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Nepamirškite širdies

Lapkričio 14-oji – Pasaulinė  
diabeto ir Jungtinių Tautų diena

Neįgaliųjų reikalų  
departamentas prie SADM

S ergant diabetu ir nesigydant mirštama ne nuo per didelio 
cuk raus kiekio kraujyje. Dažniausia mirties priežastis – šir

dies ir kraujagyslių ligos, nuo kurių miršta net 80 proc. sergan
čiųjų cukriniu diabetu. 

Siekdami atkreipti dėmesį į šią problemą ir plačiau skleisti 
žinią apie diabetą ir jo sukeliamas komplikacijas, šiemet susi
vienijo skirtingų sričių sveikatos priežiūros profesionalai – kar
diologai, endokrinologai ir pacientų organizacijos. Lietuvos 
endokrinologų draugija, Lietuvos kardiologų draugija ir Lietu
vos diabeto asociacija pradėjo visuomenės švietimo kampaniją 
„Cukrinė širdis“, kuri ragina galvojant apie cukraus kiekį krau
jyje nepamiršti ir širdies.

Š. m. lapkričio 20 d.  
Vilniuje, Gedimino pr. 28  

(Lietuvos kooperatyvų sąjungos pastate)  
IV a. salėje vyks 

respublikinė konferencija 

Cukrinis diabetas 
ir šeima, 

skirta Pasaulinei diabeto dienai ir LDA veiklos 
30-mečiui paminėti. Registracija nuo 10 val., 
konferencijos pradžia 10.45 val. Kviečiame ne 
tik sergančiuosius diabetu, bet ir jų šeimos 
narius, žmones, kurie nori daugiau sužinoti 

apie šios ligos prevenciją, riziką, simptomus ir 
galimybes, kaip išvengti komplikacijų, ir kt.

Nukelta į 2 psl.
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Sergantys diabetu nuo širdies ligų 
miršta tris kartus dažniau

„Pacientai pas kardiologus patenka skųsdamiesi skausmais 
krūtinėje, dusuliu (tai krūtinės anginos ir širdies nepakanka
mumo simptomai), o neretai – tiesiai į intensyviosios terapijos 
skyrių, išsivysčius miokardo infarktui. Be abejo, žmonės ser
ga aterosklerozinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis ir nesant 
cuk rinio diabeto, tačiau ši liga paspartina širdies ir kraujagyslių 
ligų išsivystymą bei apsunkina jų gydymą. Sergantiesiems cuk
riniu diabetu širdies ir kraujagyslių ligų simptomai dėl paties 
cukrinio diabeto poveikio nervų sistemai neretai būna pakitę, 
sunkiau atpažįstami, o kartais pacientas apskritai jokių skun
dų neturi. Todėl besimptomius cuk riniu diabetu sergančius 
žmones derėtų kuo anksčiau ištirti dėl galimų širdies ir krauja
gyslių ligų“, – sako Lietuvos kardiologų draugijos prezidentas 
Rimvydas Šlapikas.

Jo teigimu, suaugusieji, sergantys cukriniu diabetu, nuo šir
dies ligų miršta iki 3 kartų dažniau nei nesergantys šia pavo
jinga liga. Cukrinis diabetas yra nepriklausomas tiek vyrų, tiek 
moterų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnys. 

„Diabetas pažeidžia tiek smulkiąsias, tiek stambiąsias mūsų 
organizmo kraujagysles. Kita svarbi patologija, gresianti sergan
tiesiems cukriniu diabetu, yra širdies nepakankamumas. Atli
kus sergančių ir nesergančių cukriniu diabetu asmenų palygi
namąją sukauptų duomenų analizę paaiškėjo, kad sergančiųjų 
šia endokrinine liga rizika susirgti širdies nepakankamumu yra 
1,5 karto didesnė“, – sako R. Šlapikas.

Svarbiausia – apsaugoti nuo komplikacijų 
ir užtikrinti gyvenimo kokybę

Lietuvos endokrinologų draugijos prezidentė profesorė Birutė 
Žilaitienė pastebėjo, kad šiuo metu pagrindinis II tipo cukrinio 
diabeto gydymo tikslas – apsaugoti nuo diabeto komplikacijų 
ar jas atitolinti bei užtikrinti paciento gyvenimo kokybę.

„Reikšminga tampa ne tik gliukozės kiekio kraujyje kontro
lė, bet ir tinkamas širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnių valdy
mas. Tai arterinio kraujospūdžio, lipidų kiekio kraujyje kont
rolė, tinkamas fizinis aktyvumas ir mitybos režimas, siekiant 
normalaus kūno svorio. 

Turint visa tai omenyje, ypač svarbus kardiologo ir endo
krinologo bendradarbiavimas – bendras abiejų šių sričių spe
cialistų požiūris į pacientą, supratimas, kad diabeto kompli
kacijas suvaldyti galima tik dirbant išvien ir siekiant tų pačių 
tikslų. Kardiologas turėtų atidžiai išsiaiškinti kiekvieno paciento 
rizikos veiksnius, juos koreguoti, paskirti ar rekomenduoti tin
kamą gydymą ir kartu, bendradarbiaujant su endokrinologu, 
siekti apsaugoti pa cien tus nuo komplikacijų, nuo sergamumo 
bei ypač nuo mirštamumo dėl širdies ir kraujagyslių ligų“, – 
įsitikinusi ji.

Pasak B. Žilaitienės, visame pasaulyje intensyviai ieškoma 
gydymo būdų ir vaistų, kurie ne tik mažintų glikemiją, bet ir 
teiktų papildomą naudą – galėtų pagerinti sergančiųjų cukri
niu diabetu širdies ir kraujagyslių ligų išeitis: sumažintų širdies 
ir kraujagyslių pažeidimų riziką ir, svarbiausia, sumažintų pa
cien tų mirštamumą. 

„Atsižvelgiant į naujausius tyrimų duomenis, 2018 m. dvie
jų įtakingiausių pasaulyje diabeto organizacijų – Europos dia
beto tyrimų asociacijos (EASD) ir Amerikos diabeto aso cia
cijos (ADA) – gairėse rekomenduojama kuo anksčiau II tipo 
cuk rinio diabeto gydymui skirti preparatus, kurių nauda ma
žinant širdies ir kraujagyslių ligų riziką yra įrodyta“, – aiškino  
profesorė.

Siekia, kad žmonės  
rūpintųsi savimi

Savo ruožtu R. Šlapikas papildė, kad šiemet kardiologų ir 
endokrinologų kartu parengtose „2019 m. ESC/EASD diabe
to, prediabeto ir širdies ir kraujagyslių ligų gairėse“ taip pat 
išskiriami antidiabetiniai vaistai, galintys ne tik sumažinti šir
dies ir kraujagyslių reiškinių riziką, bet taip pat ir prailginti ser
gančiųjų diabetu, kuriems jau nustatyta širdies ir kraujagyslių 
liga, gyvenimą.

Pasak profesoriaus, pacientai ne visada supranta vaistų var
tojimo svarbą. Tarkime, pakilus kraujospūdžiui gali skaudėti 
galvą, dusinti. Vaistai, sureguliavę kraujospūdį, šiuos simpto
mus pašalins. 

„Mes skiriame vaistus ne tik simptomams mažinti, bet ir 
nematomoms, nesimptominėms arterinės hipertenzijos „di
versijoms“ neutralizuoti – apsaugoti inkstus nuo pažaidos, 
apsaugoti širdies raumenį nuo nereikalingo sustorėjimo, pa
čią širdį – nuo išsiplėtimo, o kraujagysles – nuo sustandėjimo. 
Cholesterolio koncentracijos padidėjimo mes nejaučiame, ta
čiau jam mažinti vartojami vaistai statinai stabdo aterosklero
zės vystymąsi ir apsaugo mus nuo infarkto ir insulto. Mokslas 
sukūrė stebėtinų cheminių junginių – vaistų cukriniam diabetui 
gydyti, kurie ne tik mažina cukraus kiekį kraujyje, bet ir kitais 
mechanizmais apsaugo širdį nuo infarkto, širdies nepakanka
mumo“, – vardijo jis.

Sumažinti insulino koncentraciją ir padidinti jautrumą in
sulinui, o kartu sustabdyti cukrinio diabeto progresavimą ir pa
dėti išvengti širdies ir kraujagyslių ligų gali ir svorio mažinimas, 
didesnis fizinis aktyvumas, sveikas gyvenimo būdas, žalingų 
įpročių atsisakymas.

„Sirgdami II tipo diabetu ir to nežinodami žmonės kartais 
gyvena dešimtimis metų, kol galiausiai susiduria su pasekmė
mis – diabeto sukeltomis įvairiomis lėtinėmis širdies ir krauja
gyslių ligomis. Norėdamas kontroliuoti ligą žmogus privalo ži
noti apie ją ir kaip su ja kovoti. Visuomenės švietimo kampanija 
„Cukrinė širdis“ pradėta, nes norime, kad žmonės rūpintųsi sa
vimi – reguliariai ir išsamiai tikrintųsi sveikatą, o sužinoję apie 
ligą būtų tinkamai informuoti ir apie su tuo susijusias rizikas ir 
komplikacijas“, – nurodė B. Žilaitienė.

Atkelta iš 1 psl.
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Brangūs skai ty to jai!

Vida Augustinienė

Laisvė. Laisvė gerti ir nusigerti. Laisvė tapti alkoho
liku. Laisvė nusižudyti. Laisvė žudyti ir kankinti. Laisvė 
pasirinkti orumą, garbę, atsakomybę, nors toks pasirin
kimas kainuoja daug nervų, kadangi nori nenori susi
duri su skambiomis tuščiomis deklaracijomis ir dažnam 
laisvė yra pernelyg sunkus išbandymas, todėl jos atsi
sako. Tada laisvė veda į niekur: gali gyventi, kaip pa
puola, lengvai atsisakyti visko, kas yra gražu, reikalinga, 
garbinga, pavyzdžiui, atsisakyti vaikų, senų tėvų. Lais
vė tampa pigi kaip pernykštė bulvė. Kam ji reikalinga? 
Dar yra tėvynės laisvė, šalies laisvė, bet kadangi ji jun
gia daugybę žmonių, kiekvienas jaučiasi toks laisvas, 
kad, nepajudindamas nė piršto, ištirpęs minioje, jaučiasi 
labai svarbus kūrėjas. Tada prasideda manipuliacijos. 
Tokie žmonės daugiau nei kiti kalba skambiomis frazė
mis, aukština demokratiją, vaizduoja rūpestį kitais, pri
ima bet kokius nepamatuotus, neprotingus sprendimus, 
suteikdami jiems valstybinės svarbos. Vienas kuris nors 
klanas ar partija, išstūmusi į priekį kurį nors žmogėną, jį 
choru liaupsina, visaip giria, kol žmonės irgi ima galvo
ti, gal tas ir yra toks protingas, verta jam paklusti ir elgtis 
taip, kaip jis sako. Bet tokiam žmogui priešintis darosi 
labai sunku, nes jį palaiko jo klanas ar partija su koali
cija. Taip atsitiko ir su mūsų sveikatos ministru. Prigal
vojo, kaip mums reikia gyventi, kaip gydytis ir kokius 
vaistus vartoti, išleido savo įsakymus, kurių vykdymas 
žalojo daugybę žmonių. Visi matėm, kad jis neteisus, 
elgiasi savavališkai, neseniai net Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas pripažino daugybę padarytų 

klaidų. Bet lieka dar vienas visai nesuprantamas daly
kas: teismas pripažino ministrą kaltu dėl padarytų klai
dų, bet nutylėjo, kad jo ir Sveikatos ministerijos sugal
vota politika yra taip pat nusikalstama, nukreipta prieš 
žmogaus pasirinkimo laisvę. Nei Seimas, nei Vyriausy
bė tokio akibrokšto nepastebėjo ir toliau savo ministrui 
leidžia tvarkytis kaip nuosavame darže. Atsirado nau
ja laisvės rūšis – laisvė tenkinti žemiems instinktams ir 
asmeniniams norams siekiant garbės, naudos irgi. Vi
suotinai atsisakius kultūros vertybių hierarchijos sup
ra ti mo, laisvė sunyksta, tampa nuskurdusia elgeta. Per 
dvidešimt su trupučiu metų tiesiog akyse lyg ledkalnis 
tirpo kultūra. Visuomenės patirtis, tradicijos, mąstymas 
nukrypo į pramogų kūrimą, nešantį didžiulį pelną. Ką 
turim sukurti, kaip mąstyti ir veikti, kad žmonės, pri
imantys visuomenei gyvybiškai svarbius sprendimus, 
būtų kultūringi žmonės, kurie jaustų gyvenimo reiški
nių ir poreikių erdvę, suteikiančią prasmę? Kaip greitai 
išrinktieji į politiką persiorientuos? Manau, negreitai. 
Bet reikia to siekti, nenuilstamai dirbti, kalbėti, visapu
siškai remti kultūrą.

Brangūs skaitytojai! Sveikinu Tarptautinės diabeto die
nos proga, linkiu gerų, vilčių kupinų šv. Kalėdų ir Nau
jųjų metų. Kaip viskas greitai ateina ir praeina, tiesa?

Visiems linkiu kuo geriausios kloties!
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Lietuvos diabeto asociacija (toliau – Asociacija) siekia pa
gerinti cukriniu diabetu sergančių asmenų gydymo efektyviau
siais ir inovatyviausiais vaistiniais preparatais prieinamumą ir 
padidinti šių sergančių asmenų gyvenimo kokybę, siekdama 
užkirsti kelią ligoms, kurių rizikos veiksnys yra cukrinis diabe
tas (kraujotakos sistemos ligos, insultas ir kt.). 

Asociacijos nuomone, efektyvus ir racionalus gydymas tik 
diagnozavus ligą yra pirmas žingsnis siekiant užkirsti kelią cuk
rinį diabetą lydinčių ligų progresavimui. Dėl šios priežasties itin 
svarbu, kad cukrinio diabeto diagnostikos ir gydymo metodi
kos būtų paremtos garantijomis, kad pacientai gaus valstybės 
pagalbą gydytis efektyviausiomis ir individualius jų poreikius 
atitinkančiomis priemonėmis. 

Žemiau pateikiamos Asociacijos pastabos dėl numatomo 
teisinio reguliavimo, susijusio su cukrinio diabeto diagnostika 
ir gydymu, pokyčio.

I. Dėl valstybės strategijos asmens 
sveikatos priežiūros srityje

Asociacijos veikla paremta valstybės strateginiais tikslais 
asmens sveikatos priežiūros srityje, kurie įtvirtinti įvairaus lyg
mens teisės aktuose.

Pirma, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 
28 d. nutarimu Nr. 1482 patvirtintoje 2014–2020 metų na cio
na linės pažangos programoje (toliau – Pažangos programa), 
apimančioje ne tik svarbiausias nacionalinės politikos nuosta
tas, išdėstytas pagrindines nacionaliniame ilgos trukmės strate
ginio planavimo dokumente (strategija „Lietuva 2030“), bet ir 
pagrindines Europos Sąjungos (toliau – ES) politikos nuostatas, 
išdėstytas ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategi

joje „Europa 2020“, numatyta, jog bus siekiama didinti viešųjų 
paslaugų, tarp jų ir sveikatos paslaugų, kokybę ir prieinamu
mą (pvz., 2.1.4 ir 7.1.3 uždaviniai, 8 prioritetas „Sveikata vi
siems“). Šioje programoje akcentuota, jog egzistuoja sveikatos 
priežiūros paslaugų poreikio neatitinkantis sveikatos priežiūros 
specialistų pasiskirstymas, šiuolaikinius standartus atitinkančios 
diagnostinės, gydymo ir laboratorinės įrangos trūkumas. Lietu
vos Respublikos sveikatos pasaugos ministerija (toliau – SAM) 
atsako už pastarosios programos tikslų įgyvendinimą ir rezul
tatų pasiekimą.

Antra, Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. birželio 26 d. 
nutarimu Nr. XII964 patvirtino Lietuvos sveikatos 2014–2025 
metų strategiją (toliau – Sveikatos strategija), kuria nustatė svei
katinimo veiklos tikslus ir uždavinius, siekiamus sveikatos lygio 
rodiklius, kurie būtini siekiant įgyvendinti Valstybės pažangos 
strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, pa
tvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. 
nutarimu Nr. XI2015, Pažangos programoje ir Nacionalinėje 
reformų darbotvarkėje, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vy
riausybės 2011 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 491, nustatytus 
tikslus. Sveikatos strategijoje įtvirtintas vienas iš tikslų – užtikrinti 
kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyvento
jų poreikius. Todėl Sveikatos strategijoje, siekiant šio tikslo, nu
matyta, kad būtina užtikrinti ankstyvą ir tikslią ligų diagnostiką 
bei efektyvų tolesnį gydymą. Sveikatos strategijos įgyvendinimą 
koordinuoja SAM.

Trečia, Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. 
įsakymu Nr. V815 patvirtintame Sveikatos netolygumų maži
nimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane nurodyta, kad 
cuk rinis diabetas yra kitų ligų, pvz., kraujotakos sistemos, rizi
kos veiksnys, kuris neefektyviai kontroliuojamas. Todėl racio

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
El. p. ministerija@sam.lt, genovaite.klimiene@sam.lt  

Kopija: 
Lietuvos Respublikos Prezidentui
Siunčiama el. p. kanceliarija@prezidentas.lt  

Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetui
Siunčiama el. p. sveikrkt@lrs.lt 

Lie tu vos dia be to aso cia ci ja  
Tarptautinėsdiabetofederacijosnarė

20191031  
Nr.1993

Dėl cukrinio diabeto diagnostikos ir gydymo vaistais,  
kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo projekto tikslinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Siunčiama el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt

Seimo kontrolierių įstaigai 
Siunčiama el. p. ombuds@lrski.lt 
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naliai kontroliuojant cukrinį diabetą kaip rizikos veiksnį, būtų 
užtikrinamas ir kitų ligų paplitimo kontroliavimas. 

Apgailestaudami pastebime, kad SAM ne visais atvejais lai
kosi valstybės strateginių politikos tikslų ir jiems įgyvendinti iš
keltų uždavinių, už kurių koordinavimą yra atsakinga.

II. Cukrinio diabeto gydymo metodikos projektas 
neužtikrina paciento teisės į efektyvų gydymą

SAM Teisės aktų informacinėje sistemoje pakartotinai 2019 m. 
rugsėjo 27 d. paskelbė derinti Cukrinio diabeto diagnostikos ir 
gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalo
mojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos apra
šo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V159, (toliau – CD gydymo 
metodika) pakeitimo projektą, kuriame, be kitų pakeitimų, yra 
numatyta įtvirtinti taisyklę, kad naujo paciento gydymas prade
damas pigiausiu grupėje vaistiniu preparatu.

CD gydymo metodikos projekto 2019 m. rugpjūčio 20 d. 
derinimo pažymoje užfiksuota, kad buvo teiktos pastabos dėl 
pastarojo projekto nuostatų, susijusių su pigiausio preparato 
skyrimu pirmą kartą, aiškinimo ir taikymo, paneigiant sveika
tos priežiūros specialistų teisę parinkti pacientui tinkamiausią 
gydymą. Tačiau į šias pastabas nebuvo atsižvelgta, motyvuojant 
tuo, jog visi insulinai atitinkamoje bendrinio pavadinimo grupė
je yra biologiškai panašūs ir neturi kliniškai pagrįstų įrodymų, 
kad turėtų būti skiriami pacientams skirtingai pagal jų turimą 
vienokią ar kitokią šalutinę patologiją. Taip pat derinimo pažy
moje nurodoma, jog CD gydymo metodikos rengime dalyvavę 
gydytojai ir specialistai nenurodė, jog yra klinikiniais tyrimais 
pagrįstų įrodymų, kad gydymo pradžiai reikalinga skirti ne pi
giausius grupėje, bet konkretaus insulino preparatus.

Norime akcentuoti, kad aiškinamajame rašte nurodyti mo
tyvai, jog pacientui nėra skirtumo kuriais vaistiniais preparatais 
pradedamas gydymas, prieštarauja Pasaulio sveikatos organiza
cijos teikiamoms rekomendacijoms dėl cukrinio diabeto gydymo 
konkrečiam pacientui labiausiai tinkančiais vaistais.

Šiuo raštu siekiame atkreipti dėmesį, kad CD gydymo me-
todikos projekto taisyklė dėl gydymo pigiausiu grupėje vais-
tiniu preparatu prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės 
principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją, ir Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 
punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui. Ši išvada grin-
džiama Lietuvos vyriausiojo administracinis teismo 2019 m. 
spalio 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimu, priimtu 
administracinėje byloje Nr. eI-10-756/2019 (toliau – Teismo  
sprendimas).

Pažymime, kad, sprendžiant dėl CD gydymo metodikos pro
jekto pasirašymo, privalomai turi būti įvertinti Teismo sprendime 
nurodyti motyvai, susiję su teisinio reguliavimo, kuriuo pacientui 
kompensuojami tik pigiausi „pirmo paskyrimo“ kompensuoja

mieji vaistiniai preparatai, neteisėtumu, o būtent Lietuvos vy
riausiasis administracinis teismas išaiškino, kad:

atsižvelgiant į įstatymų viršenybės įstatymų įgyvendinamųjų (1) 
teisės aktų atžvilgiu principą, įstatymo įgyvendinamajame 
teisės akte nustatytas teisinis reglamentavimas turi būti grin
džiamas teisiniu reglamentavimu, įtvirtintu įstatymuose, ir 
gali jį tik detalizuoti, tačiau negali būti sukuriamos naujos 
bendro pobūdžio normos, konkuruojančios su įstatymo 
normomis (taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2016 m. liepos 21 d. sprendimą administracinėje 
byloje Nr. I13520/2016). Toks teisės akto formos nesilai
kymas, kai Konstitucija reikalauja, kad tam tikri santykiai 
būtų reguliuojami įstatymu, tačiau jie yra reguliuojami po
įstatyminiu aktu (nepriklausomai nuo to, ar šiuos santykius 
kokiu nors aspektu reguliuoja dar ir įstatymas, su kuriame 
nustatytu teisiniu reguliavimu konkuruoja poįstatyminiame 
akte nustatytas teisinis reguliavimas, ar joks įstatymas šių 
santykių apskritai nereguliuoja), gali būti pakankamu pa
grindu tokį poįstatyminį teisės aktą pripažinti prieštaraujan
čiu Konstitucijai (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 
13 d. nutarimas);

Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte (2) 
įtvirtintas įstatymo viršenybės principas reiškia, kad viešojo 
administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administ
ravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti 
šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraci
niai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, 
visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais;

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje (3) 
įtvirtinta, jog valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja 
medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstaty
mas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos 
valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką. Aiškindamas 
Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalį, Konstitucinis Teismas yra 
konstatavęs, kad žmogaus ir visuomenės sveikata yra vie
na svarbiausių visuomenės vertybių (Konstitucinio Teismo 
2002 m. liepos 11 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2009 m. rug
sėjo 2 d., 2011 m. birželio 21 d. nutarimai), taip pat kad 
žmonių sveikatos apsauga yra konstituciškai svarbus tikslas, 
viešasis interesas, o rūpinimasis žmonių sveikata – tai vals
tybės funkcija (Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d., 
2004 m. sausio 26 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2009 m. rug
sėjo 2 d., 2011 m. birželio 21 d. nutarimai);

iš Konstitucinio Teismo praktikos matyti, jog reguliuojant (4) 
farmacinę veiklą valstybei keliami įpareigojimai neapsun-
kinti vaistų įsigijimo, taip pat sukurti tokią sveikatos prie-
žiūros finansavimo sistemą, kuri užtikrintų reikiamų svei-
katos priežiūros paslaugų ir būtinų vaistų finansinį priei-
namumą (įperkamumą);
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teismas įvertino teisėtumą sveikatos apsaugos ministro nu(5) 
statytos bendros taisyklės, pagal kurią apdraustajam ar jo ats
tovui pagal receptą su žyma „Pirmas paskyrimas“ turi būti 
išduotas (parduotas) pigiausias kompensuojamasis vaistinis 
preparatas, o jei apdraustasis ar jo atstovas atsisako įsigyti 
pigiausią kompensuojamąjį vaistinį preparatą, kito kompen
suojamojo vaistinio preparato įsigijimo išlaidos jam nėra 
kompensuojamos;

kompensuojamųjų vaistinių preparatų įsigijimo išlaidų kom-(6) 
pensavimas yra susijęs su privalomuoju sveikatos draudi-
mu draudžiamų asmenų teisės gauti vaistų įsigijimo išlaidų 
kompensavimą iš PSDF lėšų įgyvendinimu;

Sveikatos sistemos įstatymo, reglamentuojančio Lietuvos (7) 
nacionalinę sveikatos sistemą, jos struktūrą, sveikatinimo 
veik los organizavimo ir valstybinio valdymo pagrindus bei 
šios veiklos subjektų teises ir pareigas (1 str.), 3 straipsnio 
1 dalies 28 punkte nustatyta, jog sveikatos draudimo siste
mą, privalomojo sveikatos draudimo lėšų surinkimo tvarką, 
savanoriškojo sveikatos draudimo teisinius pagrindus, ap
draustųjų, draudėjų ir draudikų teises ir pareigas, sveikatos 
draudimo įstaigų steigimo ir veiklos tvarką, šių įstaigų tei
ses ir pareigas nustato tik įstatymai. Atsižvelgusi į šį teisinį 
reguliavimą, t. y., jog apraustųjų teises ir pareigas nustato 
tik įstatymai, taip pat į anksčiau minėtą Konstitucinio Teis
mo praktiką, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad teisinio 
reguliavimo pagrindai, nustatantys privalomuoju sveikatos 
draudimu draudžiamų asmenų teisę naudotis PSDF biudže
to lėšomis, inter alia gauti vaistų įsigijimo išlaidų kompen
savimą, turi būti įtvirtinti įstatyme. Atitinkamai, išplėstinės 
teisėjų kolegijos vertinimu, teisinio reguliavimo pagrindai, 
nustatantys privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų 
asmenų teisės naudotis PSDF biudžeto lėšomis, inter alia 
gauti vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimą, kurie turi būti 
nustatyti įstatyme, apima ir apribojimus, apsunkinančius 
privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų 
teisės gauti vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimą iš PSDF 
lėšų įgyvendinimą, t. y. tokie apribojimai taip pat turi būti 
įtvirtinti įstatyme;

Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 11 dalyje sveikatos ap-(8) 
saugos ministrui nėra pavesta priimti nuostatas, susijusias 
su apdraustųjų ar jo atstovų teise gauti kompensuojamų-
jų vaistinių preparatų išlaidų kompensaciją ar šios teisės 
ribojimu;

Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 11 dalis ir Sveikatos drau-(9) 
dimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis – nesudaro pagrindo 
priimti tiriamas poįstatyminio akto nuostatas, kuriomis yra 
ribojama pirmiau aptarta apdraustųjų teisių apimtis, ir ne-
įtvirtina apdraustųjų teisės ribojimo pagrindų ar tvarkos. 

Išdėstytos nuostatos patvirtina, jog įstatymu nėra įtvirtintas 
teisinis reguliavimas, numatantis tik pigiausių kompensuo-
jamųjų vaistinių preparatų įsigijimo išlaidų atlyginimą ap-
draustiesiems, ar reguliavimas, sudarantis pagrindą riboti 
ne pigiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų įsigiji-
mo išlaidų kompensavimą, kurį būtų galima realizuoti ar 
detalizuoti poįstatyminiu teisės aktu;

Sveikatos apsaugos ministro įgaliojimai nustatyti kompen(10) 
suojamųjų vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką 
(Sveikatos draudimo įstatymo 10 str. 1 d.) negali būti aiš
kinami kaip teisinis pagrindas poįstatyminiame teisės akte 
nustatyti teisinį reguliavimą, kuriuo būtų nustatomas ap
draustųjų asmenų teisės į kompensuojamųjų vaistinių pre
paratų atsiradimas ar praradimas ar iš esmės ribojamos 
asmens galimybės naudotis Sveikatos draudimo įstatyme 
įtvirtintomis garantijomis – apdraustiesiems gauti išlaidų 
kompensaciją už kompensuojamuosius vaistinius prepara
tus, išrašytus ambulatoriniam gydymui sveikatos apsaugos 
ministro nustatyta tvarka;

kvestionuojamu teisiniu reguliavimu nustatydamas, kad (11) 
apdraustajam ar jo atstovui pagal elektroninį receptą su 
žyma „Pirmas paskyrimas“ turi būti išduotas (parduotas) 
pigiausias kompensuojamasis vaistinis preparatas, o jei 
apdraustasis ar jo atstovas atsisako įsigyti pigiausią kom-
pensuojamąjį vaistinį preparatą, kito kompensuojamojo 
vaistinio preparato įsigijimo išlaidos jam visiškai nekom-
pensuojamos, sveikatos apsaugos ministras viršijo savo 
kompetenciją bei nepaisė iš konstitucinio teisinės valstybės 
principo išplaukiančio įpareigojimo teisėkūros subjektams 
leidžiant teisės aktus neviršyti savo įgaliojimų, taip pat pri-
imant poįstatyminius aktus remtis įstatymais.

Atsižvelgiant į Teismo sprendimą, akivaizdu, naujos redak
cijos CD gydymo metodika negali būti pagrįsta Teismo sprendi
mu pripažintu neteisėtu reguliavimu, todėl CD gydymo meto
dikos projekto nuostatos, numatančios naujų pacientų gydymą 
pigiausiu grupės vaistiniu preparatu, yra keistinos.

Pažymime, kad, vadovaujantis Teismo sprendimu, šiuo metu 
nėra įstatyminio pagrindo apriboti pacientų teisę pasirinkti kom-
pensuojamuosius vaistinius preparatus labiausiai atitinkančius 
jo individualią sveikatos būklę, todėl SAM prašome tikslinti CD 
gydymo metodikos projekto nuostatas, susijusias su naujų pa-
cientų gydymu pigiausiais vieno pavadinimo grupėje esančiais 
kompensuojamaisiais vaistiniais preparatais.

Pagarbiai

Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė       
Vida Augustinienė
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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
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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Pradinėse stadijose katarakta gali būti nepastebima, tačiau, 
laikui bėgant, matomumas prastėja, vaizdas tampa išplau

kęs, juodi debesys, dvejinimasis, ima akinti ryškesnė šviesa, da
rosi sunku vairuoti prietemoje. Nors dažniausiai šis regos sutri
kimas pasireiškia vyresnio amžiaus žmonėms, tačiau gali būti 
ir įgimtas, išsivystęs dėl organizmo sisteminės ligos ar traumos. 
Vienintelis jos gydymas – operacija, keičiant akies lęšiuką. Kuo 
anksčiau pasiryžtama kataraktą gydyti, tuo geresnių regėjimo 
rezultatų galima pasiekti.

Sergant diabetu, savo mitybos nepakankamai reguliuojantiems 
ir vaistus vartojantiems pacientams išprovokuojamas didelis cuk
raus kiekio svyravimas kraujyje, tai labai kenkia smulkiosioms 
akių ir inkstų kraujagyslėms. Pablogėja tinklainės ir optinio nervo 
mityba krauju. Pagal gydytojo rekomendaciją, diabetu sergan
tiems pacientams kartą ar du kartus per metus būtina pasitikrinti 
akių tinklainės būklę specializuotoje klinikoje.

Regėjimas sugrąžinamas vos per pusvalandį
Kataraktos operacija yra greita ir visiškai neskausminga, 

atliekama taikant vietinę nejautrą. Procedūros, trunkančios vos 
20–30 min. metu, per maždaug 2 mm mikropjūvį yra pašalina
mas drumstasis akies lęšiukas ir implantuojamas naujas, pagal 
individualius poreikius pritaikytas lęšis. Pacientas jau po kelių 
valandų vyksta namo, miega savo lovoje, yra prižiūrimas arti
mųjų ir jaučiasi saugiai. Regos pagerėjimas juntamas jau pirmo
siomis dienomis, o galutinis rezultatas priklauso nuo paciento 
pooperacinės drausmės. 

Prieš operaciją šeimos gydytojas paruošia pacientą opera
ciniam akių gydymui – sureguliuoja kraujospūdį, cukraus kiekį 
kraujyje, atlieka visus privalomus tyrimus, apžiūri ir patvirtina, 
kad pacientui operacija gali būti atlikta.

Asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, kuriems 
reikia atkurti regėjimą į tolį, gali rinktis Teritorinių ligonių kasų 
kompensuojamą bazinį lęšį. Operacija atliekama nemokamai, 
tačiau tokiu atveju skaityti vis tiek bus reikalingi akiniai. Norint 
matyti aštriau, geriau skirti kontrastus ir spalvas, yra siūlomi as
feriniai lęšiai. Turintiems nusiskundimų dėl astigmatizmo, ma
tymas gali būti pagerintas implantuojant torinius, astig matizmą 
koreguojančius intraokulinius lęšius. Jeigu paciento gyvenimo 
būdas aktyvesnis – svarbu išlaikyti matymą ir į tolį, ir iš arti – pa
vyzdžiui, užsiimant rankdarbiais, darbuojantis sode, dirbant prie 
kompiuterio, dažnai skaitant laikraščius ar knygas bei vairuojant, 
rekomenduojami trifokaliniai lęšiai.

Anot akių klinikos „Lirema“ mikrochirurgės Lilijos Socevičie
nės, lęšio kaina byloja apie jo kokybę, geresnes funkcines savybes, 
organizmo toleravimą ir prisitaikymą akyje. Šie lęšiai rekomen
duojami tada, kai nepažeistos akių dugno kraujagyslės ir nėra 
smulkiųjų kraujosruvų. „Geresnės kokybės minkšti asferiniai bei 
trifokaliniai lęšiai ne tik yra lengviau implantuojami ir užtikrina 
geresnę matymo kokybę, bet ir stabiliai laikosi akyje bei mažina 
antrinės kataraktos vystymosi tikimybę“, – teigia gydytoja.

Sveikas gyvenimo būdas užtikrina gerą regą
Nors paveldimumas turi didelę įtaką sveikatai, tačiau, gyve

nant sveikiau, daugelį akių ligų galima atitolinti ar jų išvengti. 
„Labai svarbu, kas sudaro maisto racioną, ar daug judama, ar 
stengiamasi vengti streso ir pozityviau žvelgti į situacijas“, – tvir
tina L. Socevičienė. 

Tyrimai rodo, kad, vartojant maistą, kuriame gausu tokių anti
oksidantų, kaip vitamino C ir E, galima apsisaugoti nuo katarak
tos vystymosi, o jei liga jau progresavusi, šie vitaminai vystymąsi 
pristabdo. Vitamino C yra gausu citrusiniuose vaisiuose, pomi
doruose, žaliojoje ir raudonojoje paprikoje, brokoliuose, braš
kėse bei bulvėse. Vitamino E galima rasti saulėgrąžose, kviečių 
grūdų gemaluose, migdoluose ir špinatuose. Taip pat labai svar
bu kasdien skirti dėmesio akių mankštoms, bent 2 val. praleisti 
gryname ore stebint aplinką, saulėtomis dienomis būtinai nešioti 
akinius nuo saulės ir kasmet atvykti pasitikrinti akių. Tyrimai su 
šeimos gydytojo siuntimu atliekami nemokami.

Daugiau informacijos
www.lirema.lt.

Kataraktos operacija sergantiems 
diabetu: svarbu nepavėluoti

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 50 proc. žmonių, kuriems vystosi 
aklumas, regėjimą praranda būtent dėl kataraktos. Katarakta – akių liga, 
pasireiškianti akies lęšiuko drumstėjimu vyresniame amžiuje. Kokios yra šios ligos 
priežastys, kaip, sergant diabetu, atpažinti simptomus ir gydyti kataraktą?

Akių klinikos „Lirema“ gydytoja L. Socevičienė
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Patys pirmieji organizmo  
pokyčiai atsiranda kraujyje 

Kraujas yra vienas iš svarbiausių mūsų organizmo indikato
rių. Jis tarsi žmogaus „organizmo veidrodis“. Ar mes miegame, o 
gal būdraujame, bet mūsų organizme nuolatos vyksta tam tikri 
procesai. Įvairių biocheminių reakcijų ir procesų metu į kraują 
išskiriamos tam tikros medžiagos: hormonai, fermentai ir įvairūs 
mikroelementai. Šios medžiagos yra atsakingos ne tik už orga
nizme atliekamas funkcijas, bet ir už normalų organizmo siste
mų funkcionavimą. O sutrikus organizmo veiklai ar susirgus šių 
medžiagų kiekis pakinta. Jų pokytis leidžia įspėti esamus arba 
gresiančius organizmo sutrikimus, ligą.

Mus nuolat veikia įvairūs aplinkos veiksniai – stresas, nervi
nė įtampa, greitas gyvenimo tempas, poilsio trūkumas, mažas 
fizinis aktyvumas, išbalansuotas darbo ir poilsio bei mitybos re
žimas, aplinkoje esantys mikroorganizmai, infekcijos, taip pat 
gimdami jau atsinešame savo genetinį fondą, todėl bėgant lai
kui organizme atsiranda tam tikrų pokyčių. Dažniausiai šie po
kyčiai būna nepastebimi ir pasireiškia bendriniais simptomais. 
Nuovargis, sutrikęs miegas, irzlumas, prasta savijauta – dažnam 
atrodo, kad tai tik laikina būklė ir pailsėjus praeis. Tačiau būtent 
taip ir prasideda rimti sutrikimai bei ligos. Kraujas šiuo atveju yra 
ta terpė, kurioje pokyčių atsiranda anksčiausiai. Juos pastebėti 
galima atlikus laboratorinius tyrimus paprastai ir greitai.

Gerai jaučiuosi,  
ar man reikia tirtis?

Rekomenduojama profilaktiškai bent kartą metuose atlikti 
tyrimus ir stebėti savo tyrimų kaitą, nes net menkiausi nuokry
piai ir normos ribose, gali būti tam tikros ligos signalas. Atlik
dami tyrimus profilaktiškai, galime stebėti jų pokyčius, lyginti 
rezultatus. Tačiau ne tik nuokrypiai yra svarbūs, bet taip pat 
svarbu žinoti ir savo asmenines normas. Bendrinės normos yra 

rekomenduojamos ir nustatomos teoriškai aibei žmonių. Tačiau 
mes esame individualūs ir turime „savo normas“. Todėl pradi
niai tyrimai, net ir esant normaliai organizmo veiklai, mums 
yra labai svarbūs.

Deja, bendrinių ir svarbiausių kelių parametrų nėra. Kiek
vienas organas ar organų sistema turi savo parametrus. Todėl 
atlikti kelis tyrimus ir pasakyti, kad Jums viskas gerai, negalime. 
Neretai medikai sako, kad Jūsų „kraujas geras“. Bet ką tai reiš
kia? Kas buvo tirta, kokias sistemas mes analizavome, kokius 
parametrus tyrėme?

Gana dažnai apsilankius pas gydytoją, mums atliekama tik 
labai maža kraujo tyrimų dalis, parodanti ne visų organizmo 
sistemų funkcionavimą. Tačiau šiuo atveju mes galime būti są
moningi ir pasidomėti apie rekomenduojamus profilaktinius 
kraujo tyrimų paketus. Juk gyvenant šiandieniame pasaulyje, kai 
gyvenimo tempas verčia skubėti, turime sustoti ir pagalvoti ne 
vien apie darbą ir sunkumus, bet ir apie savo bei savo šeimos 
sveikatą. Būtina pabrėžti, kad net ir nejaučiant rimtų simptomų 
ar negalavimų, specialistai rekomenduoja šiuos tyrimus atlikti 
1–2 kartus per metus, norint užkirsti kelią ligų atsiradimui bei 
komp likacijoms.

Profilaktinių kraujo tyrimų paketai yra ypatingi tuo, kad jie 
parodo ne tik bendrą organizmo būklę, bet ir kiekvienos orga
nizmo sistemos funkcionavimo būklę. Šių tyrimų paketus su
daro bendri klinikiniai tyrimai, pvz., bendras kraujo tyrimas, 
C reaktyvinis baltymas, kuris parodo organizme esantį uždegi
mą, gliukozės kiekis kraujyje ir vitamino D kiekis. Taip pat ver
tinami mikroelementai ir elektrolitai, atliekami kepenų, kasos, 
funkcijų tyrimai, širdies ir kraujagyslių, inkstų sistemos rodikliai, 
skydliaukės, hormonų ir alergijų tyrimai, įvairių infekcinių ligų 
tyrimai ir galiausiai – onkologiniai vėžio žymenys. Tokia profi
laktinė organizmo ištyrimo programa yra pagrindinė priemonė 
norint išvengti lėtinių ligų ir rimtų susirgimų ateityje.

Ką rekomenduoja  
gydytojas?

Dangira Babenskienė
Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos 

prezidentė, UAB „Diagnostikos laboratorija“ 
laboratorinės diagnostikos gydytoja, direktorė 

medicinai, medicininio audito vadovė
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Sekti savo sveikatos rodiklius svarbu net ir gerai besi
jaučiančiam žmogui. Pojūčiai yra subjektyvūs, vieni gali
me jausti pokyčius organizme, kiti – net nenumanyti. Šiuo 
atveju kraujas „parodo“ tiesą. „Antėjos laboratorija“ siūlo 
Jums tris galimas profilaktinio ištyrimo programas – mote
rims, vyrams ir vaikams. 

Vargina simptomai, ko imtis?

Gydymo esmė – gydyti priežastį, o ne simptomus. Todėl 
čia ir vėl labai svarbi tiksli diagnostika. Mūsų tikslas yra at
rasti negalavimų priežastį ir ją pašalinti. Besitęsiančių simp
tomų priežastį ir platesnį blogos savijautos spektrą nustatyti 
padeda diagnostinės tyrimų programos, kurių esmė yra ras
ti priežastį arba atmesti jos tikimybę. Pavyzdžiui, choleste
rolis gali padidėti ne tik dėl netinkamos mitybos, bet ir dėl 
skydliaukės ar kepenų funkcijos sutrikimų. Išsiaiškinę tikrą
ją padidėjusio cholesterolio priežastį, pavyzdžiui, kepenų 
ar skydliaukės veiklos sutrikimus bei pakoregavę juos, o ne 
cholesteroliui normalizuoti pritaikę medikamentus, išsprę
sime padidėjusio cholesterolio priežastį.

Žmogus yra vientisas, jo sistemos glaudžiai susijusios vie
na su kita. Tirdami tik vieną organizmo sistemą, neįvertinsime 
kitų sistemų poveikio jai. „Antėjos laboratorijos“ gydytojai 
yra parengę daugiau nei 40 diagnostinių tyrimų programų.

Tyrimų rezultatus vertinti turi gydytojas

Taip pat labai svarbu neužsiimti savigyda ir tyrimų in
terpretacija. Laboratorinių tyrimų rezultatas labai priklauso 
nuo daugelio veiksnių: kaip žmogus buvo pasiruošęs tyrimui, 
kokiu laiku jis buvo atliktas, kokiomis aplinkybėmis, taip pat 
vertinami ir kiti tyrimų parametrai bei jų pokyčiai. Todėl ver
tinti tyrimų rezultatus turi gydytojas. Neretai pa cien tai atvyksta 
jau „nusistatę“ diagnozę. Deja, dažnai būna sau negailestin
gi ir nusistato baisiausias ligas. Tačiau įvertinus visus tyrimų 
parametrus pasirodo, kad vienas tyrimo pokytis diagnostinės 
reikšmės neturi ir žmogus yra visiškai sveikas.

Nežinantiems, kokius tyrimus atlikti, „Antėjos laborato
rijos“ specialistai teikia konsultaciją prieš tyrimus, taip pat 
ir nemokamą tyrimų rezultatų interpretaciją. Klinikos spe
cia listai yra sukaupę didelę patirtį laboratorinės diagnostikos 
srityje. Todėl tiek profilaktinės, tiek diagnostinės programos 
yra sudarytos remiantis jų ilgamete patirtimi. 

Profilaktiškai atliekami kraujo ir kiti laboratoriniai tyri
mai padeda ne tik rasti sveikatos sutrikimo priežastį, bet ir 
diagnozuoti ligas tik joms prasidedant arba labai ankstyvo
se stadijose arba nustatyti rizikos veiksnius, kurie gali turėti 
įtakos vėliau atsirandančioms ligoms. 

O gal Jūs esate visiškai sveikas? 

Žinojimasdažnaiyragerossveikatospagrindas.

LAIKRAštIS 
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Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2020 metams!

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 – 1,02 Eur su pa što pri sta ty mu. Pre nu-
merata 2020 metams kainuoja 4,08 Eur, priimama iki 
sausio 28 d.

lietuvos diabeto asociacija
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Tai mums svarbu 
Aktyvus poilsis
2019 m. rugpjūčio 24 d. organizuotas žygis dviračiais Druskinin
kų savivaldybėje. Lietuvos diabeto asociacijos aktyvaus poilsio 
renginį surengė Druskininkų diabeto klubo „Atgaja“ pirminin
kė J. Šimonienė. Dviračiais keliavo 46 dalyviai iš Druskinin
kų, Jurbarko, Jonavos, Pasvalio, Elektrėnų, Šalčininkų, Plungės, 
Marijampolės rajonų. Net 11 iš jų vaikai ir jaunuoliai iki 18 m. 
amžiaus, 16 neįgaliųjų. Žygio tikslas – propaguoti aktyvų poilsį 
neįgaliesiems, skatinti žmones stiprinti savo sveikatą, mažinant 
svorį, kraujo gliukozę, gerinant savijautą, ugdant kantrybę, va
lią, gebėjimą bendrauti. Žygio maršrutas veda per Druskininkų 
apylinkes asfaltuotais dviračių takais. Važiuodami dviračiais vin
giuotais dviračių takais, dalyviai grožėjosi nuostabiais pušynais, 
nepakartojamais Druskininkų vaizdais, taip pat ilsėjosi, tikrino
si kraujo gliukozę, atsigaivino, bendravo, klausėsi legendų apie 
Druskininkų vietoves. Bendras žygio maršrutas – 20–25 km. Pa
grindinis žygio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat VSMC „Dai
nava“, kiti rėmėjai, kuriuos surado Druskininkų diabeto klubas 
„Atgaja“, rajonų diabeto klubai.

Ieškoti teisinių galimybių dėl vaisto indikacijų praplėtimo
2019 m. rugsėjo 5 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, 
vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompen
savimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios darbo grupės 
narė Lietuvos pacientų organizacijos atstovų tarybos (LPOAT) 
pirmininkė V. Augustinienė. Svarstyti klausimai dėl vaistinių pre
paratų, kurie neatitinka Vyriausybės nutarimu nustatytų priemo
kų reikalavimų. Nutarta pavesti Valstybinei ligonių kasai (VLK) 
perskaičiuoti Betnovate, Gammanorm ir Enbrel 50 mg bazinę 
kainą kaip vardinių vaistų, kad pacientų priemoka neviršytų mak
simaliai galimos; palikti kainyne vaistą Enbrel 25 mg be skyrimo 
apribojimų ir Embrel 50 mg, taikant apribojimą „tik gydymui tęs
ti“. Svarstyta dėl vaistinio preparato Dupilimumabo (Dupixent) 
terapinės vertės pervertinimo. Nutarta nestabdyti derybų proce
so, Farmacijos departamentui ieškoti teisinių galimybių dėl vais
to indikacijų praplėtimo ar įrašymo į sąrašą, kai nei pareiškėjai, 
nei gydytojų draugijos neteikia paraiškos. Svarstyta dėl galimy
bės perkelti vaistinius preparatus Ustekinumabą, Tocilizumabą, 
Sekukinumabą iš Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų 
ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo į Ligų ir kompensuoja
mųjų vaistų joms gydyti sąrašą. Pritarta šiuos vaistus perkelti iš 
vieno sąrašo į kitą nuo 2020 m. sausio 1 d., gavus iš VLK infor
maciją apie pasirašytas sutartis su gamintojais. Svarstyta dėl vais
tinio preparato Osimertinibo (Tagrisso), skirto bronchų ir plaučių 
piktybiniam navikui gydyti skyrimo sąlygų. Nutarta informuoti 
Derybų komisiją apie patikslintą pacientų skaičių ir nurodyti, 
kad gydymas Osimertinibu galėtų būti skiriamas vietoj gydymo 
chemoterapija, Atezolizumabu, Bevacizumabu ir Nivolumabu. 
Siūlyti tęsti derybas. Svarstyti klausimai dėl grupavimo kompen
suojamųjų vaistinių preparatų kainyne; dėl vaistinio preparato 
Ceritinibo ir atikoaguliantų skyrimo sąlygų tikslinimo. Nutar
ta pakartotinai svarstyti šiuos klausimus. Svarstyta dėl vaistinio 

preparato Ranolazino (Ranexa). Nutarta nebetaikyti Trimetazi
dinui skyrimo apribojimo „tik gydymui tęsti“, bet grąžinti prieš 
tai buvusią skyrimo sąlygą. Prašyti Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos (VVKT) pakartotinai įvertinti Ranolazino terapinę ver
tę, po to tęsti klausimo svarstymą. Klausimą dėl B sąraše esan
čių vaistinių preparatų Diklofenako, Ibuprofeno ir Tramadolio 
perkėlimo į A sąrašą svarstyti kartu su antibiotikų perkėlimo į 
A sąrašą klausimu. Perkelti Betametasoną iš B sąrašo į A sąrašą, 
esant  TLK10AM kodams L20, L23 ir L40.

Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti
Rugsėjo 7 d. Rokiškio sporto mokykloje vyko respublikinės sporto 
varžybos „Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“. Renginį orga
nizavo Rokiškio diabeto klubas „Rokiškis“ (pirmininkė M. Mie
liauskienė). Visais varžybų organizaciniais reikalais ir teisėjavimu 
rūpinosi klubo pirmininko pavaduotojas, Lietuvos diabeto aso
cia  cijos revizijos komisijos narys V. Pilibaitis. Varžybose dalyva
vo komandos iš Mažeikių, Rokiškio, Kelmės, Vilniaus, Plungės, 
Šakių, Jonavos, Radviliškio. Iš viso 53 dalyviai. 

Kūno kultūra – viena svarbiausių sveikatingumo priemonių
Žmonių, sergančių cukriniu diabetu, sporto varžybos yra svarbi 

kūno kultūros ir sporto dalis, kurios tikslas – plėtoti kūno kultūrą 
ir sportą sergantiesiems, siekti jų socialinės reabilitacijos, diegti 
kūno kultūrą kaip vieną svarbiausių sveikatingumo priemonių, 
siekti atkurti sutrikusias sveikatos funkcijas, išsiaiškinti stipriausias 
bočios komandas ir krepšinio baudų, smiginio, judriosios estafetės 
nugalėtojus. Bočios varžybose I vieta atiteko Vilniaus komandai, 
II vieta – Mažeikių, III vieta – Kelmės komandoms. Judriosios es
tafetės prizinės vietos atiteko Mažeikių (I vieta), Jonavos (II vieta) 
ir Plungės (III vieta) komandoms. Smiginio varžybų vyrų grupės 
nugalėtojais tapo A. Kvietkauskas iš Mažeikių, A. Kirvelevičius 
iš Jonavos, D. Rubinas iš Mažeikių. Moterų grupėje laimėjimais 

Bočios žaidimas
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džiaugėsi V. Kašauskienė iš Jonavos, A. Skaistgirienė iš Šakių ir 
V. Paulauskienė iš Mažeikių rajonų. Krepšinio baudas geriausiai 
mėtė D. Žilinskaitė iš Elektrėnų, B. Jančaitienė iš Šakių ir V. Vai
cekauskaitė iš Radviliškio diabeto organizacijų. Geriausiai mė
tyti baudas sekėsi A. Kvedaravičiui iš Jonavos, G. Šaplauskui iš 
Kelmės, D. Rubinui iš Mažeikių. Visi varžybų nugalėtojai buvo 
apdovanoti prizais, kuriuos nupirko Lietuvos diabeto asociacija. 
Dalyvių maitinimu rūpinosi Rokiškio diabeto klubas „Rokiškis“, 
kuris rado rėmėjų savo mieste.

Susipažino su naujausiais specialistų 
ir pacientų mokymo klausimais
2019 m. rugsėjo 13–14 d. vyko 24oji kasmetinė Euro pos slaugy
tojų diabetologų fondo (angl. Fundation of  European Nurses in 
 Diabetes, FEND) konferencija. Joje dalyvavo LDA viceprezi
dentė, Plungės diabeto klubo pirmininkė, slaugytoja diabeto
logė A. Danylienė. Ji turėjo galimybę susipažinti su naujausia 
informacija, skirta specialistų ir pacientų mokymo klausimams, 
pasikeisti darbo patirtimi su kitų šalių delegatais.

Dalyvavome TDF Europos regiono simpoziume
2019 m. rugsėjo 16 d. vykusiame Tarptautinės diabeto federacijos 
Europos regiono simpoziume „A critical look to the achieve
ments of NCD agenda for the diabetes community in  Europe“ 
dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė ir viceprezidentė 
A. Danylienė. Po simpoziumo tą pačią dieną vyko TDF Europos 
regiono Valdybos posėdžiai, juose dalyvavo šios valdybos narė 
V. Augustinienė. Posėdžiuose buvo patvirtintas prieš tai vykusio 
valdybos posėdžio protokolas, aptarta TDF Europos regiono fi
nansinė situacija, audito išvados. Pasidžiaugta simpoziumo re
zultatais, pasitarta dėl sesijos su TDF Europos regiono organiza
cijomis, kur bus aptariamas gydymo bei savikontrolės priemonių 
prieinamumas. Aptarta Regioninės tarybos susirinkimo Busane 

(Pietų Korėja) programa bei rinkimų klausimai. Peržiūrėti TDF 
Europos regiono nuostatai. Aptarti TDF Europos regiono biuro 
vadovo ir komandos bei konsultantų klausimai. Pasidalinta  in
formacija apie 2020 m. projektų prioritetus bei artimiausius ren
ginius – Pasaulinės diabeto dienos minėjimą Europos Parlamente 
Briuselyje. Informuota apie įvykusius jaunimo renginius, lyderių 
stovyklą Turkijoje, publikacijas, TDF Europos regiono pozicijos 
įvairiais klausimais dokumentus. 

Europos diabeto tyrimų asociacijos renginyje 
eksponavome LDA veiklos stendinį pranešimą
2019 m. rugsėjo 16–20 d. – 55ajame Europos diabeto tyrimų aso
ciacijos (angl. European Association for the Study of Diabetes, 
EASD) kasmetiniame renginyje LDA atstovės V. Augus tinienė ir 
A. Danylienė eksponavo LDA veiklos stendinį pranešimą. Buvo 
gera galimybė dalyvauti plenarinėse sesijose, pasikeisti dar
bo patirtimi su kitų šalių diabeto organizacijomis, pabendrauti 
su renginyje dalyvavusiais mokslininkais, medikais, susipažin
ti su naujausių medicinos priemonių ekspozicijomis. Rugsėjo 
13–20 d. visi renginiai vyko Barselonoje (Ispanija). Dalyvavimą 
šiuose renginiuose rėmė Tarptautinės diabeto federacijos Eu
ropos regionas, Europos diabeto studijų asociacija, Neįgaliųjų 
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos, kiti LDA rėmėjai.

Pacientų teisių atstovavimo problemos Lietuvoje
Rugsėjo 26 d. Vilniuje, Lietuvos medicinos bibliotekoje, vyko 
Tinklainės ligų asociacijos metinė konferencija. LDA preziden
tė V. Augustinienė skaitė pranešimą „Pacientų teisių atstovavi
mo problematika Lietuvoje“. Pranešimus skaitė Lietuvos aklųjų 
bibliotekos Vartotojų aptarnavimo centro vadovė J. Vileikienė, 
Lietuvos medicinos bibliotekos Mokymų išteklių skyriaus vedėja 
J. Stukienė, teisininkė R. Navickienė, Sergančiųjų tinklainės li
gomis asociacijos prezidentė S. Ivaškevičienė, Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos žurnalo „Mūsų žodis“ vyriausioji redaktorė 
G. ČingaitėKiznienė, LSMU ligoninės Kauno klinikų Suaugusiųjų 
akių ligų stacionaro skyriaus gydytojas oftalmologas A. Pajėda ir 
LSMU ligoninės Kauno klinikų Akių ligų klinikų Tinklainės ligų 
sektoriaus vadovė doc. dr. V. J. Balčiūnienė.

Projektas „Cukrinė širdis“
Rugsėjo 27 d. Kaune projekto „Cukrinė širdis“ partneriai – Lietuvos 
hipertenzijos draugijos, Lietuvos endokrinologų draugijos, LDA 
vadovai – susitikime aptarė projekto įgyvendinimo planus.

Vaistų grupavimas  
Kompensuojamųjų vaistų kainyne
Spalio 1 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. Svarstyta dėl vaistų grupavimo Kom
pensuojamųjų vaistų kainyne. Nutarta neteikti PSDT siūlymo 
patvirtinti: 1. ARB grupės vaistinių preparatų kandesartano, lo
sartano, olmesartano, eprosartano, telminsartano ir valsartano 
grupavimą ir ekvivalentines dozes jų bazinei kainai nustatyti; 
2. kalcio kanalų blokatorių grupės vaistinių preparatų lacidipino, 
nifedipino, nitrendipino, felodipino, lerkanidipino ir amlodipi

A. Danylienė, D. R. Mathews (EASD prezidentas), 
V. Augustinienė, M. Grüsser (EASD vykdomoji direktorė)
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no grupavimą ir ekvivalentines dozes jų bazinei kainai nustatyti. 
Svarstyta dėl galimybės į kompensavimo sąrašus įrašyti vaistinį 
preparatą karfilzomidą (Kyprolis) dauginės mielomos gydymui; 
vaistinį preparatą durvalumabą (Imfinzi), skirtą bronchų ir plau
čių piktybiniam navikui gydyti; vaistinį preparatą rivaroksabano 
(Xarelto), skirtą III ir IV funkcinės klasės krūtinės anginai gydyti, 
persirgtam miokardo infarktui gydyti ir po širdies kateterinio arba 
chirurginio gydymo; vaistinį preparatą pitolisantą (Wakix), skirtą 
narkolepsijai su katapleksija gydyti. Nutarta šiuos vaistinius pre
paratus įrašyti į Rezervinį vaistų sąrašą. 

Dėl vaistinio preparato venetoklakso (Venclyxto), skirto lė
tinei limfocitinei leukemijai gydyti; dėl vaistinio preparato Aci
dum obeticholicum (Ocaliva), skirto pirminei biliarinei kepenų 
cirozei gydyti, nutarta kreiptis į Derybų komisiją, prašant derėtis 
su pareiškėjais, kad šių vaistų kompensavimas nedidintų PSDF 
biudžeto išlaidų. Svarstyta dėl vaistinio preparato Tenecteplase 
skyrimo sąlygų tikslinimo. Nutarta, atsižvelgiant į kardiologijos 
integruotos sveikatos priežiūros valdymo komiteto pateiktą in
formaciją, nekeisti šio vaisto skyrimo sąlygos. Svarstytas klausi
mas dėl medicinos pagalbos priemonių, skirtų cukrinio diabeto 
kontrolei. Nutarta pakartotinai svarstyti šį klausimą, kai bus pa
tvirtintas 2020 m. PSDF biudžetas vaistų ir medicinos pagalbos 
priemonėms kompensuoti.

Konferencija „Mano širdis, tavo širdis“
Spalio 4 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos kar
diologų draugija (prezidentas prof. dr. R. Šlapikas), Kauno krašto 
kardiologų draugija, Lietuvos širdies asociacijos Kauno skyrius, 
Lietuvos endokrinologų draugija (prezidentė prof. dr. B. Žilaitie
nė), Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Kau
no miesto savivaldybėje organizavo konferenciją „Mano širdis, 
tavo širdis“, skirtą Pasaulinei širdies dienai paminėti. Pranešimą 
„Širdies ir kraujagyslių ligos: kodėl lietuvių gyvenimo trukmė iš
lieka mažiausia?“ skaitė prof. R. Kubilius. 

Prof. dr. R. Šlapikas kalbėjo tema „Jums nustatė padidėjusį 
cholesterolio kiekį kraujyje ir aukštą kraujospūdį. Kaip gyventi 
toliau?“. Doc. A. Budrikis aptarė šiuolaikinius chirurginius širdies 
ligų gydymo metodus. Prof. dr. B. Žilaitienės pranešimas – „Sergi 
cukriniu diabetu – rūpinkis savo širdimi“. Trumpai su LDA veikla 
dalyvius supažindino prezidentė V. Augustinienė.

LDA pastabos Sveikatos apsaugos ministerijai
Spalio 11 d. LDA raštu Nr.1977 pateikė pastabas Sveikatos ap
saugos ministerijai „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V159 „Dėl cukrinio 
diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. LDA nuomone, nauja 
inovatyvių patentinių vaistų pirmojo skyrimo tvarka nesukuria 
prielaidų gerinti blogus Lietuvos gyventojų sveikatos rodiklius. 
Priešingai, tai prieštarauja Sveikatos apsaugos ministerijos priim
toms Vaistų politikos gairėms, kuriomis siekiama gerinti ir stiprinti 
žmonių sveikatą, užtikrinti geresnį vaistų prieinamumą, raciona
lų valstybės biudžeto ir gyventojų lėšų naudojimą bei pirmeny
bę teikti vaistams, kurie ilgina išgyvenimą, mažina sergamumą, 
gerina darbingumą ir skatina ekonominį šalies vystymąsi. Jeigu 
pacientui nuo pat gydymo pradžios bus skiriamas netinkamas 
gydymas, ilgainiui jam gali būti padaryta sunkiai pataisoma žala, 
kuri netolimoje ateityje pareikalaus dar didesnių išlaidų, vėlgi – iš 

to paties valstybės biudžeto, kurį siekiame taupyti. Tik investuo
dami į savalaikį, tinkamą gydymą, išvengsime didelių sveikatos 
biudžeto nuostolių ir žmonių kančių.

Už kuriuos vaistus mokėti nereikės?
Spalio 17 d. V. Augustinienė atsakė į LRT laidos „Panorama“ ir 
TV3 žurnalistų klausimus dėl Seime priimto sprendimo, kad nuo 
2020 m. liepos 1 d. žmonėms, kurie sulaukė 75 m. amžiaus, ir 
kitiems sunkiai besiverčiantiems pensininkams bei neįgaliesiems 
už vaistus mokėti nereikės. Iniciatyva sveikintina, tačiau kyla daug 
klausimų: ar tam PSDF biudžete yra numatyta papildomai lėšų, 
ar bus siekiama iš vienų pacientų grupių atimti, ar šie žmonės 
gaus efektyvų gydymą, ar tik gydymą pigiausiais vaistais?

Padėka donorams ir medikams
Spalio 18 d. LR Prezidentūroje vyko asociacijos „Gyvastis“ rengi
nys, skirtas padėkoti donorams ir medikams. Dalyvavo LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė. Kasmetinio asociacijos „Gyvastis“ 
organizuojamo renginio siekis yra padėkoti už kilnumą, drąsą 
priimti labai sunkius sprendimus ir ryžtą juos įgyvendinti. Nori
ma įvertinti didžiulį medikų atsidavimą darbui bei nekuklų kuk
lių žmonių indėlį į donorystės idėjos sklaidą. Renginyje dvi Vy
riausybės padėkos įteiktos mirusių donorų artimiesiems. Viena 
iš jų – Edgaro mamai Aldonai. Pasakodama apie sūnų moteris 
nesulaikė ašarų, jo netektis sukrėtė visą mažo miestelio bend
ruomenę: „Edgaras buvo mūsų visų. Jo netekome, kai jį mirtinai 
sumušė per Jonines. Jis buvo labai geras visiems.“ Mama pri
simena, kad Edgaras buvo minėjęs, jog po mirties galėtų tapti 
organų donoru. Prezidentūroje pagerbti ir gyvieji donorai – du 
vyrai, padovanoję inkstus savo žmonoms, tėtis, sugrąžinęs gy
venimą paaugliui sūnui, bei dalį kepenų dukrai bei anūkei pa
dovanojusios mama ir močiutė. Keturiolika sveikatos apsaugos 
ministro padėkų už pasiaukojamą darbą, nešantį gyvenimą ir vil
tį, įteikta slaugytojoms, kurios būna šalia dializuojamų pacientų 
bei prižiūri juos po transplantacijų. „Mums labai svarbi organų 
donorystės idėjos sklaida pačiomis įvairiausiomis formomis, kai 
pasiekiama vis platesnė visuomenės dalis. Šiais metais įvertintos 
didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusios „Gyvasties“ narių 
iniciatyvos“, – kalbėjo „Gyvasties“ prezidentė Aušra Degutytė. 
Ji atkreipė dėmesį, kad viešai derėtų kalbėti ir apie sklandaus ir 
sėkmingo donorystės proceso kliūtis. 

„Šiais metais sukanka 25 metai, kai Lietuvoje yra taikoma 
peritoninė dializė. Europos Sąjungos šalyse ji taikoma apie 20 
proc., kai kur net 30 proc., visų dializuojamų pacientų. Lietuvoje 
peritoninė dializė taikoma vos 3 proc. pacientų, kitaip tariant – 
50čiai asmenų. Hemodializė taikoma net 1 450 pacientų, nors 
patvirtinta, kad peritoninė dializė fiziologiškai yra priimtinesnė 
žmogui, kurio inkstai neveikia. Kodėl Lietuvoje taip yra?“ – opų 
klausimą kėlė asociacijos vadovė. A. Degutytė pabrėžė, kad do
norystė – tai tema, kuriai lygiai tiek pat svarbus ir pokalbis na
muose, ir vieša, atvira diskusija. 

„Gyvastis“ – vienintelė organizacija Lietuvoje, vienijanti or
ganų transplantacijos laukiančius ir su persodintais donoro or
ganais gyvenančius žmones. Ji skleidžia organų donorystės idė
ją, teikia pagalbą sergantiesiems ir jų artimiesiems, bendradar
biauja su medikais. Įkurta 1993 m. „Gyvastis“ turi padalinius 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, Alytu
je, Vilkaviškyje.
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Per XFM radiją lapkričio 14 d. bus transliuojamas LDA 
prezidentės V. Augustinienės interviu
Spalio 23 d. LDA prezidentė V. Augustinienė davė interviu XFM 
radijo laidai „Būk sveikas“. Kalbėtasi apie Pasaulinės diabeto 
dienos minėjimo svarbą visuomenės švietimui, cukrinio diabe
to riziką, simptomus, LDA veiklos kryptis. Dalintasi gyvenimo 
su liga patirtimi. Interviu bus transliuojamas lapkričio 14ąją – 
Pasaulinės diabeto dienos – minėjimo dieną. 

A. Veryga viršijo savo įgaliojimus ir kompetencijas
Spalio 24 d. „Lietuvos ryto“ žurnalistai teiravosi V. Augustinie
nės nuomonės dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
priimto sprendimo, kad sveikatos apsaugos ministras A. Veryga 
viršijo savo įgaliojimus ir kompetencijas, nustatydamas, kad pa
cientams „Pirmo paskyrimo“ vaistas būtų pats pigiausias. Žmo
gus atsisakydamas jį pirkti praranda teisę į Privalomojo sveika
tos draudimo fondo lėšomis kompensuojamą gydymą, nes už 
kitus vaistus turi mokėti visą kainą. LPOAT bei LDA savo raštiš
kais kreipimaisi visada prieštaravo tokiai ministerijos pozicijai, 
tačiau valdininkams nė motais buvo pacientų nuomonė. Todėl 
esame dėkingi LR Seimo nariams A. Matului ir I. Hasse, kad jie 
kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir padėjo ap
ginti pacientų teisę į valstybės kompensuojamųjų vaistų, kuriuos 
rekomenduoja gydytojai, pasirinkimą. Lieka tikėtis, kad Sveikatos 
apsaugos ministerija ištaisys savo padarytas klaidas ir priims tin
kamus vaistų kompensavimo sprendimus. Į klausimą, ar pacien
tų organizacijos imsis iniciatyvos, kad ministerija ištaisytų savo 
padarytas klaidas, LPOAT vadovė V. Augustinienė atsakė, kad 
kreipsis į valdžios institucijas su pareiškimu dėl vaistinių prepa
ratų kompensavimo tvarkos neatidėliotino keitimo.

Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimo komisijos posėdis
Spalio 24 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. Svarstyta dėl komisijos veiklos ir jos 
darbą reglamentuojančių teisės aktų, taip pat dėl Kompensuoja
mųjų vaistinių preparatų kainyne taikomo skyrimo apribojimo 
vaistiniam preparatui Enbrel 50 mg injekcinis tirpalas užpildy
tame švirkštiklyje N4. Nutarta panaikinti šiam vaistui taikomą 
apribojimą „tik gydymui tęsti“.

Aptartos įvairios pacientų problemos
Spalio 25 d. Vilniuje vyko LDA tarybos susirinkimas. Jame dalyva
vo tarybos, valdybos nariai, nuolatinių rėmėjų atstovai, svečiai. 
LDA prezidentė V. Augustinienė pateikė išsamią ataskaitą apie 
organizacijos veiklą po tarybos susirinkimo, vykusio Vilniuje 
kovo 27 d. Ji supažindino su LDA pateiktais Neįgaliųjų reika
lų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
„Neįgaliųjų asociacijų veiklos 2020 m. finansavimo“ ir „Perio
dinių leidinių leidybos ir platinimo 2020 metais finansavimo“ 
projektais. Aptartos kylančios pacientų problemos dėl vaistų 
kompensavimo, patekimo pas šeimos gydytojus ir specialistus, 
taip pat kiti dabartinės sveikatos politikos klausimai. Daug dis
kutuota apie 2019 m. spalio 23 d. Lietuvos vyriausiojo admi
nistracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos paskelbtą verdik

tą sveikatos apsaugos ministrui A. Verygai ir jo priimtiems teisės 
aktams. Diskusijoje dalyvavo ir į susirinkimo dalyvių klausimus 
apie pacientų teisių pažeidimus atsakė medicinos ir farmacijos 
teisės ekspertas A. Rudanov. Nutarta LDA tarybos vardu kreiptis 
į sveikatos apsaugos ministrą A. Verygą nedelsiant atšaukti ne
tinkamus teisės aktus, pažeidžiančius pacientų teisę gauti tinka
mą gydymą kompensuojamaisiais vaistais. 

Šiais metais gruodžio 9 d. sukanka 30 metų, kai buvo įsteig
ta LDA. Diskutuota apie šios datos paminėjimo svarbą. Nutarta 
ją paminėti konferencijoje, vyksiančioje lapkričio 20 d. Aptarti 
LDA organizaciniai klausimai. Pažymėta, kad ne visi kolekty
viniai nariai laiku sumoka nario mokestį, nepateikia reikiamos 
informacijos apie savo vadovaujamų organizacijų veiklą. Visa 
tai trukdo, organizuojant LDA veiklą, atstovaujant nariams val
džios institucijose bei tarptautinėse organizacijose. Tai parodo ir 
rajonų bei miestų diabeto organizacijų vadovų netinkamą atsto
vavimą savo nariams. Per susirinkimą nutarta dėl kelis metus iš 
eilės neteikiamos informacijos ir nario mokesčio nemokėjimo 
stabdyti Lazdijų rajono klubo „Diabetas“ (pirmininkė L. Zajan
kauskienė) ir Lentvario miesto cukrinio diabeto klubo „Sana“ 
(pirmininkė J. Jacevič) narystę Lietuvos diabeto asociacijoje. Nu
tarta dar kartą išsiųsti laišką visų LDA kolektyvinių narių vado
vams, priminta, kurios organizacijos dar nėra sumokėjusios nario 
mokesčio už 2019 m. ir nepateikusios informacijos apie orga
nizaciją liepos 1 d. Rekomenduota jų vadovams nedelsiant tai  
padaryti.

Aptartas nuomojamų medicinos priemonių sveikatos 
priežiūrai namuose kompensavimo sąrašas
Spalio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Medicinos pa
galbos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose 
užtikrinti, įrašymo (išbraukimo) į (iš) Privalomojo sveikatos drau
dimo fondo biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių 
(prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą 
(o) komisijos posėdis. Šios komisijos narė yra LPOAT pirminin
kė, LDA vadovė V. Augustinienė. Posėdyje nagrinėta paraiška 
infuzinei pompai, skirtai vaistams lašinti ir nuolatinei skausmo 
kontrolei užtikrinti, kompensuoti. Pritarta tokios pompos nuo
mos kompensavimui.

Sudaryta CD profilaktikos, diagnostikos 
ir gydymo stebėsenos taryba
Lapkričio 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pirmasis 
LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymu 
Nr. V1138 sudarytos Cukrinio diabeto profilaktikos, diagnosti
kos ir gydymo stebėsenos tarybos posėdis. Į komiteto sudėtį yra 
įrašyta ir LDA prezidentė V. Augustinienė. Posėdyje patvirtintas 
Tarybos darbo reglamentas. Iki 2020 m. birželio 1 d. Taryba turi 
parengti ir pateikti tvirtinti sveikatos apsaugos ministrui Asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, sergantiems cukriniu 
diabetu, prieinamumo ir kokybės rodiklių sąrašą. Kasmet vertinti 
cukrinio diabeto profilaktikos ir kontrolės organizavimo kokybę 
pagal patvirtintus rodiklius. Teikti siūlymus dėl teisės aktų, su
sijusių su cukrinio diabeto profilaktika, diagnostika, gydymu ir 
jų kokybės kontrole, reg lamentavimo tobulinimo sveikatos ap
saugos ministrui. 
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PASAULyjE

Lietuvos diabeto asociacija 
Europos diabeto tyrimo 
asociacijos suvažiavime

Pirmajame TDF suvažiavime, kuris įvyko 1952 m., buvo nu
matyti 7 pagrindiniai diabeto asociacijų uždaviniai: 

1) ginti visų sergančiųjų cukriniu diabetu teises, 
2) šviesti sergančiuosius cukriniu diabetu ir jų šeimos narius, 

taip pat sveikatos priežiūros specialistus, 
3) vienyti sergančiuosius cukriniu diabetu ir sveikatos prie

žiūros atstovus atstovauti diabeto problemoms, 
4) skatinti ruošti diabeto profesionalus, 
5) remti klinikinius ir fundamentinius diabeto tyrimus, 
6) plėsti ir skleisti pasaulines žinias apie diabetą, t. y. visą infor

maciją, kuri skatintų teigiamus diabetologijos srities pokyčius, 
7) siekti, kad visų šalių sergantieji cukriniu diabetu galėtų 

vartoti vaistus ligai gydyti. 
Šiuo metu TDF vienija daugiau nei 230 diabeto asociacijų, 

atstovaujančių 170 pasaulio šalims. Kad būtų lengviau spęsti lo
kalias diabeto problemas, buvo įsteigti 7 regioniniai padaliniai: 
Šiaurės Amerikos ir Karibų jūros, Centrinės ir Pietų Amerikos, Eu
ropos, Pietryčių Azijos regionas, Šiaurės Afrikos ir Vidurio Rytų, 
Centrinės ir Pietų Afrikos bei Rytų Azijos ir Okeanijos. Palyginti 
su 1950 m., pasiekta labai daug sprendžiant mokslines, vaistų 
kūrimo ir jų gamybos problemas bei ekonominius sergančiųjų 
cukriniu diabetu klausimus, tačiau diabeto asociacijų vaidmuo, 
sprendžiant žmogiškąsias problemas, socialinius klausimus ir net 
profesines problemas, išlieka labai svarbus.

1965 m. buvo įkurta Europos diabeto tyrimų asociacija (angl. 
EASD). Tai pelno nesiekianti medicinos mokslo asociacija. Jos 
tikslai – skatinti ir remti mokslinius diabeto srities tyrimus, orga
nizuoti greitą įgytų žinių sklaidą ir palengvinti jų pritaikymą. Ši 
asociacija yra viena didžiausių diabetologų organizacijų visame 

pasaulyje. Ji vienija 5 000 aktyvių, besidominčių diabetu ar su 
juo susijusiomis ligomis, narių iš daugiau nei šimto pasaulio ša
lių. Europos diabeto tyrimų asociacija organizuoja kasmetinius 
suvažiavimus, kuriuose dalyvauja daugiau nei 15 tūkstančių de
legatų iš daugiau nei 130 pasaulio šalių. Čia pristatomi žodiniai 
ir stendiniai pranešimai, skaitomos mokslinės paskaitos, ren
giamos vaistų ir diagnostinių priemonių gamintojų parodos bei 
simpoziumai. Pirmasis suvažiavimas įvyko 1965 m. nedidelia
me kurortiniame Montekatinio miestelyje, Italijoje. Kasmetiniai 
suvažiavimai buvo organizuojami vis kitame Europos mieste. 
Šiemet jau 55asis suvažiavimas įvyko Barselonoje, Ispanijoje. 
Jame dalyvavo 14 562 delegatai iš 131 šalies. Daugiausiai da
lyvių atvyko iš Vokietijos (1 210 delegatų), Didžiosios Britani
jos (981 delegatas), Jungtinių Amerikos Valstijų (940), Ispanijos 
(816), Prancūzijos (717), Danijos (576), Kinijos (443), Indijos 
(409), Šveicarijos (393) ir Lenkijos (362). Tarp 48 Lietuvos dele
gatų buvo ir 10 mokslininkų bei gydytojų, kuriems buvo skirta 
„Ely Lilly“ ir Lietuvos endokrinologų draugijos stipendija. Suva
žiavimo programa labai plati. Daug dėmesio susilaukė penkių 
prestižinių Europos diabeto tyrimų asociacijos premijų laurea
tų paskaitos apie geriausiai įvertintus metų diabetologijos srities 
tyrimus. Įvyko 48 žodinių pranešimų sesijos tokiomis temomis: 
„Žvilgsnis į geresnius I tipo cukrinio diabeto gydymo būdus“, 
„Technologijų privalumai sergant I tipo diabetu“, „Naujos kon
cepcijos, atveriančios kelią būsimiems gydymo būdams“, „Ligos 
progresavimas sergant II tipo cukriniu diabetu“, „Psichologijos 
integravimas į diabeto priežiūrą“, „Nauji horizontai terapijoje, 
kuri pagrįsta inkretinais“, „Ką valgai, tas ir esi“, „II tipo cukrinio 
diabeto numatymo ir prevencijos ypatumai“, „Novatoriška in

Pirmoji diabeto asociacija buvo įkurta netrukus po 
insulino išskyrimo ir jo vaistinės formos sukūrimo 
1926 m. Portugalijoje. Kitų šalių sergantieji cukriniu 
diabetu taip pat suprato, kad susivieniję jie tampa jėga, 
kuri gali paveikti farmacijos gamybininkus ir gydytojus. 
Šešiolika diabeto asociacijų (Australijos, Belgijos, 
Danijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Ispanijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Norvegijos, 
Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, 
Urugvajaus ir Vokietijos) 1950 m. rugsėjo 23 d. nutarė 
įkurti Tarptautinę diabeto federaciją (TDF). 

Dr. Rytas Ostrauskas
Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Endokrinologijos instituto 
vyriausiasis mokslo darbuotojas
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sulino terapija“, „Naujos įžvalgos apie ankstyvą II tipo cukri
nį diabetą“, „Klinikiniai hipoglikemijos aspektai“ ir daug kitų 
temų apie cukrinį diabetą ir jo komplikacijas, gydymo naujo
ves. Parengti 103 stendiniai pranešimai. Temos taip pat labai 
įvairios, pvz., „Diagnostinės diskusijos sergant cukriniu diabe
tu“, „II tipo cukrinio diabeto gydymas“, „Kontrolė, sergamumas 
ir rizikos veiksniai, sergant I tipo cukriniu diabetu“, „Jūs esate 
tai, ką darote: aplinka, gyvenimo būdas ir diabetas“, „Kasos sa
lelės: transplantacija“, „Kamieninės ląstelės: ar numatoma, kas 
bus?“, „Alkanas kaip vilkas: kas vyksta smegenyse?“, „Daugybė 
būdų, kaip pagerinti medžiagų apykaitą“, „Riebalinis audinys: 
kas, kur ir kaip?“, „Ne visi riebalai yra vienodi“, „Naujos diabe
to gydymo galimybės“, „Šiuolaikinė insulino terapija“, „Diabe
to priežiūros gerinimo būdai“, „Skirtingi II tipo cukrinio diabeto 
gydymo aspektai“, „Gliukozės matavimo technologijos“, „Nau
ji baziniai insulinai“, „Diabetinė pėda: diagnozė ir gydymas“, 
„Neuropatija: biologiniai žymenys ir diagnostikos priemonės“, 
„Žadamos diabetinės inkstų ligos gydymo galimybės“, „Diabe
to komplikacijų apimtys“ ir kitos aktualios temos. Iš viso buvo 
pristatyti 1 195 žodiniai ir stendiniai pranešimai.

54osios H. Minkowskio premijos laureatas Filipas K. Kno
pas iš Danijos skaitė plenarinį pranešimą „Mano nuojautos apie 
žarnyno gliukagoną“. 51osios Claude’o Bernardo premijos lau
reatas Stevas E. Kahnas iš Jungtinių Amerikos Valstijų skaitė pas
kaitą „Neatrasta beta ląstelių disfunkcija, sergant II tipo diabetu: 
nuo nenuspėjamo iki nežinomo“. 34osios Camillo Golgi pre
mijos laureatas R. A. Malikas iš Kataro skaitė pranešimą „Dia

betinė neuropatija: laikas užginčyti dogmą“. 13osios Alberto 
Renoldo premijos laureatas T. Otonkoskis iš Suomijos kalbėjo 
tema „Per daug ar per mažai insulino: galvosūkio sprendimas su 
kamieninėmis ląstelėmis“. 5osios Europos diabeto tyrimų aso
ciacijos / „Novo Nordisk“ fondo premijos už ypatingumą lau
reatas Davidas J. Drukeris iš Kanados pristatė darbą „Maistiniai 
priešnuodžiai, skirti medžiagų apykaitos sutrikimams pagerinti“. 
Galimybė skaityti aukšto lygio paskaitas – ne mažesnė garbė nei 
tapti prestižinių premijų laureatais.

Nors vienu ir tuo pačiu metu vykdavo net 6 žodinių praneši
mų sesijos, tinkamas temas galėjo pasirinkti tiek fundamentinių 
mokslų atstovai, tiek eksperimentinių mokslų atstovai, tiek stacio
narinės ir klinikinės praktikos gydytojai endokrinologai.

Per Europos diabeto tyrimų asociacijos metinį suvažiavimą 
atskirų šalių diabeto asociacijos taip pat turi galimybę pristatyti 
savo veiklas. Suvažiavimo teritorijoje būna zona, kurioje kiek
viena asociacija, nepriklausomai nuo to, ar ji didelė, ar maža, 
gauna vienodą plotą. Ypač malonu buvo apsilankyti Lietuvos dia
beto asociacijos atstovybėje, kur prezidentė Vida Augustinienė 
ir ją lydėjusi Aldona Danylienė bendravo su kitų šalių aso cia
cijų atstovais, Europos diabeto tyrimų asociacijos vadovybe ir 
suvažiavimo delegatais. Stenduose atsispindėjo Lietuvos diabeto 
asociacijos veikla, pasiekimai ir problemos.

Bendras Europos diabeto tyrimų asociacijos 55ojo su
važiavimo Barselonoje vaizdas neblogas – gerai atsispindėta 
mokslininkų, praktikos gydytojų ir pacientų dabartis bei ateities  
lūkesčiai.

Lapkričio 23 d. Panevėžyje bus pristatyta pirmoji Lietuvoje ėjimo trasa, 

skirta diabeto temai aktualizuoti. Visi neabejingi šiai ligai – pacientai, jų artimieji, gydytojai, 

sveikatos priežiūros specialistai, sveikos gyvensenos entuziastai – eidami specialiai sukurtu 

maršrutu galės ne tik pamankštinti kojas, bet ir daugiau sužinoti, kaip sergant diabetu išvengti 

širdies kraujagyslių ligų – prailginti gyvenimą bent 12 metų. 3 km ilgio trasą su naudinga 

informacija, vesiančia per įdomiausias Panevėžio vietas, bus galima rasti mobiliojoje programėlėje 

#walk15. Tokios trasos kitais metais atsiras visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 

Jas diabeto bendruomenei dovanoja „Novo Nordisk“.

Ėjimo trasos – naujas būdas  pažinti cukrinį diabetą

Nemokama registracija į renginį ir daugiau informacijos: www.walk15.lt. 
Startas: lapkričio 23 d., 12 val. prie viešbučio „Romantic“, Panevėžyje.
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Rugsėjo 13–14 dienomis Barselonoje, Ispanijoje, įvyko  24oji 
kasmetinė Europos slaugytojų diabetologų fondo (angl. 

 Fundation of European Nurses in Diabetes, FEND) konferenci
ja. Šis fondas įkurtas visuomenei. Siekiama, pasitelkiant diabeto 
slaugytojus, gerinti diabetu sergančiųjų sveikatą ir gydymą. Taip 
pat skiriamas didelis dėmesys slaugytojų diabetologų mokymams, 
organizuojant konferencijas, simpoziumus.

Šiais metais man teko garbė dalyvauti konferencijoje. Nau
dinga pasisemti patirties iš kitų šalių pasiekimų diabeto srityje, 
sužinoti daug naujovių, kaip gerinti mokymus apie diabetą, ge
resnę jo kontrolę ir ateities viziją.

Atsiranda naujų cukrinio diabeto tyrimų ir gydymo būdų, 
galinčių pagerinti sergančių žmonių sveikatą ir gerovę. Ameri
kos diabeto asociacija kas sausį atnaujina įrodymais grindžia
mus medicinos diabeto standartus ir pateikia Europai. Vis la
biau individualizuotas požiūris į pacientų priežiūrą, glikemiją 
ir kitus tikslus, atsižvelgiant į asmens amžių, gyvenimo trukmę, 
gretutines ligas ir finansines aplinkybes. Buvo pristatytas įdo
mus tyrimas, atliktas Olandijoje ir Anglijoje – „I tipo cukriniu 
diabetu sergančių žmonių patirtis, nuostatos ir poreikiai: ko
kybinė sveikatos priežiūros analizė“. Išvadoje pažymima, kad 
I tipo cukriniu diabetu sergantiems paaugliams gerokai sun
kiau palaikyti saugų gliukozės kiekį kraujyje nei suaugusie
siems. Vaikų ir suaugusiųjų diabeto priežiūros rekomendaci
jos buvo grindžiamos individualizuota ir į vartotoją orientuota  
perspektyva. 

Europos slaugytojų 
diabetologų fondo 
konferencija 
Barselonoje

Už galimybę dalyvauti konferencijoje dėkoju Lietuvos dia
beto asociacijai, kuri rūpinasi ne tik pacientų, bet ir personalo 
tobulėjimu. Kitais metais konferencija rugsėjo 18–19 dienomis 
vyks Vienoje, Austrijoje.

Aldona Danylienė
Lietuvos ir Europos slaugytojų 

diabetologų draugijos narė, Lietuvos diabeto 
asociacijos viceprezidentė

Lapkričio 23 d. Panevėžyje bus pristatyta pirmoji Lietuvoje ėjimo trasa, 

skirta diabeto temai aktualizuoti. Visi neabejingi šiai ligai – pacientai, jų artimieji, gydytojai, 

sveikatos priežiūros specialistai, sveikos gyvensenos entuziastai – eidami specialiai sukurtu 

maršrutu galės ne tik pamankštinti kojas, bet ir daugiau sužinoti, kaip sergant diabetu išvengti 

širdies kraujagyslių ligų – prailginti gyvenimą bent 12 metų. 3 km ilgio trasą su naudinga 

informacija, vesiančia per įdomiausias Panevėžio vietas, bus galima rasti mobiliojoje programėlėje 

#walk15. Tokios trasos kitais metais atsiras visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 

Jas diabeto bendruomenei dovanoja „Novo Nordisk“.

Ėjimo trasos – naujas būdas  pažinti cukrinį diabetą

Nemokama registracija į renginį ir daugiau informacijos: www.walk15.lt. 
Startas: lapkričio 23 d., 12 val. prie viešbučio „Romantic“, Panevėžyje.

širdies ir kraujagyslių
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Turbūt vienas iš vertingiausių dalykų, kurį pasiėmiau iš šios 
stovyklos, tai yra žinios apie įvairias diabeto asociacijas ir 

Europos šalių sveikatos sistemas. Kiekvienas iš dalyvių pristatė 
savo šalies diabeto asociaciją, kuriai priklauso, taip pat papasa
kojo apie savo šalies sveikatos sistemą ir jos privalumus bei trū
kumus, susijusius su diabeto gydymu. Tikrai nustebino, kad to
kioje šalyje kaip Švedija dažnai gydytojai konsultuoja internetu, 
kai kur vis dažniau vartojamas įkvėpiamasis insulinas. Be viso 
to, lyginome, kokias priemones ir kiek kompensuoja valstybė, 
sergantiems cukriniu diabetu asmenims. 

Daug diskutavome apie įvairias nematomas ir netikėtas prob
lemas, su kuriomis susiduriame mes, sergantieji diabetu. Nors 
pati negaliu teigti, kad Lietuvoje kada nors jaučiau didelę diskri
minaciją ar izoliaciją dėl to, kad sergu, išgirdau iš įvairių žmo
nių istorijų, kai jie jautė gailestį iš nepažįstamų žmonių, girdėjo 
įvairių replikų ir nepagrįstų argumentų. Smagu, kad renginyje 
dalyvavo ir psichologė, kuri kvietė diskutuoti apie šias prob
lemas – anonimiškai galėjome užduoti klausimų, vėliau susėdę 
rateliu diskutavome, kokie galimi problemos sprendimo būdai. 

Daug naudingos informacijos išgirdau apie komandos kū
rimą, taip pat apie lyderystę ir vadovavimą. Šios žinios, mano 
manymu, yra labai svarbios ir naudingos, ypač šiame nuolat 
besikeičiančiame pasaulyje. Daug kalbėjome ir apie socialinius 

Jaunųjų lyderių 
stovykla 2019 

tinklus bei jų įtaką, aptarėme, kaip juos būtų galima panaudoti, 
siekiant didinti visuomenės supratimą apie cukrinį diabetą. At
likome daug praktinių užduočių, mokėmės naudotis socialiniais  
tinklais. 

Ši jaunųjų lyderių stovykla buvo puiki mokykla. Čia gavau 
ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, įgijau neįkainojamos patir
ties. Be viso to, stovykla paskatino veikti, būti kūrybingai, kurti 
ryšius ir, be abejo, susipažinti su kitais veikliais, šauniais ir drau
giškais žmonėmis. 

Urtė Marija Eitminavičiūtė

Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto  
klubo „Dia Bitė“ narė

Esu Urtė Marija Eitminavičiūtė, antro kurso medicinos 
studentė. Man 20 metų, o pati cukriniu diabetu 
sergu nuo 2008 metų. Šią vasarą turėjau garbės būti 
deleguota Lietuvos diabeto asociacijos dalyvauti 
Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono 
Jaunųjų lyderių stovykloje Stambule, Turkijoje.

Mokomės valdyti diabetą
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ŽinioS iš kLUBų

šių metų balandžio mėnesio viduryje sulaukiau skambučio 
iš diabeto klubo „Likimas“. Buvau kviečiama sutikti vado

vauti klubui. Jau ketverius metus sergu cukriniu diabetu. Daug 
mąsčiau, svarsčiau, ar verta ramų gyvenimą iškeisti į mažai man 
pažįstamą... Sutikau ir balandžio pabaigoje per klubo visuotinį 
susirinkimą buvau išrinkta diabeto klubo pirmininke. Jau šešis 
mėnesius su klubo nariais diskutuojame, gražiname patalpas, 
sportuojame, lankome Visuomenės sveikatos biuro renginius.

Per tokį trumpą laiką pripratau prie žmonių, o jie prie ma
nęs. Mus suvienijo liga, bendros problemos ir nauja veikla. Kar
tu dalyvavome sporto šventėse Radviliškyje, Pasvalyje, taip pat 
Rokiškyje. Iš kiekvienos šventės grįžome ne tuščiomis – su vienu 
ar kitu apdovanojimu. Klube veikia energingas darbščiųjų ran
kų būrelis. Nuolat planuojame, kaip galėtume plėsti savo veiklą. 
Parengėme projektą „Cukrinis diabetas: komplikacijos ir preven
cija“ ir gavome finansavimą pagal Nevyriausybinių organizacijų 
ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų 
plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veik
lą savivaldybėse“. Šį projektą finansuoja Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vykdydami projektą 
jau turėjome gerų paskaitų, susitikimų. Ypač įsimintina ekskur
sija į Jadvygos Balvočiūtės ekologinį vaistažolių ūkį. Klausėmės 
pasakojimų apie vaistažoles, ragavome arbatų. Lankėmės Ven
tos regioniniame parke. Grožėjomės Viekšnių vandens malūnu, 

Nauji iššūkiai Radviliškio diabeto klube

vaistinemuziejumi, Ventos apylinkėmis. Aplankėme Papilės ap
žvalgos ratą, pažintinį taką. Graži mūsų Žemaitija.

Noriu nuoširdžiai padėkoti „Likimo“ klubo nariams, taip 
pat visiems padėjėjams, be kurių pagalbos nebūtume tiek daug 
nuveikę. Šiandien esu patenkinta, kad vėl turiu mylintį ir kartu 
neprognozuojamą kolektyvą. Sakau taip todėl, kad sergantys 
žmonės yra labai jautrūs. Vieni tai išreiškia pykčiu, kiti ramumu, 
susitaikymu su problema. Viskas priklauso nuo mūsų pačių. La
bai norėčiau, kad klube vyrautų gera aura, geri santykiai, supra
timas, pakanta. Tikiu, kad taip ir bus. 

Tai tokia mano veiklos Radviliškio diabeto klube „Likimas“ 
pradžia.

Aldona Januševičienė
Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ pirmininkė

Daugiau nei keturiasdešimt metų dirbau bibliotekoje. 
Kai išėjau į pensiją, viskas susidėliojo į savo vietas. 
Negalvojau, kad ateis laikas ir kad vėl teks įsitraukti į 
visuomeninę veiklą. Tiesą pasakius, turėjau ne vieną 
pasiūlymą įsijungti į aktyvią veiklą. Tačiau tada, kai pablogėjo 
sveikata, planus ir pasiūlymus teko pamiršti. 

Radviliškio  
diabeto klubas
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Mūsų gyvenimas  
tęsiasi toliau

kokia neįtikėtinai greita laiko tėkmė! Atrodo, ne per seniau
siai sutikome Naujuosius metus, atšventėme valstybines 

šventes, vieni kitus sveikinome gimtadienių ir vardadienių pro
gomis, o dabar, žiūrėk, jau greitai ir vėl viską pradėsime iš pra
džių, bet jau naujais metais. O dabar mes, sergantieji cukriniu 
diabetu, pažvelgiame į prabėgusį laiką, pasižiūrime, ką jis mums 
padovanojo... 

Savikritiškai turime prisipažinti, kad toli gražu ne viską pa
darėme, kas buvo numatyta mūsų planuose. Tam trukdė ir ne 
visiškas atsidavimas darbui su kolektyvo nariais, nemažas ir 
pačių kolektyvo narių abejingumas. Nelengva nemažai klubo 
narių susikviesti į renginius, susirinkimus, paskaitas. Tiesa, yra 
rimtų priežasčių. Tarp mūsų – daug senyvo amžiaus žmonių, 
iš kurių nemažai sergančių sunkiomis ligomis, gyvenančių ato
kiose rajono vietovėse, iš kurių sunku patekti į rajono centrą, 
ypač tiems, kurie neturi nuosavo transporto. Yra klube asmenų, 
kurie dėl nesuprantamų ir visam kolektyvui žalingų priežasčių, 
savų ambicijų, nori sukelti nepasitikėjimą vieni kitais. Tai gero
kai sunkina klubo veiklą. Bet mes tikimės, kad klubas dėl to ne
nustos egzistavęs. 

Klubas turi vokalinį ansamblį, gražius gaminius pagamina 
meninių gebėjimų turintys nariai, rengiame paskaitas įvairiomis 

temomis. Tiesa, į pastarąsias labai sunku prisikviesti lektorius, 
nes jiems reikia brangiai sumokėti. Tam lėšų mes neturime. To
kiais atvejais mums labai padeda rajono savivaldybės Visuome
nės sveikatos biuras ir jo direktorė Lina Balčiūnienė. Praėjusiais 
metais su biuru sudarėme sutartį, kurioje numatytas bendradar
biavimas propaguojant sveiką gyvenseną, turiningą laisvalaikio 
praleidimą, vykdant sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos sklai
dą, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, teikti vienas 
kitiems naudingą informaciją, dalyvauti kitos šalies organizuoja
muose renginiuose, pasitarimuose ar konferencijose, apsirūpinti 
reikalinga metodine medžiaga. Stengiamės šio susitarimo laikytis. 
Mūsų klubo nariai jau keletą kartų dalyvavo biuro rengiamose 
paskaitose, užsiėmimuose, o mes savo renginius rengiame jų 
salėje. Mums tai labai naudinga ir patogu, nes niekur kitur ne
reikia ieškoti prieglobsčio – mes visi esame tame pačiame pas
tate. Patys turime du kabinetus, kurių bendras plotas sudaro 30 
kvadratinių metrų. Į juos daug žmonių nesukviesi. 

Vytautas Brakauskas
Kelmės diabeto klubo  

„Diabetas ABC“ pirmininkas

Mandalų paroda „Smėlio kerai“

kauno diabetikų klubo „Insula“ nariai 
neturi laiko nuobodžiauti. Jų darytų 

mandalų paroda „Smėlio kerai“ keliauja 
po įvairias Kauno miesto įstaigas. Man
dalas padėjo sukurti kūrybinių dirbtuvių 
vadovė Rita Klevinskienė. 

2018 metais klubo nariai kartu su vai
kais ir anūkais sukūrė 100 įvairių smėlio 
skirtukų knygoms. Šių metų rugpjūčio mė
nesį „Factum“ agentūra įteikė diplomą, 
kuris patvirtina Lietuvos rekordą – dau
giausiai smėlio skirtukų. 

Liubovė Trakimienė
Kauno diabetikų klubo  

„Insula“ pirmininkėkauno diabetikų klubo „insula“ nariai
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ji mums papasakojo miestelio istoriją ir supažindino su Karpių 
dvaru. Gėrėjomės beveik 300 metų senumo išlikusiais me

džiais parke, 365 žingsnių labai aukštų liepų alėja, kuri tęsiasi 
nuo rūmų pastato iki dvaro oranžerijos. Pasivaikščiojimo metu 
čia būtina pagalvoti ir apie gyvenimo prasmę. Pats dvaras, jo 
pastatai, parkas ir rožynai apipinti kraupiomis  legendomis apie 
ponų Karpių žiaurumą, nors Karpiai pastatė Joniškėlyje pirmąją 
kaimo ligoninę Lietuvoje ir įkūrė parapinę mokyklą, kur valstie
čių vaikus imta mokyti žemės ūkio pagrindų, žinias siejant su 
gamybine praktika tam tikrame paskirtame plote. Šie du pastatai 
Joniškėlyje ir dabar dar yra naudojami pagal paskirtį. 

Žolininkė A. Karaliūnaitė mus mokė parke pažinti vaistinius 
augalus, juos paruošti džiovinti vaistams ir arbatoms įvairiais 
būdais. Per paskaitą „7 kūno galios“ sužinojome ne tik, kokių ir 
kiek vienam žmogui reikia augalų regai, uoslei, klausai, lytėjimui, 
skoniui, nuojautai, laimei prisirinkti visoms 365 metų dienoms 
tepaliukams ir arbatoms pasiruošti, vaišinomės karšta ir šalta ar
bata, bet ir aktyviai pasportavome ir pasimasažavome, kad išvai
kytume iš kūno visus negalavimus kiekvieną dieną. 

Pabuvojome ir Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčioje, kur kle
bonas Virgilijus Liuima papasakojo, kodėl bažnyčia yra neįpras
tos karsto formos, bet ir parodė šv. Jurgio vienintelį ir išskirtinį 
paveikslą Lietuvoje, kuriame jis pavaizduotas ne kovojantis su 
slibinu, o stovintis.

Grįždami namo, užsukome ir į Pakruojo dvarą, kuriame gė
rėjomės magiškomis 150 rūšių ir daugiau kaip 1 milijono mar
gaspalvių vasariškų žiedų, gėlių ornamentų kilimais, 2–6 metrų 

dydžio mistinėmis gėlių skulptūromis bei pasakų personažais. 
Užsukome aplankyti parfumerio dirbtuvių, pamatėme bitinin
kę, velėją, siuvimo ateljė ir net pasivaišinome meilės eliksyru. 
Juk šios vasaros Pakruojo dvaro gėlių festivalis, skirtas amžiaus 
vestuvėms, yra įkvėptas Viljamo Šekspyro pjesės „Vasarvidžio 
nakties sapnas“.

Spalio 6 dieną aplankėme Zyplių dvarą, kur susitikome su 
Lietuvos skulptoriumi ir tautodailininku, Lukšių seniūnu Vidu 
Cikana. Jo rūpesčiu 2002 m. pradėti grafo T. Potockio – lietuvy
bės mylėtojo – dvaro tvarkymo ir atstatymo darbai, o 2012 m. 
jau atidaryti restauruoti dvaro rūmai, kuriuose dabar eksponuo
jama daug meno dirbinių: paveikslų (jie nuolat keičiami), rank
darbių, medžio, akmens skulptūrų, keramikos, kalvystės, stiklo 
dirbinių. Mus stebino parko medžiai: platanalapiai ir sidabriniai 
klevai, paprastieji ir raudonieji ąžuolai, juodosios pušys, skrob
lų ir liepų alėjos. Bet labiausiai laukėme kulinarinės edukaci
nės programos „Zanavykų ragaučiaus“. Jos metu mus pasitiko 
„gaspadinė“ ir jos „mergučė“, kurios supažindino su zanavykiš
kų patiekalų bei gėrimų istorija, mokino mus vietinės šnektos. 
Valgėme suvalkietiškus šaltus užkandžius, gėrėme gilių kavą su 
sviestiniais sausainiais ir morkų saldainiais, bet visų įdomiausias 
patiekalas buvo kepta kopūsto galva, kurios nė vienas nebuvo
me anksčiau ragavęs. 

Iš visų kelionių namo grįžome pilni sveikatos ir įspūdžių!

Virgilija Kaminskienė
Telšių diabetikų bendrijos „Dia Telšiai“ pirmininkė

Sveikatos ir grožio lobynai  
Lietuvos dvaruose

Rugsėjo 5 dieną Telšių diabetikų bendrijos „Dia Telšiai“ nariai, pasikvietę 
draugus iš Telšių rajono neįgaliųjų ir Telšių neįgaliųjų ir neįgalių 
pensininkų draugijų išvyko į Joniškėlį pas žolininkę Adelę Karaliūnaitę. 

Pakruojo dvare
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Tveruose mus pasitiko nuostabus gidas Kazys Praeras, kuris 
papasakojo apie miestelį ir bažnyčią. Tveriškiai didžiuoja

si, kad gyvena senojoje žemaičių sostinėje. Tai viena iš seniau
siai minimų Lietuvos vietovių. Rašytiniuose šaltiniuose Tverai 
pirmą kartą minimi 1251 metais Ipatijaus kronikoje, rašančioje 
apie Mindaugo apsilankymą Tveruose, pas žemaičių kunigaikštį 
Vykintą. Miestelio pavadinimas kilęs ne nuo žodžių tverti, už
sitverti, bet nuo žodžio kurti, juk žemaičiai iki šiol ne kuria, bet 
tveria. Dabartinė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia 
yra trečioji arba ketvirtoji, pastatyta 1897 m. Tai liudija įrašas 
bažnyčioje. Statytojas – klebonas kan. Juozapas Niūniava (No
nevičius). 1907 m. už šventoriaus pastatyta mūrinė, dviaukštė 
varpinė. Bažnyčia yra medinė, stačiakampė su apside, dvibokš
tė. Bažnyčioje žmonės renkasi prie malonėmis garsaus Marijos 
paveikslo, patirdami daug malonių ir stebuklų. Paveikslas yra 
bažnyčios didžiajame altoriuje. Įrengtas didesniame paveiks
le. Jis uždaromas ir atidaromas 2 sidabrinėmis durelėmis. Pieš
tas ant medžio, tempera. Virš stebuklingo paveikslo yra karūna. 
Malonėmis ir stebuklais garsus paveikslas laikomas uždarytas. 
Atidaromas prieš šv. Mišias ir uždaromas po, giedant „Sveika, 
Marija“ maldą. Bažnyčios šventorių juosia akmenų mūro tvora. 
Joje įrengta 14 raudonų plytų koplytėlių su Kryžiaus kelio sta
cijomis. Išmūryti įspūdingi ir vieninteliai Lietuvoje žemaitiškojo 
baroko stiliaus vartai. 

Vėliau patraukėme prie įvairiomis mistinėmis istorijomis api
pinto Lopaičių piliakalnio. Spėjama, kad čia XIII a. stūksojusi ku

Rudeninė kelionė
Telšių diabetikų bendrijos „Dia Telšiai“ (pirmininkė 
Virgilija Kaminskienė) nariai lankėsi senojoje 
žemaičių sostinėje – Tveruose ir jų apylinkėse. 

nigaikščio Vykinto, Saulės mūšyje su žemaičių kariais nugalėju
sio kryžiuočius, pilis. Iki šiol gyva vietinių žmonių pasakojama 
istorija, kad kiekvienais metais per Kalėdas kalne vienai nakčiai 
atgyja narsuolių žemaičių karžygių dvasios. Piliakalnis apžėlęs 
medžiais, tačiau horizonte aiškiai matyti kiti piliakalniai – kal
nas tikriausiai buvo laužų susisiekimo sistemos dalis. Dauboje 
tekantis Aitralės upelis garsus savo šaltiniu. Šiauriniame Aitralės 
upelio šlaite gulinčiame akmenyje iškaltas laivelio simbolis – 
žmogaus rankų darbas. Spėjama, kad toks pat simbolis iškastas 
ir pietiniame šlaite. Šaltinio vieta prie upelio yra tokios pat for
mos. Viename šaltinio šlaite iš žemės kyšo falo formos akmuo. 
Tikintieji sako, kad ant jo pasėdėjusios moterys neilgai trukus 
pastoja. Anot Simono Daukanto, šaltinio vanduo turi stebuklin
gų galių – žmonės iki šiol pasakoja apie stebuklingus išgijimus. 
Šaltinėlio vanduo išties labai švarus ir skanus – gali būti, kad že
maičių protėviai prie Aitralės kūrėsi ir dėl šios priežasties. 

Atsisveikinę su Tverų gidu, patraukėme link Varnių miesto. Čia 
pabuvojome Žemaičių vyskupystės muziejuje. Muziejus įsikūręs 
buvusios Varnių kunigų seminarijos pastate. Manoma, kad ant 
kalnelio, kuriame pastatyti rūmai, buvusi pagonių kulto apeigų 
vieta. XIII–XVII a. čia buvusios nemažos kapinės. Šioje vietoje 
buvo pastatytos pirmosios dvi Medininkų vyskupijos katedros. 

Kelionė paliko neišdildomų įspūdžių. Už jos organizavimą 
esame dėkingi bendrijos pirmininkei Virgilijai Kaminskienei. 

Danutė Lukošienė
„Dia Telšiai“ diabetikų bendrijos narė

Ant Lopaičių piliakalnio
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nedidelėje klubo patalpoje susirinkę žmonės susidomė
ję klausėsi diabetologės Aurelijos pasakojimo apie kojų 

priežiūrą, sergant diabetu, gydomojo pedikiūro atlikimo tech
niką diabetinės pėdos kabinete. Buvo kalbama apie opų per
rišimą, nuospaudų šalinimą, įaugusių nagų korekciją ir gydy
mą. Sergantiesiems diabetu šios paslaugos yra nemokamos. 
Jas kompensuoja ligonių kasos, įdomu tai, kad nereikia ilgai 
laukti. Labai išsamiai papasakojo apie siuntimus, jų galiojimo 
trukmę. Pagrindinis akcentas – nereikia bijoti ar jaustis nepa
togiai – tokiame kabinete dirbantys žmonės puikiai supranta, 
ką reiškia sergančiajam sveikos kojos.

Ortopedė technikė Aurelija supažindino su individualiais 
ortopediniais gaminiais. Ji atkreipė dėmesį, kad avalynė ski
riama tik išskirtiniais atvejais, kai daug gydytojų diagnozuo
ja vieną iš aštuonių diagnozių. „Tai ilgas kelias, bet tokie yra 
įstatymai“, – teigė kalbėtoja. Buvo paminėta, kad avalynė yra 
gaminama Kaune individualiai, gali būti pritaikomi vidpadžiai. 
Technikė pristatė ir kitas ortopedines priemones: silikoninius 
tarpupirščių plėtiklius, elastinę apsaugą pirštams su gelio, šle
petes su silikoniniu padu. Daug dėmesio sulaukė gydomieji 

Žinojimas padeda  
saugoti sveikatą

Diabeto klubo „Vita“ užsiėmime 
pirmą kartą dalyvavo AB 
„Ortopedijos technika“ Šiaulių 
skyriaus darbuotojos: diabetologė 
Aurelija Eitmantienė, ortopedės 
technikės Aurelija Džiugienė ir 
Monika Senulytė. Jos kalbėjo 
apie labai svarbią diabeto 
ligonių problemą – kaip išsaugoti 
sveikas kojas. Dovilė Eičinienė 
iš Visuomenės sveikatos 
biuro pristatė defibriliatorių ir 
papasakojo, kaip reikia gaivinti 
žmogų, o „Dopplerzs“ firmos 
atstovė Gitana Viniūnienė pristatė 
maisto papildus ir vitaminus 
asmenims, sergantiems cukriniu 
diabetu.

kremai pavargusioms kojoms bei suskilusiems kulnams, sąna
riams, nugarai.

Visuomenės sveikatos biuro atstovė D. Eičinienė, pristaty
dama pirmosios medicinos pagalbos teikimo techniką, pami
nėjo, kad pagalbos nesuteikus per 4–5 minutes, žmogaus or
ganizme įvyksta nepataisomų pakitimų ir jo jau nebeišgelbėsi. 
Pirmoji pagalba teikiama, kai žmogus praranda sąmonę ir ne
kvėpuoja. Buvo pasakojama, ką reikia daryti, kai užspringsta
ma. Gitana Andriūnienė iš „Dopplerzs“ firmos pristatė maisto 
papildus ir vitaminus.

Renginyje dalyvaujantys žmonės, kurie serga diabetu, su 
pranta, ką reikia daryti ir kaip saugoti savo sveikatą. Tačiau klubo 
pirmininkės Adelės Dobilienės žodžiais tariant, kiek daug ser
gančiųjų nekreipia dėmesio į savo organizmo signalus, nesaugo 
kojų, nesilanko pėdos kabinete, vaikšto su netinkama avalyne. 
Dėl to dažnai patiria traumų, kurios gali virsti nepataisomomis. 
Iki kojos ar pirštų amputacijos... Susirinkusieji klube gavo daug 
informacijos, patarimų, tik kaip į tokius renginius sukviesti dau
giau sergančiųjų. Čia jau pačių žmonių pasirinkimas. Ne visada 
žinojimas yra tiesa, ir ne visada ta tiesa gydo...

Alma Bajalienė

Pakruojo rajono diabeto klube „Vita“
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Vasaros pabaigoje, švenčiant miesto vasaros sezono uždary
mą, Druskininkuose vyko sergančiųjų cukriniu diabetu ir jų 

šeimų dviračių žygis. Dviračių žygis – kasmetinė tradicija, orga
nizuojama Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) ir vadovaujama 
LDA tarybos narės, Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ 
pirmininkės Jelenos Šimonienės. Aktyvioji mūsų klubo vadovė 
tą saulėtą ir nuostabų vasaros rytą pasveikino visus dalyvius. 
Aptarę visą žygio planą ir pasivaišinę kava bei arbata, iškeliavo
me per bruzdančią miesto tautodailės mugę link dviračių nuo
mos punktų. 

Ryžtingai ir aktyviai nusiteikę 46 dalyviai pradėjo žygį nuo 
gydyklų parke esančio „Grožio“ šaltinio. Pasiklausę legendų, nu
siprausę veidus, judėjome Nemuno pakrante link Meilės salos. 
Riedėdami puikiais Druskininkų dviračių takais, apsupti pamažu 
rudenėjančios gamtos, mėgavomės važiavimu. Tai buvo didžiu
lis komandinis darbas, nes jauniausiai žygio dalyvei buvo vos 
šešeri, vyriausiam – šešiasdešimt septyneri. Keliaudami darėme 
pertraukėles, stebėjome cukraus kiekio kraujyje rodiklius, kurie 
sparčiai kito dėl didėjančio fizinio krūvio. Važiavimas dviračiu – 
puikus būdas gerai žmogaus savijautai užtikrinti, nes važiuojant 
gerėja širdies, kraujagyslių ir kvėpavimo sistemos veikla, mažė
ja gliukozės kiekis kraujyje. Visa žygio trasa driekėsi Druskinin
kų apylinkėmis: pravažiavome Mergelių akis, Vijūnėlės tven
kinį, Druskonio ežerą, Dineikos parką, pasiekėme tolimiausią 
dienos maršruto tikslą – A. Česnulio skulptūrų ir poilsio parką 
Naujasodės kaime. Apsilankymas parke – Česnulių šeimos do
vana žygio dalyviams. Esame labai dėkingi už puikias emocijas 
jų sukurtame gamtos stebukle ir gaivų atokvėpį upelio pakran
tėje. Kaitriai kaitinant saulei, užbaigėme žygį sočiais pietumis 
sanatorijoje „Dainava“. Atsisveikinant buvo įteikti diplomai ir 
pasidžiaugta pasiektais rezultatais – vienas kitam padėdami nu
važiavome 24 kilometrus.

Dviračių žygis Druskininkuose

Sportuoti ir gerai leisti laiką gali net toks didelis būrys svei
kų ir sergančiųjų cukriniu diabetu, labai jaunų ir vyresnių... Juk 
judėjimas gerina ne tik sveikatą, bet ir kelia nuotaiką. Džiaugia
mės suteikta galimybe dalyvauti žygyje. Lauksime kitų metų, kai 
vėl visi susitiksime.

Inga Granatauskienė
Lietuvos diabeto asociacijos valdybos narė

A. Česnulio skulptūrų ir poilsio parke

Poilsio valandėlė
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Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis, 2017 m. pasaulyje 
cukriniu diabetu sirgo 425 milijonai žmonių (1), daugumai jų 

diagnozuojamas II tipo cukrinis diabetas.
Dažniausiai diagnozavus II tipo cukrinį diabetą skiriamas gydy

mas dieta, rekomenduojama didinti fizinį krūvį, mažinti svorį, o ne
pavykus pasiekti norimų rezultatų, pradedamas gydymas ir gliukozės 
kiekį kraujyje mažinančiais vaistais. Tačiau progresuojant cukriniam 
diabetui minėtas gydymas gali tapti neefektyviu, todėl sergančiajam 
paskiriamas gydymas insulino preparatais (2).

Pastaraisiais dešimtmečiais diabeto ir jo kom
plikacijų gydymas sparčiai vystėsi, atsirado daugiau 
galimybių kontroliuoti ligą, greitai bus minimas 
ir insulino vaistinės formos sukūrimo šimtmetis. 
1921 m. gydytojas F. G. Bantingas, jo studentas – 
asistentas C. H. Bestas, biochemikas J. B. Collipas 
ir fiziologas J. J. R. Macleodas sėkmingai išgryni
no kasos ekstraktą, po ko buvo pradėta pramoni
nė insulino gamyba ir jo naudojimas gydant cuk
rinį diabetą. 

1936 m. H. C. Hagedornas ir B. N. Jensenas 
nustatė, kad insulino veikimą galima prailginti 
panaudojant protamino ir cinko molekules, taip 
buvo sukurta kristalinė insulino forma, protamino 
Hagedorn (NPH) insulinas.

Vėliau genų inžinerijos būdu buvo sukurti in
sulino analogai, kurie geriau imituoja fiziologinius 
insulino koncentracijos svyravimus organizme, 
sumažėja hipoglikemijos rizika, galima pritaikyti 
lankstesnį naudojimo režimą. Šiuo metu cukriniam 
diabetui gydyti gali būti naudojami kelių tipų insulinai, besiskiriantys 
savo veikimo trukme: greitai veikiantys, trumpai veikiantys, vidutinės 
veikimo trukmės, ilgai veikiantys ir mišraus veikimo insulinai. 

Mišraus veikimo insulino sudėtyje yra sumaišyta tirpiojo insuli
no (greitai veikiančio) ir NPH insulino (vidutinės veikimo trukmės) 
suspensija. Mišinyje esantis NPH insulinas yra kristalinės formos, 
todėl tirpalas atrodo drumstas, neskaidrus, prieš naudojant tokį in
suliną būtina jį gerai suplakti iki vientisos konsistencijos. 

Mišraus veikimo insulinai užtikrina pakankamą insulino kon
centraciją, reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje iškart po valgio ir ne
leidžia gliukozės kiekiui kraujyje didėti tarp valgių, nevalgant. Pa
prastai šie insulinai naudojami prieš valgį arba iš karto po valgio, 
2–3 kartus per parą. 

Dėl santykinai paprasto mišrių insulinų naudojimo jie dažniau
siai skiriami pacientams, kurių mitybos ir fizinio krūvio režimas 
mažai kinta, kuriems kiti insulino naudojimo deriniai nepriimtini 
ar sudėtingi.

Tačiau naudodami mišraus veikimo insulinus pacientai gali su
sidurti ir su kylančiais iššūkiais. Ne visi žino, kad prieš susileidžiant 
mišraus veikimo insuliną būtina jį gerai suplakti: paritinti švirkštiklį 
horizontaliai tarp delnų bent 10 kartų, po to lėtai pavartyti aukštyn 
žemyn 10 kartų, kol skystis taps tolygiai drumstas. 

A paveikslėlyje matyti, kaip atrodo mišraus 
veikimo insulinai prieš maišymą, tačiau pavarčius 
aukštyn žemyn 7 kartus insulinas gerai nesusimai
šo (B paveikslėlis). Tik pavarčius 20 kartų aukš
tyn žemyn mišraus veikimo insulinas susimaišo 
tolygiai (C paveikslėlis). Naudojant netinkamai 
sumaišytą insulino suspensiją neužtik rinamas 
tolygus insulino pasisavinimas audiniuose, sun
kiai prognozuojamas gliukozės kiekį kraujyje 
mažinantis efektas lemiantis didesnius gliukozės 
svyravimus (3). 

Praėjus 4–10 val. po mišraus veikimo insuli
no suleidimo stebimas mišinyje esančio vidutinės 
veikimo trukmės insulino aktyvumo pikas, kuris 
gali sukelti ženklų gliukozės kiekio kraujyje ma
žėjimą (hipoglikemiją). Pacientas, vengdamas šių 
hipoglikemijų, priverstas dažniau užkandžiauti, 
dėl ko gali padidėti svoris (4).

Sergančiųjų žinios apie įvairius gydymo insu
linu aspektus yra labai svarbios, todėl, jeigu nau

dojant mišraus veikimo insulinus iškyla problemų, sunku pasiekti 
gerą glikemijos kontrolę, kyla klausimų, būtina kreiptis į gydytoją 
endokrinologą.

Rėmėjas UAB „Novo Nordisk Pharma“

Literatūra:
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281 (21): 2005–12.

3.  Lucidi P, Porcellati F, Marinelli Andreoli A, Carriero I, Candeloro P, Cioli P, Bolli GB, Fanelli 
CG. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of NPH Insulin in Type 1 Diabetes: The Im
portance of Appropriate Resuspension Before Subcutaneous Injection. Diabetes Care. 2015 
Dec; 38 (12): 2204–10.

4.  Fiesselmann A, Wiesner T, Fleischmann H, Bramlage P. Realworld therapeutic benefits of 
patients on insulin glargine versus NPH insulin. Acta Diabetol. 2016 Oct; 53(5): 717–26.

Dėmesio pacientams, 
vartojantiems mišraus 
veikimo insulinus

Milda Danelienė,  
Lazdynų poliklinika,  

gydytoja endokrinologė

Cukrinis diabetas – lėtinė liga, kuri pasireiškia padidėjusiu gliukozės kiekiu 
kraujyje (hiperglikemija), angliavandenių, baltymų ir riebalų apykaitos 
sutrikimu. Liga išsivysto dėl sutrikusios insulino gamybos kasoje ir (ar) 
sutrikusio insulino veikimo audiniuose. Nuolatinė hiperglikemija pažeidžia 
kraujagysles, nervus, vystosi lėtinės diabeto komplikacijos. Norint pagerinti 
sergančiųjų gyvenimo kokybę, sumažinti diabeto komplikacijų atsiradimo ir 
progresavimo riziką, išgyvenamumą, būtina gera ligos kontrolė.
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Cukrinis diabetas yra gyvenimo būdo liga, todėl gyvenimo 
būdo pokyčiai yra esminis diabeto gydymo aspektas, ku

ris susideda iš glikemijos matavimų, taisyklingos mitybos, fi
zinio aktyvumo, žalingų įpročių, pvz., rūkymo, atsisakymo ir 
geros psichosocialinės aplinkos. Amerikos ir Europos diabeto 
organizacijos siekia, kad pacientai ir juos prižiūrintys sveika
tos specialistai kartu, bendromis pastangomis sutelktų dėmesį 
į gyvenimo būdo gerinimą nuo pat pirmos gydytojo konsulta
cijos, per visus vėlesnius susitikimus, kurių metu vertinamas 
gydymo efektas, gretutinės ligos, siekiant vieno tikslo – pa
gerinti diabeto priežiūrą, sumažinti komplikacijų atsiradimo  
riziką.

Amerikos ir Europos diabeto specialistai kartu parengė re
komendacijas, kuriomis siekiama pagerinti II tipo diabeto ser
gančiųjų priežiūrą. Šiame straipsnyje trumpai bus apžvelgtos 
naujausios šių organizacijų rekomendacijos (3, 4).

Glikemijų tikslai ir diabeto kontrolė

Paciento mityba ir fizinis aktyvumas yra ir liks vienas svar
biausių sėkmingo diabeto gydymo pagrindas. Ar gerai gydo
mas diabetas, vertinama pagal glikuoto hemoglobino tyrimo 
(HbA1c) rezultatus. Daugelio klinikinių tyrimų metu įrodyta, 
kad šis tyrimas geriausiai atspindi diabeto kontrolę. HbA1c 
reguliarus atlikimas leidžia laiku paskirti ar koreguoti esamą 
diabeto gydymą. 

Pagal Amerikos ir Europos diabeto organizacijų rekomen
dacijas:

1. Tikslinis HbA1c daugeliui pacientų yra mažiau nei 7 %. 
Atitinkamai glikemija nevalgius iš kapiliarinio kraujo lašo tu
rėtų būti < 7 mmol/l, 2 val. po valgio < 10 mmol/l.

2. Atlikti HbA1C testą reiktų atlikti kas 3 mėnesius – tai pa
dės įvertinti esamo gydymo efektyvumą. Tyrimas atliekamas 
nemokamai pagal šeimos gydytojo rekomendaciją.

Visais atvejais, kai glikemijos neatitinka tikslų kelias die
nas iš eilės ar stebimos ryškios hiperglikemijos > 10 mmol/l, ar 

HbA1c yra > 7 % ar kartojantis hipoglikemijoms (< 3,9 mmol/l) – 
reikalinga neatidėliotina gydytojo endokrinologo konsul  
tacija.

Hipoglikemijos

Siekiant geros diabeto kontrolės, būtina vengti žemos glike
mijos, vadinamos hipoglikemija. Hipoglikemija vadinama visi 
atvejai, kai gliukozės kiekis kraujyje mažiau nei 3,9 mmol/l, 
nepriklausomai, ar yra hipoglikemijos požymiai (silpnumas, 
prakaitavimas, dažnas širdies plakimas, kūno drebulys, padi
dėjęs irzlumas, mieguistumas, gali sutrikti eisena, aptirpti lū
pos, pirštai ir pan.), ar ne. 

Apklausų duomenimis, hipoglikemijos simptomus yra pa
tyrę apie 40 % sergančiųjų II tipo diabetu ir beveik visi ser
gantieji I tipo diabetu. Hipoglikemijos metu sutrinka smegenų 
veikla, padidėja nelaimingų atsitikimų pavojus (ypač vairuo
jant automobilį). Vyresniame amžiuje hipoglikemija yra ypač 
pavojinga, nes gali sukelti širdies ritmo ir laidumo sutrikimus, 
gali sukelti ūmų miokardo infarktą ir staigią mirtį bet kokiame 
amžiuje. Dar daugiau, dažnos hipoglikemijos gali dar labiau 
pagreitinti diabeto komplikacijų vystymąsi.

Po hipoglikemijos dažnai stebimos hiperglikemijos yra ne 
tik per daug suvalgius angliavandenių turinčio maisto jos gy
dymui, bet ir dėl apsauginių hormonų poveikio. Prie nepagei
dautinų hipoglikemijos poveikių priskiriamas ir svorio augimas, 
atsirandantis dėl dažno priverstinio valgymo.

Kas kitaip gydant 
diabetą šiandien?

Cukrinis diabetas yra lėtinė liga, pasireiškianti nuolatiniu cukraus kiekio 
kraujyje padidėjimu (hiperglikemija), dėl to ilgainiui išsivysto diabeto 
komplikacijos – sutrinka širdies, akių, inkstų, nervų veikla, silpnėja 
atmintis. Laiku diagnozavus ligą, tinkamai koreguojant glikemijas, galima 
sumažinti diabeto komplikacijų riziką, pagerinti gyvenimo kokybę.

Glikemijų kontrolės rekomendacijos 
sergantiesiems diabetu 

HbA1c < 7,0%

Kapiliarinė glikemija  nevalgius / 
ryte  atsikėlus

4,4–7,2 mmol/l

2 val. po valgio < 10,0 mmol/l
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pvz., insultas, atminties sutrikimai, periferinių arterijų ligos, 
pvz., žaizdos pėdoje, inkstų ligos ir kitos. Šios ligos lemia gy
venimo trukmę, todėl profilaktika būtina norint ilgai ir sveikai 
gyventi (7).

Siekiant apsaugoti ir laiku skirti tinkamą gydymą sergan
tiesiems diabetu pacientams, turintiems ŠKL ir ŠN, reikalinga 
reguliariai kasmet įvertinti ŠKL rizikos veiksnius, esant pakiti
mams – koreguoti. ŠKL rizikos veiksniai tai nutukimas (antsvoris), 
padidėjęs kraujospūdis, riebalų apykaitos sutrikimas (dislipide
mija), rūkymas ir paveldimumas. Todėl kiekvieno apsilankymo 
pas gydytoją metu turi būti pamatuotas arterinis kraujospūdis, 
kelis kartus radus > 140/90 mmHg ir (ar) patvirtinus arterinę 
hipertenziją, kraujospūdis turi būti reguliariai tikrinamas na
muose, vartojami jį mažinantys vaistai. Kraujospūdis turėtų 
būti < 130/80 mmHg. 

Reguliariai turi būti įvertinami lipidai (riebalai) kraujuje – 
jei randama pakitimų, rekomenduojama dieta, nesant efekto – 
skiriama cholesterolio kiekį mažinančių vaistų. 

Pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, lėtine 
inkstų liga, Amerikos ir Europos specialistai rekomenduoja skirti 
antidiabetinius medikamentus, kurie mažina ne tik glikemiją, 
bet ir infarkto, insulto susirgimų riziką, saugo inkstus. 

Tinkamas  
insulino švirkštimas

Tinkamai švirkšti insuliną ir vartoti vaistus yra labai svarbu, 
siekiant užtikrinti gerą diabeto kontrolę. Būtina, kad insulinas 
būtų įšvirkštas į reikiamą audinį reikiamu būdu. 

Tinkama insulino švirkštimo technika susideda iš insulino 
suleidimo į reikiamas kūno vietas, vengiant švirkštiklio patai
kymo į raumenis. Svarbus leidimo vietų keitimas, laikantis lai
krodžio principo, ir tinkama suleistos vietos priežiūra. Siekiant 
išvengti infekcijų ar kitų komplikacijų, po kiekvienos injekcijos 
reikėtų keisti adatas. 

Insuliną reikia švirkšti į paodį, ne į raumenį. Kadangi in
sulino pasisavinimas raumenyse skiriasi dėl aktyvios raumens 
kraujotakos, todėl pataikius į raumenį galimi ryškūs glikemi
jų svyravimai, aprašyti dažnų ir nepaaiškinamų hipoglikemijų 
atvejai (8). Būtinai pasitarkite su savo gydytoju apie insulino 
adatų ilgį, kurios insulino adatos Jums tinkamiausios. 

Rekomenduojamos insulino leidimo vietos yra pilvas, šlau
nis, žastas ir sėdmenys. Injekcijos vietų keitimas laikrodžio 
principu leidžia išvengti lipohipertrofijų ir lipoatrofijų (poodi
nių riebalų pažeidimo, kai jie labai išveša arba išnyksta) (8). 
Lipohipertrofijos pablogina sušvirkšto insulino pasisavinimą, 
todėl padidėja glikemijų svyravimai ir gali kartotis nepaaiški
namos hipoglikemijos (9).

Taigi, kas svarbu, norint gerai jaustis,  
sergant diabetu:

• Sveikas gyvenimo būdas – mityba, fizinis aktyvumas. Ne
rūkykite. 

• Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika vartojant vaistus, ku
rie mažina ir glikemiją, ir ŠKL susirgimų riziką. Pasitarkite 
su gydytoju.

• Matuokite arterinį kraujospūdį ir lipidus. 
• Reguliarus glikemijų ir HbA1c matavimas. Aptarkite rezul

tatus su gydytoju.
• Hipoglikemijų nebuvimas: pasitarkite su gydytoju apie Jums 

tinkamiausius vaistus nuo diabeto.
• Tinkama insulino sušvirkštimo technika.

Rėmėjas: UAB „Novo Nordisk Pharma“
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