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Kodėl svarbu apie tai kalbėti?
 Su nutukimu siejami lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksniai, kurie vienodai veikia
tiek suaugusius, tiek ir vaikus. Vaikų nutukimas sietinas su širdies ir kraujagyslių
ligomis, patvirtina daug įvairių studijų.
 Nutukusį vaiką lydi įvairios gretutinės ligos, kurios per kelis jo gyvenimo
dešimtmečius reikšmingai padidina rizikos veiksnių poveikį jo sergamumui.
 Nutukimas daro reikšmingą neigiamą įtaką bendrai vaiko ar paauglio psichologinei
būsenai. Tai apima: depresiją (nors nutukimas tiesiogiai depresijos neįtakoja),
patyčias dėl didelio svorio, dalinę socialinę izoliaciją ir diskriminaciją ir kt. O tai,
savo ruožtu, neigiamai įtakoja nutukusio vaiko savivertę ir savo kūno suvokimą.
 Kadangi nutukimas vaikystėje dažnai pereina į nutukimą sulaukus pilnametystės,
vaikų antsvorio ir nutukimo padidėjimas yra vienas pagrindinių neigiamų
suaugusiųjų nutukimo epidemijos veiksnių. Taigi lygiagrečiai su pasauliniu vaikų
antsvorio ir nutukimo plitimu, reikšmingai kyla suaugusiųjų nutukimo lygis.

Antsvoris, nutukimas – problema visame pasaulyje
Per didelis kūno svoris yra vienas
rimčiausių visuomenės sveikatos
iššūkių XXI amžiuje.

Vaikų antsvorio ir nutukimo
paplitimas sparčiai didėja visame
pasaulyje, įskaitant ir Europos šalis

Vaikų ir paauglių nutukimo
paplitimo didėjimo tendencija
išsivysčiusiose šalyse, ypač kelia
nerimą

Nutukimo paplitimas kasmet didėja
ir šiuo metu yra 10 kartų didesnis
negu buvo 1970 metais.

Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų būklės vertinimasskiriasi (I)
 Lietuvoje nėra vaikų KMI vertinimo normatyvų (jas turi tik kelios šalys), todėl
jų antsvorį bei nutukimą rekomenduojama vertinti pagal tarptautinius KMI
vertinimo standartus.
 Lietuvoje, vertinant vaiko fizinę raidą, nustatant antsvorį ar nutukimą, taikomas
procentilinis metodas, tai yra svorio ir ūgio procentilinės diagramos.
 Šis metodas rodo ne tik rodiklio pasiskirstymą populiacijoje, bet ir individualaus
rodiklio padėtį joje, be to, rodo pokyčius su amžiumi.

 Suaugusiems kūno masės indeksas (KMI): KMI = kūno svoris (kg) / ūgis (m2 )
vertinamas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pasiūlyta KMI
klasifikacija.

Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų būklės vertinimasskiriasi (II)
Vaikų ir paauglių būklei vertinti dažniausiai rekomenduojami šie pagrindiniai
tarptautiniai standartai:

1) PSO rekomenduojamos KMI procentilių kreivės, sudarytos remiantis JAV
Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis (angl. Centers for Disease
Control and Prevention – CDC)
2) Tarptautinės kovos su nutukimu darbo grupės (IOTF) pasiūlytos KMI ribinės
vertės;
3) 2006–2007 m. PSO paskelbti tarptautiniai vaikų augimo vertinimo standartai.

Iššūkiai, atliekant analizę
Vaikų antsvorio, nutukimo paplitimą bei palyginimą tarp šalių sudėtinga , nes:
1. Metodologinės problemos apibrėžiant antsvorį, nutukimą ir liesumą, nes
nėra aiškių ir vieningų KMI vertinimo ribinių verčių (jos yra skirtingos
IOTF, PSO, CDC ir kt. vertinimo metodikos).
2. Pristatant duomenis, paplitimas pateikiamas skirtinguose amžiaus grupių
intervaluose. Vieni autoriai pristato objektyvių antropometrinių tyrimų
duomenis, kiti – subjektyvių.
3. Nepakanka duomenų, atspindinčių demografinius, kultūrinius, socialinius ir
ekonominius gyventojų rodiklius

4. Sunku gauti duomenis apie 18- 29 metų amžiaus jaunimą

Antsvorio ir nutukimo paplitimas kitose šalyse (I)
7–11 m. amžiaus vaikų grupėje:
 didžiausias antsvorio ir nutukimo paplitimas buvo nustatytas Ispanijoje,
Portugalijoje, Italijoje, Maltoje –apie 30 proc.;
 Anglijoje, Airijoje, Švedijoje ir Graikijoje –viršijo 20 proc.;
 Prancūzijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Danijoje –
apie 10–20 proc.
Paauglių (13–17 m. amžiaus) grupėje didžiausias antsvorio ir nutukimo paplitimas
buvo Ispanijoje, Graikijoje, Anglijoje, Italijoje, Bulgarijoje ir Airijoje – viršijo 20 proc.
JAV Nacionalinio sveikatos ir mitybos tyrimo duomenimis, nutukusių vaikų 2007–
2008 m.
 2–5 m. amžiaus grupėje buvo 10 proc.,
 6–11 m.–20 proc.,
 12–19 m. –18 proc.
JAV vaikų antsvoris ir nutukimas yra didžiausias tarp visų šalių pasaulyje.

Antsvorio ir nutukimo paplitimas kitose šalyse (II)
Jungtinėje Karalystėje nuo 1974 metų stabiliai didėjo
antsvorio paplitimas:
 tarp 5–10 m. mergaičių antsvorio paplitimas padidėjo nuo 9
proc. 1974 m. iki 23 proc. 2002–2003 m.;
 tarp berniukų – atitinkamai nuo 7 iki 17 proc.
Kaip skelbiama, paskutiniais metais Jungtinėje Karalystėje
mokyklinio amžiaus vaikų antsvorio ir nutukimo paplitimas
nebedidėja

Antsvorio ir nutukimo paplitimas kitose šalyse
(III)
Lenkijoje, remiantis Europos vaikų nutukimo grupės protokolu,
buvo atliktas 7–9 m. amžiaus vaikų tyrimas, kurio metu objektyviai
buvo matuojamas vaikų ūgis ir svoris. Mitybos būklė įvertinta pagal
IOTF kriterijus.
• Ištyrus 2916 vaikų nustatyta, kad turinčių antsvorio berniukų ir
mergaičių buvo 12 proc., nutukusių – 4 proc.

Antsvorio ir nutukimo paplitimas kitose šalyse (V)
Tiriant STUDENTŲ kūno masės indeksą skirtingose šalyse, nustatyta, kad 70-80
proc. studentų turi normalų kūno masės indeksą.
Priklausomai nuo šalies, vidutiniškai penktadalis studentų turi antsvorį.
 Lenkijoje normalų KMI turėjo 74 proc. merginų ir 68 proc. vaikinų
 Kroatijoje daugumos studentų (81 proc.) KMI normalus, tik 4 proc. studenčių ir
22 proc. vaikinų turėjo antsvorį.
 Švedijoje antsvorį turėjo 10 proc. studenčių ir 22 proc. studentų
 Serbijoje 76 proc. studentų KMI buvo normalus ir 12 proc. turėjo antsvorį.
 Graikijoje 32 proc. vaikinų ir 8 proc. merginų, turėjo antsvorį, o nutukusių buvo
atitinkamai 6 ir 2 proc. studentų.
 Švedijoje 30 proc. vaikinų ir 13 proc. merginų turėjo antsvorį ar buvo nutukę.
 Rusijoje matomas didelis studentų nepakankamo kūno svorio paplitimas –
36 proc. turi per mažą KMI.

Antsvorio ir nutukimo paplitimas kitose šalyse (IV)
Kas ketveri metai (1994,1998, 2002, 2006, 2010) vykdomas 11, 13 ir 15 m. moksleivių
sveikatos ir gyvensenos tyrimas (HBSC), kuriame dalyvauja ir Lietuva.
Anketoje paaugliai turi nurodyti savo ūgį ir svorį.
2005–2006 m. HBSC tyrimo duomenimis didžiausias antsvorio, įskaitant nutukimą,
paplitimas buvo stebėtas :
• JAV –29 proc.;
• Italijoje –18 proc.,
• Graikijoje –18 proc.,
• Ispanijoje –17 proc.
Didžiausi nutukimo procentai stebėti :
• JAV 9 proc. ir Kanadoje 5 proc.

Mažiausias antsvorio, įskaitant nutukimą paplitimas stebėtas:
Lietuvoje, Latvijoje ir Ukrainoje, atitinkamai 7, 7 ir 8,0 proc.,
Mažiausias nutukimo paplitimas
Slovakijoje, Ukrainoje –0,8 proc.; Šveicarijoje, Rusijoje, Latvijoje, Lietuvoje –0,9 proc.

Antsvorio ir nutukimo paplitimas Lietuvoje
2010 m. HBSC tyrimo duomenimis, atliekant tarptautinius
palyginimus pagal antsvorio, įskaitant nutukimą, paplitimą:
 11 m. Lietuvos mokiniai buvo 26 vietoje iš 39 tyrime
dalyvavusių šalių (per didelio svorio berniukų nustatyta 16 proc.,
mergaičių –10 proc.).
 13 m. amžiaus grupėje antsvorio ir nutukimo paplitimas tarp
berniukų ir mergaičių buvo atitinkamai 13 ir 8 proc.,
 15 m. amžiaus grupėje antsvorio ir nutukimo paplitimas tarp
Lietuvos paauglių buvo vienas mažiausių iš visų 22 tyrime
dalyvavusių šalių (per didelio svorio berniukų nustatyta 13 proc.,
mergaičių – 5 proc.) .

Antsvorio ir nutukimo paplitimas Lietuvoje
1985, 2000 ir 2002 m. Vilniaus universiteto mokslininkai. atliko vaikų ir paauglių fizinės
būklės tyrimus..

 Antsvorio ir nutukimo paplitimas buvo
mažesnis tarp vyresnių mergaičių (1418 m.), lyginant su vyresniais
berniukais (15-18 m.).
 7–13 m. mergaičių antsvorio
paplitimas:
1985 m. buvo 5,8 proc.;
2000 m.–7,3;
2002 m. –5,2 proc.
 Nutukimo paplitimas buvo nedidelis:
1985 m. –1,0 proc.;
2000 m. – 1,1;
2002 m. – 0,8 proc.

 Tarp 7-14 m. amžiaus berniukų
antsvorio paplitimas:
1985 m. buvo 7,1;
2000 m. –7,2;
2002 m.–7,3proc.
Nutukimo paplitimas tarp
jaunesniojo mokyklinio amžiaus
berniukų:
1985 m. buvo 1,1,
2000 m. –1,7;
2002 m. –1,4 proc.

Antsvorio ir nutukimo paplitimas Lietuvoje

LSMU 2008 ir 2013 m. tyrimų duomenys rodo, jog beveik
pasivijome Europos vaikų antsvorio, įskaitant nutukimą,
vidurkį, kai kas penktas vaikas yra per didelio svorio

Antsvorio ir nutukimo paplitimas Lietuvoje
2015 m. Vilniaus universitetas ištyrė studentų KMI ir nustatė:
 normalų kūno svorį turi didžioji dalis studentų (78,5 proc.),
 antsvorį (KMI 25,0–29,9) – beveik kas dešimtas studentas (9,3
proc.),
 nepakankamą svorį – 11,4 proc. studentų
 antsvorį turi gerokai daugiau vaikinų (19 proc.) nei merginų (4,5
proc.)
 nepakankamą kūno svorį turi daug daugiau merginų (16,2 proc.)
nei vaikinų (1,7
 proc.)

Remiantis kitų tyrimų duomenimis

Antsvorio ir nutukimo paplitimas Europoje ir
pasaulyje yra skirtingas, bet palaipsniui didėjantis.

Klaipėdos miesto vaikų ir jaunimo kūno
masės indeksas
• Duomenys apie vaikų sveikatos būklę gaunami iš statistinės
apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“
(toliau – Vaiko sveikatos pažymėjimas), patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a
„Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 338).
• Kasmet šeimos gydytojo užpildytas Vaiko sveikatos pažymėjimas
turi būti pristatomas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Pasitikrinusiųjų vaikų pasiskirstymas pagal KMI ir vaikų
lankomas įstaigas 2014 m. (proc.)

Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Pasitikrinusiųjų vaikų pasiskirstymas pagal KMI ir vaikų
grupes 2014 m. (proc.)

Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Pasitikrinusiųjų mokinių pasiskirstymas pagal KMI ir klasių
grupes 2014 m. (proc.)
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Šaltinis: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
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Pasitikrinusiųjų mokinių pasiskirstymas pagal kūno masės indekso
įvertinimą 2009–2014 m. (proc.)
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Pasitikrinusiųjų mokinių, lankančių profesines mokyklas,
pasiskirstymas pagal kūno masės indekso įvertinimą (proc.) 2014
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Kas numatoma ateityje?
HI, įgyvendindamas projekto „Vaikų sveikatos
stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam
vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam
sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir
įgyvendinimas“ jau kitais metais pristatys
vaikų sveikatos stebėsenos IS

Vaikų sveikatos stebėsenos IS


Vienas pagrindinių informacinės sistemos uždavinių
buvo sukurti palankią aplinką visoms naudotojų
grupėms, nepriklausomai nuo to, ar gaunami neapdoroti
populiaciniai duomenys, ar reikia jau apskaičiuotų
rodiklių interpretacijos.

Ateityje bus lengviau suprasti statistinę informaciją
ir ją taikyti, neapribojant galimybių naudotis išsamia
duomenų baze, siekiant įvardinti aktualias problemas ir
rasti pagrįstus sprendimus.

14- 29
metų jaunimui

Nauja !!!

Jaunimui palankios sveikatos
priežiūros paslaugos Klaipėdoje
Koordinacinio centro veikla, siekiant sumažinti antsvorio ir nutukimo
neigiamą poveikį sveikatai
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