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Mūsų didelis rūpestis

Lietuvoje vis daugiau žmonių miršta nuo 
cukrinio diabeto. Atskirtis tarp sveikųjų ir 
sergančiųjų po 25 metų sieks pusę milijono. 
Ar mūsų Lietuva yra tokia didelė ir gausi 
žmogiškųjų resursų, kad leidžiama mirti tris 
kartus daugiau sergančiųjų diabetu negu 
Europoje? Prasidėjusi ir jau įgavusi pagreitį 
cukrinio diabeto pandemija Lietuvoje niekaip 
neskubina Nacionalinės diabeto programos 
kūrimo ir įgyvendinimo būtinybės. Tinkama, 
laiku, efektyvi sveikatos priežiūra toli gražu 
neprilygsta tai, kokia yra Europos Sąjungoje.  

Neįgaliųjų reikalų  
departamentas prie SADM

TDF Europos regiono prezidentė prof. dr. Zekiye Sehnaz Kara
deniz, TDF Europos regiono valdybos nariai Alojzas Rudolfas ir 
Iryna Vlasenko, TDF Europos regiono valdybos narė, Lietuvos 
diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė, LR Seimo 
nariai, LR sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių 
kasos atstovai, gydytojai endokrinologai, kardiologai, okulistai, 
slaugytojai diabetologai.

Diskusijos dalyviai kėlė labai aktualius sveikatos priežiūros 
politikos klausimus, nes efektyvus gydymas ir veiksminga profi
laktika Lietuvoje yra nepakankamai profesionali ir aplaidi, tokią 
lemia įstatymai ir Nacionalinės diabeto programos nebuvimas. 
Pateikiame kai kurias diskusijos dalyvių išsakytas mintis. 

Renginio vedėja D. Ausėnaitė
Lietuvoje nuo diabeto miršta 3 kartus daugiau žmonių nei Eu
ropos šalyse. O valstybės išlaidos per aštuonerius metus pacien
tams gydyti sumažėjo 30 proc. Diabetą pradedama gydyti nuo 
pigiausių vaistų. Lietuva neturi Nacionalinės diabeto gydymo 
programos. Yra daug prevencinės informacijos apie įvairias pri
klausomybes, bet trūksta informacijos apie diabetą, kaip nuo jo 
apsisaugoti, kaip jį atpažinti, kokie jo požymiai. 

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

diabetas yra labiausiai paplitusi forma. Net labiausiai išsivys
čiusiose šalyse ši diabeto forma sudaro 91 proc. visų diabetu 
sergančių suaugusiųjų. Tiek I, tiek ir II tipo cukriniu diabetu ser
gančiųjų skaičius auga, nors daugeliu atvejų susirgimą II tipo 
cukriniu diabetu galima atitolinti arba net iš viso išvengti. Prie
žastys, kodėl vis daugiau vaikų suserga I tipo cukriniu diabetu, 
nėra žinomos, tačiau tokios pasaulinės tendencijos, kaip, pa
vyzdžiui, urbanizacija, nesveika mityba ir sumažėjęs fizinis ak
tyvumas, yra tie gyvensenos veiksniai, kurie didina II tipo cuk
rinio diabeto riziką.

Lietuvos diabeto asociacijos kvietimu ir iniciatyva birželio 
1–2 dienomis Vilniuje vyko Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) 
Europos regiono valdybos posėdžiai. Juose dalyvavo TDF Euro
pos regiono prezidentė, valdybos nariai iš įvairių Europos šalių 
(Turkijos, Portugalijos, Serbijos, Rumunijos, Vokietijos, Slovėnijos, 
Ukrainos, Lietuvos, Belgijos). Prieš tai Seime surengta apskritojo 
stalo diskusija tema „Diabeto aktualijos pasaulyje ir Lietuvoje. Ar 
Lietuvos sergantieji diabetu gyvena pilnavertį gyvenimą ir gauna 
savalaikę, efektyvią sveikatos priežiūrą?“ Diskusijoje dalyvavo 
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Šioje diskusijoje kalbėsime apie diabeto gydymo algoritmus, 
nacionalines programas, pacientų teises, geriausių vaistų pri
einamumą.

LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto 
narė  Monika  Navickienė
Pasaulyje taikomi efektyvūs gydymo metodai, bet Lietuvoje jie 
dar ne visi prieinami. Tenka girdėti, kaip LR sveikatos apsaugos 
ministerijos atstovai džiaugiasi gydymo išlaidų mažėjimu. Bet ar 
tikrai tuo reikia didžiuotis? Reikia rūpintis sergančiųjų diabetu 
gyvenimo kokybe, ligos komplikacijų mažinimu. 

LR Seimo Sveikatos komiteto narys Antanas Matulas
Kalbant apie tinkamų vaistų prieinamumą, nuostabą kelia svei
katos apsaugos ministro taktika, kad gydymą gali skirti ne gydy
tojas, o jis pats. Pacientai verčiami rinktis tik pigiausius generi
nius vaistus, kurie galbūt individualiai žmogui nėra tinkami gy
dytis, bet ir skatina įvairiausias komplikacijas. Pacientas netenka 
galimybės gydytis veiksmingiausiais vaistais, išlikti darbingas ir 
naudingas visuomenei. Nauja kompensuojamųjų vaistų tvarka 
teikė daug vilčių, bet turime priešingą rezultatą. Vaistams kom
pensuoti buvo skirta 250 milijonų, bet per 4 šių metų mėnesius 
ši suma viršyta 57 milijonais. Nauja tvarka žmones sukiršino, 
apribojo gydymą. Susirgęs pacientas iš pradžių gauna pigiausią 
vaistą. Gal jis ir tinkamas. Gal. Nesvarbu, kad senas ir naujas 
vaistas turi tą pačią veikliąją medžiagą, bet jie skirtingai veikia. 
Patirtis rodo, kad naujausias vaistas veikia efektyviau ir gydymas 
yra pigesnis. Reikia turėti omenyje, kad vaistas, pagamintas prieš 
30–40 metų, ir prieš kelis metus pasibaigęs jo patentas gerų rezul
tatų neduos. Noriu sugretinti tokią situaciją: kodėl nauji ministrai 
nesirenka senųjų zaporožiečių, o nori važinėti mersedesais? Juk 
abiejų mašinų veiklioji medžiaga yra ta pati – variklis. Sveikatos 

apsaugos ministerija mažina viešumą ir skaidrumą. Todėl savo 
teises ėmėme ginti teismuose. Labai prašau pacientų pranešti 
mums ar Lietuvos diabeto asociacijai apie patirtą žalą, kompli
kacijas besigydant atgyvenusiais vaistais. Šie žmonės galėtų liu
dyti teisme, taip mes pasiektume ženklių rezultatų. 

TDF Europos regiono valdybos narė, Lietuvos diabeto 
asociacijos prezidentė Vida Augustinienė 
Per paskutinius 18 metų sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius 
Lietuvoje išaugo 3 kartus ir šiandien jau siekia 120 tūkstančių. 
Remiantis Europos statistika, dar tokiam pat skaičiui žmonių liga 
nėra diagnozuota, vadinasi, ir negydoma. Prognozuojama, kad 
2045 m. diabetu sirgs apie 500 tūkst. gyventojų. Daugiau negu 
40 proc. diabetu sergančiųjų liga blogai kontroliuojama, o tai 
didina komplikacijų ir mirčių skaičių. Vien 2017 m. nuo diabe
to komplikacijų mirė apie 1300 žmonių. Pagal inovatyvių vais
tų prieinamumą (WAIT indicator study 2018) Lietuva yra trečia 
šalis nuo galo Europoje. Lėšų diabetui gydyti Lietuvoje skiriama 
du kartus mažiau nei Europos vidurkis. Nors 2018 m. liepos 
mėnesį pradėta kompensuoti insulino pompų nuoma vaikams 
ir jaunimui, tačiau tuo pat metu atsirado priemokos už insuliną, 
naujausi efektyvūs vaistai kompensuojami tik tęstiniam ligonių 
gydymui. Naujiems pacientams gydyti priverstinai turi būti ski
riami ir parduodami tik pigiausi kompensuojamieji vaistai. Per 
dažnas kompensuojamųjų vaistų kainyno keitimas blogina nau
jų vaistų prieinamumą. Pacientai, siekiantys gydytis jiems labiau 
tinkančiais vaistais, priversti už juos mokėti visą kainą, daugu
mai jų – tai neprieinama prabanga, kaip ir prabanga nekompen
suojamos adatos vaistams susileisti, nepakankamas kiekis kom
pensuojamų diagnostinių juostelių. Vaistų kompensavimas yra 
orientuotas tik į kainą, bet ne į individualaus paciento gydymo 
kokybę. Daugelyje gydymo įstaigų visai nevyksta sergančiųjų 

LR Seimas. Apskritojo stalo diskusijos dalyviai
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Brangūs skai ty to jai!

Vida Augustinienė

Kiek žmonių turi numirti, kad būtų atkeiptas dėme
sys į mirties priežastis? Klausimas makabriškas. Jo ir 
nebūtų, jei realybė nebūtų makabriška. Pasvarstykime 
kartu labai paprastą dalyką: automobilių avarijos, vaikų 
žudymas, iškilęs į viešumą brutalus smurtas iškart visus 
sukelia ant kojų. Didžiausias krūvis tenka policijai. Vi
suomeninės organizacijos irgi gauna stimulą veikti, visi 
turi apie ką kalbėti, stebėtis, smerkti, kol ratilai vandens 
paviršiuje nurimsta, paviršius vėl spindi kaip veidrodis. 
Žvelk į jį ir nieko daugiau nematysi, išskyrus save. Ra
mybės, pasitenkinimo ir naudos troškulys tampa įprasta 
piktybine visuomenės gyvenimo forma, išplitusia nuo 
viršaus iki apačios. Kai kas mėgsta sakyti – visuomenės 
sąmonė serga vėžiu. Bet vėžys, kurio visi taip bijo, pa
lyginti yra tik švelnus dilgėlės mostelėjimas per nuogas 
blauzdas. Turiu savo samprotavimus pagrįsti iš realybės 
imtais faktais, kurie, savaime suprantama, visiems ge
rai žinomi, o nemaža dalis šalies gyventojų išbandė ir 
toliau bando, kaip sakoma, ant savęs.  

Taigi, kiek žmonių turi numirti, kad būtų atkeiptas 
dėmesys į mirties priežastis? Kai mirčių skaičius yra la
bai didelis, sunku net nuspėti. Kuo didesnį skaičių spėsi, 
tuo tikriausiai būsi arčiau tiesos. Baisu apie tai kalbėti, 
bet pasakyti būtina, nors ir negarsinant skaičių: Lietuvo
je nuo diabeto miršta tris kartus daugiau žmonių negu 
Europos šalyse. Tinkama, laiku, kokybiška ir efektyvi 
sveikatos priežiūra, kai gydymas ir kitos prevencinės 
priemonės nėra personalizuotos, sudaro šiltnamio terpę 
ligai plisti toliau ir greičiau. Ar mūsų Sveikatos apsaugos 

ministerija ir jai pavaldžios institucijos žino, kad dia
betas yra prilyginamas širdies ligoms? Kad beveik pusė 
sergančiųjų diabetu miršta nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų? Gal nieko tokio, kad skaičiai rekordiniai? Reikia, 
kad mirtų dar daugiau, tada gal galų gale bus priimta 
Nacionalinė diabeto programa? 

Tarptautinė diabeto federacija skambina visais var
pais: Lietuva pavojuje! Gegužės pabaigoje į Vilnių at
vyko Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono 
prezidentė prof. dr. Zekiye Sehnaz Karadeniz, valdybos 
nariai Alojzas Rudolfas ir Iryna Vlasova. Įvyko apskri
tojo stalo diskusija LR Seime, kurią inicijavau aš. Dis
kusijoje dalyvavo svečiai iš kitų šalių, Seimo nariai, 
Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių 
kasos atstovai, gydytojai endokrinologai, kardiologai, 
okulistai, slaugytojai diabetologai. Pasisakiusieji kėlė 
svarbius diabeto prevencijos klausimus, kalbėjo apie 
skubiai priimtiną Nacionalinę diabeto prog ra mą, per
sonalizuotą mediciną, naujausius gydymo metodus ir 
efektyviausius vaistus. Tai juk aktualu ne tik sergantie
siems diabetu, bet ir kitiems, sergantiesiems lėtinėmis 
ligomis. Visuomenės švietimas iškyla į pačią diabeto 
piramidės viršūnę. Priimtas kreipimasis į valdžios ins
titucijas. Įdomu, kas keisis ir pasikeis?

Su geriausiais linkėjimais,
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diabetu mokymas, nes šios paslaugos įkainis neatitinka realių 
išlaidų. Nėra Lietuvoje prediabetinių būklių ir cukrinio diabe
to situacijos analizės bei vertinimo sistemos. Nėra diabeto ir jo 
komplikacijų registro. Sprendimai priimami gaivališkai, neatsi
žvelgiant nei į specialistų organizacijų, nei į Lietuvos diabeto 
asociacijos siūlymus. Vadovaujamasi atsitiktiniais suinteresuotų 
asmenų siūlymais. Būtini neatidėliotini sprendimai. Turime ma
žinti mirtingumą nuo cukrinio diabeto komplikacijų, laiku dia
gnozuojant ligą ir gerinant sergančiųjų gydymo kokybę. Būtina 
tinkamai investuoti turimas lėšas į strateginius tikslus,  skatinant 
bendradarbiavimą tarp specialistų, įvairių valstybės sektorių, 
ieškant papildomų finansavimo šaltinių. Sistema turi būti orien
tuota į pacientą centre. Reikia patvirtinti atnaujintą tarptautines 
mokslines rekomendacijas atitinkantį Cukrinio diabeto ambula
torinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais aprašą, parengti, 
patvirtinti ir įgyvendinti ilgalaikę Nacionalinę cukrinio diabeto 
ir jo komplikacijų prevencijos, kontrolės ir gydymo programą. 
Sukurti Nacionalinį diabeto registrą.

TDF Europos regiono prezidentė 
prof. dr. Zekiye Sehnaz Karadeniz
Nors šiandien turime gerą diabeto prevencijos ir gydymo pag
rin dą, nors politikai ir visuomenės sveikatos lyderiai vis labiau 
pripažįsta būtinybę imtis neatidėliotinų veiksmų, visi esame la
bai susirūpinę dėl spartaus sergančiųjų diabetu skaičiaus augi
mo, dažnų komplikacijų, neigiamo poveikio asmens gyvenimo 
kokybei ir, žinoma, nacionalinei ekonomikai. Vienas iš septynių 
europiečių serga arba rizikuoja susirgti cukriniu diabetu, o po 25 
metų sirgs ar rizikuos susirgti vienas iš šešių Europos gyventojų. 
Europos lygiu priimtos kelios deklaracijos, rezoliucijos, reko
mendacijos, kviečiančios Europos Sąjungos nares prioretizuoti 
diabeto problematiką, parengti nacionalines diabeto prevenci
jos, diagnozavimo ir kontrolės programas. Tačiau kol kas tik 22 
iš 47 Europos šalių turi Nacionalines diabeto programas ar Na
cionalines diabeto strategijas. Tokiam drastiškam sergančiųjų 
diabetu skaičiaus didėjimui įtaką daro susiformavęs gyvenimo 
būdas – sumažėjęs fizinis aktyvumas, greitasis maistas, padidė
jęs stresas ir gyventojų senėjimas. Paprasti dalykai, tačiau juos 
suvaldyti sunku, kai nėra koordinuoto, tvaraus metodo, apiman
čio daugybę valstybės sektorių, visos visuomenės. Svarbiausia 
yra turėti valstybinį diabeto planą su trumpalaikiais ir ilgalaikiais 
tikslais bei efektyviomis jų įgyvendinimo priemonėmis. Tačiau 
jeigu norima pasiekti realių pokyčių žmonių gyvenime, tokiam 
planui įgyvendinti turi būti skirtas atitinkamas finansavimas. Taip 
pat svarbu, kad į kiekvieną tokios programos plėtros ir įgyven
dinimo žingsnį būtų įtraukta visuomenė. Geras tokio modelio 
pavyzdys yra Turkijoje nuo 2011 m. vykdoma programa, kuri 
yra koordinuojama Turkijos diabeto fondo.

Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininkė, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Endokrinologijos klinikos prof. dr. Birutė Žilaitienė
2016 metais svarstyta „Cukrinio diabeto kontrolės 2016–2024 
metų programa“, deja, jos priėmimas atidėtas. Iki šiol pacientus 
tenka gydyti ir prižiūrėti, vadovaujantis 2012 metais išleistu Gy
dymo kompensuojamais vaistais aprašu. Šiuo metu svarstomas 
naujas Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuoja
mais vaistais aprašas, kurio priėmimas labai užsitęsė. Siekiame, 
kad rengiant šį aprašą būtų įsiklausyta į specialistų – gydytojų 

endokrinologų – nuomonę, kad būtų vadovaujamasi naujausio
mis Europos ir Amerikos diabeto organizacijų gairėmis ir moks
liniais įrodymais. O skaičiuojant išlaidas vaistams ir medicinos 
priemonėms kompensuoti, reiktų atsižvelgti, kad tik 7 proc. visų 
sergančiųjų cukriniu diabetu gydymo sąnaudų sudaro išlaidos 
antidiabetiniams vaistams, o likę 93 proc. skiriami diabeto kom
plikacijoms gydyti ir hospitalizacijoms. Sukasi užburtas ratas: nėra 
efektyvių profilaktikos programų, liga diagnozuojama per vėlai, 
kai jau sunku išvengti komplikacijų. Jų kyla ir tada, kai pacientai 
negydomi inovatyviais vaistais, neužtikrinama kompleksinė jų 
priežiūra. Taip bandymas taupyti vaistams (lėšos, skirtos vienam 
cuk ri niu diabetu sergančiam pacientui gydyti, Lietuvoje maždaug 
du kartus mažesnės nei Europos vidurkis) sukelia sniego gniūž
tės efektą – komplikacijoms gydyti, hospitalizacijai, pašalpoms 
reikia vis daugiau išlaidų, jau nekalbant apie žmonių gyvenimo 
kokybę. Mūsų valstybės politikoje cukrinis diabetas nėra priori
tetas, nors šia liga sergančiųjų ir mirčių skaičius nuo jo sukeltų 
komplikacijų, ypač kraujagyslių ir širdies ligų, kasmet drastiškai 
didėja, nes II tipo diabetas dažnu atveju diagnozuojamas pavė
luotai. Todėl būtina Nacionalinė diabeto programa.

Lietuvos kardiologų draugijos prezidentas 
prof. dr. Rimvydas Šlapikas 
Pasaulis juda personalizuotos medicinos link, kai vaistas indivi
dualiai pritaikomas ligoniui. Yra sukurti šiuolaikiniai vaistai, kurie 
ne tik padeda kontroliuoti diabetą, bet ir atitolina sunkias kompli
kacijas, sumažina kraujagyslių ir širdies ligų mirčių dažnį. Lėtinės 
neinfekcinės ligos – širdies ir kraujagyslių, diabetas, vėžys – yra 
pagrindinė šiuolaikinio žmogaus sveikatos problema. Nuo širdies 
ir kraujagyslių ligų miršta apie 65 proc. žmonių, 52 proc. sergan
čiųjų diabetu mirties priežastis yra būtent šios ligos. Amerikoje 
diabetas prilyginamas širdies ligoms. Ir tai yra teisinga. Kardiolo
gai ir diabetologai turi dirbti kartu. Personalizuoti ligų gydymą yra 
labai veiksminga, tai mažina gydymo išlaidas. Dabar, kai Lietuvo
je kalbama apie gydymą pigiausiais vaistais, kurie nėra pritaikyti 
atskiram pacientui, netinka personalizuotai medicinai. Norėdami 
gerinti sergančiųjų diabetų gyvenimo kokybę, jau dabar turime 
skaičiuoti pinigus, įvertindami tai, kad galime išvengti sunkių dia
beto komplikacijų ir finansinės naštos didėjimo ateityje.

Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentė 
slaugytoja diabetologė Aldona Danylienė
Slaugytojo diabetologo darbas yra labai nuostolingas, nes pas
laugų įkainiai yra tokie maži, kad rajoninėse poliklinikose tiesiog 
išnyko slaugytojo diabetologo etatai.  Šių labai svarbių specialistų 
parengta pakankamai – 500, o dirba tik 100. Būtina kuo skubiau 
peržiūrėti ir patvirtinti realybę atitinkančius įkainius. Kiekvienoje 
gydymo įstaigoje turi būti sudarytos galimybės visiems pacien
tams gauti tinkamą mokymą, kaip gyventi su šia liga. Taip pat 
turi būti užtikrintos sąlygos, kad kojų priežiūros specialistai laiku 
pagelbėtų diabetu sergantiesiems. 

Akių ligų klinikos „Lirema“ 
akių ligų gydytoja Lilija Socevičienė
Profilaktika, švietimas yra pagrindinė ligų prevencija. Daugiau 
nei 20 metų apie tai kalbame žmonėms, bet jie ne visada girdi. 
Kai paciento paklausiu, ar jis drausmingai vartoja vaistus nuo 
hipertenzijos, atsako: kada ne kada. Arba kaip atrodo. Šeimos 
gydytojai turi nuolat tokiems pacientams priminti vaistų nuo hi
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pertenzijos vartojimo svarbą. Ne visuose rajonuose yra oftal
mologai, patekti pas esamus – didžiulės eilės. Todėl pacientai į 
mūsų kliniką ateina labai apleisti, kai beveik nieko neįmanoma 
padėti. Pavyzdžiui, pasirodo žmogus, kai į jo tinklainę išsiliejo 
kraujas prieš 5–6 dienas. Sveikatos apsaugos ministerija turi dėl 
tokios padėties labai suklusti ir priimti atsakingus sprendimus, 
skirti daugiau akių ligų gydytojų rajonuose.

TDF Europos regiono valdybos narys, Slovėnijos 
diabeto asociacijos viceprezidentas Alojzas Rudolfas 
Pasidalijo Slovėnijos gerąja patirtimi, kaip įgyvendinant Na
cionalinę diabeto programą, vykdoma cukrinio diabeto ir jo 
komplikacijų prevencija, sergantieji diabetu gauna visapusiš
ką valstybės paramą. Kiekvienas sergantysis gauna visus indi
vidualiai geriausiai tinkamus vaistus, kiekvienam reikalingą 
savikontrolės priemonių kiekį nemokamai. Visiems diabeto 
ligoniams yra prieinami reikalingi sveikatos tyrimai, laiku su
teikiamos specialistų konsultacijos bei kitos medicinos paslau
gos. Slovėnijos diabeto asociacija kaip lygiavertis programos 
įgyvendinimo part neris aktyviai dalyvauja šviečiant visuome
nę, organizuoja konkursus mokyklose.

TDF Europos regiono valdybos narė, 
Ukrainos diabeto federacijos atstovė Iryna Vlasenko 
Dėkojo Lietuvos žmonėms už visapusišką paramą jos šaliai. 
Džiaugėsi galimybe dalyvauti šioje Lietuvos diabeto aso cia
ci jos inicijuotoje diskusijoje svarbiausiais cukrinio diabeto 
klausimais, dalyvaujant įvairiems partneriams – TDF Europos 
regiono prezidentei, valdybos nariams, Seimo nariams, įvairių 
sričių specialistams, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybi
nės ligonių kasos, pacientų organizacijos atstovams. Ukrainos 
sergančiųjų diabetu situacija dar nėra džiuginanti, ne visiems 
prieinamas įvairių rūšių insulinas, kiti medikamentai, nėra ga
limybės gauti reikiamų savikontrolės priemonių, prastas svei
katos paslaugų prieinamumas.

Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavusios 
LR sveikatos apsaugos ministerijos atstovės 
Į išdėstytas pastabas bus atsižvelgiama rengiant ir tvirtinant gy
dymą reglamentuojančius dokumentus, pirmiausia – cukrinio 
diabeto ambulatorinio gydymo aprašymą. Pritarė išsakytoms 
mintims. Pažymėjo, kad diskusija labai naudinga.

Renginio pabaigoje priimtas kreipimasis, adresuotas LR svei
katos apsaugos ministerijai, LR Seimui, LR Prezidentūrai, kitiems 
sprendimus priimančių institucijų atstovams, politikams.

Jame prašoma informuoti visuomenę apie cukrinį diabetą ir 
jo rizikos veiksnius, skatinti sveikiau gyventi, tuo pačiu – geriau 
organizuoti didelės rizikos grupių profilaktinius patikrinimus. 
Vienas pagrindinių prašymų – užtikrinti savalaikį, visavertį ir 
kokybišką kompleksinį cukrinio diabeto gydymą bei nuoseklią 
priežiūrą. Ir tai turėtų būti vienodai prieinama skirtingų regi
onų bei skirtingų gyventojų grupių sergantiesiems. „Teisines 
ir organizacines prielaidas išvardytiems ir su jais susijusiems 
tikslams pasiekti sudarytų Nacionalinės diabeto programos ir 
Cukrinio dia beto ambulatorinio gydymo kompensuojamais 
vaistais aprašo patvirtinimas“, – teigiama dokumente.

Visą informaciją apie konferenciją LR Seime rasite:  
https://www.youtube.com/watch?v=NPX3QK4Bqgs 

O. Posaškovos nuotraukos.

Kreipimasis
20190531

Dėl cukrinio diabeto 
profilaktikos, sergančiųjų 

cukriniu diabetu 
priežiūros ir gydymo kokybės 

užtikrinimo

Mes, žemiau pasirašiusieji, norime atkreipti sprendimus 
priimančių institucijų ir visuomenės dėmesį į grėsmingą cuk
rinio diabeto (CD) situaciją pasaulyje ir Lietuvoje.

Tarptautinės diabeto federacijos Diabeto atlaso aštunto 
leidimo (2017 m.) duomenimis1, pasaulyje CD serga daugiau 
kaip 425 mln. žmonių, arba 1 iš 11 suaugusių (20–79 metų) 
gyventojų. 1 iš 6 gimusių kūdikių yra pažeistas hiperglike
mijos motinos nėštumo laikotarpiu. Du trečdaliai CD ser
gančių žmonių yra darbingo amžiaus. Prognozuojama, kad 
2045 m. pasaulyje šia liga sirgs per 629 mln. žmonių, t. y. 1 
iš 10 suaugusiųjų. Kasmet apie 4 mln. mirčių siejama su CD 
ir jo komplikacijomis. Kas 8 sekundes nuo šios ligos miršta 
vienas žmogus, iš jų – 46,1 proc. jaunesni negu 60 metų. 
Širdies kraujagyslių ir inkstų komplikacijos yra pagrindinės 
sergančiųjų mirties priežastys. Tyrimai rodo, kad CD širdies 
ir kraujagyslių ligų riziką didina 2–3 kartus, o jų išvengti ga
lima tinkamai prižiūrint ir gydant sergančiuosius. 

Per paskutinius 18 metų CD ligonių skaičius Lietuvoje 
išaugo 3 kartus ir jau siekia 120 000 sergančiųjų. Remiantis 
Europos statistika, dar 120 000 sergančiųjų liga nėra diag
no zuota. Prognozuojama, kad 2045 m. Lietuvoje CD sirgs 
500 000 žmonių. CD nepakankamai kontroliuojamas bent 
40 proc. sergančiųjų, o tai didina CD komplikacijų ir mir
čių, susijusių su šia liga, skaičių.  Lėšų CD gydyti Lietuvoje 
skiriama du kartus mažiau nei Europos vidurkis, o pagal ino
vatyvių vaistų prieinamumą (WAIT index) Lietuva yra trečia 
šalis nuo galo Europoje2.

1 IDF Atlas 8 edition 2017.
2 WaitIndicatorstudy 2018.
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2015 m. yra parengtas Cukrinio diabeto kontrolės  
2016–2024 metų programos projektas, kuriuo siekiama sukurti 
ir įdiegti į praktiką moksliškai pagrįstą, tarptautinius standartus 
ir Lietuvos galimybes atitinkančią Cukrinio diabeto pirminės, 
antrinės ir tretinės CD profilaktikos programą. Įgyvendinus šią 
programą būtų praplėstos visuomenės žinios apie nutukimo, 
sėslaus gyvenimo būdo žalą sveikatai, apie CD ir jo sukelia
mas komplikacijas, būtų nustatytas CD, prediabetinių būklių 
paplitimas bei  sumažinta rizika susirgti šia liga. Tikėtina, kad 
įvykdžius šią programą CD bus anksčiau diagnozuojamas, 
dėl to sumažės CD sukeltų komplikacijų, o tuo pačiu ir su juo 
susijusių širdies bei kraujagyslių ligų, bus užtikrinta geresnė 
sergančiųjų CD priežiūra. Tai leis ateityje sumažinti CD ser
gančiųjų gydymo bei priežiūros išlaidas, pagerinti asmenų gy
venimo kokybę ir leis jiems ilgiau išlikti darbingais. Deja, šis 
programos projektas iki šiol nėra patvirtintas.

Todėl kreipiamės prašydami priimti sprendimus, kurie už-
tikrintų sergančiųjų prediabetu bei cukriniu diabetu priežiūros 
ir gydymo kokybę bei padėtų pasiekti šiuos  tikslus:  

1. Geriau informuoti visuomenę apie sveiką gyvenseną, 
apie CD ir jo rizikos veiksnius,  skatinti sveikiau gyventi. 

2. Geriau organizuoti profilaktinius patikrinimus dėl CD ir 
angliavandenių apykaitos sutrikimų didelės rizikos grupės vai
kams, suaugusiems asmenims ir nėščioms moterims.

3. Integruoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, pirmi
nės asmens sveikatos priežiūros įstaigų atliekamą sveikatinimo 
veiklą ir parengti bei įgyvendinti sveikatos stiprinimo tvarkos 
aprašą, kuriame būtų numatytos profilaktinės priemonės, kaip 
padėti  suaugusiems asmenims ir vaikams, kuriems nustatytas 
prediabetas, antsvoris bei  nutukimas.

4. Sudaryti sąlygas pacientų, sergančių CD, organizacijoms 
aktyviai dalyvauti šviečiant visuomenę, mokant pacientus, tei
kiant savitarpio paramą, aiškinantis ir atstovaujant pacientų 
poreikiams (susitikimai, stovyklos, diskusijos).

5. Užtikrinti savalaikį, visavertį ir kokybišką kompleksinį 
CD gydymą bei nuoseklią priežiūrą.

5.1 Praplėsti CD slaugos paslaugų apimtį, padidinti jų pri
einamumą ir mažinti paslaugų prieinamumo netolygumus skir
tingų regionų bei skirtingų gyventojų grupių sergantiesiems.

5.2 Užtikrinti reguliarų sergančiųjų CD stebėjimą dėl kar
diovaskulinės būklės, inkstų funkcijos, mikrokraujagyslinių ir 
makrokraujagyslinių komplikacijų siekiant išvengti komplika
cijų progresavimo.

5.3 Užtikrinti efektyvų  individualizuotą CD gydymą, re
miantis naujausiomis EASD/ADA rekomendacijomis3, atkrei
piant dėmesį į tai, kad vaistų reforma nukreipta tik į vaistų kai
nos mažinimą, kai tuo tarpu 2018 metais 28 Europos Sąjungos  
šalyse atliktas tyrimas rodo, jog, gydant CD,  tik 7 proc. visų 

3 EASD/ADA consensusstatement 2018 Oct.

išlaidų sudaro išlaidos vaistams nuo diabeto, o likę 93 proc. 
skiriami gydyti cukrinio diabeto sukeltoms komplikacijoms, 
hospitalizacijoms4.

5.4 Pacientai turi būti aprūpinti CD savikontrolės ir gydy
mo priemonėmis – pakankamu skaičiumi diagnostinių juoste
lių. Taip pat prašome užtikrinti, kad visoms pacientų grupėms 
būtų kompensuojamos adatos insulino injekcijoms; siekti, kad 
kuo didesniam skaičiui sergančiųjų būtų prieinamos nuolati
nio gliukozės kiekio kraujyje monitoravimo sistemos ir insu
lino pompos.

5.5 Siekti kokybiškos sveikatos priežiūros pacientams, 
sergantiems CD ir turintiems specialių poreikių (pavyzdžiui, 
akliesiems būtų pradėtos kompensuoti  nekalibruojamos  diag
nos ti nės juostelės gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti, skirtos 
aparatams su balso funkcija; esant komplikuotoms diabetinės 
pėdos prob le moms – tvarsčių, specialių įtvarų, naujausių gy
dymo priemonių kompensavimas ir kt.).

5.6 Sukurti informatyvią prediabetinių būklių ir CD situa
cijos Lietuvoje analizės bei vertinimo sistemą. 

Teisines ir organizacines prielaidas išvardintiems ir su jais 
susijusiems tikslams pasiekti sudarytų Nacionalinės diabeto 
programos ir Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompen
suojamais vaistais aprašo patvirtinimas. Todėl mes, 2019 m. 
gegužės 31 d. susirinkusieji į apskritojo stalo diskusiją, skirtą 
sergančiųjų CD situacijai aptarti Lietuvoje, prašome atnaujinti 
šių dviejų dokumentų svarstymą ir artimiausiu metu patvirtinti 
pacientams palankiausias šiuolaikinės CD priežiūros ir inova
tyvaus gydymo galimybes. Kreipimąsi taip pat palaiko Tarptau
tinės diabeto federacijos Europos regiono valdyba.

Kreipimąsi pasirašė: LR Seimo Sveikatos reikalų komi
teto narys A. Matulas, TDF Europos regiono prezidentė 
prof. dr. Z.  Karadeniz, TDF Europos regiono valdybos na
riai: LDA prezidentė V. Augustinienė, A. Rudolf, I. Vlaseno, 
N.  Lalic, C.  Petrut, B. Hauck, J. M. Bovida, TDF Europos re
giono biuro atstovė L. Rabemananjara, Slovėnijos diabeto 
asociacijos viceprezidentė Š. Rudoff, Lietuvos endokrinologų 
draugijos prezidentė,  LSMU MA Endokrinologijos klinikos 
prof. dr. B.  Žilaitienė, Lietuvos kardiologų draugijos prezi
dentas prof. dr. R. Šlapikas, akių ligų klinikos „Lirema“ va
dovė, akių ligų gydytoja L. Socevičienė, LDA viceprezidentė 
gydytoja endokrinologė O.  Jurkauskienė, LDA vicepreziden
tė slaugytoja diabetologė A.  Danylienė, LDA viceprezidentė 
G. Naidzinavičienė.

4 Drugspending and DiseaseBurdenfor Diabetes, Oncology, and 
 AutoimmuneDisease in thw EU28 – KeyFindigs, August 2018.
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Tai mums svarbu 
Stovykla diabeto organizacijų vadovams
2019 m. gegužės 8–12 d. Druskininkų VšĮ valstybės ir savivaldybės 
tarnautojų mokymo centre (VSTMC) „Dainava“ vyko stovykla 
Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) kolektyvinių narių vadovams 
„Cukrinis diabetas. Sergančiųjų teisės“. Stovykloje dalyvavo klu
bų pirmininkai iš 16 rajonų diabeto organizacijų: Alytaus, Drus
kininkų, Jonavos, Joniškio, Kauno „Aronijos“, Kelmės, Kėdainių 
„Diabeto“, Marijampolės, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio „Aklų
jų“, Šiaulių, Telšių, Ukmergės, Vilkaviškio, Vilniaus „Betos“. Šeši 
vadovai serga I tipo diabetu, aštuoni – II tipo diabetu, vienas – 
gydosi tik dieta. 

Stovyklos vadovė – Druskininkų miesto diabeto klubo „Atga
ja“ pirmininkė J. Šimonienė, pati neserga diabetu, bet turi sūnų, 
sergantį I tipo diabetu. Jai talkino J. Tamulaitienė, pati serganti 
I tipo diabetu. Stovyklos medicinos vadovė – slaugytoja diabe
tologė V. Karbočienė iš Šiaulių. Atvykimo dieną  su stovyklau
tojais susitiko LDA prezidentė V. Augustinienė.

 Mokymų metu buvo vertinamos dalyvių žinios, kasdien kelis 
kartus buvo atliekami kraujo gliukozės tyrimai, įvertinta ilgalaikė 
kraujo gliukozės kontrolė (glikuoto hemoglobino tyrimas). 

I tipo diabetu sergančiųjų glikuoto hemoglobino (HbA1c) ro
dikliai svyravo nuo 6,2 iki 10,9 % (visų dalyvių HbA1c vidurkis – 
8,1 %). II tipo diabetu sergančiųjų HbA1c rodikliai svyravo nuo 
5,4 iki 7,4 % (vidurkis – 6,6 %). Klubo vadovei, kontroliuojančiai 
ligą dieta, nustatytas 5,4 % HbA1c. Bendras stovyklos dalyvių 
HbA1c vidurkis – 7,11%, mažesnis arba lygus 6 % HbA1c nu
statytas 13,33 % dalyvių, didesnis glikuoto hemoglobino rodiklis 
– nuo 6 iki (arba) 7 % – rastas 46,67 % pasitikrinusiųjų, nuo 7 iki 
(arba) 8 % –  26,67 %, nuo 9 iki (arba) 10 % – 6,67 %, nuo10 iki 
(arba) 11 % – 6,67 %. Nustatyta, kad net 40 % stovyklos dalyvių 
nepakankamai arba labai blogai kontroliuoja savo ligą. 

Pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Partneriai: „ Microlife“, 
„Novo Nordisk Pharma“, diagnostikos laboratorija „ Antėja“, 
 VSTMC „Dainava“, „Sanofi Aventis Lietuva“, kiti rėmėjai iš Drus
kininkų, jie suteikė įvairių nuolaidų ar talkino stovyklos organi
zatoriams nemokamai.

Vertino kandidatų į LR Prezidentus 
pasisakymus sveikatos klausimais
Gegužės 8 d. LRT portalas pakvietė LDA prezidentę V. Augus tinienę 
į ekspertų grupę vertinti balais kandidatų į LR Prezidentus kalbas 
sveikatos klausimais.

Kas žinotina sergančiajam diabetu
Gegužės 17 d. Maltos ordino būstinėje Kaišiadorių rajono sergan
čiųjų cukriniu diabetu klubas „Likimas“ organizavo konferenciją 
ir visuotinį narių susirinkimą. Pranešimus aktualiais sergantiesiems 
klausimais skaitė akių ligų klinikos „Lirema“ vadovė, akių ligų 
gydytoja L. Socevičienė, sveikatos teisės ekspertė R. Navickie
nė, Lietuvos medicinos bibliotekos Informacinių technologijų 

skyriaus vadovė J. Stukienė ir LDA prezidentė V. Augustinienė. 
Lektoriai atsakė į daug užduotų klausimų dėl sveikatos paslaugų 
prieinamumo, vaistų kompensavimo, pacientų teisių gauti tin
kamą gydymą. Po konferencijos vykusiame visuotiniame klubo 
narių susirinkime išrinkta nauja valdyba ir pirmininkė.

Vaistų kompensavimo sąlygos
Gegužės 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaisti
nių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 
komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios darbo grupės narė Lie
tuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkė 
V. Augustinienė. Svarstyta dėl Lietuvos endokrinologq draugi
jos rašto „Dėl GLP1 receptorių agonistų grupės vaistų skyrimo 
sąlygų peržiūrėjimo“. Nutarta kreiptis į UAB „Novo Nordisk 
Pharma“ bei AB „AstraZeneca Lietuva“ ir paprašyti sumažinti 
šio vaisto kainą, kad ji atitiktų Vyriausybės nutarime nustatytus 
priemokos reikalavimus. 

Taip pat svarstyta dėl cukrinio diabeto kontrolei reikalingų 
priemonių kompensavimo asmenims, vyresniems nei 24 metai. 
Atsižvelgdama į VLK pateiktą informaciją, Komisija nusprendė 
nekeisti šiuo metu nustatyto gliukozės juostelių kompensavimo 
kiekio. Nutarta prašyti VLK pateikti informaciją dėl PSDF biudže
to išlaidų poreikio, jei II tipo sergantiems pa cien tams, kuriems 
taikoma intensyvi insulino terapija, t. y. jiems skiriamas gydy
mas ilgo ir greito ar trumpo veikimo insulinais, būtų skiriama 
po 900 ir 1800 juostelių per metus. Taip pat svarstyti klausimai 
dėl vaistų kompensavimo išsėtinei sklerozei gydyti, medicinos 
pagalbos priemonių kompensavimo įvairiomis ligomis sergan
tiesiems ir kiti klausimai.

Paciento gydymo personalizavimas
Gegužės 23 d. Vilniuje, „Ambertono“ viešbutyje, vyko konferencija 
„Vienas pacientas – skirtingi gydymo tikslai: kaip mums bend
ra darbiauti gydant antro tipo cukrinį diabetą?“ Vyko interaktyvi 
gydytojos endokrinologės dr. Agnės Abraitienės ir gydytojos kar
diologės dr. doc. Jolitos Badarienės diskusija „Šiuolaikinio II tipo 
diabeto gydymo centre – tarpdisciplininis bendradarbiavimas. 
Skirtingi vieno klinikinio atvejo scenarijai“. Konferencijoje da
lyvavo įvairių specialybių gydytojai, taip pat ir LDA prezidentė 
V. Augustinienė. 

Diabetas – prioritetinė  
sveikatos sistemos dalis
Gegužės 28–29 d. Kopenhagoje vyko Europos diabeto pacientų 
aukšto lygio pasitarimas. Jį surengė pasaulinio masto diabeto 
lyderis „Novo Nordisk“. Per pasitarimą buvo aptarti ir 2018 m. 
mokymo bei naujų pasiekimų rezultatai. Dalyvius sveikino Da
nijos diabeto asociacijos globėjas, Karališkoji Didenybė Danijos 
Karalystės princas Joachimas. Per plenarines sesijas kalbėta apie 
tai, kaip nacionaliniu lygmeniu pasiekti, kad cukrinis diabetas 
taptų prioritetine sveikatos sistemos dalimi, kaip gerinti cukrinio 
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Lie tu vos dia be to aso cia ci ja –  
Tarptautinėsdiabeto 
federacijosnarė

Burkitės į Lietuvos diabeto asociaciją  
ir veikite savo sveikatos labui  

kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi,  

kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:

o gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
o padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
o lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo labiau stiprėja Asociacija  
ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.  

Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.

Jei nežinote, kur ieškoti klubo,  
kreipkitės į Lietuvos diabeto asociaciją.

DARBO LAIKAS

LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA
Gedimino pr. 28, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius

Telefonas: (8~5) 2620783. Mob. telefonas: 8 652 11555. Faksas: (8~5) 2610639
Internetas: www.dia.lt. Elektroninis paštas: info@dia.lt

Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis 9–18 val.,  
penktadieniais – iki 17 val. Pietų pertrauka 12–13 val.

Atsiskaitomoji sąskaita: Nr. LT 50 7044 0600 0103 0696
AB SEB bankas. Įmonės kodas: 291737660

DIABETO MOKYKLA
LDA buveinėje – Gedimino pr. 28, 404 kabinetas

Tel. (8~5) 2625476. 
Gyd. endokrinologė Ona Jurkauskienė ligonius konsultuoja  

nemokamai antradieniais 12–14 val. 
Slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė ligonius moko  

ketvirtadieniais 14-16 val. Registruotis iš anksto tel. 8 686 39369.
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diabeto priežiūrą, kodėl svarbi nuolatinė visų sveikatos specia
listų ir tarpsektorinė partnerystė. 

Patirtimi dalytasi ir atskirose darbo grupėse: apie nacionalinių 
diabeto planų vykdymo rezultatų pateikimą diabetu sergantiems 
žmonėms, vieno nacionalinio pacientų balso kūrimą, vietinių 
bendruomenių dalyvavimą ir lyderystę, apie II tipo diabeto gy
dymą ir kitus aktualius dalykus, kuriuos galėtų skleisti socialinių 
tinklų įtakdariai, taip pat apie visuomenės švietimo platformas. 
Visi dalyviai turėjo galimybę dalytis informacija, gauti gerosios 
praktikos žinių iš kitų Europos šalių diabeto asociacijų, įvairių 
diabeto sričių partnerių. Renginyje dalyvavo daugiau negu 25 
Europos šalių diabeto asociacijų atstovai, tarp jų ir LDA prezi
dentė V. Augustinienė. LDA 2018 m. buvo įsipareigojusi orga
nizuoti apskritojo stalo diskusiją LR Seime su įvairiais diabeto 
srities parneriais, valdžios institucijomis bei Tarptautinės diabe
to federacijos vadovais ir valdybos nariais. Toks renginys įvyko 
2019 m. gegužės 31 d. LR Seime.

Susitikimas su Slovėnijos  
diabeto asociacijos vadovais
Gegužės 30 d. Lietuvos diabeto asociacijoje vyko susitikimas su 
Slovėnijos diabeto asociacijos viceprezidentu Alojzu Rudolfu ir 
direktore Spelca Rudolf. Pasidalyta organizacijų pasiekimais dėl 
sergančiųjų diabetu, aptartos problemos. Pasidžiaugta, kad Slo
vėnijos valdžios institucijos cukriniam diabetui teikia prioritetą. 
Šalyje įgyvendinama Nacionalinė cukrinio diabeto prevenci
jos, gydymo ir kontrolės programa. Sergantieji gauna nemoka
mai visų reikiamų vaistų, savikontrolės priemonių, kad galėtų 
tinkamai valdyti ligą. Daug dėmesio šalyje skiriama ligos ir jos 
komp li ka cijų prevencijai. Slovėnijos diabeto asociacija vykdo 
prevencinę programą mokyklose. Už šią veiklą Slovėnijos dia
beto asociacija 2018 m. apdovanota Tarptautinės diabeto fede
racijos Europos regiono prizu.

Stabdyti diabeto epidemiją, mažinti sveikatos 
ir ekonomikos problemas. Ką daryti?
Gegužės 31 d. LDA iniciatyva organizuota apskritojo stalo diskusija 
„Diabeto aktualijos pasaulyje ir Lietuvoje. Ar Lietuvos sergantieji 
diabetu gyvena pilnavertį gyvenimą ir gauna savalaikę, efektyvią 
sveikatos priežiūrą?“, į kurią atvyko Tarptautinės diabeto federa
cijos (TDF) Europos regiono prezidentė prof. dr. Zekiye Sehnaz 
Karadeniz, valdybos nariai Alojzas Rudolfas, Iryna Vlasenko ir 
Vida Augustinienė, LR Seimo nariai Monika Navickienė, Anta
nas Matulas, Lietuvos endokrinologų draugijos prezidentė Birutė 
Žilaitienė, Lietuvos kardiologų draugijos prezidentas Rimvydas 
Šlapikas, gydytojos endokrinologės, LDA viceprezidentė Ona 
Jurkauskienė ir dr. Lina Zabulienė, akių ligų klinikos „Lirema“ 
vadovė, gydytoja Lilija Socevičienė, LDA viceprezidentė, slau
gytoja diabetologė Aldona Danylienė, LDA viceprezidentė Ge
novaitė Naidzinavičienė, LR sveikatos apsaugos ministerijos ir 
Valstybinės ligonių kasos atstovai, kiti specialistai. 

Diskusijos tikslas – informuoti valdžios institucijas apie būti
nybę nedelsiat imtis priemonių negailestingai plintančios cukrinio 
diabeto epidemijos ir jos keliamoms sveikatos bei ekonomikos 
problemoms mažinti. 

Būtina artimiausiu metu parengti ir įgyvendinti Nacionalinę 
cukrinio diabeto profilaktikos, gydymo ir kontrolės programą. 

Diskusijos dalyviai priėmė ir pasirašė kreipimąsi „Dėl cukrinio 
diabeto profilaktikos, sergančiųjų cukriniu diabetu priežiūros ir 
gydymo kokybės užtikrinimo“ į Lietuvos Respub likos valdžios 
institucijas. Kreipimąsi aptarė, palaikė ir pasirašė visi TDF Eu
ropos regiono valdybos nariai per posėdį, vykusį birželio 1 d. 
Vilniuje. 

Vilniuje – TDF Europos regiono  
valdybos posėdžiai
Birželio 1–2 d. Vilniuje, viešbutyje „Novotel“ vyko TDF Europos 
regiono valdybos posėdžiai. Svečių priėmimu vizito Lietuvoje 
metu rūpinosi Lietuvos diabeto asociacija. TDF Europos regio
no prezidentė Z. S. Karadeniz labai gerai įvertino LDA gegužės 
31 d. LR Seime organizuotą diskusiją „Diabeto aktualijos pasau
lyje ir Lietuvoje. Ar Lietuvos sergantieji  diabetu gyvena pilnaver
tį gyvenimą ir gauna  savalaikę, efektyvią sveikatos priežiūrą?“. 
Ji pakvietė visus valdybos narius palaikyti ir patvirtinti parašais 
diskusijos dalyvių priimtą kreipimąsi „Dėl cukrinio diabeto pro
filaktikos, sergančiųjų cukriniu diabetu priežiūros ir gydymo ko
kybės užtikrinimo“ į Lietuvos Respublikos valdžios institucijas. 
Visi valdybos nariai šiam siūlymui pritarė. 

Per posėdžius patvirtinta šių metų pirmojo TDF Europos re
gio no valdybos posėdžio, vykusio vasario mėnesį Briuselyje, 
protokolas, apsvarstytos finansų ir audito ataskaitos, informuo
ta apie susitikimus su korporaciniais partneriais ir aptartus TDF 
Euro pos regiono jų remiamus projektus. Detaliai aptarti vykdomi 
ir būsimi šių metų projektai: IMPACT, Pasaulinės diabeto dienos 
renginiai Briuselyje, jaunimo veiklos projektas YOURAH, Jau
nimo lyderių stovykla, vyksianti liepos 7–13 d. Turkijoje, Dia
beto registras ir kiti. 

Kalbėta apie TDF Europos regiono įsteigtus prizus, kuriais 
apdovanojama per metinį susirinkimą, kuris šiais metais vyks 
gruodžio 2 d. Pietų Korėjoje. Aptarta TDF Europos regiono sim
poziumo, vyksiančio rugsėjo 16 d. prieš Europos diabeto studijų 
asociacijos kongresą Barselonoje, Ispanijoje, programa. Infor
muota apie Europos Sąjungos lėšomis remiamų projektų „Feel 
for diabetes“ ir „Open“ vykdymą. Aptarti įvairūs organizaciniai 
klausimai: TDF Europos re gio no nuostatai, naujų valdybos na
rių rinkimai ir kvietimai teikti kandidatūras, regioninis metinis 
susirinkimas ir Pasaulio diabeto kongresas, vyksiantys gruodžio 
1–6 d. Busane, Pietų Korėjoje; trečiasis TDF Europos regiono 
valdybos posėdis, vyksiantis rugsėjo 16 d. Barselonoje, Ispani
joje. Aptarta komunikacijos strategija, renginių datos ir dalyviai. 
Diskutuota apie TDF Europos regiono priimamą poziciją šiais 
klausimais: ateinančių penkerių metų manifestas, rinkimai į Eu
ropos Sąjungos institucijas, Europos vaistų agentūros mokslinio 
reguliavimo 2025 m. konsultacijas. Aptarti gauti narių prašymai 
bei kiti svarbūs einamieji klausimai. TDF Europos regiono valdy
bos posėdžiuose dalyvavo šios valdybos narė, LDA prezidentė 
V. Augustinienė.

Tradicinis susitikimas
Birželio 1 d. Klaipėdos miesto sergančiųjų cukriniu diabetu klubas 
„CD“ (pirmininkė Kristina Daugintienė) Drevernoje, Klaipėdos 
rajone, organizavo tradicinį diabeto klubų susitikimą „Pabūkime 
kartu“. Į smagų renginį susirinko gausios delegacijos iš Klaipėdos 
„CD“, Kretingos, Plungės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Kelmės, 
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Šiaulių diabeto organizacijų, taip pat atvyko LDA Garbės narė, 
slaugytoja diabetologė J. Uleckienė.

Kreipimasis į LR valdžios institucijas
Birželio 4 d. išsiųstas kreipimasis „Dėl cukrinio diabeto profilakti
kos, sergančiųjų cukriniu diabetu priežiūros ir gydymo kokybės 
užtikrinimo“ šioms Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms: 
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkei A. Kubilienei, 
sveikatos apsaugos ministrui A. Verygai, viceministrei K. Garuo
lienei, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkui G. And
rulioniui, Valstybinės ligonių kasos direktoriui G. Kacevičiui, LR 
Prezidento patarėjai A. Mečėjienei, lygių galimybių kontrolierei 
A. Skardžiuvienei.

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas   
Birželio 5 d. Marijampolėje vyko savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikaci
jų prevencija“. Renginį padėjo organizuoti Marijampolės klubas 
„Diabetikas ABC“ (pirmininkė G. Naidzinavičienė). Renginyje 
pranešimus skaitė LDA viceprezidentė, gydytoja endokrinologė 
O. Jurkauskienė, akių ligų klinikos „Lirema“ vadovė, akių ligų 
gydytoja L. Socevičienė, Lietuvos medicinos bibliotekos Moky
mo išteklių skyriaus vadovė J. Stukienė, sveikatos teisės eksper
tė R. Navickienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktorius M. Čėsna, Marijampolės savivaldybės visuo
menės sveikatos biuro direktorė L. Laukaitienė, kiti specialistai. 
Renginyje dalyvavo delegacijos iš Alytaus, Elektrėnų, Marijam
polės, Šakių, Vilkaviškio, Kauno „Insulos“ klubų. Per renginį 
įvertintos dalyvių žinios apie cukrinį diabetą. Iš viso atlikti 25 
glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimai. Visų dalyvių HbA1c 
vidurkis siekė 6,32 %. 36 % tirtųjų HbA1c buvo mažesnis negu 
arba lygus 6 %, 48 % pasitikrinusiųjų jis buvo nuo 6 iki (arba) 
lygus 7 %, didesnis – nuo 7 iki (arba) lygus 8 % nustatytas net 
12 %, didesnis nei 8 % jis buvo tik 4 %. Taigi, apibendrinant 
rezultatus, matyti, kad maždaug 16 % asmenų nepakankamai 
kontroliuoja savo ligą. 

Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų depar
tamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Part
ne riai: „Microlife“, „Novo Nordisk Pharma“, akių ligų klinika 
„ Lirema“, Lietuvos medicinos biblioteka, medicininių tyrimų 
laboratorija „Antėja“, Marijampolės savivaldybės administraci
ja, UAB „Mantinga“, Paramos ir labdaros fondas bei kiti rėmė
jai iš Marijampolės. 

Valdininkai pacientų nepageidauja
Birželio 5 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl cukrinio 
diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvar
kos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. Posėdyje dalyvavo 
Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Far
macijos departamento ir kitų valdžios institucijų atstovai, gydy
tojai endokrinologai, kiti specialistai, LDA prezidentė V. Augus
tinienė. Svarstymas bus tęsiamas dar kituose posėdžiuose. Tačiau 
LDA vadovė į kitus posėdžius kvietimo negavo.

Laukiama papildomos informacijos
Birželio 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ko
misijos posėdis, kuriame dalyvavo šios darbo grupės narė LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė. Per jį svarstyta dėl antikoaguliantų, 
insulino adatų, insulino pompų keičiamųjų dalių skyrimo sąlygų 
tikslinimo, dėl vaistų kompensavimo nesmulkialąsteliniam plaučių 
vėžiui, priešinės liaukos (prostatos) piktybiniam navikui gydyti ir 
kiti vaistai. Galutiniai sprendimai bus priimti per kitus posėdžius, 
kai bus gauta papildomos informacijos iš gamintojų, Valstybinės 
ligonių kasos, gydytojų specialistų ir kitų institucijų.

Mokymo stovykla Druskininkuose
Birželio 10–16 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiško gyve
nimo įgūdžių ugdymo mokymo stovykla II tipo diabetu ser
gantiesiems. Stovyklos vadovė – Druskininkų miesto diabeto 
klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, jai padėjo J. Tamulai
tienė (Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ narė) ir slau
gytoja diabetologė V. Karbočienė (Šiauliai). Į mokymus atvyko 
sergantieji iš Druskininkų, Jonavos, Elektrėnų, Varėnos, Kauno 
„Aronijos“, Kretingos, Mažeikių, Panevėžio „Vilties“, Pakruojo, 
Plungės, Pasvalio, Šakių, Šiaulių, Vilkaviškio, Vilniaus „Betos“ 
klubų. Buvo pildomos žinių vertinimo anketos, atliekami kraujo 
gliukozės ir glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimai. Visų dalyvių 
HbA1c vidurkis – 6,84 %. Mažesnis nei arba lygus 6 % HbA1c 
nustatytas 28 % dalyvių, nuo 6 iki (arba) lygus 7 % rastas taip 
pat 28 % pasitikrinusiųjų. HbA1c nuo 7 iki (arba) lygus 8 % nu
statytas 33 % asmenų. Didesnis nei 8 % glikuotas hemoglobi
nas buvo net 11 % tirtųjų. Apibendrinus rezultatus, galima teigti, 
kad beveik pusė – net 44 % – diabetu sergančiųjų nepakanka
mai kontroliuoja savo ligą. 

Pagrindinis mokymo stovyklos rėmėjas – Neįgaliųjų reika
lų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
diag nos ti kos laboratorija „Antėja“, VSTMC „Dainava“, „Micro
life“, „Novo Nordisk Pharma“, „Sanofi Aventis Lietuva“, kiti rė
mėjai iš Druskininkų, suteikę įvairių nuolaidų ar talkinę stovyklos 
organizatoriams nemokamai. Birželio 10 d. su stovyklautojais 
susitiko LDA prezidentė V. Augustinienė.   

Šoka susitikimo „Pabūkime kartu“ dalyviai
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Apie Pacientų teisių ir žalos atlyginimo 
įstatymo pakeitimo projekto naudą
Birželio 11 d. į „TV3“ žurnalistų klausimus dėl LR Seime svars
tomo Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo pakeitimo pro
jekto, kokia bus nauda pacientams patvirtinus šį projektą, atsakė 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Menkino pacientus
Birželio 12 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje buvo 
svarstomas Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo pakeitimo 
projektas. Į posėdį buvo pakviesti ne tik valstybinių institucijų, 
bet ir įvairių visuomeninių organizacijų – gydymo įstaigų, me
dikų, draudikų, pacientų organizacijų, kurios buvo pateikusios 
pastabų dėl šio projekto, atstovai. Visiems dalyviams buvo leis
ta pasisakyti. Tačiau priėjus prie mikrofono LPOAT pirmininkei 
V. Augustinienei, posėdžiui pirmininkavusi Sveikatos reikalų ko
miteto pirmininkė A. Kubilenė, neleido pasisakyti ir uždavinėjo 
nekorektiškus klausimus, kaltino nebūtais dalykais organizaci
jos vadovę, menkino 31 pacientų organizacijai atstovaujančios 
LPOAT veiklą, skleisdama melagingą informaciją, reiškė tiesio
ginę neapykantą organizacijos vadovei. Tik pareikalavus kitiems 
Sveikatos reikalų komiteto nariams, A. Kubilienė leido paskubo
mis išsakyti LPOAT pastabas, kurioms iš dalies pritarta.

Komplikacijų prevencija
Birželio 14 d. Plungėje vyko savarankiško gyvenimo įgūdžių ug
dymo mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikaci
jų prevencija“. Renginį padėjo organizuoti Plungės diabeto klu
bas (pirmininkė A. Danylienė). Jame pranešimus skaitė kunigas 
R. Adomavičius, Šiaulių teritorinės ligoninės kasos Gyventojų 
aptarnavimo skyriaus vedėja I. Kedarienė, LDA vicepreziden
tė, gydytoja endokrinologė O. Jurkauskienė, akių ligų klinikos 
„ Lirema“ vadovė L. Socevičienė, Lietuvos medicinos bibliotekos 
Mokymo išteklių skyriaus vadovė J. Stukienė, sveikatos teisės eks
pertė R. Navickienė, LDA prezidentė V. Augustinienė, „Worwag 
Pharma“ atstovė D. Paulauskienė, „Microlife“ atstovė L. Burbė. 
Renginyje dalyvavo delegacijos iš Plungės, Telšių, Kretingos, Tau
ragės, Kelmės, Mažeikių klubų. Įvertintos dalyvių žinios – atliktas 
41 glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimas. 

Nustatyta, kad dalyvių HbA1c vidurkis – 7,05 %. Mažesnis 
nei arba lygus 6 % HbA1c nustatytas 31,71 %, nuo 6 iki (arba) 
lygus 7 % – 31,71 % pasitikrinusiųjų, nuo 7 iki (arba) lygus 8 % – 
14,63 %, nuo 8 iki (arba) lygus 9 % – 14,63 %, nuo 9 iki (arba) 
lygus 10 % – 4,88%. Didžiausias glikuotas hemoglobinas – net 
13,8 % – rastas vienam žmogui. Iš viso apie 37 % tirtųjų nepa
kankamai kontroliuoja savo ligą. 

Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departa
mentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Partneriai: 
„Microlife“, „Novo Nordisk Pharma“, akių ligų klinika „Lirema“, 
Lietuvos medicinos biblioteka, medicininių tyrimų laboratori
ja „Antėja“, A. Klišonio komercinė įmonė „Inesa“, UAB „Kulių 
prūdas“, Valstybinė ligonių kasa, „Worwag Pharma“, „Tiche“ ir 
kiti rėmėjai iš Plungės.

Paliekama kompensuojamųjų vaistų kainyne
Birželio 17 d. Sveikatos apsaugos ministerija elektroniniu paštu 
klausė Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių 

kompensavimo komisijos nuomonės ir pritarimo dėl Kompen
suojamųjų vaistų kainyno tikslinimo. Nutarta vaistinį preparatą 
furosemide (Lasix Retard 60 mg pailginto atpalaidavimo kietosios 
kapsulės N. 30) palikti kainyne. Klausimui pritarė ir šios darbo 
grupės narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. 

Stovykla vaikams ir jų tėveliams
Birželio 18 d. LDA prezidentė V. Augustinienė susitiko su diabetu 
sergančiais vaikais bei jų tėveliais stovyklose, kurios vyko sana
torijoje „Žibutė“ Kačerginėje, Kauno rajone. Stovyklos dalyviai 
kėlė jiems aktualius klausimus dėl problemų, su kuriomis susi
duria tėvai, leisdami diabetu sergančius vaikus į ikimokyklines 
įstaigas ir mokyklas, norėdami patekti į Kačerginės vaikų sana
toriją „Žibutę“, kreipiantis dėl neįgalumo grupių nustatymo, in
sulino pompų ir nepertraukiamo gliukozės matavimo jutiklių bei 
diagnostinių kraujo gliukozės juostelių kompensavimo klausi
mų, patekimo pas specialistus eilių ir liepos mėnesį atsiradusių 
priemokų insulinui bei ribojimo skirti reikiamą insuliną naujai 
susirgusiesiems, kitų konkrečių asmeninių klausimų.   

Sveikatos paslaugų vertinimo kriterijai
Birželio 19 d. Valstybinėje ligonių kasoje vyko Vertinimo komiteto 
posėdis, kuriame buvo aptarti sveikatos paslaugų vertinimo kri
terijai. Į posėdį buvo pakviesti trijų nevyriausybinių organizaci
jų atstovai ir išklausyta jų nuomonė. Jame dalyvavo ir pasisakė 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Susitikimas su kompanija „Medtronic“
Birželio 20 d. susitikime su kompanijos „Medtronic“ atstovais buvo 
aptarti vienkartinių medicinos pagalbos priemonių netinkamo 
naudojimo ligoninėse klausimai. 

Apie maisto patiekalų receptus mokykloms ir ligoninėms
Birželio 20 d. į „INFO TV“ žurnalistų klausimus dėl Sveikatos ap
saugos ministerijos pristatytų naujų maisto patiekalų receptų 
mokykloms ir ligoninėms atsakė LPOAT pirmininkė V. Augus
tinienė.

Vaistų kompensavimo problemos
Birželio 20 d. į LNK žurnalistų klausimus dėl Vyriausiajame admi
nistraciniame teisme svarstomo klausimo dėl vaistų kompensa
vimo problemų pacientams nuomone pasidalijo LPOAT pirmi
ninkė V. Augustinienė.

Supaprastintas išlaidų apmokėjimas
Birželio 21 d. Vilniuje vyko finansų ministro 2018 m. balandžio 
19 d. įsakymu Nr. 1K155 sudaryto 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos ko
miteto posėdžiai, kuriuose dalyvavo šio komiteto narė,  LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė. Posėdžiuose Europos Komisijos at
stovas pristatė informaciją dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo 
naudojimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas 
pristatė jaunimo užimtumo iniciatyvos projektų įgyvendinimo 
rezultatų galutinę vertinimo ataskaitą. Buvo diskutuojama ir bal
suojama Finansų ministerijos atstovo pristatytu klausimu „2014–
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2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų progra
mos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m., tame tarpe finansinių 
priemonių įgyvendinimas“. Informuota dėl 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prie
do „Didelės apimties projektų sąrašo“ keitimo. Vyko diskusija. 
Buvo svarstomi ir tvirtinami pasiūlymai dėl projektų atrankos 
kriterijų nustatymo ir keitimo. 

Pacientams kyla sveikatos problemų
Birželio 25 d. į „Lietuvos sveikatos“ žurnalistų klausimus dėl vais
tų kompensavimo kylančių problemų pacientams atsakė LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė.

Kardiologai, endokrinologai ir pacientai turi dirbti išvien
Birželio 28 d. Kaune vyko partnerių susitikimas cukrinio diabeto, 
širdies ir kraujagyslių ligų problemoms aptarti ir šviečiamajai 
kampanijai organizuoti. Pagrindiniai partneriai: Lietuvos endok
rinologų draugija (prezidentė B. Žilaitienė), Lietuvos kardiologų 
draugija (prezidentas R. Šlapikas) ir LDA (prezidentė V. Augus
tinienė). Remiantis TDF duomenimis, Lietuva užima 43 vietą 
pasaulyje pagal pacientų, sergančių II tipo cukriniu diabetu, 
skaičių. 2017 m. šalyje buvo 108 700 II tipo diabetu sergančių 
žmonių, tai sudaro 5,2 proc. visos šalies suaugusiųjų populiaci
jos. Didelė dalis šių pacientų kenčia nuo diabeto sukeltų širdies 
ir kraujagyslių susirgimų, tokių kaip aukštas cholesterolio lygis, 
taip pat nemaža dalis rizikuoja mirti nuo insulto ar širdies smū
gio. Kaip tik dėl to kyla poreikis susivienyti sveikatos priežiūros 
profesionalams – kardiologams, endokrinologams, ir pa cien tų 
organizacijoms.

Formalus atsakymas
Liepos 5 d. gautas labai formalus Sveikatos apsaugos ministerijos 
atsakymas į diskusijos „Diabeto aktualijos pasaulyje ir Lietuvo
je. Ar Lietuvos sergantieji  diabetu gyvena pilnavertį gyvenimą 
ir gauna savalaikę, efektyvią sveikatos priežiūrą“, vykusios LR 
Seime gegužės 31 d., dalyvių priimtą kreipimąsi „Dėl cukrinio 
diabeto profilaktikos, sergančiųjų cukriniu diabetu priežiūros 
ir gydymo kokybės užtikrinimo“. Kai visas pasaulis sunerimęs 
dėl drastiškai plintančio cukrinio diabeto ir dėl jo besivystančių 
komplikacijų keliamos grėsmės, ne tik žmonių gyvenimo koky
bei, bet ir visų pasaulio šalių ekonomikai, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių 
kasa nemato jokios problemos, nereaguoja net į Jungtinių Tautų, 
Europos Parlamento, Tarptautinės diabeto federacijos raginimą 
nedelsiant imtis priemonių, kurios padėtų užkirsti kelią šios grės
mės didėjimui, kuo skubiau parengti ir įgyvendinti Nacionalinę 
cukrinio diabeto prevencijos, gydymo ir kontrolės programą. 
Savo požiūrį į diabeto problemas parodė pagrindinių sveikatos 
priežiūros institucijų vadovai. Jie ignoravo LDA kvietimą į labai 
svarbią diskusiją su TDF Europos regiono vadove Seime, net 
elektroniniu laišku atrašė, ar dalyvaus. Tiek Sveikatos apsaugos 
ministerija, tiek Valstybinė ligonių kasa į renginį atsiuntė eilinius 
darbuotojus, kurie jokių sprendimų nepriima. 

Tarptautinė Jaunųjų lyderių stovykla
Liepos 7–13 d. Dogancili gyvenvietėje, Turkijoje, vyko TDF Euro
pos regiono Jaunųjų lyderių stovykla, kurios pagrindinis tikslas – 

įtraukti jaunimą į informacijos apie diabetą skleidimo kampa
niją. Jaunų žmonių patirtis, sergant šia liga, daro juos įtakingus 
ne tik žinojimo apie ligą propaguotojais, dar jie gali raginti vi
sus part ne rius ir visuomenę imtis veiksmų, padedančių spręsti 
diabeto problemas. Be to, bendravimas socialiniuose tinkluose 
jiems leidžia daug padėti ir TDF Europos regionui. Vis daugiau 
vaikų ir jaunimo suserga šia liga, todėl labai svarbu, kad jie būtų 
išgirsti, įgyvendinant mūsų misiją – gerinti diabeto priežiūrą, pre
venciją ir gydymą visame pasaulyje. Siekdamas sustiprinti jau
nų žmonių, sergančių diabetu, bendradarbiavimą, TDF Euro pos 
regionas kasmet organizuoja Jaunimo lyderių stovyklas, kurių 
tikslas – ugdyti jaunąją kartą ir kurti stiprų jaunų diabeto lyderių 
tinklą Europos mastu. 

Pirmoji TDF Europos Jaunųjų lyderių stovykla vyko 2011 me
tais. Nuo to laiko stovyklos vyksta kasmet. Šiais metais 22 dalyviai 
iš 18 šalių susitiko IX TDF Europos jaunimo lyderių stovykloje 
Turkijoje. Stovyklos organizavimu rūpinosi Turkijos diabeto fon
das. LDA jau aštuntą kartą siunčia savo jaunimo atstovus į TDF 
Europos regiono Jaunųjų lyderių stovyklas, kasmet vykstančias 
vis kitose Europos šalyse. Šiais metais LDA į stovyklą Turkijoje 
delegavo Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo „DiaBitė Plius“ 
(pirmininkas G. Grinkas) narę Urtę Mariją Eitmanavičiūtę.

Mokymai sergantiesiems I tipo diabetu 
Liepos 15–21 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo mokymo stovykla I tipo diabetu sergantiesiems. 
Stovyklos vadovė – Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ 
pirmininkė J. Šimonienė, jai padėjo J. Tamulaitienė (Druskinin
kų miesto diabeto klubo „Atgaja“ narė) ir slaugytoja diabetologė 
V. Karbočienė (Šiauliai). Į mokymus atvyko sergantieji iš Druski
ninkų, Elektrėnų, Marijampolės, Kaišiadorių, Pakruojo, Pasva
lio, Plungės, Šiaulių, Radviliškio diabeto klubų. Buvo pildomos 
žinių vertinimo anketos, atliekami kraujo gliukozės ir glikuoto 
hemoglobino (HbA1c) tyrimai. Visų dalyvių HbA1c vidurkis – 
8,05 %. Mažesnis arba lygus 6 % HbA1c nustatytas 5,55 % da
lyvių, nuo 6 iki (arba) lygus 7 % – taip pat 16,67 % pasitikrinu
siųjų, nuo 7 iki (arba) lygus 8 % – net 44,44 %, nuo 8 iki (arba) 
lygus 9 % – 22,22 %, nuo 12 iki (arba) lygus 13 % – 5,56 %, 
didesnis nei 13 % – 5,56 %. Taigi, net 78 % asmenų nekontro
liuoja savo ligos. 

Pagrindinis stovyklos rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departa
mentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, diagnosti
kos laboratorija „Antėja“, VSTMC „Dainava“, „Microlife“, „Novo 
Nordisk Pharma“, „Sanofi Aventis Lietuva“, „Roche Lietuva“, 
„Abbott“, kiti rėmėjai iš Druskininkų, suteikę įvairių nuolaidų 
ar talkinę stovyklos organizatoriams nemokamai.

Žygis dviračiais
Rugpjūčio 24 d. Lietuvos diabeto asociacija ir Druskinkų miesto 
diabeto klubas „Atgaja“ organizuoja žygį dviračiais Druskinin
kų savivaldybėje.
Informacijos teirautis: Jelena Šimonienė, mob. 8 682 44585.

„Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“
Rugsėjo 7 d. Lietuvos diabeto asociacija ir Rokiškio diabetikų klubas 
„Rokiškis“  organizuoja respublikines sporto varžybas „Cukrinis 
diabetas – ne kliūtis sportuoti“ Rokiškio sporto mokykloje. 
Informacijos teirautis: Vidmantas Pilibaitis, mob. 8 676 85517.
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Prieš tris dešimtmečius nukritusi geležinė uždanga leido Lie
tuvos visuomenei perimti kitų šalių gerąją patirtį ir žinias. 

Dalyvavimas tarptautinių organizacijų veiklose, jų rengiamose 
konferencijose, seminaruose visada suteikia žinių ir pasiūlo gaires, 
kuriomis reikėtų vadovautis, siekiant spartesnio mokslo ir tech
nologijų vystymosi bei geresnės žmonių gyvenimo kokybės. 

Džiugu, kad šiandien Lietuva turi stiprių pacientų organiza
cijų, kurios, turėdamos kolektyvinį balsą, aktyviai rūpinasi, kad 
sveikatos politikos dėmesio centre būtų pacientas2. 

Šiandien viena iš svarbių sveikatos priežiūros gairių yra siek
ti kuo aukštesnio lygio pacientų įgalinimo, ugdant jų sveikatos 
raštingumą. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) paciento 
įgalinimą sveikatai apibrėžia kaip procesą, kai žmonės įgyja di
desnę sprendimų priėmimo ir veiksmų, turinčių įtakos sveikatai, 
kontrolę3. Pacientai tampa aktyvesni ir prisiima daugiau atsako
mybės, siekdami efektyviau kontroliuoti ligą4.

2015 m. Europos pacientų forumas oficialiai paskelbė Jungtinę 
pacientų kampaniją, kurios vienas iš pagrindinių tikslų – siekti, 
kad pacientas taptų lygiaverčiu sveikatos priežiūros specialistų 
komandos partneriu, galinčiu drauge priimti kompetentingus 
sprendimus. Viena iš būtinų sąlygų – paciento žinios, kurias jis 
gali įgyti tik turėdamas galimybę pasiekti visą reikiamą informa
ciją jam suprantamu formatu5. 

Pacientų įgalinimo samprata, orientuota į didesnį paciento 
dėmesį ligai ir savarankiškumą, yra gana plačiai aptarta tema 
sveikatos literatūroje. Tačiau teorijos perkėlimas į praktiką yra 
iššūkis. Neturėjimas galimybės naudotis pacientų kortelės duo
menimis, patikimais medicinos žinių šaltiniais ir galios pacientui 
pasirinkti, siekiant sveikatos tikslų, įgalinimas yra tik tuščia frazė. 
Pacientų įgalinimo ekspertai tikina, kad visa sistema turi suprasti 
paciento teisę ir suteikti galimybę būti lygiaverčiais partneriais 
siekiant sveikatos rezultatų6.

Lietuvos diabeto asociacija – viena iš pažangiausių šalies pa
cientų organizacijų, šiandien savo aktyvumu ir aiškių tikslų sie
kiančia veikla gali būti pavyzdys kitoms. Pacientų mokymai, svei
katos raštingumo ugdymas jau daug metų yra vieni iš svarbiausių 
organizacijos uždavinių. Moksliniai tyrimai ir patirtis rodo, kad 
cukriniu diabetu sergantys pacientai turi galimybę kontroliuoti 
savo lėtinę ligą, jei jie yra aktyviai informuojami ir mokomi7.

Šiandien visuomenė turi daug galimybių rinktis sveikatos in
formacijos šaltinius. Sparčiai vystantis sveikatos mokslams, di
dėja visuomenę užgriūvantis informacijos srautas. Visada verta 
pamąstyti, ar atsakingai renkamės informaciją, ar pagalvojame, 

kad ir gerai žinomuose informacijos šaltiniuose gali pasitaikyti 
klaidinančios informacijos, kurią savarankiškai taikydami, galime 
padaryti žalos savo sveikatai. Jau keletą metų bibliotekininkas
sveikatos informacijos specialistas iš Lietuvos medicinos biblio
tekos yra įtraukiamas į pacientų mokymų lektorių komandą. Jo 
paskaitų tikslas – supažindinti pacientus su sveikatos informa
cijos bruožais, ugdyti kritinį mąstymą, primenant informacijos 
vertinimo kriterijus, rekomenduoti reikalingus, patikimus infor
macijos šaltinius, kuriais drąsiai galima naudotis. 

Sveikatos srities bibliotekininkas neturi teisės tiesiogiai siūlyti 
pacientui konkrečių gydymo būdų, tačiau gali suteikti reikalin
gų informacinio raštingumo žinių. Per mokymus, sveikatos in
formacijos paskaitos pradžioje, yra pabrėžiama, kad neturėtume 
užmiršti, jog pagrindinis informacijos šaltinis ir paciento konsul
tantas yra sveikatos priežiūros specialistas. Internetas, televizija, 
kitos žiniasklaidos priemonės, ta pačia liga sergančių pacientų 
patirtis, ugdant sveikatos raštingumą, yra taip pat svarbūs, reika
lingi ir vertingi, tačiau tik kaip papildomi informacijos šaltiniai. 
Prieš naudojantis jų rekomendacijomis, pravartu pasitarti su gy
dančiu gydytoju: kas tinka vienam pacientui arba net daugumai, 
gali būti nenaudinga arba net kenksminga kitiems. Turintis ži
nių ir patirties medikas paprastai siūlo individualų gydymą bei, 
prieš pritardamas papildomiems veiksmams, kurių pageidauja 
pacientas, atsižvelgia į sveikatos rodiklius ir kitas konkretaus pa
ciento sveikatos savybes.

Nors nekyla abejonių, kad pagrindinis sveikatos informa
cijos šaltinis yra gydantis medikas, reikia pažymėti, jog didelė 
problema yra laiko trūkumas, kurį jis gali skirti bendravimui su 
pacientu6. Trumpo vizito sveikatos priežiūros įstaigoje metu su
dėtinga pateikti labai išsamią informaciją apie ligą. Pacientui, 
kartą ją išgirdus, sunku paversti žiniomis, padedančiomis efek
tyviai valdyti ligą. Specialių mokymų metu diabetu sergantys 
pacientai turi galimybę išklausyti išsamias, gerai parengtas en
dokrinologo, slaugytojo diabetologo, oftalmologo, sveikatos tei
sės, ligonių kasų specialistų paskaitas, kurios papildo ir praturti
na diabetu sergančių asmenų žinių, reikalingų ligai kontroliuoti, 
bagažą. Pacientai turi galimybę užduoti klausimus, pasiaiškinti 
nesuprantamus dalykus.

Vykstant mokymams, visada yra paklausiama, ar pacientai 
savarankiškai ieško informacijos apie ligas. Tiek užsiėmimų metu 
gauti atsakymai, tiek publikuoti visuomenės sveikatos specialistų 
tyrimų rezultatai rodo, kad vienas populiariausių sveikatos infor
macijos šaltinių tarp ligonių yra internetas8.

Patikimi sveikatos  
informacijos šaltiniai

Europoje praėjusio amžiaus devintą dešimtmetį gausiau pradėjo 
steigtis ir savo veiklą vystyti bei aktyviai dalyvauti stiprinant visuomenės 
sveikatą įvairioms pacientų grupėms atstovaujančios organizacijos. 
Dauguma jų įgijo nacionalinę reikšmę, tapo matomos, girdimos bei 
galėjo daryti didesnę įtaką šalies sveikatos politikai1.
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Iš tiesų yra puiku, kad skaitmeniniame amžiuje informacija 
tampa lengvai, plačiai ir patogiai pasiekiama, taupomas laikas, 
galima peržvelgti daug informacijos šaltinių, tačiau ar visi at
kreipiame dėmesį, kad nėra kontroliuojama internete esančios 
informacijos kokybė ir patikimumas. Dažnai, naudojantis popu
liariomis, didžiosiomis informacijos paieškų sistemomis, gauti 
užklausos rezultatai būna labai dideli ir jų visų net neįmanoma 
peržvelgti ir įvertinti. Žinoma, būtų klaidinga teigti, kad nieko 
nėra daroma ta linkme. Yra organizacijų, institucijų, kurios rūpi
nasi, kad visuomenė turėtų galimybę interneto šaltiniuose surasti 
vertingą, patikimą informaciją. Nuo 1995 m. ne pelno siekianti 
organizacija „Health on the Net“, palaikanti oficialius ryšius su 
Pasaulio sveikatos organizacija, propaguoja skaidrios ir patikimos 
informacijos apie sveikatą sklaidos internete idėją. Ji sveikatos in
formacijos svetainių internete valdytojams yra parengusi, elgesio 
principų kodeksą, kurio siūloma savanoriškai įsipareigoti laikytis. 
Tie, kurie kreipiasi į šią organizaciją ir laikosi rekomenduojamų 
principų, gauna kokybės sertifikatą patvirtinantį ženkliuką. Ten
ka pastebėti, kad tik nedidelė dalis visuomenei internete pateik
tų sveikatos informacijos tinklalapių turi šios organizacijos įver
tinimą – HON Code ženkliuką. Jį aptikęs vartotojas gali drąsiau 
naudotis ir pasitikėti jame skelbiama informacija9.  

Mokymų metu pacientus skatiname ir mokome ugdyti kritinį 
mąstymą: atidžiai tikrinti reklaminiuose skelbimuose pateikia
mą informaciją, įvertinti sveikatos tinklalapių patikimumą, va
dovaujantis JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos parengtu 
klausimynu. Jame pateikiami klausimai apie informacijos šalti
nio valdytoją, finansavimą, informacijos kokybę ir patikimumą, 
privatumo politiką10.

Vertindami internetines sveikatos informacijos svetaines, tu
rime atsakyti į klausimus:

Apie informacijos šaltinio valdytoją,  
informacijos tiekėją

Kas yra atsakingas už tinklalapį? Kokiai vartotojų grupei jis 
skirtas? Ar galima susisiekti su jo valdytoju?

Apie finansavimą
Kas finansuoja tinklalapio palaikymą? 
Ar jame yra reklaminių skelbimų? Ar jie pažymėti, kad tai 

yra reklama? 

Apie kokybę
Kas pateikia tinklalapyje informaciją? Kaip pasirenkamas 

turinys?
Ar ekspertai peržiūri tinklalapyje esančią informaciją? Ar sve

tainėje neskelbiama neįtikėtinų teiginių (pvz., siūlomas naujas 
vaistas nuo visų ligų)?

Ar informacija atnaujinama, nėra pasenusi?

Apie privatumą
Ar tinklalapyje prašoma pateikti jūsų asmeninę informaciją 

(pvz., užsisakant naujienlaiškį)? Jeigu taip, ar informacijos var
totojas informuojamas, kaip asmeninė informacija bus naudo
jama?

Didžiąją dalį atsakymų į šiuos klausimus galima rasti tinkla
lapių skyrelyje (jeigu toks yra) „Apie mus“, angl. About us. Po to, 

pasitelkus pastabumą ir kritinį mąstymą, reikėtų stengtis atsakyti 
patiems į likusius klausimus.

Be viso to, per mokymus primenama, kad, ruošiantis vizitui į 
sveikatos priežiūros įstaigą, svarbu ne tik prisiminti, peržvelgti in
formaciją apie ligą bei jos kontroliavimo rekomendacijas, paruo
šiant klausimus gydančiam medikui, bet ir pačiam fiksuoti savo 
sveikatos rodiklius – tvarkingai juos pateikus sutaupoma laiko, ir 
bendravimas bei sprendimų priėmimas būna sklandesnis. 

Visuomenei reikalingos žinios ne vien apie ligas, jų valdymą 
ir prevenciją, bet ir apie gydymo įstaigas, sveikatos priežiūros 
paslaugas, teisinė informacija ir kt. Kad nereikėtų ilgai klaidžio
ti interneto platybėse, Lietuvos medicinos bibliotekos tinklalapis 
siūlo naudotis vienoje vietoje sukauptomis nuorodomis į visuo
menei reikalingus informacijos šaltinius. Atvėrus Lietuvos medi
cinos bibliotekos tinklalapio svetainės www.lmb.lt skyrių Teminė 
informacija, pasirinkus skyrelį Naudingos nuorodos visuomenei, 
surasime pagal temas sugrupuotus adresus, kurių bet kuriam žmo
gui gali prisireikti, ieškant sveikatos informacijos ir sprendžiant 
kitas sveikatos problemas. Kviečiame naudotis ir teikti pasiūly
mus, kokiais šaltiniais dar reikėtų papildyti sąrašą.

Lietuvos medicinos biblioteka džiaugiasi jau ketvirtus metus 
besitęsiančia partneryste su Lietuvos diabeto asociacija. Smagu, 
kad Lietuva turi tokių stiprių pacientų organizacijų, kurių lyde
riai supranta informacijos ir žinių sveikatai svarbą bei organi
zuoja mokymus. Linkime visiems asociacijos nariams sėkmės 
ir sveikatos.

Jūratė Stukienė,
Lietuvos medicinos bibliotekos  

Mokymo išteklių skyriaus vedėja
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Širdies ritmo sutrikimas – tai būklė, kai širdis plaka per greitai, 
per lėtai arba nereguliariai. Atsižvelgiant į širdies plakimą, 

ritmo sutrikimai skirstomi į tris grupes.
• tachikardiją – būseną, kai širdis plaka per greitai; žmogaus 

pulsas ramybėje siekia daugiau nei 100 kartų per minutę;
• bradikardiją – būseną, kai širdis plaka per lėtai, mažiau nei 

60 kartų per minutę;
• aritmiją – neritmišką širdies plakimą.

Paprastai žmogaus pulsas ramybėje turėtų būti apie 60–100 
kartų per minutę. Idealu, kai ilsintis širdis susitraukia apie 60–
70 kartų per minutę. Sportininkų pulsas ramybėje būna dar re
tesnis.

Širdies ritmo pokyčiams įtakos gali turėti vaistų, alkoholio 
vartojimas, rūkymas, cukrinis diabetas, širdies ligos, pvz., širdies 
nepakankamumas, padidėjęs kraujospūdis, skydliaukės funkci
jos sutrikimai, struktūriniai širdies pokyčiai.

Sveikam žmogui ilgesnį laiką trunkanti aritmija gali būti diag
no zuojama dėl rūkymo, vartojamų produktų, sudėtyje turinčių 
kofeino, vaistų ar alkoholio. Gana dažnai širdies ritmo sutrikimai 
rimtų pasekmių nesukelia, tačiau aplaidžiais atvejais tai gali būti 
mirties priežastis. Todėl labai svarbu ligą laiku atpažinti ir pasi
reiškus pirmiesiems simptomams imti gydyti.

Tachikardijos simptomai yra oro trūkumas, galvos svaigimas, 
alpimas, staiga atsiradęs silpnumas, krūtinės skausmas, diskom
fortas už krūtinkaulio.

Bradikardijos simptomai: krūtinės skausmas, negalėjimas su
sikaupti, silpnumas, galvos svaigimas, nuovargis, oro trūkumas, 
alpimas, padidėjęs prakaitavimas.

Neritmiškas širdies plakimas kartais būna be simptomų, ta
čiau žmogus gali jausti krūtinės skausmus, oro trūkumą, galvos 
svaigimą, permušimus, bendrą silpnumą. Dėl aritmijos galima 
nualpti.

Širdies ritmo sutrikimai apima platų ligų spektrą, tad gydy
mo būdai gali būti labai įvairūs, tiek medikamentiniai, tiek inter
venciniai. Tačiau tik žinodami širdies ritmo sutrikimų veiksnius, 
galime laiku užkirsti kelią ligos progresavimui ar bent ją pristab
dyti. Pagrindinės širdies ritmo sutrikimus lemiančios priežastys 
gali būti įvairios.

• Skydliaukės funkcijos sutrikimai. Jie nustatomi atlikus kraujo 
tyrimus, dažniausiai gydomi vaistais.

• Išeminė širdies liga. Sekdami cholesterolio kiekį kraujyje, 
keisdami gyvenseną, o rimtesniais atvejais – vartodami vais
tus cholesteroliui mažinti, galime ženkliai sumažinti išeminės 
širdies ligos, infarkto ir insulto riziką.

• Infarktas, širdies pokyčiai po jo.
• Padidėjęs kraujospūdis. Hipertenzija didina išeminės širdies 

ligos išsivystymo riziką. Dėl arterinės hipertenzijos kairiojo 
skilvelio sienelė gali sustorėti, tapti standesnė, dėl ko pras
čiau plinta elektrinis impulsas bei vystosi širdies ritmo sutri
kimai.

• Nekontroliuojamas cukrinis diabetas. Per aukštas cukraus 
kiekis kraujyje pažeidžia kraujagyslių sieneles, sudaro są
lygas vystytis aterosklerozei, kas vėliau sukelia širdies ritmo 
sutrikimus. 

• Obstrukcinė miego apnėja. Šiam sindromui būdinga pasikar
tojanti viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija, dėl kurios oro 
patekimas į apatinius kvėpavimo takus sumažėja arba tam
pa neįmanomas. Pasikartojantys kvėpavimo sustojimai turi 
įtakos širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi arba jau esamų 
ligų pablogėjimui.

• Elektrolitų trūkumas. Kalio, magnio, natrio ir kalcio trūku
mas kraujyje, patvirtinamas kraujo tyrimų metu. Šie mikro
elementai būtini normaliai širdies veiklai. Jų kiekio pokyčiai 
kraujyje turi įtakos širdies elektrinių impulsų laidumui.

• Užsitęsęs alkoholio vartojimas siejamas su dažnesniu prie
širdžių virpėjimo išsivystymu.

• Kofeino, nikotino ar narkotinių medžiagų vartojimas sukelia 
aritmijas. Amfetamino ar kokaino sukeltos aritmijos neretai 
baigiasi mirtimi dėl skilvelių virpėjimo.

• Vaistai nuo peršalimo, alergijų.
• Genetiniai širdies pokyčiai.

Sveikas gyvenimo būdas, fizinis aktyvumas, sveikatai palanki 
mityba bei profilaktiškai atliekami kraujo tyrimai padeda užkirsti 
kelią širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi, ženkliai pagerina žmo
gaus savijautą, gyvenimo kokybę bei išgyvenimo tikimybę.

Širdies ritmo 
sutrikimai

Širdis plaka dėl elektrinio impulso atsiradimo ir 
plitimo širdies raumeniu. Šiame veiksme dalyvauja iš 
specifinių miokardo skaidulų sudaryti mazgai, kuriuose 
sugeneruojamas elektrinis impulsas, pluoštai, kuriais 
šis impulsas plinta, ir širdies raumuo (miokardas), 
kuris dėl elektrinio impulso susitraukia. 

Šeimos gydytoja Rasa Isevičienė,  
„Antėja laboratorija“
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Mane liūdina, kai vasarą pacientai ateina be kojinyčių ar pėdučių. 
Jie teigia, kad pėdos šitaip daugiau kvėpuoja. Toks jų vėdinimo 

būdas dažnai pasibaigia nutrynimais, patekimu į batą akmenuko ar 
žemių. Jutimas jau po penkerių metų ligos, vertinant kamertonu ir 
monofilomentu, jau būna sutrikęs, ir dažnas ne iš karto pastebi pa
žeidimą, nes neskauda. Dažnas skundžiasi ir blogesniu regėjimu, tai 
sunkina pėdų apžiūrą. Vis daugiau pacientų įsigyja patogius veidro
džius, kuriuos naudodami greičiau pastebi pažeidimus. 

Labai svarbu išsirinkti tinkamus batus. Nereikėtų užmiršti, kad 
batus geriau pirkti antroje dienos pusėje, kai pėdos šiek tiek pabrin
kusios. Labai padeda metodas, kai pacientas ant kartono apsibrėžia 
pėdą, išsikerpa ir įdeda į batus, apžiūri, ar neužsilenkė kur nors, nes 
tada tose vietose batai trins. 

Esant pėdų deformacijai, tikslinga batus darytis ortopedinės tech
nikos įmonėse, gavus iš šeimos gydytojo siuntimą pas endokrinolo
gą ir ortopedą traumatologą. 

Vasarą padaugėja tarpupirščių įtrūkimų. Nereikėtų užmiršti, kad 
tarpupirščių oda plonesnė, kad juos reikėtų sausinti sugeriamais ju
desiais, netepti kremo. Gajus gydymas išlieka nuospaudų su pleis
trais, tačiau sergant cukriniu diabetu to daryti nereikėtų. 

Norėčiau atkreipti dėmesį į šį paveikslėlį: pėdų priežiūrai griežtai 
draudžiama naudoti užbrauktus aštrius įrankius (B ir C pav.). Sergant 
cukriniu diabetu, nagus reikia dildyti tik saugiomis dildėmis (D pav.), 
kulnus valyti pemza (A pav.), kad išvengtumėte pažeidimų. 

Vis dar pasitaiko atvejų, kai pėdos per ilgai mirkomos per karšta
me vandenyje ir per ilgai. Jo temperatūra neturėtų viršyti 37 laipsnių 
ir nereikėtų ilgiau mirkyti nei penkias–septynias minutes.

Daugelio pacientų pėdų oda sausa. Šiuo metu labai didelė pa
siūla drėkinamųjų kremų. Nereikėtų pamiršti universiteto vaistinėje 
gaminamo „Ungabeto“ tepalo, kurio receptūrą iš Vokietijos parvežė 
mūsų mokytoja, slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė. 

Jai dažniau apžiūrėsime su rankomis avalynės vidų, jei kas va
karą įvertinsime pėdų būklę, jas nuplausime ir sudrėkinsime kremu, 
jos mums pasakys ačiū, o aš kartu su jumis džiaugsiuosi sveikomis 
jūsų pėdomis.

Slaugytoja diabetologė  
Rasuolė Dapkevičenė

Pėdų priežiūra

Esu ilgametė pėdų priežiūros specialistė. Džiaugiuosi, 
kad prižiūrimų pacientų pėdos gražesnės, jie skiria 
joms daugiau dėmesio. Noriu priminti, kad sergant 
cukriniu diabetu reikia būti labai budriems. 

A

B

C

D
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Cukrinis diabetas kaip liga, kuriai būdingi specifiniai simpto
mai ir reikalinga nuolatinė kontrolė, dažniau nei kitos lėti

nės ligos sukelia įtampą ja sergančiam vaikui ir jo šeimai. Šiuo 
atveju tiek vaikui, tiek jo šeimai – diabeto gydymo reikalavimai, 
tokie kaip reguliarus insulino leidimasis, mitybos reguliavimas, 
cukraus kiekio kraujyje tikrinimas – yra visiškai nauji, gąsdinan
tys, sukeliantys psichologinį ir fiziologinį stresą. Šeimos narių 
išgyvenama įtampa, baimė, pasipiktinimas, priešiškumas, kal
tė ilgainiui gali trikdyti vaiko vystymąsi, susitvarkymo įgūdžius, 
savigarbą, savarankiškumą, mažinti tikėjimą gyvenimu ir viltį. 
Išskiriami tam tikri tėvų elgesio būdai, kurie kelia bendravimo 
su sergančiu vaiku sunkumų.
• Perfekcionistinis ar agresyvus tėvų požiūris. Tokie tėvai linkę 

griežtai laikytis medicininio režimo reikalavimų. Tai pade
da gerai kontroliuoti diabetą, tačiau gali turėti įtakos elgesio 
problemoms (manoma, kad griežti apribojimai ir disciplina 
sukelia naktinius košmarus naktį, o naudos neduoda). 
Pasikeitęs požiūris į vaiką.•	  Šeima tampa labiau mylinti, at
laidi, nesugeba apibrėžti ribų ir nustatyti taisyklių. Tėvai 
taip pat gali nusivilti vaiku, laikyti jį netinkamu ar nusiteik
ti prieš jį. 
Vaiko baimingumas, neveiklumas ir nepakankami išori•	
niai interesai.
Mamos globojantis elgesys arba vaiko priklausomybė. •	
Per daug bebaimis ir akivaizdžiai antisocialus vaiko el•	
gesys. 
Dažniausiai pasireiškia keli elgesio būdai. Psichologinis 

šeimos klimatas stabdo arba lėtina vaiko psichosocialinę raidą, 
sunkina įgūdžių valdymą ir socialinę adaptaciją.

Šeima, prižiūrinti lėtine liga sergantį vaiką, turi 
• sugebėti priimti susirgimo faktą ir suprasti tai, kad vaiko 

sveikata prastės, priklausomai nuo ligos eigos, 
• sugebėti nukreipti ligos sukeltą stresą nuo sergančiojo,
• toleruoti ligonio reiškiamus jausmus ir baimes,
• užtikrinti sergančiajam, kad šeima jo nepaliks ir parems ligo

nio pastangas funkcionuoti kiek įmanoma savarankiškai,
• sugebėti sutelkti išorinę paramą sergančiam šeimos   

nariui.
Sutelktumas, prisitaikymas vienas prie kito, palaikymas 

padeda sergančiajam įveikti visas su sveikata susijusias ne 
gandas.

Paauglys ir cukrinis diabetas

Paauglystė – gyvenimo tarpsnis tarp vaikystės ir suaugusių
jų amžiaus. Jis prasideda fiziniu lytiniu brendimu ir tęsiasi tol, 
kol tampama savarankišku žmogumi. Paauglystėje stengiamasi 
atrasti savo tapatumą, t. y. formuojasi suvokimas, koks aš esu, 
kuriama sava vertybių sistema. 

Lyginant su sveikais, cukriniu diabetu sergantys paaugliai 
daug sunkiau išgyvena šį amžiaus laikotarpį. Dėl diabeto pa
auglys susiduria su daug sunkumų ir išgyvenimų. Jį užgriūva 
jausmai ir įvykiai, kurių jis nepažįsta, nesupranta, nežino, ką su 
jais daryti. Vaikai susiduria su gedėjimo procesu, nes netenka 
savo buvusio sveiko žmogaus įvaizdžio. Paaugliai, sergantys 
diabetu, patiria daug nerimo ir rūpesčių negu nesergantys. Jie 
turi imtis atsakomybės už savo sveikatą. Gera diabeto priežiūra 
negali būti pasiekta be atidaus ir nuolatinio rūpinimosi savimi. 
Todėl labai svarbu, kad paaugliai būtų emociškai sveiki.

Ligos keliamas stresas sunkina paauglių prisitaikymą prie 
aplinkos. Diabetu sergantiems vaikams ir paaugliams kyla psi
chologinių problemų, nes jiems 4–5 kartus per dieną reikia 
švirkštis insuliną. Priklausomybė nuo insulino neabejotinai su
kuria kitoniškumo jausmą. Be to, liga nėra akivaizdžiai mato
ma. Jei sergantysis pats neprisipažins, aplinkiniai nežinos, kad 
jis serga. Taip paauglys tarsi riboja galimybę gauti reikiamą 
emocinę paramą ir socialinį palaikymą.

Paaugliai dažnai jaučiasi kalti, nes mano, kad cukrinis dia
be tas yra bausmė už kažką bloga. Nerasdami atsakymų į rū
pimus klausimus, jie gali priimti klaidingus sprendimus. Pa
augliai gali imti save laikyti kitokiais ar nevisiškai normaliais 
dėl kasdieninės priklausomybės nuo injekcijų ar dėl ypatingo 
šeimos elgesio. Tokį savęs suvokimą lydi negatyvios emocijos, 
liga tampa kliūtimi, ribojančia siekius, galimybes ir socialinius 
kontaktus. Kaip tik todėl kai kurie paaugliai ima ignoruoti sa
vipriežiūrą arba atvirkščiai – imti reikalauti visiškos šeimos 
priežiūros ir priklausomybės, gali įgauti naują jėgą šeimoje ir 
reikalauti nesvarbių poreikių tenkinimo, nuolat pykti ir kelti 
konfliktus šeimoje.  

Taip pat paaugliai gali norėti eksperimentuoti, rizikuo
ti, išbandyti naujas patirtis ir įgūdžius. Paauglys galbūt norės 
nuolat būti toliau, nei šeimos nariai mano esant saugu. Tėvai 

Diabetas sergančio 
vaiko šeimoje

Sveikatos problemos paliečia kiekvieną šeimą kuriame nors 
gyvenimo cikle. Nepagydoma lėtinė vaiko liga, sukelianti fizinę 
negalią ar neįgalumą, sukrečia visą šeimą. Viena iš tokių ligų 
yra cukrinis diabetas. 
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gali nesutikti su tokiu elgesiu, gali užkirsti kelią svajonėms. Jie 
turi būti atsargūs ir nepersistengti, neatimti iš vaiko gebėjimo  
spręsti. 

Šeimos samprata ir jos bruožai

Šeimoje vyksta patys svarbiausi žmogaus gyvenimo įvykiai. 
Vaiko išgyventos akimirkos joje lemia jo santykius ir tolesniame 
gyvenime. Jos patirtis šeimoje (džiaugsmas, ginčai, užuojauta, 
nuoskaudos) yra pagrindinė mokykla, kuriant vaiko kaip žmo
gaus asmenybę, kuri vėliau duos tam tikrų savitvardos pagrindų, 
daugiau ar mažiau paruoš panašiems išgyvenimams.

Šeima yra maža organizacija, kurioje labai svarbūs šeimos 
narių vaidmenys, šeimos taisyklės ir ritualai. 

Šeimos taisyklės – šeimos narių vaidmenų ir elgesio mode
lis, pagal kurį jie išreiškia jausmus, priima arba atmeta temas 
diskutuodami. Nuo šeimos taisyklių priklauso šeimos narių tar
pusavio santykiai ir jų elgesys bei santykiai su žmonėmis. 

Šeimos ritualai – tai iš kartos į kartą perduodama patirtis, 
unikali šeimos kultūra, kuri jai suteikia pastovumą.

Vaidmuo – tai elgesio normų rinkinys, kurių laikomasi 
bendraujant. Vaidmuo nusako ir lemia kiekvieno šeimos na
rio elgesį. 

Šeimos krizė ir diabetas

Šeimos gyvenime pasitaiko esminių pasikeitimų (vaiko gi
mimas, jo išleidimas į mokyklą, paauglystė ir kt.), kurie reika
lauja iš šeimos narių prisitaikyti ir racionaliai pakeisti gyveni
mo būdą. Visi šie pasikeitimai yra natūralios ir neišvengiamos 
gyvenimo krizės, būdingos šeimos vystymuisi. Krizės metu 
šeimos nariai privalo išmokti atlikti naujas užduotis, pareigas. 
Paauglystė taip pat yra krizė, reikalaujanti tiek iš visos šeimos, 
tiek iš vaiko daug dėmesio, kantrybės ir jėgų. Tėvai turi priim
ti sprendimus, kurie leistų maištaujančiam paaugliui pasijusti 
saugiam ir mylimam, taip pat ir savarankiškam. Tačiau tai pa
daryti nėra lengva.

Cukrinis diabetas taip pat yra krizė, paliečianti juo susirgu
sį vaiką ir visą jo šeimą. Susirgus vaikui cukriniu diabetu, tėvai 
turi išmokti būti ne vien globėjais, sutuoktiniais, draugais, bet 
ir mokytojais, psichologais, gydytojais, o vaikas turi atlikti ne 
tik sūnaus ar dukros, draugo ir mokinio pareigas, bet ir privalo 
prisiimti savo sveikatos būklės stebėtojo, cukraus kraujyje kie
kio tikrintojo, gydytojo vaidmenis. Taigi ši liga iš ja sergančio 
vaiko reikalauja didesnio savarankiškumo.

Kada šeimą ištinka krizė? 
• Kai jaučiama labai didelė įtampa, kuri trukdo normaliai 

funkcionuoti (pvz., vaiko liga iš tėvų pareikalauja daug di
desnės ir kruopštesnės priežiūros, nuo kurios priklauso vai
ko sveikata).

• Kai kyla labai svarbių problemų (pvz., vaikas nebegali gy
venti taip, kaip bendraamžiai: judėti tiek, kiek norisi, valgyti 
tiek, kiek, ką ir kada norisi, apsieiti be injekcijų).

• Kai šeimos nariai sutrinka susidūrę su sunkia problema ir 
nežino, kaip toliau elgtis (pvz., kaip skaičiuoti angliavan
denius maiste, matuoti cukraus kiekį kraujyje, švirkštis in

suliną... Tai nauja ir sunki patirtis tiek vaikui, tiek jo tėvams. 
Viso to reikia išmokti.).

• Kai psichologinis diskomfortas trunka ilgiau negu įprasta 
(diabetas sergantį vaiką ir jo tėvus lydi visą gyvenimą, t. y. 
jie nuolat turi kovoti, kad ne liga valdytų jų gyvenimą, bet 
jie valdytų gyvenimą).

• Kai nesulaukiama artimųjų pagalbos ir paramos.
Psichologinė krizė yra procesas. Galima išskirti kelias jo 

stadijas.
• Šokas. Visi žmonės į sukrėtimą reaguoja labai stipriai, daž

niausiai jie net nesuvokia, kas vyksta. Žmogus jaučia labai 
didelį nerimą, įtampą, jis labai sutrinka, nes negali susido
roti su problema, neranda jokių jos sprendimo būdų.

• Neigimas. Žmogus galvoja, kad viskas, kas vyksta, vyksta 
ne jam: „Negali būti, neteisybė“, „Čia turi būti kokia klai
da“. Šiuo metu žmogus dar nepasiruošęs svarstyti proble
mų, susijusių su stresine padėtimi. Kai kurie žmonės linkę 
reaguoti dirbtiniu linksmumu ir taip prailgina šią stadiją.

• Pyktis. Pykčio stadija pasireiškia neteisybės ir kaltės jaus
mais. Dažnai kyla klausimai: „Kodėl aš?“, „Už ką man?“, 
„Kokia neteisybė – visos nelaimės tik man“, „Ką aš pada
riau, kad mane taip Dievas baudžia?“ Ligonis ir jo artimieji 
pyksta ant savęs, artimųjų ir kitų aplinkinių. Iš tikrųjų išgy
venamas pyktis nėra specifiškai skiriamas kam nors, o tie
siog pykstama, kad „taip atsitiko man“.

• Derybos. Šią stadiją pastebėti sunku. Dažnai žmogus prade
da derybas su Dievu, su antgamtinėmis jėgomis, su moks
lu. Duodami įžadai, kad tas ar kitas darbas bus padarytas, 
paaukota labdarai, kad pasveiktų, kad ilgiau išgyventų.

• Depresija. Sergantysis ir jo artimieji liūdi dėl praeities ir dėl 
visko, ko jau nebebus. Jaučiasi nusivylę. Ligonis ir šeima 
verkia, liūdi, gailis to, kas įvyko.

• Priėmimas. Paskutinė sielvarto stadija yra priėmimas ir su
sitaikymas su liga. Priėmimas įvyksta palaipsniui: žmogus 
susitaiko su pasikeitusiu savo kūnu ir pasikeitusiomis gyve
nimo sąlygomis. Sergantis žmogus ir jo artimieji išsiugdo 
naujus įgūdžius, elgesio būdus.
JAV psichologė V. Satyr mano, kad nauja šeimos situacija 

kuriama priklausomai nuo keturių svarbiausių reiškinių:
• minčių ir jausmų, kuriais žmogus išreiškia požiūrį į save, 

t. y. savęs vertinimo;
• būdų, kuriais žmonės perteikia vienas kitam informaciją, 

t. y. komunikacijos;
• taisyklių, kuriomis žmonės vadovaujasi savo gyvenime, t. y. 

šeimos sistemos;
• santykių su kitomis socialinėmis sistemomis palaikymo 

būdų, t. y. socialinių ryšių.
Labai svarbus vaidmuo paauglių gyvenime tenka bendra

amžiams. Nustatyta, kad teigiami santykiai su bendraamžiais 
daro įtaką vaiko socialinės kompetencijos raidai, kuri apima ir 
vaiko mokyklinius pasiekimus. 

Sergantys vaikai sunkiau adaptuojasi socialinėje aplinkoje. 
Jiems, ypač paaugliams, būna labai sunku pasakyti draugams 
ir bendraklasiams, kad jie serga diabetu, nes jie jaučiasi esan
tys kitokie. Jie bijo būti nesuprasti, išjuokti, bijo netekti drau
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gų. Dauguma bando slėpti savo ligą, meluoja, būdami su 
draugais ją ignoruoja. Toks elgesys nebūtų toks žalingas, jei 
neturėtų įtakos sveikatai.

Staigūs gliukozės kiekio pakitimai kraujyje gali sukelti 
nerimą, depresiją. Žmogus gali sumaišyti šiuos simptomus 
su nerimo ir kitais jausmais, sukeliančiais psichologinį dis
komfortą. Jis gali dėmesio nevertą problemą įvertinti kaip 
stresinę situaciją, kuri reikalauja pastangų emocinei pu
siausvyrai atkurti. 

Tinkama ligos kontrolė gali būti pasiekiama tik esant ge
rai emocinei būsenai. Todėl įveikti visus sunkumus pa aug
liui turi padėti šeima. 

Tėvų auklėjimo stiliaus įtaka 

Tikriausiai niekas nepaneigs, kad vaiko asmenybės for
mavimuisi labai svarbus tėvų elgesys su vaiku ir auklėjimo 
priemonės, auklėjimo stilius, kuris lemia vaiko įpročių, cha
rakterio bruožų, streso įveikimo būdų formavimąsi.

Dažniausiai yra skiriami šie auklėjimo stiliai:
• demokratinis stilius – būdinga dažnas tėvų ir vai

kų bend ra vimas, vaiko įtraukimas į šeimos problemų 
svarstymą, atsižvelgimas į vaiko nuomonę. Demokra
tiškai auklėjamiems vaikams būdingas turtingesnis žo
dynas, noras dirbti, ryžtingumas, aktyvumas. Jei šeima 
stengiasi suprasti vaikų tikslus, skatina dalyvauti šei
mos reikaluose, vaikai išsiugdo priklausomybės tėvams  
jausmą.

• autokratiškas stilius – būdinga griežtas vaikų elgesio ribo
jimas, tikslus ir aiškus elgesio taisyklių apibrėžimas. Ne
leidžia reikšti savo nuomonės. Vaikai, kuriuos auklėjant 
vyrauja kontrolė, auga labiau užsisklendę, neišmoksta 
savarankiškai dirbti, nesugeba patys priimti sprendimų 
ir už juos atsakyti. Dažnai jie būna šiurkštūs, nekalbūs, 
netolerantiški aplinkiniams.

• perdėtai globojantis stilius – tėvai saugo vaiką nuo visų 
neigiamų išgyvenimų, nuo pernelyg didelio krūvio, dar
bo. Tokie vaikai auga neiniciatyvūs, pavydūs, pervertina 
save.

• vaiko atstūmimo stilius – tėvai nesidomi vaiko elgesiu, 
nerodo jokio noro jį suprasti. Atstūmimas nesuformuoja 
vaiko saugumo jausmo, siekimo bendrauti su žmonė
mis. Tokiems vaikams būdingas nerimastingumas.
Auklėjimas turi atitikti realius vaiko ypatumus, t. y. tė

vai turi siekti pažinti savo vaiką, žinoti jo galimybes. Be to, 
tėvai visada turi būti lankstūs, t. y. visada turi būti pasiryžę 
pakeisti santykių su vaiku formą. Jie turi keisti savo požiū
rį į vaiką, keisti bendravimo stilių, draudimų pobūdį. Tėvai 
turi numatyti, kokių savybių iš vaiko pareikalaus mokykla, 
savarankiška veikla ir padėti jas išsiugdyti.

Raselė Kiseliūnienė 
VšĮ Antakalnio poliklinikos  

gydytoja vaikų endokrinologė

LAIKRAštIS 
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Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2019 metų paskutiniam ketvirčiui!

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 IV ketvirčiui – 0,77 Eur, priimama 
iki spalio 28 d. 

lietuvos diabeto asociacija
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Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro ir Visuo
menės sveikatos biuro vadovai Mantas Čėsna ir Lina Lau

kaitienė supažindino su įstaigose teikiamomis paslaugomis ir vyk
doma veikla. Apie tai, kaip veikia švietėjiška veikla užsiimantis ir 
jau 29erius metus sergančiuosius telkiantis Marijampolės klubas 
„Diabetas ABC“, kalbėjo klubo pirmininkė, LDA viceprezidentė 
Genovaitė Naidzinavičienė. Ji prisiminė, kad marijampoliečiai 
buvo pirmieji šalyje pradėję organizuoti bendrus seminarus su 
šakiečiais ir vilkaviškiečiais. Kiekvieną paskutinį mėnesio penk
tadienį klubo nariai renkasi susitikti su medikais, įdomiais žmo
nėmis. Klubas išsilaiko iš nario mokesčio, kuris yra simbolinis – 
tik 5 Eur per metus, 2 proc. paramos ir vykdomų projektų. Tiesa, 
klubo narių dėl įvairių priežasčių mažėja.

Susirinkusius mokymų dalyvius pasveikino Marijampolės 
savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis, kuris pasi
džiaugė, kad mokytis valdyti ligą siekiant išvengti komplikacijų 
žmonės renkasi Marijampolėje, o jų susitikimas naudingas ne 
vien dėl gaunamų žinių, bet ir dėl geros nuotaikos. Į Marijam
polę sugužėjusius klubų atstovus sveikino ir Marijampolės sa

vivaldybės tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto 
pirmininkas Alvydas Kirkliauskas. Renginio pradžioje nuotaiką 
dainomis praskaidrino Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Marijampolės savivaldybės filialo ansamblis „Šviesa“ su vado
ve Marija Grybiene.

Anot Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentės gydyto
jos endokrinologės Onos Jurkauskienės, per pastaruosius 18ka 
metų Lietuvoje sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius išaugo tri
gubai ir siekia 120 tūkstančių oficialiai diagnozuotų pacientų. 
Net 40 proc. jų blogai kontroliuoja savo ligą. Prognozuojama, 
kad 2045 m. Lietuvoje bus net pusė milijono sergančiųjų. Gy
dymas kol kas orientuotas daugiau į kainą, o ne į kokybę, turint 
galvoje tai, kad kompensuojami tik pigiausi vaistai. Marijampo
lės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus M. Čėsnos 
žiniomis (jis rėmėsi Higienos instituto duomenimis), Marijampo
lės savivaldybėje šia klastinga liga serga 2619 asmenų, 2018 m. 
mirė devyni.

Lietuvos diabeto asociacijos ilgametė prezidentė Vida Au
gustinienė, kviesta į Sūduvos sostinę, dalyvauti negalėjo, nes 

tuo metu kovojo dėl geresnių 
sąlygų sergantiesiems susitiki
me Seime.

Mokymus Marijampolėje 
„Gera cukrinio diabeto kontro
lė – komplikacijų prevencija“ 
rėmė Neįgaliųjų reikalų depar
tamentas prie Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos. Visi 
norintieji renginio metu galėjo 
nemokamai pasitikrinti glikuotą 
hemoglobiną (HbA1c), įsigyti 
įvairios literatūros.

Parengta
pagal Marijampolės

savivaldybės
administracijos
Komunikacijos

skyriaus inf.

Savarankiško gyvenimo  
įgūdžių ugdymas

Trečiadienį, birželio 5-ąją, Marijampolės savivaldybės administracijos salėje vyko cukriniu diabetu 
sergančiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai, kuriuose dalyvavo ne tik Marijampolės, 
bet ir Alytaus, Kauno, Elektrėnų, Šakių ir kaimyninio Vilkaviškio cukriniu diabetu sergančiųjų klubų 
nariai. Dalytasi žiniomis apie svarbiausius prevencijos aspektus, galimas komplikacijas, pateikta 
praktinių patarimų, kaip išsaugoti regėjimą, kaip tinkamai vertinti interneto platybėse ir reklamoje 
randamą informaciją, kaip veikia pacientų teisės Lietuvos sveikatos sistemoje. 

DiABeTo MokykLA

Nuotraukoje: LDA viceprezidentės gyd. O. Jurkauskienė, G. Naidzinavičienė ir Marijampolės 
savivaldybės tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas
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Neišsenkančio šaltinio gerumas

Stovyklai vadovavo LDA tarybos narė, Druskininkų miesto 
diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė Jelena Šimonienė. Jai 

talkino klubo narė Jūratė Tamulaitienė ir slaugytoja diabetologė 
Vaida Karbočienė iš Šiaulių. 

Yra tekę dalyvauti įvairiuose renginiuose, tačiau pirmą kartą 
mačiau tokį organizatorių užsidegimą ir norą dirbti savo darbą. 
Visi stovyklos dalyviai būdavo maloniai išklausomi, jiems buvo 
paaiškinama, suteikiama informacija. Įvairūs renginiai vyko nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro – nuo 7 iki 23 val. Vadovė Jelena 
su padėjėjomis gyveno šalia, tad bet kada sulaukdavome para
mos ir pagalbos. Buvau maloniai nustebinta, nes vos atvykusi į 
Druskininkus pamačiau LDA prezidentę V. Augustinienę, kuri 
kiek vie nam rado gerą žodį, domėjosi kiekvieno savijauta, o vė
liau skaitė paskaitą „Sergančiųjų diabetu aktualijos Lietuvoje“. 
Buvo kalbama apie vaistų kompensavimą, apie pastangas, kad 
cukrinis diabetas būtų pripažintas prioritetu, o gydyti pradedama 
kuo anksčiau ir kuo geresniais vaistais. Pateiktas JAV ir Europos 
cuk ri nio diabeto asociacijų rekomenduojamų vaistų, mažinančių 
cukrų, o kartu apsaugančių širdies kraujagysles ir inkstus, sąra
šas. Pranešėja pateikė pavyzdžių iš Slovėnijos – ligoniai gauna 
150 gliukozės matavimo juostelių per mėnesį, o visi reikalingi 
vaistai yra kompensuojami. 

Kasdien paskaitas apie sergančiųjų cukriniu diabetu mitybos 
įpročių keitimo rekomendacijas, angliavandenių skaičiavimą, 
cukrinio diabeto gydymą vaistais, pažangą gydant diabetą ir 
šios ligos savikontrolę, apie ūmias ir lėtines komplikacijas, kaip 
jų išvengti, skaitė dietologė V. Karbočienė. Dalyviai turėjo daug 
klausimų, į juos atsakinėjo visos trys organizatorės.  

Mokymus paįvairindavo svečiai: medicininių tyrimų labora
torijos „Antėja“ iš Alytaus padalinio darbuotojai atliko glikuoto 
hemoglobino tyrimus, Druskininkų savivaldybės sveikatos biuro 
atstovai skaitė paskaitas „Pirmoji pagalba“ ir „Kūno masės indek
so nustatymas ir įvertinimas“ bei atliko praktinius užsiėmimus. 
UAB „Medicata filia“ darbuotojai supažindino su bičių produktų 
nauda. UAB „Microlife“ darbuotojai skaitė paskaitą „Praktiniai 
patarimai, kaip tinkamai matuoti kraujo spaudimą namuose“ ir 
mokė, kaip naudotis firmos prietaisais. 

Milžinišką darbą atliko Jelena, Vaida ir Jūratė. Moterys šešis 
kartus per dieną (jei reikėjo, ir daugiau kartų) tikrino kiekvieno sto
vyklautojo cukraus kiekį kraujyje, dalijo patarimus, padėjo sudary
ti kreives, nurodė, kiek vaistų reikia vartoti, ką ir kiek valgyti, kad 
gebėtų suskaičiuoti suvalgyto maisto angliavandenių kiekį krau
jyje. Dauguma, sekdami savo tyrimus, pamatė rezultatus ir labai 
džiaugėsi, galėdami suvaldyti ligą. Tai neįkainojama dovana. 

Nuoširdžiai dėkoju regionų diabeto pirmininkams, suteiku
siems galimybę dalyvauti mokymuose. Nuoširdžiai dėkoju Elek
trėnų diabeto klubo pirmininkui Alfonsui Sodoniui, turinčiam 
didžiulį žinių bagažą, už nuolatinį rūpestį ir norą padėti savo 
asociacijos nariams. Vieno pokalbio metu J. Šimonienė juoka
vo, kad jai už nuolatinę pagalbą dangaus vartai atsivers be ei
lės. Juokai juokais, bet, brangioji vadove, niekas tuo neabejoja. 
Jūs esate asmenybė, kokių reta. Jūs ne tik pati sugebate dalinti 
aplink save gerumą, bet diegiate jį kitiems, kad šalia esančiam 
būtų šviesiau akyse ir miela širdyje.

Na, o dabar apie sielos atgaivas. Be daugybės mankštos pra
timų, įvairiausių žaidimų, pokštavimų, stebuklų, kurie įvyksta 
tik Druskininkuose, kai apeini „Pasagą“ ar nuprausi šv. Jokūbą 
Ratnyčėlės upelėje šalia A. Česnulio skulptūrų ir poilsio parko, 
patyrėme nuostabių akimirkų gėrėdamiesi Druskininkų miesto 
kultūros paminklais ir edukacinėmis programomis. Suspėjome 
aplankyti muziejų „Girios aidas“, parką, pavadintą Druskininkų 
garbės piliečio Bronislovo Lubio vardu, taip pat kitas vietas, pa
sigrožėjome muzikiniu fontanu, pažiūrėjome lauko kino teatre 
filmą „Tarp pilkų debesų“, Kirilo Glušajevo spektaklį „Terapijos“ 
„Eglės“ sanatorijoje. Mūsų visų sveikata pagerėjo.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kas nors aguonos grūdeliu pri
sidėjo prie mūsų sveikatos. Daugiausia vadovėms, kurių gyve
nimo būdas – dalinti neišsenkančio šaltinio gerumą. Baigdama 
norėčiau pacituoti mėgstamus Jelenos Šimonienės žodžius iš pa
dėkos raštų, kuriuos gavome visi prieš atsisveikindami: „Malonu 
sutikti žvilgsnį žmogaus, kuriam ką tik padėjai – jis ypatingas, 
spindintis, iškalbingesnis už visus ištartus dėkingumo žodžius. Ir 
taip norėtųsi padėti visiems ir visada...“

Janina Nikoliukienė

2019 m. birželio 10–16 dienomis Druskininkų VšĮ  
valstybės ir savivaldybės tarnautojų mokymo centre 
„Dainava“ vyko Lietuvos diabeto asociacijos (toliau – 
LDA) cukrinio diabeto mokymo ir aktyvaus poilsio sto- 
vykla. Septynios dienos pralėkė kaip viena, nes stovyklos 
programa, vadovaujant Tarptautinės dia be to federacijos 
Europos regiono valdybos narei, LDA prezidentei 
Vidai Augustinienei, buvo puikiai organizuota. 

Stovyklautojai grožisi Druskininkų muziejaus 
„Girios aidas“ puošmenomis
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vijautai turi fizinis aktyvumas ir kt. Šių žinių man reikia, kad ga
lėčiau padėti kitiems, patarti ar pakonsultuoti. Stovykla prabėgo 
greitai: paskaita keitė paskaitą, vyko daug praktinių užsiėmimų 
ir indivi dua lių konsultacijų, turiningai leidome laisvalaikį.

Stovykla pateisino mano lūkesčius. Labai daug naudingų 
žinių suteikė stovyklos slaugytoja diabetologė Vaida Karbočie
nė. Į visus kilusius klausimus ji turėjo atsakymus, nenuilsdama 
aiškino net ir po kelis kartus tuos pačius dalykus, jei mes vis dar 
ne sup ras davome. Ji turėjo kiekvienam daug patarimų ir pavyz
džių. O slaugytojos vedamos teorinės paskaitos ir praktinės vei
klos buvo labai informatyvios ir įdomios.

Stovyklos vadovė Jelena Šimonienė surengė mums kelias 
ekskursijas po Druskininkų miestą. Ji pati ir su plepiąja Druski
ninkų ponia supažindino mus su įdomiausiais miesto objektais. 
Matėme, kad vadovė tikrai myli savo miestą ir daug žino apie 
jį. Aplankėme „Girios aido“ muziejų ir drožėjo Antano Česnu
lio skulptūrų ir poilsio parką. Mus visus sužavėjo tokie skirtingi, 
unikalūs, gyvybingi ir įdomūs medžio drožiniai.

Stovykla patiko, nes tikrai įgijau trūkstamų žinių, susipaži
nau su kitais diabeto klubų vadovais, iš kurių sulaukiau patari
mų ir palaikymo.

Virgilija Kaminskienė
Diabetikų bendrijos „Dia Telšiai“ pirmininkė

Stovykla pateisino mano lūkesčius

Diabeto klubų vadovai Druskininkuose

Labai apsidžiaugiau, kad buvau pakviesta į stovyklą diabe
to klubų vadovams Druskininkuose. Bendrijos pirmininke 

esu vos du mėnesius, trūksta žinių. Noriu daugiau sužinoti ir 
apie cukrinį diabetą, ir apie šios ligos valdymą, taip pat apie 
tai, kaip skaičiuoti angliavandenių kiekį, kokią įtaką gerai sa

Apie mitybą pasakoja slaugytoja diabetologė V. Karbočienė
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Aldona Danylienė, Lietuvos diabeto 
asociacijos viceprezidentė, Plungės 
miesto diabeto klubo pirmininkė

Seminaras Plungėje 

kai išgirdau savo diagnozę, išsigandau, pasimečiau, regis, 
nebežinojau, kaip planuoti tolesnį savo gyvenimą. Pakruo

jo diabeto klubo „Vita“ pirmininkė Adelė Dobilienė mane su
prato, matė, kad man reikia pagalbos. Matyt, todėl ji pasiūlė 
važiuoti į Lietuvos diabeto asociacijos rengiamą savarankiško 
gyvenimo įgūdžių mokymo stovyklą. 

Į stovyklą Druskininkuose išvykau birželį. Čia sutikau daug 
puikių žmonių. Mus visus vienijo viena ir ta pati liga – cukri
nis diabetas. 

Stovykloje klausėmės labai naudingų paskaitų. Čia ben
dravau su žmonėmis, kurie šia liga serga 10–20 metų. Į kylan
čius klausimus gavau visus atsakymas. Stovykloje mokiausi 
susigyventi su liga. Išmokau susiskaičiuoti angliavandenius, 
baltymus ir riebalus. Aš ir mano stovyklos draugai ne tik mo

Mus vienija liga
kėmės, bet ir gana turiningai leidome laiką – vaikščiojome po 
gražiai puoselėjamą Druskininkų miestą, lankėmės muziejuose  
ir kitur. 

Už visa tai, kad šiandien žinau, kaip turiu gyventi, sirgda
ma cukriniu diabetu, nuoširdžiai dėkoju Lietuvos diabeto aso
ciacijos prezidentei Vidai Augustinienei, Druskininkų miesto 
diabeto klubo pirmininkei Jelenai Šimonienei, slaugytojai Vai
dai Karbočienei ir mokymus vedusiems bei paskaitas skaičiu
siems lektoriams. 

Danguolė Kriščiūnienė
Pakruojo diabeto klubo  

„Vita“ narė

Birželio 14 d. sodyboje „Karčema“ (Plungės r.) vyko Lietuvos diabeto asocia
cijos seminaras, skirtas cukriniu diabetu sergančiųjų savarankiško gyvenimo 

įgūdžiams ugdyti. 
Atvykęs Plungės rajono meras Audrius Klišonis tarė sveikinimo žodį, nuošir

džiai linkėjo susirinkusiems sveikatos ir asmeniškai linkėjo stiprybės klubo pirmi
ninkei Aldonai Danylienei. Kunigas Rimvydas Adomavičius iš Neringos miesto 
kalbėjo apie tiesos ir savęs atradimą, palaimino susirinkusius renginio dalyvius, 
linkėjo Dievo malonės ir visus maloniai nustebino savo gražiu balsu bei muzi 
kalumu. 

Į cukriniu diabetu segančiųjų seminarą susirinko Kelmės, Tauragės, Kretin
gos, Telšių, Mažeikių rajonų ir Plungės miesto cukriniu diabetu sergančiųjų klu
bų nariai. 

Renginį organizavo Plungės miesto diabeto klubo pirmininkė A. Danylienė. 
Ji svečius sutiko pasipuošusi – vilkėdama tautiniais savo krašto drabužiais, dar 
kvepiančiais linu. 

Svečiai atvyko šventiškai nusiteikę, be maisto lauknešėlių, gerai žinodami or
ganizatorės svetingumą ir išradingumą. Buvo pasirūpinta net greitosios medici
nos pagalbos budėjimo mašina, taip buvo viskas sumaniai apgalvota. Nuostabiai 
gražiose „Karčemos“ svetainėse gardžiai ir sočiai pietavome. 

Seminaras vyko pagal sudarytą programą, bet tada, kai atėjo laikas pildyti an
ketas, žmonių salėje sumažėjo – iš 120 dalyvių (žinoma, svečiai nepildo) anke
tas teužpildė 73, apie 20 dalyvių nepanoro pildyti, nes nesuprato klausimų, ne
turėjo akinių.

Juzefa Uleckienė
Slaugytoja diabetologė
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Marijampolėje vykusio seminaro metu anketas pildė 6 da
lyviai, sergantys I tipo diabetu. Tik 76,1 proc. atsakymų buvo 
teisingi.  

Marijampolėje anketas užpildė 57 dalyviai, sergantys II tipo 
diabetu. Tik 69,2 proc. atsakymų buvo teigiami. 

Druskininkuose vykusioje stovykloje į anketos klausimus pa
bandė atsakyti 17 sergančiųjų II tipo cukriniu diabetu. Jų žinios 
kiek geresnės. Gerai atsakyta į 89,5 proc. klausimų. 

Druskininkuose vykusioje klubo pirmininkų stovykloje at
vykimo dieną šešių I tipo diabetu sergančiųjų žinios įvertintos 
81,5 proc. teigiamai. Per 5 stovyklos dienas žinios pagerėjo 
7 proc.

Druskininkuose vykusioje klubo pirmininkų stovykloje, at
vykimo dieną devynių II tipo diabetu sergančiųjų žinios įvertina
mos 89 procentais. Išvykimo dieną jos buvo dar geresnės – 96,5. 
Taigi, per 5 stovyklos dienas žinios pagerėjo 7,5 proc. Vadinasi, 
mokymas turi svarbią reikšmę žinių apie ligą gilinimui.

Plungės rajone ,,Karčema“ vykusiame seminare vertintos 6 as
menų, sergančių I tipo diabetu, žinios. Nustatyta, kad maždaug 
35 proc. sergančiųjų trūksta žinių, kaip tinkamai valdyti ligą.

Plungės rajone ,,Karčema“ vykusiame seminare dalyvavo 
63 II tipo diabetu sergantieji. Maždaug 34,4 proc. sergančiųjų 
trūksta žinių apie ligos valdymą.

Laikraštį „Diabetas“ prenumeruoja kiek mažiau nei pusė – 
64 asmenys iš 147 apklaustųjų. Jį skaito 73 asmenys. Galima 
manyti, kad kaip tik todėl labai panašūs ir žinių apie ligą pro
centai: jeigu neskaitai savo „katekizmo“, kaip sakė a. a. prof. 
J. Danilevičius, tai ir Dievą pamiršti.

Iš anketų matyti, kad sergantiesiems sunku įvardyti pirmuo
sius cukrinio diabeto požymius, pamirštama, kad, nepriklausomai 
nuo to, kokiais vaistais gydomasi, savikontrolė turi būti nuolati
nė, struktūrizuota (būtina dienyne fiksuoti glikemiją prieš valgį ir 
2 val. po valgio 5–7 dienas, skaičiuoti angliavandenių vienetus 
(AV), glikuotą hemoglobiną tirtis kas 3 mėnesius (4 kartus per 
metus), siekti, kad glikuoto hemoglobino rodiklis būtų mažesnis 
nei 7 arba 6,5 mmol/l. Nežinoma ir pirmųjų hipoglikemijos po
žymių – prakaitavimo. Vieną kartą per mėnesį matuoti glikemiją 
nepakanka. Grietinėje, varškėje angliavandenių nėra, o vienoje 

stiklinėje pieno, kefyro, dviejuose svogūnuose yra 1 AV, obuo
lys ir bulvė – 1 AV . Vienoje stiklinėje yra 2 AV, tai 4 valgomieji 
šaukštai su kaupu virtų grikių (2 nevirtų).

Gydymas tabletėmis gerina insulino patekimą į ląsteles. Ace
tono atsiranda dėl daugelio priežasčių: per mažai insulino, paki
lo temperatūra, sunki trauma ir kt. Būtina gerti daug skysčių su 
„Regidronu“, skubiai kreiptis į gydytoją.

Sveikatą reikia tikrintis reguliariai, planingai, žinant, kad pa
tekti pas gydytojus sudėtinga. Daugiau nei 55 procentai nežino 
5 pagrindinių diabeto kontrolės priemonių. Tik žinojimas, savi
kontrolė, mityba, fizinis aktyvumas, tinkamas medikamentinis 
gydymas padės užtikrinti pilnavertiškesnį gyvenimą.

Liūdniausia, kad net 90,5 proc. apklaustųjų „užlipo ant žirk
lių“, kai kas pasirinko skustuvą, o ne pemzą. O gal nežinote, kas 
tai? Ir dar norite vaikščioti basi... Šitos klaidos neištaisė nei sto
vyklautojai, nei klubų valdovai.

Vertos pagyrų ir apdovanojimų Elvyra, Irena, Marijona Julija, 
Janulevičius iš Marijampolės, Daiva Jakutienė iš Šiaulių, kurie 
nepasirinko kojoms prižiūrėti aštrių daiktų.

II tipo diabetu sergančioji Genovaitė Vrotniakienė iš Kauno, 
Račienė iš Tytuvėnų į visus anketų klausimus atsakė 100 proc. 
Tokie žmonės turėtų būti apdovanojami.

Kaip belsi, taip ir atsilieps! Tik 50 proc. pildžiusių anketas 
skaito „Diabeto“ laikraštį, tai iš kur sužinoti, kaip gyventi su šia 
klastinga liga? Cukrinis diabetas skiriasi nuo kitų ligų, reikia iš
mokti valdyti šią ligą ir žinoti, kad tai visą gyvenimą trunkanti 
mokykla.

Turėdama 30ties metų slaugytojos diabetologės darbo patir
tį, siūlyčiau, kad kiekvienas susitikimas su cukriniu diabetu se
gančiaisiais prasidėtų nuo praktinių ir teorinių užsiėmimų. Tada 
susirinkusieji nevengtų pildyti anketų, o įgytos žinios padėtų 
geriau kontroliuoti ligą ir išvengti sunkių diabeto komplikacijų. 
Mylėkite save, tepadeda Jums Dievas!

Mokomės iš klaidų
Pagal LDA parengtą programą mokymo seminarai 
šiemet vyko Marijampolėje, Plungėje ir Druskininkuose. 
Jų dienotvarkė įvairi: vyksta sporto užsiėmimai, 
mokymai, paskaitos, praktiniai ir teoriniai užsiėmimai. 
Žinoma, būna prašoma pildyti anketas, padedančias 
įvertinti dalyvių žinias. Iš viso per visus renginius 
užpildytos 168 anketos.
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tu klubo pirmininkė Kristina Daugintienė sukvietė Žemaitijos 

krašto segančiuosius cukriniu diabetu į susitikimą „Pabūkime 
kartu“, kuris vyko birželio 1 dieną Drevernoje. Dreverna – ypa
tinga vieta. Čia tada, kai niekur nėra vėjo, jis pučia. Į šią nuos
tabią vietą gausiai susirinko aplinkinių klubų nariai iš Mažeikių, 
Plungės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Kelmės, Kretingos ir renginio 
organizatoriai Klaipėdos „CD“.

Tuo pačiu metu Lietuvos diabeto asociacijos prezidentės Vidos 
Augustinienės iniciatyva Vilniuje LR Seime vyko diskusija „Dia
beto aktualijos pasaulyje ir Lietuvoje“. Joje dalyvavo Tarptautinės 
diabeto federacijos Europos regiono prezidentė bei valdybos na
riai, LR Seimo nariai, Lietuvos endokrinologų draugijos, Lietuvos 
kardiologų draugijos, LDA vadovai, taip pat Sveikatos apsaugos 

ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, žiniasklaidos atstovai. Ši 
konferencija labai reikšminga, nes būtina priimti svarbius spren
dimus dėl cukrinio diabeto profilaktikos, sergančiųjų cukriniu 
diabetu priežiūros ir gydymo kokybės užtikrinimo. 

Birželio 1–2 d. Vilniuje vykusiuose Tarptautinės diabeto fede
racijos Europos regiono valdybos (nariai iš Portugalijos, Turkijos, 
Rumunijos, Vokietijos, Slovėnijos, Ukrainos, Serbijos, Belgijos, 
Lietuvos) posėdyje pritarta diskusijos dalyvių kreipimuisi „Dėl 
cukrinio diabeto profilaktikos, sergančiųjų cukriniu diabetu prie
žiūros ir gydymo kokybės užtikrinimo“ į LR valdžios institucijas. 
Mums, susirinkusiems ir esantiems namuose, lieka laukti rezul
tatų dėl būtinybės nedelsiant sukurti ir įgyvendinti Nacionalinę 
cukrinio diabeto programą. 

Susitikimas Drevernoje
Bėga metai kaip smiltys tarp pirštų,
Neša mus laiko vėjai greiti.
Marių bangos skalaudamos krantą
Kviečia mus – pabūkim kartu...

Pirmoji sveikatingumo stovykla „Keturi žirgai“. Vadovė doc. Edita Janulionytė. 1990 m. rugpjūčio 4 d., Vilnius

ŽINIOS IŠ KLuBų
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Susirinkusieji į renginį „Pabūkime kartu“ didelėje palapinėje 
gausiai nuklojo stalus savo krašto tradicinėmis vaišėmis. Skaičiuoti 
kalorijas ir angliavandenių vienetus buvo beprasmiška. Išradingai 
sudaryta programa: šokiai, žaidimai „Žvejyčių“ kolektyvo vado
vaujamo malonios, gražia tarme kalbančios Virginijos Asnaus
kienės leido pamiršti visus negalavimus. Dalyviai supažindinti 
su „Gintaro magija“, buvo galimybė pasipuošti gintarėliais, pa
ragauti gurkšnelį „šlapio gintaro“. Pasakojimai apie Dreverną, 
jos istoriją, pasivaikščiojimas po Drevernos mažųjų laivų uos
tą, gražios sodybos, marių krantas, auksinės kopos, Jono Gižo 
sodybosmuziejaus lankymas – visa tai degino kalorijas. Buvo 
malonu, gera ir linksma. Visus muzikiniais kūriniais, šokiais ir 
žaidimais džiugino „Žvejytės“. Uždainavus Kelmės kolektyvui, 
prisiminėme a. a. Larisos vadovavimo laikotarpį. Tegu jai būna 
amžina ramybė.

Kai prieš 30 metų aš Raudonojo Kryžiaus ligoninėje pradė
jau mokyti diabetu segančiuosius, Kristina buvo pirmosios „Ke
turi žirgai“ sveikatingumo stovyklos Vilniuje, kurią organizavo 
docentė Edita Janulionytė, cukriniu diabetu serganti mergaitė, 
lydima mamos. Šiandien ji šio gražaus renginio organizatorė. 
Jai rūpi segančiųjų likimas, ji nori perduoti žinias ir gyvenimo 
patirtį, kaip valdyti šią ligą.

Organizatorė Kristina daug dėmesio skyrė vaišingumui, kiek
vie nam stalui buvo pateikta daugelio rūšių rūkytos žuvies, gai
viųjų gėrimų. O kur dar nuoširdus bendravimas!

Klubų pirmininkai apdovanojo suvenyrais renginio organi
zatorę Kristiną, dėkojo už nuostabų renginį ir pasibuvimą kartu 
tokiame gražiame Lietuvos kampelyje.

Plungės miesto sergančiųjų cukriniu diabetu klubo pirminin
kė Aldona Danylienė pranešė, kad šiuo metu Vilniuje vykstan
čiuose Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono rengi

Gyventi vieniems dėl kitų
„Niekas gamtoje negyvena dėl savęs. Gyventi dėl kitų yra gamtos 
taisyklė“, – tokiais žodžiais renginį pradėjo Pakruojo diabeto 
klubo „Vita“ pirmininkė Adelė Dobilienė. Moteris labai džiaugėsi 
ir dėkojo visiems, kurie susirinko į naujų patalpų atidarymą. 

kol kas cukrinis diabetas yra nepagydoma liga. Jei kasdien 
kontroliuotume ligą tinkamai, rezultatai būtų kur kas sėk

mingesni. Pacientui tenka didžiausias fizinis ir dvasinis krūvis. 
Bet nusiminti nereikia. Šiais laikais diabetas ištirtas, išnagrinėti 
jo padariniai, žinoma, kaip veiksmingai jį gydyti, kaip stabdyti 
ligos progresavimą. Tikėjimas, viltis padeda nenusiminti, nuga
lėti kliūtis, gyvenimo ir ligos negandas. Šiuo metu pasaulyje yra 
įregistruota per 425 mln., Lietuvoje – per 120 tūkst. (Pakruojo 
rajone apie 600) susirgimų cukriniu diabetu. 

Žmogus, kuriam diagnozuojamas diabetas, neretai sutrinka, 

nusimena, junta įtampą. Jam prireikia laikytis tinkamo režimo. 
Tampa neramu dėl sveikatos ateityje. Čia svarbus ryžtas, para
ma, motyvacija. Pirmas žingsnis – pripažinti ligą, susitaikyti su 
šia žinia, apie tai pasakyti savo draugams, šeimai. Artimi žmo
nės turi žinoti, kas atsitiko, kad prireikus galėtų padėti. Šeimos 
ir draugų parama lengvina ligos kontrolę. Svarbu rasti žmonių, 
kurie išklausytų. Baimė, nuoskauda, sutrikimas gali mažinti norą 
kontroliuoti ligą. Ši liga yra koreguojama ir sveika gyvensena – 
pasirenkant tinkamą maistą ir fizinius pratimus. Dieta ir mankšta 
yra naudingi kiekvienam žmogui, ne tik sergančiajam diabetu. 

niuose, Seime vykusioje diskusijoje turėjo garbę pasisakyti  apie 
nepakankamą slaugytojų diabetologų ir kojų priežiūros specia
listų veiklą, žemus pareigybės įkainius, daugelyje gydymo įstai
gų nėra slaugytojų diabetologų. Slaugytoja diabetologė Aldona 
visiems susirinkusiems iš renginio Vilniuje atvežė nuoširdžius 
sveikinimus nuo prezidentės V. Augustinienės: „Esu visa širdimi 
renginyje su Jumis, tik negaliu būti šalia.“ Ji visiems linki ir savo 
darbu siekia geresnės sveikatos priežiūros, taip pat įpareigoja vi
sus būti atsakingus už savo sveikatą. Susirinkusieji nuoširdžiais, 
garsiais plojimais sutiko šią žinią.

Aldona Danylienė visų susirinkusiųjų vardu nuoširdžiai dė
koja šiuo renginio organizatorei Kristinai. Šilčiausi žodžiai skrieja 
pamario krašto dalyviams ir organizatoriams. Ji linki visiems geros 
sveikatos, sakydama, kad sveikata mes patys turime rūpintis. Tad, 
mieli susirinkusieji, paklauskite savęs, ar nepažeidėte mitybos rei
kalavimų, ar galėtumėte suskaičiuoti suvalgytus angliavandenių 
vienetus? Sau atsakykite teisingai, nes Dievas matė!

Moterų ansamblis „Žvejytės“ linksma šokio muzika ir dai
nomis išlydėjo kiekvieną atvykusį klubą ir grojo iki paskutinės 
poros šokėjui. Ačiū ansamblio vadovei Virginijai Asnauskienei 
ir kolektyvui už malonias akimirkas marių pakrantėje. Nuošir
džiai buvo linksma. Išsiskirstėme su vėjeliu, nors tą dieną vėjo 
nebuvo, bet buvo gera!

Drevernoje šventė „Pabūkime kartu“ baigėsi. Vilniuje vykę 
renginiai taip pat baigėsi. Tačiau Lietuvos cukriniu diabetu ser
gančiųjų gyvenimas liko pačių rūpestis. Tik nežinia, kokius 
sprendimus priims Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos ministerija 
bei kitos valdžios institucijos?..

Juzefa Uleckienė
Slaugytoja diabetologė
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kai 1992 metais a. a. Kauno klinikų endokrinologas, profeso
rius Juozas Steponas Danilevičius ir Kelmės ligoninės endok

rinologas, taip pat jau Anapilin iškeliavęs Vladas Stabrauskas, 
įkūrė diabeto klubą ir jį pavadino „Diabetas ABC“, tarp pirmųjų 
klubo narių buvo ir Laugalio kaime gyvenantis Bronius Kazlaus
kas. Pirmiausia jam ir buvo pasiūlyta būti klubo vadovu. Atsisakė 
todėl, kad gyvena ne Kelmėje. Bronius dabar – vienas iš nedau
gelio pirmųjų „cukrinukų“. 

Jaunystėje jam teko gyventi ir dirbti Palangoje, Akmenėje. 
Teko padirbėti ir sovietmečiu populiariose komjaunimo statybo
se (Uljanovske). Bet septintojo dešimtmečio pabaigoje jis grįžo 
į kaimą pas tėvus. Čia vedė ir tebegyvena iki šiol. Pats buvo sta
tybininkas, dirbo įvairius medžio darbus. Mėgo įvairius medžio 
drožinius, mugėse jų nusipirk
davo. Tačiau maždaug prieš 
dešimtmetį pats pradėjo dro
žinėti, dirbti įvairius virtuvei 
skirtus daiktus, įvairaus dydžio 
kryžius. Vienas jų kabo ir mūsų 
kabinete. Bronius nuolat daly
vauja mugėse, šventėse. Gai
la, kad puikių medžio gaminių 
nuperkama nedaug. 

Kitas mūsų klubo narys Jo
nas juo tapo prieš dešimtmetį. 
Iki išėjimo į pensiją jam teko 
dirbti statybininku, šaltkalviu, 
pameistriu Kelmės trikotažo fa
brike. Vėliau, turėdamas daug 

Pamėgę meną
laisvo laiko, ėmėsi akmens ir medžio darbų. Jo kiemą puošia 
įvairių paukščių ir gyvūnų, žmonių skulptūros. Ypač gražiai at
rodo keliolikos mūsų Seimo narių skulptūros, skirtos Lietuvos 
Nepriklausomybei pažymėti. 

Jonas kolekcionuoja ir įvairius daiktus. Turi gausią įvairių mo
netų ir banknotų kolekciją. Jis surinko (ir teberenka) daug įvairių 
medalių ir ordinų, peilių. Vyras dalyvauja ir parodose. 

Abu – Bronius ir Jonas – aktyvūs klubo nariai, kuriems cukri
nis diabetas – ne kliūtis užsiimti mėgstama ir įdomia veikla. 

Vytautas Brakauskas
Kelmės diabeto klubo  

„Diabetas ABC“ pirmininkas

Pakruojo diabeto klubas „Vita“ gyvuoja nuo 1994 m. Pirma
sis klubo vadovas buvo Zenius Babrauskas, vėliau jam vadovavo 
Vida Galvanauskienė, o nuo 2002 metų šias sunkias ir garbin
gas pareigas eina Adelė Dobilienė. „Ugninga moteris“ – taip ją 
pavadino, sveikindamas rajono mero pavaduotojas Virginijus 
Kacilevičius – klubo veiklą vykdė savo namuose, kol buvo su
remontuotos patalpos J. Basanavičiaus gatvėje. Kalbėdama ir ati
darymo šventėje, ir asmeniškai A. Dobilienė vis kartoja, jog klu
bas įkurtas, kad padėtų žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, 
kad jie galėtų susitaikyti su liga, kad išmoktų su ja sugyventi, kad 
sužinotų visas naujienas, pasinaudotų galimybe įsigyti vaistų, 
ar sužinotų apie naujas paslaugas. Opiausia problema – ne tik 
liga, bet ir jos komplikacijos: kraujagyslių, infekcinės ligos. Labai 
svarbu prižiūrėti pėdas. A. Dobilienė labai džiaugiasi Pakruojo 
ligoninėje atsiradusiu Pėdų kabinetu ir jo darbuotoja Neringa, 
kuri labai kruopščiai atlieka savo darbą. 

Klubo patalpų atidarymo šventėje A. Dobilienė dėkojo vi
siems: pirmiausia Rūpybos skyriaus vedėjai Daivai Rutkevičie
nei, be kurios pagalbos ir patarimų būtų buvę sunku, rajono vi
cemerui Virginijui Kacilevičiui, savivaldybės gydytojai Vilmai 

Žuvininkienei, PSPC direktoriui Agniui Karmonui, klinikos „Me
dicusLT“ direktoriui Andriui Kazlauskui, kuris po renginio pado
vanojo diagnostinių juostelių. 

Šviečiamosios veiklos nebūtų, jeigu diabeto klubo narių ne
lankytų medicinos atstovės Kristina Dulksnienė, Sandra Žainie
nė ir Sigutė Grigaravičienė. Veiklą sunku būtų vykdyti be finan
sinės pagalbos. 

Padėkos žodžio nusipelno „Merestos“ vadovas Justinas Ma
cijauskas, Linkuvos bendrovės pirmininkas Laisvūnas Gudjurgis, 
„SOS vaikai“ Pakruojo padalinys, Pakruojo seniūnija. 

Už patalpų remontą A. Dobilienė dėkoja viešosios įmonės 
„Retenė“ direktoriui Robertui Ašmenavičiui ir jo vyrams. Atskiros 
padėkos nusipelnė ir R. Kvedaras, R. Zaleckis, Stasys, Zenonas, 
Pauliaus tėveliai, Petras Drupas, Irena, Snieguolė, Liuda, Danutė 
Ausmonienė (vardais paminėti žmonės, nenorėję skelbti savo pa
vardžių – autor. pastaba). „Sunku visus išvardinti, bet dėkoju vi
siems, kurie yra su mumis ir šalia mūsų“, – teigė A. Dobilienė.

Alma Bajalienė,
„Auksinė varpa“ 

J. Levickas ir B. Kazlauskas prie savo kūrinių


