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• Kas yra žmogaus ekologija? 
• Kas yra sveikata? 
• Kokie veiksniai turi įtakos žmogaus 

sveikatai? 
 
 
 



Kas yra žmogaus ekologija? 

Žmogaus ekologija - tai bendrosios ekologijos 
mokslo kryptis. 
Ekologija – tai mokslas apie gyvų organizmų 
tarpusavio ryšius ir jų sąveiką su negyvąja 
aplinka. 
Kartais ekologija dar vadinama aplinkos 
biologija.  
Ekologiją sunku apibrėžti, nes šio mokslo 
apimtis, kryptis,  
ribos dar vis intensyviai kinta.  
 



• Ekologija susideda iš dviejų stambių skyrių: 
bendrosios ekologijos ir taikomosios 
ekologijos.  

• Žodis ”bendroji” rodo, kad čia nagrinėjami 
visiems, be išimties, gyviems organizmams 
būdingi dėsningumai.  

• Žmogus čia figūruoja kaip viena iš biologinių 
rūšių, bet ne daugiau. 
 



 
Taikomoji ekologija 

Žmogus veikiamas aplinkos: 
• prie jos prisitaiko, 
• aplinką keičia ir iš esmės ją pertvarko. 
Taikomąją ekologiją sudaro dvi savarankiškos 
dalys: 
• aplinkos apsauga,  
• žmogaus ekologija.  
 



Žmogaus ekologija - tai mokslas, tiriantis 
aplinkos veiksnių poveikį žmogaus sveikatai ir 
žmogaus poveikį aplinkai, bei šių abiejų sąveikos 
krypčių visumą. 
 
Žmogaus aplinka – tai laiko ir erdvės ribojama 
veiksnių visuma, kurie sąlygoja žmogaus būties 
gerovę fizine, dvasine ir socialine prasme.  
 



Kas yra sveikata? 

PSO konstitucija : Sveikata - tai žmogaus būsena, 
kuriai būdinga fizinės, dvasinės ir socialinės 
gerovės visuma, ne tik ligų ar pakenkimų 
nebuvimas. 
  
Aplinka formuoja žmogaus asmenybę ir jo 
sveikatą. 
 

 



Veiksniai, turintys įtakos  žmogaus sveikatai: 
 • genetika, 

• medicinos pagalbos kokybė:        profilaktika, 
                                                                            gydymas 
  

• gyvensenos veiksniai:                             mityba, 
                                                                            žalingi įpročiai, 
                                                                            fizinis aktyvumas, 
                                                                            stresas 
  
• aplinkos veiksniai:                                           biologiniai, 
                                                                           cheminiai, 
                                                                           fizikiniai,  
                                                                           socialiniai, 
                                                                           psichologiniai  
  
• amžiaus periodas. 



Gyvensenos veiksniai 
Mityba 
PSO duomenimis -  mūsų sveikata didžiąja 
dalimi priklauso nuo gyvensenos ir mitybos.  
Europos šalių moksliniai tyrimai rodo, kad 
gyventojų mitybos būklė blogėja. Tai sąlygoja: 
• nutukimo,  
• širdies-kraujotakos sistemos ligų,  
• cukrinio diabeto,  
• onkologinių ligų  
paplitimo didėjimą.  



 
Sveika ir tinkama mityba aprūpina žmogaus 
organizmą: 
•  energija,  
• gyvybinei organizmo veiklai reikalingomis 

maisto medžiagomis, 
• užtikrina normalų vystymąsi,  
• nuolatinį kūno ląstelių atsinaujinimą.  



 
Neatitinkanti fiziologinių organizmo poreikių 
mityba yra:  
• antsvorio ir nutukimo priežastis,  
• gali nulemti įvairių ligų, visų pirma širdies-

kraujagyslių sistemos, onkologinių, cukrinio 
diabeto ir kt. ligų atsiradimą. 

 



 
Maistas, kuriame yra daug sočiųjų riebalų rūgščių, 
cholesterolio, didina:  
• mažo tankio lipoproteinų koncentraciją kraujyje, 
•  skatina išeminės širdies ligos atsiradimą.  
 
Augaliniuose aliejuose esančios polinesočiosios ir 
mononesočiosios riebalų rūgštys mažina 
cholesterolio koncentraciją kraujyje.  



 
Omega-3 polinesočiosios rūgštys, kurių yra jūrų 
žuvų riebalų sudėtyje, mažina:  
• trigliceridų koncentraciją kraujyje,  
• kraujo krešuminės sistemos aktyvumą, 
 todėl  apsaugo nuo aterosklerozės atsiradimo.  



 
Cholesterolio koncentraciją mažinančiu poveikiu 
pasižymi tirpiosios maistinės skaidulos.  
Nustatyta, kad arterinis kraujospūdis dažniau 
padidėja:  
• nutukusiems žmonėms,  
• žmonėms, vartojantiems per didelį 

valgomosios druskos kiekį maiste.  
 



Moksliniais tyrimais įrodytas ryšys tarp kai kurių 
antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių 
vitaminų (E, C, β-karotenų) trūkumo maiste bei 
padidėjusios rizikos susirgti kraujotakos 
sistemos bei onkologinėmis ligomis.  
Antioksidatoriai, gaunami su augaliniais maisto 
produktais:  
•saugo mažo tankio lipoproteinus nuo 
oksidacijos 
•stabdo aterosklerozės  
progresavimą.  
 



Maistas, kuriame daug sočiųjų riebalų rūgščių:  
• skatina storosios žarnos,  
• krūties,  
• prostatos vėžio riziką.  
Mokslininkai nustatė, kad didelių kiekių 
raudonosios mėsos (jautienos, kiaulienos, 
avienos) vartojimas gali skatinti storosios žarnos 
vėžio atsiradimą.  
Dažnas sūdyto, rūkyto, konservuoto maisto 
vartojimas gali būti skrandžio vėžio rizikos 
veiksniu.  



Daržovėse ir vaisiuose yra daug medžiagų, 
apsaugančių nuo vėžio atsiradimo, nes juose yra 
vitaminų, mikroelementų. Gausiai valgant daržoves 
ir vaisius galima sumažinti kai kurių onkologinių 
susirgimų, tokių, kaip :  
• burnos,  
• stemplės,  
• skrandžio,  
• storosios ir tiesiosios žarnos,  
• plaučių,  
• gerklų,  
• krūties 
 riziką. 



Trūkstant jodo maiste:  
• padidėja skydliaukė,  
• gali sumažėti darbingumas, protiniai  
sugebėjimai.  
Ypač pavojinga, kai jodo trūksta nėščioms 
moterims ir vaikams.   

 



 
 
Lietuvos gyventojų mitybos tyrimų, atliktų 
Respublikinio Mitybos Centro duomenimis, 
Lietuvos gyventojų mityba nėra sveika, per 
maža dalis žmonių maistą renkasi sveikatos 
gerinimo tikslu.  



 

Lietuvos gyventojai:  
• nepakankamai dažnai vartoja šviežias 

daržoves, vaisius,  
• grūdinius produktus, 
• maisto racione stebimas riebalų perteklius 

(riebalinės kilmės kalorijos sudaro net 43,2 
proc. paros raciono energinės vertės), 

• angliavandenių trūkumas (angliavandenių 
kilmės kalorijos sudaro tik 41,1 proc. raciono 
energinės vertės),  

• mažiau, negu rekomenduojama, su maistu 
gauna skaidulinių medžiagų,  

• per daug cholesterolio  
bei natrio. 



Mitybos gerėjimo tendencijos:  
•per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo Lietuvos 
suaugusių gyventojų vidutinė paros maisto 
raciono energinė vertė;  
•nežymiai didėja žuvies ir jos produktų 
vartojimas,  
•didėja grūdų ir grūdinių produktų vartojimas,  
•mažėja cukraus, cukraus produktų bei atskirų 
riebalų rūšių suvartojimas. 
 



Su netinkama mityba susijusi sveikatos 
problema yra nutukimas, kurio paplitimas 
nuolat didėja.  
 
Daugiau negu pusė suaugusiųjų gyventojų 
daugelyje Europos regiono šalių turi antsvorį, 
o ketvirtadalis – jau nutukimą.  



Manoma, kad, šiuo metu, pasaulyje, 
• 300 milijonų žmonių yra nutukę,  
• 750 milijonų turi antsvorio,  
o tai viršija skaičių žmonių, stokojančių maisto ir 
turinčių mažesnę nei normali kūno masę. 
  
Europos kovos su nutukimu chartija pažymi, kad 
antsvoris ir nutukimas sudaro vieną iš 
rimčiausių 21 amžiaus iššūkių visuomenės 
sveikatai Europos regione ir tai pasiekė 
epideminį lygį.  
 



Nutukimas turi didelės neigiamos  įtakos:  
• gyvenimo trukmei, 
• kokybei,  
• psichinei gerovei.  
Jeigu nutukimo didėjimo tendencijos išliks:  
• 2020 metais Europos regione bus daugiau kaip 
150 milijonų nutukusių suaugusiųjų,  
• gyvenimo trukmė dėl nutukimo iki 2050 metų 
gali sumažėti nuo 2 iki 6 metų.  



Lietuvos gyventojų mitybos tyrimų 
duomenimis:  
•Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį stebima 
nedidelė nutukimo mažėjimo tendencija, tačiau 
dar yra gana daug nutukusių žmonių– 11,3 % 
vyrų ir 15,2 % moterų. 
Visose vyrų amžiaus grupėse: 
•pastebimai sumažėjo normalaus svorio asmenų 
(ypač virš 35 m. amžiaus), ir  
•padidėjo turinčių antsvorį. 
Didėjant amžiui,  
nutukusių vyrų daugėja.  



Moterų grupėje:  
• 5,8 % padaugėjo nutukusių 50-64 m. amžiaus 
moterų,  
• 19-34 m. amžiaus nutukusių moterų sumažėjo 
nuo 6,5 % iki 2,1 % , 
• šiek tiek padaugėjo moterų, turinčių antsvorį. 
• kaime, daugiau negu mieste, nutukusių vyrų ir 
moterų,  
• nutukusių vyrų ir moterų Lietuvoje mažiau,  
negu daugelyje  
Europos Sąjungos šalių.  



 
Lietuvos kaip ir daugelio kitų Europos šalių 
gyventojų mityba palanki lėtinių ligų 
atsiradimui, todėl būtina ją keisti, mokant ir 
skatinant visuomenę ugdyti sveikos ir tinkamos 
mitybos įpročius. 



Fizinis aktyvumas 
 

 
Fizinis aktyvumas – bet kokia žmogaus kūno 
judėjimo išraiška, sukelianti didesnę medžiagų 
apykaitą negu ramybės būklėje. 
  
Fizinis aktyvumas yra neatskiriama sveikos 
gyvensenos dalis, teigiamai veikianti tiek vaiko, 
tiek suaugusio žmogaus sveikatą.  
  



 
Fizinis pasyvumas - tai vienas pagrindinių 
rizikos veiksnių, lemiančių sergamumą lėtinėmis 
neinfekcinėmis ligomis, ypač ekonomiškai 
išsivysčiusiose Vakarų valstybėse.  
Reguliarus fizinis krūvis tiesiogiai siejamas su:  
• saugesniu,  
• sveikesniu,   
• ilgesniu gyvenimu. 

 



 
Fizinis aktyvumas – tai:  
• mankštinimasis,  
• pratybos,  
• dalyvavimas varžybose,  
• namų ūkio darbai,  
• laisvalaikio veikla, kuriai reikia fizinių pastangų,  
• fizinis darbas.  



Pagrindinės savybės, charakterizuojančios fizinį 
aktyvumą, yra:  
•intensyvumas,  
•trukmė,  
•dažnis,  
•pobūdis. 
Fizinis aktyvumas, sveikata ir gyvenimo kokybė 
yra glaudžiai susiję. 
 



 
 
Pastaruoju metu ypač menkas jaunimo fizinis 
aktyvumas: 
• vaikai per mažai juda ir sportuoja,  
• žaidimus atvirame ore pakeitė sėdėjimas prie 

kompiuterių ar televizorių. 
 



 
Nepakankamas fizinis aktyvumas (mažiau negu 
7 dienos per savaitę) būdingas:  
• 73 proc. berniukų ir 80 proc. mergaičių 

vienuolikmečių amžiaus grupėje,  
• 78 proc. berniukų ir 87 proc. mergaičių 13 

metų amžiaus grupėje,  
• 81 proc. berniukų ir 87 proc. mergaičių 15 

metų amžiaus grupėje. 



 
 
Suaugusių žmonių fizinis aktyvumas dėl 
šiuolaikinės gyvensenos labai sumažėjo. 
Remiantis mokslinių tyrimų duomenimis, 40–60 
proc. Europos Sąjungos žmonių gyvensena yra 
nejudri. 
 



Lietuvoje atlikus pagyvenusių žmonių sveikos 
gyvensenos tyrimą, nustatyta, kad tik 20,1 proc. 
senyvo amžiaus žmonių yra fiziškai aktyvūs 
(individualiai sportuoja, mankštinasi, bėgioja). 
  
Kai kurie apklaustieji, ypač gyvenantys kaimo 
vietovėse, nežinojo ir nesuprato fizinio 
aktyvumo naudos sveikatai.  
Jie manė, kad sveikatą galima pagerinti tik 
vaistais ir poilsiu.  



Taikant tarptautinio klausimyno metodiką buvo 
atliktas Tarptautinis fizinio aktyvumo tyrimas 
dvidešimtyje šalių, kuriame dalyvavo ir Lietuva.   
Tyrimo duomenimis, Lietuvoje aukšto fizinio 
aktyvumo grupei buvo priskirta 52,1 proc. 
suaugusiųjų.  
Kitose šalyse ši proporcija svyravo nuo 21,2 
proc. Japonijoje iki 63,1 proc. Naujojoje 
Zelandijoje. 



Išanalizavus fizinio aktyvumo skirtumus tarp 
skirtingų gyventojų grupių, buvo matomi tam 
tikri dėsningumai.  
Aukštas bendras fizinis aktyvumas buvo 
nustatytas:  
• vyrams, turintiesiems žemesnį nei aukštasis 
išsilavinimą,  
• kaime gyvenantiems asmenimis,  
• daugiausia tai nulemta darbinės veiklos. 
Skirtumas tarp vyrų ir moterų sudarė tokią 
proporciją:  
37,7 proc. ir 16,1 proc. 



 Atlikti tyrimai parodė, kad 30,2 proc. vyresnio 
amžiaus žmonių (61–74 metų) užsiima vidutinio 
intensyvumo fizine darbine / kasdiene veikla, o 
kas dešimtas šio amžiaus respondentas 
vidutinio intensyvumo veikla užsiima 
laisvalaikiu.  
Tai galima būtų paaiškinti, kad tokio amžiaus 
respondentai yra dirbantys pensininkai arba 
šiaip aktyvūs, pvz., dirbantys sode.  



Tyrimo duomenys parodė, kad 85 proc., vyresni 
nei 46 metai, asmenys, buvo mažiausiai fiziškai 
aktyvūs tiek darbinės veiklos, tiek laisvalaikio 
metu.  
Buvo nustatyta ypač pasyvi vyresnių nei 60 
metų asmenų grupė, nes joje fizine veikla darbo 
metu užsiimančių tebuvo vos 32,7 proc., o 
laisvalaikiu – tik 12,5 proc. 



Sveikiems 18–64 metų amžiaus suaugusiems 
žmonėms PSO rekomenduoja:  
• ne mažiau kaip po 30 minučių vidutinio 

intensyvumo fizinės veiklos 5 dienas per 
savaitę, 

• arba ne mažiau kaip po 20 minučių labai 
intensyvios fizinės veiklos 3 dienas per 
savaitę. 

  



Minėto tyrimo duomenimis, Lietuvos gyventojų 
fizinei veiklai per parą skiriamo laiko vidurkis 
yra gana didelis – daugiau nei 3,5 val. (223 
minutės). 
  
Tačiau atskirai išnagrinėjus fizinį aktyvumą pagal 
atskiras veiklas ir respondentų grupes matyti, 
kad yra gana didelė „fiziškai neaktyvių“ asmenų 
dalis. 
 



Mažas fizinis aktyvumas yra vienas būdingiausių 
modernios visuomenės gyvensenos bruožų nes: 
•buities technika,  
•automatizavimas,  
•kompiuterizavimas,  
•ryšių priemonių tobulėjimas  
sumažino poreikį judėti.  
Todėl fizinio aktyvumo skatinimas turėtų 
tapti vienas iš  
prioritetinių sričių  
kiekvienoje šalyje. 



Rūkymas 
Tabako vartojimas – reiškinys, sąlygojamas 
individo, socialinės aplinkos, kultūrinių, 
ekonominių ir politinių veiksnių.  
PSO duomenimis, rūkymas yra viena iš 
dešimties dažniausių mirčių priežasčių.  
Remiantis moksliniais tyrimais prognozuojama, 
jog 2030 m. rūkymas pareikalaus nuo 6 iki 10 
mln. gyvybių.  



 
 

• Jeigu rūkymo tendencijos nesikeis, pusė 
tabako aukų mirs, būdami darbingo amžiaus 
ir praradę 25-30 savo gyvenimo metų. 

• Po 20-ties metų rūkymas gali tapti pagrindine 
lėtinių ligų ir žmonių mirčių priežastimi. 



• Nuo 1994 m. rūkymo paplitimas tarp Lietuvos 
moterų didėjo ir išaugo nuo 6 proc. iki 15 
proc.  

• Tarp Lietuvos vyrų rūkymo paplitimas didėjo 
iki 2000 m., vėliau – ėmė mažėti. 2010 m. 
rūkė 43 % vyrų. 

• Rūkymas sąlygoja apie 20 % bendro Lietuvos 
mirtingumo, tai yra apytiksliai 7000 Lietuvos 
gyventojų miršta prieš laiką nuo rūkymo 
sukeltų ligų. 



 
 
Remiantis PSO duomenimis, kas trečias pasaulio 
žmogus rūko.  
Bendras rūkymo paplitimas :  
• 1,1 milijardo žmonių pasaulyje,  
• iš kurių 250 mln. yra jaunimas iki 18 m. 

amžiaus.  



 
Nustatyta, kad rūko:  
• 47 % visų planetos vyrų (42 % -išsivysčiusių 
šalių ir 48 % - besivystančių šalių gyventojų) 
• rūkančių moterų yra 12 % (24 % -
išsivysčiusių ir 7 % - besivystančių šalių 
gyventojų). 



• Rūkymas yra labiausiai paplitusi 
priklausomybės liga.  

• Kasmet visame pasaulyje 4 milijonai žmonių 
miršta nuo ligų, kurias sukelia tabako 
rūkymas. 



 
 

• Statistika teigia, kad po 30-50 metų 
mirtingumo nuo tabako rodikliai žymiai 
padidės, jeigu šiandien neskatinsim rūkančiųjų 
atsisakyti šio žalingo įpročio.  

• Jei nebus imtasi priemonių, tabako aukų 
skaičius XXI a. pabaigoje sieks 1 milijardą. 
 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
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