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PRATARMĖ

Šiandien Lietuvoje daug kalbama apie sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą, holistinį po-
žiūrį į žmogaus sveikatą, apie lėtinių neinfekcinių ligų plitimą ir fizinio aktyvumo būtinybę. 
Knygynuose ir internete gausu literatūros apie sveiką gyvenseną, įvairias fizinio aktyvumo 
formas ir rūšis, tačiau rimtos, moksliniais tyrimais pagrįstos literatūros apie sveikatą stipri-
nantį fizinį aktyvumą darbo vietoje lietuvių kalba beveik nėra. Tiesa, internete gausu „stebu-
klingų“ pratimų protinį darbą dirbantiems (biurų) darbuotojams, bet jie niekuo nepagrįsti 
ir nekompensuoja 2 pagrindinių neigiamų sveikatos veiksnių: ilgo laiko, praleidžiamo 
sėdint, ir mažo darbuotojų bendrojo fizinio aktyvumo lygio. Dauguma siūlomų pratimų 
yra įmantrūs pagalbiniai raumenų tempimo pratimai, kurie turėtų būti atliekami po reikia-
mo raumenų apšilimo – po treniruotės, pramankštos ar dinaminių pratimų serijos. Be to, 
šie pratimai specialistų priskiriami prie specializuotų mankštų, kurios taikomos pažengu-
siesiems ir tik esant tam tikriems susirgimams ar jų prevencijai arba intensyvių treniruočių 
metu kaip pagalbinė priemonė siekiant padidinti raumenų elastingumą. Todėl šios užsienio 
šalių ir Lietuvos mokslinės literatūros apžvalgos autorius viliasi, kad profesinės sveikatos ir 
saugos specialistai (jie kartu su darbdaviais tiesiogiai atsakingi už sveikatingumo programų 
planavimą ir vykdymą), visuomenės sveikatos specialistai, sveikatos renginių organizato-
riai ir savivaldybių specialistai iš jos gaus bent kiek naudos, pasistengs žengti koja kojon 
su naujausiomis fizinio aktyvumo žiniomis, taps aktyviais fizinio aktyvumo propaguotojais 
bei organizatoriais darbo vietose ir patys rodys pavyzdį. Ši apžvalga padės jiems ben-
dradarbiauti su įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis rengiant fizinio aktyvumo 
intervencijas ar programas ir įgyvendinant praktines fizinio aktyvumo veiklas. Užsie-
nio stambiosios įmonės, įstaigos ar tarptautinės korporacijos jau daugelį metų vykdo 
aktyvias darbuotojų sveikatos programas, todėl būtina pasinaudoti labiau patyrusių 
ir įgudusių užsienio kolegų praktine ir teorine patirtimi. Organizuodami šias veiklas 
visuomenės sveikatos specialistai privalo pasitelkti specialistus praktikus, turinčius 
tinkamą kvalifikaciją bei kompetencijas, nes visuomenės sveikatos specialistų išsila-
vinimas nesuteikia galimybės vesti praktinių mankštų ar treniruočių, tokio pobūdžio 
veiklos jų licencijose nėra numatytos.
Kiekvienas šios apžvalginės metodinės medžiagos skyrius skirtas konkretiems sveikos ir sau-
gios darbo vietos įrengimo bei fizinio aktyvumo skatinimo ar praktinio taikymo aspektams 
išanalizuoti, pateikiant mokslinių straipsnių ar pasaulyje veikiančių praktinių programų api-
bendrinimus. Pirmieji 3 skyriai skirti bendriesiems dirbančių suaugusių asmenų sveikatos 
aspektams – jie yra pamatiniai ir globalūs, todėl pravartu juos žinoti. Kiti skyriai sudaryti iš 
praktikoje vykdomų sveikatinimo programų pavyzdžių ir jų analizės mokslo publikacijose. 
Svarbiausi teiginiai ar rekomendacijos yra išskirti paryškintuoju šriftu. Esminiai praktiniai 
fizinio aktyvumo darbe aspektai, kuriuos rekomenduojama taikyti Lietuvoje, yra įrėminti ir 
išskirti pasviruoju šriftu. 
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ĮVADAS

Per pastaruosius 50–100 metų, pasitelkusi intelektą ir moderniąsias technologijas, žmonija 
mechanizavo daugelį gamybos, gavybos, žemės ūkio ir kitų procesų, todėl suaugusių žmo-
nių profesinėje veikloje lieka vis mažiau fizinio aktyvumo [1, 2, 3, 4, 5, 6 ir kt.]. Neišven-
giamas, nuolatinis bendrojo fizinio aktyvumo mažėjimas turi didelę reikšmę suaugusių ir 
pagyvenusių žmonių sveikatai [18, 19, 20 ir kt.]. Kaip mažėja fizinių veiklų darbe privačiame 
sektoriuje, grafiškai iliustruoja Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokslininkų tyrimas, kurio 
duomenys pateikiami diagramoje (žr. 1 pav.). Nėra abejonių, kad panašūs pokyčiai vyksta ir 
kitose ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, tačiau rimtų ilgalaikių mokslinių tyrimų šia tema 
yra nedaug.

1 pav. Diagramoje vaizduojama, kaip ilgainiui reikšmingai sumažėjo vidutinio intensyvumo veiklų 
ir padaugėjo mažo intensyvumo veiklų bei sėdimo darbo (X ašyje rodomas tiriamasis laikotarpis,  
Y ašyje – procentais išreikštas privataus sektoriaus darbuotojų skaičius). Šaltinis: Church T. S., Thomas 
D. M., et al. 2011 [413].

Mažas fizinis aktyvumas darbe, daug laiko, praleidžiamo sėdint, nepatogi, statinė, neer-
gonomiška ar nenatūrali kūno padėtis sėdint, stovint ar atliekant būtinus darbo procese 
judesius kartu su kitais rizikos veiksniais (dideliu darbo tempu ir krūviu, ilgalaikiu stresu, 
viršvalandžiais, rūkymu ir kt.) reikšmingai padidina riziką susirgti įvairiomis lėtinėmis ne-
infekcinėmis ligomis [5, 7, 8, 9, 140, 141 ir kt.]. Užsienio šalyse yra sukurta bei įgyvendinta 
praktinių programų ir atlikta mokslinių tyrimų apie suaugusių asmenų fizinio aktyvumo ska-
tinimą, tačiau tarp jų dominuoja moksliniai tyrimai, skirti suaugusių asmenų fizinio aktyvu-
mo skatinimui darbo vietoje ir sveikatos sistemoje [10, 11, 12, 13, 14, 15 ir kt.]. 
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Bendrasis žmogaus fizinis aktyvumas matuojamas sudedant visą fizinį aktyvumą, vykstantį  
4 gyvenimo sferose: 1) laisvalaikio, 2) profesinėje (jei asmuo dirba), 3) namų ruošos ar ūkio,  
4) mobilumo (arba transporto). Taip pat pridedamas sportas, kuris gali būti profesionalus, mėgė-
jiškas ar laisvalaikio. Siekiant ilgalaikių, reikšmingų rezultatų sveikatai, fizinio aktyvumo skati-
nimas ir įgyvendinimas privalo būti vykdomas visose šiose srityse, atsižvelgiant į konkre-
čias šalies, regiono, rajono, vietos bendruomenės ar darbovietės aplinkybes ir efektyviai 
panaudojant socialinį ekologinį skatinimo modelį [111, 316, 409, 487 ir kt.]. 
Šioje literatūros apžvalgoje rašoma tik apie bendrąsias protinio (intelektinio, sėdimo) darbo 
fizinio aktyvumo gaires ir pateikiama konkrečių pavyzdžių, kaip sumažinti neigiamą ilga-
laikio sėdėjimo poveikį darbuotojų sveikatai. Siekiama parodyti, kokia didelė efektyvių 
fizinių veiklų darbo vietose įvairovė jau ne vieną dešimtmetį yra taikoma ekonomiškai bei 
socialiai pažengusiose pasaulio šalyse. Absoliuti dauguma šių gerosios praktikos pavyzdžių 
gali būti taikoma ir Lietuvos įmonėse bei įstaigose.

Kompleksinis rūpinimasis darbuotojų sveikata
 
Darbe suaugę žmonės praleidžia didžiąją savo gyvenimo dalį. Akivaizdu, kad įvairūs su 
darbu susiję veiksniai daro didelę įtaką darbuotojų sveikatai ir darbinei veiklai. Darbuotojų 
sveikatos stiprinimas, saugios ir patogios darbo vietos sukūrimas, žalingų sveikatai veiksnių 
atsisakymas, ligų profilaktika daro teigiamą įtaką gyventojų sveikatai bei įmonių, įstaigų 
ir organizacijų darbui. Nesveikos ir nesaugios darbo vietos ilgalaikės pasekmės jau seniai 
įvardytos ir aprašytos mokslo publikacijose, apskaičiuoti ir galimi nuostoliai: padidėjęs lai-
kinas nedarbingumas (dėl nelaimingų atsitikimų, funkcinių sutrikimų ir ligų), pravaikštos, 
padidėjęs traumatizmas darbe, sumažėjęs darbo našumas ir atliekamo darbo kokybė, pre-
zenteizmas, didelė darbuotojų kaita (padidėja išlaidos personalo apmokymui), sumažėjęs 
pasitenkinimas darbu ir lojalumas kompanijai, įvairaus pobūdžio konfliktai darbe ir t. t.  
[10, 12, 27, 28, 30, 460 ir kt.]. Prezenteizmas – tai darbuotojų produktyvumo sumažėjimas 
darbe ir (ar) darbuotojų produktyvumo sumažėjimas prieš ir po laikotarpio, kuriuo darbuo-
tojas nedirbo dėl sveikatos problemų [12, 460, 469]. Prezenteizmas yra situacija, kai dar-
buotojas praleidžia darbo vietoje daugiau laiko, negu nustato darbo sutarties sąlygos, bet 
darbo rezultatas nėra didelis.
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2 pav. Iš darbuotojų sveikatai ir saugai skirto Pasaulio sveikatos organizacijos dokumento (2010) 
[161] adaptuotoje schemoje pavaizduota, kaip nesveika ir (ar) nesaugi darbo vieta ilgainiui paveikia 
darbuotojus, jų fizinę bei psichinę sveikatą ir patį verslą.

Moksliniuose straipsniuose dažniausiai analizuojamas toks susirgusių darbuotojų elgesys, 
kai bijodami prarasti darbą jie ir sirgdami eina į darbą, tačiau dėl blogos savijautos dirba ne 
taip efektyviai nei įprastai [12, 470]. Darbuotojų nedarbingumas ir prezenteizmas yra ben-
dro sudėtingo, tęstinio proceso, kuriame darbuotojai laikui bėgant pereina iš vienos būklės 
į kitą, dalis [5].
Tai daugelio skirtingų veiksnių sukuriama problema, kurią išspręsti nėra paprasta. Pasaulio svei-
katos organizacijos (toliau – PSO) schemoje (žr. 2 pav.) rodoma, kaip darbo vietos saugumas 
ir bendra aplinka gali neigiamai paveikti darbuotojus ir patį verslą [161]. Pirmieji moksliniai 
straipsniai apie darbuotojų sveikatą ir saugumą darbe pasirodė jau 17–18 a. [32, 33]. Moder-
ni, ištobulinta 21 amžiaus sveikatos stiprinimo ir sveikatos saugos darbe veikla plačiai paplitusi 
Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, JAV, Kanadoje ir kitose ekonomiškai iš-
sivysčiusiose šalyse. „Sveiki darbuotojai – sveikose darbo vietose“ – tokiu pamatiniu prin-
cipu vadovaujasi Europos sveikatos stiprinimo darbe tinklas (angl. The European network for 
workplace health promotion), įkurtas 1996 m. [34]. Tinklo įkūrimą inicijavo ir jo veiklą nuolatos 
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remia Europos Komisija, finansuojanti tinklo narių vykdomus projektus per Europos Sąjungos 
visuomenės sveikatos veiksmų programą. Tiesiogiai darbuotojų sauga ir sveikata darbe užsiima 
Europos Sąjungos saugos ir sveikatos darbe agentūra (toliau – EU-OSHA), priklausanti pa-

sauliniam OSHA tinklui.

3 pav. PSO rekomenduojamas sveikos darbo vietos modelis, tinkamas fizinio aktyvumo darbo vie-
toje skatinimui. Schema modifikuota iš: „WHO healthy workplace framework and model: background 
and supporting literature and practices“ 2010 [161].

PSO ir Pasaulio ekonomikos forumas dar 2008 m. patvirtino, kad darbo vieta yra ideali 
vieta įgyvendinti įvairias sveikatos programas siekiant sumažinti nutukimo, diabeto 
ir širdies bei kraujagyslių ligų ir kt. rizikos veiksnius, nes vienu metu galima pasiekti 
daug suaugusių darbingo amžiaus asmenų [377, 423 ir kt.]. 
2010 m. PSO pasiūlė darbo vietą kaip prioritetinę sveikatos skatinimo ir stiprinimo plat-
formą, o bendras įsipareigojimas skatinti sveikatos stiprinimą darbo vietoje buvo įvardytas 
kaip visiems siektinas etinis įsipareigojimas (žr. 3 pav.) [161]. Fizinis aktyvumas šiame do-
kumente įvardytas kaip neatsiejama sveikatos stiprinimo darbo vietoje dalis. Patei-
kiami įrodymai, kad sveikatos stiprinimas pagerina darbingumą ir darbo rezultatus [12, 39, 
161, 281, 396 ir kt.], todėl solidus ir atsakingas verslas nemažai investuoja, kad darbuotojai 
būtų psichiškai bei fiziškai sveiki ir kad būtų nuolatos rūpinamasi jų sveikata bei saugumu. 
Sveikatos stiprinimas darbe vykdomas bendromis savininkų, darbdavių ir įmonių adminis-
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tracijos, darbuotojų, profesinių sąjungų, įvairių sričių specialistų, įstatymų leidėjų ir visuo-
menės pastangomis. Modernioji sveikatos stiprinimo darbe koncepcija (fizinės ir psi-
chinės sveikatos visuma) sujungia įvairius veiksnius: darbo ir poilsio organizavimą bei 
planavimą, darbuotojų sveikatos stiprinimą bei palaikymą įvairiausiomis programo-
mis (ne tik mankštomis ar pratimais), darbo aplinkos ir procesų tobulinimą ir pan. Šias 
sritis jungia jau praktiškai veikiantis, pasiteisinęs kompleksinis sveikatos ir saugumo 
darbe modelis (žr. 3 pav.) [12, 31, 35, 53, 57, 283]. 

Modernios, šiuolaikiškos sveikatos stiprinimo darbo vietoje veiklos sritys yra šios [12, 31, 35, 
36, 37, 377, 423 ir kt.]: 
 • sveikatos tikrinimas prieš priimant į darbą ir reguliarus profilaktinis darbuotojų 

sveikatos tikrinimas (arterinio kraujo spaudimo matavimas, lipoproteinų ir gliu-
kozės lygio kraujyje nustatymas, streso hormonų lygio nustatymas, kūno audinių 
sudėties analizė ir kt.) bei įvairių kitų medicinos paslaugų teikimas; 

 • kokybiška, įvairiapusė apsauga nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo vietoje;
 • kenksmingų sveikatai veiksnių šalinimas ar jų poveikio minimizavimas, tinkamas 

darbo vietos įrengimas ir galimų infekcijų kontrolė;
 • nuoseklus naudingų sveikos gyvensenos įpročių ugdymas;
 • sveikatai žalingų įpročių prevencijos programos;
 • įvairių sveikatos ugdymo paslaugų (bendrojo pobūdžio treniruočių ar speciali-

zuotų mankštų, masažų, asmeninių specialistų konsultacijų, sveikos mitybos, 
nuovargio ir streso mažinimo programų, relaksacijos užsiėmimų ir t. t.) teikimas;

 • kompleksinių sveikatos programų taikymas ir pan.

Sveikatos stiprinimo darbe koncepcija apima ne tik gyvensenos ir specifinius su darbu su-
sijusius veiksnius, galinčius paveikti darbuotojų sveikatą, bet ir daug dėmesio skiria va-
dybai, rinkodarai bei administravimui [12, 34, 35, 81, 228, 303 ir kt.] – darbuotojų pro-
duktyvumą bei sveikatą saugantiems ir palaikantiems šiuolaikiniams vadybos principams 
ir metodams, įmonės vidinei kultūrai ir jos įvaizdžiui, prestižui, šiuolaikiniams vadovavimo 
principams, užtikrinantiems aktyvų darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje, jų motyvaci-
ją ir atsakomybę, lankstiems ir kiekvienam darbuotojui adaptuotiems darbo organizavimo 
principams ir pan.

Šiuolaikinė protinio (intelektinio) darbo vieta 

Protinis darbas – tai veikla, vykstanti dėl psichinių pažintinių procesų [78]. Protinis darbas 
susijęs su informacijos kaupimu bei apdorojimu, šis procesas reikalauja daugiausia sensori-
nio aparato įtampos, atminties, dėmesio ir mąstymo [29]. J. Warner‘io teigimu, nors darbas 
skirstomas į protinį ir fizinį, tačiau nubrėžti aiškią ribą tarp jų nelengva, nes fizinis darbas 
turi protinio darbo komponentų, o protinis – fizinio darbo elementų [79]. Remiantis „Tarp-
tautinių žodžių žodyne“ pateiktu žodžio „intelektualus“ apibrėžimu galima teigti, kad inte-
lektinis ir protinis darbas yra sinonimai, tačiau šie terminai įvairių autorių gali būti vartojami 
nevienodame kontekste. Daugelyje senesnių literatūros šaltinių protinio darbo sąvoka 



11

vartojama kaip intelektinio darbo sinonimas [29, 78, 79 ir kt.]. Kai kurie autoriai išskiria 
tam tikras intelektinio darbo formas pagal konkrečią profesiją, darbo ir vykdomų procesų 
pobūdį: operatorių, valdymo, vadovaujamąjį, kūrybinį, medikų, dėstytojų, studentų ir kt. 
darbą [80], tačiau toks skirstymas jau gerokai pasenęs ir neatitika šiandienos situacijos.
Ekonomikos skaitmeninimas, sparčiai vykdomas ir Lietuvoje, gerokai pakeitė darbo pobūdį 
ir organizavimą visoje Europoje, įskaitant darbo laiką, darbo vietą, informacinių ir ryšių tech-
nologijų (IRT) panaudojimą (pavyzdžiui, nuotolinis darbas (žr. 4 pav.), darbas per platformą, 
IRT grindžiamas mobilusis darbas ir t. t.) ir darbinio užimtumo statuso formas [495, 496]. 
Vadinamoji Pramonė 4.0 paremta tolesniu procesų skaitmeninimu ir užduočių automatiza-
vimu bei IRT integravimu, pavyzdžiui, daiktų internetu (daiktų ir žmonių tarpusavio ryšys 
per ryšių tinklus), dirbtiniu intelektu (DI), debesų kompiuterija grindžiamomis sistemomis, 
kolaboracine robotika, adityviąja gamyba, didžiųjų duomenų analize bei kibernetinėmis 
ir fizinėmis sistemomis [497]. Šios sistemos sudaro sąlygas naujoms darbo organizavimo 
formoms ir naujiems darbo būdams, kaip antai, išmaniosioms gamykloms ir internetinėms 
platformoms, kuriose žmonės, mašinos ir gaminiai tarpusavyje bendrauja fizinėmis ir virtu-
aliomis priemonėmis [498]. 

4 pav. Kokybiškai įrengta šiuolaikinė nuotolinio darbo vieta. Šaltinis: EU-OSHA dokumentas apie psi-
chosocialinius bei raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų pavojus [494].

Remiantis EU-OSHA prognozių tyrimu [495] ir tęstiniais skaitmeninimo ir darbuotojų saugos 
ir sveikatos (DSS) srities tyrimais [499, 500], skaitmeninimas ir naujos darbo formos poten-
cialiai gali padidinti darbo našumą ir ekonomikos augimą Europoje, tačiau jie taip pat gali 
padidinti socialinę ir sveikatos nelygybę tarp darbuotojų; gali labai padaugėti aukštesnės 
kvalifikacijos darbo vietų (dėl profesijos keitimo ir nuolatinio mokymosi) ir labai sumažė-
ti vidutinės kvalifikacijos darbo vietų. Prognozuojama, kad ateityje keisis darbo pobūdis ir 
darbo vietų pasiskirstymas tarp sektorių, todėl darbo jėga taps įvairesnė ir labiau išsklaidy-
ta, bus dažnai keičiama darbo vieta ir dirbama nuotoliniu būdu. Tai sukels didelių iššūkių: 



12

padidės socialinė izoliacija ir psichosocialinis stresas [495, 497, 501], atsiras tiesioginio ben-
dravimo trūkumas [502], padidės struktūrinė darbo rinkos segmentacija pagal amžių ir lytį 
[496], padaugės vyresnio amžiaus darbuotojų sveikatos sutrikimų, nes vyresni žmonės vis 
aktyviau dalyvaus darbo rinkoje [503, 504], ir t. t. 
Apibūdinant fiziologijos terminais, svarbiausi darbo požymiai yra dirbančio asmens sker-
saruožių raumenų atliekamo darbo intensyvumas ir trukmė bei suvartojamas deguo-
nies ir energijos kiekis. Taigi darbas (darbo vieta), kuriame didžiąją dienos dalį sėdima, 
kartkartėmis atsistojama ir (ar) vaikštoma, dominuoja įvairaus intensyvumo protinis arba 
lengvas fizinis darbas (smulkių įrankių, darbo priemonių kėlimas, nešimas ir pan.), raumenų 
veikloje dominuoja smulkioji motorika, o labai menkai dalyvauja rankų, pečių lanko, kojų 
bei liemens stambieji raumenys, pagal energijos sąnaudas gali būti priskiriamas nejudriai 
gyvensenai arba mažo intensyvumo fizinei veiklai [43]. Nejudri gyvensena (angl. se-
dentary behavior) – tai būdraujančio asmens elgsena sėdint ar gulint, kuriai būdingas 
fizinis pasyvumas, kai energijos išeikvojimas yra mažesnis negu 1,5 MET/s (pavyzdžiui, 
pasyvus sėdėjimas darbe ir namuose, TV žiūrėjimas, darbas kompiuteriu ar kitomis infor-
macinėmis technologijomis, rašymas sėdint, piešimas ar skaitymas gulint ir pan.) [3, 40, 41, 
128, 329 ir kt.]. 
Žodis „budrus, būdraujantis“ šiame apibrėžime vartojamas sąmoningai, nes energijos są-
naudos žmogui miegant yra mažesnės nei 1 MET/s ir priklauso nuo konkretaus žmogaus 
medžiagų apykaitos, svorio, miego fazės ir kt. [129, 329 ir kt.]. Kadangi miegas yra fiziolo-
giškai būtinas, jis nėra priskiriamas prie nejudrios gyvensenos. Būtent sėdimam (protiniam) 
darbui būdingas didelis judėjimo trūkumas, lemiantis įvairias protinį darbą dirbančių žmo-
nių širdies ir kraujagyslių, endokrininės, kaulų ir raumenų sistemų, judamojo aparato bei 
kitas patologijas. Mažo intensyvumo fizinės veiklos metu energijos sąnaudos siekia nuo 1,6 
iki 2,9 MET/s [3, 40, 41 ir kt.].
Šiuolaikinėje protinio (intelektinio) darbo vietoje (įstaigoje, biure, institucijoje ir pan.), kurių 
dauguma įsikūrusios miestuose, darbuotojai daugiau kaip pusę visos darbo dienos (nuo 
50 iki 80 proc.) praleidžia sėdėdami ir tai tapo didele darbuotojų sveikatos problema 
[5, 21, 22, 160, 228 ir kt.]. Užsienio mokslinėje literatūroje šie darbuotojai arba tarnautojai, 
nepriklausomai nuo konkretaus darbo pobūdžio, dažnai apibendrintai vadinami „baltosio-
mis apykaklėmis“ arba biuro darbuotojais [23–25, 45 ir kt.]. 
Kiek laiko praleidžiama darbe pasyviai sėdint, lemia konkretaus žmogaus asmeniniai 
įpročiai, profesija, įmonės ar įstaigos, kurioje dirbama, specifika, darbo pobūdis ir kt. 
Įvairių šalių moksliniai tyrimai atskleidžia, kad dauguma tarnautojų ar protinį darbą dirban-
čių žmonių darbe sėdėdami praleidžia daugiau nei 25 valandas per savaitę, o kai kurių tyri-
mų rezultatai rodo, kad vien darbe sėdima daugiau nei 6–8 valandas per dieną [43, 44, 51, 
52, 160, 329 ir kt.]. Todėl nemaža dalis darbuotojų kenčia nuo įvairaus pobūdžio raumenų 
įtampos bei diskomforto, skausmo ir įvairių lėtinių ligų, kurios gerokai pablogina žmonių 
gyvenimo kokybę, sumažina darbo našumą ir net sutrumpina gyvenimo trukmę [5, 6, 82, 
112, 113, 116 ir kt.]. Viename apžvalginiame straipsnyje nurodoma, kad Korėjos gyventojai 
sėdėdami kasdien praleidžia vidutiniškai 8,3 valandos, o suaugę JAV gyventojai – 7,7 valan-
dos [329].
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Ilgalaikiais moksliniais tyrimais grįstose šiuolaikinėse rekomendacijose dėl protinio darbo 
vietų siūloma neviršyti suminio 4–5 valandų laiko, praleidžiamo sėdint darbe, t. y. siūloma 
sėdint praleisti 50 proc. ar mažiau darbo dienos; patariama bent 2 valandas skirti aktyviam 
stovėjimui, vaikščiojimui ar bet kuriai kitai mažo intensyvumo fizinei veiklai, fiziškai aktyvų 
laiką laipsniškai  didinant iki 4 valandų per dieną; rekomenduojama vengti ilgo sėdėjimo, 
aktyviai, sąmoningai keisti kūno padėtį, po 2 valandų nepertraukiamo sėdėjimo atsikelti ir 
bent 10 minučių pajudėti ir t. t. [7, 114, 120, 310, 329 ir kt.]. 

Beveik visa mokslinė literatūra ir dauguma praktinių fizinio aktyvumo skatinimo pro-
gramų yra skirtos būtent protinio (intelektinio) darbo vietoms. Šių darbo vietų daugė-
ja, jose dirbančių asmenų atliekamos darbo funkcijos yra panašios, todėl šiai profesijų 
grupei skiriamas ypatingas dėmesys. Tokiose darbo vietose darbuotojai didžiąją die-
nos dalį praleidžia pasyviai sėdėdami, todėl net skirtingą protinį (intelektinį) darbą 
dirbančių asmenų bei skirtingų profesijų darbuotojų sveikatos rizikos veiksniai yra 
panašūs. Jie daugelį metų kokybiškai analizuojami moksliniais tyrimais, parenkamos 
adaptuotos ar bendrojo poveikio prevencinės programos: nuovargio ir perdegimo 
darbe mažinimo, nuotaikos ir darbingumo didinimo, raumenų ir kaulų sistemos sutri-
kimų prevencijos, kardiometabolinių veiksnių koregavimo, psichinės sveikatos geri-
nimo, relaksacijos ir kitos programos [7, 67, 172, 287, 308, 375 ir kt.]. 

Sėdimo darbo ir nepakankamo fizinio aktyvumo 
matavimas, vertinimas bei poveikis sveikatai 

Didžioji dalis suaugusio žmogaus paros laiko išnaudojama profesinei veiklai, kurios metu 
daugiausia sėdima, ir įvairiems namų ruošos ar ūkio darbams [51, 52 ir kt.], o didžiuma lais-
valaikio skiriama televizijai, namų kinui, kompiuteriui, socialiniams tinklams, elektroniniams 
žaidimams – tai dar labiau sumažina fizinės veiklos apimtis ir reikšmingai pailgina sėdėjimo 
laiką. Bendrą sėdėjimo laiką pailgina ir sėdėjimas asmeniniame ar visuomeniniame trans-
porte. Galimos dirbančių asmenų fizinio aktyvumo formos ir jų galimas poveikis darbuotojų 
sveikatai vaizduojamas 5 pav. 
Ilgas sėdėjimas neišvengiamai sumažina bendrą fizinio aktyvumo lygį, neįvykdomos mini-
malios fizinio aktyvumo rekomendacijos, gerokai sumažėja sunaudojamos energijos kiekis, 
padidėja antsvorio ir nutukimo rizika, neigiamai veikiamas kraujo lipidų profilis, padidėja 
gliukozės lygio svyravimai, sumažėja raumenų jėga, ištvermė, masė ir apimtis. Ilgas sėdėji-
mas neigiamai veikia laikyseną, mažina bendrą fizinį pajėgumą (nukenčia širdies ir krauja-
gyslių bei kvėpavimo sistemos), didina arterinį kraujo spaudimą ir pablogina bendrąją krau-
jotaką, didina veninės stazės ir venų išsiplėtimo kojose riziką, raumenų ir kaulų sistemos 
susirgimų bei skausmų tikimybę, onkologinių ir endokrininių ligų riziką, padidina stuburo 
tarpslankstelinių diskų apkrovą, neigiamai veikia bendrą darbuotojų savijautą, nuotaiką, 
darbingumą, miegą, lytinį gyvenimą ir t. t. [5–8, 25–28, 44, 50, 80, 321, 403, 412, 486 ir kt.].
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5 pav. Darbuotojų laisvalaikio ir darbo vietos fizinio aktyvumo poveikis jų sveikatai. Adaptuota 
pagal: Sjøgaard G. et al. 2016 [113].

Atkreiptinas dėmesys, kad ilgas (nuolatinis) stovėjimas darbe irgi neigiamai veikia darbuo-
tojų savijautą bei sveikatą: nukenčia kaulų ir raumenų sistema, jaučiamas diskomfortas ar 
skausmas kojose bei apatinėje nugaros dalyje, gali tinti apatinės galūnės ir nukenčia jų veni-
nė sistema, nukenčia nėščiųjų sveikata ar net įvyksta priešlaikinių gimdymų ir t. t. [185–194]. 
Publikuojama vis daugiau mokslinių įrodymų apie neigiamą ilgo sėdėjimo poveikį darbuo-
tojų sveikatai. Pavyzdžiui, 4 valandų, praleistų kasdien sėdint, neigiamas poveikis sveikatai 
gali būti laikomas santykinai mažu, jei šis laikas buvo sukauptas 10 minučių intervalais per 
visą dieną. Tačiau jei jis buvo sukauptas per ištisinį 4 valandų laikotarpį, nepageidaujamų 
pasekmių rizika, reguliariai gyvenant pagal tokį elgsenos modelį, gali būti reikšmingai di-
desnė [7, 116, 120 ir kt.].

Prieš imantis konkrečių praktinių intervencijų ir siekiant tinkamai apibūdinti neigiamą 
nejudrios elgsenos poveikį darbuotojų sveikatai, būtina įvertinti tris svarbius sėdėjimo 
aspektus (žr. 6 pav.): 
1) per dieną sėdint praleidžiamo laiko sumą; 
2) dominuojantį nejudrios gyvensenos modelį (ar sėdima ilgais ar trumpais laiko in-

tervalais); 
3) fiziškai pasyvaus elgesio pobūdį ir kontekstą (kokioje padėtyje, ant ko ir kokio-

mis aplinkybėmis sėdima: automobilyje, ergonominėje kėdėje, ant nepatogaus 
fotelio ar sofos ir kt.) [7, 114, 120, 121, 145, 488 ir kt.].
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6 pav. Su savanoriais atliekami objektyvūs ilgo sėdėjimo neigiamo poveikio matavimai, fiksuojant 
padidėjusią raumenų įtampą, diskomforto jausmą ir skausmą. Nuotrauka iš mokslinio straipsnio: Ba-
ker R., Coenen P., et al. 2018 [448].

Sėdimo darbo trukmės matavimo būdai  yra būtini siekiant įvertinti fizinio aktyvumo pro-
gramų efektą. Jie gali būti įvairūs: savarankiškas darbuotojų anketų ar dienoraščių pildymas; 
profesinis kodavimas naudojant specialias standartines duomenų bazes (funkcionuojančias 
pagal prielaidą, kad poveikį darbuotojo sveikatai ir savijautai galima pagrįstai įvertinti pagal 
tikslų profesijos pavadinimą ir kodą) [378, 379, 380, 389]; objektyvūs matavimai naudojant 
įvairius prietaisus: akcelerometrus, žingsniamačius, inklinometrus, magnetometrus ir kt.) (žr. 
7 pav.) [7, 114, 120, 121, 122, 123]. Nors kai kurie mokslininkai teigia, kad klausimynai yra 
gana patikimi, jie reikšmingai mažiau patikimi palyginti su objektyviais sėdint praleisto laiko 
matavimais. Klausimynais pagrįsti moksliniai duomenys nukenčia nuo atsitiktinių ar sistemi-
nių klaidų, kai darbuotojai netiksliai įsivertina kūno padėtis ir bendrą sėdint praleistą laiką 
bei jo poveikį profesinei veiklai [121, 122, 123 ir kt.]. 
Objektyvios matavimo priemonės paprastai yra įvairūs nedideli prietaisai, nešiojami ant klu-
bų, juosmens, pėdų, šlaunų ar diržo, kišenėje, rankinėje ir pan. Pavyzdžiui, akcelerometrai 
matuoja judėjimą (judesius) ir gali būti naudojami energijos sąnaudoms įvertinti net labai 
mažai judant ar sėdint [124, 125, 130]. Kai kurie iš šių prietaisų gali būti susieti su išmaniųjų 
telefonų (ar kitų asmeninių IRT prietaisų) programomis, kad būtų galima patogiai gauti grįž-
tamąjį ryšį. Šie prietaisai gali būti dėvimi nuo kelių dienų iki kelių savaičių, kad būtų užfik-
suotas ne tik bendras sėdėjimo poveikis, bet ir įvertinta konkreti kūno padėtis sėdint – viso 
sėdėjimo laiko ir atskirai kiekvienos sėdėjimo sesijos. Kartais mokslo tiriamaisiais tikslais 
jutikliai yra įrengiami balduose, jie leidžia nustatyti, kiek laiko sėdima ant kėdės ar stovima 
šalia stalo, ir pan. [126, 127]. 
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Tiek fiziniam aktyvumui įvertinti, tiek praktinių programų įgyvendinimo vertinimui ar ilgo lai-
ko, praleisto sėdint, matavimui ir vertinimui gali būti taikomas subjektyvus duomenų rinki-
mo metodas. Tai savarankiškas anketų (klausimynų, žinynų, kalendorių) pildymas naudojant 
standartizuotus arba nestandartizuotus klausimynus (pavyzdžiui, angl. SUAQ – Stanford 
Usual Activity Questionnaire, OPAQ – Occupational Physical Activity Questionnaire, PAST – Past-
day Adults’ Sedentary Time, WSQ – Workforce Sitting Questionnaire, FPACQ – Flemish Physical 
Activity Computerized Questionnaire, IPAQ-SF ir IPAQ – International Physical Activity Question-
naire, GPAQ – Global Physical Activity Questionnaire, UKAPS – UK Active People Survey, RPAQ – 

Recent Physical Activity Questionnaire ir kt.) [404, 406, 407, 410, 411, 416–420, 455 ir kt.].

7 pav. Techninės priemonės, kuriomis gali būti matuojamas ir vertinamas fizinis aktyvumas darbo 
vietoje. Dauguma jų (dujų analizatoriai, Holterio širdies veiklos monitoriai, akcelerometrai, inklino-
metrai, slėgio matuokliai avalynėje ir kt.) yra skirti tiksliems moksliniams tyrimams, bet ne prakti-
nėms prevencinėms programoms darbo vietose įgyvendinti. Norint praktiškai įvertinti darbuotojų 
sėdint praleidžiamą laiką, ypač tinka specialios išmaniųjų telefonų sveikatos programos, žingsnia-
mačiai, išmaniosios apyrankės ir kita paprasta neprofesionali techninė įranga. Piešinys iš mokslinio 
straipsnio: Boudet G., Chausse P., et al. 2019 [420].

EU-OSHA surinkti duomenys ir atlikti tyrimai, apimantys visas ES šalis (oficialus tyrimo 
ESENER 2019 tinklalapis www.esener.eu), įvardija 3 svarbiausias profesinių rizikos veiks-
nių, kurie sukelia kaulų ir raumenų sistemos sutrikimus bei ligas ir šiuo metu kelia patį 
didžiausią susirūpinimą įvairių sričių specialistams, grupes [364]:
1) kartotiniai rankų ir plaštakų judesiai;
2) sėdimas darbas;
3) sunkių objektų kėlimas, nešimas ir stūmimas.
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Apibendrinus daugelio šalių duomenis teigiama, kad pagrindiniai su darbu susiję biome-
chaniniai kaulų, raumenų ir jungiamojo audinio sistemos ligų rizikos veiksniai yra dide-
lis fizinio darbo krūvis, judesių pasikartojamumas, jėgos intensyvumas, nepatogi poza, 
rankomis ir visu kūnu perduodamos vibracijos ir lokalaus spaudimo poveikis [504–509 
ir kt.]. EU-OSHA išskiria dviejų kategorijų darbo situacijas, kurioms būdinga didelė darbuotojų 
saugos bei sveikatos rizika:
1. Intensyvios dinaminės motorinės užduotys, reikalaujančios pasikartojančių ir (arba) sti-

prių judesių, dėl kurių įvyksta vadinamasis periartrinis minkštųjų audinių pervargimas, 
sukeliantis raumenų skausmą, tendinopatijas ir nervų užspaudimą bei uždegimą. Tą daž-
nai patiria Europos žemės ūkio, pramonės ir paslaugų sektorių darbuotojai [509].

2. Ilgalaikis mažo intensyvumo statinis darbas (periartikulinis minkštųjų audinių nepa-
kankamas naudojimas), dėl kurio dažniau išsivysto ir (arba) išlieka nespecifinis stuburo 
skausmas, kuriuo dažniausiai skundžiasi biurų darbuotojai, atliekantys vizualiai ir kogni-
tyviai sudėtingas užduotis [504, 509]. Dirbant sėdimą darbą ilgai trunkanti statinė poza, 
dėl kurios nuolat aktyvuojami I tipo raumenų motoriniai vienetai, gali sukelti motorinių 
vienetų disfunkciją, nociceptinių nervų sistemos takų aktyvaciją ir skausmo centralizaci-
ją, sukeliančias kaklo ir pečių, nugaros ir juosmens skausmus [510–512 ir kt.]. 

Šioje apžvalgoje išanalizuota antroji neigiamų poveikių darbuotojų saugai ir sveikatai ka-
tegorija.
Be nepakankamo fizinio aktyvumo, statinės ir (ar) nepatogios kūno padėties, monotoniško 
darbo, darbuotojų sveikatą neigiamai veikia kiti ne mažiau svarbūs (kartais netgi ypač reikš-
mingi) veiksniai: didelis darbo tempas ir darbo krūvis, blogas darbo procesų organizavi-
mas, mažas atlyginimas, ilgalaikis stresas, nepasitenkinimas darbu ir psichinė įtampa, 
ilgos darbo valandos, blogai arba visiškai nepritaikytos darbo vietos, komplikuoti as-
meniniai santykiai darbo kolektyve, mobingas, sveikatai žalingi įpročiai ir kt. [25–28, 46, 
47, 228 ir kt.]. Neigiamų rizikos veiksnių, ilgą laiką nuolat veikiančių dirbantį asmenį, poveikis 
žmogaus sveikatai ne tik sumuojamas, bet gali sustiprinti vienas kitą (sinerginis poveikis) ir 
reikšmingai padidina riziką susirgti įvairiomis lėtinėmis neinfekcinėmis ir psichosomatinėmis 
ligomis. 
Moksliniuose straipsniuose pabrėžiama, kad didžiulis darbo krūvis, lėtinis ar ilgai trunkan-
tis nuovargis ir ypač ilgalaikis stresas bei įtampa darbe neigiamai veikia net darbuotojų 
laisvalaikio fizinį aktyvumą [48, 49, 53, 54 ir kt.]. 
Darbuotojų psichinės sveikatos problemos yra gana dažnos ir gali turėti įtakos jų gerovei 
ir sveikatai, dėl jų darbuotojai gali būti diskriminuojami, prarasti dalį produktyvumo. Dėl 
daugėjančių su stresu ir nerimu darbe susijusių teisinių ginčų ir ieškinių reikšmingai išauga 
sveikatos priežiūros ir draudimo institucijų darbo krūvis, o dėl didėjančių darbingo amžiaus 
žmonių sergamumo psichinėmis ligomis ar neįgalumo daugėja socialinių išmokų [478–480 
ir kt.]. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad gerai organizuotos fizinės veiklos programos (tarp jų 
specializuotos, su sudėtingais individualiai parinktais pratimais) yra veiksminga priemonė 
kovojant su stresu, nuovargiu, perdegimu darbe, nerimu, prislėgtumu ar prasta nuo-
taika, nepasitenkinimu darbu ar kitais neigiamais profesiniais veiksniais darbo vietoje 
[31, 46, 93, 113, 172, 410, 456, 483 ir kt.]. Be to, sportuojantys ar fiziškai aktyvūs darbuotojai 
yra iš esmės sveikesni nei nuolatos ilgai ir pasyviai sėdintys, todėl darbdaviai šį faktą galėtų 
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sėkmingai panaudoti skatindami organizuotą fizinį aktyvumą ir formalią darbuotojų fizinę 
veiklą [172, 239, 279, 288, 289 ir kt.]. 

Kaip pasaulyje sprendžiamos ilgo sėdėjimo  
ir mažo fizinio aktyvumo problemos

Mokslinių straipsnių analizė patvirtina, kad daugiakomponenčiai metodai yra patys veiks-
mingiausi teikiant fizinio aktyvumo paslaugas darbo vietoje ar reorganizuojant įmonių 
darbo procesus taip, kad jie tiktų fizinei veiklai skatinti, remiant fiziškai aktyvų transportą 
(pavyzdžiui, dviračių stovai, persirengimo vietos, dušai ir kt.), taikant žingsniamačių, inklinome-
trų, akcelerometrų ar kitų išmaniųjų priemonių naudojimą ir įgyvendinant kitas praktines inter-
vencijas [10, 11, 12, 476, 477, 487 ir kt.]. Tačiau buvo gauti tik vidutiniai teigiami rezultatai, kai 
fizinio aktyvumo skatinimo intervencijos buvo taikomos kartu su kitomis ilgalaikėmis darbuo-
tojų sveikatos programomis, pavyzdžiui, žalingų įpročių atsisakymo, sėdint praleidžiamo laiko 
trumpinimo, nutukimo prevencijos, sveikos mitybos ir kt. programomis [12, 55, 56, 57 ir kt.]. 

Itin populiarios ir dažnai taikomos intervencijos, skirtos informacijai apie fizinį aktyvumą 
pateikti – seminarai, konferencijos, mokymai – ir konsultacijos darbo vietose nėra veiks-
mingos, nes neduoda patikimų ir ilgalaikių sveikatai naudingų rezultatų [12, 15, 114, 161, 
290 ir kt.]. Mokslinėje literatūroje ir praktinėse rekomendacijose siūloma visų pirma taikyti 
praktines fizinio aktyvumo intervencijas, o seminarus, paskaitas, konsultacijas naudoti 
tik kaip pagalbines, papildomas priemones [74, 77 ir kt.]. Mokslinėje literatūroje pagrįstai 
abejojama jų ilgalaikiu efektyvumu – jomis pasiekiamas tik minimalus poveikis praktinei 
darbuotojų elgsenai [70, 73 ir kt.], o darbuotojų sveikatai ypač naudingas ilgalaikis naujų 
įpročių sukūrimas ir jų įtvirtinimas. Reikšmingai didesnis fizinio aktyvumo programų efek-
tyvumas pasiekiamas, kai taikoma specializuota, intensyvi, kryptinga asmeninė konsulta-
vimo ir elgsenos kaitos intervencija [15, 280, 391, ir kt.].

Didelėse ir ekonomiškai stipriose kompanijose biuro darbuotojams siūlomos fiziškai ak-
tyvios darbo vietos: reguliuojamo aukščio stalai ir kėdės, stacionarūs dviračiai, bėgtakiai, 
žingsniuokliai ir t. t. Moksliniuose straipsniuose tai vadinama aktyviomis darbo vietomis 
[62, 63, 64 ir kt.]. Dėl specialiai įrengtų darbo vietų (tiesa, tai yra brangu ir ne visuomet 
įgyvendinama) sutrumpėja sėdėjimo darbe laikas, reikšmingai padidėja fizinis aktyvumas ir 
šiek tiek padidėja darbo našumas [64, 65, 66, 68 ir kt.]. Keli paprasti darbo vietos pritaikymo 
pavyzdžiai pateikti 8 pav.
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8 pav. Kai kurie techniniai sprendimai nereikalauja didelių investicijų ir gali būti naudingi dirbant 
protinį darbą. Nuotraukoje kairėje žingsniuoklis yra sujungtas su elektroniniu prietaisu, todėl pro-
gramėlėje galima stebėti ir fiksuoti fizinio aktyvumo rezultatus. Nuotraukoje dešinėje standartinis 
plento dviračio stovas naudojamas minti pedalus namie ar darbe, yra galimybė reguliuoti bei fiksuo-
ti fizinį krūvį. Nuotraukos iš: „6 produktai, padedantys išlikti aktyviam darbo vietoje“, https://inhabitat.
com/top-6-products-for-staying-in-shape-at-work/.

Remiantis mokslinių straipsnių apžvalgomis, nėra patikimų duomenų, kad veiksmai, kuriais sie-
kiama sumažinti sėdint darbe praleidžiamų valandų skaičių, yra itin efektyvūs [16, 65, 520 ir kt.] 
ir naudingi darbuotojų sveikatai ir kad jais galima pasiekti ilgalaikių darbuotojų fizinio aktyvumo 
elgsenos pokyčių [16, 65, 66–68, 521 ir kt.]. Dauguma tyrimų neabejotinai patvirtina, kad dėl 
šių veiksmų šiek tiek pagerėja darbo rezultatai ir reikšmingai pagerėja subjektyvi darbuotojų 
savijauta [17, 62, 63, 66–68, 520 ir kt.]. Visgi ekonomiškai stipriose šalyse įvairios praktinės pro-
gramos taikomos itin plačiai [112, 128, 161, 252, 290, 377 ir kt.].
Kiekvieno darbuotojo fizinis aktyvumas neatsiejamas nuo visos organizacijos sveikatos programų 
planingo vykdymo. Darbdavys gali suteikti galimybes, finansavimo šaltinius ir nuolatinę paramą fizi-
niam aktyvumui skatinti, tačiau darbo jėga yra ta stabili socialinė grupė, kuri pati nuolat aktyviai vei-
kia, koreguoja, tobulina fizinio aktyvumo bei kitas sveikatos programas [70, 214, 310, 311, 312 ir kt.]. 

Fizinio aktyvumo darbo vietoje programas galima suskirstyti į 3 pagrindines grupes:
1. Transporto fizinis aktyvumas. Tai aktyvi kelionė į darbą ir iš darbo: dviračiu, paspirtuku, 

pėsčiomis, riedučiais ir kitomis mechaninėmis transporto priemonėmis, kurios yra varomos 
raumenų susitraukimo jėga.

2. Darbuotojų laisvalaikio fizinis aktyvumas. Tai įvairios organizuotos ar savarankiškos fi-
zinės veiklos ne darbo metu: sportiniai, komandiniai žaidimai, sporto ir rekreacinės fizinės 
veiklos. Kai kurios kompanijos labiau remia būtent šias veiklas, nes jos atitinka asmeninius 
darbuotojų fizinio aktyvumo pomėgius ir įpročius, todėl yra garantuojamas programų lanko-
mumas ir aukšta jų kokybė. 

3. Fizinis aktyvumas darbo vietoje. Priklausomai nuo įmonės veiklos specifikos, darbuotojo 
profesijos, amžiaus ir užimamų pareigų, fizinis aktyvumas darbo vietoje gali būti neatskiria-
ma gamybinio ar kūrybinio proceso dalis. Kita fizinė veikla – specialiai organizuotos fizinės 
veiklos, skirtos darbuotojų savijautai gerinti, nuovargiui mažinti, skausmo profilaktikai, sėdint 
praleidžiamam laikui sutrumpinti ir t. t. 

 Visos 3 fizinio aktyvumo darbo vietoje programų grupės išsamiai aprašomos šioje metodinėje 
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apžvalgoje.

Apibendrinant išanalizuotą mokslinę literatūrą galima teigti, kad, siekiant sumažinti neigia-
mą ilgo sėdėjimo poveikį, padidinti bendrą fizinio aktyvumo lygį ir pagerinti darbuotojų savi-
jautą bei sveikatą, pasaulyje dažniausiai taikomos šios praktinės strategijos [12, 31, 35, 55, 57, 
82, 83, 161, 224, 310 ir kt.]: 
1. Ilgalaikis, sistemingas ir kryptingas darbuotojų gyvensenos įpročių koregavimas. 
2. Sėdint praleidžiamo laiko trumpinimas įvairiomis priemonėmis ir būdais.
3. Specializuotų ir bendro pobūdžio fizinio aktyvumo intervencijų ar programų 
     taikymas darbo vietoje. 
4. Efektyvus ergonomikos žinių praktinis pritaikymas konkrečioje darbo vietoje.
5. Daugiakomponenčių intervencijų taikymas. 

Mokslinėje literatūroje geriausiai išanalizuotos bei pagrįstos šios praktinės sėdint praleidžiamo 
laiko trumpinimo ir bendrojo fizinio aktyvumo darbo vietoje didinimo programos [31, 56, 63, 84, 
86, 87, 120, 310 ir kt.]:

A. Tinkamos ir individualiai pritaikytos darbo vietos įrengimas.
B. Tinkamas darbo ir poilsio režimas bei tinkamas bendros darbo aplinkos pritaikymas.
C. Bendrojo fizinio aktyvumo lygio didinimas darbo vietoje ir ne darbo metu bei sėdint
     praleidžiamo laiko trumpinimas.
D. Efektyvių specializuotų fizinio aktyvumo intervencijų taikymas darbe.

Tinkamos darbo sąlygos ir sveikatą tausojanti aplinka (A)

Protinį darbą dirbantys asmenys didžiąją dalį darbo laiko praleidžia pastatuose, kurių fizinės 
sąlygos daro neabejotiną įtaką darbuotojų darbingumui, savijautai, gerovei ir netiesiogiai vei-
kia darbdavio verslo sėkmę [39, 93, 94, 161 ir kt.]. Kai kuriuose moksliniuose tyrimuose detaliai 
įvertintas darbo aplinkos poveikis darbo našumui ir savijautai – tiek bendras poveikis [102, 103, 
104, 105, 106, 107], tiek konkretūs aspektai: šiluminis komfortas ar temperatūra [95, 96, 97, 98, 
99], vaizdas pro langą, atstumas nuo lango [93], tarša [100, 101]. Išskiriamos 3 pagrindinės 
veiksnių, lemiančių darbuotojų komforto jausmą ir gerą savijautą darbo vietoje, grupės: 
fiziniai, funkciniai ir psichologiniai veiksniai [106]. Į visas šias veiksnių grupes turi būti at-
sižvelgta norint sukurti komfortišką, saugią ir produktyvią darbo aplinką [7, 106 ir kt.]. Fizinis 
komfortas siejamas su pagrindinių žmogaus poreikių patenkinimu, t. y. jis užtikrina žmo-
gaus sveikatą ir saugumą, o funkcinis komfortas sukuria specialias darbo aplinkos ypaty-
bes, kurios garantuoja, kad darbuotojas galės atlikti savo darbą gerai (žr. 9 pav.). 
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9 pav. Puikiai įrengtos darbuotojų sporto ir poilsio poreikiams pritaikytos viešosios erdvės, savaime 
skatinančios fizinį aktyvumą. Nuotraukos iš straipsnio apie geriausius dizaino ir architektūrinius spren-
dimus: „40 Office and Home Gym Ideas – Get Back on Track After the Holidays“, www.InteriorZine.com 

Funkcinis darbo aplinkos komfortas moksliniuose straipsniuose siejamas su tokiais veiksniais 
kaip tinkamas apšvietimas, baldų patogumas ir individualus pritaikymas, patogus erdvės 
suplanavimas skirtingoms užduotims atlikti ir kt. Psichologinis komfortas apima nuosavy-
bės jausmą ir savo darbo aplinkos kontrolę [7, 106]. Darbuotojų sveikatos užtikrinimui skir-
tuose PSO dokumentuose bei įvairių šalių praktinėse programose darbuotojų sveikatai ir 
darbo sąlygoms gerinti pabrėžiama, kad svarbus ne tik fizinis aktyvumas, bet ir saugios 
bei sveikos darbo aplinkos sukūrimas ir palaikymas [161, 303, 377 ir kt.]. 

Tinkama darbo vieta (A1)

Dirbant kompiuterizuotoje ir kita organizacine IRT technika aprūpintoje darbo vietoje daugelis 
valdymo ir duomenų apdorojimo operacijų atliekamos kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu, o 
informacijos perdavimas informaciniais tinklais nereikalauja beveik jokio fizinio aktyvumo. Ne-
retai asmeniniai kompiuteriai ir periferinė biuro įranga išdėstomi tinkamai nepritaikytose darbo 
vietose, suprojektuotose ir įrengtose nesilaikant elementarių ergonominių projektavimo princi-
pų: naudojami paprasčiausi stalai ir kėdės, neatitinkantys darbuotojo antropometrinių matme-
nų, biomechaninių ypatybių bei esminių saugos ir sveikatos reikalavimų; netinkamai įrengiami 
darbo paviršiai bei prieiga prie organizacinės įrangos ir pan.
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10 pav. Saugios ir sveikos darbo vietos įrengimo galimybės: funkcinės kėdės, reguliuojamo 
aukščio darbo stalai, laisvalaikio ir bendravimo erdvės su laiptais ir pan. Nuotrauka iš mokslinio 
straipsnio: Gorman E., Ashe M. C., et al. 2013 [210].

Pirmiausia turi būti gerinamos darbo sąlygos, pritaikant ergonomikos laimėjimus, ir tik 
tada skatinamas fizinis aktyvumas darbe. 10 pav. pavaizduota keletas darbo vietų įrengimo 
pažangiose įmonėse pavyzdžių. Patogiai ir saugiai dirbant mažiau nuvargstama, gerėja dar-
bo kokybė, didėja darbuotojų motyvacija ir suinteresuotumas darbu, išlaikomas aukštas 
darbingumo lygis, sumažėja psichosomatinių sutrikimų, kaulų ir raumenų sistemos ligų 
ar sutrikimų ir t. t. [12, 16, 30, 37, 83, 84, 87, 109, 161, 403 ir kt.]. Stambios kompanijos pasaulyje 
ir Lietuvoje jau senokai taiko ergonomikos principus praktikoje, nes jų nesilaikymas ilgainiui gali 
sukelti darbuotojams įvairių kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų (skausmus ir diskomfortą) ar 
ligų [7, 84, 88–92, 109, 448, 449 ir kt.].
Nustatyta, kad sėdėjimas neutralia (t. y. normalia) stuburo laikysena reikšmingai sumažina (ta-
čiau nepanaikina) kaulų ir raumenų sistemos diskomfortą, skausmų bei sutrikimų galimybę [84, 
89, 90, 91 ir kt.]. Svarbiausias sveikatinimo programų tikslas yra pašalinti ar bent sumažinti svei-
katai nepalankius profesinės rizikos veiksnius, todėl visų pirma būtina tinkamai pasirūpinti dar-
bo aplinka ir darbo vieta, tik vėliau organizuoti fizinio aktyvumo ar kitas intervencijas. Sektinas 
gerosios praktikos pavyzdys – pagal ergonomikos ir biomechanikos mokslų taisykles įrengta 
individualiai pritaikoma darbo vieta (žr. 11 pav.).
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11 pav. Baziniai ergonomikos ir biomechanikos dydžiai, būtini sėdimo darbo vietoje [117, 230, 231, 
403 ir kt.]: 1. Petys, alkūnė ir klubo sąnarys yra vienoje tiesėje, pečiai laisvai nuleisti ir atpalaiduoti.  
2. Atstumas tarp akių ir kompiuterio ekrano ne mažesnis nei 40 cm (50–75 cm arba ne mažesnis kaip 
per ištiestos rankos ilgį). 3. Nugaros atrama stabili, kietoka ir remiasi tiksliai į juosmens fiziologinį 
išlinkimą (stuburo lordozę). 4. Kompiuterio ekranas tiesiai prieš darbuotoją, akių lygyje arba kiek 
žemiau akių linijos, kad susidarytų 10–20º kampas. 5. Dokumentų, knygų vieta (dėtuvė ar laikiklis) 
30–50 cm atstumu nuo darbuotojo. 6. Kompiuterio pelė viename lygyje su klaviatūra, padėta šalia 
jos iš dešinės dešiniarankiams, iš kairės kairiarankiams. Darbuotojo riešai ir pirštai neįsitempę, padė-
ti laisvai ir patogiai. 7. Klaviatūra žemiau darbo stalo paviršiaus lygio, bet nesiremia į šlaunis ar kelius. 
Prieš klaviatūrą bent 10–15 cm vietos riešams ir dilbiams. 8. Klubo sąnarys ir vertikali stuburo ašis 
sudaro 90–120º kampą, o kelio sąnarys (kampas tarp šlaunikaulio ir blauzdikaulio) 90–115º kampą. 
9. Tarp žasto ir dilbio (alkūnės sąnaryje) yra 90–100º kampas. 10. Galva, kaklas ir viršutinė nugaros 
dalis yra vienoje plokštumoje, pečių lanko ir kaklo raumenys neįtempti. 11. Pėdos patogiai, laisvai 
padėtos ant grindų arba ant nedidelės pakylos, ypač jei kėdė aukšta ir padais nesiekiama grindų. 
Iliustracija iš JAV ergonomikos tarnybos interneto svetainės [229].

Baldų konstrukcija ir matmenys turi atitikti darbuotojo ūgį ir konstitucijos tipą bei 
darbo pobūdį: būtinas stabilus ir tvirtas stalas (tinkamo aukščio, paviršiaus ploto ir bliz-
gumo, tinkamos spalvos, be aštrių kampų ir t. t.), stabili, lengva, bet tvirta, lengvai judan-
ti dinaminė kėdė (tinkamo, pageidautina reguliuojamo, aukščio, tinkamo pločio ir gylio, su 
funkcine reguliuojama atrama nugarai bei galvai ir su ranktūriais, pagaminta iš lengvai va-
lomo audinio ir t. t.) (žr. 12 pav.), tinkami, atitinkantys ergonomikos reikalavimus darbo 
įrankiai: dokumentų dėtuvė, kompiuterio klaviatūra, pelė ir ekranas, apšvietimas ir t. t. [84, 
88, 89, 90, 91, 109, 119, 195 ir kt.]. Taip pat būtina visada laikytis privalomų darbo saugos 
taisyklių [117, 118, 195 ir kt.].
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12 pav. Šiuolaikiška, visus ergonimikos reikalavimus atitinkanti dinaminė biuro darbo kėdė. Nuotrau-
ka iš mokslinio straipsnio: Nüesch C., Kreppke J. N., et al. 2018 [173].

Tinkamas darbo ir poilsio režimas bei fizinė aplinka (B)

Aktyvaus poilsio pertraukėlės darbo vietoje (B1)

Visose praktinėse rekomendacijose dėl darbo vietų ir apžvalginiuose straipsniuose siūloma 
trumpinti sėdimo darbo trukmę – darbas be pertraukos sėdimoje kompiuterizuotoje 
darbo vietoje, specialistų siūlymu, turėtų trukti ne ilgiau nei 30–60 minučių [7, 120, 161, 
180, 195 ir kt.]. Net ir atliekant svarbią darbo užduotį būtina daryti poilsio pertraukėles ir 
pakeisti kūno padėtį: daryti bent 5 minučių pertraukėlę po 30 minučių darbo arba 10–15 
minučių pertraukėlę po 1 valandos darbo [7, 120, 161, 180, 195 ir kt.]. Moksliniais tyrimais 
nustatyta, kad darbuotojams kas 20–30 minučių pakeičiant sėdimą padėtį lengvo ar vidutinio 
intensyvumo fizine veikla sumažėja gliukozės ir insulino kiekis kraujo plazmoje, arterinis krau-
jospūdis ramybės būsenoje, streso hormonų lygis ir raumenų įtampa, teigiamai veikiami kiti 
kardiometaboliniai parametrai [115, 120, 181, 182, 183, 184, 308 ir kt.]. Tokios pertraukėlės yra 
tiesioginė darbdavių ir sveikatos saugos specialistų galimybė sumažinti bendrą darbuotojų sė-
dint praleidžiamą laiką ir neigiamą sėdėjimo poveikį darbuotojų sveikatai (žr. 13 pav.).
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13 pav. Gerai organizuotų poilsio pertraukų darbo vietoje poveikis darbuotojų ir visos įmonės svei-
katai bei tiesioginei įmonės veiklai. Schema modifikuota iš mokslinio straipsnio: Taylor W. C., King K. E., 
et al. 2013 [303].

Papildomų pertraukų metu ypač efektyvu atlikti organizuotas ar neorganizuotas fizines 
veiklas, trumpalaikes mažo ar vidutinio intensyvumo fizines veiklas ar mankštas; gali būti 
atliekami masažai ar specialūs pratimai patologinei raumenų įtampai ar įtampai akyse su-
mažinti ir t. t. [303–308 ir kt.]. Praktiniai veiklų pavyzdžiai: vaikščiojimas, lipimas laiptais, 
svarmenų kilnojimas, boksas, šokiai ar pantomima, mankšta ant aerobinių treniruoklių, 
kvėpavimo pratimai, stalo futbolas ar stalo tenisas, pratimai ant laipiojimo sienelės ir t. t. 
[303–308 ir kt.].

Mokslo publikacijose itin teigiamai įvertinta organizuotų pertraukų nauda: teigiamos darbuo-
tojų emocijos ir pagerėjusi subjektyvi savijauta, sustiprėjęs komandos draugiškumo jausmas ir 
komandinio darbo efektyvumas, suaktyvėjęs socialinis bendravimas, padidėjęs pasitenkinimas 
darbu ir pan. [303, 305–308, 334, 335 ir kt.]. Tačiau moksliniuose straipsniuose analizuojamos ir 
kliūtys, trukdančios vykdyti aktyvių pertraukų programas: aiškaus teorinio programos modelio 
nebuvimas, nuolatinis laiko trūkumas darbe, darbo srauto ar procesų nutraukimas, darbuotojų 
nesidomėjimas ar pasyvumas, žinių ir motyvacijos stoka, programų neefektyvumas bei nuobo-
dumas, nepakankama įmonės vadovybės parama ir kt. [282, 293, 303, 336, 481 ir kt.]. Taip pat 
mokslo publikacijose pabrėžiama, kad įvairias sveikatos programas sudėtingiau organizuoti 
smulkiose ir vidutinėse įmonėse ar įstaigose [476, 482 ir kt.]. Rengiantis praktiškai vykdyti akty-
vių pertraukų programas, apie galimas kliūtis būtina pagalvoti iš anksto.
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Fizinio aktyvumo įranga ir infrastruktūra darbo vietoje (B2)

Veiksnys, galintis reikšmingai sumažinti arba paskatinti fizinę veiklą darbe, – įmonės ar įstai-
gos fizinė aplinka. Šiame skyriuje apžvelgiami moksliniai įrodymai, pagrindžiantys įmonių 
pastatų projektavimo ir dizaino sprendimų sąsajas su darbuotojų fiziniu aktyvumu, bei pa-
teikiami keli įdomūs praktiniai pavyzdžiai. Ilgalaikiai, gerai apgalvoti pastatų projektavimo 
ir įrengimo sprendimai gali reikšmingai paveikti darbuotojų elgesį, ir šis poveikis išlieka ilgą 
laiką. Praktikoje tai nėra dažnai taikoma ir lengvai įgyvendinama, nes įmonės ar įstaigos turi 
įdėti daug pastangų, parodyti išmonę, investuoti daug lėšų, kad pastatytų arba tinkamai 
įrengtų specialias fiziniam aktyvumui skirtas patalpas ir jas nuolatos prižiūrėtų. Dažniausiai 
tokie sėkmingi projektai įgyvendinami dar projektuojant patalpas ar statybų metu – tai va-
dinama šiuolaikinio aktyvaus dizaino koncepcija [226]. Didžiosios ekonomiškai stiprios 
kompanijos paprastai turi atskiras, visus saugos ir sveikatos reikalavimus atitinkančias re-
laksacijai ir poilsiui skirtas patalpas, pasitarimų kambarius, patalpas darbuotojams užkąsti 
ar pavalgyti, aprūpintas kavos ir vandens aparatais, mikrobangų krosnelėmis ir kita įranga, 
darbuotojams siūloma šviežių vaisių ir sulčių ir t. t. Kuo didesnė ir finansiškai stipresnė įmo-
nė, tuo didesnės ir kryptingesnės jos investicijos į darbuotojų sveikatą ir gerovę. Pažangūs 
verslininkai suvokia, kad gamybos įrangą galima pakeisti ar pritaikyti, bet galutinį produktą 
sukuria būtent darbuotojai, todėl įmonėse įrengiami relaksacijos ir poilsio kambariai su re-
guliuojamu apšvietimu ir temperatūra, tylia muzika, aromaterapijos įranga, patogiais (regu-
liuojamos padėties) krėslais, kušetėmis ar net hamakais nusnūsti, atpalaiduojančius gamtos 
vaizdus transliuojančiais ekranais, individualia virtualios realybės įranga ir t. t. [7, 34, 220, 
223 ir kt.]. Pagirtinos kompanijų ilgalaikės investicijos į darbo aplinkos infrastruktūros 
pritaikymą fiziniam aktyvumui ir aktyviam poilsiui, kai įrengiamos specializuotos, 
fiziškai aktyvių darbuotojų individualiems ar grupiniams užsiėmimams skirtos patal-
pos su įvairia įranga ir priemonėmis: stalo teniso ar stalo futbolo stalais, kovos menų ar 
imtynių įranga, lauko teniso sienelėmis, įvairiais treniruokliais ir treniruočių įranga, laipio-
jimo sienelėmis ar virvėmis, mini krepšinio, tinklinio ar mini golfo įranga, batutais ir t. t. (žr. 
14 pav.) [213, 214, 216, 217, 221, 224, 320 ir kt.]. Įrengti įmantrius ar net prabangius sporto 
centrus tampa stambių pasaulinių kompanijų ir korporacijų prestižo reikalu (žr. 15 pav.), dėl 
to net varžomasi tarpusavyje! 
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14 pav. Puikus ir praktiškas sporto bei poilsio inventorius, įrengtas padedant garsioms interjero ir di-
zaino firmoms. Nuotraukos iš straipsnio apie dizaino ir architektūrinius sprendimus: „40 Office and Home 
Gym Ideas – Get Back on Track After the Holidays“, www.InteriorZine.com.

Kai kurios kompanijos taupymo sumetimais sporto inventorių ar patalpas su inventoriumi nuo-
moja. Dar vienas naujoviškas, efektyvus ir ekonomiškas būdas – darbuotojams pagal jų 
poreikius ar pomėgius nuperkami abonementai į sporto ir sveikatingumo klubus (apie tai 
rašoma kituose skyriuose). Siekiant efektyvesnio infrastruktūros panaudojimo ir gero galutinio 
rezultato, kartais darbe sukuriama ypatinga socialiai motyvuojanti aplinka, į kurią įtraukiami dar-
buotojų šeimų nariai, draugai ar net nevyriausybinės organizacijos [214, 215, 217, 218, 219 ir kt.]. 

15 pav. Pasaulyje gerai žinomos IT korporacijos „Intel“ padalinio Airijoje darbuotojų sporto klubo įran-
ga; tokių specializuotų patalpų įmonėje yra ne viena. Šaltinis: korporacijos „Intel“ paskyra socialiniame 
tinkle „Twitter“ [233].

Reikia paminėti ir šiuolaikinius vaizdo, interaktyvius žaidimus bei virtualios realybės įrangą, skir-
tą fizinei veiklai vykdyti ar net profesiniams įgūdžiams tobulinti. Ypač įtraukios, efektyvios vai-
kams bei suaugusiesiems, šios priemonės yra sėkmingai naudojamos medicininėje reabilitaci-
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joje ir dirbant su neįgaliaisiais, o kai kurios kompanijos jas įrengia savo darbuotojams [385–388, 
489, 490 ir kt.] (žr. 16, 17 pav.). 

16 pav. Interaktyvių žaidimų (treniruočių) kambarys (PRAMA), įrengtas vienoje užsienio kompanijų. 
Kaip rodo pirmieji negausūs moksliniai tyrimai, tokia kolektyvinės treniruotės forma be aerobinės ar 
jėgos treniruotės teikiamos naudos itin aktyvuoja centrinės nervų sistemos funkcijas ir didina darbo 
našumą. Didelio intensyvumo 45–60 minučių trukmės treniruotę galima adaptuoti įvairaus fizinio pa-
jėgumo asmenims. Kai kuriose įmonėse dėl kokybiškos grupinės treniruotės trukmės netgi derinamas 
pietų pertraukos ir darbo laikas. Nuotrauka iš interaktyvius sporto kompleksus įrengiančios kompanijos 
„Pavigym“ (Ispanija) interneto svetainės www.pavigym.com.

17 pav. Virtualioji realybė – kompiuteriu sukurta tikros ar įsivaizduojamos trimatės aplinkos simuliaci-
ja – pastaruoju metu sėkmingai naudojama mankštinantis. Adaptuotos virtualios realybės mankštos 
taikomos ir klinikinėje praktikoje, stimuliuojant centrinės nervų sistemos kognityvines funkcijas [523, 
524]. Nuotraukos iš mokslinio straipsnio apie virtualiosios realybės įrangos panaudojimą biuro darbuotojų 
fiziniam aktyvumui skatinti: Touloudi E., et al. 2022 [488].
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Moksliniai tyrimai patvirtina, kad brangi (ar net prabangi) sporto infrastruktūra viena 
pati nėra efektyvi ir naudinga, jos poveikis darbuotojų fiziniam aktyvumui ilguoju laiko-
tarpiu yra santykinai mažas (nors trumpos intervencijos yra veiksmingos). Tokia įranga 
yra neekonomiška, todėl rekomenduojama taikyti daugiakomponentį fizinio aktyvumo 
skatinimo modelį, ypač akcentuojant aktyvią įmonės vidaus politiką ir visų lygių vadovų 
palaikymą bei dalyvavimą tokio pobūdžio programose [11, 12, 224, 225, 234, 301 ir kt.]. Be 
to, siekiant ilgalaikių darbuotojų elgsenos pokyčių, būtina nepamiršti pagrindinių ekologinio 
modelio principų ir skatinti fizinį aktyvumą ne tik darbo vietose, bet ir parkuose, atvirose ar re-
kreacinėse miesto zonose, bendruomenėse, transporte, taip pat kuriant ir įgyvendinant miestų 
bei pastatų dizainą [111, 492 ir kt.].

Praktinių fizinio aktyvumo darbe programų apžvalga (C)

Toliau apžvalgoje pateikiamos praktiškai taikomos ilgo sėdėjimo darbo vietoje alternatyvos ir 
nagrinėjamos ilgai trunkančios statinės kūno padėties mažinimo galimybės. Visos jos skirtos 
įgyvendinti vieną tikslą – sumažinti bendrą neigiamą ilgalaikio sėdėjimo darbe poveikį 
sveikatai, atliekant produktyvius ir praktiškai naudingus pakeitimus darbo vietoje. Darb-
daviams bei profesinės sveikatos ir saugos specialistams svarbu įvertinti visas galimas alterna-
tyvas, nes praktiškai taikomos programos gali turėti skirtingą poveikį darbuotojų savijautai ir 
sveikatai, gali reikšmingai skirtis pasirinktos programos įgyvendinimo iššūkiai ir sunkumai [7, 16, 
112, 128, 167, 168 ir kt.]. Padedami sveikatos ir kitų specialistų darbdaviai privalo įvertinti geriau-
sius būdus, kaip pasirinkti ir praktiškai įgyvendinti įmonės ar įstaigos sveikatinimo programą. 

Mokslinėje literatūroje yra išsamiai išanalizuoti svarbiausi praktinių fizinio aktyvumo darbe 
programų elementai, skirti protinį darbą dirbančių darbuotojų sveikatos išsaugojimui, nuo-
vargio mažinimui bei darbingumo didinimui: ilgo sėdėjimo sukeliamo neigiamo poveikio ma-
žinimas; naujos, sveikatai ir fiziniam aktyvumui palankios aplinkos darbo vietoje (arba greta 
jos) kūrimas ir tobulinimas; įvairios priemonės ir programos, trumpinančios sėdėjimo laiką, 
skatinančios stovėjimą ir judėjimą darbo metu [7, 21, 37, 87, 120, 422, 438, 459 ir kt.]. 

Praktinės programos sėdint praleidžiamam 
laikui sutrumpinti (C1) 

Sėdėjimas ant nestabilaus paviršiaus (C1.1)

Mokslo publikacijose itin prieštaringai vertinama fizinio aktyvumo darbo vietoje intervencijų 
rūšis – sėdėjimas ant nestabilios plokštumos. Nors populiariojoje literatūroje ir įvairiose inter-
neto svetainėse šis tariamai fizinį aktyvumą didinantis ir laikyseną gerinantis būdas nepagrįstai 
liaupsinamas, jokių mokslinių faktų nėra pateikiama. Tendencija biurų ar mokyklų kėdes keisti 
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gimnastikos kamuoliais jau senokai išplito įvairiose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, todėl daugeliui 
kyla pagrįstas klausimas, ar tikrai gimnastikos kamuolys yra tinkamesnis nugarai, labiau stiprina 
raumenis, mažina nuovargį ir skausmą nei įprasta kėdė ar šiuolaikinė funkcinė kėdė. Ši inter-
vencijų rūšis grindžiama prielaida, kad ilgiau sėdint ant nestabilaus paviršiaus ir išlaikant reikia-
mus kampus bei atstumus tarp galūnių, kai kojų, nugaros ir pilvo raumenys yra tiek įsitempę ir 
aktyvūs, kad išlaikytų tinkamą laikyseną ir pusiausvyrą, yra treniruojami raumenys ir nežymiai 
padidėja bendrosios energijos sąnaudos (žr. 18 pav.) [132, 133, 137, 151, 155 ir kt.]. Tačiau atlikus 
objektyvius matavimus gaunamas skirtumas tarp sveikatai naudingų fiziologinių dydžių yra ne-
reikšmingas [135, 138, 163]. Mokslininkai ir ekspertai praktikai nurodo gimnastikos kamuolių (ar 
kitų nestabilių paviršių) naudojimo darbe privalumus bei trūkumus – trūkumų esama gerokai 
daugiau. Siekiant padidinti darbuotojų energijos sąnaudas sėdint buvo išbandyti ir kiti būdai 
(pavyzdžiui, kėdė be atramos nugarai), tačiau ir jie nedavė apčiuopiamų teigiamų rezultatų svei-
katai [151, 163 ir kt.].

18 pav. Pagrindinės ergonomikos taisyklės, kurių būtina laikytis sėdint ant gimnastikos kamuolio ar 
kitos nestabilios plokštumos: tiesi nugara, kelių, klubų ir čiurnų sąnariai sulenkti apie 90 laipsnių kam-
pu ir t. t. Nuotrauka iš sporto inventoriaus gamintojo interneto svetainės, joje detaliai išdėstyti reikalavimai 
sėdėti skirtiems gimnastikos kamuoliams: https://www.wikihow.com/Use-an-Exercise-Ball-As-a-Chair#/
Image:Use-Exercise-Ball-as-Chair-Step-7.jpg.

Gimnastikos kamuoliai yra puikus sporto inventorius, dažnai naudojamas treniruotėms, gydy-
mui ir profilaktikai specialių mankštų metu [136, 146, 147, 153, 154 ir kt.], tačiau gimnastikos 
kamuolio naudojimas biuro aplinkoje gali būti ne naudingas, kaip tikina šios produkcijos 
gamintojai ir nekompetentingi entuziastai, bet netgi žalingas. Daugelis žmonių neturi taip išla-
vintų liemens ir kojų raumenų, kad ilgesnį laiką tinkamai išsėdėtų ant kamuolio, todėl stengda-
miesi išlaikyti stabilumą būna priversti pakišti kojas po kamuoliu, o tai gerokai iškreipia laikyseną 
(žr. 19 pav.). Kaip matoma nuotraukoje, kad pakeltų rankas iki klaviatūros lygio, darbuotojas turi 
ištiesti jas į priekį (papildomai įtempiami pečių lanko ir kaklo raumenys), o alkūnės lieka žemiau 
stalo lygio. Pastangos taip laikyti rankas sukelia nuolatinę įtampą viršutinėje nugaros dalyje, ka-
klo ir pečių srityje – ilgainiui tai sukelia raumenų įtampą, diskomfortą ar skausmą.
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19 pav. Sėdėjimas ant gimnastikos kamuolio gali gadinti, o ne koreguoti darbuotojo laikyseną. 
Nuotrauka iš straipsnio: „Thinking of sitting on an exercise ball at work? Here‘s why you shouldn‘t“, 
www.coach.nine.com.au.

Dirbant ilgiau nei 8 valandas neįmanoma išlaikyti įtemptų pagrindinių liemens ir kojų rau-
menų, tai gali sukelti diskomfortą ar net nugaros skausmus ir gali tiesiogiai nukentėti darbinė 
veikla [134, 135, 151 ir kt.]. Absoliuti dauguma mokslininkų nepritaria tam, kad šiuolaikinės 
patogios funkcinės biuro kėdės būtų keičiamos gimnastikos kamuoliais (arba pagrįstai abejo-
ja tokia būtinybe), nes dinaminės kėdės taip pat gali stimuliuoti raumenų veiklą ir yra pritaiky-
tos atlikti tam tikrus fizinius pratimus [137, 138, 139, 142, 153 ir kt.]. 

Be to, tinkamo dydžio kamuolį yra sudėtinga parinkti, o funkcinės ergonomiškos kėdės yra len-
gvai reguliuojamos ir pritaikomos pagal darbuotojų kūno matmenis ir individualų laikysenos 
tipą: dilbiai išlaikomi lygiagrečiai su rašomojo stalo paviršiumi, alkūnės šalia liemens, o liemuo 
tiesus – taip užtikrinamas reikiamas sėdynės pasvirimo kampas ir reguliuojamas jos judrumas, 
aktyvuojantis kojų ir liemens raumenų veiklą [138, 142, 143, 144, 364 ir kt.]. 

Būtina žinoti, kad gimnastikos kamuoliai neatitinka daugelio šalių ir Europos saugumo ir svei-
katos agentūros patvirtintų reikalavimų darbe (EU-OSHA) ir prieštarauja įprastoms ergonomi-
kos mokslo rekomendacijoms, skirtoms sėdimų darbo vietų įrangai bei dizainui: yra nesaugūs, 
neturi penkių atramų pagrindo, aukščio reguliavimo galimybės, ranktūrių, reguliuojamo nu-
garos atlošo ir t. t. [152, 153, 310 ir kt.]. 

Pusiausvyrą praradęs darbuotojas gali nukristi nuo kamuolio ir patirti traumą arba kamuolys gali 
sprogti, todėl gali nukentėti kiti darbuotojai, įmonės įranga ar kita nuosavybė. Absoliuti dau-
guma mokslinių tyrimų pagrįstai abejoja gimnastikos kamuolių naudojimo darbe efektyvumu. 
Siūloma juos naudoti tik specialiose erdvėse (pavyzdžiui, poilsio zonose) ir tik trumpą laiką (po 
20–30 minučių); būtina sėdint griežtai kontroliuoti laikyseną ir derinti sėdėjimą ant kamuolio su 
kitomis fizinio aktyvumo veiklomis. 
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Reguliuojamo aukščio darbo vieta (C1.2)

Ši fizinio aktyvumo skatinimo programa pasirenkama ir praktiškai taikoma darbo vietose labai 
dažnai. Siekiant sumažinti ilgo sėdėjimo darbo vietoje padarinius, įrengiamos reguliuo-
jamo aukščio darbo vietos, kad atliekant darbines užduotis būtų galima nesunkiai keisti 
kūno padėtį [16, 62, 63, 84, 86, 108, 159, 378 ir kt.]. Tai pažangi, dažnai taikoma, mokslu pa-
grįsta ir potencialiai naudinga programa sėdėjimo darbe laikui sutrumpinti ir, kaip viena 
iš daugelio priemonių, yra tinkama sistemingai kovoti su nejudria darbuotojų gyvensena. 
Šią programą galima lengvai derinti su kitomis fizinio aktyvumo, ypač vaikščiojimo, skatinimo 
programomis – būtent tai sėkmingai daro daug pažangių kompanijų [37, 65, 169 ir kt.]. 

20 pav. Tinkamai įrengta sėdima protinio darbo vieta gali būti modifikuojama į stovimą darbo vietą – 
taip reikšmingai sutrumpinamas sėdint praleidžiamas laikas. Nuotraukos iš mokslinių straipsnių: 
Chau J. Y., Daley M., et al. 2014 [148] ir Pronk N. P., Katz A. S., et al. 2011 [340].

Gausūs moksliniai tyrimai patvirtina, kad, dirbant reguliuojamo aukščio darbo vietoje  
(žr. 20 pav.), vidutiniškai iki 2 valandų kasdien sutrumpėja sėdėjimo laikas ir šiek tiek padidėja 
energijos sąnaudos, tačiau dar trūksta patikimų mokslinių įrodymų, kad tai pagerina darbuo-
tojų sveikatą [7, 16, 17, 62, 67, 155 ir kt.]. Stovint šlaunų raumenų aktyvumas maždaug 2,5 kar-
to didesnis, nei sėdint (priklausomai nuo darbuotojo laikysenos ir elgsenos stovint), taip pat 
reikšmingai padidėja širdies susitraukimų dažnis, suaktyvinama kraujotaka [17, 62, 63 ir kt.]. 
Dirbant reguliuojamo aukščio darbo vietoje truputį padidėja darbo našumas ir nežymiai page-
rėja pažintinės funkcijos bei atmintis, pagerėja testų atlikimo greitis [63, 64]. Taigi trumpalaikis 
teigiamas efektas neabejotinai gaunamas: stimuliuojama širdies bei kraujagyslių veikla ir kitaip 
pasiskirsto kraujo masė, sumažėja arterinis kraujo spaudimas, sumažėja kraujo plazmos lipidų 
lygis ir pagerėja lipidogramos rodikliai. Stovint įtempiamos kitos raumenų grupės, nei sėdint, ir 
atpalaiduojamos ilgą laiką buvusios įtemptos raumenų grupės; sumažėja diskomforto jausmas; 
kitaip pasiskirsto jėgos, veikiančios stuburo juosmens ir kryžmens dalį, kuri ilgai sėdint per daug 
apkraunama; atpalaiduojami pečių ir kaklo raumenys, todėl sumažėja nugaros ir kaklo skausmų 
tikimybė; palengvėja kvėpavimas ir pan. [7, 108, 156, 157, 158, 159 ir kt.]. Paprastas reguliuojamo 
aukščio darbo vietos įrengimo namų sąlygomis pavyzdys pateiktas 21 pav. 
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21 pav. Reguliuojamo aukščio darbo vietą galima kūrybingai įsirengti ir namie. Nuotrauka iš asmeninio 
autoriaus archyvo.

Kad įgyvendant šias fizinio aktyvumo skatinimo programas būtų gaunami ilgalaikiai teigiami 
rezultatai, būtina išspręsti nemažai problemų: toli gražu ne visiems darbuotojams tokia darbo 
vieta yra priimtina, nes ji šiek tiek blaško dėmesį, kai kam yra nepatogi ar neįprasta; kartais ji 
darbuotojų sutinkama priešiškai kaip ir bet kuri naujovė, nes sėdėjimas darbe yra priimtinesnis, 
įprastas. Neigiamas darbuotojų nuostatas gali formuoti netinkamas įmonės vadovų, profesinės 
sąjungos ar kolegų požiūris, neaiški ir nesuprantama programos nauda sveikatai, netinkama fizi-
nė aplinka tokiems pakeitimams įgyvendinti, finansavimo stoka ir pan. [148, 149, 150, 159 ir kt.]. 

Mokslinių tyrimų išvadose ir praktinėse programose biurų darbuotojams rekomenduojama 
visą darbo dieną sėdėti ir stovėti pakaitomis maždaug po 30 minučių  – taip elgiantis juntama 
mažiau diskomforto raumenyse bei apatinėje nugaros dalyje ir pasiekiami nedideli teigiami 
kardiometabolinių žymenų pokyčiai, palyginti su nepertraukiamu sėdėjimu arba stovėjimu 
visą darbo dieną [174–177 ir kt.]. Ši sėdint praleidžiamo laiko trumpinimo programa yra prak-
tiška, paprasta, efektyvi ir mokslu patvirtinta. [376, 474, 475]. Optimalus kiekvieno darbuotojo 
stovimo ir sėdimo laiko santykis gali skirtis dėl tikėtino individualaus stovėjimo poveikio dar-
buotojo juosmens skausmui [178]. 



34

Fiziškai aktyvi darbo vieta (C1.3)

Vis dažniau praktikoje taikomas mažo fizinio aktyvumo lygio ir ilgo sėdėjimo problemos spren-
dimo būdas – darbo vietos su bėgtakiais ar kitais stacionariais treniruokliais (dviračiais, 
žingsniuokliais ir kt.). Tokios aktyvios darbo vietos su bėgtakiais matomos 22, 23, 24  pav.

22 pav. Šiuolaikinė aktyvi biuro darbo vieta su bėgtakiu. Nuotrauka iš mokslinio straipsnio: Ben-Ner A., 
Hamann D. J., et al. 2014 [171].

Darbo metu einant ant bėgtakio ir siekiant neapsunkinti kvėpavimo bei nesukelti intensy-
vaus prakaitavimo paprastai pasiekiamas mažas fizinis intensyvumas, tačiau vis tiek reikš-
mingai padidėja energijos sąnaudos ir suaktyvinama kraujotaka. Pavyzdžiui, atliekant pro-
tinį darbą kompiuterizuotoje darbo vietoje su bėgtakiu ir einant lėtu, maždaug 1,8 km/val., 
tempu, energijos sąnaudos yra apie 190 kcal/val., o dirbant įprastoje sėdimoje kompiuteri-
zuotoje darbo vietoje – maždaug 70 kcal/val. [208, 209 ir kt.]. Moksliniai tyrimai patvirtina, 
kad mažo intensyvumo fizinis aktyvumas (pavyzdžiui, lėtas ėjimas ant bėgtakio) turi didesnį 
teigiamą poveikį lipidų ir gliukozės apykaitai bei riebalinio audinio susidarymui nei stovėji-
mas darbo vietoje (žr. 23 pav.) [43, 167, 168, 169, 208 ir kt.]. 
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23 pav. Mineapolio finansų konsultavimo įmonės „Salo LLC“ (JAV) darbuotojai mažo fizinio aktyvumo 
problemą sprendžia dirbdami ant bėgtakių. Įmonei fiziškai aktyvią darbo aplinką sukūrė ir pritaikė 
Mėjo klinikos (JAV) ekspertai. Nuotrauka iš MPRNEWS interneto svetainės: A finance company walks its 
way to profits | MPR News.

Moksliniai tyrimai neginčytinai patvirtina fiziškai aktyvių darbo vietų naudą sveikatai – pastebi-
mas reikšmingas įvairių fiziologinių rodiklių pagerėjimas, palyginti su įprasta darbo vieta: padi-
dėja bendras fizinis aktyvumas ir deguonies suvartojimas, gerokai padidėja širdies susitraukimų 
dažnis, normalizuojamas padidėjęs arterinis kraujo spaudimas, sumažėja gliukozės, DTL choles-
terolio ir bendrojo cholesterolio lygis kraujo plazmoje, gerokai padidėja energijos sąnaudos ir 
ilgainiui net pakinta kai kurie antropometriniai dydžiai, sumažėja depresijos rizika [62, 63, 110, 
164, 171, 212, 378 ir kt.]. Moksliniai duomenys patvirtina, kad ėjimas tam tikrą darbo dienos dalį 
(bet ne visą!) ant bėgtakių gali būti tinkamas pasirinkimas daliai sėdimą darbą dirbančių žmonių 
[43, 208, 209, 210]. Tačiau keletas mokslinių laboratorinių tyrimų parodė, kad taip dirbant yra 
gaunamas ir nedidelis trumpalaikis šalutinis poveikis darbo našumui (nors kiti moksliniai tyrimai 
nenustatė reikšmingų skirtumų): šiek tiek sumažėja spausdinimo klaviatūra greitis ir pastebimas 
suprastėjęs kompiuterio pelės valdymo našumas [166, 179 ir kt.]. 

Vaikščiojimas kaip natūrali, visiems įprasta fizinio aktyvumo rūšis gali būti rekomenduojama ir len-
gvai praktiškai įgyvendinama daugumoje darbo vietų. Vaikštant galima sėkmingai atlikti darbo 
užduotis, kurioms nereikia stacionarios sėdimos darbo vietos (tokia darbinė veikla yra susirinkimai, 
asmeniniai susitikimai, diskusijos, aptarimai, veiklos planavimas ir kt.); vaikščioti galima darbo 
pertraukų metu, vykstant į darbą ar iš darbo. Ši programa efektyviai padeda sutrumpinti sėdėjimo 
laiką ir padidinti darbuotojų bendrąjį fizinį aktyvumą.
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24 pav. Moderni darbo vieta su stacionariu dviratiniu treniruokliu. Nuotraukos iš mokslinio straipsnio: 
Torbeyns T., Geus B. de, et al. 2017 [131].

Energijos sąnaudos prie darbo stalo minant dviratinį treniruoklį, palyginti su sėdėjimu ant 
paprastos biuro kėdės, reikšmingai padidėja: nuo maždaug 100 kcal/val. (~ 1,3 MET/s) iki maž-
daug 250 kcal/val. (~ 3,3 MET/s) ir reikšmingai padidina bendrą fizinio aktyvumo lygį [164, 
165] (žr. 24 pav.). Atliekant praktinius bandymus naudojant dviratinius treniruoklius, dažniau-
siai buvo taikomas neintensyvus važiavimas, kad darbuotojai stipriai nesuprakaituotų 
ir kad pernelyg nepadažnėtų jų kvėpavimas [171]. Tyrimų, kuriuose buvo nagrinėjamas 
užduočių atlikimas kompiuteriu tokioje darbo vietoje, rezultatai rodo, kad spausdinimo 
klaviatūra ir pelės panaudojimo našumas reikšmingai nesumažėjo arba pakito nedaug, 
o įvairios kognityvinės funkcijos, būtinos protiniam darbui atlikti, šiek tiek pagerėjo 
[166, 170, 179, 348 ir kt.]. 
Deja, pažangios individualios darbo vietos įrengimas yra brangus ir ne visada įgyvendinamas, 
taip pat toli gražu ne visi darbuotojai nori ar gali ja naudotis, nes būtina išspręsti triukšmo, asme-
ninio diskomforto, tinkamos aprangos ir įvairias kitas praktines problemas [62]. Nors fiziologiniai 
rodikliai dirbant modifikuotoje darbo vietoje neginčijamai pagerėja, šiek tiek padidėja darbo 
našumas ir sumažėja darbuotojų nuovargis, norint įrengti tokią darbo vietą tenka įveikti žymiai 
daugiau sunkumų, nei įrengiant reguliuojamo aukščio darbo vietą, todėl fiziškai aktyvi darbo 
vieta praktiškai pritaikoma daug rečiau.



37

Įvairios fizinio aktyvumo skatinimo programos  
protinio darbo vietose (C2)

Fiziškai akyvi kelionė į darbą ir iš darbo į namus (C2.1)

Kelionė į darbą ar iš darbo, kaip ir pietų pertrauka ar kitos įteisintos pertraukos, yra laikotarpiai, 
kai darbuotojai turi galimybę kaupti neigiamą nejudrios gyvensenos poveikį [41, 128, 204 ir kt.]. 
Tyrimai rodo, kad vidutinis laikas, kurį australai praleidžia sėdimame transporte vykdami į darbą 
ar iš darbo namo, per pastaruosius dešimtmečius gerokai padidėjo ir kasdien vidutiniškai suda-
ro daugiau nei 1–2 valandas [196, 205]. Tą lemia objektyvios priežastys: asmeninių transporto 
priemonių skaičiaus didėjimas ir transporto infrastruktūros plėtojimas, per parą ir per metus 
automobiliu nuvažiuojamo atstumo didėjimas, nevykęs miestų ir transporto infrastruktūros 
planavimas bei plėtojimas, nepakankamas būtinų visuomenės sveikatos aspektų integravimas 
į miestų planavimą ir pan. [202, 203, 205, 238]. Be to, daugelyje šalių asmeninis automobilis yra 
tapęs ne tik susisiekimo priemone, bet ir neatsiejama asmeninio prestižo dalimi [41, 200, 201, 
205]. Ekonomiškai stiprios pasaulio ir Europos Sąjungos šalys aktyviai stengiasi vidaus degimo ir 
kitas savaeiges transporto priemones keisti į draugiškas aplinkai mechanines ar elektra varomas 
priemones. Taip siekiama sumažinti transporto keliamas triukšmo, oro užterštumo, eismo įvykių, 
išmetamųjų CO2 dujų ir kt. problemas, padidinti visų amžiaus grupių gyventojų bendrąjį fizinį 
aktyvumą, aktyviai kovoti su nejudria gyvensena ir įvykdyti minimalias fizinio aktyvumo reko-
mendacijas [197, 198, 199, 235, 236, 237 ir kt.] (žr. 25 pav.). 

25 pav. Dėl gerai išplėtotos infrastruktūros ir senų socialinių tradicijų Nyderlandų Karalystėje plačiai 
naudojamos įvairios ne vidaus degimo principu varomos transporto priemonės. Nuotraukos iš mokslo 
publikacijos: Bakker S., 2018 [343].

Moksliniai tyrimai pateikia svarių įrodymų, kad fiziškai aktyvus transportas (vaikščiojimas, va-
žiavimas dviračiu, paspirtuku ir pan.) pagerina suaugusių asmenų sveikatos rodiklius ir bendrą 
sveikatos būklę: padidina bendrąsias energijos sąnaudas, sumažina galimą mirtingumą dėl visų 
priežasčių, žymiai sumažina arterinės hipertenzijos, II tipo cukrinio diabeto, nutukimo atvejų, 
pagerina kardiometabolinius rodiklius ir kt. [162, 164, 206, 235–237, 439 ir kt.]. Be to, globalios 
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COVID-19 pandemijos sąlygomis daugelio šalių vyriausybės ėmė visokeriopai remti as-
menines mechanines ir elektrines transporto priemones, nes jos mažina socialinių kon-
taktų galimybę, didina socialinę distanciją tarp žmonių ir skatina gyventojų fizinį aktyvu-
mą (žr. 26 pav.).

26 pav. Kinijoje per pandemiją ir jai pasibaigus itin išaugo mechaninių transporto priemonių paklausa 
ir naudojimas, todėl šalyje aktyviai ir racionaliai plėtojama dviračių nuomos bei priežiūros sistema. 
Nuotraukos iš mokslinio straipsnio apie teigiamą pandemijos poveikį vaikščiojimo įpročiams ir mechani-
nių transporto priemonių infrastruktūrai [241].

Daugumoje moksliniais tyrimais pagrįstų fizinio aktyvumo programų siekiama važiavimą į 
darbą ir iš darbo ar bent dalį jo pakeisti stovėjimu, ėjimu ar važiavimu dviračiu, paspirtuku ar 
kita mechanine transporto priemone. Tai nesunkiai įgyvendinama (jeigu yra išplėtota tinkama 
infrastruktūra), pažangi, labai populiari, efektyvi ir ekonomiškai atsiperkanti strategija sėdint 
praleidžiamam laikui sumažinti, padedanti keisti darbuotojų gyvenimo įpročius ir pagerinti jų 
sveikatos būklę [224, 236, 237, 354, 410, 439 ir kt.]. Programos ypač vertingos darbuotojams, 
nemėgstantiems papildomai mankštintis ar sportuoti: vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio 
ar nutukusiems, prastesnės sveikatos ar sergantiems lėtinėmis ligomis, žemesnės savivertės, 
mažo fizinio pajėgumo žmonėms ir pan.

Aktyvus gyventojų ir įmonių darbuotojų judumas tiesiogiai priklauso nuo ilgalaikių strateginių 
judėjimo skatinimo ir aplinkos planavimo veiksnių – miestų bei transporto planavimo ir vi-
suomenės sveikatos interesų suderinimo. Nors šių trijų sričių tikslai daugeliu aspektų skiriasi, 
tačiau bendras siekis stiprinti fiziškai aktyvų mobilumą žvelgiant į tolimą perspektyvą sutampa. 
Be tinkamai sukurtos aplinkos ir transporto sistemos, svarbūs ir kiti fizinį aktyvumą lemiantys 
veiksniai – psichologiniai, demografiniai, socialiniai ir ekonominiai, be kurių ne visada pasiekia-
ma numatytų ilgalaikių rezultatų [238, 241, 242, 435]. Moksliniai tyrimai atskleidžia, kad aktyvi, 
kryptinga Europos Sąjungoje vykdoma socialinė reklama ir dviračių bei kitų mechaninių 
priemonių infrastruktūros gerinimas gali tik nedaug padidinti dviračių naudojimą. Kad 
tai įvyktų, reikalingos tikslinės ilgalaikio poveikio priemonės, ypač tose vietovėse, kur 
nėra vyraujančios važinėjimo dviračiais kultūros bei tradicijų [236, 237, 238]. Moksliniai 
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tyrimai rodo, kad absoliuti dauguma vertingų programų netampa naujai suformuotais, 
naudingais sveikatai asmeniniais gyventojų įpročiais, todėl gyventojų elgsenos keitimas 
yra vienas sudėtingiausių visuomenės sveikatos iššūkių [237, 246, 247, 435 ir kt.]. Moksli-
niai straipsniai patvirtina, kad fizinis aktyvumas labai priklauso nuo sezoniškumo, nes prastas ar 
blogas oras yra viena svarbiausių kliūčių gyventojams dalyvauti įvairiose fizinėse veiklose lauke 
[253]. Lietuvoje blogas oras gali kliudyti vykti į darbą dviračiu, paspirtuku, riedučiais arba pės-
čiomis ar net sužlugdyti šias praktines fizinio aktyvumo intervencijas, todėl fizinio aktyvumo 
skatinimo programose būtina apgalvoti ir numatyti sezoninius fizinio aktyvumo pokyčius.

Vaikščiojimo darbe skatinimas (C2.2)

Viena iš intervencijų, neabejotinai ir efektyviai skatinančių fizinį aktyvumą darbo vieto-
se, yra vaikščiojimas naudojant žingsniamačius. Vaikščiojimo intervencijos ir programos 
mokslinėje literatūroje aprašytos bei išanalizuotos geriausiai ir gausiausiai  iš visų [15, 70, 
207 ir kt.]. Per pastaruosius 2–3 dešimtmečius technologinė pažanga neaplenkė ir akcelerome-
trų – jie integruojami į daugelį komercinių IRT produktų (pavyzdžiui, išmaniuosius telefonus), 
todėl žingsniamačių naudojimas tapo kiek pasenęs [276]. Be žingsniamačių, galima naudoti 
ir kitus šiuolaikinius elektroninius prietaisus, skaičiuojančius judesius, žingsnius ar pa-
teikiančius kitus asmens fiziologinius parametrus: išmaniąsias apyrankes, išmaniuosius 
telefonus ir kt. (žr. 27 pav.). Nors šios priemonės nėra profesionalios, standartizuotos ir preciziš-
kai tikslios [350–352] kaip, tarkim, mokslo pasaulyje plačiai žinomas akcelerometras „Actigraph 
GT3X“ (žr. 28 pav.), kuris naudojamas moksliniuose tyrimuose objektyviam atliekamų judesių 
skaičiui nustatyti ir energijos sąnaudoms bei fiziniam aktyvumui įvertinti [121, 122, 124, 244 
ir  kt.], tačiau darbo aplinkoje vykdomoms programoms ir intervencijoms jų visiškai pakanka. 
Jos leidžia darbuotojams savarankiškai kontroliuoti savo fizinio aktyvumo elgesį: gautus 
duomenis paprasta vertinti ir interpretuoti, gaunamas geras grįžtamasis ryšys, gerokai 
sustiprinantis darbuotojų išorinę motyvaciją ir didinantis bendrąjį fizinį aktyvumą [276, 
424, 425 ir kt.]. Vaikščiojimo su žingsniamačiais ar atitinkamais elektroniniais prietaisais 
programas rekomenduojama taikyti praktiškai ir dėl jų didelio ekonominio efektyvumo 
[276, 290, 354, 355, 424–426]. Daugelyje programų žingsniamačių naudojimas yra siejamas 
su konkrečiu tikslu – pavyzdžiui, pasiekti 10 000 žingsnių per parą ribą. Tiesa, 10 000 žingsnių 
yra veikiau teorinė, sutartinė norma suaugusiesiems (dėl jos vis dar aktyviai diskutuojama), ją 
lemia darbuotojo veiklos pobūdis, fizinio aktyvumo lygis, fizinis pajėgumas, sveikatos būklė, as-
meniniai pomėgiai ir pan. [415, 451–453 ir kt.].
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27 pav. Prie diržo, kišenės, rankinės ir pan. tvirtinamas vienas iš paprasčiausių žingsniamačių „Omron“ 
ir išmanusis telefonas „Samsung“ su legalia programa „Samsung Health“. Ši programa pagal specialius 
algoritmus apskaičiuoja per dieną nueitus žingsnius bei vidutinį atstumą ir palygina juos su pateiktu 
standartiniu dydžiu, nurodo vidutinį sudegintų kilokalorijų skaičių ir t. t. Į programą būtina suvesti as-
meninius anatominius ir fiziologinius parametrus (svorį, ūgį, lytį, amžių ir kt.), pagal kuriuos programa 
pateikia individualias sveikatos rekomendacijas. Kuo daugiau pradinės informacijos pateikiama, tuo 
daugiau ir tikslesnių prognozių bei patarimų programa pasiūlo konkrečiam jos vartotojui. Nuotrauka 
iš asmeninio autoriaus archyvo.

Skatinant vaikščiojimą ir lipimą laiptais naudojant žingsniamačius, pasiekiama maždaug  
2 000 papildomų žingsnių per parą [30, 35, 38]. Didžiausias teigiamas poveikis pasiekiamas 
tada, kai šia intervencija siekiama konkretaus asmeninio tikslo, pavyzdžiui, nueiti po 7 000 
ar 10 000 žingsnių per dieną [35, 36, 38 ir kt.].

28 pav. Profesionalūs standartizuoti akcelerometrai „Actigraph“ ir „Maastricht instruments“, skirti di-
delio tikslumo fizinio aktyvumo tyrimams ar profesionaliam sportui. Nuotraukos iš interneto svetainių: 
http://www.actigraph.nl/nl/product/72/actigraph-link-gt9x.html; http://www.maastrichtinstruments.nl/
portfolio/mox-physical-activity-monitor.
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Šiuolaikiniai akcelerometrai dažniausiai tiesiogiai per belaidį ryšį ar laidais yra sujungti su proce-
soriais ir turi specialią programinę įrangą, kuria galima rinkti, saugoti ir apdoroti duomenis ilgą 
laiką (pavyzdžiui, 2–4 savaites ar ilgiau). Duomenis galima perduoti į kompiuterį ar kitą mobilųjį 
prietaisą ir įvertinti kūno judėjimo intensyvumą, bendrą fizinio aktyvumo lygį, judesių dažnumą 
ir trukmę, energijos sąnaudas, nueitą atstumą ir t. t. [169, 410, 424, 425]. Tačiau ši tiksli ir patikima 
įranga nėra tinkama matuoti ramiai sėdinčio ir intensyvų protinį darbą dirbančio žmogaus laiką, 
praleidžiamą sėdint [169]. 

Vaikščiojimo su žingsniamačiais intervencija yra pigi, paprasta, lengvai organizuojama, 
tinkama daugeliui protinį darbą dirbančių žmonių. Ją vykdant vidutiniu laikotarpiu pa-
siekiami teigiami darbuotojų sveikatos būklės pokyčiai, pagerėja net konkrečių biologinių 
žymenų rodikliai [35, 36, 37, 240, 276, 290, 424–426 ir kt.]. 

Per paskutiniuosius pora dešimtmečių fiziniam aktyvumui matuoti imti naudoti įvairūs hibridi-
niai buitiniai prietaisai. Jie atlieka ir žingsniamačio funkcijas, todėl yra tinkami fiziniam aktyvu-
mui skatinti ir fizinio aktyvumo duomenims rinkti. Tai akcelerometro, žingsniamačio, širdies su-
sitraukimo dažnio matuoklio, laikrodžio, chronometro, kartais net termometro hibridai, turintys 
mikroprocesorių su programine įranga (specialiais algoritmais), belaidę ar laidinę jungtį prie kitų 
elektronikos prietaisų, kartais net GPS imtuvą ir t. t. (žr. 29 pav.). Be to, jie yra nedideli, patogūs 
nešioti, kai kurie net atsparūs vandeniui. Šie prietaisai vadinami įvairiai – išmanusis ar asmeninis 
treneris, išmanioji apyrankė ir t. t. (angl. fitness tracker; smartwatch; FitBit ir pan.) ir atlieka kiek 
kitokias (išplėstines) nei žingsniamačio funkcijas, tačiau dėl panašių veikimo principų jie puikiai 
tinka fizinei veiklai darbo vietoje vertinti. Nors šios įrangos tikslumas gerokai atsilieka nuo profe-
sionalios, sertifikuotos, tačiau jos visiškai pakanka įvairioms aerobinėms veikloms darbo vietose 
stebėti ir vertinti ar naudoti ją kaip išorinę motyvavimo priemonę [351, 352, 407, 417–419 ir kt.]. 

29 pav. Keletas pasaulyje gerai žinomų gamintojų „Microsoft“, „Apple“, „Garmin“ išmaniųjų apyrankių 
modelių. Nors išmaniosios apyrankės yra skirtos asmeniniam naudojimui, jos puikiai tinka fizinėms 
veikloms darbo vietose vertinti (naudojamos net gydymo įstaigose). Jos pagal specialius algoritmus 
gali apskaičiuoti ir pateikti įvairių sveikatos rodiklių duomenis: širdies susitraukimų dažnį ir jo poky-
čius, atliktų judesių skaičių, nueitą atstumą, sudegintas kilokalorijas ir t. t. [410, 411, 416–420 ir kt.]. 
Nuotrauka iš straipsnio apie išmaniųjų apyrankių jautrumą ir galimybes: „Best activity tracker and fitness 
tracker for 2018 with heart rate and activity monitoring function“, www.invella.com.
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Nepaisant įvairių šiuolaikinių prietaisų taikymo vaikščiojimui darbe skatinti, baigus fizinio 
aktyvumo intervencijas ar programas darbuotojų pasiekti rezultatai, deja, vėl ima blogėti 
[9, 36, 39]. Tai bendra, esminė ir sunkiai išsprendžiama visų terminuotų visuomenės 
sveikatos programų problema, todėl siekiant teigiamų darbuotojų gyvensenos poky-
čių būtinas ilgalaikis intervencijos taikymas ir jos derinimas su kitomis programomis.

Fizinio aktyvumo skatinimas naudojant informacines 
ir komunikacines technologijas (C2.3)

Pastaraisiais dešimtmečiais kuriama bei įgyvendinama vis daugiau fizinio aktyvumo in-
tervencijų, kuriose naudojami kompiuteriai, socialiniai tinklai ir kitos išmaniosios techno-
logijos. Šių intervencijų esmę dažniausiai sudaro bendravimas naudojant šiuolaikines IR 
technologijas, aktyvus bendravimas per socialinius tinklus ir telefoninių pokalbių seansai. 
Populiariojoje literatūroje ir interneto straipsniuose šios intervencijos nepagrįstai giria-
mos nepateikiant rimtų mokslinių įrodymų. Nors šių intervencijų populiarumas sparčiai 
auga, jų veiksmingumo įrodymai yra nepakankami, o gaunami rezultatai abejotini 
arba neaiškūs [38, 57, 61, 62, 63 ir kt.]. Absoliuti dauguma mokslininkų ir specialistų 
praktikų susilaiko nuo tokio pobūdžio fizinio aktyvumo skatinimo ir primygtinai siūlo 
šias intervencijas naudoti tik kartu su kitomis praktinėmis fizinėmis veiklomis kaip 
pagalbinę motyvavimo priemonę, o pirmenybę teikti asmeniniam arba grupiniam 
konsultavimui akis į akį.
Tik keliose sisteminėse straipsnių apžvalgose nustatytas labai nedidelis trumpalaikis teigia-
mas kompiuterinių fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų poveikis darbuotojų elgsenai 
[54, 55]. Efektyvaus socialinių tinklų (pavyzdžiui, „Facebook“, „Twitter“ ir kt.) panaudojimo 
skatinant fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną įrodymų taip pat yra nedaug ir jie nėra pa-
kankamai patikimi [29, 56, 57, 58]. Labai menkas ir interneto svetainių, specialiai sukur-
tų fizinio aktyvumo skatinimui [60, 61], ir išmaniųjų telefonų specialių programėlių 
efektyvumas [8, 58, 446 ir kt.], nors viešojoje erdvėje šios priemonės itin giriamos. 

Kopimas laiptais (C2.4)

Šiame skyriuje apžvelgiami moksliniai tyrimai, įrodantys sąsajas tarp pastatų projektavimo, 
vietos planavimo bei dizaino sprendimų ir fizinio aktyvumo. Yra žinoma, kad pastatų vie-
ta ir dizainas veikia žmonių fizinį aktyvumą (žr. skyrių „Fiziniam aktyvumui skirtos įrangos 
bei infrastruktūros įrengimas“) [106, 112, 210, 271 ir kt.]. Šiuolaikinė, naujoji architektūros 
koncepcija siūlo, kad pastatų ir teritorijų aplink juos forma, išdėstymas, įrengimas, funkcio-
nalumas, erdviniai veiksniai tiesiogiai skatintų fizinį aktyvumą. Nors pavieniai tyrimai rodo, 
kad naudojant specifines pastatų ir jų artimos aplinkos ypatybes (pavyzdžiui, laiptus) gali 
būti pasiektas reikšmingas poveikis gyventojų sveikatai [254, 255, 257 ir kt.], fizinės aplinkos 
įtaka ilgalaikiam fiziniam aktyvumui dar nėra iki galo ištirta. Skatinimas rinktis laiptus, o 
ne eskalatorių ar liftą, yra vienas svarbesnių visuomenės sveikatos stiprinimo tikslų 
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siekiant padidinti gyventojų fizinį aktyvumą kaip būtiną kasdienio gyvenimo sudėti-
nę dalį [224, 263, 267, 268, 270, 271, 378 ir kt.] (žr. 30 pav.).

30 pav. Įvairiais architektūriniais ir dizaino sprendimais siekiama paskatinti gyventojus naudotis laip-
tais, kad padidėtų jų fizinio aktyvumo lygis. Nuotraukos iš Europos Sąjungos žaliosios ekonomikos eks-
pertų pranešimo tarptautinėje konferencijoje (2015) [272].

Lipimas laiptais priskiriamas prie vidutinio intensyvumo fizinių veiklų, kurioms reikia maž-
daug 9,6 karto didesnių energijos sąnaudų, nei esant ramybės būsenoje [264]. Eksperimen-
tiniai tyrimai patvirtina, kad aktyvus lipimas laiptais pagerina širdies ir kvėpavimo sistemos 
būklę, koreguoja lipoproteinų lygį kraujo plazmoje, reguliuoja arterinį kraujospūdį ir teigia-
mai veikia kūno audinių sudėtį, t. y. sumažina pagrindinius širdies ir kraujagyslių ligų rizikos 
veiksnius bei riziką patirti insultą ar infarktą [265–268, 270 ir kt.]. Net trumpi lipimo laiptais 
epizodai padidina širdies ir kvėpavimo sistemos apkrovą: vertinant širdies susitraukimų daž-
nį, vidutinio intensyvumo riba pasiekiama maždaug nuo dvidešimt pirmos lipimo sekundės 
[265, 266, 269]. Nors atlikta daug intervencijų, kuriomis siekiama paskatinti darbuotojus 
lipti laiptais, ir trumpuoju periodu gaunami geri šių intervencijų rezultatai, tik nedidelė ty-
rimų dalis aptiko ilgalaikį šių intervencijų teigiamą poveikį fizinio aktyvumo padidėjimui ir 
darbuotojų sveikatai [58, 59, 60, 61]. Tai aiškinama naujų, sveikatai naudingų įpročių forma-
vimosi sunkumais, apie kuriuos jau buvo minėta šioje apžvalgoje.
Užsienio šalių praktinės fizinio aktyvumo skatinimo programos ir gausūs moksliniai 
tyrimai patvirtina, kad lipimas laiptais yra nebrangus, naudingas sveikatai ir palyginti 
lengvai įvykdomas būdas kasdien padidinti savo bendrąjį fizinį aktyvumą be papil-
domų priemonių ir didelių finansinių investicijų [70, 254, 255, 262, 376, 445 ir kt.]. Deja, 
daugelis senesnių pastatų laiptinių yra sunkiai pasiekiamos, netinkamai įrengtos, neprižiūri-
mos arba estetiškai nepatrauklios, o liftai dažnai yra kur kas patogesni, švaresni, šiuolaikinio 
dizaino, gerai apšviesti. Yra pakankamai tyrimų, įrodančių, kad žmonės yra reikšmingai 
fiziškai aktyvesni pastatuose, kuriuose tinkamai suprojektuoti laiptai (ypač darbo 
aplinkoje), yra aiškiai matomų, prieinamų, malonių, estetiškų fizinį aktyvumą palai-
kančių erdvių su motyvuojančiais ženklais ir raginimais priimti sveikatai naudingą 
sprendimą ar su bendro pobūdžio informacija apie teigiamą lipimo laiptais poveikį 
sveikatai (žr. 31 pav.) [256–261, 277, 278, 445 ir kt.].
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31 pav. Paprastomis dizaino priemonėmis galima paskatinti darbuotojus naudotis laiptais, kad 
padidėtų jų fizinis aktyvumas. Nuotraukos iš mokslinio straipsnio: Åvitsland A., Solbraa A. K., Riiser 
A. 2017 [275].

Tinkamoje vietoje – tarp laiptų ir eskalatoriaus, šalia lifto – įrengti skatinamieji ženklai didina 
skaičių žmonių, pasirenkančių sveikatai naudingesnį būdą – lipimą laiptais [254, 258, 263, 273, 
274, 277, 278 ir kt.]. Lipti laiptais ypač tinka silpnesnės sveikatos, vyresnio amžiaus ir mažiau mo-
tyvuotiems, nesimankštinantiems, niekada nesportavusiems ir neketinantiems to daryti ateityje 
darbuotojams. Lipimas laiptais gali būti derinamas su kitomis ilgalaikėmis programomis: vyki-
mu į darbą pėsčiomis, dalies darbo užduočių atlikimu stovint ir pan. Šios programos naudingos 
ir dėl to, kad jų efektyvumui vertinti galima naudoti paprasčiausius žingsniamačius. Tai vienos iš 
pačių efektyviausių fizinio aktyvumo darbe skatinimo programų ir ekonominiu požiūriu [353].

Treniruočių programos ir rekreacinės veiklos darbo vietose (C2.5) 

Kaip rašyta kituose skyriuose, gausiais moksliniais tyrimais patvirtinta, kad sveikatos stipri-
nimas darbo vietoje ir fizinės treniruotės neabejotinai sumažina lėtinių neinfekcinių ligų 
riziką, nerimo bei streso lygį, gali padėti darbo vietoje užkirsti kelią nesveikam gyvenimo 
būdui (rūkymui, alkoholio vartojimui, netaisyklingai mitybai ir kt.), mažina širdies ir krau-
jagyslių, medžiagų apykaitos ir raumenų bei kaulų sistemos sutrikimų ar ligų riziką ir pan. 
[8, 9, 12, 18, 28, 31 ir kt.]. Tačiau daugumos apžvalginių mokslinių straipsnių patikimumas 
nėra didelis, kartais pateikiamos gana prieštaringos išvados, ypač aptariant praktinių fizinio 
aktyvumo programų įgyvendinimą tiesiogiai darbo vietose [247, 295, 298, 299, 302 ir kt.]. 
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Kai kuriuose moksliniuose straipsniuose pabrėžiama, kad didelį darbo krūvį turintys darbuotojai 
kartais praleidžia dirbdami net darbo sutartyse numatytas laisvalaikio (pietų, arbatos ar kavos) 
ir papildomas pertraukas [48, 49, 53 ir kt.]. Tai galėtų tapti darbdavių argumentu rengiant fizi-
nes treniruotes darbo metu, kad padidėtų darbuotojų darbingumas, darbo našumas, sumažėtų 
nuovargis. Dauguma mokslinių straipsnių patvirtina, kad treniruotė kartu su kolegomis 
daug labiau motyvuoja ir yra efektyvesnė nei individualus mankštinimasis namie ar kur 
kitur [313, 314, 321, 341, 343, 410 ir kt.]. Pakanka mokslinių įrodymų, kad grupiniai ir (ar) so-
cialiniai užsiėmimai gali turėti ilgalaikį teigiamą poveikį fizinio aktyvumo lygiui ir įpročių 
formavimui [70, 321, 329, 398, 471–473 ir kt.].
Profesinėje aplinkoje, kurioje vyrauja didelė išorinė ir vidinė konkurencija, didelis darbo 
tempas ir dideli darbo krūviai, galėtų vykti trumpos ir intensyvios ištvermės ar jėgos lavi-
nimo treniruotės. Jos galėtų vykti 2–3 kartus per savaitę arba kasdien, priklausomai nuo 
pasirinktos treniruočių metodikos, programos ir konkrečių darbinių aplinkybių [282, 287, 
288, 291, 292, 297, 318, 366, 405 ir kt.]. Suderinus su įmonės vadovybe trumpas ir intensyvias 
10–15 minučių trukmės treniruotes būtų galima atlikti per papildomas (sveikatingumo) 
pertraukas [303–308 ir kt.]. Šių treniruočių metu pasiekiami įspūdingi teigiami fiziologiniai po-
kyčiai, bet jos tinka ne visiems. Dideliu intensyvumu gali sportuoti tik jauni, sveiki, motyvuoti ir 
fiziškai aktyvūs asmenys (dažniausiai – vyrai), turintys tinkamą fizinį pasirengimą [297, 349, 394, 

395 ir kt.]. Vienas dinaminės raumenų jėgos treniruotės darbo vietoje pavyzdžių pateiktas 32 pav.

32 pav. Dinaminė jėgos treniruotė, kurios metu mankštinama daugelis raumenų grupių. Pratimai skirti 
visoms kūno dalims: 1 lentelės eilutėje – kaklui ir pečių lankui skirti pratimai su elastinėmis gumomis;  
2 eilutėje – kojų stambiųjų raumenų grupėms skirti pratimai; 3 eilutėje – liemens raumenų jėgos ir stabili-
zavimo pratimai. Pratimai atliekami grupėmis po 2–3 pratimus, kiekvieną pratimą kartojant 15–20 kartų. 
Pamažu krūvis ar pasipriešinimas didinamas, o kartojimų skaičius mažinamas iki 8–15 kartų. Be abejo, 
gali būti pasirinkta ir kita raumenų jėgos ar išvermės lavinimo metodika. Iliustracija iš mokslinio straipsnio 
apie jėgos pratimų taikymą darbo vietoje: Sjøgaard G., Reffstrup Ch. J., et al. 2016 [113].
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Atkreiptinas dėmesys, kad aktyvių ir sportiškų darbuotojų įmonėje gali būti mažuma, o 
mažas programoje dalyvaujančių darbuotojų skaičius paverčia ją neefektyvia ir eko-
nomiškai nuostolinga, todėl būtina derinti kelias skirtingas praktines fizines veiklas. 
Be to, daugelyje ekonomiškai išsivysčiusių šalių, prastėjant demografinei situacijai ir di-
dėjant darbo jėgos stygiui, vis daugiau vyresnių nei 60 metų asmenų grįžta į darbą, todėl 
organizuojant praktines fizines veiklas darbo vietose iškyla nemažai problemų, nes būtina 
atsižvelgti į darbuotojų amžių, lytį, fizinį pajėgumą, fizinę sveikatą ir pan. Vienoje sistemi-
nėje straipsnių apžvalgoje nurodoma, kad darbo vietose vykstančiose sveikatos skatinimo 
programose ir intervencijose dalyvauja apie 50 proc. darbuotojų [86], todėl darbo vietose 
(pavyzdžiui, per pietų ar priešpiečių pertraukas) dažniau organizuojamos ir taikomos pa-
prastos bendro poveikio aerobinės mankštos ar fizinės veiklos, skirtos darbuotojų nuovar-
giui ir stresui mažinti bei fiziniam aktyvumui ir pajėgumui palaikyti (žr. 33 pav.).

33 pav. Nuotraukoje kairėje – per pietų pertrauką vykstanti mankšta IRT kompanijoje Tokijuje 
(Japonija). Šaltinis: TRT World and Agencies žinių tarnybos interneto svetainė, https://www.trtworld.
com/life/japanese-companies-introduce-exercise-at-work-9204. 
Nuotraukoje dešinėje – rytinė aerobika kompiuterinių žaidimų kūrimo kompanijoje „Dwango“ Toki-
juje (Japonija); po mankštos darbuotojams patiekiama sveikų užkandžių. Šaltinis: interneto svetainė 
https://www.kotaku.com.au/2013/08/how-to-get-software-developers-out-of-bed/.

Siūlomos ir kitos nesudėtingos, daugeliui darbuotojų priimtinos fizinės veiklos: grei-
tas ėjimas ar bėgimas lėtu bei vidutiniu tempu, šokinėjimas per šokdynę, vaikščio-
jimas su lazdomis, važiavimas dviračiu (arba dviratiniu treniruokliu), paspirtuku ar 
riedučiais; rečiau – čiuožimas lygumų slidėmis, plaukimas, vandens aerobika, salės 
aerobika, kikboksas, lauko tenisas, šokiai, sportiniai ir rekreaciniai žaidimai, mankš-
tos su kardiotreniruokliais ar jėgos treniruokliais su labai maža ar maža apkrova ir 
didesniu atlikimo tempu ir t. t. [326, 415, 437, 438, 438 ir kt.]. Tačiau apžvalginė moks-
linė literatūra nepatvirtina paprastų, visiems priimtinų nespecializuotų fizinių veiklų 
teigiamo poveikio kaulų ir raumenų sistemos skausmų prevencijai [335, 375, 458 ir kt.]. 
Siekiant fizinių veiklų darbo vietose įgyvendinimo pigumo, paprastumo ir masiškumo, prak-
tikoje dažnai pasirenkami paprasti, lengvai atliekami ir darbo aplinkoje nesunkiai pritaikomi 
bendrojo poveikio jėgos ar ištvermės pratimai, tik jie ne visada yra geriausi [112, 120, 513, 

522 ir kt.] (žr. 34 pav.).
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34 pav. Paprasti jėgos lavinimo ir tempimo pratimai: pritūpimai tiesia nugara atsirėmus į sie-
ną (nuotrauka viršuje kairėje), atsispaudimai rankomis nuo sienos (nuotrauka viršuje dešinėje), 
nugaros apatinės dalies tempimas sėdint ant biuro kėdės (nuotrauka apačioje kairėje), izometri-
nis jėgos pratimas – kulnų kėlimas sėdint (nuotrauka apačioje dešinėje). Iliustracijos iš mokslinio 
straipsnio: Mann S., Hamad A. H., Kumbhare 2018 [513].

Nors šias veiklas yra paprasta organizuoti, joms reikia mažiau papildomų specialistų konsul-
tantų, o kai kurios veiklos (pantomima, smiginis, stalo futbolas ar stalo tenisas, aktyvūs, laisvi 
šokiai su muzika ir pan.) galimos visai be jų, tačiau tik dalis išvardytų veiklų gali būti atlie-
kamos tiesiogiai darbo vietoje, nes joms reikia erdvės, pritaikytų patalpų ar aikštynų, papil-
domos įrangos ar inventoriaus. Keliuose nedidelės imties moksliniuose tyrimuose ir keliose 
praktinėse programose siūloma darbe taikyti madingas ir populiarias kompleksinio poveikio 
organizmui fizines veiklas (dažniausiai mažo ar vidutinio intensyvumo): kalanetiką, pilatesą, 
taiči, jogą, čigongą ir pan. [396, 401, 412, 437, 438 ir kt.], tačiau mokslinių duomenų apie jų 
efektyvumą darbo vietoje nepakanka. Mokslinėje literatūroje dalis šių tradicinių, tautinių 
fizinių veiklų dar vadinamos neuromotorinėmis treniruotėmis. Jų nauda sveikatai gana 
sunkiai įrodoma, nes patikimų didelės imties ir ilgalaikių mokslinių tyrimų apie juos ne-
pakanka [514–519 ir kt.], o kvalifikuotų profesionalų, galinčių vykdyti tokias netradicines 
veiklas (didžioji jų dalis nėra įteisintos, aiškiai aprašytos, reglamentuotos ir sertifikuo-
tos), yra mažai ar visai nėra [412, 432–434], ypač Lietuvoje.
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Nesudėtingos aerobinės veiklos ar pratimai paprastai nereikalauja asmeninių darbuoto-
jo įgūdžių, programą lengva adaptuoti pagal individualų darbuotojo fizinį pasirengimą 
(kartais ją galima vykdyti mažo, vidutinio ir didelio intensyvumo lygiais vienu metu), per 
ilgesnį laiką pastebimi teigiami fiziologiniai pokyčiai, todėl šios veiklos galėtų būti reko-
menduojamos visiems suaugusiesiems, ypač linkusiems tukti, turintiems vieną ar kelis 
kardiometabolinius rizikos veiksnius, norintiems palaikyti esamą ar padidinti bendrąjį 
fizinį aktyvumą asmenims ir pan. [367, 371, 396, 397–401 ir kt.]. 

Sudėtingesnė ir labiau diferencijuota, bet neabejotinai pažangi fizinio aktyvumo darbe stra-
tegija yra santykinai mažo intensyvumo fiziniai pratimai ir mankštos, kurioms vykdyti reikia 
didelių pastangų, specialaus darbuotojų pasirengimo, kartais gana brangių ar sudėtingų 
sporto ar reabilitacinių priemonių, bet galutiniai programos rezultatai yra geresni, nei vyk-
dant paprastas fizines veiklas [282, 296, 313, 314, 401, 460 ir kt.]. Tai vadinamasis pažangus 
(„protingas“) fizinių pratimų mokymas (IPET – angl. intelligent physical exercise training), 
kai kiekvienam darbuotojui, atsižvelgiant į jo patiriamą žalingą profesinį poveikį, fizi-
nį pajėgumą ir asmeninius sveikatos rodiklius bei įpročius, darbo vietoje parengiama 
individualiai pritaikyta fizinė treniruotė. Tokią 2–3 kartus per savaitę vykstančią tre-
niruotę iš esmės galima vadinti kokybiška asmenine treniruote [282, 296, 313, 314, 460, 
484 ir kt.]. Remdamasis būtinu išsamiu pradiniu sveikatos įvertinimu, šis treniruočių 
režimas sujungia įvairias fizinių pratimų formas ir rūšis, kad pagerėtų širdies ir krau-
jagyslių bei kvėpavimo sistemų veiklos rodikliai, sumažėtų individualūs sveikatos ri-
zikos veiksnių rodikliai, pagerėtų subjektyvi savijauta ir kaulų bei raumenų sistemos 
būklė, sumažėtų skausmų bei funkcinių sveikatos sutrikimų ir t. t. Nors ekonominiu po-
žiūriu šios mankštos yra brangios, dėl maksimalaus efektyvumo jas drąsiai galima priskirti 
prie „aukso standarto“ [353, 356]. Be to, jau yra mokslo publikacijų, patvirtinančių, kad šis 
pažangus fizinių pratimų mokymas gali būti sėkmingai taikomas ir fizinį darbą dir-
bantiems asmenims, nes jis geba tiksliai prevenciškai veikti labiausiai darbo proceso 
veikiamas kūno dalis bei struktūras ir sumažina neigiamą poveikį sveikatai [313, 314, 
484, 485 ir kt.].
Yra trys pagrindinės priežastys, dėl kurių šios efektyvios fizinio aktyvumo intervencijos iš-
siskiria iš kitų: 1) kuriant mankštų programas dalyvavo aukšto lygio specialistai profe-
sionalai, programų efektyvumas buvo pagrįstas moksliniais įrodymais; 2) treniruotės 
buvo rengiamos reguliariai, buvo taikomi saikingi pradiniai krūviai ir nesudėtingi 
pratimai, pratimus savarankiškai atliekančius darbuotojus nuolat stebėjo specialis-
tai praktikai; 3) fiziniai pratimai buvo atliekami darbo valandomis apie 1 valandą per 
savaitę, dalijant laiką į 2–3 intensyvias treniruotes [282, 296, 313, 314 ir kt.]. Siekiant 
didesnio programos efektyvumo, darbdavių buvo prašoma tiesiogiai įsitraukti į šią veiklą ir 
parodyti dėmesį darbuotojų sveikatos gerinimui. Kartu darbuotojams buvo primenama 
aktyviai įgyvendinti ir bendrąsias fizinio aktyvumo rekomendacijas laisvalaikiu – kas-
dien bent 30 minučių atlikti vidutinio ar didelio intensyvumo fizinio aktyvumo veiklas 
[162]. Tobulinant IPET koncepciją ir siekiant dar labiau motyvuoti darbuotojus, būtų galima 
pasinaudoti informacinėmis ir ryšių technologijomis bei išmaniaisiais prietaisais, padedan-
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čiais specialistams ir darbuotojams laikytis programos nurodymų ir leidžiančiais stebėti as-
meninį progresą. 
Vykdant individualiai pritaikytas treniruotes darbo vietoje iškyla ir nemažai sunkumų. Moks-
liniuose straipsniuose aprašomos ir analizuojamos šios dažniausiai pasitaikančios praktinės 
kliūtys: sudėtinga parinkti optimalų fizinį krūvį, ypač esant dideliam programos dalyvių 
skaičiui; naudojama daug skirtingų nesertifikuotų įrankių, priemonių bei metodikų, kurių 
efektyvumas ir ekonominis pagrįstumas nėra moksliškai ištirtas; trūksta aukštos kvalifika-
cijos specialistų praktikų, gerai išmanančių įvairias treniruočių rūšis bei formas, jų poveikį 
kaulų ir raumenų sistemai bei visam organizmui ir turinčių ergonomikos ir biomechanikos 
pagrindus. Galimi organizaciniai programų įgyvendinimo trikdžiai, nes šį procesą lemia įvai-
rūs veiksniai: vadovų požiūris ir parama, darbo ir treniruočių laiko suderinimas, darbuotojų 
gebėjimas priimti naujoves, organizacijos (įmonės) vidaus tvarkos lankstumas ir t. t.; nepa-
kankamai tvarus naujų socialinių įpročių formavimasis ir daug kitų socialinių, ekonominių 
ir psichologinių kliūčių [293, 299, 302, 315, 316, 318 ir kt.]. Be to, ne visi darbdaviai ir dar-
buotojai sutinka dėl vertingų treniruočių ilginti darbo dieną arba skaidyti darbo procesą į 
kelias dalis. 
Minėtos problemos iš dalies yra būdingos visoms darbo vietoje vykdomoms fizinio aktyvu-
mo programoms. Siūlomi įvairūs šių problemų sprendimo būdai, vienas iš jų, itin dažnai 
taikomas praktikoje, – geros kokybės profesionalios treniruotės ar fizinės veiklos kar-
tu su šeimomis, bendradarbiais, draugais ar partneriais po darbo, laisvalaikiu (apie jas 
trumpai rašoma kitame skyriuje).  
Fizinis aktyvumas darbo vietoje neabejotinai gali teigiamai veikti darbuotojų fizinę 
bei psichinę savijautą ir sveikatą, tačiau paprastų, efektyvių ir plačiai pritaikomų pra-
timų programų kūrimas bei įgyvendinimas tebėra didelis ir reikšmingas visuomenės 
sveikatos iššūkis, nes tinkamų, laiko patikrintų treniruočių (mankštų) pasirinkimas 
yra gerokai per menkas [293, 302, 308, 316, 317, 328 ir kt.]. 

Įvairios fizinės veiklos ir treniruočių  
programos ne darbo metu (C3)

 
Siekdamos išspręsti fizinės veiklos darbe programų organizavimo ir vykdymo praktines pro-
blemas, kai kurios stambios kompanijos siūlo savo darbuotojams ir jų šeimų nariams ar par-
tneriams kvalifikuotas fizinio aktyvumo paslaugas prieš darbą, po darbo arba laisvalaikiu. 
Taip elgdamosi įmonės ar įstaigos tarsi nusimeta organizavimo, patalpų įrengimo, darbo 
laiko paskirstymo, gerų specialistų paieškos, skirtingų darbuotojų pomėgių derinimo ir ki-
tas galimas naštas ir perduoda jas įvairių sričių specialistams profesionalams, dirbantiems 
sporto, sveikatingumo, grožio klubuose, centruose ar salonuose. Svarbiausias tokių pro-
gramų privalumas – gera, brangi, profesionali įranga, patyrę specialistai ir kokybiška 
paslauga, atitinkanti asmeninius darbuotojo pomėgius bei poreikius, – neabejotinai 
labai padidina asmeninę motyvaciją mankštintis: gerokai padidėja bendras fizinis 
aktyvumas, įvykdomos bendrosios fizinio aktyvumo rekomendacijos ir pasiekiami 
svarbiausi sveikatai naudingi fiziologiniai pokyčiai [31, 300, 323, 328 ir kt.]. Šiuo būdu 
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skatinant aktyvų darbuotojų laisvalaikį neabejotinai padidėja ir bendrasis fizinio aktyvumo 
lygis, tačiau šį padidėjimą ne visada pavyksta kokybiškai išmatuoti, nebent darbuotojai nuo-
lat pildo specialius klausimynus. 
Mokslo publikacijose akcentuojama, kad įvairias darbuotojų sveikos gyvensenos programas 
noriai įgyvendina tik didelės, ekonomiškai stiprios ir pažangios kompanijos, o smulkusis 
verslas jomis domisi daug mažiau [461–463 ir kt.]. Gerosios praktikos pavyzdžiai, kaip galėtų 
būti skatinamas darbuotojų fizinis aktyvumas laisvalaikiu, gali būti suskirstyti į 5 gru-
pes [31, 301, 319, 322–327 ir kt.]: 
1. Nuomojama ar perkama naudotis namie speciali treniruočių įranga: aerobinių tre-

niruočių įranga (dviračiai, bėgtakiai, elipsiniai treniruokliai, irklavimo treniruokliai ir t. 
t); smulkios mankštos priemonės (elastinės juostos, reguliuojamieji svarmenys, balan-
sinės platformos, gimnastikos kamuoliai ir kt.); speciali mėgėjiško sporto įranga (kalnų 
ir lygumų slidės, banglentės, paspirtukai, kalnų dviračiai, riedučiai, alpinizmo įranga, 
nardymo įranga ir kt.). Kartais net siūlomi įrankiai ar įranga mėgstantiems žvejoti, akty-
viai dirbti sode, darže ar gėlyne ir pan. 

2. Perkamos laisvalaikio pramogų prekės, skirtos fiziniam aktyvumui skatinti: inte-
raktyvūs, vaizdo ar virtualiosios realybės kompiuteriniai žaidimai su fizinėmis veiklomis 
(„X-Box“, „Nin Tend“ ir kt.); specialios kompiuterinės programos, skirtos fiziniam aktyvu-
mui skatinti, ir pan. 

3. Perkamos asmeninės sveikatos ar aktyvaus poilsio paslaugos: asmeninis darbuo-
tojo mokymas ar konsultavimas (dietologo, kineziterapeuto, ergoterapeuto, manuali-
nės terapijos, akupunktūros ar masažo specialisto, asmeninio trenerio, šokių ar jogos 
mokytojo ir kt. konsultacijos); vaikų priežiūros paslaugos, kai jauni tėvai dalyvauja or-
ganizuotose treniruotėse, šoka ar kitaip fiziškai aktyviai leidžia laisvalaikį, ir pan.

4. Suteikiama galimybė nemokamai naudotis ilgalaikiais abonementais, specialia 
klubų ar renginių registracija: sporto bei sveikatingumo, šokių klubų, baseinų ar pir-
čių abonementais; naryste specializuotuose laisvalaikio ar sporto klubuose (golfo ar 
lauko teniso klube, žirgyne ir t. t.); sporto lenktynių ar varžybų registracija; mokama 
infrastruktūra (kalnų slidinėjimo keltuvais, žiedinėmis automobilių trasomis, laipiojimo 
uolomis treniruočių sienomis, mėgėjiško sporto stovyklomis ir t. t.) ir pan.

5. Suteikiama išsami informacija apie galimas laisvalaikio fizinio aktyvumo paslau-
gas įmonėje ar už jos ribų.

Prie šių programų būtų galima priskirti gana plačiai mokslinėje literatūroje ir praktinėse pro-
gramose aprašytas darbovietės komandinio mėgėjų sporto veiklas [330–333, 430, 447]. Mė-
gėjų sportas yra labai reikšmingas tiek socialiniu, tiek ekonominiu požiūriu. Sporto plėtojami 
įgūdžiai ir gebėjimai skatina darbuotojų gerovę, tiesiogiai gerina jų fizinį, protinį ir psicholo-
ginį pajėgumą bei gyvenimo kokybę. Komandinis sportas ir komandiniai žaidimai duoda 
naudos ne tik kiekvieno darbuotojo sveikatai, bet ir visos grupės sanglaudai, pasitikėji-
mui, pagarbai ir stipresnei profesinei draugystei, darbo efektyvumui ir rezultatams bei 
visai organizacijai [321, 329–333, 359, 447 ir kt.]. Kokybiški socialiniai santykiai – abipusis 
supratimas, pasitikėjimas ir pagarba – yra būtini efektyviam komandiniam darbui, to-
dėl komandinis rekreacinis sportas yra ypač propaguojamas praktinėse programose, o 
dauguma stambių kompanijų paprastai turi ne vieną sporto komandą.
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Siekdamos gerų rezultatų dažniausiai komandos treniruojasi bent 1–2 kartus per savaitę 
tam pritaikytose patalpose (įmonės salėje, nuomojamose patalpose, sporto ar sveikatingu-
mo klube ir pan.) darbo metu arba po darbo. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad, siekiant pa-
gerinti darbingumą, sumažinti profesinį nuovargį ir stresą bei vykdant specializuotas 
skausmo kontrolės programas, darbuotojų kartu su kolegomis darbo valandomis arba 
po darbo atliekami fiziniai pratimai bei rekreacinio sporto treniruotės ir varžybos yra 
veiksmingesni nei namie savarankiškai atliekami pratimai [321, 329, 343 ir kt.]. Svar-
biausi teigiami pasiekimai praktikuojant komandinį sportą, kaip nurodoma moksliniuose 
straipsniuose, gaunami socialinėje ir psichologinėje plotmėje. Tačiau šios srities tyrimuo-
se dar trūksta solidaus mokslinio požiūrio: kaip ir kokius vertinimo testus reikėtų naudoti 
vykdant skirtingas intervencijas bei tiriant konkrečias sporto ar rekreacinio sporto šakas 
ir galimą jų teigiamą poveikį sveikatai ir gerovei, kokios tinkamiausios objektyvios fizinio 
aktyvumo ar krūvio intensyvumo matavimo priemonės (pavyzdžiui, nedarbingumo duome-
nys, akcelerometro duomenys, klausimynai ir kt.) [329, 333, 334]. Be to, galimų nesėkmių 
baimė ir nesveika tarpusavio konkurencija darbe, kai asmeniniai rezultatai yra lyginami su 
kolegų rezultatais ir lūkesčiais, gali gerokai sumažinti darbuotojų norą dalyvauti komandi-
niame sporte ir darbinėje veikloje [338–340]. 

Specializuota korekcinė mankšta darbo vietoje (C4)

Nors vienodose darbo vietose dirbantys asmenys patiria panašų neigiamą poveikį, jie turi 
daug individualių fizinio pajėgumo, sveikatos ir psichologinių skirtumų, į kuriuos būtina 
atsižvelgti pradedant sveikatos ar fizinių pratimų programą. Siūloma didelė specializuo-
tų programų įvairovė: pavienių raumenų grupių jėgos ar tempimo pratimai, svorio ar 
laikysenos koregavimo, nėščiųjų ar jaunų mamų, streso ar nuovargio mažinimo, ser-
gančiųjų II tipo cukriniu diabetu, norinčių mesti rūkyti programos, skausmo (kaklo, 
peties, alkūnės, riešo, nugaros ir kt.) prevencijos programos ir t. t. [113, 288, 296, 314, 
317, 341, 342, 347 ir kt.].

Paprastai įmonėje ar įstaigoje dirba daug įvairių darbuotojų (skiriasi jų amžius, lytis, svoris, fizi-
nis pajėgumas, sveikatos būklė, motyvacija sportuoti, požiūris į mankštas darbe ir t. t.), todėl ta 
pati programa negali būti visiems naudinga. Praktinėms siauros specializacijos mankštoms, 
kurios galėtų būti tinkamos net darbuotojams su negalia ar pensinio amžiaus darbuotojams, 
būtina taikyti individualumo principą, todėl reikia sudaryti darbuotojams asmenines progra-
mas. Prieš pradedant programą pravartu išmatuoti darbuotojų svarbiausius fiziologinius pa-
rametrus, testais patikrinti reikiamus anatominius ir funkcinius parametrus, o asmeninės kon-
sultacijos metu surinkti kitą būtiną informaciją apie darbuotoją [313, 314, 341, 364, 365, 401, 
414, 440 ir kt.]. Toks programos organizatorių elgesys padeda išvengti dalies galimų nesėkmių.

Kaip jau rašyta, mokslinėje literatūroje ir pagrindiniuose EU-OSHA dokumentuose 
daugiausia dėmesio skiriama kaulų ir raumenų sistemos sutrikimams bei ligoms ir jų 
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prevencijai, o juose išanalizuoti moksliniai duomenys yra ypač patikimi ir išsamūs [313, 
314, 364, 362, 363, 366, 457 ir kt.]. Kadangi šias specialias programas gali taikyti tik aukštos kvali-
fikacijos specialistai praktikai (jokiu būdu ne visuomenės sveikatos specialistai!), apie jas apžval-
ginėje medžiagoje rašoma trumpai, pateikiami tik keli pavyzdžiai (žr. 35 pav.).

35 pav. Specializuoti korekciniai pratimai, skirti asmenims, patiriantiems kaklo bei pečių skaus-
mus ir turintiems nedidelių laikysenos sutrikimų. Programa skirta viršutinės trapecinio raumens 
dalies, mentės keliamojo raumens ir krūtinės raumenų per dideliam aktyvumui (įtampai) suma-
žinti bei giliųjų kaklo lenkiamųjų raumenų, vidurinės ir apatinės trapecinio raumens dalių bei 
priekinio dantytojo raumens aktyvumui padidinti. Nuotraukos iš mokslinio straipsnio: Bayattork M., 
Seidi F., Minoonejad H., et al. 2020 [366].

Kitas pavyzdys – speciali korekcinė jėgos treniruotė (žr. 36 pav.), moksliniuose straipsniuose 
apibūdinama kaip pranašesnė už daugumą kitų mankštų. Ši mažos apimties ir didelio krū-
vio jėgos mankšta teigiamai veikia tam tikrus kaulų ir raumenų sistemos sutrikimus, pagerina 
darbo rezultatus ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Mankšta turėtų būti atliekama ne 
mažiau kaip 8 savaites 3 kartus per savaitę [288, 343, 344–346, 366, 405 ir kt.]. Treniruočių 
protokoluose, kuriuos dėl saugumo turėtų pildyti kiekvienas programos dalyvis, turėtų būti 
pateikti išsamūs sveikatos klausimynai, treniruočių krūvis dalyviams turėtų būti didinamas pa-
laipsniui, o programos skiriamos ar koreguojamos pagal kiekvieno programos dalyvio indivi-
dualius poreikius bei sveikatos problemas [113, 288, 346, 405, 414 ir kt.]. Vertėtų įsidėmėti, kad 
nėra visiems vienodai tinkamų pratimų, mankštų ar gydomųjų judesių. Kas tinkama visiems, 
netinka niekam!
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36 pav. Keletas nesudėtingų specializuotos (korekcinės) jėgos lavinimo mankštos pratimų, skirtų 
biuro darbuotojų kaklo ir pečių skausmams bei įtampai mažinti ir jų prevencijai. Nuotraukos iš 
mokslinio straipsnio: Saeterbakken A. H., Makrygiannis, et al. 2020 [366].

Derinant nespecifinę aerobinę veiklą (važiavimą dviračiu, vaikščiojimą su lazdomis ir kt.) su 
specializuota fizine veikla, orientuota į kaklo ir pečių raumenis (vaikščiojimo su lazdomis ir 
pečių raumenų ištvermės pratimais), taip pat pasiekiama gerų rezultatų [367–371], tačiau 
moksliniai tyrimai patvirtina, kad tinkamai parinkti individualizuoti specialūs jėgos treni-
ravimo pratimai yra reikšmingai efektyvesni ir naudingesni [317, 335, 366, 372, 373, 374, 
401, 402, 457 ir kt.]. Prie specialių korekcinių sveikatos ar reabilitacijos programų priski-
riamos ir įvairios ergoterapinės programos, vis dažniau taikomos darbo vietose siekiant 
sumažinti darbuotojų nedarbingumą, nuovargį ar net neįgalumą [441–444].
 

Organizacijos (įmonės) kultūrinės aplinkos ir vidaus 
politikos įtaka darbuotojų fiziniam aktyvumui

Organizacijos vidaus bei kultūrinės aplinkos ir vidinės politikos strategija, skirta sėdėjimo dar-
be laikui sutrumpinti ar fizinio aktyvumo lygiui padidinti, išreiškia administracijos ar įmonės 
savininkų požiūrį ir būtiną paramą, leidžiančią sveikatos stiprinimo veikloms sėkmingai vykti 
darbo metu ar laisvalaikiu, skatina fizinio aktyvumo programų aprūpinimą reikalingais ište-
kliais ir įgyvendina aktyvią efektyvių pokyčių palaikymo politiką. 

Fizinio aktyvumo programas vykdančios organizacijos paramos lygis ir vidaus socialinis kli-
matas moksliniuose straipsniuose apibrėžiamas kaip vienas pačių svarbiausių sėkmingos fi-
zinio aktyvumo intervencijos darbe elementų [34, 68, 120, 214, 224, 245, 300, 410 ir kt.]. Antra 
vertus, jis nurodomas ir kaip viena svarbiausių kliūčių šiems pokyčiams įmonėje ar įstaigoje 
vykti [120, 214, 246, 248 ir kt.]. Įrodyta, kad darbuotojai noriau dalyvauja sveikatos progra-
mose, kai jose dalyvauja dauguma įmonės ar įstaigos darbuotojų. Be to, moksliniai tyrimai 
patvirtina, kad asmeninis vadovų elgesys gali turėti įtakos darbuotojų stresui, pravaikštoms, 
perdegimui darbe, bendrai savijautai ir gerovei [283–286]. 
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Darbdaviai yra galinga suinteresuota socialinė grupė, todėl jie turėtų pasitelkti visą 
savo įtaką dėl sveikatos politikos iniciatyvų, turėtų kurti palankią aplinką darbo vie-
toje ar platesnėje bendruomenėje, formuoti lanksčią socialinę aplinką, palaikančią ir 
palengvinančią darbuotojų įsijungimą į sveikatos programas. Naudojant įvairius dalyvių 
skatinimo metodus, turėtų būti siekiama įtraukti į programas darbuotojus bei ugdyti vadovų, 
lyderių ir komandoje dirbančių darbuotojų atsakomybės jausmą, aktyvumą ir įsipareigojimą 
nuolat keistis bei tobulėti [11, 12, 161, 214, 249–252, 431 ir kt.]. Administracija ar vadovybė 
turėtų pastebėti iškylančias kliūtis ir praktines įmonės vidaus problemas, jas sistemingai ana-
lizuoti ir skubiai priimti sprendimus, pagrįstus darbdavių, darbuotojų, profsąjungos, sveikatos 
bei saugos specialistų patirtimi, taip pat nuolat aktyviai visokeriopai remti sveikatos progra-
mas [11, 12, 161, 214, 249–252 ir kt.]. 

Fizinio aktyvumo programų organizavimo 
ir įgyvendinimo kliūtys bei sunkumai

Kaip teigiama apžvalginėse mokslo publikacijose, darbuotojų sveikatos pokyčiai vyksta labai 
lėtai, laipsniškai ir tiesiogiai priklauso nuo pasirinktų fizinių veiklų, jų dažnio, trukmės, in-
tensyvumo, palaikymo ir kt. veiksnių. Svarbiausia yra kokybiškai parengta fizinio aktyvumo 
programa ir vykusiai suplanuotos praktinės fizinės veiklos. Kad programa būtų sėkmingai ir 
nuosekliai vykdoma, o esant reikalui greitai ir efektyviai koreguojama, būtina numatyti visus 
galimus trukdžius, dalyvių nuomonių įvairovę, vadovybės paramą ir kt. Moksliniai straipsniai 
akcentuoja, kad labai svarbu, ar vykdoma praktinė programa yra paremta tinkamomis psi-
chologinėmis elgsenos koregavimo teorijomis, nes tik tada galima tikėtis pasiekti esminių, 
ilgalaikių darbuotojų elgsenos ir sveikatos pokyčių [293, 336, 338, 340, 391–393 ir kt.].
Norint užtikrinti ilgalaikį ir tvarų fizinio aktyvumo programų įgyvendinamą, reikia išmanyti 
sveikatos programų įgyvendinimo strategijas, numatyti galimas kliūtis ir jų įveikimo būdus. 
Būtina paminėti, kad mokslinėje literatūroje aprašomos bei analizuojamos ir sveikatos sti-
prinimo programų nesėkmės [293, 464–468, 493 ir kt.]. Jų analizė padėtų tiksliau, efektyviau 
pritaikyti fizinio aktyvumo intervencijas ir padidintų sėkmingo jų įgyvendinimo ir ilgalaikio 
poveikio darbuotojų sveikatai, gerovei bei darbo rezultatams galimybę [293]. Įgyvendinant 
sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo programas darbo vietoje iškyla įvairių problemų 
bei sunkumų. Didžioji jų dalis turi būti skubiai nustatyta, aiškiai įvardyta, pakoreguota 
ir sėkmingai įveikta, kad kuo daugiau įmonės ar įstaigos darbuotojų galėtų dalyvauti fi-
zinio aktyvumo veiklose [293–295, 302, 361, 390, 493 ir kt.]. Esminiai dalykai, kuriuos reikėtų 
apgalvoti prieš pradedant vykdyti fizinio aktyvumo skatinimo programą: 
1. Kokias (kur, kada ir kaip geriau?) organizuotas fizinio aktyvumo ir sporto veiklas 

darbe ar po darbo reikėtų įgyvendinti, kad būtų pasiektas didžiausias programos 
efektyvumas? 

2. Kaip galimybę pasinaudoti darbe vykstančiomis programomis, specialiomis erdvė-
mis, salės treniruokliais ir kitomis priemonėmis suteikti kuo daugiau darbuotojų, 
nes programa, kurioje dalyvauja tik keletas darbuotojų, praranda prasmę ir yra ne-
naudinga ekonomiškai?
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3. Ar galimas visas arba dalinis mokamų sporto ir rekreacinio fizinio aktyvumo pas-
laugų apmokėjimas darbuotojams, norintiems dalyvauti pasirinktose treniruotėse 
ar mankštose ne darbo metu? 

4. Ar yra kokių nors įmonės ar darbuotojų asmeninių, socialinių, religinių ar psicho-
loginių problemų, kurias reikėtų nustatyti, įvardyti ir išspręsti, kad sveikatingumo 
programos vyktų sklandžiai?

5. Praktinės problemos, trukdančios efektyviai vykti fizinio aktyvumo programoms: 
prastai parinkta vykdomoji komanda; darbuotojai aktyvūs tik trumpos programos ar pro-
jekto metu (pavyzdžiui, 6–12 savaičių), o programai pasibaigus jų elgsena vėl grįžta į pra-
dinį lygį; įmonės ar įstaigos reorganizacija ar struktūros pakeitimas, dėl kurių nutrūksta 
vykdytos programos; atostogos; ligos ar epidemijos laikotarpis; nėštumas; darbo vietos 
ar pareigų pakeitimas; vadovybės pasikeitimas ar jos požiūrio į vykdomas programas po-
kytis ir t. t.

Siekiant, kad fizinė veikla taptų įmonės ar įstaigos prioritetu, būtina suderinti kelių skirtingų so-
cialinių grupių interesus, kurie kartais prieštarauja vieni kitiems ar konkuruoja tarpusavyje. Ne 
visi verslo atstovai ir įmonių vadovai yra suinteresuoti kurti ir įgyvendinti sveikatingumo 
programas. Visų pirma darbdaviai ir darbuotojai turi suprasti ir pripažinti naudą, kurią 
teikia organizuota, ilgalaikė ir kryptinga fizinio aktyvumo praktika [12, 39, 68, 69, 114, 408 
ir kt.]; tarp įmonės ar įstaigos vadovybės ir darbuotojų būtinas tvirtas grįžtamasis ryšys, 
susikalbėjimas ir tarpusavio pozicijų suderinimas [12, 68, 69, 114, 361 ir kt.]. 
Daugelis parengtų ir pasaulyje vykdomų sveikatos stiprinimo darbo vietoje programų siūlo pa-
čius įvairiausius praktinius veiklų organizavimo modelius, tvarkas bei etapus. Rekomenduojame 
juos detaliai išstudijuoti iš nurodytų literatūros šaltinių [39, 161, 220, 357–360, 408, 436 ir kt.]. 
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PABAIGA

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl 21 amžiuje visuomenės sveikata toliau blogėja, yra laips-
niškas gyventojų fizinio aktyvumo lygio mažėjimas. Nejudrus gyvenimo būdas ypač būdingas 
darbo vietose – tai yra tiesioginė elektroninės įrangos naudojimo ir naujų technologijų, kurios 
visiškai ar iš dalies pakeičia žmogaus fizinį darbą, diegimo pasekmė. Viena didžiausių žmonių 
grupių, kuri yra paveikta šio ryškaus ir negrįžtamo visuomenės pokyčio, yra biuro darbuoto-
jai, dirbantys išimtinai protinį darbą ir daug valandų praleidžiantys sėdėdami. Pagrindinis šio 
darbo tikslas – nustatyti, ar sveikatinimo ir fizinio aktyvumo darbe programos yra veiks-
mingos siekiant sumažinti nedarbingumą ir pagerinti darbuotojų sveikatą bei darbo 
produktyvumą. Antriniai tikslai – nustatyti sėkmingų programų darbo vietose ypatumus ir 
nurodyti galimus darbuotojų nedarbingumo rizikos veiksnius (bent dalį jų).
Šioje apžvalginėje metodinėje medžiagoje aptarti visi, įskaitant ir pačius naujausius, rasti 
moksliniai įrodymai, aprašantys specialias prevencines pratimų intervencijas, skirtas labiau-
siai paplitusiems kaulų bei raumenų sistemos sutrikimams ir skausmui mažinti ar net (kartu 
su kitais specialistais) jiems gydyti. Praktinėse programose ir moksliniuose tyrimuose plačiau-
siai yra išnagrinėti ergonominiai darbo vietų pokyčiai ir reguliuojamo aukščio darbo vietų 
įrengimas. Šios abi intervencijų rūšys padidina darbuotojų fizinį aktyvumą ir sumažina laiką, 
praleidžiamą pasyviai sėdint, tačiau neapima daugelio kitų prevencinių fizinių pratimų ir vei-
klų programų. Daugelis mokslinių straipsnių autorių itin palankiai vertina aktyvių pertraukų 
darbo vietose idėją. Ypač efektyvios yra specializuotų, diferencijuotų mankštų darbo vietoje 
intervencijos, ne tokios efektyvios – bendro pobūdžio fizinės veiklos. Taigi, praktiškai įgyven-
dinant fizinio aktyvumo ar kitas sveikatą stiprinančias veiklas, būtina nuosekliai taikyti il-
galaikes grupines daugiakomponentes programas, vienu metu vykdant skirtingų para-
metrų (trukmės, intensyvumo, laiko, skirtingų pratimų ir pan.) mankštas ar treniruotes, 
kūrybingai skatinant ir įtraukiant į jas kuo daugiau darbuotojų [10, 12, 85, 423, 456, 476, 
477 ir kt.].  
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