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Aktualumas

• Lietuvoje sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis asmenų daugėja. 

• Fizinis aktyvumas mažina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, cukriniu 
diabetu, pagerina raumenų ir kaulų sistemos būklę, užkerta kelią medžiagų apykaitos 
ir endokrininės sistemos sutrikimams, teigiamai veikia psichikos sveikatą. 

• Daugelis Europos ir Lietuvos programų akcentuoja fizinio aktyvumo skatinimą.

• Darbo vieta tinka fiziniam aktyvumui skatinti. 

• Dirbantys sėdimą, protinį darbą ypač mažai juda. 

• Duomenų apie įrodymais pagrįstas intervencijas ir jų veiksmingumą svarba.



Metodologija

• 2007 m. Jungtinės Karalystės Nacionalinio sveikatos ir klinikinės kompetencijos 
instituto (NICE) 2007 m. visuomenės sveikatos gairės Nr. 13 „Fizinis aktyvumas 
darbo vietoje“.

• Mokslo įrodymai papildyti 2007–2013 m. publikuotų mokslinių tyrimų rezultatais. 

PICO metodu suformuluotas pagrindinis klausimas –
kokios darbovietėje įgyvendinamos strategijos ir iniciatyvos, 
kuriomis siekiama padidinti darbuotojų fizinį aktyvumą, yra 
veiksmingos ir ekonomiškai efektyvios? Kokios pagrindinės 
dalyvavimo kliūtys?



Metodologija: sisteminė literatūros apžvalga

• 2007-2013 metų straipsnių paieška duomenų bazėse (ASSIA, Cinahl, CDSR, 
CENTRAL, DARE, Embase, Medline, Psycinfo, Social Science Citation Index, 
Social Policy and Practice, SportsDISCUS, Transport)
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Įtraukimo kriterijai
1.Intervencija siekiama padidinti fizinį aktyvumą.

2.Intervencija skirta dirbantiems suaugusiems asmenims.

3.Intervencijos taikymą inicijavo arba patvirtino darbdavys.

4.Į intervencijos veiklos rezultatų vertinimą įtraukti fizinio
aktyvumo rodikliai.

5.Tyrime pateikti įrodymai apie elgesio pokyčius, kurie susiję
su fizinio aktyvumo pasikeitimu ar kriterijais, kurie atspindi
su fiziniu aktyvumu susijusį elgesį.

6.Publikacija parašyta anglų kalba.

7.Tyrimas publikuotas 1996 ar vėlesniais metais.

8.Sisteminėse apžvalgose apžvelgiami 1996 ar vėlesniais
metais publikuoti tyrimai.

9.Intervencija įgyvendinta Europoje, Australijoje, Naujojoje 
Zelandijoje arba Kanadoje.

Atmetimo kriterijai
1.Intervencija skirta savarankiškai dirbantiems
suaugusiems asmenims ar bedarbiams.

2.Intervencija yra dirbtinės/natūralios aplinkos atmaina.

3.Nėra elgsenos pokyčių ar fizinio aktyvumo
įrodymų/vertinimų.

4.Moksliniame tyrime pateikta nepakankamai duomenų
ar pateikta neišsami informacija (nepatikimas tyrimas).

5.Disertacijos.

6.Publikacijos nepavyko gauti per nustatytą terminą.

Metodologija: tyrimų atranka



Metodologija: tyrimų kokybės įvertinimas

• Naudotas NICE tyrimų kokybės įrankis

• Labai geras (++) – atitinka visus arba daugelį kriterijų. Jeigu kriterijai
netenkinami, mažai tikėtina, kad jie gali pakeisti išvadas.

• Geras (+) – atitinka dalį kriterijų. Jei kriterijai netenkinami ar nepakankamai
aprašyti, mažai tikėtina, kad jie gali pakeisti išvadas.

• Nekokybiškas (-) – atitinka keletą kriterijų ar jų neatitinka. Tikėtina arba
labai tikėtina, kad išvados gali pasikeisti.



Intervencijų grupės

1. Lipimą laiptais skatinančios intervencijos.

2. Vaikščiojimo skatinimo intervencijos.

3. Aktyvią kelionę į darbą skatinančios intervencijos.

4. Fizinius pratimus skatinančios intervencijos.

5. Konsultavimo, mokymo, informavimo intervencijos.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


