priekinės sėdynės ar vairuodami užsisega kartais, o pusė procento tiriamųjų – niekada 

neprisitvirtina saugos diržu. Pastebėti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp skirtingose vietose 

gyvenančių respondentų atsakymų dėl saugos diržų naudojimo sėdint automobilio priekyje 

(p=0,034). Beveik visi – 97,2 proc. - kaime gyvenantys respondentai linkę beveik visada 

prisitvirtinti saugos diržais važiuodami automobiliu ant priekinės sėdynės. Beveik visada saugos 

diržais priekinėje sėdynėje prisitvirtina 89,6 proc. miesto gyventojų. Niekada saugos diržų 

važiuodami automobiliu ant priekinės sėdynės ar vairuodami nesitvirtina 1,2 proc. miesto 

gyventojų. Niekada privačiu automobiliu nevažinėja 0,5 proc. kaimo ir 2,4 proc. miesto gyventojų 

(35 pav.). 

 

35 pav. Ar respondentai prisitvirtina saugos diržais važiuodami automobiliu ant priekinės 

sėdynės ar vairuodami (pagal lytį ir gyvenamąją vietovę 
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Apklausos metu buvo domėtasi, ar respondentai važiuodami automobiliu ant užpakalinės 

sėdynės prisitvirtina saugos diržais. Nustatyta, kad daugiausia – 62,7 proc. respondentų saugos 

diržais prisitvirtina beveik visada, 22,4 proc. – kartais prisitvirtina saugos diržais. 9,2 proc. 

apklaustųjų  niekada neprisitvirtina saugos diržais važiuodami automobiliu ant užpakalinės sėdynės. 

Iki 1 proc. tiriamųjų teigė, kad užpakalinėje sėdynėje nėra saugos diržų. 4,9 proc. apklaustųjų 

niekada nevažiuoja ant užpakalinės automobilio sėdynės (36 pav.).  

 

36 pav. Ar respondentai prisitvirtina saugos diržais važiuodami ant užpakalinės 

sėdynės 

Lyginant respondentų atsakymus pagal lytį, pastebėti statistiškai reikšmingi skirtumai 

(p=0,004). Žymiai daugiau moterų – 67,3 proc. – nei vyrų – 49,5 proc. – važiuodami automobiliu 

ant užpakalinės sėdynės beveik visada prisitvirtina saugos diržais. Kartais saugos diržais pristvirtina 

apie ketvirtadalį apklaustų vyrų (26,3%) ir apie penktadalį tirtų moterų (21,1%). 17,9 proc. vyrų 

niekada neprisitvirtina saugos diržais važiuodami ant užpakalinės automobilio sėdynės. Ant 

užpakalinės automobilio sėdynės niekada nevažiuoja 5,3 proc. vyrų ir 4,7 proc. moterų (37 pav.).  

 

37 pav. Ar respondentai prisitvirtina saugos diržais važiuodami ant užpakalinės sėdynės 
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Respondentų buvo klausiama ar per paskutiniuosius 12 mėnesių pastebėjo, kad išgėrę 

vairuoja jų artimieji ar draugai. 16,9 proc. respondentų negalėjo pasakyti, ar pastebėjo pažįstamų, 

vairuojančių išgėrus. Apie penktadalis (19,1%)  tiriamųjų teigė pastebėję, kaip jų draugai ar 

artimieji vairuoja išgėrę. Daugiausiai – 64 proc. -  apklaustųjų atsakė nepastebėję neblaivių draugų 

ar artimųjų, vairuojančių automobilį (38 pav.).  

 

38 pav. Ar respondentai per paskutiniuosius 12 mėn. pastebėjo, kad jų artimieji ar draugai 

vairuoja išgėrę 

Pastebėti statistiškai reikšmingi skirtumai pagal lytį (p=0,000). Žymiai daugiau vyrų 

(37,5%) nei moterų (12,7%), matė savo draugus ar artimuosius vairuojančius išgėrusius. Daugiau 

moterų, net 71,7 proc. respondenčių, nei vyrų (41,7%) nepastebėjo vairuojančių neblaivių draugų ar 

artimųjų. Penktadalis apklaustų vyrų ir 15,6 proc. tirtų moterų atsakė, kad buvo sunku pasakyti ar 

draugai/artimieji vairavo išgėrę (51 pav.) (39 pav.).  

 

39 pav. Ar respondentai per paskutiniuosius 12 mėn. pastebėjo, kad jų artimieji ar draugai 

vairuoja išgėrę (pagal lytį ir gyvenamąją vietovę) 
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SVEIKATA 

62,3 proc. Skuodo rajono gyventojų atsakė, kad dantis valosi dažniau negu kartą per dieną. 

Beveik trečdalis  tiriamųjų (31%) dantis valosi vieną kartą per dieną, 6,2 proc.- ne kiekvieną dieną. 

Dantų nevalo  pusė procento apklaustųjų (40 pav.).  

 

40 pav. Kaip dažnai respondentai šepetėliu valosi dantis 

Daugiau negu kartą per dieną dantis šepetėliu valosi daugiau moterų (69,2%) nei vyrų 

(42,2%) ir daugiau miesto (70,6%) nei kaimo (55,8%) gyventojų. Vieną kartą per dieną dantis valosi 

40 proc. vyrų, 27,9 proc. moterų, 36,5 proc. kaime ir 23,9 proc. mieste gyvenančių respondentų. Ne 

kiekvieną dieną dantis valosi daugiau vyrų (16,8%) nei moterų (2,5%) ir truputį daugiau kaime 

(6,7%) nei mieste (5,5 proc.) gyvenančių Skuodo rajono gyventojų. Niekada dantų nesivalo 1,1 

proc. vyrų ir 0,4 proc. moterų bei 1 proc. kaimo gyventojų (41 pav.). 

 

41 pav. Kaip dažnai respondentai šepetėliu valosi dantis pagal lytį (p=0,000) ir gyvenamąją 

vietą (p=0,030) 
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Anketinėje apklausoje buvo analizuojama, kaip dažnai respondentai per pastaruosius 12 

mėnesių lankėsi pas gydytojus. Tyrimo metu paaiškėjo, kad 1 kartą lankėsi 35,3 proc., 2 kartus – 

22,8 proc., 3 kartus – 10,9 proc., 4 kartus – 7,6 proc., 5 kartus – 6,7 proc. tiriamųjų. Tačiau buvo  

respondentų, kurie pas gydytojus lankėsi 10,12,14,15 ir 20 kartų.  Statistiškai dažniau per 

paskutinius 12 mėnesių pas gydytojus lankėsi moterys negu vyrai, p=0,000. Per pastaruosius 12 

mėnesių 43,3 proc. tiriamųjų buvo nustatytas padidėjęs kraujo spaudimas (hipertenzija), 

ketvirtadaliui apklaustųjų buvo diagnozuotas padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje 

(hipercholesterolemija), nuo diabeto gydėsi 7 proc. respondentų. 

2 lentelė. Kiek kartų per praėjusius 12 mėn. respondentai lankėsi pas gydytojus 

Kartai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 20 

Proc. 5,8% 35,3% 22,8% 10,9% 7,6% 6,7% 3% 0,6% 0,9% 3,3% 1,2% 0,3% 0,3% 1,2% 

 

42 proc. Skuodo rajono gyventojų savo sveikatą vertino kaip gerą. Beveik trečdalis  

tiriamųjų (31,6%) savo sveikatą vertino kaip gana gerą, 22 proc. - kaip vidutinišką. Neigiamai savo 

sveikatą kaip gana blogą vertino 4,4 proc. respondentų (42 pav.). 

 

42 pav. Kaip respondentai vertina dabartinę savo sveikatą 

Respondentų buvo klausiama, ar jie per praėjusį mėnesį patyrė stresą ar didelę įtampą. 28,1 

proc. respondentų teigė visai nepatiriantys streso ar didelės įtampos. 48,6 proc. atsakė, kad šiek tiek 

patyrė, bet ne daugiau, negu patiria kiti žmonės, 21,3 proc. atsakė, kad patyrė daugiau, negu 

paprastai patiria kiti žmonės. 1,9 proc. apklaustųjų atsakė, kad jie patiria stresą ir didelę įtampą, o jų 

gyvenimas yra tiesiog nepakeliamas (43 pav.). Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp lyčių, 

p=0,000. Moterys labiau nei vyrai patyrė stresą ar didelę įtampą. Dvigubai daugiau vyrų (46,4%)  

nei moterų (21,6%) pasisakė visai nepatyrę streso ar didelės įtampos. Daugiau moterų (53,2%) nei 

vyrų (36,1%) atsakė šiek tiek patiriantys stresą, bet ne daugiau negu paprastai patiria kiti žmonės. 

23 proc. tirtų moterų ir 16,5 proc. apklaustų vyrų atsakė stresą patiriantys daugiau negu patiria 
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paprasti žmonės. 2,2 proc. moterų ir 1 proc. vyrų atsakė, kad dėl patiriamo streso ar didelės įtampos 

jų gyvenimas yra tiesiog nepakeliamas. 

 

43 pav. Ar per praėjusį mėnesį respondentai patyrė stresą ar didelę įtampą 

Per pastaruosius 12 mėnesių 56,9 proc. Skuodo rajono gyventojų nepatyrė depresijos. 24,7 

proc. tiriamųjų depresiją patyrė ne labiau kaip anksčiau, 12,1 proc. – šiek tiek labiau nei anksčiau. 

6,3 proc. apklaustųjų per paskutiniuosius 12 mėnesių depresiją patyrė daug labiau nei anksčiau (44 

pav.). Pastaruosius 12 mėnesių reikšmingai daugiau moterų, negu vyrų buvo apėmusi depresija 

(p=0,016). Žymiai daugiau vyrų (70,1%) nei moterų (52,1%) per praėjusius metus nebuvo apėmusi 

depresija. 16,5 proc. vyrų ir 27,7 proc. moterų per paskutinius 12 mėnesių depresija buvo apėmusi 

ne labiau, kaip anksčiau. 13,9 proc. moterų ir 17,2 proc. vyrų depresija buvo apėmusi šiek tiek 

labiau nei anksčiau. Po panašų procentą vyrų (6,2%) ir moterų (6,4%) depresija buvo apėmusi daug 

labiau nei anksčiau.  

 

44 pav. Ar per praėjusius metus respondentus buvo apėmusi depresija 

Lietuvoje jau kelinti metai plėtojamos gimdos kaklelio ir krūties vėžio, prostatos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos programos. Paklausus Skuodo rajone gyvenančių moterų, kada paskutinį 
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kartą joms buvo imtas iš gimdos kaklelio tepinėlis, 27,4 proc. atsakė, kad per praėjusius 12 

mėnesių, 33,6 proc. atsakė, kad per paskutinius trejus metus, 15,3 proc. atsakė, kad seniau negu 

prieš 3 metus. 18,2 proc. moterų nė karto nebuvo atliktas citologinis tepinėlio tyrimas. 5,5 proc. 

moterų nežino, ar joms kada nors buvo paimtas iš gimdos kaklelio tepinėlis tyrimui dėl vėžio (45 

pav.). 

 

45 pav. Kada paskutinį kartą iš gimdos kaklelio buvo paimtas tepinėlis tyrimui dėl 

vėžio 

Anketinės apklausos metu respondenčių buvo klausiama, kada paskutinį kartą gydytojas 

tikrino krūtis. Paaiškėjo, kad 17,5 proc. moterų tikrinosi krūtis per praėjusius 12 mėnesių, kai tuo 

tarpu 38 proc. tiriamųjų gydytojai niekada netikrino krūtų. 25,9 proc. apklaustųjų gydytojai tikrino 

krūtis prieš 1-3 metus, o 18,6 proc. moterų krūtis tikrino seniau, negu prieš 3 metus (46 pav.). 

 

46 pav. Kada paskutinį kartą respondentėms gydytojai tikrino (čiuopė) krūtis 

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 35,1 proc. moterų buvo atlikta mamografija, 59,4 proc. 

tiriamųjų nebuvo atlikta mamografija, o 5,5 proc. respondenčių nežino, ar joms buvo atlikta 

mamografija, dar kitaip vadinama – krūtų rentgenograma (47 pav.). Moterų, kurioms buvo atlikta 
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mamografija, buvo klausiama, kada paskutinį kartą krūtų rentgenograma buvo atlikta. Nustatyta, 

30,1 proc. respondenčių mamografija buvo atlikta per praėjusius 12 mėnesių. 31,2 proc. tirtų moterų 

krūtų rentgenogramą darėsi prieš 1-2 metus ir net 38,7 proc. respondenčių – seniau, negu prieš 2 

metus (48 pav.). 

  

47 pav. Ar respondentėms kada nors buvo 

atlikta mamografija 

48 pav. Kada respondentėms paskutinį kartą 

buvo atlikta mamografija 

 

Per praėjusius vienerius metus dėl priešinės liaukos vėžio tikrinosi 10,8 proc. vyrų. Kad 

niekada nesitikrino, atsakė daugiau negu pusė Skuodo  rajono vyrų (59,1%). 7,5 proc. tirtų 

respondentų nežino, ar kada nors tikrinosi dėl priešinės liaukos vėžio, 12,9 proc. vyrų tikrinosi prieš 

1-3 metus, o 9,7 proc. – seniau, negu prieš 3 metus (49 pav.). 

 

49 pav. Kada paskutinį kartą respondentai vyrai tikrinosi dėl priešinės liaukos vėžio 
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GYVENIMO KOKYBĖ 

Tyrimo metu buvo klausima, kaip respondentai vertina savo gyvenimo kokybę. 38,6 proc. 

respondentų atsakė savo gyvenimo kokybę vertinantys nei blogai nei gerai. 44  proc. Skuodo rajono 

gyventojų savo gyvenimo kokybę apibūdino kaip gerą, 12,6 proc. – kaip labai gerą. 4,6 proc. 

respondentų savo  sveikatą subjektyviai vertino kaip blogą (50 pav.). 

 

50 pav. Kaip respondentai vertina savo gyvenimo kokybę 
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IŠVADOS 

 Visai nerūko 68,1 proc. respondentų. Daugiau rūko vyrai ir respondentai iki 25 m. amžiaus. 

 Mesti rūkyti labiau nori vyrai nei moterys. 

 Moterys labiau nei vyrai nerimauja dėl žalingų rūkymo padarinių sveikatai.  

 Dauguma respondentų nepažįsta žmonių, kurie per praėjusius 12 mėnesių bandė vartoti 

narkotikus – hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ar kitas narkotines medžiagas. 

Tokius asmenis daugiau pažįsta vyrai, nevedę/netekėję asmenys ir pagrindinį išsilavinimą 

turintys respondentai. 

 Alkoholį vartoja daugiau vyrai ir jaunimas iki 25 m. amžiaus. 

 Stipriųjų alkoholinių gėrimų niekada nevartoja 14,5 proc.  respondentų, alaus – kiek daugiau 

nei penktadalis apklaustųjų, o vyno –  penktadalis tiriamųjų. 

 Penktadalis tiriamųjų teigė pastebėję, kad jų draugai ar artimieji vairuoja išgėrę. Daugiau 

vyrai nei moterys pastebėjo neblaivius draugus ar artimuosius vairuojančiu išgerusius. 

 Kasdien pusryčiauja dauguma respondentų. Labiau pusryčius valgyti yra linkusio moterys. 

 Maisto gaminimui gyventojai dažniausiai naudoja aliejų. 

 Du penktadaliai tiriamųjų ant duonos tepa sviestą. Moterys dažniau tepa sviestą, o vyrai – 

margariną. 

 Daugiau nei pusė apklaustųjų į vieną puodelį kavos deda 1 šaukštelį cukraus, penktadalis 

respondentų deda 2 šaukštelius cukraus.  

 Beveik pusė tiriamųjų į vieną puodelį arbatos deda vieną šaukštelį cukraus. Penktadalis 

respondentų arbatą geria be cukraus. 

 Daugiau cukraus į kavos ar arbatos puodelį deda vyrai ir kaime gyvenantys respondentai. 

 Dauguma respondentų vartoja paprastą druską. Moterys labiau nei vyrai vartoja joduotą 

druską. 

 44,1 proc. respondentų papildomai druskos nededa į jau paruoštą maistą. Pusė apklaustųjų 

atsakė į jau paruoštą maistą dedantys druskos tada, kai jos trūksta. 

 Daugiausia respondentų mitybą keitė dėl sveikatos. 

 Beveik ketvirtadalis tiriamųjų kasdien valgo šviežias daržoves, penktadalis – šviežius 

vaisius ir uogas. Daugiau vaisius ir uogas valgė moterys. 

 60 proc. respondentų  žuvį valgė 1-2 d. per savaitę. 

 Kasdien saldumynus valgė ir limonadus gėrė po penktadalį tiriamųjų. Limonadus dažniau 

gėrė vyrai. 



 Daugiau negu pusė tiriamųjų savo svorį vertino kaip normalų. Daugiau vyrai savo svorį 

vertina kaip normalų, moterys -  kaip per didelį. 

 Beveik trečdalis apklaustųjų į darbą vyksta automobiliu ar autobusu, penktadalis apklaustųjų 

iki darbo ir atgal eina arba važiuoja dviračiu 15-30 min. per dieną. 

 Ketvirtadalis apklaustųjų mankštinasi 2-3 kartus per savaitę, penktadalis – mankštinasi 

kasdien. Vyrai mankštinasi dažniau.  

 Dėl ligos ar neįgalumo negali sportuoti 5 proc. respondentų. 

 42 proc. tiriamųjų fizinį pajėgumą vertino kaip patenkinamą, o 37 proc. tiriamųjų – kaip 

gana gerą. Vyrai fizinį pajėgumą vertino geriau nei moterys. 

  Dauguma apklaustųjų šviesos atšvaitus nešioja beveik visada. Daugiau šviesos atšvaitus 

tamsiu paros metu nešioja moterys ir kaime gyvenantus tiriamieji. 

 Absoliuti dauguma tiriamųjų beveik visada prisitvirtina saugos diržais važiuodami ant 

priekinės sėdynės ar vairuodami. Kaimo gyventojai linkę dažniau pristvirtinti saugos diržais. 

 Du trečdaliai tiriamųjų beveik visada užsisega saugos diržus sėdėdami ant užpakalinės 

automobilio sėdynės. Moterys saugos diržais prisitvirtina dažniau. 

 93 proc. respondentų dantis šepetėliu valosi kasdien. Daugiau negu kartą per dieną dantis 

šepetėliu valosi daugiau moterys ir miesto gyventojai. 

 Per pastaruosius 12 mėnesių pas gydytojus vieną kartą lankėsi trečdalis tiriamųjų, o du 

kartus beveik ketvirtadalis tiriamųjų. Pas gydytojus dažniau lankosi moterys. 

 Per pastaruosius 12 mėnesių 43,3 proc. tiriamųjų buvo nustatytas padidėjęs kraujo 

spaudimas, ketvirtadaliui apklaustųjų - padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje.  

 42 proc. respondentų savo sveikatą vertino kaip gerą, trečdalis  tiriamųjų - kaip gana gerą. 

 Didelės įtampos ar streso visai nepatyrė šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis tiriamųjų. Stresą 

dažniau patiria moterys. 

 Daugiau nei pusė apklaustųjų per pastaruosius 12 mėnesių nebuvo apėmusi depresija. 

Depresija labiau apima moteris. 

 Ketvirtadaliui moterų iš gimdos kaklelio tepinėlis buvo paimtas per praėjusius 12 mėnesių. 

 Per praėjusius 12 mėnesių gydytojai tikrino krūtis beveik penktadaliui respondenčių. 

 Mamografija buvo atlikta trečdaliui tiriamųjų. Trečdaliui tiriamųjų mamografija buvo atlikta 

per praėjusius 12 mėnesių. 

 Daugiau nei pusė vyrų niekada nesitikrino dėl priešinės liaukos vėžio. 

 44  proc. Skuodo rajono gyventojų savo gyvenimo kokybę apibūdino kaip gerą 

 


