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TYRIMO APRAŠYMAS

 

 

2018 metais visos Lietuvos mastu buvo vykdomas suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimas, kurį 
koordinavo Higienos institutas, o apklausas atliko savivaldybių visuomenės sveikatos biurų 

specialistai. 
 
 
 
 

Nuo 2018 m. balandžio 17 d. iki gegužės 25 d. suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimo apklausa 
vyko Klaipėdos rajono savivaldybėje.

 
 
 
 

Apklausa miesto ir kaimo teritorijose buvo vykdoma pagal skirtingą metodologiją. 
 
 
 
 
 
 

 
 

TYRIMO EIGA

 

Gargžduose apklausai vykdyti buvo 
sudaromas abėcėlinis gatvių sąrašas ir, 
naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, 
 atrenkamos gatvės. 
 
Atrinktose gatvėse buvo pasirenkami 
namai su nelyginiais numeriais.
 
Jei pasirinktas namas buvo daugiabutis, 
tuomet jame pasirinktas kas antras 
nelyginis butas.

Kaimuose ir miesteliuose atsitiktinai buvo 
pasirenkama gatvė ir aplankomas 
kiekvienas namas. 
 
 
Daugiabučiuose namuose pasirinkti 
nelyginiai butai. 
 
 

1

Kiekviename name ar bute respondentas atrenkamas atsitiktinai, 
vadovaujantis „paskutinio gimtadienio“ taisykle, t. y., jei name gyvena 
daugiau nei vienas 18 metų ir vyresnis asmuo, atrenkamas tas, kuris 

gimtadienį šventė paskutinis.
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TYRIMO KONTINGENTAS IR IMTIS

 

Tyrimo populiacija – 18 metų amžiaus ir vyresni asmenys. Tyrimo 
imtis buvo apskaičiuota atsižvelgiant į populiacijos dydį, pasirinkus 
5 proc. paklaidą ir 95 proc. tikimybę. 2018 m. tyrime dalyvavo 419 
suaugusiųjų gyventojų.
 

 

 

 

TYRIMO INSTRUMENTAS

 

Suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimo klausimyną sudaro 33 
klausimai apie gyvenseną, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, 
sveikatos raštingumą, sociodemografinius duomenis. Siekiant sistemingo 
stebėjimo, Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojams buvo pateiktos 
anketos su papildomais klausimais, nes nuo 2007 m. Klaipėdos rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdydavo savo rajono 
suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimus. Naudotos anketos, kuriose 
jau buvo užpildyta daugiau negu pusė klausimų.

 

 

 

DUOMENŲ ANALIZĖS METODAI

 Surinkti anketinės apklausos duomenys buvo 
analizuojami SPSS 17.0 statistinių programų 
paketu.



1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį, 2018 m. (proc.)
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SOCIODEMOGRAFINIAI DUOMENYS

48,4 %

51,6 %

27,7 % miesto gyventojai
55,1 % miestelio

gyventojai

17,2 % kaimo
gyventojai

71 proc. apklaustųjų buvo susituokę arba gyveno poroje nesusituokę, 17 proc. – nevedę ar
netekėjusios, 7 proc. – išsiskyrę (-usios) ir 5 proc. – našliai (-ės) (1 pav.).

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį, 2018 m. (proc.)
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Trečdalis respondentų nurodė, kad turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 
penktadalis – vidurinį, 
15,4 proc. apklaustųjų – aukštesnįjį išsilavinimą (2 pav.).

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą, 2018 m. (proc.)

Daugiausia apklausta 
45 – 54 metų 

amžiaus gyventojų (3 pav.).

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, 2018 m. (proc.)

Daugiau nei trys ketvirtadaliai 
respondentų dirba, 11 proc. 
apklaustųjų sudaro pensininkai (-ės), 
2,6 proc. - studentai. Apklausoje 
dalyvavo 3,4 proc. bedarbių (4 pav.).

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal pagrindinį užsiėmimą, 2018 m. (proc.)
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VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
VERTINIMAS*

 

 

Respondentų buvo klausiama, kokias žino savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis jie pasinaudojo per paskutinius 12 mėnesių ir 

kaip jas vertina (5, 6, 7, 8 pav.):
 
 

Kas antras dalyvavo 
profilaktinėse 
programose

Kas ketvirtas naudojosi 
informacija apie sveikatos 
stiprinimą (lankstinukai, 

straipsniai ir kt.)

Kas penktas naudojosi informacija 
apie užkrečiamąsias ligas ir jų 

profilaktiką (lankstinukai, 
straipsniai ir kt.)

6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar žino apie savivaldybėje 
teikiamą informaciją apie sveikatą ir jos stiprinimą, ar naudojosi per 

paskutinius 12 mėn. informacija, ar yra ja patenkintas (-a), 2018 m. (proc.)

5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar žino apie savivaldybėje 
teikiamą informaciją apie profilaktines programas, ar naudojosi per 
paskutinius 12 mėn. informacija, ar yra ja patenkintas (-a), 2018 m. 

(proc.)

7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar žino apie savivaldybėje 
teikiamą informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų profilaktiką, ar 

naudojosi per paskutinius 12 mėn. informacija, ar yra ja patenkintas (-a), 
2018 m. (proc.)

8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar žino apie savivaldybėje 
teikiamą informaciją apie sveikatai žalingus aplinkos veiksnius, ar 

naudojosi per paskutinius 12 mėn. informacija, ar yra ja patenkintas (-a), 
2018 m. (proc.)

*Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai: 
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius
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Respondentų buvo klausiama, kokias žino savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis jie pasinaudojo per paskutinius 12 mėnesių ir kaip jas 

vertina (9, 10, 11 pav.):
 
 

Kas šeštas naudojosi 
individualia konsultacija 
sveikatos stiprinimo ir 
išsaugojimo klausimais

Kas penktas dalyvavo 
mokymuose, paskaitose 
sveikatos stiprinimo ir 
išsaugojimo klausimais

Kas kevirtas dalyvavo sveikos 
gyvensenos renginiuose

9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar žino apie savivaldybėje 
teikiamas individualias konsultacijas sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo 

klausimais, ar naudojosi per paskutinius 12 mėn. paslauga, ar yra ja 
patenkintas (-a), 2018 m. (proc.)

10 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar žino apie savivaldybėje 
vykstančius mokymus, paskaitas sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo 
klausimais, ar naudojosi per paskutinius 12 mėn. paslauga, ar yra ja 

patenkintas (-a), 2018 m. (proc.)

11 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar žino apie savivaldybėje vykstančius 
sveikos gyvensenos renginius, ar dalyvavo per paskutinius 12 mėn. renginyje, ar yra juo 

patenkintas (-a), 2018 m. (proc.)
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 Respondentų buvo klausiama, iš kur jie dažniausiai sužino apie savivaldybėje visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas:
 
 
Kas antras apklaustasis iš – televizijos, radijo, spaudos, internete  
 
                                                                
                                           
                                              Kas antras – iš draugų, artimųjų
 
 
Kas trečias – iš šeimos gydytojo  
 
 
 
 
 

12 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip jie vertina visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų suteiktas paslaugas, 2018 m. 
(proc.)

Respondentų buvo prašoma įvertinti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų* suteiktas paslaugas. 
43,8 proc. apklaustųjų yra labai patenkinti ar patenkinti visuomenės sveikatos priežiūros 
paslaugomis. 13,6 proc. respondentų paslaugomis nesinaudoja (12 pav.).

Labai patenkintas (-a)

3,4 %

Patenkintas (-a)
40,4 %

Nei patenkintas (-a), nei 
nepatenkintas (-a)

37,5 %Nepatenkintas (-a
)

4,4 %

Labai n
epatenkintas (-a

)

0,7 %

*Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai: 
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius
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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 
VERTINIMAS

 

 

Respondentų buvo klausiama, iš kur jie dažniausiai 
sužino apie savivaldybėje teikiamas šeimos 
gydytojo, gydytojo specialisto paslaugas (13 pav.):
 
 
Kas            -ias sužino iš televizijos, radijo, 
spaudos, internete.
 
Kas            -ias sužino iš draugų, artimųjų.
 
 
Kas            -as sužino iš sveikatos priežiūros 
specialisto.
 
 

13 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, iš kur jie dažniausiai 
sužino apie savivaldybėje teikiamas šeimos gydytojo, gydytojo 

specialisto paslaugas, 2018 m. (proc.)

45,6 %
Naudojosi medicinos 
punkto paslaugomis

Respondentų buvo klausiama, kuris 
medicinos punktų paslaugų būdas būtų 

patogesnis ir priimtinesnis jiems (14 pav.):
 

3/4 dalis žino, kur randasi medicinos 
punktas,

ir gali pats (-i) atvykti

14 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kuris medicinos punktų 
paslaugų būdas patogesnis ir priimtinesnis jiems, 2018 m. (proc.)

Nuo namų iki ASPĮ – nuo 0,05 iki 60 km

Vidurkis – 6 km

Daugiausia nurodė – 1 km
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57 %
      (218          iš 382               atsakiusių respondentų)                 

yra labai patenkinti ar patenkinti šeimos gydytojų 
darbo laiku (15 pav.)

15 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar juos tenkina įstaigos, 
kurioje dirba šeimos gydytojas, dabartinis gydytojų darbo laikas, 2018 m. 

(proc.)

54,3 %
            (204          iš 376               atsakiusių respondentų)     

yra labai patenkinti ar patenkinti asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų suteiktomis paslaugomis (16 pav.)

16 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip jie vertina asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų suteiktas paslaugas, 2018 m. (proc.)

29,8 %
        (114          iš 382               atsakiusių respondentų)                 

yra labai patenkinti ar patenkinti odontologinių 
paslaugų prieinamumu suaugusiesiems (17 pav.)

27,5 %
                (82        iš 298               atsakiusių respondentų)       

yra labai patenkinti ar patenkinti odontologinių 
paslaugų prieinamumu vaikams (17 pav.)

17 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip jie vertina odontologinių paslaugų prieinamumą 
suaugusiesiems ir vaikams, 2018 m. (proc.)
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VISUOMENĖS IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGŲ VERTINIMAS REMIANTIS KITU 

TYRIMU*

 

 

2018 m. buvo atliktas Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis 
indekso nustatymo tyrimas, kurio tikslas – nustatyti Klaipėdos rajono gyventojų pasitenkinimo įvairiomis 
viešosiomis paslaugomis indeksus. Apklausoje dalyvavo 1002 Klaipėdos rajono gyventojai iš 11-os 
seniūnijų.
 

69,5 % Patenkinti Klaipėdos rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro

teikiamomis paslaugomis (18 pav.).

66,6 % Patenkinti galimybe laiku patekti pas šeimos 
gydytoją ir gauti kokybišką pagalbą (18 pav.).

18 pav. Klaipėdos rajono respondentų pasitenkinimo paslauga indeksas, 2018 m. (proc.)

* Nuoroda į atliktą tyrimą: https://www.klaipedos-r.lt/go.php/lit/E-apklausos
 



KONTAKTAI

 

 

 

Parengė 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Monika Steponkienė

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
 KLAIPĖDOS G. 11, GARGŽDAI

TEL. (8 46) 45 37 54, FAKS. (8 46) 47 00 64
EL. P. INFO@VISUOMENESSVEIKATA.LT

WWW.VISUOMENESSVEIKATA.LT


