
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

Lietuvos savivaldybių administracijoms 2022-02- Nr. (                    ) 10-

DĖL  SUAUGUSIŲJŲ  GYVENSENOS  STEBĖSENOS  TYRIMO  VYKDYMO
SAVIVALDYBĖSE

Informuojame, kad šių metų balandžio–birželio mėnesiais visose Lietuvos savivaldybėse
bus vykdomas antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas (toliau – tyrimas). Kiekvienoje
savivaldybėje  bus  apklausiami  atsitiktiniu  būdu atrinkti  18 metų ir  vyresni  gyventojai.   Tyrimą
organizuoja  ir  vykdo  savivaldybę  aptarnaujantys  visuomenės  sveikatos  biuro  specialistai,
koordinuoja – Higienos institutas.

Gyvensenos tyrimai savivaldybėse atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos  ministro  2003  m.  rugpjūčio  11  d.  įsakymu  Nr.  V-488  „Dėl  Bendrųjų  savivaldybių
visuomenės  sveikatos  stebėsenos  nuostatų  patvirtinimo“,  kuriame  nustatyta,  kad  savivaldybės
visuomenės sveikatos biurai pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus ne rečiau
nei  kas  4  metus  atlieka  savivaldybės  gyventojų  gyvensenos  stebėsenos  tyrimus.  Pirmą  kartą
suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas Lietuvos savivaldybėse atliktas 2018 m., mokyklinio
amžiaus vaikų tyrimas atliktas 2 kartus – 2016 ir 2020 m.

Periodiškai vykdoma standartizuota suaugusiųjų gyvensenos stebėsena suteikia galimybę
kaupti  duomenis  apie  Lietuvos  suaugusių  gyventojų  gyvensenos  įpročius,  palyginti  gyvensenos
rodiklius tiek savivaldos, tiek tarptautiniu lygmeniu, leidžia stebėti pokyčius ir tikslingai planuoti ir
vykdyti prevencines priemones.

Suaugusiųjų  gyvensenos  tyrimo  klausimynas,  metodika  ir  ankstesnių  tyrimų  rezultatai
paskelbti  Higienos  instituto  tinklalapyje  adresu  https://www.hi.lt/lt/gyvensenos-stebesena.html.
Gyventojų apklausa yra anoniminė, duomenys bus naudojami tik apibendrinti kartu su kitų dalyvių
atsakymais.

Prašome pasidalinti informacija apie šį tyrimą savivaldybėje, siekiant, kad apie planuojamą
tyrimo duomenų rinkimą sužinotų kuo daugiau savivaldybės gyventojų.

Daugiau  informacijos  apie  gyvensenos tyrimų vykdymą gali  suteikti  Higienos instituto
Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Greta
Makauskaitė, el. paštu gyvensena@hi.lt arba tel. (8 5) 261 4184.

Dėkojame už bendradarbiavimą.
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