
Šį leidinį finansavo  ES, bet leidinio medžiaga neatspindi oficialios ES ir 
Lietuvos Respublikos nuomonės. Už paskelbtos medžiagos turinį 
atsakinga  VšĮ Šilalės rajono ligoninė. 

ES sudaro 28 valstybės-narės, kurios nusprendė dalintis savo žiniomis, 
patirtimi, resursais. Per 50 savo gyvavimo metų joms pavyko sukurti 
stabilumo, demokratijos ir pastovaus vystymosi garantą su išsaugota
kultūrine įvairove, tolerancija ir asmenine laisve. ES laikosi politikos 
skleisti savo vertybes ir pasiekimus šalyse-narėse ir tarp tautų už jos ribų.

2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa 
(toliau – Programa) parengta pagal Europos kaimynystės priemonę yra 
finansuojama Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Rusijos Federacijos 
lėšomis. Pagal Programą numatyta skatinti ir plėsti bendradarbiavimą
per sieną (toliau – BPS) tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų tęsiant
anksčiau pradėtą bendradarbiavimą pagal 2004–2006 m. TACIS Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos kaimynystės programą ir 2007–2013 m. Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną programą.

Europos kaimynystės politika įgyvendinama per Europos kaimynystės
priemonę (EKP). Per konkrečių programų įgyvendinimą siekiama 
glaudesnių ryšių tarp Europos Sąjungos ir jos kaimynių, politinių ir 
ekonominių reformų. EKP programose dalyvauja bent viena Europos 
Sąjungos narė ir šalis partnerė, turinčios bendrą sieną, istorinių, 
kultūrinių, ekonominių sąsajų. Bendradarbiaujama skatinant tvaraus 
pasienio regionų vystymąsi, siekiant mažinti ekonominius, gyvenimo 
kokybės skirtumus, ieškant būdų įveikti bendrus iššūkius. EKP prioritetai
 – teigiami pokyčiai žmogaus teisių ir teisingumo, švietimo ir jaunimo 
įdarbinimo, smulkaus verslo skatinimo, efektyvaus gamtos išteklių 
valdymo, transporto ir kt. srityse.

Projektas LT- RU 2-081 ,,Medicininės pagalbos prieinamumo ir kokybės
gerinimo programa Baltijsko ir Šilalės miestuose“ yra vykdomas 
Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės ir partnerio - Kaliningrado 
srities Baltijsko centrinės rajono ligoninės. Projektas nukreiptas į 
problemų sprendimą, gydymo prieinamumą ir ligų profilaktiką, medicinos
infrastruktūros vystymą (patalpų modernizaciją, atstatomąjį gydymą ir 
aprūpinimą šiuolaikine įranga), medicininio personalo kvalifikacijos 
kėlimą Šilalės rajone ir Kaliningrado srityje. Vienas iš pagrindinių projekto 
momentų  yra ligų prevencijos programos, turinčias didžiausias rizikas  
bendroje mirtingumo skalėje Rusijos Federacijoje ir Lietuvoje taip pat 
sveikos gyvensenos propagavimas, susirgimų profilaktika.

PROJEKTAS LT-RU-2-081

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.

El. paštas:  info@silalesligonine.lt
Tinklapis:  www.silalesligonine.lt

Vytauto Didžiojo g.19, LT-75132 , Šilalė 
Telefonas:  (8 449) 74235

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ

FIZINIS
AKTYVUMAS

PAGRINDINIAI FAKTAI
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.

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.

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:

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.

SUAUGĘ ŽMONĖS NUO 18 IKI 64  METŲ:

VAIKAI IR PAAUGLIAI NUO 5 IKI 17 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.

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

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.

Tam, kad užsiėmimai atneštų 
papildomą naudą sveikatai, 

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.

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 
rezultate.

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.
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