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departamentas prie SADM

Ką reikia žinoti
apie cukrinį
diabetą?
Cukrinio diabeto epidemija
Cukrinis diabetas – sunki lėtinė, gyvybei pavojinga liga. Pa
saulyje diabetas yra viena iš didžiausių XXI amžiaus negandų,
plintanti kaip epidemija. Drastiškai daugėja II tipo diabetu ser
gančių vyresnio amžiaus žmonių. Naujausiais Tarptautinės dia
beto federacijos (toliau – TDF) atlaso devintojo leidinio (IDF
Diabetes Atlas, Ninth edition 2019) duomenimis, 2019 m. pa
saulyje cukriniu diabetu serga 463 mln. (9,3 proc.) 20–79 m.
gyventojų. Kasmet 128,9 tūkst. vaikų ir paauglių (0–19 m. am
žiaus) diagnozuojamas I tipo diabetas. Nustatyta, kad 2019 m.
juo sirgo 1,1 mln. šio amžiaus vaikų ir paauglių. Skaičiuojama,
kad 2019 m. 20,4 mln. (15,8 proc.) gyvų gimusiųjų yra paveikti
hiperglikemijos nėštumo metu. Tai didina riziką ateityje mote
rims, kurios gimdė, susirgti II tipo diabetu.
232 mln. (50,1 proc.) pasaulio gyventojų liga dar nediagno
zuota ir jiems didėja komplikacijų (kojų amputacijų, širdies ir
kraujagyslių ligų, inkstų nepakankamumo, aklumo ir kt.) rizika.
Gliukozės tolerancijos sutrikimas nustatytas 374 mln. (7,5 proc.)
pasaulio gyventojų. 2019 m. nuo diabeto ligos mirė 4,2 mln. žmo
nių. Skaičiuojama, kad 2019 m. išlaidos diabetui gydyti sudaro
760 bilijonų JAV dolerių. Vienam 20–79 m. amžiaus gyvento
jui, sergančiam diabetu, pasaulyje išleidžiama apie 1,67 tūkst.
JAV dolerių per metus.

Prognozuojama, kad iki 2030 m. bendras diabetu sergan
čių 20–79 m. amžiaus gyventojų skaičius didės iki 578 mln.
(10,2 proc.), o 2045 m. pasaulyje sirgs jau 700 mln. (10,9 proc.)
populiacijos. Gliukozės tolerancijos sutrikimas iki 2030 m. di
dės iki 454 mln. (8 proc.), o iki 2045 m. jis augs dar iki 548 mln.
(8,6 proc.) 20–79 m. amžiaus gyventojų pasaulyje. Manoma,
kad 2030 m. išlaidos diabetui gydyti jau sieks 825 bilijonus JAV
dolerių, o 2045 m. – 845 bilijonus JAV dolerių.
Europoje 2019 m. diabetu sirgo 59,3 mln. (8,9 proc.)
20–79 m. amžiaus gyventojų, 24,2 mln. (40,7 proc.) liga dar
nediagnozuota. Vienam 20–79 m. amžiaus gyventojui, sergan
čiam diabetu, Europoje išleidžiama apie 2,72 tūkst. JAV dolerių
per metus. Europoje I tipo diabetu serga apie 296,5 tūkst. vaikų
ir jaunuolių iki 19 metų.
Lietuvoje 20–79 m. amžiaus grupėje diabetas 2019 m. buvo
diagnozuotas 114,3 tūkst. (5,4 proc.) gyventojų. Pažymima, kad
41,5 tūkst. sergančiųjų diabetu liga dar nediagnozuota, vadina
si, ir negydoma, todėl galimai jiems vystosi ligos komplikacijos.
Nuo diabeto ligos vien 2019 m. Lietuvoje mirė per 1,34 tūkst.
šios amžiaus grupės sergančiųjų. Vienam 20–79 m. amžiaus gy
ventojui, sergančiam diabetu, Lietuvoje vidutiniškai išleidžiama
apie 1,23 tūkst. per metus. Lietuvoje I tipo diabetas diagnozuotas
995 vaikams ir jaunuoliams iki 19 metų.
Nukelta į 2 psl.

Diabetas kelia rimtą grėsmę pasaulio sveikatai, nepaisyda
mas nei socialinio, nei ekonominio statuso, nei valstybių sienų.
Sergantys diabetu žmonės turi didelę riziką rimtų ir visą gyveni
mą lydinčių grėsmingų komplikacijų, reikalaujančių didėjančio
medicinos priežiūros poreikių, sumažėjusios gyvenimo kokybės
ir didžiulio streso šeimoms. Netinkamai valdant diabetą ir ne
gydant komplikacijų, prireikia dažno gulėjimo ligoninėse ir ser
gantįjį gali ištikti ankstyva mirtis. Globaliai diabetas yra viena iš
10 pagrindinių mirties priežasčių.

Gera cukrinio diabeto kontrolė –
komplikacijų prevencija
Nepaisant akivaizdžios tiesos, kurią atspindi minėti duomenys,
vienas dalykas džiugina – anksti diagnozavus ligą ir gavus tinka
mą gydymą, diabetą galima valdyti ir išvengti jo komplikacijų.
Be to, II tipo diabetui dažnai galima užkirsti kelią. Yra įtikinamų
įrodymų, kad kai kuriais atvejais jo galima išvengti. Reikalingi
skubūs nacionaliniai veiksmai, siekiant pagerinti II tipo diabeto
prevenciją ir visų tipų diabeto valdymą. Vyriausybė turi atsižvelgti
į sveikatos politiką, kad užtikrintų geriausią įmanomą priežiūrą
ir gyvenimo kokybę diabetu sergantiems žmonėms.
Tenka apgailestauti, kad Lietuvoje iki šiol neturime Nacio
nalinio diabeto plano, tebesivadovaujama 2012 m. patvirtintu
Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais
vaistais aprašu. Pasaulis juda personalizuotos medicinos link,
kai vaistas individualiai pritaikomas ligoniui. Yra sukurti šiuo
laikiniai vaistai, kurie ne tik kontroliuoja diabetą, bet ir atitoli
na sunkias komplikacijas, sumažina mirčių nuo širdies ir krau
jagyslių ligų dažnį. Ypač svarbu sergančiuosius diabetu mokyti
valdyti ligą. Cukrinis diabetas skiriasi nuo kitų ligų: siekiant gerų
gydymo rezultatų, pagrindinis vaidmuo tenka pačiam ligoniui.
Netinkamai kontroliuojama liga pavojinga dėl savo baisių kom
plikacijų (aklumas, inkstų nepakankamumas, galūnių amputaci
jos, kraujagyslių, širdies, nervų ir kt. ligos) vystymosi. Mokymas
yra svarbiausias veiksnys, siekiant tinkamos diabeto kontrolės
ir gerų rezultatų. Tai visą gyvenimą besitęsiantis procesas. Mo
kymą derinant su sveikatos priežiūra, ne tik sumažėtų lovadie
nių, bet ir net 50 proc. amputacijų ir 78 proc. hipoglikeminių
komų (The Economics of Diabetes and Diabetes Care: a report

of the Diabetes Health Economics Study Group. IDF and WHO,
1997; Therapeutic Patient Education, Report of a WHO Working
Group, 1998). Sparčiai gerėjant diabeto tyrimo, gydymo situa
cijai, būtina nuolat ne tik sergantiesiems bei jų šeimos nariams,
bet ir specialistams atnaujinti žinias.
Gydymo įstaigose žmonėms trūksta informacijos, ne visada
atliekami profilaktiniai tyrimai, daugumoje jų nevyksta ligonių
mokymas, dėl lėšų stokos ir biurokratinių kliūčių neįrengti dia
beto mokymo ir diabetinės pėdos priežiūros kabinetai. Sergan
tiesiems diabetu trūksta savikontrolės priemonių. Valdžios parei
gūnai ir visuomenė dar nesupranta savalaikės diabeto kontrolės
svarbos.
2015 m. Lietuvos diabeto asociacijos kartu su Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto studentais ir jų vadove doc. Ž. Vi
sockiene atliktas tyrimas „Antro tipo diabetu sergančiųjų ligos
gydymo įvertinimas“ parodė, kad 46 proc. žmonių ligą kontro
liuoja nepakankamai. Vien 2019 m. Pasaulinės diabeto dienos
renginių metu rajonuose atliktų kraujo gliukozės tyrimų rezultatai
rodo, kad iš patikrintų 559 sergančiųjų diabetu kraujo gliukozė
net 52,8 proc. viršijo normą. Tai rodo, kad ligos kontrolė yra ne
pakankama. Iš profilaktiškai pasitikrinusiųjų 4218 žmonių, ku
riems nėra diagnozuotas diabetas, kraujo gliukozė net 10 proc.
didesnė už normą. Beveik 96 proc. žmonių, kuriems rasta pa
didėjusi kraujo gliukozė yra vyresni negu 40 m., apie 64 proc.
asmenų turi antsvorį, o per 20 proc. – artimų giminaičių, ser
gančių cukriniu diabetu. Visiems jiems patarta kreiptis į šeimos
gydytojus ir išsitirti, ar neserga cukriniu diabetu.

Lietuvos diabeto asociacija
Lietuvos diabeto asociacija (LDA) yra skėtinė organizacija,
kurią sudaro 50 miestų ir rajonų diabeto bendrijų, draugijų, klu
bų. Lietuvos diabeto asociacijai 2019 m. gruodžio 9 d. sukako
30 metų. Asociacijos misija – skatinti diabeto priežiūrą, prevenciją ir gydymą Lietuvoje.
Pagrindiniai veiklos uždaviniai:
• ginti sergančiųjų teises, dalyvaujant Sveikatos apsaugos, Fi
nansų ministerijų, savivaldybių komisijose, tarybose, komi
tetuose;

Kviečiame Jus padėti diabetu sergantiesiems,
skiriant paramą Lietuvos diabeto asociacijos veiklai.
Iki gegužės 1 d. Jūs galite skirti iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio
(GPM) paramą, deklaruodami savo pajamas Elektroninėje deklaravimo sistemoje
deklaravimas.vmi.lt.
Visus metus norimą skirti paramą galite pervesti ir
tiesiogiai į Lietuvos diabeto asociacijos sąskaitą:
Sąskaitos Nr.: LT50 7044 0600 0103 0696
Banko kodas: 70440, AB SEB bankas
Gavėjas: Lietuvos diabeto asociacija, įmonės kodas: 291737660
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• užtikrinti, kad visi cukriniu diabetu sergantys
žmonės gautų reikiamą priežiūrą ir praktinį mo
kymą;
• mokyti sergančiuosius tinkamai valdyti ligą, būti
nepriklausomus, pasitikėti savimi;
• suteikti žinių visuomenei apie cukrinio diabeto
ir jo komplikacijų prevenciją.
Diabeto savikontrolės mokymas gerina ligos prie
žiūros rezultatus, yra ekonomiškai efektyvus ir taupo
sveikatos priežiūros išlaidas.
LDA diabetu sergančiųjų savarankiško gyvenimo
įgūdžių ugdymo stovyklos (nuo 1990 m.) ir mokymas
vyksta skirtinguose rajonuose, juose gali dalyvauti dia
betu sergantys vaikai ir suaugusieji, jų šeimos nariai,
slaugytojai. Tai daugeliui sergančiųjų yra vienintelė
galimybė pradėti savarankiškai save prižiūrėti. Pasi
tikėjimo suteikia ne tik profesionali komanda, bet ir
likimo draugai. Be to, gerai organizuota laisvalaikio
programa leidžia sergantiesiems patirti daug džiaugs
mo ir pasijusti pilnateisiais visuomenės nariais. Su
stiprėję tiek fiziškai, tiek dvasiškai, įgiję savarankiškų
ligos kontrolės įgūdžių, sergantieji diabetu vaikai ir
suaugusieji lengviau integruojasi į visuomenę.
LDA buveinėje nemokamai konsultacijas tei
kia gydytojas endokrinologas, praktinius mokymus
mitybos, savikontrolės klausimais veda slaugytojas
diabetologas.
Siekiant skatinti fizinį aktyvumą, kasmet organi
zuojami žygiai dviračiais, vyksta sporto varžybos.
Lapkričio mėnesį rengiama respublikinė konferen
cija, skirta Pasaulinei diabeto dienai paminėti. Ren
giniai vyksta visoje Lietuvoje, jie skiriami visuome
nės švietimui cukrinio diabeto klausimais. Atliekami
profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai rizikos veiks
nių sirgti diabetu turintiems žmonėms (vyresniems
negu 40 metų, per didelį svorį, kraujo spaudimą,
cholesterolį turintiems žmonėms, moterims, sirgu
sioms nėštumo diabetu ar gimdžiusioms sunkesnius
negu 4 kg svorio vaikus, jaučiantiems ligos simpto
mus – didelį troškulį, dažną bėgiojimą į tualetą, al
kio jausmą, turintiems regėjimo sutrikimų, atsiradus
negyjančių žaizdų ir kt.).
Be to, jau 26 metus leidžiamas žurnalas „Diabe
tas“, kurį galima užsiprenumeruoti pašto skyriuose
ar skaityti internete www.dia.lt. Žurnale galima ras
ti visą reikiamą informaciją apie diabeto mokslinius
tyrimus, gydymo ir kontrolės naujoves, valstybės
kompensuojamą gydymą, savikontrolės priemones,
dalintis ligos istorijomis, sužinoti apie LDA organizuo
jamus renginius. Informacijos galima teirautis el. paš
tu info@dia.lt, mob. 8 652 11555, tel.: 8 5 2620783,
2625476.

Vida Augustinienė,
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė

Brangūs skaitytojai!
Moksliniuose straipsniuose, žiniasklaidoje, politikų pranešimuose,
ir, labiausiai tikėtina, rinkimų kampanijos metu žodis t v a r u s tapo ir
taps labai populiarus. Gerovės valstybė yra tikras tvarumo įsikūnijimas.
Jos sinonimas. Mes visi pasiilgome pastovumo, norime, kad gyvenimas,
įgijęs geras formas, niekada nesikeistų ir negriuvinėtų kaip iš užmiesčio
paryčiais grįžtantis smagiai pasilinksminęs vyrukas. Būtų toks amžinai,
kaip senovės romėnų betonas. Toks, kaip mes suprantame ir jaučiame
laiko tėkmę. Iš viso to, ką pasakiau, darau išvadą: neįmanoma nuspė
ti ateities pranašumų ir privalumų derinant prie jų dabartį. Dabartis ir
ateities dabartis yra prieštaringi, nevykę deriniai, nes nieko nėra tvaraus.
Geriau rūpintis ta dabartimi, kurioje gyvename. Mūsų namuose gyvens
ateinančios kartos, naudosis mūsų pasiekimais ir sukurtomis technolo
gijomis, mūsų minčių branda ir kurs savo. Todėl ne tik dėl savęs, bet ir
dėl ateities žmonių turime viską daryti apgalvotai, gerai, neskubėdami,
kad mūsų bet kokio darbo kokybė būtų aukščiausio lygmens, kad nie
kada dėl to nebūtų gėda. Štai tuomet atsiras ir mūsų gyvenimo gerovė,
kol gyvename. Jeigu iškelsime tokį reikalavimą visuose visuomenės ly
giuose, teisingumo pergalę švęsime dabar, o tai nepalyginamai geriau,
nei sakytume, kad tai švęsime ateityje. Geriau rūpintis žmonių sveikata
dabar, kurti kiek įmanoma tobulesnę sveikatos priežiūros sistemą, ma
žinti skurdą ir dėti tvirtus pamatus, kad besikeičiant valdžioms jie neai
žėtų, nebyrėtų, o tik tvirtėtų.
Pernai, gruodžio 9 dieną, Lietuvos diabeto asociacijai sukako 30 metų.
Mes daug ką pasiekėme, mūsų gretos nuo 200 išaugo iki 5000 žmo
nių. Daugeliui tiek metų sudarė pusę gyvenimo ir daugiau. Galėjome
kartu su savo valstybe sukurti tvarius pamatus, kad nekiltų tokio masto
diabeto epidemija, kuri savo komplikacijomis, širdies ir kraujagyslių li
gomis neguldytų žmonių kaip dalgis žolę per šienapjūtę.
Kol dar esame, rūpinkimės savimi dabar, rūpinkimės atsakingai ir
labai kokybiškai dirbkime visus darbus, nes tai yra ne tik mūsų atskirai
paėmus, bet ir visos valstybės gerovės pamatai.
Su geriausiais linkėjimais,

Vida Augustinienė
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Tai mums svarbu
Vaistų kompensavimo naujovės
2019 m. lapkričio 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų,
vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompen
savimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos narė
Lietuvos pacientų organizacijos atstovų tarybos (LPOAT) pirmi
ninkė V. Augustinienė. Svarstytos galimybės kompensuoti įvairius
vaistinius preparatus: palbociklibą (Ibrance), ribociklibą (Kisqali)
ir abemaciklibą (Verzenios), skirtus krūties vėžiui gydyti; ertugli
flozinum et metforminum, skirtą II tipo cukriniam diabetui gydy
ti; sorafenibą (Nexavar), skirtą skydliaukės vėžiui gydyti; kabo
zantinibą (Cabometyx), skirtą kepenų ląstelių karcinomai gydyti;
rozuvastatinum et ezetimubum (Sorvitimb), skirtą lipoproteinų
apykaitos sutrikimams gydyti. Nutarta kai kuriuos vaistus įrašyti
į Rezervinį kompensuojamųjų vaistų sąrašą; dėl kitų vaistų kom
pensavimo siūloma kreiptis į Derybų komisiją, gavus reikiamos
papildomos informacijos, kompensavimo klausimų svarstymą
tęsti artimiausiuose komisijos posėdžiuose; vadovaujantis Tvar
kos aprašo 28 punktu siūlyti įrašyti į A sąrašą vaistinį preparatą
ertugliflozinum et metforminum, skirtą II tipo cukriniam diabe
tui (TLK-10 AM kodas – E11) gydyti, su sąlyga, kad pareiškėjas
sudarys sutartį ir įsipareigos, kad paciento priemoka neviršys
vertinimo metu nustatytos, t. y. 1,05 Eur, ribos.
Svarstyta dėl pregabalino grupavimo Kompensuojamųjų
vaistinių preparatų kainyne. Nutarta sugrupuoti vaistinį prepa
ratą pregabaliną (Lyrica) su visais kitais kainyne esančiais prega
balino vaistiniais preparatais į vieną grupę.
Svarstyta dėl vaistinio preparato dulaglutido (Trulicity) kom
pensavimo sąlygų. Nutarta šį klausimą pakartotinai svarstyti, kai
VLK įvertins sutarties pasirašymo sąlygas, siekiant įgyvendinti
Tvarkos aprašo 24.1 papunkčio nuostatas.
Be viso to, nutarta pritarti į Kainyną įrašyti vardinius vais
tus Alkacel 2 mg, Nifedipin STADA uno 40 mg ir Olmesartan
medoxomilo + Hidroclorotiazida Azevedos 40 mg/12,5 mg.

LR Seimas nepritarė A. Verygos projektams
Lapkričio 7 d. į LR Seime vykusį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš
čionių demokratų frakcijos posėdį buvo pakviestas sveikatos
apsaugos ministras A. Veryga, Medikų sąjūdžio atstovai, Lietu
vos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkė
V. Augustinienė aptarti Lietuvos Vyriausiojo administracinio teis
mo sprendimą, kad ministras viršijo savo kompetenciją, nusta
tydamas, jog apdraustajam pagal elektroninį receptą su žyma
„Pirmas paskyrimas“ turi būti išduotas pigiausias kompensuoja
masis vaistinis preparatas. Jei apdraustasis ar jo atstovas atsisako
įsigyti pigiausią kompensuojamąjį vaistinį preparatą, kito kom
pensuojamojo vaistinio preparato įsigijimo išlaidos jam visiškai
nekompensuojamos. Teismo sprendimu neteisėtomis pripažintos
ministro įsakymų dalys galios neteko 2019 m. gruodžio 31 d.
Pasak A. Verygos, teismas netinkama pripažino procedūrą, kaip
buvo patvirtinta tokia tvarka, o ne patį principą, todėl teiks pro
jektus, jog dabar ministro įsakymu nustatyta tvarka būtų įteisinta
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įstatymų pataisomis. Tačiau LR Seimas nepritarė ministro teik
tiems projektams. Vėliau ministras kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį
administracinį teismą, kad jo įsakymų galiojimas būtų pratęstas.
Teismas atsižvelgė į ministro prašymą ir pratęsė įsakymo galio
jimą iki vasario pabaigos. Tad iki šiol pacientams yra ribojama
galimybė rinktis, o gydytojams skirti pacientams individualiai
geriausiai tinkamus vaistus, nes kai kurie pigiausi vaistai neužti
krina kokybiško ir efektyvaus gydymo.

Įvertintas pacientų dalyvavimas,
priimant sveikatos politikos sprendimus
Lapkričio 12–14 d. daugiau nei 300 delegatų, įskaitant pacientų gy
nėjus, sveikatos priežiūros specialistus, sveikatos nevyriausybinių
organizacijų atstovus, pramonės narius, nacionalinių institucijų
atstovus, susirinko į pirmąjį Europos pacientų forumą „Crowne
Plaza“ viešbutyje Briuselyje (Belgija). Daugiau nei 60 pranešėjų,
remdamiesi daugybe veiksmingos praktikos pavyzdžių, svarstė
galimybes ir kliūtis prasmingam pacientų dalyvavimui sveikatos
politikos sprendimuose. „Nieko neturi būti be pacientų“, – sakė
Europos pacientų forumo prezidentas Marco Greco. Diskusijos
vyko plenariniuose posėdžiuose ir konstruktyviose lygiagrečio
se sesijose, kur paciento balsas buvo dėmesio centre, nes pa
cientai ir pacientų gynėjai dalyvavo kaip pranešėjai ir diskusijų
dalyviai. Realios istorijos apie savarankišką ligos valdymą, pri
dėtinę vertę ir mokymą medicinos mokykloje išryškino skirtingą
pacientų įgalinimo lygį ir kitų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip
reguliavimo institucijų, akademikų, pramonės atstovų, naciona
linių vyriausybių, sveikatos NVO ir ES institucijų, perspektyvas,
su realiomis idėjomis ir priemonėmis, kaip integruoti pacientų
dalyvavimą mūsų sveikatos sistemose. Tarp kitų svarbių įvykių
buvo drąsinanti už sveikatą ir maisto saugą atsakingo Komisijos
nario Vytenio Andriukaičio kalba, interaktyvi uždarymo sesija,
kurios metu visų dalyvių buvo paprašyta surašyti savo ateities
paciento įsitraukimo viziją. Keletą vaidmenų apie gyvenseną at
liko EPF jaunimo grupė. Jie parodė, kaip pacientai buvo diskri
minuojami, kokia nelygybė trukdo gyvenimui: kiekvienam iš jų
buvo pateiktos neigiamos ir teigiamos baigtys, parodyta geriau
sia praktika ir diskriminacijos būdai. Šis kongresas buvo gyvas
įrodymas, kad prasmingas pacientų dalyvavimas yra vertinama
ir patvirtinta praktika daugelyje skirtingų sričių ir kad labai svar
bu dirbti kartu: dabar pats laikas veikti ir kurti remiantis mūsų
pačių įrodymais bei istorijomis. Kongrese LPOAT atstovavo pir
mininkė V. Augustinienė.

Reikalingas diabeto registras ir
sustiprinta tarpparlamentinė darbo grupė
Lapkričio 14 d. Europos Parlamente Briuselyje vyko Tarptautinės
diabeto federacijos (TDF) Europos regiono simpoziumas „Diabe
tu sergančių ir riziką turinčių žmonių gerovės gerinimas“, skirtas
Pasaulinei diabeto dienai Suomijos pirmininkavimo metu. Ren
ginį globojo EP narės Heidi Hautala ir Sirpa Pietikainen. Jame

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

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

DARBO LAIKAS
LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA
Gedimino pr. 28, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius
Telefonas: (8~5) 2620783. Mob. telefonas: 8 652 11555
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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dalyvavo 50 žmonių, įskaitant EP narius, sveikatos ministerijų,
Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono, diabeto orga
nizacijų atstovus, iš jų ir LDA prezidentę, TDF Europos regiono
valdybos narę Vidą Augustinienę. Pagrindinis šio renginio tikslas
buvo užtikrinti visų suinteresuotųjų šalių bendrą supratimą apie
neatidėliotiną poreikį sukurti tinkamą aplinką, kuri garantuotų
tinkamiausią II tipo diabeto ir diabeto komplikacijų prevenciją
ir pagerintų diabetu sergančių žmonių gyvenimo kokybę. Tai
reiškia, jog būtina visiškai suprasti diabeto naštą ir konkrečių in
tervencijų rezultatus įgyvendinant tinkamus stebėsenos mecha
nizmus; užtikrinti visiems reikiamos diabeto priežiūros ir vaistų
gavimo prieinamumą; nuo diskusijos pereiti prie įgyvendinimo
ir pritaikyti įrodymus praktikoje.
TDF Europos regiono prezidentė prof. dr. Sehnaz Karadeniz
pristatė naujausius TDF atlaso, IX leidimo 2019 m. duomenis ir
atkreipė dėmesį į vis didėjančią diabeto naštą pasaulyje. 2000
metais pasaulyje įregistruota 151 mln. diabeto atvejų, beveik
po 20 metų 2019 metais jau serga 463 mln. (9,3 proc. papliti
mas), prognozuojamas 10 proc. augimas iki 578 mln. 2030 m.
ir 50 proc. didėjimas iki 2045 m. Europoje diabeto paplitimas
maždaug nuo 5 proc. 2000 m. padidėjo iki 8,9 proc. 2019 m.
Prognozuojama, kad šis skaičius padidės iki 10,3 proc. 2045 m.
Svarbu pažymėti, kad apie 2 iš 5 diabetu sergančių suaugusių
žmonių Europoje nežino, kad serga šia liga. Tai kelia ypatingą
susirūpinimą, nes blogai valdomas diabetas gali sukelti gyvybei
pavojingas komplikacijas, įskaitant, pavyzdžiui, diabetinę reti
nopatiją (vieną iš pagrindinių prevencinio aklumo priežasčių),
inkstų nepakankamumą, insultus ir galūnių netekimą. Diabe
tas uždeda didelę ekonominę naštą sveikatos sistemoms ir, kai
sveikatos priežiūra turi būti finansuojama „iš kišenės“, – patiems
žmonėms. 2019 m. su diabetu susijusios išlaidos Europoje sudarė
161 mlrd. JAV dolerių, t. y. penktadalį visų pasaulio išlaidų. Todėl
būtina nedelsiant imtis veiksmų šiai naštai mažinti.
Prof. Massimo Massi Benedeti, EUBIROD projekto koordina
torius kalbėjo apie tai, koks yra svarbus diabeto registro vaidmuo,
norint keisti diabeto gydymo rezultatus. Suomijos nacionalinio
sveikatos ir gerovės instituto vyriausioji gydytoja dr. Anu Niemi
pateikė konkretų šiuo metu Suomijoje vykdomo bandomojo pro
jekto dėl nacionalinių sveikatos priežiūros kokybės registrų pa
vyzdį. Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų, Sveikatos
inovacijų skyriaus atstovas dr. Athanasios Gerakis papasakojo apie
ES paramą moksliniams tyrimams ir inovacijoms konkretiems dia
beto projektams per „Horizon Europe 2020“ ir ateityje „Horizon
Europe 2021–2027“ programą. Kyle Jacques Rose, TDF Europos
regiono valdybos narys, pasidalijo savo gyvenimo su diabetu pa
tirtimi. Pažymėjo, kaip tobulėja savęs priežiūros technologijos,
kaip jos veikia ir kas labiausiai laimi jas naudojant. Renginys bai
gėsi bendru sutarimu dėl neatidėliotino poreikio sukurti Europos
diabeto registrą ir sustiprinti atnaujintą tarpparlamentinę darbo
grupę diabeto klausimais Europos Parlamente.

Vaistų kompensavimo sąlygos
Lapkričio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vais
tinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensa
vimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo LPOAT pirminin
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kė V. Augustinienė. Svarstytos galimybės kompensuoti įvairius
vaistinius preparatus: palbociklibą (Ibrance), skirtą krūties vežiui
gydyti; karfilzomibą (Kyprolis), skirtą dauginei mielomai gydyti;
pembrolizumabą (Keytruda), skirtą plaučių vėžiui gydyti; pani
tumumabą (Vectibix), skirtą storosios (gaubtinės) žarnos pikty
biniam navikui, tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties
piktybiniam navikui ir tiesiosios žarnos piktybiniam navikui gy
dyti. Nutarta dėl vienų vaistų kreiptis į Derybų komisiją dėl kai
nos mažinimo, kad nedidintų PSDF biudžeto išlaidų, kai kuriuos
vaistus siūlyta įtraukti į Centralizuotai perkamų vaistų sąrašą, dar
kitus į Rezervinį vaistų sąrašą.
Svarstyti Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir me
dicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos pateikti
atsakymai dėl vaistinių preparatų: dupilumabo (Dupixent), skirto
atopiniam dermatitui gydyti. Nutarta, gavus reikiamos papildo
mos informacijos, klausimą papildomai svarstyti artimiausiame
posėdyje. Dėl osimertinibo (Tagrisso), skirto bronchų ir plaučių
piktybiniam navikui gydyti, nutarta įrašyti į A sąrašą, su tam ti
kromis skyrimo sąlygomis; dėl brentuksimabovedotino (Adcetris),
skirto suaugusiems CD30+ odos T ląstelių limfoma sergantiems
pacientams, Komisija nutarė siūlyti neįrašyti į Kompensuojamų
jų vaistų sąrašą, nes vaistas neatitinka Tvarkos aprašo nustatytų
reikalavimų ir didintų PSDF biudžeto išlaidas.
Svarstyta dėl vaistinio preparato dulaglutido (Trulicity) kom
pensavimo sąlygų. Nutarta pritarti VVKT nurodytoms ekvivalen
tinėms dozėms ir siūlyti pareiškėjui pasirašyti sutartį dėl 16 proc.
grąžintinos kainos dalies bei įsipareigoti, kad paciento priemoka
neviršys Vyriausybės nutarime maksimaliai galimos, o Kainyne šis
vaistas bus grupuojamas su kitais GLP-1 grupės vaistais bazinei
kainai nustatyti pagal patvirtintas ekvivalentines dozes. Gavus
informaciją dėl pasirašytos sutarties, keisti sveikatos apsaugos
ministro įsakymą Nr. V-359.
Svarstyta dėl vaistinio preparato mepolizumabo skyrimo są
lygų tikslinimo. Pritarta sąlygas tikslinti.
Svarstyta dėl „Boehringer Ingelheim RCV GmbH&Co KG“
Lietuvos filialo rašto „Dėl tiotropiobromido su olodateroliu sky
rimo sąlygų papildymo“. Nutarta prašyti VLK artimiausio posė
džio metu pateikti informaciją, ar vaisto kompensavimas nedi
dins PSDF išlaidų.
Svarstyta dėl VLK rašto „Dėl centralizuotai apmokamo vais
tinio preparato ramucirumabo“. Nutarta pavesti VLK sudaryti
sutartį dėl PSDF biudžeto lėšų apimties su ramucirumabo ga
mintoju. Nutarta: 1) pritarti, kad 20 mg intraveninio tocilizu
mabo paros dozė atitinka 20 mg poodinio tocilizumabo paros
dozę; 2) pritarti, kad į Kainyną būtų įrašyta ir poodinė forma, su
sąlyga, kad poodinės formos gydymo kaina bus ne didesnė nei
intraveninės formos.

Cukrinis diabetas ir šeima
Lapkričio 20 d. Vilniuje vyko Lietuvos diabeto asociacijos ir Vil
niaus miesto Antakalnio poliklinikos diabetu sergančiųjų klubo
„Beta“ organizuota respublikinė konferencija „Cukrinis diabetas
ir šeima“, skirta Pasaulinei diabeto dienai ir LDA veiklos 30-me
čiui paminėti. Joje dalyvavo 272 asmenys, iš jų 136 neįgalieji.
Į renginį atvyko ne tik sergantieji diabetu, bet ir jų šeimos nariai,

žmonės, kurie nori daugiau sužinoti apie šios ligos prevenciją,
riziką, simptomus ir galimybes išvengti komplikacijų. Į renginį
atvyko iš Akmenės, Anykščių, Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos,
Jonavos, Joniškio, Kaišiadorių, Kauno „Aronijos“ ir „Insulos“, Kel
mės, Kėdainių „Diabeto“, Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių diabeto
klubų, Kretingos, Kupiškio, Marijampolės, Mažeikių, Pakruojo,
Plungės, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Šakių, Šilalės, Telšių,
Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus „Beta“ diabeto organizacijų. Taip
pat atvyko žmonių iš Molėtų, Šalčininkų, Vilniaus miesto ir ra
jono, Trakų bei kitų miestų ir rajonų. Pagrindinis renginio rėmė
jas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos. Renginio partneriai: „Abbott Diabetes
Care“, „Abovita“, „Boehringer Ingelheim“, „Eli Lilly Lietuva“, KB
Lietuvos kooperatyvų sąjunga, LIONS klubų asociacija, medici
ninių tyrimų laboratorija „Antėja“, „Microlife“, „Novo Nordisk
Pharma“, „Pfizer“, „Roche Lietuva“, „Sanofi Aventis Lietuva“,
„Worwag“.
Konferencijai pirmininkavo Lietuvos diabeto asociacijos vi
ceprezidentės gydytoja endokrinologė Ona Jurkauskienė ir slau
gytoja diabetologė, Plungės miesto sergančiųjų cukriniu diabetu
klubo pirmininkė Aldona Danylienė.
Renginio dalyviams muzikinį sveikinimą skyrė Jonavos rajo
no sergančiųjų cukriniu diabetu klubo „Ramunė“ liaudies kape
la „Lankesa“ (vadovas Antanas Kirvelevičius). Renginyje dalyva
vo ir sveikinimus perdavė Antanas Matulas, LR Seimo sveikatos
reikalų komiteto narys, ir Genovaitė Klimienė, LR sveikatos ap
saugos ministerijos Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus
patarėja.
Tarptautinės diabeto federacijos informacija pasidalijo Vida
Augustinienė, LDA prezidentė, TDF Europos regiono valdybos
narė. Pranešimą „Cukrinis diabetas ir širdies ligos: bendri tikslai
ir naujos galimybės“ skaitė Aistė Galkinė, Centro poliklinikos
gydytoja endokrinologė. Prof. dr. Antanas Norkus skaitė praneši
mą „Šiuolaikinės cukrinio diabeto gydymo tendencijos“. Giedrė
Mašalienė, Centro poliklinikos gydytoja endokrinologė, dalijosi
informacija „Ar insulino injekcijos gali būti mažiau skausmin
gos?“. Doc. dr. Rita Šulcaitė parengė pranešimą „Prižiūrėkime
savo kojas“. Darius Dereškevičius supažindino su „Savarankiš
ko kraujospūdžio matavimo ypatumais“. Laima Sadauskienė,
Lazdynų poliklinikos gydytoja endokrinologė pasidalijo labai
įdomia informacija „Šeima ir diabetas“. Apie vitaminų svarbą,
sergant cukriniu diabetu kalbėjo Jūratė Simuntė. Jelena Šimonie
nė, LDA Tarybos narė, Druskininkų miesto diabeto klubo „At
gaja“ pirmininkė, apžvelgė cukrinio diabeto mokymo stovyk
lų Druskininkuose veiklas. Renginio metu prisiminta Lietuvos
diabeto asociacijos, įsteigtos prieš 30 metų, istorija. Padėkota
visiems kolektyviniams nariams – rajonų diabeto bendrijoms,
draugijoms, klubams. Aktyviausiems jų vadovams įteiktos LDA
padėkos.
Minint PDD, iš viso buvo suorganizuota 50 renginių (konfe
rencijų, mokymo seminarų sergantiesiems, susitikimų su visuo
mene, radijo, TV laidų, atlikta profilaktinių kraujo gliukozės ty
rimų (sergančiųjų diabetu šeimos narių, slaugytojų diabetologų
ir kojų priežiūros bei kitų specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais),
platinama LDA parengta informacija), kuriuos organizavo 50

diabeto organizacijų savo rajonuose. Manoma, kad informaciją
gavo apie 100 tūkst. asmenų, iš jų per 95 tūkst. neįgaliųjų (iš jų
neįgalių vaikų per 800). Buvo atlikta 4218 profilaktinių kraujo
gliukozės tyrimų asmenims, turintiems riziką sirgti cukriniu di
abetu (vyresniems negu 40 m., giminėje turintiems sergančiųjų
cukriniu diabetu, turintiems padidėjusį kraujo spaudimą, choles
terolį, moterims, sirgusioms nėštumo metu ar pagimdžiusioms
sunkesnius negu 4 kg naujagimius, ir kt.). Iš pasitikrinusiųjų gliu
kozė buvo didesnė negu norma 10 proc. Jiems rekomenduota
nedelsiant kreiptis į savo šeimos gydytojus, kad išsitirtų, ar ne
serga diabetu. Taip pat iš gliukozę pasitikrinusių 559 asmenų,
kuriems jau diagnozuotas diabetas, gliukozės rodikliai buvo di
desni už normą beveik 53 proc. žmonių. Tai rodo, kad liga yra
nepakankamai kontroliuojama, jiems trūksta žinių, kaip valdyti
savo ligą. Todėl yra būtina nuolat organizuoti šviečiamuosius
renginius visuomenei bei atlikti profilaktinius kraujo gliukozės
tyrimus.

Inovatyvūs sprendimai diabetologijoje
Lapkričio 22–23 d. Panevėžyje, „Romantic“ konferencijų centre
vyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos
klinikos, Endokrinologijos instituto ir Lietuvos endokrinologų
draugijos organizuota respublikinė mokslinė praktinė konferenci
ja „Inovatyvūs sprendimai diabetologijoje“. Pranešimą „Lietuvos
diabeto asociacijos veiklos aktualijos“ skaitė Vida Augustinienė,
LDA prezidentė, TDF Europos regiono valdybos narė. Su naujais
teisės aktais, reglamentuojančiais endokrininę tarnybą Lietuvoje,
supažindino Genovaitė Klimienė, LR sveikatos apsaugos minis
terijos Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus patarėja. Jai
talkino Valstybinės ligonių kasos atstovė Birutė Kavaliauskienė.
Naujausių tarptautinių ir Lietuvos cukrinio diabeto rekomendacijų
apžvalgą pateikė prof. dr. Birutė Žilaitienė. Apie „Cukrinį diabe
tą Lietuvoje ir pasaulyje: dabartį ir prognozes“ kalbėjo dr. Rytas
Ostrauskas. Pranešimą „Beta ląstelių, salelių, kasos transplanta
cija – kur esame šiandien?“ parengė dr. Žydrūnė Visockienė. Pra
nešimą „Nėštumas ir diabetas“ skaitė dr. Gintarė Naskauskienė.
Apie inovatyvius sprendimus diagnozuojant ir gydant cukrinio
diabeto komplikacijas informacija dalijosi Renata Pauliukienė.
Simpoziume „Cukrinis diabetas ir širdies ligos: bendri tikslai ir
naujos galimybės“ pranešimus skaitė prof. dr. Birutė Žilaitienė
ir prof. dr. Rimvydas Šlapikas. Jį rėmė „Boehringer Ingelheim“.
Kitame simpoziume „Kas naujo vaikų cukrinio diabeto gydyme
ir priežiūroje?“, remiamame „Novo Nordisk“, informacija dalijo
si dr. Edita Jašinskienė ir psichologė Jolanta Žilinskienė. Dr. Eglė
Urbanavičienė dalijosi žiniomis, ar galime kalbėti ne tik apie an
trinę, bet ir apie pirminę širdies kraujagyslių ligų profilaktiką, var
tojant GLP-1 RA sergantiesiems II tipo diabetu. Įdomų pranešimą
„Glikemija vs proteinurija“ parengė prof. dr. Marius Miglinas ir
gydytoja endokrinologė Dovilė Kriaučiūnienė. Informacija „SGTL
2 inhibitorių kardio- ir nefroprotekciniai mechanizmai. Ar visi
klausimai atsakyti?“ dalijosi dr. Žydrūnė Visockienė. Apie antrinį
diabetą kalbėjo dr. Lina Zabulienė. Psichologė Jolanta Žilinskie
nė skaitė pranešimą „Sergantysis cukriniu diabetu ir jo šeima –
komanda, sprendžiant cukrinio diabeto problemas“.
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Neįgaliųjų dienos minėjimas
Lapkričio 26 d. LDA atstovai dalyvavo Neįgaliųjų dienos minė
jime, vykusiame operos ir baleto teatre. Po minėjimo parodyta
Leonardo Bernsteino operetė „Kandidas“, sukurta pagal prancū
zų XVIII a. filosofo Voltaire’o apysaką „Kandidas, arba Optimiz
mas“ (1795), kuri dėl politinės satyros, religinio piktžodžiavimo
ir socialinės kritikos buvo nedelsiant oficialiai uždrausta ir, kaip
visada būna panašiais atvejais, sulaukė didelio amžininkų su
sidomėjimo.
L. Bernsteino operetės „Kandidas“ pasaulinė premjera Niujor
ko Brodvėjaus teatre pasirodė pusantro amžiaus vėliau – 1956 m.
Šis kūrinys iš pradžių nebuvo sutiktas triumfališkai, visgi ilgainiui
žiūrovai jį pamilo.
Pats kompozitorius vadino „Kandidą“ operete, norėdamas
pabrėžti jo sąsajas su europine tradicija: „Tai amerikiečių Va
lentino dovana Europai“, – teigė L. Bernsteinas. Tačiau jo mu
zikoje lengvai atpažįstami ir amerikietiškojo miuziklo bruožai.
LNOBT „Kandidas“ pirmą kartą buvo atliktas 2012 m. kaip
pusiau koncertinė versija. Tačiau greičiausiai ne daug kas iš
mūsų publikos matė vokiškąjį pirmavaizdį, be to, visa muziki
nė spektaklio dalis Vilniuje yra naujai parengta. Žiūrovai gali
pasidžiaugti smagiu, komišku, ironišku reginiu. Bet kartu spek
taklis paliečia jautrias šiandienos temas. „Kandide“ netrūksta
ir sąmojingos filosofijos – juk viskas prasidėjo nuo Voltaire’o...
O L. Bernsteinas šią filosofiją apvilko patraukliu muzikiniu
drabužiu.

Dalijomės naujausiomis
žiniomis apie diabetą
Lapkričio 27 d. Švenčionių visuomenės sveikatos biuro organi
zuotame renginyje, skirtame Pasaulinei diabeto dienai paminėti,
naujausiomis žiniomis apie cukrinį diabetą dalijosi ir į gyven
tojų klausimus atsakė Vida Augustinienė, LDA prezidentė, TDF
Europos regiono valdybos narė, gydytoja endokrinologė Ona
Jurkauskienė, LDA viceprezidentė, ir slaugytoja diabetologė Ju
zefa Uleckienė, LDA Garbės narė.

Abejingas, nepagarbus elgesys
Lapkričio 27 d. LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė gavo LR
Seimo Sveikatos reikalų komiteto kvietimą dalyvauti posėdyje,
svarstant Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2, 4, 5, 6, 8 ir
10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą; Slaugos praktikos ir
akušerijos praktikos įstatymo IX-413 2, 5, 7, 8, 9, 13 ir 14 straips
nių pakeitimo įstatymo projektą; Sveikatos priežiūros įstaigų
įstatymo Nr. I-1367 5, 9, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektą. Tačiau į tame pačiame posėdyje svarstomą Sveikatos
apsaugos ministerijos informaciją apie vaistų kompensavimo
sistemos tobulinimą, atsižvelgiant į 2019 m. spalio 23 d. Lie
tuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kvietimo
net negauta. Vykstant diskusijoms šiuo klausimu komiteto pir
mininkė Asta Kubilienė nepagarbiai elgėsi su pacientų atstove,
net nenorėjo leisti kalbėti.
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Kai kurių vaistų
kompensavimo galimybės
Lapkričio 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vais
tinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavi
mo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo LPOAT pirmininkė
V. Augustinienė. Svarstyta galimybė kompensuoti vaistinį pre
paratą semaglutidą (Ozempic), skirtą II tipo cukriniam diabetui
(TLK-10-AM kodas E11) gydyti, taikant skyrimo sąlygą „gydy
ti suaugusius, kai II tipo cukrinio diabeto kontrolei nepakanka
dietos ir fizinio aktyvumo, kartu su kitais diabetui gydyti skirtais
vaistiniais preparatais. Skiriamas pacientams, kurių kūno masės
indeksas > 32 kg/m2 ir HbA1c yra 7,5 proc. arba daugiau, kaip
trečias arba kaip antras vaistas cukriniam diabetui gydyti, jei met
forminas netoleruojamas ar yra jo vartojimo kontraindikacijų“.
Nutarta: 1) vaistui skirti 10 balų terapinę vertę; 2) prašyti VVKT
pateikti informaciją apie vaisto ekvivalentinę dozę bazinei kai
nai apskaičiuoti. Gavus VVKT informaciją klausimą pakartoti
nai svarstyti artimiausių posėdžių metu. Svarstant klausimą dėl
Rezervinio vaistų sąrašo, nutarta: 1) pritarti Rezervinio vaistų
sąrašo eiliškumui; 2) patikslinti pomalidomido skyrimo sąlygą į
„derinyje su deksametazonu pacientams, kurių liga progresavo
po prieš tai taikyto gydymo bortezomibu ir lenalidomidu ir ku
rių liga buvo atspari paskutiniam gydymui“ ir gydomų pacientų
skaičių į „15-40“; 3) patikslinti, kad vaistas pitolisantas yra skirtas
narkolepsijai su katapleksija ar be jos (TLK-10-AM kodas G47.4)
gydyti; 4) kreiptis į Derybų komisiją prašant derėtis su vaistų ri
varoksabano, abemaciklibo, durvalumabo ir midostaurino ga
mintojais dėl 50 proc. vaisto kainos mažinimo ar kitų būdų, kurie
užtikrintų PSDF išlaidų mažėjimą. Svarstytas klausimas dėl „Bo
ehringer Ingelheim RCV GmbH&Co KG“ Lietuvos filialo rašto
„Dėl tiotripiobromido su olodateroliu skyrimo sąlygų papildy
mo“. Nutarta: į A sąrašą įrašyti olodaterolį ir tiotripiobromidą su
olodateroliu, skirtą bronchektazėms (TLK-10-AM kodas J47) gy
dyti. Svarstyta „Dėl UAB „Novo Nordisk Pharma“ rašto „Dėl ilgo
veikimo insulinų ekvivalentinių dozių nustatymo ir PSDF išlaidų
valdymo“. Nutarta persiųsti kompanijai VVKT išvadą ir nekeisti
šiuo metu esamo grupavimo. Svarstytas VLK raštas „Dėl centra
lizuotai apmokamo vaistinio preparato bortezomibo“. Nutarta
pavesti VLK kreiptis į šio vaisto gamintojus ir paprašyti pateik
ti informaciją apie siūlomą Lietuvai taikomą kainą, jei vaistinis
preparatas būtų įrašytas į A sąrašą. Jei bent vienas gamintojas
pateiks tinkamą kainą, t. y. tokią, kuri būtų ne didesnė nei per
kama centralizuotai, Komisija klausimą dėl perkėlimo svarstytų
artimiausių posėdžių metu.
Svarstyta dėl vaistinio preparato galsulfazės, skirtos VI tipo
mukopolisacharidozei gydyti, pacientų skaičiaus padidinimo.
Nutarta: 1) prašyti VšĮ VU ligoninės Santaros klinikų pateikti
aiškius rodiklius, kuriais remiantis būtų galima vertinti gydymo
efektyvumą, siūlant pareiškėjui sudaryti klinikiniais rezultatais
pagrįsta sutartį; 2) atsižvelgiant į nepakankamas finansines gali
mybes, klausimą pakartotinai svarstyti 2020 m. I ketvirtį, gavus
informaciją iš VšĮ VU ligoninės Santaros klinikų.
Daug diskutuota dėl vaistinių preparatų, kurie neatitinka Vy
riausybės nutarime nustatytų priemokos reikalavimų.

Gruodžio 1–6 d. Busane, Pietų Korėjoje,
vyko šie Tarptautinės diabeto federacijos
organizuoti renginiai
Gruodžio 1 d. ryte LDA prezidentė, TDF Europos regiono valdybos
narė Vida Augustinienė dalyvavo paskutiniame savo kadencijos
Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos po
sėdyje, kuriame aptarti pasiruošimo regioniniam metiniam su
sirinkimui klausimai.
Tą pačią dieną V. Augustinienė ir Aldona Danylienė, LDA
viceprezidentė, dalyvavo TDF Europos regiono kasmetiniame
tarybos susirinkime, į kurį susirinko 40 Europos šalių delegatai.
Šiame regione yra 60 nacionalinių asociacijų iš 44 Europos ša
lių. Susirinkime patvirtintas 2018 m. Lisabonoje, Portugalijoje,
vykusio TDF Europos regiono tarybos susirinkimo protokolas.
Išklausyta ir patvirtinta regioninės veiklos metinė ataskaita bei
išklausyti Rytų Europos šalių, Šiaurės šalių ir jaunimo veiklos
pranešimai. Patvirtintas TDF Europos regiono Veiklos procedūrų
standartas. Aptarti 2019 m. prioritetiniai projektai ir iniciatyvos.
Pristatyta ir patvirtinta 2018 m. finansinės veiklos audito ataskai
ta, apžvelgta 2019 m. finansinė veikla bei patvirtintas 2020 m.
biudžetas. Toliau vyko prezidento, valdybos narių ir kandidatų
atrinkimo komiteto narių rinkimai. Išrinktuoju TDF Europos re
giono prezidentu tapo dr. Nebojsa Lalic iš Serbijos. Į valdybą iš
13 kandidatų išrinkti 8 nauji nariai. Malonu pažymėti, kad val
dybos nare yra išrinkta Aldona Danylienė, LDA viceprezidentė,
Garbės narė, Plungės miesto diabeto klubo pirmininkė.
Gruodžio 2 d. Vida Augustinienė su balsavimo teise ir Aldona
Danylienė stebėtojo teisėmis dalyvavo TDF XXV Generalinėje
Asamblėjoje. Pirmiausia delegatai buvo supažindinti, kaip nau
dotis elektronine balsavimo sistema. Patvirtinta susirinkimo dar
botvarkė, pagal kurią buvo patvirtinti praėjusių eilinių ir neeilinių
susirinkimų protokolai; TDF prezidento prof. Nam H. Cho atas
kaita; vykdomojo biuro, kuriame visą darbo dieną dirba 21 dar

TDF Kongrese Busane

buotojas, ataskaita; TDF 2020–2021 m. įgyvendinimo planas;
2020 m. finansinis biudžetas. Į TDF tikraisiais nariais priimtos
4 šalių (Baltarusijos, Bosnijos ir Hercagovinos, Kazakstano, Tu
niso) gydytojų endokrinologų asociacijos. Išklausytas TDF val
dybos pranešimas, po ilgų diskusijų, vyko balsavimas. Jungtinės
Karalystės diabeto asociacija yra išstojusi iš TDF, bet valdyboje
yra šios organizacijos narių, kurie gali sukelti interesų konflikto
ir konfidencialumo problemą. Ar jų turėtų būti paprašyta atsi
statydinti iš TDF valdybos, regioninės valdybos ir bet kurio TDF
komiteto? Balsavimas lėmė, kad jie gali likti. Toliau vyko TDF
valdymo organų rinkimai. Išrinktuoju prezidentu po antro balsa
vimo turo tapo prof. Akhtar Hussain. Viceprezidentu finansams
išrinktas Francois Seynaeve. Viceprezidentu strateginiam valdy
mui tapo Fredrik Londahl. Be to, išrinkti dar 6 viceprezidentai:
2 gydytojai prof. Naby Balde ir prof. Stephen Colagiuri; 2 kiti
sveikatos profesionalai dr. Iryna Vlasenko (Ukraina) ir Mark Ba
rone; 2 ne sveikatos profesionalai Kyle Jacques Rose (Prancūzija)
ir prof. Joao Valente Nabais (Portugalija). Be to, išrinkti kandidatų
atrinkimo komiteto nariai bei patvirtinti 7 regionų pirmininkai.
Europos regionui atstovaus dr. Niti Pall iš Jungtinės Karalystės.
Taip pat patvirtinti naujai išrinktieji 7 regionų prezidentai. Euro
pos regionui vadovaus prof. Nebojsa Lalic iš Serbijos. Aptarti kiti
einamieji klausimai. Prof. Akhtar Hussain padėkojo TDF Gene
ralinei Asamblėjai už pasitikėjimą ir balsavimą už Tarptautinę
diabeto federaciją. Po to prezidentas prof. Nam H. Cho padėko
jo Asamblėjai ir pakvietė į Pasaulio diabeto kongreso atidarymo
ceremoniją. Taip pat pasisakė pradedantis darbą TDF prezidentas
prof. Andrew Boulton, padėkojo Generalinei Asamblėjai už tai,
kad leido jam neatsistatydinti iš valdymo organų.
Gruodžio 2–6 d. LDA delegatės V. Augustinienė ir A. Danylienė da
lyvavo Pasaulio diabeto kongrese, o gruodžio 4 d. – TDF Europos
regiono apvaliojo stalo diskusijoje „Vaistų, medicinos pagalbos
priemonių ir technologijų prieinamumas“. Daugiau informaci
jos apie TDF galima rasti adresu www.idf.org.

A. Danylienė ir V. Augustinienė su TDF išrinktuoju prezidentu
prof. Akhtar Hussain
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ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas
Gruodžio 12 d. Vilniuje, viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“ vyko
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo šio
komiteto narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Buvo pateik
ta informacija ir diskutuota šiais klausimais: Naujos programos
rengimo planas; Socialinės inovacijos. ES valstybių patirtis; Vi
daus reikalų ministerijos priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Vi
suomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo vie
šojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ įgyvendinimas;
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo
plano įgyvendinimo pažanga ir vertinimo rezultatų panaudoji
mas; 2019 m. komunikacijos plano įgyvendinimo pažanga. Be
to, buvo pristatyta, diskutuota ir vyko balsavimas šiais klausimais:
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo
plano 2 priedo tikslinimas; 2020–2022 m. komunikacijos plano
projekto svarstymas ir tvirtinimas; Pasiūlymų dėl projektų atran
kos kriterijų nustatymo / keitimo svarstymas ir tvirtinimas.

Lietuvos LIONS klubų asociacija
padovanojo diagnostinių juostelių
Gruodžio 14 d. Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS klubas minėjo
savo veiklos 15 metų jubiliejų, kuriame buvo apžvelgta organi
zacijos veikla, vyko meno kurinių aukcionas, dalyvius nuosta
biomis dainomis džiugino operos solistė Viktorija Miškūnaitė.
Į renginį buvo pakviestos Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
Vida Augustinienė ir Garbės narė slaugytoja diabetologė Juzefa
Uleckienė. Džiaugiamės maloniu ilgamečiu bendradarbiavimu ir
pagalba diabetu sergantiems žmonėms. 2019 m. Lietuvos LIONS
klubų asociacija profilaktiniams kraujo gliukozės tyrimams Lietu
vos diabeto asociacijai padovanojo 1500 diagnostinių juostelių.

Gydymo įstaigų reitingavimas
Gruodžio 16 d. LNK ir LRT žurnalistai klausė LPOAT pirmininkės
Vidos Augustinienės nuomonės apie Lietuvoje pradėtą gydymo
įstaigų reitingavimą. Kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija,
ne tik pacientai galės matyti reitingų viršūnėse esančius medikus
ir gydymo įstaigas, bet ir patys medikai matys, kokias užima po
zicijas, kur reikia pasitempti. Pirmiausia įstaigos bus reitinguo
jamos pagal keliolika kriterijų, vėliau jų sąrašas bus plečiamas.
Reitingai bus atnaujinami du kartus per metus. Įstaigų reitinga
vimą pagal gerų darbo rezultatų rodiklių reikšmes galima rasti
VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.

Sveikatai padarytos žalos nustatymas
Gruodžio 17 ir 27 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Pacientų
sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos posėdžiai. Juose da
lyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė.

Vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių kompensavimas
Gruodžio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaistinių
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ko
misijos posėdis, kuriame dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augus
tinienė. Svarstytos galimybės kompensuoti vaistinius preparatus:
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sekukinumabą (Cosentyx), apremilastą (Otezla), guselkumabą
(Tremfya), iksekizumabą (Taltz) ir risankizumabą (Skyrizi), skirtus
psoriazei gydyti. Nutarta, gavus papildomą reikiamą informaciją,
klausimą pakartotinai svarstyti artimiausio posėdžio metu. Dėl
vaistinio preparato iksozamibą (Ninlaro), skirto dauginei mielo
mai gydyti, nutarta siūlyti neįrašyti į A sąrašą ir Rezervinį vaistų
sąrašą, nes vaistinio preparato kompensavimas neatitinka Tvar
kos aprašo 24.2 papunktyje nustatytų reikalavimų (terapinė vertė
8 balai, o jo kompensavimas didins PSDF išlaidas); 2) klausimą
dėl vaistinio preparato lenalidomido skyrimo sąlygų tikslinimo
pakartotinai svarstyti 2020 m. I ketvirtį, kartu svarstant klausimą
dėl Rezervinio vaistų sąrašo. Dėl vaistinio preparato ramuciruma
bą (Cyramza), skirto gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiui gydyti,
nutarta kreiptis į Derybų komisiją ir prašyti derėtis su pareiškė
ju, kad vaisto kompensavimas atitiktų Tvarkos aprašo 24 punkte
nustatytus reikalavimus, t. y. vaisto kompensavimas turi nedidinti
PSDF biudžeto išlaidų. Dėl vaistinio preparato ranolazino (Rane
xa) kompensavimo sąlygų nutarta tikslinti skyrimo sąlygą į „Ski
riamas III–IV funkcinės klasės krūtinės anginai gydyti, kai skiriant
betablokatorius arba kalcio antagonistus išlieka krūtinės anginos
simptomai arba netoleruojant betablokatorių arba kalcio antago
nistų. Skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau iki 1 metų gali
išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Skiriamas tik „gydymui
tęsti“; kreiptis į gamintoją, informuojant, kad siekiant vaistą kom
pensuoti be skyrimo ribojimo naujiems pacientams, gamintojas
turėtų teikti tokią Lietuvai taikomą kainą, kuri būtų ne didesnė
nei vaisto trimetazidino, nesumažinus kainos, informuoti gydy
tojus kardiologus, kad vaistas bus išbraukiamas iš Kainyno nuo
2020 m. liepos 1 d. Svarstyti Lietuvos žmonių su negalia sąjungos,
Lietuvos žaizdų gydymo asociacijos ir Lietuvos kraujagyslių chi
rurgijos draugijos raštai „Dėl gydomųjų tvarsčių kompensavimo
tvarkos pakeitimo“. Nutarta tikslinti C sąrašo 5.1. papunktį į „Iki
5 mm gylio trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl
piktybinio naviko) ir praguloms (TLK-10-AM kodai – L89, L97,
I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9) (toliau – žaizda) gydyti per mėne
sį išrašoma 10 vienetų hidrokoloidinių, silikono ar kitos sudėties
(poliuretano putų, popilpropileno, alginato, politetrafluoretileno
(PTFE), viskozės, celiuliozės ar šių medžiagų kombinacijų) tvars
čių (toliau – gydomieji tvarsčiai) kiekvienai žaizdai.“ 2) Klausimą
dėl kiekio padidinimo iki 15 vnt. per mėnesį svarstyti 2020 m.
I ketvirtį kartu su Rezerviniu vaistų sąrašu.

Kas turi mokėti už sveikatos
paslaugas kaliniams
Gruodžio 19 d. „Ūkininko patarėjo“ žurnalistė klausė LPOAT pir
mininkės Vidos Augustinienės nuomonės apie tai, kas turėtų
mokėti už sveikatos paslaugas įkalintiems žmonėms. Ar gali
būti kompensuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų?

Apie kompensuojamųjų vaistų kainų įšaldymą
Gruodžio 30 d. Vyriausybė nustatė, kad visų kompensuojamųjų
vaistų kainos būtų įšaldytos ir negalėtų didėti sudarant naujus
kainynus. Ar tai neturės neigiamų pasekmių pacientams? „TV3“
ir „Info TV“ žurnalistai klausė LPOAT pirmininkės Vidos Augus
tinienės nuomonės.

Raštiškas pacientų sutikimas
dėl kai kurių procedūrų
2020 m. sausio 2 d. LRT klausė Vidos Augustinienės nuomonės, ar
įsigaliojus Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo
pataisoms sumažės pacientų parašų ant sutikimo dokumentų?
Įstatymo pakeitimai leis atsisakyti dalies nereikalingo popierių
pildymo pacientams teikiant sutikimus. Pacientui nebereikės pa
sirašyti sutikimo, jei invazinės ar intervencinės procedūros metu
nepažeidžiamas audinių ar organų vientisumas ir procedūra gali
kelti tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį. Raštišką pa
ciento sutikimą vis dėlto reikės gauti prieš atliekant chirurginę
operaciją, invazinę ar intervencinę procedūrą.

Apie planus jungti gydymo įstaigas
Sausio 3 d. LRT klausė LPOAT pirmininkės Vidos Augustinienės
nuomonės dėl Sveikatos apsaugos ministerijos planų jungti gy
dymo įstaigas didžiuosiuose miestuose. Negali viena ministerija
priimti skubotų sprendimų. Būtina kartu su visais sveikatos siste
mos partneriais įvertinti realią situaciją ir numatyti tai, kokia bus
iš to nauda pacientams, visai bendruomenei.

Dėl žalos sveikatai atlyginimo
įstatymo pakeitimų
Sausio 8 d. LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė atsakė į „LNK“,
o sausio 9 d. į „TV3“ žurnalistų klausimus, kas bus naudingiau
pacientams, nuo šių metų įsigaliojus Pacientų teisių ir žalos svei
katai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymui.

Papildomas Kompensuojamųjų vaistų sąrašas
Sausio 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaistinių
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ko
misijos posėdis, kuriame dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augus
tinienė. Svarstytos galimybės kompensuoti vaistinius preparatus:
sekukinumabą (Cosentyx), apremilastą (Otezla), guselkumabą
(Tremfya), iksekizumabą (Taltz) ir risankizumabą (Skyrizi), skir
tus psoriazei gydyti. Nutarta pritarti į A sąrašą įrašyti visus šiuos
vaistinius preparatus, skirtus psoriazei (TLK-10-AM kodas L40.0)
gydyti, taikant skyrimo reitingavimą. Svarstyta dėl vaisto dupilu
mabo (Dupixent), skirto atopiniam dermatitui (TLK-10-AM kodas
L20) gydyti, taikant skyrimo sąlygą „suaugusiems pacientams,
sergantiems sunkiu atopiniu dermatitu, kuriems vietinis gydy
mas yra nepakankamas, o sisteminis gydymas yra netinkamas
dėl neefektyvumo ar kontraindikacijų“ kompensavimo. Nutarta
prašyti VLK Farmacijos politikos skyrių pateikti informaciją apie
prognozuojamų PSDF biudžeto lėšų poreikį, jei būtų praplės
tos ciklosporino skyrimo indikacijos; 2) pakeisti 159 įsakymą,
numatant, kad jei vaistas įrašytas PSO į būtinųjų vaistų sąrašą ir
būtinas užtikrinti nepertraukiamą paciento gydymą, tokiu atveju
papildyti A sąrašą atitinkamu vaistu be pateiktos paraiškos; 3) va
dovaujantis Tvarkos aprašo 37 punktu, įrašyti į Rezervinį vaistų
sąrašą (siūlomų įrašyti į A sąrašą) vaistinį preparatą dupilumabą
(Dupixent), skirtą atopiniam dermatitui (TLK-10-AM kodas L20)
gydyti, taikant skyrimo sąlygą „suaugusiems pacientams, sergan
tiems sunkiu atopiniu dermatitu, kuriems gydymas ciklosporinu
yra netinkamas ar kontraindikuotinas. Vaistą skiria tretinio lygio
gydytojas dermatovenerologas, gydymą tęsia gydytojas derma

tovenerologas ar šeimos gydytojas. Gydymo efektyvumas ver
tinamas po 16 savaičių nuo gydymo pradžios ir nepasiekus gy
dymo efekto privalo būti nutrauktas“.
Dėl vaistinio preparato sorafenibo (Nexavar), skirto skydliau
kės vėžiui gydyti, nutarta kreiptis į Derybų komisiją prašant tęsti
derybas su pareiškėju, kad vaisto kompensavimas atitiktų Tvar
kos aprašo 24 punkte nustatytus reikalavimus.
Dėl vaistinių preparatų sekukinumabo (Cosentyx) ir apre
milasto (Otezla), skirtų psoriaziniam artritui (TLK-10-AM kodas
M07) gydyti, nutarta 1) siūlyti įrašyti vaistinį preparatą apremi
lastą (Otezla), skirtą psoriaziniam artritui (TLK-10-AM kodas
M07) gydyti, taikant skyrimo rangavimą; 2) informuoti gamin
toją, kad siekiant į kompensavimo sąrašus įtraukti sekukinuma
bą, šio vaisto gydymo kaina turi būti ne didesnė kaip ustekinu
mabo gydymo kaina.
Dėl vaistinio preparato regorafenibo (stivarga), skirto gaub
tinės ir tiesiosios žarnos piktybiniam navikui gydyti, nutarta, va
dovaujantis Tvarkos aprašo 37 punktu, siūlyti įrašyti į A sąrašą
šį vaistinį preparatą su sąlyga, kad pareiškėjas sudarys sutartį dėl
PSDF išlaidų apimties.
Nutarta, vadovaujantis Tvarkos aprašo 36 punktu, siūlyti įrašyti
į A sąrašą vaistinį preparatą Dolutegravirą / Lamivudiną (Dovato),
skirtą gydyti žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV-1) (TLK-10-AM
kodai B20-B24) sukeltai ligai, su sąlyga, kad pareiškėjas sudarys
sutartį dėl 42,33 proc. grąžintinos kainos dalies arba kitais sutar
tiniais būdais užtikrins PSDF išlaidų nedidinimą.
Dėl vaistinio preparato edoksabano (Lixiana), skirto priešir
džių virpėjimui ir plazdėjimui (TLK-10-AM kodas I48), plau
čių embolijai (TLK-10-AM kodas I26) ir giliųjų venų trombozei
(TLK-10-AM kodas I80.2) gydyti, nutarta: 1) kreiptis į VVKT su
prašymu pateikti informaciją apie vaistinių preparatų edoxaba
no, rivaroxabano, dabigatrano ir apixabano ekvivalentines do
zes bazinei kainai nustatyti. Gavus VVKT informaciją, klausimą
svarstyti pakartotinai; 2) klausimą dėl antikoaguliantų skyrimo
sąlygos tikslinimo pakartotinai svarstyti 2021 metais.
Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medici
nos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos gautų atsa
kymų dėl vaistinių preparatų: tocilizumabo (RoActemra), skirto
gigantinių ląstelių arteritui (TLK-10-AM kodai M31.5–M31.6)
gydyti, nutarta klausimą pakartotinai svarstyti artimiausio po
sėdžio metu.
Dėl daratumumabo (Darzalex), skirto dauginei mielomai gy
dyti, taikant skyrimo sąlygą „Skiriamas derinyje su deksametazo
nu ir bortezomibu ar lenalidomidu pacientams, kurie jau buvo
gydyti dėl DM ir jų liga progresavo gydymo metu ar per 6 mė
nesius nuo gydymo pabaigos. Ligos progresija ar atkrytis turėtų
būti nustatyti pagal IMGW kriterijus“ nutarta pakartotinai kreip
tis į pareiškėją, prašant pareiškėjo toliau vykdyti derybas ir sie
kiant atitikti Tvarkos aprašo 24 punkto nustatytus reikalavimus.
Jei pareiškėjas nurodys nesutinkantis tęsti derybų, vadovaujantis
Tvarkos aprašo 46 punktu, siūlyti neįrašyti vaistinio preparato į
kompensavimo sąrašus ir Rezervinį vaistų sąrašą, nes vaistinio
preparato kompensavimas neatitinka Tvarkos aprašo 24 punkto
reikalavimų (terapinė vertė 10 balų, o jo kompensavimas didins
PSDF biudžeto išlaidas).
Svarstyta ir dėl UAB „Roche Lietuva“ rašto „Dėl tocilizuma
bo poodinės formos“. Nutarta: 1) pritarti, kad 23 mg poodinio
tocilizumabo dienos dozė yra ekvivalentiška 20 mg intraveninio
tocilizumabo dienos dozei arba 162 mg poodinio tocilizumabo
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savaitės dozė atitinka 140 mg intraveninio tocilizumabo savaitės
dozę; 2) pritarti, kad į Kainyną būtų įrašyta ir poodinė forma, su
sąlyga, kad poodinės formos 1 metų gydymo kaina bus ne di
desnė nei intraveninės formos 1 metų gydymo kaina.

Sveikatos netolygumų
mažinimo veiksmų planas
Sausio 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame Sveika
tos netolygumų mažinimo veiksmų plano, Sveiko senėjimo už
tikrinimo veiksmų plano ir Vėžio profilaktikos ir kontrolės pro
gramos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijo
mis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiū
ros komiteto posėdyje stebėtojo teisėmis dalyvavo LPOAT pirmi
ninkė Vida Augustinienė. Posėdyje svarstytas siūlymas keisti LR
Partnerystės sutartį. Taip pat svarstyta dėl 2021 m. ES struktūrinių
fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano sudarymo.

TDF Europos regiono valdybos
pirmieji posėdžiai
Sausio 10–11 d. Briuselyje, Belgijoje, vyko TDF Europos regiono
naujai išrinktos valdybos pirmieji posėdžiai, kuriuose dalyvavo
šios valdybos narė, LDA viceprezidentė, Garbės narė, Plungės
miesto diabeto klubo pirmininkė Aldona Danylienė. Pirmiausia
visiems nariams reikėjo užpildyti Interesų konflikto deklaracijas.
Svarstyti klausimai pagal patvirtintą darbotvarkę: patvirtinti pasku
tinio valdybos posėdžio ir regioninės tarybos, vykusių 2019 m.
gruodžio mėnesį Busane, Pietų Korėjoje, protokolai; aptarti finan
siniai klausimai; aptarti organizaciniai klausimai: išrinkti valdy
bos sekretorius ir buhalteris, nutarta kviesti į valdybos posėdžius
jaunimo grupės YOURAN deleguotą atstovą be balsavimo teisės;
aptarti valdybos veiklos prioritetai, pasidalinta pareigomis. Disku
tuota dėl finansavimo gavimo, apie planuojamus leidinius TDF
Europos regiono pozicijos išsakymo įvairiais klausimais. Aptarti
artimiausi renginiai: Jaunimo lyderystės stovykla (liepos 5–11 d.);
simpoziumas Europos diabeto studijų asociacijos renginyje rug
sėjo 21 d. Vienoje, Austrijoje; Pasaulinė diabeto diena; Regioni
nės Tarybos ir susitikimo „Kartu mes esame stipresni“ organiza
vimo aktualijos; Mokslinių tyrimų projektai; kiti darbotvarkėje
nenumatyti klausimai. Taip pat vyko apskritojo stalo diskusijos
su TDF Europos regiono korporaciniais partneriais.

Organizavimo klausimai
Sausio 14 d. Nacionalinės NVO koalicijos susitikime buvo apta
riami šie klausimai: dėl susitikimų dažnumo; dėl informacijos
apie koaliciją skelbimo; informacijos sklaidos; dėl tapimo Na
cionalinės NVO koalicijos nariais; dėl Aktyvių piliečių fondo pa
raiškų; LR NVO plėtros įstatymo įgyvendinimo; VRM priemonės
pratęsimo; LR socialinio verslo įstatymo projekto; Dėl Finansų
ministerijos parengto Valstybės turto perdavimo panaudos pa
grindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos apra
šo; dėl (ne)perkančiųjų organizacijų statuso. Nacionalinė NVO
koalicija oficialiai įregistruota 2019 m. gruodžio 19 d. Lietuvos
pacientų organizacijų atstovų taryba dalyvauja šios organizaci
jos veikloje nuo 2014 m.
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Dėl parengtų įstatymo pataisų
Sausio 14 d. LPOAT pirmininkė atsakė į „LNK“ žurnalistų klausi
mus dėl Seime priimtų Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų
įstatymų pataisų, kuriomis reglamentuota, kas laikoma alternaty
viąja ir papildomąja medicina, nustatyti tokioms paslaugoms ir jų
teikėjams keliami reikalavimai. Iki šiol ši sritis nebuvo apibrėžta,
tad nebuvo jokių galimybių užtikrinti nei žmonių, besinaudo
jančių tokiomis paslaugomis, saugumo, nei jas teikiančiųjų atsa
komybės. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros
paslaugos nebus finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšomis. Už jas, kaip ir iki šiol, žmonės turės susimokėti
patys. Naujovės įsigalios 2021 m. sausio 1-ąją.

Kaip greitai pacientai
priimami specialistų
Sausio 14 d. „TV3“ naujienų portalo žurnalistė teiravosi, ar pa
cientams nekyla problemų dėl patekimo pas specialistus. Į klau
simus atsakė LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė. Nors jau
nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo įstatymas, apibrėžiantis pate
kimo pas šeimos gydytojus ir specialistus bei brangiesiems tyri
mams terminus, tačiau iki šiol niekas nepasikeitė. Įstatymas pri
imtas skubotai, neįvertinus realių galimybių. Juk neatsirado nei
daugiau gydytojų, nei pradėta daugiau kompensuoti specialistų
konsultacijų, nes tam neskirta daugiau lėšų.

Skaudžios klaidos
Raseinių ligoninėje
Sausio 20 d. leidinio „Savaitė“ žurnalistai klausė LPOAT vadovės
Vidos Augustinienės nuomonės dėl Raseinių ligoninėje įvyku
sios klaidos. Ligoninėje užgesus dviejų pacienčių gyvybėms, jų
artimieji buvo priversti išgyventi dar vieną sukrėtimą. Ligoninėje
vietomis sukeisti dviejų moterų palaikai. Kai paaiškėjo tiesa, kre
matoriumo, kuriame niekaip neturėjo atsirasti vyresniosios pa
cientės palaikai, jau nebebuvo įmanoma sustabdyti. Dukra vietoj
mamos kūno gavo tik pelenus. Moteris prieš kelis metus buvo
išsakiusi savo norą būti palaidota vilkinti tautiniais drabužiais.
Troško atgulti patriotiškai, bet buvo sudeginta. Iš dukros buvo at
imta galimybė išpildyti savo mylimos mamos norą.

Pacientai pas specialistus
turėtų patekti be siuntimų
Sausio 20 d. „Vakaro žinios“ domėjosi dėl galimybių pacientams
laiku patekti pas specialistus. Į klausimus atsakė LPOAT pirmi
ninkė Vida Augustinienė. Žmonės piktinasi dėl tvarkos medici
nos įstaigose, kai be šeimos gydytojo siuntimo negalima gauti
kitų specialistų paslaugų. Taip ilginamos eilės pas gydytojus. Net
patyrus traumą ligoniai iš pradžių siunčiami pas šeimos gydyto
jus, kad šie nusiųstų pas traumatologus. Dėl tokių siuntinėjimų
ir reikia eilėje net pas šeimos gydytoją laukti daugiau negu sa
vaitę, o kartais net ir tris savaites, o pas kai kuriuos specialistus
po tris mėnesius ar dar ilgiau. Tai kur tas paslaugų prieinamu
mo gerėjimas? Žmogus visą gyvenimą moka sveikatos draudi
mo įmokas, tačiau, norėdamas greičiau gauti paslaugas, vis tiek
turi papildomai susimokėti. Laukti nereikia tam žmogui, kuris
turi daugiau pinigų ir gali susimokėti.

Svarstyta vaistinių preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių kompensavimas
Sausio 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaisti
nių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavi
mo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo LPOAT pirmininkė
V. Augustinienė.
Svarstytos galimybės kompensuoti vaistinius preparatus: rego
rafenibą (Stivarga), skirtą virškinamojo trakto stromos navikams
(TLK-10-AM kodai C15-C20) gydyti, taikant skyrimo sąlygą „jei
navikas progresuoja vartojant imatinibą ir sunitinibą arba paci
entas netoleruoja gydymo šiais vaistiniais preparatais“. Nutarta
vaistą įrašyti į Rezervinį vaistų sąrašą.
Svarstyta dėl vaisto evolocumabo (Repatha), skirto persirg
tam miokardo infarktui (TLK-10-AM kodas I25.2), smegenų in
farktui (TLK-10-AM kodas I63), smegenų infarkto pasekmėms
(TLK-10-AM kodas I69.3) gydyti, taikant tam tikras skyrimo są
lygas.
Nutarta, vadovaujantis Tvarkos aprašo 46 punktu, siūlyti ne
įrašyti į A sąrašą ir Rezervinį vaistų sąrašą vaistinio preparato evo
locumabo (Repatha), skirto lipoproteinų apykaitos sutrikimams
ir kitoms lipidemijoms (TLK-10-AM kodas E78) gydyti, taikant
skyrimo sąlygas, nes jis neatitinka Tvarkos aprašo 24 punkte nu
statytų kriterijų: terapinė vertė yra 8 balai.
Nutarta, vadovaujantis Tvarkos aprašo 36 punktu, siūlyti į
A sąrašą įrašyti vaistinį preparatą sarilumabą (Kevzara), skirtą
reumatoidiniam artritui (TLK-AM-10 kodai M05-M06) gydy
ti, taikant skyrimo apribojimą, t. y. vaistas galėtų būti skiriamas
kaip antraeilis ir tolesnis preparatas, konkuruojant pagal kainą
su kitais IL inhibitoriais, bei su sąlyga, kad sarilumabo (Kevzara
150 mg N2, Kevzara 200 mg N2) pakuotės bazinė kaina bus ne
didesnė kaip tam tikra suma.
Svarstyta dėl vaisto semaglutido (Ozempic), skirto II tipo
cukriniam diabetui (TLK-10-AM kodas E11) gydyti, taikant sky
rimo sąlygą „gydyti suaugusius, kai antro tipo cukrinio diabeto
kontrolei nepakanka dietos ir fizinio aktyvumo, kartu su kitais
diabetui gydyti skirtais vaistiniais preparatais. Skiriamas paci
entams, kurių kūno mases indeksas > 32 kg/m2 ir HbA1c yra
7,5 proc. arba daugiau, kaip trečias arba kaip antras vaistas dia
betui gydyti, jei metforminas netoleruojamas ar yra jo vartojimo
kontraindikacijų“.
Nutarta teikti PSDT siūlymą patvirtinti patikslintą liragluti
do ekvivalentinę dozę; informuoti pareiškėją, kad vaistas galė
tų būti įrašomas į A sąrašą su sąlyga, kad gamintojas mažintų
kainas atitinkamai ir užtikrintų, kad paciento priemoka atitiktų
priemokai teisės aktuose nustatytus reikalavimus ne tik pirmą
kartą įtraukiant šį vaistą į kainyną, bet ir vėlesnius kainynus. Jei
pareiškėjas sutiks su nustatytomis Komisijos sąlygomis, siūlyti
vaistą įrašyti į A sąrašą ir teikti PSDT siūlymą patvirtinti sema
glutido ekvivalentinę dozę.
Svarstyta dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos pateiktų
atsakymų dėl vaistinių preparatų: tocilizumabo (RoActemra), skir
to gigantinių ląstelių arteritui (TLK-10-AM kodai M31.5–M31.6)
gydyti. Nutarta kreiptis į pareiškėją, prašant pateikti netiesioginio
palyginimo tocilizumabo ir metotreksato duomenis.
Svarstyta dėl Acidumobeticholicum (Ocaliva), skirto pirmi
nei biliarinei kepenų cirozei (TLK-10-AM kodas K74.3) gydyti.
Nutarta, vadovaujantis Tvarkos aprašo 46 punktu, siūlyti neįra

šyti vaistinio preparato į A sąrašą ir Rezervinį vaistų sąrašą, nes
jo kompensavimas neatitinka Tvarkos aprašo 24 punkte nustaty
tų reikalavimų (terapinė vertė yra 10 balų, o jo kompensavimas
didins PSDF biudžeto išlaidas).
Svarstyta dėl „Novo Nordisk Pharma“ rašto „Dėl vaistinio
preparato liraglutidum (Victoza)“. Nutarta neišskirti liraglutido
į atskirą Kainyno grupę.
Svarstyta dėl Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos
rašto „Dėl vaistų idiopatinei fibrozei gydyti kompensavimo“.
Nutarta prašyti VLK pateikti informaciją (SVEIDROS duome
nimis) apie prognozuojamą gydyti pacientų skaičių, jei vaistas
būtų skiriamas be skyrimo apribojimų. Gavus šią informaciją,
klausimą svarstyti pakarotinai.
Svarstyta dėl sauskelnių grupavimo. Nutarta nekeisti šiuo
metu esančio sauskelnių grupavimo.
Svarstyta dėl VLK rašto „Dėl vaistinio preparato deksame
tazono (Ozurdex)“. Nutarta prašyti VLK pateikti patikslintą in
formaciją apie prognozuojamą gydyti pacientų skaičių. Gavus
VLK informaciją, klausimą svarstyti pakartotinai. Dėl VLK rašto
„Dėl derybų organizavimo“ nutarta nesvarstyti klausimo, nes
konkrečių vaistų kainų reguliavimas nėra priskirtas Komisijos
kompetencijai ir Komisija neturi įgaliojimų priimti tokių spren
dimų. Kiti papildomi klausimai. Nutarta pritarti vardinio vaisto
„Arutimol 2,5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml su lašintuvu N1“
įrašymui į Kainyną.

Siuntimų tvarkos gerinimas
Sausio 30 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės
„Dėl siuntimų tvarkos optimizavimo“ posėdis. Jame pacientams
atstovavo LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė.

Susitikimas prezidentūroje
Vasario 3 d. į susitikimą su LR Prezidento Ekonominės ir socialinės
politikos grupės patarėjais aptarti Lietuvos pacientų organizacijų
atstovų tarybos klausimų pakviesta pirmininkė Vida Augustinienė.
Pokalbio metu su LR Prezidento patarėja Lina Svidinskaite aptarta
LPOAT ir LDA veiklos aktualijos, pasiekimai, dabartiniai iššūkiai
sveikatos sistemos politikoje, problemos, su kuriomis susiduria
sergantieji įvairiomis ligomis, galimi jų sprendimų būdai.

Gydytojo nesėkmė
Vasario 5 d. „Lietuvos ryto“ TV klausė LPOAT vadovės Vidos Augus
tinienės nuomonės dėl teisiamo patyrusio mediko prof. Žilvino
Saladžinsko apie pacientės mirtį. Bet kuris medikas, atlikdamas
kasdieninį darbą, gali bet kada atsidurti teisiamųjų suole. Kiek
vienas medikas atsidūręs situacijoje, kai netenkama paciento,
visada pergalvoja, ar tikrai viską padarė? Todėl prieš nuteisiant
žmogų labai svarbu gerai ištirti situaciją, kodėl taip atsitiko. Juk
nė vienas medikas nenori pakenkti. Operacijos sėkmė ar nesėk
mė priklauso nuo daugybės aplinkybių.
Vasario 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaisti
nių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavi
mo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo LPOAT pirmininkė
V. Augustinienė. Svarstytos galimybės kompensuoti vaistinius
preparatus.
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Ką svarbu žinoti apie glikemijos fiziologiją
pasirenkant valgio metu vartojamą
greito veikimo insuliną?
Virškinimo fiziologija

Paprastieji, arba vadinamieji greitieji, angliavandeniai iš virškinamojo trakto
į kraują yra labai greitai pasisavinami. Šis procesas prasideda burnoje, nes dėl
fermentinių reakcijų greitai virsta monosacharidais.
Sudėtinių, arba lėtųjų, angliavandenių virškinimo procesas yra lėtesnis ir ilgesnis.
Jame dalyvauja daug įvairių peptidų, pvz., žarnyno inkretinų. Be to, jeigu maisto
sudėtyje yra gausu skaidulų, tada angliavandenių pasisavinimas sulėtėja dėl lėto
skaidulų slinkimo žarnynu.
Baltymų ir riebalų suskaidymo procesas – santykinai ilgas. Pilnavertį šių mais
to medžiagų pasisavinimą užtikrina virškinamojo trakto peptidai, kurie sulėtina
skrandžio išsituštinimą ir žarnyno peristaltiką, pvz., cholecistokininas, inkretinai.

Angliavandeniai
Angliavandenių virškinimo tikslas – disacharidus ir polisa
charidus suskaldyti iki monosacharidų, kurie absorbuojami iš
plonojo žarnyno. Dalis angliavandenių yra skaidulos, todėl nėra
pasisavinamos, tačiau jos užtikrina maisto slinkimą žarnynu.
Greitieji angliavandeniai yra labai greitai pasisavinami iš virš
kinamojo trakto į kraują, todėl stebimas staigus bei ankstyvas
gliukozės kiekio kraujyje padidėjimas. Lėtieji angliavandeniai
žarnyne iki monosacharidų skyla santykinai lėtai (iš jų atskilusi
gliukozė į kraują patenka per 1–4 val.).
Glikemijos indeksas – angliavandenių įtakos gliukozės kiekiui
kraujyje rodiklis, t. y. kaip tam tikras maisto produktas padidina
gliukozės kiekį kraujyje, palyginti su gryna gliukoze (vertinama
skalėje nuo 0 iki 100). Glikemijos indeksas iki 55 – žemas, nuo
55 iki 70 – vidutinis, o nuo 70 iki 100 – aukštas. Aukšto glikemi
jos indekso produktai savo sudėtyje dažniausiai turi didesnį kiekį
greitųjų angliavandenių (maistas ir gėrimai, kuriuose yra gausu
cukraus, balta duona, bulvės, baltieji ryžiai, moliūgas, arbūzas).
Žemo ar vidutinio glikemijos indeksas produktų sudėtyje vyrauja
lėtieji angliavandeniai (ankštiniai augalai, viso grūdo produktai,
kai kurie vaisiai ir daržovės, pvz., vyšnios, obuoliai, kriaušės,
slyvos, pupelės, brokoliai, salotos, pomidorai).

Baltymai
Baltymų virškinimo tikslas – amino rūgščių grandines suskal
dyti iki amino rūgščių. Baltymų virškinimas prasideda skrandy
je, kur druskos rūgštis ir pepsinas pradeda skaldyti baltymus iki
mažesnės struktūros polipeptidų. Toliau jie virškinami dvylika
pirštėje ir tuščiojoje žarnose, kur kasos fermentai (tripsinas, chi
motripsinas, elastazė, karboksipeptidazės) ir plonojo žarnyno
liaukinių ląstelių išskiriami fermentai (aminopeptidazės, dipepti
dazės) baltymus ir polipeptidus skaldo iki amino rūgščių. Svarbų
vaidmenį virškinant baltymus vaidina cholecistokininas, inkre
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tinai (GLP-1, GIP) ir kiti peptidiniai signalai, kurie lėtina maisto
slinkimą iš skrandžio, didina sotumo jausmą.

Riebalai
Dažniausi maiste esantys riebalai yra trigliceridai, kurie su
daryti iš riebalų rūgščių (RR) ir glicerolio. Riebalų virškinimas
prasideda burnoje ir skrandyje. Pagrindinis virškinimas vyksta
plonajame žarnyne, kur kasos lipazė baigia skaldyti kiekvieną
trigliceridą iki riebalų rūgščių ir glicerolio. Svarbų vaidmenį virš
kinant riebalus vaidina cholecistokininas, inkretinai (GLP-1, GIP)
ir kiti peptidiniai signalai, kurie lėtina skrandžio išsituštinimą,
skatina tulžies ir plonojo žarnyno ląstelių sekreciją.
1 lentelėje pateikiamos tarptautinės mitybos rekomendacijos
diabetu sergantiems asmenims.
• Nėra idealaus mitybos plano sergantiesiems cukriniu dia
betu.
• Tinkamas mitybos planas gali sumažinti glikuotą hemoglo
biną (HbA1c) 1,0–2,0 proc.
• Pagrindinis tikslas – sumažinti vartojamų kalorijų kiekį.
• Maistas turėtų būti subalansuotas, t. y. iš įvairių sudedamųjų
dalių (angliavandenių, riebalų, baltymų).
• Mityba turėtų būti reguliari, pvz., tris kartus per dieną pa
našiu laiku, ir nuolatinė (tokios pačios energinės vertės produktų).
• Angliavandenių kiekis per parą turi sudaryti apie
45–60 proc.
• Didelio glikemijos indekso angliavandeniai turėtų būti pa
keisti į mažo indekso (dėl geresnės glikemijos ir MTL kont
rolės bei mažesnės širdies ir kraujagyslių ligos rizikos).
• Mažo glikemijos indekso dieta gali sumažinti glikuotą he
moglobiną (HbA1c) 0,5 proc., be to, mažina atsparumą in
sulinui, gerina lipidų profilį (tikėtina dėl sumažėjusio anglia
vandenių virtimo trigliceridais), turi teigiamą poveikį kūno
svoriui (užtikrina sotumo jausmą).

1 lentelė. Mitybos rekomendacijos sergantiesiems diabetu (apibendrinta tarptautinė informacija)
Angliavandeniai

Baltymai

Riebalai

ADA
(2018)

Daržovės, vaisiai, ankštiniai augalai, viso grūdo produktai;
gausu skaidulų; mažo glikemijos indekso

15–20 proc. (20–30 proc.);
vengti angliavandenių su
dideliu baltymų kiekiu norint
sumažinti hipoglikemijos riziką

MNRR, PRR; omega-3 RR,
riešutai, sėklos

AACE/ACE
(2018)

Daržovės (neapdorotos), vaisiai, ankštiniai augalai;
20–35 g skaidulų, mažiau didelio glikemijos indekso

15–35 proc.

30 proc.: MNRR 15–20 proc.,
PRR 10 proc.; SRR < 7 proc.;
augalinis aliejus, riešutai, sėklos

Diabetes
Canada
(2018)

Turi sudaryti ≥ 45 proc. raciono;
60 proc., jei mažas glikemijos indeksas ir gausu skaidulų;
didelio glikemijos indekso keisti į mažo glikemijos indekso

15–20 proc.

MNRR ir PRR; SRR < 9 proc.

IDF T2DM
in Primary
Care

Gausu skaidulų, mažo glikemijos indekso

Joslin center 40 proc. raciono;
(2016)
20–35 g skaidulų, mažiau didelio glikemijos indekso

MNRR

20–30 proc.: žuvis, vištiena ir
kalakutiena be odelės, tofu,
ankštiniai augalai

15–35 proc.

MNRR – mononesočiosios riebalų rūgštys; PRR – polinesočiosios riebalų rūgštys; SRR – sočiosios riebalų rūgštys; RR – riebalų rūgštys.

• Rinktis produktus, turtingus skaidulų (20–50 g per parą), iš
kurių 30 proc. būtų tirpios (dėl geresnės glikemijos ir MTL
kontrolės bei mažesnės širdies ir kraujagyslių ligos rizikos).
• Produktai, gausūs skaidulų, prailgina skrandžio išsituštinimo
laiką ir pavėlina gliukozės pasisavinimą iš plonojo žarnyno,
taip mažina glikemiją po valgio (GPV).
• Rinktis daržoves ir vaisius (dėl geresnės glikemijos ir mažes
nės širdies ir kraujagyslių ligos rizikos), ankštinius augalus (dėl
geresnės glikemijos, teigiamo poveikio į sistolinį AKS ir kūno
svorį), riešutus (dėl geresnės glikemijos ir MTL kontrolės).
• Rinktis viso grūdo ir gausius skaidulų produktus.
• Baltymų kiekis per parą – apie 15–35 proc.
• Riebalų kiekis per parą – apie 30–35 proc.
• Vengti transriebalų rūgščių ir vartoti sumažintą kiekį SRR
(< 7–9 proc. bendros dienos kalorijų sumos), jas keičiant
augalinės kilmės PRR ir MNRR
• Alkoholio – moterims ne daugiau kaip vienas, vyrams du
alkoholio vienetai per dieną (vienas alkoholio vienetas yra
50 ml degtinės arba 120 ml vyno, arba 160 ml alaus).
Komentaras. Remiantis daugeliu pripažintų mitybos gairių
mažo glikeminio indekso ir skaidulomis gausi dieta yra rekomen
duojama tiek sergant I tipo cukriniu diabetu, tiek ir visose II tipo
cukrinio diabeto ligos stadijose: ankstyvoje (nustačius diagnozę)
ir vėlesnėse stadijose, kai skiriamas gydymas geriamaisiais glike
miją mažinančiais vaistas, inkretinų grupės leidžiamais vaistais
ar perėjus prie įvairių gydymo insulinu schemų. Ši dieta turi pa
našų poveikį kaip akarbozė (vaistas, neleidžiantis žarnyne pasi
savinti angliavandenių). Pacientams, kurie serga II tipo diabetu
ir vartoja akarbozę, gliukozė po valgio kraujyje didėja iš lėto ir
piką pasiekia apie 90 min. po valgio. Tai svarbu atsiminti, ren
kantis valgio metu vartojamą insuliną, ypač jei pacientas vartoja
žemo glikemijos indekso ir skaidulų gausią dietą.

Maisto medžiagų poveikis glikemijai po valgio (GPV) ir rekomendacijos, vartojant insuliną, valgiui (bolus insulinas): klinikinių tyrimų įrodymai (I tipo diabetu sergantys pacientai)

Angliavandeniai
Įtaka GPV tiesiogiai priklauso nuo vartojamų angliavandenių
glikemijos indekso. Aukšto glikemijos indekso angliavandenių
GPV profilis – staigus ir ankstyvas (per 15–30 min.). Žemo gli
keminio indekso angliavandenių GPV profilis – lėtas ir vėlyvas
(per 1–4 val.). Produktų, kuriuose gausu skaidulų, GPV profilis –
lėtas ir vėlyvas (per 90 min.).

Baltymai
Baltymai turi įtaką GPV. Baltymų poveikis į GPV stebimas
apie 100 min. po valgio. GPV profilis priklauso, ar baltymai yra
vartojami be angliavandenių, ar kartu su jais. Baltymai kartu su
angliavandeniais pasižymi daug didesniu poveikiu glikemijai
negu vien baltymai. Kai baltymai vartojami kartu su angliavan
deniais, gliukozės pasisavinimas iš plonojo žarnyno yra reikš
mingai sulėtėjęs, ir GPV pikas pasiekiamas po kelių valandų.
75–100 g baltymų didina glikemiją panašiai kaip 20 g anglia
vandenių, tačiau šis poveikis yra uždelstas.

Riebalai
Riebalai turi įtaką GPV. Jie prailgina skrandžio išsituštinimo
laiką ir vėlina gliukozės pasisavinimą iš plonojo žarnyno; GPV
pikas yra vėlesnis. Riebalai sąlygoja mažesnę GPV per pirmas
2–3 val. Maksimalus poveikis į GPV stebimas 3 val. po valgio.
35 g riebalų gali padidinti gliukozės kiekį kraujyje 2,3 mmol/l;
kai kuriais atvejais 50 g riebalų insulino poreikį gali padidinti
2 kartus.
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Rekomendacijos, vartojant insuliną, valgiui
2 lentelė. Valgio rekomendacijos, vartojant insuliną
Angliavandeniai

Baltymai

Riebalai

Didesnis insulino poreikis ankstyvuoju periodu
po valgio, kai yra vartojami aukšto glikemijos
indekso angliavandeniai.

Didesnis insulino poreikis vėlyvuoju periodu
po valgio, kai baltymai vartojami kartu su
angliavandeniais.

Didesnis insulino poreikis vėlyvuoju
periodu po valgio.

Didesnis insulino poreikis vėlyvuoju periodu
po valgio, kai yra vartojami žemo glikemijos
indekso angliavandeniai ir produktai gausūs
skaidulų.

Jei yra vartojamas tik baltyminis maistas (be
angliavandenių), reiktų spręsti dėl skirtingos
su maistu vartojamo insulino dozavimo
strategijos.

Didesnė hipoglikemijos rizika, jei per
didelė su maistu vartojamo insulino
dozė.

Bendra rekomendacija, vartojant insuliną, valgiui
Atsižvelgti į vartojamo maisto sudėtį ir pagal tai parinkti insulino dozę (remtis ne tik angliavandeniais).

Komentaras. Remiantis klinikinių tyrimų įrodymais, „maistui, turinčiam daug riebalų ir baltymų“, buvo reikalingas 65 proc. dides
nis valgio metu vartojamo insulino kiekis. Insulino dozės santykis, užtikrinant gerą glikemijos po valgio kontrolę: 30 proc. 2–4 val.
laikotarpiu po valgio, t. y. ankstyvuoju laikotarpiu po valgio insulino poreikis buvo reikšmingai mažesnis, o vėlyvuoju laikotarpiu
70 proc. dozės. Todėl, dozuojant valgio metu vartojamą insuliną, svarbu atminti, kad gali prireikti ne tik didesnės insulino dozės,
kai maisto sudėtyje yra baltymų ir riebalų, bet ir tai, kad insulino poreikis bus didesnis vėlesniu laikotarpiu po valgio, tikėtina, dėl
sulėtėjusio gliukozės pasisavinimo iš virškinamojo trakto (baltymų ir riebalų įtakos skrandžio ir žarnyno peristaltikai).

Ar galima numatyti sergančiųjų cukriniu
diabetu glikemiją po valgio?
Kaip rodo tyrimų duomenys, vartojant tokios pačios sudė
ties maistą, yra stebimas glikemijos po valgio variabilumas tiek
tarp skirtingų pacientų, tiek ir tam pačiam pacientui. Atliktas ty
rimas parodė didelį glikemijos skirtumą tarp skirtingų asmenų
valgant identišką maistą. Tai svarbu atminti, nes ir skirtingiems
diabetu sergantiems pacientams tokia pati maisto porcija gali
sąlygoti visiškai skirtingą glikemijos profilį po valgio. Tam pa
čiam diabetu sergančiam GPV taip pat gali skirtis, valgant tokį
pat maistą, nes veiksnių, turinčių įtaką gliukozės kiekiui kraujyje
yra virš 40. Veiksniai, kurie, kaip manoma, ypač svarbūs GPV,
yra pateikti lentelėje.

Veiksniai, turintys įtakos glikemijai po valgio
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Veiksniai, turintys įtakos glikemijai po
valgio

Glikemija
po valgio

Aukšto glikemijos indekso angliavandeniai

Staigi ir ankstyva

Žemo glikemijos indekso angliavandeniai

Lėta ir vėlyva

Maistas, gausus angliavandenių

Staigi, lėta ir vėlyva

Maistas, gausus skaidulų

Lėta ir vėlyva

Baltymai

Vėlyva

Riebalai

Vėlyva

Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje prieš valgį

Lėta

Sumažėjęs gliukozės kiekis kraujyje po valgio

Staigi

Gastroparezė

Lėta ir vėlyva

GLP-1 RA vartojimas

Lėta ir vėlyva

Nėštumas

Lėta ir vėlyva

I tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams (pagrindinė
ligos priežastis – kasos insulino sekrecijos stoka), esant gerai ligos
kontrolei ir jei nėra autonominės nervų sistemos komplikacijų
(gastroparezės), GPV, atsižvelgus į maisto sudėtį ir ją lemiančius
veiksnius, galima tiksliau numatyti negu II tipo diabetu sergan
tiems pacientams.
II tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų (vyrauja kelios
ligos priežastys: insulino sekrecijos stoka, padidėjęs gliukago
no aktyvumas, atsparumas insulinui, sumažėjusi žarnyno in
kretinų funkcija) GPV yra sunkiau prognozuoti, ypač vėlesnė
se ligos stadijose, kai liga yra pažengusi ir (ar) lydima komplikacijų.
Klinikinis tyrimas su II tipo cukriniu diabetu sergančiais pa
cientais, gydomais insulinu bazė bolus režimu, pabandė atsa
kyti, ar galima numatyti GPV (Diabetes Care. 2010 Sep; 33 (9):
1913–8).
Įdomu, kad didesnei daliai pacientų ryšys tarp angliavande
nių kiekio maiste ir GPV nebuvo nustatytas. GPV svarbią reikš
mę turėjo kiti veiksniai, tokie kaip baltymų ir riebalų vartoji
mas, antrinis maisto poveikis, glikemija prieš valgį, atsparumas
insulinui.
Komentaras. Daugelis veiksnių (maisto sudėtis, vartojami
vaistai, psichologiniai ir biologiniai veiksniai) turi įtakos glike
mijai po valgio. Norint kuo tiksliau numatyti glikemiją po val
gio, reiktų atsižvelgti ne tik į angliavandenių kiekį maiste, bet ir
į šiuos veiksnius.

Apgaulinga akių liga:
galite net neįtarti, kad sergate
Sparčiai ilgėjant gyvenimo trukmei, vis sudėtingiau tampa išsaugoti gerą
sveikatą, ypač jei kalbame apie akis. Vyresniame amžiuje ar sergant
autoimuninėmis ligomis padidėja tikimybė susirgti katarakta, geltonosios
dėmės ir tinklainės degeneracija. Kai kurių ligų simptomai aiškūs ir gydymas
pakankamai paprastas, tačiau viena iš jų – glaukoma – yra ypač klastinga.

G

laukoma – akių liga, priklausanti sudėtingiausių lėtinių ligų
kategorijai, kuria sergant būdingas susilpnėjęs regėjimas,
susiaurėjęs akiplotis, pakilęs akispūdis ir regos nervo atrofija. Ji
gali būti įgimta, kai akies audiniai nėra pakankamai išsivystę,
pirminė, kuri ištinka gyvenimo eigoje, ir antrinė, kuriai įtakos
turi įvairios traumos ar akių uždegimai.

Pirmieji simptomai nejuntami arba nežymūs
Anot akių klinikos „Lirema“ akių ligų gydytojos mikrochirur
gės Lilijos Socevičienės, ligos pradžioje žmogus nejaučia jokių
simptomų – nei skausmo, nei kad ima siaurėti akiplotis.
„Pagrindiniai glaukomos požymiai – yra susilpnėjęs regėji
mas ir padidėjęs akispūdis, tačiau ši liga gali progresuoti net ir
esant normaliam akispūdžiui, tada kalbame apie vadinamąją
normalaus akispūdžio glaukomą, kuri yra ypač sunkiai diagno
zuojama“, – teigia gydytoja.
Sergant cukriniu diabetu dažniausiai vystosi katarakta – lę
šio drumstis, lęšis keičia savo formą, užspaudžia akyje esančią
struktūrą – priekinį kameros kampą – ir sutrikdo akies skysčio
nutekėjimą. Didėjant akispūdžiui, spaudžiamos optinio ner
vo skaidulos ir prasideda nervo atrofija bei gilėja optinio nervo
įduba. Svyruojant cukraus kiekiui organizme, gali būti pažeis
tos smulkiosios kraujagyslės, dėl ko taip pat sutrinka priekinės
kameros skysčio nutekėjimas.
Įdomu tai, kad rudaakiams dažniau išsivysto glaukoma, nes
šiam akies pigmento tipui labiau pavyksta sutrikdyti priekinės
kameros skysčio tekėjimą.
Akies kraujagysles dengia ir lęšiuką laiko tarp rainelės ir gys
lainės esantis krumplynas. Prasidėjus jo ir rainelės uždegimui,
tarp pastarosios ir lęšiuko susidaro sąaugos, kurios daro įtaką
įprastinei vyzdžio reakcijai. Suskaudus akį, reikia nedelsti, nes
ankstyva diagnostika gali išgelbėti nuo tokių rainelės ir krump
lyno komplikacijų, kaip dėl uždegimo išsivysčiusios antrinės
glaukomos.
„Pasitaiko atvejų, kai pacientas kreipiasi dėl ant vyzdžio kraš
to matomų nupleiskanojusio baltymo mezginėlių, tada tikslinga
išsitirti širdį, nes tai gali signalizuoti širdies vožtuvo sutrikimus
arba eksfoliacinę glaukomą“, – pastebi mikrochirurgė.
Pati grėsmingiausia yra piktybinės glaukomos forma, kai li
gos kilmės priežastys ne visada aiškios, akies spaudimas kyla iki
40 mmHg ir daugiau, ir jei yra nebeefektyvus medikamentinis
gydymas, yra būtina chirurginė intervencija.

Akių klinikos „Lirema“ gydytoja L. Socevičienė

Prevencija – geriausias būdas apsisaugoti
Visiems, sulaukusiems daugiau nei 40-iems metų, yra reko
menduotina kartą per metus profilaktiškai pasimatuoti akių spau
dimą, o pastebėjus daugiau nei 20 mmHg padidėjusį akispūdį,
būtina kreiptis į oftalmologą ir išsamiai išsitirti.
Jei glaukoma jau diagnozuota, gali būti paskirtas ir medika
mentinis arba chirurginis jos gydymas.
„Šiuo metu pacientui skiriami medikamentiniai lašai, puikiai
kompensuojantys akies spaudimą. Jeigu gydytojas skiria daugiau
nei trijų rūšių lašus, tinkamiausia būtų kreiptis į specializuotą
akių ligų įstaigą ir pagalvoti apie terapiją lazeriu. Pasitaiko atve
jų, kai po kurio laiko lazerio terapija tampa neveiksminga, tada
oftalmologas skiria antiglaukominį chirurginį gydymą“, – teigia
L. Socevičienė.
Norint sėkmingai kovoti su glaukoma, reikėtų papildomai
atlikti ir optinės koherentinės tomografijos (OCT) tyrimą, ne tik
įvertinantį ragenos būklę, nustatantį regėjimo sutrikimo priežas
tis, bet ir aiškiai parodantį optinio nervo pakitimus. Be to, rei
kalinga ir akių dugno nuotrauka, ypač pacientams, sergantiems
diabetine retinopatija.
Anot gydytojos, pagal 2019 m. Higienos instituto duomenis,
net 76 proc. Lietuvos gyventojų gyvena apie 2 km nuo gydymo
įstaigų – toks atstumas yra ne kliūtis atvykti pasitikrinti, ypač, kai
laiku nediagnozuota glaukoma gali tapti aklumo priežastimi.
Vizitui pas oftalmologą galite registruotis telefonu
+370 615 9550 arba internetu www.lirema.lt/registracija/.
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Pakalbėkime
apie aterosklerozę
Aterosklerozė pirmiausia yra kraujagyslių liga.
Tai procesas, parodantis mūsų senėjimą, jo greitį.
Liga prasideda gana anksti, progresuoja lėtai.
Liaudies ji dar vadinama kraujagyslių „kalkėjimu“.

K

raujagyslių sienelių viduje esantis vidinis sluoksnis (endote
lis) pažeidžiamas struktūriškai, jis tampa pralaidus, nelygus,
trapus, sustorėjęs. Ši arterijų patologija pasireiškia gana anksty
vame amžiuje. Jau 25 metų sulaukusių žmonių kraujagyslėse
randami požymiai, vėliau lemiantys ankstyvas širdies ir krauja
gyslių ligas. Ilgą laiką nesiaurindama arterijų spindžio ji ilgam
išlieka besimptomė.
Reikia pripažinti, kad procesas beveik nepažeidžia venų.
Klinikiniai simptomai ir ligos požymiai pasireiškia, kai siaurė
jant arterijų spindžiui sutrinka į atitinkamus organus patenkan
čio kraujo tėkmė. Tada ir išsivysto širdies ar smegenų trombozė.
Labiausiai pažeistose vietose susidaro taip vadinamos ateroskle
rozinės plokštelės, kurios visai užkimšę kraujagyslių spindį ir su
kelia ūmias kraujagyslines komplikacijas.
Aterosklerozė – viena pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų
priežasčių. Europos šalyse šios ligos kasmet lemia daugiau kaip
4 milijonus mirčių.

Kas gi labiausiai turi įtakos šiam procesui?
Aterosklerozė yra daugelio veiksnių skatinama patologija. Čia
turi reikšmės ir šeimos genetika, ir aukštas arterinis spaudimas,
ir mažas fizinis aktyvumas, cukrinis diabetas, dislipidemija, taip
pat rūkymas, nutukimas, padidėjusi homocisteino koncentracija,
padidėjusi uždegimo žymenų koncentracija (C reaktyvaus balty
mo, interleukino, firinogeno koncentracija kraujyje).
Aterosklerozė taip pat yra ir poligeninė patologija, kurios atsira
dimą gali nulemti daugelio genų, lemiančių lipoproteinų apykaitą,
krešumą ir uždegimą, pokyčiai. Reikšminga ir aplinkos veiksnių
ir genų sąveika, lemianti genetinį imlumą aterosklerozei.
Aterosklerozei gali būti svarbios ir monogeninės ligos, paveldi
mos autonominių dominantiniu arba recesyviniu būdu, pvz., šei
mine hipercholterinemija (MTL receptoriaus geno mutacija).
Pagal lokalizaciją aterosklerozė pažeidžia vainikinių širdies
arterijų, aortos, jos stambiųjų šakų, taip pat smegenų, inkstų,
kojų, rečiau rankų arterijas.
Aterosklerozė ilgą laiką yra tik arterijos sienelės liga. Atsira
dus ryškesnių arterijos spindžio susiaurėjimų, prasideda audinių
išemija ir jos sukeliamos komplikacijos. Arterijai susiaurėjus iki
50 proc., audiniai per mažai aprūpinami krauju. 50–70 proc.
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spindžio susiaurėjimas jau vadinamas vidutiniu, o 75 proc. –
dideliu susiaurėjimu.
Ar iš karto pajuntame požymius, kai atsiranda tokių pakitimų?
Pasirodo, ne. Ilgą laiką situacija gelbsti atsiradusios kolateralės,
kurios ir kompensuoja pakitusią kraujotaką.
Aterosklerozės sukeliami sindromai yra šie: staigi koronarinė
mirtis, nebylioji išemija, stabili krūtines angina, nestabili krūtines
angina, miokardo infarktas, insultas, praeinantis smegenų išemijos
priepuolis, obliteruojanti kojų arterijų liga, pasaito arterijų kolika,
aortos lanko ir pilvinės aortos dalies aneurizma.
Pradinėmis stadijomis liga gali nerodyti jokių požymių. Kli
nikiniai požymiai, rodantys aukštą hipercholesterinemiją ir at
rosklerozės tikimybę, yra ragenos lankas, akių vokų ksantelaz
mos, odos ir plaštakų sausgyslių ksantomos, kartais randamos
jau ankstyvame amžiuje.
Aterosklerozę galime patvirtinti kai kuriais tyrimais: EKG,
rentgenograma, echokardiografija, endotelio tyrimais, miego
arterijų ultragarsiniu tyrimu ir kt. Intervencinių tyrimų metu (ko
ronarografijos) stebimi jau sukelti kraujagyslių pokyčiai (susiau
rėjimai), kurie yra toliau pažengusio proceso dalis.
Nereikia pamiršti ir kol kas rečiau taikomo vidukraujagys
linio tyrimo ultragarsu, kurio metu, įkišus daviklį į kraujagyslės
spindį, galima nustatyti atrosklerotinės plokštelės dydį. Tyrimas
yra sudėtingas, brangus, todėl atliekamas gana retai.
Svarbiausia aterosklerozės komplikacija išlieka aterosklero
tinės plokštelės plyšimas ir trombo susidarymas defekto vieto
je, kurį lydi angiospazmas, kliniškai pasireiškiantis kaip krūtinės
angina ar miokardo infarktas. Taip pat gali išsivystyti pasieninė
aortos trombozė. Susidarę trombai gali pereiti į inkstų, pasaito,
šlaunies arterijas ir sukelti šių organų išemiją.
Iš suirusios aterosklerozines plokštelės išsiskiria aterominės
masės, kurios gali taip pat embolizuoti į didžiojo kraujo apyta
kos rato arterijas.
Dėl aterosklerozės kraujagyslės praranda savo elastingumą,
todėl gali susidaryti aneurizmos, pilvinė aorta gali net plyšti.
Aterosklerozė, ypač esant aukštam arteriniam spaudimui, gali
būti aortos atsisluoksniavimo priežastis. Obliteruojanti galūnių
arterijų aterosklerozė vėlesnėse stadijose sukelia net pirštų ar
pėdos gangreną.
Daugelio pacientų ligos eiga labai skiriasi. Vieniems liga
progresuoja lėtai ir tęsiasi metų metus, ilgai nesukeldama jokių

ryškesnių klinikinių požymių, kitiems ji pasireiškia staiga, greitai
ir gali būti mirtinos išeities priežastimi.

Ar galime kaip nors savo pacientams padėti?
Tikrai taip. Yra du gydymo metodai – medikamentinis ir ne
medikamentinis.
Nemedikamentiniu būdu naudodamiesi turime įjungti visus
aterosklerozę skatinančius veiksnius ir juos koreguoti: AKS maži
nimas, svorio korekcija, bendro fizinio krūvio didinimas, glike
mijos kontrolė, streso mažinimas – visa tai užtikrina lėtesnį ate
rosklerozės pasireiškimą, vėlesnį požymių progresavimą.
Medikamentinis gydymas turi viena tikslą – koreguoti dislipi
demiją ir sumažinti MTL koncentraciją iki tikslinės.
Toliau reikia koreguoti DTL kiekį ir koreguoti
trigliceridų kiekį, jei jis per didelis.

card’ą – kaip tinkamus, kokybiškus, nebrangius, todėl priei
namus visiems pacientams. Tarp pacientų šie vaistai yra labai
populiarūs, nes pacientai, ilgai sėdėdami prie gydytojų kabi
netų, visada išsiaiškina, kas kokį vaistą geria, kokios jis kompa
nijos pagamintas, kiek kainuoja, kaip veikia, kada tinka, kada
ne ir t. t. Tačiau ilgi debatai dar vyksta gydytojo kabinete, nes
tarp žmonių labai gajūs mitai, kad šiais vaistais nuodijamos ke
penys. Neturime dar nė vieno paciento ir neturėsime, mirusio
nuo statinų vartojimo, tačiau reikia labai daug gydytojo kantry
bės, norint pralaužti ne itin giliai mąstančių pacientų suvokimo
stereotipus.

Kokie vaistai turi būti vartojami
siekiant šio tikslo?
Statinai – tai vaistai, dėl kurių
tiek ginčų kyla tarp pacientų ir
gydytojų, juos skiriant.
Šiuolaikinės masinės infor
macijos laikais kiekvienas jaučiasi
viską žinąs, ypač, kai tai susiję su
jo paties sveikata. Apie mediciną
postringaujančių yra daug, daugelis
atvirai ir visai nemokšiškai reiškia savo
nuomonę net gydytojui profesionalui, nes
sovietmečiu tautai įskiepyta nepagarba išsila
vinusiam žmogui gaji ir šiandien, keista, bet net tarp
jaunų žmonių. Todėl kartais pats statinų pavadinimas jau kelia
pacientams siaubą. Visai be reikalo – gydytojai, skirdami šiuos
vaistus, skiria juos atsakingai, niekada nesiekdami žalos pacientui
ir jo sveikatai, koreguoja dozę atitinkamais laiko tarpais ir patiks
lina vaistų tęsimo būtinybę, jei dislipidemija išlieka.

Kas yra šie vaistai?
Statinai yra fermento 3 hidroksi-3metilgliutaril kofermento A
reduktazės inhibitoriai. Kaip veikia šis mechanizmas? Slopinda
mi reduktazės aktyvumą, statinai mažina cholesterolio sintezę
kepenyse. Kepenų ląstelėse padaugėja MTL receptorių, iš krau
jo plazmos paimama daugiau MTL, todėl bendra cholesterolio
koncentracija kraujyje sumažėja. Pagrindinis gydymo statinais
tikslas yra sumažinti sergamumo miokardo infarktu, insultu, ne
stabilia krūtines angina.

Kitas labai svarbus klausimas: kokį statiną rinktis?
Yra įvairūs vaistai: atorvastatinas, simvastatinas, rosuvastati
nas, fluvastatinas. Dislipidemijai gydyti skiriami fibratai – fenofi
bratas, veikiant tiksliškai trigliceridus, kai vien statinų nepakanka.
Tarp statinų, kokybiškai mažinančių MTL, neturinčių ryš
kių šalutinių pokyčių, reikia paminėti Torvacard’ą, Rosuva

Didelei daliai pacientų statinai yra kompensuojami, taigi pa
cientai juos gali vartoti ilgai, užtikrindami savo sveikatos koky
bę, mažindami širdies ir kraujagyslių ligų kartojimosi galimybę.
Kas trys mėnesiai paciento kraujo tyrimai turi būti pakartoti, iš
naujo įvertintas dislipidemijos dydis, patikrinti kepenų fermen
tai – ALT, AST. Šie fermentai pirmiausia sureaguoja, jei kepeny
se vyksta pakenkimas. Vaistai nutraukiami, jei atsiranda alergijos
požymių, raumenų skausmas, dispepsijos požymių. Sunkesniais
atvejais pacientus konsultuoja gastroenterologai, patikslinantys
vaistų vartojimo dozes, trukmę ar pridėdami virškinimą paleng
vinančius komponentus.
Yra sudėtingų situacijų, kai pacientų kepenys yra toksiškai
pažeistos buvusių uždegiminių procesų (hepatito), o pacientui
gyvybiškai svarbu sumažinti dislipidemijos mastą. Tada į pagalbą
pasitelkiami natūralūs produktai. Yra žinomas iš Tibeto medici
nos atkeliavęs preparatas Padma. Reikia pripažinti, kad kartu su
labai griežta dieta ilgalaikis šio preparato vartojimas sumažina
kitų širdies ir kraujagyslių ligų grėsmę.

Kardiologė
Saulė Juozaitienė
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Diabeto mokykla –
gyvenimo mokykla
Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena (toliau – PDD). Visas pasaulis mini
šią datą – organizuoja įvairius renginius, atlieka gliukozės kiekio kraujyje
tyrimus. Lietuvoje diabeto klubai šią dieną pažymi susiburdami prie vaišių stalo,
pasikeisdami dovanėlėmis, pagal galimybes tirdami gliukozės kiekį kraujyje.

L

ietuvos diabeto asociacija (LDA) taip pat pažymėjo šią svarbią
dieną. Suvažiavime dalyvavo daugiau nei 280 svečių, buvo
atliekami tyrimai miesto gyventojams ir delegatams. Renginiuose,
kuriuose dalyvavau, vedžiau mokymus pagal Diuseldorfo (Vo
kietija) klinikų mokslininkų parengtą cukriniu diabetu segančiųjų
mokymo programą. Klausytojai naudingos informacijos galėjo
gauti iš įvairių vaizdo priemonių, pvz., kaip atpažinti maisto pro
duktų grupes ir angliavandenių vienetus, kokiais instrumentais
negalima prižiūrėti kojų. Vyko anketinė apklausa. Visi, kurie atsa
kė teisingai, dovanų gavo „Ungabeto“ tepalo indelį. Nuoširdžiai
dėkoju „Universiteto vaistinės“ vedėjai už dovanas.
Smagu, kad diabeto klubų nariai rūpinasi savo krašto žmonė
mis. Jie siekia ištirti kuo daugiau žmonių ir taip apsaugoti juos nuo
galimų diabeto ligos komplikacijų ir kt. Klubai ištyrė tūkstančius
gyventojų: Elektrėnų – 202, Jonavos „Ramunė“ – 101, Joniškio
„Viltis“ – 150, Marijampolės „Diabetikas ABC“ – 262, Mažeikių
„Spėka“ – 210, Pakruojo „Vita“ – 595, Panevėžio „Viltis“ – 100,
Plungės – 223, Radviliškio „Likimas“ – 369, Raseinių „Diabe
tas“ – 100, Šakių „Linelis“ – 534, Šiaulių krašto „Lemtis“ – 405,
Telšių „Dia Telšiai“ – 340, Vilkaviškio r. – 165. Nepaminėtų klu

Pasaulinė diabeto diena Švenčionyse. Trečia iš kairės J. Uleckienė
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bų tyrimų skaičius nesiekė 100 atvejų, bet jie taip pat verti dide
lės padėkos. Iš 50 klubų akcijoje dalyvavo daugiau nei pusė –
28. Džiugu, kad nuo 100 iki 600 tyrimų atliko net 15 klubų, o
13 klubų tyrimų skaičius nesiekė šimto.
Iš viso atlikti 4218 profilaktiniai tyrimai. Dešimtadalio, t. y.
apie 10 proc., asmenų gliukozė viršijo normos ribas. Net 63 proc.
žmonių, turinčių antsvorį, gliukozė buvo didesnė negu nustaty
ta norma. LDA prezidentė Vida Augustinienė ieško galimybių,
lėšų, kurios padėtų laiku nustatyti naujus susirgimus. Be to, be
galo svarbus sergančiųjų mokymas.
Cukriniu diabetu sergančiųjų mokymas – viena pagrindinių
programų. Beveik kiekvienas II tipo diabeto ligonis stokoja žinių,
kaip valdyti ligą. Jau daug metų atlieku gliukozės matavimo tyrimus
Arkikatedros bazilikos parapijos namuose (Tilto g. 1A, Vilnius). Be
galo smagu, kad apie šiuos tyrimus informacija dalijasi ir kunigas.
Diabetą valdyti padeda ir diabeto kontrolės dienynai, ku
riuos rekomenduojama pildyti nuolat. Atliekant standartizuo
tą 5–7 dienų matavimą, 7 kartus per parą matuojant gliukozės
kiekį kraujyje ir skaičiuojant suvalgytų angliavandenių vienetų
skaičių (1 AV = 15 g angliavandenių).

Maisto paskirstymas dienoje, proc.
Angliavandenių vienetais (AV) ir gramais (g)
1 AV = 15 g angliavandenių.
Pvz., 1500 kcal, iš kurių angliavandeniai sudarys 750 kcal:
4 = 187,5 :15 = ~13 AV.
Pusryčiai

20 proc.

3 AV

Priešpiečiai

10 proc.

1 AV

Pietūs

30 proc.

4 AV

Pavakariai

10 proc.

1 AV

Vakarienė

20 proc.

3 AV

Naktipiečiai

10 proc.

1 AV

Pavyzdžiui:
Juoda „Bočių“ duona, 100 g/213 kcal maistinė vertė: bal
tymų – 7,8 g, angliavandenių – 42,2 g, riebalų – 1,1 g, skaidu
linių medžiagų – 4,3 g.
„Piršlio“ duona, 100 g/178 kcal: baltymų – 6,5 g, angliavan
denių – 34,2 g, riebalų – 1,1 g.
„Sumuštinių duona“, 100 g /273 kcal: baltymų – 7,5 g, ang
liavandenių – 52,6 g, riebalų – 3,6 g.
„Naminis batonas“, 100 g/270 kcal: baltymų – 7,7 g, anglia
vandenių – 54,2 g, riebalų – 2,5 g.

Arkikatedros bazilikos parapijos namuose J. Uleckienė
tikrina gliukozės kiekį kraujyje

Pusryčiai

20 proc.

2 AV

Paros energijos poreikio apskaičiavimas

Priešpiečiai

10 proc.

1 AV

Pietūs

30 proc.

3 AV

1200 kcal
Galima apskaičiuoti maisto energetinę vertę (kcal) kilogramui kūno
masės, atsižvelgiant į kūno svorį ir darbo pobūdį:

Pavakariai

10 proc.

1 AV

Vakarienė

20 proc.

2 AV

Naktipiečiai

10 proc.

1 AV

1. Visiška ramybė

24 kcal/kg

2. Ramybė gulint lovoje

27 kcal/kg

3. Lengvas fizinis darbas

32–35 kcal/kg

4. Vidutinio sunkumo fizinis darbas

40 kcal/kg

5. Sunkus fizinis darbas

47 kcal/kg

50 proc. angliavandeniai

1 g – 4 kcal

17 proc. baltymai

1 g – 4 kcal

33 proc. riebalai

1 g – 9 kcal

Alkoholis

1 g – 7 kcal

Maisto paskirstymas per dieną, proc.
Angliavandenių vienetais (AV) ir gramais (g)
1 AV= 12–15 g angliavandenių.
Pvz.: 1200 kcal. iš kurių angliavandeniai sudarys 600 kcal.:
4 = 150 g : 15 = 10 AV.

Jeigu gydytojui parodysite pildomą dienyną, tikrai sulauksite
tinkamų patarimų ir tikslesnio gydymo. Labai svarbu, kad tarp
paciento ir mediko būtų aiškus ir reguliarus ryšys, kad gydymo
valdymo progresas būtų tinkamai įvertintas. Tai geriausiai atspin
di diabeto dienyno rezultatai.
Linkėčiau, kad visi organizuojami renginiai prasidėtų prak
tiniais ir teoriniais užsiėmimais. Būtina mokyti ir mokytis atpa
žinti maisto produktų grupes, skaičiuoti suvalgytus angliavande
nių vienetus. Sergantysis cukriniu diabetu gali valgyti viską – tik
turi žinoti, kaip reikia produktus keisti ir skaičiuoti. Pvz., vietoj
mišrainės galima suvalgyti torto gabaliuką. Pasenęs mitas, kad
negalima valgyti banano, bulves reikia mirkyti, o iš kruopų ga
lima valgyti tik grikius.
Kiekvienas ligonis stokoja žinių apie savikontrolę. Segančių
jų mokymas – visą gyvenimą trunkantis procesas. Nėra nieko,
ko cukriniu diabetu sergantis žmogus negalėtų padaryti – jis tik
turi žinoti, kaip.
Slaugytoja diabetologė
Juzefa Uleckienė
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Žinios iš klubų

Turime, kas mums padeda
Šiemet mūsų klubas švęs 28 metų sukaktį. Jį 1992 metais įkūrė
Kauno klinikų profesorius Juozas Steponas Danilevičius ir Kelmės
endokrinologas Vladas Stabrauskas (dabar jau abu iškeliavę Anapilin).
Klubą jie pavadino „Diabetas ABC“, nes jo reikėjo kaip abėcėlės...

I

ki klubo įkūrimo apie diabetą nebuvo kalbama. Šia liga su
sirgę žmonės ją labai slėpdavo, nebuvo jokios literatūros,
daugelis sergančiųjų nė nežinodavo apie savo ligą. Profesorius
J. S. Danilevičius tada atvėrė langą į Europą, pasaulį, atvėrė
akis žmonėms, prispaustiems šios ligos, metė iššūkį medikams
ir nutarė, kad reikia mokyti ligonį kovoti su savo liga, suprasti
ir kontroliuoti ją.
Tokia buvo pradžia.
Pirmoji klubo pirmininkė buvo Emilija Rudzevičienė. Deja,
po pusmečio einamų pareigų ji atsisakė, nes gyveno Tytuvėnuo
se, o tai sudarė keblumų atvykti į darbą. Jos vieton buvo išrink
ta Rasmutė Kriaučiūnienė (dabar Teišerskienė). O 1994 metais
klubo vadove buvo išrinkta Larisa Rarovskaja, kuri vadovavo
beveik iki savo mirties. Ją laikinai pavadavusi Vaida Filipavičie
nė dirbo neilgai. Ji taip pat iškeliavo Anapilin.
2018 metais pirmininku išrinko mane. Ir čia prasidėjo sun
kumai: nežinojimas tikrųjų pareigų, nesusigaudymas tarp dau
gybės popierių, pirmtakų nebaigtų ir neatliktų darbų aiškinima
sis ir tvarkymasis. Sunkiausia buvo tada, kai iš darbo išėjo bu
halterė. Prieš pat Naujuosius metus į dekretines atostogas išėjo
ir naujoji laikinai pavadavusi buhalterė. Taigi, nebeliko kam
tvarkyti buhalterijos.
Jau buvo prasidėjęs projektų ruošimas ateinantiems metams.
Teko kalbinti keletą buhalterių, bet visi atsisakė. Kilo pavojus,
kad mūsų klubas gali nustoti egzistavęs. Ir štai tada prisiminiau
nuo senų laikų pažįstamą Aldoną Kvintufelienę. Nors ji jau iš
ėjo į užtarnautą poilsį, tačiau, ko gero, dar nežino, kas yra tas
poilsis. Prieš tai daug metų dirbusi rajono savivaldybėje, tvar
kiusi socialinius reikalus, buvusi rajono tarybos narė. Dar klubo
vadove tebedirbant L. Rarovskajai, ji mūsų klube lankydavosi,
norėdama aptarti įvairius socialinės reabilitacijos klausimus.
Taip pat ji padėdavo organizuoti klubo narių išvykas. Larisa ją
vadindavo „mūsų Motinėle“, nors vėliau tie šilti santykiai kaž
kodėl atvėso.
Taigi Aldona sutiko padėti parengti projektą. Kai projektas
buvo parašytas ir tvirtinami jo vykdytojai, Aldonai buvo pa
siūlyta būti projekto vadove. Nors ir nelabai noriai, bet sutiko.
Pasiūlėme jai ir buhalterės pareigas. Taip A. Kvintufelienė tapo
mūsų klubo projektų vadove ir buhaltere.
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Kelmės diabeto klubo pirmininkas Vytautas Brakauskas ir
Aldona Kvintufelienė, projektų vadovė ir klubo buhalterė

Aš gerai prisimenu, kai Lietuva tapo nepriklausoma, daug
kas kalbėjo, kad pagaliau baigsis tas biurokratizmas ir popieriz
mas. O kas yra dabar? Turbūt popieriaus nebeturime kur dėti,
nes ir smulkiausioms įstaigėlėms, klubams yra siunčiamos šūsnys
raštų su įvairiausiais reikalavimais. Ir visų tų reikalų ir reikalavi
mų reikalus turi tvarkyti Aldona. Ir tvarkosi gerai, nors ir be jų
dar turi daugybę veiklų. Ji vėl išrinkta rajono savivaldybės tary
bos nare, kurioje yra Socialinių klausimų ir sveikatos komiteto
narė, neseniai išrinkta Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininke.
O kur dar kita visuomeninė veikla? Moteris dalyvauja Trečiojo
amžiaus universiteto veikloje, šoka tautinius šokius, gieda baž
nyčios chore, rūpinasi pažįstamais neįgaliaisiais ir kt. Taip, be
nuolatinio judėjimo, bendravimo su įvairiais žmonėmis, dažno
kų išvykų į pažintines turistines keliones Aldona negali gyventi!
Sėkmės ir geros sveikatos Tau, Aldona!

Kelmės diabeto klubo
„Diabetas ABC“ pirmininkas
Vytautas Brakauskas

Diabeto dienos minėjime atkreiptas
dėmesys į sergančiuosius šia liga
L

apkričio 13 d. Kelmės kultūros centre paminėta Pasaulinė
diabeto diena. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į šią ligą, jos pre
venciją ir kontrolę.
Rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis pasidžiaugė
Kelmės diabeto klubo „Diabetas ABC“ aktyvia veikla, pirmininko
Vytauto Brakausko darbu, linkėjo klubui sėkmės rūpinantis rajono
žmonėmis, gyvenančiais su šia nelengva sveikatos problema.
Renginio vedėja – projekto „Socialinės reabilitacijos paslau
gų neįgaliesiems bendruomenėje“ vadovė, rajono tarybos narė
Aldona Kvintufelienė apibūdino diabetą kaip didelę problemą,
pakeičiančią sergančiųjų ir jų artimųjų gyvenimą. Kalbėjo apie
vykdomą veiklą, projektus, apie savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus, Kelmės rajono savivaldybės vi
suomenės sveikatos biuro, Kelmės apylinkių seniūnijos seniū
no pagalbą.
Seimo nario padėjėja Janina Skeberdienė perdavė Seimo na
rio Juozo Rimkaus palinkėjimų žodžius ir dovaną.

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro di
rektorė Lina Balčiūnienė pristatė sergančiųjų diabetu situaciją
Kelmės rajone, kalbėjo apie prevencijos programas ir jų svarbą,
šeimą ir diabetą, ligos komplikacijas. Širdies ir kraujagyslių ir
cukrinio diabeto prevencijos programas šalyje geriausiai vykdo
Kelmės rajono, Šiaulių miesto ir Visagino savivaldybės. Kelmiš
kiai šioje srityje yra pirmieji.
Į Kelmę atvykusi Lietuvos diabeto asociacijos vicepreziden
tė Aldona Danylienė supažindino su statistiniais sergančiųjų
diabetu skaičiais pasaulyje ir mūsų šalyje. Tai viena didžiausių
XXI amžiaus negandų: 2017 m. duomenimis, diabetu serga 1 iš
11 pasaulio žmonių.
Renginio dalyviams koncertavo diabeto klubo ansamblis „Vil
tis“ (vadovas Justinas Kasparas) ir Kelmės neįgaliųjų ansamblis
„Svajonė“ (vadovė Genė Penikienė).

Parengta pagal Kelmės rajono
savivaldybės tinklalapio inf.

Pasaulinė diabeto diena Pakruojyje
Š

ventę surengė Pakruojo diabeto klubo „Vita“ pirmininkė
Ada Dobilienė ir klubo nariai. Pakalbėti apie cukrinio dia
beto ligą, pabendrauti ir paminėti Pasaulinę diabeto dieną pa
kruojiškiai ir svečiai rinkosi Pakruojo kultūros centre. Sveikatos
ir bendrystės linkėjo savivaldybės vadovai – renginyje dalyvavo
meras S. Margis, administracijos direktorė I. Gelažnikienė, savi
valdybės gydytoja V. Žuvininkienė, Socialinės rūpybos skyriaus
vedėja D. Rutkevičienė ir kt.
Pakruojo ligoninės direktorius V. Sudaris įteikė padėką A. Do

bilienei už rūpestį rajono žmonėmis, už kruopštų šviečiamąjį dar
bą, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. Pakruojo pirminės
sveikatos priežiūros centro direktorius A. Karmonas džiaugėsi
gražia klubo kaimynyste (klubas įsikūręs PSPC patalpose). Svei
kinimo žodžius tarė UAB „Medicus LT“ vadovas A. Kazlauskas,
gydytoja V. Kazlauskienė. Stiprybės, sveikatos visiems linkėjo
dekanas R. Čekavičius. Renginio metu pasveikini net 23 sukak
tuvininkai, kuriems dainavo Linkuvos kultūros centro Pašvitinio
moterų ansamblis, vadovaujamas D. Maižuvienės.

23

Šventinis laikotarpis
Plungės diabeto klube
Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubo nariai susitiko
šventinei vakarienei. Nuostabu, kai gražios akimirkos jau
tampa tradicija. Klubo nariai susitinka kartu pasidžiaugti ką
tik praėjusiomis šv. Kalėdomis ir su naujomis viltimis pasitinka
Naujus metus. Šiemet susirinko net apie 50 klubo narių.

G

yvename pasaulyje, kuris per daug skuba, todėl kiekvie
nas susitikimas ir laikas praleistas kartu toks brangus, dė
mesys vienas kitam ypatingas. Susitikimo metu skambant gyvai
muzikai, gardžiuojantis skania, sočia vakariene, visi linksmai
šnekučiavosi, šoko.
Su pilnu maišu dovanų aplankė ir Kalėdų senelis. Jis pasvei
kino 2019 metais jubiliejų šventusius klubo narius ir visiems
susirinkusiems įteikė skanių dovanų.
Už šio gražaus susitikimo įgyvendinimą Plungės diabeto
klubo nariai taria ačiū klubo pirmininkei Aldonai Danylienei ir
pagrindiam renginio rėmėjui Janui Petteriui Rasmussenui, UAB
„Norvetuva“ direktoriui.

Šventinės vakaronės tapo tradicija
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Širdingai dėkoja ir kitiems klubo rėmėjams: UAB „Kulių
prūdas“ direktorei Valerijai Alčauskienei, verslininkui Stasiui
Piepaliui bei garbingam svečiui, jo broliui Vytautui už muzikinę
dovaną, UAB „Vičiūnai ir partneriai“, A. Klišonio KF „Inesa“.
Norime visiems palinkėti: tegul mielos šypsenos, šviesios
mintys, laimė, sėkmė darbuose, jaukūs namai, mylintys žmo
nės, patikimi draugai, geri žodžiai, mažos ir didelės pergalės
tampa Jūsų kasdienybe 2020-aisiais!
Plungės diabeto klubo narė
Jurgita Neverdauskaitė-Perez

Šventės duotos tam,
kad išmoktume švęsti
kasdienybę

Vienam lašely atspindys
Tikėjimas, Meilė, Viltis
Už laimę artimą mylėt
Ieškoti, džiaugtis, nugalėt.
Vi t a l i j a P u o d ž i ū n i e n ė

Š

iais prasmingais žodžiais pradėta Pasaulinės diabeto die
nos paminėjimo šventė. Mažas kraujo lašelis... Kiek jame
baimės, nepasitikėjimo, vilties, susitaikymo su mintimis ir,
pagaliau – pralaimėjimas...
Nuo 1991 m. kasmet lapkričio 14-ąją minima Pasaulinė
diabeto diena. Ji minima per kanadiečio Frederiko Bantingo
gimtadienį. Jis kartu su Džonu Makleodu atrado būdą insu
linui gaminti. Frederiką Bantingą ieškoti vaistų nuo diabeto
paskatino jo vaikystės draugo mirtis nuo šios ligos. 1922 m.
Frederikas Bantingas pirmą kartą išgelbėjo diabetu sergantį
14-metį, suleisdamas jam insulino. 1923 m. jam už tai su
teikta Nobelio premija.
Sena išmintis teigia: žmogui šventės duotos tam, kad jis
išmoktų švęsti kasdienybę. Didžiulis būrys sergančiųjų, šeimos
narių, svečių rinkosi į Pasaulinės diabeto dienos minėjimo
šventę. Džiugu, kai dėmesį rodo rajono valdžia, partneriai,
rėmėjai. Už gražius palinkėjimus ir netikėtą dovaną esame
dėkingi rajono merui Antanui Čepononiui, Radviliškio rajono
technologių ir verslo mokyklos direktoriui Jonui Praviloniui,
Radviliškio ligoninės direktoriui Vaidui Smalinskui, Trečio
jo amžiaus universiteto vadovei Irenai Vaitkienei, Aklųjų ir
silpnaregių draugijos pirmininkei Janinai Aižinienei, Radvi
liškio visuomenės sveikatos biuro vadovei Skaidrei Armonie
nei, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų
centro direktorei Ritai Vilimaitei, VšĮ Šeduvos pirminės svei
katos priežiūros direktorei Aušrai Čiūdarienei, kolegei iš Pa
kruojo diabeto klubo – pirmininkei Adelei Dobilienei, firmos
„Roche“ atstovei Aurelijai Aleksienei, rėmėjams ir pagalbi
ninkams Pranui Balckui ir Algirdui Adomaičiui.
Ypač noriu padėkoti Radviliškio Švč. Mergelės Marijos
parapijos kunigui Edvardui Zeidotui už maldą ir palinkėji
mus. Šventės metu pagerbti klubo nariai jubiliatai, atšven
tę gražius jubiliejus. Padėkos įteiktos šiems klubo nariams
darbštuoliams: Olegui Aleinikovui, Eugenijui Cibulskiui,
Viktorui Giedrai, Kęstučiui Dauknai, Vitai Vaicekauskaitei.
Dėkoju klubo nariams, kurie prisėdėjo, rengiant šią šventę.
Nuoširdus ačiū ką tik susikūrusiam diabeto klubo moterų an
sambliui. Už padovanotas nuostabias dainas ir muziką esu
dėkinga Tyrulių pramogų ir šokių salės moterų kapelai ir jos
vadovei Vitalijai Lipskienei. Dėkoju šventės rėmėjams Felik
sui Šlėvei, Alfredui Juozapavičiui, Germinai Margaitienei ir
Vijolei Česienei. Šventė baigėsi, liko prisiminimai, dovanos,
palinkėjimai ir geros emocijos.

Laikraštis

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“
laikraščio 2020 metams!
Prenumerata priimama visuose Lietuvos pašto sky
riuose iki kiekvieno metų ketvirčio pirmo mėnesio 28 d.
Laikraščio indeksas 0016.
Jums reikia iškirpti čia pateiktą prenumeratos kvitą,
įrašyti duomenis, kam ir kokiu adresu užsakote laik
raštį, ir nunešus į pašto skyrių sumokėti. Vieno nume
rio kaina – 1,02 Eur su pašto pristatymu. Prenumerata
2020 metų trims ketvirčiams – 3,06 Eur, priimama iki
balandžio 28 d.
lietuvos diabeto asociacija

Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ pirmininkė
Aldona Januševičienė
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Individualizuotas II tipo
cukrinio diabeto gydymas
Higienos instituto 2018 m. duomenimis, Lietuvoje užregistruoti 109 162
cukriniu diabetu sergantys asmenys, t. y. vienas iš 29 vyrų ir viena iš 23 moterų
[1]. Gydytojus visame pasaulyje neramina tai, kad II tipo diabetas vienam iš
dviejų sergančiųjų nėra diagnozuotas, o sparčiai didėjantis nutukusių žmonių
skaičius atitinkamai didina ir sergančiųjų cukriniu diabetu skaičių.
Šiandien didžiausia naujovė, gydant II tipo diabetą, – individualus požiūris į pacientą ir siekis mažinti mirtingumą, komp
likacijų dažnį, pagerinti gyvenimo kokybę, sumažinti širdies ir
kraujagyslių ligų riziką, ne tik pasiekti gerus glikemijos rodiklius.
Reikia gydyti ne ligą bendrąja prasme, bet pacientą, atsižvelgiant
į jo ypatumus – amžių, svorį, judėjimo galimybes, širdies ir krau
jagyslių, inkstų ir kitas gretutines ligas.
Atsižvelgdami į tai, Amerikos ir Europos diabeto specialistai
kartu parengė gydymo rekomendacijas, kuriomis siekiama pa
gerinti II tipo cukriniu diabetu sergančiųjų priežiūrą [2].

Gera glikemijos kontrolė
Lietuvoje šiuo metu vertinant paciento glikemijos kontrolę
pagrindiniu kriterijumi laikomas glikuoto hemoglobino rodiklis.
Glikuotas hemoglobinas (toliau – HbA1c) – tai hemoglobino,
esančio eritrocituose glikuota forma, tai retrospektyvinis rodik
lis, atspindintis vidutinę gliukozės koncentraciją kraujyje per pa
skutines 8–12 savaičių [3].
Šiandien siektinas ilgalaikės glikemijos kontrolės kriterijus –
HbA1c turėtų būti mažesnis nei 7 proc., tačiau jis gali būti pa
renkamas individualiai, priklausomai nuo paciento amžiaus,
gretutinių ligų, cukrinio diabeto komplikacijų. Todėl individua
lizuoti tikslai gali svyruoti nuo 6,5 iki 8 proc.
Vis daugiau publikacijų kalba apie šio tyrimo ribotumą, nes
tyrimas nepadeda įvertinti glikemijos svyravimų paros laiko
tarpiu, hipoglikemijų ar hiperglikemijų dažnio [3]. Tobulėjant
diabeto technologijoms bei didėjant jų prieinamumui, atsiran
da naujų cukrinio diabeto kontrolės vertinimo galimybių. Šiuo
metu auksiniu standartu laikomas nuolatinis gliukozės stebėjimas, kuris padeda stebėti ir analizuoti glikemiją esamuoju laiku.
Šis metodas leidžia įvertinti laiko intervalą, išreikštą procentais,
kai glikemija neperžengia tikslinių ribų (TIR, angl. time in range)
[4]. Gera glikemijos kontrolė – kai apie 70 proc. matavimo ro
diklių yra tarp 3,9 ir 10 mmol/l. Tai atitinka HbA1c apie 7 proc.
(1 lentelė) [4, 5].
1 lentelė. Glikemijų kontrolės rekomendacijų santrauka
HbA1c

< 7 proc.*

Glikemija nevalgius

4,4–7,2 mmol/l*

1–2 val. po valgio

< 10,0 mmol/l*

*Atsižvelgiant į diabeto trukmę, amžių, gretutinius susirgimus, tikslai
gali būti individualizuoti.
Visais atvejais, kai glikemija neatitinka tikslų kelias dienas iš
eilės, reikalinga gydytojo endokrinologo konsultacija.
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Svoris
Antsvoris ir nutukimas yra vienas rimčiausių XXI a. visuo
menės sveikatos iššūkių Europos regione, kuriame per du pas
taruosius dešimtmečius nutukimo paplitimas išaugo tris kartus.
II tipo cukrinio diabeto rizika didėja esant antsvoriui bei nutu
kimui, ypač esant pilviniam nutukimui (kai vyrų liemens apim
tis didesnė nei 102 cm, o moterų didesnė nei 88 cm). Svorio
korekcija ženkliai pagerina glikemijos kontrolę, todėl paciento
mitybos korekcija ir fizinis aktyvumas yra ir liks vienas svarbiau
sių sėkmingo diabeto gydymo pagrindų. Kūno masės indekso
įvertinimas, liemens apimties matavimas privalomas visiems
sergantiesiems diabetu bent vieną kartą per metus. Pilvinis nu
tukimas siejamas taip pat su ženkliai padidėjusia rizika susirgti
širdies ir kraujagyslių ligomis. Net nežymus svorio sumažėjimas
5 proc. gali reikšmingai pagerinti glikemijos kontrolę, sumažin
ti kraujo spaudimą ir pagerinti lipidų profilį [6]. Nustatyta, kad
svorio sumažėjimas 5 kg koreguoja HbA1c lygį 0,5–1 proc., o
2–3 kg mažesnė kūno masė lemia 4,5 mmHg žemesnį sistolinį
ir 3–3,5 mmHg diastolinį kraujo spaudimą [6].

Širdies ir kraujagyslių ligos
Cukrinis diabetas širdies ir kraujagyslių ligų riziką didina
2–3 kartus. Siekiant sumažinti miokardo infarkto, insulto, šir
dies nepakankamumo ir širdies ir kraujagyslių mirtingumo rizi
ką, nepakanka užtikrinti vien gerus glikemijos rodiklius – svar
bu kontroliuoti arterinį kraujo spaudimą ir lipidų (cholesterolio)
koncentraciją kraujyje [2]. Cukrinio diabeto gydymo naujosios
rekomendacijos ir algoritmai yra pagrįsti tyrimų rezultatais, kurie
patvirtina, kad vienokie ar kitokie vaistų deriniai yra efektyvūs
ne tik mažinat glikemiją, bet ir mažinant širdies ir kraujagyslių
ligų riziką – tai miokardo infarkto, insulto, periferinių kraujagys
lių ligų, širdies nepakankamumo riziką. Nuolatinis kardiologo
ir endokrinologo bendradarbiavimas parenkant tinkamiausią
gydymą pagal vyraujančią širdies ir kraujagyslių ligą gali page
rinti ne tik paciento gyvenimo kokybę, bet ir ženkliai pailginti
paciento išgyvenamumą.

Lėtinė inkstų liga
Sergant cukriniu diabetu, vieną kartą per metus, o radus pa
kitimų ir dažniau, pacientai privalo būti tiriami dėl lėtinės inkstų
ligos – būtina atlikti kraujo ir šlapimo tyrimus. Šiuolaikiniai vais
tai nuo diabeto gali sulėtinti ligos progresavimą, nes pasižymi
inkstus tausojančiu ir apsaugančiu poveikiu. Tinkamas gydymas
parenkamas, atsižvelgiant į rezultatus.

Hipoglikemija
Kitas labai svarbus veiksnys, parenkant tinkamą cukrinio dia
beto gydymą, yra hipoglikemijų rizikos mažinimas. Hipoglike
mija laikoma tada, kai gliukozės kiekis kraujyje yra mažiau nei
3,9 mmol/l. Pagal sunkumo laipsnį šiuo metu yra išskiriami trys
hipoglikemijų lygiai (žr. 2 lentelę) [7].
2 lentelė. Hipoglikemijos klasifikacija [7].
Lygis Glikemijos kriterijai (apibūdinimas)
1

Glikemija < 3,9 mmol/l, bet ≥ 3,0 mmol/l

2

Glikemija < 3,0 mmol/l

3

Sunki hipoglikemija tada, kai sutrinka smegenų veikla
(dažnai siejama su sąmonės netekimu, reikalinga kito
žmogaus pagalba)

Dažnos hipoglikemijos greitina diabeto komplikacijų progre
savimą, didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką, gali sukelti ūmų
miokardo infarktą, vyresnio amžiaus žmonėms didina kognity
vinių funkcijų sutrikimus, demencijos riziką [8]. Hipoglikemija
vienas iš dažniausių vaistų nuo diabeto šalutinių poveikių, tačiau
yra vaistų, kurie saugūs (hipoglikemijų rizikos nedidina). Todėl,
jeigu glikemija dažnai būna žema, reikia nedelsiant kreiptis į gy
dytoją, kuris parinks tinkamiausią ir saugiausią gydymą.
Šiuo metu, kai turime tokį gliukozės kiekį mažinančių vaistų
pasirinkimą, gydant II tipo cukrinį diabetą, svarbu atkreipti dė
mesį ne tik į glikemiją mažinantį poveikį, paciento svorį, hipo

glikemijos riziką, bet ir į širdies ir kraujagyslių ligų riziką, širdies
nepakankamumo simptomus, lėtinės inkstų ligos anamnezę.
Gyd. endokrinologė Vilma Vežbavičienė,
Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Rėmėjas UAB „Novo Nordisk Pharma“
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Nauja nuolatinio
gliukozės kiekio
matavimo sistema
Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema S7 E a syS en se C GM –
naujas medicininės paskirties prietaisas sergantiesiems I ir II tipo
cukriniu diabetu. Apie šios sistemos privalumus ir skirtumus, lyginant
su įprastais gliukomačiais, kalbamės su UAB „Linus Medical“ rinkodaros
vadove Roma Uždanavičiene.

– Jūsų įmonė tiekia ypač aukštos kokybės medicininės
paskirties produktus, dažnai papildote esamą produktų
krepšelį naujais, inovatyviais produktais. Sergantieji
I ir II tipo diabetu galės naudotis nauja nuolatinio
gliukozės kiekio matavimo sistema S7 EasySense CGM.
Papasakokite, kokia tai sistema?
– Ambulatorinėmis sąlygomis su sistemos S7 EasySense CGM
pagalba galima nuolat matuoti gliukozės kiekį ir stebėti visus gliu
kozės kiekio pokyčius per parą. Pati sistema susideda iš trijų da
lių: gliukozės jutiklio, belaidžio siųstuvo ir Medtrum EasySense
mobiliosios programėlės išmaniajame telefone. Jutiklis matuoja
gliukozės kiekį tarpląsteliniame skystyje, siųstuvas siunčia infor
maciją apie gliukozės kiekį į išmanųjį įrenginį (pvz., mobilųjį te
lefoną, planšetę ar pan.), o mobilioji programėlė išmaniajame
įrenginyje, kuri prieš tai turi būti įkelta ir įdiegta jūsų išmaniajame
įrenginyje, rodo visus gliukozės kiekio pokyčius ir kitą informa
ciją, pvz., įspėjimus, statistiką. Gliukozės kiekio duomenys yra
atnaujinami kas 2 minutes ir atliekama 720 gliukozės kiekio ma
tavimų kasdien. Nustatymus, įspėjimų ribas galima redaguoti ir
keisti pagal individualius poreikius. Ši sistema skirta sergantiems
cukriniu diabetu asmenims nuo 2 metų ir vyresniems.
– Iš Jūsų pasakojimo supratau, kad tai visiškai naujos
technologijos išmanusis produktas, nepanašus į įprastus
jau naudojamus gliukomačius.
– Skirtumų, o kartu ir privalumų yra daug:
a) išvengiama skausmingų ir dažnų dūrių;
b) galima nuolat stebėti gliukozės kiekį;
c) apie gliukozės kiekio rizikingus pokyčius tuoj pat praneša
įdiegti sistemoje garsiniai signalai – aliarmai, todėl iš karto galima
taikyti savalaikį gydymą ir išvengti nemalonių pasekmių;
d) medikai arba artimieji gali nuotoliniu būdu stebėti sergan
čiojo gliukozės kiekio pokyčius.
– Paaiškinkite plačiau, kaip ši sistema tvirtinama prie
žmogaus kūno ir kaip ja naudotis?  
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– Pirmiausia reikia įdiegti išmaniajame įrenginyje (pvz., mobi
liajame telefone) mobiliąją programėlę Medtrum EasySense. Tada
pritvirtinti jutiklį prie odos. Pati procedūra neskausminga, nes ada
tėlė labai plona ir vienkartis dūris nejuntamas. Tada prie jutiklio
pritvirtinamas siųstuvas. Pats prietaisas yra mažas ir nejuntamas,
nevaržo judesių, nepastebimas po drabužiais. Galima maudytis
duše, plaukioti baseine ar vandenyje, sportuoti, keliauti.
– Vis dėlto įdomu, kas bus, jei judrus vaikas ar suaugęs
žmogus netyčia nuplėš nuo kūno šį prietaisą?
– Paprastai sistema gerai ir saugiai prisitvirtina ant kūno ir
retai kada nuplėšiama, tačiau jei taip atsitinka, būtina pakeisti
jutiklį nauju. Siųstuvo tokiu atveju keisti nereikia.
– Kiek laiko gali būti naudojamas jutiklis ir siųstuvas?
Kada juos reikia keisti?
– Jutiklis yra naudojamas iki 14 dienų ir tada reikia pakeisti
nauju. Siųstuvas veikia 90 dienų.
– Kol kas ši inovatyvi sistema nebus parduodama
vaistinėse. Kur žmogus galės ją įsigyti? Ar gydytojai jau
žino apie šią sistemą ir galės pacientams patarti?
– Sistemą S7 EasySense CGM galima įsigyti UAB „Linus Me
dical“ įmonės biure. Norėdami gauti daugiau informacijos, su
sisiekite su UAB „Linus Medical“ klientų aptarnavimo skyriumi:
Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, arba paskambinkite
telefonu 8 5 2690157, parašykite el. p. infoLT@linusmedical.
com. Internetinis puslapis www.cgm.lt. Nemokama pagalbos
linija 8 800 70001.
– Džiaugiamės, kad jau ir Lietuvoje sergantys cukriniu
diabetu žmonės galės patogiau kontroliuoti gliukozės
kiekio svyravimus, laiku taikyti tinkamą gydymą ir
išvengti hipoglikemijos ar hiperglikemijos šuolių, išvengti
nereikalingo streso, susijusio su gliukozės kontrole.

Identifikavimo apyrankė
Pranešame, kad diabetu sergantys žmonės gali įsigyti
identifikavimo apyrankę. Nelaimės atveju, pvz., ištikus hi
poglikemijai, ji padės šalia esantiems, taip pat medikams
greičiau nustatyti, kad žmogus serga cukriniu diabetu.
Apyrankėje išgraviruotas ženklelis „dia“, taip pat sergan
čiojo vardas, pavardė, telefonas, kuriuo reikėtų pranešti
apie žmogaus būklę; nurodomi jo vaistai – insulinas ar
tabletės.
Apyrankių (pasidabruotų, paauksuotų, sidabrinių ar
auksinių), pagal pageidavimą ir finansines galimybes,
galima užsisakyti adresu:

paskelbti rajono greitosios medicinos pagalbos, policijos
darbuotojams ir visai bendruomenei.
Lietuvos diabeto asociacija

UAB „Alpera“
Titnago g. 10, LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 2311667, tel./faks. (8 5) 2455012
Mob. 8 687 16182

Diabeto klubų, bendrijų, draugijų vadovai kviečia
mi apie šią galimybę informuoti savo miesto ir rajono
sergančiuosius, taip pat padėti gauti apyrankes pa
geidaujantiesiems. Apie apyrankės reikšmę reikėtų
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Kaip dažnai keičiate
insulino švirkštiklio adatą?
Insupen

adatos:

• Mažiau skausmo*
• Tinka visiems

Lietuvoje registruotų
insulinų švirkštikliams**

1 adata = 1 injekcija

1. Insupen COMPATIBILITY BETWEEN PEN-NEEDLE AND NEEDLE INJECTION SYSTEM 23 11 2018.
2. JuniorSTAR® CCDM v.4 2017 07 27.

Atstovas Lietuvoje:

UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA,
A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius
Tel. +370 5 275 5224

** Nepriklausomai nuo Gamintojo [1] bei yra patvirtintos naudojimui,
jeigu insulinas leidžiamas JuniorSTAR® švirkštikliu [2].

Gamintojas:

ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO), Italija
Tel. +39 031 382 111
Faks. +39 031 382 400

www.picsolution.com

* Indolor Technology™ – mažiau skausminga technologija. Insupen priklauso A tipui – EN ISO
11608-2:2012. Tinka su šių gamintojų švirkštimo priemonėmis: AMYLIN, BERLIN CHEMIE, BIOTON,
BD, ELI LILLY, TONGHUA DONGBAO, OWEN MUMFORD, YPSOMED, MYLAN, NOVO NORDISK,
SANOFI (konkrečių švirkštiklių pavadinimai nurodyti ant pakuotės). Sterili, jei nepažeista adatos
pakuotė. Po kiekvienos injekcijos nuimti nuo švirkštimo priemonės ir išmesti. Utilizuojant laikytis
šalies reikalavimų. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje toliau nuo cheminių medžiagų. Vienkartinė
priemonė (vienam pacientui). Draudžiama vartoti pakartotinai: gali sąlygoti infekciją ir neveikti.
Plona adatos sienelė. Platesnis adatos vidinis spindis užtikrina geresnę srovę ir mažina laiko ir
pastangų sąnaudas, reikalingas injekcijai. Atsiminkite, kad kiekviena injekcija atliekama su nauja
adata. Be latekso.

Daugiau informacijos rasite

www.diabetokontrole.lt
SALT.DIA.19.10.0291 | Patvirtinimo data: 2019 m. spalio mėn. | Reklamos teksto parengimo data: 2019 m. spalio mėn.

Specialists in self care.

Sveikiname!

Kartais reikia pabūti vienam, kad susivoktum savyje,
Kartais reikia pasėdėti kopose stebint žvaigždes,
Kartais privalai šypsotis, kai ašaros skruostais teka,
Kartais reikia įveikti tai, kas neįmanoma...
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