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MEDICININĖS PAGALBOS PRIEINAMUMO 
IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA 

 BALTIJSKO IR ŠILALĖS MIESTUOSE 
INFORMACIJA APIE SVEIKO GYVENIMO BŪDO STANDARTUS, LIGŲ PROFILAKTIKĄ IR GYDYMĄ, 

TURINČIUS DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ MIRTINGUMUI LIETUVOJE.

FIZINIS AKTYVUMAS

KAS YRA FIZINIS AKTYVUMAS?

Pagal PSO fizinis aktyvumas – kūno judėjimas, 
atliekamas griaučių raumenims, kurie reikalauja 
energijos sąnaudų, įskaitant aktyvumą darbo metu, 
žaidžiant, atliekant namų ruošos darbus, kelionės ir 
rekreacijos užsiėmimus.

Termino „fizinis aktyvumas“ nereikia maišyti su 
„pratimais“, viena iš fizinio aktyvumo
kategorijų, kuri yra suplanuota, struktūrizuota, 
pasikartojanti ir skirta vieno ar kelių fizinės 
būklės komponentų pagerinimui.

Be fizinių pratimų, visos kitos fizinio aktyvumo 
rūšys, atliekamos poilsio ar darbo metu, 
keliaujant, taip pat naudingos sveikatai. Be to 
sveikatai gerinti padeda saikingas ir intensyvus
fizinis aktyvumas.

KOKS REKOMENDUOJAMAS FIZINIO
AKTYVUMO LYGIS? 

PSO rekomenduoja:
VAIKAI IR PAAUGLIAI NUO 5 IKI 17 METŲ:

Turi skirti ne mažiau kaip 60 min. per
dieną aukšto intensyvumo fiziniam
aktyvumui.

Daugiau kaip 60 min. fizinio 
aktyvumo trukmė duoda daugiau
naudos sveikatai.

Fiziniam aktyvumui, nukreiptam į griaučių raumenų
sistemos vystymą, siūloma užsiimti mažiausiai 3 
kartus per savaitę.

PAGRINDINIAIPAGRINDINIAI
FAKTAIFAKTAI

SUAUGĘ ŽMONĖS NUO 18 IKI 64  METŲ:

Fiziniam aktyvumui turi 
skirti nuo 75 min. iki 
150 min. per savaitę

vidutinio intensyvumo laiką iki 300 min. per savaitę
arba kitu būdu pasiekti analogišką krūvio lygį.

Jėgos pratimus pagrindinėms raumenų grupėms 
reikia atlikti 2 kartus per savaitę arba dažniau.

SUAUGĘ ŽMONĖS NUO 65 METŲ IR VYRESNI:

Turi skirti fiziniam aktyvumui 
saikingo intensyvumo 150
min. per savaitę arba aukšto 
intensyvumo ne mažiau 
75 min. per savaitę.

suaugusieji turi didinti fizinio aktyvumo vidutinio
intensyvumo laiką iki 300 min. per savaitę
arba kitu būdu pasiekti analogišką krūvio lygį.

Šios kategorijos suaugusieji turi užsiimti pratimais,
padedančiais gerinti lygsvarą ir mažinančiais 
kritimų riziką, 3 kartus per savaitę ar dažniau.

Jėgos pratimus pagrindinėms raumenų grupėms 
reikia atlikti 2 kartus per savaitę arba dažniau.

Įvairių formų fizinio aktyvumo  intensyvumas tarp
žmonių yra skirtingas. Tam, kad fizinis aktyvumas
stiprintų širdies kraujagyslių ir kvėpavimo sistemas,
visus užsiėmimus reikia atlikti bent po 10 minučių.

Nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas 
pagrindinių mirties rizikos faktorių pasaulyje.
Nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš 
pagrindinių faktorių tarp neinfekcinių ligų išsivystymo,
tokių kaip širdies kraujagyslių susirgimai, vėžys ir 
diabetas. 

Valstybės PSO narės nepakankamą fizinį aktyvumą
nori sumažinti 10 % iki 2025 metų.

FIZINIO AKTYVUMO NAUDA IR 
RIZIKA DĖL NEPAKANKAMO 

FIZINIO AKTYVUMO.

Reguliarus saikingo intensyvumo fizinis aktyvumas, toks 
kaip ėjimas, važiavimas dviračiu, turi žymią įtaką sveikatai.

Bet kokiame amžiuje fizinio aktyvumo nauda viršija 
potencialią žalą, po galimo nelaimingo atsitikimo.

Vedant labiau aktyvų gyvenimo būdą žmonės gali lengviau
pasiekti rekomenduojamų rezultatų.

REGULIARUS INTENSYVUS 
FIZINIS AKTYVUMAS: 

GERINA RAUMENŲ BŪKLĘ ŠIRDIES IR  KVĖPAVIMO
SISTEMOS VEIKLĄ

GERINA KAULŲ BŪKLĘ IR FUNKCINĘ SVEIKATĄ

MAŽINA HIPERTONIJOS IŠSIVYSTYMO RIZIKĄ, IŠEMINĘ 
ŠIRDIES LIGĄ, INSULTĄ, DIABETĄ, SKIRTINGŲ RŪŠIŲ 
VĖŽĮ (ĮSKAITANT KRŪTIES IR STOROSIOS ŽARNOS), 
TAIP PAT DEPRESIJĄ.

MAŽINA KRITIMO RIZIKĄ, STUBURO IR ŠLAUNIKAULIO
KAKLELIO LŪŽIMĄ.

YRA MEDŽIAGŲ ENERGETINĖS APYKAITOS PAGRINDAS 
IR PALAIKO NORMALŲ SVORĮ.

Nepakankamas fizinis krūvis yra vienas iš pagrindinių mirties rizikos 
faktorių visame pasaulyje. Jo lygis daugelyje šalių auga ir tai atsiliepia 
bendrai gyventojų sveikatai.

Būtina ieškoti veiksmingų metodų ir priemonių, kurios padėtų
formuoti žmonių viso gyvenimo fizinio aktyvumo poreikį.

Kas 4 suaugęs žmogus pasaulyje nepakankamai aktyvus.

Daugiau kaip 80 % paauglių nepakankamai fiziškai 
aktyvūs.
Politika dėl nepakankamo fizinio aktyvumo 
įgyvendinama 56% valstybių PSO narių.

Fizinis aktyvumas turi didelę reikšmę sveikatai ir 
padeda neinfekcinių ligų profilaktikai.

Tam, kad užsiėmimai 
atneštų papildomą naudą 
sveikatai, suaugusieji turi 
didinti fizinio aktyvumo

Tam, kad užsiėmimai atneštų 
papildomą naudą sveikatai, 
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