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Gyvenimo kokybė – tai žmogaus
pasitenkinimas jo esamo gyvenimo veiksniais: jo
sveikata, gyvenimo aplinka, aplinkybėmis,
kultūra ir kitais aspektais.

Pasaulinės sveikatos organizacijos PSO
(WHO) teigimu, 50 proc. žmogaus sveikatos
priklauso nuo jo gyvensenos. Gyvenseną
sudaro mitybos, fizinio aktyvumo, alkoholio
bei tabako vartojimo ir kiti įpročiai, taip pat
požiūris į save bei kitus.

Tinkama mityba gali aprūpinti organizmą
reikiamu energijos kiekiu bei išlaikyti jį visą
dieną. Jei stinga tam tikrų maistinių medžiagų,
mažėja organizmo atsparumas ir darbingumas,
greičiau susergama.

Sveika mityba – ilgesnio gyvenimo
garantas

Pagrindinis sveikos mitybos principas – nuosaikumas,
įvairovė, nes tik taip gaunamos visos organizmui būtinos
medžiagos, balansas, kai išlaikomas baltymų, riebalų,
angliavandenių, vitaminų bei mineralinių medžiagų
santykis.

Kadangi mityba nulemia žmogaus sveikatą,
būtina maistą gerbti. Valgant reikia susikaupti,
neskubėti, net savotiškai medituoti.

Pagal Maslowo poreikių piramidę maistas – vienas iš
svarbiausių fiziologinių poreikių.

Maisto, maitinimo paslaugų Prienų globos namuose
anketinių duomenų analizė
Apklausoje dalyvavo Globos namų gyventojai ir jų artimieji.
Gautos ir išanalizuotos 73 anketos. Apie maisto, maitinimo
paslaugas pasisakė 73 respondentai. Jie suskirstyti pagal lytį į 4
amžiaus grupes: 30-60 m.; 60-69m.;70-79 m.; 80 ir daugiau.

Respondentai vertinimus: labai gerai, pakankamai gerai,
patenkinamai, blogai žymėjo šioms kategorijoms:
• Maisto kiekis, porcijų dydis;
• Maitinimo grafikas, dažnumas;
• Maisto pritaikomumas pagal sveikatą;
• Ar maistas skanus?
• Galimybės pasirinkti maistą;
• Meniu įvairovė;
• Maitinimo procesas: ar pavalgo šiltą maistą?
• Pasitenkinimas maisto kokybe.

Respondentų amžius 30-60 m.
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30 -60 m. amžiaus grupėje maisto, maitinimo paslaugas vertino 4 respondentai - 3 moterys ir 1 vyras. 3
resp. labai gerai įvertino - maisto kiekį, porcijų dydį ir galimybę pasirinkti maistą; pakankamai vertino meniu įvairovę. 2 resp. patenkinamai vertino maitinimo grafiką, dažnumą, kiti du šią kategoriją įvertino
labai gerai. Maitinimo procesą: ar pavalgo šiltą maistą 2 resp. vertino labai gerai ir patenkinamai.
Maitinimo procesą: ar pavalgo šiltą maistą 2 resp. vertino labai gerai ir patenkinamai. Šioje amžiaus
grupėje resp., vertindami maisto, maitinimo paslaugas nei vienas nesirinko vertinimo – blogai.

Respondentų amžius 60-69 m.
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60 – 69 m. amžiaus grupėje maisto, maitinimo paslaugas vertino 9 respondentai - 6 moterys ir 3 vyras. 6
resp. pakankamai įvertino - maitinimo procesą: ar pavalgo šiltą maistą. Galimybę pasirinkti maistą 3
resp. vertino pakankamai ir 3 patenkinamai. 4 resp. patenkinamai vertino maisto skanumą. 1 iš devynių
tiriamųjų šioje amžiaus grupėje blogai įvertino šias kategorijas – maisto pritaikymą pagal sveikatą ir
meniu įvairovę.

Respondentų amžius 70-79 m.
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70 – 79 m. amžiaus grupėje maisto, maitinimo paslaugas vertino 18 respondentų. Iš jų - 7 moterys ir 11
vyrų. 9 resp. labai gerai įvertino – maitinimo grafiką, dažnumą taip pat maisto pritaikymą pagal
sveikatą, 8 resp. labai gerai įvertino - maisto kiekį, porcijų dydį. 7 tiriamieji pakankamai įvertino maisto
skonį ir galimybę pasirinkti maistą. 6 resp. pakankamai ir patenkinamai vertino maitinimo procesą: ar
pavalgo šiltą maistą taip pat 6 resp. patenkinamai vertino pasitenkinimą maisto kokybe. 1 resp. iš šio
amžiaus tiriamųjų visoms kategorijoms parinko įvertinimą – blogai.

Respondentų amžius 80m. ir daugiau
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80m. Ir daugiau amžiaus grupėje maisto, maitinimo paslaugas vertino 42 respondentai. Iš jų - 31 moteris
ir 11 vyrų. 25 resp. labai gerai įvertino - maisto kiekį, porcijų dydį; maitinimo grafiką, dažnumą. 20
tiriamųjų labai gerai įvertino - maisto pritaikymą pagal sveikatą; meniu įvairovę taip pat 19- labai gerai
įvertino - maitinimo procesą: ar pavalgo šiltą maistą?; dar 17 resp. labai gerai vertino galimybę pasirinkti
maistą; 16 resp.– ar maistas skanus? 15 resp. pažymėjo labai gerai prie kategorijos – pasitenkinimas
maisto kokybe. Šioje gausiausioje amžiaus grupėje 5 resp. neigiamai įvertino - galimybę pasirinkti maistą.

Apibendrinimas - išvados
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Apibendrinę duomenis, suvestinėje diagramoje, matome, kad pusė respondentų, vertindami anketoje pasiūlytas
kategorijas labai gerai įvertino – maisto kiekį, porcijų dydį; maisto pritaikymą pagal sveikatą; maitinimo
grafiką, dažnumą. 27 tiriamieji pakankamai vertino – galimybę pasirinkti maistą; maitinimo procesą: ar
pavalgo šiltą maistą? Siūlome atkreipti dėmesį į kategoriją – ar maistas skanus. Ši kategorija surinko
daugiausia patenkinamų vertinimų (22); 5 resp. blogai įvertino - galimybę pasirinkti maistą.
Vadovaujantis anketos duomenų analize galime teigti, kad Prienų globos namuose maisto, maitinimo
paslaugos teikiamos pakankamai kokybiškai.

Ačiū už dėmesį ...

