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Santrauka
COVID-19 pandemija neabejotinai turėjo įtakos gyven-
tojų mitybos ir maisto papildų vartojimo pokyčiams. Iki 
pandemijos, 2019 metais atlikto suaugusių šalies gyven-
tojų mitybos įpročių tyrimo rezultatai atskleidė, kad tik 
18,6 proc. respondentų maisto papildus vartojo beveik 
kasdien. Iki šiol šalį reprezentuojančio mitybos ir maisto 
papildų vartojimo COVID-19 pandemijos laikotarpiu 
tyrimo nebuvo atlikta, todėl šio tyrimo tikslas – suda-
rius  šalies darbingo amžiaus žmones reprezentuojančią 
imtį, įvertinti COVID-19 pandemijos įtaką maisto pa-
pildų vartojimui.
Tyrimo duomenys rinkti 2021 m. spalio - lapkričio mė-
nesiais. Tyrimas atliktas anoniminės anketinės apklau-
sos būdu internetu. Apklausta 1600 abiejų lyčių 16–64 
m. šalies gyventojų. Respondentų pasiskirstymo verti-
nimui pagal kategorinius kintamuosius naudotas χ² (chi 
kvadrato) kriterijus. Skirtumai laikomi statistiškai reikš-
mingais, kai p ≤ 0,05.
Nustatyta, jog pandemijos metu maisto papildus vartojo 
86 proc. respondentų: 85 proc. vyrų ir 87 proc. moterų. 
Kasdien vartojantys maisto papildus nurodė 24 proc. res-
pondentų, daugiau negu 4 mėnesius per metus - 20 proc. 
respondentų, 1 - 3 mėnesius per metus – 21 proc., trumpai 
arba atsitiktinai - 13 proc., o visai nevartojantys nurodė 
22 proc. respondentų. Nenustatyta statistiškai reikšmingų 
maisto papildų vartojimo skirtumų priklausomai nuo ly-
ties, gyvenamosios vietos, išsilavinimo, užimamų par-
eigų. Maisto papildus ir ateityje ketina vartoti 78 proc. 
respondentų, kurie asmeniškai arba šeimose susidūrė su 
COVID-19, bei 63 proc. respondentų, kuriems neteko 
susidurti su  COVID-19 ir kurie nepažįsta nė vieno žmo-
gaus, sergančio ar persirgusio koronaviruso infekcija. 
Tyrimas atskleidė, jog COVID-19 pandemija paskatino 
maisto papildų vartojimą ir padaugėjo kasdien varto-
jančiųjų. 

Įvadas 
COVID-19 pandemija paveikė daugelį žmonių gyvenimo 

sričių, įvyko įvairių gyvensenos pokyčių. Iki pandemijos, 
2019 metais atlikto suaugusių Lietuvos gyventojų mitybos 
įpročių tyrimo rezultatai atskleidė, kad beveik kas penk-
tas (18,6 proc.) respondentas maisto papildus vartojo kone 
kasdien [1]. 2020 m. pradžioje kilusios COVID-19 pande-
mijos padariniai gyvensenai ir sveikatai tyrinėjami. Lietuva 
COVID-19 pandemijos pradžioje buvo tarp šalių, kuriose 
mirtingumas nuo COVID-19 buvo vienas mažiausių, tačiau 
2021 m. pradžioje situacija kardinaliai pasikeitė – Lietuva 
pagal sergamumo COVID-19 infekcija ir mirtingumo nuo 
jos mastą buvo atsidūrusi pirmose vietose [2]. Visuomenės 
sveikatai ir jos išsaugojimui svarbus sveikatai palankaus  
kokybiško maisto vartojimas. 16 metų ir vyresnių gyventojų, 
kurių suvokiamoji sveikata yra gera arba labai gera, suma-
žėjo nuo 46,3 proc. 2013 m. iki 44 proc. 2018 m. Tai  gerokai 
mažiau už ES analogišką rodiklį (80,9 proc. 2017 m.) [3].

Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijoje užsibrėž-
tas svarbus uždavinys – skatinti sveikatai palankios mitybos 
įpročius [4]. Siekiant įvertinti įvairių veiksnių poveikį gyven-
tojų mitybai, labai svarbu reguliariai vykdyti mitybos įpročių 
tyrimus, stebėti ir vertinti būklės pokyčius. PSO parengtame 
Europos maisto produktų ir mitybos politikos 2015–2020 m. 
laikotarpiu veiksmų plane pabrėžiama, kad būtina turėti ir 
tobulinti mitybos būklės bei jos pokyčių stebėsenos ir ver-
tinimo sistemą. Siekiant taikyti efektyvias sveikos mitybos 
skatinimo intervencijas, svarbu turėti išsamią informaciją 
ir apie atskirų visuomenės grupių mitybos būklę bei jos po-
kyčius [5]. COVID-19 pandemija neabejotinai turėjo įtakos 
gyventojų mitybos ir maisto papildų vartojimo pokyčiams, 
tačiau iki šiol mitybos ir maisto papildų vartojimo pande-
miniu laikotarpiu šalį reprezentuojančio darbingo amžiaus 
gyventojų tyrimo nebuvo atlikta.

Tyrimo tikslas – įvertinti COVID-19 pandemijos įtaką 
darbingo amžiaus šalies gyventojų maisto papildų vartojimui.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Duomenys šiam tyrimui rinkti COVID-19 pandemijos 
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laikotarpiu, 2021 m. spalio-lapkričio mėnesiais. Atlikta re-
prezentatyvi 16–64 m. abiejų lyčių šalies gyventojų apklausa 
apie COVID-19 pandemijos įtaką gyventojų mitybai, maisto 
papildų vartojimui ir fiziniam aktyvumui. Tyrimui sudaryta 
anketa, papildant 2017 m. birželio mėnesį vykdyto mitybos 
ir maisto papildų vartojimo tyrimo [6] anketą klausimais 
apie COVID-19 pandemijos poveikį mitybai, maisto papildų 
vartojimui ir fiziniam aktyvumui. Tyrimo anketoje buvo pa-
teikta klausimų apie respondentų socialinius ir demografinius 
veiksnius (lytį, amžių, gyvenamąją vietą, išsimokslinimą, 
užimtumą), mitybos įpročius (maisto pasirinkimo kriterijus, 
maisto produktų asortimentą ir kt.), maisto papildų vartojimą 
ir COVID-19 pandemijos įtaką maisto papildų vartojimui, 
subjektyvųjį savo sveikatos, mitybos, fizinio aktyvumo ver-
tinimą ir pokyčius COVID-19 pandemijos metu. 

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, suda-
rytos kvotos pagal lytį, amžiaus grupes, geografinį pasis-
kirstymą ir išsimokslinimą. Naudojant šias kvotas, daryta 
atsitiktinė respondentų atranka interneto panelyje. Reprezen-
tatyvi 16-64 m. šalies gyventojų apklausa atlikta internetu, 
klausimyno savipildos metodu. Rezultatai atspindi visos 
šalies gyventojų nuomones bei jų pasiskirstymą pagal amžių, 
lytį, gyvenamąją vietą, išsimokslinimą. 

Iš viso tyrime dalyvavo 1600 šios amžiaus grupės Lietu-
vos gyventojų. Įvertinti jų mitybos, maisto papildų vartojimo 
ir fizinio aktyvumo pokyčiai COVID-19 pandemijos metu. 
2021 m. atlikto tyrimo duomenys palyginti su ankstesnių 
metų tyrimų duomenimis [1, 6]. Respondentų pasiskirstymo 
vertinimui pagal kategorinius kintamuosius naudotas χ² (chi 
kvadrato) kriterijus. Skirtumai laikomi statistiškai reikšmin-
gais, kai p ≤ 0,05.

Tyrimo rezultatai
Nustatyta, jog pandemijos metu maisto papildus (MP) 

vartojo 86 proc. respondentų: 85 proc. vyrų ir 87 proc. mo-
terų; maisto papildus kasdien vartojančiųjų dalis sudarė 
24 procentus. Daugiausia (84 proc.) vartojo 45-54 metų 
amžiaus grupės respondentai. Įvertinus MP vartojimą tarp 
skirtinguose miestuose gyvenančių respondentų, statistiškai 
reikšmingo skirtumo nenustatyta. Tyrimas atskleidė, kad 
MP COVID-19 pandemijos metu vartojusių respondentų 
dalis sudarė: Vilniuje - 87 proc., Kaune - 85 proc., Klaipė-
doje - 87 proc., Šiauliuose - 83 proc., Panevėžyje - 87 proc., 
mažesniuose miesteliuose - 85 proc., kaimo vietovėse - 87 
procentus. Įvertinus MP vartojimą tarp regionų,  statistiškai 
reikšmingų skirtumų nenustatyta – MP vartojo 86 proc. Vil-
niaus regiono, 86 proc. Kauno regiono, 89 proc. Klaipėdos 
regiono, 86 proc. – Panevėžio/Šiaulių regiono gyventojų. 
Gyvenamoji vieta MP vartojimui COVID-19 pandemijos 
metu įtakos neturėjo – MP vartojo 87 proc. respondentų, 

gyvenančių didžiuosiuose miestuose, 85 proc. – mažesniuose 
miesteliuose, 87 proc. – kaimo vietovėse. Išanalizavus MP 
vartojimą pagal apskritis, statistiškai reikšmingų skirtumų 
taip pat nenustatyta, nors Klaipėdos apskrityje gyvenančių 
respondentų, vartojančių MP, nustatyta didžiausia dalis, 
siekianti 92 procentus. Kitose apskrityse gyvenantys res-
pondentai MP vartojo šiek tiek mažiau – Vilniaus apskrityje 
86 proc., Alytaus apskrityje 88 proc., Kauno apskrityje 87 
proc., Marijampolės apskrityje 78 proc., Panevėžio apskrityje 
85 proc., Šiaulių apskrityje 86 proc., Tauragės apskrityje 
87 proc., Telšių apskrityje 82 proc., Utenos apskrityje 81 
procentas. 

Išsilavinimas, užimamos pareigos ir užimtumas MP var-
tojimo dažnumui įtakos neturėjo. COVID-19 pandemijos 
metu MP vartojo 88 proc. dirbančių ir 82 proc. nedirbančių 
respondentų. 5,5 proc. visų apklaustųjų sudarė pensininkai, 
iš kurių pandemijos metu MP vartojo net 83 procentai.

Tyrimas atskleidė, kad pandemijos laikotarpiu daugiau 
MP vartojo tie respondentai, kurie rūpinasi sveika mityba 
(89 proc.), tačiau pandemijos metu MP vartojo nemaža da-

Maisto papildai Iš viso 
(%)

Vyrai 
(%)

Moterys 
(%)

Vitamino D 32 30 34
Vitamino C 30 27 32
Omega -3 riebalų rūgščių 13 12 13
Tikslingai bendram orga-
nizmo stiprinimui

11
11 12

Magnio 11 11 12
B grupės vitaminų 10 10 10
Tikslingai skirtų imuninei 
sistemai 

10
9 11

Vitaminų ir mineralinių 
medžiagų 

7
6 8

Geležies 6 5 7
Kalio 5 6 4
Kalcio 5 6 4
Tikslingai skirtų širdžiai 5 5 4
Tikslingai skirtų nervų sis-
temai 

4
3 4

Mikroelemento seleno 3 3 4
Tik vitaminų kompleksinių 
maisto papildų

3
4 2

Augalinių maisto papildų 2 3 2
Kofermento Q10 2 1 2
Tik mineralinių medžiagų 
maisto papildų

1
1 2

Kitų 3 2 4

1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas atsakant į klausimą, kokių 
maisto papildų COVID-19 pandemija paskatino vartoti daugiau.
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lis (75 proc.) ir tų, kurie neieško sveikatai palankių maisto 
produktų. COVID-19 pandemija paskatino vartoti daugiau 
įvairių maisto papildų. Kiek ir kokių maisto papildų (proc.) 
daugiau vartoti paskatino pandemija, pateikiama 1 lentelėje. 

Tyrimas atskleidė, kad 75 proc. respondentų ir ateityje 
ketina vartoti maisto papildus – 74 proc. vyrų ir 77 proc. mo-
terų. Ateityje MP ketina vartoti 75 proc. respondentų, kurie 
savo sveikatą vertina gerai, ir 85 proc. respondentų, kurie 
savo sveikatą vertina blogai. Gyvenamoji vieta statistiškai 
reikšmingos įtakos ketinimui ateityje vartoti MP neturėjo.  
Nustatėme, jog ateityje MP ketina vartoti 77 proc. Vilniuje 
gyvenančių respondentų, 78 proc. – Kaune, 76 proc. – Klai-
pėdoje, 73 proc. – Šiauliuose, 80 proc. – Panevėžyje, 76 
proc. – kituose mažesniuose miesteliuose, 72 proc. – kaimo 
vietovėse. Nenustatėme statistiškai reikšmingų skirtumų 
dėl ketinimo vartoti ateityje MP ir pagal regionus. Vilniaus 
regione ketina ir ateityje vartoti MP 75 proc. respondentų, 
Kauno – 78 proc., Klaipėdos – 76 proc., Panevėžio/Šiaulių 
– po 71 procentą. 

Įvertinus ketinimą ateityje vartoti MP pagal apskritis, 
nustatyta, jog ateityje Vilniaus apskrityje MP ketina vartoti 
75 proc. respondentų, Alytaus – 83 proc., Kauno − 77 proc., 
Klaipėdos – 77 proc., Marijampolės – 71 proc., Panevėžio 
– 69 proc., Šiaulių – 72 proc., Tauragės – 72 proc., Telšių 
78 proc., Utenos – 71 proc. Statistiškai reikšmingų skirtumų 
tarp apskričių  nenustatyta.

MP ir ateityje ketina vartoti 75 proc. respondentų, persir-
gusių koronavirusu, 79 proc. – kurių šeimose buvo žmogus, 
sirgęs koronavirusu, 77 proc. respondentų, kurių draugų, 
pažįstamų ar kaimynų šeimose buvo žmogus, sirgęs korona-
virusu, 78 proc. respondentų, kurie asmeniškai arba šeimose 
susidūrė su COVID-19. Iš respondentų, kurie nepažįsta nė 
vieno žmogaus, sergančio ar persirgusio koronavirusu, atei-
tyje MP ketina vartoti mažesnė dalis - 63 procentai (p<0,05).

Rezultatų aptarimas
Iki COVID-19 pandemijos, 2019 m. atlikto tyrimo re-

zultatai parodė, kad beveik kas penktas (18,6 proc.) respon-
dentas MP vartojo beveik kasdien, ir beveik tiek pat tyrimo 
dalyvių (17,6 proc.) atsakė, jog maisto papildų nevartojo 
niekada. Didesnė (63,8 proc.) gyventojų dalis maisto pa-
pildus vartojo retai: kartais, 1–2 mėn. arba 3–4 mėn. per 
metus. Maisto papildus kasdien vartojo statistiškai  reikš-
mingai  daugiau  moterų,  negu  vyrų, jaunesnių,  aukštesnį  
išsimokslinimą  įgijusių  bei  mieste gyvenančių  asmenų.  
Per  pastaruosius  du  dešimtmečius smarkiai sumažėjo gy-
ventojų, niekada nevartojusių maisto papildų (nuo 57,3 proc. 
1997 m. iki 17,6 proc. 2019 m.), ir kelis kartus padaugėjo 
juos vartojančių kasdien  (atitinkamai  nuo  4,4  proc.  iki  
18,6  proc.) [1]. Mūsų atliktas tyrimas COVID-19 pandemi-

jos metu 2021 metų spalio – lapkričio mėnesiais atskleidė, 
kad pandemijos metu maisto papildus kasdien vartojančiųjų 
dalis padidėjo ir sudarė 24 proc., daugiau negu 4 mėnesius 
per metus vartojo 20 proc. respondentų, 1-3 mėnesius per 
metus – 21 proc., trumpai arba atsitiktinai pandemijos metu 
maisto papildus  vartojo 13 proc., o visai nevartojo 22 proc. 
respondentų. COVID-19 pandemijos metu maisto papildų 
vartojimas buvo labiausiai paplitęs tarp 45-54 metų amžiaus 
grupės respondentų ir siekė 84 procentus. Tyrimas atskleidė, 
kad COVID-19 pandemijos laikotarpiu daugiau maisto pa-
pildų vartojo tie respondentai, kurie rūpinasi sveika mityba 
(89 proc.), tačiau nemaža dalis (75 proc.) tų, kurie neieško 
sveikatai palankių maisto produktų, pandemijos metu vartojo 
maisto papildus. 

Lietuvoje ir užsienio šalyse iki pandemijos atliktų ty-
rimų rezultatai parodė, jog maisto papildus moterys vartoja 
dažniau negu vyrai [1,6,7]. Mūsų tyrimas atskleidė, kad pan-
demijos laikotarpiu maisto papildų vartojimas tarp vyrų ir 
moterų statistiškai reikšmingai nesiskyrė – maisto papildus 
vartojo 75 proc. vyrų ir 80 proc. moterų. Nenustatyta statis-
tiškai reikšmingų maisto papildų vartojimo skirtumų CO-
VID-19 pandemijos metu, priklausomai nuo gyvenamosios 
vietos, išsilavinimo, užimamų pareigų. 

Įrodyta, kad sveikatai palanki ir subalansuota mityba 
gali saugoti nuo įvairių lėtinių neinfekcinių ligų [2,8,9],  ta-
čiau tiek kitų šalių, tiek Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai 
sveikatai nepalankūs [1], todėl mitybos papildymas maisto 
papildais daugeliui gyventojų yra prasmingas.

Išvados
1. COVID-19 pandemija paskatino maisto papildų 

vartojimą tiek tarp besirūpinančių sveika mityba, tiek tarp 
nesirūpinančių.  

2. Padaugėjo kasdien vartojančiųjų maisto papildus. 
3. Nenustatyta statistiškai reikšmingų maisto papildų 

vartojimo skirtumų COVID-19 pandemijos metu priklauso-
mai nuo lyties, gyvenamosios vietos, išsilavinimo, užimamų 
pareigų. 

4. Maisto papildus ir ateityje ketina vartoti 78 proc. res-
pondentų, kurie patys arba šeimose susidūrė su COVID-19, 
o taip pat 63 proc. respondentų, kuriems neteko susidurti su  
COVID-19 ir kurie nepažįsta nė vieno žmogaus, sergančio 
ar persirgusio koronavirusu. 
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Summary
The COVID-19 pandemic has undoubtedly introduced chan-

ges in the diet and dietary supplements intake of the population. 
Prior to the pandemic, a survey of the eating habits of the coun-
try’s adult population was conducted in 2019, which revealed that 
only 18.6 percent of respondents consumed food supplements al-
most on a daily basis. To date, there have been no representative 
studies conducted on the diet and the consumption of dietary sup-
plements used by the country’s population during the COVID-19 
pandemic, therefore the aim of this study is to assess the impact 
of the COVID-19 pandemic on the use of dietary supplements in 
a representative sample of the country’s working age population. 
The survey data were collected from October to November 2021. 
The survey was conducted using an anonymous questionnaire on-
line. In all, 1600 males and females aged 16–64 of the country’s 
population were interviewed. The χ² (chi-square) criterion was used 
to estimate the distribution of respondents according to categori-
cal variables. Differences are considered statistically significant 
when p ≤ 0.05. This survey revealed that 86% of the respondents 
used dietary supplements during the pandemic: 85% of men and 
87% of women. A daily intake of dietary supplements was deter-
mined in 24% of the subjects, 20% of respondents consumed sup-
plements more than 4 months a year, 21% - from 1 to 3 months 
per year, 13% - briefly or incidentally, while 22% did not report 
anything at all. There were no statistically significant differences in 
the use of dietary supplements depending on gender, place of resi-
dence, education and position. 78% of the respondents, who have 
been exposed to COVID-19 in person or in families, intend to use 
food supplements in the future as well as 63% of the respondents 
who have escaped COVID-19 and who do not know anyone who 
is suffering, or has suffered from coronavirus infection.

The study found that the COVID-19 pandemic led to an incre-
ase in the use of dietary supplements and an accelerating number 
of daily dietary supplements consumers.
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