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Tarptautinė diabeto federacija

Lapkričio 14-oji – Pasaulinė
diabeto ir Jungtinių Tautų diena
Šeima ir diabetas

N

uo 1991 m. kasmet lapkričio 14-ąją minima Pasaulinė dia
beto diena (PDD), kurios tikslas – atkreipti visuomenės ir
vyriausybių dėmesį į šią ligą, jos komplikacijas, prevenciją ir
ligos kontrolę, įskaitant mokymą ir informaciją įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis.
2018–2019 m. tema – „Šeima ir diabetas“, ypač svarbi potemė „Diabetas paliečia kiekvieną šeimą“.
Svarbiausias šių metų kampanijos tikslas yra propaguoti žinojimą, kokią įtaką turi diabetas šeimai, ir skatinti šeimos vaid
menį valdant ligą, ją prižiūrint, kalbant apie prevenciją ir mokymąsi. Diabeto valdymas reikalauja kasdienio gydymo, reguliarios kontrolės, sveikos gyvensenos ir nuolatinio mokymo(si).
Šeimos palaikymas yra svarbiausias dalykas. Visi sveikatos profesionalai turi turėti žinių ir įgūdžių, kurie padėtų sergantiesiems
ir jų šeimoms valdyti ligą. Mokymas ir nuolatinė parama turi
būti pasiekiama visiems asmenims ir jų šeimoms. Būtiniausi
diabeto vaistai ir priežiūra privalo būti prieinami ir įperkami
kiekvienai šeimai. Mažiau negu vienam iš dviejų sergančiųjų
diabetu ir vienam iš keturių šeimos narių yra prieinamos mokymo programos. Vienas iš penkių sveikatos profesionalų po studijų negauna jokio mokymo apie diabetą (Tarptautinės diabeto
federacijos duomenys).
Pasaulinė diabeto diena yra oficialiai pripažinta Jungtinių
Tautų (toliau – JT) diena, kuri minima nuo 2007 metų. Tai pa-

2018–2019 m. tema –
„Šeima ir diabetas“, ypač svarbi potemė
„Diabetas paliečia kiekvieną šeimą“.

skelbė JT Generalinė Asamblėja, 2006 m. gruodžio 20 dieną
pasirašydama rezoliuciją 61/225.
Šia svarbia rezoliucija pripažinta, kad diabetas yra „lėtinė,
sunki ir brangiai kainuojanti liga, sukelianti sunkias komp
likacijas, kurios daro žalą šeimoms, valstybėms ir visam pa
sauliui.“

Kas yra diabetas?
Diabetu susergama dėl nepakankamos insulino gamybos
kasoje arba sutrikusio jo veikimo audiniuose. Insulinas yra kasos
gaminamas hormonas, kurio reikia, kad kraujo gliukozė patektų
į ląsteles ir būtų paversta energija. Tiek insulino stoka, tiek sutrikusi jo veikla gausina gliukozės kraujyje kiekį (hiperglikemija),
dėl to ilgainiui pažeidžiamos organizmo kraujagyslės, įvairūs
audiniai ir organai. Diabetas yra vyraujanti širdies ligų, insulto,
aklumo, inkstų nepakankamumo ir apatinių galūnių amputacijų
priežastis. Ankstyva ligos diagnozė ir gydymas padeda išvengti
ar atitolinti visą gyvenimą lydinčias komplikacijas.

Diabeto paplitimas
Cukrinis diabetas – sunki lėtinė, gyvybei pavojinga liga. Pasaulyje diabetas plinta kaip epidemija. Tarptautinės diabeto federacijos atlaso VIII leidinio naujausiais duomenimis, 2017 m.
pasaulyje diabetu sirgo 425 mln. (8,8 %) 20–79 m. amžiaus
gyventojų. Diabetu serga vienas iš 11 žmonių, be to, vienas iš
dviejų žmonių nežino, kad jau serga. 224 mln. (46,3 %) pasaulio gyventojų liga dar nediagnozuota. Daugiau negu milijonas
vaikų ir paauglių serga I tipo diabetu. Vienas iš šešių gimdymų
nėštumo metu buvo veikiami per didelio kraujo gliukozės kiekio (hiperglikemijos).
2017 m. nuo diabeto mirė 4 mln. žmonių, kas 6 sekundes –
vienas žmogus. Du trečdaliai sergančiųjų diabetu yra darbingo
amžiaus žmonės (327 mln.). Vienas JAV doleris iš devynių yra
išleidžiamas diabetui. Vien 2017 m. diabeto gydymo išlaidos
siekė 727 bilijonų JAV dolerių. Tai sudaro žymiai daugiau negu
JAV ir Kinijos gynybos biudžetai kartu.
Prognozuojama, kad 2045 m. pasaulyje sirgs beveik
629 mln. žmonių arba vienas iš dešimties. Europoje 2017 m.
diabetu sirgo 58 mln., Lietuvoje – 20–79 m. amžiaus grupėje
diabetas 2017 m. buvo diagnozuotas 108,7 tūkst. (5,2 %) gyventojų, be to, pažymima, kad 38,9 tūkst. sergančiųjų diabetu
liga dar nediagnozuota, vadinasi, ir negydoma, todėl vystosi
komplikacijos. Nuo diabeto vien 2017 m. Lietuvoje mirė per
1,28 tūkst. šios amžiaus grupės sergančiųjų. Vienam sergančiajam Lietuvoje vidutiniškai išleidžiama apie 1,35 tūkst. JAV dolerių, Europoje – apie 2,87 tūkst. JAV dolerių, pasaulyje – apie
1,32 tūkst. JAV dolerių.

Rizikos veiksniai gali būti šie:
Nutukimas arba antsvoris; judėjimo stoka; anksčiau nustatytas gliukozės tolerancijos sutrikimas; nesubalansuotas maitinimasis; vyresnis negu 40 m. amžius; per didelis kraujospūdis;
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per didelis kraujo cholesterolis; artimi giminės sirgo ar serga
diabetu; moterims – nėštumo diabetas; tautybė – dažniau diabetu serga azijiečiai, ispanai, vietiniai JAV, Kanados ir Australijos gyventojai, afroamerikiečiai.

Diabeto požymiai:
Dažnas šlapinimasis; besaikis troškulys; didėjantis alkis;
svorio mažėjimas; nuovargis; negebėjimas susikaupti ar išlaikyti dėmesį; suprastėjusi rega; vėmimas ir skrandžio skausmai
(dažnai painiojami su gripu); plaštakų ir pėdų dilgčiojimas ar
nejautrumas; neryškus matymas; dažnos infekcijos; blogai gyjančios žaizdos. Sergantiesiems II tipo diabetu šie požymiai
gali būti neryškūs arba jų žmogus gali iš viso nejausti. Jei I tipo
diabetas diagnozuojamas pavėluotai, tai gali lydėti rimtas neįgalumas ar mirtis. Diabeto požymių žinojimas apsaugos Tave
ir Tavo šeimą.

Lietuvos diabeto asociacija 2018 m. lapkričio
14 d. (trečiadienį) 10.45–16.30 val. organizuoja
respublikinę konferenciją „Šeima ir diabetas“,
kuri vyks Vilniuje, Gedimino pr. 28, IV a. salėje
(KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos pastate).
Registracija – nuo 10.00 val.

Tikimasi sulaukti apie 250 dalyvių – sergančiųjų cukriniu
diabetu ir jų šeimos narių, gydytojų, valdžios institucijų atstovų, žurnalistų. Skaityti pranešimų pakvietėme Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto ir kitų įstaigų
specialistus, taip pat kviečiame LR Seimo, Sveikatos apsaugos
ministerijos ir kitų institucijų darbuotojus. Tikromis ligos istorijomis dalysis sergantieji I ir II tipo diabetu bei jų šeimos nariai.
Veiks medicinos priemonių ekspozicijos. Bus atliekami nemokamai kraujo gliukozės tyrimai. Bus galimybė įsigyti įvairios literatūros.
Maloniai kviečiame ne tik sergančiuosius, bet ir visus žmones, kuriems rūpi sveikata, dalyvauti konferencijoje bei pasitik
rinti, ar nesergate diabetu.

Registruotis į renginį bei daugiau informacijos
apie jį teirautis Lietuvos diabeto asociacijoje
mob. 8 652 11555,
el. paštu info@dia.lt.

Vida Augustinienė
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
Ona Jurkauskienė
Gydytoja endokrinologė
Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentė

Brangūs skaitytojai!
Gyvenimas – kaip saulėgrąža. Gyvenimas įvairia
lypis, kaip toje lietuvių liaudies mįslėje: šimtą akių
galva turi, visos jos į saulę žiūri. Gražiai pasakyta
apie saulėgrąžą, bet jai galime prilyginti ir savo gy
venimą. Viskas susiję su augimu, brendimu, pastan
gų, darbo, atsakomybės ir meilės rezultatu, galiausiai
prisiminimu.
Atsiverskime seną fotografijų albumą. Ką jame ma
tome? Kažkada gyvenusius, buvusius artimus žmo
nes, mus jau kelintoje kartoje puoselėjusius savo
šaknimis, geru žodžiu, šviesiu palinkėjimu. O gal į
mus iš nuotraukų žiūri mūsų draugai, bendraamžiai?
Jie mums labai artimi, kitaip jų nebūtų albume. Kiek
vienas turi savo gyvenimą, istoriją, moko mus nesi
derėti su likimu.
O kaip gyvena, ką savo buvimu šalia mūsų švie
čia savo šviesa. Ką gražiausio galime apie juos pa
pasakoti? Kokių nuotykių gyvenime patyrėme, kurie
dabar kelia linksmą juoką ar šildo krūtinę? Kiek ma
žai, šykščiai mes kalbame, pasakojame apie brangius
žmones, tarsi jų nė nebūtų. Per šventes, jubiliejus ar
gimtadienius kartojame tuos pačius žodžius ir linkė
jimus, lyg neturėtume ko pasakyti daugiau? Pratinki
mės tarti gerus žodžius ir linkėjimus, kurie kiekvie
nam būtų skirtingi.

Jau netrukus ateis šv. Kalėdos, Naujieji metai. Kaž
kam iš mūsų bus jau praėjusi vaikystė, jaunystė, praėjęs
ir brandus metas, kai kas jau neišgirs pavėluotų mūsų gra
žių padėkos žodžių. Bet tai netrukdo papasakoti kitiems,
visiems, su kuo teko gyventi tam tikrą laiko tarpsnį, ne
leisti užgesti brangių žmonių prisiminimui.
Brangūs laikraščio skaitytojai! Kviečiame apie tai rašyti
ir skelbti mūsų laikraštyje, džiaukimės tuo, kuo džiaugiasi
mūsų artimieji, draugai. O temų daug, paminėsiu kelias:
brangiausia nuotrauka iš mano seno fotografijų albumo,
mano šviesiausias prisiminimas, mano padėka ir sveiki
nimas draugams... Įvairiausių temų sugalvokite ir patys,
juk gyvenimas – kaip saulėgrąža, jos galva linksta žemyn
nuo subrandintų sėklų.
Su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
Jie ateis labai greitai ir akimirksniu praeis, kaip ir mūsų
gyvenimas. Vertinkime tai, ką turime savyje šviesaus ir
gražaus.
Šilčiausi linkėjimai,

Vida Augustinienė
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Pasaulyje

Europos diabetu sergančiųjų gynėjų
aukščiausio lygio susitikimas
Cukrinis diabetas – sunki lėtinė, gyvybei pavojinga liga. Pasaulyje
diabetas yra viena iš didžiausių XXI a. negandų, nes plinta kaip epidemija.
Drastiškai daugėja II tipo diabetu sergančių vyresnio amžiaus žmonių.

Prie LDA stendo Berlyne
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018 m. rugsėjo 26–28 dienomis Briuselyje (Belgija) vyko
Europos diabetu sergančiųjų gynėjų aukščiausio lygio susitikimas. Jame dalyvavo pacientų asociacijų vadovai iš 30 šalių.
Lietuvos diabeto asociacijai atstovavo prezidentė V. Augustinienė. Šis susitikimas buvo gera galimybė užmegzti stiprius ryšius
su naujais partneriais ir palaikyti juos. Sesijų metu ekspertai
pateikė įvairių perspektyvių būdų, kaip būtų galima bandyti
stiprinti organizacijų valdymą ir gebėjimus paveikti sprendimų
priėmėjus, siekiant teigiamų pokyčių dėl sergančiųjų cukriniu
diabetu. Lektoriai siekė pasidalyti ir vaizdžiai parodyti savo patirtis diabetu sergančiųjų gynėjams iš visos Europos. Kiekvienas
dalyvis galėjo gyvai dalyvauti diskusijose ir būti išgirstas. Europos Parlamento narė Christel Schaldemose patarė, kaip galima
į diabetą atkreipti politikų dėmesį.
Diskusijų debatuose „Kaip keisti situaciją diabetu sergančių žmonių naudai“ dalyvavo „Novo Nordisk“ Europos regiono vadovas M. Regan, Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono išrinktoji prezidentė N. Pall, Europos Parlamento
narė C. Schaldemose ir Švedijos diabeto asociacijos prezidentė
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C. Lindberg. Kaip į veiklą labiau įtraukti II tipo diabetu sergančiuosius, mintimis dalijosi C. Summers iš Didžiosios Britanijos
diabeto asociacijos.
Popietinėje sesijoje buvo dalijamasi ir mokomasi iš gerosios praktikos pavyzdžių. Gerąja praktika dalijosi Nyderlandų,
Čekijos, Prancūzijos, Bosnijos ir Hercegovinos diabeto asociacijų atstovai. Pranešimą „Politika, pastovumas, valdymas – kas
apibūdina profesionalią pacientų organizaciją?“ skaitė Danijos
diabeto asociacijos atstovai.
Paskutinę susitikimo dieną pranešimą „Kaip pokyčiai Europoje gali sustiprinti nacionalinį pacientų balsą“ skaitė Europos
pacientų forumo generalinė sekretorė N. Bedlington. Vėliau
vyko darbas tokiose grupėse:
• Kokie yra mano šalies prioritetai? Iššūkių, uždavinių, neįvykdytų poreikių ir kliūčių identifikavimas;
• Kaip tai įveikti? – konkrečių veiksmų ir įsipareigojimų suformavimas.
Darbo grupių suformuluoti sprendimai buvo aptarti plenarinėje sesijoje.
„Nieko apie mus be mūsų“ – šį posakį pirmą kartą pavartojo
neįgaliųjų teisių aktyvistai, norėdami pranešti, kad jokios politikos neturėtų būti siekiama, jeigu nedalyvauja visi tarpininkų
atstovai. Visai neseniai šis posakis buvo patvirtintas pacientų
bendruomenės, ieškant platesnio pacientų įtraukimo į sveikatos priežiūros sistemas.

Tarptautinės diabeto federacijos
Europos regiono simpoziumas
Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) Europos regione vienijasi 71 nacionalinė diabeto organizacija iš 46 Europos šalių.
TDF Europos regiono simpoziumas „Sergantieji diabetu sveikatos priežiūros centre“ (angl. People with diabetes at the centre
of care) vyko Berlyne (Vokietija) šių metų spalio 1 d. Renginyje
dalyvavo apie 70 diabeto organizacijų atstovų. Jie daugiausia
dėmesio skyrė požiūriui į reikalingumą pacientui būti sveikatos priežiūros centre aptarti.
C. Avril iš Prancūzijos diabeto federacijos ir U. Bogdanovič
iš Serbijos diabeto asociacijos dalijosi patirtimi, kodėl svarbu
organizacijų atstovus įtraukti į sprendimų priėmimą. S. Koski iš Suomijos diabeto asociacijos, profesorius K. Makrilakis
iš Graikijos diabeto asociacijos ir profesorė T. Yilmer iš Turkijos diabeto fondo kalbėjo apie įgaliojimų priimti sprendimus
sveikatos sistemose svarbą. Kodėl svarbu rasti bendrą kalbą su

visais sveikatos sistemos partneriais, pasakojo J. M. Boavida iš
Portugalijos diabeto asociacijos, C. Lindberg iš Švedijos diabeto asociacijos ir V. Ocheretenko iš Ukrainos diabeto federacijos. Diskusijose išsakyti nuomonę galėjo visi simpoziumo
dalyviai. Lietuvos diabeto asociacijai šiame renginyje atstovavo prezidentė V. Augustinienė ir Tarybos narė, Pasvalio rajono
sergančiųjų cukriniu diabetu draugijos „Sveikata“ pirmininkė
G. Šedienė.

TDF Europos regiono valdybos posėdis
TDF Europos regiono valdybos posėdis vyko spalio 1 d.
iškart po simpoziumo. Jame buvo apsvarstytas ir patvirtintas
prieš tai Kroatijoje vykusio valdybos posėdžio protokolas, aptarti TDF Europos regiono finansiniai reikalai, kalbėta apie pasiruošimą TDF Europos metiniam regioniniam susirinkimui ir
konferencijai, vyksiančiai 2018 m. lapkričio 23–25 d. Tiranoje, Albanijoje.
Po paskutinio valdybos susitikimo pasikeitė organizacijos
valdymas. Birželio mėnesį darbą pradėjo naujas regiono direktorius, kuris pristatė planuojamus pakeitimus. Informuota,
kad rengiamas naujas TDF Europos regiono strateginis veiklos
planas. Supažindinta su informacija, kaip sekasi vesti derybas
su korporaciniais partneriais. Aptarti ES finansuojamų projektų
vykdymas, įvairios jaunimo iniciatyvos, kaip vyksta jų projektai.
Taip pat aptarta daug einamųjų reikalų. Valdybos posėdyje dalyvavo šios valdybos narė LDA prezidentė V. Augustinienė.

Europos diabeto studijų asociacijos metinis renginys
54-asis Europos diabeto studijų asociacijos (European
 ssociation for the Study of Diabetes, EASD) metinis renginys
A
vyko Berlyne (Vokietija) spalio 1–5 dienomis. Jame dalyvavo
mokslininkai, įvairių medicinos sričių specialistai, farmacijos
pramonės, medikų ir pacientų organizacijų atstovai, studentai,
žurnalistai ir kiti sveikatos priežiūra besidomintys asmenys –
apie 17 tūkstančių žmonių iš viso pasaulio.
EASD misija – kalbant apie mokslinius tyrimus ir mokant,
skleisti diabeto priežiūros pranašumus. Nuo to laiko, kai 1965 m.
EASD buvo įsteigta, ji organizuoja metinius susitikimus. Tai didžiausios tarptautinės diabeto mokslinių tyrimų konferencijos
pasaulyje.
2018 m. EASD gavo 2 038 pranešimų tezes. Jas peržiūrėjo
ir atrinko 40 tezių peržiūros komiteto narių. 16 konferencijos
programos sudarymo narių sukūrė programą iš anonimiškai
atrinktų 1 218 pranešimų.
Konferencijos temos buvo labai įvairios: diabeto genetika,
diabeto prognozės ir prevencija, diabetas ir imunologija, klausimai apie insuliną, lipidų metabolizmas, diabetas vaikystėje
ir diabeto komplikacijos. Daug dėmesio skirta hipoglikemijos
diagnozei ir jos valdymui, diabetinei neuropatijai, vyresnio
amžiaus žmonių hipertenzijos ir kraujagyslių ligų prevencijai
ir gydymui bei ligos kontrolei. Diskutuota apie diabetą ir demenciją, fizinio aktyvumo naudą psichologinei savijautai, diabetinę retinopatiją, taip pat apie tai, kaip numatyti jos progresavimo riziką ir kaip jos išvengti. Kalbėta apie tai, kokios yra
socialinės ir ekonominės kliūtys, trukdančios aklumo prevencijai, apie beta ląstelių veiklą ankstyvoje I tipo diabeto stadijo-

je, gyvensenos įtaką II tipo diabeto vystymuisi. Pateikta naujų
įžvalgų apie diabetinę nefropatiją, epidemiologiją ir genetiką,
nutukimą ir svorio reguliavimą, diabeto gydymą transplantacija.
Nepamiršta diabeto kontrolės tema. Aptartas I tipo diabeto gydymas insulino pompa. Kitos temos: naujas požiūris į nėštumą
ir diabetą, mityba ir nėštumo rezultatai, autoimuninis diabetas,
naujas požiūris į beta ląstelių apsaugą, širdies ir kraujagyslių ligos, hipertenzija ir diabetas, diabetu sergančiųjų gydymo rizika
ir nauda; kraujospūdis sergant diabetu, kiek jį galima mažinti;
medicinos prietaisai: dabartinė sauga ir ateities naujovės. Daug
dėmesio skirta nuolatinei kraujo gliukozės kontrolei, naudojant
jutiklius. Kraujagyslių disfunkcija, socialinės ir ekonominės netektys, sergant II tipo diabetu, metforminas, nauja geriamųjų vaistų klasė (SGLT2 inhibitoriai), kepenų metabolizmas, diabetas ir
vėžys, diabetinės pėdos žaizdų gydymo būdai, naujas požiūris
į ląstelių ir kasos transplantaciją bei klinikiniai rezultatai ir daug
kitų naujų temų buvo aptarta Berlyne vykusioje konferencijoje.
Pristatyti įvairių tyrimų rezultatai. Darbas vyko simpoziumuose,
plenarinėse sesijose, darbo grupėse, buvo diskutuojama prie
mokslo ir diabeto organizacijų stendų.
Bendradarbiaujant Europos diabeto studijų asociacijai ir
TDF Europos regionui, diabeto asociacijoms jau nuo 2005 m.
yra skiriama speciali vieta (Associations‘ Village), kur susirenka
kartu Tarptautinės diabeto federacijos asociacijos, draugijos ir
studijų grupės. Kiekviena organizacija turi savo stendo vietą,
kur eksponuoja informaciją apie savo darbą ir gerąją praktiką.
Tai vieta, kur vyksta visapusiškas bendradarbiavimas. Čia asociacijos keičiasi žiniomis ir patirtimi, ateities planais. Čia viso
pasaulio gydytojams ir mokslininkams pateikiama informacija
apie esamas organizacijas. Prie asociacijų stendų kiekvienas
turi progą sužinoti apie diabetą įvairiose šalyse, pasikalbėti su
kolegomis ir gauti naujausią informaciją apie diabeto tyrimus,
atliekamus ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Atstovai prie
kiekvieno stendo su malonumu atsako į kiekvieną klausimą.
Lietuvos diabeto asociacijos veiklą stendiniu pranešimu
„LDA pasiekimai sergančiųjų diabetu labui“ pristatė prezidentė V. Augustinienė ir Tarybos narė, Pasvalio rajono sergančiųjų
cukriniu diabetu draugijos „Sveikata“ pirmininkė G. Šedienė.
EASD ir TDF Europos regiono vadovai susipažino su asociacijų
veikla, domėjosi apie tai, su kokiais sunkumais asociacija susiduria, kaip sekasi bendradarbiauti su valdžios institucijomis,
kokia yra diabeto priežiūra kiekvienoje šalyje, kas neramina sergančius žmones, kaip ir kas remia organizacijų veiklą. Malonu
pažymėti, kad LDA darbas yra labai gerai vertinamas. Sulaukėme nemažai pagyrų, kad iš mūsų organizacijos veiklos ir pasiekimų yra ko pasimokyti ir kitoms šalims. Labai džiaugiamės,
kad prie mūsų stendo apsilankė daug renginio dalyvių, taip pat
ir medikų iš Lietuvos. Renginio metu buvo galima susipažinti
su TDF ir visų kitų diabeto organizacijų veikla.
2019 m. rugsėjo 16–20 d. Barselonoje (Ispanija) vyks 55-oji
Europos diabeto studijų asociacijos konferencija. Daugiau informacijos apie Berlyne vykusį didžiulį ir labai svarbų renginį
bei pranešimus ir kitų metų konferenciją galima rasti internete
adresu www.easd.org.
Straipsnį pagal Lietuvos diabeto
asociacijos pateiktą informaciją
parengė Dalia Augustinaitė

5

Cukrinio diabeto epidemija
Cukrinis diabetas – sunki lėtinė, gyvybei pavojinga liga. Pasaulyje
diabetas yra viena iš didžiausių XXI a. negandų, nes plinta kaip epidemija.
Drastiškai daugėja II tipo diabetu sergančių vyresnio amžiaus žmonių.

T

arptautinės diabeto federacijos (TDF) naujausiais atlaso (aštuntas leidimas) duomenimis, 2017 m. pasaulyje diabetas
diagnozuotas 425 mln. (8,8 %) 20–79 m. amžiaus gyventojų.
Diabetu serga vienas iš 11 žmonių. Be to, vienas iš dviejų žmonių nežino, kad jau serga – 224 mln. (46,3 %) pasaulio gyventojų liga dar nediagnozuota, ir jiems didėja komplikacijų rizika.
Gliukozės tolerancijos sutrikimas nustatytas 318 mln. (6,7 %)
pasaulio gyventojų arba vienam iš 15 suaugusiųjų.
2017 m. nuo diabeto mirė 4 mln. žmonių, kas šešias sekundes – vienas žmogus. Vienas JAV doleris iš 9 yra išleidžiamas
diabetui. Vien 2017 m. diabeto gydymo išlaidos siekė 727 bilijonus JAV dolerių. Prognozuojama, kad 2045 m. pasaulyje
sirgs 629 mln. (10,4 %) arba vienas iš dešimties žmonių. Gliukozės tolerancijos sutrikimas bus nustatytas 481 mln. (7,8 %)
20–79 m. amžiaus gyventojų pasaulyje. Diabeto gydymo išlaidos sudarys 802 bilijonus JAV dolerių.
Europoje 2017 m. diabetu serga 58 mln. (8,8 %), Lietuvoje – 20–79 m. amžiaus grupėje diabetas 2017 m. buvo diagnozuotas 108,7 tūkst. (5,2 %) gyventojų. Be to, pažymima, kad
38,9 tūkst. sergančiųjų diabetu ši liga dar nediagnozuota, vadinasi, ir negydoma, todėl vystosi komplikacijos. Nuo diabeto
vien 2017 m. Lietuvoje mirė per 1,28 tūkst. šios amžiaus grupės
sergančiųjų. Vienam sergančiajam Lietuvoje vidutiniškai išleidžiama apie 1,35 tūkst. JAV dolerių, Europoje – apie 2,87 tūkst.
JAV dolerių, pasaulyje – apie 1,32 tūkst. JAV dolerių.
12 % pasaulio sveikatos išlaidų yra skiriama diabeto ligai
gydyti. Kasmet pasaulyje 86 tūkst. vaikų iki 14 m. amžiaus
diagnozuojamas I tipo diabetas. 2017 m. pasaulyje I tipo diabetu sirgo 1 106 tūkst. vaikų iki 19 m. amžiaus. Vien 2015 m.
20,9 mln. (16,2 %) 20–49 m. amžiaus nėščiųjų pasaulyje buvo
nustatyta padidėjęs kraujo gliukozės kiekis. Tai didina riziką
ateityje šioms moterims susirgti II tipo diabetu. Vienas iš 6 gimimų yra pažeisti nėštumo diabeto.
TDF ragina visas šalis kurti ir tinkamai įgyvendinti nacionalinių diabeto strategijų planus bei rezultatų stebėsenos sistemas.
Tik pakankamas nacionalinių išteklių kiekis ir daugiafunkcis
partnerių įtraukimas į visas diabeto plano įgyvendinimo stadijas ir lygius yra esminiai dalykai sėkmingam diabeto plitimui
stabdyti nacionaliniu lygiu. Lietuva tokio plano dar neturi. Kadangi mūsų šalyje nėra nei diabeto, nei jo sukeliamų komplikacijų registro, tai įvairiuose šaltiniuose nurodomi skirtingi ir
diabetu sergančiųjų skaičiai, neaišku, kaip planuojamos išlaidos šiai ligai gydyti.
LR sveikatos apsaugos ministerijos Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2015 m. ambulatorinėse
asmens sveikatos priežiūros įstaigose pirmą kartą užregistruo-
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ta 12 386 asmenys, sergantys II tipo diabetu. Iš viso įregistruota tik per 111 tūkst. (t. y. apie 3,9 % visų Lietuvos gyventojų)
sergančiųjų.
LR sveikatos apsaugos ministerijos cukrinio diabeto kont
rolės 2006–2007 m. programos metu profilaktiškai patikrinta
42,5 tūkst. gyventojų, turinčių rizikos veiksnių, iš jų net 5 proc.
iš karto nustatytas diabetas. Daugeliui jų, pavėluotai diagnozavus ar blogai kontroliuojant ligą, dėl komplikacijų nustatomas sunkus, vidutinis neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygis
(apie 900 kasmet).
2017 m. liepos 17 d. iš Valstybinės ligonių kasos gautais duomenimis, Lietuvoje įregistruota 121 477 diabetu sergantys žmonės: 7 750 asmenų, sergančių I tipo diabetu, iš
jų 0–17 m. amžiaus grupėje 952 asmenys, 18 m. ir vyresni –
6 798. II tipo diabetu sergančiųjų 2016 m. – 113 727 asmenys,
iš jų 0–17 m. amžiaus grupėje 90 asmenų, 18 m. ir vyresni –
113 637 žmonės.
Slaugytojo diabetologo ir kojų priežiūros specialisto paslaugos įkainis įteisintas tik 2011 m. liepos 1 d. Gydymo įstaigose
žmonėms trūksta informacijos, neatliekami profilaktiniai tyrimai, daugumoje jų nevyksta ligonių mokymas, dėl lėšų stokos
ir biurokratinių kliūčių neįrengti diabeto mokymo ir diabetinės
pėdos priežiūros kabinetai. Valdžios pareigūnai ir visuomenė
dar nesupranta laiku suteikiamos diabeto kontrolės svarbos.
Vienas iš pagrindinių Lietuvos diabeto asociacijos siekių
yra užtikrinti, kad visi sergantys cukriniu diabetu žmonės gautų
savo amžiui tinkamą priežiūrą ir praktinį MOKYMĄ, t. y. suteikti daugiau žinių visuomenei apie cukrinį diabetą ir jo kontrolę,
mokyti sergančiuosius pažinti ligą, išmokti būti nepriklausomus,
pasitikėti savimi. Diabeto savikontrolės mokymas gerina ligos
priežiūros rezultatus, yra ekonomiškai efektyvus ir taupo sveikatos priežiūros išlaidas.
Žmonės, susirgę diabetu, išgyvena psichologinę krizę. Jiems
labai sunku adaptuotis ne tik prie kardinaliai pasikeitusios kasdienybės (daugkartinės injekcijos ir pirštų badymai, atliekant
tyrimus, nuolatinis galvojimas, kiek ir ko valgyti, kiek švirkšti
insulino), bet ir išlaikyti tinkamą savivertę bei atgauti įprastą gyvenimo kokybę. Diabetu sergančiųjų savarankiško gyvenimo
įgūdžių ugdymo stovyklos ir mokymai daugeliui yra vienintelė
galimybė pradėti savarankiškai save prižiūrėti. Pasitikėjimo suteikia ne tik profesionali komanda, bet ir likimo draugai. Be to,
gerai organizuota laisvalaikio programa leidžia sergantiesiems
patirti daug džiaugsmo ir pasijusti pilnateisiais visuomenės nariais. Sustiprėję tiek fiziškai, tiek dvasiškai, įgiję savarankiškų
ligos kontrolės įgūdžių, sergantys diabetu vaikai ir suaugusieji
lengviau integruojasi į visuomenę.

Lietuvos diabeto
asociacijos kronika
• Rugpjūčio 8 d. Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) prezidentė
V. Augustinienė susitiko su diabetu sergančiais vaikais bei jų
tėveliais stovykloje „Žibutė“ Kačerginėje, Kauno rajone. Ji
aptarė problemas, su kuriomis susiduria tėvai, leisdami diabetu sergančius vaikus į ikimokyklines įstaigas bei mokyklas,
norėdami patekti į Kačerginės vaikų sanatoriją „Žibutė“, kreipiantis dėl neįgalumo grupių nustatymo, atsakė į klausimus
dėl insulino pompų ir nepertraukiamo gliukozės matavimo
jutiklių bei diagnostinių kraujo gliukozės juostelių kompensavimo, patekimo pas specialistus eilių ir kt.

ne kliūtis sportuoti“. LDA projektą įgyvendino Radviliškio
rajono diabeto klubas „Likimas“ (pirmininkė B. Ostrauskienė). Varžybose dalyvavo šešiasdešimt aštuoni asmenys iš Plungės, Jonavos, Kelmės, Šakių, Rokiškio, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio, Šiaulių, Mažeikių, Marijampolės
diabeto organizacijų. Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos. Renginio dalyvius sveikino Radviliškio
rajono savivaldybės meras A. Čepononis, LDA prezidentė
V. Augustinienė.

• Rugpjūčio 14 d. į TV3 žurnalistų klausimus dėl dantų protezavimo problemų atsakė Lietuvos pacientų organizacijų
atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkė V. Augustinienė.

• Rugsėjo 20 d. Vilniuje vyko finansų ministro 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1K-205 sudaryto „2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto“ posėdžiai, kuriuose dalyvavo šio komiteto narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Rugpjūčio 16 d. „Šiaulių naujienų“ žurnalistai klausė
V. Augustinienės, ar tikrai pagerėjo vaistų prieinamumas.
• Rugsėjo 11 d. žurnalui „Prie kavos“ interviu dėl LR sveikatos
apsaugos ministerijos planuojamos rajonų ligoninių pertvarkos davė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
• Rugsėjo 13 d. Vilniuje vyko LDA valdybos posėdis, kuriame
buvo aptarti klausimai dėl X suvažiavimo organizavimo, Pasaulinės diabeto dienos renginių, svarstytas Klaipėdos miesto
vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Smalsučiai“ pirmininkės I. Juotkienės laiškas dėl atsisakymo mokėti nario
mokestį ir buvimo LDA nariu. Priimtas sprendimas klubą
išbraukti iš LDA narių sąrašo.
• Rugsėjo 15 d. Radviliškyje vyko respublikinės sporto varžybos cukriniu diabetu sergantiesiems „Cukrinis diabetas –

Lietuvos diabeto asociacijos rengiamos diabetu sergančiųjų
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos (nuo 1990 m.)
ir mokymai vyksta skirtinguose rajonuose, prieinamas žmonėms
iš 51 savivaldybės. Renginiuose dalyvauja šia klastinga liga sergantys vaikai ir suaugusieji, jų šeimos nariai, slaugytojai.
Be to, Lietuvos diabeto asociacijos buveinėje veikia diabeto
mokykla, kur konsultacijas nemokamai teikia gydytoja endokrinologė O. Jurkauskienė. Slaugytoja diabetologė J. Uleckienė moko, kaip tinkamai maitintis, kaip reikia naudotis insulino
leidimo bei savikontrolės priemonėmis ir kt.
Cukrinis diabetas skiriasi nuo kitų ligų vienu išskirtiniu požiūriu: siekiant gerų gydymo rezultatų, pagrindinis vaidmuo
tenka pačiam ligoniui. Netinkamai kontroliuojama liga pavojinga dėl savo baisių komplikacijų (aklumas, inkstų nepakanka-

• Rugsėjo 22 d. LDA tarybos narė, Druskininkų miesto diabeto
klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė organizavo aktyvaus
poilsio renginį neįgaliesiems – žygį dviračiais Druskininkų
savivaldybėje. Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Į renginį susirinko 41 dalyvis iš Druskininkų, Jurbarko,
Plungės, Pasvalio, Marijampolės ir Šalčininkų. Į žygį palydėjo
LDA prezidentė V. Augustinienė ir viceprezidentė G. Naidzinavičienė.
• Rugsėjo 27–28 d. Briuselyje (Belgija) vykusiame Europos
diabetu sergančių žmonių aukščiausio lygio susitikime dalyvavo ir LDA prezidentė V. Augustinienė.

mumas, galūnių amputacijos, kraujagyslių, širdies, nervų ir kt.
ligos) vystymosi. Mokymas yra svarbiausias veiksnys, siekiant
tinkamos diabeto kontrolės, gerų rezultatų. Tai visą gyvenimą
besitęsiantis procesas, kurį būtina integruoti į sveikatos priežiūrą, nes tai padarius labai sumažėja lovadienių skaičius, taip pat
50 % sumažėja amputacijų ir 78 % hipoglikeminių komų atvejų (The Economics of Diabetes and Diabetes Care: a report of
the Diabetes Health Economics Study Group. IDF and WHO,
1997; Therapeutic Patient Education, Report of a WHO Wor
king Group, 1998). Sparčiai gerėjant diabeto tyrimo, gydymo
situacijai, būtina, kad ne tik sergantieji ir jų šeimos nariai, bet
ir specialistai nuolat atnaujintų žinias.
Vida Augustinienė
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
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• Spalio 1–5 d. Berlyne (Vokietija) vyko Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono simpoziumas „Diabetu sergantys žmonės priežiūros centre: viskas įtraukta į valdybą“
(angl. People with diabetes at the centre of care: getting all
involved on board) ir 54-asis Europos diabeto studijų asocia
cijos metinis renginys. Šiuose renginiuose dalyvavo Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu draugijos „Sveikata“
pirmininkė G. Šedienė ir LDA prezidentė V. Augustinienė.
Eksponuotas LDA stendinis pranešimas „LDA pasiekimai
ir šiandienos iššūkiai sveikatos sistemoje“. V. Augustinienė
dalyvavo ir Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos, kurios narė yra, posėdžiuose.
• Spalio 10 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komitete vykusiame
posėdyje pateikta Sveikatos apsaugos ministerijos informacija dėl priemonių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti: pacientų laukimo eilių pas gydytojus mažinimo,
pacientų srautų valdymo, dėl Sveikatos priežiūros įstaigų
įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir įstatymo
papildymo 152, 153 straipsniais įstatymo Nr. XII-2538 2,
3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-903 įgyvendinimo eigos. Pacientų poziciją išsakė LPOAT pirmininkė
V. Augustinienė.
• Spalio 12 d. V. Augustinienė LRT žurnalistams išsakė nuomonę dėl vaistų pasirinkimo galimybių ribojimų, ar tenkina
pacientus vien generiniai vaistai.
• Spalio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Lietuvos medicinos normos MN 28-2011 „Bendrosios praktikos
slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo šios darbo grupės
narė V. Augustinienė.
• Spalio 17 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komitete buvo pateikta Sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie vaistų kompensavimo aktualijas. Komiteto pirmininkė A. Kubilienė neleido LPOAT pirmininkei V. Augustinienei išsakyti
pacientų pozicijos šiuo klausimu.
• Spalio 18 d. Vyriausybėje vyko Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo nuostatoms aptarimas. Pacientų poziciją išsakė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
• Spalio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame
pasitarime buvo pristatytas 2019 m. Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto projektas. Pasitarime dalyvavo
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
• Spalio 19 d. „Lietuvos žinių“ žurnalistai teiravosi V. Augustinienės nuomonės dėl LR Seime įregistruotų pataisų, kad
nebūtų taikomos nuobaudos gydymo įstaigoms, taip pat
dėl nuo 2019 m. sausio mėnesio įsigaliosiančio Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimų.
• Spalio 24 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komitete buvo pateikta Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligo-
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nių kasos informacija apie 2019 m. Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo
projektą; Sveikatos apsaugos ministerijos ir Finansų ministerijos informacija apie 2019 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (sveikatos apsaugai numatomus skirti valstybės
biudžeto asignavimus); Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
Nr. I-1367 151 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas; Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 151 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas. LPOAT atstovavo pirmininkė V. Augustinienė.
• Spalio 25 d. UAB „Novartis“ į pacientų ir sveikatos priežiūros teikėjų susitikimą pakvietė LPOAT pirmininkę V. Augustinienę pasidalyti organizacijos veiklos pasiekimais, ateities
planais ir šiandienos iššūkiais.
• Spalio 26 d. Vilniuje vyko LDA tarybos susirinkimas, kuriame prezidentė V. Augustinienė informavo apie veiklos plano
įgyvendinimą, aptarė pasiruošimo Pasaulinės diabeto dienos renginiams klausimus, pasidalijo šių dienų aktualijomis
diabetu sergantiems žmonėms, atsakė į tarybos narių klausimus. Lietuvos diabeto asociacijos X suvažiavimą nutarta
organizuoti 2019 m. kovo 27 d. Vilniuje.
• Lapkričio 7 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komitete buvo pateiktas Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio
pakeitimo ir įstatymo papildymo 92 ir 93 straipsniais įstatymo
projektas. LPOAT atstovavo pirmininkė V. Augustinienė.
• Lapkričio 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame
pasitarime dėl e. sveikatos paslaugų patrauklumo ir sklaidos pacientams dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė ir narė, Lietuvos cistinės fibrozės asociacijos pirmininkė
L. Kazlauskienė.
• Lapkričio 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Lietuvos
medicinos normos MN 60:2011 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir
atsakomybė“ darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo šios
darbo grupės narė V. Augustinienė.
• Lapkričio 8 d. Vilniuje, Antakalnio poliklinikoje, konferenciją, skirtą Pasaulinei diabeto dienai paminėti, organizavo
Vilniaus Antakalnio suaugusiųjų poliklinikos diabetu sergančiųjų klubas „Beta“ (pirmininkė D. Bartusevičienė).
• Lapkričio 9 d. Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“ pirmininkė G. Naidzinavičienė į konferenciją „Diabetas. Dabartis ir ateitis“, skirtą Pasaulinei diabeto dienai paminėti,
pakvietė LDA prezidentę V. Augustinienę skaityti pranešimo
„Diabetas. Dabartis ir ateitis“.
• Lapkričio 14 d. Vilniuje, Gedimino pr. 28, KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos pastate, IV a. salėje vyks respublikinė
konferencija „Šeima ir diabetas“, skirta Pasaulinei diabeto
ir Jungtinių Tautų dienai paminėti. Registracija – nuo 10 val.
Konferencijos pradžia – 10.45 val.

Lietuvos diabeto asociacija –
Tarptautinės diabeto
federacijos narė
Burkitės į Lietuvos diabeto asociaciją
ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi,
kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:
o gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
o padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
o lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.
Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo labiau stiprėja Asociacija
ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo,
kreipkitės į Lietuvos diabeto asociaciją.

DARBO LAIKAS
LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA
Gedimino pr. 28, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius
Telefonas: (8~5) 2620783. Mob. telefonas: 8 652 11555. Faksas: (8~5) 2610639
Internetas: www.dia.lt. Elektroninis paštas: info@dia.lt
Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis 9–18 val.,
penktadieniais – iki 17 val. Pietų pertrauka 12–13 val.
Atsiskaitomoji sąskaita: Nr. LT 50 7044 0600 0103 0696
AB SEB bankas. Įmonės kodas: 291737660

DIABETO MOKYKLA
LDA buveinėje – Gedimino pr. 28, 404 kabinetas
Tel. (8~5) 2625476.
Gyd. endokrinologė Ona Jurkauskienė ligonius konsultuoja
nemokamai antradieniais 12–14 val.
Slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė ligonius moko
ketvirtadieniais 14-16 val. Registruotis iš anksto tel. 8 686 39369.
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Visą gyvenimą
trunkanti mokykla
Dievas duoda visiems namus, bet nuo mūsų priklauso, kokie jie!
Kinų patarlė

Negalima paneigti, kad susirgus diabetu pagrindinį vaidmenį vaidina mokymas. Cukrinis
diabetas skiriasi nuo kitų lėtinių ligų tuo, kad, siekiant geresnių gydymo rezultatų,
pagrindinis vaidmuo tenka pačiam sergančiajam. Diabetas – valdoma liga. Koreguojant
gyvenimo būdą, diabetą galima pažaboti. Diabetas tampa gyvenimo būdu.

D

iabeto mokykloje sergantieji mokomi sėkmingai kontroliuoti ligą. Kontrolės tikslas – gerinti ligonio savijautą, mažinti gliukozės kiekį kraujyje, stengtis, kad šis rodiklis būtų kuo
artimesnis sveiko žmogaus rodikliui. Būtina skatinti aktyvią sergančiojo atsakomybę už savo diabeto kasdienę priežiūrą.
Sergančiųjų cukriniu diabetu mokymo poreikis vis didėja, nes tai sparčiai plintanti lėtinė neinfekcinė metabolinė liga.
Daugelis žmonių net nežino, kad ja serga, todėl labai dažnai
ši klastinga liga nustatoma per vėlai. Veiksmingiausia įsisenėjusios ligos prevencija – laiku pastebėti organizmo pokyčius,
kuo ankščiau diagnozuoti ligą ir pradėti ją gydyti.
Nors cukrinis diabetas neišgydomas, tačiau jį galima kont
roliuoti.
Kai susitinki su sergančiaisiais, pvz., stovyklose, klubuose,
supranti, kad daugelyje gydymo įstaigų nėra specialistų, kurie galėtų mokyti. Ligoniai neturi ir nepildo dienyno, neskiria
maisto produktų grupių, nemoka skaičiuoti angliavandenių
vienetų, negeba tinkamai pasirinkti insulino dozės, neišvengia
ryškių glikemijos svyravimų, neseka kraujospūdžio, nemoka
tinkamai jo matuotis, neturi vaistų pakilusiam kraujospūdžiui
mažinti, netinkamai prižiūri kojas, nepasirenka patogios avalynės ir t. t. Todėl susidaro įspūdis, kad jiems neskiriama pakankamai dėmesio.
Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) prezidentė Vida Augustinienė skiria didelį dėmesį geresnei pacientų priežiūrai, daug
sveikatos, laiko, jėgų atiduoda kovodama su valstybinėmis institucijomis. Ji supranta, kokios svarbios yra diabetu sergančiųjų
mokymo konsultacijos.
LDA Diabeto mokykloje maloniai laukiami visi, kurie serga šia klastinga liga ir nori pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje.
Daug nuoširdžių praktinių patarimų išgirsite ir iš pačios prezidentės lūpų. Pasiskambinti galima telefonu, skelbiamu „Diabeto“ laikraštyje.
Cukriniu diabetu sergančiųjų mokymai, rengiami LDA
Diabeto mokykloje, yra parengti pagal Diuseldorfo Heinricho
Heinės universitetinės klinikos mokslininkų grupės siūlymus.
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Diabeto mokykloje pacientai supažindinami su pagrindiniais
ligos kontrolės ir valdymo principais.
Pagal šią mokymo programą, svarbu išmokyti pacientą:
• Savikontrolės juostelėmis nusistatyti gliukozės kiekį kraujyje. Glikemiją sekti standartizuotai 7 kartus per dieną 5–7
dienas, žymint suvalgytų angliavandenių vienetų skaičių.
Visus duomenis būtina fiksuoti dienyne.
• Taisyklingai maitintis, apskaičiuoti suvalgytą maistą,
angliavandenių, baltymų ir riebalų kiekį gramais. Kad
būtų paprasčiau, angliavandenius skaičiuoti vienetais
(1 AV = 10–15 g angliavandenių). Pavyzdžiui:
– viena riekutė duonos – 20–30 g = 1 AV;
– viena bulvė (kiaušinio dydžio) – 60 g = 1 AV;
– pusė banano – 40 g = 1 AV;
– vienas valgomasis šaukštas kruopų (nevirtų) –
13 g = 1 AV;
– pusė stiklinės sulčių – 100 g = 1 AV.
• Pasirinkti tinkamą insulino dozę pagal nustatytą kraujo
gliukozės rodiklį ir planuojamą suvalgyti angliavandenių
kiekį (vienetais).
• Įsisavinti aktyviosios insulino terapijos (kai insulinas leidžiamas prieš kiekvieną pagrindinį valgymą) savikontrolės
ir maisto apskaičiavimo privalumus.
• Suprasti insulino leidimosi techniką ir vietą, nurodant, kad
tinkamiausia vieta – pilvas ir šlaunų išorinis paviršius. Kiek
vieną kartą insulinas leistinas į skirtingą vietą.
• Suprasti hipoglikemijos (mažas gliukozės kiekis) ir hiperglikemijos (didelis gliukozės kiekis) bei ketoacidozės priežastis,
tinkamai elgtis atsiradus pirmųjų gliukozės sumažėjimo ar
padidėjimo kraujyje simptomų, pvz., pajutus gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimo požymius, pirmiausia reikia išgerti
pusę stiklinės sulčių arba sučiulpti 20 g cukraus (gliukozės)
ir tik po to suvalgyti vieną duonos riekutę.
• Tinkamai prižiūrėti kojas, pasirinkti patogią avalynę.
Sergančiųjų cukriniu diabetu mokymas yra pagrindinis ligos
valdymo veiksnys. Daugelis žmonių sužinoję, kad serga cukriniu

diabetu, palūžta psichologiškai. Jie dažniausiai prisižiūri taip,
kaip supranta, kaip moka, nesistengdami įgyti tinkamų žinių ir
įgūdžių. Konsultuojant sergantįjį cukriniu diabetu, būtina individuali mokymo programa. Jo žinios bus tvirtesnės, jeigu kartu
bus apmokomi ir jo šeimos nariai, kurie, jeigu bus neaiškumų,
galės patarti ar padėti. Žinių apie cukrinį diabetą ligonis turėtų
gauti diabeto mokyklose.
Kaip minėta, svarbu, kad asmuo, sergantis šia liga, mokėtų kontroliuoti kraujo gliukozės kiekį. Kaip tai padaryti, privalo patarti gydytojas endokrinologas, o išmokyti – kvalifikuotas
slaugytojas diabetologas.
Slaugytojas diabetologas padeda ligoniui suprasti, kas įvyko, suteikia žinių, kaip elgtis sergant diabetu, kaip kontroliuoti
ligą. Sergantysis privalo įsisąmoninti, kad tinkamas režimas turi
įtakos gydymo rezultatams. Medicinos personalo darbas lemia
paciento gydymosi sėkmę ir savijautą.
Nuolatinis diabetu sergančiųjų mokymas, gera diabeto
kontrolė garantuoja geresnius gydymo rezultatus. Tai padeda
sulėtinti ar net sustabdyti komplikacijų progresavimą, gerina
ligonio gyvenimo kokybę, trukmę, mažina grėsmę, ligai progresuojant, tapti neįgaliuoju.
Cukriniu diabetu sergančiųjų mokymas – ne prabanga,
o būtinybė, trunkanti visą gyvenimą!
Slaugytoja diabetologė
Juzefa Uleckienė

Angliavandenių vienetų skaičiavimas pagal lėkštės modelį

Gliukozės kiekio kraujyje matavimo rezultatai
(Pavyzdys, kaip nusibraižyti lentelę, kad visada ją turėtum)
Pusryčiai

Pietūs
2 val. po
valgio

Prieš valgį

Data
Gliuk.
mmol/L

AV vnt.

Insulino
(vv)

tabl.

Gliuk.
mmol/L

Gliuk.
mmol/L

Vakarienė

AV vnt.

Insulino
(vv)

AV vnt.

Insulino
(vv)

tabl.

Gliuk.
mmol/L

Pietūs
2 val. po
valgio

Prieš valgį
Gliuk.
mmol/L

2 val. po
valgio

Prieš valgį

tabl.

Gliuk.
mmol/L

2 val. po
valgio

Prieš valgį
Gliuk.
mmol/L

AV vnt.

Insulino
(vv)

tabl.

Pastabos

Gliuk.
mmol/L
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Ar galime diagnozuoti
ligą patys?
Tobulėjant technologijoms, tobulėjame ir mes. Įgyjame vis daugiau žinių,
mokomės, daug kuo domimės ir jaučiamės viską išmanantys, todėl neretai
mėgstame kraujo tyrimų rezultatus interpretuoti patys, nelaukdami gydytojo
konsultacijos. Atidžiai naršome internete, ieškodami kiekvieno tyrimo rezultatų
reikšmės, ir dažnai savarankiškai diagnozuojame ligą. Ateiname pas gydytojus
galvodami, kad sergame onkologinėmis ar kitomis ligomis. Kiekvieną tyrimo
elementą stebime atskirai, nesuprasdami, kad reikia vertinti visumą, todėl kraujo
tyrimų rezultatus turi interpretuoti tik reikiamą kompetenciją turintis specialistas.

Gydytojas žmogų mato kaip visumą,
tad svarbu visus tyrimų rezultatus vertinti kartu, o ne kiekvieną rodiklį atskirai.
Šiuos dalykus būtina paaiškinti ir pacien
tui, siekiant užkirsti kelią savidiagnostikai ir savigydai.

Kraujo tyrimai ir gautų rezultatų
interpretavimas

Gyd. D. Meškelevičiūtė-Babenskienė aptaria tyrimų rezultatus

Kraujo tyrimų galimybės
Medicinos mokslas yra itin tikslus, tokie yra ir kraujo tyrimai. Svarbu žinoti, kada ir kokius tyrimus atlikti, o dar svarbiau – tinkamai juos interpretuoti. Tai turi daryti tik kvalifikuoti
ir kompetentingi gydytojai, turintys žinių ir suprantantys, kad
rezultatų nuokrypiai – dar ne diagnozė. Svarbiausia išsiaiškinti,
kodėl tų nuokrypių atsirado. Juk visos dėlionės nesurinksime,
turėdami tik vieną detalę! Taip yra ir su žmogumi, nes jis yra
visuma, o visi organizme vykstantys procesai glaudžiai susiję, vieni sutrikimai gali sukelti ištisus procesus, gebančius išbalansuoti organų sistemų veiklą.
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Medicinoje nėra nei vieno tikslaus
trafareto, kaip reikėtų vertinti tyrimus,
nes kiekvieno asmens organizmo pokyčiai gali būti individualūs, neretai iškraipomi turimų ligų ar kitų organizmo
veiklos sutrikimų. Gydytojo misija – surinkti išsamią informaciją apie paciento sveikatą, gyvenimo būdą, šeimos ir
artimųjų sveikatą, ligas dar prieš paskiriant tam tikrus kraujo tyrimus. Kartais
pacientai yra linkę nutylėti tiesą apie
organizmo sutrikimus ir įvairius simptomus, gyvenimo įpročius, nes jaučia gėdą
ar kitus nemalonius jausmus kalbėdami
šia tema. Nutylėjus įvairias detales, atlikti tyrimai ne visada
parodys tikrąją paciento sveikatos būklę. Ieškodami priežasties, kodėl kai kurie rodikliai neatitinka normų, ir neturėdami
išsamios informacijos apie pacientą, gydytojai gali netinkama
linkme ieškoti ligos priežasties. Gali paskirti ne tuos, kurių reikia, tyrimus ir eikvoti laiką ne paciento naudai, todėl ilgėja ligos priežasties paieškos bei didėja laiko sąnaudos. Skiriamas
netinkamas gydymas, kuris daro ne tik emocinę, bet ir materialinę žalą žmogui. Apsilankę pas specialistą turime nebijoti
ir nuoširdžiai išsakyti visą reikiamą informaciją, kad medikas
galėtų kuo greičiau ir efektyviau padėti.

Patys interpretuodami rezultatus patiriame didelį stresą,
kuris kartais gali sukelti net psichikos sutrikimų, nes savo
mintyse nuolat kartojame išgalvotą diagnozę ir patys pradedame ja tikėti. Net nesivarginame kreiptis į medikus, kurie padėtų tinkamai įsigilinti į mūsų organizmo siunčiamus
signalus. Labai svarbu žmones skatinti apsilankyti pas gydytoją, nes jis padės išsiaiškinti esamą situaciją ir suprasti
simptomus. Tik turėdamas išsamią informaciją gydytojas
gali paskirti tinkamą ištyrimo ar gydymo planą, padėsiantį
pacientui kuo greičiau išgyti.

Brangiausias – laiku neatliktas tyrimas
Svarbu suprasti, kad neatliekant tyrimų laiku jie gali kainuoti brangiausią mūsų turtą – sveikatą, nes atlikę kraujo
tyrimus per vėlai ar netinkamu metu, galime nerasti tikrosios susirgimo priežasties arba išsiaiškinti ją pavėluotai.
„Antėjos“ laboratorijos specialistų komandą sudaro ne
tik šeimos, bet ir kitų sričių kvalifikuoti specialistai: pediatrai, dermatovenerologai, darbo medicinos gydytojai,
chirurgai, urologai, genetikai ir gydytojai akušeriai-ginekologai. Jie tikrai nuoširdžiai padės Jums suprasti ir teisingai
interpretuoti gautų tyrimų atsakymus.
Rūpinantis savimi labai svarbu turėti savo organizmo
veiklos pasą, t. y. bent kartą per metus atlikti kraujo tyrimus
ir kasmet stebėti kraujo rodiklius. Kraujo tyrimas yra pats
pirmas tyrimas, norint įvertinti sveikatos būklę, nes mūsų
kraujyje slypi labai daug informacijos. Naudokimės ja ir
rūpinkimės savo sveikata.

Laikraštis

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“
laikraščio 2019 metams!
Prenumerata priimama visuose Lietuvos pašto sky
riuose iki kiekvieno metų ketvirčio pirmo mėnesio 28 d.
Laikraščio indeksas 0016.
Jums reikia iškirpti čia pateiktą prenumeratos kvi
tą, įrašyti duomenis, kam ir kokiu adresu užsakote
laikraštį, ir nunešus į pašto skyrių sumokėti. Vieno
numerio kaina – 0,75 Eur su pašto pristatymu. Pre
numerata 2019 metams kainuoja 3,00 Eur, priimama
iki sausio 28 d.
lietuvos diabeto asociacija
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Tik kompetentingas gydytojas Jums gali atskleisti visą
kraujyje slypinčią informaciją tinkamai, todėl šią užduotį
palikite kvalifikuotiems specialistams.
Gyd. Dangira Meškelevičiūtė-Babenskienė
Medicinos diagnostikos ir laboratorinių
tyrimų asociacijos prezidentė
Medicininių tyrimų laboratorijos
„Antėja“ direktorė medicinai
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Mokymai

Neįgaliųjų savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymas
I ir II tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų, jaunuolių ir suaugusių
žmonių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos
Druskininkuose surengtos trys savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo
stovyklos: birželio 11–17 d. ir rugpjūčio 1–7 d. II tipo diabetu sergantiems
žmonėms, o liepos 17–23 d. – I tipo diabetu sergantiesiems. Jose dalyvavo
48 asmenys, iš kurių 33 neįgalieji (iš jų – 11 neįgalių vaikų).

S

tovykloms vadovavo Druskininkų miesto diabeto klubo
„Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, jai talkino to paties klubo narė J. Tamulaitienė. Mokymo stovyklose dirbo slaugytojos
diabetologės A. Krivolap iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (Kaunas) ir V. Karbočienė (Šiauliai). Į Druskininkus mokytis savarankiško gyvenimo įgūdžių atvyko sergantieji iš įvairių
Lietuvos vietovių: Druskininkų, Elektrėnų, Jonavos, Joniškio,
Kauno, Kretingos, Marijampolės, Mažeikių, Pakruojo, Palangos, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Radviliškio, Šakių, Šiaulių,
Vilkaviškio, Vilniaus.
Į stovyklas buvo kviečiami neįgalieji, neseniai susirgę ir nė
karto jose nedalyvavę jauni ir vyresnio amžiaus žmonės, sergantys I ir II tipo cukriniu diabetu. Dalyviai buvo maitinami pagal racionalios mitybos principus ir individualų ligos kontrolės
planą. Kasdien septynis kartus buvo atliekami kraujo gliukozės
tyrimai. Stovyklose buvo vertinamos žinios ir sveikatos būklė
pagal Lietuvos diabeto asociacijos parengtas anketas (atvykimo ir išvykimo dieną).
Vyko praktinis mokymas, kaip tinkamai valdyti ligą (apie
mitybą, fizinį aktyvumą, vaistus, savikontrolę ir kt.). Taip pat
buvo atlikti glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimai, kurie parodė, kaip cukrinis diabetas buvo kontroliuojamas per paskutinius
tris mėnesius. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, sergantieji
buvo mokomi, kaip reikėtų koreguoti mitybą, fizinį aktyvumą,
vaistų dozes, norint pagerinti tyrimų rodiklius.
Tyrimų rezultatai rodo, kad dauguma sergančiųjų prastai
kontroliuoja savo ligą ar net visai jos nevaldo. I tipo diabetu
sergantiesiems skirtoje savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykloje dalyvavo 16 jaunų žmonių. Tik 13 proc. dalyvių glikuotas hemoglobinas buvo normalus, t. y. mažesnis
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negu 6 proc.; tiek pat, 13 proc., sergančiųjų jis buvo 6–7 proc.;
7–8 proc. glikuotas hemoglobinas rastas net 40 proc. pasitikrinusiųjų; 27 proc. ligonių nustatytas 8–9 proc., o 7 proc. – didesnis negu 11 proc. rodiklis.
Kaip matyti iš rezultatų, net 74 proc. I tipo diabeto ligonių
glikuoto hemoglobino rodikliai buvo gerokai didesni. Visi jie
turi susirūpinti ir kreiptis į medikus, kad būtų atidžiai peržiūrėtas ir pakoreguotas ne tik mitybos planas, bet ir pats gydymas.
Visų stovyklautojų glikuoto hemoglobino vidurkis gerokai didesnis, nei turėtų būti – 7,62 proc.
Kaip jau minėta, kraujo gliukozės tyrimai kasdien buvo atliekami visiems dalyviams. Prieš pusryčius šis rodiklis svyravo nuo
4,6 iki 11,9 mmol/l; visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis prieš
pusryčius buvo 7,7 mmol/l. Praėjus 2 val. po pusryčių, kraujo
gliukozė svyravo nuo 4,5 iki 13,4 mmol/l, visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis praėjus 2 val. po pusryčių buvo panašus,
kaip ir prieš pusryčius – 7,6 mmol/l. Prieš pietus jis svyravo nuo
4,3 iki 12,9 mmol/l, visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis prieš
pietus buvo 7,4 mmol/l. Praėjus 2 val. po pietų, kraujo gliukozė
svyravo nuo 4,6 iki 12,6 mmol/l, visų dalyvių kraujo gliukozės
vidurkis praėjus 2 val. po pietų buvo – 7,9 mmol/l.
Prieš vakarienę kraujo gliukozė svyravo nuo 4,6 mmol/l iki
9,7 mmol/l, visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis prieš vakarienę buvo 6,7 mmol/l. Praėjus 2 val. po vakarienės ji svyravo
nuo 5 iki 11,2 mmol/l, visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis
praėjus 2 val. po vakarienės – 6,8 mmol/l. Prieš miegą kraujo gliukozės rodiklis svyravo nuo 5,3 iki 9,6 mmol/l, visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis prieš miegą buvo 7,4 mmol/l.
Bendras visų 7 dienų visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis –
7,4 mmol/l.

Įvertinus I tipo diabetu sergančių stovyklos dalyvių žinias
atvykimo dieną, paaiškėjo, kad teisingai į klausimus atsakė
76,8 proc. ligonių, išvykimo dieną – net 99,85 proc. Tai rodo,
kad per septynias dienas stovykloje žinios pagerėjo 23,05 proc.
Ne visi dalyviai išvykimo dieną teisingai atsakė į visus klausimus.
Jie nežinojo, kokia greito veikimo insulino veikimo trukmė, kada
veikia labiausiai, kiek yra angliavandenių įvairiuose produktuose, kokie produktai yra tinkamiausi, ištikus hipoglikemijai.
II tipo diabeto mokymo stovykloje dalyvavo 32 vyresnio
amžiaus žmonės. Šio tipo diabetu sergančiųjų glikuoto hemoglobino tyrimų rezultatai buvo geresni, palyginti su I tipo diabetu sergančiaisiais. Mažiau negu pusės sergančiųjų (44,8 proc.)
šio tyrimo rodikliai buvo didesni negu 7 proc. Jiems buvo patarta susirūpinti ir kreiptis į medikus. Beveik trečdalio dalyvių
(27,6 proc.) glikuotas hemoglobinas buvo normalus, t. y. mažesnis negu 6 proc.; tiek pat, t. y. 27,6 proc., jis buvo 6–7 proc.;
didesnis rodiklis (7–8 proc.), tik 10,3 proc. pasitikrinusiųjų;
6,9 proc. ligoniams jis svyravo tarp 9–10 proc. Visų stovyklautojų šio rodiklio vidurkis – 6,93 proc. Tai rodo, kad rodikliai
neviršija siektinos normos.
Vertinant kasdienės kraujo gliukozės tyrimų rezultatus prieš
pusryčius kraujo gliukozė svyravo nuo 4,7 iki 11,7 mmol/l,
visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis prieš pusryčius buvo
7,2 mmol/l. Praėjus 2 val. po pusryčių kraujo gliukozė svyravo
nuo 4,9 iki 13,4 mmol/l, visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis praėjus 2 val. po pusryčių – 8,3 mmol/l. Prieš pietus kraujo
gliukozė svyravo nuo 4,2 iki 10,2 mmol/l, visų dalyvių kraujo
gliukozės vidurkis prieš pietus siekė 6,1 mmol/l. Praėjus 2 val.
po pietų, ji svyravo nuo 5 iki 9,8 mmol/l, visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis praėjus 2 val. po pietų buvo 7,2 mmol/l.
Prieš vakarienę kraujo gliukozė svyravo nuo 4,2 iki 10 mmol/l,
visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis prieš vakarienę buvo
6,4 mmol/l. Praėjus 2 val. po vakarienės, rodiklis svyravo nuo

4,5 iki 9,2 mmol/l, visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis praėjus 2 val. po vakarienės buvo 6,6 mmol/l. Prieš miegą kraujo
gliukozė svyravo nuo 4,6 iki 8,6 mmol/l, visų dalyvių kraujo
gliukozės vidurkis prieš miegą buvo 6,5 mmol/l. Bendras visų
7 dienų visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis – 6,9 mmol/l
neviršija siektinos ribos.
Įvertinus II tipo diabetu sergančių stovyklos dalyvių žinias,
paaiškėjo, kad atvykimo dieną teisingai į klausimus atsakė
79 proc. apklaustųjų, išvykimo dieną – 99 proc. Tai rodo, kad
per savaitę stovyklautojų žinios pagerėjo penktadaliu (20 proc.).
Ne visi dalyviai išvykimo dieną į visus klausimus atsakė teisingai. Labiausiai II tipo diabetu sergantys stovyklautojai nežinojo, kodėl šlapime atsiranda ketonų, kokie yra hipoglikemijos ir
hiperglikemijos požymiai, jie taip pat nežinojo, kiek yra ang
liavandenių įvairiuose produktuose, kokie produktai padėtų
ištikus hipoglikemijai.
Pagrindinis savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyk
lų rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Lėšomis prisidėjo ir Druskininkų miesto diabeto klubas „Atgaja“, Elektrėnų diabeto klubas,
Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“, Plungės miesto sergančiųjų cukriniu diabetu klubas, Šakių rajono cukralige sergančiųjų klubas „Linelis“, UAB „Abbott Diabetes Care“, „Roche
Lietuva“. Paramą vaistais suteikė UAB „Medicata Filia“, transporto paslaugas teikė „Abovita“, o Medicininių tyrimų laboratorija nemokamai atliko glikuoto hemoglobino tyrimus, UAB
„Microlife“ ir kiti partneriai nemokamai skaitė paskaitas, apgyvendinimo ir maitinimo nuolaidas taikė VSTMC „Dainava“. Be
visų paminėtų, dar daug kitų rėmėjų iš Druskininkų prisidėjo
prie šio svarbaus projekto įgyvendinimo.
Straipsnį pagal Lietuvos diabeto
asociacijos informaciją parengė
Dalia Augustinaitė

Gerb. Vida Augustiniene,
norime Jums ir Lietuvos diabeto asociacijai padėkoti už puikiai
organizuotą II tipo diabetu sergančiųjų mokymo ir aktyvaus poilsio stovyklą, vykusią rugpjūčio 1–7 dienomis Druskininkuose,
VSMC „Dainava“.
Su didžiausiu džiaugsmu tariame ačiū už profesionalumą,
žmogiškumą, altruizmą. Čia ne tik patobulinome savo žinias,
geriau išmokome pažinti ir kontroliuoti ligą, bet ir turėjome galimybę gerai praleisti laiką, sportuoti, susirasti naujų draugų.

Nuoširdžiai dėkojame mokymo stovyklos vadovei Jelenai
Šimonienei už profesionalumą, parodytą šilumą ir dėmesį, rūpestį ir atidumą. Dėkojame Jūratei Tamulaitienei ir Aušrai Krivolap už pastangas ir atsidavimą.
Tikimės, kad ateityje stovyklos bus bent keliomis dienomis ilgesnės.
Pagarbiai
Vidas Lunskis
Šiaulių diabeto klubo „Lemtis“ pavaduotojas
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Nutukimo ir diabeto
komplikacijų prevencija
Lietuvoje dėl nesveikos mitybos įpročių
ir hipodinamijos nuolat didėja nutukusių
ir cukriniu diabetu sergančių vaikų skaičius.
Per pastaruosius 20 metų Lietuvoje nutukusių
vaikų skaičius išaugo trečdaliu. Kas penktas
vaikas iki 10 metų turi antsvorio arba nutukimo
problemą. Higienos instituto duomenimis,
cukriniu diabetu (I tipo) sergančių vaikų
skaičius 2001–2015 metų laikotarpiu
padidėjo beveik 2 kartus (2001 m. sirgo
398, o 2015 m. – 814 vaikų). Ši grėsminga
tendencija aktuali ir pastaraisiais metais.
Užsiėmimai vaikų reabilitacijos skyriuje

V

isiems šiems pokyčiams turi įtakos netinkamo gyvenimo
būdo įsigalėjimas visuomenėje ir šeimoje – dėl laisvalaikio praleidimo prie išmaniųjų ekranų sumažėja vaikų fizinis
aktyvumas, o patiriamą stresą jie ima slopinti nuolat užkandžiaudami nesveiku maistu. Negydomas nutukimas ir cukrinis diabetas gali lemti labai rimtas komplikacijas. Nutukimo
dažniausios komplikacijos yra arterinė hipertenzija, sąnarių
ligos, II tipo cukrinis diabetas, psichologinės vaikų problemos.
Nepakankamai kontroliuojamas cukrinis diabetas lemia akių
pakenkimus, inkstų nepakankamumą, neuropatijas ir kt. Visos
šios komplikacijos sąlygoja ilgalaikį neįgalumą.
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Vaikų ligų klinikos Vaikų reabilitacijos skyriuje „Žibutė“, veikiančiame Kačerginėje,
Kauno rajone, teikiamos stacionarinės medicininės reabilitaci-

Labai svarbu fizinis aktyvumas
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jos paslaugos vaikams iš visos Lietuvos. Skyriuje jau daugiau
kaip 20 metų gydomi vaikai, kurie serga endokrinologinėmis
ligomis (cukriniu diabetu, nutukimu, hipofizės, hipotaliamo hiper- ir hipofunkcijomis ir kt.). Reabilitacinių procedūrų gydymo
kursą (18 dienų trukmės) vieną kartą per kalendorinius metus
apmoka Ligonių kasos.
Trumpalaikiai šio gydymo tikslai – cukriniu diabetu sergančių vaikų glikemijos rodiklių normalizavimas, nutukusių vaikų
kūno svorio mažinimas, psichoemocinės būklės gerinimas, teisingų mitybos ir judėjimo įpročių formavimas.
Ilgalaikis gydymo tikslas – cukrinio diabeto ir nutukimo keliamų komplikacijų ir neįgalumo prevencija.
Siekiant geresnių darbo rezultatų, šiame skyriuje nuo 2009 m.
organizuojamas ir vykdomas vaikų, sergančių cukriniu diabetu
ir turinčių antsvorį, sveikos gyvensenos ugdymas, kurio metu
šalia standartinių medicininės reabilitacijos procedūrų skyriaus
darbuotojai (gydytojas, psichologas, kineziterapeutas, slaugytojas ir kt.) savanorystės principu vaikams ir jų tėvams teikia
papildomas sveikos gyvensenos ugdymo paslaugas: paskaitas,
praktines užduotis ir kitus užsiėmimus. Skyriaus darbuotojų iniciatyva 2013 m. įrengta pirmoji Lietuvoje mokomoji virtuvėlė, kurioje vaikai išmoksta patys pasirinkti sveikatai palankius
maisto produktus ir iš jų pasigaminti sveikus, dietinius ir skanius patiekalus, suskaičiuoti maisto energetinę vertę, suprasti
sveikos mitybos teikiamą naudą ir kt.
Kasdieninius vaikų mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius formuoja tėvai, todėl sveikos gyvensenos principai turi būti diegiami ne tik vaikams, bet ir jų tėvams. Jiems būtina suteikti visapusišką informaciją apie sveikatai palankius ir nepalankius maisto
produktus, tinkamus jų paruošimo būdus, reklamuojamų greitų užkandžių ir saldžiųjų gėrimų daromą žalą vaiko sveikatai,
padėti sudaryti pagal šeimos gyvenamąją aplinką ir finansines
galimybes pritaikytą šeimos mitybos ir judėjimo planą, kuris

padėtų keisti žalingą vaiko elgseną. Taip pat labai svarbi tėvų
psichologinė parama vaikams, jų veiksmai palaikant savo vaiką ir jį motyvuojant naujiems įpročiams.
Nuolat tobulindami savo darbą skyriaus specialistai bend
radarbiauja su LSMU ligoninės Kauno klinikų Endokrinologijos klinikos vaikų endokrinologais ir kitų šalies sveikatos priežiūros įstaigų specialistais, Lietuvos diabeto asociacija, kolegomis iš Vokietijos klinikos Medigreif Inselklinikum Herings
dorf, kurie geranoriškai priima ir perduoda savo patirtį mūsų
darbuotojams.
Jau treti metai iš eilės Vaikų reabilitacijos skyriaus „Žibutė“
specialistai stažuojasi minėtoje Vokietijos klinikoje, kuri yra
vienas iš penkių Vokietijos reabilitacijos centrų, skirtų cukriniu
diabetu sergančių vaikų gydymui ir mokymui. Čia įgyvendinamos cukrinio diabeto ir nutukimo gydymo bei mokymo prog
ramos. Nutukimo programa sudaryta ir patvirtinta Vokietijos
nutukimo asociacijos. Beje, tokių centrų, kurie teikia reabilitacijos paslaugas vaikams ir jų tėvams, yra žymiai daugiau. Programos trukmė Vokietijoje vaikams, sergantiems cukriniu diabetu, trunka keturias savaites, o nutukimu – net šešias. Cukrinio
diabeto programoje akcentuojamas vaikų ir jų tėvų mokymas
efektyviai kontroliuoti ligą, o nutukimo programos veikla vykdoma remiantis trimis principais:
1) vertinama ir siekiama pagerinti vaikų psichologinė savijauta, sprendžiamos susikaupusios problemos;
2) analizuojami vaiko ir visos šeimos mitybos įpročiai, klaidingus stengiamasi pakeisti ir formuoti teisingais;
3) vertinamas vaiko bendras fizinis pajėgumas ir skatinamas
jo aktyvumas.

Visa tai tiesiogiai veikia kokybišką diabeto ligos kontrolę,
padeda mažinti nutukimą. Paskutinėmis reabilitacinio gydymo dienomis pas vaikus atvyksta tėvai. Jie šiame centre gyvena
keturias dienas. Tėvai išklauso sveikos mitybos, sporto ir kūno
aktyvinimo seminarus. Su jais aptariama, kaip namuose spręsti
vaikų problemas, kaip pagerinti jų fizinę ir psichologinę būklę,
kaip maitintis šeimai, kad vaikų svoris normalizuotųsi ir išliktų
normalus. Ir visa tai vaikui ir tėvams finansuojama iš Vokietijos
ligonių kasų biudžeto.
Pastaruoju metu Lietuvoje girdimi atgarsiai, kad reabilitacija dėl nutukimo ir cukrinio diabeto bei kitų ligų vaikams nėra
būtina. Tačiau akivaizdūs Vokietijos ir kitų ES šalių pavyzdžiai
rodo, kad valstybių dėmesys vaikų sveikatos problemoms ir jų
ligų profilaktikai yra daug didesnis nei Lietuvoje.
Džiugina tai, kad VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Vaikų
reabilitacijos skyriuje „Žibutė“ nutukimu ir cukriniu diabetu sergančių vaikų gydymo ir mokymo programa yra įgyvendinama.
Ji panaši į kolegų Vokietijoje sistemą dėl vykstančio bendradarbiavimo. Vykdomos savanoriškos veiklos teigiamas įvertinamas
atsispindi vaikų ir jų tėvų atsiliepimuose. Veiklos sėkmę rodo ir
kasmet augantis endokrinologinio profilio pacientų, pasirenkančių gydytis Vaikų reabilitacijos skyriuje „Žibutė“ skaičius.
Išsamesnė informacija apie skyriaus veiklą ir naujoves pateikiama internete: www.kaunoligonine.lt/lt/isorinis/kategorijos/
paslaugos/sarasas/nemokamos-paslaugos/vaiku-ligos-irreabilitacija.
Jūratė Brazienė
Vaikų reabilitacijos skyriaus
„Žibutė“ vedėja

ĮSAKYMAS
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-41
„Dėl insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine
poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų
kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2018 m. lapkričio 2 d. Nr. V-1220
Vilnius
Pakeičiu Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui
nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo
ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m.
sausio 16 d. įsakymu Nr. V-41 „Dėl Insulino pompų, taikomų
ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija,
keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo
tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir papildau 61 punktu:
„61. Insulino pompų nuomos išlaidos apdraustiesiems kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, jei laikomasi Privalomojo
sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos prie-

monių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti,
sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose
užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas), nustatytų šių
medicinos priemonių (prietaisų) skyrimo sąlygų. Nuomojamų
insulino pompų skyrimo pagrįstumą ir atitiktį Sąraše nurodytoms
skyrimo sąlygoms įvertina ir savo išvadoje konstatuoja Aprašo
6 punkte nurodytas gydytojų konsiliumas.“
Sveikatos apsaugos ministras 	

Aurelijus Veryga
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ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos
priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo
(pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus)
vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias
medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2018 m. lapkričio 6 d. Nr. V-1238
Vilnius
P a k e i č i u Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos
priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir
kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje,
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo
ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų)
ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo
(pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos
pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 97.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„97.1. išduoti (parduoti) receptinius vaistinius preparatus ir
kompensuojamąsias MPP pagal popierinį arba elektroninį receptą, išrašytą vadovaujantis Taisyklėmis. Ligoninės vaistinėje pagal
popierinį arba elektroninį receptą, išrašytą vadovaujantis Taisyklėmis, turi teisę išduoti (parduoti) tik ASPĮ, kurios struktūrinis
padalinys yra ligoninės vaistinė, dienos stacionare gydomiems
pacientams kompensuojamuosius vaistinius preparatus, skiriamus jiems gydyti šios ASPĮ dienos stacionare suteikiant asmens
sveikatos priežiūros paslaugą (toliau – kompensuojamieji vaistiniai preparatai dienos stacionaro pacientams);“.
2. Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:
„106. Išduodamas kompensuojamuosius vaistinius preparatus:
106.1. visuomenės ar universiteto vaistinėje, farmacijos specialistas turi informuoti apdraustąjį ar jo atstovą apie į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną įrašytų to paties bendrinio
pavadinimo, stiprumo ir tos pačios farmacinės formos vaistinių
preparatų kainas bei nustatytas priemokas ir pasiūlyti jam pigiausią iš to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos vaistinių preparatų, už kuriuos priemoka mažiausia, išskyrus
Taisyklių 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nustatytus atvejus, kai kartu
su kompensuojamojo vaistinio preparato bendriniu pavadinimu
yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas.
Jei apdraustojo ar jo atstovo kreipimosi metu vaistinėje nėra
reikiamo vaistinio preparato, tačiau jį vaistinė turi teisę įsigyti ir
jį turi bent vienas didmeninio platinimo licencijos turėtojas, arba
apdraustojo kreipimosi metu vaistinėje nėra reikiamos kompensuojamosios MPP, tačiau ją turi didmeninio platinimo įmonė,
farmacijos specialistas turi pasiūlyti šį vaistinį preparatą ar kompensuojamąją MPP užsakyti;
106.2. ligoninės vaistinėje farmacijos specialistas išduodamas (parduodamas) kompensuojamuosius vaistinius preparatus
dienos stacionaro pacientams, turi informuoti apdraustąjį apie į
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Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną įrašytų to paties
bendrinio pavadinimo, stiprumo ir tos pačios farmacinės formos
vaistinių preparatų kainas bei nustatytas priemokas ir pasiūlyti
įsigyti jam ligoninės vaistinėje esantį kompensuojamąjį vaistinį
preparatą, išskyrus Taisyklių 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nustatytus
atvejus, kai kartu su kompensuojamojo vaistinio preparato bendriniu pavadinimu yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus
pavadinimas. Jei kartu su kompensuojamojo vaistinio preparato
bendriniu pavadinimu yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus pavadinimas, farmacijos specialistas turi parduoti tik nurodyto konkretaus pavadinimo kompensuojamąjį vaistinį preparatą, jei ligoninės vaistinė jį turi. Jei ligoninės vaistinė konkretaus
pavadinimo kompensuojamojo vaistinio preparato neturi ir nėra
galimybės jo užsakyti neatliekant naujo šio vaistinio preparato
viešojo pirkimo, farmacijos specialistas apdraustajam turi pasiūlyti jį įsigyti visuomenės ar universiteto vaistinėje.
Jei ligoninės vaistinė neturi pacientui recepte išrašyto kompensuojamojo vaistinio preparato, tačiau ligoninės vaistinė gali
jį užsakyti neatlikdama naujo šio vaistinio preparato viešojo pirkimo, farmacijos specialistas privalo pasiūlyti jį užsakyti. Jei pacientas nenori ligoninės vaistinėje užsakyti ir įsigyti jam išrašyto
kompensuojamojo vaistinio preparato, farmacijos specialistas
turi pasiūlyti vaistinį preparatą įsigyti visuomenės ar universiteto vaistinėje.“
3. Pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:
„108. Vaistinė, išskyrus ligoninės vaistinę, pasirašiusi sutartį su TLK, privalo turėti kompensuojamųjų vaistinių preparatų
ir kompensuojamųjų MPP, nurodytų Valstybinės ligonių kasos
direktoriaus patvirtintame Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąraše. Šiuos kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir
kompensuojamąsias MPP vaistinė išduoda (parduoda) apdraustiesiems vadovaudamasi Valstybinės ligonių kasos direktoriaus
patvirtintu Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir
kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo
(pardavimo) gyventojams tvarkos aprašu.“
4. Pakeičiu 109 punktą ir jį išdėstau taip:
„109. Užsakant nekompensuojamąjį vaistinį preparatą, vaistinė
turi teisę prašyti paciento sumokėti avansinę įmoką, kuri negali
būti didesnė kaip 30 proc. apytikrės vaistinio preparato kainos.
Avansinės įmokos mokėti nereikia, kai užsakomas kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP. Užsakyti
vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP miestuose turi
būti pristatomi per 2 darbo dienas, miesteliuose ir kaimuose – per
4 darbo dienas nuo paciento kreipimosi į vaistinę dėl vaistinio
preparato ar kompensuojamosios MPP išdavimo.“
Sveikatos apsaugos ministras 	

Aurelijus Veryga

ĮSAKYMAS
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529
„Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo
(C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
2018 m. spalio 31 d. Nr. V-1188
Vilnius
Pakeičiu Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo)
patvirtinimo“, 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Diagnostinės juostelės
gliukozei nustatyti

17.1. Atsižvelgiant į originalios pakuotės dydį, išrašoma:
17.1.1. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu:
17.1.1.1. kuriems nekompensuojamos insulino pompos nuomos išlaidos arba kompensuojamos insulino pompos su glikemijos įvertinimo, naudojant diagnostines juosteles gliukozės kiekiui nustatyti,
funkcija nuomos išlaidos – iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per metus);
17.1.1.2. kuriems kompensuojamos insulino pompos su glikemijos įvertinimo, naudojant nuolatinio
gliukozės matavimo jutiklį (4 jutiklius per mėnesį), ir insulino švirkštimo sustabdymo, sumažėjus glikemijai, funkcija nuomos išlaidos – iki 100 juostelių per mėnesį (iki 1200 juostelių per metus);
17.1.2. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 75 juostelių per mėnesį
(iki 900 juostelių per metus);
17.1.3. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);
17.1.4. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, – iki 75 juostelių per 2 mėnesius (iki 450
juostelių per metus);
17.1.5. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki
50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus);
17.1.6. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, – iki 50 juostelių per 4 mėnesius (iki 150 juostelių
per metus);
17.1.7. nėščiosioms, sergančioms bet kurio tipo cukriniu diabetu, skiriama papildomai iki 200 juostelių per 3 mėnesius (iki 600 juostelių nėštumo laikotarpiu);
17.1.8. nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu, – iki 50 juostelių per 3 mėnesius (iki 150 juostelių nėštumo laikotarpiu);
17.1.9. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK-10-AM kodas E13),
nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, pasireiškusia po procedūros (TLK-10-AM kodas E89.1), – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);
17.1.10. asmenims nuo 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK-10-AM kodas E13), nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK-10-AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, pasireiškusia po procedūros
(TLK-10-AM kodas E89.1), – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus).
17.2. Juosteles išrašo gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.
17.3. Pirmą kartą galima išrašyti tik mažiausią originalią juostelių pakuotę.
17.4. Vėliau vienu metu galima išrašyti ne didesnį kaip 3 mėnesiams skiriamą juostelių skaičių, išskyrus 17.1.6 papunktyje nurodytą atvejį.
17.5. Diagnostinės juostelės aparatams su balso pranešimo funkcija skiriamos tik akliesiems ir asmenims, turintiems regos sutrikimų, įskaitant abiejų akių arba vienos akies aklumą.“
Sveikatos apsaugos ministras 	

Aurelijus Veryga
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ĮSAKYMAS
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724
„Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų
medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai
namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018 m. spalio 31 d. Nr. V-1187
Vilnius
Pakeičiu Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu
Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos
priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 1 eilutę ir ją išdėstau taip:

„1

Insulino pompa su glikemijos
duomenų įvertinimo, naudojant
diagnostines juosteles gliukozės
kiekiui nustatyti,
funkcija

137,41

4,58

Skiriama:
1. vaikams iki 12 metų, kai gydymas insulino injekcijomis laikomas netinkamu
ar nepatogiu (dėl injekcijų baimės ir pan.);
2. asmenims nuo 12 iki 24 metų, jei:
2.1. jei glikemijos matavimų, kai nustatoma hipoglikemija, dalis sudaro > 10
proc. visų glikemijos matavimų ir (ar) hipoglikemija yra sunkios formos (< 3,9
mmol / l, sąmonės sutrikimai ar traukuliai);
2.2. Hb1Ac išlieka ≥ 8,5 proc., nepaisant tinkamos priežiūros ir sergančiojo
diabetu mokymo;
3. planuojančioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas diabetas, – iki
1 metų; nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu.“

449,50

14,98

Skiriama kartu su nuolatinio gliukozės matavimo jutikliais asmenims, kuriems
indikuotinas gydymas insulino pompomis ir nuolatinis gliukozės kiekio kraujyje
stebėjimas, jei šie pacientai sutinka bent 70 proc. savo laiko naudoti gliukozės
matavimo jutiklius, sugeba naudotis insulino pompa su šiais jutikliais ir jei jų
naudojimas padeda sumažinti hipoglikemijos dažnį šiais atvejais:
1. asmenims iki 24 metų:
1.1. jei glikemijos matavimų, kai nustatoma hipoglikemija, dalis sudaro > 10
proc. visų glikemijos matavimų ir (ar) hipoglikemija yra sunkios formos (< 3,9
mmol / l, sąmonės sutrikimai ar traukuliai);
1.2. jei hipoglikemijos jutimas yra sutrikęs (nejaučiami simptomai, kai glikemija < 3,9 mmol / l ) ir tai sukelia atitinkamus padarinius (sąmonės sutrikimas,
traukuliai);
1.3. jei nesugebama atpažinti hipoglikemijos simptomų ar pranešti apie juos
(sergantysis yra vaikas iki 5 metų, taip pat – dėl kognityvinės ar neurologinės
negalios);
2. planuojančioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas diabetas, – iki
1 metų; nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu.“

2. Papildau 2 eilute:
„2

Insulino pompa
su glikemijos įvertinimo, naudojant
nuolatinio gliukozės matavimo
jutiklį (4 jutiklius
per mėnesį), ir insulino švirkštimo
sustabdymo, sumažėjus glikemijai, funkcija

Sveikatos apsaugos ministras 	
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Aurelijus Veryga

PRO MEMORIA

Juozas Danilevičius
1936–2018
2018 m. rugsėjo 17 d. netekome gydytojo endokrinologo, habilituoto mokslų daktaro, profesoriaus Juozo Stepono Danilevičiaus.
Dzūkijos krašto sūnus Juozas Danilevičius gimė 1936 m.
gruodžio 23 d. Alytuje. 1963 m. baigė Kauno medicinos
institutą (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
ir įgijo gydytojo specialybę. Gabus jaunuolis iš karto po
mokslų baigimo buvo paskirtas Lazdijų rajono tuberkuliozės dispanserio vyriausiuoju gydytoju, tačiau mokslo
troškimas paskatino jį stoti į Kauno medicinos instituto
Hospitalinės terapijos aspirantūrą (dabar – doktorantūra),
joje mokėsi 1964–1967 m. Apgynęs medicinos mokslų
daktaro disertaciją 1967 m. Juozas Steponas Danilevičius
tolesnę darbinę veiklą susiejo su pedagogine ir moksline
veikla. 1976 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas,
o 1987 m., jau apgynus habilituoto daktaro disertaciją, –
profesoriaus vardas. Tais pačiais metais jis tapo Respubliki-

nės premijos laureatu. Daug prisidėjo, kad 1972 m. Kauno
klinikose būtų įsteigtas pirmasis Endokrinologijos skyrius
Lietuvoje, o 1988 m. pastatyta 140 lovų Endokrinologijos
klinika su moksliniu-laboratoriniu korpusu.
1989 m. J. S. Danilevičius aktyviai kūrė Lietuvos diabeto
asociaciją, iki 2015 m. buvo jos viceprezidentu. 1990 m.
jis išrenkamas naujai įkurtos Endokrinologijos katedros ir
klinikos vadovu. Šiai klinikai vadovavo iki 2002 m., o vėliau tęsė profesoriaus pedagoginę ir klinikinę veiklą. Juozui
Steponui Danilevičiui suteiktas Lietuvos diabeto asociacijos Garbės nario vardas.
1990–1997 m. jis buvo Sveikatos apsaugos ministerijos
vyriausiuoju endokrinologu, kūrė Lietuvos cukrinio diabeto
programą, aktyviai dalyvavo Nacionalinio St. Vincento dek
laracijos komiteto veikloje. Profesorius buvo žurnalų „Acta
medica Lithuanica“, „Lietuvos endokrinologija“, „Diabeto
panorama“ bei laikraščio „Diabetas“ redakcinės kolegijos
narys, specializavosi Rusijos, Ukrainos, Šveicarijos, Danijos,
Vokietijos, Lenkijos, Suomijos endokrinologijos kursuose.
Kartu su bendraautoriais paskelbė dvi monografijas, tris vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams, per 20 metodinių
mokymo leidinių bei daugiau nei 200 mokslinių publikacijų. Skaitė pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, vadovavo doktorantų disertacijų rašymui. Meninė profesoriaus prigimtis atsiskleidė grožinėse
ir poezijos knygose „Prie kelio: vaikystė, jaunystė, branda:
poezija“ (2004), „Toli nuo saulės: eilėraščiai ir miniatiūros“ (2005), „Tiesos šešėliai“ (2006), „Sulaikyk gyvenimą
už rankos“ (2007) ir „Raudos“ (2009).
2006 m. už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje prof. habil. dr. Juozas Steponas Danilevičius apdovanotas ordino „Už nuopelnus
Lietuvai“ Riterio Kryžiumi.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną ir arti
muosius.
Lietuvos diabeto asociacija

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime
palengvinti praradimo skausmą. Dėl brangaus Vyro mirties nuoširdžiai užjaučiame
Pagėgių savivaldybės diabeto klubo „Rambynas“ pirmininkę
LAIMĄ JUCIENĘ ir jos artimuosius.
Lietuvos diabeto asociacija
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SPORTO RENGINIAI NEĮGALIESIEMS

Sporto varžybos

Cukrinis diabetas –
ne kliūtis sportuoti
2018 m. rugsėjo 15 d. Radviliškyje vyko Lietuvos diabeto asociacijos
surengtos respublikinės sporto varžybos cukriniu diabetu sergantiesiems
„Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“. Jose dalyvavo 68 asmenys,
iš jų 36 neįgalieji, iš kurių keturi vaikai. Šį projektą padėjo įgyvendinti
Radviliškio diabeto klubas „Likimas“ (pirmininkė B. Ostrauskienė).

Ž

monių, sergančių diabetu, sporto varžybos yra svarbi kūno
kultūros ir sporto dalis, turinti tikslą plėtoti kūno kultūrą ir
sportą sergantiesiems, siekti jų socialinės reabilitacijos, diegti
kūno kultūrą kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių, siekti kultūros ir sporto priemonėmis sutrikusių sveikatos
funkcijų atnaujinimo, išaiškinti stipriausias bočios komandas ir baudų metimo, smiginio, judriosios estafetės nugalėtojus.
Bočios turnyras vyko pagal tarptautines taisykles. Krepšinio
baudų metimo ir smiginio varžybose dalyvavo po vieną vyrą
ir vieną moterį, judriojoje estafetėje rungėsi po tris vyrus ir vieną moterį. Varžybose dalyvavo komandos iš Plungės, Jonavos,
Kelmės, Šakių, Rokiškio, Pakruojo (dvi komandos), Pasvalio,
Radviliškio, Šiaulių, Mažeikių (dvi komandos), Marijampolės
(dvi komandos) diabeto organizacijų. Renginio dalyvius sveikino Radviliškio rajono meras A. Čepononis, LDA prezidentė
V. Augustinienė.

Bočios varžybos

Bočios žaidėjai

Bočios nugalėtojais tapo Rokiškio diabetikų klubo „Rokiškis“ (pirmininkė M. Mieliauskienė, pavaduotojas ir komandos
„Rokiškis“ vadovas V. Pilibaitis) komanda. Pagal tradiciją, kitais metais varžybas rengs šios sporto šakos nugalėtojai. Tad
2019 m. sporto varžybos diabetu sergantiesiems vyks Rokiškyje. II vietą laimėjo Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“
(pirmininkė G. Naidzinavičienė) komanda „Sūduva 2“. III vieta atiteko Mažeikių rajono diabetikų klubo „Žemaičių spėka“
(pirmininkė V. Paulauskienė) komandai.

sergančių cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“, o III vietą užėmė
D. Matavičienė iš Mažeikių rajono diabetikų klubo „Žemaičių
spėka“.
Vyrų smiginio varžybose I vietą laimėjo Z. Maksimavičius
iš Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ (pirmininkė A. Dobilienė). II vietos laimėtoju tapo V. Pilibaitis iš Rokiškio diabetikų
klubo „Rokiškis“. III vieta atiteko E. Kuliešiui iš Marijampolės
klubo „Diabetikas ABC“.

Smiginis

Baudų metimas

Moterų smiginio varžybose I vietą laimėjo I. Jasiūnienė
iš Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubo „Sveikata“. II vieta atiteko S. Peseckienei iš Šiaulių krašto žmonių,

Daugiausiai baudų iš moterų įmetė A. Norvaišienė iš Kelmės diabeto klubo „Diabetas ABC“ (pirmininkas V. Brakauskas), II vietą laimėjo G. Šedienė, Pasvalio rajono sergančiųjų
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Varžybų
organizatoriai

Varžybų nugalėtojai
Radviliškyje

cukriniu diabetu klubo „Sveikata“ pirmininkė, III vietą užėmė
D. Jakutienė, Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“ pirmininkė.
Vyrai, mėtydami baudas, vietomis pasidalijo taip: I vieta –
S. Volovas iš Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu,
klubo „Lemtis“, II vieta – D. Jonkus iš Plungės miesto sergančiųjų cukriniu diabetu klubo (pirmininkė A. Danylienė), III vieta –
S. Lekavičius iš Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“.

Judrioji estafetė
Judriosios estafetes nugalėtojais tapo Šiaulių krašto žmonių,
sergančių cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“ komanda. II vietą
laimėjo Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubo

„Sveikata“ komanda, III vieta atiteko Rokiškio diabetikų klubo
„Rokiškis“ komandai.
Komanda nugalėtoja, antros ir trečios vietos komandos laimėtojos apdovanotos sportinėmis taurėmis, medaliais ir dip
lomais.
Lietuvos diabeto asociacija padengė bočios, smiginio, krepšinio baudų, judriosios estafetės varžybų organizavimo, vykdymo, maitinimo, apdovanojimo išlaidas. Dalyvių kelionės išlaidas sumokėjo rajonų diabeto organizacijos.
Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Straipsnį pagal Lietuvos diabeto
asociacijos pateiktą informaciją
parengė Dalia Augustinaitė
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Žinios iš klubų

VITA – reiškia gyvenimą
Pakruojo diabeto klubo archyve rūpestingai saugomas nuo
laiko pageltęs pirmasis laikraščio „Diabetas“ numeris, kurio
publikacijas net po ketvirčio amžiaus norisi skaityti, nes jose –
kasdieninis mūsų, sergančiųjų šia liga, gyvenimas.

J

au tada pirmajame leidinio puslapyje tuometinės Kauno
medicinos akademijos profesorius Juozas Steponas Danilevičius cukrinį diabetą pavadino didžiausia endokrinologijos problema... Apie ligą, kuria sergant tuo metu mūsų šalyje
buvo užregistruota apie 50 000 žmonių, labai suprantamai
kalbėjo Vilniaus universitetinės ligoninės Antakalnio polik
linikos gydytoja endokrinologė Ona Regina Jurkauskienė...
Kaip ją valdyti, profesionaliai mokė Lietuvos seserų diabeto draugijos pirmininkė Juzefa Uleckienė... „Drauge ir sirgti
lengviau“, – pirmųjų šalyje susikūrusių klubų veiklos patirtimi
dalijosi Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) prezidiumo narys
Jonas Treinys, o šios asociacijos prezidentė, laikraščio vyr. redaktorė Vida Augustinienė likimo broliams bei seserims linkėjo kuo skubiau vienytis ne tik džiaugsmo, bet ir negandos
akivaizdoje...
Viename iš šio numerio straipsnių Pakruojo rajonas buvo
minimas tarp tų, kuriuose tokio klubo dar nėra... Tačiau labai
greitai – gal šios publikacijos, o gal LDA prezidentės paska-

Šventėje visiems buvo gera
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tintas, pakruojietis Zenonas Babrauskas rado vienminčių ir
ėmė rūpintis jo įkūrimu. Klubo pirmtakai, kurių anuomet tebuvo penkiolika, prisimena, kad „Vitos“ krikštamote jie vadino V. Augustinienę, tėvu – minėtąjį Z. Babrauską, o motina –
medicinos seselę Jūratę Šumskienę, daugybę metų diabetu
sergančiuosius globojusią kaip savo vaikus.
Vienas klubo narys, I tipo diabetu sergantis jau beveik
50 metų, ne kartą yra šmaikštavęs, kad nėra geresnės ligos,
nes nieko neskauda, vaistai žinomi ir tereikia laikytis dietos
bei pripažinti fizinį aktyvumą. Dviejų pastarųjų veiksnių padedamas, jis su cukriniu diabetu bičiuliaujasi jau nuo devintos klasės, nors, kai ja susirgo, šiaulietis gydytojas tedavė gyventi vos penkerius metus. Šia žinia jis labai išgąsdino ir patį
vaikinuką, ir jo tėvus.
Nors pirmininkai keitėsi (po Z. Babrausko prie „Vitos“ vairo
stojo Vida Galvanauskienė, o nuo 2004-ųjų metų šios nelengvos
pareigos patikėtos man), tačiau visais laikais klubas didžiulį dėmesį skyrė ne tik jo narių bendravimui, ligos valdymo įgūdžių

Užsiėmimai klube

Kalba gyd. E. Baltrušaitienė

lavinimui bei pasitikėjimo savimi skatinimui, bet ir epidemija
tampančios ligos profilaktikai, kasmet rengė po keletą diabeto
mokyklos pamokų visiems besidomintiems, nuolat ir nemokamai tikrino įstaigų bei organizacijų darbuotojų gliukozės kiekį,
bendradarbiavo su „laboratorijomis ant ratų“ ir pan.
Smagu, kad pagaliau ir Pakruojyje pradėjo veikti Diabetinės
pėdos kabinetas, kad vis daugiau ligonių palaiko ryšius su likimo draugais iš kitų rajonų, kad atsirado, kas priglaudžia klubą
net tada, kai mūsų įprastos patalpos remontuojamos.
Jau daug metų nebėra klubo įkūrėjo Zeniuko (kitaip jo niekas nevadino), bet jo klubo tikslus bei užmojus, iškeltus beveik
prieš 25 metus, ir toliau labai atsakingai įgyvendiname. Žinoma,
to siekiame ne be rajono vadovų geranoriškumo, ne be nuoširdžios rėmėjų pagalbos, ne be pačių klubo narių aktyvumo...

Gaila, kad pagyvenusių klubo narių dideliais ramsčiais buvę
jauni mūsų likimo draugai Paulius ir Tadas išvažiavo ieškoti
darbo į užsienį, bet guodžia bent tai, kad ten sergantiesiems
diabetu skiriama daugiau dėmesio negu Lietuvoje.
Taip ir gyvenam, kartkartėmis pašmaikštaudami, kad
nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Atidžiau apsidairę aplink
matome, kiek daug šalia yra nešančių dar sunkesnį gyvenimo kryželį... Tada pagalvojame: svarbiausia – kad mes
gyvename, nes mūsų klubo pavadinimas „Vita“ ir reiškia
gyvenimą.
Adelė Dobilienė
Pakruojo diabeto klubo
„Vita“ pirmininkė

VITA rūpinasi ne tik
diabetu sergančiaisiais
R

ugsėjo mėnuo Adelės Dobilienės vadovaujamam diabeto
klubui „Vita“ gausus renginių.
Renginio „Diabeto mokykla – žinių sklaida“ metu buvo pristatytas Pakruojo ligoninėje veikiantis „Pėdos kabinetas“, skirtas
diabetu sergantiems žmonėms, bei „Dermatonics once“ kulnų
balzamas, skirtas sausai, šiurkščiai, suragėjusiai kulnų ir pėdų
odai gydyti, taip pat buvo galima išsitirti gliukozės kiekį kraujyje. Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
specialistė Dovilė Eičinienė kalbėjo apie sveikatos rodiklių svarbą, antsvorio sukeliamas kasdienes problemas ir ligas, sveikos
mitybos principus, išmatavo sveikatos rodiklius (KMI, procentinį kūno riebalų kiekį, skeleto raumenų procentinę dalį ir kt.).
Natūraliosios medicinos šalininkė ir kinų bendrovės gaminių
„Tiens Group“ atstovė Kristina Misiuvienė pristatė natūralius,

sveikus produktus ir davė nemažai patarimų sveikatos stiprinimo
ir išsaugojimo klausimais. Gausus būrys susirinkusiųjų parodė,
kad žmonėms svarbi jų sveikata ir kad kiekviena gauta nauja
informacija prisideda prie jų sveikatos išsaugojimo.
Klubas „Vita“ kartu su Pakruojo Visuomenės sveikatos biuru
Linkuvos seniūnijoje pakvietė į renginį „Cukrinio diabeto valdymas ir galimybės“. Čia buvo galima pasimatuoti gliukozės
kiekį kraujyje, pasisverti, sužinoti KMI, procentinį kūno riebalų kiekį ir kt.
Kol diabeto klubo „Vita“ patalpos remontuojamos, antradieniais ir ketvirtadieniais miesto centre, „Eurovaistinės“ patalpose, nuo 9 iki 11 val. bus galima atlikti gliukozės ir cukraus
kiekio kraujyje tyrimus.
Parengta pagal atsiųstą inf.
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Rudenėjančios gamtos
keliais – dviračiais
Lietuvos diabeto asociacija kartu su Druskininkų diabeto klubo pirmininke Jelena
Šimoniene rugsėjo 22 dieną Druskininkuose surengė dviračių žygį. Dvidešimt keturių
kilometrų atstumą pasiryžo įveikti daugiau nei keturiasdešimt įvairaus amžiaus
dalyvių. Jie nepabūgo nei rudeninio vėsaus oro, nei lietumi grasinančio dangaus.

D

iena prasidėjo nuo dalyvių registracijos ir sveikinimo kalbos
susirinkusiesiems, taip pat buvo aptartas kelionės maršrutas,
pasivaišinta kava ir arbata su sausainiais, pamatuotas gliukozės
kiekis kraujyje. Pirmiausia žygeiviai aplankė Senąsias gydyklas,
kur gidė Plepioji Ponia papasakojo istorijų ir legendų apie Druskininkų kurorto gyvenimą ir sūriuosius miesto vandenis. Legendinių nuotaikų apimti ir sūriu vandeniu atsigaivinę dalyviai pajudėjo vaizdinga Nemuno pakrante link „Meilės salos“.
Žygio dalyviai niekur neskubėjo, gėrėjosi nuostabiu kraštovaizdžiu ir rudenėjančia gamta. Jie asfaltuotais dviračių takais
važiavo iki Švendubrės kaimo, kuris įsikūręs šalia legendinio
Raigardo slėnio, ir iki legendomis apipinto didžiojo Velnio
akmens – nuostabaus gamtos paminklo. Mindami pedalus toliau, keliautojai kvėpavo prisotintu deguonies oru, užuodė pušų
sakus bei kadagių kvapą ir, džiaugdamiesi šylančiu oru, pasiekė
Raigardo slėnį. Pasižvalgę po slėnio platybes, pasiklausę pušų
ošimo ir sukaupę paskutines jėgas, pajudėjo atgal į Druskininkus. Važiuodami aplankė Mergelės Akelių ežerėlius, išpuoselėtą Vijūnėlės tvenkinį ir Druskonio ežerą.
Po žygio visi susirinko papietauti viešbučio „Dainava“ restorane. Sergantiesiems cukriniu diabetu labai svarbus šeimos
palaikymas, nes pasikeitę gyvenimo įpročiai, mityba, fizinio
aktyvumo poreikiai keičia ne tik sergančiojo, bet ir šeimos narių kasdienybę. Tą dieną visi dalyviai bendravo tarpusavyje,
dalijosi patirtimi ir kasdieniais rūpesčiais bei džiaugsmais. Šis

Prie ežero – labai gražu
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Važiuojame dviračiais

žygis – puikus įrodymas, kad visiems būtina aktyviai judėti ir
stiprinti sveikatą. Tam puikiai tinka Druskininkų kurorto apylinkės, o gerai nuotaikai netrukdo net žvarbus oras.
Kelionės dviračiais, sveikatos specialistų teigimu, – puiki
priemonė gerai žmogaus savijautai užtikrinti, nes važiuojant
pagerėja širdies, kraujagyslių ir kvėpavimo sistemos veikla,
mažėja gliukozės kiekis kraujyje.
Inga Granatauskienė
Druskininkų miesto diabeto klubo
„Atgaja“ narė

Plungės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

Diabetu sergančiųjų psichinės
ir emocinės sveikatos stiprinimas

Rugsėjo 9 d. Plungės diabeto klubo nariai susitiko Platelių miestelyje. Jų visų laukė aktyvus poilsis gamtoje
šalia Platelių ežero. Dalis susirinkusiųjų rinkosi važiuoti dviračiu dvidešimt keturių kilometrų maršrutu
aplink šį ežerą, o likusieji, išlydėję dviratininkus į kelionę, patraukė prie „Jachtklubo“ esančios aikštelės.

Šiaurietiškas ėjimas

Aplink ežerą dviračiais

L

tinys su karštomis bulvėmis, ir šašlykai bei visa kita, kas buvo
ant stalo. Nejučia prabėgo diena.
Visi nuoširdžiai dėkingi Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos tarybai, Plungės rajono savivaldybės gydytojai
Orestai Gerulskienei, nuolatiniam diabeto klubo rėmėjui Stasiui Piepaliui, savanorėms Gražinai Šleinienei ir Juditai Vagdarytei. Dalyviai išsiskirstė linkėdami vieni kitiems geros sveikatos ir nuotaikos.
Danguolė Šatkauskienė
Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu
klubo tarybos narė

aukiant sugrįžtančiųjų, laikas neprailgo. Visi buvo užimti
žaidimais, mokėsi šiaurietiškojo ėjimo, keliavo Žemaitijos
nacionalinio parko sveikatingumo taku, dalijosi prisiminimais
apie praėjusias išvykas. Dalyviais, kaip visada, rūpinosi visų
mylima vadovė Aldona Danylienė.
Taip aktyviai ir įdomiai leidžiant laiką, nepastebėta net, kaip
grįžo dviračiais išvykę klubo draugai. Jų vadovas buvo vietinis,
ne kartą apie Platelių ežerą važiavęs senjoras Stasys Puidokas.
Jis visus nuteikė būti optimistais ir nepasiduoti negaliai. Bend
raudami gardžiai visi užkandžiavo. Patiko ir žemaitiškas kas-

Kūryba teikia daug gyvenimo džiaugsmo
K

auno diabetikų klubo „Insula“ nariai kūrybinėse dirbtuvėse sukūrė begalę mandalų. Taip jie įgyvendino 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektą. Mandalų paroda buvo pristatyta Lietuvos sveikatos mokslų
universitete (LSMU), minint ergoterapijos studijų 20-metį Lietuvoje.
Dar vienas įdomus klubo darbas – 100 smėlio skirtukų. Jis buvo skirtas atkurtos
Lietuvos 100-mečiui. Šio projekto sumanytoja – savanorė ergoterapeutė, diabetu sergančiųjų lankstumo ir motorikos lavinimo instruktorė Rūta Bučinskaitė. Smėlio skirtukai padovanoti Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos lankytojams, LSMU
šventinio koncerto dalyviams.
Minint Pasaulinę diabeto dieną, klubo paroda keliaus į Endokrinologijos klinikos
Vaikų endokrinologijos skyrių.
Liubovė Trakimienė
Kauno diabetikų klubo „Insula“ pirmininkė

Mandalos
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