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Mokslinio tyrimo Ilgalaikis ekranų poveikis 

vaikų fizinei ir psichikos sveikatai, 

finansuojamo Visuomenės sveikatos 

stiprinimo fondo prie SAM (VSSF), sut.nr. 

(1.80 E) SU-2498) rezultatai ir rekomendacijos. 
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Didėjant e-medijų, ekranų prieinamumui kasdieniniame gyvenime 

svarbu suprasti jų įtaką vaikų fizinei ir psichinei sveikatai. 



Tyrimo rezultatai (1)
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Fizinis aktyvumas Buvimas lauke

Bendrosios imties vaikų fizinis aktyvumas ir 
buvimas lauke (vaikų dalis proc.)

Beveik visai nebūna fiziškai aktyvus Mažiau nei 30 min.

30 – 60 min. Daugiau nei 60 min.

o Tik 28,5 proc. 

bendrosios imties 6-

14 m. amžiaus vaikų 

pasiekia PSO 

rekomenduojamą 

fizinio aktyvumo 

trukmę.

o Buvimo lauke

trukmė per maža.



Tyrimo rezultatai (2)

o Ekranai naudojami

pramogoms, 

neigiamai siejasi 

su fiziniu 

aktyvumu ir 

buvimu lauke.



Tyrimo rezultatai (3)
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Bendrosios imties vaikų vidutinė trukmė prie ekranų 
minutėmis ir kūno masė 

Ekranų laikas mokymuisi Ekranų laikas promogoms Bendras ekranų laikas

o Kuo ekranų trukmė ilgesnė, tuo vaiko kūno masė didesnė.



Tyrimo rezultatai (4)

Valgymo metu naudoja

informacines

technologijas:

• 50,7 proc. 2–5 m.

• 72,4 proc. 6–14 m.



Tyrimo rezultatai (5)

o Kuo ilgesnė ekranų trukmė, tuo daugiau somatinių skundų.

Ekranų laikas Ekranų laikas 

mokymuisi

Ekranų laikas 

promogoms

Bendra ekranų 

trukmė

Bendrosios imties

somatiniai simptomai

0,26** 0,25** 0,27**

Klinikinės imties 

somatiniai simptomai 

0,70* 0,72** 0,20*

Koreliacija reikšminga (Pearson Correlation).



Tyrimo rezultatai (6)

Bendroji imtis (proc.) Klinikinė imtis (proc.)

Pykinimas 19,0 43,9

Atsirūgimai 45,5 45,2

Vidurių užkietėjimas 41,1 45,0

Viduriavimas 30,0 45,7

Pilvo skausmai 54,1 62,8

Galvos skausmai 37,5 50,3

Kiti skausmai, 

negalavimai

22,0 24,4

o Somatinių nusiskundimų dažnis.



Išvados

o Daugelio vaikų, ypač 6-14 m. nepakankamas fizinis aktyvumas.

o Laikas praleistas prie ekranų pramogoms susijęs su mažesniu fiziniu aktyvumu 
ir laiku praleistu lauke.

o Kuo ekranų trukmė ilgesnė, tuo vaiko kūno masė didesnė ir tuo daugiau 
somatinių nusiskundimų.

Rekomendacijos šeimai

o Šeimai daugiau fiziškai judėti ir mažiau praleisti laiko prie ekranų.

o Visiems šeimos nariams valgyti sveiką ir įvairų maistą, nedarytų ilgesnių nei 6–7 
val. nevalgymo pertraukų, ribotų ekranų žiūrėjimo laiką.



Klinikinis atvejis (1)

Nusiskundimai. 13 m. berniukas skundžiasi kelis mėnesius trunkančių

• Pykinimu,

• Kasdieniu maudžiančio pobūdžio pilvo skausmu visame plote nepriklausomai nuo valgymo,
tuštinimosi.

• Kartais skauda galvą, nesusijęs su pykinimu.

• Tapo labai irzlus, sunkiai koncentruoja dėmesį, pablogėjo pažangumas.

• Valgo daug perdirbto maisto.

▪ Mamai atrodo, kad sumažėjo svoris.

✓ Berniukas 4 mėn. mokėsi nuotoliniu būdu. Po pamokų daug laiko praleidžia žaisdamas
kompiuterinius žaidimus (apie 6 val.), žaidžia labai emocionaliai.

✓ Savaitgaliais eina miegoti 24 val.-1 val.

✓ Nebelanko krepšinio treniruočių.



Klinikinis atvejis (1)

Objektyviai:

• pilvas minkštas, neskausmingas, liežuvis be apnašų.

• Svoris pagal ūgį 25 procentilė (norma).

Tyrimai:

• viršutinio virškinimo trakto endoskopija,

• pilvo organų echoskopija,

• bendras kraujo tyrimas,

• šlapimo tyrimas - be pakitimų.

Diagnozė: Funkcinė dispepsija

Gydymas:

• Dieta

• Režimas



Klinikinis atvejis (2)

Nusiskundimai.

• COVID pandemijos metu 10 m. amžiaus berniukas atvyko į vaikų gastroenterologo priėmimą
dėl padidėjusio pilvo.

• Mama susirūpinusi vaiko sveikata, nes prieš kelis mėnesius mirė senelis nuo storosios žarnos
vėžio.

• Mama pastebėjo, kad keletą mėnesių padidėjęs vaiko pilvas, berniukas kiek vangesnis, nenori
eiti į lauką, prastai miega (sunku užmigti). Kitų nusiskundimų nėra. Apetitas geras.

• Valgo nereguliariai, daug perdirbto, „nesveiko“ maisto.

• Mažai juda, daug laiko praleidžia prie įvairių ekranų (mokslas ir žaidimai) – daugiau nei 6 val.
per parą.

• Eina vėlai miegoti (apie 24val.), keliasi 8-9 val.

• Kreipėsi į šeimos gydytoją. Atliko bendrą kraujo ir išmatų tyrimus, jie be pakitimų, paskyrė atlikti
vėžio žymenų tyrimą, jie be pakitimų.



Klinikinis atvejis (2)
Objektyviai:

• Padidėjęs pilvas dėl padidėjusio poodinio riebalų sluoksnio.

• Paklausus apie svorio dinamiką, mama pasakė, kad karantino metu per 3 mėn.
berniukas priaugo 8 kg nuo 33 kg (50 procentilė; norma) iki 41 kg (90 procentilė;
antsvoris), ūgis 140cm (50 procentilė, norma). Svoris pagal ūgį 97 procentilė
(nutukimas).

• Vidaus organai be pakitimų.

Tyrimų atlikti nereikia.

Diagnozė: Nutukimas.

Gydymas:

• Dieta

Nutukimą mažinanti dieta.

Reguliarus valgymas.

• Režimas:

Riboti ekranų žiūrėjimą – tik mokymosi tikslu.

Miego režimas. Eiti miegoti 22.00 val. Miego trukmė 9-10 val.

• Didinti fizinį aktyvumą. Kasdien ne mažiau 1 val. aktyvaus fizinio aktyvumo, o ne
mažiau kaip 2 kartus per savaitę 30 min. intensyvaus fizinio krūvio.
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