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Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje technologija įvertinta taikant Jungtinės karalystės 
Nacionalinio sveikatos ir klinikinės kompetencijos instituto (NICE) metodologiją. 2007 m. NICE 
Visuomenės sveikatos gairių Nr. 13 „Fizinis aktyvumas darbo vietoje“ sisteminės apžvalgos mokslo 
įrodymai papildyti 2007–2013 m. publikuotų tyrimų rezultatais. Taikant PICO metodą suformuluotas 
pagrindinis technologijos vertinimo klausimas: kokios darbovietėje įgyvendinamos strategijos ir 
iniciatyvos, kuriomis siekiama padidinti darbuotojų fizinį aktyvumą, yra veiksmingos ir ekonomiškai 
efektyvios? Kokios pagrindinės dalyvavimo kliūtys? 

Mokslo įrodymų paieška atlikta CDSR, CENTRAL, DARE, Medline, Psycinfo, Social Science 
Citation Index, SportsDISCUS duomenų bazėse. Įvertinus tyrimų metodologinę tikslumą ir kokybę 
NICE Visuomenės sveikatos gairėse Nr. 13 pateiktų straipsnių sąrašas papildytas 22 straipsniais.  

Vertintos 5 intervencijų grupės: vaikščiojimą skatinančios intervencijos, aktyvią kelionę į darbą 
skatinančios intervencijos, lipimą laiptais skatinančios intervencijos, konsultavimo, mokymo, 
informavimo intervencijos ir fizinius pratimus skatinančios intervencijos. 

Atliekant ekonominio efektyvumo tyrimą vadovautasi Kardifo universiteto mokslininkų parengta 
paieškos strategija. Paieška atlikta NHS EED, HEED ir EconLit duomenų bazėse. Straipsnių 
metodologinis tikslumas ir kokybė įvertinti naudojant Drummond klausimyną. NICE Visuomenės 
sveikatos gairių Nr. 13 straipsnių sąrašas papildytas 8 publikacijomis. 

 

Intervencijų veiksmingumo įrodymai 

1. Darbuotojų nueinamų žingsnių skaičių per dieną ir bendrą fizinį aktyvumą didina vaikščiojimo 
skatinimo intervencijos kai taikomas kasdienių įrašų registravimas dienoraščiuose arba interneto 
programose, naudojami žingsniamačiai, taikomas informavimas, išsikeliamas žingsnių skaičiaus 

  

 
 

 
 



   
  
didinimo tikslas. Vaikščiojimo skatinimo intervencijos veiksmingesnės mažiau fiziškai aktyviems 
darbuotojams. 

2. Viešojo sektoriaus darbo vietose atliktu tyrimu nustatyta, kad aktyvios kelionės į darbą 
intervencija, naudojant dalomuosius leidinius apie sveikatą, gali padidinti didesnes pajamas gaunančių 
darbuotojų moterų vaikščiojimą į darbą pėsčiomis. 

3. Lipimo laiptais darbe skatinimas, naudojant plakatus, ženklus prie laiptų ir lifto, gali padidinti 
darbuotojų, kurie naudojasi laiptais, skaičių, tačiau šių priemonių taikymo veiksmingumas yra 
trumpalaikis. 

4. Specialistų konsultacijos darbo vietoje turi teigiamą poveikį darbuotojų fizinio aktyvumo 
padidėjimui tiek darbo metu, tiek laisvalaikiu. Vienu tyrimu įrodyta, kad informavimo intervencija ir 
santykinai neintensyvus tridešimties minučių per mėnesį grupinis darbuotojų mokymas gali padidinti 
fizinį aktyvumą.  

5. Specialistų, apmokytų kolegų ar darbuotojų vedami fizinių pratimų užsiėmimai didina 
darbuotojų fizinį aktyvumą bei subjektyvią fizinę gerovę. 

 
Ekonominio efektyvumas 
1. Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos 1 proc. veiksmingumas viešojo 

valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo sektoriuje sumažintų darbdavio išlaidas 5 239,2 
Lt. Finansinės ir draudimo veiklos bei apdirbamosios gamybos sektoriuje atitinkamai – 6 684,8 Lt ir 9 
772,1 Lt. Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos 50 proc. veiksmingumas viešojo 
valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo sektoriuje sumažintų darbdavio išlaidas 261 
960,0 Lt, finansinės ir draudimo veiklos sektoriuje ir apdirbamosios gamybos sektoriuje atitinkamai – 
334 240,0 Lt ir 488 607,0 Lt. 

2. Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos 50 proc. veiksmingumas viešojo 
valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo sektoriuje, finansinės ir draudimo veiklos 
sektoriuje padengtų darbdavio išlaidas fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijai. 
Intervencijos 20 proc. veiksmingumas apdirbamosios gamybos sektoriuje padengtų darbdavio išlaidas 
fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijai. 
 
Daugiau informacijos suteiks dr. Birutė Pajarskienė tel.: (8 5) 212 2817 arba el.paštu:  
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