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Krizės, pandemijos valdymo metodika yra neracionali. 
Prielaida, kad saviizoliacija numarins virusą ir jis tiesiog iš-
garuos, yra absoliučiai neapgalvota. Virusų neįmanoma pra-
laukti, jie puls visada. Visą epidemijos valdymą į savo rankas 
sutelkę valstiečiai mąsto savaip: greitai turėsime dievukų, kurių 
nebus galima kritikuoti, kas išdrįs – mokės didžiules baudas, 
gal net į kalėjimą sės. Bus tvarka. 

Saviizoliacija – lengviausias variantas plaukti pasroviui: 
kam reikalinga keliolikos įvairių sričių specialistų, ekspertų 
grupė, kuri modeliuotų ne tik dabarties, bet ir ateities grėsmes, 
ieškotų sprendimų? Be jų sveikatos politika, sveikatos priežiū-
ros sistema yra akla ir bejėgė. Ne tik krizių, epidemijų metu, 
bet ir kasdien, kiek gyvename. Politikos vadovai, būdami ko-
ronaviruso įkaitai, yra pavojingi. 

Tik nesakykite, kad koronavirusas naujas, nepažintas, 
niekas nežino, kaip jį įveikti. Kai sveikatos sistema valstybė-
je nenuosekli ir planuojama atsitiktinai, bet kokios pande-
mijos, esamos ar būsimos, bus naujos, netikėtos, o atsiradę 
nauji dievukai prie televizorių ekranų porins, ką visuomenė 
turi daryti. Šiuo metu visas valdančiųjų dėmesys koncen-
truojamas į vieną infekcinę ligą COVID-19, bet pamiršta-
mi kiti pacientai, sergantys įvairiomis sunkiomis lėtinėmis  
ligomis. 

Yra tokių profesijų, kurios atsakingos už visuomenės, vals-
tybės gyvavimą, reikia remti jas ir jomis rūpintis, bet nesi-

muliuoti politikos, nedumti akių ir visų nekvailinti per televi-
zorių ekranus. Tokia hipnozė negydo ir netelkia. Juk ką beda-
rytų, beplanuotų – išeina šnipštas. Nieko nėra konstruktyvaus, 
yra bendri žodžiai: organizuoti, dalyvauti, sudaryti, sukaupti, 
patikrinti, įvertinti... Katastrofa, kas mums iš to? Kas mokės pa-
šalpas tūkstančiams bedarbių. Ką jie valgys? Eis vogti ir žudyti?

Tuo tarpu gydytojai neturi jausti nuovargio ir yra priversti 
blaškytis per kelis darbus, kad galėtų bent minimaliai patenkinti 
savo šeimos poreikius. Trūksta gydytojų? O kiek jų emigravo? 
Kas bus, kai susirgs ir iškankinti nuovargio pasilikę gydytojai 
iškris iš rikiuotės? Daromas akivaizdus nusikaltimas žmoniš-
kumui, o mūsų šalyje vis sprendžiama ir diskutuojama, kaip 
organizuoti sveikatos priežiūrą, kaip tvarkytis su tais gydyto-
jais, kurie vis nepatenkinti? 

Gydytojų, žmonių žeminimas yra svetimas Vakarų kultūrai. 
Iš kokios baudžiavos atėjo šis reiškinys? Matyt, valstiečiai kaž-
kur iškasė ir paleido į pasaulį naują koronaviruso atmainą.

Kas atsitiks, kai koronavirusas bus sustabdytas, daugybę 
žmonių paaukojus mirčiai? Vėl tas pats, niekas nepasikeis, 
vėl skambės: organizuoti, dalyvauti, sudaryti, sukaupti, pa
tikrinti, įvertinti... Kas modeliuos ateitį? Nėra kam. Arba ne-
leis to daryti.

Pandemijos 
pamokos

Koronavirusas, cukrinis diabetas, širdies ir 
kraujagyslių ligos – sveikatos politikos ir visuomenės 
sveikatos priežiūros lakmuso popierėlis.
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Skaičiuojama, kiek numirė žmonių, turinčių COVID-19 
diag nozę. Bet visai pamirštama, kad mirtys, pvz., nuo širdies 
ir kraujagyslių ligų Lietuvoje sudaro pusę visų registruotų mir-
čių. Taip pat žinoma, kad COVID-19 labiausiai ir pažeidžia 
žmones, sergančius širdies ir kraujagyslių bei kitomis lėtinė-
mis ligomis. Tačiau ar šie žmonės per karantiną gauna savalai-
kę pagalbą, kai nėra galimybės laiku patekti pas specialistus, 
net ir sulaukus savo eilės po kelių mėnesių, tuo labiau visai 
neaišku, kada vėl ta eilė ateis. Taip pat sudėtinga išsikviesti 
ir greitąją medicinos pagalbą, juk patyrus infarktą kiekviena 
uždelsta minutė kainuoja gyvybę. Todėl žmonės, negalintys 
laiku patekti į gydymo įstaigas dėl ūmių širdies ligų, papras-
čiausiai miršta namuose ir tikriausiai nebepatenka į mirčių 
nuo širdies ligų apskaitą. 

Kodėl iki pat šiol neatsižvelgiama į Lietuvos diabeto aso-
ciacijos reikalavimus sukurti ir įgyvendinti Nacionalinę cukri-
nio diabeto prevencijos, gydymo ir kontrolės programą? Kokį 
neigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai ir sergančiųjų cukriniu 
diabetu gyvenimo kokybei daro toks valdininkų abejingumas? 
Ar kas nors tai skaičiuoja? Tikriausiai ne, nes šiandien svarbiau-
sia, kad visi būtų gydomi pigiausiais vaistais, o kas bus rytoj, 
po dešimties metų niekam nerūpi. Jei nori gyventi kokybišką 
ir visavertį gyvenimą, vaistus privalai pirkti už visą kainą, nors 
visą gyvenimą moki mokesčius į Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo biudžetą.  

Prieš metus į Lietuvos Respublikos Seime organizuotą dis-
kusiją su Seimo nariais, Lietuvos diabeto asociacijos, Tarptau-
tinės diabeto federacijos Europos regiono, Lietuvos endokrino-
logų ir Lietuvos hipertenzijos draugijų vadovais nei Vyriausy-
bė, nei Sveikatos apsaugos ministerija, nei Valstybinė ligonių 
kasa nedelegavo sprendimus priimančių atstovų. Į diskusijos 
dalyvių ir Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono 
valdybos narių pasirašytą bendrą Kreipimąsi į visas valdžios 
institucijas gautas tik formalus Sveikatos apsaugos ministerijos 
atsakymas. Kiti net nereagavo. 

Iki šiol nepatvirtintas atnaujintas Cukrinio diabeto ambula-
torinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašas. 
Gydytojai turi vadovautis nuo 2012 m. galiojančiu tvarkos apra-
šu. Apie Nacionalinę cukrinio diabeto prevencijos, gydymo ir 
kontrolės programą nenorima net girdėti. Nacionalinis diabeto 
planas lemtų veiksmingesnį ir darnesnį cukrinio diabeto pre-
vencijos ir kontrolės įgyvendinimą Lietuvoje. Geros praktikos 
pavyzdžiai, pvz., Suomijoje, jau seniai tai patvirtina. 

Jungtinės Tautos 2006 m. gruodžio 20 d. Generalinė-
je Asamblėjoje priėmė Rezoliuciją 61/225, kuria pripažino, 
kad cukrinis diabetas yra „lėtinė, sunki ir brangiai kainuo-
janti liga, sukelianti sunkias komplikacijas, kurios daro įvai-
rią žalą žmonėms, valstybėms narėms ir visam pasauliui, yra 
grėsmingas iššūkis, trukdantis įgyvendinti tarptautinius, tai-
gi ir Tūkstantmečio plėtros, tikslus.“ Jungtinės Tautos nutarė 
lapkričio 14-ąją, dabartinę Pasaulinę diabeto dieną, skelbti 
ir Jungtinių Tautų diena ir ją švenčia kasmet nuo 2007 metų.

Pasaulinę diabeto dieną kviečiamos minėti visos valstybės 

narės, įvairios tarptautinės organizacijos, tokios kaip pilieti-
niai susivienijimai, taip pat nevyriausybinės organizacijos ir 
privatus sektorius. Raginama skleisti žinias apie cukrinį dia-
betą, jo komplikacijas, prevenciją ir kontrolę, taip pat šviesti 
visuomenę, mokyti, skleisti informaciją per įvairias žiniasklai-
dos priemones. 

Jungtinės Tautos ragina valstybes nares aktyvinti nacionali-
nę diabeto prevencijos, gydymo ir priežiūros politiką, nuosek-
liai tobulinti sveikatos priežiūros sistemą, atsižvelgiant į susi-
tartus tarptautinius, taigi ir Tūkstantmečio, plėtros tikslus. Be 
viso to, reikalaujama, kad Generalinis Sekretoriatas atkreiptų 
visų valstybių narių ir Jungtinių Tautų sistemos organizacijų 
dėmesį į šią nepaprastai svarbią Rezoliuciją. 

Pastaraisiais metais Pasaulio sveikatos organizacija ir Jungti-
nės Tautos nustatė pasaulinius tikslus, siekdamos skatinti veiks-
mus, kuriais būtina pagerinti priežiūrą ir sustiprinti sveikatos 
priežiūros sistemas. Šie veiksmai apima neužkrečiamųjų ligų, 
įskaitant diabetą, ankstyvų mirčių sumažinimą 30 %, naciona-
linių diabeto planų sudarymą ir visuotinės sveikatos priežiū-
ros pasiekiamumą iki 2030 m. Tai svarbūs žingsniai, siekiant 
užtikrinti prieinamą aukštos kokybės sveikatos priežiūrą ir su-
švelninti finansinę katastrofą beveik 580 mln. žmonių, kurie 
2030 m. sirgs diabetu. Būtini skubūs nacionaliniai veiksmai, 
siekiant pagerinti II tipo diabetu sergančiųjų prevenciją ir visų 
tipų diabeto valdymą. Vyriausybės turi parengti tokią sveikatos 
politiką, kad būtų užtikrinta geriausia diabetu sergančių žmonių 
priežiūra ir gyvenimo kokybė. Tarptautinės diabeto federacijos 
9-ajame diabeto atlase, išleistame 2019 m., pažymima, kad 
nuo pirmojo leidinio pasirodymo 2000 m. I ir II tipo diabetu 
sergančiųjų ir nediagnozuotų atvejų skaičius 20–79 m. žmo-
nių grupėje padidėjo nuo 151 mln. (4,6 % tuo metu pasaulio 
gyventojų) iki 463 mln. (9,3 %) 2019 m. Nesiėmus veiksmų 
pandemijai įveikti, numatoma, kad 2030 m. cukriniu diabetu 
sirgs 578 mln. žmonių (10,2 % gyventojų). Šis skaičius išaugs 
iki stulbinamų 700 mln. (10,9 %) 2045 m. 

Pasaulyje 2019 m. nuo diabeto mirė 4,2 mln. gyventojų. 
Skaičiuojama, kad išlaidos diabetui gydyti sudarė 760 mili-
jardų JAV dolerių. Jei nieko nedarysime, 2045 m. jos sieks 
845 milijardus JAV dolerių. Skaičiuojama, kad 1,1 mln. vaikų 
ir paauglių iki 20 m. serga I tipo diabetu. 

Be to, skaičiuojama, kad 2019 m. 15,8 % (20,4 mln.) gyvų 
gimusių kūdikių yra paveikti hiperglikemijos nėštumo metu. 
2019 m. Lietuvoje 20–79 m. grupėje diabetas buvo diagno-
zuotas 114,3 tūkst. (5,4 %) gyventojų, nediagnozuotų atvejų – 
41,5 tūkst. 2019 m. mirė 1,34 tūkst. 20–79 m. žmonių. 

Būtina stabdyti ne tik COVID-19, bet ir cukrinio diabeto 
pandemiją, kad kuo mažiau diabetu sergančių žmonių patir-
tų nereikalingų kančių ir ankstyvų mirčių, o mūsų valstybės 
biudžeto neištiktų katastrofa dėl neatsakingų valdininkų abe-
jingumo.

Vida Augustinienė 
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
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Brangūs skai ty to jai!

Vi da Au gus ti nie nė

Užklupusi epidemija tarsi nustūmė šalin visa, kuo gy
venome ir rūpinomės, nes akis akin atsidūrėme prieš mir
tiną, nepažintą pavojų, atsirado daug nebūdingo ir ne
įprasto elgesio normų, kurių laikytis yra privalu. O tai, 
kas privalu, yra ir sunku, nes reikia save gerai suvaržyti, 
ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, dėl pajėgios valstybės iš
likimo. Tikiuosi, jūs saugojate save kaip įmanydami, nes 
sergantieji diabetu ir taip žino, kad tinkamos ligos priežiū
ros nepaisymas baigiasi mirtimi. Antikos išminčius Sokra
tas yra pasakęs, kad sveikata yra dar ne viskas, tačiau be 
sveikatos nėra nieko. 

Nors diabetas dar dažnai vadinamas gyvenimo būdo 
liga, tačiau šios neinfekcinės lėtinės ligos plitimas yra pa
siekęs pandemijos lygį. Jei 2000 m. 20–79 metų amžiaus 
žmonių grupėje buvo skaičiuojama, kad diabetu sirgo 
151 mln. pasaulio gyventojų, tai 2019 m. šis skaičius iš
augo 3 kartus ir siekia 463 mln. Jeigu nieko nedarysime, 
2045 m. sirgs 700 mln. žmonių. Ypač neramina tai, kad 
dar kas ant ram žmogui, sergančiam diabetu, ši liga yra ne
diagnozuota. 2019 m. tokių žmonių pasaulyje skaičiuo
jama 231,9 mln. Nors liga sukelia ankstyvas mirtis, o jos 
komplikacijos blogina gyvenimo kokybę, cukrinis diabetas 
veikia ne tik bet kurios šalies sveikatos sistemą, bet ir visą 
ekonomiką. Cukrinis diabetas didina ir sergančiųjų išlai
das. Šios ligos apimtas pasaulis su moderniomis technolo
gijomis kasdien prilygsta ekstremaliai situacijai. Tik ji tarsi 
nematoma – visur vaikštome laisvai, be kaukių, keliauja
me, skraidome, namie nesėdime, niekas labai nesiskubi
na spręsti sergančiųjų problemų ir kaip suvaldyti diabeto 
pandemijos cik lą. Pacientai vis dar yra užribyje, tarp val
džios institucijų, regis, neegzistuoja racionali diskusija ir 
ekspertize pagrįsta sveikatos politika. Nors Lietuvos diabe

to asociacija dirba trisdešimt metų, seniai yra tapusi viena 
didžiausių visuomeninių organizacijų respublikoje, tačiau 
dabar esu nuolat į šalį pastumiamoji, kad tik netrukdyčiau 
politikos tarnautojams būti geriausiai nusimanančiais, ko 
reikia pacientams, ir taip tvarkytis su mūsų gyvenimu. Dia
betas – ne koronavirusas, bet liga kurios komplikacijos la
bai pavojingos. Nuo jų mirštama lėtai. Vien 2019 metais 
nuo diabeto komplikacijų pasaulyje mirė 4,2 mln. žmo
nių. Prie to lėto vyksmo tarsi priprantama. Tačiau pacientai 
priprasti negali, jų gyvenimas skaičiuojamas valandomis, 
dienomis, mėnesiais...

Koronaviruso pandemija praeis, bus išrasti vaistai, skie
pai, pamažu užaugs nauja karta ir užims žmonių praretėju
sias gretas. O diabetas visada liks, jei nebus aiškaus plano, 
racionalaus vertinimo, kaip suvaldyti tokią ekstremaliąją 
situaciją. Diabetu sergančiųjų skaičių palyginus su koro
navirusu sergančiųjų matoma, kad diabetas yra didesnė 
grėsmė, o šis virusas yra tik paskutinis lašas asmenims, ser
gantiems lėtinėmis ligomis. Todėl, kovojant su COVID19 
epidemija, visų pirma reikia gerinti sveikatos apsaugą bei 
nepamiršti rūpintis jau esamais lėtinėmis ligomis sergan
čiais pacientais, šviesti visuomenę aktyviai, kad ji daugiau 
rūpintųsi savo sveikata ir nesusirgtų diabetu ar kitomis ne
infekcinėmis ligomis. Būkime budrūs ir atsakingi ne tik už 
save, bet ir už artimuosius, savo valstybę.

Gražaus ir spalvingo gyvenimo!
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gesnė. Lilly mokė, kaip ryte atsikėlus vonioje reikia masažuoti, 
plekšnoti šlapia ranka visą kūną ir tai daryti kol nepabos, bent 
jau 30 minučių. Ji buvo neabejinga Lietuvos jaunimui, sergan-
čiam cukriniu diabetu, vežė labdarą, savikontrolės juosteles, 
vienkartinius švirkštus ir kt. Davė daug patarimų, nes šia liga 
susirgo vos 3 metukų anūkėlė. Viešniai labai rūpėjo jaunuo-
lių likimas.

Be galo svarbu pildyti diabeto dienyną, skaičiuoti anglia-
vandenių vienetus: 1 AV = 15 g angliavandenių, pavyzdžiui, 
iš viso 10 AV per parą galima paskirstyti taip (jeigu tiek per 
mažai, AV skaičių galima padidinti, bet turite patys nusistatyti, 
kiek reikia; svarbu, kad glikemija butų lygi, nedidėtų svoris ir 
nejaustumėte alkio):
• pusryčiams  20 % = 2 AV (dvi riekutės duonos);
• priešpiečiams 10 % = 1 AV (vienas obuolys);
• pietums  30 % = 3 AV (dvi bulvės, 1 riekė duonos);
• pavakariams  10 % = 1 AV (pusė banano);
• vakarienei  20 % = 2 AV (du šaukštai grikių košės);
• naktipiečiams 10 % = 1 AV (stiklinė kefyro ar pieno arba 

kita pusė banano).

Koronavirusas pakeitė gyvenimą. Turime galimybę 
labiau pažinti save, pamąstyti, atsiskyrus nuo 
bendruomenės ir artimųjų pabūti su savimi, suprasti 
savo mintis, pajausti kūną. Atsikėlus ryte pažvelgti į 
veidrodį, į savo kūno linijas, dažniau sekti gliukozės 
kiekį kraujyje, skaičiuoti angliavandenių vienetus ir 
žymėti juos dienyne. Galime pagal gliukozės kiekio 
kraujyje rodiklius savarankiškai rinktis insulino 
dozę ar tabletes, maisto kiekį ir tai, kaip elgtis, 
keičiantis fiziniam krūviui. 

Mokslininkai įrodė, kad vien gydymas insulinu arba table-
tėmis be savikontrolės nebus veiksmingas. Komplikacijos – ne-
pagydomos, jų reikia išvengti.

Prisimenu ponią Lilly Karn, 1995 metais atvykusią iš Vo-
kietijos į vaikų ir jaunuolių stovyklą „Saulės vaikai“. Viešnia 
stovyklautojams pasakojo, kad avalynė turi būti uždara, pato-
gi. Ji pabrėžė, kad mergaitės neturėtų avėti atvirų basučių, tu-
rėtų dėvėti kojinaites. Moteris, apžiūrėjusi kojas, įvertino, kad 
berniukai labiau prižiūri pėdas, jie su kojinėmis, avalynė pato-

Koronavirusas diabeto 
mokyklos neuždarė

Mes, krikščionys, žinome, kad per Kryžių ateina Prisikėlimas. Tai Velykų slėpinys. 
Krikščioniškas tikėjimas parodo, jog kančia gali būti išganinga, nes net ir joje atsiskleidžia 
Dievo malonė. Juk  neretai išgyvendamas trapumą žmogus atranda Dievą. Ir iš šio 
pasaulinės pandemijos  išbandymo gali rastis be galo daug būdų, kaip Dievas prakalbins 
žmones. Tikime, kad į gera keisis mūsų  pasaulis.

Iš Lietuvos vyskupų velykinio ganytojiško laiško
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6 pratimas (kiekvieną koją 
po 10 kartų):
1)  ištiesti koją ant grindų,
2)  pakelti ištiestą koją,
3)  kojos nykščiu rodyti 

į nosį,
4)  nuleisti kulną ant grindų.

7 pratimas (10 kartų):
1) daryti tą patį kaip ir  

6-ajame pratime, tik 
abiejomis kojomis kartu.

8 pratimas (10 kartų):
1) pakelti abi ištiestas kojas,
2) ištiesti ir sulenkti jas 

per čiurną.

9 pratimas (kiekviena koja 
po 10 kartų):

1)  pakelti ištiestą koją,
2)  per čiurną sukti pėdą 

ratu,
3)  pirštais ore rašyti 

 skaičius.

10 pratimas (vieną kartą):

1)  kojų pirštais  suglemžti 
į gumulą laikraščio 
 puslapį,

2)  po to ištiesinti ir kojomis 
 suplėšyti.

Sutvarkyti: 
Kojų pirštais visas suplėšyto 
laikraščio skiauteles sudė-
ti ant nesuplėšyto laikraščio 
 puslapio. Visa tai kojomis 
vėl sugumu liuoti.

Pradinė padėtis
Sėdėti tiesiai ant kėdės 
(nugara  nesiremti į kėdės 
 atlošą).

1 pratimas (10 kartų):
1)  pakaitomis sulenkti 

abiejų kojų  pirštus ant 
 grindų, 

2)  juos vėl ištiesti.

2 pratimas (10 kartų):
1)  priekinę pėdos dalį pa-

kelti į viršų, kulnas lieka 
ant grindų,

2)  nuleisti priekinę pėdos 
dalį ir pakelti kulną.

3 pratimas (10 kartų):
1)  pakelti priekinę pėdos 

dalį,
2)  per čiurną koją sukti 

į  išorę,
3)  nuleisti koją ant grindų,
4)  pasukti ją į vidų.

4 pratimas (10 kartų): 

1)  pakelti kulną,
2)  pasukti jį į išorę,
3)  nuleisti kulną,
4)  pasukti jį į vidų.

5 pratimas (kiekviena koja 
po 10 kartų):
1)  pakelti vienos kojos kelį,
2)  ištiesti koją,
3)  ištiesti pėdą,
4)  atstatyti pėdą į pradinę 

 padėtį.

Kojų mankšta
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Tyrimų rezultatus būtina kiekvieną kartą įrašyti į dienyną. 
Skiltyje „Pastabos“ parašykite, pvz., apie pablogėjusią savijautą 
dėl padidėjusio ar sumažėjusio gliukozės kiekio kraujyje. Be to, 
turėtumėte kiekvieną savaitę pasisverti ir užrašyti svorį. Kiek-
vieno apsilankymo pas gydytoją metu turėkite dienyną. Jeigu 
jo neturite, paprašykite kabinete dirbančios slaugytojos, dieny-
nų atveža įvairios farmacijos kompanijos, gali užsakyti paga-
minti klubų pirmininkai. Rekomenduoju klubams pasinaudoti 
dienyno pavyzdžiu ir užsakyti savo klubo nariams: Dainius, 
tel. 8 652 26669, el. paštas dainiausdizainas@gmail.com arba 
 cepas@yahoo.com.

Dienyne reikėtų užrašyti suvalgytą maistą, glikemiją prieš 
valgį ir dvi valandas po jo. Tai siūlytina daryti nuo 3 iki 5 dienų, 
geriausiai 7 kartus per dieną, kad būtų galima sekti glikemijos 
svyravimus ir koreguoti suvalgyto maisto kiekį. Žinoma, labai 
svarbus fizinis aktyvumas, kuris turi labai daug įtakos deginant 
angliavandenius. Per karantiną, kai neaišku, kiek jis truks, labai 
svarbu nepamiršti būti aktyviems net namuose: daryti įvairius 
pratimus, mankštą, savimasažą. 

Siūlyčiau susipažinti su 2017 m. išleista Benitos Cantieni 
knyga „Tigro jausmas: tobuli dubens dugno raumenų treniravimo 
pratimai jai ir jam“. Joje pateiktos penkios treniruočių progra-
mos, kiekviena jų trunka maždaug 30 minučių. Pratimus gali-
ma atlikti įvairiu metu: iš ryto, užbaigus įtemptą dieną, o kieno 
kūnas aktyviausias viduryje dienos galima treniruotis per pietų 
pertrauką. Varginant nemigai,  CANTIENICA® pratimai taip pat 
gelbsti – užuot skaičiavę aveles, judinkite sėdynkaulius. 

Šiuo metu, kada daug laiko leidžiate namuose, galite prisi-
jungti prie sportuojančių per televizijos ekranus. Labai smagu. 

Sudėtingų pratimų galima nedaryti – svarbiausia nepakenkti 
savo kūnui.

Fizinis aktyvumas bei nuolatinis judėjimas padeda liek nėti, 
nes naudojama daugiau energijos. Be to, judant ar dirbant fi-
zinį darbą, mūsų raumenys sunaudoja gerokai daugiau gliu-
kozės, todėl jos sumažėja kraujyje. Fiziškai dirbant arba spor-
tuojant pagerėja insulino veikimas – raumenų ląstelės geriau 
pasisavina gliukozę, kuri ten sunaudojama. Svarbu pasirinkti 
tokį fizinio aktyvumo būdą, kuris teikia džiaugsmą. Nesvarbu, 
kokią sporto šaką pasirinksite, kiekviena jų vienodai mažina 
gliukozės kiekį kraujyje. Tai padeda išvengti sunkių diabeto  
komplikacijų.

Taigi, gulėdami ant sofos arba sėdėdami ant kėdės, žiūrėda-
mi televizorių, nešvaistykite laiko. Rekomenduoju daryti kojų 
gimnastiką. Pateikiu 10 pratimų iš Viktoro Jorgenso, Monikos 
Griusser, Peterio Kronsbeino knygos „Kaip gydyti cukraligę“, 
kurią esu parengusi lietuviu kalba (5 psl.).

Kojas reikia ne tik mankštinti, kasdien plauti, bet ir apžiūrėti 
didinamuoju stiklu. Taip darydami laiku pastebėsite nutrintas 
vietas ar kitokias žaizdeles. Pastebėjus ant kojų bent mažiau-
sią žaizdelę, nedelsiant reikia apsilankyti pas gydytoją. Sergant 
dia betine neuropatija, net mažiausia žaizdelė gali turėti sun-
kių pasekmių.

Linkiu mylėti savo kūną ir prižiūrėti kojas. Judėjimas yra 
gyvenimas. Kurkite širdyje gėrį ir Dievas padės išgyventi šį lai-
kotarpį.

Slaugytoja diabetologė  
Juzefa Uleckienė,  

Lietuvos diabeto asociacija

Benitos Cantieni knygoje „Tigro jausmas: tobuli dubens dugno raumenų treniravimo pratimai 
jai ir jam“ pateiktos penkios treniruočių programos, kiekviena jų trunka maždaug 30 minučių. 
Jau po pirmosios treniruotės pajusite poveikį, o pokyčius pastebėsite po trijų savaičių.
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Lie tu vos dia be to aso cia ci ja –  
Tarptautinėsdiabeto 
federacijosnarė

Burkitės į Lietuvos diabeto asociaciją  
ir veikite savo sveikatos labui  

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

kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:

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

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

Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.

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

DARBO LAIKAS

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

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

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

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

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

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

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

ketvirtadieniais 14-16 val. Registruotis iš anksto tel. 8 686 39369.



8

Tai mums svarbu 
Kompensuojami nauji vaistai

2020 m. vasario 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) 
vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemo-
nių kompensavimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios 
komisijos narė Lietuvos pacientų organizacijos atstovų tarybos 
( LPOAT) pirmininkė V. Augustinienė. 

Svarstyta galimybė kompensuoti šiuos vaistinius preparatus: 
ribociklibą (Kisqali), skirtą krūties vėžiui gydyti; atezolizuma
bq (Tecentrig), skirtą bronchų ir plaučių piktybiniam navikui 
gydyti. Abu vaistus nutarta įrašyti į Rezervinį sąrašą. 

Vaistinį preparatą edoksabanq (Lixiana), skirtą prieširdžių 
virpėjimui ir plazdėjimui, plaučių embolijai ir giliųjų venų 
trombozei gydyti, nutarta įrašyti į A sąrašą, jei pareiškėjas su-
tiks su komisijos sąlygomis. Vaistą įrašius į A sąrašą, teikti siū-
lymą Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarybai patvirtinti 
tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų edoksabano, rivarok
sabano, dagigatrano bei apiksabano grupę ir ekvivalentines 
dozes jų bazinei kainai nustatyti. Jei pareiškėjas nesutiks su 
komisijos sąlygomis, šio preparato neįrašyti į sąrašą. Vaistinį 
preparatą Rosuvastatinum et emlodipinum et  perindoprilum 
(Roxampex), skirtą hipertenzijai gydyti, nutarta siūlyti įrašyti į 
A sąrašą su tokia skyrimo sąlyga: „Jei yra nustatytos gydymo 
statinais tam tikros indikacijos“ (įrašius vaistinį preparatą į kai-
nyną, jo priemoka pacientui neturėtų viršyti vertinimo metu 
nustatytos kainos). 

Klausimus dėl enterinių mišinių ir enterinei mitybai už tik-
rin ti reikalingų medicinos pagalbos priemonių nutarta svars-
tyti per artimiausią posėdį. Klausimą dėl kardiologinių vaistų 
grupavimo numatyta svarstyti pakartotinai, gavus patikslintą 
informaciją iš VLK. Nutarta tikslinti C sąraše nurodytą šlapi-
mo rinktuvų (daugkartinių) kiekį – vietoj 3 vienetų per mėnesį 
skirti 15 vienetų per mėnesį. Nepritarta siūlymui tikslinti sto-
mos odos priežiūros priemonių skyrimo sąlygas. 

Nutarta pritarti, kad VLK organizuotų derybas su pareiškėju 
dėl centralizuotai apmokamo vaistinio preparato pertuzumabo. 
Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų Maviret ir Zepatier 
skyrimo sąlygų nutarta siūlyti pareiškėjui pateikti paraišką ver-
tinti, siekiant patikslinti skyrimo sąlygas. Dėl Rezervinio vaistų 
sąrašo nutarta per artimiausią posėdį nuspręsti, kaip tikslinti 
nuostatą „ligai, kurios gydymas iki šiol nebuvo kompensuoja-
mas“ ir kabozantinibo vietą Rezerviniame sąraše. 

Dėl GLP-1 grupės kainyne nutarta vaistų Victoza 6 mg, 
 Bydueron 2 mg, Lyxumia 20 µg ir Lyxumia 10 µg bazinę kai-
ną kainyne apskaičiuoti kaip vardinių, bet leisti juos skirti tik 
pacientų gydymui tęsti (naujiems pacientams neskirti), išskyrus 
atvejus, kai gamintojas pritaiko nuolaidą paciento priemokai 
po šio posėdžio ir kai priemoka po nuolaidos neviršija didžiau-
sios galimos priemokos, tai yra 4,71 Eur.

Antra ėjimo trasa
Vasario 8 d. Kaune pristatyta antra Lietuvoje ėjimo trasa „Dia-
betas mano širdyje“. Į renginį, kurį vedė Vlada Musvydaitė, 
susirinko daugiau nei tūkstantis dalyvių. Visi: žmonės, sergan-
tys cukriniu diabetu, sveikatos priežiūros specialistai, sveikos 
gyvensenos entuziastai, gydytojai kartu su savo pacientais ir 
kt., kartu įveikė specialią 5 kilometrų trasą, kurios pradžia prie 
Kauno centrinio pašto. Trasą, kuri vedė per įdomiausias Kauno 
vietas, įveikę dalyviai buvo apdovanoti rankų darbo atminimo 
medaliais. Susirinkusiuosius pasveikino Danijos karalystės am-
basadorius Lietuvoje Hans’as Brask’as, Kauno miesto garbės 
piliečiai Jūratė ir Česlovas Norvaišos, LDA prezidentė V. Au-
gustinienė, „Novo Nordisk“ vadovas Marijus Valatka ir kt. Šią 
trasą galima rasti ir mobiliojoje programėlėje #walk15. 

Informacija pacientams
Vasario 11 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė papasakojo 
„TV 3“ žurnalistei, ką mano apie pacientų iš VLK gaunamą 
informaciją, ar jie gauna visą informaciją, gal randa tokių pa-
slaugų, kurių negavo. 

Rezultatų vertinimo rodikliai
Vasario 13 d. SAM vykusiame darbo grupės „Dėl Nacionalinės 
sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių 
ASPP Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 m. siektinų 
reikšmių patvirtinimo“ posėdyje dalyvavo LPOAT ir LDA va-
dovė V. Augustinienė.

Aptarta LPOAT veikla ir finansai
Vasario 13 d. Vilniuje vyko LPOAT valdybos posėdis, kuriame 
aptartas pasiruošimas visuotiniam LPOAT narių susirinkimui, 
kalbėta apie 2019 m. veiklos ir finansines ataskaitas bei 2020 m. 
veiklos planus ir kt. aktualijas. Nutarta visuotinį LPOAT narių 
susirinkimą surengti 2020 m. balandžio 8 dieną. Narių papra-
šyta iki kovo 18 d. pateikti informaciją apie darbą komisijose, 
komitetuose, tarybose, darbo grupėse.

Vertintos Interesų ir nešališkumo deklaracijos
Vasario 18 d. SAM vyko Medicinos pagalbos priemonių (prie-
taisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, įrašymo 
(išbraukimo) į (iš) PSD fondo biudžeto lėšomis nuomojamų 
medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai na-
muose užtikrinti, sąrašą (-o) komisijos posėdis. Jame dalyvavo 
šios komisijos narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. 

Posėdyje buvo vertinamos Interesų ir nešališkumo deklara-
cijos. Svarstoma ir nutarta siūlyti sveikatos apsaugos ministrui 
įrašyti į MP sąrašą dviejų tipų dirbtinės plaučių ventiliacijos 
aparatus. Nuspręsta, gavus sveikatos apsaugos ministro rezo-
liuciją ant komisijos protokolo, informuoti VLK apie tai, kad 
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būtų pradėtos skaičiuoti dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų 
bazinės nuomos kainos.

Nustatyti atrankos kriterijai

Vasario 19 d. Vilniuje vyko 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų 
investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis. 
Jame dalyvavo šio komiteto narė LPOAT pirmininkė V. Au-
gustinienė. 

Per posėdį pristatytos Klimato kaitos politikos gairės, ap-
tartas poveikis ekonominei ir socialinei raidai iki 2030 m., 
apžvelgta Institucinės globos pertvarkos investicijų poreikio 
analizė, taip pat kalbėta apie Teisingos pertvarkos fondo stei-
gimą, Veiksmų programos įgyvendinimo pažangą, posėdžių 
lankomumą 2019 m. ir kitus einamuosius klausimus. Nutarta 
pritarti preliminariam 2020 metų komiteto posėdžių tvarka-
raščiui ir pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nusta-
tymo bei keitimo.

Pacientai apiplėšiami, kai perka tinkamus vaistus

Vasario 19 d. LRT „Panoramos“ žurnalistai, o vasario 20 d. „Kur-
jer Vilenski“ žurnalistai kalbino LPOAT pirmininkę V. Augusti-
nienę. Jie teiravosi apie sveikatos apsaugos ministro A. Verygos 
priimtą sprendimą, kad „pirmo paskyrimo“ atveju gydytojai skir-
tų gydymą pigiausiais vaistais. Žmonės yra nepatenkinti, kad 
gydytojai negali skirti geriausio gydymo. Pacientai negali gauti 
PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamo gydymo ir primokėti 
kainos skirtumo. Jie priversti mokėti visą vaisto kainą.

Galimybė kompensuoti vaistinius preparatus 
ir medicinos pagalbos priemones

Vasario 20 d. SAM vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos 
pagalbos priemonių kompensavimo komisijos posėdis. Jame 
dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė V. Augus-
tinienė. 

Buvo svarstomi klausimai dėl galimybės kompensuoti įvai-
rius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones. 
Dėl vaistinio preparato Sekukinumabo (Cosentyx), skirto pso-
riaziniam artritui gydyti, nutarta kreiptis į pareiškėją dėl sutar-
ties sąlygų tikslinimo. 

Vaistą Tocilizumabq (RoActerma), skirtą gigantinių ląstelių 
arteritui gydyti, nutarta įrašyti į A sąrašą, taikant tam tikrą sky-
rimo sąlygą. Svarstyta dėl enterinių mišinių ir enterinei mity-
bai užtikrinti reikalingų medicinos pagalbos priemonių kom-
pensavimo galimybių. Nuspręsta dėl nepakankamų finansinių 
galimybių ir tvarkos aprašo reikalavimų neatitikimo neįrašy-
ti į sąrašą vaistinio preparato Supportant Drink. Kalbėta apie 
enteriniam maitinimui skirtų pompų kompensavimą nuomos 
būdu galimybes ir kt. Pakartotinai nutarta svarstyti klausimą dėl 
„S7  EasySense CGM“ sistemų nuotoliniam gliukozės kiekiui 
kraujyje nustatyti kompensavimo, atsižvelgiant į nepakanka-
mas PSDF finansavimo galimybes. 

Dėl vaistų idiopatinei fibrozei gydyti nutarta, atsižvelgiant 
į nepakankamas PSDF finansavimo galimybes, netikslinti šiuo 
metu nustatytų Nintedanibo ir Pirfenidono skyrimo apriboji-

mų. Dėl vaistinio preparato Deksametazono (Ozurdex) kom-
pensavimo sąlygų nutarta klausimą svarstyti per artimiausią 
posėdį. Nuspręsta nekeisti Rezervinio vaistų sąrašo eiliškumo 
(atsižvelgiant į patikslintą nuostatą „ligai, kurios gydymas iki 
šiol nebuvo kompensuojamas“ aiškinimą). Be viso to, aptarta 
daug kitų klausimų: patikslinta Dupilumabo skyrimo sąlyga, 
nutarta tikslinti Bortezomibo kompensavimo būdą, C sąraše 
esančio hidrogelio skyrimo sąlygas ir kt. Nutarta siūlyti įrašyti 
į A sąrašą Semaglutidą (Ozempic), skirtą II tipo cukriniam dia-
betui gydyti, su sąlyga, kad vaistas bus įrašomas į II ketvirčio 
kainyną. Teikti PSD tarybos siūlymą patvirtinti Semaglutido 
ekvivalentinę dozę 110 mikrogramų. Taip pat svarstytas klau-
simas dėl kiaušidžių vėžio TLK kodų tikslinimo.

Siuntimai į privačias ir valstybines gydymo įstaigas

Vasario 24 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė atsakė į LRT 
laidos „Labas rytas“ žurnalistų klausimus dėl siuntimų išdavimo 
pacientams į privačias ir valstybines gydymo įstaigas. 

Svarstyta daugiau galimybių

Kovo 5 d. SAM vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagal-
bos priemonių kompensavimo komisijos posėdis. Jame dalyva-
vo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. 

Buvo svarstomi klausimai dėl galimybės kompensuoti įvai-
rius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones. 
Nutarta dėl vaistinių preparatų Daratumumabq (Darzolex), 
Erenumabq (Aimovig) bei Levadopa su karbidopa (Duodopa) 
Parkinsono ligai gydyti klausimus svarstyti per artimiausius 
posėdžius. Dėl vaistinio preparato Safosbuviro su velpasviru 
(Epclusa), skirto lėtinei hepatito C viruso infekcijai gydyti, nu-
tarta kreiptis į Lietuvos gastroenterologų draugiją ir prašyti pa-
tikslinti informaciją, kad būtų galima įvertinti prognozuojamas 
PSDF biudžeto lėšas. 

Dėl vaistinių preparatų Zonizanido (Zonisamide Sandoz), 
skirto epilepsijai gydyti, ir Nivolumabq (Opdivo), skirto pa-
žeidusiai limfmazgius arba metastazavusiai melanomai gydyti 
operacijos būdu adjuvantinei monoterapijai suaugusiesiems, 
nutarta neįrašyti į A ir Rezervinį vaistų sąrašus, nes neatitinka 
tvarkos aprašo nurodytų kriterijų. 

Nutarta vaistinį preparatą Deksametazoną (Ozurdex) dia-
betiniam geltonosios dėmės paburkimui gydyti įtraukti į Re-
zervinį vaistų sąrašą. Svarstyta dėl išsėtinės sklerozės gydymo 
vaistiniu preparatu alemtuzumabu skyrimo sąlygų tikslinimo 
ir dėl daugelio kitų vaistų. Vaistinius preparatus, kurie atitinka 
ne visus Vyriausybės nutarime nustatytus reikalavimus, tačiau 
yra būtini veiksmingam pacientų gydymo tęstinumui užtikrin-
ti, siūlyti įrašyti į kainyną, o jų bazinę kainą apskaičiuoti kaip 
vardinių vaistų, bet leisti juos skirti tik pacientų gydymui tęsti 
(naujiems pacientams neskirti). 

Be viso to, nutarta įpareigoti VLK apskaičiuoti mišraus 
veikimo insulino grupės bazinę kainą pagal švirkštiklių kai-
nas kitose šalyse, numatant nedidinti šios grupės bazinės kai-
nos, galiojančios 2020 m. I ketvirtį. Taip pat svarstyta daug 
kitų klausimų. 
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Diskusija apie  
sveikatos apsaugos išlaidas

Kovo 9 d. „Delfi“ žurnalistas Edgaras Savickas pakvietė į dis-
kusiją apie sveikatos apsaugos išlaidas Lietuvoje. Diskusijoje 
dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė, VLK direktorius 
G. Kacevičius ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ats-
tovė E. Maslauskienė.

Apie medikų teismus

Kovo 12 d. LRT radijo žurnalisto Artūro Matuso laidoje buvo kal-
bama apie susidariusią nerimą keliančią situaciją, kai medikai 
nuteisiami dėl pasitaikiusių klaidų. Laidoje dalyvavo Medikų 
sąjūdžio vicepirmininkė Jurgita Sėjonienė, Medikų profsąjungos 
pirmininkas Gintaras Varanauskas, advokatas Egidijus Langys 
ir LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. 

Papildytas darbo reglamentas

Kovo 19 d. vyko 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų 
veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis, organizuotas 
rašytinės procedūros būdu, kuriame dalyvavo LPOAT vadovė 
V. Augustinienė. Pritarta pasiūlymui dėl 2014–2020 metų Euro-
pos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos 
komiteto (toliau – komitetas) darbo reglamento papildymo. 

Pritarta pasiūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto 
„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatini-
mas“ konkretaus uždavinio 7.3.1 „Padidinti gyventojų, ypač 
ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos 
priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į dar-
bo rinką“ trijų projektų atrankos kriterijų keitimo. 

Taip pat pritarta pasiūlymui dėl veiksmų programos 10 prio-
riteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis 
valdymas“ konkretaus uždavinio 10.1.3 „Pagerinti visuomenei 
teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės 
poreikiams“ Vidaus reikalų ministerijos administruojamos prie-
monės Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjek-
tų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei 
gerinti“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo.

Nutarta perskaičiuoti vaisto bazinę kainą

Kovo 25 d. vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagal-
bos priemonių kompensavimo komisijos posėdis el. būdu. 
Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė V. Au-
gustinienė. 

Svarstyta dėl vaistinio preparato, kuris neatitinka Vyriausybės 
nutarimo Nr. 994 nustatytų reikalavimų. Nutarta perskaičiuoti 
Victoza 6 mg/ml injekcinio tirpalo, užpildyto 3,0 ml švirkšti-
klyje, N2 bazinę kainą kaip vardinio vaistinio preparato ir tai-
kyti apribojimą „tik gydymui tęsti“.

LPOAT ataskaitų tvirtinimo būdai karantino metu

Kovo 25 d. vyko LPOAT valdybos posėdis el. būdu. Buvo klau-
siama valdybos narių nuomonės, ar datą dėl karantino nu-

kelti ar bandyti metines veiklos ir finansų ataskaitas patvirtinti 
el. būdu. Kol ataskaitos nėra patvirtintos, negalima jų pateikti 
Registrų centrui. 

Ataskaitos jau parengtos, gaila, kad iki kovo 18 d. nariai 
neatsiuntė jokios informacijos apie atstovavimą  LPOAT. Todėl 
neaišku, ar iš viso kokioje nors veikloje jie dalyvavo. Žinutės 
gautos tik iš trijų narių. Pagal įstatus ataskaitas reikia išsiųsti 
nariams susipažinti ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki susirin-
kimo. Vienbalsiai nutarta visuotinį LPOAT narių susirinkimą 
organizuoti balandžio 8 d. raštu, taip pat patvirtinti 2019 m. 
LPOAT veiklos ir finansines ataskaitas. Parengtas ataskaitas iš-
siųsti visiems nariams susipažinti.

Posėdis organizuotas el. būdu
Kovo 26 d. vyko 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų 
veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis organizuotas 
el. būdu. Pritarta pasiūlymui dėl veiksmų programos 8 priori-
teto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ užda-
vinių: 8.1.3 „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieina-
mumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos 
netolygumus“ ir 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus, ge-
rinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms 
gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“, SAM admi-
nistruojamos junginės priemonės Nr. J02-CPVA-V (kuri susi-
deda iš priemonių Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 ir 08.4.2-CPVA-V-
618 Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės 
ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių 
ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse) vieno projektų atrankos 
kriterijaus keitimo.

Svarstyta vardinių vaistinių  
preparatų kompensavimas
Kovo 30 d. vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimo komisijos posėdis el. būdu. Jame 
dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė V. Augus-
tinienė. Svarstyta dėl vardinių vaistinių preparatų kompensa-
vimo. Nutarta pritarti į Kainyną įrašyti vardinį vaistinį prepa-
ratą Hychloheet 200 200 mg tabletes. Klausimą dėl vaistų 
idiopatinei fibrozei gydyti nutarta svarstyti pakartotinai kartu 
su Rezervinių vaistų sąrašu arba atsiradus pakankamoms fi-
nansavimo galimybėms. 

Svarstyta dėl galimybių kompensuoti šiuos vaistinius pre-
paratus: pritarta įrašyti vaistą Emiczumabą (Hemlibra), skirtą 
sergantiesiems sunkia hemofilija A, įrašyti į sąrašą su tam tikra 
sąlyga. Taip pat pritarta įrašyti vaistą Doraviriną / lamivudiną / 
tenafoviro dizoproksilį (Delstrigo), skirtą ŽIV-1 infekuotų su-
augusiųjų alternatyviam gydymui, taikant tam tikras skyrimo  
sąlygas.

Smulkiojo ir vidutinio verslo  
konkurencingumo skatinimas
Balandžio 1 d. 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų 
veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis vyko orga-
nizuotas el. būdu. Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT 
pirmininkė V. Augus tinienė. 
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Pritarta pasiūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto 
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 
konkrečių uždavinių 3.1.1 „Padidinti verslumo lygį“ ir 3.3.1 
„Padidinti MVĮ produktyvumą“ ir 4 prioriteto „Energijos efek-
tyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir nau-
dojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.2.1 „Sumažinti 
energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“ Eko-
nomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos junginės 
priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ 
(susidedančios iš priemonių Nr. 03.1.1-IVG-T-809, Nr. 03.3.1-
IVG-T-810 ir Nr. 04.2.1-IVG-T-811) vieno projektų atrankos 
kriterijaus keitimo.

Vaistinių preparatų, esančių 
Rezerviniame sąraše, kompensavimas

Balandžio 3 d. vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pa-
galbos priemonių kompensavimo komisijos posėdis el. būdu. 
Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė V. Au-
gustinienė. 

Svarstyta galimybė kompensuoti Rezerviniame vaistų są-
raše esančius vaistinius preparatus. Komisija, vadovaudamasi 
63 tvarkos aprašo punktu, nusprendė siūlyti iš Rezervinio vais-
tų sąrašo į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąra-
šą (A sąrašą) įrašyti šiuos vaistinius preparatus: okrelizumabą 
( Ocrevus), skirtą pirminei progresuojančiai išsėtinei sklerozei 
gydyti; pitolisantą (Wakix), skirtą narkolepsijai su katapleksija 
ar be jos; pembrolizumabą (Keytruda), skirtą suaugusiesiems 
su diagnozuotu metastazavusiu plokščiųjų nesmulkiųjų ląstelių 
plaučių vėžio (TLK-10-AM kodai C34) pirmaeiliam gydymui; 
rivaroksabaną (Xarelto 2,5 mg), skirtą III ir IV funkcinės klasės 
krūtinės anginai (TLK-10-AM kodas I20.8) gydyti, persirgtam 
miokardo infarktui (TLK-10-AM kodas I25.2) gydyti ir po šir-
dies kateterinio arba chirurginio gydymo; ribociklibą (Kisqa
li), skirtą krūties vėžiui gydyti, abemaciklibą (Verzenios), skirtą 
krūties vėžiui gydyti, ribociklibą (Kisqali), skirtą krūties vėžiui 
gydyti; atezolizumabą (Tecentriq), skirtą bronchų ir plaučių 
piktybiniam navikui gydyti; regorafenibą (Stivarga), skirtą kepe-
nų ląstelių karcinomai gydyti; pomalidomidą (Imnovid), skirtą 
dauginei mielomai gydyti; karfilzomibą (Kyprolis), skirtą kartu 
su deksametazonu suaugusių pacientų, kuriems jau buvo tai-
kytas gydymas bent vienu vaistiniu preparatu, dauginei mie-
lomai gydyti; durvalumabą (Imfinzi), skirtą bronchų ir plaučių 
piktybiniam navikui; kabozantinibą (Cabometyx), skirtą kepenų 
ląstelių karcinomai gydyti; nivolumabą (Opdivo), skirtą galvos 
ir kaklo plokščiųjų ląstelių (TLK-10-AM kodai C00-C14) vė-
žiui gydyti; karfilzomibą (Kyprolis), kartu su lenalidomidu ir 
deksametazonu, skirtą suaugusių pacientų, kuriems jau buvo 
taikytas gydymas bent vienu vaistiniu preparatu, dauginei mie-
lomai (TLK-10-AM kodas C90.0) gydyti; dupilumabą (Dupi
xent), skirtą atopiniam dermatitui gydyti; regorafenibą (Stivar
ga), skirtą virškinamojo trakto stromos navikams gydyti; erenu
mabą (Aimovig), skirtą migrenos profilaktikai suaugusiesiems, 
kuriems pasireiškia bent 4 dienos su migrenos skausmu per 
mėnesį, gydyti; levonorgestrelį (Fleree), skiriant jį merginoms 
nuo 15 metų iki sukaks 20 metų, kurios kreipiasi į ginekolo-
gą konsultacijai dėl kontracepcijos. Visi išvardyti vaistai bus 

kompensuojami, jei atitiks įvairias jiems kompensuoti keliamas 
sąlygas. Komisija, vadovaudamasi 63 tvarkos aprašo punktu ir 
Sveikatos draudimo įstatymo 12 straipsniu, nusprendė siūlyti iš 
Rezervinio vaistų sąrašo į Centralizuotai apmokamų vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą įrašyti šiuos 
vaistinius preparatus, šį siūlymą pateikti svarstyti PSDT: ramu
cirumabum (Cyramza), skirtą suaugusiesiems su diagnozuotu 
lokaliai išplitusiu arba metastazavusiu plokščiųjų nesmulkiųjų 
ląstelių plaučių vėžiu gydyti; midostauriną (Rydapt), skirtą su-
augu siems pacientams, kurie serga naujai diagnozuota ūmi-
ne mieloidine leukemija; deksametasoną (Ozurdex), skirtą 
diabetiniam geltonosios dėmės paburkimui; daratumumabą 
(Darzalex), skirtą vartoti kartu su bortezomibu, melfalanu ir 
prednizolonu gydyti suaugusiems pacientams, kuriems nau-
jai buvo diagnozuota daugybinė mieloma ir kuriems netinka 
autologinė kamieninių ląstelių transplantacija. Išvardyti vaistai 
bus kompensuojami, jei atitiks įvairias jiems apmokėti keliamas  
sąlygas.

Pritarta LPOAT veiklos ir finansinei ataskaitoms

Balandžio 8 d. vyko LPOAT visuotinis narių susirinkimas el. būdu. 
Balsavime dalyvavo daugiau negu pusė narių (19). Kvorumas 
yra. Priimtas protokolinis sprendimas. LPOAT 2019 m. veiklos 
ir finansinei ataskaitoms pritarta vienbalsiai. 

Patvirtinti 2020 metų LDA projektai

Balandžio 14 d. vyko LDA Valdybos posėdis el. būdu. Balsavime 
dalyvavo visi 9 valdybos nariai. Jiems buvo pateiktas protoko-
linis sprendimas, kuriuo buvo siūloma: 

1) pritarti LDA 2019 m. veiklos ataskaitai; 
2) pritarti LDA 2019 m. finansinei ataskaitai; 
3) pritarti LDA 2020 m. veiklos plano projektui, sudarytam 

remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo ir periodinio leidinio žurnalo „Diabetas“ lei-
dybos projektais 2020 metais. Priklausomai nuo karantino si-
tuacijos, renginių datos gali būti keičiamos; 

4) pritarti LDA 2020 m. finansinio plano projektui, sudary-
tam remiantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintais Neįgaliųjų asocia-
cijų veiklos rėmimo ir periodinio leidinio žurnalo „Diabetas“ 
leidybos projektais 2020 metais;

5) pritarti LDA 2020 m. mokymo stovyklų organizavimo 
tvarkos projektui; 

6) pritarti LDA visuotinio tarybos narių susirinkimo sušau-
kimui 2020 m. balandžio 24 d. el. būdu. 

Visiems siūlymams valdybos nariai vienbalsiai pritarė.

Posėdis dėl vaistinių preparatų kompensavimo

Balandžio 17 d. vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos 
pagalbos priemonių kompensavimo komisijos posėdis el. 
būdu. Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė 
V. Augus tinienė. 
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Svarstytos galimybės dėl vaistinių preparatų kompensavi-
mo. Nutarta vaistinį preparatą Baricitinibą (Olumiant), skirtą 
gydyti suaugusiems pacientams, kuriems diagnozuotas vidu-
tinio sunkumo ar sunkus aktyvus reumatoidinis artritas, neįra-
šyti į A sąrašą ir Rezervinį vaistų sąrašą, nes jo kompensavimas 
neatitinka tvarkos apraše nustatytų reikalavimų. 

Dėl vaistinio preparato Ixekizumabq (Taltz), skirto psoria-
ziniam artritui gydyti, ir dėl vaistinio preparato, skirto suaugu-
siems pacientams lėtinei hepatito C viruso infekcijai gydyti, 
nutarta kreiptis į Derybų komisiją – prašyti derėtis su pareiš-
kėju, kad vaisto kompensavimas atitiktų tvarkos aprašo reika-
lavimą, t. y. nedidintų PSDF biudžeto išlaidų. 

Nutarta atidėti klausimo dėl Ertugliflozinq (Steglujan), skir-
to 18 metų ir vyresniems suaugusiesiems II tipo cukriniam 
diabetui gydyti, svarstymą tol, kol bus patikslintas Cukrinio 
dia beto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais 
tvarkos aprašas. 

Vaistinį preparatą osimertinibą (Tagrisso), skirtą suaugusių 
pacientų lokaliai progresavusio arba metastazinio nesmul kia-
ląstelinio plaučių vėžio gydymui, nutarta siūlyti įrašyti į Re-
zervinį vaistų sąrašą. Ciklosporiną, skirtą sunkiam atopiniam 
dermatitui gydyti, nutarta įrašyti į kompensuojamųjų vaistų 
A sąrašą.

Pacientų problemos karantino laikotarpiu

Balandžio 23 d. LRT laidos „Panorama“, o balandžio 29 d. „Lie-
tuvos ryto“ žurnalistės klausė LPOAT pirmininkės V. Augus-
tinienės nuomonės, su kokiais sunkumais susiduria pacientai, 
norėdami patekti į gydymo įstaigas per karantiną. Pacientai 
teiraujasi, kada galės gauti gydytojų specialistų konsultacijas ir 
atlikti įvairius sveikatos tyrimus? Kokia tvarka bus registruoja-
mi pacientai, jei karantino metu iš anksto užsiregistravusiems 
ir laukusiems kelis mėnesius eilės šių konsultacijų nebuvo su-
teikta ar neatlikta procedūrų? Šeimos gydytojai labai užsiėmę, 
bet dėl vaistų skyrimo galima kreiptis nuotoliniu būdu. Tačiau 
pacientams kyla papildomų problemų, kai paskirtus vaistus 
gali išrašyti tik specialistai.

LDA Tarybos narių visuotinis susirinkimas

Balandžio 24 d. vyko LDA Tarybos narių visuotinis susirinkimas 
raštu. Balsavime dalyvavo daugiau negu du trečdaliai (36) 
Tarybos narių. Jiems buvo pateiktas protokolinis sprendimas, 
kuriuo buvo siūloma: 

1) tvirtinti LDA 2019 m. veiklos ataskaitą; 
2) tvirtinti LDA 2019 m. finansinę ataskaitą; 
3) tvirtinti LDA 2020 m. veiklos planą, sudarytą remiantis 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos 
rėmimo ir periodinio leidinio žurnalo „Diabetas“ leidybos pa-
tvirtintais projektais 2020 metais. Priklausomai nuo karantino 
situacijos renginių datos gali būti keičiamos; 

4) tvirtinti LDA 2020 m. finansinį planą, sudarytą remian-
tis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos 

rėmimo ir periodinio leidinio žurnalo „Diabetas“ leidybos pa-
tvirtintų projektų sąmatomis 2020 metais. 

2019 m. veiklos ir finansinė ataskaitos patvirtintos (tik vie-
nas narys susilaikė, 35 balsavo už, prieš nebuvo nė vieno). 
2020 m. veiklos ir finansinis planai patvirtinti (tik 2 nariai su-
silaikė, 34 balsavo už, prieš nebuvo nė vieno).

Magistro darbas ir jo vertinimas

Balandžio 24 d. LDA prezidentė V. Augustinienė dalijosi infor-
macija su Mykolo Romerio universiteto Sveikatos politikos ir 
vadybos studijų VI kurso studente Gabriele Žemgulyte, kuri 
pakvietė būti eksperte, rašant magistro darbą tema „Cukrinio 
diabeto prevencijos ir kontrolės politikos įgyvendinimas Lie-
tuvoje“. Šis darbas svarbus, nes jame nagrinėjama klinikinė, 
socialinė ir ekonominė informacija, kuri gali būti panaudota 
priimant svarbius politinius sprendimus. Studentė atlieka ko-
kybinį tyrimą, kurio tikslas – ištirti cukrinio diabeto prevenci-
jos ir kontrolės politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Interviu buvo 
atliekamas telefonu, iš anksto suderintu laiku, pagal parengtą 
struktūruotą klausimyną.

Europos pacientų forumo generalinis 
susitikimas nuotoliniu būdu

Balandžio 25–26 d. planuotas Europos pacientų forumo metinis 
generalinis susitikimas ir konferencija „Road towards our stra-
tegic plan 2021–2026“, taip pat susitikimas „Focus on Digital 
Health“ dėl karantino buvo atšaukti. 
Balandžio 25 d. nuotoliniu būdu vyko metinis generalinis susitiki-
mas, kurio metu buvo patvirtintas 2019 m. protokolas, veik los 
ir finansinės ataskaitos bei 2020 m. veiklos ir finansinis planai. 
Be to, vyko naujų EPF narių priėmimas ir valdybos bei etikos 
komiteto narių rinkimai.

ES struktūrinių fondų komiteto posėdis

Balandžio 27 d. vyko 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūri-
nių fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 
posėdis. Jis surengtas vaizdo konferencijos būdu. Posėdyje da-
lyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė V. Augustinie-
nė. Buvo informuota ir diskutuota šiais klausimais: Europos 
Komisijos iniciatyvos kovojant su COVID-19 pasekmėmis; 
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių ma-
žinimo priemonių planas; 2014–2020 m. Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos keitimas; 
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investi-
cijų spartinimo planas. Svarstyta ir patvirtinti pasiūlymai dėl 
projektų atrankos kriterijų nustatymo (keitimo).

Parengta vaizdo medžiaga

Gegužės 5 d. Briuselyje, Europos Parlamente, planuotas XIV Euro-
pos pacientų teisių dienos minėjimas „One health approach 
MULTIPLE answers: citizen’s engagement and multistakeholder’s 
action to tackle antimicrobial resistance and sustain EU Pro-
gress“ dėl karantino atšauktas. Ta proga parengta vaizdo me-
džiaga.
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1. Neįgaliųjų teisių gynimas 

1.1. Nuolatinis atstovavimas neįgaliesiems – dalyvavimas įvairių institucijų darbo grupėse, 
komisijose, komitetuose, tarybose

Sausis–gruodis, LR sveikatos apsaugos ministerija, 
LR finansų ministerija, Elektrėnų, Marijampolės, 
Pakruojo, Plungės, Šakių savivaldybės

1.2. Šviečiamoji veikla, konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų 
teisių gynimu

1.2.1. 7 šviečiamosios veiklos priemonės, orientuotos į visuomenės ir viešąsias paslaugas 
teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais

Balandis–gegužė, Pakruojo ir Šakių švietimo 
įstaigose, mokyklose; Kalvarijų, Kazlų Rūdos ir 
Rietavo savivaldybėse

1.2.2. Respublikinė konferencija, skirta Pasaulinei diabeto ir Jungtinių Tautų dienai paminėti, 
„Slaugytojas ir diabetas“

Lapkritis, Vilnius

50 renginių rajonuose Spalis–lapkritis, klubų organizuojami renginiai 
rajonuose

1.3. Metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams
1.3.1. Teikiama spausdinta Lietuvos diabeto asociacijos informacija cukrinio diabeto ir jo galimų 

komplikacijų profilaktikos, gydymo bei kontrolės klausimais 50 neįgaliųjų asociacijos 
kolektyvinių narių

Sausis–gruodis, visa Lietuva

1.3.2. Diagnostinės priemonės profilaktiniams kraujo gliukozės tyrimams atlikti Rugsėjis–spalis, visa Lietuva
1.4. Tarptautinis bendradarbiavimas
1.4.1. Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono 10-oji Jaunųjų lyderių mokymo stovykla Liepos 5–11 d., vieta dar nepaskelbta

1.4.2. Europos slaugytojų diabetologų fondo 25-oji metinė konferencija Rugsėjo 18–19 d., Viena, Austrija
1.4.3. Tarptautinės diabeto federacijos  Europos regiono simpoziumas Rugsėjo 20 d., Viena, Austrija
1.4.4. Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono Valdybos posėdis Rugsėjo 20 d., Viena, Austrija
1.4.4. Europos diabeto studijų asociacijos 56-asis metinis kongresas Rugsėjo 21–25 d., Viena, Austrija
1.4.5. Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono Generalinė Asamblėja Lapkritis, tiksli data ir vieta dar nepaskelbta
1.4.6. Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono Valdybos 

posėdis
Lapkritis, tiksli data ir vieta dar nepaskelbta

1.4.7. Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono simpoziumas Lapkritis, tiksli data ir vieta dar nepaskelbta

2. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas

2.1. Seminaras „Slaugytojas diabetologas – cukriniu diabetu sergančiųjų mokytojas“ Rugpjūtis, Plungė
2.2. Seminaras Lietuvos diabeto asociacijos kolektyvinių narių vadovams Gegužės 6–10 d., Druskininkai 
3. Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, 

stovyklose
3.1. Lietuvos diabeto asociacijos mokykla:

gyd. endokrinologė Ona Jurkauskienė (antradieniais 12.00–14.00 val.),
slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė (ketvirtadieniais 14.00–16.00 val.)

Sausis–gruodis, Vilnius

3.2. Suaugusių žmonių, sergančių II tipo diabetu, mokymo stovykla Birželio 8–14 d., Druskininkai
3.3. Vaikų ir jaunuolių bei suaugusiųjų, sergančių I tipo diabetu, mokymo stovykla (14–30 m.) Liepos 13–19 d., Druskininkai

3.4. Suaugusių žmonių, sergančių II tipo diabetu, mokymo stovykla Rugpjūčio10–16 d., Druskininkai
3.5. Mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“ Gegužė–birželis, Elektrėnai, Pakruojis, Šakiai

4. Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas 
kitų organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose

4.1. Žygis dviračiais Druskininkų savivaldybėje Rugsėjis, Druskininkai

5. Kita veikla

5.1. Lietuvos diabeto asociacijos Tarybos ir Valdybos susirinkimai Balandis, birželis, rugsėjis, gruodis
5.2. Žurnalas „Diabetas“ Vasaris, Nr. 1 (105), gegužė, Nr. 2. (106), 

rugpjūtis, Nr. 3 (107), lapkritis, Nr. 4 (108)
5.3. Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, organizuojamose diabeto klubuose, bendrijose, 

draugijose, mokymo stovyklose, kituose renginiuose
Sausis–gruodis

5.4. Ryšiai su valdžios institucijomis Sausis–gruodis
5.5. Sporto renginys – varžybos „Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“ Rugsėjis, Vilnius, klubas „Beta“
5.6. Renginys „Pabūkime kartu“ Liepa–rugpjūtis, Tauragė, klubas „Insula“

Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė

Lietuvos diabeto asociacijos 2020 m. veiklos planas 
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1. Dėl mokymų (stovyklų) organizavimo Lietuvos diabeto 
asociacija su jų organizatoriais sudaro sutartis.

2. Į mokymus (stovyklas) kviečiami ne tik Lietuvos diabeto 
asociacijos (toliau – LDA) nariai, bet ir kiti neįgalieji; į spe cia-
listų kvalifikacijos tobulinimo seminarus kviečiami LDA kolek-
tyvinių narių vadovai ir slaugytojai diabetologai, talkinantys di-
abeto organizacijoms.

3. Mokymų (stovyklų) organizatoriams pagal Lietuvos dia-
beto asociacijos išduotus įgaliojimus suteikiama teisė sudaryti 
sutartis su apgyvendinimo, maitinimo, paslaugų įmonėmis bei 
privačiais asmenimis dėl mokymų (stovyklų) dalyvių apgyven-
dinimo, maitinimo ir kitų su mokymų (stovyklos) organizavimu 
susijusių paslaugų, laikantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, 
LR Vyriausybės nutarimuose numatytų normų, LDA patvirtintos 
sąmatos pagal Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą sąmatą.

4. Lėšas, skirtas mokymo (stovyklos) dalyviams maitinti ir 
apgyventi, Lietuvos diabeto asociacija perveda tiesiogiai atitin-
kamoms įmonėms pagal pateiktas sąskaitas arba į mokymo (sto-
vyklos) organizatorių klubų sąskaitas, pateikus tiekėjų apklausos 
pažymą ir sutartį. 2, 5 ir 7 d. trukmės renginiams bend ra vieno 
asmens paros maitinimo norma neturi būti didesnė nei 15 Eur, 
nakvynė – 20 Eur. Vienos dienos trukmės konferencijų ir moky-
mų maitinimo išlaidos vienam asmeniui neturi viršyti 7 Eur.

5. Lėšas, skirtas kitoms mokymo (stovyklos) organizavimo 
reikmėms, Lietuvos diabeto asociacija perveda į diabeto klu-
bų, kurių atstovai skiriami LDA vadovo potvarkiu, atsiskaito-
mąsias sąskaitas.

6. Mokymo (stovyklos) organizatoriai gautas lėšas mokymo 
(stovyklos) reikmėms naudoja griežtai laikydamiesi LDA patvir-
tintų sąmatų, laiku pervesdami mokesčius savo apskričių mo-
kesčių inspekcijoms ir pateikdami joms reikiamas žinias apie 
gyventojams išmokėtas sumas, išskaičiuotus mokesčius ir kitas 
ataskaitas. Visais su mokesčiais susijusiais klausimais konsul-
tuojasi savo apskričių mokesčių inspekcijose.

7. Iš mokymams (stovykloms) organizuoti skirtų lėšų įgytas 
ilgalaikis ir trumpalaikis turtas turi būti užpajamuotas pagal Bu-
halterinės apskaitos įstatymo reikalavimus.

8. Pasibaigus mokymams (stovyklai) per dešimt dienų įga-
lioti atstovai pateikia Lietuvos diabeto asociacijai smulkią atas-
kaitą apie jai organizuoti gautas ir panaudotas lėšas. Išlaidas 
pateisinančių dokumentų sunumeruotos kopijos pridedamos 
prie ataskaitos ir patvirtinamos parašu bei klubo antspaudu. 
Nepanaudoti pinigai per 10 dienų mokymo stovyklai pasibai-
gus, turi būti grąžinti į LDA sąskaitą Nr. LT50 7044 0600 0103 
0696 AB SEB banke.

Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė 
Vida Augustinienė

 Patvirtinta:
2020 m. balandžio 14 d.

Lietuvos diabeto asociacijos  
Valdybos posėdyje

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto  
„Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai ir stovyklos“ 

ir „ Specialistų kvalifikacijos tobulinimas“
Vykdymo t Varka

Dėmesio!
Nuo 2020 m. gegužės 11 d. pradeda veikti karštoji linija.   

Karantino laikas – didelis iššūkis pacientams, sergantiems įvairiomis endokrininėmis 
ligomis, taip pat cukriniu diabetu. Sumažėjus galimybei pasikonsultuoti su gydytoju, 
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (VULSK) endokrinologai yra pasiruošę 

patarti ir atsakyti į visus rūpimus klausimus 

karštosios linijos telefonu  

+370 687 18226
kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 17 val. 
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Nefronas sudarytas iš kūnelio ir kanalėlio. Kūnelį sudaro kapi-
liarų kamuolėlis – glomerulas. Glomeruluose atitekėjęs krau-

jas filtruojamas, išvalomos nereikalingos medžiagos. Jos šlapimo 
pavidalu patenka į kanalėlį. Šlapimas kanalėliais pro spenines 
angeles išteka į mažąsias taureles. Jos jungiasi į 3–4 didžiąsias 
taureles, o šios – į inksto geldelę. Geldelė pereina į šlapimtakį, 
kuriuo šlapimas subėga į šlapimo pūslę. Su šlapimu iš organiz-
mo pasišalina vandens perteklius, medžiagų apykaitos produktai 
ir įvairios kitos medžiagos. 

Inkstų funkcija – ne tik gaminti šlapimą, bet ir išlaikyti vidi-
nę fizinę cheminę aplinką, kurioje organizmas galėtų normaliai 
funkcionuoti. Kūno skysčių sudėtį lemia ne tai, ką per burną gau-
name, o tai, ką išsaugo inkstai. Jie – mūsų vidinės terpės meistrai 
chemikai.

Per dieną išgeriame įvairų kiekį vandens, druskų, baltymų. 
Kiekis nuolat kinta, o organizmo vidinių terpių sudėtis beveik ne-
sikeičia arba keičiasi labai nepastebimai, nes inkstai geba kon cent-
ruoti ar atskiesti šlapimą ir taip palaikyti homeostazę, t. y. inkstai 
padeda organizmui prisitaikyti prie aplinkos sąlygų. Šie organai 
atlieka filtravimo, reabsorbcijos ir valymo funkcijas. Jie palaiko 
nuolatinį skysčių tūrį organizme, tvarko šarmų ir rūgščių apykai-
tą. Inkstai dalyvauja ir išskiriant tam tikrus hormonus.

Diabetinė nefropatija – tai inkstų glomerulų filtracijos pažei-
dimas, kuris pasireiškia mikroalbuminurija (baltymo albumino 
kiekio padidėjimu šlapime), linkusia progresuoti iki proteinurijos 
(baltymų skyrimosi per inkstus), arterine hipertenzija (laikinu ar-
terinio kraujospūdžio padidėjimu) ir didėjančiu inkstų funkcijos 
nepakankamumu.

Diabetinė nefropatija priskiriama lėtinėms inkstų ligoms. Ter-
minas lėtinės inkstų ligos apima daug skirtingų inkstus pažeidžian-
čių lėtinių ligų. Lėtinė inkstų liga – tai palaipsniui prog re suojantis 
inkstų funkcijos blogėjimas dėl skirtingų lėtinių ligų (cukrinio dia-
beto, hipertoninės ligos ar kitų inkstų ligų). Skiriamos 4 diabetinės 
nefropatijos stadijos. 

Pirmoje ir antroje stadijose vyksta tik histologiniai pokyčiai. 
Klinikinių pokyčių nėra.

Trečia stadija – pradinė diabetinės nefropatijos klinika, 
kuri pasireiškia atsiradusia mikroalbuminurija. Mikroalbumi-
nurija, kaip jau minėta, – kai šlapime baltymo (albumino) kie-
kis viršija normos ribas, bet dar nėra nustatoma įprastais la-
boratoriniais metodais. Tai svarbus prognozinis požymis. Šio-
je stadijoje jau gali būti nustatomas ir didesnis arterinis krau-

jospūdis. Trečios stadijos progresavimą galima pristabdyti.
Ketvirtoje stadijoje pasireiškia vėlyvieji ligos požymiai. Labora-

toriniais tyrimais nustatoma proteinurija, didėja lipidų kiekis krau-
jyje, o baltymo kiekis kraujyje mažėja, vystosi įvairaus laipsnio 
edemos (tinimai). Ima trikti inkstų funkcija – glomerulų filtracijos 
greitis lėtėja. Vystosi inkstų nepakankamumas, auga kreatinino ir 
šlapimo kiekis kraujyje. Inkstų funkcijos blogėjimo tempai priklau-
so nuo glikemijos, kraujospūdžio ir proteinurijos dydžio.

Yra skiriamos penkios lėtinės inkstų ligos stadijos: 
1 stadija: glomerulų filtracijos greitis > 90 ml/min.;
2 stadija: glomerulų filtracijos greitis 60–89 ml/min.;
3 stadija: glomerulų filtracijos greitis 30–59 ml/min.;
4 stadija: glomerulų filtracijos greitis 29 ml/min.;
5 stadija: lėtinė uremija, galutinis inkstų funkcijos nepakan-

kamumas. 
Pradedamas inkstus pavaduojantis gydymas: 

peritoninė dializė,1) 
hemodializė, 2) 
inkstų transplantacija (persodinimas). 3) 

Asmenims, sergantiems I tipo cukriniu diabetu, diabetinės 
nefropatijos požymiai pasireiškia ne anksčiau kaip po 5–6 metų 
nuo ligos pradžios. Diagnozuojama esant teigiamam mikroalbu-
minurijos tyrimui. Šioje stadijoje gali padidėti arterinis kraujos-
pūdis. Net ir esant normaliam kraujospūdžiui, rekomenduoja-
ma skirti jį mažinančius vaistus – AKF inhibitorius (angiotenziną 
konvertuojančio fermento inhibitorius). Jie turi nefroprotekcinių 
savybių. Ligos progresavimą galima pristabdyti.

Asmenų, sergančių II tipo cukriniu diabetu, inkstų pažei-
dimai siejami su hipertonine liga, inkstų arterijų ateroskleroze, 
širdies nepakankamumu ir kt. Diabetinė nefropatija šiuo atveju 
progresuoja kiek lėčiau, tačiau mikroalbuminurija gali būti nu-
statoma jau diagnozuojant diabetą. Šiuo atveju mikroalbuminu-
rija yra tiek inkstų, tiek širdies ir kraujagyslių pažeidimo požymis, 
nes albumino atsiradimą šlapime sąlygoja ne tik dia betas, bet ir 
hipertoninė liga, lipidų apykaitos sutrikimas ir kiti veiksniai. Dėl 
mikroalbuminurijos gali išsivystyti ir progresuoti širdies ir krauja-
gyslių ligos. Nuo išeminės (arba koronarinės) širdies ligos du su 
puse karto dažniau miršta tie sergantieji diabetu, kuriems nusta-
tyta mikroalbuminurija.

Nors polinkis vystytis diabetinei nefropatijai didesnis sergant 
I tipo diabetu, tačiau gerokai daugiau II tipo diabetu sergančiųjų 
(apie 70 %) gydomi nuo šios ligos. 

Diabetinė nefropatija

Diabetinė nefropatija – grėsminga cukrinio 
diabeto komp likacija, pažeidžianti inkstus. 
Svarbiausias inksto struktūrinis ir funkcinis 
vienetas yra nefronas. Kiekviename inkste yra 
apie 1,2–1,3 mln. nefronų. Žmogui gyvenant, 
nefronų nedaugėja, jie neatsinaujina. 
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Prevencija ir gydymas
1. Intensyviai kontroliuoti glikemiją.  
Pastarųjų metų tyrimai parodė, kad tik 9 % asmenų, sergan-

čių diabetu, kurių glikuotas hemoglobinas siekė 7 mmol/l, po 25 
metų pasireiškė terminalinis inkstų nepakankamumas. Tokie pa-
cientai gydomi geriamaisiais vaistais ar insulinu. Jeigu diabetinė 
nefropatija progresuoja, būtina insulino terapija.

2. Reguliuoti arterinį kraujospūdį. 
Arterinis kraujospūdis dažniausiai padidėja praėjus 2–5 me-

tams nuo mikroalbuminurijos atsiradimo pradžios. Kraujospūdį 
didina gausus valgomosios druskos vartojimas. Būtina siekti, kad 
kraujospūdis būtų ne didesnis nei 130/85 mmHg. Jei nustaty-
ta proteinurija, arterinis kraujospūdis turėtų būti ne didesnis nei 
125/75 mmHg.

3. Riboti baltymus.  
Patartina riboti baltymų kiekį maiste iki 0,8 g vienam idealios 

kūno masės kilogramui, ypač tiems, kuriems ryški proteinurija. Jei 
labai sutrikusi inkstų funkcija, baltymus riboti rizikinga. 

4. Gydyti hiperlipidemiją. 
Progresuojant neuropatijai, didėja cholesterolio ir trigliceridų 

kiekis kraujyje. Lipidus mažinantys vaistai mažina proteinuriją. 
Būtina siekti, kad MTL (mažo tankio lipoproteinų) būtų mažiau 
nei 3 mmol/l, o trigliceridų – mažiau nei 1,7 mmol/l. 

5. Sekti kalio kiekį kraujyje. 

Jei kalis viršija 5,5 mmol/l, reikia mažinti kalio kiekį maiste, 
koreguoti vaistus arteriniam kraujospūdžiui gydyti.

6. Vengti nefrotoksinių vaistų. 
Reikėtų vengti rentgenokontrastinių medžiagų, nesteroidinių 

vaistų nuo uždegimo, taip pat kai kurių antibiotikų. 
7. Skirti preparatų, kad neatsirastų komplikacijų.
Esant inkstų nepakankamumui, vystosi osteoporozė, mažakrau-

jystė, todėl reikėtų skirti kalcio, geležies preparatų, vitamino D.
8. Pradėti inkstus pavaduojantį gydymą. 
Progresuojant lėtiniam inkstų nepakankamumui, pradedamas 

inkstus pavaduojantis gydymas: 
• peritoninė dializė (dializuojantis tirpalas suleidžiamas į pil-

vaplėvės ertmę, kenksmingos medžiagos per pilvaplėvę, kuri 
funkcionuoja kaip pusiau laidi membrana, pereina į tirpalą, 
jis ištraukiamas ir keičiamas 4–5 kartus per parą kitu);

• hemodializė (per specialų kateterį, kuris įkišamas į didžiąsias 
kraujagysles ar per operacijos metu padarytą jungtį tarp arte-
rijos ir venos (žaste ar dilbyje, rečiau šlaunyje), kraujas paten-
ka į dializatorių (dirbtinį inkstą), jame iš kraujo pašalinamos 
nuodingosios medžiagos, elektrolitų ir vandens perteklius);

• inkstų transplantacija (sveikas gyvo arba mirusio asmens inks-
tas persodinamas sergančiam asmeniui). 

Gydytoja endokrinologė Ona Jurkauskienė, 
Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentė

Širdies ir kraujagyslių ligos –  
pagrindinė mirštamumo priežastis

Diabetu sergantys žmonės kenčia ne dėl per didelio cukraus 
kiekio kraujyje, bet dėl komplikacijų, kurios gali būti labai įvai-
rios – regėjimo, nervų sistemos sutrikimai, inkstų pažaida, padi-
dinta vėžio rizika. Tačiau didžiausią pavojų sergantiesiems kelia 
širdies ir kraujagyslių ligos. Nustatyta, kad II tipo diabeto ligoniai 
šiomis ligomis serga du kartus dažniau. Širdies ir kraujagyslių li-
gos yra pagrindinė šių pacientų mirties priežastis. Nuo jų miršta 
net 52 %, o 65 m. ar vyresnio amžiaus – net du trečdaliai II tipo 
diabetu sergančių asmenų. 

II tipo cukrinio diabeto diagnozė reikšmingai sumažina tikėti-
ną gyvenimo trukmę. Pavyzdžiui, 60-metis vyras, sergantis II tipo 
diabetu, gyvens šešeriais metais trumpiau, palyginti su nesergan-

čiu diabetu, o jeigu jis yra dar patyręs insultą ar miokardo infark-
tą, gyvenimas bus trumpesnis net dvylika metų. 

Nustatyta, kad komplikacijų gali atsirasti anksti, o kai kuriais 
atvejais širdies ir kraujagyslių ligų išsivystymo rizikos veiksniai pas-
tebimi net prieš 15 metų iki nustatomas II tipo diabetas. Diagno-
zavus diabetą, maždaug pusė žmonių, sergančių II tipo diabetu, 
jau gali turėti su diabetu susijusių komplikacijų. Todėl labai svarbu 
stengtis jų išvengti ar atitolinti komplikacijų pradžią. 

Dažniausia diabetą lydinti gretutinė liga ir dažniausia priežastis, 
nuo kurios miršta diabetu sergantys pacientai, yra aterosklerozinė 
širdies ir kraujagyslių liga. Kita pagrindinė II tipo diabetu sergan-
čiųjų mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų priežastis – šir-
dies nepakankamumas. Kartais šios dvi skirtingos patologijos per-
sidengia tarpusavyje, o neretai II tipo diabetu sergančio paciento 
būklę komplikuoja ne tik aterosklerozinė širdies ir kraujagyslių 

KAIP APSAuGOTI 
sergančiųjų II tipo cukriniu diabetu širdį 
ir kraujagysles bei sumažinti mirštamumą? 

Pasaulyje II tipo cukriniu diabetu serga apie 370 mln. žmonių, arba 1 iš 11 suaugusių (20–79 m.) 
gyventojų. Sergamumas šia liga, panašu, įgauna vis didesnį pagreitį, pasiekdamas pandemijos mastą. 
Kasmet apie 4 mln. mirčių siejama su diabetu ir jo komplikacijomis. Prognozuojama, kad 2045 m. sirgs 
per 629 mln., t. y. 13 % populiacijos. Du trečdaliai diabetu sergančių žmonių yra darbingo amžiaus. 
Beveik pusė jų – 40–59 m. Tai sudaro pagrindinę sergamumo diabetu rizikos grupę.
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liga, širdies nepakankamumas, bet ir lėtinė inkstų liga, pacientą 
kamuoja antsvoris, aukštas kraujospūdis. 

Koks gydymas rekomenduojamas pacientui, sergančiam vie-
na ar keliomis gretutinėmis ligomis, į kokius veiksnius svarbu at-
sižvelgti, parenkant tinkamiausią gydymą? Kaip sumažinti ser-
gančiųjų II tipo diabetu mirštamumą? Šiuolaikinės gydymo prie-
monės jau gali padėti.

Gliukozės kiekį mažinantis gydymas
Ilgą laiką vyravo įsitikinimas, kad, mažinant gliukozės kiekį 

kraujyje, mažėja ir širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Buvo pradė-
ta daug tyrimų, kurių metu buvo drastiškai mažinamas cuk raus 
kiekis kraujyje, siekiant įrodyti, kad glikemijos kontrolė gali su-
mažinti komplikacijų riziką. Gauti duomenys parodė, kad gliu-
kozės kiekį mažinantys vaistai veiksmingai mažino II tipo diabeto 
sukeltas mikrokraujagyslines komplikacijas – akių, inkstų, nervų 
sistemos sutrikimus, tačiau poveikis makrokraujagyslinėms kom-
plikacijoms, tokioms kaip širdies vainikinių kraujagyslių liga, pe-
riferinių arterijų liga ar insultas, išliko neaiškus, taip pat nebuvo 
žinomas ir cukraus kiekį kraujyje mažinančių vaistų poveikis šir-
dies ir kraujagyslių ligų rizikai. Ne visi vaistai, kurie intensyviai 
mažino glikemiją, buvo naudingi sergančiųjų II tipo diabetu šir-
dies ir kraujagyslių sistemai – dalis jų buvo neutralūs, o kai kurių 
poveikis buvo žalingas.

Nuo 2008 m. tapo privaloma ištirti, kaip kiekvienas geriama-
sis vaistas nuo diabeto veikia II tipo diabetu sergančiųjų širdies ir 
kraujagyslių sistemą. Gauti tyrimų duomenys buvo nevienareikš-
miški: vieni vaistai didino širdies ir kraujagyslių ligų riziką, kiti pa-
sižymėjo neutraliu poveikiu, tačiau buvo padaryta ir stulbinamų 
atradimų – didžiausią perversmą sukėlė vaistai, kurie pasižymėjo 
teigiamu poveikiu širdies ir kraujagyslių sistemai. EMPA-REG OUT-
COME tyrimo duomenys atskleidė apsauginį širdies ir kraujagyslių 
sistemos poveikį II tipo diabetu sergantiems pacientams, kurie jau 
sirgo širdies ir kraujagyslių liga, bei sumažino jų mirštamumą. 

Atlikus daugelio skirtingų vaistų nuo diabeto klasių (SGLT2 
inhibitorių, GLP-1 receptorių agonistų ir DPP-4 inhibitorių) po-
veikio širdies ir kraujagyslių sistemai tyrimus, paaiškėjo, kad tai 
pačiai klasei priklausantys vaistai, nors ir turi panašumų, tačiau 
pasižymi nevienodu poveikiu širdžiai ir kraujagyslėms. Vieni jų 
veiksmingiau mažina aterosklerozinių širdies ir kraujagyslių ligų 
riziką, kiti – veiksmingi mažinant širdies nepakankamumą ar inkstų 
funkcijos blogėjimą, o kai kurie iš vaistinių preparatų nuo diabeto 
pasižymi daugialypiu poveikiu ir yra veiksmingi ne tik mažinant 
daugelį diabetą lydinčių gretutinių patologijų, bet ir sergančiųjų 
II tipo diabetu mirštamumą.

Nauji II tipo diabeto gydymo standartai
Šių minėtų tyrimų rezultatai pakeitė II tipo diabetu sergančiųjų 

gydymo standartus. Anksčiau vyravusį įsitikinimą, kad svarbiausia 
mažinti gliukozės kiekį kraujyje, pakeitė naujas požiūris. Dabar 
gydant II tipo diabetu sergančiuosius svarbiausias tikslas – už-
kirsti kelią komplikacijoms arba jas atitolinti ir išlaikyti gyveni-
mo kokybę. Norint tai pasiekti, svarbu veiksmingai kontroliuoti 
gliukozės kiekį kraujyje ir mažinti širdies ir kraujagyslių rizikos 
veiksnius, reguliariai stebėti pacientą ir, svarbiausia, atsižvelgti į 
individualius kiekvieno paciento poreikius bei pageidavimus, iš-
mokyti jį rūpintis savimi bei aktyviai dalyvauti parenkant gydymą. 

Svarbu mažinti visus širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnius. 

Tai apima ir veiksmingą arterinio kraujospūdžio, lipidų kon cent-
racijos kontrolę, svorio mažinimą ir diabeto gydymą vaistiniais 
preparatais, kurie turi įrodymus, kad mažina širdies ir kraujagys-
lių ligų dažnį, taip pat ir veiksmingas gliukozės kiekio kraujyje 
reguliavimas, užtikrinantis mikrokraujagyslinių komplikacijų su-
mažėjimą. 

Kai kurie geriamieji vaistai nuo diabeto gali sumažinti ser-
gančiųjų II tipo diabetu mirštamumo riziką. Naujausiose endo-
krinologų gairėse rekomenduojama II tipo diabetą pradėti gydyti 
metforminu ir keisti gyvenimo būdą laikantis dietos bei didinant 
fizinį aktyvumą. Jeigu to nepakanka, o gydytojas nustato ateros-
klerozinę širdies ir kraujagyslių ligą ar pastebi šių ligų riziką (pa-
vyzdžiui, vyresnis nei 55 m. amžius ir kairiojo skilvelio hipertro-
fija, daugiau nei 50 % arterijų stenozė), lėtinę inkstų ligą ar širdies 
nepakankamumą, šalia metformino patariama skirti papildomus 
vaistus, kurie gali apsaugoti nuo minėtų komplikacijų. Šie vaistai 
turėtų būti skiriami nebeatsižvelgiant į HbA1c (glikuoto hemo-
globino) koncentraciją kraujyje. Ir skirti reikėtų būtent tuos, ku-
rie pasižymi naudingu poveikiu širdies ir kraujagyslių ligoms. Tai 
gali būti geriamasis SGLT2i klasei priklausantis vaistas nuo diabeto 
arba GLP-1RA preparatas. 

Dažniausiai II tipo diabetu sergantys pacientai yra gerai pažįs-
tami ir kardiologams. Kardiologai, suprasdami, kaip svarbu ma-
žinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką II tipo diabetu sergantiems 
pacientams, kartu su Europos diabeto tyrimų asociacija paruošė 
naujas „2019 m. Europos kardiologų draugijos ir Euro pos diabe-
to tyrimų asociacijos „Diabeto, prediabeto ir širdies ir kraujagys-
lių ligų gaires““. Jose aptariama, kaip reikėtų įvertinti šių pacientų 
širdies ir kraujagyslių ligų riziką (ji gali būti įvertinama kaip labai 
didelė, didelė ar vidutinė), kokius tyrimus atlikti (instrumentinius 
ir laboratorinius), siekiant diagnozuoti minėtas ligas, kokių tikslų 
siekti (koks turi būti kraujospūdis, kokia mažo tankio cholestero
lio koncentracija) ir kaip svarbu visus šiuos veiksnius kontroliuoti. 
Kardiologai rekomenduoja riziką įvertinti sistemingai, bent kar-
tą per metus ir, atsižvelgiant į rezultatus, skirti kraujospūdį maži-
nantį gydymą, griežtai kontroliuoti cholesterolio kiekį kraujyje, 
mažinti svorį. 

Kardiologai labai entuziastingai vertina šių naujų vaistinių pre-
paratų nuo diabeto savybes, ypač tų, kurie pasižymi plejotropiniu 
veikimu ir gydo daugelį patologijų – ne tik mažina gliukozės kiekį 
kraujyje, bet ir kraujospūdį, svorį, apsaugo inkstus, mažina širdies 
ir kraujagyslių ligų, širdies nepakankamumo riziką ir, svarbiausia, 
mirštamumą. Jie rekomenduoja skirti šiuos preparatus kuo anks-
čiau. Tokiomis savybėmis pasižymi kai kurie SGLT2i ir GLP-1 RA 
klasėms priklausantys vaistai nuo diabeto.

Todėl šiuo metu, kai turime tokį didelį gliukozės kiekį maži-
nančių vaistų pasirinkimą, labai svarbu, kad sergančiajam būtų 
parinktas tinkamiausias preparatas. 

Dabar, vartojant vieną ir tą patį vaistą nuo diabeto, gali pavyk-
ti pasiekti skirtingus tikslus, pradedant gliukozės kiekio kraujyje, 
nutukimo, kraujospūdžio mažinimu, širdies ir kraujagyslių, inkstų 
apsauga ir baigiant pailgėjusiu išgyvenamumu. Svarbu aktyviai rū-
pintis savimi ir kartu su gydančiu gydytoju priimti jums labiausiai 
tinkančius sprendimus. 

Šeimos gydytoja Jolanta Vyturytė
Šaltiniai:
Davies M. J. ir kt., 2018. https://doi.org/10.2337/dci18–0033.
Buse J. B. ir kt., 2019. https://doi.org/10.2337/dci19–0066. 
Cosentino F. ir kt., 2019 doi: 10.1093/eurheartj/ehz486.
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Nėščiųjų diabetas gali būti nustatomas moterims, kurių gi-
minėje yra cukrinio diabeto atvejų, šlapime randama gliu-

kozės, kurios turi antsvorio, yra vyresnės nei 35 metų, taip pat 
jeigu yra padidėjęs vaisiaus vandenų kiekis, yra gimdžiusios di-
desnius negu 4 kg, negyvus ar apsigimusius naujagimius, jeigu 
iki nėštumo nustatyta sutrikusi glikemija nevalgius ar gliukozės 
tolerancijos sutrikimas. Be abejo, būna atveju, kai jis nustato-
mas moterims, neturinčioms jokių rizikos veiksnių.

Nėščiųjų diabeto diagnostika

Pirmąkart apsilankius pas ginekologą tiriamas gliukozės kie-
kis veniniame kraujyje. Jei jis yra didesnis nei 5,1 mmol/l, gali 
būti įtariamas nėščiųjų diabetas. Jeigu gliukozės kiekio kraujyje 
rodiklis yra 6,1–6,9 mmol/l, rekomenduojama atlikti gliukozės 
tolerancijos tyrimą.

Visoms nėščioms moterims 24–28 savaitę, jei nebuvo nusta-
tytas nėščiųjų diabetas, atliekamas gliu-

kozės tolerancijos tyrimas. Pirmiau-
sia imamas kraujo mėginys neval-

gius. Tada moteris turi išgerti 75 
g gliukozės, ištirpintos 250–300 
ml vandens. Po to ji 2 valandas 
turi sėdėti arba gulėti ramiai, kad 
rezultatai būtų tikslūs, o praėjus 
šiam laikui paimamas dar vienas 
kraujo mėginys gliukozės kon cent-
ra cijai nustatyti. Nėščiųjų diabetas 
gali būti įtariamas, jeigu nustato-
ma, kad gliukozės kiekis nevalgius 
yra 5,1–6,9 mmol/l, arba praėjus 
vienai valandai po 75 g gliuko-
zės tirpalo išgėrimo gliukozės 
kiekis kraujyje yra didesnis nei 

10,0  mmol/l, o po dviejų va-
landų –  8,5–11,0 mmol/l. 

Jei nėščiosios gliukozės 
kiekis padidėjęs, jis leng-

vai iš motinos kraujo pereina per placentą ir stimuliuoja vaisiaus 
kasą, kuri išskiria daugiau insulino. Insulinas skatina vaisiaus au-
gimą ir kartu stabdo jo brendimą, todėl vaisius gali užaugti iki 
4–5 kg. Diagnozavus diabetą, būtina matuoti glikemiją nevalgius 
ir po valgio. Glikemijos rodikliai turėtų būti tokie:

• nevalgius – < 5,3 mmol/l;
• 1 valandą po valgio – < 7,8 mmol/l;
• 2 valandas po valgio – < 6,7 mmol/l.
Diagnozavus diabetą besilaukiančiai moteriai, būtina kore-

guoti jos mitybą. Dažniausiai tinkama mityba ir fizinis aktyvumas 
pagerina glikemijos rodiklius. Tačiau to pakanka ne visoms. Kar-
tais tenka skirti medikamentinį gydymą – insulino terapiją.

Nustačius diabetą, kompensuojamos diagnostinės juoste-
lės – 50 juostelių per 3 mėnesius, iš viso 150 juostelių visą nėš-
tumo laikotarpį.

Gimdymas

Jei liga koreguojama tik dieta, rekomenduojama gimdyti 
iki 41 nėštumo savaitės. Gydant insulinu, jei diabetas yra ge-
rai kontroliuojamas, rekomenduojama gimdyti nuo 39 iki 40 
nėštumo savaitės. Skiriant gydymą insulinu, tačiau nepasiekus 
geros glikemijos kontrolės, rekomenduojama skatinti gimdymą 
nuo 37 iki 39 nėštumo savaitės. Sutrikus vaisiaus vystymuisi – 
dar anksčiau.

Kaip elgtis po gimdymo?

Glikemija po gimdymo ištiriama stacionare. Daugumai mo-
terų angliavandenių apykaitos sutrikimas išnyksta. Dažniausiai 
insulino terapija nutraukiama iš karto po gimdymo. Esant nor-
moglikemijai, po gimdymo praėjus 6–12 savaičių būtina atlikti 
gliukozės tolerancijos testą. Glikemiją nevalgius ateityje reikė-
tų tirti bent vieną kartą per metus. Planuojant kitus nėštumus, 
rekomenduojama tirti glikemiją, nes išlieka šio diabeto rizika. 
Moterims, persirgusioms nėščiųjų diabetu, rizika susirgti II tipo 
cukriniu diabetu yra apie 7 kartus didesnė, ypač turinčioms ant-
svorio ar nutukusioms.

Vaikams, kurių motinos sirgo nėščiųjų diabetu, didesnė ant-
svo rio, nutukimo ir diabeto rizika. 

Gydytoja endokrinologė  
Ona Jurkauskienė,  

Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentė 

Nėščiųjų diabetas 
Nėščiųjų, arba gestacinis, cukrinis diabetas – tai angliavandenių apykaitos 
sutrikimas nėštumo metu. Ši būklė neigiamai veikia nėštumo eigą ir 
vaisiaus raidą. Tai dažniausia endokrininė patologija, komplikuojanti 
nėštumą. Susirgimas dažniausiai praeina po gimdymo. Pastaruoju metu 
nėščiųjų diabetas pasaulyje nustatomas 2–40 % besilaukiančių moterų. 
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Juzefa Uleckienė,
Slaugytoja diabetologė
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Žmogus, kuris suserga diabetu, išgyvena baimę, sielvartą, dep-
resiją ar net pyktį, kurių trukmę lemia aplinkybės. Todėl jam 

labai reikalinga ne tik medikų, bet ir šeimos, draugų, artimųjų 
parama. Be galo svarbi yra ir slaugytojo diabetologo konsultaci-
ja bei moralinė pagalba. Reikia padėti žmogui suprasti, kas įvy-
ko, gebėti įtikinti jį, kad susitaikytų su savo būkle, suteikti žinių, 
kaip elgtis sergant šia liga, kaip kontroliuoti diabetą. Sergantysis 
privalo suprasti, kad nuo viso to priklausys gydymo rezultatai. 
Jis turi išmokti pažinti savo ligą ir ją kontroliuoti: pildyti diabeto 
dienyną, jame žymėti glikemijos pokyčius, insulino dozę, su-
valgytų angliavandenių kiekį, rinktis tinkamą maistą ir reguliuo-
ti insulino dozes. Svarbus ir fizinis aktyvumas: rytinė mankšta, 
pasivaikščiojimas, darbas sode ir kt. 

Judėjimas yra gyvenimas
Mokymas turi aprėpti visus konkrečiai gydymo įstaigai pri-

skirtus sergančiuosius, nors ten lankytųsi tik vienas diabeto ligo-
nis. Kaip kontroliuoti kraujo gliukozę, diabeto ligoniui pataria 
gydytojas endokrinologas, o išmoko kvalifikuotas slaugytojas 
diabetologas. Žinių apie cukrinį diabetą sergantysis ir jo šeimos 
nariai turėtų gauti diabeto mokykloje. Tik nuolatinis mokymas 
ir gera diabeto kontrolė užtikrina geresnius gydymo rezultatus, 
sustabdo komplikacijų progresavimą ir taip gerina ligonio gy-
venimo kokybę, trukmę, mažina neįgalumą ir duoda didžiulį 
ekonominį efektą.

Mano kelias į endokrinologiją 
1990-ieji, kovas. Dar dirbau Vidurinio medicinos personalo 

prie SAM organizacijos sekretore. Vilniaus universitetinės klinikos 
„Raudonasis kryžius“ vyriausioji medicinos sesuo Valerija Masi-
liūnienė pasiūlė užimti naujai patvirtiną pareigybę – medicinos 
sesuo, cukriniu diabetu sergančiųjų mokytoja. Ir mane priėmė. 
Taip prasidėjo kelias į endokrinologiją. Nors labai trūko žinių, 

vadovavausi docentės Editos Janulionytės parengta programa. 
Didžiuliais, ką tik atsiradusiais kompiuteriais skaičiuodavome 
angliavandenių kiekį gramais, tačiau žmonėms buvo sunku su-
prasti, pažinti, nustatyti maisto kiekį, kiek galima suvalgyti. Man 
taip pat buvo sunku išmokti dirbti su šia programa. Bet mokymai 
Endokrinologijos skyriuje vyko, daug dirbo E. Janulionytė.

1990-ųjų rugpjūtį Vilniuje surengta pirmoji sveikatingumo 
stovykla „Keturi žirgai“ (insulinas, dieta, judėjimas, žinios). Mo-
kymus organizavo doc. E. Janulionytė. Aš taip pat dalyvavau 
stovyklos mokymuose. Neturėjome savikontrolės juostelių, la-
boratorija gliukozės kiekį kraujyje tirdavo vieną kartą per die-
ną, o rezultatus sužinodavome po kelių valandų arba net dienų. 
Sunku buvo išvengti hipoglikemijos priepuolių. Gyvenome aklai, 
negalėdami išvengti glikemijos svyravimo. Tačiau susirinkusieji 
– jaunimas, vyresni žmonės – buvo labai džiaugsmingai nusi-
teikę. Daug smagių ir malonių akimirkų išliko prisiminimuose: 
kai rinkome Obelynės sode obuolius, maudėmės Žaliuosiuose 
ežeruose ir t. t. Tada Darius iš Tauragės ir Ramunė iš Panevėžio 
parašė mums: „Ši stovykla – pirmoji gairė sunkiame kelyje. Ši 
stovykla – pati geriausia dovana sergantiesiems cukriniu diabe-
tu. Tepadeda mums Dievas.“

Idėja surengti stovyklą ir ieškoti rėmėjų kilo Lietuvos diabe-
to asociacijos nariui, „Carito“ rėmėjui V. Paliuliui. Šios sto vyk-
los pirmieji dovanotojai buvo Lietuvos vaikų, Gailestingumo ir 
sveikatos fondai, Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos ir profe-
sinių sąjungų federacija. Vienas iš partnerių buvo Lietuvos dia-
beto asociacija.

Stažuotė Vokietijoje – naujo kelio pradžia
„Mes bejėgiai, nemokame stebėti savo ligos, gyvename ka-

muojami baimės, neturime vienkartinių švirkštų, stokojame in-
sulino“, – taip rašė skaitytojai apie straipsnį „Cukrinė bėda“, pa-
skelbtą 1990 m. kovo 7 d. 51-ame laikraščio „Respublika“ nu-

Iš maNo gYveNImo

Eičiau tuo pačiu keliu

Žinios, supratingumas ir prisitaikymas lemia 
veiksmingą cukrinio diabeto kontrolę. Taip 1930 m. 
teigė garsusis Amerikos diabetologas Elliotas 
Joslinas. Mokėdamas stebėti ir keisti kraujo gliukozės 
kiekį kraujyje, diabeto ligonis gali išvengti sunkių 
komplikacijų arba jas atitolinti.

Nuoširdžiai dėkojame slaugytojai diabetologei  
JUZEFAI ULECKIENEI, sutikusiai papasakoti  
apie savo gyvenimą ir pasiaukojamą darbą.

Lietuvos diabeto asociacija
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meryje. Laiškuose, adresuotuose doc. E. Janulionytei, jie prašo 
padėti, patarti, pamokyti. Ligonių laiškai ir mane skatino ieškoti 
būdų, kaip pagelbėti diabetu sergantiems žmonėms. Tų pačių 
metų spalį įvyko pirmieji gailestingųjų medicinos seserų spe-
cia lizacijos kursai „Cukrinio diabeto ligonių mokymas“ univer-
sitetinės „Raudonojo kryžiaus“ ligoninės Endokrinologijos sky-
riuje. Juos surengė E. Janulionytė ir aš. Tada labai susidomėta 
slaugytojo diabetologo darbu ir pareigybe. Slaugos darbuotojų 
tobulinimosi ir specializacijos centras medicinos seserims išda-
vė 53 pažymėjimus.

Ieškojau galimybių, kaip būtų galima susipažinti su užsienio 
mokslininkų programomis, skirtomis diabetu sergantiesiems mo-
kyti. Mano klasės draugė, kuri 1959 m. išvyko gyventi į Vokietiją, 
pakvietė apsilankyti. Išvykau. Padedamos pažįstamų vokiečių, 
apsilankėme Diuseldorfo Heinricho Heinės universitetinėje kli-
nikoje, pasikalbėjome. Po kelių mėnesių gavau kvietimą vykti į 
stažuotę. Tad 1991 m. sausį išvykau ir buvau maloniai sutikta. 
Diuseldorfo Heinricho Heinės universitetinėje klinikoje cukri-
niu diabetu sergantieji buvo mokomi jau 25 metus. Tai viena 
pirmųjų klinikų Europoje, dirbanti pagal profesoriaus medici-
nos daktaro Michaelio Bergerio ir mokslininkų grupės sukurtą  
programą.

Kai stažavausi Diuseldorfe, Vilniuje, prie televizijos bokšto, 
sovietų armija šaudė mūsų žmones. Labai jaudinausi, nes esu toli 
nuo namų. Tik draugų ir klinikos administracijos dėmesys mane 
palaikė, teikė vilčių, kad galėsiu grįžti namo. Norėjau Lietuvoje 
įsteigti cukriniu diabetu sergančiųjų mokyklą. Diuseldorfo „Rau-
donojo Kryžiaus“ organizacija padovanojo savikontrolės juos-
telių (tada aparatėliai ne visiems buvo prieinami). Diuseldorfo 
klinikų administracija, vadovaujama prof. M. Bergerio ir diabeto 

mokytojos Doris Hemmann, pratęsė mano vizą dar trims mėne-
siams, kol paaiškės Lietuvos politinė situacija. Po dviejų mėnesių 
grįžau namo su 13 krepšių, su visomis mokymo priemonėmis, 
plakatais, savikontrolės juostelėmis, angliavandenių vienetų skai-
čiavimo lėkštėmis, dezinfekcinėmis priemonėmis, tvarsliava ir 
kt. Aparatėlį gliukozei matuoti ir kitas savikontrolės priemones, 
kurių Lietuvoje dar niekas neturėjo, diabeto mokyklai padova-
nojo Vokietijos Mainhauzeno miesto meras Dieteris Grioningas. 
Vėliau gydytojas Chanteliau padovanojo ir kojų priežiūros apa-
ratą. Juo galėjau atlikti kojų priežiūros procedūras. 

Pirmoji diabeto mokymo mokykla
Įgijusi žinių ir turėdama pažymėjimą, suteikiantį teisę mo-

kyti sergančiuosius diabetu, 1991 m. kovą universitetinės „Rau-
donojo kryžiaus“ ligoninės Endokrinologijos skyriuje įsteigiau 
pirmąją diabeto mokyklą Lietuvoje. Mokymus parengiau pagal 
prof. M. Bergerio programą. Tuo metu visai nebuvo savikontrolės 
priemonių, o švirkštus virinome arba laikėme spirite. Tai buvo ne 
prieš Kristaus amžių, o prieš trisdešimt metų. Tiek metų dirbu ir 
aš – mokau sergančiuosius cukriniu diabetu.

Dirbdama stacionare supratau, kad mokymus reikėtų or-
ganizuoti visose Lietuvos gydymo įstaigose. Lietuvos diabeto 
asociacijos iniciatyvai pritarė kai kurios gydymo įstaigos, svei-
katos apsaugos ministras Juozas Olekas 1991 m. vasario 5 d. 
įsakymu Nr. 37 kiekvieną gydymo įstaigą įpareigojo įsteigti ir 
patvirtinti diabetu sergančiųjų mokytojos medicinos sesers pa-
reigybę. Deja, taip neatsitiko. Tik 1999 m. gegužės 25 d. svei-
katos apsaugos ministro įsakymu Nr. 254 patvirtinta ši specialy-
bė ir pavadinta slaugytojas diabetologas ir kojų priežiūros spe

Stovykla „Saulės vaikai“, 1997 m. prie Baltijos jūros
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J. uleckienė ir D. Hemmann konferencijoje Švedijoje, 
1995 m.

cialistas (chiropodistas). Tačiau ir dabartinė padėtis Lietuvoje  
nedžiugina.  

Siekiant kvalifikuoto ir nuoseklaus mokymo, reikėjo visas 
slaugytojas suburti į vieną organizaciją. 1990 m. lapkričio 16 d. 
įkūrėme Lietuvos seserų diabeto mokytojų draugiją, mane išrinko 
jos pirmininke. Steigimo konferencija, kurioje pranešimus skai-
tė doc. E. Janulionytė, prof. J. Danilevičius ir kiti medikai, vyko 
Vilniuje, Universitetinėje klinikoje „Raudonasis Kryžius“. E. Ja-
nulionytė susirinkusiuosius pasveikino tokiais žodžiais: „Tegul 
Jums nepristinga jėgų nešti ir globoti savo kūdikį, o šie giesmi-
ninkai tegul gieda Jums meilės ir padėkos giesmę.“ Tą meilę ir 
globą nešiau 18 metų. 

2008 m. Panevėžyje vykusioje slaugytojų diabetologų kon-
ferencijoje vėliavą su Lietuvos slaugytojų diabetologų draugijos 
emblema perdaviau naujai išrinktai draugijos pirmininkei Kau-
no klinikų Endokrinologijos skyriaus slaugytojai diabetologei 
Virginijai Bulikaitei. 

Bendradarbiaudama su slaugos darbuotojų tobulinimosi ir 
specializacijos centru, organizavau visos Lietuvos slaugytojų 
diabetologų specializacijos ir tobulinimosi kursus pagal Vokie-
tijos, Diuseldorfo klinikų prof. M Bergerio programą. Lietuvos 
slaugytojų diabetologų draugijos vardu kreipdavausi į gydymo 
įstaigas, kviesdavau slaugytojas į kursus. Kursai vykdavo „Raudo-
nojo Kryžiaus“ ligoninėje. Juose mokymus vesdavo prof. J. Dani-
levičius, docentai E. Janulionytė ir V. Urbonavičius, gydytojai A. 
Erelienė, A. Masiulionis ir kt. Aš vadovaudavau šiems kursams 
ir kartu su diabetu sergančiais žmonėmis demonstruodavau li-
gonių mokymo eigą. 

1991 m. lapkritį kelias dienas mokymus tęsėme Kauno kli-
nikų Endokrinologijos skyriaus stacionaro ligoniams. Pacientų 
mokymą padėjo organizuoti ligoninės administracija, gydytojai 
ir slaugytojos, skyriaus vedėjas V. Petrenko ir vyriausioji medi-
cinos sesuo R. Poderienė. Mokymų programą Kauno klinikose 
geranoriškais pagrindais vedė mano kolegė iš Vokietijos – dia-
beto mokytoja Doris Hemmann. Ji tikra profesionalė, jos šyp-

sena vertė visus šypsotis, su pašnekovu ją jungė neapsakomas 
vidinis artumas. Įveikti kalbos kliūtį padėjo sumani, energinga 
jauna gydytoja iš Vokietijos Lidija Kairies. Sesuo Doris džiau-
gėsi kelione. Jos tikslas – padėti Lietuvos žmonėms, pasidalyti 
žiniomis ir patirtimi buvo pasiektas. Įsiminė diabeto mokytojos 
žodžiai: „Jei pradėjote ridenti sunkų akmenį, tai ridenkite, mie-
losios kolegės, per visą Lietuvą.“ 

Diabeto mokymo ir poilsio stovyklų pradžia
Dirbdama stacionare mačiau, kad per penkių dienų moky-

mus įgyjamos tik teorinės žinios, bet praktiškai jų įtvirtinti šio lai-
ko nepakanka. Organizuoti diabeto mokymo ir poilsio stovyklas 
mane paskatino stacionare gydęsis jaunuolis našlaitis Kęstutis. 
Aš juo rūpinausi, užjaučiau, jo mama buvo mirusi, tėtis nerū-
pestingas. Kęstučio gyvenimas atitiko ir manąjį, nes ir aš buvau 
našlaitė, nepažinusi nei mamos, nei tėčio. Tada ir pagalvojau, 
kas šiam jaunuoliui padės gaminti maistą, kas išmokys glikemi-
jos kontrolės, kas gelbės, kai ištiks hipoglikemija, ir t. t.?

Perpratusi prof. M. Bergerio mokymo programą, turėdama 
įvairių vaizdo mokymo priemonių, plakatų, pakankamai juos-
telių glikemijai ir acetonui šlapime nustatyti, sėkmingai ėmiau 
organizuoti stovyklas. Sergantieji čia turėjo galimybę suvokti, 
kaip teks gyventi visą gyvenimą. Diabeto mokymasis trunka 
visą gyvenimą. Padedama „Raudonojo Kryžiaus“ Endokrinolo-
gijos skyriaus vedėjos A. Erelienės, gydytojos G. Naskauskienės 
ir Lietuvos diabeto asociacijos, ieškojau rėmėjų, savanoriškais 
pagrindais talkino gydytojai, slaugytojos diabetologės.

Cukriniu diabetu sergančio 12–24 metų jaunimo mokymo ir 
poilsio 10 dienų stovyklas pradėjau organizuoti Palangoje, nes 
labai myliu jūrą. Norėjau, kad ji džiugintų ir ramintų stovyklauto-
jus. Per 1994–1998 m. surengiau penkias tokias stovyklas. Buvo 
daromos išimtys neregiams ir našlaičiams, jiems reikėjo išmokti 
adaptuotis prie pasikeitusio gyvenimo.  

Laukite tęsinio...

Diabeto mokyklos pradžia pagal doc. Editos Janulionytės 
programą. 1990 m.
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mūsų klube vyresnių nei 60 metų turime net 60 narių iš 75. 
Daugiau nei trisdešimt asmenų turi neįgalumą, daugelis 

serga įvairiomis ligomis, sunkiai vaikšto. Ypač sunku tiems, kurie 
gyvena ne rajono centre, o atokiose kaimo vietovėse ir dar neturii 
savo transporto. Be to, į daugelį rajono vietovių nebekursuoja au-
tobusai. Jiems tenka prašyti kaimynų, kad nuvežtų pas gydytojus, 
apsipirkti. Tad atvykti į klubo renginius jau nebėra kaip.

Šiais metais esame numatę daug renginių. Bet koją pakišo 
koronavirusas. Kovo pabaigoje turėjo įvykti ataskaitinis susirin-
kimas. Kai prasidėjo karantinas, jį nukėlėme į balandžio pabai-
gą. Tačiau, kai karantinas buvo pratęstas, nebeaišku, kada galė-
sime susirinkti. 

Sausio mėnesį paprastai jokių renginių neturime. Vasario ir 
kovo mėnesiais dalyvavome Visuomenės sveikatos biuro, su kuriuo 

turime pasirašę bendradarbiavimo sutartį, surengtose paskaitose. 
Jų metu daug ką sužinojome, atlikome įvairius pratimus. 

Yra klubo narių, kurie mano, kad mes patys galėtume ką 
nors nuveikti. Bet tai neįmanoma. Kaip ir neįmanomas bendra-
vimas nuotoliniu būdu. Išeitis kol kas tik viena – skambinti tele-
fonu ir teirautis, kaip jaučiasi mūsų klubo nariai, pasveikinti juos 
su gimtadieniais. 

Labai laukiame, kada šis košmaras baigsis. Tikimės, kad anks-
čiau ar vėliau galėsime tęsti suplanuotas veiklas, organizuoti pa-
žintines keliones, susitikti su kaimynais. 

Vytautas Barkauskas 
Kelmės diabeto klubo  

„Diabetas ABC“ pirmininkas

Sunkus laikmetis 
Žinios iš kluBų

Netikėtai užpuolęs koronavirusas viską sujaukė. Daug kas nedirba, kai kur 
darbuotojai atleidžiami arba siunčiami atostogauti. Valstybės, mokslo, medicinos 
ir kitos įstaigos dirba nuotoliniu būdu. Gyventojai privalo būti namuose, išskyrus 
būtinus atvejus. Ypač turi saugotis vyresnio amžiaus žmonės. Tokių daug. 

Liga, kuri skatina domėtis naujovėmis
Diabeto klubas „Vita“ gyvuoja jau ne pirmą dešimtmetį. Žmones, sergančius cukriniu diabetu, čia 
vienija ne tik liga, bet ir galimybė susipažinti su naujovėmis, kurių atsiranda ją gydant. Nariai renkasi 
dar ir tam, kad pasveikintų vienas kitą linksma proga. Šįkart su gimtadieniu buvo pasveikinta Snieguolė 
Masilionienė. Apie imuninės sistemos veiklą ir priemones, kaip ją galima saugoti ir tausoti, bei apie 
sąnarių skausmus kalbėjo viešnia iš Šiaulių – natūralios medicinos atstovė Dovilė Mauragaitė.

su cukriniu diabetu nepakovosi – su šia liga reikia susidrau-
gauti ir išmokti gyventi kitaip. Sergant I ar II tipo cukriniu 

diabetu sutrinka insulino gamyba kasoje ir insulino veikimas 
audiniuose. Tai atsiliepia įvairių organų kraujagyslėms, nes, pa-
didėjus gliukozės koncentracijai kraujyje, sutrinka normali vi-
daus organų veikla. Tačiau gera imuninės sistemos priežiūra, 
teigiamos emocijos, pakankamas fizinis aktyvumas gali padėti 
žmogui gyventi pilnavertišką gyvenimą. 

Prieš penkiasdešimt metų Pakruojyje I tipo diabetu sirgo vos 
trys žmonės, šiandien jų skaičiuojama jau dešimtimis. Kaip pa-
sakojo vienas klubo narys, tada ši diagnozė vos 16 metų sulau-
kusiam jaunuoliui, kuris aktyviai sportavo, buvo lyg perkūnas iš 
giedro dangaus. Gydytojas, nustatęs ligą, pasakė, jog gyvens jis 
vos penkerius metus... Tada ir gyvenimas su insulinu buvo nepa-
lyginamai sudėtingesnis: nebuvo vienkartinių švirkštų, cukraus 
kiekio matavimo juostelių ir daugelio kitų priemonių, kurios pa-
dėdavo valdyti ligą.

Šiandien su liga susigyvenę, ją pažinę žmonės bendraudami 
tiek su gydytojais, tiek tarpusavyje ieško priimtiniausių ir natū-

raliausių priemonių. Neatsitiktinai į klubo susirinkimą atvažia-
vo natūralios medicinos atstovė. Ji papasakojo, jog imunitetas 
rūpinasi, kad į organizmą patekę ligų sukėlėjai būtų sunaikinti, 
saugo nuo mikrobų ir virusų, kuriais galime užsikrėsti. Sergant 
diabetu sutrinka imuninės sistemos veikla, o žinant, kad dažni 
ligos palydovai yra padidėjęs kraujospūdis, antsvoris, mažas fi-
zinis aktyvumas, tai atvykusi viešnia ir pasakojo, jog svarbu ne 
tik visus minėtus simptomus kontroliuoti, tačiau stengtis tai daryti 
su kuo natūralesniais produktais, vartoti kuo mažiau chemijos. 
Buvo pristatyti natūralios medicinos centro platinami produktai: 
žemės taukai ir skystas gliukozaminas. Informacijos apie juos 
galima gauti „Norfos“ vaistinėje. 

Klubo pirmininkė Adelė Dobilienė stengiasi vykdyti šviečia-
mąją veiklą, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie cukrinį diabetą 
ir norėtų sužinoti, ar patys neserga, o sužinoję diagnozę – nebi-
jotų kreiptis patarimų ir pagalbos. Klubas laukia iš Seimo kan-
celiarijos pažadėto nešiojamojo kompiuterio, laukia ir norinčių 
pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje.

Parengta pagal atsiųstą inf. 
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Vidmantas Pilibaitis – 
pavyzdys diabetu sergantiesiems

2019-aisiais garbingą 70 metų jubiliejų šventęs Vidmantas Pilibaitis 
stebina sporto varžybų laimėjimais. Vidmantas visada žvalus, 
besišypsantis, spinduliuojantis energija, kurios jam gali pavydėti 
kiekvienas. Sunku patikėti, kad šis garbingo amžiaus sulaukęs sporto 
aistruolis jau daugiau negu 50 metų serga I tipo cukriniu diabetu. 

vidmantas Pilibaitis daug laiko skiria visuomeniniam dar-
bui, vadovauja Rokiškio rajono neįgaliųjų sporto klubui 

„Olimpija“, yra Rokiškio diabetikų klubo „Rokiškis“ pirmininko 
pavaduotojas, Lietuvos diabeto asociacijos revizijos komisijos 
narys. Jo iniciatyva jau prieš dešimtmetį pradėtos organizuoti 
respublikinės sporto varžybos „Cukrinis diabetas – ne kliūtis 
sportuoti“. Daug metų Vidmantas šias varžybas organizuoja 
ir joms teisėjauja. 

Per gyvenimą patirta daug visokių situacijų: būta ir sąmo-
nės netekimų, ir gražių gyvenimo patirčių, sergant nepagy-
doma liga. Nuo mokyklos laikų savo judrumu ir sportiškumu 
Vidmantas buvo neaplenkiamas. Domėjosi lengvąja atletika, 
svarsčių kilnojimu, žaidė įvairius žaidimus. Trauka sportui nie-
kur nedingo ir išgirdus ligos diagnozę. 

„Tikriausiai nėra tokios sporto šakos, kurios nebūčiau iš-
mėginęs ir nepelnęs prizinių vietų“, – pasakoja Vidmantas. Su 
diabeto diagnoze ir mintimi, kad nuo šiol „geriausiu draugu“ 
taps švirkštas ir keliskart per dieną būtina insulino dozė, susi-
taikė iškart. Nors buvo vos 16 metų. 

Savęs gelbėjimo kampanijai Vidmantas visada diriguoja 
pats: virindavo metalinius švirkštus ir ilgas storas adatas, nes 
prieš 54 metus nebuvo nei švirkštiklių, nei insulino pompų, 
net ir vienkartinių švirkštų. Apie savikontrolės aparatus ar ju-
tiklius niekas nebuvo net girdėjęs. Kraujo gliukozė buvo tik-
rinama kartą per mėnesį, o atsakymas sužinomas po trijų die-
nų. Vidmantas išmoko leistis insuliną, pats susidarė tinkamą 
dienos režimą, kurio laikosi iki šiol. Jis visada su savimi turi 
ligos kontrolei reikiamų priemonių, sumuštinių ir kažką sal-
daus. Su netikėtai užklupusia liga jam susitaikyti buvo leng-
viau, nes jį palaikė artimieji ir bend raamžiai. Vyro teigimu, 
įmanoma susidraugauti net su ypač sunkia liga, tereikia noro, 
pastangų ir užsispyrimo.

Šiais metais Vidmantas jau dalyvavo net trejose varžybo-
se. Sausio 25 d. jis rugėsi Aravetėje (Estijoje) vykusiose vaikų, 
suaugusiųjų ir veteranų, senjorų štangos kėlimo varžybose. 
Veteranų varžybose Vidmantas užėmė I vietą, vyrų varžybo-
se jam atiteko II vieta.

Vasario 1 d. Guostagalyje (Pakruojo rajone) vyko VI atvi-
rosios svarsčių kilnojimo varžybos „Nusipelniusio trenerio 

Vladislovo Skiko atminimo taurei laimėti“. Jose vyras laimėjo 
I vietą veteranų, vyresnių nei 70 metų, grupėje.

Kovo 11–15 d. Sankt Peterburge (Rusijoje) jau 25 kartą vyko 
sunkiosios atletikos meistrų (veteranų) turnyras. Jame labai 
sėkmingai pasirodė mūsų šalies atstovai. Skirtingose amžiaus 
grupėse bei svorio kategorijose vienu iš 4 nugalėtojų (I vieta) 
tapo ir rokiškėnas.

Vidmantas yra nuoširdžiai dėkingas savo treneriams, pade-
dantiems nusiteikti ryžtingoms kovoms: rokiškėnui Jonui Alek-
siejui ir panevėžiečiui, Lietuvos sunkiosios atletikos meistrų 
federacijos prezidentui Kęstučiui Kalundai. 

Linkime Vidmantui Pilibaičiui kuo geriausios sėkmės spor-
te, geros sveikatos ir užkrečiančio entuziazmo būti pavyzdžiu 
kitiems diabetu sergantiesiems, kaip gyventi visavertiškai ir 
džiaugtis gyvenimu.

Lietuvos diabeto asociacija

V. Pilibaitis ir V. Augustinienė
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Žemė ir diabetas

1. Kasmet minima Žemės diena. Kodėl ji svarbi 
ir sergantiesiems cukriniu diabetu?

Kasmet minima Žemės diena, skirta atkreipti dėmesį į eko-
logines problemas, taršą, gamtinių išteklių naudojimą, taip pat 
į tai, kokią įtaką darome planetai. Ši diena primena, kad visi 
privalome tausoti planetą ir stengtis gyventi ekologiškiau. Ser-
gantieji lėtinėmis ligomis tokiomis kaip cukrinis diabetas var-
toja vaistus ir naudoja įvairias medicinines priemones. Nėra 
statistinių duomenų, kiek vidutinis diabetu sergantis lietuvis 
išmeta šiukšlių. Tačiau spėjama, kad sergantieji diabetu išme-
ta gerokai daugiau atliekų, nes naudoja plastikines gliukozės 

matuoklių juosteles, insulino švirkštiklius, lancetus, gliukozės 
kiekio kraujyje stebėsenos sistemas, geria daug vaistų, kurie 
paprastai būna buteliukuose ar dėžutėse ir kt. Visa tai yra skir-
ta naudoti vieną kartą ir po to tampa atliekomis.

2. Kaip reikėtų elgtis  
su tokiomis atliekomis? 

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos tinklalapyje skel-
biama: „Vaistai, kaip ir kitos cheminės medžiagos, ypač ne-
tinkamai naudojamos ar blogai tvarkomos, gali kelti grėsmę 
mūsų sveikatai ir neigiamai veikti aplinką. Siekiant apsaugoti 
mūsų aplinką, Jums nereikalingus ar pasibaigusio tinkamu-
mo vartoti vaistus prašome atiduoti vaistinėms, kurios per-
duotų šias atliekas tvarkančioms įmonėms“ [1]. Insulino pri-
pildytas švirkštiklis yra vaistas, todėl jo nereikėtų mesti prie 
buitinių atliekų. Pasibaigusio galiojimo laiko ar nenaudotus 
insulino švirkštiklius reikėtų atnešti į vaistinę. Naudoti švirkš-
tikliai, adatos, lancetai vertinami kaip medicininės atliekos 
dėl galimų insulino bei kraujo likučių (net jei jų ir nematyti), 
tačiau tai, kaip juos reikia rinkti iš gyventojų, nėra aiškiai reg-
lamentuota. Valstybinė ligonių kasa siūlo tokias atliekas pri-
statyti į savo savivaldybės stambiagabaričių atliekų surinkimo  
aikšteles [2]. 

Rekomenduojama medicinines atliekas vežti periodiškai, 
sukaupus didesnį kiekį. Nuo panaudotų švirkštiklių būtina nu-
imti adatas. Jas (taip pat ir kitus aštrius daiktus) reikia sudėti į 
biologiškai pavojingųjų atliekų indą arba tuščią buteliuką ir 
sandariai uždaryti. 

Nekoncentruotas  
bazinis insulinas

Koncentruotas  
bazinis insulinas

Koncentruotas  
bazinis insulinas 
didžiausios talpos 

švirkštiklyje
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3. Kaip sergantieji diabetu galėtų labiau 
tausoti gamtą ir mažiau išmesti atliekų?

Labai svarbu kuo mažiau sudaryti atliekų, mažinti var-
tojimą. Tai mažina perdirbimo problemas. Koncentruoti 
insulinai ir didesnės talpos insulino švirkštikliai yra gero-
kai draugiškesni aplinkai ir, žinoma, patogesni vartotojui. 
Didesnės talpos švirkštiklio užtenka ilgiau. Tai patogu ke-
liaujant. Be to, pacientams, naudojantiems didesnes insu-
lino dozes, nereikia dalinti injekcijų į dvi dalis. Šiuo metu 
Lietuvoje jau turime didžiausios talpos koncentruoto in-
sulino švirkštiklį, kuris talpina net 900 vienetų insulino. Jis 
leidžia net 2–3 kartus sumažinti išmetamų insulino švirkš-
tiklių skaičių [3–9].

Apibendrinimas

Kelias į ekologiškumą sudėtingas, todėl svarbu, kad dia-
beto gydymas būtų palankus ir draugiškas gamtai.

Naudingi patarimai

• Rūšiuokite popierių, kartoną, stiklą, plastiką.
• Mažinkite plastiko atliekų, naudodami koncentruotus 

insulinus ir didesnės talpos švirkštiklius (juos gali skirti 
jus gydantis endokrinologas arba šeimos gydytojas).

• Pasibaigusio galiojimo ar nevisiškai išnaudotus insulino 
švirkštiklius atiduokite į vaistines.

• Medicinines atliekas (naudotus švirkštiklius, adatas, 
gliukozės matuoklių juosteles, lancetus ir kt.) vežkite į 
vietos atliekų tvarkymo bendrovę. 

• Senus gliukozės matuoklius galima palikti buitinės tech-
nikos surinkimo vietose.

• Pakartotinai galite naudoti tablečių buteliukus (būtinai 
juos išskalaukite ir nulupkite etiketes). 
Švęskime Žemės dieną, vadovaudamiesi šiais pata-

rimais. 
Siekime sveikatos sau ir mūsų planetai!

Gydytoja endokrinologė  
Aistė Galkinė,  

VšĮ Centro poliklinika

1. https://www.vvkt.lt/index.php?7243514.
2. http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Skai%C4%8Diai-stulbina-kiek-

vaist%C5%B3-Lietuvoje-tiesiog-i%C5%A1metama.aspx.
3. TOUJEO® vaistinio preparato charakteristikų santrauka. 2019 m. lapkričio 

mėn. 
4. LANTUS® vaistinio preparato charakteristikų santrauka. 2019 m. balandžio 

mėn. 
5. TRESIBA® vaistinio preparato charakteristikų santrauka. 2019 m. lapkričio 

mėn. 
6. LEVEMIR® vaistinio preparato charakteristikų santrauka. 2019 m. kovo mėn. 
7. Product Design Specification. TOUJEO® DoubleStarTM (Updated February 

2017). 
8. Singh R, et al. Eur Endocrinol. 2018;14:47–51. 
9. Sarbacker G, Urteaga E. Diabetes Spectrum. 2016;29:166–170.

LAIKRAštIS 

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2020 metų antram pusmečiui!

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

Jums rei kia iš kirp ti čia pa teik tą pre nu me ra tos kvi tą, 
įra šy ti duo me nis, kam ir ko kiu ad re su už sa ko te laik-
rašt į, ir nu ne šus į pa što sky rių su mo kė ti. Vie no nu me-
rio kai na – 1,02 Eur su pa što pri sta ty mu. Pre nu merata 
2020 metų antram pusmečiui – 2,04 Eur, priimama iki 
liepos 28 d. 

lietuvos diabeto asociacija
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Kova su antsvoriu  
gali būti įveikta

Įrodyta, kad gera glikemijos kontrolė stiprina natūralias or-
ganizmo apsaugines funkcijas ir padeda išvengti infekcinių 

ligų. Įprastai pacientai, sergantys cukriniu diabetu, kenčia 
nuo įvairių gretutinių ligų – aukšto kraujospūdžio, padidėju-
sio cholesterolio kiekio kraujyje, širdies ir kraujagyslių ligų. 
Vienas svarbiausių rizikos veiksnių tiek cukriniam diabetui, 
tiek širdies ir kraujagyslių ligoms išsivystyti yra antsvoris ar 
nutukimas. 

Kaip įsivertinti riziką?

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) antsvorį ir nutukimą 
apibūdina kaip per didelį riebalų susikaupimą organizme, kuris 
gali būti žalingas sveikatai. Antsvoris nustatomas tada, kai kūno 

masės indeksas (KMI) siekia 25–30 kg/m2, o nutukimas – kai 
KMI viršija 30 kg/m2. Šį rodiklį gali apsiskaičiuoti kiekvienas ir 
taip įsivertinti riziką bei laiku imtis veiksmų. KMI apskaičiuo-
jamas pagal paprastą matematinę formulę: kūno svoris (kilo-
gramais) padalijamas iš ūgio (metrais kvadratu) (kg/m2).

Šokiruojantys skaičiai 

• PSO duomenimis, nutukusių žmonių skaičius visame pa-
saulyje beveik patrigubėjo nuo 1975 m.

• 2016 m. pasaulyje daugiau nei 1,9 bilijono suaugusiųjų 
(vyresnių nei 18 m.) turėjo antsvorio. Iš jų 650 milijonų 
buvo nutukę. 

• 2016 m. net 39 proc. suaugusiųjų (vyresnių nei 18 m.) tu-
rėjo antsvorio, 13 % buvo nutukę. 

• Lietuvoje antsvorį turi apie 700 tūkstančių, o nutukusių yra 
apie 300 tūkstančių gyventojų.

• Su antsvoriu ir nutukimu susijusios ligos pasaulyje pražu-
dė daugiau žmonių nei badas.

• Nutukimas sparčiai plinta ir tarp jaunimo: 2018 m. 40 
mln. vaikų, jaunesnių nei 5 m., turėjo antsvorį arba buvo 
nutukę. 2016 m. daugiau nei 340 mln. vaikų ir paauglių 
(5–19 m.) turėjo antsvorį arba buvo nutukę. 

Nutukimas –  
pasaulinio masto epidemija

Taigi, jei kovojate su antsvoriu ar nutukimu, tikrai esate ne 
vienas. Nutukimas yra laikomas ir klasifikuojamas kaip liga bei 
vertinamas kaip pasaulinio masto epidemija, vadinama globa
liu nutukimu. Nutukimo epidemija yra kitokia nei  COVID-19 
infekcijos. Nutukimas nepažeidžia kvėpavimo takų, yra ne-
užkrečiamoji liga, tačiau drastiškai didina cukrinio dia beto, 
miokardo infarkto, insulto, širdies nepakankamumo, sąnarių 
artrozės, onkologinių ligų, podagros ir kitų ligų rizikas. Dar 
daugiau – nutukęs žmogus patiria ne tik neigiamus fizinius 

COVID-19 pandemija išplito ir Lietuvoje. Kiekvieną 
sergantįjį diabetu ši situacija privertė dar labiau stebėti 
gliukozės kiekį kraujyje. Kai kontrolė prasta, silpnėja 
žmogaus imuninė sistema, kuri yra atsakinga už kovą 
su įvairiomis infekcijomis, taip pat ir COVID-19. 
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pojūčius, bet ir kenčia nuo didžiulės psichologinės frustraci-
jos. Nutukęs žmogus dažnai būna teisiamas ir ignoruojamas 
visuomenės, nes jo kūnas nėra treniruotas ir sportiškas. Kaip 
tik dėl to jis dažniausiai negali atsikratyti vidinio savęs kal-
tinimo jausmo. Yra nustatytas stiprus ryšys tarp nutukimo ir 
depresijos. Nutukimo epidemija siejama su pakitusia gyven-
sena – sėdimu gyvenimo būdu, sumažėjusiu fiziniu aktyvu-
mu ir perdėtu kalorijų praturtinto maisto suvartojimu. Mais-
to pasirinkimas tapo toks platus, kad žmogui sunku išsirinkti 
tinkamą produktą.

Be abejo, nutukusiems pacientams daug sunkiau sekasi 
kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje, todėl diabetas daug grei-
čiau progresuoja. Apsilankius pas gydytoją nuolat tenka gir-
dėti patarimus, kad būtina numesti svorį, mankštintis ir val-
gyti neskaniai. Tačiau kiek kartų bandyta pakeisti gyvenimo 
būdą nuo pirmadienio ar atėjus naujiems metams? Kiek buvo 
bandymų mesti svorį, o kilogramai vis grįždavo? Modernėjant 
šiuolaikinėms technologijoms, sukuriama inovatyvių vaistų 
įvairioms ligoms, net ir vėžiui, gydyti. Šią dieną galime di-
džiuotis moderniais vaistais diabetui gydyti, kurie mažina ir 
glikemiją, ir svorį. 

Kova su nutukimu

Inovatyvūs vaistai mažina svorį – slopina apetito centrą 
ir cukraus gamybą kepenyse, lėtina skrandžio išsituštinimą 
(taip ilgėja sotumo jausmas). Preparatas mažina apetitą, po-
traukį maistui (ypač riebiam), gerina suvalgomo maisto kont-
roliavimą, todėl mažėja bendras suvalgomo maisto kiekis. 
Kiekvienas numestas kilogramas reikšmingai gerina glikemi-
jos kontrolę, mažina kraujospūdį, diabeto komplikacijų, šir-
dies kraujagyslių ligų riziką. Svarbu ir tai, kad keičiant drabu-
žių dydį, džiaugiantis pasikeitusiomis kūno formomis, gerėja 
nuotaika, stiprėja pasitikėjimas, vėl atrandamas džiaugsmas 
gyventi. Pagerėjusi gyvenimo kokybė yra pagrindinis gydymo  
tikslas. 

Dažnai užklumpa neigiamos emocijos parėjus iš vaisti-
nės ir parsinešus didelį krepšį tablečių. Keturios tabletės nuo 
kraujospūdžio, penkios tabletės nuo cukrinio diabeto, dvi 
tabletės kraujo skystinamųjų vaistų, tabletė nuo podagros... 
Kyla mintis – gal pusryčiams užteks tik tablečių? Natūralu, 
kad, greitėjant gyvenimo tempui, vartojant tiek tablečių, pa-
cientams ne visada pavyksta laikytis gydymo režimo. Juk visi 
esame žmonės ir norime kuo geresnės gyvenimo kokybės. 
Pasitelkus inovatyvias technologijas, sukurta tokia cheminė 
vaisto formulė, kad preparatą užtenka vartoti tik vieną kartą 
per savaitę! Sunku patikėti, tačiau vaistai organizmą teigiamai 
veikia visą savaitę. 

Asmuo, sužinojęs, kad serga cukriniu diabetu, dažnai iš-
sigąsta – reikės leistis insuliną, amputuos koją ir taip toliau. 
Šiandien yra sukurta labai modernių vaistų diabetui gydyti, o 
insulinu gydoma tik tada, kai kiti gydymo metodai yra neveiks-
mingi. Taip atsitinka tada, kai liga jau pažengusi. Šie vaistai nėra 
insulinas, priešingai – mažindami svorį ir gerindami glikemi-
jos kontrolę, jie lėtina ligos progresavimą ir nutolina insulino  
skyrimą. 

Taigi, nelaukite – kreipkitės į savo šeimos gydytoją, geriau-
siai – į savo endokrinologą, kuris rekomenduos inovatyvų gydy-
mą, padėsiantį pasiekti glikemijos tikslus ir sumažinti svorį bei 
kraujospūdį. Be to, būsite apsaugoti nuo miokardo infarkto, insul-
to ar kitų diabeto komplikacijų, o svarbiausia – pagerės gyvenimo  
kokybė. 

Gydytoja endokrinologė  
Agnė Petrėnaitė,  

Ukmergės ligoninė

Rėmėjas:  
UAB „Novo Nordisk Pharma“
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Pėdos kasdien atlaiko didelį krūvį – mūsų kūno svorį ir už-
tikrina jo pusiausvyrą. Apskaičiuota, kad vidutiniškai žmo-

gus per gyvenimą nukeliauja apie 150 000 km pėsčiomis, tai 
yra keliskart apeina visą Žemės rutulį. Žinoma, pritarsite, kad 
sveikomis pėdomis įveikti yra kur kas lengviau nei suskilusio-
mis, įtrūkusiomis ir pažeistomis. 

Kuo pavojingi išsausėję, suragėję, suskilę padai ir kulnai?
Tokius padus ir kulnus nema-

lonu liesti, jie drasko odą, erzina. 
Tačiau yra kur kas rimtesnė prob-
lema – užkrato rizika. Jei yra įtrū-
kimų ar atvirų žaizdų, gali patekti 
bakterijų ar svetimkūnių, ypač ser-
gant cukriniu diabetu. Esant tam 
tikroms cukrinio diabeto formoms, 
paduose nejaučiamas skausmas, 
trintis, karštis, todėl labai greitai 
susižeidžiama aštriais daiktais, 
nutrinamos kojos arba nusidegi-
nama. Atsiranda ilgai negyjančių 
žaizdų, išsivysto diabetinės pė-
dos opos.  

Kitas pavojus – tai savavališkas 
suskilusių padų gydymas įvairio-
mis pačių pasirinktomis, o ne spe-
cialistų rekomenduotomis priemo-
nėmis. Grubus gramdymas, netin-
kami mirkalai, tepalai gali sukelti 
uždegimą ir dar labiau pažeisti kulnų bei padų odą. Tada jau 
gali prireikti ilgalaikio gydymo. 

Kaip gydyti išsausėjusią, suragėjusią, 
suskilusią padų ir kulnų odą?

Nors suskilinėję kulnai gali sukelti labai skaudžias pasekmes, 
įveikti šią problemą nesudėtinga. Ypač tinka kulnų balzamas 
„Dermatonics Once“, kuris per trumpą laiką išgydo pažeistus 
padus ir kulnus. 

Karališkosios Edinburgo ligoninės konsultantas, tarptautiniu 
mastu pripažintas pėdų priežiūros specialistas profesorius Matt-
hew Young iš Jungtinės Karalystės teigia, kad kulnų balzamas 
„Dermatonics Once“ geriausiai drėkina suragėjusią, išsausė-

jusią kulnų bei padų odą ir greičiausiai sugrąžina į normalią  
būklę. 

Kulnų balzamo „Dermatonics Once“ sudėtyje yra daug 
šlapalo, kuris veikia kaip natūralus drėkiklis. Jis sulaiko van-
denį raginiame sluoksnyje ir pašalina negyvas kulnų ir padų 
odos ląsteles. 

Žymūs Jungtinės Karalystės pėdų priežiūros specialistai labai 
teigiamai vertina šio kulnų balzamo gydomąjį poveikį, nes 
• pakanka tepti kartą per dieną; 

•   jau po 24 val. pagerėja kulnų oda; 
•   po 8 dienų visiškai normalizuojasi kul-
nų ir padų būklė;
•   maloniai kvepia;
•  tinka naudoti sergant cukriniu dia-
betu.

Kaip naudoti kulnų balzamą 
„Dermatonics Once“?

Patogiausia tepti vakare, prieš einat 
miegoti. Nuplaukite ir nušluostykite pė-
das. Tepkite vieną kartą per dieną sausą, 
šiurkščią, suragėjusią pėdų ir kulnų odą. 
Apsimaukite kojines. 

Tūbelėje yra 60 ml balzamo. Šio kie-
kio užtenka ilgai net keliems šeimos na-
riams. 

Pastaba: Tepkite aplink, bet ne tiesiai 
ant atviros žaizdos, nes gali imti perštėti. 
Balzamas skirtas naudoti išoriškai.

Kur įsigyti?
Kulnų balzamą „Dermatonics Once“ galima įsigyti be re-

cepto „Gintarinėje“, „Norfos“, „Apothecos“ ir „Eurofarmaci-
jos“ vaistinėse. 

Linkime džiaugtis sveikais padais ir kulnais. 

1. Data on file. 2. Data on file. 3. Data on file. 4. Leese GP et al (2006) Stratification 
of foot ulcer risk in patients with diabetes: a population-based study. Int J Clin 
Pract. 2006 May; 60(5): 541–5. 5. Sage et al JAmPodiatricMed Assoc Jun 2001, 
Baker, Murali-Krishnan, Rayman The Diabetic Foot Jnl 2005, Vol 8, No 4, pages 
168–180. 6. Moulik PK, Mtonga R, Gill GV. Amputation and mortality in new-onset 
diabetic foot ulcers stratified by etiology. Diabetes Care 2003; 26: 491–494.

Daugiau informacijos rasite: www.dermatonics.co.uk.

Suragėję, suskilę kulnai. 
Kur slypi pavojus? Kaip gydyti?

Mes linkę pasirūpinti savo rankomis, nagais, tačiau dažnai pamirštame 
pažiūrėti, kaip atrodo kulnai ir padai. Jie tarytum lieka kažkur toli 
nuo mūsų: nematomi, įkišti į batus, apauti šiltomis kojinėmis ar 
šlepetėmis. Tačiau tai labai svarbi mūsų kūno dalis. Pėdose yra 
biologiškai aktyvių taškų, kurie veikia visus vidaus organus. 
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Sv
ei

ki
na

m
e! Linkime kiekvieną dieną klausytis vėjo, gėrėtis 

gėlių žydėjimu, šypsotis saulei, mojuoti  debesiui, 
 pajausti kasdienybės akimirkų grožį. Būkite 
 stiprūs, sveiki,  pasitikėkite savimi ir pasauliu. 
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