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Lipimą laiptais skatinančios intervencijos

• Lipimas laiptais – sunki fizinio aktyvumo veikla. Lipant laiptais sunaudojama 
daugiau energijos per minutę nei bėgant ar irkluojant.

• Lipimas laiptais – fizinio aktyvumo būdas, kurį galima lengvai paversti 
kasdieniniu įpročiu. Naudojimasis laiptais dažniausiai yra nemokamas, 
lengvai prieinamas, nereikalauja specialaus pasirengimo.

• Lipimo laiptais skatinimo intervencijų tikslas – įvairiais būdais skatinti žmones 
vietoje lifto rinktis laiptus. 



Tyrimų tipai ir kokybė

11 TYRIMŲ

Nutrauktų laiko eilučių
tyrimai
(++, +, +, + )

Prieš ir po tyrimai 
(+, -, -, -, -)Kontroliuojami prieš ir 

po tyrimai
(+, -)

Pusiau eksperimentiniai
tyrimai



Tyrimų aprašymas

• Šalis: Jungtinė Karalystė (5), Šveicarija (2), Australija (1), Olandija (1), 
Belgija (1), Naujoji Zelandija(1). 

• Lifto arba laiptų pasinaudojimo kartai: 3146 - 158 350 k. 

• Įstaigų tipas: viešojo sektoriaus

• Įstaigų skaičius tyrime: viena – dvi

• Darbuotojų fizinis aktyvumas: įvairus arba nenurodyta

• Darbuotojų tipas: tarnautojai arba nenurodyta

• Lytis: abi 

• Amžius: vid. 42,3 m. 
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Efektyvumo įrodymai

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad plakatai ir ženklai prie laiptų ir lifto darbe,

skatinantys rinktis laiptus, gali padidinti darbuotojų naudojimąsi laiptais.

Tačiau šių priemonių taikymo veiksmingumas yra tik trumpalaikis, nes laiptų

naudojimosi dažnumas grįžta į pradinį lygį tyrimo pabaigoje arba tolesnio

stebėjimo metu.



Vaikščiojimą skatinančios intervencijos

• Per dieną rekomenduojama nueiti 10 000 žingsnių, taip užtikrinamas
vidutinės trukmės (30 minučių) fizinis aktyvumas. Mokslinių tyrimų
rezultatai rodo, kad toks fizinis aktyvumas lemia optimalią sveikatos būklę.

• Vaikščiojimas yra itin paprastas fizinio aktyvumo būdas, nereikalaujantis
jokių specifinių įgūdžių ar specialaus pasirengimo, nereikalingi papildomi
įrenginiai, tinkamas beveik visoms amžiaus grupėms, patirti traumą ar
susižeisti tikimybė labai menka.

• Vaikščiojimo intervencija laikoma naudinga ir efektyvia, jei jos metu padidėja
įprastai nueinamų žingsnių skaičius net ir nepasiekus rekomenduojamo.



Tyrimų tipai ir kokybė

13 TYRIMŲ
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Tyrimų aprašymas

• Šalis: Australija (6), Jungtinė Karalystė (5), Kanada (2), Olandija (1), Belgija 
(1), Ispanija (1), Suomija  (1), JAV (1)

• Įstaigų tipas: viešojo sektoriaus

• Įstaigų skaičius tyrime: 1-20

• Dalyvavusių darbuotojų skaičius: 37 - 927

• Darbuotojų fizinis aktyvumas: įvairus

• Darbuotojų tipas: sėdimą darbą dirbantys

• Lytis: abi 

• Amžius: eksp. tyr. - 42,5 m., pusiau eksp. tyr. - 40,2 m.
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Efektyvumo įrodymai

Vaikščiojimo skatinimo intervencijos darbo vietoje didina darbuotojų
nueinamų žingsnių skaičių per dieną ir bendrą fizinį aktyvumą, kai
taikoma savikontrolė – kasdienių įrašų registravimas dienoraščiuose
arba interneto programose ir naudojami žingsniamačiai, taikomas
informavimas ir tyrimų dalyviai išsikelia žingsnių didinimo tikslus.

Vaikščiojimo skatinimo intervencijos labiau veiksmingos mažiau
fiziškai aktyviems darbuotojams.



Aktyvią kelionę į darbą skatinančios intervencijos

• Važiavimo į darbą privačiu automobiliu pakeitimas ėjimu į darbą 
pėsčiomis, važiavimu į darbą dviračiu ar visuomeniniu transportu 
efektyviai didina darbuotojų fizinį aktyvumą.

• Aktyvios kelionės į darbą skatinimas – viena iš PSO veiklos krypčių. 

• Intervencijos – nesudėtingos. Jų metu paprastais būdais darbuotojai 
skatinami aktyviai keliauti į darbą (pėsčiomis arba dviračiu).



Tyrimų tipai ir kokybė
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Tyrimų aprašymas

• Šalis: Jungtinė Karalystė (2), Australija (1).

• Intervencijos dalyvių skaičius: 22 – 295. 

• Darbo vieta: viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros įstaigos ir / 
arba universitetai.

• Darbo pobūdis: aktyvaus ir sėslaus būdo (1), nenurodytas (2).

• Darbuotojų tipas: tarnautojai ir darbininkai (1), nenurodytas (2).

• Lytis: abi (1), dauguma moterys (2).

• Vidutinis amžius: 34 – 38,3 m.  
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Efektyvumo įrodymai

Vienu tyrimu, atliktu Jungtinės Karalystės viešo sektoriaus darbo

vietoje, nustatyta, kad vaikščiojimo ir važiavimo į darbą dviračiu

intervencija, naudojant dalomuosius leidinius apie sveikatą, gali

padidinti darbuotojų moterų, gaunančių didesnes pajamas,

vaikščiojimą į darbą pėsčiomis (bet ne važiavimą dviračiu).



Fizinius pratimus skatinančios intervencijos

• Fiziniai pratimai – sąmoningi, valingi žmogaus judesiai ir veiksmai, 
skirti fiziniam lavinimui ir gydymui. Fiziniai pratimai apima natūralius 
ir specialius judesius bei jų kompleksus. 

• Fiziniai pratimai gali sumažinti sergamumą kraujotakos sistemos 
ligomis, cukriniu diabetu ir nutukimu. 

• Siekiant sumažinti sergamumą šiomis ligomis ir padidinti darbuotojų 
fizinį aktyvumą, fizinę gerovę bei nustatyti sportuoti motyvuojančius 
veiksnius, yra vykdomos fizinių pratimų intervencijos.



Tyrimų tipai ir kokybė

9 TYRIMAI
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tyrimai (3)
Kontroliuojami 
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imčių tyrimai (+, - , -)
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(+, +, +, -)



Tyrimų aprašymas

• Šalis: Jungtinė Karalystė (2), Suomija (2), Australija (2), JAV (3).

• Intervencijos dalyvių skaičius: 10 – 2000. 

• Darbo vieta: viešojo, privataus sektoriaus įstaigos. 

• Darbo pobūdis: sėslaus būdo (3), nenurodytas (6).

• Darbuotojų tipas: tarnautojai (3), darbininkai (1), tarnautojai ir 
darbininkai (2), nenurodytas (1).

• Lytis: abi (3), dauguma moterys (1), moterys (2), nenurodyta (3). 

• Vidutinis amžius: 42 – 45,7 m.  
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Efektyvumo įrodymai

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad fizinių pratimų užsiėmimai, vedami

sporto instruktorių, apmokytų kolegų ar iš anksto apmokius pačius

darbuotojus atlikti pratimus, didina darbuotojų fizinį aktyvumą bei

subjektyvią fizinę gerovę viešojo ir privataus sektoriaus mažose,

vidutinėse ir didelėse įmonėse.



Konsultavimo, mokymo, informavimo intervencijos

• Darbovietė yra patogi vieta platinti fizinį aktyvumą skatinančią sveikatos 
informaciją. 

• Asmeninis pokalbis su specialistu yra palanki proga išsiaiškinti veiksnius, 
trukdančius darbuotojui būti fiziškai aktyvesniu. 

• Konsultacijos neretai atliekamos kartu organizuojant tam tikrą darbuotojų 
sveikatos patikrą, o pakartotinė sveikatos patikra (jei ji atliekama) padeda 
įvertinti intervencijos veiksmingumą.



Tyrimų tipai ir kokybė

19 TYRIMŲ

Eksperimentiniai 
tyrimai (8)

(++,++,+,+,+,+,+,-)

Pusiau eksperimentiniai 
tyrimai (9)
(+,+,+,+,-,-,-,-,-)

Stebėjimo tyrimai (2)
(-,-)



Tyrimų aprašymas

Intervencijos: Konsultavimo (12) Informavimo (6) Mokymo (1)
Šalis Australija (1), Belgija (1), 

Jungtinė Karalystė (4), Kanada 
(1), Norvegija (1), Olandija (1), 
Suomija (2), Šveicarija (1)

Australija (1), Jungtinė 
Karalystė (2), Kanada (2), 
Olandija (1)

Naujoji Zelandija 
(1)

Dalyvių skaičius 49-2595 331-2121 252

Darbo vieta Įvairios viešo ir privataus 
sektorių įmonės

Daugiausia viešo 
sektoriaus įmonės

Nenurodyta

Darbo pobūdis Įvairus, dažnai – dirbantys 
sėdimą darbą

Įvairus arba nenurodyta Darbininkai

Darbuotojų 
tipas

Tiek aktyvūs, tiek ir sėslaus būdo Sėslaus būdo arba 
nenurodyta

Nenurodytas

Lytis Dažniausiai abi lytys Abi lytys arba daugiausiai 
moterys

Vyrai

Amžius 32-45 m. 43-45 m. 35 m.
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Efektyvumo įrodymai

(a) Dauguma tyrimų įrodė, kad specialistų konsultacijos darbo vietoje turi

teigiamą poveikį darbuotojų fizinio aktyvumo padidėjimui (įskaitant judėjimą

tiek darbo metu, tiek laisvalaikiu);

(b) Grupinis darbuotojų mokymas, net ir santykinai neintensyvus (30 min. per

mėnesį), gali padidinti jų fizinį aktyvumą, tačiau šis įrodymas pagrįstas tik

vienu geros kokybės tyrimu;

(c) Vienas geros kokybės tyrimas įrodė, kad informavimo intervencija gali

padidinti darbuotojų fizinį aktyvumą, tačiau kiti tyrimai to neįrodė.



Įrodymų apibendrinimas

• Įmonėms ir įstaigoms rekomenduojama pasirengti ir įgyvendinti darbuotojų 
fizinio aktyvumo skatinimo programą (ši programa galėtų būti platesnės 
sveikatos stiprinimo programos dalimi) ir stebėti, kaip jį gyvendinama.

• Paskatinkite darbuotojus į darbą ir iš darbo visą ar dalį kelio vykti pėsčiomis 
arba važiuoti dviračiu.

• Padėkite darbuotojams išlikti aktyviems visą darbo dieną. Pavyzdžiui, 
skatinkite į susitikimus vykti pėsčiomis arba lipti laiptais, o ne naudotis liftu.

• Turimų mokslinių įrodymų ekonominiam fizinio aktyvumo intervencijų 
įgyvendinimo darbo vietoje efektyvumui pagrįsti nepakanka.



Ačiū už dėmesį!


