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Pacientų organizacijų atviras laiškas Aurelijui Verygai 

ministre, kAm 
jūs tArnAujAte? 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT), vienijanti 31 pacientų, sergančių 
įvairiomis ligomis, organizaciją, aktyviai atstovauja ir gina pacientų interesus, reikšdama pastabas 

ir komentarus Sveikatos apsaugos ministerijos siūlomiems teisės aktams, jų pakeitimams.

Vienas iš aktualiausių pacientams klausimų yra vaistų 
kompensavimas. Vaistų kompensavimo sistema Lietuvoje 

yra labai sudėtinga, dažnai keičiama ir pacientams sunkiai 
suprantama. LPOAT visada kovojo dėl vaistų kompensavi
mo paprastumo, skaidrumo ir aiškumo, dėl geresnio vaistų 
prieinamumo ir jų pasirinkimo. Tačiau visos mūsų teikiamos 
pastabos ar komentarai yra ignoruojami, į juos neatsižvel
giama. Todėl atviru laišku kreipiamės į sveikatos apsaugos 
ministrą A. Verygą, išreikšdami susirūpinimą susidariusia 
padėtimi, kuri paskutiniais metais vis labiau blogėja – pa
cientai verčiami pirkti vaistus už visą kainą, vaistai brangsta. 

Praeitais metais ministras pradėjo „didžiąją vaistų kom
pensavimo reformą“ – pirmas jo sprendimas buvo pakeisti 
kompensuojamųjų vaistų didmeninius ir mažmeninius ant
kainius. Ir tikrai „pavyko“ – dėl įsakymo, paskelbto 2018 m. 
kovo 30 d., pigiausi vaistai ženkliai pabrango, kai kurie net 
dvigubai. Dėl šio vieno sprendimo pakilo daugiau negu 500 
pigiausių kompensuojamųjų vaistų kaina, o Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) išlaidos padidėjo milijo
nais eurų, kurie tiesiog buvo padovanoti farmacininkams. 
Ar ne geriau tas PSDF lėšas buvo panaudoti naujiems ino
vatyviems vaistams kompensuoti?

 Padidėjus vaistų kainoms, išaugo ir priemokos pacien
tams. Ministras vėl sugalvojo „genialų“ planą, kaip pada
ryti, kad pacientai priemokų padidėjimo nepajustų. Nuo 
2018 m. liepos 18 d. jis tiesiog pakeitė vaistų kompensa
vimo lygmenis: vieniems vaistams iš 80 į 90 procentų, ki
tiems vaistams iš 80 ar 90 proc. į 100 proc. Šis sprendimas 
PSDF biudžetą vėl „patuštino“ milijonais eurų, o tai juk yra 
visų Lietuvos apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu 
žmonių pinigai. 

Suprantama, kad PSDF biudžeto išlaidos vaistams nėra 
begalinės, todėl ministras nusprendė „pataupyti“ – nuo 
2018 m. liepos 18 d. išbraukė iš kainyno daugiau negu 
300 kompensuojamųjų vaistų. Jis teigė, kad tai padidins 
konkurenciją tarp farmacijos kompanijų, ir vaistai atpigs... 
Apie pacientą, kuris yra priverstas jam įprastus, labiausiai 
tinkamus vaistus pirkti už visą kainą, A. Veryga kažkodėl 
nepagalvojo.

 Sveikatos apsaugos ministras paaiškino, kad visi tos pa
čios veikliosios medžiagos vaistai yra vienodi, skiriasi tik 
pakuotė ir tablečių spalva... 

Deja, tikėti ministro paaiškinimais labai sunku, nes Euro
pos vaistų agentūra aiškiai nurodo reikalavimus, registruo

2019 m. balandžio 18 d.

Neįgaliųjų reikalų  
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jant generinius vaistus – ekvivalentiškas dviejų vaistų (refe
rencinio ir palyginamojo) biologinis prieinamumas turi būti 
nustatytų ribų, kurios užtikrina panašų (bet nebūtinai tokį 
patį) veikimą, saugumą ir veiksmingumą. Šios ribos labai 
plačios – 80–125 proc. Vadinasi, skirtingų gamintojų tos pa
čios veikliosios medžiagos koncentracija kraujuje gali skir
tis beveik pusantro karto, o vaistų efektyvumas gali skirtis 
dar daugiau. Kitokia gali būti ne tik tablečių spalva, bet ir 
veikliosios medžiagos, druskos, izomerai, esteriai, izomerų 
mišiniai, taip pat ir sudedamosios medžiagos, nuo kurių pri
klauso vaisto sąveikos su kitais vaistais, alerginės reakcijos.

 Sintezuojant veikliąsias medžiagas, gaunama daug ša
lutinių produktų, kurie gali būti labai kenksmingi žmonių 
sveikatai. Šių šalutinių produktų pašalinimas kartais kai
nuoja daugiau nei veikliosios medžiagos sintezė. Norėda
mi atpiginti vaistų gamybą, vaistų gamintojai nesivargina 
šių šalutinių produktų pašalinti. Taip atsitiko su vaistu val
sartanas. 2018 m. pigiausių gamintojų valsartanuose, kurių 
veiklioji medžiaga buvo pagaminta Kinijoje, aptikta kan
cerogeninių medžiagų, dėl kurių šie vaistai buvo išimti iš 
rinkos. Brangiausiuose valsartanuose šių kancerogenų ne
buvo. Tai tik dar kartą patvirtina, kad skiriasi ne tik tablečių 
spalva. Kartais pigiausi vaistai gali būti netgi pavojingi. Bet 
svarbiausia, kad viso to mes, pacientai, net negalime suži
noti, nes jokių klinikinių tyrimų, įrodančių gydymo efekty
vumą, galimus šalutinius poveikius su pigiausiais vaistais, 
tiesiog neatliekama. 

Sveikatos apsaugos ministerija į pacientų reikalavimus 
nereaguoja, kol nesuorganizuojamos protesto akcijos. Tik po 
protesto akcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo 
pasiekta, kad sergantiesiems epilepsija būtų kompensuoja
mi visi tos grupės vaistai. Kodėl tik daliai ligonių, ministre, 
Jūs suteikiate galimybę rinktis vaistą? Ar tikrai, norėdami 
gauti visiems ligoniams reikalingą gydymą, turime organi
zuoti protesto akcijas?

 Tiesiog nesuprantame, kam Jūs, ministre, tarnaujate? 
Pacientų susirūpinimą vaistų prieinamumu sustiprina LR 

specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 2019 m. kovo 18 d. anti
korupcinio vertinimo išvadose nurodomos įvairios išimtys 
vaistų gamintojams patekti į Kompensuojamųjų iš PSDF 
biudžeto vaistų kainyną, didėjančios vaistų kainos. Iš STT 
išvados: „Tai patvirtina konkretūs skaičiai, pvz., kad vais
tų kainos skirtingose tiekėjų grupėse, įsigaliojus 2018 m. 
pakeitimams, daugiau augo negu mažėjo: palyginus 2018 
m. II ir IV ketvirčius, matyti, kad vieno tiekėjo grupėse 377 
vaistų pakuočių (61,40 proc.) bazinės kainos padidėjo, o 
237 vaistų pakuočių (38,60 proc.) sumažėjo. Dviejų tiekė
jų grupėse bazinės kainos padidėjo 261 vaistų pakuočių 
(77,45 proc.), o sumažėjo tik 76 vaistų pakuočių (22,55 
proc.). Trijų ir daugiau tiekėjų grupėse bazinės kainos didė

jo 347 vaistų pakuočių (56,42 proc.), o mažėjo 268 vaistų 
pakuočių (43,58 proc.).

„ Nors Sveikatos apsaugos ministerija dėl „kainų konkur
so“ iš kainyno išbraukė daugiau nei 300 vaistų tų grupių, 
kurias sudaro trijų ir daugiau gamintojų vaistiniai preparatai, 
STT išvadose nurodoma: „Palyginus 2017 m. IV ketvirčio ir 
2018 m. IV ketvirčio kainynų grupes, kurias sudaro tie pa
tys trijų ir daugiau gamintojų vaistiniai preparatai, faktinių 
bazinių kainų ir priemokų pokyčiai buvo tokie: 2017 m. IV 
ketvirtį tokiems vaistams išleista 9,23 mln. eurų, 2018 m. IV 
ketvirtį – 10,48 mln. eurų, t. y. daugiau nei 12 proc. (apie 
1,26 mln. eurų), tuo tarpu pacientų priemokos mažėjo ati
tinkamai nuo 3,45 mln. eurų iki 2,21 mln. eurų (sumažėjo 
1,24 mln. eurų).“ Aritmetika labai paprasta – pacientai su
taupė 1,24 mln. eurų, bet papildomai išleido apie 4 mln. 
eurų už išbrauktus iš kainyno vaistus, mokėdami visą kainą 
per tą patį 2018 m. IV ketvirtį. Tokių pacientų (pagal neofi
cialią statistiką) buvo apie 150 000. 

Dar vienas Sveikatos apsaugos ministerijos „išradimas“ 
– vaistai „tik tęstiniam gydymui“: suprask – jei pacientui pa
sisekė susirgti iki ministro A. Verygos atėjimo į ministrus, tai 
vaistai pacientui bus kompensuojami, bet jeigu sunkiausia 
liga susirgai dabar, tai už vaistus reikės mokėti visą kainą. 

Grėsmingiausia šios „vaistų kompensavimo reformos“ 
pasekmė, kad daug vaistų tiesiog dingo iš vaistinių. Gauti 
net pigiausius grupės vaistus Lietuvos vaistinėse tapo dide
liu iššūkiu. Kasdien vaistinės pritrūksta vis daugiau pacien
tams būtinų vaistų. 

Dar kartą kreipiamės į Jus, ministre, reikalaudami kom
pensuoti visus tos pačios grupės vaistus, paliekant visiems 
pacientams teisę gauti tinkamą gydymą. Mums nesupran
tamas prievartinis tik pigiausio vaisto brukimas, vaistų iš
braukimas iš PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamųjų 
vaistų kainyno, kai kompensuojama vienoda bazinė tos 
pačios vaistų grupės vaistų kaina. Tuo labiau kad žadėtų 
paciento išlaidų vaistams mažėjimo ar PSDF biudžeto tau
pymo mes nesulaukėme – PSDF biudžetas vaistams 2019 
metais didėja daugiau nei 38 mln. eurų, palyginti su 2017 
metais, o pacientai priversti mokėti milijonus eurų už iš
brauktus iš kainyno vaistus. Gal geriau tuo 38 mln. eurų 
skirti naujiems vaistams kompensuoti, o ne Jūsų nepasise
kusioms „reformoms“.

Ministre, įsiklausykite į pacientų lūkesčius 
ir tarnaukite Lietuvos pacientams! 

Vida Augustinienė,  
Lietuvos pacientų organizacijų  

atstovų tarybos pirmininkė  



3

Brangūs skai ty to jai!

Vi da Au gus ti nie nė

Kai pririšate žirgą prie stulpo, argi laukiate, kada jis 
sustiprės? Taip taip, sustiprės, net paūgės, patikėkit! Tik 
neskubėkit to žirgo paleisti pievon ant žydinčių dobi-
liukų, kitaip apvarvės alerginiais šašais, o, neduok Die, 
dar koks nors vėžys prisikabins ir neatsikabins. Žinot, 
pasakysiu jums, laikykit žirgelį pririšę prie stulpo ke-
lerius metus, tai pamatysit, kas bus. Patys, apsikabinę 
stulpą, mumija pavirsit. Bet nieko baisaus, visiems taip 
atsitiks, todėl draugiškai, visiems vienoj krūvoj nebai-
su ir numirti. 

O ką daryti, kad taip nenutiktų? Nieko nereikia da-
ryti. Reikia tam pasišvęsti, kartkartėmis priimti komu-
niją ir visą laiką kartoti ir kartoti: stovėk, arkliuk, pririš-
tas prie stulpo ir galvok apie raudonšonius obuoliukus 
rojuje. Kartokit, tegul nors visos gamtos jėgos prieš tai 
sukyla. Daryti taip, kaip daro mūsų gerbiamas sveika-
tos ministras Aurelijus Veryga. Tik, kažin, iš kur jo tas 
grožis, gal jį mama augino pririšusi prie stulpo? Bet negi 
jis pasidalys šia paslaptim? Mat atsiras daugiau gerbia-
mų konkurentų, geriau nereikia. Jam smagiausia, kad 
visus pacientus laiko pririšęs prie stulpo ir girdo nežinia 
kokiomis komplikacijomis gresiančiais vaistais. Svarbu 
– pigu. Ir gerai daro, pagalvokit patys, iš kur ims gero 
pašaro tokiai didelei pacientų fermai? 

Įvertinęs tokią padėtį, Šiaurės ar Pietų Amerikos in-
dėnas išmintingai pasakytų: kai pririšate žirgą prie stul
po, argi laukiate, kada jis sustiprės? 

Gerai įsiminkite, kad šitą išmintį skleidžiau ne kaip 
saviškę, o tik kaip tinklą užmečiau ant mūsų pacien-
tų kasdienybės ar gyvenimo. Ką pamačiau per tinklą, 

tą trumpai ir aprašiau.  Tik kartais labai neramina toks 
klausimas: kas bus, jei pacientai, kaip tas žirgelis prie 
stulpo, per ministro protą ir jam pritariančiųjų bei palai-
kančiųjų ovacijas, nepaisant pūgos, lietaus, vėjo ir kitų 
gamtinių reiškinių, nuolankiai stovės ir lauks. Ko lauk-
ti? Kol stulpas pažaliuos? Ne, tokių stebuklų nebūna. 
Viskas paprasčiau. O kas? Jūs ir patys žinot. 

Logika nenuginčijama. Nors ir tos logikos esama ke-
turių skirtingų rūšių. Tikra prapultis, kas to nežino. Bet 
mūsų gerbiamas ministras šią filosofiją yra gerai įvaldęs, 
todėl į pacientų kreipimąsi, kurį visi matė ir skaitė, ne-
atsako nei raštu, nei žodžiu. O kaip valstybės vyras ir 
visuomenės sveikatos formuotojas – turėtų. Užtat toks 
ir drąsus. Vienas prieš visus pacientus. O kai toks galin-
gas, kas išdrįs jį pabaidyti ir kaip koks niekingas šunelis 
nutverti už kelnių klešnės? Toks šunelis vargu ar grei-
tai atsiras, nes nuo visokių komplikacijų išseks tam rei-
kalingos jėgos ir drąsa. Bet žinot, žmonės kaip ta jūra: 
banguoja, banguoja ramiai, o paskui kad pakils, visus 
stulpus ir užvankas nugiauna. Bet kol kas bestovint pri-
rištam prie stulpo, pernykščiai šiaudai pavirs auksinėm 
avižėlėm? Kas blogai?

Viskas žemėje turi savo tikslą, kiekviena liga – vais
tus, kurie ją gydo, o kiekvienas žmogus – paskirtį. Tai 
irgi indėnų išmintis.

Su geriausiais linkėjimais,
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Tarptautinės diabeto federacijos Diabeto atlaso aštunto lei
dimo (2017 m.) duomenimis, pasaulyje cukriniu diabetu serga 
daugiau kaip 425 mln. žmonių, arba 1 iš 11 suaugusių (20–
79 m.) gyventojų. 1 iš 6 gimimų yra pažeistas hiperglikemijos 
motinos nėštumo laikotarpiu. Du trečdaliai diabetu sergančių 
žmonių yra darbingo amžiaus. Prognozuojama, kad 2045 m. 
sirgs per 629 mln., t. y. 13 proc. populiacijos. Kasmet apie 4 
mln. mirčių siejama su diabetu ir jo komplikacijomis. Kas 8 
sekundes nuo šios ligos miršta vienas žmogus. 46,1 proc. li
gonių yra jaunesni negu 60 metų. Širdies kraujagyslių ir inks
tų komplikacijos yra pagrindinės sergančiųjų diabetu mirties 
priežastys. Tačiau jų išvengti galima tinkamai gydant. Tyrimai 
rodo, kad cukrinis diabetas širdies ir kraujagyslių ligų riziką 
didina 2–3 kartus. Diabetinė retinopatija pažeidžia vieną treč
dalį visų cukriniu diabetu sergančiųjų ir yra viena vyraujančių 
darbingų žmonių regėjimo netekties priežasčių. Kas 30 sekun
džių pasaulyje amputuojamos apatinės galūnės. Pacientų savi
kontrolė yra svarbiausia sėkmingos diabeto komplikacijų pre
vencijos ar jų atitolinimo dalis. Daugumą komplikacijų galima 
aptikti ankstyvose stadijose, įgyvendinant tyrimų programas. 

Epidemiologiniais tyrimais įrodyta, kad Lietuvoje II tipo 
diabetu serga apie 5 proc. 35–65 m. amžiaus gyventojų. Ta
čiau ne visi šie žmonės užregistruoti, nes liga dažnai per vėlai 
diagnozuojama. Diabetas nustatytas tik 35 proc. visų sergan
čiųjų šia liga. Todėl dar labai didelis skaičius žmonių serga, 
bet to nežino. Lietuvoje pagal mirtingumo rodiklius daugiau 
nei 50 proc. žmonių miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. 
Gydytojų teigimu, širdies ir kraujagyslių ligos – pagrindinė 

mirties priežastis, sergant diabetu. Tinkamai parinkta gydymo 
taktika gali padėti pakeisti gydymo rezultatus ir sutaupyti lėšų 
gydant diabetą.

Europos šalių diabeto gydymo išlaidų analizė parodė, kad 
tiesioginės vaistinių preparatų išlaidos sudaro tik 7 proc. visų 
išlaidų, kita jų dalis – 93 proc. – tenka diabeto komplikacijoms 
gydyti. Komplikacijų prevencija – efektyviausias diabeto gy
dymo išlaidų mažinimo būdas. Naujausių antidiabetinių vais
tinių preparatų klinikinių tyrimų rezultatai rodo, kad širdies ir 
kraujagyslių ligų rizika sumažėja iki 26 procentų. 

Pagal Amerikos ir Europos diabeto ekspertų sutarimą, pa
grindinis kriterijus parenkant gydymą – būtina atsižvelgti į tai, 
ar diabeto ligonis serga ar ne aterosklerozine širdies ir krauja
gyslių liga, širdies nepakankamumu ar lėtine inkstų liga. Ser
gantiesiems šiomis ligomis jau per antrą gydymo etapą (kada 
gydymas vienu vaistiniu preparatu neveiksmingas) skiriami 
vaistiniai preparatai, kurių saugumo klinikiniai tyrimai įrodė, 
kad juos vartojant mažėja rizika sirgti širdies ir kraujagyslių li
gomis. Tinkamas antidiabetinio gydymo parinkimas taip pat 
padeda išvengti ar atitolinti pakaitinės inkstų terapijos pradžią. 
Progresuojant diabetinei nefropatijai ir mažėjant inkstų funk
cijai, keičiasi daugelio medikamentų farmakokinetika ir far
makodinamika, todėl reikia tikslinti vaistinių preparatų dozes 
arba visiškai nutraukti kai kurių vaistų skyrimą.

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja 2006 m. gruodžio 
20 d. pasirašė rezoliuciją 61/225. Šiuo svarbiu dokumentu pri
pažinta, kad diabetas yra „lėtinė, sunki ir brangiai kainuojanti 
liga, sukelianti sunkias komplikacijas, daranti žalą šeimoms, 

Lietuvos diabeto asociacijos X suvažiavimo,  
įvykusio Vilniuje 2019 m. kovo 27 d.,

reZOLiuCijA
Dėl cukrinio diabeto prevencijos, kontrolės 

ir gydymo strategijos

Lietuvos diabeto asociacijos X suvažiavimo dalyviai išklausė išsamią prezidentės Vidos Augustinienės 
2015–2018 m. darbo ataskaitą, taip pat delegatų ir kitų suvažiavimo dalyvių pranešimus apie 

organizacijos veiklą. Atsižvelgus į LDA narių – sergančiųjų diabetu, jų šeimos narių, medikų ir rėmėjų – 
pastabas, pageidavimus ir pasiūlymus, apsvarsčius ir įvertinus cukrinio diabeto epidemijos plitimo 
mastą, pagrindinius rizikos veiksnius, tokius kaip paveldimumas, antsvoris, nesveika mityba, fizinio 

aktyvumo stoka, gyvenimo trukmės ilgėjimas, aukštas kraujospūdis, gliukozės toleravimo sutrikimas, 
kurie skatina sergančiųjų cukriniu diabetu skaičiaus augimą, priimta čia pateikiama rezoliucija:
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valstybėms ir visam pasauliui.“ Rezoliucija pirmą kartą atkrei
pė dėmesį į lėtinę neužkrečiamą ligą ir pripažino ją svarbia 
pasaulio sveikatos neganda greta tokių infekcinių epidemijų 
kaip maliarija, tuberkuliozė ir ŽIV / AIDS. 

Remiantis Jungtinių Tautų 61/225 rezoliucija, sudaryta pa
saulinė kovos su diabeto pandemija darbotvarkė. Visos tautos 
kviečiamos kurti nacionalines diabeto profilaktikos, kontrolės 
ir gydymo programas. Pasaulinė diabeto bendruomenė pri
valo būti vieninga, kad visos valstybės griežtai laikytųsi šios 
darbotvarkės.

Lietuvos diabeto asociacijos X suvažiavimo dalyviai pažymi: 

• Lietuvoje gydymas nėra orientuotas į pacientą, jis nukreip
tas į lėšų taupymą ir gydymą pigiausiais vaistais, taip ribo
jant pacientų teisę gauti individualiai gydytojo pritaikytą, 
efektyvų gydymą laiku;

• nėra Nacionalinio cukrinio diabeto registro;

• sergantieji mokomi tik nedidelėje dalyje Lietuvos gydymo 
įstaigų, trūksta diabetinės pėdos gydymo kabinetų, per maži 
medicinos paslaugų įkainiai;

• 2012 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministro įsakymu Nr. V159 „Dėl cukrinio diabeto 
ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvar
kos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Cukrinio diabeto am
bulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos 
aprašas prieštarauja Amerikos diabeto asociacijos ir Euro
pos diabeto studijų asociacijos 2018 m. naujausioms reko
mendacijoms (ADA/EASD) ir klinikiniais tyrimais pagrįstos 
medicinos praktikai;

• nėra ilgalaikės Nacionalinės diabeto programos, trūksta 
veiksmingo, koordinuoto bendradarbiavimo tarp sektorių, 
numatant prioritetines kryptis ir paskirstant užduotis bei pa
kankamus finansinius išteklius.

Įvertindami akivaizdų epideminį diabeto plitimą visame 
pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, atsižvelgdami į Jungtinių Tautų 
rezoliucijos, Tarptautinės diabeto federacijos, Amerikos diabe
to asociacijos ir Europos diabeto studijų asociacijos 2018 m. 
rekomendacijas, siūlome: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei  
ir Sveikatos apsaugos ministerijai:

Įteisinti ir įgyvendinti Nacionalinę diabeto programą, pa
rengti kompleksinį, turintį aiškiai numatytas prioritetines kryp
tis, tarpinstitucinį veiklos planą, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų, 
Tarptautinės diabeto federacijos, Amerikos diabeto asociaci
jos ir Europos diabeto studijų asociacijos, Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomendacijas, Lietuvos sveikatos programą, 
numatyti priemonių įgyvendinimo stebėseną bei priemonėms 
įgyvendinti skirti tinkamą finansavimą.

Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministerijai:

• Inicijuoti tarptautinius reikalavimus atitinkančio Naciona
linį cukrinio diabeto registro kūrimą ir užtikrinti jo veiklą;

• Nedelsiant atnaujinti 2012 m. vasario 28 d. Lietuvos Res
publikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V159 
„Dėl cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuo
jamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą 
Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuoja
maisiais vaistais tvarkos aprašą, atsižvelgiant į Amerikos 
diabeto asociacijos ir Europos diabeto studijų asociacijos 
2018 m. naujausias rekomendacijas (ADA/EASD) ir klini
kiniais tyrimais pagrįstą medicinos praktiką;

• Teisiškai reglamentuoti individualizuotą cukrinio diabeto 
gydymą, atitinkantį šiuolaikines tarptautines gaires;

• Tobulinti pagalbos prieinamumą diabetu sergantiems vai
kams ikimokyklinėse ugdymo įstaigose ir mokyklose, glau
džiai bendradarbiaujant su sveikatos ir švietimo sektoriaus 
specialistais;

• Užtikrinti sergančiųjų diabetu aukštos kokybės mokymo, 
psichologinės ir socialinės pagalbos prieinamumą steigiant 
mokymo ir diabetinės pėdos priežiūros kabinetus, įteisinant 
realius paslaugų įkainius;

• Didinti ligos kontrolės priemonių skaičių visų tipų cukrinio 
diabetu sergantiems žmonėms;

• Įgyvendinti aktyvų vykdomosios valdžios institucijų bendra
darbiavimą su Lietuvos diabeto asociacijos organizacijomis, 
kurių veikla ir paslaugos visame pažangiame pasaulyje yra 
pripažįstamos kaip būtina valstybės sveikatos ir socialines 
politikos dalis. Šios organizacijos turi būti lygiavertės par
tnerės ne tik priimant cukrinio diabeto sveikatos politikos 
sprendimus, bet ir teikiant atitinkamas paslaugas. Visame 
pasaulyje siekiama, kad sveikatos priežiūros sistema būtų 
orientuojama į pacientą.

Lietuvos diabeto asociacijai:

• Bendradarbiaujant su kitomis specializuotomis nevyriausy
binėmis organizacijomis ir Savivaldybių visuomenės svei
katos biurų asociacija, organizuoti konferencijas, semina
rus sergantiesiems keliomis lėtinėmis ligomis, propaguojant 
sveiką gyvenseną, integruotą rizikos veiksnių kontrolę, pa
sitelkiant žiniasklaidą, informuoti visuomenę apie cukrinio 
diabeto ir jo komplikacijų prevenciją, rizikos veiksnius, li
gos simp tomus;

• Nuolat palaikyti ryšius su visomis valstybinėmis instituci
jomis, siekiant gerinti cukriniu diabetu sergančių žmonių 
gyvenimo kokybę.
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tai mums svarbu 
2019 m. vasario 14 d., kovo 21 d. darbo grupės Dėl siuntimų tvar

kos optimizavimo posėdžiuose dalyvavo šios grupės narė 
Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos ( LPOAT) pir
mininkė V. Augustinienė.

Vasario 14 d. į „Lietuvos ryto“ TV ir vasario 20 d. TV3 žurna
listų klausimus dėl priemokų panaikinimo pensininkams ir 
so cialiai remtiniems žmonėms atsakė LPOAT pirmininkė 
V. Augus tinienė.

Vasario 16–17 d. Briuselyje (Belgija) vykusiuose Tarptautinės dia
beto federacijos (TDF) Europos regiono valdybos posėdžiuo
se dalyvavo šios valdybos narė, Lietuvos diabeto asociacijos 
(LDA) prezidentė V. Augustinienė. Svarstyti įvairūs organiza
cijos veiklos klausimai: finansinė situacija, įvairių projektų 
įgyvendinimas, organizaciniai pasikeitimai, pasiruošimas 
Europos Parlamento rinkimams. Kitas TDF Europos regiono 
valdybos posėdis vyks Vilniuje birželio 1–2 d.

Vasario 19 d. į „Žinių“ radijo žurnalistų klausimus dėl cukrinio 
diabeto atsakė LDA prezidentė V. Augustinienė.

Vasario 20 d. dėl LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo nuo 
2019 m. kovo 1 d. priverstinai gydytojams leisti skirti, o vais
tininkams išduoti tik pigiausius vaistus V. Augustinienės nuo
monės klausė LRT laidos „Panorama“, vasario 26 d. „Lietu
vos ryto“ TV, vasario 28 d. ir balandžio 3 d. TV3 žinių laidos, 
kovo 9 d. LRT radijo laidos „Ryto garsai“, kovo 12 d. BNS 
agentūros, kovo 19 d. LRT laidos „Prieš srovę“, kovo 20 d. 
leidinio „Lietuvos sveikata“, kovo 26 d. LNK televizijos žur
nalistai. V. Augustinienė, atsižvelgdama į daugybės žmonių 
išsakomą nuomonę ir pacientams kylančias problemas dėl 
tokio ministro sprendimo, informavo, kad pacientai neprita
ria šiam projektui. Ji pažymėjo, kad bet kuria liga sergantiems 
žmonėms turi būti sudaryta galimybė gauti individualiai tinka
mą, efektyvų, pagal sveikatos būklę gydytojo skirtą gydymą, 
o ne riboti gydymą vien tik pigiausiais vaistais. Valstybė turi 
pasirūpinti, kad gydytojai galėtų skirti pagal sveikatos būklę 
ne tik pigiausius, bet ir inovatyvius vaistus visomis sunkiomis 
ligomis sergantiesiems.

Vasario 22 d. LPOAT kartu su Lietuvos farmacijos darbuotojų 
profesine sąjunga išsiuntė kreipimąsi „Dėl parlamentinės 
pacientų teisių tinkamo įgyvendinimo kontrolės“ LR Seimo 
Sveikatos reikalų ir Žmogaus teisių komitetams. Kovo 28 d. 
Sveikatos reikalų komitetas informavo, kad kreipimasis buvo 
persiųstas išnagrinėti ir pateikti nuomonę Sveikatos apsau
gos ministerijai. Atsakymas dar nėra gautas. Žmogaus teisių 
komitetas visiškai nereagavo į mūsų kreipimąsi, nors kovo 
19 d. kreipimasis buvo dar kartą persiųstas ne tik komiteto 
sekretoriams, bet ir visiems abiejų komitetų nariams. Štai taip 
Lietuvos institucijoms rūpi žmonėms aktualūs sveikatos klau
simai, jų teisė į tinkamą ir laiku teikiamą sveikatos priežiūrą.

Vasario 28 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė kartu su svei
katos apsaugos ministru LRT žurnalistės I. Makaraitytės ve
damoje laidoje diskutavo apie kovo 1 d. įsigaliosiantį mi
nistro įsakymą dėl prievartos gydytis tik pigiausiais vaistais. 
Ministras įrodinėjo, kad pigiausi vaistai yra tokie pat, kaip ir 
originalūs vaistai, skiriasi tik dėžutės ir tablečių spalva. Visiš
kai su jo pozicija nesutiko pacientų atstovė V. Augustinienė.

Vasario 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 
komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios darbo grupės narė 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Posėdyje nutarta siūlyti 
PSDT įrašyti iš Rezervinio vaistų sąrašo ambulatoriniam gy
dymui skiriamus vaistinius preparatus į A sąrašą: Nivoluma-
bum ir Cabozantinibum, skirtus inkstų vėžiui; Ibrutinibum, 
skirtą mantijos ląstelių limfomai; Vedolizumabum, skirtą Kro
no ligai; Venetoclaxum, skirtą lėtinei limfocitinei leukemijai; 
Decitabinum, skirtą ūminei mieloidinei leukemijai; į Centra
lizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių sąrašą vaistinį preparatą Ustekinumabum, skirtą 
Krono ligai gydyti; tikslinti Fluvastatinum, Simvastatinum, 
Atorvastatinum ir Rozuvastatinum skyrimo sąlygas; padidinti 
vaisto Trimetazidinum kompensavimo lygmenį iki 100 proc. 
ir palikti taikomą apribojimą „tik gydymui tęsti“; įrašyti į A 
sąrašą vaistinį preparatą Macitentanum (Opsumit), skirtą su
augusių pacientų, sergančių III PSO funkcinės klasės plaučių 
arterinei hipertenzijai gydyti, taikant skyrimo sąlygas; įrašyti 
vaistinį preparatą Ramucirumabum (Cyramza), skirtą suau
gusiesiems su diagnozuotu lokaliai išplitusiu arba metastaza
vusiu plokščiųjų nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiui gydyti, 
taikant skyrimo sąlygą; tikslinti akinių lęšių skyrimo sąlygas. 
Nepritarti plėsti insulino pompų skyrimo sąlygas, leidžiant 
jas skirti pacientams po inkstų transplantacijos. Kreiptis į Lie
tuvos endokrinologų draugiją ir paprašyti pateikti siūlymų, 
kaip būtų galima tikslinti insulino pompų skyrimo sąlygas, 
atsižvelgiant į tai, kad nepakanka PSDF biudžeto lėšų visų pa
cientų poreikiui patenkinti. Dėl diagnostinių juostelių skyrimo 
sąlygos tikslinimo nutarta panaikinti C sąrašo 17.4 papunktį, 
neribojant išrašymo termino 3 mėnesiams. Siūlyti PSDT įra
šyti į A sąrašą vaistą Dolutegravirum et Rilpavirinum ( Juluca), 
skirtą žmogaus imunodeficito viruso sukeltai ligai su tam tik
ra sutartimi. Taip pat svarstyta daug įvairių kitų klausimų, ku
rių aptarimas bus tęsiamas kituose komisijos posėdžiuose.

Kovo 7 d. Vilniuje, Socialinių mokslų kolegijoje vykusiuose mo
kymuose „Partnerių dalyvavimo galimybės Europos Sąjungos 
investicijų administravimo procese“ dalyvavo V. Augustinienė. 

 Mokymų metu buvo aptariamos pagrindinės temos – teori
nės partnerystės vystymo prielaidos ir praktiniai įrankiai bei 
prioritetų išsigryninimas ir aktualios analitinės medžiagos 
poreikio identifikavimas. Mokymų tikslai buvo tokie: supa
žindinti mokymų dalyvius su egzistuojančia partnerystės ES 
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Lietuvosdiabetoasociacija – 
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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investicijų administravimo procese patirtimi Lietuvoje, da
bartiniu status quo bei geraisiais ir blogaisiais partnerystės 
pavyzdžiais; suteikti teorinių partnerystės vystymo (inicia
vimo, įgyvendinimo, stiprinimo ir palaikymo) žinių; suteikti 
praktinių įrankių partnerystės vystymui; išgryninti prioritetus 
bei identifikuoti aktualios analitinės medžiagos poreikį. Mo
kymų metu buvo taikomas probleminis, į praktiką orientuotas 
temų dėstymas, diskusijos ir patirties dalybos, situacijų ana
lizė, remiamasi praktiniais pavyzdžiais, atliekama praktinė 
proceso simuliacija.

Kovo 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 
komisijos posėdis, kuriame svarstyti įvairūs klausimai dėl 
vaistinių preparatų, kurie neatitinka Vyriausybės nutarime 
nustatytų priemokos reikalavimų, įrašymo į kainyną būdai. 
Dėl vaistinio preparato insulino degludeko / insulino asparto 
(Ryzodeg), skirto suaugusiųjų, paauglių ir vaikų nuo 2 metų 
amžiaus cukriniam diabetui gydyti, nutarta kreiptis į pareiškėją 
ir pasiūlyti pateikti šio vaisto paraišką ne kaip sudėtinio vais
tinio preparato. Be to, nutarta, vadovaujantis Tvarkos aprašo 
28 punktu, siūlyti PSDT įrašyti į A sąrašą vaistinį preparatą 
Rosuvastatinum et Perindoprilum et Indapamidum (Roxiper), 
skirtą hipertenzinėms ligoms gydyti, taikant skyrimo sąlygą 
„skiriamas suaugusiųjų pirminei arterinei hipertenzijai gydy
ti“, jei yra nustatyta gydymo statinais indikacijų. Dėl vaistinio 
preparato Venetocalxum (Venclyxto), skirto lėtinei limfociti
nei leukemijai, nutarta kreiptis į gydytojų specialistų draugiją 
ir prašyti pateikti papildomos informacijos.

Kovo 8 d. „Philips“ delegacijos Lietuvoje vizito metu Nyderlandų 
ambasada Vilniuje organizavo diskusiją. „Philips“ kaip svei
katos technologijų kompanija yra įsipareigojusi gerinti žmo
nių gyvenimą, darydama pasaulį sveikesnį ir tvaresnį, taiky
dama naujoves. Kompanija yra pasiryžusi laikytis patikimo 
darbdavio ir partnerio tvarios ekonomikos plėtros ir inova
cijų stiprinimo srityje. „Investuok Lietuvoje“ atstovas pristatė 
Lietuvos potencialą, vystant inovatyvias technologijas Lietu
voje. Kalbėjo apie tai, kokios galimos bendradarbiavimo ga
limybės, valstybės vaidmuo jose; kaip „Investuok Lietuvoje“ 
prisideda prie bendradarbiavimo užtikrinimo; kokiais klau
simais įmonės gali kreiptis į „Investuok Lietuvoje“? „Startup 
Lithuania“ atstovai pristatė Lietuvos startuolių ekosistemą, 
biotechnologijų sektoriaus startuolius bei jų potencialą. Pa
sidalijo sėkmės istorijomis ir pristatė diskusijoje dalyvaujan
čius startuolius. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų cent
ro ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovai trumpai 
pristatė savo įstaigas, vystomas technologijas, susijusias su 
sveikatos priežiūros užtikrinimu. Aktyviai dalyvavo diskusi
joje apie Lietuvos sveikatos sistemos privalumus ir trūkumus. 
Buvo gvildenamos trys aktualios temos: senėjanti visuome
nė, priežiūros industralizavimas ir personalizavimas. Viena 
iš diskusijos temų buvo ekologiškas nusidėvėjusios medici
ninės įrangos panaudojimas. Aptarta, kokia praktika taiko
ma nusidėvėjusiai medicinos įrangai įstaigose, kaip ieškoma 
sprendimų sveikatingumui užtikrinti, prevencijai, diagnos

tikai, gydymui bei pacientų priežiūrai po hospitalizacijos. 
LR sveikatos apsaugos ministerijos atstovas pristatė Lietuvos 
sveikatos sistemą, veikiančias programas, planuojamus po
kyčius, atsižvelgiant į šias tematikas: sveika gyvensena, ligų 
prevencija, efektyvi diagnozė, gydymas, pacientų priežiūra 
po hospitalizacijos ir kitos. Diskusijoje dalyvavę svečiai buvo 
supažindinti su „WHO Lithuania’s Health profile 2017“. Pa
cientams atstovavusi LPOAT pirmininkė V. Augustinienė pasi
dalijo informacija apie Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos 
privalumus ir trūkumus, žvelgiant iš pacientų perspektyvos; 
kokios priemonės, kurios yra taikomos Lietuvoje, yra efek
tyvios, kurios ne; kokios priemonės galėtų būti taikomos pa
pildomai. Buvo diskutuojama „Innovating in the Healthcare 
continuum“ programų, kurias parengė „Phillips“, temomis. 
Aptarta, ką būtų panaudoti Lietuvoje.

Kovo 26 d. BNS agentūros, balandžio 5 d. DELFI portalo, balan
džio 8 d. „Žinių radijo“ žurnalistai teiravosi, kokia LPOAT 
nuomonė dėl Vyriausybės planų steigti valstybines vaistines. 
V. Augustinienė, atsakė, kad vaistinių Lietuvoje pakanka, 
pacientams svarbiausia, kad jose būtų visų reikiamų vaistų 
pasirinkimas. Be to, būtina, kad būtų sudarytos lygiavertės 
vaistinių konkuravimo sąlygos, tik tokiu atveju bus galima 
tikėtis sąžiningo vaistų kainų mažinimo.

Kovo 27 d. Vilniuje vyko LDA Valdybos posėdis. Jame aptarti pa
siruošimo Tarybos susirinkimui ir X suvažiavimui klausimai, 
patvirtinta 2019 m. mokymo stovyklų organizavimo tvarka. 
Tą pačią dieną vyko LDA tarybos susirinkimas, kuriame pa
teiktos ir patvirtintos 2018 m. veiklos ir finansinės ataskaitos, 
svarbūs pasiruošimo X suvažiavimui klausimai.

Kovo 27 d. Vilniuje vyko LDA X suvažiavimas. Jame pristatytos 
ir patvirtintos 2015–2018 m. veiklos ir finansinės ataskaitos. 
Apie pagrindines veiklos kryptis kalbėjo LDA prezidentė V. Au
gustinienė, gydymo klausimais informaciją suteikė vicepre
zidentė gydytoja endokrinologė O. Jurkauskienė, mokymo 
klausimais – valdybos narė, Plungės diabeto klubo pirmininkė 
A. Danylienė. Apie rajonų organizacijų veiklos aktualijas, iš
šūkius informacija dalijosi LDA viceprezidentė, Marijampolės 
klubo „Diabetikas ABC“ pirmininkė G. Naidzinavičienė ir 
valdybos narė, Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ pirmi
ninkė A. Dobilienė. Išklausyti suvažiavimo dalyvių pasisa
kymai, atsakyta į žmonėms rūpimus klausimus. Popietinėje 
suvažiavimo dalyje vyko LDA prezidento, revizijos komisijos 
rinkimai, patvirtinta nauja taryba. Į prezidentus buvo pasiū
lyta tik viena V. Augustinienės kandidatūra. Kiek vienas LDA 
kolektyvinis narys turi vieną balsą. Balsavime dalyvavo 37 
rajonų organizacijos. V. Augustinienė išrinkta LDA vadove 
3 metų kadencijai (35 balsai „už“, 1 – „prieš“, 1 balsavimo 
lapelis sugadintas). Pritarta Rezoliucijai dėl cuk ri niu dia be
tu sergančiųjų sveikatos priežiūros gerinimo. Iškart po suva
žiavimo įvykusiame naujai patvirtintos tarybos susirinkime 
prezidentės teikimu patvirtinta 9 narių valdyba (prezidentė 
V. Augustinienė, viceprezidentės: O. Jurkauskienė, G. Nai
dzinavičienė, A. Danylienė, nariai: A. Dobilienė, A. Sodonis, 
A. Šukys, I. Granatauskienė, J. Pivarauskas). Taip pat aptarti 
kiti svarbūs organizaciniai klausimai.
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Kovo 28 d. Vilniuje vyko finansų ministro 2019 m. sausio 23 d. 
įsakymu Nr. 1K20 sudaryto 2014–2020 m. Europos Sąjun
gos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komi
teto posėdžiai, kuriuose dalyvavo šio komiteto narė, LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė. Posėdžių metu informuota apie 
vertinimo rezultatus: Veiksmų programos pažangos ataskaita; 
Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių atas
kaita; Horizontalių prioritetų įgyvendinimo vertinimo rezul
tatų ataskaita; Sumanios specializacijos strategijos pažangos 
bei atnaujinimo pristatymas; Komunikacijos plano rezulta
tų pasiekimo pristatymas. Svarstyta ir balsuota dėl pasiūly
mo keisti 2019–2021 m. komunikacijos planą, Stebėsenos 
komiteto darbo reglamentą. Pristatytas Stebėsenos komiteto 
lankomumas. Diskutuota visais šiais klausimais.

Kovo 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame Ligų, vais
tinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompen
savimo komisijos posėdyje nutarta įrašyti į Rezervinį sąrašą 
šiuos vaistinius preparatus: Regorafenibą (Stivarga), skirtą ke
penų ląstelių karcinomai; Brentuksimabo vedotiną ( Adcetris), 
skirtą suaugusiesiems CD30+ odos T ląstelių limfoma (OTLL) 
sergantiems pacientams; Okrelizumabą ( Ocrevus), skirtą pir
minei progresuojančiai išsėtinei sklerozei gydyti; Pembroli-
zumabą (Keytruda), skirtą suaugusiesiems su diag no zuotu 
metastazavusiu plokščiųjų nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio 
pirmaeiliam gydymui. Nutarta siūlyti PSDT įrašyti į A sąrašą 
vaistinį preparatą Benralizumabą (Fasenra), skirtą astmai gy
dyti; Pasireotidą (Signifor LAR), skirtą akromegalijai ir hipofi
zinei Kušingo ligai gydyti. Taip pat nutarta tikslinti vaistinio 
preparato Rasagilino skyrimo sąlygą iš „skiria gydytojas neu
rologas pacientams, kurie serga ankstyvąja (nekomplikuota) 
Parkinsono liga“ į „skiria gydytojas neurologas, šeimos ar vi
daus ligų gydytojas pacientams, kurie serga ankstyvąja (ne
komplikuota) Parkinsono liga“. Taip pat svarstyti kiti aktualūs 
klausimai. Kompensuojant visus vaistus, taikomos įvairios  
sąlygos.

Kovo 29 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyvavo VšĮ Res
publikinės psichiatrinės ligoninės Stebėtojų tarybos posėdyje, 
kuriame rinktas Stebėtojų tarybos pirmininkas ir sekretorius, 
tvirtinta transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas 
ir darbo apmokėjimo sistema, pristatyta ir įvertinta metinė 
(2018 m.) veiklos ataskaita.

Balandžio 1 d. LRT žurnalistė teiravosi LPOAT pirmininkės nuo
monės dėl naujai perdaromos e. sveikatos sistemos. Pacien
tams svarbu, kad ta sistema veiktų, nebūtų švaistomos svei
katos biudžeto lėšos, mažiau būtų biurokratizmo reikiamoms 
pažymoms, vaistų receptams, siuntimams, duomenims apie 
pacientui atliktus tyrimus gauti.

Balandžio 4 d. LRT laidos „Klauskite daktaro“ žurnalistui išsamią 
informaciją apie hipoglikemijas, sergant cukriniu diabetu, su
teikė LDA vadovė V. Augustinienė.

Balandžio 4 d. LNK žurnalistė klausė LPOAT pirmininkės nuo
monės dėl Vyriausybės sprendimo taikyti prievartą psichinė
mis ligomis sergančiųjų gydymui. V. Augustinienė pasisako 

prieš bet kokią prievartą. Jos manymu, tik tokiu atveju prie
varta galbūt pasiteisintų, jei ligonio veiksmai keltų grėsmę 
savo paties ar aplinkinių žmonių gyvybei. Tačiau prievarta 
ligoniui negalima piktnaudžiauti.

Balandžio 9–10 d. Briuselyje, Europos Parlamente vyko XIII Eu
ropos pacientų teisių dienos minėjimas. Renginį organizavo 
Aktyvus piliečių tinklas (angl. Active Citizenship Network). 
Pagrindinės debatų temos buvo šios: piliečių lūkesčiai ir 
dėmesys e. sveikatai ir personalizuotai medicinai sveikatos 
sistemose. Renginyje LPOAT atstovavo pirmininkė V. Augus  
tinienė.

Balandžio 11 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vais
tinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensa
vimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios darbo grupės 
narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Posėdyje nutarta 
įvairių farmacijos kompanijų ir specialistų prašyti papildo
mos informacijos, nes dėl įvairių vaistinių preparatų įrašymo 
į kainyną kyla daug neaiškumų.

Balandžio 13–14 d. Briuselyje vyko Europos pacientų forumo 
(EPF) metinis generalinis susirinkimas ir Lyderystės susitiki
mas. LPOAT yra Europos pacientų forumo narė. Šiuose ren
giniuose dalyvavo pirmininkė V. Augustinienė. Metiniame 
generaliniame susirinkime patvirtintas paskutinio metinio 
generalinio susirinkimo, vykusio 2018 m., protokolas, EPF 
generalinė sekretorė N. Bedlington ir valdybos nariai patei
kė 2018 m. veiklos ataskaitą, buhalteris R. Ganescu – finan
sinę ir audito ataskaitas. Po diskusijų ataskaitos patvirtintos. 
E. Balestra pristatė kandidatus į EPF narius. Tikraisiais nariais 
tapo 3 naujos organizacijos ir viena – asocijuota nare. Iš 7 
kandidatų išrinkti 4 EPF valdybos nariai 2019–2021 m. ka
dencijai. Patvirtinti 2019 m. veiklos ir finansiniai planai. Ly
derystės susitikime buvo aptarta dabartinė politinė situacija 
ir galimi ateities scenarijai. Diskusijos vyko plenarinėse se
sijose ir darbo grupėse.

Balandžio 15 d. LDA prezidentė susitikime su Vilniaus miesto 
„Artrito“ klubo nariais dalijosi žiniomis apie cukrinio dia
beto aktualijas.

Balandžio 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vais
tinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensa
vimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios darbo grupės 
narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Posėdyje nutarta 
įrašyti vaistinį preparatą Mepolizumabą (Nucala), skirtą vai
kų astmai gydyti, į A sąrašą. Nuspręsta siūlymus išbraukti ar 
tikslinti tam tikrus TLK10AM kodus teikti svarstyti PSDT. 
Dėl daugelio svarstytų vaistinių preparatų įrašymo į kainyną 
kilo klausimų, todėl nutarta gauti papildomos informacijos.

Balandžio 18 d. Vilniuje vyko LPOAT Valdybos posėdis, per  kurį  
aptartos sveikatos apsaugos sistemos aktualijos, pasiruošimo 
metiniam ataskaitiniam LPOAT narių susirinkimui klausimai.

Balandžio 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos 
priežiūros įstaigų reitingavimo darbo grupės posėdis, ku
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riame pacientų nuomonę išsakė šios darbo grupės narė 
V. Augustinienė.

Balandžio 24 d. Vilniuje, LR STT vyko susitikimas, kuriame 
aptartos pacientams aktualios problemos ir STT kompe
tencijai priskirti sveikatos sistemos klausimai. Susitikime, 
be kitų pacientų organizacijų atstovų, dalyvavo ir LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė.

Balandžio 24 d. LDA vyko V. Augustinienės susitikimas su Vi
suomenės sveikatos asociacijos biurų vadove N. Tarvy
diene. Aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Balandžio 25 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, 
vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kom
pensavimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios dar
bo grupės narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Posė
dyje nutarta komisijos siūlymus išbraukti ar tikslinti tam 
tikrus TLK10AM kodus, teikti svarstyti PSDT. Kreiptis į 
VVKT ir prašyti pateikti informaciją, ar vaistinis preparatas 
insulinas degludekas / insulinas aspartas (Ryzodeg) gali 
būti priskirtas tarpusavyje keičiamų insulino preparatų 
grupei ir nustatyti ekvivalentines dozes. Kai bus gautas 
atsakymas iš VVKT, apie jį informuoti pareiškėją ir siūlyti 
teikti paraišką į kainyną. Jei VVKT informuos, kad insuli-
nas degludekas / insulinas aspartas negali būti priskirtas 
tarpusavyje keičiamų insulino preparatų grupei, klausi
mą toliau svarstyti komisijos posėdžiuose. Taip pat nutar
ta įrašyti vaistinį preparatą Midostauriną (Rydapt), skirtą 
suaugusiems pacientams, kurie serga naujai diagnozuota 
ūmine mieloidine leukemija (ŪML) ir kuriems nustatyta 
FLT3 mutacija (TLK10AM kodas C92.0) gydyti, į Rezer
vinį vaistų sąrašą (siūlomų įrašyti į Centralizuotai apmo
kamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemo
nių sąrašą). Dėl kitų įvairių vaistinių preparatų įtraukimo 
į kainyną laukiama papildomos informacijos.

Balandžio 30 d. Vilniuje vyko LPOAT visuotinis narių susi
rinkimas. Jame pristatytos ir patvirtintos 2018 m. veiklos 
ir finansinės ataskaitos, aptarti 2019 m. veiklos planai. 
Aptarta dabartinė sveikatos apsaugos sistemos situacija, 
problemos, su kuriomis susiduria įvairiomis ligomis ser
gantys žmonės, valdžios požiūris į sergančiuosius, tolesnė 
LPOAT pozicija. Aptarti veiklos organizaciniai klausimai.

Gegužės 2 d. Vilniuje, „Vaidilos“ teatre vyko Medicinos dar
buotojų dienos minėjimas, į jį pakviesti ir LPOAT atstovai.

Gegužės 8–12 d. vyksta seminarasstovykla LDA kolektyvinių 
narių vadovams „Cukrinis diabetas. Sergančiųjų teisės“ 
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre 
„Dainava“, (Maironio g. 22, Druskininkuose). Stovyklos 
vadovė – J. Šimonienė, Druskininkų diabeto klubo „Atgaja“ 
pirmininkė, vadovės padėjėja – J. Tamulaitienė, medicinos 
vadovė – slaugytoja diabetologė V. Karbočienė (Šiauliai).

Gegužės 10 d. Panevėžio sergančiųjų diabetu draugija „Viltis“ 
mini savo veiklos 30metį.

LAIKRAštIS 

91

19

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2019 metų antrajam pusmečiui!

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 – 0,77 Eur su pa što pri sta ty mu. Pre nu merata 
2019 metų antrajam pusmečiui – 1,53 Eur, priimama 
iki liepos 28 d. 

lietuvos diabeto asociacija
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1. Neįgaliųjų teisių gynimas Visus metus

2. Seminaras-stovykla LDA kolektyvinių narių vadovams 
(5 d. trukmė, planuojama 15 dalyvių)

Druskininkai 
Gegužės 8–12 d.

3. Respublikinė konferencija Vilniuje (organizuoja LDA)
„Šeima ir diabetas“, skirta Pasaulinei diabeto dienai (planuojama apie 
200 dalyvių)

Vilnius
Lapkričio 14 d.

4. LDA mokykla
Gyd. endokrinologė O. Jurkauskienė (antradieniais 12.00–14.00 val.)
Slaugytoja diabetologė J. Uleckienė (ketvirtadieniais 14.00–16.00 val.)

Vilnius
Visus metus 

5. Suaugusių žmonių, sergančių II tipo diabetu, mokymo stovykla
(7 d. trukmė, 1 stovykla, 15 dalyvių)

Druskininkai
Birželio 10–16 d.

6. Vaikų ir jaunuolių bei suaugusiųjų, sergančių I tipo diabetu, mokymo 
stovykla (7 d. trukmė, 1 stovykla, 15 dalyvių, 14–30 m. amžiaus)

Druskininkai
Liepos 15–21 d.

7. Mokymo seminarai „Gera cukrinio diabeto kontrolė –  komplikacijų 
prevencija“ rajonų diabeto klubuose, bendrijose, draugijose 
(2  seminarai, 1 d. trukmės, po 100 dalyvių)

Birželio 5 d., Marijampolė
Birželio 14 d., Plungė 

8. Žygis dviračiais Druskininkų savivaldybėje, 1 d. trukmė (40 dalyvių). Druskininkai
Rugpjūtis 

9. Sporto renginys – varžybos „Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“ 
(60 dalyvių)

Rokiškis
Rugsėjis 

10. Laikraštis „Diabetas“ Vasaris, Nr. 1.101; gegužė, Nr. 2.102; r ugpjū
tis, Nr. 3.103; lapkritis, Nr. 4.104

11. Dalyvavimas
seminaruose, konferencijose, organizuojamose diabeto klubuose, 
 bendrijose, draugijose, mokymo stovyklose

Visus metus 

12. Ryšiai su valdžios institucijomis Visus metus 

13. Lietuvos diabeto asociacijos Tarybos ir Valdybos susirinkimai 
( pagal  Įstatus)

Kovas, rugsėjis
Kovas, rugsėjis, gruodis 

14. Lietuvos diabeto asociacijos X suvažiavimas (pagal Įstatus) Kovo 27 d.

15. EASD konferencija, 2 dalyviai Barselona, Ispanija
Rugsėjo 13–20 d.

16. TDF kongresas, 2  dalyviai Busanas, Pietų Korėja
Gruodžio 2–6 d.

17. TDF Europos regiono Jaunųjų lyderių stovykla, 1 dalyvis Dogancili Village, Turkija
Liepos 7–13 d.

Lietuvos diabeto asociacijos  
2019 m. planuojami renginiai  
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LDA vienija 54 diabeto klubus, iš jų tik 24 atliko didelį pro
filaktinį darbą – aiškino savo krašto gyventojų gliukozės kiekio 
duomenis, surinko kitus rodiklius pagal Tarptautinės diabeto 
federacijos programą.

Vykdant prevencinį tyrimą, buvo renkama informacija apie 
gyventojų kūno svorį, ūgį, amžių, cukrinio diabeto ligos pavel
dėjimą ir gliukozės kiekio kraujyje rodiklius. Analizės tikslas – 
įvertinti antsvorį ir nutukimą, padidėjusią glikemiją ir paveldė
jimą pagal regionus. Šie duomenys buvo reikalingi kūno masės 
indeksui (KMI) apskaičiuoti. Asmenys, kurių KMI yra 25 kg/m2 
arba didesnis, buvo laikomi turinčiais antsvorį, asmenys, kurių 
KMI – 30 kg/m2 arba didesnis, – nutukusiais. Skaičiuota atskirai 
pagal pateiktus klubų sąrašus, atskirai vyrus ir moteris, skirstant 
juos pagal amžių – jaunesni ir vyresni negu 40 metų asmenys.

Suskaičiavus 14 klubų duomenis, ištirti 2596 asmenų duo
menys, iš jų 1948 buvo moterys. Nustatyta, kad asmenų, vy
resnių nei 40 metų, grupėje net 670 atvejų antsvoris siekia 34,4 
proc., o 530 atvejų nutukimas – 27,2 proc.

250 moterų (12,8 proc.) gliukozės kiekis padidėjęs, nusta
tyti 233 paveldėjimo atvejai (12 proc.). 1,8 proc. moterų, jau
nesnių nei 40 metų, turi antsvorį ir yra nutukusios, padidėjęs 
gliukozės kiekis 6 tyrimo dalyvėms (0,3 proc.), 10 paveldėjimo 
atvejų (0,5 proc.).

Tyrime dalyvavo 648 vyrai. 198 tiriamiesiems, vyresniems 
nei 40 metų, nustatytas antsvoris – 30,5 proc., 152 vyrams – 
nutukimas, t. y. 23,5 proc. 92 vyrams (14,2 proc.) nustatytas 
didesnis gliukozės kiekis, 61 paveldėjimo atvejis (9,4 proc.). 
18 tirtų vyrų, jaunesnių nei 40 metų, rastas antsvoris (2,8 proc.), 
8 – nutukę (1,2 proc.). Didesnė glikemija nustatyta vienam ty
rimo dalyviui (0,15 proc.).

Atliktų tyrimų skaičius rodo ir diabeto klubų vadovų akty
vumą, nuoširdumą, norą padėti, siekiant laiku nustatyti cukrinį 
diabetą. Deja, daugiau negu pusė klubų nepateikė tirtų žmo
nių sąrašų. Reikia manyti, kad nevykdė ir akcijos. Argi jiems 
tai nerūpi? Juk taip svarbu, kuo anksčiau pastebėti gliukozės 
svyravimo rodiklius, kol dar nėra komplikacijų.

Norisi palinkėti Lietuvos krašto žmonėms: jeigu esate su
manesni, stipresni – būkite ir dvasingesni. Nereikalaukite atly
gio, burkite į bendrijas vieno likimo žmones. Jūs galite vienas 
kitam padėti, patarti, kaip valdyti šia sunkią ligą. Jūs vienas ki
tam galite daug reikšti. 

Labai svarbu, kad klubuose, diabeto mokyklose arba  einant 
pas gydytoją dalyvautų ir kiti šeimos nariai. Vienos šeimos nario 
diabetas – tai visos šeimos rūpestis. Jie valgo prie vieno stalo, 
gali stebėti, ką ir kiek sergantysis valgo. Žmona, jeigu ji dalyva
vo mokymuose, gali patiekti vyrui tokią porciją, kokią apskai
čiavo slaugytoja diabetologė.

Per LDA ataskaitinį suvažiavimą pietų metu pastebėjau, kad 
žmonės visai neturi žinių, kaip suskaičiuoti suvalgytų ang lia
van denių vienetų kiekį. Kitą dieną atvyko kelios moterys, no
rėdamos suprasti maisto kiekio svarbą, siekdamos geranoriškai 
suprasti, kaip padėti vyrams maitintis. Jos siekė sužinoti, kaip 
reikia vertinti angliavandenių vienetų skaičių, kas turi būti por
cijoje ir kokia turi būti porcija, kad vyras jaustų sotumą, o gli
kemija išliktų normali.

Siekiant sumažinti antsvorį, svarbu mitybos ir fizinio akty
vumo režimas. Fizinis aktyvumas duoda rezultatų tada, kai jis 
yra reguliarus. Perkant maistą, visada reikia stengtis rinktis kuo 
liesesnius ir mažiau kalorijų turinčius maisto produktus.

Linkiu stiprybės – lengviau išgyventi likimą kartu.
ŽMOGUI REIKIA ŽMOGAUS!

Pasitikdama Pasaulinę diabeto dieną, 
Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) 
 prezidentė Vida Augustinienė kviečia 
visus diabetu sergančiųjų klubus aktyviai 
dalyvauti akcijoje ir atlikti gliukozės kiekio 
kraujyje tyrimus, kurie padėtų nustatyti 
ankstyvą cukrinio diabeto ligą.

Juzefa Uleckienė, 
Slaugytoja diabetologė

K.
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esame vieno likimo – 
padėkime vienas kitam
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Stovyklos vyks šiomis dienomis:

BIRžeLį–LIepą

 birželio 4–22 d. – stovykla vaikams, sergantiems cukriniu diabetu (iki 12 metų su vienu iš tėvų).
birželio 25 d.–liepos 13 d. – stovykla vaikams, sergantiems cukriniu diabetu  

(iki 12 metų su  vienu iš tėvų).

LIepą–RugpJūtį

liepos 16 d.–rugpjūčio 3 d. – stovykla paaugliams.
rugpjūčio 6–24 d. – mišri stovykla:

• stovykla paaugliams.
• stovykla vaikams, sergantiems cukriniu diabetu (iki 12 metų su vienu iš tėvų).

Stovyklų metu atvykusių vaikų laukia įvairūs užsiėmimai:
• praktiniai ir teoriniai cukrinio diabeto mokymai;

 • sporto ir žaidimų šventės;  • ekskursijos; • vakaronės ir kt.

Reabilitacinio gydymo metu vienam iš tėvų išduodamas nedarbingumo lapelis, 
jeigu vaiko amžius yra 0–6 metai.

Vieta: J. Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno rajonas, Lietuva.
Daugiau informacijos tel.: (8 37) 569 338, (8 37) 569 296

2019metųcukriniudiabetu 
sergančiųvaikųreabilitaciniogydymo 

vasarosstovyklųplanas
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės vaikų ligų klinikos

Vaikų reabilitacijos skyriuje „Žibutė“ 
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Neretai tenka girdėti kalbant, kad šiais metais jau per vėlu 
skiepytis nuo erkinio encefalito, nes vasara jau įsibėgėjo 

ir imunitetas jau nebesuspės susidaryti. Todėl nusprendžiama 
skiepytis kitais metais, tikintis spėti tai padaryti laiku, iki erkių 
sezono pradžios. Ar galima tokį svarbų darbą atidėti dar metus? 

Laikraščio „Diabetas“ skaitytojams pataria Vilniaus univer
siteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centro gydytoja 
infektologė Daiva Radzišauskienė.

Erkinis encefalitas – tai centrinės nervų sistemos uždegiminė 
liga, kurią sukelia erkinio encefalito virusas. Žmogus užsikrečia 
įsisegus infekuotai erkei, rečiau vartodamas nepasterizuotą kar
vių, ožkų pieną ar jo produktus. Erkės tampa aktyvios ankstyvą 
pavasarį tik nutirpus sniegui.

Europoje didžiausias sergamumas erkiniu encefalitu nustato
mas Lietuvoje. Pirmieji erkinio encefalito atvejai nustatomi ba
landžio mėnesį. Daugiausiai susirgimų būną vasaros pabaigoje 
ir rugsėjo, spalio mėnesiais. 

Liga gali pasireikšti labai įvairiai: karščiavimu, galvos skausmu, 
eisenos, koordinacijos sutrikimu, galūnių paralyžiais, traukuliais, 
sąmonės sutrikimu. Persirgus erkiniu encefalitu trečdaliui stebi
mi liekamieji reiškiniai: galvos skausmas, svaigimas, paralyžiai, 

koordinacijos, judesių sutrikimai, atminties susilpnėjimas ir kt. 
Vaikams būdinga lengvesnė ligos eiga nei vyresniems suaugu
siesiems. Tačiau liekamieji reiškiniai galimi ir vaikams. Europoje 
atlikto tyrimo metu nustatyta, kad 6 proc. vaikų būna sunkiau 
mokytis, 12 proc. sutrinka pažintinės funkcijos, pavyzdžiui, suvo
kimo, 1,8 proc. pasireiškia dalinis galūnių paralyžius, traukuliai.

Specifinio gydymo nuo erkinio encefalito nėra. Šios sunkios 
gyvybei pavojingos ligos galima išvengti, nes yra veiksmingi ir 
saugūs skiepai. Geriausias laikas skiepytis yra prieš erkių aktyvu
mo sezoną – žiemą, ankstyvą pavasarį. Jeigu to nespėjote pada
ryti, galima skiepytis ir vasarą pagal greitesnę skiepijimo schemą. 
Tada imunitetas susidaro per keletą savaičių. Greitesnė skiepi
jimo schema skiriama ir vaikams, ir suaugusiesiems. Vaikus ga
lima skiepyti nuo vienerių metų amžiaus. Lietuvoje yra dviejų 
gamintojų vakcinos nuo erkinio encefalito. Skiepijantis greituoju 
būdu, vieno gamintojo skiriama trys vakcinos dozės, kito – dvi 
dozės. Pasikonsultuokite su gydytoju specialistu, kurią schemą 
taikant ir kada skiepytis.

Skiepytis nuo erkinio encefalito dar nevėlu! 
Europos ekspertų rekomendacijomis, esant tokiam dideliam 

sergamumui, Lietuvoje turėtų pasiskiepyti visi gyventojai.

kada skiepytis nuo 
erkinio encefalito?

Sergantieji cukriniu diabetu daugeliu infekcinių 
ligų serga dažniau ir sunkesnėmis formomis. 
Jiems dažniau išsivysto sunkios gyvybei pavojingos 
komplikacijos. Ypač pavojinga sergantiems cukriniu 
diabetu yra pneumokokinė infekcija. 

Infekcinių ligų gydytoja dr. Daiva Radzišauskienė
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 

klinikų Infekcinių ligų centras

Man visi čia sakė, kad esu tik svečias…
Ir lelijos žiedas, ir laukų gėlė,
Žemės balti sodai, žemės pievos plačios – 
Tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė.

/B. Brazdžionis/

Dėl ilgametės Pagėgių savivaldybės diabeto klubo 
„Rambynas“ pirmininkės LAIMOS JUCIENĖS 
mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir visus arti-
muosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė. 

Lietuvos diabeto asociacija
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Labai svarbu žinoti, kad nėštumas turi būti planuotas, jam turi 
būti pasiruošta psichologiškai ir pasiekus gerus sveikatos ro

diklius. Šiais klausimais reikia konsultuotis su šeimos gydytoju,  
endokrinologu, slaugytoja diabetologe (diabeto mokytoja) ir 
akušeriu ginekologu. 

Kokius tyrimus rekomenduojama atlikti pas šeimos 
gydytoją?
• Dėl skydliaukės funkcijos įvertinimo – tireotropinio hormo

no tyrimas (TTH).
• Dėl lipidų apykaitos sutrikimo – lipidograma (bendrasis 

cholesterolis, trigliceridas, MTL cholesterolis, DTL choleste  
rolis). 

• Dėl glikemijos kontrolės – glikuoto hemoglobino (HbA1c) 
tyrimas.

• Paprašyti siuntimo endokrinologo konsultacijai dėl autoimu
ninio tiroidito, skydliaukės mazgų.

• Eletrokardiograma (EKG) – dėl išeminės širdies ligos.
• Pamatuoti kraujospūdį (AKS).
• Peržiūrėti vartojamus vaistus.
• Atlikti tyrimus dėl lėtinių diabeto komplikacijų: 

1) dėl inkstų pakenkimo (diabetinės nefropatijos) – kreati
nino tyrimą serume, apskaičiuoti glomerulų filtracijos greitį 
(aGFG) dėl lėtinės inkstų ligos, albumino kreatinino santykį 
vienkartiniame šlapime dėl albuminurijos, esant ryškesnių 
pakitimų (aGFG < 45 ml/min./1,73 m2, kreatininas serume 
> 175 mmol/l, makroalbuminurija), pasiteirauti dėl siunti
mo pas nefrologą. 
2) dėl akių dugno pakenkimo (diabetinės retinopatijos) – 
siuntimas pas oftalmologą.

• Paprašyti siuntimo slaugytojos diabetologės konsultacijai dėl 
mitybos, glikemijos kontrolės, hipoglikemijų.
Planuojant nėštumą, rekomenduojama pasikonsultuoti pas 

tretinio lygio endokrinologą. Atvykstant į konsultaciją turėti šei
mos gydytojo siuntimą su atliktais tyrimais, glikemijos kontro
lės dienyną su glikemijos 7 matavimais (prieš valgius, 1 ir 2 val. 
po valgio, prieš miegą, nors vieną matavimą naktį 3 val.), jeigu 
glikemija matuojama nuolatiniu glikemijos stebėjimo jutikliu, 
turėti duomenis.

Ko tikėtis per endokrinologo konsultaciją?
Endokrinologas įvertins glikemijos kontrolę, išsiaiškins, ar 

nėra nejuntamų hipoglikemijų, peržiūrės gydymą insulinu, pri
reikus koreguos gydymą ar pakeis insulinus. Jeigu sergate II tipo 
cukriniu diabetu, skirs insuliną. Jeigu jūsų liga blogai kontro
liuojama, galbūt jums būtina poodinė insulino pompa su ar be 
nuolatinio glikemijos stebėjimo jutiklio (NGMJ), planuojant nėš
tumą iki 1 metų (endokrinologų konsiliumas). Be viso to, medi
kas aptars siektinos glikemijos kontrolės tikslus, įvertins lėtines 
diabeto komplikacijas, jų sunkumą, papasakos apie cukrinio 
diabeto komplikacijų įtaką nėštumui ir nėštumo įtaką kompli
kacijoms. Jeigu jums nustatyta proliferacinė diabetinė retinopa
tija, privalėsite pasikonsultuoti su oftalmologu dėl akių dugno 
lazerio koaguliacijos. 

Endokrinologas taip pat aptars glikemijos kontrolės įtaką nėš
tumui, vaisiui, naujagimiui, atliks ATPO tyrimą, jeigu nebuvo at
liktas anksčiau, ir įvertins, ar nėra lėtinio autoimuninio tiroidito, 
padarys skydliaukės sonoskopiją dėl mazgų ir esant piktybiškumo 
požymiams atliks aspiracinę punkcinę biopsiją dėl mazgo cito
loginio ištyrimo. Jeigu mazgas – piktybinis, bus rekomenduota 
atlikti skydliaukės pašalinimo operaciją iki pastojimo. Jeigu tai 
nepadaroma, operuoti galima antrą nėštumo trimestrą. Gydytojas 
skatins laikytis sveikos gyvensenos, mitybos ir higienos principų, 
nerūkyti, nevartoti alkoholio, būti fiziškai aktyviai (150 min. per 
savaitę užsiimti vidutinio intensyvumo fizine veikla). 

Padidėjęs gliukozės kiekis ankstyvu nėštumo laikotarpiu 
(iki 5–8 sav.) sukelia struktūrinius embriono pakitimus. Todėl 
labai svarbu, kad glikemija prieš pastojant būtų gerai kontro
liuojama.

Siektina glikemija

Glikemija nevalgius ≤ 5,3 mmol/l

1 val. po valgio ≤ 7,8 mmol/l

2 val. po valgio ≤ 6,7 mmol/l

Prieš miegą 5,5–5,9 mmol/l

Glikuotas hemoglobinas 
(HbA1c)

≤ 6,5 proc.

Cukrinis diabetas 
ir nėštumas

Cukrinis diabetas – dažniausia endokrininė patologija, 
komplikuojanti nėštumą. Žmonių, sergančių cukriniu 
diabetu, daugėja, todėl auga ir šia liga sergančių  nėščiųjų 
skaičius. I ir II tipo cukrinis diabetas, nustatytas iki 
pastojimo, vadinamas pregestaciniu diabetu, tačiau 
diabetas gali būti diagnozuojamas ir laukiantis. 

Gydytoja endokrinologė Gintarė Naskauskienė
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 

Endokrinologijos centras
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Priežiūra nėštumo laikotarpiu
I ir II tipo cukriniu diabetu serganti moteris turi būti konsultuo

jama ir prižiūrima tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose.

Ko tikėtis endokrinologo konsultacijos metu?
• Glikemijos kontrolės įvertinimo.
• Skydliaukės funkcijos įvertinimo (turėti TTH tyrimo rezulta

tą).
• Cukrinio diabeto gydymo peržiūrėjimo.
• Diabeto komplikacijų įvertinimo ir siuntimo pas specialistus, 

jeigu tai nebuvo padaryta planuojant nėštumą.
• Siuntimo pas slaugytoją diabetologę.
• Vartojamų vaistų peržiūros. 
• Siuntimo į endokrinologijos skyrių.

Ko tikėtis per slaugytojos diabetologės konsultaciją?
• Mitybos rekomendacijų.
• Kilokalorijų poreikio apskaičiavimo nėštumo laikotar

piams.
• Insulino dozės titravimo pagal glikemijas prieš valgį, anglia

vandenius maiste ir buvusios dienos glikemijas 1 ir 2 val. po 
valgio pamokos.

• Hipoglikemijos atpažinimo, pagalbos ir prevencijos pamo
kos.

• Kasdienės glikemijos savikontrolės pamokos.

Kaip dažnai konsultuoja endokrinologas nėštumo metu?
• Kas 4 sav.  pirmą nėštumo trimestrą (prireikus – ir dažniau).
• Kas 2 sav. antrą ir trečią trimestrą iki 36 sav. (prireikus – ir 

dažniau).
• Kas 1 sav. po 36 sav. iki gimdymo.

Kada siunčiama į endokrinologijos skyrių?
• Tik nustačius nėštumą. 
• 24 nėštumo savaitę.

Kada siunčiama į nėštumo patologijos skyrių?
• 34 nėštumo savaitę.

Viso nėštumo laikotarpiu svarbi gera diabeto ir gretutinių ligų 
kontrolė. Glikemijos kontrolė tokia pati, kaip ir planuojant nėš
tumą, tik dėl nėštumo metu eritrocitų kinetinių pokyčių, maža
kraujystės ir fiziologinių glikemijos pokyčių, nuo antrojo trimestro 
rekomenduojama glikuotą hemoglobiną (HbA1c) tirti kas 1 mėn. 
ir palaikyti 6,0–6,5 proc., be sunkių hipoglikemijų.

Ankstyvą nėštumo laikotarpį padidėja jautrumas insulinui, 
todėl reikia mažesnių insulino dozių, o nuo 16 nėštumo savaitės 
didėja atsparumas insulinui, todėl didėja insulino dozės.

Rekomenduojama orientacinė insulino dozė pagal nėštu
mo savaitę:

Nėštumo trukmė Insulino dozė

• 1–18 sav. • 0,5–0,7 VV/kg

• 18–26 sav. • 0,7–0,8 VV/kg

• 26–36 sav. • 0,8–0,9 VV/kg

• > 36 sav.   • 1 VV/kg

Ne tik gliukozė, bet ir ketonai praeina per placentą ir neigia
mai veikia vaisiaus vystymosi raidą, todėl kiekvieno apsilanky
mo pas gydytoją metu reikia tirti šlapimą dėl ketonų. Rekomen
duojama nusipirkti ketonus matuojančias diagnostines juosteles 
ir pasimatuoti, esant stresinei būklei, infekciniam susirgimui ar 
pablogėjus bendrai savijautai. Tai padėtų išvengti sunkios dia
beto komplikacijos – diabetinės ketoacidozės, dėl kurios gali 
žūti vaisius.

Svorio prieaugis labai aktualus II tipo diabetu sergančioms 
moterims, nes jos dažnai turi viršsvorį arba nutukimą. Kalorijų 
poreikis dienos metu skaičiuojamas pagal kūno masės indeksą 
(KMI) iki nėštumo ir nėštumo trimestrą. Per didelis svorio prieau
gis lemia vaisiaus per didelį augimą, moteriai sunkią komplikaci
ją – preeklamsiją, todėl pagal KMI iki nėštumo apskaičiuojamas 
rekomenduojamas svorio prieaugis per nėštumą.

KMI < 30 kg/m2 KMI > 30 kg/m2

6,9–11,4 kg per nėštumą 4,5–9,0 kg per nėštumą

Slaugytoja diabetologė padeda suskaičiuoti kilokalorijų kiekį 
per dieną pagal KMI iki nėštumo.

KMI (kg/m2) prieš 
 nėštumą

Individualus  kilokalorijų (kcal) 
kiekis  kilogramui per dieną

• < 18,5        • 36–40 kcal/kg 

• 18,5–24,9 • 30 kcal/kg 

• > 25 • 22–25 kcal/kg 

• > 40           • 12–14 kcal/kg 

Didėjant nėštumui, nuo antro trečdalio prie apskaičiuotų 
kalorijų pridedama 340 kcal per dieną, nuo trečio trečdalio – 
452 kcal per dieną. Jeigu nėštumas yra daugiavaisis, kiekvienam 
papildomam vaisiui pridedama 300 kcal per dieną.  

Iš apskaičiuoto kalorijų kiekio 33–40 proc. turi sudaryti ang
lia vandeniai, 20 proc. – baltymai, 40 proc. – riebalai. Angliavan
denių dienos racione turėtų būti ne mažiau nei 175 g, o balty
mų – ne mažiau nei 81 g per dieną.

Kokie vaistai turi būti nutraukti nedelsiant, jei tai nebuvo 
padaryta iki pastojimo?

Kraujospūdį reguliuojantys:
• angiotenzino receptorių agonistai (ARB: olmesartanas 

ir kt.).
• angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (AKF: 

perindoprilis, ramiprilis ir kt.).
• beta adrenoblokatoriai (BAB: metoprololis, atenololis 

ir kt.).
Lipidų apykaitą reguliuojantys:

• statinai (pvz., atorvastatinas ir kt.).

Saugus kraujospūdį mažinantis vaistas:
• Metildopa.
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Koks siektinas kraujospūdis nėštumo metu? 
• 120–160/80–105 mm Hg. 
• Jei nėštumo metu 3 kartus AKS ≥ 140/90 mmHg, skiriami 

saugūs kraujospūdį mažinantys vaistai.

Kokia turi būti skydliaukės funkcija nėštumo metu?

Pirmą trimestrą 
TTH 

Antrą trimestrą 
TTH 

Trečią trimestrą 
TTH 

< 2,5 mU/l < 3,0 mU/l < 3,0 mU/l

Jeigu ATPO buvo teigiamas, TTH rekomenduojama tirti kas 
4 savaites.

Nėštumo metu TTH gali būti < 0,1 mU/l, tokiais atvejais 
reikia atlikti papildomus tyrimus, kad galėtume įsitikinti, ar tai 
normalus fiziologinis pakitimas nėštumo metu, ar skydliaukės 
funkcijos sutrikimas – tireotoksikozė. Papildomi tyrimai: laisvas 
tiroksinas (LT4) ir laisvas trijodtironinas (LT3).

Gimdymas
Gimdyti rekomenduojama tretinio lygio sveikatos priežiūros 

įstaigoje, kurioje yra centralizuota pagalba. Dėl nėštumo užbai
gimo termino ir būdo, įvertinę diabeto kontrolę, nėščiosios ir 
vaisiaus būklę, sprendžia akušeriai ginekologai.

Dėl geresnės glikemijos kontrolės ir padidėjusios hipoglike
mijos rizikos gimdymo metu insulinas skiriamas į veną. Glike
mija matuojama kas 1–2 valandas.

Po gimdymo, užgimus placentai, 30–50 proc. sumažėja in
sulino poreikis, todėl būtina sumažinti insulino bazę per pusę, 
o greito veikimo insulino boliusus leistis pagal glikemijas prieš 
valgius, suvalgomą angliavandenių kiekį. 

Po 1–2 sav. insulino dozė turi būti tokia, kokia buvo iki pa
s tojant. 

Nereikia pamiršti, kad žindymas atitinka fizinį krūvį, todėl 
didėja hipoglikemijos rizika. Rekomenduojama pasimatuoti 
glikemijas prieš žindant ir po žindymo, kad galima būtų suskai
čiuoti jautrumą insulinui.

Po gimdymo per metus rekomenduojama pasikonsultuoti 
su oftalmologu dėl akių dugno būklės, diabetinės retinopatijos 
progresavimo.

Po gimdymo praėjus 3–6 mėn. atlikti TTH tyrimą dėl skyd
liaukės disfunkcijos.

Planuotas nėštumas, gera glikemijos kontrolė prieš pastojant 
ir per visą nėštumą, tinkamas svorio prieaugis leidžia tikėtis gerų 
nėštumo ir gimdymo rezultatų.

Neretai yra manoma, kad aukštesnis kraujospūdis ir padidėjęs 
cholesterolio kiekis kraujyje yra savaime suprantamas tarp vyresnio 
amžiaus žmonių. Tačiau gydytojai yra linkę teigti, kad sveikatos 
ir kraujo rodiklių normos nuo amžiaus nepriklauso. Norint jaustis 
gerai, svarbu rūpintis savo sveikata, nepriklausomai nuo to, kiek 
metų yra parašyta Jūsų pase, teigia „Antėja laboratorijos“ direktorė 
medicinai, laboratorinės medicinos gydytoja Dangira Babenskienė.

Kodėl reikia atlikti kraujo tyrimus?
Kiekvieno žmogaus organizme nuolat vyksta nepertraukia

mi procesai. Jų metu į kraują yra išskiriamos tam tikros medžia
gos, o kraujo tyrimai padeda sužinoti, ar šių medžiagų kiekis 
normalus. Jeigu jų kiekis patenka į normos ribas, galime būti 

ramūs, kad esame sveiki, tačiau jeigu yra nuokrypių – reikėtų 
susirūpinti savo sveikata, nes pirmųjų ligos požymių atsiranda 
kraujyje. Net ir nejaučiant jokių simptomų, kraujo tyrimai gali 
išduoti apie įvairių ligų pradžią. 

senjorų sveikata 
ir kraujo tyrimai
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Kokius tyrimus rekomenduojame atlikti?

Kadangi organizme vykstantys procesai yra susiję tarpusa-
vyje, reikia stebėti visų organizmo sistemų veiklą. 

Anemija nustatoma maždaug 80 proc. senyvo amžiaus pa
cien tų. Dažniausios senyvo amžiaus pacientų anemijos prie
žastys yra lėtinės ligos ir geležies trūkumas. Anemija senjorams 
taip pat gali būti ir dėl vitamino B12 ir folio rūgšties nepakan
kamumo. Ši liga taip pat gali atsirasti dėl nepilnavertės arba 
sutrikusios mitybos ir dėl slapto kraujavimo iš virškinamojo 
trakto. Norint įvertinti anemijos riziką, kartą per metus reko-
menduojama atlikti bendro kraujo, vitamino B12, feritino ir 
folio rūgšties kraujo tyrimus.

Ne mažiau svarbus yra kalio kiekis organizme, nes jis da
lyvauja angliavandenių apykaitoje ir konvertuoja gliukozę į 
glikogeną, kuris yra saugomas kepenyse ateityje. Kalis taip pat 
yra labai svarbus normaliam širdies darbui, nes esant jo trūku
mui arba pertekliui sutrinka širdies ritmas, pagausėja prakaita
vimas. Norint išlaikyti tinkamą kalio kiekį organizme, tam rei
kalingas magnis, todėl senjorams yra labai svarbu sekti kalio 
ir magnio kiekį organizme – atlikti kraujo tyrimus bent jau 2 
kartus per metus.

Kepenys yra organas, kurio senėjimo procesas nepaliečia 
arba paliečia itin nežymiai, palyginti su kitomis organų sistemo
mis. Nustatyta, kad nėra kepenų ligų, būdingų senyvo amžiaus 
žmonėms. Tačiau vyresnio amžiaus pacientų kepenų ligų kli
nikinė eiga ir gydymas gali skirtis nuo jaunesnių suaugusiųjų. 
Kadangi kepenų tūris vyresniame amžiuje laipsniškai mažėja, 
svarbu stebėti šio organo funkciją. Pagrindiniai kraujo tyrimai, 
kuriuos rekomenduojama atlikti yra alanininė aminotransfera
zė (ALT), asparagininė aminotransferazė (AST), gamaglutamil
transferazė (GGT), šarminė fosfatazė (ALP), bendras bilirubinas, 
tiesioginis bilirubinas ir netiesioginis bilirubinas. Šiuos tyrimus 
rekomenduojama atlikti 1 kartą per metus, vartojant vaistus – 
bent 2 kartus per metus.

Skydliaukė yra liauka, esanti kaklinėje dalyje, reguliuojan
ti daugelį organizmo funkcijų. Skydliaukės sutrikimai dažniau 
būna vyresnio amžiaus žmonėms (ypač vyresnėms moterims). 
Dažniausiai jie pasireiškia tokiais simptomais kaip nuovargis, 
silpnumas, orientacijos sutrikimai. Norint nustatyti, ar ši liauka 
funkcionuoja tinkamai, rekomenduojama atlikti skydliaukės 
hormonų tyrimus (tirotropinis hormonas TTH, laisvas tiroksi-
nas FT4, laisvas tri jod tironinas FT3, antikūnai prieš skydliau-
kės peroksidazę aTPO). Juos rekomenduojama atlikti bent 
kartą per metus. 

Inkstų funkcija (pašalinti atliekas iš organizmo) su amžiumi 
mažėja. Tai vyksta dėl nefronų praradimo. Kadangi amžiaus po
veikis inkstų funkcijai yra ryškus, svarbu žinoti inkstų rodiklių 
normas, nes daugelis senjorų vartojamų vaistų išsiskiria per šį 
organą. Todėl bet koks inkstų funkcijos nepakankamumo laips

nis gali reikšti, kad vaistai ilgiau išlieka kraujyje ir turi neigiamą 
poveikį organizmui. Pagrindiniai kraujo tyrimai, kurie padeda 
įvertinti inkstų funkciją, yra glomerulų filtracijos greitis, albu-
minas, bendras baltymas, kreatininas, šlapalas, kalis ir ben-
dras šlapimo tyrimas. Šiuos tyrimus rekomenduojama atlikti 
1–2 kartus per metus. 

Cholesterolio kiekiui daro įtaką mityba, jis linkęs didėti su 
amžiumi. Aukštas cholesterolio kiekis yra pagrindinė priežas
tis, kodėl žmonės serga širdies ir kraujagyslių ligomis, kodėl 
juos ištinka insultai. Tačiau gerai yra tai, kad aukštą choles
terolio kiekį galima reguliuoti mityba ir vaistais. Todėl svarbu 
reguliariai atlikti lipidogramos (bendrą cholesterolio, didelio 
tankio lipoproteinų, mažo tankio lipoproteinų ir trigliceridų 
kiekio kraujyje) tyrimą. Šiuos tyrimus rekomenduojama atlik-
ti 2 kartus per metus. 

Gliukozės koncentracija plazmoje taip pat turi tendenciją 
didėti su amžiumi, nes mažėja gliukozės tolerancija. Aukštas 
gliukozės kiekis kraujyje gali padidinti riziką susirgti cukriniu 
diabetu. Tačiau ji yra didesnė, jei žmogus turi antsvorio. Mano
ma, jog svoris natūraliai didėja su amžiumi, nes vyresnių žmo
nių fizinis krūvis yra mažesnis, tačiau jie nesumažina suvarto
jamų kalorijų kiekio. Norint įvertinti gliukozės kiekį kraujyje 
ir cukrinio diabeto riziką, rekomenduojama atlikti gliukozės 
kraujo tyrimą plazmoje bent 2 kartus per metus.

Vyresnio amžiaus vyrams yra būtina atlikti prostatos spe-
cifinio antigeno (PSA) kraujo tyrimus, nes su amžiumi didėja 
rizika susirgti prostatos vėžiu. Šį tyrimą rekomenduojama atlikti 
1 kartą per metus, o jaučiant tokius simptomus kaip dažnas, 
naktinis šlapinimasis tyrimą reiktų atlikti dažniau. 

Daugelį beprasidedančių kiaušidžių vėžio atvejų galima 
ištirti atliekant CA-125 kraujo tyrimus. Tačiau šis rodiklis gali 
padidėti ir dėl kitų onkologinių susirgimų, pvz., plaučių, krū
ties ir žarnyno vėžio atveju. Reguliari gimdos kaklelio patikra 
(PAP gimdos kaklelio citologinis tyrimas skystoje terpėje) yra 
pagrindinė priemonė norint užkirsti kelią gimdos kaklelio vė
žiui, kurio susirgimų dažnis su amžiumi vis didėja. Šį tyrimą 
rekomenduojama atlikti ne rečiau nei kas 3 metus. 

Kraujo tyrimų svarba

Visi norime išlikti sveiki ir energingi kuo ilgiau, tačiau senė
jimo procesas yra neišvengiamas reiškinys. Todėl visiems senjo
rams yra rekomenduojama bent 1 ar 2 kartus per metus atlikti 
profilaktinius kraujo tyrimus, kurie padeda nustatyti ligas, ku
rių simptomai pradžioje yra sunkiai pastebimi. Kraujo tyrimai 
yra ekonomiškiausias ir išsamiausias informacijos šaltinis, kuris 
padeda aptikti ankstyvą ligos pradžią. 
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Gydytoja endokrinologė doc. dr. Lina Zabulienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

Karoliniškių poliklinika

Cukrinis diabetas yra lėtinė endokrininė liga, kuria 
susirgus didėja gliukozės kiekis kraujyje, sutrinka visa 
medžiagų (angliavandenių, riebalų ir baltymų) apykaita, 
todėl ją dažnai lydi kitos medžiagų apykaitos ligos – 
nutukimas, lipidų apykaitos sutrikimai, šlapimo rūgšties 
padidėjimas ir kt. Nustatyta, kad asmenims, sergantiems 
cukriniu diabetu, skydliaukės veikla sutrinka dažniau.

Hipotireozė (arba „neaktyvi skydliaukė“) – tai kita lėtinė en
dokrininė liga, būklė, kai skydliaukės ląstelės gamina ne

pakankamai gyvybiškai svarbių hormonų normaliai organizmo 
veiklai užtikrinti. Hipotireozė yra dažniausia skydliaukės liga, 
kuria serga apie 0,5–2 proc. įvairaus amžiaus, lyties, rasės, so
cialinio sluoksnio ir išsilavinimo suaugusių žmonių pasaulyje, 
tačiau tik pusė žino, kad serga. 

Mokslinių tyrimų duomenimis, iki trečdalio sergančiųjų cukri
niu diabetu (ypač vyresnių moterų) gali turėti skydliaukės veiklos 
sutrikimų, dažniausiai (iki 31,4 proc.) – I tipo diabetu sergančios 
moterys, kur kas rečiau (6,9 proc.) – II tipo diabetu sergantys vyrai. 
Paaiškėjo, kad hipotireozė yra 3,45 karto dažnesnė sergantiems 
II tipo diabetu, nei nesergantiems juo, be to, turintiems negydomą 
vaistais hipotireozę diabeto komplikacijos yra dažnesnės. Hipo
tireozė sutrikdo normalią organizmo cheminių reakcijų ir fizio
loginių procesų pusiausvyrą, sukelia daug sveikatos sutrikimų, 
mažina pažintinę funkciją, pablogina gyvenimo kokybę. Be to, 
hipotireozė gali paveikti ir kitų esančių lėtinių ligų būklę, tarp jų 
ir cukrinio diabeto, tampa sunkiau jas valdyti, stebimi dažnesni 
paūmėjimai, sparčiau ryškėja komplikacijos.

Labai svarbu ne tik nustatyti, ar sergantysis diabetu turi skyd
liaukės veiklos sutrikimą, tačiau ir įvertinti, ar tinkamai vartoja 
vaistus, skirtus skydliaukės funkcijai atstatyti. Iki šiol neįmanoma 
išgydyti hipotireozės ar vaistais pašalinti ligos priežasties, tačiau 
taikant tinkamą gydymą skydliaukės hormonų trūkumas orga
nizme visiškai atkuriamas, todėl asmuo jaučiasi gerai. Hipoti
reo zei gydyti skiriama nuolatinė pakaitinė terapija geriamu sin
tetiniu skydliaukės hormonu (sintetiniu tiroksinu), kurio veiklioji 
medžiaga yra levotiroksinas. Vaisto struktūra atitinka organizme 
gaminamų natūralių skydliaukės hormonų sandarą.  

Skydliaukės veiklos pobūdį ir vartojamų vaistų veiksmingumą 
nurodo tireotropinio hormono (TTH) rodiklis. Sveiko suaugusio 
žmogaus, kai skydliaukė veikia gerai, TTH rodiklis dažniausiai 
svyruoja nuo 0,4 iki 4 mIU/l (normos ribos minimaliai skiriasi, 
priklausomai nuo laboratorijoje naudojamų reagentų tipo) ir šiuo 
atveju gydymo nereikia. Jei TTH rodiklis yra didesnis nei 4–10 
mIU/l, gydytojas sprendžia dėl indikacijų gydymui pakaitiniu 
skydliaukės hormonu. Vartojantiems vaistus hipotireozei gydyti, 
rekomenduojama TTH rodiklio reikšmė yra 0,4–2,5 mIU/l. 

Sergant hipotireoze, nepaprastai svarbu vaistus vartoti tin
kamai, reguliariai ir nenutrūkstamai. Vartoti vaistus būtina tuo 

pačiu metu kasdien, t. y. 30–60 min. prieš pirmąjį dienos valgį, 
prieš ar po dantų valymo arba 3–4 val. po paskutinio valgio va
kare, užgeriant pakankamu vandens kiekiu ar kitu skysčiu, ta
čiau būtina vengti gerti kavą ar greipfrutų sultis apie 60 min. Ryte 
išgėrus sintetinį tiroksiną, patariama palaukti apie 4–5 val. ir tik 
tada valgyti sojos produktus ar papildus, kuriuose gausu izofla
vanoidų, galinčių veikti TTH reikšmę, mėgautis sveiku maistu, 
praturtintu skaidulų, gerti pieną ir valgyti jo produktus, kalcio ar 
geležies papildus, multivitaminus.

Tyrimai rodo, kad asmenys, vartojantys levotiroksiną ir kar
tu kelis kitus vaistinius preparatus kitoms ligoms gydyti ar mais
to papildus ir turi gerokai didesnį TTH rodiklį, palyginti su tais 
asmenimis, kurie hipotireozei gydyti vartoja tik vieną skydliau
kės hormoną. Tai rodo, kad jų skydliaukės veikla nėra visiškai 
atkurta. Todėl tam tikrų vaistų ir levotiroksino sąveika gali veikti 
skydliaukės funkciją. Nustatyta, kad sergantieji diabetu, varto
jantys metforminą, turi mažesnį TTH rodiklį, tad jų skydliaukės 
veiklą valdyti lengviau. Tačiau sergantieji diabetu dažnai turi 
kitų gretutinių ligų, pvz., virškinimo trakto ligas, mažakraujys
tę, osteoporozę, lipidų apykaitos sutrikimus, inkstų funkcijos 
nepakankamumą ir kt., tad vaistus jiems tenka vartoti nuolat. 
Šiais atvejais rekomenduojama pasitarti su gydančiu gydytoju, 
jei kartu vartojami skrandžio rūgštį mažinantys vaistai, kurių su
dėtyje yra aliuminio ar magnio, protono pompos inhibitoriai, ar 
kiti vaistai, kurie sutrikdo levotiroksino įsisavinimą. Jei geriami 
skydliaukės hormonai, reikia vengti jodo papildų, kurie gali pa
bloginti pačios hipotireozės būklę, saikingai valgyti jodo pratur
tintą maistą (kopūstus, briuselinius ar žiedinius kopūstus, ropes, 
ridikėlius ir kt.). Dėl visų kylančių klausimų būtina pasitarti su 
gydančiu gydytoju. 

Diabetas ir hipotireozė dažnai yra tarsi neišsiskiriami pakelei
viai, tad abiejų ligų nuoseklus ir kantrus gydymas, geras jų val
dymas, bendradarbiavimas ir pasitikėjimas gydytoju leis jaustis 
sveikais, būti žvaliems ir energingiems.

Daugiau informacijos apie hipotireozę, pavojus ir vaistų 
vartojimo ypatumus, sergant hipotireoze, galima rasti gydytojų 
endokrinologių doc. Linos Zabulienės ir Eglės Rudinskienės pa
rašytoje pacientams skirtoje knygelėje „Hipotireozė: įžvalgos ir 
patarimai“, kuria mielai pasidalys šeimos gydytojas ar gydyto
jas endokrinologas.

Cukrinis diabetas 
ir hipotireozė
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Aterosklerozė – lėtinė liga, pažeidžianti arterijas. 
Tai viena labiausiai paplitusių ligų. Aterosklerozės 
vystymasis susijęs su aterosklerozinių plokštelių 
susidarymu arterijos sienelėje (žr. 1 pav.). Jos ilgainiui 
sukalkėja, tampa kietos ir trapios. Kraujagyslės spindis ties 
plokštele susiaurėja ir kraujagysle nebeprateka reikiamas 
kraujo kiekis. Šias plokšteles sudaro lipidų sankaupos, 
padengtos fibrozine (jungiamojo audinio) kepurėle. 

Gydytoja Ona Jurkauskienė

Aterosklerozė pažeidžia stambias ir vidutinio dydžio krau
jagysles. Formuojasi aterosklerozinė plokštelė, jai progre

suojant atsiranda kraujosruvų (kraujavimas į jos vidų), susidaro 
trombai, jie užkemša kraujagyslę. Tai gali sukelti širdies infarktą, 
smegenų insultą. Dažniausiai ateroskleroze suserga mažai ju
dantys, nuolat nerviškai pervargstantys, daug rūkantys, nutukę, 
turintys padidėjusį kraujospūdį, sergantys diabetu, daug cho
resterolio kraujuje turintys žmonės. Kartais aterosklerozei turi 
reikšmės paveldėjimas.

Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) yra pagrindinė Europos vyrų 
ir moterų mirties, neįgalumo ir pablogėjusios gyvenimo koky
bės priežastis (2 pav.). Kaip ir aterosklerozės, pagrindiniai širdies 
ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai yra padidėjęs kraujospūdis 
(hipertenzija), cukrinis diabetas, padidėjusi lipidų koncentracija 
kraujyje, netinkama mityba bei mažas fizinis aktyvumas, nutu
kimas, stresas, piktnaudžiavimas alkoholiu. 

Didelę reikšmę turi mityba bei fizinis krūvis. Žmogui mažai 
judant, netinkamai maitinantis kraujyje didėja „blogojo“ choles
terolio kiekis, kuris pagreitina aterosklerozinių plokštelių susida
rymą ir sutrikdo kraujotaką.

Net jei gliukozės kiekis kraujyje kontroliuojamas, trys ketvir
tadaliai sergančių diabetu žmonių miršta nuo širdies ar krauja
gyslių ligų.

Aterosklerozė ir diabetas 

1 pav. Aterosklerozinių plokštelių formavimasis

3 pav. Cukrinis diabetas ir mirštamumas nuo išeminės širdies 
ligos (Framinghamo studijos duomenys)

2 pav. Sergančiųjų cukriniu diabetu mirties priežastys

Aterosklerozinė 
plokštelė

Kraujagyslė
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Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai apskaičiavo, kad 
vidutinis arterinio kraujospūdžio, cholesterolio koncentracijos 
kraujyje sumažinimas, metimas rūkyti gali daugiau negu dvigu
bai sumažinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis. 

Dažniausiai pažeidžiamos stambiosios ir vidutinės arterijos – 
aorta ir jos stambiosios šakos: širdies vainikinės, smegenų, kojų, 
pasaito, inkstų arterijos. 

Klinikinės aterosklerozės pasireiškimo formos yra tokios: 
1. Koronarinė širdies liga (krūtinės angina, miokardo infark

tas, staigi mirtis);
2. Cerebrovaskulinė liga (tranzitorinės išeminės atakos, in

sultas);
3. Periferinių arterijų liga (intermituojanti klaudikacija, gang

rena).
Vienas svarbiausių aterosklerozės progresavimo veiksnių – 

kraujo riebalai (lipidai), kurių pagrindinis – cholesterolis. Jis į 
kraują patenka su maistu ar gaminamas kepenyse. Kraujo plaz
moje cholesterolis ir trigliceridai, surišti su baltymu, suformuoja 
lipoproteinus. Jie būna įvairaus tankio:

MTL – mažo tankio lipoproteinai;
DTL – didelio tankio lipoproteinai.
Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis – tai „blogasis“ cho

lesterolis, kurio kraujyje negali būti per daug. Jis įsiskverbia į 
kraujagyslių sieneles, ten oksiduojasi ir skatina aterosklerozės 
vystymąsi. Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL cho
lesterolis) – tai „gerasis“ cholesterolis, kuris padeda organizmui 
mažinti „blogojo“ cholesterolio kiekį kraujyje. Pastarąjį jis suriša, 
nuneša į kepenis ir pašalina su tulžimi per žarnyną. 

Trigliceridai skatina aterosklerozę, ypač sergant cukriniu di
abetu ar metaboliniu sindromu. Didelis kiekis trigliceridų gali 
sukelti kasos uždegimą. Anksčiausiai pažeidžiamas kraujagys
lės vidinis sluoksnis – endotelis. „Blogasis“ cholesterolis patekęs 
po endoteliu sudaro aterosklerozinės plokštelės pagrindą, vėliau 
prisijungia jungiamasis audinys, kartu esant uždegiminėms ata
koms plokštelė didėja, tampa nestabili ir plyšta, susidaro trom
bas, kuris užkemša kraujagyslės spindį. 

Paprastai lipidų padaugėja dėl netinkamos mitybos ir mažo 
fizinio aktyvumo, nutukimo. Dislipidemija gali būti susijusi su 
tam tikru paveldimu genetiniu defektu (šeimynine dislipidemija). 

Šeimyninės pirminės dislipidemijos pačios sunkiausios, rie
balų kraujyje būna labai daug. Dažnai pirmas požymis – gelsvi 
mazgeliai po oda (ksantomos). Tai cholesterolio sankaupos, jų 
gali atsirasti visur: aplink akis, ant sėdmenų, alkūnių, kelių, nu
garos ir kt. Šeimynines dislipidemijas gali lydėti ankstyva KŠL, 
staigios ankstyvos mirtys. 

Antrinės dislipidemijos būdingos cukriniam diabetui, hipo
ti reo zei, inkstų nepakankamumui, kepenų cirozei, gausiai var
tojat alkoholį. Pagrindinis gliukozę ir cholesterolį reguliuojantis 
hormonas – insulinas. Jis skatina lipidų kaupimąsi audiniuose ir 
jų sintezę iš angliavandenių. Sergant tiek I, tiek II tipo diabetu 
didėja kraujyje aterogeniškų frakcijų lipidų. Rekomenduojama 
išsitirti lipidų kiekį vyrams, vyresniems nei 45 m., moterims – 
55 m., nes nuo šio amžiaus smarkiai didėja KŠL rizika. 

Cukriniam diabetui, metaboliniam sindromui, pilviniam nu
tukimui būdingas trigliceridų padidėjimo ir DTL sumažėjimo 
derinys. Tai labai aterogeniška forma. Šiuo atveju, netgi esant 
pakankamai nedideliam MTL, šis metabolinis dislipidemijos 
darinys turi didelę riziką aterosklerozei vystytis. 

Visų išvardytų lipidų saikingi kiekiai būtini žmogaus orga
nizmui, jie būtini hormonų gamybai, smegenų ir kt. ląstelėms. 
Svarbu žinoti, kad aterosklerozė ilgą laiką nesukelia jokių skun
dų. Kartais apie ligą žmogus sužino tik ištikus širdies infarktui 
ar smegenų insultui. Todėl labai svarbu žinoti, kiek kokių lipi
dų yra kraujyje.

Aterosklerozė gydoma nemedikamentiniu būdu – keičiant 
gyvenseną (fizinio aktyvumo didinimas, stresų vengimas, žalin
gų įpročių atsisakymas, svorio metimas ir kt.), arba medikamen-
tais – statinais, rezinais, nikotininės rūgšties preparatais, vitami
nais antioksidantais, maisto priedais. 

Galima išvengti daugelio širdies ir kraujagyslių ligų bei pail
ginti žmonių gyvenimą. Reikia perprasti ligos prigimtį, nustatyti 
ją skatinančius rizikos veiksnius ir atkakliai su jais kovoti. 

4 pav. Aterosklerozės vystymasis
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1. Akmenės rajono diabeto klubas „Sadutė“ 
Danutė MICHEJEVA
Ramučių g. 1024, Naujoji Akmenė
Mob. 8 612 71 067
El. paštas siauliaiakmene@gmail.com

2. Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“
Leonora OKUNEVIČIENĖ
Jaunimo g. 3, Alytus
Korespondenciją siųsti adresu: Dailidžių g. 10, Alytus
Mob. 8 683 92 285
El. paštas levunora@gmail.com 

3. Alytaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Mes“
Vytautas DAUNARAVIČIUS 
Kaštonų g. 1620, Alytus
Mob. 8 657 40 674
El. paštas vytaudau@gmail.com 
www.alytusdia.lt

4. Anykščių rajono cukralige sergančiųjų klubas „Ateitis“
Leonora Gražina ŠLIŽIENĖ
Skardžio g. 13, Anykščiai
Mob. 8 619 18 729 
El. paštas petrasslizys@gmail.com 

Lietuvos diabeto asociacijos  
kolektyviniai nariai

ĮSAKYMAS
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo 
fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos 

priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  
2018 m. balandžio 6 d. Nr. V381

Vilnius

P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis 
nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos prie
žiūrai namuose užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 
V724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomo

jamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai 
namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“, ir 2 eilutę išdėstau taip:

„2 Insulino pompa su 
glikemijos įverti
nimo, naudojant 
nuolatinio gliuko
zės matavimo juti
klį (4 jutiklius per 
mėnesį), ir insuli
no švirkštimo su
stabdymo, suma
žėjus glikemijai, 
funkcija

449,50 14,98 Skiriama kartu su nuolatinio gliukozės matavimo jutikliais asmenims, kuriems indikuo
tinas gydymas insulino pompomis ir nuolatinis gliukozės kiekio kraujyje stebėjimas, jei 
šie pacientai sutinka bent 70 proc. savo laiko naudoti gliukozės matavimo jutiklius, su
geba naudotis insulino pompa su šiais jutikliais ir jei jų naudojimas padeda sumažinti 
hipoglikemijos dažnį šiais atvejais:
1. asmenims iki 24 metų:
1.1. jei glikemijos matavimų, kai nustatoma hipoglikemija, dalis sudaro > 10 proc. visų 
glikemijos matavimų ir (ar) hipoglikemija yra sunkios formos (< 3,9 mmol / l, sąmonės 
sutrikimai ar traukuliai); 
1.2. jei hipoglikemijos jutimas yra sutrikęs (nejaučiami simptomai, kai glikemija 
< 3,9 mmol / l) ir tai sukelia atitinkamus padarinius (sąmonės sutrikimas, traukuliai);
1.3. jei nesugebama atpažinti hipoglikemijos simptomų ar pranešti apie juos (sergantysis 
yra vaikas iki 5 metų, taip pat – dėl kognityvinės ar neurologinės negalios);
2. planuojančioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas diabetas, – iki 1 metų; 
nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu;
3. 1 tipo cukriniu diabetu sergantiesiems pacientams, įtraukus juos į laukiančiųjų ka
sos salelių transplantacijos sąrašą, – iki transplantacijos ir po jos (po kasos salelių trans
plantacijos iki 12 sav.).“

Sveikatos apsaugos ministras         Aurelijus Veryga 
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5. Biržų rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubas „Krantas“
Birutė ILGINIENĖ
Žalioji g. 7, Biržai 
Tel. (8 450) 33 413 (n.), mob. 8 699 59 266
El. paštas lida.duderiene@gmail.com (gydytoja)

6. Druskininkų miesto diabeto klubas „Atgaja“
Jelena ŠIMONIENĖ
Ateities g. 3816, Druskininkai 
Tel. (8 313) 56 065 (n.), mob. 8 682 44 585  
El. paštas simoniene.jelena@gmail.com 

7. Elektrėnų diabeto klubas
Alfonsas SODONIS
Taikos g. 814, Elektrėnai  
Tel. (8 528) 39 416 (n.), mob. 8 652 11 392
El. paštas berzasalfa@gmail.com 

8. Ignalinos rajono diabeto klubas „Gydūnė“
Milda LAŠIŪNIENĖ
Geležinkelio g. 6, Ignalina
Mob. 8 677 69 633

9. Jonavos rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubas „Ramunė“
Jonas LAIVA
Kosmonautų g. 58, Jonava  
Tel. (8 349) 59 217 (n.), mob. 8 600 12 016
El. paštas m.audra10@gmail.com 
www.ramunediabetasjonava.lt

10. Joniškio rajono diabetu sergančiųjų klubas „Viltis“
Aldona GOŠTAUTIENĖ
Sodų g. 74, Stungių k., Joniškio r.
Mob. 8 615 92 307
El. paštas diajoniskis@gmail.com

11. Kaišiadorių rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubas 
„Likimas“
Antanas Boleslovas ZAKARAUSKAS
Maironio g. 30, Kaišiadorys
Tel. (8 346) 58 052, mob. 8 613 11 500
El. paštas danute.tarvydiene@gmail.com 

12. Kauno diabetikų bendrija „Aronija“
Aldona KREIVĖNIENĖ
Dubingių g. 1013, Kaunas 
Klubo adresas: Tvirtovės al. 35, Kaunas (Kauno technikos 
kolegija)  
Mob. 8 647 35 390  
El. paštas aldute85@gmail.com 

13. Kauno diabetikų klubas „Insula“
Liubovė TRAKIMIENĖ
Kranto 15oji 17A1, Kaunas
Tel. (8 37) 34 31 61, mob. 8 694 20 539
El. paštas liubainsa@gmail.com 

14. Kauno vaikų diabeto klubas „Svaja“
Monika GASEVIČIENĖ
Naujoji g. 5, Kaunas 
Mob. 8 698 04 595
El. paštas: gmonic30@gmail.com;  
diavaikai.kaunas@gmail.com 

15. Kelmės diabeto klubas „Diabetas ABC“
Vytautas BRAKAUSKAS 
Dariaus ir Girėno g. 2A, Kelmė
Mob. 8 672 21 644
El. paštas aldokvin@gmail.com 

16. Kėdainių rajone sergančiųjų cukralige klubas „Diabetas“
Rimgaudas RIMOŠAITIS
Beržų g. 77, Pelėdnagiai, Kėdainių r.  
Mob. 8 652 21 212 
El. paštas rimgaudas.rimosaitis@gmail.com 

17. Kėdainių vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Cukrinukas“
Jūratė ATKOČIŪNIENĖ
Klubo adresas: Budrio g. 5, Kėdainiai
Namų adresas: Ąžuoloto gja, Stasiūnų k., Kėdainių r. 
Mob. 8 688 58 588
El. paštas jurate.atkociuniene@gmail.com 

18. Klaipėdos miesto sergančiųjų cukriniu diabetu klubas „CD“
Kristina DAUGINTIENĖ
Liepų g. 9, Kvietiniai, Klaipėdos r. 
Mob. 8 683 66 108
El. paštas: klubascd@gmail.com,  
kristina.daugintiene@gmail.com 

19. Kupiškio rajono diabeto klubas „Kupa“
Laima BERNADICKIENĖ
Krantinės g. 34, Kupiškis 
Mob. 8 682 18 568
El. paštas juralaster@gmail.com

20. Kuršėnų miesto ir Šiaulių rajono žmonių, sergančių cukriniu 
diabetu, klubas „Venta“
Vera SAMUŠIENĖ
Daugėlių g. 8017, Kuršėnai, Šiaulių r. 
Mob. 8 650 73 482
El. paštas remyga.juc@gmail.com

21. Kretingos diabeto klubas „Vilties kelionė“
 Virginija LEŠČIAUSKIENĖ
Namų adresas: Mokyklos g. 24, Kartena, Kretingos r. 
Klubo adresas: Vilniaus g. 2, Kretinga 
Mob. 8 681 21445
El. paštas les.virginija@gmail.com 

22. Lazdijų rajono klubas „Diabetas“
Loreta ZAJANKAUSKIENĖ
Vilniaus g. 58, Lazdijai 
Mob. 8 615 43 489
El. paštas lora.astro@gmail.com

23. Lentvario miesto cukrinio diabeto klubas „Sana“
Jadvyga JACEVIČ
Namų adresas: Trikampio g. 7, Lentvaris, Trakų r.  
Klubo adresas: Lauko g. 26, Lentvaris 
Tel. (8 528) 28 528 (d.), mob. 8 641 29 786
El. paštas jadvyga.jacevic@gmail.com

24. Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių diabetikų klubas
Audronė KLEVINSKIENĖ
Mob. 8 612 52 998
El. paštas a.limontaite@gmail.com
Baltijos pr. 31, Klaipėda (Klaipėdos regos ugdymo centras) 
Danutė Balčiūnienė (padėjėja)
El. paštas marceledanute@yahoo.com 
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25. VšĮ Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba
 Antanas ŠUKYS
Namų adresas: Beržų g. 3947, Panevėžys 
Klubo adresas: Staniūnų g. 66, Panevėžys  
Tel.: (8 45) 43 44 85, 43 32 92, mob. 8 634 71 820
El. paštas antanasukys@gmail.com

26. Lietuvos slaugytojų diabetologių draugija (LSDD)
Virginija BULIKAITĖ
Ašigalio g. 2551, Kaunas 
Mob. 8 615 24 245
El. paštas bulikaitevirginija@yahoo.com

27. Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“
Genovaitė NAIDZINAVIČIENĖ
Bažnyčios g. 19, Marijampolė
Klubo tel. (8 343) 55 231
Mob. 8 610 08 715
El. paštas genovaite.n@hotmail.com

28. Mažeikių rajono diabetikų klubas „Žemaičių spėka“
Vida PAULAUSKIENĖ
Namų adresas: Gamyklos g. 6/257, Mažeikiai
Klubo adresas: Naftininkų g. 9, Mažeikiai 
Mob. 8 610 28 470
El. paštas vidapau7@gmail.com

29. Pagėgių savivaldybės diabeto klubas „Rambynas“
Pirmininkė mirė 2019 m. kovo mėn.
Naujos informacijos negauta.

30. Pakruojo rajono diabeto klubas „Vita“
Adelė DOBILIENĖ
Namų adresas: P. Mašioto g. 5714, Pakruojis 
Klubo adresas: Basanavičiaus g. 4, Pakruojis 
Mob. 8 674 31 223
Klubo mob. 8 600 28 930, faks. (8 421) 69 074 
Socialinės rūpybos skyriaus mob. 8 674 31 930
El. paštas adadobiliene@gmail.com

31. Palangos diabeto klubas „Diabetas“
Tomas BUDRYS
Gintaro g. 43, Palanga
Tel. (8 460) 56 119, mob. 8 698 76 159
El. paštas tomabudrys@gmail.com

32. Panevėžio diabeto draugija „Viltis“
Danguolė KUODIENĖ 
Nevėžio g. 38, Panevėžys 
Mob. 8 686 50 596
El. paštas diabetas.panevezys@gmail.com

33. Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu draugija 
„Sveikata“
Gryta ŠEDIENĖ
Kalno g. 11, Mikoliškio k., Pasvalio r. 
Mob. 8 620 50 887
El. paštas gryta0128@gmail.com

34. Plungės miesto sergančiųjų cukriniu diabetu klubas
Aldona DANYLIENĖ
Namų adresas: Beržų g. 20, Jovaišiškės k., Plungės r. 
Klubo adresas: J. TumoVaižganto g. 114, Plungė
Mob. 8 612 72 364 
El. paštas danyliene@gmail.com

35. Prienų rajono diabeto klubas „Versmė“
Birutė BARTKEVIČIŪTĖ
Birutės g. 10, Birštonas 
Mob. 8 687 21 261 
El. paštas birutelb@hotmail.com

36. Radviliškio diabeto klubas „Likimas“
Aldona JANUŠEVIČIENĖ
Dariaus ir Girėno g. 27, Radviliškis
Mob. 8 652  43 467
El. paštas al.januseviciene@gmail.com 

37. Raseinių rajono cukralige sergančiųjų klubas „Diabetas“
Inga KARPINIENĖ
Tulpių g. 11, Šiluva, Raseinių r.  
Mob. 8 609 01 389
El. paštas karpiniene.inga@gmail.com 

38. Rokiškio diabetikų klubas „Rokiškis“
Marijona MIELIAUSKIENĖ
Paparčių g. 11, Rokiškis 
Tel. (8 458) 31 402, mob. 8 615 78 816
El. paštas laimamiel@gmail.com 

39. Šakių rajono cukralige sergančiųjų klubas „Linelis“
Biruta JANČAITIENĖ
A. Tatarės g. 77, Lukšiai, Šakių r.  
Tel. (8 345) 44 731, mob. 8 618 03 172
El. paštas sakiu.diabeto.klubas@gmail.com

40. Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubas 
„Lemtis“
Daiva JAKUTIENĖ
Aušros al. 64, Šiauliai 
Mob.: 8 676 39 643, 8 614 65331
El. paštas klubaslemtis@gmail.com 

41. Šilalės rajono diabeto klubas „Diabetas“ 
Veronika KOZLOVIENĖ
Namų adresas: Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė 
Klubo adresas: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė 
Mob. 8 618 40 388
El. paštas verak@silalesligonine.lt

42. Šilutės klubas „Diabetikas ABC“
Aldona VYTIENĖ
Namų adresas: Zudermano g. 842, Šilutė 
Klubo adresas: Gluosnių g. 4, Šilutė 
Tel.: (8 441) 75 749 (n.), faks. (8 441) 77 855
Mob. 8 600 22 147 
El. paštas ievute.smalakyte@gmail.com

43. Tauragės diabeto bendrija „Insula“
Vytautas ŠIMKUS
Namų adresas: Ateities takas 551, Tauragė 
Klubo adresas: Jūros g. 3, Tauragė  
Mob.: 8 670 66 198, 8 645 66 677
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44. Telšių diabetikų bendrija „Dia Telšiai“
Virgilija KAMINSKIENĖ
Vilniaus g. 2412, Telšiai 
Mob. 8 612 30372
El. paštas virgilija3@gmail.com 

45. Ukmergės diabetikų klubas „Vilkmergė“
Saulius NARKŪNAS
Namų adresas: Draugystės g. 54, Taujėnai, Ukmergės r. 
Klubo adresas: Vytauto g. 105, Ukmergė
Mob. 8 652 45 543

46. Utenos rajono sergančiųjų cukralige klubas „Viltis“
Vytautas KAZIELA
Kaštonų g. 8, Utena
Mob. 8 699 83 088
El. paštas kaziela.vytautas@gmail.com

47. Utenos vaikų ir jaunimo diabeto klubas
Jolita BILINSKIENĖ
Žilvičių g. 13, Utena
Mob. 8 699 03 416
El. paštas diavaikai.utena@gmail.com

48. Varėnos rajono diabeto klubas „Riba“
Donatas GAVĖNAS
Namų adresas: Vytauto g. 2418, Varėna 
Klubo adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. (8 310) 51 630 (n.), mob. 8 610 40 324
El. paštas gavenas.donatas@gmail.com 

49. Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“
Kazimieras KUKIS 
Slyvų g. 7, Vilkaviškis  
Tel. (8 342) 51 783, mob. 8 610 46 053
El. paštas vilkaviskis.insula@gmail.com 

50. Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos diabetu  
sergančiųjų klubas „Beta“
Dalia BARTUSEVIČIENĖ
Antakalnio g. 59, Vilnius
Tel. (8 5) 234 17 08, mob. 8 656 45 335 
El. paštas pivarauskas.jonas@gmail.com 
(pirmininko pavaduotojas), mob. 8 607 27 973

51. Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „DiaBitė Plius“
Gvidas GRINKAS 
A. Baranausko g. 4, Vilnius
Mob. 8 685 07 577  
El. paštas gvidas.grinkas@gmail.com 

52. Zarasų rajono sergančiųjų cukralige klubas „Viltis“ 
Jovita VAŠKEVIČIENĖ
Aukštaičių g. 5A, Zarasai
Mob. 8 606 79039
El. paštas jovke0@gmail.com

iden ti fi ka vi mo apy ran kė
pa skelbti ra jo no grei to sios me di ci nos pa gal bos, po li ci jos 
dar buo to jams ir vi sai ben d ruo me nei.

Lietuvos diabeto asociacija

Pra ne ša me, kad dia be tu ser gan tys žmo nės ga li įsi gy ti 
iden ti fi ka vi mo apy ran kę. Ne lai mės at ve ju, pvz., iš ti kus hi
pog li ke mi jai, ji pa dės ša lia esan tie ms, taip pat me di kams 
grei čiau nu sta ty ti, kad žmo gus ser ga cuk ri niu dia be tu. 
Apy ran kė je iš gra vi ruo tas žen kle lis „dia“, taip pat ser gan
čio jo var das, pa var dė, te le fo nas, ku riuo rei kė tų pra neš ti 
apie žmo gaus būklę; nu ro do mi jo vais tai – in su li nas ar 
tab le tės.

Apy ran kių (pa si dab ruo tų, pa auk suo tų, si dab ri nių ar 
auk si nių), pa gal pa gei da vi mą ir fi nan si nes ga li my bes, 
ga li ma už si sa ky ti ad re su:

UAB „ALpERA“
Titnago g. 10, LT-02300 Vilnius 

Tel. (8 5) 2311667, tel./faks. (8 5) 2455012
Mob. 8 687 16182

Dia be to klu bų, ben dri jų, drau gi jų va do vai kvie čia
mi apie šią ga li my bę in for muo ti sa vo mies to ir ra jo no 
ser gančiuo sius, taip pat pa dė ti gau ti apy ran kes pa
gei dau jan tie siems. Apie apy ran kės reikš mę rei kė tų 



26

receptai. skanu ir sveika! 
Įvairūs patiekalai iš V. Augustinienės knygos  
„Cukrinis diabetas ir mityba“

Žie di nių ko pūs tų su rie šu tais sa lo tos
100 g žie di nių ko pūs tų,
50 g mor kų, 
0,5 valg. šaukš to tar kuo tų krie nų,
0,5 valg. šaukš to ka po tų rie šu tų,
25 g grie ti nės ar ma jo ne zo,
pa gal sko nį kra pų, drus kos.

Ko pūs tai su pjaus to mi ma žais ga ba liu kais, mor kos – šiau
de liais. Vis kas su mai šo ma, ant vir šaus už bars to ma rie šu tų, pa
ska ni na ma, už pi la ma grie tine. 

Į švie žių žie di nių ko pūs tų sa lo tas tin ka ir gel tek lės, po rai, 
po mi do rai, ri di kė liai, obuo liai, sly vos, ra zi nos. 

Bro ko lių sa lo tos ga mi na mos taip pat, kaip žie di nių ko pūs tų. 
Vie no je por ci jo je yra 3,4 g B; 6 g R; 8,9 g A; 0,7 DV; 

103,2 kcal (433,5 kJ). Ki ti prie dai ap skai čiuo ja mi at ski rai. 

Pu pe lių sa lo tos
50 g vir tų pu pe lių,
100 g vir tų bu ro kė lių,
100 g rūgš čių obuo lių,
25 g svo gū nų, 100 g grie ti nės,
pa gal sko nį ža lių prie sko ni nių dar žo vių, pi pi rų, drus kos.

Bu ro kė liai, obuo liai su pjaus to mi ar su tar kuo ja mi, su mai
šo mi su pu pe lė mis, ka po tais svo gū nais, pa ska ni na ma, už pi
la ma grie ti ne. 

Išeiga – 2 porcijos.
Vie no je por ci jo je yra 7 g B; 9,5 g R; 23 g A; 2 DV; 205,5 kcal 

(863,1 kJ). 

Sa lie rų ir po rų miš rai nė
100 g sa lie rų,
50 g po rų,
100 g rau gin to agur ko,
10 g alie jaus,
50 g cit ri nos sul čių ir žie ve lės,
pa gal sko nį pi pi rų, pet ra žo lių, drus kos.

Sa lie rai, po rai iš ver da mi, su pjaus to mi grie ži nė liais, cit ri
nos žie ve lė su tar kuo ja ma, rau gin ti agur kai su smul ki na mi ku
be liais. Vis kas su mai šo ma, pa ska ni na ma, už pi la ma alie ju mi. 

Vie no je por ci jo je yra 2,9 g B; 9,4 g R; 10,2 g A; 0,85 DV; 
307,1 kcal (1289,8 kJ).

Dar žo vių, vai sių ir sū rio sa lo tos
30 g olan diš ko sū rio,
30 g obuo lių,
20 g svo gū nų,
50 g apel si nų ar man da ri nų,
2 valg. šaukš tai ke fy ro,
pa gal sko nį pi pi rų, cit ri nos sul čių, 
sa lo tų la pų, drus kos.

Sū ris, vi sos dar žo vės ir vai siai su pjaus to mi, su mai šo mi, 
pa ska ni na mi ir už pi la mi ke fy ru. 

Vie no je por ci jo je yra 10,0 g B; 9,3 g R; 7,8 g A; 0,6 DV; 
155 kcal (650,6 kJ).
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Bu ro kė lių miš rai nė su krie nais
100 g vir tų bu ro kė lių, 100 g obuo lių, 
0,5 val go mo jo šaukš to pa ruoš tų krie nų, 
25 g grie ti nės, pa gal sko nį pi pi rų, kra pų, drus kos.

Bu ro kė liai, obuo liai su tar kuo ja mi. Vis kas su mai šo ma, pa
ska ni na ma, už pi la ma grie ti ne. Puo šia ma kra pais.

Vie no je por ci jo je yra 1,6 g B; 4,5 g R; 19,3 g A; 1,6 DV; 
124,1 kcal (521,2 kJ).

Po mi do rų su žu vi mi sa lo tos
20 g žu vies,100 g po mi do rų,
pa gal sko nį ža lių prie sko ni nių dar žo vių, cit ri nos rūgš ties, 
drus kos.

Žu vis, po mi do rai, ža lu my nai su pjaus to mi. Vis kas su mai
šo ma su cit ri nos rūgš ti mi, pa ska ni na ma. 

Vie no je por ci jo je yra 3,2 g B; 0,2 g R; 3,4 g A; 0,3 DV; 
28,2 kcal (118,4 kJ). 

Viš tie nos ir vai sių miš rai nė 
450 g vir tos viš tie nos, 
1,5 l lie so bal to jo gur to, 150 g ma jo ne zo,
3 valg. šaukš tai cit ri nos sul čių,
2 valg. šaukš tai ne ašt rių ka rio prie sko nių,
0,5 ar bat. šaukš te lio drus kos,
2 valg. šaukš tai smul kin tų pet ra žo lių,
200 g švie žių špa ra gi nių pu pe lių,
180 g ry žių, 4 ma ži svo gū nai,
2 me lio nai (be kau liu kų),
400 g švie žio (ar ba iš kom po to) ana na so.

Du be ny je iš mai šo mas jo gur tas, ma jo ne zas, cit ri nos sul tys, 
ka rio prie sko niai, drus ka, tru pu tis pi pi rų ir pet ra žo lių. Karš ta
me van de ny je nu pli ky tos špa ra gi nės pu pe lės su pjaus to mos, 
su de da mos į už pi lą, ten pat su be ria mi vir ti ry žiai, viš tie na, 
su smul kin ti svo gū nai, me lio nai ir ana na sai. Vis kas ge rai iš
mai šo ma ir trum pam šal tai pa lie ka ma. Tai nuo sta bi va ka rie
nė karš tą va sa ros dieną.

Iš ei ga – 6 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 42 g A; 28 g B; 26 g R; 499 kcal 

(2095,8 kJ).

Gry bų ir žu vies sa lo tos
50 g rū ky tos žu vies,
20 g svo gū nų, 20 g ma ri nuo tų gry bų,
1 valg. šaukš tas van dens,
pa gal sko nį pi pi rų, cit ri nos rūgš ties, drus kos.

Žu vis, svo gū nai, gry bai su pjaus to mi, pa ska ni na mi, su mai
šo mi ir už pi la mi van de ny je iš tir pin ta cit ri nos rūgš ti mi. 

Vie no je por ci jo je yra 23,5 g B; 0,5 g R; 2,2 g A; 0,2 DV; 
107 kcal (449,4 kJ). 

Svo gū nų sriu ba
0,5 l sul ti nio, 2 svo gū nai, 10 g mil tų, 10 g svies to,
25 g py ra go, pa gal sko nį drus kos, pi pi rų, lau ro la pe lių.

Svo gū nai su pjaus to mi plo nais grie ži nė liais ir svies te ke
pa mi, iki pa gels ta. Už be ria ma mil tų, su mai šo ma ir dar pa ke
pi na ma. Už pi la ma karš tu sul ti niu, ge rai iš mai šo ma, ver da ma 
apie 15 min. Įbe ria ma drus kos, pi pi rų, lau ro la pe lių. Py ra go 
rie ku tės su pjaus to mos ku be liais ir džio vi na mos, iki pa rus vė
ja. Į lėkš tę de da ma po šaukš tą džiū vė sė lių ir už pi la ma sriu ba. 

Vie no je por ci jo je yra 2,6 g B; 4,2 g R; 13,7 g A; 1,1 DV; 
103 kcal (432,6 kJ).

Agur kų sriu ba su gry bais
0,5 l sul ti nio, 100 g rau gin tų agur kų, 70 g bul vių, 
30 g  morkų, 20 g svo gū nų, 20 g sa lie ro, 10 g svies to, 50 g 
vir tų (ar ba 10 g džio vin tų) gry bų, 50 g grie ti nės, pa gal sko-
nį pi pi rų, pet ra žo lių, lau ro la pe lių, drus kos.

Agur kai nu lu pa mi, su pjaus to mi ir, už py lus tru pu čiu sul ti
nio, šu ti na mi, kol su minkš tė ja. Į li ku sį sul ti nį su be ria mos svies te 
pa ke pin tos dar žo vės, su pjaus ty tos bul vės, gry bai. Bai giant vir ti 
įbe ria ma lau ro la pų, agur kai, pa sū do ma. Vis kas už ba li na ma 
grie ti ne. Sriu ba pa ska ni na ma pet ra žo lių la peliais. 

Išeiga – 2 porcijos
Vie no je por ci jo je yra 3 g B; 5,1 g R; 10,6 g A; 1 DV; 

110 kcal (462 kJ).
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Pavasarį laikrodžio rodyklės sukasi daug greičiau. Norite to 
ar ne, tačiau tokias išvadas galima apibendrinti vakare, pa

mačius, kad tiek daug planuotų darbų nepadaryta... Pavasaris 
įsibėgėja. Artėja vasara, atnešdama mums vis daugiau malonu
mų. Miškuose baigia žydėti žibuoklės, skleidžiasi medžių pum
purai, laukuose geltonuoja pienės, rytais iš patalo verčia paukš
čių giesmės. Net jei atostogos dar toli, pavasaris ir vasara mums 
dovanoja šimtus džiaugsmų, tereikia mokėti jais pasimėgauti.

Kaip keičiasi sergančiojo diabetu dienos režimas ir elgsena 
atostogų ar išvykų metu? Paprastai būna sunku laikytis įprastos 
dienotvarkės. Svarbu tai, kad šiuo laikotarpiu žmogus jaustųsi 
pakankamai saugiai. Reikėtų stengtis kiek įmanoma laikytis mi
tybos režimo ir nepamiršti vaistų, kuriuos vartojate normaliam 
gliukozės kiekiui palaikyti.  

Žmonės, sergantys cukriniu diabetu, dažnai baiminasi dėl 
atostogų, nes pasikeitęs dienos režimas ir pakitę mitybos įpročiai 
gali sukelti gliukozės kiekio kraujyje svyravimą. Reikšmingų gliu
kozės svyravimų galima išvengti. Svarbiausia turėti žinių apie cu
krinio diabeto kontrolę bei priežiūrą ir pasirūpinti priemonėmis, 
kurios padeda valdyti ligą net ir per ilgą bei sudėtingą kelionę.

Kaip pasiruošti atostogoms? 
•  Nepamirškite išrašo iš medicininių dokumentų apie ligos 

eigą, vartojamų vaistų, sergančiojo diabetu paso.
•  Turėkite pakankamai geriamųjų vaistų ir insulino, patartina 

turėti jų ir nenumatytiems atvejams (jei kelionė užtruktų il
giau ar reikėtų papildomų insulino injekcijų).

•  Įsigykite pakankamai diagnostinių juostelių, nes gliukozės 
kiekį  kraujyje gali tekti matuotis dažniau (aišku, nepamirš
kite gliukozės matavimo aparato).

•  Jeigu sergate I tipo cukriniu diabetu, jeigu jūsų šlapime gali 
atsirasti acetono, nusipirkite juostelių ketonams šlapime nu
statyti. Jei acetono kiekis didėja ar blogėja bendra savijauta, 
nedelsdami kreipkitės į gydymo įstaigą.

•  Visada rankiniame bagaže turėkite angliavandenių turinčių 
produktų (saldainių, gliukozės tablečių, sumuštinį ar vaisių), 
nes kelionėje mitybos režimas dažnai nebūna reguliarus, gali 
pasireikšti hipoglikemijos simptomai.

•  Nepamirškite ir visų kitų kasdien vartojamų vaistų, apskai
čiuokite, kad jų užtektų kelionei.
Visa tai reikėtų susidėti į atskirą rankinį bagažą ir neštis su 

savimi.

Gliukozės matavimas kelionėse 
Kelionių metu vartojantiesiems insuliną tikslinga matuoti gliu

kozės kiekį kraujyje dažniau (4–7 kartus per dieną). Besigydan
tiems geriamaisiais gliukozės kiekį mažinančiais vaistais pakaktų 

Cukrinis diabetas,  
atostogos ir  

insulinas
Žodį „atostogos“ žmonės supranta skirtingai. 
Vieniems – tai ramūs vakarai kaimo sodyboje su knyga 
rankoje, antriems – laikas, leidžiamas su artimiausiais 
žmonėmis, tretiems – poilsinės ar pažintinės kelionės. 
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pamatuoti 1–2 kartus per dieną. Prieš didesnį fizinį krūvį visada 
verta žinoti savo gliukozės kiekį kraujyje. Matuokite gliukozės 
kiekį, jei fizinis krūvis trunka ilgiau nei valandą, prieš sėsdami 
vairuoti automobilį, jausdami hipoglikemijai būdingus simpto
mus, valgydami neįprastą maistą, esant dideliems oro tempera
tūrų pokyčiams, keičiantis laiko juostoms ar valgymo režimui.

Stebėkite gliukozės rodiklius dėl galimai padažnėjusių hi
poglikemijų. 

Kaip kelionės metu išvengti hipoglikemijos ir ką daryti, jei 
pasireikš hipoglikemijos simptomai? Reikia keliaujant vengti ilgų 
tarpų tarp valgymo ar didelio fizinio krūvio be angliavandenių 
korekcijos. Tam pasiruoškite iš anksto. Nors hipoglikemija – tai 
būsena, kai gliukozės kiekis kraujyje mažesnis nei 3,9 mmol/l, 
organizmo reakcija į tai – skirtinga. Hipoglikemijai būdingi šie 
simptomai: širdies plakimas, rankų drebėjimas, prakaitavimas, 
elgesio ir koordinacijos bei sąmonės sutrikimai, mieguistumas, 
galvos skausmas, traukuliai. Būtina nedelsiant suvalgyti anglia
vandenių turinčio maisto, kad glikemija padidėtų. Gliukozės 
kiekis kraujyje, sukeliantis šiuos simptomus, kiekvienam žmo
gui yra individualus. Jei patirsite nesunkią hipoglikemiją, į gy
dytoją kreiptis nebūtina, suvartokite gliukozės tablečių, gliuko
zės turinčio maisto ar gėrimų. Pradinė dozė gali būti 15–20 g 
angliavandenių, pavyzdžiui, 3 šaukšteliai cukraus ar medaus, 
pusė stiklinės apelsinų ar obuolių sulčių, 1 bananas. Jei gliuko
zės kiekis kraujyje nedidėja, angliavandenių dozę kartokite kas 
15–20 min., tikrindami cukraus kiekį kraujyje, kol glikemija bus 
daugiau nei 4 mmol/l.

Mitybos kontrolė
Pagal naujausias rekomendacijas, sergantiesiems diabetu 

specialios dietos nėra. Svarbu maitintis racionaliai, nevartoti 
daug lengvai pasisavinamų angliavandenių (sultys, vaisiai, pie
nas). Sergančiojo diabetu mitybos principas – valgyti dažnai, bet 
nedideliais kiekiais. Būtina atkreipti dėmesį į angliavandenius 
(tai vaisiai, uogos, sultys, ledai). Kadangi vaisiuose yra daug an
gliavandenių, jų negalima valgyti neribotai. Mitybą būtina taip 
suplanuoti, kad bendras kalorijų skaičius būtų paskirstytas per 
3 pagrindinius valgymus ir nedidelius 2–3 užkandžius tarp pus
ryčių, pietų ir vakarienės. Taip reikėtų maitintis ir per atostogas. 
Dar geriau, jei atostogas išnaudotume savo mitybos ir fizinio krū
vio įpročiams tobulinti. Vasarą ir padidėjus fiziniam aktyvumui 
reikia gerti daugiau skysčių (ne mažiau nei du litrus per dieną). 
Kiekvienas cukriniu diabetu sergantis žmogus privalo žinoti, 
kaip apskaičiuojami suvartotų angliavandenių vienetai. Tai pa
deda pasirinkti maisto produktus bei apskaičiuoti maisto porcijas.

8 mažiausiai angliavandenių turintys vaisiai ir uogos:
1. AVOKADAS:
 Iš viso angliavandenių: 1/2 vaisiaus, 5,88 g, ląstelienos: 4,6 g
2. KARAMBOLA:
 Iš viso angliavandenių: 1 puodelis, 7,27 g, ląstelienos: 3 g
3. GERVUOGĖS:
 Iš viso angliavandenių: 1 puodelis, 13,84 g, ląstelienos: 7,6 g
4. AVIETĖS:
 Iš viso angliavandenių: 1 puodelis, 14,69 g, ląstelienos: 8 g
5. BRAŠKĖS:
 Iš viso angliavandenių: 1 puodelis, puselės, 11,67 g,
 ląstelienos: 3 g
6. ARBŪZAS:
 Iš viso angliavandenių: 1 puodelis, kubeliais, 11,63 g,
 ląstelienos: 0,6 g
7. PERSIKAI:
 Iš viso angliavandenių: 1 puodelis, 14,69 g, ląstelienos: 2,3 g
8. MELIONAS:
 Iš viso angliavandenių: 1 puodelis, 14,44 angliavandeniai

Cukrinio diabeto kontrolė 
Taigi, mėgaujantis atostogų malonumais, svarbu neužmiršti, 

kas yra gera cukrinio diabeto kontrolė. 


