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Ligos potvyniai 
ir užtvankos

Tokia didelė ligos kaina yra reikšmingas iššūkis sveikatos sis
temoms ir nuosek laus ekonominio vystymosi kliūtis. II tipo 

diabetas yra labiausiai paplitusi forma. Net labiausiai išsivys
čiusiose šalyse ši diabeto forma sudaro 91 proc. visų diabetu 
sergančių suaugusiųjų. Tiek I, tiek ir II tipo cukriniu diabetu 
sergančiųjų skaičius auga, nors daugeliu atvejų susirgimą II 
tipo cukriniu diabetu galima atitolinti arba net iš viso išvengti. 
Priežastys, kodėl vis daugiau vaikų suserga I tipo cukriniu dia
betu, nėra žinomos, tačiau tokios pasaulinės tendencijos, kaip, 
pavyzdžiui, urbanizacija, nesveika mityba ir sumažėjęs fizinis 
aktyvumas, yra tie gyvensenos veiksniai, kurie didina II tipo 
cukrinio diabeto riziką.

– Gyventojų švietimui mūsų šalyje skiriama nemažai dė
mesio, bet aiškiai matyti, kad nepakankamai. Daugelio naujų 
II tipo diabeto atvejų galima išvengti imantis paprastų gyvense
nos keitimo priemonių, pavyzdžiui, stengiantis išlaikyti norma
lų kūno svorį, reguliariai būnant fiziškai aktyviems ir tinkamai 
maitinantis. Buvo įrodyta, kad tai yra veiksmingos priemonės, 
padedančios užkirsti kelią arba net atitolinti II tipo cukrinio dia
beto pradžią. Šios rekomendacijos yra naudingos ir I tipo cuk
ri niu diabetu sergantiems žmonėms, siekiantiems kontroliuoti 
savo būklę. Regis, žmonės tai jau girdėjo, bet kodėl nesisaugo, 
nesirūpina? Trūksta noro ar įgūdžių? 

– Įgūdžius reikia lavinti, reikia žmones jų mokyti ir aiškin
ti, kad tai beveik vienintelė išeitis kuo ilgiau išlikti darbingiems 
arba išvis nesusirgti diabetu. Cukrinis diabetas yra nepagydo
mas, jis gali būti kontroliuojamas ir valdomas, kad būtų išveng
ta komplikacijų. Todėl būtina laiku šią ligą diagnozuoti, didinti 
gydymo ir savikontrolės mokymo prieinamumą. 

Mes metų metais visuose diabeto mokymuose, kon
ferencijose, laikraštyje „Diabetas“ kartojame, kad diabe
tas yra klastinga liga, reikia dažnai tikrintis, nes jos kompli
kacijos sukelia ne tik asmenines kančias ligoniams, bet ir 
 apskritai didina kiekvienos šalies ekonominę naštą: kai didė
ja sergamumo diabetu dažnis, auga ir didesnių išlaidų svei
katos priežiūrai poreikis. Be to, sergantys gyventojai negali 
visu pajėgumu dirbti ir prisidėti prie savo šalies ekonominio  
vystymosi. 

– Jūs ne kartą kalbėjote apie Pasaulio diabeto kongresų 
reikšmę, juose aktyviai dalyvaujate, sulaukiate daug sveikatos 
ekspertų dėmesio. Tačiau Lietuvoje, savo šalyje, nesate mėgs
tama, valdžios institucijos neretai jus ignoruoja, neįsiklauso į 
jūsų siūlymus ir pastabas. Kodėl? 

– Aš tiesiog daug žinau apie diabeto prevenciją, jo valdymą, 
visuomenės švietimą, pacientų teises, dėl patogesnės asmeninės 
padėties neišsižadu savo nuomonės, esu nepatogus žmogus. 

Nuo suvažiavimo iki  suvažiavimo

Teigiama, kad cukrinio diabeto liga priklauso nuo 
gyvenimo būdo. Tačiau išoriniai veiksniai – oro ir 
maisto užterštumas, technologijų nulemtas darbas, 
stresas – taip pat kasdien veikia žmogaus sveikatą. 
Dauguma šalių išleidžia nuo 5 iki 20 proc. bendro 
sveikatos biudžeto vien diabetui gydyti. 

Neįgaliųjų reikalų  
departamentas prie SADM
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Valstybės institucijų tarnautojams tai tikras vargas. Jei atsi
žvelgtų į mano duodamus siūlymus, orientuojantis į pasaulinę 
pažangą stiprinti sveikatos priežiūros sistemą, tektų iš esmės 
daugiau ir atsakingiau dirbti. O kas to nori? Man netgi priekaiš
taujama, kad aš apie sergančiųjų problemas ir ligų prevenciją 
daugiausia kalbu per žiniasklaidos priemones. Tačiau man tenka 
lankytis ir LR Seime ar Sveikatos apsaugos ministerijoje, tenka 
daug kartu su kitomis pacientų organizacijomis rašyti raštų apie 
mums nepriimtinus sprendimus, tačiau dabartinei valdžiai to 
nereikia. Atsiprašau, pasikartosiu: esu nepatogus žmogus. Bet 
kokiai sistemai reikalingi jai pritariantys ir mažai mąstantys ar 
nekompetentingi žmonės. Jais lengva manipuliuoti, išreikšti 
neva visuomenės nuomonę ir pritarimą, taip pat ir pacientų. 
Valdžiai tokie žmonės reikalingi kaip oras. 

– Jūs savo principingumą, profesionalumą ugdėte tarp pasau
lio šviesuolių, o, kaip žinia, savo krašte pranašu nebūsi. Papa
sakokite daugiau apie Pasaulio diabeto kongresus ir jų reikšmę 
jūsų, kaip Lietuvos diabeto asociacijos prezidentės, veiklai. 

– Pasaulio diabeto kongresuose dalyvauja ir pasisako dia
beto priežiūros ekspertai – gydytojai, mokslininkai, slaugytojos, 
pedagogai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, taip pat įvairių 
šalių vyriausybių pareigūnai, politikai ir kiti atstovai, keičiama
si diabeto mokslinių tyrimų ir gerosios praktikos pavyzdžiais. 
Šiuose kongresuose dalyvauja ir Lietuvos diabeto asociacija, prie 
jos stendo visada būriuojasi kongreso dalyviai. Tai puiki vieta 
mokymosi patirčiai skleisti, susitikti su visais diabeto medicinos, 
slaugos, valdymo ir teisių gynimo srityje dirbančiais žmonėmis, 
sužinoti apie naujus gydymo būdus ir metodus. 

– Vida, Jūs daug metų iš eilės esate renkama į Europos pa
cien tų forumo ir Tarptautinės diabeto federacijos valdybas, jums 
pirmiausia prieinama ta informacija, kuri mus pasiekia dar ne
greitai. Už tai visuomenė ir pacientai turėtų būti jums dėkingi, 
nes jie gauna pagrindines sveikatos priežiūros gaires ir kryptis. 
Tačiau tai labai plati problema, apimanti daugybę medicinos, 
ekonomikos ir politikos klausimų. Kaip jūs viską sudedate į vie
ną puokštę? Ir ar įmanoma ilgai nedelsiant ir aklai neforsuojant 
iškilusių uždavinių, profesionaliai imtis jų vykdymo, ypač kai 
tame procese dalyvauja daugybė žmonių ir kai kiekvienas ti
kisi tolerancijos, supratimo? 

– Tai priklauso nuo to, kiek profesionaliai pasirengusių žmo
nių tame procese dalyvauja. Vienu metu jų yra daugiau, kitą
kart mažiau. Jau sakiau, kad žmonės greitai pasiduoda mani
puliacijoms, todėl sąlygoto proto laukas nuolat kinta ne į gerą
ją pusę, daroma daugybė klaidų, kurios čia pat pateisinamos, 
neva viskas skiriama žmogui ir nereikia į ratus kaišioti pagalių. 
Konkretūs pokyčiai visuomenėje vyksta dešimtmečiais, bet ats
kirai paimtam žmogui tai gali būti lemtinga, ypač sergančiajam, 
pacientui. Turint žinių ir vertingos patirties, studijuojant atskirų 
šalių praktiką, jau gerai žinai kelius ir būdus, kaip vienyti me
dikus, cukriniu diabetu sergančius ir visus geros valios žmones, 
skleisti informaciją apie diabetą besigydantiesiems ir visuo
menei, valdžios institucijoms, teikti sergantiesiems socialinę ir 
psichologinę pagalbą, dėti daug pastangų, kad būtų užkirstas 
kelias sergančių žmonių teisių pažeidimams ir įvairiems drau

dimams, ir, žinoma, toliau aktyviai dalyvauti įvairių tarptautinių 
organizacijų veikloje. Šie darbai yra visada aktualūs ir sudaro 
pagrindinius LDA tikslus. O kad pacientų balsas, siekiant geres
nių rezultatų, būtų stipresnis ir veiksmingesnis, Lietuvos diabeto 
asociacijos iniciatyva yra įsteigta Lietuvos pacientų organiza
cijų atstovų taryba, vienijanti 31 įvairiomis ligomis sergančių 
pa cien tų organizaciją: artrito, astmos, Bechterevo, diabeto, epi
lepsijos, vaikų vėžio, krūties, galvos smegenų ir kitomis retomis 
onkologinėmis, nefrologinėmis, tinklainės, osteoporozės, sutri
kusios psichikos, dermatologinėmis ligomis, Parkinsono, cistine 
fibroze, hipertenzija, širdies nepakankamumu, celiakija, maisto 
netoleravimo, akromegalija ir kitomis hipofizio ligomis sergan
čių, storulių, laringehtomuotų, mikčiojimo problemų turinčių 
žmonių, neprigirdinčio jaunimo, donorų organizacijas. Švieti
mas, aiškinamasis darbas yra niekada nepabaigiamas. Siekiant 
rezultatų, reikia ir valstybės, verslo struktūrų finansinės para
mos, o jos toli gražu nepakanka. Geros mintys ir idėjos lieka 
neįgyvendintos, jos tampa, galima sakyti, amžinos.

– Ką turite omenyje?

– Visi visuomenės sektoriai, įskaitant vyriausybę, darbdavius, 
švietimą, pilietinę visuomenę, žiniasklaidą ir pačius asmenis, 
gali daryti didžiulę įtaką diabeto prevencijai ir kontrolei. Kad 
būtų išvengta spartaus diabeto ir jo komplikacijų vystymosi, 
turi būti imamasi konkrečių ir efektyvių veiksmų: parengti ir 
įgyvendinti veiksmingą prevencijos ir informavimo strategiją, 
skatinti ankstyvą diagnozę, ypač asmenims, kuriems yra didelė 
rizika; remti labai reikalingus mokslinius tyrimus ir bendradar
biavimą mokslinių tyrimų srityje, užtikrinti geresnę priežiūrą ir 
efektyvų bei nebrangų diabeto valdymą bei priežiūrą, plėtoti 
socialinį sąmoningumą ir paramą, vengti diabetu sergančių 
žmonių diskriminacijos, suderinti ES ir nacionalinius teisės aktus 
su Pasaulio sveikatos organizacijos mitybos rekomendacijomis, 
įvertinti maisto produktų sudėtį, tiekti sveikesnius produktus, 
palengvinti sveikos gyvensenos įsisavinimą, sudarant vietose 
tam pritaikytas palankias sąlygas, mokyti žmones, sergančius 
cukriniu diabetu, efektyviai savarankiškai valdyti savo būklę, 
pozityviai bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjais. Siekdama šių tikslų, LDA organizuoja konferencijas 
visuomenei, mokymo seminarus diabetu sergantiems žmonėms 
ir jų šeimos nariams bei diabeto organizacijų vadovams, LDA 
buveinėje veikia diabeto mokykla, organizuojamos vasaros dia
be to mokymo ir sporto stovyklos. Įvairiais klausimais asociacija 
tariasi ir bendradarbiauja su valdžios institucijomis ir tarptau
tinėmis organizacijomis. 

– Labai stengiatės mažinti diabeto plitimą Lietuvoje, per 
įvairius renginius, konferencijas atliekate kraujo tyrimus. Kokie 
šių tyrimų rezultatai, pavyzdžiui, pernai? 

– Rajonų diabeto klubai, draugijos ir bendrijos gliukozės kie
kį kraujyje ištyrė 5 590 žmonių. Iš jų 662 gyventojams, kuriems 
jau anksčiau diagnozuotas diabetas. Rezultatai verčia suklusti. 
Net labai. 45,6 proc. sergančiųjų diabetu liga praktiškai nekon
troliuojama. 4 928 žmonės profilaktiškai kraujo gliukozę tyrė
si pirmą kartą. Net 6,74 proc. pasitikrinusiųjų kraujo gliukozė 
rasta viršijanti normą. 92,5 proc. šių žmonų yra vyresni nei 40 
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metų amžiaus, 78,9 proc. – turintys antsvorio, 19,9 proc. – 
kurių giminėje yra sergančiųjų diabetu. 

– Pernai buvo daug ginčų dėl kompensuojamųjų vaistų. 
Jus valdininkai kaltino, kad proteguojate farmacijos įmones, 
kurios prekiauja brangiausiais vaistais ir niekaip dėl to nesu
mažina kainų. Kažkokia mistika, kad visuomeninei organiza
cijai vadovaujantis žmogus gali nuspręsti valstybės politiką 
sveikatos priežiūros srityje, apeinant valdžios institucijas. Ar 
tai nebuvo jūsų šantažas prieš visus pacientus? 

– Tikrai buvo keisti metai, kai buvo griaunama tai, kas 
pacientams tiko geriausiai. Aš neatsisakau savo nuomo
nės, kad bet kuria liga sergantis žmogus turi būti gydomas 
jam geriausiai individualiai tinkamais, kartu su gydytoju 
pritaikytais kokybiškais vaistais. Vaistų pridėtinė vertė yra 
ne kaina, o paciento sveikata, jo darbingumas, komplika
cijų nebuvimas. Bet mūsų valstybės biurokratai skaičiuoja 
atvirkščiai – kuo pigesnis vaistas, tuo didesnė jo pridėtinė 
vertė, jiems atrodo, kad žmonės laimingesni, sutaupę vieną 
kitą eurą. Jei kam tai nepatinka ir turi pinigų, tegul perka sau 
tinkamus, gydytojo paskirtus vaistus. Tiesiog nesuvokiamas 
dalykas, kad sveikatą galima įvertinti pinigais. Tik kažkodėl 
jos niekas turguje nepardavinėja. Sveikata, kaip ir gyveni
mas, yra prigimtinė teisė, jie neįkainojami, jais negalima 
manipuliuoti. O gal aš klystu? Lengviausiai pažeidžiamiems, 
mažai uždirbantiems, gaunantiems skurdą garantuojančias 
pensijas, ligotiems žmonėms patvirtintos labai didelės net 
gyvybiškai būtino vaisto – insulino priemokos, be to, įvesti 
apribojimai gydytojams skirti naujiems pacientams daugiau 
negu dešimčiai efektyvesnių vaistų II tipo diabeto gydymui 
ir dviejų rūšių insulinams bei daugybei kitomis ligomis ser
gančių žmonių gydymui. Taip valdininkai atseit verčia far
macininkus mažinti vaistų kainas sergančių žmonių sveika
tos sąskaita. Juk vaistai, kuriais prekiaujama dešimtmečiais, 
jau atsilieka nuo tų, kurie išleisti, tarkim, prieš trejus metus. 
Jie nepalyginamai veiksmingesni, mažiau šalutinių rizikos 
veiksnių, nesukelia komplikacijų, draugiškesni bendrai pa
ciento sveikatai. 

– Paaiškinkite detaliau, kaip veikia naujos kartos me
dikamentai. 

– Yra naujos kartos medikamentų diabetui gydyti, kurie 
veikia per žarnyną ar inkstus. Šie preparatai mažina cuk
raus kiekį kraujyje, padeda tausoti kraujagysles. Jei diabe
tas blogai valdomas, vystosi didžiųjų ir mažųjų kraujagyslių 
komp li ka ci jos, kai pažeidžiamos didžiosios kraujagyslės, 
kyla kraujotakos sutrikimų gyvybiškai svarbiuose organuo
se: širdyje, galvos smegenyse, galūnėse, padidėja infarkto 
ir insulto rizika, pažeidžiamos kojos. Kita grupė vaistų, vei
kiančių per inkstus, orientuoti į smulkiąsias kraujagysles. Šie 
preparatai taip pat mažina cukraus kiekį kraujyje, stabdo lė
tinės inkstų ligos progresavimą, mažina širdies nepakanka
mumą. Jie jau registruoti Lietuvoje, bet skiriami ligoniams 
kur kas vėliau nei kitose Europos šalyse. Koks tada tikslas 
skirti medikamentus vėliau, jei diabeto komplikacijos tam
pa neišgydomos? Jei valstybė neranda pinigų kompensuoti 

Brangūs skai ty to jai!
Laikas garantuoja mūsų realiai atliktų veiksmų paklaidą. Net

gi sakoma: norėjau kaip geriau, o išėjo kaip visada. Gyvenimas 
kaip trupmena, vardiklis visada didesnis už skaitiklį. Nieko iki 
galo neišbaigta, nesužinota, nenumatyta, nepadaryta. Bet tai 
yra pagrindinis gyvenimo variklis – nieko iki galo nepažinti ir 
nepadaryti. Todėl darom tai, ką galim padaryti ar sužinoti šian
dien, nors rytojus viską nubrauks, na, dalijant skaitiklį iš var dik
lio, vis kas nors liks, truputis trupučiukas, ne absoliutus nulis. 
Yra dalykų, kurių išmokstama visam gyvenimui ir kurie nekinta. 
Pavyzdžiui, daugybos lentelė, mokėjimas skaityti ir rašyti. Tuo 
tarpu mes, sergantieji diabetu, visko visam laikui neišmoksta
me. O kaip išmoksi tai, kas nežinoma? Nuolat besikeičiantis 
pasaulis, kintanti šalies valdžios politika gyvybiškai svarbiais 
pacientų klausimais, naujos technologijos, mokslo laimėjimai, 
stresas – tai tas amžinai nepastovus vardiklis, dalijantis mus į 
daugelį dešimtųjų ar tūkstantųjų dalių. Matematiškai galima 
suvienodinti skaitiklį ir vardiklį, tik ne gyvenimą. 

Nuo IX suvažiavimo praėjo treji metai. Daug dirbome, kad 
išgyventume, tik mūsų pastangos besigalynėjant dėl geresnės 
pacientų sveikatos priežiūros baigdavosi kaip visada. Ne todėl, 
kad nenorėjome, tingėjome rūpintis savimi. Nors absoliučiai 
taip teigti būtų irgi neteisinga. Atsakymas vienas – reikia dirbti 
dar daugiau, visiems prisiimant atsakomybę už šią dieną, reikia 
labiau susitelkti visiems klubams, kad rajonuose būtų išaiškinti 
visi sergantieji diabetu, ir įspėti tuos, kuriems tai gresia, susirin
kimuose, stovyklose, seminaruose, pasitelkus gydytojus, ugdyti 
žmonių įgūdžius rūpintis savimi ir pažinti save, aiškinti, kad tai 
beveik vienintelė išeitis kuo ilgiau išlikti darbingiems arba išvis 
nesusirgti diabetu. Tai įmanoma, nors ne iki galo.

Su geriausiais linkėjimais,

Vida Augustinienė
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tiems vaistams, turėtų sudaryti galimybes jų nusipirkti patiems 
pacientams, kurie gali prisimokėti, o ne visai išbraukti iš kom
pensuojamųjų vaistų kainyno. 

Juk iš PSDF biudžeto kompensuojama tik bazinė vaisto kai
na, kuri skaičiuojama pagal pigiausių vaistų kainą. Žmonės, 
norėdami gerai tinkamai valdyti savo ligą ir gerai jaustis, kurie 
išgali, už jiems per ilgą laiką individualiai pritaikytus vaistus yra 
priversti mokėti visą kainą. Mokslo jau įrodyta, kad diabetą ga
lima sėkmingai valdyti. 

– Chroniškos, neužkrečiamos ligos, tokios, kaip vėžys, širdies 
ligos ir diabetas, yra dažniausios mirties priežastys, dėl kurių 
miršta 70 proc. viso pasaulio gyventojų. Vadinasi, žmogus turi 
atsakingai rūpintis savo sveikata. Bet jis dažniausiai įsitikinęs, 
kad neserga diabetu, tai jo jau nebaugina. Visi labiausiai bijo vė
žio. Baimė smogia iš tos pusės, iš kur nesitikima. Nors ir keista, 
tačiau tai reikia žmonėms aiškinti, mokyti atpažinti siunčiamus 
negalios signalus. Vadinasi, jūsų darbui nėra pabaigos?

– Iš tiesų taip ir yra. Lietuvos gyventojams trūksta informaci
jos, kaip gyventi sergant diabetu. Tarptautinėje endokrinologų 
konferencijoje, neseniai vykusioje Klaipėdoje, buvo kalbama, 
kad diabetu sergantiems žmonėms neretai tenka persodinti 
donoro inkstą, taip pat kasą ar kasos ląsteles, gaminančias in
suliną. Šių negalavimų priežastis – diabetinė nefropatija, pa
žeidžianti inkstus. Kai sergi diabetu, niekada nežinai, kas gali 
atsitikti. Yra daug preparatų ir įvairių gydymo schemų, bet jei
gu žmogus nesistengs valdyti ligos, jam nepadės nei gydytojas, 
nei vaistai. Lietuvoje registruota apie 120 tūkstančių sergančių
jų cukriniu diabetu, manoma, kad antra tiek žmonių nežino, 
jog šia liga serga. 

– O kas apie tai kalbama Europos pacientų forume?

– Europos pacientų forumas teigia, kad visiems pacientams, 
sergantiems chroniškomis ligomis, būtų sudaryta galimybė gauti 
į pacientą orientuotą aukštos kokybės sveikatos priežiūrą. EPF 
padeda stiprinti pacientų organizacijas, rengdama švietimo se
minarus, politikos iniciatyvas ir projektus, koordinuoja pacientų 
organizacijų gerą praktiką Europos ir nacionaliniu lygiu. Euro
pos pacientų forumas kelia šešis strateginius tikslus, tai: siekti 
sveikatos raštingumo, skatinti pacientus ir jų globėjus gauti tei
singą informaciją ir mokymą, prisidėti prie sveikatos sistemų 
tobulinimo, kad būtų užtikrinta tinkama prieiga prie tvarių ir 
kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų, sukurtų ir pristatytų 
siekiant patenkinti pacientų ir jų globėjų poreikius visais priežiū
ros lygmenimis, apimant visų formų naujoves, skatinti pa cien tų 
dalyvavimą kuriant ir įgyvendinant sveikatos politiką, progra
mas ir projektus, įgalinti pacientus skatinant politikos, strategijų 
ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą ir įgyvendinimą, suteikti 
jiems galimybę dalyvauti priimant sprendimus ir valdant jų būk
lę pagal jų pageidavimą, taip pat didinti jų informuotumą apie 
jų teises ir pareigas; remti veiksmingų, tvarių ir atstovaujančių 
pa cien tų organizacijų vystymą, augimą ir gebėjimus bei skatin
ti jų bendradarbiavimą; užkirsti kelią  diskriminacijai, su kuria 
susiduria pacientai sveikatos ir socialinės priežiūros srityje, taip 
pat tokiose srityse kaip švietimas ir užimtumas. 

– Europos pacientų forumo tikslai yra pagrindinės gairės 
ir Lietuvos diabeto asociacijos darbo politikai. Tai nelengvas 
kiekvienos dienos iššūkis. Ačiū Jums už pokalbį ir linkiu kuo 
geriausios kloties.

Marytė Šaltytė

Diabetinės pėdos sindromo 
multidisciplininiai konsiliumai
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno 

klinikų (LSMUL KK) Endokrinologijos klinikoje nuo 2014 
m. vykdomi diabetinės pėdos sindromo multidisciplininiai 
konsiliumai (MDK). Konsultuojami tiek stacionaro, tiek am
bulatoriniai pacientai. 

Konsiliumuose dalyvauja įvairūs gydytojai (endokrinolo
gai, kraujagyslių chirurgai, chirurgai, traumatologai, infekto
logai, mikrobiologai, plastikos chirurgai), slaugytojos diabe
tologės, ortopedaitechnikai, socialiniai darbuotojai. 

Konsiliumo metu įvertinama paciento būklė, atlikti tyri
mai, sprendžiama dėl tolesnės tyrimų ir gydymo taktikos.

Ambulatoriniai pacientai MDK turi būti registruojami 
iš anksto darbo dienomis (ne vėliau, kaip iki savaitės antra-
dienio) nuo 9 iki 14 val. telefonu +370 693 39 992. 

Registruoja pacientą gydantis gydytojas ar endokrino
logas (o ne pats pacientas). Blauzdose esančios opos – ne 
diabetinės kilmės. Tokių pacientų nesiųsti.

Konsiliumui reikia pateikti:
1. siuntimą endokrinologui ir slaugytojai diabetologei 

(F027/a), siuntimas gali būti vienas, nurodant abu specia
listus;

2. ankstesnių buvusių tyrimų (kojų operacijų, angiogra
fijos, pasėlių) duomenis;

3. BKT, ENG, CRB tyrimus, probleminės pėdos (ų) 2jų 
krypčių rentgenogramas ar vaizdo įrašą laikmenoje;

4. ortopedinę avalynę, jei tokią turi.
Konsiliumai vyksta LSMUL Endokrinologijos klinikoje 

kiek vieną trečiadienį 9 val. (adresas: Eivenių g. 2, Kaune, 
įvažiavimas iš J. Lukšos-Daumanto gatvės). 

Šiuo metu VLK kompensuojamos 2 poros specialios ava-
lynės per metus su gydytojo endokrinologo siuntimu. 
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Inkstai ir  
cukrinis diabetas

Vaikų ir suaugusiųjų cukrinio diabeto 
paplitimas Lietuvoje nuolat auga. Nors šalies 
gyventojų emigracija didelė, tačiau didėja tiek 
santykiniai cukrinio diabeto paplitimo rodikliai, tiek 
ir absoliutūs sergančiųjų cukriniu diabetu skaičiai. 
Viena iš sunkiausių cukrinio diabeto komplikacijų yra 
diabetinė nefropatija (diabetinė inkstų liga).

Struktūrinis ir funkcinis inkstų vienetas yra nefronas, kurį 
sudaro kapiliarų kamuolėlis (glomerulas) ir iš jo išeinantys 

inkstų kanalėliai. Diabetinė nefropatija yra medžiagų apykai
tos sutrikimų bei kraujotakos pokyčių sukelta inkstų glomerulų 
sklerozė ir fibrozė, kuri pasireiškia progresuojančia albuminu
rija (būkle, kai su šlapimu išsiskiria baltymas albuminas ir šla
pime randami dideli kiekiai šio kraujo serumo baltymo), besi
vystančia hipertenzija (padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu) ir 
galiausiai inkstų nepakankamumu. Tai – klinikinis sindromas, 
kuris nustatomas atsiradus nuolatinei mikroalbuminurijai (30–
300 mg/24 val.), nustatytai mažiausiai 2 kartus (iš 3 šlapimo 
mėginių) per 3–6 mėn. laikotarpį. 

Albuminas sudaro apie 60 proc. bendro kraujo balty
mų kiekio. Kepenys pagamina ir išleidžia į kraują apie 15 
gramų albumino. Šis baltymas yra labai svarbus, nes suda
ro onkotinio plazmos slėgio (kraujo osmizinio slėgio svarbi 
su de da moji dalis) pagrindą ir todėl palaiko tekančio kraujo 
tūrį. Albuminas yra pagrindinė organizmo transportinė me
džiaga, nes perneša kalcį, manganą, cinką, hormonus ir me
dikamentus. Kartais kalcio ir kitų medžiagų koncentracijos 
pokytis gali būti susijęs su ryškiais albumino koncentracijos  
svyravimais. 

Mikroalbuminurijos nustatymas būtinas, sergant diabetu 
ar hipertenzija. Nedidelės mikroalbuminurijos stadijoje (20–
200 mg/24 val.) glomerulo bazinės membranos pokyčiai dar 
yra grįžtami ir gali būti koreguojami. Kai albumino šlapime 

jau randama 250 mg/l ir daugiau, galima įtarti gerokai pažen
gusią inkstų ligos stadiją, kai gydymas yra ne toks efektyvus, 
o inkstų funkcijos pažeidimai greitai progresuoja. Negrįžta
mai pakitus glomerulolo kapiliarų bazinei membranai, ne 
tik mažos molekulinės masės baltymai (albuminai), bet ir visi 
kiti serumo baltymai, pvz., imunoglobulinas G ir kt., pradeda 
skirtis su šlapimu.

Diabetinė nefropatija gali išsivystyti sergantiesiems tiek I, 
tiek ir II tipo cukriniu diabetu. Mokslinėje literatūroje akcen
tuojama, kad diabetinės nefropatijos raida priklauso ne tik nuo 
diabeto kontrolės ir valdymo kokybės, bet ir nuo paveldėtų 
bei įgytų žmogaus organizmo ypatybių. Be to, klinikiniais ir 
moksliniais tyrimais jau įrodyta, kad anksti diagnozavus ir lai
ku pradėjus gydyti lėtinę inkstų ligą galima sumažinti inkstų 
pažeidimo laipsnį, pacientų ligotumą ir mirštamumą. Todėl vi
siems sergantiesiems cukriniu diabetu turėtų būti laiku ir kar
totinai atliekami tyrimai, kuriais galima įvertinti inkstų būklę 
bei skirto gydymo efektyvumą. 

Taigi, visiems sergantiesiems cukriniu diabetu pagal albu
minurijos lygį turi būti nustatoma diabetinės nefropatijos sta
dija, o pagal glomerulų filtracijos greitį įvertinama inkstų pa
žeidimų (ligos) stadija. Nepamirškime ir to, kad, prarandant 
baltymus kartu su šlapimu, kraujyje jų lieka mažiau, dėl to at
siranda įvairių kitų pasekmių.

Įvairių šalių, kuriose buvo atlikti nefropatijos tyrimai, duo
menys rodo, kad 25–35 procentais terminalinio (galutinio, vi

Dr. Rytas Ostrauskas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Endokrinologijos instituto Cukrinio diabeto 
laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas
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siško išsekimo) inkstų nepakankamumo priežastis yra cukrinis 
diabetas. Seniau visi šie atvejai baigdavosi ankstyvąja mirtimi. 
Dabar sergančiųjų terminaline diabetine nefropatija gyvenimą 
galima prailginti taikant hemodializę. 

Hemodializė taikoma sergant ūminiu ar lėtiniu inkstų ne
pakankamumu. Paciento kraujotaka jungiama prie dializato
riaus. Tekėdamas per aparato membranas kraujas išvalomas 
nuo perteklinių medžiagų apykaitos produktų, o kartu kore
guojama elektrolitų bei rūgščių ir šarmų pusiausvyra. Taip pat 
pašalinami pertekliniai skysčiai. Hemodializę skiria inkstų ligų 
gydytojai (nefrologai). Hemodializė taikoma ne tik sergant cuk
riniu diabetu (Jungtinėse Amerikos Valstijose apie 50 proc. he
modializuojamų ligonių serga diabetu), bet ir kitomis inkstų 
ligomis bei apsinuodijus.

2010–2011 metais Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, kurio 
metu ištirti 720 atsitiktinai atrinkti įvairaus amžiaus insulinu 
gydomi diabeto ligoniai, kuriems gydytojai nustatė I tipo dia
betą. Diabetinė nefropatija buvo diagnozuota 27,8 proc. tirto 
kontingento asmenų ir buvo dažnesnė tarp vyrų (31,3 proc. 
tirtų vyrų) nei tarp moterų (24,7 proc. tirtų moterų). Asme
nys, sergantys I tipo cukriniu diabetu, kuriems buvo nustaty
ta dia be ti nė nefropatija, išsiskyrė ilgesne ligos trukme, aukš
tesne glikuoto hemoglobino proporcija, dažnesne arterine 
hipertenzija ir didesniu kūno masės indeksu nei šios kom
plikacijos neturintys pacientai. 2013 metais Lietuvoje pra

dėta tarptautinė diabetinės inkstų ligos tyrimo programa, ku
rią vykdant yra nagrinėjamos tiek sergančiųjų I tipo diabetu, 
tiek ir sergančiųjų II tipo cukriniu diabetu inkstų patologijos  
problemos.

2018 m. gruodžio 30–sausio 1 dienomis Klaipėdoje įvy
ko Lietuvos endokrinologų draugijos mokslinėpraktinė kon
ferencija „Cukrinis diabetas: diabetinė nefropatija“. Praneši
mus skaitė K. Forsblumas (Suomija), B. O. Tengmarkas (Šve
dija), J. Pečeliūnienė, M. Miglinas ir Ž. Visockienė iš Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto, I. A. Bumblytė, I. Skarups
kienė, R. Vaičiūnienė, A. Norkus, D. Adukauskienė, J. Čepo
nis, A. Petkevičius iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, 
N. Denisova iš Kauno miesto poliklinikos bei Lietuvos diabeto 
asociacijos prezidentė V. Augustinienė. Nagrinėti diabetinės 
neuropatijos kilmės, raidos, ryšio su kitomis diabeto kompli
kacijomis ir gydymo klausimai. Skirtas dėmesys ir pacientų 
kontrolės bei savikontrolės problemai. Akcentuota Lietuvos 
diabeto asociacijos svarba, telkiant diabetu sergančius asme
nis, sprendžiant jų problemas tiek Lietuvos, tiek ir tarptautiniu  
lygmeniu.

Diabetinė nefropatija yra viena iš svarbiausių cukrinio 
diabeto komplikacijų, reikalaujančių ypatingo mokslininkų, 
farmacininkų, praktikos gydytojų, pacientų ir visuomenės  
dėmesio.

Monogeninis diabetas

Jei diabeto požymiai netipiški, reikėtų vaiką ištirti dėl 
monogeninio diabeto. Jį sudaro 5–10 proc. visų vaikų 

diabeto atvejų. Monogeninį diabetą galima įtarti vaikams, 
kuriems yra diagnozuotas diabetas, kai yra bent vienas iš 
išvardytų kriterijų: 

jis diagnozuotas 6–12 mėn. amžiaus vaikui;• 
tarp vaiko giminių gausu sergančiųjų II tipo cukriniu • 
diabetu be tipinių simptomų ir požymių (nenutukę, 
35–40 m. amžius);
jei vaikams, ypač jaunesnio amžiaus ir nenutukusiems, • 
nustatoma lengva hiperglikemija nevalgius (5,5–8,3 
mmol/l);
jei vaikams diagnozuotas cukrinis diabetas, tačiau krau• 
jyje nėra antikūnių prieš kasos struktūras, nestebima nu
tukimo, atsparumo insulinui požymių. 

Taigi, jeigu požymiai netipiški I tipo diabetui, nėra 
ir II tipo diabetui būdingų duomenų: vaikai nenutukę, 
nėra atsparumo insulinui požymių (hipertenzijos, dislipi
demijos,) tokiais atvejais būtinas gydytojo genetiko išty 
rimas. 

Dažniausiai nustatoma gliukokinazės geno mutacija. 
Šiais atvejais labai svarbu tiksli cukrinio diabeto diagno
zė, kad būtų galima paskirti tinkamiausią gydymą (geria
mieji vaistai ar insulino terapija), ir ištirti tokių vaikų šei
mos narius.

Gydytoja endokrinologė  
Ona Jurkauskienė
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Lie tu vos dia be to aso cia ci ja –  
Tarptautinėsdiabeto 
federacijosnarė

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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Bendradarbiausime 
su LIONS klubais

Lietuvos diabeto asociacija pasirašė generalinę bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos 
LIONS klubų asociacija, vienijančia 33 LIONS klubus 18-oje šalies miestų. 
Ilgalaikė sutartis leis vykdyti daugiau diabeto prevencijos veiklų: diabeto rizikos 
tikrinimo akcijų, stovyklų, diabeto švietimo iniciatyvų, labdaros renginių ir kt. 
Po sutarties pasirašymo diabeto klubams išdalyta 1 500 LIONS klubų asociacijos 
nupirktų cukraus kiekio kraujyje matavimo juostelių.

„Sutarties pasirašymas – tik pirmas žingsnis. Visiems 33 
LIONS klubams perdavėme vietinių diabeto klubų 

kontaktus, vietos mastu skatinsime įvairių formų bendradar
biavimą: labdaros koncertus, kraujo tikrinimo akcijas ir kito
kias iniciatyvas, kurių poreikį savo bendruomenėse nustatys 
vietiniai klubai“, – sakė Lietuvos LIONS klubų apygardos gu
bernatorius Gintautas Piragius.

Diabeto prevencija ir pagalba dia
betu sergantiems žmonėms yra viena 
iš penkių prioritetinių LIONS veiklos 
krypčių visame pasaulyje. Kitos keturios 
LIONS klubų veiklos kryptys: aplinkos 
apsauga, skurdo mažinimas, pagalba 
žmonėms, turintiems regėjimo nega
lią bei onkologinėmis ligomis sergan
tiems vaikams.

„Neseniai įvykusiame Europos 
LIONS forume Makedonijoje diabe
tas buvo išskirtas kaip pati svarbiausia 
2019 metų veiklos kryptis. Pamatėme, 
kokio masto tai problema ne tik Lietu
voje, bet ir visame pasaulyje“, – dali
jasi G. Piragius.

LIONS klubų nariai dalyvauja įvai
riose programose, kurių pagrindinis 
tikslas – padėti žmonėms. „Liūtai“ vie
nija miestų, miestelių bendruomenes, 
siekia veikti išvien visų labui, gerinti 
bendruomenių gyvenimo kokybę. Taip pat LIONS klubų na
riai padeda nelaimių, ligų atvejais – perka medicininę įrangą, 
skatina aukoti kitus.

Šių klubų veikloje svarbu ne tik teikti paramą žmonėms, bet 
ir bendrauti tarpusavyje bei ugdyti narių lyderių savybes – dėl 
šių trijų motyvuojančių veiksnių LIONS klubai veikia efektyviai 
ir gyvuoja pasaulyje jau daugiau kaip 100 metų.

LIONS yra didžiausia pasaulyje klubinė labdaros organi
zacija, turinti daugiau nei 46 tūkst. klubų, vienijanti daugiau 
kaip 1,4 mln. narių 202 šalyse.

Lietuvoje LIONS organizacija visuomeninę veiklą vykdo 
nuo 1990 metų, 33 LIONS klubuose šiuo metu yra apie 650 
narių. 

LIONS klubų nariai save vadina 
„liūtais“, o pavadinimo raidės reiškia 
organizacijos vertybes – laisvę, intelektą 
ir mūsų tautų saugumą (angl. Liberty, 
Intelligence, Our Nations Safety).

Organizacija LIONS steigia, kuruo
ja ir vaikų bei jaunimo visuomeninės 
veiklos klubus LEO, kurie Lietuvoje 
aktyviausiai veikia Kaune, Alytuje bei 
Vilniuje.

LIONS gubernatorius G. Piragius 
aktyviai užsiima švietėjiška veikla – pri
stato LIONS veiklą mokyklose, biblio
tekose, verslo susitikimuose.

Užsienyje LIONS klubai aktyviai 
remia su diabeto prevencija ir gydymu 
susijusius mokslinius tyrimus, technolo
gines inovacijas. Jie dalyvauja partne
rystės programose ir bendradarbiauja 
su tarptautinėmis organizacijomis: su 

Diabeto švietimo ir stovyklų asociaci
ja (DECA, angl. Diabetes Education and 

Camping Association), Tarptautine diabeto federacija, „Medic
Alert Foundation“, Nacionaline diabeto švietimo programa JAV, 
Nacionaline akių sveikatos ugdymo programa (angl. National 
Eye Health Education Program), Pasaulio sveikatos organi 
zacija.

Daugiau informacijos ir visų 
Lietuvos LIONS klubų kontaktus rasite

www.lionsclubs.lt.

LIONS klubų apygardos gubernatorius 
G. Piragius
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Ką atskleidžia mūsų kraujas?

Kiekvienam žmogui tenka pripažinti, kad gyvenimo tempas yra labai 
greitas ir ne visada pavyksta rasti laiko sau, o ką jau kalbėti apie 
savo sveikatą. Pajutę netikėtus simptomus, kurie priverčia sunerimti, 
dažniausiai skubame pas šeimos gydytojus arba gydytojus specialistus, 
ieškome priežasčių, atlikdami įvairiausius tyrimus, tokius kaip 
echoskopija, magnetinis rezonansas, kompiuterinė tomografija, tačiau 
net nepagalvojame, kad pirmiausia reikėtų pradėti nuo kraujo tyrimo. Tai 
yra neišsenkantis informacijos šaltinis, kuris apie Jūsų organizmo būklę 
atskleidžia visas žinias. 

Apie tai kalbamės su Medicinos diagnostikos ir laboratorinių 
tyrimų asociacijos prezidente, „Antėja laboratorija“ laboratorinės 
diagnostikos gydytoja Dangira Babenskiene.

Kuo ypatingas kraujas?

Žmogaus organizmas nuolat dirba ir nesustoja, nesvarbu, 
ką žmogus veikia – miega, valgo, sportuoja ar darbuojasi. Jame 
nuolatos vyksta biocheminės reakcijos, kurių metu išsiskiria įvai
rios medžiagos, tokios kaip hormonai ir fermentai. Jos atsakin
gos ne tik už organizme vykstančias funkcijas, bet ir už norma
lų jo funkcionavimą. Kai mus veikia įvairūs aplinkos veiksniai, 
pavyzdžiui, stresas, nervinė įtampa, greitas gyvenimo tempas, 
poilsio trūkumas, mažas fizinis aktyvumas, išbalansuotas dar
bo ir poilsio, mitybos režimas arba kai susergame, kūne sutrin
ka normali organų veikla, tačiau dažniausiai tai pastebime ne 
iš karto. Kraujas šiuo atveju yra ta terpė, kuri į visus veiksnius 
rea guo ja greičiausiai. Kraujo rodikliams nukrypus nuo normos, 
jau galime įtarti ligą ar kitus susirgimus.

Pradedame ne nuo tų tyrimų?

Suskaudus skrandį, nugarą ar galvą, skubame belstis į gydy
tojų specialistų duris, reikalaujame kuo greičiau atlikti echosko
piją ar kompiuterinę tomografiją, ieškodami skausmo priežasčių 
kuo giliau, tačiau ne veltui sakoma, kad kartais priežastis slypi 
daug arčiau, negu mes manome. Būtent kraujo tyrimai sukuria 
bendrą organizmo vaizdą. Matomų arba jaučiamų organizmo 
pokyčių atsiranda tik ligai pažengus į priekį, kada jau būtinas 
tinkamas gydymo planas ir nuolatinė priežiūra. Kiekvieno iš 
mūsų organizmas yra labai protingas, nes bando kompensuo
ti ir maskuoti signalus apie atsirandančius veiklos sutrikimus. 
Pirmasis žingsnis, kurį turime žengti – atlikti profilaktinius krau
jo tyrimus bent kartą per metus, nes tada sužinome savo orga
nizmo rodiklių normas. Kraujas parodo visas mūsų vidaus pa
tologijas, jas galime stebėti ir lyginti su senesniais ligos istorijų 

duomenimis. Profilaktika mums gali padėti atsakyti į klausimą, 
ką galiu ir turiu padaryti?

Lėtinės ligos aptinkamos tik joms pažengus

Širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių asmenų amžius Lie
tuvoje vis jaunėja, o mirtingumas dėl šių ligų yra gerokai aukš
tesnis negu Europos vidurkis. Žmonės vis dar vangiai atlieka 
profilaktinius kraujo tyrimus, nors jie yra pirmoji pagalba paste
bint ankstyviausius pakitimus, kurių mes patys net nejaučiame. 
Pavyzdžiui, dažniausiai atliekame tik vieną bendrą choleste
rolio tyrimą, kuris yra nevisiškai informatyvus. Norint sužinoti 
visą informaciją, reikia atlikti lipidogramos tyrimą, susidedantį 
iš keturių cholesterolio frakcijų, didelio jautrumo CRB ir kitų 
tyrimų, nes tik tada matome tikrąją šios sistemos būklę. Šie ro
dikliai yra labai svarbūs norint nustatyti, ar patenkame į insulto 
ar infarkto rizikos grupę, nes tai yra komplikacija, tačiau jeigu 
žmonės profilaktiškai atliktų šiuos tyrimus, mes galėtume ša
linti priežastį, o ne gydyti jau aiškią ligą. Svarbu pabrėžti, kad 
onkologiniai susirgimai, kepenų ar virškinamojo trakto ligos 
yra lėtinės ir jų simptomai pasireiškia jau ligai pažengus, kada 
yra aiškūs pažeidimai mūsų organizme. Mes ignoruojame or
ganizmo siunčiamus signalus, galvodami, kad tiesiog esame 
pavargę nuo greito gyvenimo tempo, o tai gali būti artėjanti 
liga, kuri mums stengiasi pranešti apie save.

Amžius ne riba

„Manau, kad kiekvienas jaunas žmogus bent kartą yra gir
dėjęs frazę: „Jaunas – vadinasi, sveikas“, tačiau tai ne visada 
tiesa. Pasaulyje keičiantis mitybos įpročiams stebima didelė 

Gyd. D. Babenskienė
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mažakraujystės atsiradimo tendencija. Norint keisti valgymo 
įpročius, reikia nuodugniai tuo domėtis ir koreguoti juos po tru
putį“, – teigia D. Babenskienė. Pasak gydytojos, tai ypač svar
bu jaunoms merginoms, nes jų organizmai itin jautrūs geležies 
trūkumui, kuris gali sukelti menstruacinio ciklo sutrikimus, o 
kartais netgi nevaisingumą. „Neretai pirmųjų ligos simptomų 
nejaučiame, nes organizmas bando pats kompensuoti pokyčius, 
o jo ištekliams pasibaigus – liga pasireiškia ūmiais simptomais, 
kai būtina skubiai gydyti. Jeigu dažniau atliktume kraujo tyri
mus, galėtume pastebėti ligos pradžią anksčiau ir užkirsti jai 
kelią“, – sako gydytoja. 

Rekomenduojami tyrimai

„Pacientui visada stengiamės paaiškinti ir pabrėžti profilak
tinių kraujo tyrimų svarbą“, – teigia gydytoja D. Babenskienė. 
Pasak jos, mūsų organizmas yra dėlionė, nes visos organų sis
temos yra tarpusavyje susijusios ir tarp jų vyksta įvairios gran
dininės reakcijos. Žmogus yra vienalytis organizmas, ir tirdami 

tik vienos ar kelių organų funkcijas nematysime viso bendro 
vaizdo, kaip ir ištraukę vieną detalę iš dėlionės nematome viso 
paveikslo. Daugelis medžiagų daro įtaką ne vienai organų siste
mos funkcijai, bet kelioms, pavyzdžiui, vitaminas D reguliuoja 
mineralinių medžiagų pasisavinimą ir stiprina kaulus. Jis taip 
pat labai svarbus širdies, smegenų ir kitų organų veiklai. Esant 
vitamino D trūkumui, didėja mirtingumas nuo širdies ir krauja
gyslių ligų, stiprėja rizika susirgti tam tikrų organų vėžiu.

Kraujo pokyčiai – pirmasis sveikatos pablogėjimų signalas, 
kurio mes patys nejaučiame, todėl profilaktinius kraujo tyrimus 
svarbu atlikti ne tik ieškant susirgimų, tačiau ir norint jų išveng
ti. Stebėti ir įvertinti organizmo būklę bent kartą per metus yra 
labai svarbu, nes taip galime užkirsti kelią ligoms, kurios kartais 
gali sukelti net mirtinų komplikacijų.

Kraujyje yra užkoduota  
informacija apie Jūsų sveikatą.  

Mes galime ją atskleisti!

Vaikams ir paaugliams dažniausiai diagnozuojamas I 
tipo diabetas. Tai autoimuninė liga. Imuninė sistema – 

antikūnai – sunaikina insuliną gaminančias ląsteles. Dėl to 
išsivysto absoliutus insulino nepakankamumas. Liga vystosi 
staigiai, stebimi ryškūs simptomai būdingi diabetui, diagno
zė nustatoma per trumpą laikotarpį.

Nauja problema, atsiradusi XX a. pabaigoje – II tipo vaikų 
diabetas. Jis sparčiai plinta JAV, Kanadoje, Japonijoje, ypač 
etninėse grupėse (tarp afroamerikiečių, vietinių amerikiečių, 
Azijos amerikiečių, Ramiojo vandenyno salų gyventojų). 
Dažniausiai suserga 12–14 m. vaikai. Kai kuriose šalyse ser
gamumas II tipo vaikų diabetu jau pranoksta (naujų diabeto 
atvejų per metus) I tipo diabetu sergančiųjų skaičių. Vakarų 
Europoje II tipo diabetu serga 1–1,5 proc. vaikų.

Vaikų, kaip ir suaugusiųjų, II tipo diabetui būdingas su
mažėjęs organizmo jautrumas insulinui ar insulino deficitas. 
Skirtingai nuo I tipo, II tipo diabetas pasireiškia „nebylia“ 
pradžia, ryškesnių ligos simptomų gali atsirasti, kai prasi
deda komplikacijos. Todėl II tipo vaikų diabetas tampa vis 
didėjančia sveikatos problema.

Labai svarbu išsiaiškinti rizikos veiksnius, priežastis, ko
dėl vaikai suserga II tipo cukriniu diabetu. Viena iš priežas
čių – antsvoris, nutukimas, mažas fizinis aktyvumas. Įtakos 
turi ir genetika bei aplinkos veiksnys. Pavyzdžiui, jei kas iš 
artimųjų serga I tipo diabetu, tikimybė, kad vaikas susirgs 
II tipo diabetu yra daugiau nei 10 kartų didesnė.

II tipo vaikų diabetas 
Galima išskirti šiuos rizikos veiksnius:
nutukimas arba antsvoris; • 
serga diabetu pirmos ar antros eilės giminės; • 
motinai buvo diagnozuotas gestacinis (nėštumo) dia• 
betas; 
atsparumo insulinui požymiai: hipertenzija, dislipide• 
mija, juodoji akantozė; 
etninės grupės. • 
Nutukusiems vaikams, ypač jei yra sergančių diabetu gi

minačių, būtina kasmet ištirti glukozės kiekį veninio kraujo 
plazmoje (ne kapiliariniame kraujyje su gliukomačiu). To
kiems vaikams labai svarbu mityba, siekti normalaus svo
rio, fizinis aktyvumas. 

Diagnozavus diabetą pradinėse ligos stadijose, kartais 
pakanka tik subalansuotos mitybos, mankštos, normalizuoti 
svorį. Kitais atvejais taikomas gydymas vaistais. Vaikams ir 
paaugliams iki 18 m. skiriamas metforminas. Jei per 3 mėn. 
nepasiekiama diabeto kompensacijos – glikuotas hemoglo
binas yra daugiau nei 7 proc., tada taikoma insulino terapi
ja. Taip pat labai svarbu sekti arterinį kraujospūdį, lipidus, 
mikroalbuminuriją, ištirti akių dugną. 

Visame pasaulyje jaučiama tendencija mažinti cukraus 
kiekį maisto produktuose, ypač skirtuose vaikams, be to, 
labai svarbu ir fizinis aktyvumas.

Gydytoja endokrinologė 
Ona Jurkauskienė



11

Lapkričio mėnesį minima Pasaulinė diabeto diena, kurios 
tema praėjusiais ir šiais metais – „Šeima ir diabetas“. Ka

talikų Bažnyčia 2018uosius buvo paskelbusi Šeimos metais. 
Popiežius Pranciškus susitelkia į šventąjį Juozapą, šeimos glo
bėją. Juozapas išlieka ištikimas, augina ir moko Jėzų. Jis – tikro 
šeimos žmogaus pavyzdys. Popiežius šiuo slėpiniu primena 
mums visiems apie poreikį ir pa rei gą rūpintis vieni kitais. Jis 
primena, kad mes visi turime globoti ir sergėti pasaulį. Taigi 
Šventoji Šeima – labai aiški nuoroda mums.

Lietuvos diabeto asociacija, siekdama diabeto prevencijos, 
tarsi motina ieško galimybių, kaip būtų galima atlikti kuo dau
giau gliukozės kiekio kraujyje tyrimų. Jos organizuojamos ak
cijos vyksta visoje Lietuvoje.

2018 m. lapkričio 18 d. 8 val. Vilniaus katedros parapijos 
namuose (Tilto g. 1A) kunigas Virginijus kvietė tikinčiuosius pa
sirūpinti sveikata – pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje. Kiekvienas 
atvykęs ir nutaręs išsitirti prašė Dievo, kad tik tyrimo rezultatai 
būtų normalūs, tačiau iš penkiasdešimt trijų tirtųjų net šeši jau 
žinojo, kad serga cukriniu diabetu, trims patarta kreiptis į šei
mos gydytoją, nes gliukozės kiekis jų kraujyje nebuvo normalus. 
Atliekant tyrimus, su meile ir pasiaukojimu talkino slaugytoja 
Rasuolė ir diabeto klubo „Beta“ narė Birutė. Teikėme konsulta
cijas sergantiesiems, mokėme diabeto savikontrolės.

„Viešpatie, padėk man stiprinti meilę kitiems ir Tau“ („Roži
nio maldos su popiežiumi Pranciškumi“, 2018). Jeigu sutiksime 
prisiimti kryžių, pradėsime pastebėti tuos, kuriems reikia mūsų 
pagalbos, artėsime prie jų su gailestingąja meile. Kryžius – tai 
meilės pamoka.

Slaugytoja diabetologė 
Juzefa Uleckienė

Po Kristaus kryžiumi
Jėzau, vainikuotas erškėčiais, tačiau užuojautos kupinom akim, 

išvaduok iš neišmanymo ir atverk mano akis.
Iš kn. „Rožinio maldos su popiežiumi Pranciškumi“, 2018

Slaugytoja diabetologė J. Uleckienė 
atlieka kraujo tyrimus

Išeiname po vieną mes visi
Per skausmą, ašaras į Amžinąją būtį…
Bet kaip sunku paskutinįkart ištart „Sudiev“ –
Dar taip reikėjo mums visiems kartu pabūti…

Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos diabeto asociacijos  
Garbės narę slaugytoją diabetologę  
JUZEFĄ ULECKIENĘ, mirus broliui.  
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė. 

Lietuvos diabeto asociacija
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Lie tu vos dia be to  
aso cia ci jos kro ni ka
• Lapkričio 14 d. LRT laidoje „Ryto garsai“ Lietuvos diabe

to asociacijos prezidentė V. Augustinienė ir LIONS klubų 
apygardos gubernatorius G. Piragius atkreipė klausytojų 
dėmesį į sparčiai plintančio cukrinio diabeto prevencijos 
svarbą. Tą pačią dieną abi organizacijos pasirašė bendra
darbiavimo sutartį.

• Lapkričio 14 d. Vilniuje, KB Lietuvos kooperatyvų sąjun
gos konferencijų salėje vyko LDA organizuota respublikinė 
konferencija „Šeima ir diabetas“, skirta Pasaulinei diabeto 
ir Jungtinių Tautų dienai pažymėti. 

• Lapkričio 15 d. Šakių rajono diabeto klubo „Linelis“ (pir
mininkė B. Jančaitienė) organizuotame Pasaulinės diabe
to dienos (PDD) minėjime apie aktualius cukrinio diabeto 
klausimus kalbėjo LDA prezidentė V. Augustinienė, pas
kaitas skaitė gydytojai, dalyvavo savivaldybės, gydymo 
įstaigų vadovai, įvairių nevyriausybinių organizacijų bei 
žiniasklaidos at stovai.

• Lapkričio 16 d. Druskininkų miesto diabeto klubas „Atga
ja“ (pirmininkė J. Šimonienė) organizavo PDD minėjimą. 
Į renginį atvyko LDA vadovė V. Augustinienė, savivaldybės, 
gydymo įstaigų, kitų organizacijų ir žiniasklaidos atstovų, 
dalyvavo klubo nariai ir miesto gyventojai.

• Lapkričio 20 d. LR Seime Tėvynės sąjungosLietuvos krikš
čionių demokratų frakcijos organizuotame pasitarime buvo 
aptariami Lietuvos gyventojams aktualūs sveikatos klausi
mai. Diskutuota apie dažnai keičiamo Kompensuojamųjų 
vaistų kainyno problemas, pacientų teisių pažeidimus, ri
bojant efektyvesnių vaistų prieinamumą, planuojamą gy
dymo įstaigų pertvarką, sveikatos priežiūros paslaugų pri
einamumo laiku aktualijas. Į pasitarimą atvyko Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkė 
V. Augustinienė ir Valdybos narė A. Tutlienė, Lietuvos rajo
nų gydymo įstaigų asociacijos, Medikų sąjūdžio atstovai. 
Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga susitikime nedaly
vavo. 

• Lapkričio 20 d. Jonavos rajono diabeto klubas „Ramunė“ 
(pirmininkas J. Laiva) organizavo PDD minėjimą. Į renginį 
atvyko LDA vadovė V. Augustinienė, savivaldybės, gydy
mo įstaigų, kitų organizacijų ir žiniasklaidos atstovų.

• Lapkričio 23–25 d. Tiranoje, Albanijoje, vyko Tarptautinės 
diabeto federacijos (TDF) Europos regiono kasmetinis tarybos 
susirinkimas bei konferencija „Access to New Therapies“ 
(„Naujo gydymo prieinamumas“) ir TDF Europos regiono 

valdybos posėdžiai. Renginiuose dalyvavo LDA prezidentė 
V. Augustinienė ir LDA Tarybos ir Valdybos narė, Plungės 
diabeto klubo pirmininkė A. Danylienė.

• Lapkričio 28 d. Vilniuje vyko Valstybės kontrolės organi
zuota tarptautinė konferencija „Signals 2018“. Diskusijose 
„Pacientas – svarbi sveikatos priežiūros komandos dalis“ 
dalyvavo ir LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Lapkričio 29 d. Vilniuje vyko finansų ministro 2018 m. ba
landžio 19 d. Nr. 1K155 sudaryto „2014–2020 metų Euro
pos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebė
senos komiteto“ posėdžiai, kuriuose dalyvavo šio komiteto 
narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Lapkričio 30–gruodžio 1 d. Klaipėdoje vyko gydytojų en
dokrinologų mokslinėpraktinė konferencija „Cukrinis 
dia betas: diabetinė nefropatija“, kurioje LDA prezidentė 
V. Augus tinienė skaitė pranešimą „Lietuvos diabeto aso
cia ci jos veiklos aktualijos: šiandienos iššūkiai“.

• Gruodžio 4 d. Nacionaliniame operos ir baleto teatre Vil
niuje vyko Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimas. Šven
tės dalyviai klausėsi J. Štrauso operetės „Vienos kraujas“. 
Renginyje dalyvavo LDA vadovė V. Augustinienė ir LDA 
Garbės narė J. Uleckienė.

• Gruodžio 4 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė atsakė į 
„TV3“ žurnalistų klausimus apie kompensuojamųjų vaistų 
prieinamumo ribojimus, vaistų už visą kainą pirkimą.

• Gruodžio 6 d. V. Augustinienė atsakė į portalo „Delfi“ žur
nalistų klausimus dėl planuojamo naujo Pacientų teisių ir 
žalos atlyginimo modelio įteisinimo.

• Gruodžio 7 d. V. Augustinienė atsakė į LNK televizijos žur
nalistų klausimus apie kompensuojamųjų vaistų prieina
mumą.

• Gruodžio 7 d. Vaistų gamintojų asociacijos organizuotoje 
konferencijoje „Generiniai ir biopanašūs vaistai: nauda pa
cientams ir valstybei“ dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augus
tinienė. Ji aptarė pacientams aktualius klausimus.

• Gruodžio 11 d. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo 
centre paskaitą apie cukrinį diabetą, priežastis, simptomus 
ir profilaktiką skaitė LDA viceprezidentė gydytoja endok
ri no logė O. Jurkauskienė, profilaktinius kraujo gliukozės 
tyrimus atliko ir praktiniais patarimais apie ligos kontrolę 
dalijosi slaugytoja diabetologė J. Uleckienė.
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• Gruodžio 17 d. LDA vyko susitikimas su Rusijos diabeto 
asociacijos atstovu V. Gustovu ir Kaliningrado diabeto 
asociacijos prezidente I. Jakovleva. Aptarti bendradar
biavimo klausimai.

• 2019 m. sausio 7 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė 
LRT žurnalistams išsakė savo nuomonę apie Kompen
suojamųjų vaistų kainyną, įsigaliojusį nuo sausio.

• Sausio 10 d. Neįgaliųjų reikalų departamente buvo pri
statytas „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų“ tyrimas. Diskusijose dalyva
vo LDA prezidentė V. Augustinienė.

• Sausio 15 d. LRT Aktualijų studijos laidoje apie Kompen
suojamųjų vaistų kainyno problemas dalyvavo LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė, Lietuvos vaistinių asociaci
jos pirmininkė D. Mikutienė, Sveikatos apsaugos minis
terijos Farmacijos departamento atstovas T. Alonderis, 
Valstybinės ligonių kasos atstovas E. Stropus.

• Sausio 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko dar
bo grupės siuntimų tvarkai pagerinti susitikimas. Jame 
dalyvavo šios darbo grupės narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė.

• Sausio 22 d. į leidinio „Lietuvos sveikata“ žurnalistės 
klausimus dėl Sveikatos apsaugos ministerijos raginimo 
Lietuvos medikams atsisakyti popierinių receptų ir per
eiti vien tik prie elektroninių receptų nuomonę išsakė 
V. Augustinienė.

• Sausio 25 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė daly
vavo Europos vartotojų organizacijos ir Lietuvos varto
tojų organizacijų aljanso inicijuotoje tarptautinėje kon
ferencijoje vaistų prieinamumo Rytų ir Centrinės Euro
pos šalyse tema „Visuomenės sveikata ES: kaip nutiesti 
tiltą tarp Rytų ir Vakarų“, vykusioje Vilniuje.

• Sausio 31 d. Vilniuje vyko finansų ministro 2019 m. sau
sio 23 d. įsakymu Nr. 1K–20 sudaryto 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 
stebėsenos komiteto posėdžiai, kuriuose dalyvavo šio 
komiteto narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Vasario 8 d. LDA vadovė dalyvavo Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos projekto „Sveikatos technologijų, 
susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir 
įdiegimas“ pristatyme.

• Kovo 27 d. Vilniuje vyks Lietuvos diabeto asociacijos 
Tarybos susirinkimas ir LDA X suvažiavimas.

LAIKRAštIS 

91

19

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2019 metų trims ketvirčiams!

Pre nu me ra ta pri ima ma vi suo se Lie tu vos pa što sky-
riuo se iki kiek vie no me tų ket vir čio pir mo mė ne sio 28 d. 
Laik raščio in dek sas 0016. 

Jums rei kia iš kirp ti čia pa teik tą pre nu me ra tos kvi tą, 
įra šy ti duo me nis, kam ir ko kiu ad re su už sa ko te laik-
rašt į, ir nu ne šus į pa što sky rių su mo kė ti. Vie no nu me-
rio kai na – 0,75 Eur su pa što pri sta ty mu. Pre nu merata 
2019 metų trims ketvirčiams – 2,25 Eur, priimama iki 
balandžio 28 d. 

lietuvos diabeto asociacija



14

Pasaulinė diabeto diena
Respublikinė konferencija Tarptautinės diabeto federacijos siūloma 
tema „Šeima ir diabetas“, skirta Pasaulinei diabeto ir Jungtinių Tautų 
dienai paminėti, lapkričio 14 d. vyko Vilniuje. Joje dalyvavo 263 asmenys, 
iš jų 98 neįgalūs suaugusieji ir 4 negalią turintys vaikai.

Įvairūs renginiai: konferencijos, seminarai, susitikimai, TV 
laidos ir kt., skirti šiai dienai vyko visoje Lietuvoje, taip pat 

buvo atliekami profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai, plati
nama LDA parengta informacija apie cukrinį diabetą. Tiki
masi, kad ją gavo apie 100 tūkst. asmenų, iš jų per 95 tūkst. 
neįgaliųjų (iš jų daugiau nei 800 neįgalių vaikų).

Lietuvos diabeto asociacijos ir rajonų diabeto klubų va
dovai, medikai skleidė informaciją apie cukrinio diabeto 
simptomus, galimas jo komplikacijas, būdus, kaip jų išveng
ti, mokymo svarbą respublikiniuose bei rajonų laikraščiuose 
ir kt. spaudoje, radijo ir televizijos laidose. Renginiai ir ne
mokami kraujo gliukozės matavimai vyko visoje Lietuvoje: 
savivaldybėse, mokyklose, visuomenės sveikatos biuruose, 
prekybos centruose, turguose ir kt.

Iš viso 2018 m. profilaktiškai kraujo gliukozė patikrinta 
5 590 Lietuvos gyventojų. Iš jų 662 žmonėms jau anksčiau 
diagnozuotas diabetas. Beveik pusei jų – 302 žmonėms 
(45,6 proc.) – gliukozės kiekis kraujyje buvo per didelis. Tai 
rodo, kad liga nekontroliuojama. Jiems patarta konsultuotis 
su diabeto specialistais, apsilankyti diabeto mokymo kabi
netuose, kad būtų paaiškinta, kaip kontroliuoti ligą. 

Net 4 928 žmonės pirmą kartą gyvenime profilaktiškai 
tyrėsi cukraus kiekį kraujyje. Iš jų 332 žmonėms jau gali
ma įtarti cukrinį diabetą, nes kraujo gliukozė gerokai virši
ja normą. Tai sudaro net 6,74 proc. pasitikrinusių žmonių. 
92,5 proc. šių žmonių yra vyresni negu 40 m., 78,9 proc. 
turi antsvorį ar yra nutukę, 19,9 proc. giminėje turi diabeto 
ligonių. Žmonėms, kurių kraujyje rasta per daug gliukozės, 
rekomenduota kreiptis į savo šeimos gydytojus ir detaliai 
išsitirti sveikatą. 

Kraujo gliukozės tyrimų rezultatus atsiuntė 25 diabeto 
organizacijos iš Raseinių, Anykščių, Kauno „Aronijos“ ir „In
sulos“, Panevėžio aklųjų ir „Vilties“, Vilniaus „Beta“, Rokiš
kio, Jonavos, Klaipėdos „CD“, Mažeikių, Radviliškio, Igna
linos, Kretingos, Šiaulių, Elektrėnų, Šakių, Plungės, Šilalės, 
Pakruojo, Kaišiadorių, Marijampolės, Pasvalio, Vilkaviškio. 
Slaugytoja diabetologė J. Uleckienė profilaktinius tyrimus 
atliko ir LDA konferencijos „Šeima ir dia be tas“ metu, taip 
pat Trakuose, Vilniaus verslo kolegijoje ir Vilniaus arkikate
dros parapijos namuose. 

Konferencijoje „Šeima ir diabetas“ dalyvavo Lietuvos en
dokrinologų draugijos pirmininkas prof. habil. dr. A. Norkus, 
Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento, 
Valstybinės ligonių kasos, Visuomenės sveikatos biurų, Hi

gienos instituto, Lietuvos medicinos bibliotekos, kitų įvai
rių institucijų, žiniasklaidos atstovai, gausios delegacijos iš 
23 rajonų diabeto klubų (Anykščių, Elektrėnų, Panevėžio 
„Viltis“ ir aklųjų, Kretingos, Kėdainių, Radviliškio, Ignalinos, 
Rokiškio, Kauno „Aronija“, „Insula“, Vilniaus „Beta“, Rasei
nių, Kaišiadorių, Šilalės, Marijampolės, Varėnos, Jonavos, 
Kelmės, Pasvalio, Plungės, Tauragės, Druskininkų), taip pat 
Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Vievio, Šalčininkų ir kitų 
aplinkinių rajonų gyventojai, besidomintys cukriniu diabe
tu ir pageidaujantys išsitirti, ar neserga šia liga. 

Pranešimus skaitė V. Augustinienė, Lietuvos diabeto aso
ciacijos prezidentė, Tarptautinės diabeto federacijos Euro
pos regiono valdybos narė, pasidalijo Tarptautinės diabeto 
federacijos informacija. Cukrinio diabeto naujoves pristatė 
prof. A. Norkus, Lietuvos endokrinologų draugijos pirmi
ninkas. Sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie 
pokyčius sveikatos sistemoje dalijosi Farmacijos departa
mento specialistai T. Alonderis ir S. Stankevičiūtė. Pasauli
nės diabeto dienos tema „Šeima ir diabetas“ medicininius 
aspektus aptarė gydytoja endokrinologė O. Jurkauskienė, 
Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentė. Tema „Šeima 
ir diabetas“ tikromis istorijomis dalijosi Druskininkų miesto 
diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, Pasvalio 
sergančiųjų cukriniu diabetu draugijos „Sveikata“ pirmininkė 
G. Šedienė, Elektrėnų diabeto klubo pirmininkas A. Sodonis. 

Slaugytoja diabetologė J. Uleckienė atlieka kraujo tyrimus
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Akmenė

Akmenės rajono diabeto 
klubas PDD paminėti rin

kosi Akmenės rajono savival
dybės viešojoje bibliotekoje. 
Kartu su klubu mielai bendra
darbiauja gydytoja endokrino
logė N. Bartkevičienė, slaugy
toja diabetologė V. Jankienė ir 
bendrosios praktikos slaugyto
ja L. Krikščiūnienė, kurias klu
bo nariai vadina savo angelais. 
Trečiojo amžiaus universiteto 
lektorė L. Liulienė pasidalijo 
savo patirtimi ir žiniomis apie 
sveiką mitybą. Bibliotekoje 
buvo surengta knygų parodėlė 
„Sveika mityba“. Susirinkusie
siems geros sveikatos linkėjo 
viešosios bibliotekos direktorė. 
Geros nuotaikos suteikė kultū
ros rūmų romansų Auri mo ir 
Rimo due tas „Broliai“. 

 Gydytoja kardiologė M. Kovaitė iš VU „Santaros“ klinikos 
skaitė pranešimą „Sergančiųjų cukriniu diabetu cholestero
lio ir kraujotakos kontrolė natūraliomis priemonėmis“. Apie 
kurkumino ir B12 naudą sergantiesiems cukriniu diabetu 
kalbėjo R. Tamošiūnas. Paliesiaus fizinio krūvio klinikos vi
daus ligų gydytoja A. Baltinienė papasakojo apie cukrinio 
diabeto gydymą fiziniu krūviu. Apie diabetą ir natūralią me
diciną kalbėjo A. Maruškos klinikos vadovas A. Maruška. 
Po pranešimų susirinkusieji daug diskutavo, uždavė įvairių 
klausimų pranešėjams. 

Išsamų reportažą iš konferencijos parengė TV laida „Svei
katos kodas“, tiesioginėje LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ 
dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė ir LIONS klubų 
asociacijos gubernatorius G. Piragius. Tą pačia dieną pa
sirašyta LDA ir LIONS klubų asociacijos bendradarbiavi
mo sutartis. Interviu su LDA vadove parengtas ir interneto 
portalo rubrikoje „Aš galiu“, taip pat daug LDA parengtos 
informacijos buvo paskleista ne tik respublikiniuose, bet ir 
rajoniniuose žiniasklaidos šaltiniuose. Konferencijos daly
vius sveikino Jonavos rajono sergančiųjų cukriniu diabetu 

klubo „Ramunė“ Miniatiūrų teatras, vadovaujamas A. Bart
kevičienės.

Savanoriškais pagrindais organizuojant renginius Vilniu
je talkino V. Dailydėnienė (Vilniaus „Beta“ klubas). Rajonų 
diabeto organizacijų vadovai renginius taip pat organizavo 
savanoriškai, daugybė medikų ir kitų geradarių rajonuose 
talkino diabeto klubams, organizuojant Pasaulinės diabeto 
dienos renginius, šviečiant visuomenę, atliekant profilakti
nius kraujo gliukozės tyrimus dėl cukrinio diabeto išaiški
nimo laiku.

Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų depar
tamentas. Projektą taip pat rėmė „Abbott Diabetes Care“, 
„Abovita“, „Affidea“, „Eli Lilly Lietuva“, KB Lietuvos ko
operatyvų sąjunga, LIONS klubų asociacija, „Liqberry“, 
„Medicata Filia“, Medicininių tyrimų laboratorija „Antėja“, 
„Microlife“, „Novo Nordisk Pharma“, „Pfizer Luxembourg 
SARL“, „ Roche Lietuva“ Diagnostikos padalinys, „Sano
fi Aventis Lietuva“, „Valentis Pharma“. Įvairūs kiti rėmė
jai padėjo rajonų diabeto klubams renginių organizavimo  
vietose.

Pasaulinės diabeto dienos minėjimo  
renginiai rajonuose

Akmenės klubo nariai rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
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Jonavos diabeto klubo „Ramunė“ 
pirmininkas J. Laiva

Kalba „Ramunės“ diabeto klubo svečias – Jonavos rajono savivaldybės 
meras E. Sabutis

„Ramunės“ Miniatiūrų teatras

Jonava

Jonavos diabeto klubo „Ramunė“ orga
nizuotame renginyje dalyvavo Jonavos 

rajono savivaldybės meras E. Sabutis, Sei
mo nario R. Sinkevičiaus padėjėja L. Slo
vikienė, nevyriausybinių organizacijų, 
žiniasklaidos atstovai, Jonavos ligoninės 
direktorė A. Balutienė, LDA prezidentė 
V. Augustinienė ir daugybė kitų svečių, 
klubo draugų. 

Renginio dalyvius linksmino klubo 
muzikantai, Miniatiūrų teatro savivei
klininkai. 

Druskininkai

Lapkričio 16 d. ir Druskininkuose surengta konferencija 
„Dia betas ir šeima“, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į 

šeimos svarbą, siekiant išvengti šios ligos, atpažįstant dia
beto simptomus ir akcentuojant, kad cukrinis diabetas vi
sada paliečia ne tik sergantįjį, bet ir jo šeimos narius. Ypač 
svarbu visiems ligą suprasti ir mokėti ją valdyti, nes cukrinis 
diabetas reikalauja kasdienio gydymo, reguliarios kontro
lės, sveikos gyvensenos ir nuolatinio mokymosi. Taip pat 
aktualus ir visuomenės dėmesys, mokymas bei nuolatinė 
parama tokioms šeimoms.

Druskininkų cukrinio diabeto klubo „Atgaja“ organizuo

tame renginyje dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė, kuri 
pristatė statistiką ir aktualijas, susijusias su diabeto plitimu, pre
vencija bei ligos kontrole. Aktyviai diabeto klubo veikloje daly
vaujanti gydytoja endokrinologė R. Koreivienė informavo susirin
kusius apie diabeto tipus, susirgimo simptomus ir gydymą, ragino 
sergančiuosius diabetu dar labiau rūpintis savo sveikata, atlikti 
privalomus tyrimus bei reguliariai lankytis pas gydytojus.

Renginio metu paminėtas Druskininkų cukrinio diabeto klu
bo „Atgaja“ 20ties metų gyvavimo jubiliejus. Klubo vadovė 
J. Šimonienė džiaugėsi susirinkusių svečių gausa ir kvietė cukri
niu diabetu sergančius druskininkiečius prisijungti ir dalyvauti 
klubo veikloje.
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Marijampolė

Lapkričio 9ąją, artėjant PDD, Marijampolės klubas „Dia be
tikas ABC“, vadovaujamas G. Naidzinavičienės, sukvietė 

savo narius ir svečius į šios dienos minėjimą. Renginį pradė
jusi klubo narė A. Jonuškienė pastebėjo, kad šiandien „serga“ 
mūsų šeima, todėl šių metų tema labai aktuali. Jos teigimu, Ma
rijampolės klubas „Diabetikas ABC“ dirba gerai, nes jau per
nai metiniame susirinkime iškėlė šeimos ir namų svarbą, ypač 
sergančiajam diabetu. „Šeima žmogui yra mini rojus“, – sakė 
ji. „Jei reikėtų klubo veiklą nupiešti spalvomis, būtų ir juodų 
potėpių – per metus iš klubo Anapilin iškeliavo trys nariai“, – 
sakė A. Jonuškienė.

Klubo narės žodžius apie šeimos pagalbą patvirtino ir į sve
čius atvykusi LDA prezidentė V. Augustinienė. „Visa šeima turi 
palaikyti savo narį, kuriam diagnozuota ši liga, o ne priešais sė
dint valgyti šokoladą“, – sakė ji. Asociacijos prezidentė, kuri yra 
ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė, 
pristatė asociacijos veiklą, supažindino su situacija Lietuvoje 
ir pasaulyje. Anot jos, cukrinio diabeto susirgimų kasmet dau
gėja. Dar 2009 m. visame pasaulyje buvo 285 mln. suaugusių 
sergančiųjų, paskelbta pasaulinė diabeto epidemija. 2017 m. 
šis skaičius beveik padvigubėjo – serga 1 iš 11kos suaugusiųjų. 
Daugėja ir I tipo diabetu sergančių vaikų, ir nėščiųjų diabeto 
atvejų. Liga labai brangiai kainuoja. Kaip teigė V. Augustinienė, 
net 12 proc. visų bendrų pasaulio išlaidų sveikatos priežiūrai 
išleidžiama būtent diabetui gydyti. Nepaisant to, mirtingumas 
yra labai didelis. Lietuvoje kompensuojama tik dalis gydymo 
priemonių, palyginti su Vakarų pasauliu, bet yra šalių, kur nėra 
jokios finansinės pagalbos. Pasak V. Augustinienės, labai svar
bus valstybės požiūris, žinoma, prevencija, sveikas gyvenimo 
būdas, kuris sunkiai prieinamas be vietos valdžios indėlio (kaip 

pavyzdys – dviračių takai). Tarptautiniu mastu asociacija kovo
ja, kad šiai ligai būtų skirtas ne mažesnis dėmesys, negu ŽIV, 
AIDS ar tuberkuliozei. Asociacija atlieka narių vienijimo, švie
timo, psichologinės pagalbos vaidmenį. 

Prieš renginį keturias dienas klubo nariai tradiciškai vyk
dė cukraus kiekio kraujyje matavimo marijampoliečiams ak
ciją, kurios metu žmonės turėjo proga nemokamai pasitikrinti 
savo gliukozės kiekį kraujyje. Asmenims, kurių cuk raus kiekis 
kraujyje didesnis, rekomenduota apsilankyti pas šeimos gydy
toją. Akcijos metu buvo dalijama informacinė literatūra apie 
cukrinį diabetą.

Klubo surengtame PDD minėjime taip pat dalyvavo UAB 
„Abovita“ atstovė L. Kaulakienė, Marijampolės savivaldybės 
tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas 
A. Kirkliauskas, Savivaldybės administracijos Socialinių paslau
gų ir Sveikatos priežiūros skyrių atstovai, Marijampolės visuo
menės sveikatos biuro vadovė L. Laukaitienė, Marijampolės so
cialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja V. Giraitytė, 
neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

Buvo nepamiršta graži tradicija, minint PDD, pasveikinti na
rius jubiliatus, palinkėti jiems sveikatos, visaverčio gyvenimo. 
Susirinkusius linksmino I grupės neįgaliųjų ansamblis „Girnos“, 
vadovaujamas G. Difarto.

Klubo pirmininkė dėkojo Marijampolės savivaldybei, kad 
gali dalyvauti socialinės reabilitacijos, integracijos, sveikatos 
rėmimo projektuose, dėl kurių klubas gali vystyti savo veiklą. 
G. Naidzinavičienė LDA prezidentei V. Augustinienei linkėjo 
nepristigti energijos, sumanumo, ištvermės ginant cukriniu dia
betu sergančiųjų teises, kurias ypač reikia žinoti ne tik patiems 
sergantiesiems, bet ir jų šeimos nariams. Klubo pirmininkė pa
dėkojo visiems svečiams, radusiems laiko pabūti kartu. 

Mirusių klubo narių pagerbimas tylos minute Marijampolėje
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Pakruojis

Pasaulinė diabeto diena paminėta Pakruojo kultūros cent
re. Kaip sakė minėjimo organizatorė, diabeto klubo „Vita“ 

vadovė A. Dobilienė, susirgus vienam šeimos nariui, diagnozė 
paliečia visus artimuosius. 

„Prognozuojama, kad 2045aisiais diabetu sirgs vienas iš 
dešimties gyventojų, tad turime dar atsakingiau užsiimti pre
vencija ir žinių apie šią ligą skleidimu“, – sakė A. Dobilienė, 
susirinkusiam būriui svečių turėjusi daugybę gražių žodžių ir 
atminimo dovanų.

Atėję kartu paminėti šiai ligai skirtos dienos taip pat negailėjo 
sveikinimų visam „Vitos“ kolektyvui, o ypač pirmininkei A. Do
bilienei – tik dėl klubo daugybė rajono gyventojų turi galimy
bę nuolat nemokamai tikrintis cukraus kiekį kraujyje ir sužino 
naujausias žinias apie šią ligą. Sveikinimo žodžius sakė savival
dybės vadovai, savivaldybės gydytoja, Tarybos narys G. Šurna, 
Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius A. Karmonas, 
šeimos klinikos „Medicus LT“ vadovas A. Kazlauskas ir šios 
įstai gos gydytoja V. Kazlauskienė, buvusi ilgametė Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė J. Jurgaitienė. 

Profilaktinius kraujo 
gliukozės tyrimus Plungės 
turguje atlieka slaugytoja 
diabetologė A. Danylienė

padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje. Nors ir sunerimę, žmo
nės dėkojo už pagalbą. Juk laiku kreipiantis į gydymo įstaigą, 
kad būtų atlikti išsamesni tyrimai, galima atitolinti gresiančias  
komplikacijas. 

Kadangi Plungės diabeto klubo nariai visi kartu yra tarsi di
delė šeima, kuriuos palietė tas pats likimas, tad šią dieną klu
bo nariai paminėjo lapkričio 12 dieną susirinkdami bendrai 
vakarienei kavinėje „Beržas“. Susirinko apie 50 klubo narių. 
Sveikatos biuro merginos organizavo viktoriną diabeto tema ir 

nepagailėjo dovanų. Įvykę ren
giniai finansuoti Plungės rajo
no savivaldybės Visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios 
programos lėšomis.   

Skambiausi aplodismentai skirti gydytojai L. Duderienei iš 
Biržų – daugybę metų pakruojiečiai, ištikus bėdai, pagalbos 
kreipiasi į šią medikę. A. Dobilienė dėkojo projekto „14 metų 
su diabeto mokykla“ lektorėms – farmacijos atstovės kelių su
sitikimų metu pakruojiečiams perdavė daugybę žinių apie li
gos valdymą. Taip pat padėkota Šiaulių regiono „Eurovaistinės“ 
vadovei L. Misikienei – šioje vaistinėje „Vitos“ nariai atlieka 
daugiausia tyrimų.

Šventėje dainas atliko R. Pocevičienės vadovaujamo pa
gyvenusių žmonių klubo ansamblis „Sidabrinė šarma“, dau
giausia jų buvo skirtos jubiliatams – šių suskaičiuota net 22! O 
smagų vaizdelį ant scenos sukūrė G. Židonienė. A. Dobilienė 
pažymėjo, kad nuo vienos pasaulinės diabeto dienos iki kitos 
„Vitos“ skaičiuojami metai buvo gražūs dėl gautos paramos 
iš fondo „Gerumo pynė“ – už 6 tūkst. eurų dviem jaunoms 
„ Vitos“ narėms nupirkti modernūs jutikliai, kurie rodo cukraus 
kiekį kraujyje ir leidžia jį paprastai stebėti.

Minėjimą surengti padėjo „Pakruojo vilties“, „Lietuvos SOS 
vaikai“ Pakruojo skyriaus savanoriai, Kultūros centro kolektyvas. 
Po gražių sveikinimų ir koncerto visi pakviesti arbatos.

Plungė

PDD yra svarbi visam pasauliui, siekiant atkreipti dėmesį 
į didėjantį diabeto ligos mastą. Ši diena svarbi ir Plungės 

diabeto klubui. Kiekvienais metais pirmininkė A. Danylienė 
kartu su klubo nariais Plungės turguje vykdo gliukozės kiekio 
kraujyje patikrinimo akciją, kurios metu siekia padėti žmonėms 
išsiaiškinti, ar jie neserga diabetu. Ir išties vis pasitaiko, kai gliu
kozės kiekis kraujyje padidėjęs, o žmogus nė neįtarė sergan
tis. Patikrinus daugiau nei 200 žmonių, net 11 proc. nustatytas 
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„Insulos“ diabeto klubo jubiliatai 

Vilkaviškis

PDD Vilkaviškyje paminėta lapkričio 21 dieną. Pasibuvimą 
tradiciškai surengė vienas gausiausių diabeto klubų Lietu

voje – Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“.
Renginyje, be gausiai susirinkusių bendrijos narių, daly

vavo pakviesti svečiai: Vilkaviškio rajono savivaldybės meras 
A. Neiberka, Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriau
siosios specialistės R. Skripkiūnienė ir J. Sabaliauskienė, Vilka
viškio ligoninės Konsultacinės poliklinikos vedėja D. Mykolai
tytė, kiti svečiai.

Renginio pradžioje pasisakė bendrijos vadovas K. Kukis. Jis 
priminė, kad diabetu sergantys žmonės privalo nuolat tikrinti 
gliukozės kiekį kraujyje, vartoti jiems paskirtus vaistus, regulia
riai mankštintis, reguliuoti mitybą.

„Tyrimais įrodyta, kad II tipo cukrinio diabeto galima iš
vengti ar bent jau jį kiek įmanoma ilgiau atitolinti, keičiant mi
tybą, didinant fizinį aktyvumą, subalansuojant darbo ir poil
sio režimą, todėl labai svarbus sergančiųjų diabetu mažinimo 
veiksnys yra prevencija. Čia didelę reikšmę turi šeima, kuri 
gali padėti atpažinti ankstyvuosius diabeto simptomus ir žino
ti ligos rizikos veiksnius“, – šeimos narių įsitraukimo būtinybę 
pabrėžė K. Kukis.

Kiekvienas sergantis cukriniu diabetu asmuo turi būti su
pažindintas su širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto rizikos 
veiksniais, išmokti keisti gyvenimo būdą, valdyti stresą, pasi
rinkti sveikatai palankią mitybą ir fizinį aktyvumą. Be to, atsi
radus diabeto komplikacijų, jie turi išmokti gyventi su jomis ir 
psichologiškai prisitaikyti.

Renginyje taip pat dalyvavo įmonės „Medicata Filia“ di
rektorius S. Vasiliauskas, kuris papasakojo apie bičių produktų 
naudą sergantiesiems cukriniu diabetu bei pristatė savo įmonės 
gaminamą produkciją.

Savivaldybės meras A. Nei
ber ka dėkojo Vilkaviškio rajo
no diabetikų bendrijos „In
sula“ vadovui K. Kukiui už 
aktyvią veiklą, rūpestį klubo 
nariais.

„Labai pritariu pirminin
ko išsakytoms mintims, kad 
norint suvaldyti ligą svarbūs 
ne tik vaistai, bet ir aktyvus 
judėjimas, sveika mityba bei 
kiti veiksniai, tačiau taip pat 
papildyčiau, kad sergantiems 
žmonėms yra labai svarbus ir 
bendravimas, buvimas kartu. 
Smagu, kad jūs, pažaboję savo 
ligą, galite gyventi pilnavertį 
gyvenimą ir to mokyti kitus, 
organizuoti įvairias akcijas, 
projektus, seminarus“, – bend
ri jos veikla džiaugėsi Savival
dybės vadovas.

Vilkaviškio ligoninės Kon
sultacinės poliklinikos vedėja D. Mykolaitytė papasakojo, ką 
sergantieji gali pakeisti savo gyvenime, kad jiems būtų leng
viau kovoti su užklupusia liga ir pristatė paslaugas, kurios tei
kiamos Vilkaviškio ligoninėje pacientams, sergantiems cukri
niu diabetu.

Linksmą žaidimąviktoriną surengė kompanijos „Roche Lie
tuva“ atstovė N. Paldauskienė. Vėliau buvo pasveikinti visi Vil
kaviškio rajono diabetikų bendrijos „Insula“ nariai, kurie šiais 
metais šventė savo jubiliejus. Jiems įteiktas lietuviškos duonos 
kepalėlis, rožės žiedas ir rankų darbo atvirukas. Visus susirin
kusius linksmino atvykusi kaimo kapela „Gulbinėlis“ (vadovė 
J. Kiverienė), o visi šventės dalyviai vaišinosi atsineštais diabe
tiniais maisto patiekalais.

Renginyje dalyvavo ir iš Garliavos atvykusi 90metė M. Ado
maitienė. Ji labai džiaugėsi savo dalyvavimu ir dėkojo už nuos
tabią šventę.

• • •

šakiai

Lapkričio 15 dieną Šakiuose surengtas kasmetinis PDD mi
nėjimas. Renginyje dalyvavo rajono savivaldybės meras 

E. Pilypaitis, savivaldybės gydytoja E. Avlas, Šakių ligoninės vy
riausiasis gydytojas A. Klimaitis, gydytojo pavaduotoja D. Bag
donienė, LDA prezidentė V. Augustinienė ir kt. Savivaldybės 
meras dėkojo klubo „Linelis“ vadovei B. Jančaitienei už akty
vią veiklą, rūpestį klubo nariais. Pasak rajono vadovo, smagu 
sveikinti tuos, kurie, pažaboję savo ligą, gali gyventi pilnavertį 
gyvenimą ir to mokyti kitus, organizuoti įvairias akcijas, pro
jektus, seminarus.
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Tarptautiniai renginiai

2018 m. lapkričio 23–25 d. tarptautiniuose renginiuose, vy
kusiuose Tiranoje, Albanijoje, dalyvavo LDA prezidentė 

V. Augustinienė ir Valdybos narė, Plungės diabeto klubo pir
mininkė A. Danylienė. Lapkričio 23–25 d. vyko TDF Europos 
regiono kasmetinis tarybos susirinkimas ir konferencija „Naujo 
gydymo prieinamumas“ („Access to New Therapies“). Be to, 
V. Augustinienė lapkričio 23 dar dalyvavo TDF Europos regio
no Valdybos, kurios narė yra, posėdžiuose.

TDF Europos regiono Valdybos posėdžiuose buvo aptartas 
ir patvirtintas Berlyne vykusių valdybos posėdžių protokolas. 
V. Augustinienės siūlymu buvo išbrauktas nekorektiškai įrašy
tas vienas protokolo punktas dėl TDF Europos regiono bendra
darbiavimo su Tarptautine diabeto federacija. Aptarti 2018 m. 
finansavimo klausimai, pasiruošimas TDF Europos regiono 
metiniam tarybos susirinkimui bei TEAM (angl. Together eve
ryone achieves more, liet. Kartu kiekvienas pasiekia daugiau). 
Kalbėta apie organizacijos statusą ir 2019 m. bendradarbia
vimo su partneriais projektus. Be to, pasidalyta informacija 
apie nuveiktus darbus, pateiktos ataskaitos apie įvykusius TDF 
Euro pos regiono renginius. Detaliai informuota apie įgyvendi
namus projektus.

TDF Europos regiono tarybos susirinkimas yra vienas iš svar
biausių metinių renginių. Tai galimybė ne tik aptarti 2018 m. 
veiklą ir pasidalyti gerąja praktika, bet ir puiki proga padisku
tuoti apie atsiradusius iššūkius, 2019 m. prioritetinius projektus 
ir finansinius dalykus. Renginio šeimininkas – Albanijos diabe
to asociacija (prezidentas F. Toti), dalyvius pasveikino S. Mesi, 
Albanijos vyriausybės vicepirmininkė, ir kiti atstovai.

Konferencijoje „Naujo gydymo prieinamumas“ dalyvavo 
daugiau negu 80 TDF Europos regiono narių, korporacinių 
partnerių ir kviestinių svečių. Kiekvienas TDF Europos regiono 
valdybos narys trumpai pristatė savo nuveiktus darbus. Konfe
renciją pasveikino naujasis TDF Europos biuro direktorius I. Ga
ramendi, išrinktoji prezidentė N. Pall. Malonu buvo paklausyti 
Albanijos diabeto asociacijos ir Vyriausybės atstovų.

Gydymo inovacijos reiškia ne tik tai, kaip gerinti gydymo 
efektyvumą, bet ir siūlyti pacientams geresnę gyvenimo koky
bę, didinti sveikatos sistemų veiksmingumą tarp kitų. Šiuo metu 
e. sveikata, biologiniai medicininiai produktai ir novatoriški me
dicinos prietaisai darosi svarbūs, kalbant apie naujas terapijas.

Prof. M. M. Benedetti, buvęs TDF Europos regiono preziden
tas ir dabartinis Tarptautinio sveikatos tyrimų centro preziden
tas, pradėdamas rytinę sesiją, pabrėžė, kad sveikatos priežiūros 
sistemose vis labiau reikia individualizuotos medicinos. Anot 
jo, dirbtinis intelektas galėtų būti potencialus įrankis, siekiant 
gerinti diabeto ir individualią priežiūrą. Dirbtinė kasa nebėra 
mokslo prasimanymas, mobilios technologijos jau padeda pa
cientams geriau kontroliuoti sveikatos sutrikimus ir ligas.

A. van den Hoven iš Europos vaistų institucijos pasidalijo 
profesine patirtimi antroje šios sesijos dalyje. Baigiantis paten
to laikotarpiui, atsiranda labai panašių versijų (biologiškai pa
našių), sukurtų iš originalaus autorizuoto biologinio, šis vys
tymasis turėtų sudaryti palankesnę kainą ir pagerinti pacientų 
gydymo prieinamumą. Tačiau pacientai reikalauja įrodyti, kad 
biologiškai panašūs vaistai gali būti alternatyva paciento gero
vei, nes yra abejonių dėl jų kintamumo (biologiškai panašios 
veikliosios medžiagos turi būti panašios), saugumo (jų stebėji
mas ir rizikos įvertinimas), prieinamumo. Nariai išreiškė susi
rūpinimą ir skepticizmą dėl perėjimo nuo dabartinio gydymo 
prie šios naujos terapijos.

Renginio pabaigoje vyko apdovanojimų ceremonija. Šie 
apdovanojimai skiriami už naujovių diegimą ir įsipareigoji
mą diabetui bei akademiniams žmonėms, kurie yra pasiryžę 
gerinti sergančių diabetu žmonių gyvenimą bei siekia didinti 
visuomenės informuotumą. Šiais metais už ilgalaikius pasieki
mus, už pastangas gerinant mokymą diabeto mokyklose prizą 
gavo Slovėnijos diabeto asociacija. TDF Europos regiono jau
nojo mokslininko prizu apdovanotas dr. M. Heni už tyrimus dėl 
patogenetinio insulino atsparumo ir II tipo diabeto, taip pat už 
tyrimus, kaip insulinas veikia žmogaus smegenis.

TDF Europos regiono prezidentė N. Pall padėkojo visoms 
regiono asociacijos narėms, gerinančioms diabetu sergančių
jų gyvenimą Europoje. Taip pat padėkota visiems organizaci
jos rėmėjams ir šių renginių šeimininkams – Albanijos diabeto 
asociacijai už puikiai organizuotą renginį ir sudarytą galimybę 
pabūti visiems kartu.

Pagal Lietuvos diabeto asociacijos  
pateiktą informaciją straipsnį parengė

Dalia Augustinaitė

Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) Europos 
regionas yra viena Tarptautinės diabeto federacijos 
dalis. Jos misija – skleisti informaciją apie diabetą, 
prevenciją ir gydymą visame pasaulyje. TDF Europos 
regionas jungia 69 nacionalines diabeto asociacijas 
(viena iš jų – Lietuvos diabeto asociacija) iš 44 Europos 
šalių. Tai įvairiapusis ir daugiakultūris nacionalinių 
diabeto asociacijų tinklas, vienijantis sergančiuosius 
diabetu ir sveikatos priežiūros profesionalus.

Prof. dr. Isuf Kalo, LDA Garbės narys, buvęs PSO atstovas, 
domėjosi diabeto priežiūros pasiekimais Lietuvoje 
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Šv. Kalėdos – gražiausia metų šventė, kai susirenka visa šei
ma. Tęsiant šių metų diabeto temą „Šeima ir diabetas“, tur

būt nė vienas nepaneigs, kad diabeto klubas – taip pat didelė, 
graži ir vieninga šeima. 

Keturiasdešimt Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubo 
narių gruodžio 28 dieną susirinko pasidžiaugti praėjusiomis šv. 
Kalėdomis, palydėti senuosius metus ir pasitikti 2019uosius su 
naujomis viltimis, svajonėmis, gražiais palinkėjimais vienas ki
tam. Vakaras buvo nepaprastai linksmas, skambėjo gyva muzi
ka, visi gardžiavosi skania vakariene, užkandžiais, šoko. Vakaro 
metu pasveikinti 2018 metais jubiliejų šventę klubo nariai.

Plungės diabeto klubo nariai dėkingi ištikimiems klubo rė
mėjams: UAB „Kulių prūdas“ direktorei V. Alčauskienei, vers
lininkui S. Piepaliui, UAB „Norvetuva“ direktoriui Janui Pette
riui Rasmussenui. Jurgita Neverdauskaitė-Perez

Plungės diabeto klubo narė

Šventinės nuotaikos Plungės diabeto klube

ŽINIOS Iš KLUBų

Mūsų klubui nelengvi buvo praėjusieji metai. Pirmiausia 
po ilgos ir sunkios ligos Anapilin išėjo ne tik mūsų rajo

ne, bet ir daugelyje rajonų gerai žinoma Kelmės rajono Garbės 
ženklo medalininkė Larisa Rarovskaja. Dar jai gyvai esant, lai
kinai klubo pareigas ėjusi energinga, menui labai atsidavusi, at
rodė, kad daugelį metų galėjusi dirbti Vaida Filipavičienė, ilgai 
ir sunkiai kovojusi su klastinga, nepagydoma liga, taip pat mus 
paliko. (Be jų, mirė ir gana jaunas Vytoldas Iljičiovas.) 

Tuo metu, kai abi klubo vadovės kovojo dėl savo gyveni
mo, sulėtėjo ir klubo veikla. Kad ji visiškai nenutrūktų, klubo 
patalpose paeiliui būdavo tarybos nariai.

Klubo patalpas, kurias turime pačiame miesto centre, mums 
teks palikti nuo gegužės 20 dienos. Tada baigsis dešimt metų 
galiojusi nuomos sutartis. Sutarties toliau nebepratęsė. Todėl ra
jono savivaldybės administracijai parašėme prašymą dėl naujų 
patalpų suteikimo. Jas gausime, tačiau neaišku, ar jos bus tokios 
jaukios, kokios yra dabar. 

Man tapus klubo pirmininku, kilo daug neaiškumų. Nebu
vo su kuo pasitarti. Paaiškėjo, kad ankstesnių metų klubo narių 
sąrašai jau nebeatitinka tikrovės. Pradėjus skambinti kiekvie
nam nariui, tapo aišku, kad kai kurių jau nebėra gyvų. Nema
žai tokių, kurie nebegali laisvai judėti. Juos artimieji nuveža 
tik pas gydytojus, o į klubo narių susirinkimus jie nebeatvyks
ta. Todėl ir klubo narių skaičius šiek tiek sumažėjo, o naujais 
tapo tik keturi. 

Nors mūsų rajone cukriniu diabetu serga daugiau nei tūks
tantis asmenų, tačiau į klubo veiklą įsijungti jų neskatina nei 
medikai, nei jie patys nori. Kai kurie mano, kad mes galime 
būti medikais. Teko išgirsti klausimą, ar kartais mes neskiriame 
kurui malkų. Visko būna. Nors ir sunkiai, tačiau judame į prie

Toks mūsų gyvenimas 
Tie metai, kurie jau praėjo, 

Ne vien tiktai džiaugsmo, klaidų.
Jie mums rūpestėlį pridėjo – 

Prisakė nemesti pradėtų darbų.

kį: rengiame susitikimus, į kuriuos atvyksta specialistai, firmų 
atstovai. Gaila, kad medikus pasikviesti labai sunku. 

Kai klubui laikinai vadovavo V. Filipavičienė, kuri dar turėjo 
ir savo individualią įmonę, o jos vyras Zigmas yra klubo „Bo
čiai“ pirmininkas (šiam kolektyvui priklauso ir nemažas būrys 
diabetu sergančiųjų), tai daug renginių organizavome kartu. 
Su jais teko pabuvoti Klaipėdoje, Skuode, Ukmergėje, Varėnos 
grybų šventėje ir kitur. 

Klubo nariams labai patiko ekskursija į Anykščius. Mūsų 
gide dėl ligos negalėjo pabūti Anykščių klubo pirmininkė Leo
nora Gražina Šližienė, tačiau mus po daugelį Anykščių miesto 
ir apylinkių vietovių lydėjo ir su viskuo supažindino Milda Bi
linskienė. Už tai mes jai esame visi labai dėkingi. Su anykštėnais 
pakalbėjome dėl klubų bendradarbiavimo. Tikimės, kad šiemet 
tai pradėsime daryti, nors atstumas tarp Kelmės bei Anykščių ir 
yra nemažas. Juk draugystei atstumas – ne kliūtis. 

Vytautas Brakauskas
Kelmės diabeto klubo „Diabetas ABC“ pirmininkas

Kartu mokomės, kartu keliaujame

Pasitinkame Naujuosius metus
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VALStyBINė LIGONIų KASA  
PRIE SVEIKAtOS APSAUGOS MINIStERIJOS.  

PRANEšIMAI ŽINIASKLAIDAI

Ligonių kasos gyventojus konsultuos 
naujuoju telefono numeriu 

Ligonių kasos nuo 2018 m. gruodžio 1 dienos gyventojus 
konsultuoja naujuoju telefono numeriu – (8 5) 232 2222, 

pranešė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (VLK).

Pasak VLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu 
registro skyriaus vedėjos N. Jelenskienės, toks sprendimas pri
imtas siekiant gerinti gyventojų aptarnavimą ir mažinti finansinę 
naštą besikreipiantiems, t. y. atsisakyta padidinto tarifo telefono 
linijos. Skambučiai į ligonių kasų gyventojų aptarnavimo numerį 
nuo šiol bus apmokestinami pagal pasirinkto ryšio operatoriaus 
taikomą tarifą ar mokėjimo planą. Turintiems nemokamų neiš
kalbėtų minučių arba neribotų minučių pokalbiams – skambu
čiai dėl konsultacijų į ligonių kasas nekainuos.

„Besikreipiančius į ligonių kasas kasmet kviečiame dalyvau
ti gyventojų aptarnavimo kokybės apklausoje, taigi, problemą 
dėl didesnio tarifo numerio išgirdome ir į ją atsižvelgėme. Visi 
sprendimai priimami dėl to, kad kiekvienam gyventojui būtų 
patogu kreiptis ir lengva sužinoti reikiamą informaciją apie pri
valomąjį sveikatos draudimą bei ligonių kasų teikiamas paslau
gas. Kokybiškas, lankstus, operatyvus gyventojų aptarnavimas – 
tai mūsų vienas iš uždavinių“, – sakė VLK atstovė.

Statistika rodo, kad kasmet į ligonių kasas kreipiasi vis dau
giau žmonių. Pernai konsultavosi kone kas penktas Lietuvos 
gyventojas – atsakyta į 555 tūkstančius klausimų. Konsultaci
jų telefonų dalis sudarė 30 proc. Taip pat buvo konsultuojama 
el. paštu, skaipu, teritoriniuose ligonių kasų skyriuose, sociali
niuose tinkluose.

VLK primena, kad informacija apie asmens duomenis, ku
rių saugą ligonių kasos privalo užtikrinti, teikiama tik atvykus 
į teritorinių ligonių kasų gyventojų aptarnavimo skyrius ir pa
teikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipia
si asmens atstovas – jo asmens tapatybę ir atstovavimą pa
tvirtinančius dokumentus) arba pateikus (atsiuntus el. paštu  
info@vlk.lt) pasirašytą prašymą.

Didžiąją dalį ligonių kasų paslaugų – sužinoti, ar esate draus
tas, kiek kainavo gydymas, pasitikrinti eiles gydymo įstai gose – 
jau galima internetu: http://www.vlk.lt/gyventojams/Puslapiai/
K%c4%85naudingogalitesu%c5%beinoti interneteapie
sveikat%c4%85.aspx.

Gyventojai konsultuojami ligonių kasų darbo metu – pirma
dienį–ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – iki 
15.45 val. Rūpimus klausimus ligonių kasų specialistai kviečia 
užduoti skambinant (8 5) 232 2222 (iš užsienio tel. +370 5 232 
2222), taip pat el. paštu info@vlk.lt.

Gyvybiškai svarbi žinia:  
kompensuos daugiau slaugos 

paslaugų namuose

Įsigaliojus naujai tvarkai, nuo šiol daugiau slaugos paslaugų 
galės gauti namuose besigydantys sunkios būklės pacientai. 

Per metus šiems ligoniams namuose galės būti suteikta ne 24, 
kaip buvo iki šiol, o dvigubai daugiau – iš viso net iki 52 slau-
gos paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto.

„Tai iš tiesų ilgai laukta žinia – šios paslaugos gyvybiškai 
reikalingos sunkiai sergantiems pacientams. Už šias sveikatos 
priežiūros paslaugas privalomuoju sveikatos draudimu apdraus
tiems pacientams, turintiems gydytojo siuntimą, mokėti nerei
kia – gydymo įstaigoms už jas sumoka ligonių kasos“, – sako 
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyriausioji spe
cialistė O. Burokienė.

Slaugytojai pacientų namuose atlieka nemažai įvairių slaugos 
procedūrų, t. y. suleidžia vaistus, prijungia ir prižiūri lašinės sis
temą, paima kraują ar šlapimą laboratoriniams tyrimams, padaro 
elektrokardiogramą, užtikrina žaizdų bei pragulų profilaktiką ir 
priežiūrą, dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūrą, enterinį mai
tinimą ir kt. Visos slaugos paslaugų namuose rūšys bei slaugos 
procedūros išvardytos sveikatos apsaugos ministro įsakyme.

Slaugos paslaugos paciento namuose gali būti teikiamos 
pacientams, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos, 
nuolatinės (priežiūros) pagalbos poreikiai su dideliais specia
liaisiais poreikiais, taip pat ir pacientams, kuriems atlikta tra
cheostoma ar gastrostoma bei būtinas gleivių išsiurbimas iš kvė
pavimo takų. Be to, slaugos paslaugas po gydymo ligoninėje 
namuose gali gauti žmonės, kurie kasdieniame gyvenime yra 
visiškai priklausomi nuo kitų pagalbos (jiems dėl somatinių ligų 
nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai Bartelio indeksas 
yra nuo 20 iki 61 balo).

Ar pacientui reikia tokių paslaugų, nustato jį gydantis gydy
tojas. „Pacientas ar jo artimieji dėl slaugos paslaugų namuose 
turėtų kreiptis į šeimos medicinos paslaugas arba pirmines psi
chikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją. Gydy
tojas siuntime nurodys, kokių ambulatorinių slaugos paslaugų 
namuose reikia pacientui. Ši informacija perduodama slaugos 
paslaugų namuose tarnybos darbuotojams. Tada slaugytojos 
susisiekia su pacientu ar jo artimaisiais ir suderina slaugos pas
laugų teikimo namuose laiką“, – teigia O. Burokienė.

Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams 
PSDF biudžeto lėšomis apmokamas slaugos paslaugas teikia 
gydymo įstaigos, turinčios licenciją šiai veiklai ir yra sudariu
sios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Iš viso 2018 m. slaugos paslaugoms namuose apmokėti iš 
PSDF biudžeto skiriama apie 7,5 mln. eurų.
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Kviečiame skambinti

Daugiau informacijos

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 222.

Ligonių kasos gyventojus konsultuos naujuoju telefono numeriu

Įsibėgėja insulino pompų 
nuomos kompensavimas: laukia 

dar viena naujovė

Šiemet stipriai pagerėjo medicinos priemonių prieinamumas 
cukriniu diabetu sergantiems žmonėms. Pacientai, kurių 

sveikatos priežiūrai namuose reikalingos paprastos ar išmanio-
sios insulino pompos, gali jas išsinuomoti Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Be to, netrukus 
vaikams bus pradėtos kompensuoti ir insulino adatos.

„Anksčiau cukriniu diabetu sergantiems žmonėms PSDF 
lėšomis buvo kompensuojamos insulino pompų keičiamosios 
dalys, bet ne pačios pompos. Tai buvo nemenka finansinė našta 
pacientams, kurių ligos gydymui namuose šios brangios prie
monės yra gyvybiškai svarbios. Dabar žmonės, neišgalėję savo 
lėšomis įsigyti ar išsinuomoti insulino pompų, gali pasinaudoti 
valstybės pagalba ir pagerinti savo gyvenimo kokybę“, – sako 
sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Gyventojams kompensuojama ne tik paprastų (su glikemijos 
duomenų įvertinimo, naudojant diagnostines juosteles gliuko
zės kiekiui nustatyti, funkcija), bet ir išmaniųjų pompų nuoma. 
Daugeliui pacientų, ypač vaikams, išmaniosios insulino pompos 
yra patogesnės ar net gyvybiškai būtinos, nes yra naudojamos 
su nuolatinio gliukozės matavimo jutikliu, kuris leidžia įvertinti 
gliukozės kiekį kraujyje ir sustabdyti insulino švirkštimą, jei gli
kemija sumažėja. Taigi, dabar, pasak ministro, gydytojai cuk
riniu diabetu sergantiems pacientams turi galimybę parinkti ir 
pritaikyti labiausiai tinkamą insulino pompą.

Be to, bus kompensuojama dar viena nauja pacientams 
labai reikalinga medicinos pagalbos priemonė – vienkartinės 
insulino adatos, kurios naudojamos, kai reikia suleisti insulino 
preparatus iš švirkštiklio. Pirmiausia šios adatos bus pradėtos 
kompensuoti vaikams, sergantiems I tipo cukriniu diabetu, ski
riant po dvi adatas per parą.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministeri
jos (VLK) Ortopedijos technikos kompensavimo skyriaus vedėjo 
G. Baranausko teigimu, insulino pompų nuomos kompensavi
mas jau yra įsibėgėjęs. „Vos pradėjus PSDF lėšomis apmokėti 

insulino pompų nuomos išlaidas, pacientai suskubo pasinaudoti 
šia naujove. Naujausiais duomenimis, insulino pompų nuoma 
jau yra kompensuota 159 cukriniu diabetu sergantiems žmo
nėms, iš jų 93 vaikams. Paprastų pompų nuoma kompensuojama 
57 suaugusiesiems ir 66 vaikams, o išmaniųjų – 9 suaugusiems 
žmonėms ir 27 vaikams“, – sako G. Baranauskas.

Pasak jo, tiek paprastų, tiek išmaniųjų insulino pompų nuo
mos išlaidos PSDF biudžeto lėšomis yra kompensuojamos 100 
procentų. Į paprastos insulino pompos nuomos išlaidų kompen
savimą įskaičiuojamas ir vienkartinių keičiamųjų dalių rinkinys, 
reikalingas insulinui suleisti į paodį, o į išmaniųjų – vienkartinių 
keičiamųjų dalių rinkinys ir keturi nuolatiniai gliukozės mata
vimo jutikliai per mėnesį.

VLK primena, kad gydymas insulino pompa skiriamas 
I tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams: žmonėms iki 
24 metų amžiaus, vaikams, nėščiosioms ir planuojančioms pa
stoti moterims (skiriama iki 1 metų laikotarpiui, kai diabetas yra 
nekontroliuojamas). Norėdami išsinuomoti išmaniąją insulino 
pompą, pacientai taip pat turi sutikti bent 70 proc. savo laiko 
naudoti gliukozės matavimo jutiklius, gebėti naudotis insulino 
pompa su šiais jutikliais.

Insulino pompų nuomos išlaidos kompensuojamos tiems 
privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems žmonėms, 
kuriems jos yra būtinos sveikatos priežiūrai namuose. Tai spren
džia gydytojų konsiliumas.

Skaičiuojama, kad pompų nuomos išlaidoms kompensuo
ti per metus prireiks maždaug 1 mln. 400 tūkst. eurų  PSDF 
biudžeto lėšų, dar papildomai apie 100 tūkst. eurų  –  insulino 
adatoms kompensuoti.

Kontaktai žiniasklaidai 
Rimantas Zagrebajev

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos 
 ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 236 4105
El. paštas rimantas.zagrebajev@vlk.lt 
Rūpimus klausimus galima pateikti  
info@vlk.lt arba tel. (8 5) 232 222.
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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. gruodžio 21 d. Nr. V1508
Vilnius

P a k e i č i u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvir
tinimo“:

1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Išmatų  
rinktuvai

7.1. Esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai, per mėnesį išrašomas 1 
komplektas, kurį sudaro 10 plokštelių ir iki 50 maišelių, arba 50 vienos dalies maišelių.“

2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Urostominiai maiše
liai ir plokštelės

12.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapimo organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaiky
mui ar susilaikymui (R32, R33), per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 10 plokštelių ir iki 50 
maišelių, arba 50 vienos dalies maišelių.“

 3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Sauskelnės, įklotai, 
vienkartinės  paklodės

13.1. Nelaikantiems šlapimo (kai nustatytos šios ligos ir būklės, kurių kodai pagal TLK10AM R32, 
N31 (esant šlapimo nelaikymui), N39.3, N39.4) per mėnesį išrašoma:

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir tokio sprendimo galiojimas 
nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 
60 vienetų sauskelnių arba 60 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, arba 60 vienetų vien
kartinių paklodžių, arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, 
arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas 
nuo 300 ml, ir 30 vienkartinių paklodžių; 

13.1.2. asmenims, esant sunkiam šlapimo nelaikymo laipsniui, – 45 vienetai sauskelnių arba 15 vie
netų sauskelnių kartu su 60 įklotų, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 
30 vienetų sauskelnių kartu su 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, ir 15 vienetų vien
kartinių paklodžių, jei neskiriama pagal 13.1.1 papunktį; 

13.1.3. asmenims, esant vidutiniam šlapimo nelaikymo laipsniui, – 60 vienetų įklotų, kurių sugeriamu
mas nuo 300 ml, dėl šlapimo nelaikymo, jei neskiriama pagal 13.1.1 papunktį;

13.2. nelaikantiems išmatų (TLK10AM kodas R15) per mėnesį išrašoma 45 vienetai sauskelnių arba 15 
vienetų sauskelnių kartu su 60 įklotų dėl išmatų nelaikymo ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų 
sauskelnių kartu su 30 vienetų įklotų dėl išmatų nelaikymo ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių.“

 4. Papildau 35 punktu:

„35. Adatos  insulino 
 švirkštikliams

35.1. Vaikams, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu ir naudojantiems specialų švirkštiklį insulinui suleisti, 
išrašoma iki 2 insulino adatų per parą.“

 
Sveikatos apsaugos ministras      AurelijusVeryga
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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  

2019 m. sausio 23 d. Nr. V88
Vilnius

P a k e i č i u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvir
tinimo“, 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Diagnos
tinės juostelės 
gliukozei nu
statyti

17.1. Atsižvelgiant į originalios pakuotės dydį, išrašoma:
17.1.1. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 1ojo tipo cukriniu diabetu:
17.1.1.1. kuriems nekompensuojamos insulino pompos nuomos išlaidos arba kompensuojamos insulino pom
pos su glikemijos įvertinimo, naudojant diagnostines juosteles gliukozės kiekiui nustatyti, funkcija nuomos išlai
dos – 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 nuo
mos išlaidos – iki 100 juostelių per mėnesį (iki 1200 juostelių per metus);
17.1.2. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 1ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 
juostelių per metus);
17.1.3. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2ojo 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 2ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius 
gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, išskyrus insulino preparatus, – iki 75 juostelių per 2 mėnesius (iki 
450 juostelių per metus);
17.1.5. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną, – iki 50 juos
telių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus);
17.1.6. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliuko
zės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, išskyrus insulino preparatus,– 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 nėštu
mo laikotarpiu);
17.1.9. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK10AM kodas E13), nepa
tikslintu cukriniu diabetu (TLK10AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, pasireiškusia po procedūros (TLK10AM 
kodas E89.1), – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);
17.1.10. asmenims nuo 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK10AM kodas E13), nepatikslintu 
cukriniu diabetu (TLK10AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, pasireiškusia po procedūros (TLK10AM kodas 
E89.1), – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus);
17.1.11. asmenims, sergantiems 2ojo tipo cukriniu diabetu (TLK10AM kodas E11), kitu patikslintu cukriniu 
diabetu (TLK10AM kodas E13) ar nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK10AM kodas E14), kurie yra gydomi gy
vensenos keitimu ir nevartoja gliukozės kiekį kraujyje mažinančių vaistų, kurių kontrolė yra gera, – iki 50 juos
telių per 4 mėnesius (iki 150 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 
ir 17.1.11 papunkčiuose nurodytus atvejus.
17.5. Diagnostinės juostelės aparatams su balso pranešimo funkcija skiriamos tik akliesiems ir asmenims, turin
tiems regos sutrikimų, įskaitant abiejų akių arba vienos akies aklumą.

Sveikatos apsaugos ministras      AurelijusVeryga
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Dauguma cukriniu diabetu sergančių pacientų matuoja 
gliukozę tik ryte prieš valgį, todėl dažnai jie nežino, kad 

cukraus kiekis po valgio yra padidėjęs. Tada gali būti sunku 
suprasti, kodėl yra ženkliai padidėjęs glikuotas hemoglobinas 
(vadinamasis trijų mėnesių cukraus vidurkio tyrimas, atlieka
mas pas šeimos gydytoją kas 3 mėn.), nors alkio gliukozė ir 
nebūna labai padidėjusi. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad pa
didėjusi gliukozė po valgio yra diabetinės retinopatijos (akių 
tinklainės pažeidimo) rizikos veiksnys ir nepriklausomo nuo 
kitų veiksnių koronarinės širdies ligos rizikos veiksnys.

Skirtingų šalių diabeto gydymo rekomendacijose nurodo
mi nevienodi gliukozės kiekio kraujyje po valgio tikslai. Gliu
kozė kraujyje turėtų būti matuojama praėjus 1 arba 2 val. nuo 
pirmo maisto kąsnio (jei valgomas maistas, kurio pagrindą 
sudaro greitai pasisavinami arba didelio glikeminio indekso 
angliavandeniai, tada gliukozę geriau matuoti po 1 val., o jei 
maistas riebesnis, turi daug skaidulų ar daug baltymų, tada ge
riau matuoti po 2 val.). Pasitarkite su savo šeimos gydytoju ar 
endokrinologu, koks turėtų būti Jūsų glikemijos kiekis po val
gio – paprastai jis turėtų būti mažesnis nei 8,5 ar 10 mmol/l, 
tik retais atvejais, pvz., nėštumo metu, rekomenduojama ne
viršyti 6,7–7,8 mmol/l. 

Ką daryti, jei pavalgius gliukozė viršija rekomenduotą 
 normą? 

Pirmiausia atkreipkite dėmesį, ko ir kiek valgėte. Pacientai 
dažnai patys pasako, kad per daug atsipalaidavo, save palepino, 
o gal buvo didelių pergyvenimų ar sirgo infekcine liga. Ribokite 
saldžius gėrimus (sultys, pienas irgi yra maistas), geriau rinkitės 
juodą, o ne baltą duoną, ribokite bulves, ypač gruzdintas, rin
kitės viso grūdo makaronus. Rekomenduojama valgyti maistą, 
turintį daugiau skaidulų, rinktis mažo glikeminio indekso pro
duktus. Atkreipkite dėmesį į naudojamus padažus – kečupas, 
majonezas turi ne tik cukraus, bet ir papildomų kalorijų. 

Gliukozės kiekiui kraujyje įtakos turi ne tik tai, ko ir kiek 
suvalgėte, bet ir ką po ko valgėte: jeigu valgysite baltymus 
(mėsą, žuvį) su daržovėmis prieš angliavandenius, po valgio 
turėsite mažesnę gliukozę, nei pirma valgant angliavandenius, 
o po jų baltymus su daržovėmis. Valgant daug riebalų turintį 
maistą, gliukozė irgi bus aukštesnė, nei renkantis mažiau riebų  
maistą.

Gliukozei po valgio didelės reikšmės turi ir judėjimas: jei 
pavalgę eisite pasivaikščioti, daugiau gliukozės „sudeginsite“ 
ir jos rezultatas praėjus 2 val. po valgio bus geresnis, nei tada, 
jei pavalgę valandėlę prigulsite.  

Jeigu Jūsų gliukozės kiekis kraujyje nevalgius yra daugiau 
nei 7,0 mmol/l, o glikuotas hemoglobinas viršija 7–7,5 proc. 
arba 53–58 mmol/mol, pradėkite matuoti ir gliukozės kiekį 
kraujyje po valgio. Esant aukštesnėms gliukozės reikšmėms, 
didėjant glikuotam hemoglobinui ar pablogėjus savijautai, at
siradus burnos džiūvimui, svorio kritimui, bendram silpnumui, 
būtinai kreipkitės į savo šeimos gydytoją. 

Esant nekompensuotam cukriniam diabetui, Jūs būsite nu
siųsti pasikonsultuoti su endokrinologu, kuris parinks geriausiai 
Jums tinkantį vaistą ar vaistų derinį diabetui gydyti. Jei norite 
daugiau sužinoti apie rekomenduojamą mitybą, sergant cukri
niu diabetu, ar patobulinti savo žinias apie diabeto priežiūrą, 
turėdami šeimos gydytojo siuntimą galite kreiptis į diabeto mo
kytoją, išklausyti diabeto mokyklos kursą. Kuo daugiau žinai, 
tuo geriau gali valdyti savo ligą.

Gydytoja endokrinologė  
Vaiva Šarkovienė

Vilniaus universiteto ligoninės  
Santaros klinikos  

Endokrinologijos centras

Glikemijos  
po valgio kontrolė.  
Kas svarbu pacientui?

Cukrinis diabetas – liga, kai dėl absoliutaus ar santykinio insulino trūkumo 
pirmiausia sutrinka gliukozės, vėliau ir kitų medžiagų apykaita. Taigi cukrinis 
diabetas yra padidėjusio cukraus liga. Paprastai gliukozės kiekis kraujyje 
pradeda kilti 10–15 min. nuo valgio pradžios ir pasiekia didžiausią reikšmę 
po 1 valandos. Jei valgomas daug riebalų turintis maistas, tada didžiausias 
gliukozės kiekis kraujyje gali būti ir praėjus 2–3 valandoms. Sveikam žmogui 
jis grįžta į normalų lygį praėjus 1–2 val. po valgio. 


