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COVID-19 
ir cukrinis diabetas

Koronaviruso infekcija 2019 (vadinama COVID-19) yra ūmi 
kvėpavimo organų liga, kuria užsikrečiama oro lašeliniu 

būdu sergančiajam kosint, čiaudint, kalbant, fizinio kontakto 
metu (spaudžiant ranką, apsikabinant, bučiuojantis) ar liečiant 
užkrėstus daiktus. Dauguma žmonių yra imlūs ir susiklosčius 
aplinkybėms gali apsikrėsti COVID-19 infekcija.

Ligai būdingas karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti kvė-
pavimo sutrikimai, lengvais atvejais liga gali likti besimptome, 
sunkiais – sukelti plaučių uždegimą su kvėpavimo nepakan-
kamumu, ūmų respiracinio distreso sindromą, sepsį ar septi-
nį šoką. Daugelis patiria lengvus simptomus ir pagyja, tačiau 
didžiausias pavojus kyla tada, kai nežinodami, kad serga ser-

gantieji užkrečia kitus, todėl apsaugos priemonės yra būtinos 
kiekvienam.

Daugiau informacijos Sveikatos apsaugos ministerijos tink-
lapyje sam.lrv.lt.

COVID-19 infekcijos eiga yra sunkesnė:
•	 vyresniems nei 65 m. asmenims ir
•	 sergantiesiems lėtinėmis ligomis, taip pat ir I ar II tipo cuk

riniu diabetu, dėl diabeto komplikacijų ir lydinčių širdies 
ir kraujagyslių ligų, inkstų ir kitų ligų bei keblumų infek-
cijos metu išlaikyti stabilų gliukozės kiekį, ypač, jei dia-
beto truk mė ilga, glikemijos kontrolė bloga ir yra diabeto 
komplikacijų.

Nuolat atnaujinkite savo žinias apie ligą, 
laikykitės atsargumo priemonių, 
būkite pasirengę, jei susirgsite, 
jei susirgote – kreipkitės pagalbos.



2

COVID-19 infekcijos požymiai

Pasireiškė gripui ar peršalimui būdingi ligos simptomai:
•	 Karščiuojate, krečia drebulys, skauda raumenis.
•	 Kosite, peršti ar skauda gerklę.
•	 Sunku kvėpuoti, dūstate, mėlynuoja lūpos ar veidas.
•	 Spaudžia, skauda krūtinę.
•	 Silpnumas, nuovargis, išnyko ar nusilpo uoslė.

Turėjote kontaktą su sergančiuoju COVID19 infekcija, bu
vote išvykęs į užsienio šalis, lankėtės gydymo įstaigose, skubiai, 
visą parą skambinkite BENDRAJAM PAGALBOS CENTRUI 
112 ir KARŠTĄJA KORONAVIRUSO LINIJA 1808. Paminėki-
te lėtines ligas, kuriomis sergate. Būkite pasiruošę apibūdinti 
savo savijautą, išklausykite ir vadovaukitės rekomendacijomis. 
Jei esate vienas namuose, informuokite telefonu apie savijau-
tą savo artimuosius.

Kasdienė apsauga – likite namuose!

•	 Venkite artimo kontakto su sergančiu asmeniu, kurio simp-
tomai panašūs į peršalimo ar gripo simptomus.

•	 Venkite žmonių minios, susibūrimų, ypač uždarose patal-
pose.

•	 Laikykitės saugaus kontakto – didesnio nei 2 metrų atstu-
mo tarp žmonių ir trumpesnio nei 15 minučių pokalbio.

•	 Venkite išeiti iš namų be priežasties. Jei išeiti iš namų bū-
tina, užsidėkite veido kaukę ir vienkartines pirštines.

•	 Vėdinkite patalpas kas valandą, rūpinkitės buitimi ir 
 švara.
Jei kosite, laikykitės kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo (prisi-

denkite nosį ir burną nosinaite ar sulenkta alkūne), servetėlę 
iš karto išmeskite į uždaromą dėžę, užsidėkite veido kaukę; 
panaudotą kaukę išmeskite, nusiplaukite rankas.

Laikykitės asmens higienos rekomendacijų:
•	 Dažnai plaukite rankas su šiltu vandeniu ir bešarmiu muilu 

(bent 20 sekundžių) ar naudokite dezinfekcinius skysčius, 
ypač grįžę namo, prisilietę prie lifto mygtukų, turėklų, durų 
ir mašinos durų rankenų ir kt., po kiekvieno rankų plovi-
mo tepkite rankas lengvos tekstūros gerai susigeriančiu 
drėkinamuoju kremu be kvapų.

•	 Nelieskite rankomis veido, nosies ir akių, nenusiplovę 
 rankų.

•	 Sveikindamiesi nespauskite rankos, venkite apsikabinimų, 
bučinių.

•	 Valykite ir dezinfekuokite dažnai naudojamus bei liečia-
mus daiktus ir paviršius (stalą, durų rankenas, jungiklius, 
turėklus, mobilųjį telefoną, pultelį, klaviatūrą, kriaukles ir 
tualetus).

•	 Nesidalinkite su kitais rankšluosčiais, maistu, indais ar sta-
lo įrankiais, akiniais, mobiliuoju telefonu, makiažo reik-
menimis.

•	 Grįžę namo viršutinę aprangą laikykite atskirai, iš karto 
persirenkite.

Sveikatai naudinga gyvensena  
karantino metu

•	 Būkite fiziškai aktyvūs namuose: būkite aktyvus 30–60 mi-
nučių per dieną, kasdien atlikite rytinę mankštą, tempimo, 
pilateso ar jogos pratimus, naudokite svarelius, kilimėlį, 
guminį kamuolį, šokite pagal mėgstamą muziką, peržiūrė-
kite pratimų ar kitus fizinio aktyvumo vaizdo įrašus, įtrau-
kite šeimos narius, tai gera proga pradėti sportuoti.

•	 Jei esate jaunesnis nei 60 m., išeikite pasivaikščioti į to-
kias vietas, kur tarp žmonių yra didelis atstumas, tačiau 
vyresniems nei 60 m. palikti namų be būtinos priežasties 
nerekomenduojama.

•	 Jei dirbate nuotoliniu būdu namuose, planuokite dieną ir 
surašykite darbų sąrašą, laikykitės Jums įprasto dienos rit-
mo ir dienotvarkės – nepamirškite daryti pertraukų, sten-
kitės kas valandą nors kelias minutes pasivaikščioti, pasi-
rąžykite, darykite įtūpstus, atlikite keletą tempimo pratimų 
ir akių mankštą.

•	 Sulėtinkite gyvenimo tempą, raskite laiko pailsėti – snuste-
lėkite dieną, skaitykite, spręskite kryžiažodžius, pieškite, 
megzkite, meistraukite, rūpinkitės augalų priežiūra, klau-
sykite muzikos, pažiūrėkite įtraukiantį filmą ar užsiimkite 
kita mėgstama veikla.

•	 Užsiimkite aktyvia pervargimo ir streso prevencija, nu-
kreipkite dėmesį, susitelkite į tai, kas vyksta čia ir dabar, 
įžvelkite gerąsias situacijų puses ir naujas patirtis, medi-
tuokite, išmokite kvėpavimo pratimų, juokitės, mokykitės 
naujų dalykų, būkite kūrybingi, ugdykite altruizmą, padė-
kite kitiems – taip padėsite sau.

•	 Pakankamos trukmės ir kokybiškas miegas labai svarbus, 
todėl stenkitės atsigulti iki 23 val., keltis kasdien tuo pačiu 
laiku, miegokite 7–8 val. 

Laikykitės įprasto mitybos režimo 

Valgykite pusryčius, pietus ir vakarienę kasdien tuo pačiu 
metu, tokio paties dydžio porcijas, nedidinkite maisto porci-
jų, valgykite sąmoningai – nepersivalgykite ir nebadaukite. 
Laikykitės sveikos mitybos principų, valgykite įvairų, šviežią, 
namuose ruoštą maistą.
•	 Jei norisi ar rekomenduojama – galimi 1–2 užkandžiai, 

tačiau neužkandžiaukite tada, kai nuobodžiaujate.
•	 Ruošdami maistą laikykitės maisto higienos – gerai nu-

plaukite vaisius, daržoves, įrankius, maistą pakankamai 
termiškai apdorokite.

•	 Vartokite pakankamą skysčių kiekį – 6–8 stiklines vandens, 
nesaldintų arbatų, jei susirgote COVID-19 infekcija, ger-
kite daugiau skysčių, kas 15–30 min. po 125–250 ml.

•	 Ribokite druskos kiekį iki 5 g per dieną, ypač jei sergate ar-
terine hipertenzija, kuo mažiau sūdykite gaminamą mais-
tą, geriau naudokite įvairias džiovintas ir šviežias žoleles, 
pipirus, valgykite daugiau kalio turinčių maisto produktų 
(pomidorų, įvairių pupelių, riešutų, avokadų).



3

Vida Augustinienė

Man labai priimtina amerikiečių geostratego Roberto Kapla
no mintis, kad ateityje nebeįstengsime kontroliuoti epidemijų 
plitimo, nes geometrine progresija auganti žmonių populiacija 
kelia didžiules migracijos bangas, konfliktus tarp nacionalinių 
valstybių pamažu keičia anarchija ir religinių konfliktų gausa. 
Taip pat dirvožemio erozija yra viena didžiausių žmonijos ne
laimių. Tai, kad laukia pasaulinio masto civilizacijos irimas, 
tikrai nesinori sulaukti tokio meto. Mes nesulauksime, sulauks 
mūsų vaikų vaikaičiai, o gal dar ir greičiau. Niekur nepasi
slėpsi, niekur nepabėgsi. Todėl reikia galvoti ir dirbti tam, kad 
šiandien gyventume santarvėje, kad mūsų kiekvieno gyveni
mo kokybė ir būdas būtų vertas pagarbos. Reikšmingiausias 
veiksnys, siekiant šio švento tikslo, yra sveikata.  

Greitai ateis ruduo, todėl jau dabar, jeigu esate nepasi
skiepiję nuo pneumokokinės infekcijos, neatidėliokite, skie
pykitės. Ji plinta kaip ir koronavirusas, jo eiga beveik tapati: 
staigus karščiavimas, stiprus skausmas krūtinėje, kosulys, du
sulys, o komplikacijos taip pat baisios: protinis atsilikimas, 
smegenų pažeidimai, judėjimo sutrikimai, klausos ir galūnių 
praradimas, plaučių uždegimas, sepsis ir, galiausiai, mirtis. 
Skiepai nuo šios infekcijos apsaugo ilgą laiką. Jeigu sergate 
I tipo cuk ri niu diabetu, jie jums bus nemokami. Jeigu sergate 
II tipo cuk ri niu diabetu, už skiepą taip pat nereikės mokėti, 
jeigu esate vyresnis nei 65 metų ir jums papildomai nustaty
ta bent viena iš diabeto komplikacijų, tokia kaip daugybinės 
mikrokraujagyslinės, kraujotakos ar inkstų komp li kacijos. 
Jeigu sergate II tipo cukriniu diabetu, skiepai bus nemokami, 
jeigu esate vyresnis nei 65 metų ir, be cukrinio diabeto, jums 
diagnozuota kita lėtinė liga, tokia kaip išeminė širdies liga, 
širdies nepakankamumas ar plaučių liga. Rūpinkitės savimi, 
neapleiskite savęs! Vėliau, rugsėjo pabaigoje ar spalį reikia 
skiepytis nuo gripo. Tuo metu jau būna patvirtinti naujos su
dėties skiepai, nes gripas nuolat kinta.

Linkiu visiems labai susikaupti, apmąstyti savo sveikatos 
programą, žinoti ir būti pasirengusiems ja tinkamai pasirūpin
ti. O kas pasirūpins? Nelaukite iš valdžios malonių, nesulauk
site. Niekada. Tai – beviltiška. Patys ieškokite informacijos, 
klauskite LDA patarimo. 

Artėja rinkimai į LR Seimą. Nebūkite paperkami, pagalvo
kite prieš balsuodami. 

Su geriausiais linkėjimais!

Brangūs skai ty to jai!

•	 Valgykite spalvingą maistą – kelis kartus per dieną baltos, 
geltonos, raudonos, mėlynos, violetinės ar žalios spalvos 
daržoves ir vaisius, daugiau prieskoninių daržovių.

•	 Pagrindinių trijų valgymų metu išlaikykite geriausią ang-
liavandenių, baltymų ir riebalų santykį: angliavandeniai 
turėtų sudaryti 45–50 % dienos energijos, geriau rinktis 
turinčius mažą glikeminį indeksą; baltymai 15–20 % die-
nos energijos; riebalai 20–35 % dienos energijos, jei turi-
te antsvorio – labai svarbu nedidinti suvartojamų kalorijų 
kiekio.

•	 Vartokite sveikuosius riebalus – riebią žuvį, avokadus, rie-
šutus ir sėklas (jei neturite ribojimų dėl šių produktų).

•	 Kiaušiniai, liesa mėsa, žuvis, pieno produktai (švieži ir rau-
ginti), lęšiai, pupelės ir kiti ankštiniai yra baltymų šaltinis, 
šios grupės maisto produktus valgykite kasdien.

•	 Rinkitės daug skaidulų turinčius maisto produktus (30–50 g 
per dieną) – daržoves, vaisius, viso grūdo produktus, tai 
sumažins glikemijos svyravimus.

•	 Vartokite raugintas daržoves ir pieno produktus.
•	 Vartokite daug antioksidantų, vitamino C, cinko ir seleno 

turinčių produktų: visų spalvų daržovių ir vaisių, ankšti-
nių, sėklų, uogų, riešutų (ypač bertoletijų), liesos mėsos, 
pieno produktų, kiaušinių, viso grūdo kruopų, raugintų ir 
fermentuotų produktų.

•	 Vartokite vitamino D papildus. Jei nesuvalgote pakanka-
mai vitamino C turinčių produktų, galite šiuo laikotarpiu 
gerti vitamino C papildus (gerai įsisavinama yra liposomi-
nė forma).

•	 Nepradėkite staigių mitybos pokyčių – venkite greito svo-
rio mažėjimo, nesiaurinkite mitybos raciono.
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•	 Skaičiuokite ir ribokite greitai įsisavinamų ir aukšto glike-
minio indekso angliavandenių kiekį maiste.

•	 Venkite alkoholio, gazuotų gėrimų, pridėtinio cukraus, 
riebios mėsos, riebaluose gaminto, skrudinto maisto, pro-
duktų, skatinančių dujų susidarymą, konservuoto, rūkyto 
ir sūdyto maisto.

•	 Tai bendrosios mitybos rekomendacijos, jei turite kitų gy-
dytojo rekomenduotų mitybos apribojimų, jų būtina lai-
kytis.

Savirūpa sergant cukriniu diabetu

Tinkamai ligos kontrolei svarbu stebėti (matuoti) ir regist-
ruoti:
•	 Gliukozės kiekį ryte prieš pusryčius, prieš kiekvieną valgį, 

2 val. po valgio, prieš miegą, iki (po) aktyvios veiklos, įta-
riant hipoglikemiją, pablogėjus savijautai, fiksuoti hipogli-
kemiją (kai gliukozės kiekis < 4 mmol/l) ir aptarti rezultatus 
su gydytoju. Susirgus COVID-19 infekcija, jei švirkščiate 
insuliną, gliukozės kiekį reikėtų matuoti kas 2–3 val.

•	 Ketonų kiekį šlapime (jei sergate I tipo diabetu ar gliuko-
zės kiekis > 13 mmol/l).

•	 Kūno svorį: svertis ryte, tuo pačiu metu, tomis pačiomis 
svarstyklėmis, nevalgius ir negėrus, pasišlapinus ir (ar) pa-
situštinus, dėvint lengvus drabužius (jei valgote normaliai, 
svorio kritimas gali būti ilgalaikės hiperglikemijos ženklas, 
aptarkite tai su gydytoju).

•	 Vesti mitybos dienyną, registruoti išgeriamų skysčių ir su-
valgomų angliavandenių kiekį.

•	 Arterinį kraujospūdį (AKS) ir širdies susitraukimų dažnį 
(ŠSD) iki 2–3 kartų per dieną tuo pačiu metu, jei turite ar-
terinę hipertenziją ir aptarti rezultatus su gydytoju.

•	 Kasdien apžiūrėti pėdas.
•	 Atlikti glikuoto hemoglobino A1c (HbA1c) tyrimą kas 3 

mėn. planine tvarka, esant galimybei ar pasibaigus karan-
tinui.

Venkite būklę bloginančių veiksnių:
•	 piktnaudžiavimo alkoholiu,
•	 maisto, gausaus greitai įsisavinamų ir aukšto glikeminio 

indekso angliavandenių, persivalgymo,
•	 hiperglikemijos ilgiau nei 24 val.,
•	 hipoglikemiją sukeliančių veiksnių,
•	 vaistų perdozavimo,
•	 ūmių infekcinių susirgimų,
•	 stresinių situacijų, pervargimo ir nemigos.

Cukrinio diabeto priežiūros rekomendacijos

Labai svarbu, kad gliukozės kiekio kontrolė ir bendra svei-
katos būklė būtų gera (geriausia, kai gliukozės kiekio svyravi-
mų ribos 4–10 mmol/l, o HbA1c yra mažesnis nei 7 %), taip 
sumažėja ligos paūmėjimo tikimybė ir poreikis vykti į gydymo 
įstaigą, tad ir tikimybė susitikti sergantį COVID 19 infekcija.
•	 Vartokite visus paskirtus vaistus tinkamu laiku ir būdu 

kasdien, kaip nurodė gydytojas. Jokiu būdu, net jeigu įta-
riate užsikrėtęs COVID-19 infekcija, nenutraukite vaistų, 
nepasitarę su gydytoju. Bet kurios infekcijos metu didėja 
gliukozės kiekis ir skysčių poreikis, gali tekti didinti vaistų 
dozę, vartokite daugiau skysčių.

•	 Jei bus patogiau, surūšiuokite vaistus pagal vartojimo laiką 
ir sudėkite į vaistų dėžutę, pildykite vaistų dienyną, vaistus 
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

•	 Kilus klausimų ar pasibaigus vaistų receptams, susisiekite 
su savo gydytoju, kuris nuotoliniu būdu išrašys elektroni-
nius receptus, atsakys į klausimus.

•	 Atkreipkite dėmesį, kad vaistai, turintys acetaminofeno 
(paracetamolio), mažina kai kurių nuolatinio glikemijos 
matavimo prietaisų tikslumą (dažniau matuokite gliuko-
zės kiekį gliukomačiu).

•	 Nosies dekongestantai ar steroidai (prednizolonas) gali 
lemti hiperglikemiją, gausiai vartojamas aspirinas gali ma-
žinti gliukozės kiekį kraujyje, ibuprofenas gali sustiprinti 
insulino poveikį ir sietis su žemesniu gliukozės kiekiu.

•	 Svarbu būti pasiskiepijus nuo gripo ir pneumokokinės in-
fekcijos planine tvarka.

Veiksmų šviesoforas

ŽALIA ZONA (Jūsų diabetas valdomas gerai) – jei svei-
katos būklė stabili, gliukozės kiekis svyruoja 4–10 mmol/l, 
hipoglikemijų (kai gliukozės kiekis < 4 mmol/l) nėra – tęs-
kite gydymą, laikykitės sveikos gyvensenos principų, LIKITE 
NAMUOSE.

GELTONA ZONA (kreipkitės pagalbos) – jei Jūsų savijau-
ta blogėja, ryškėja troškulys, padažnėjo šlapinimasis, atsirado 
silpnumas, kyla gliukozės kiekis ir 3 dienas iš eilės nevalgius 
yra > 10 mmol/l, po valgio > 15 mmol/l, matuojant tuo pačiu 
metu – LIKITE NAMUOSE, tęskite vaistų vartojimą, matuoki-
te glikemiją kas 2 val., gerkite daugiau skysčių, nevalgykite 
maisto, kuriame gausu greitai įsisavinamų ir aukšto glikeminio 
indekso angliavandenių. Jei kartojasi hipoglikemija (kai gliu-
kozės kiekis < 4 mmol/l), laikykitės 15–15 taisyklės, o norė-
dami išvengti hipoglikemijos visada su savimi turėkite greitai 
įsisavinamų angliavandenių (cukraus, gliukozės tablečių ar 
kita). Tokiais atvejais kreipkitės į gydytoją ar slaugytoją dia-
betologę dėl nuotolinės konsultacijos apie mitybą, insulino 
ar kitų vaistų dozės pokyčius, LIKITE NAMUOSE.

RAUDONA ZONA (skubiai imkitės veiksmų) – jei savijauta 
blogėja ženkliai, vargina žymus silpnumas, krenta svoris, in-
tensyvus troškulys, labai dažnas šlapinimasis, acetono kvapas 
iš burnos, blogas apetitas, pykina ar vemiate, glikemija neval-
gius > 15 mmol/l ir išlieka tokia ilgiau nei 8–12 val., sunku 
orientuotis, trūksta oro, apima mieguistumas, ar prarandate 
sąmonę, gliukozės kiekis < 4 mmol/l, šlapime yra ketonų – 
gerkite skysčius po 250 ml kas valandą, skubiai skambinkite 
savo šeimos gydytojui, gydytojui specialistui ir (ar) Bendra-
jam pagalbos centrui 112. Pajutę negalavimus jokiu būdu 
patys savarankiškai nevykite į gydymo įstaigą dėl COVID-19 
infekcijos grėsmės.
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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., tel. 8 687 39458.
Slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė ligonius moko  

ketvirtadieniais 14-16 val. Registruotis iš anksto tel. 8 686 39369.
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Ką būtina aptarti su gydytoju pokalbio metu

Aptarkite savo ligos gydymą ir vartojamų vaistų derinius, 
ilgalaikės priežiūros ypatumus, taip pat paklauskite:
•	 Kokiems simptomams pasireiškus kreiptis pagalbos į gy-

dytoją ar skambinti Bendrajam pagalbos centrui 112.
•	 Kokius vaistus vartoti pakitus temperatūrai ir (ar) atsiradus 

kitiems gripui ar peršalimui būdingiems simptomams.
•	 Ar keisti ir kaip keisti, jei reikės, vartojamą gydymą, susir-

gus COVID-19 infekcija.
•	 Kaip elgtis, jei COVID-19 infekcija suserga kartu gyvenan-

tis šeimos narys.

Svarbu

•	 Kasdien stebėti savo savijautą, palyginti ją su buvusia die-
na ir registruoti pokyčius, ypač jei nustatyta COVID-19 in-
fekcija ir esate namuose.

•	 Stebėti, kokios priežastys blogina savijautą, vengti susidū-
rimo su šiais veiksniais.

•	 Būti pasirengus „lauknešėlį“ iš būtiniausių daiktų, naudo-
jamų vaistų atsargų 2 sav. ir gliukomatį su juostelėmis, jei 
tektų skubiai vykti į ligoninę. Gydytojai ligoninėse pasi-
ruošę teikti visą reikalingą skubią pagalbą, nepriklausomai 
nuo užsikrėtimo koronaviruso sukelta infekcija.

•	 Turėti gydančio gydytojo telefoną ir žinoti, kur kreiptis pa-
galbos, jei būklė pablogėja ar kyla klausimų.

•	 Pasirengti pokalbiui su gydytoju ir užsirašyti rūpimus klau-
simus iš anksto, aptarti situacijas, kada skambinti gydytojui 
ar slaugytojai diabetologei, kaip dažnai matuoti gliukozės 
kiekį, kada matuoti ketonų kiekį, kokiai situacijai esant pa-
gal gliukozės kiekį keisti vaistų ir insulino dozę, vartojamą 
maistą ir jo pobūdį ar fizinį aktyvumą.

•	 Jei vartojate SGLT-2 inhibitorius, būtina aptarti jų vartoji-
mo ypatumus ir, tikėtina, jei yra dehidratacija ar diabetinės 
ketoacidozės pavojus, nutraukti susirgus COVID-19 infek-
cija, ir vėl tęsti vaistų vartojimą ūmiai būklei praėjus.

•	 Vaistus vartoti racionaliai ir sąmoningai, užsirašyti varto-
jamų vaistų, vitaminų ir maisto papildų pavadinimus ir jų 
dozes, vartojimo laiką, ryšį su maistu, kitas svarbias deta-
les.

•	 Turėti vaistų, juostelių gliukozės kiekiui matuoti bei insuli-
no pompos dalių atsargų 1 mėn., pagal turimų vaistų kiekį 
numatyti kitą vizitą pas gydytoją, jei reikia, turėti gliuka-
gono ir juostelių ketonų kiekiui matuoti.

•	 Su savimi visada turėti greitai įsisavinamų angliavande-
nių (gliukozės tabletės, saldainiai, cukrus, medus, saldžios 
sultys) hipoglikemijos profilaktikai, o įvykus hipoglikemi-
jai laikytis 15–15 taisyklės, t. y. suvartoti 15 g greitai įsi-
savinamų angliavandenių turinčio maisto kas 15 min. iki 
3 kartų, jei gliukozės kiekis < 4 mmol/l išlieka ilgiau, bū-
tina kviesti pagalbą (artimuosius ar skambinti Bendrajam 
pagalbos cent rui 112).

•	 Namuose turėti apsaugos priemonių: muilo ir dezinfekci-
nio skysčio, veido kaukę, vienkartinių pirštinių.

•	 Turėti maisto atsargų 1–3 savaitėms, o prieš einant apsipirk-
ti susirašyti reikiamų produktų sąrašą, kad viešose vietose 
būtumėte kuo trumpiau (iki 15 min.) ir sumažėtų tikimybė 
užsikrėsti.

Psichologinė savijauta

•	 Atminkite, kad karantinas ir ribojimai yra laikini ir pasi-
baigs. Net ir esant situacijai, kurios negalime valdyti (ga-
limybės užsikrėsti COVID-19 infekcija, pažeidžiamumo, 
poreikio saviizoliacijai, kitų žmonių jausmų, nuomonės ir 
veiksmų, sunkesnio susisiekimo su medikais, gąsdinančių 
istorijų ir informacijos žiniasklaidoje, atšauktų renginių ar 
kt.), yra daug dalykų, kurie priklauso nuo mūsų, keiskite 
požiūrį, būkite atviri pokyčiams ir judėjimui pirmyn, ne-
pasimeskite, pasinerkite į dalykus, kuriuos galite valdyti 
ir pakeisti. Rūpinkitės savimi, taip jausitės galinčiais susi-
tvarkyti su bet kokiais kylančiais sunkumais.

•	 Mokykitės nusiraminti, susidoroti su stresu ir nerimu, atsi-
palaiduoti, neleisti jausmams Jūsų užvaldyti. Panika eks-
tremaliomis sąlygomis trukdo tinkamai priimti racionalius 
ir svarbius sprendimus. Mūsų gyvenimas ir šiomis aplin-
kybėmis gali būti kokybiškas, įdomus ir spalvingas, reikia 
mokytis prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių ir išsaugoti 
pozityvų požiūrį.

•	 Pasikliaukite tik patikima informacija apie COVID infek-
ciją ir savo ligą (pvz., sam.lrv.lt, www.who.int, www.cdc.
gov, www.ecdc.europa.eu), stebėkite nacionalinio trans-
liuotojo rodomas spaudos konferencijas, kurių metu pa-
teikiama aktuali informacija apie padėtį Lietuvoje.

•	 Išlikite ramūs, palaikykite vieni kitus, būkite geranoriški, 
kasdien bendraukite su artimaisiais ir draugais, šypsokitės 
kalbėdami telefonu, dalinkitės kasdienybėje kylančiais rū-
pesčiais ar nerimu, savo džiaugsmu ir dėkingumu.

•	 Jei negalite palikti savo namų ir nusipirkti būtiniausių pre-
kių ar vaistų (yra išrašyti elektroniniai receptai), nedvejo-
kite ir kreipkitės tel. 1827 iniciatyva „Stiprūs kartu“.

•	 Jei jaučiatės prislėgti ar reikia pagalbos, kreipkitės į šeimos 
gydytoją, psichologą arba psichologinės pagalbos telefo-
nais 11 61 23 (Vilties linija suaugusiems), 8 800 800 20 
(Sidab rinė linija senjorams), 8 800 28888 (Jaunimo linija), 
 #padėksau ir kt. 

•	 Būkite sveiki! Saugokite save ir artimuosius!

Rekomendacijos gali būti papildytos ar keistis, atsiradus 
daugiau duomenų, mokslinių tyrimų ir įrodymų apie  COVID-19 
infekciją ir sąsajas su cukriniu diabetu.

Inf. parengta pagal doc. dr. Linos Zabulienės,
Eglės Bertulytės, Ernestos Gudelytės, Donatos
Taunytės, Eglės Viršilaitės, Editos Saukaitytės-

Butvilės, dr. Sonatos Varvuolytės medžiagą
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Burnos sausumas – viena dažniausių būklių
Remiantis mokslinėmis studijomis, burnos sausumą jaučia 

apie 76 proc. sergančiųjų diabetu. Tą patį galėtume patvirtinti 
mes, gydytojai odontologai, savo kasdienėje praktikoje – di-
delė dalis iš tų, kurie skundžiasi burnos sausumu, yra būtent 
sergantieji šia liga, ypač tada, kai ji sunkiai kontroliuojama. 
Dažnai galvojama, kad burnos sausumas tėra tik nemalonus 
simptomas, tačiau būtina žinoti, kad ši būklė siejama beveik 
su visomis burnos sveikatos problemomis. Seilės ypač svarbios 
išlaikant sveikus dantis, mat jos dalyvauja danties audinio remi-
neralizacijos procese. Vaizdžiai tariant, galima sakyti, kad jose 
esančios sudėtinės dalys gydo pradinius danties pažeidimus, 
tvirtina jo paviršių, o seilių trūkstant, ėduonis būna labai agre-
syvus, aktyvus, pažeidžia netipines danties vietas, tad jį tampa 
sudėtinga kontroliuoti tiek pacientui, tiek gydytojui ir reikalauja 
daug jų abiejų pastangų.

Seilės taip pat pasižymi antimikrobinėmis, antivirusinėmis 
bei antigrybelinėmis savybėmis, tad, jei jų trūksta, dažniau pasi-
reiškia burnos infekcijos, grybelinės ligos. Seilės turi ir daugiau 
funkcijų, pavyzdžiui, sutepa gleivinės paviršių, tad, jei tai vyksta 
nekokybiškai, pacientui paprasta sužeisti burnos audinius, pvz., 
kietesniu maistu. Gleivinė subraižoma, tampa žaizdota, o žaiz-
dos prasčiau gyja. Aišku, negalima pamiršti ir bendro diskom-
forto, kai esant seilių trūkumui tampa sunku kalbėti, ryti maistą, 
todėl žmogaus gyvenimo kokybė gali ženkliai nukentėti. 

Kai kurie pacientai ypač pabrėžia tai, kad esant burnos sau-
sumui dažnai pasireiškia ir pakitęs skonis, kvapas iš burnos, 
deginimo jausmas. Šie simptomai ypač sunkiai valdomi, ne 
visada pavyksta jų išvengti, tad stipriai vargina mūsų pa cien-
tus, ypač tuos, kuriems kontroliuoti diabetą sekasi sunkiau. La-
bai svarbu, kad burnos sausumą pastebėtumėte ir pradėtumėte 
kontroliuoti kuo anksčiau.

Pagalba esant burnos sausumui
Pirmas dalykas, ko turėtų imtis pacientas, patiriantis burnos 

sausumą – papasakoti apie jį savo gydytojui odontologui ir šei-
mos gydytojui ar endokrinologui. Burnos sausumą gali sukel-
ti tiek cukraus kiekio pokyčiai kraujyje, tiek vaistai, kuriais jį 
kontroliuojate. Jei pastebima, kad sausumas atsiranda dėl var-
tojamų medikamentų, verta apie tai pasikalbėti su jus prižiū-
rinčiu gydytoju, galbūt galima išbandyti kitus medikamentus 
ar tiesiog koreguoti dozę. Žinoma, sergančiajam itin svarbu ir 
pačiam aktyviai dalyvauti kontroliuojat diabetą ir taip prisidėti 
prie geresnės jo kontrolės, taigi, ir prie geresnės burnos svei-
katos prognozės.

Na, o gydytojas odontologas, įspėjus jį, kad sergate diabe-
tu, taip pat bus atidesnis. Jums gali būti rekomenduotos daž-
nesnės profesionalios burnos higienos procedūros, tai padės 
išvengti ar geriau suvaldyti dantenų uždegimą, periodontitą, 
o kartu ir efektyviau kontroliuoti diabetą, nes tarp šių būklių 
yra stiprus abipusis ryšys. Taip pat gydytojas, nuvalęs minkš-
tą ir kietą apnašą nuo dantų, gali patarti dantis padengti fluoro 
laku – specialia priemone stiprinančia dantį ir padedančia ko-
voti su dantų ėduonimi. Jums taip pat bus rekomenduotos as-
meninės burnos priemonės su fluoru, jei burnos būklė komp-
likuota, gali prireikti ir burnos skalavimo skysčių. Jei vargina 
burnos sausumas, galima išbandyti ir specialias priemones, pa-
vyzdžiui, priklijuojamas prie sausos burnos gleivinės, jų įvairių 
rasite vaistinėje. Galite išbandyti ir dažniau pakramtyti becukrę 
kramtomąją gumą, rinktis daugiau daržovių, kieto maisto, nes 
kramtant seilės skiriasi aktyviau. Žinoma, būtina nepamiršti 
gerti pakankamai vandens.

Itin svarbu motyvuotas pacientas
Nors gydytojai padeda kovoti su bendros ir burnos svei-

katos problemomis, pacientai, sergantys diabetu, dažniausiai 
gerai supranta, kad itin didelis indėlis į sveikatą yra jų pačių. 
Su gydytoju aptarkite ir būtinai laikykitės tinkamo mitybos re-
žimo, paprašykite, kad gydytojas odontologas ar burnos hi-
gie nistas jums parodytų, kaip valyti dantis ir tarpdančius, kaip 
pasirinkti burnos priežiūros priemones. Svarbu prisiminti, kad 
pacientams, kurie turi didesnę ėduonies, periodontito riziką, 
svarbu dantis valyti kokybiškai, laikantis visų rekomendacijų, 
skiriant tam pakankamai laiko, taip pat rinktis burnos priežiū-
ros priemones su fluoru, bet vengti skalavimo skysčių su alko-
holiu, kurie kaip tik sausina ir dirgina jautrią burnos gleivinę. 
Jei apie burnos priežiūrą norite sužinoti daugiau, tai galite pa-
daryti visuomenės odontologiniam švietimui skirtoje svetai-
nėje www.virtualusodontologas.lt, kurios autoriai yra gydyto-
jai odontologai ir mokslininkai, siekiantys visuomenei suteikti 
naujausią, mokslu pagrįstą informaciją apie tai, kaip išvengti 
odontologinių ligų.

Labai svarbu žinoti, kad tiek gerai kontroliuojamas diabe-
tas lemia geresnę burnos būklių prognozę, tiek ir gera burnos 
priežiūra prisideda prie geresnės diabeto kontrolės. Tad linkiu 
visiems, susiduriantiems su šiais iššūkiais, tikėti tuo, kad, dirb-
dami komandoje su jus prižiūrinčiais gydytojais, galite suval-
dyti savo ligą.

Informaciją parengė gyd. odontologė 
Indrė Stankevičienė

Burnos sausumas – 
itin dažna diabeto komplikacija

Puikiai žinoma, kad esant diabeto komplikacijoms gali būti pažeistos akys, nervai, inkstai, širdis ir kiti 
organai, tačiau mažai kalbama apie tai, kaip diabetas paliečia burnos sveikatą. Yra šaltinių, kurie teigia, 
jog vienas iš penkių dantų netekimo atvejų yra susijęs su diabetu. Dažnai nepakankamai įvertinamas ir 
burnos sausumas, kuris yra viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl pablogėja burnos sveikata.
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Sergančiųjų cukriniu diabetu mokymo poreikis vis didėja, 
nes diabetas yra sparčiai plintanti lėtinė neinfekcinė me-

tabolinė liga. Labai svarbu kuo ankščiau diagnozuoti šią ligą 
ir pradėti tinkamą gydymą. Cukrinis diabetas neišgydomas, 
pagrindinis vaidmuo tenka pačiam sergančiajam. Ši liga gali 
ir turi būti kontroliuojama. Negalima paneigti, kad susirgus 
pagrindinį vaidmenį vaidina – mokymas. Diabeto mokykloje 
sergantieji mokomi sėkmingos ligos kontrolės. Kontrolės tiks-
las – gerinti ligonio savijautą, mažinti gliukozės kiekį kraujy-
je. Reikia stengtis, kad šis rodiklis būtų kuo artimesnis sveiko 
žmogaus rodikliui. 

Lietuvos diabeto asociacija (LDA), pažymėdama slaugytojų 
metus, surengė seminarą slaugytojams diabetologams. Jis vyko 
2020 m. liepos 7–8 d. labai gražioje sodyboje Kumžaičiuose 
(Plungės r.). Rengiant seminarą savo organizaciniais gabumais 
ir svetingumu prisidėjo LDA viceprezidentė, Tarptautinės dia-
beto federacijos (TDF) Europos regiono valdybos narė Aldona 
Danylienė. Malonu buvo išgirsti LDA prezidentės Vidos Augus-
tinienės sveikinimo žodžius. Ji pasidžiaugė, kad prieš 30 metų 
įsteigta Lietuvos slaugytojų diabetologių draugija išaugino TDF 
Europos regiono valdybos narę Aldoną Danylienę.

Seminaras slaugytojams diabetologams „Slaugytojas dia-
betologas – sergančiųjų diabetu mokytojas“ vyko dvi die-
nas. Renginio programa buvo labai turininga. Visi praneši-
mai buvo įdomūs ir reikalingi kompetencijai (kvalifikacijai)  
kelti. 

LR sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos de-
partamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus 
vyriausiasis specialistas Artūras Šimkus papasakojo apie slau-
gytojų diabetologų perspektyvas Lietuvoje. 

Daug žinių ir atsakymų į klausimus seminaro dalyviai gavo 
iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus vedėjos 
Dalios Ozolienės. 

Aldona Danylienė apžvelgė svarbų slaugytojo diabetologo 
vaidmenį, rūpinantis cukriniu diabetu sergančiuoju, pateikė in-
formaciją apie Europos regioną ir Lietuvą. Moteris pabrėžė, kad 
mūsų šalyje mokymo nepakankamai, slaugytojų diabetologų 
atlyginimai maži, darbo sąlygos prastos, o paslaugos teikiamos 
tik dalyje gydymo įstaigų.

Praktiniais patarimais apie tinkamiausią cukrinio diabeto 
kontrolę dalijosi LDA viceprezidentė gydytoja endokrinologė 
Ona Jurkauskienė. Apie akių komplikacijas ir jų prevenciją, ser-

gant cukriniu diabetu, apie tai, 
ką slaugytojas turėtų pasaky-
ti pacientui, kalbėjo akių ligų 
gydytoja Lilija Socevičienė. 
Pranešimą „Diabetinė poli-
neuropatija. Ką daryti?“ skai-
tė Danguolė Paulauskienė. 
Gydytoja endokrinologė Ju-
lija Bernotaitė-Davidonienė 
nuotoliniu būdu skaitė prane-
šimą „Inkstų apsauga, sergant 
cukriniu diabetu“. 

Sveikatos teisės ekspertė 
Ramunė Navicienė supažindi-
no slaugytojas su pagrindiniais 
teisės klausimais, akcentavo 
pasikeitusią informaciją apie 
nuo šių metų sausio pirmos 
dienos įsigaliojusį Pa cien tų 
teisių ir žalos atlyginimo įsta-
tymą. 

Slaugytojų diabetologų seminaras
Darbuokis dėl taikos tarp žmonių ir nesiklausyk
balso tų, kurie skleidžia neapykantą ir susiskaldymus.
Nesiklausyk tų balsų. Žmonės yra sukurti gyventi
drauge, nors jie skiriasi vienas nuo kito.
Jėzus mums perdavė šviesą, spindinčią tamsoje: gink 
ir apsaugok ją. Ši vienintelė šviesa yra tau
gyvenime patikėtas didžiausias lobis.

Popiežius Pranciškus

LDA organizuotas slaugytojų diabetologų seminaras 2020 m. liepos 7–8 d. Kumžaičiuose
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Praktiniais patarimais, kaip tinkamai savarankiškai matuotis 
kraujospūdį, dalijosi Lina Burbė, apie II tipo cukriniu diabetu 
sergančiųjų kontrolės dienyno pildymo svarbą kalbėjo Sonata 
Matulevičienė. Savikontrolės naujovėms ir surandėjusių, šiurkš-
čių kulnų gydymo klausimams savo pranešimą skyrė slaugytoja 
Rasa Irkinienė, apie išmanųjį diabeto valdymą kalbėjo Daiva 
Karpavičienė. Slaugytoja diabetologė Sonata Vyšniauskienė 
aptarė didžiausios talpos bazinio insulino švirkštiklio naudo-
jimo galimybes.

LDA prezidentė Vida Augustinienė pateikė cukrinio diabe-
to plitimo pasaulyje duomenis, akcentavo būtinybę stabdyti 
diabeto pandemiją. Ji apžvelgė ir pažymėjo svarbius diabetu 
sergančiųjų gydymo ir mokymo klausimus. Prezidentė padė-
kojo slaugytojams diabetologams už pagalbą rajonų diabeto 
organizacijoms, organizuojant renginius, skirtus Pasaulinei dia-
beto dienai paminėti, atliekant profilaktinius kraujo gliukozės 
tyrimus. Šių metų Pasaulinės diabeto dienos tema – „Slaugy-
tojas ir diabetas“.

Mane sudomino Lietuvos medicinos bibliotekos Informa-
cijos paslaugų ir mokymo išteklių skyriaus vedėjos Jūratės Stu-
kienės pranešimas „Efektyvi medicinos informacijos paieška 
patikimuose šaltiniuose“. Moters teigimu, ruošiantis vizitui pas 
gydytoją, svarbu peržvelgti informaciją apie ligą bei jos kontro-
liavimo rekomendacijas, užsirašyti klausimus gydančiam gydy-
tojui, taip pat pačiam fiksuoti savo sveikatos rodiklius. Pranešė-
jos žodžiai patvirtino ir mano mokymo programos aktualumą, 
t. y. tai, kad labai svarbu nusinešti užpildytą dienyną, atlikus 
struktūrizuotą glikemijos žymėjimą, suvalgytų angliavandenių 
vienetų (1 AV – 15 g angliavandenių) skaičių. Slaugytojams 
pateikta aktuali informacija, kokiuose šaltinuose ieškoti objek-
tyvios informacijos apie cukrino diabeto aktualijas. Lektorė 
pakvietė klausytojus naudotis Lietuvos medicinos bibliotekos 
teikiamomis paslaugomis.

Konferencijoje dalyvavo 20 slaugytojų diabetologų. Gaila, 
kad kai kuriose didelėse gydymo įstaigose slaugytojo diabe-
tologo etato nėra, nevyksta mokymai. Visi seminaro dalyviai 
gavo Klaipėdos universiteto išduotus 12 valandų trukmės ser-
tifikatus. 

Nuo 1990 m. siekėme, kad diabetu sergančiųjų mokymai 
būtų kvalifikuoti ir nuoseklūs, todėl rengėme specialistus, or-
ganizavome kursus. Per keletą metų jų parengėme daugiau 
nei 200. 1990 m. įsteigėme Lietuvos slaugytojų diabetologių 
draugiją (LSDD), ją sudarė per 120 narių. Turime gražią drau-
gijos emblemą.

Apgailestauju, kad šias pareigas 2008 m. perdavus Kauno 
klinikų Endokrinologijos skyriaus slaugytojai diabetologei Vir-
ginijai Bulikaitei draugijos veikla praktiškai nebevyksta. Liūdna 
prisiminti, kad nebepakyla LSDD vėliava, jau daugelį metų ne-
organizuojamos draugijos konferencijos.

Susirinkę slaugytojai diabetologai nuoširdžiai dėkingi LDA 
prezidentei Vidai Augustinienei, taip pat kolegei Aldonai Da-
nylienei, kurios surengė tokį puikų seminarą. Dėkojame pra-
nešėjams, svečiams, kompanijoms, kurios mus pamalonino ir 
suteikė daug žinių. AČIŪ visiems!

Seminaro dalyviai diskutavo įvairiomis aktualiomis temo-
mis. Jie apgailestavo, kad nebėra galimybės susirinkti į kasmeti-
nes konferencijas, dalintis darbo patirtimi, turėti savo bendruo-
menę. Niekas neužtaria, kad Lietuvoje slaugytojo diabetologo 
vaid muo labai reikalingas ir svarbus.

Mielos kolegės, sveikinu su slaugytojų metais. Būkite akty-
vios savanorės, nesitikėdamos atlygio. Aktyviai mokykite ser-
gančiuosius, skleiskite žinias dėl geresnio jų gyvenimo. Būkite 
žvakės. Būkite druska. Būkite duona dėl savo artimo, savo krašto 
žmonių, Tėvynės! Būkite išmintingos ir nuoširdžios

Slaugytoja diabetologė  
Juzefa Uleckienė

Štai toks konferencijos dalyvių gausumas Lietuvoje 1995 metais. Konferencijoje dalyvavo 
svečių iš Latvijos, Estijos ir Suomijos. Pranešimus skaitė ir darbo patirtimi dalinosi 
slaugytojos diabetologės Paula Nikannen iš Suomijos ir Ene Taht iš Estijos.
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Tai mums svarbu 
Neteikiamos planinės procedūros

Gegužės 4 d. LNK žurnalistė klausė Lietuvos pacientų organiza-
cijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkės Vidos Augustinienės 
nuomonės apie pacientams atidėtas sveikatos priežiūros pro-
cedūras. Per karantiną rūpinamasi tik tais pa cien tais, kuriems 
nustatytas COVID-19 virusas. Visi kiti ligoniai, ypač sergantys 
lėtinėmis ligomis, praktiškai palikti likimo valiai. Neteikiamos 
planinės procedūros. Žmonėms sudėtinga išsikviesti net grei-
tąją medicinos pagalbą. 

Aptarti aktualūs klausimai

Gegužės 6 d. vyko NVO koalicijos, kurios narė yra LPOAT, po-
sėdis. Aptarti aktualūs einamieji klausimai. Posėdyje dalyvavo 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Paslaugų teikimo ir finansavimo klausimai

Gegužės 8 d. susitikime nuotoliniu būdu su socialinės apsaugos 
ir darbo ministru L. Kukuraičiu aptarti aktualūs projektų vyk-
dymo ir paslaugų teikimo neįgaliesiems karantino laikotarpiu 
ir po jo bei finansavimo klausimai. Siūlyta renginių neskubėti 
atšaukti, bet perkelti juos ir organizuoti, vadovaujantis teisės 
aktais, laikantis visų nurodytų saugumo reikalavimų. Susitiki-
me dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.

Iššūkiai ir galimybės praėjus krizei

Gegužės 12 d. Nevyriausybinių organizacijų informacijos cent-
ras kartu su Nacionaline NVO koalicija nuotoliniu būdu orga-
nizavo konferenciją „Iššūkiai ir galimybės nevyriausybinėms 
organizacijoms po krizės“. Joje aptarta, su kokiais iššūkiais 
susiduria ir susidurs NVO sektorius, pasibaigus COVID-19 
krizei, kokios galimybės užtikrinti kokybišką veiklą, teikiant 
viešąsias paslaugas, atstovaujant NVO sektoriui nacionaliniu 
ir regioniniu lygiu. Pasitarime dalyvavo Nacionalinės NVO 
koalicijos nariai (LPOAT atstovavo pirmininkė V. Augustinie-
nė), valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, Nacionalinės 
NVO tarybos nariai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Siūlymas keisti Veiksmų programą 

Gegužės 13 d. rašytinės procedūros būdu vyko 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebė-
senos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo šio komiteto narė, 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Pritarta pasiūlymui keisti 
Veiksmų programą, atsižvelgiant į susidariusią ekstremaliąją 
situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) bei Europos Komisi-
jos rekomendacijas koncentruotis į sveikatos apsaugą, įmo-
nių likvidumo užtikrinimą bei trumpojo laikotarpio užimtumo 
schemas. Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų mobilizavimas, užtikrinantis sąlygas reaguoti 
į koronaviruso sukeltą krizę ir pradėti šalinti jos ilgalaikes pa-
sekmes. Pritarta pasiūlymui nustatyti Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-614 
„Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“ projek-
tų atrankos kriterijus. Pritarta pasiūlymui nustatyti Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos priemonės 
Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“ projektų 
atrankos kriterijus.

Apie vaistų ir medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimą

Gegužės 14 d. nuotoliniu būdu vyko Ligų, vaistinių preparatų 
ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 
posėdis. Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirminin-
kė V. Augustinienė. 

Nutarta:
1) Vadovaujantis Tvarkos aprašo 36.2 papunkčiu, įrašyti 

į A sąrašą vaistinį preparatą venetoklaksą (Venclyxto), skirtą 
derinyje su rituksimabu lėtinei limfocitinei leukemijai (TLK-
10-AM kodas C91.1) gydyti, pacientams, kuriems prieš tai 
buvo taikytas bent vienas gydymas, su sąlyga, kad pareiškė-
jas sudarys Sutartį, kurioje bus numatytos Derybų komisijoje 
suderėtos sąlygos; 

2) Vadovaujantis Tvarkos aprašo 46 punktu, siūlyti neį-
rašyti į Centralizuotai apmokamų vaistų sąrašą ir Rezervinį 
vaistų sąrašą vaistinio preparato ramucirumabo (Cyramza), 
skirto gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiui (TLK-10-AM kodai 
 C18-C20) gydyti, nes jis neatitinka Tvarkos aprašo 24 punkto 
reikalavimų (terapinė vertė yra 10 balų, o jo kompensavimas 
didins PSDF biudžeto išlaidas). 

Dėl Apeliacinės komisijos priimto sprendimo dėl medi-
cinos pagalbos priemonės Supportant Drink, atsižvelgdama 
į pateiktą VLK informaciją ir tai, kad tai primaitinimo, o ne 
pirmo pasirinkimo priemonė, reikalinga užtikrinti maistinių 
medžiagų bei energijos poreikiams, Komisija vadovaudama-
si Tvarkos aprašo 46 punktu, nusprendė pakartotinai siūlyti 
neįrašyti šios MPP į kompensavimo sąrašus, nes neatitinka 
Tvarkos aprašo 44 punkto reikalavimų (nepakankamos fi-
nansinės galimybės). 

Dėl galimybės kompensuoti vaistinį preparatą Glycopy
rronium/Formoteroli fumaratum (Bevespi Aerosphere), skir-
tą lėtinei obstrukcinei plaučių ligai gydyti, siekiant tinkamai 
įvertinti pareiškėjo rašte pateiktus argumentus, dauguma balsų 
nuspręsta kreiptis į VVKT, persiunčiant pareiškėjo raštą bei pra-
šant nurodyti, ar skiriasi ir kokiu santykiu įkvepiamosios kietos 
ir įkvepiamosios skystos šio vaisto sudedamųjų dalių formos. 
Gavus VVKT atsakymą, klausimą svarstyti pakartotinai. 

Dėl galimybės kompensuoti vaistinį preparatą olapari
bą (Lynparza), skirtą kiaušidžių ir (arba) kiaušintakių vėžiui 
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LAIKRAštIS 

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2020 metų paskutiniam ketvirčiui!

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

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

lietuvos diabeto asociacija

( TLK-10-AM kodai: C56, C57.0) gydyti, siekiant aiškiai 
suvokti šiuo metu kompensuojamą indikaciją bei siūlo-
mą ir skirtumus tarp skirtingų formų registruotų indikaci-
jų, nuspręsta organizuoti atskirą posėdį su VVKT ir VLK 
atstovais. Klausimą dėl šio vaisto kompensavimo tęsti ar-
timiausio posėdžio metu. 

Dėl galimybės kompensuoti vaistinį preparatą levado
pą ir kardidopą (Duodopa), skirtą Parkinsono ligai gydyti, 
vadovaujantis Tvarkos aprašo 46 punktu, nuspręsta siū-
lyti neįrašyti vaistinio preparato levadopos ir kardidopos 
(Duodopa), skirtos Parkinsono ligai (TLK-10-AM kodas 
G20) gydyti, taikant skyrimo sąlyga „Vėlyvoji (komplikuo-
ta) idiopatinė Parkinsono liga su sunkiomis motorinėmis 
fliuktuacijomis (nusidėvėjimu, nenuspėjamais išsijungimais 
ar būklės svyravimais, sustingimu) ar (ir) diskinezijomis, jei 
optimalus gydymas geriamaisiais preparatais (levodopa su 
(be) dopamino agonistais su (be) MAO-B inhibitoriais su 
(be) amantadinu su (be) KOMT inhibitoriais su (be) anti-
cholinerginiais vaistais) neduoda pakankamo rezultato ir 
gydymas giliąja pagumburio branduolių stimuliacija ne-
galimas“ į A sąrašą ir Rezervinį vaistų sąrašą, nes jo kom-
pensavimas neatitinka Tvarkos aprašo 24 punkte nustatytų 
reikalavimų (terapinė vertė yra 8 balai).

Joga ir ajurveda 

Gegužės 15 d. Žurnalo „Joga ir ajurveda“ specialiajam prie-
dui „Diabetas. Kas galėtų padėti?“ interviu pasidalijo LDA 
prezidentė V. Augustinienė.

Klimato kaita

Gegužės 18 d. nuotoliniu būdu vykusioje Kauno technolo-
gijos universiteto konferencijoje „Klimato kaitos nuosta-
tos, elgsena ir komunikacija Lietuvoje. Gairės socialiniams 
pokyčiams“ pristatyta informacija apie tai, kaip Lietuvos 
gyventojai suvokia klimato kaitą; ar Lietuvos gyventojai 
palaiko įvairias politikos priemones? Kokia klimato kaitos 
komunikacija Lietuvoje? Kokie neatsakyti klausimai apie 
Lietuvos dalyvavimą tarptautiniame klimato kaitos valdy-
me. Pateiktos rekomendacijos visuomenės nuomonės bei 
elgesio kaitai ir klimato kaitos komunikacijai. Dalyvavo 
LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė.

Apie vaistų kompensavimo galimybes

Gegužės 20 d. nuotoliniu būdu vyko Ligų, vaistinių prepa-
ratų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ko-
misijos posėdis. Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė. 

Svarstytos galimybės kompensuoti tokius vaistinius 
preparatus:

1) olaparibą (Lynparza), skirtą kiaušidžių ir (arba) 
kiaušintakių vėžiui gydyti. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 
35 punktu, nuspręsta kreiptis į Derybų komisiją prašant 
derėtis su pareiškėju, kad vaisto kompensavimas atitiktų 
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Tvarkos aprašo 24 punkto reikalavimus, t. y. nedidintų PSDF 
biudžeto išlaidų;

2) nivolumabą (Opdivo) ir ipilimumabą (Yervoy), skirtą 
inkstų ląstelių karcinomai gydyti. Vadovaujantis Tvarkos apra-
šo 37 punktu, nuspręsta vaistinį preparatą nivolumabą ( Opdivo) 
ir ipilimumabą (Yervoy), skirtą inkstų ląstelių karcinomai (TLK-
10-AM kodas C64) gydyti, įrašyti į Rezervinį vaistų sąrašą. Taip 
pat atsižvelgiant į didelį PSDF biudžeto lėšų poreikį ir siekiant 
pagerinti vaistų prieinamumą pacientams, Komisija nusprendė 
kreiptis į Derybų komisiją prašant derėtis su gamintoju dėl iki 
50 proc. vaisto kainos mažinimo ar kitų būdų, kurie užtikrinti 
PSDF išlaidų mažėjimą;

3) tikagrelorą (Brilique), skirtą nestabiliai krūtinės anginai 
gydyti. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 37 punktu, vaistinį pre-
paratą tikagrelorą (Brilique), skirtą nestabiliai krūtinės anginai 
( TLK-10-AM kodas I20.0) gydyti, taikant skyrimo sąlygą „ski-
riamas kartu su acetilsalicilio rūgštimi 12 mėn. pacientams, 
kuriems yra ūmus koronarinis sindromas ir atliekama perku-
taninė koronarinė intervencija ar koronarinių arterijų šuntavi-
mas“, įrašyti į Rezervinį vaistų sąrašą. Kreiptis į Derybų komi-
siją prašant derėtis su gamintoju dėl iki 50 proc. vaisto kainos 
mažinimo ar kitų būdų, kurie užtikrintų PSDF išlaidų mažėjimą; 
kreiptis į Derybų komisiją dėl vaistinių preparatų osimertinibo 
ir  irinotekano, prašant derėtis su gamintojais dėl iki 50 proc. 
vaisto kainos mažinimo ar kitų būdų, kurie užtikrintų PSDF 
išlaidų mažėjimą; pavesti VLK su vedolizumabo gamintoju 
suderėti aiškias Sutarties sąlygas ir apie sprendimą informuoti 
Komisiją, siekiant, kad būtų priimtas galutinis sprendimas dėl 
vaisto kompensavimo. 

4) ixekizumabą (Taltz), skirtą psoriaziniam artritui gydyti.
Vadovaujantis Tvarkos aprašo 46 punktu, siūlyti neįrašyti šio 
vaistinio preparato ixekizumabo (Taltz), skirto psoriaziniam artri-
tui (TLK-10-AM kodas M07) gydyti, taikant skyrimo sąlygą „kai 
gydymas ligos eigą modifikuojančiais antireumatiniais vaistais 
yra neefektyvus arba gydymas vienu ar daugiau ligos eigą mo-
difikuojančiu antireumatiniu vaistu yra netoleruojamas. Gydy-
mas skiriamas, keičiamas, esant remisijai, stabdomas gydytojo 
reumatologo sprendimu tretinio lygio ambulatorines ir stacio-
narines reumatologijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje“ į A sąrašą ir Rezervinį vaistų sąrašą, nes jo 
kompensavimas neatitinka Tvarkos aprašo 24 punkte nustatytų 
reikalavimų (terapinė vertė yra 10 balų, o jo kompensavimas 
didins PSDF biudžeto išlaidas.).

Dėl UAB „KRKA Lietuva“ rašto „Dėl vaistinio prepara-
to bisoprololum (Zonsiloc) kompensavimo sąlygų, esant III ir 
IV funkcinės klasės krūtinės anginai“. Nutarta nepritarti kom-
panijos siūlymui, t. y. neįrašyti bizoprololio į A sąrašą stabiliai 
krūtinės anginai gydyti.

Be visų šių, svarstyti ir kiti svarbūs klausimai. 

Mokymai

Gegužės 21 d. nuotoliniu būdu vyko Valstybinės vaistų kontro-
lės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos mokymai. 
Šios tarnybos Vertinimo skyrius išnagrinėjo vaistinio preparato 

 Trifluridino/tipiracilo (Lonsurf), skirto suaugusiems pacientams, 
sergantiems metastazavusiu vėžiu, gydyti duomenis ir pateikė 
rekomendaciją LR sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 
komisijai. Mokymuose dalyvavo šios komisijos narė LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė.

Priemonės, būtinos sveikatos priežiūrai namuose

Gegužės 22 d. nuotoliniu būdu vyko Medicinos pagalbos priemo-
nių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, 
įrašymo (išbraukimo) į (iš) Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), 
būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (-o) komi-
sijos posėdis. Dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė. Užpildytos ir vertintos Komisijos narių Inte-
resų ir nešališkumo deklaracijos. Svarstytos paraiškos, nutarta 
siūlyti sveikatos apsaugos ministrui įrašyti į MP sąrašą deguo-
nies aparatą (deguonies koncentratorių, suspausto deguonies 
cilindrą, suskystinto deguonies rezervuarą), skirtą kvėpavimo 
nepakankamumui gydyti; taip pat DPV aparatą, veikiantį inva-
ziniu arba neinvaziniu būdu, kai naudojamas tracheostominis 
vamzdelis; nešiojamąjį gyvybinių funkcijų stebėjimo aparatą; 
DPV aparatą, veikiantį neinvaziniu būdu, kai naudojama kau-
kė arba kaniulės.

Apie medicinos paslaugų prieinamumą

Gegužės 25 d. Seimo narys J. Džiugelis pakvietė į susitikimą  LPOAT 
pirmininkę V. Augustinienę, Lietuvos rajonų ligoninių asociaci-
jos prezidentą V. Sudarį ir Molėtų ligoninės vyriausiąjį gydytoją 
V. Grigą nuotoliniu būdu aptarti gydymo įstaigose teikiamų me-
dicinos paslaugų pacientams prieinamumą, įsigaliojus sveikatos 
apsaugos ministro gegužės 11 d. ir gegužės 14 d. įsakymams 
dėl gydytojų darbo ciklais. Visi susitikimo dalyviai įvardijo tas 
pačias problemas, dėl kurių yra dirbtinai stabdomas gydymo 
įstaigų darbas, specialistų paslaugos tampa nebeprieinamos ra-
jonų ligoninių pacientams. Per karantiną visas dėmesys buvo 
skiriamas tik COVID-19 virusu užsikrėtusiems pacientams ir 
tik būtinosios pagalbos teikimui, tačiau visai nebuvo teikiamos 
planinės paslaugos sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantiesiems. 
Siūloma siekti, kad ministras atšauktų savo įsakymus dėl medi-
kų darbo ciklais. Visi pašnekovai kalbėjo apie realią sveikatos 
sistemos situaciją. Deja, pacientų atstovei pasakius, kad taip, 
matyt, siekiama sunaikinti rajonų gydymo įstaigas, jau nebu-
vo leista atsakyti į paskutinį apibendrinantį klausimą, kažkodėl 
„nebeįsijungė“ Seimo mikrofonas.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos mokymai

Gegužės 28 d. nuotoliniu būdu vyko Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos mokymai, kuriuose 
buvo pristatomas LR sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ko-
misijai vaistinio preparato Pembrolizumabum ( Keytruda), skirto 
suaugusiems pacientams progresavusios (nerezekuotinos arba 



13

metastazavusios) melanomos gydymui, terapinės vertės nusta-
tymo ir įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašus galimybės. 
Mokymuose dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė.

Pacientai – be pagalbos

Birželio 3 d. TV3, o birželio 8 d. LRT aktualijų studijos žurnalistai 
teiravosi LPOAT pirmininkės V. Augustinienės nuomonės apie 
medicinos paslaugų prieinamumą pacientams gydymo įstaigose. 
Sudėtinga pacientams užsiregistruoti, reikia ilgai laukti eilėse, 
kad galėtų gauti net ir nuotolinę šeimos gydytojo konsultaciją 
dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių receptų išrašymo, 
neatliekami medicininiai tyrimai, nėra galimybės patekti pas 
specialistus. Neaišku, kada bus suteiktos tos paslaugos ar kon-
sultacijos, į kurias buvo užsiregistravę, bet dėl karantino jos ne-
buvo suteiktos. Daugiausia nukenčia sunkiomis lėtinėmis ligo-
mis sergantieji – jie laiku negauna konsultacijų ar tyrimų.

Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Birželio 8–14 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiško gyveni-
mo įgūdžių ugdymo mokymo stovykla II tipo diabetu sergan-
tiesiems. Stovyklos vadovė – Druskininkų miesto diabeto klu-
bo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, jai padėjo J. Tamulaitienė 
(Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ narė) ir gydytoja 
endokrinologė O. Jurkauskienė (LDA viceprezidentė). Į moky-
mus atvyko 19 dalyvių iš Alytaus, Druskininkų, Elektrėnų, Jona-
vos, Kauno „Aronijos“ ir „Insulos“, Kelmės, Panevėžio „ Vilties“, 
Pakruojo, Radviliškio, Raseinių, Plungės, Šakių, Šiaulių, Telšių 
diabeto klubų. Buvo pildomos žinių vertinimo anketos, atlie-
kami kraujo gliukozės ir glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyri-
mai. Visų dalyvių HbA1c vidurkis – 7,0 %. Mažesnis nei arba 
lygus 6 % HbA1c nustatytas 21 % dalyvių, nuo 6 iki (arba) ly-
gus 7 % rastas 42 % pasitikrinusiųjų. HbA1c nuo 7 iki (arba) 
lygus 8 % nustatytas 21 % asmenų. Didesnis nei 8 % glikuotas 
hemoglobinas buvo net 16 % tirtųjų. Apibendrinus rezultatus, 
galima teigti, kad beveik pusė – net 37 % – diabetu sergančių-
jų nepakankamai kontroliuoja savo ligą. 

Pagrindinis mokymo stovyklos rėmėjas – Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos. Partneriai: diag nostikos laboratorija „Antėja“, Elektrė-
nų diabeto klubas, VSTMC „Dainava“, Lietuvos LIONS klu-
bų asociacija,„Linus Medical“, „Medicata Filia“, „Microlife“, 
„Sanofi Aventis Lietuva“, kiti rėmėjai iš Druskininkų, suteikę 
įvairių nuolaidų ar talkinę stovyk los organizatoriams nemoka-
mai. Birželio 8 d. su stovyklautojais susitiko LDA prezidentė 
V. Augustinienė.

Sveikatos paslaugų prieinamumas

Birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko diskusija „Dėl 
sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumo“. Joje dalyvavo 
Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidentas R. Rastauskas, 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė, Lietuvos privačių sveika-
tos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas L. Paškevičius, 

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro atstovas V. Eigėlis, 
Nacionalinio vėžio instituto atstovė S. Jarmalaitė, Santaros kli-
nikų atstovė J. Jakutienė, Molėtų rajono ligoninės vyriausiasis 
gydytojas V. Grigas, Pagalbos onkologiniams ligoniams aso-
ciacijos prezidentas (buvęs) Š. Narbutas. Aptarus ir įvertinus 
si tua ciją, priimta rezoliucija „Dėl susidariusios grėsmingos si-
tua cijos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo srityje“. Ją 
pasirašė LR Seimo Pirmininkas V. Pranskietis. Rezoliucijoje ne 
tik išdėstyta esama situacija, bet ir pateikta siūlymų, kaip būtų 
galima kuo greičiau įgyvendinti priemones, kurios leistų stabi-
lizuoti padėtį ir padėtų įveikti kylančius iššūkius, atšaukti reko-
mendacijas dėl per griežto medikų darbo organizavimo ASPĮ 
ciklais. Ekstremaliosios situacijos metu skubos tvarka priiminėti 
sprendimus tik su pandemija susijusiais organizaciniais klau-
simais. Sveikatos sistemos pertvarkymo, veiklos organizavimo 
sprendimai turi būti priimami tik išdiskutavus su socialiniais 
partne riais teisėkūros proceso tvarka. Teikiami siūlymai, kaip 
sumažinti pacientų eiles ir padaryti prieinamesnes sveikatos 
paslaugas gyventojams. Užtikrinti prieinamą ir tinkamą psicho-
loginę pagalbą tiek medikams, tiek pacientams. Skirti daugiau 
dėmesio visuomenės švietimui, suteikti suprantamą informaciją 
apie gyvenimą pandemijos metu. Į sprendimų ir kitų teisės aktų 
rengimo ir jų įgyvendinimo procesą įtraukti sveikatos sistemos 
dalyvius (pacientus, asmens sveikatos priežiūros įstaigas, me-
dicinos darbuotojus) ir kitus socialinius partnerius, užtikrinant 
socialinį dialogą, skaidrų ir pagrįstą sprendimų priėmimą ir įgy-
vendinimą, siekiant visų Lietuvos žmonių gerovės.

Apie vaistinį preparatą ranolaziną

Birželio 11 d. nuotoliniu būdu vyko Ligų, vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos po-
sėdis. Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė. Nutarta pritarti siūlymui, kad vaistinis prepa-
ratas ranolazinas nuo 2020 m. liepos 1 d. negali būti išrašo-
mas kaip kompensuojamasis, bet gali būti išduodamas pagal 
receptus, išrašytus iki liepos 1 d.

Rezervinis vaistų sąrašas

Birželio 23 d. nuotoliniu būdu vyko Ligų, vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos po-
sėdis. Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė. 

Svarstytos galimybės kompensuoti vaistinius preparatus. 
Nutarta:

1) siūlyti įrašyti į A sąrašą vaistinį preparatą pembrolizuma
bą (Keytruda), skirtą plaučių vėžiui (TLK-10-AM kodas C34) 
gydyti, taikant skyrimo sąlyga „derinyje su chemoterapija pe-
metreksedu ir platinos vaistiniais preparatais skirtas metastaza-
vusio neplokščialąstelinio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio 
(NSLPV) pirmaeiliam gydymui suaugusiesiems, kurių navikuose 
nenustatyta EGFR ar ALK mutacijų“, su sąlyga, kad pareiškėjas 
sudarys Sutartį dėl pembrolizumabo taikant tas pačias sąlygas 
dėl grąžintinos kainos dalies, kaip ir šiuo metu kompensuoja-
moms indikacijoms; 
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2) įrašyti vaistinį preparatą apalutamidą (Erleada), skirtą 
priešinės liaukos (prostatos) piktybiniam navikui (TLK-10-AM 
kodas C61) gydyti, į Rezervinį vaistų sąrašą; 

3) atsižvelgiant į didelį PSDF biudžeto lėšų poreikį ir sie-
kiant pagerinti vaistų prieinamumą pacientams, kreiptis į De-
rybų komisiją prašant derėtis su gamintoju dėl iki 50 proc. 
vaisto kainos mažinimo ar kitų būdų, kurie užtikrintų PSDF 
išlaidų mažėjimą;

4) neįrašyti desmopresino į A sąrašą hemofilijai A ir von 
Vilebrando ligai (TLK-10-AM D66, D68.0) gydyti, nes šiuo 
metu šių ligų gydymas ir gydymo tęstinumas yra užtikrinamas 
kitais kompensuojamaisiais vaistais; 

5) nepritarti kompanijos siūlymui tikslinti olaparibo sky-
rimo sąlygas; 

6) nutarta tikslinti venetoklakso skyrimo sąlygą į „Skiria-
mas kaip monoterapija gydyti LLL: suaugusiems pacientams, 
kuriems nustatyta 17p delecija ar TP53 mutacija ir kuriems 
gydymas B-ląstelių receptorių signalo perdavimo kelio inhi-
bitoriais netinka arba nebuvo sėkmingas, arba suaugusiems 
pacientams, kuriems nėra nustatytos 17p delecijos ar TP53 
mutacijos ir kuriems gydymas chemoimunoterapija ir B-ląs-
telių receptorių signalo perdavimo kelio inhibitoriais nebu-
vo sėkmingas“.

Komplikacijų prevencija

Birželio 25 d. Pakruojyje vyko savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – kompli-
kacijų prevencija“. Renginį padėjo organizuoti Pakruojo rajono 
diabeto klubas „Vita“ (pirmininkė Adelė Dobilienė). Muzikiniu 
sveikinimu dalyvius pasitiko Pakruojo kultūros centro direktorė 
A. Janeliūnienė, malonius sveikinimo žodžius renginio orga-
nizatoriams ir dalyviams skyrė Pakruojo rajono savivaldybės 
meras S. Margis ir Rūpybos skyriaus vedėja D. Rutkevičienė. 
Mokymuose pranešimus skaitė LDA prezidentė V. Augustinie-
nė, viceprezidentė, gydytoja endokrinologė O. Jurkauskienė, 
akių ligų gydytoja L. Socevičienė, Lietuvos medicinos biblio-
tekos Informacijos paslaugų ir mokymo išteklių skyriaus ve-
dėja J. Stukienė, gydytoja endokrinologė J. Vainikonytė-Kriš-
taponė, „ Medicus“ klinikos bendrosios praktikos šeimos gy-
dytoja V. Kazlauskienė, „Wörwag Pharma“ atstovė J. Simuntė, 
„ Microlife“ vadovas D. Milkevičius, „Linus  Medical“ atstovės 
R. Uždanavičienė ir slaugytoja K. Masiokienė. Renginyje daly-
vavo delegacijos iš Pakruojo, Plungės, Radviliškio, Telšių, Kel-
mės, Mažeikių klubų. Įvertintos dalyvių žinios. Atlikta 20 gli-
kuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimų. HbA1c vidurkis – 6,35 %. 
Tik vienam asmeniui HbA1c buvo rastas per didelis – 8,4 %. 
Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Partneriai: 
„Microlife“, akių ligų klinika „Lirema“, Lietuvos LIONS klubų 
asociacija, Lietuvos medicinos biblioteka, Medicininių tyri-
mų laboratorija „Antėja“, „Linus  Medical“, „ Medicata Filia“, 
„ Sanofi Aventis“, „Wörwag Pharma“, Pakruojo rajono savi-
valdybė, Kultūros centras, „Eurovaistinė“, laikraštis „Auksinė 
varpa“ bei kiti rėmėjai iš Pakruojo. 

Rašytinė apklausa dėl Envarsus

Birželio 26 d. vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pa-
galbos priemonių kompensavimo komisijos posėdis (rašytinės 
apklausos būdu), kuriame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė. Nutarta įrašyti vaistinį preparatą 
Envarsus (imunosupresantas) 4 mg pailginto atpalaidavimo 
tabletės N30 į Kainyną ir jo bazinę kainą apskaičiuoti kaip 
vardinio vaistinio preparato.

Jaunųjų lyderių mokymo stovykla

Liepos 5–11 d. Tarptautinės diabeto federacijos Europos regio-
no 10-oji Jaunųjų lyderių mokymo stovykla dėl COVID-19 
viruso pandemijos neįvyko. Jaunimo lyderiai yra pakviesti 
dalyvauti programoje nuotoliniu būdu. LDA dalyvauti šio-
je jaunimo programoje delegavo Vilniaus vaikų ir jaunimo 
dia beto klubo „Dia Bitė“ narę Agnę Tumėnaitę, kuri laimė-
jo konkursą ir jau rugpjūčio 4 d. dalyvavo pirmame jaunimo  
susitikime.

Seminaras slaugytojams diabetologams

Liepos 7–8 d. Plungės rajone, Kumžaičių kaime, užeigoje „Kar-
čema“ LDA kartu su Plungės miesto sergančiųjų cukriniu dia-
betu klubu (pirmininkė Aldona Danylienė) organizavo mokymo 
seminarą slaugytojams diabetologams „Slaugytojas diabeto-
logas – sergančiųjų diabetu mokytojas“. Atvyko slaugytojos iš 
Akmenės, Alsėdžių, Joniškio, Jonavos, Karklėnų, Kelmės, Ku-
lių, Pakruojo, Plungės, Radviliškio, Šiaulių, Telšių, Ukmergės, 
Utenos, Vilniaus. 20 slaugytojų diabetologių gavo Klaipėdos 
universiteto 12 val. trukmės sertifikatus. Pagrindinis renginio 
rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Renginio partneriai: akių ligų 
klinika „Lirema“, „Allium UPI“, „Eli Lilly“, „Karčema“ „Kulių 
prūdas“, Lietuvos LIONS klubų asociacija, Lietuvos medici-
nos biblioteka, „Linus Medical“, „Microlife“, „Novo Nordisk 
 Pharma“, „Sanofi Aventis“, Sveikatos apsaugos ministerija, 
Valstybinė ligonių kasa, „Wörwag Pharma“.

Sunkių žmogaus sveikatos  
būklių gydymo išlaidos

Liepos 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 
komisijos posėdis. Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė. 

Svarstyta dėl galimybių kompensuoti vaistinius preparatus: 
Geležies (III) izomaltozidą (Monofer), skirtą anemijai gydyti. 
Nutarta kreiptis į Derybų komisiją, kad vaisto kompensavi-
mas nedidintų PSDF lėšų. Atsižvelgus į derybų rezultatus, bus 
sprendžiamas klausimas dėl kompensavimo geriamųjų gele-
žies preparatų TLK-10-AM kodų tikslinimo; vaistinį prepara-
tą Atezolzumabą (Tecentriq), skirtą plaučių vėžiui gydyti, nu-
tarta taikant skyrimo sąlygas įrašyti į Rezervinį sąrašą; vaistinį 
preparatą Levatinibą (Lenvima), skirtą gydyti geros funkcinės 
būklės (ECOG-0-2) suaugusiems pacientams, sergantiems pro-
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gresuojančia, vietoje išplitusia ar metastazuojančia diferen-
cijuota radioaktyviam jodui atsparia skydliaukės karcinoma 
įrašyti į Rezervinį vaistų sąrašą. 

Dėl Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų 
kompensavimo komisijos rašto „Dėl informacijos pateikimo“ 
nutarta kreiptis į Lietuvos pulmonologų draugiją ir Lietuvos 
pulmonologų ir alergologų draugiją, prašant pateikti pasta-
bas dėl Komisijos siūlymo taikyti šią skyrimo sąlygą. Gavus 
pastabas, tikslinti vaisto Vorikonazolio skyrimo sąlygas. Klau-
simą dėl vaistinio preparato Galsulfazės, skirto VI tipo mu-
kopolisacharidozei gydyti, pacientų skaičiaus padidinimo 
svarstyti pakartotinai, gavus Santaros klinikų atsakymą. Dėl 
vaistinio preparato Pembrolizumabo (Keytruda), skirto plau-
čių vėžiui gydyti, taikant tam tikrą skyrimo sąlygą, tikslinimo 
nutarta pritarti, kad vaistas gali būti įrašytas į A sąrašą tik su 
sąlyga, kad pareiškėjas sudarys sutartį. Taip pat svarstyti ir kiti  
klausimai. 

Mokymo stovykla  
Druskininkuose

Liepos 13–19 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiško gyve-
nimo įgūdžių ugdymo mokymo stovykla I tipo diabetu ser-
gantiesiems. Stovyklos vadovė – Druskininkų miesto diabeto 
klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, jai padėjo J. Tamu-
laitienė (Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ narė) ir 
slaugytoja diabetologė V. Karbočienė (Šiauliai). Į mokymus 
atvyko 16 sergančiųjų iš Alytaus „Vilties“, Druskininkų, Jo-
navos, Marijampolės, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio, Šiau-
lių, Vilniaus „DiaBitės“ diabeto klubų. Buvo pildomos žinių 
vertinimo anketos, atliekami kraujo gliukozės ir glikuoto he-
moglobino (HbA1c) tyrimai. Visų dalyvių HbA1c vidurkis – 
7,82 %. HbA1c daugiau 6 iki (arba) lygus 7 % – 25 % pasi-
tikrinusiųjų, nuo 7 iki (arba) lygus 8 % – net 44 %, nuo 8 iki 
(arba) lygus 9 % – 25 %, HbA1c 13,2 % – 6 %. Taigi, net 75 % 
asmenų nekontroliuoja savo ligos. Pagrindinis stovyklos rėmė-
jas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos. Partneriai: diagnostikos laboratorija 
„Antėja“, Lietuvos LIONS klubų asociacija, „ Linus Medical“, 
„Medicata Filia“, „ Microlife“, „ Roche Lietuva“, „Sanofi Aven-
tis Lietuva“, VSTMC „Dainava“, kiti rėmėjai iš Druskininkų, 
suteikę įvairių nuolaidų ar talkinę stovyklos organizatoriams 
nemokamai.

Mokymai Elektrėnuose

Liepos 14 d. Elektrėnuose vyko savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – kompli-
kacijų prevencija“. Renginį padėjo organizuoti Elektrėnų diabe-
to klubas (pirmininkas A. Sodonis). Renginio dalyvius sveikino 
Elektrėnų savivaldybės meras K. Vaitukaitis, vicemeras R. Ivaš-
kevičius, administracijos direktorius G. Ratkevičius, Socialinių 
paslaugų skyriaus vedėja V. Šimkūnienė. Pranešimus skaitė LDA 
prezidentė V. Augustinienė, viceprezidentė, gydytoja endokri-
nologė O. Jurkauskienė, slaugytoja diabetologė J. Uleckienė, 
Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos paslaugų ir moky-

mo išteklių skyriaus vedėja J. Stukienė, sveikatos teisės eksper-
tė R. Navickienė, Vilniaus Teritorinės ligonių kasos Kontrolės 
skyriaus patarėja, laikinai vykdanti Kontrolės skyriaus vedėjo 
funkcijas, A. Dumšienė, gydytoja endokrinologė N. Deniso-
va, slaugytoja E. Gasiūnienė, „Microlife“ atstovas D. Dereške-
vičius, „Wörwag Pharma “ atstovė J. Simuntė. Renginyje da-
lyvavo delegacijos iš Elektrėnų, Jonavos, Kaišiadorių, Vilniaus 
diabeto klubų. Per renginį įvertintos dalyvių žinios apie cukrinį 
diabetą. Iš viso atlikti 27 glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyri-
mai. Visų dalyvių HbA1c vidurkis siekė 6,53 %. 46 % tirtųjų 
HbA1c buvo mažesnis arba lygus 6 %, 38,5 % pasitikrinusiųjų 
jis buvo nuo 6 iki (arba) lygus 7 %, didesnis – nuo 7 iki (arba) 
lygus 8 % – nustatytas net 12 %, didesnis nei 8 % jis buvo tik 
4 %. Daugiau negu 9 % iki 12 % buvo net 11,5 % dalyvių. Taigi, 
apibendrinant rezultatus, matyti, kad maždaug 27,5 % asmenų 
nepakankamai kontroliuoja savo ligą. Pagrindinis renginio rė-
mėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos. Partneriai: Elektrėnų kultūros centras, 
Neįgaliųjų draugija, savivaldybės admininistracija, savivaldy-
bės biblioteka, Lietuvos LIONS klubų asocia cija, „Microlife“, 
Lietuvos medicinos biblioteka, medicininių tyrimų laboratorija 
„Antėja“, „Linus Medical“, „Medicata Filia“, „Roche Lietuva“, 
„Sanofi Aventis Lietuva“, Valstybinė ligonių kasa, „Wörwag 
Pharma“ bei kiti rėmėjai iš Elektrėnų. Renginio dalyvius sveikino 
Jonavos rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubo „Ramunė“  
saviveiklininkai.

Partija svarstė sveikatos  
priežiūros paslaugų galimybes

 Liepos 21 d. LR Seime vykusiame Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų frakcijos posėdyje buvo aptariama situa-
cija sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo srityje. Į posėdį 
buvo pakviesti Lietuvos gydytojų vadovų asociacijos prezidentas 
K. Štaras, Lietuvos medikų sąjūdžio viceprezidentė J. Sėjonienė, 
Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidentas R. Rastauskas, 
Na cio nalinio vėžio instituto laikinai einanti vadovo pareigas 
S. Jarmalaitė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Taip pat da-
lyvavo Valstybinės ligonių kasos atstovas V. Zaksas. Nei SAM 
ministras, nei Vyriausybės atstovai į susitikimą neatvyko. Gy-
dymo įstaigų bei pacientų atstovai su nerimu išsakė susidariu-
sią sveikatos priežiūros situaciją. Nors yra atšauktas karantinas, 
bet tebegalioja ekstremalioji situacija, yra priimta daugybė įvai-
rių vienas kitam prieštaraujančių sveikatos apsaugos ministro 
A. Verygos įsakymų. Kai kurių paslaugų gydymo įstaigose vi-
sai nebeliko, nes ministras uždraudė specialistams vykti į kitas 
gydymo įstaigas. Iki šiol šis įsakymas nėra atšauktas. Pacientai 
neturi galimybės patekti į gydymo įstaigas, nors kai kuriose yra 
laisvų vietų, bet šeimos gydytojai, dirbdami nuotoliniu būdu, 
nematydami pacientų, neišduoda siuntimų specialistų konsul-
tacijoms. Praktiškai beveik niekas nepasikeitė nuo birželio 10 d. 
išsakytų problemų, valdžios institucijos neatsižvelgė į LR Seimo 
patvirtintą rezoliuciją „Dėl susidariusios grėsmingos situacijos 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo srityje“.
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Mokymai Šakiuose

Liepos 23 d. Šakiuose vyko savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komp-
likacijų prevencija“. Renginį padėjo organizuoti Šakių rajono 
cukralige sergančiųjų klubas „Linelis“ (pirmininkė B. Jančaitie-
nė). Renginyje pranešimus skaitė LDA prezidentė V. Augusti-
nienė, Gyvenimo būdo medicinos asociacijos lektorė V. Very-
gienė, slaugytoja diabetologė J. Uleckienė, Lietuvos medicinos 
bibliotekos Informacijos paslaugų ir mokymo išteklių sky riaus 
vedėja J. Stukienė, sveikatos teisės ekspertė R. Navickienė, gy-
dytoja endokrinologė N. Denisova, „Novo Nordisk Pharma“ 
atstovė S. Matulevičienė, „Microlife“ vadovas D. Milkevičius. 
Renginio dalyvius sveikino Šakių ligoninės vyriausiasis gydy-
tojas A. Klimaitis, Šakių rajono savivaldybės meras E. Pilypai-
tis, Socialinės paramos skyriaus vedėja D. Pilipaitytė, Sveikatos 
biuro direktorius V. Lebežinskas. Renginyje dalyvavo delegaci-
jos iš Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Kauno „Insulos“ klubų. 
Per renginį įvertintos dalyvių žinios apie cukrinį diabetą. Iš viso 
atlikta 18 glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimų. Visų dalyvių 
HbA1c vidurkis siekė 7,5 %. 28 % tirtųjų HbA1c buvo mažes-
nis negu arba lygus 6 %, 22 % pasitikrinusiųjų jis buvo nuo 6 
iki (arba) lygus 7 %, didesnis – nuo 7 iki (arba) lygus 8 % nu-
statytas taip pat 22 %, HbA1c lygus 9,2 % buvo 5,6 %, 14,9 % 
nustatyta 1 asmeniui (5,6 %). Taigi, apibendrinant rezultatus, 
matyti, kad maždaug 33 % asmenų nepakankamai kontroliuo-
ja savo ligą. Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
Part neriai: Lietuvos LIONS klubų asociacija, Lietuvos medici-
nos biblioteka, „Medicata Filia“, medicininių tyrimų labora-
torija „Antėja“, „ Microlife“, „Novo Nordisk Pharma“,„Sanofi 
 Aventis Lietuva“, Šakių kultūros cent ras, Šakių rajono savival-
dybė. Muzikinę programą surengė Liepaloto kaimo kapela (va-
dovas R. Skaisgirys).

Endokrinologijos  
paslaugų teikimas

Liepos 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko 2020 m. ba-
landžio 1 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-662 
sudarytos darbo grupės „Dėl endokrinologijos antrinio ir treti-
nio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo 
projektui parengti, posėdis. Jame dalyvavo šios darbo grupės 
narė LDA prezidentė V. Augustinienė. Įvertinus „Sveidros“ 
duomenis, nutarta pritarti pasiūlymui neskirstyti paslaugų į 
lygius, nes tik 2 ligoninės iš 6, teikiančios Suaugusiųjų en-
dokrinologijos stacionarines paslaugas, neturi licencijos tre-
tinio lygio stacionarinėms paslaugoms teikti, ir rengti bend-
rą projektą. Pirmininkei parengti Įsakymo Nr. 661 pakeitimo 
projektą įkelti į TAIS derinti su suaugusiųjų endokrinologijos 
stacionarines paslaugas teikiančiomis ASPĮ, susijusiomis drau-
gijomis bei visuomene.

Prioritetinis paslaugų teikimas

Liepos 30 d. LRT radijas „Aktualijų studija“ į diskusiją dėl Vy-
riausybės priimto sprendimo nebetaikyti prioriteto nuotoliniu 

būdu teikiamoms paslaugoms gydymo įstaigose pakvietė Lie-
tuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos pre-
zidentą prof. J. Kalibatą, LPOAT pirmininkę V. Augustinienę ir 
LR Seimo narį A. Matulą. Diskusijoje aptartos šiuo metu pa-
cientams ir medikams kylančios problemos, galimybės gauti 
daugiau paslaugų ne nuotoliniu būdu.

Rėmimo projektų atranka

Rugpjūčio 3 d. Neįgaliųjų reikalų departamentas nuotoliniu 
būdu organizavo Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 
metais projektų atrankos konkurso nuostatų projekto aptari-
mą. Dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.

Paslaugų teikimo ribojimai

Rugpjūčio 3 d. portalas „Alfa.lt“ klausė LPOAT pirmininkės 
V. Augus tinienės nuomonės dėl Vyriausybės priimto nutari-
mo nebeteikti prioriteto nuotolinėms konsultacijoms. Žinoma, 
pacientai turės daugiau galimybių patekti į gydymo įstaigas jų 
sveikatos būklei įvertinti bei reikiamiems tyrimams atlikti. Ta-
čiau didelė problema yra eilės tiek pas šeimos gydytojus, tuo 
labiau pas įvairių sričių specialistus (ypač rajonuose) dėl svei-
katos apsaugos ministro karantino metu įvestų ir neatšauktų 
įvairių ribojimų paslaugų teikimui gydymo įstaigose.

Apie savikontrolės naujoves

Rugpjūčio 3 d. portalo „15min.lt“ žurnalistė domėjosi, kokios nau-
jovės yra pasiekiamos Lietuvoje diabetu sergančiųjų savikont-
rolei. Į klausimus atsakė LDA prezidentė V. Augustinienė.

Rengiama Plėtros programa

Rugpjūčio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių 
galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyrius nuotoliniu būdu 
organizavo pristatymą apie strateginio valdymo pertvarką, 
Nacionalinę pažangos programą bei rengiamas Plėtros pro-
gramas. Buvo siekiama socialinius partnerius supažindinti su 
pakeitimais, informuoti apie šiuo metu vykstančius planavimo 
procesus ir kas laukia ateityje. Tikimasi, kad šis pristatymas 
leis socialiniams partneriams aktyviau ir efektyviau įsitraukti 
į Plėtros programų rengimą. Pristatyme dalyvavo LPOAT pir-
mininkė, LDA prezidentė V. Augustinienė.

Apie vaikus, sergančius diabetu

Rugpjūčio 7 d. LDA prezidentė V. Augustinienė susitiko su dia-
betu sergančiais vaikais bei jų tėveliais stovykloje, kuri sureng-
ta „Žibutės“sanatorijoje, Kačerginėje, Kauno rajone. Kalbėta 
apie problemas, su kuriomis susiduria tėvai, leisdami diabetu 
sergančius vaikus į ikimokyklines įstaigas ir mokyklas, norėda-
mi patekti į Kačerginės vaikų sanatoriją „Žibutė“, kreipiantis 
dėl neįgalumo grupių nustatymo, insulino pompų ir neper-
traukiamo gliukozės matavimo jutiklių bei diagnostinių krau-
jo gliukozės juostelių kompensavimo klausimų, patekimo pas 
specialistus eilių, įvairiausių ribojimų per karantiną ir kt.
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Mokymus pradėjo Pakruojo kultūros centro direktorė Arina 
Janeliūnienė, susirinkusiems paskyrusi porą dainų. Ją, kaip 

„Moterį saulę“, pristatė organizatorė – klubo „Vita“ pirminin-
kė Adelė Dobilienė. Už darbus cukrinio diabeto profilaktikos 
srityje ir pagalbą šia liga sergantiems žmonėms rajono meras 
Saulius Margis dėkojo A. Dobilienei, primindamas, kad ir Ade-
lė yra „Moteris saulė“. Jai – gėlių puokštė ir Socialinio rūpybos 
skyriaus vedėjos Daivos Rutkevičienės padovanotas skėtis.

Apie tai, kas aktualu cukriniu diabetu sergantiems žmo-
nėms Pakruojo rajone, kalbėjo klubo vadovė. Lietuvos diabeto 
asociacijos prezidentė Vida Augustinienė pristatė diabeto aso-
ciacijos informaciją. „Negalim pasirinkti sveikatos, bet turim 
galimybę susirinkti kartu ir mokytis gyventi sveikai“, – kalbėjo 
pranešėja. Minėtos asociacijos viceprezidentė ir gydytoja endo-
krinologė Ona Jurkauskienė patarė, kaip tinkamai kontroliuoti 
cukrinį diabetą. Akcentavo, kad labai svarbu koreguoti gyven-
seną, reguliuoti svorį, nemažinti fizinio krūvio, dalyvauti mo-
kymuose, reguliariai stebėti cukraus kiekį kraujyje, trombozių 
profilaktiką, valdyti hipertenziją, – visa tai turi tapti sergančio-
jo kasdienybe. Gydytoja, dalindamasi savo patirtimi, perspėjo, 
kad dažnai cukriniu diabetu sergantys žmonės daro tą pačią 
klaidą – glikemijos tyrimo rezultatus užrašo vienu ir tuo pačiu 
metu – dažniausiai rytais, o tai turėtų būti daroma individua-
liai pagal vaistus ir šalutines ligas. Vaistų nuo hipertenzijos, o ji 
net 70 proc. pacientų diagnozuojama, vartojama daugiau nei 
nesergantiems diabetu. Akių ligų gydytoja L. Socevičienė su-
pažindino susirinkusiuosius su akių komplikacijomis ir jų pre-
vencija, sergant cukriniu diabetu.

Jūratė Stukienė, Lietuvos medicinos bibliotekos Informaci-
jos paslaugų ir mokymo išteklių skyriaus vedėja, pasidžiaugė, 
kad Lietuvos diabeto asociaciją ir biblioteką sieja graži partne-
rystė. „Svarbu, kad sergantis žmogus įgytų tinkamų ligos val-
dymo gebėjimų. Pacientai turi galimybę kontroliuoti savo ligą, 
jei jie yra informuojami, mokomi specialistų bei savarankiškai 
siekia žinių, ieškodami informacijos patikimuose šaltiniuose. 
Šiandien visuomenė turi daug galimybių rinktis sveikatos infor-
macijos šaltinius. Sparčiai vystantis sveikatos mokslams, didėja 
visuomenę užgriūvantis informacijos srautas. Visada verta pa-
mąstyti, ar atsakingai renkamės informaciją, ar pagalvojame, 
kad ir gerai žinomuose informacijos šaltiniuose gali pasitaikyti 
klaidinančios informacijos, kurią savarankiškai taikydami, ga-

lime padaryti žalos savo sveikatai. Visgi pagrindinis informa-
cijos šaltinis ir paciento konsultantas yra gydytojas. Internetas, 
televizija, kitos žiniasklaidos priemonės, ta pačia liga sergan-
čių pacientų patirtis, ugdant sveikatos raštingumą, yra taip pat 
svarbūs, reikalingi ir vertingi, tačiau tik kaip papildomi infor-
macijos šaltiniai.“

Lietuvos medicinos bibliotekos tinklalapis siūlo naudotis vie-
noje vietoje sukauptomis nuorodomis į visuomenei reikalingus 
informacijos šaltinius. Atvėrę Lietuvos medicinos bibliotekos 
tinklalapio svetainės www.lmb.lt skyrių Teminė informacija, 
pasirinkę skyrelį Naudingos nuorodos visuomenei, surasime 
pagal temas sugrupuotus adresus, kurių bet kuriam žmogui gali 
prireikti, ieškant informacijos apie sveikatą ir sprendžiant kitas 
sveikatos problemas. Viešnia kviečia naudotis ir teikti pasiūly-
mus, kokiais šaltiniais dar reikėtų papildyti sąrašą.

Įvairiapusės informacijos sergantiems diabetu, ypač sergan-
čiųjų šeimos nariams, anūkams, proanūkiams pateikė ir ben-
drosios praktikos šeimos gydytoja V. Kazlauskienė. Ji pažymėjo, 
kad minėti žmonės turi labai sekti gliukozės kiekį savo kraujyje. 
Priminė ir tai, jog COVID-19 metu visos lėtinės ligos paūmėjo, 
todėl jas kontroliuoti yra būtina. Nereikėtų pamiršti ir diabetinės 
pėdos, jų profilaktikos bei gydymo. Širdies kraujotakos ligos, 
ypač miokardo infarktas, sergančiųjų cukriniu diabetu skiriasi 
nuo šios ligos neturinčių pacientų. Paantrindama prieš ją kal-
bėjusiai bibliotekos vedėjai, kvietė nesigundyti papildais, kurie 
žada išgydyti diabetą. „Cukrinis diabetas yra tik kontroliuojama 
liga, bet vaistų jai pagydyti – nėra. Visi, net daktaro Unikausko 
patarimai, – tik kaip priedas prie gydytojo išrašytų vaistų.“

Gydytoja endokrinologė J. Vainikonytė-Krištopaitienė kalbėjo 
apie inkstų apsaugą ir visas galimas komplikacijas. Ortopedijos 
technikos Šiaulių filialo slaugytoja diabetologė A. Eitmantienė 
ir ortopedė technikė A. Džiugienė priminė diabetinės pėdos 
priežiūros ypatumus. Slaugytoja Kristina Masionienė, kurios 
pastangų dėka ne vienas Pakruojo rajono sergantysis džiaugiasi 
pagerėjusia opų pažeistų kojų būkle, pasakojo apie gliukozės 
savikontrolę. Dar ne vieną aktualų klausimą sergantiems dia-
betu aptarė susirinkę firmų atstovai. 

Klubo „Vita“ nariai dėkoja Kultūros centrui ir jos direktorei, 
Savivaldybei ir UAB „lnga“ savininkei I. Šurnienei.

Parengta pagal Almos Bajalienės straipsnį,  
„Auksinė varpa“

Gera cukrinio diabeto kontrolė – 
komplikacijų prevencija

SAVARANKIŠKŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

Pakruojo diabeto klubas „Vita“ birželio 25 dieną kultūros centre 
organizavo cukriniu diabetu sergančiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo mokymą „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų 
prevencija“. Tądien renginyje dalyvavo 127 žmonės. Sulaukta svečių 
iš Joniškio, Šiaulių, Plungės, Kelmės, Radviliškio, Mažeikių ir Anykščių. 
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Cukrinis diabetas yra sudėtinga lėtinė liga, kuri sergantįjį var-
gina. Nuo pirmos dienos, kai tik diagnozuojamas diabetas, 

asmuo turi skirti labai daug dėmesio savo sveikatai: matuoti 
cukraus kiekį kraujyje, skaičiuoti maiste esančius angliavan-
denius, kasdien ilsėtis ir būti aktyvus. Žinoma, ligos kontrolę 
palengvina turimos priemonės: glikemijų matavimo jutikliai ir 
insulino pompos, bet tai tik pagalbinės priemonės, kurios ne-
kontroliuoja ligos. Tik pats ligonis būna 24 valandas per parą 
ir 7 dienas per savaitę, be atostogų ir atokvėpio, ištisus metus, 
atsakingas už savo sveikatą ir ateities gerovę. Tokia kasdienė 
kontrolė ir įtampa labai vargina, o vaikams ir jaunimui dažnai 

tai tampa nebepakeliamai sunku. Suprantama, kad visada už 
vaikų nugarų yra jais besirūpinantys ir atsakingi tėvai, bet di-
dieji herojai kasdienybėje – patys vaikai. 

Visada ieškojau progos pasididžiuoti ir savo dukra, ir visais 
sergančiaisiais I tipo cukriniu diabetu, nes puikiai suprantu, ko-
kia kartais sunki ir varginanti jų kasdienybė. Net nustojus ieš-
koti atsakymo į klausimą „KODĖL MAN?“, šie vaikai dažnai 
gyvena kitokį gyvenimą. 

Cukrinio diabeto stovyklos turbūt yra geriausia, kas įvyksta 
sergant šia liga. Susitikę sergantieji I tipo cukriniu diabetu kas-
dien mokosi, padedami slaugytojos diabetologės, aktyviai leidžia 

Vaikai ir jaunimas mokėsi, 
aktyviai ilsėjosi

Liepos 13–19 dienomis Druskininkuose vyko vaikų ir jaunimo, sergančių 
cukriniu diabetu, mokymosi ir aktyvaus poilsio stovykla. Stovyklos 
organizatoriai – Lietuvos diabeto asociacija (LDA) ir Druskininkų miesto 
cukrinio diabeto klubas „Atgaja“, pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Jaunimo grupė su vadove Jelena Šimoniene (pirma iš dešinės)
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Tariame nuoširdų ačiū ir Druskininkų miesto cukrinio diabeto 
klubo vadovei Jelenai Šimonienei. Dėkojame jai už energiją, 
entuziazmą ir organizavimą. Džiaugiamės, kad turime Jus. 

Su nekantrumu laukiame kitų metų stovyklos.

Inga Granatauskienė

laisvalaikį, sportuoja, dalijasi patirtimi. Šių metų stovykla buvo 
išskirtinai dvasinga ir emocionali. Stovyklautojai džiaugėsi dė-
mesiu, atjauta ir draugyste su Druskininkų klebonu Vaidu Vaiš-
vila, kuris ne tik lankėsi stovykloje, bet ir pakvietė visus dalyvius 
vakarienės. Kasdien vykusi dailės terapija su Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto studente Diana padėjo vaikams geriau vie-
nas kitą pažinti, atsipalaiduoti, pagerinti emocinę būseną, padi-
dinti savivertę, pasitikėjimą savimi. Ši terapija – psichoterapijos 
forma, kai vaikai piešė naudodami įvairiais technikas. Tai padė-
jo jiems atsipalaiduoti ir, pasak stovyklos vadovės Jelenos, „tai 
buvo tai, kas visus dalyvius sujungė į vieną darnią ir draugišką  
kompaniją“. 

Stovykloje buvo atliekami glikuoto hemoglobino tyrimai, 
vyko praktinės ir teorinės paskaitos. Išvykos po Druskininkų 
miesto apylinkes, mokymasis ir aktyvios pramogos suvienijo 
visą stovyklos komandą, tad visi tapo draugais, kuriems buvo 
be galo sunku išsiskirti. Netgi pirmą kartą stovykloje dalyvavę 
vaikai negailėjo gražių žodžių:

Miglė: Asmeniškai man ši stovykla davė daug. Sutikau daug 
likimo brolių ir sesių, sergančių cukriniu diabetu, radau 
naujų draugų. Na, o naudos tikrai daug: aktyvus laisvalai
kis, kuris yra naudingas ir reikalingas, sergant diabetu, įdo
mios paskaitos apie diabetą, terapijos, patirties keitimasis 
su žmonėmis, nerealiai faini vadovai. Jei tik bus galimybė 
tikrai dalyvausiu kitais metais.

Džiugas: Manau, kad ši stovykla padėjo suprasti, kaip reikia 
geriau gyventi su diabetu, kaip su tuo tvarkytis ir ko, ir kaip 
nedaryti, turint šią liga. Norėčiau dalyvauti dar kartą.

Nikolė: Sužinojau daug visko naujo, išmokau skaičiuoti anglia
vandenius, labiau prisižiūrėti, visiems buvo skiriama vieno
dai dėmesio, ir aš tikrai sugrįšiu.

Iveta: Supratau, kas man yra kompensuojama, sužinojau, kad 
jei insulino adatėlė yra 4 mm, tai raukšlės suimti nereikia, 
išmokau, koks turėtų būti glikuotas hemoglobinas, daugiau 
sužinojau apie temperatūrą, apie Česnulį (aplankytą medi
nių skulptūrų parką), apie Grūto parką, prisiminiau istoriją 
apie velnio akmenį, išgirdau naujų pasakojimų apie meilę, 
susiradau daug nuostabių draugų.

Gabrielė: Ši stovykla suteikia daug naudingos informacijos 
apie angliavandenių skaičiavimą, naujoves, ir ne tik, šiais 
metais mus mokė apie kraujospūdį ir temperatūrą, po sto
vyklos tapau pasitikinti savimi. Aišku, kad norėsiu sugrįžti. 
Jau svajoju su visais susitikti kitais metais.

Gajus: Davė labai daug įspūdžių ir labai daug džiaugsmo, labai 
norėčiau sugrįžti ne vieną kartą, nes labai patiko, buvo labai 
linksma ir įdomu susipažinti su naujais žmonėmis.

Esame dėkingi LDA už organizuojamas stovyklas, klebonui 
Vaidui Vaišvilai už draugystę, Dianai už meninę veiklą, centrui 
„Dainava“ už nakvynę ir skanų maistą, kompanijai „Roche“ už 
pramogas, „Microlife“ už naujausios informacijos skleidimą, 
A. Baranauskui už draugystę, organizuojant dalyvių keliones 
dviračiais, gydytojai endokrinologei Rasai Koreivienei už svar-
bias paskaitas, diabetologei Vaidai Karbočienei ne tik už cukraus 
kiekio kraujyje matavimą, bet ir už gausybę patarimų, Jonui Ši-
moniui už ypatingą humoro jausmą, aktyvumą ir visas idėjas. 

Pailsėsim ir keliausim toliau

Dėkoju  
Lietuvos diabeto asociacijai

Liepos mėnesį dalyvavau Druskininkuose vykusioje 
stovykloje jaunimui. Į ją vykau jau ketvirtą kartą ir, 
kaip visada, galiu teigti, kad tai buvo pati geriausia 

savaitė su šauniausiais žmonėmis! 
Džiugu, kad Lietuvos diabeto asociacija suteikia 

 galimybę mums, sergantiesiems cukriniu diabetu, 
smagiai, turiningai ir aktyviai leisti laiką nuostabioje 

aplinkoje, sužinoti ir išmokti vis daugiau apie savo ligą. 
Ačiū visiems dalyviams, ypač stovyklos vadovams, 

kad taip puikiai mumis rūpinosi!

Uršulė Vasiliauskaitė



20

Mokymasis ir 
aktyvus poilsis

Kaip ir kasmet, birželio 8–14 d. Druskininkuose 
Lietuvos diabeto asociacija surengė savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų ir aktyvaus poilsio 
stovyklą II tipo diabetu sergantiesiems. 

Buvau girdėjusi, kad šioje stovykloje sergantieji cukriniu dia-
betu gilina žinias apie ligą, mokosi ją pažinti ir kontroliuoti. 

Pati cukriniu diabetu sergu jau 25 metus. Ne viskas einasi sklan-
džiai, todėl nusprendžiau, kad turiu labiau pasirūpinti savimi ir 
pagilinti žinias, nes vis dar kyla daug klausimų. 

Pirmiausia noriu padėkoti Telšių diabetikų bendrijos „Dia 
Telšiai“ pirmininkei Virgilijai Kaminskienei ir Lietuvos diabeto 
asociacijos prezidentei Vidai Augustinienei už gautą kvietimą 
dalyvauti stovykloje. Į ją vykau pirmą kartą. Stovykla pranoko 
visus mano lūkesčius. 

Iš mokymo stovyklos medicinos vadovės gydytojos endo-
krinologės Onos Jurkauskienės, kuri mus globojo kaip vaikus, 
sužinojau labai daug naudingų dalykų, atnaujinau žinias. Gy-
dytoja kiekvieną dieną skaitė paskaitas, dalijosi patarimais. Ačiū 
jai už visas žinias apie tai, kas yra II tipo cukrinis diabetas, dėl 
ko šia liga susergama, kaip reikia ją gydyti, kaip pasisavinamas 
insulinas, ir daug kitų dalykų. Labai naudingos buvo paskaitos 
apie mitybą, sergant cukriniu diabetu, kokią įtaką cukraus kie-
kiui kraujyje turi mūsų su maistu suvartojami angliavandeniai, 
baltymai, riebalai, kokios yra produktų grupės ir kiek kiekvienas 
produktas turi šių maisto medžiagų, kokius maisto produktus 
ir jų kiekius reikėtų vartoti, kad mūsų cukraus kiekis būtų kuo 
geresnis. Visa informacija buvo pateikta labai profesionaliai, 
aiškiai, nes gydytoja tikrai turi didelę patirtį. Stovykloje įgytos 
žinios padės man namuose geriau kontroliuoti savo ligą.  

Mokymo stovyklos vadovė, Druskininkų miesto diabeto klu-
bo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė mus mokė aktyviai poil-
siauti. Buvome užsiėmę nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Ji 
mus mokė rytą pradėti mankšta, o vakarą baigti pasivaikščio-
jimu. Neužmiršiu ekskursijų ir pasivaikščiojimų po Druskinin-
kus ir šio miesto apylinkes, maudymosi Druskonio ežere ir kt. 
Nuoširdžiai dėkoju vadovei už visų veiklų stovykloje Druski-
ninkuose organizavimą. 

Neįmanoma pamiršti visų stovyklos dalyvių. Mes ne tik kar-
tu leidome laiką, mokėmės, diskutavome, bet ir apsikeitėme 
kontaktais, todėl toliau bendrausime iš namų.

Danutė Trepšienė
Telšių diabetikų bendrijos „Dia Telšiai“ narėPoilsio valandėlė grožintis Druskininkais

Dėkoju mokymo stovyklos  
vadovei Jelenai Šimonienei

Lietuvos diabeto asociacijos kvietimu dalyvavau II tipo diabetu sergančiųjų mokymo ir aktyvaus  
poilsio stovykloje Druskininkuose. Užsiėmimų metu pagilinau žinias apie ligą, jos pravers sugrįžus į namus.

Diabeto mokymo ir aktyvaus poilsio stovykloje turėjau galimybę gerai praleisti laiką, grožėtis 
Druskininkų gamta, sportuoti, susirasti naujų draugų. Buvo atliekami tyrimai, įvertinamos teorinės 
ir praktinės žinios apie ligą. Esu dėkinga mokymo stovyklos vadovei Jelenai Šimonienei ir visiems, 

kurie suteikė mums taip reikalingų žinių bei rūpinosi.

Violeta Tamulevičienė
Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ narė
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Klubo pirmininkė Biruta Jančaitienė susirinkusiesiems papa-
sakojo apie klubo įsteigimą. Jis gydytojos Bronės Šileikie-

nės iniciatyva įkurtas 1990 m. sausio 13 dieną. Taigi, klubas 
sėkmingai gyvuoja jau tris dešimtmečius. 

B. Jančaitienė dvejopai vertina sveikatos paslaugų prieina-
mumą rajone: „Patekti pas gydytoją endokrinologę Dainą Bag-
donienę, turint šeimos gydytojo siuntimą, užtrunka tik kelias 
dienas, prireikus gydytoja priima tą pačią ar kitą dieną. Pas ki-
tus specialistus daugiau kaip dviejų savaičių irgi laukti nereikia, 
tik gal ilgesnės eilės pas kardiologą. Blogiau tai, kad rajone ne-
turime kojų priežiūros ir mokymo kabinetų. Prireikus einame 
į privačius kabinetus, kurių Šakiuose tikrai yra. Ortopedinės 
avalynės pritaikymą išsprendėme patys – specialistai atvyksta 
pamatuoti mūsų kojų, pritaiko batus, o, 
kai pasiuva, atveža. Ortopedų pasiūtais 
batais esame patenkinti.“

„Savo sveikata turime rūpintis patys. 
Per visą karantiną Šakiuose didelių pro-
blemų, man atrodo, nebuvo, greitosios 
medicinos pagalbos automobiliai iškviesti 
važiavo, ligonius vežė, teikė būtinąją pa-
galbą. Daugiau problemų kyla dėl eilių 
Kauno klinikose, kur, kad galėtum patekti 
pas specialistą, reikia laukti net kelis mė-
nesius“, – pasakojo pirmininkė. 

Šiemet Šakių rajono cukralige sergan-
čiųjų klubas „Linelis“ liko be jokio finansa-
vimo. Viską, ką turėjo sutaupę praėjusiais 
metais, išleido transportui (labdara, ligonių 
lankymas), todėl dabar veiklą planuoja 
vykdyti tik iš likusio nario mokesčio lėšų 
ir klubo narių savanoriškumo.

„Kaip matote,  didelių problemų su sveikatos paslaugų pri-
einamumu mes ir neturime, tačiau norėtume reabilitacijos sa-
natorijose, pastiprinti sveikatą, trumpesnių eilių pas gydytojus 
Kauno klinikose. Užbaigti norėčiau šiais žodžiais: 

Svajokite apie tai, ką jūs norite svajoti. 
Eikite ten, kur jūs norite eiti. 
Būkite tuo, kuo jūs norite būti,
nes turite tik vieną gyvenimą 
ir vieną progą padaryti tai, 
ką jūs norite padaryti“, – savo pranešimą užbaigė B. Jan-

čaitienė.

Parengta pagal atsiųstą inf.

Šakių „Lineliui“ – 30 
Liepos 23 d.  

Šakiuose vyko Šakių rajono 
cukralige sergančiųjų klubo 

„Linelis“, atstovaujančio apie 
1150 diabetu sergančiųjų 

(iš jų 36 I tipo diabetu), 
vienijančio 128 narius, 

organizuoti savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo 

mokymai „Gera cukrinio 
diabeto kontrolė – 

komplikacijų prevencija“. 

Iš kairės: diabeto organizacijos vadovai B. Jančaitienė, 
G. Naidzinavičienė, V. Augustinienė, L. Trakimienė, K. Kukis

Koncertuoja Liepaloto kaimo kapela
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Visi darbai svarbūs ir įdomūs
Baigiantis karantinui, Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ nariai rinkosi į 
visuotinį susirinkimą. Šiam susibūrimui buvo kruopščiai ruoštasi. Karantino 
metu klubo darbštuolės dirbo: siuvo, mezgė, vėrė karoliukus, siuvinėjo 
paveikslus. Buvo sumanyta parengti parodą-pardavimą. Šis sumanymas iš tikrųjų 
pasiteisino, nes dalis kolegių ir atėjusių pasižiūrėti svečių įsigijo dirbinių. 

Trumpą programėlę pristatė klubo ansamblis „Romantika“. 
Klubo pirmininkė Aldona Januševičienė, pradėjusi dirb-

ti nuo 2019 m. balandžio 26 d., pristatė ataskaitą. Per 2019 
metus atlikta svarbių darbų. Visų pirma, parengti ir įregistruoti 
nauji klubo įstatai, atnaujinta klubo valdyba ir patikrintas klu-
bo narių sąrašas. Kadangi klubas neturėjo projektinių lėšų, tai 
jokios veiklos vykdyti negalėjo. Praėjusių metų rugpjūtį rajo-
no savivaldybė paskelbė konkursą. Radviliškio diabeto klubo 
„ Likimas“ nariai, vadovaudamiesi „Nevyriausybinių organizacijų 
ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų 
plano įgyvendinimo 2 priemone „Remti bendruomeninę veiklą 
savivaldybėse“, parengė projektą „Cukrinis diabetas: galimos 
komplikacijos ir prevencija“ ir gavo lėšų jam įgyvendinti. Ma-
nome, kad neįgalieji gavo daug naudingos informacijos, akty-
viai dalyvavo užsiėmimuose. Svarbiausia, pavyko sudominti ir 
pakviesti į renginius. Pagerėjo klubo narių lankomumas, mik-
roklimatas. Darbo dienomis vidutiniškai klube apsilanko nuo 
13 iki 18 narių.

Per ataskaitinį laikotarpį surengti 27 renginiai. Juose dalyva-
vo 721 asmuo, iš jų 321 užsiėmimuose, paskaitose, šventėse, 
o 442 dalyviai akcijose „Pasimatuok gliukozės kiekį kraujyje“ 
ir „Pasimatuok kraujo spaudimą“.

Be minėto projekto, parengti dar du: „Padėkime vieni ki-
tiems“ ir „Cukrinis diabetas: tai – gyvenimo būdas“. Jiems įgy-
vendinti taip pat gauta lėšų. 

Per 2019 metus gavome paramos iš AB „Norfa“, Radviliškio 
rajono savivaldybės, AB „Kosmelita“. Esame dėkingi visiems 
rėmėjams, nes 41 klubo narys nemokamai galėjo pamatyti 
spektaklį „Riešutų duona“, 20 klausėsi roko operos „Priesaika“, 
4 turėjo galimybę dalyvauti „Mango“ koncerte, 20 lankėsi an-
samblio „Lietuva“ koncerte.

Per susirinkimą išklausyta ir finansinė bei revizijos komisijos 
ataskaitos. Džiugu, kad jos buvo patvirtintos vienbalsiai. Pirmą 
kartą pabandėme ir nuotolinį balsavimą. Pasiteisino.

Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ inf.

Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ narės

ŽINIOS IŠ KLUBŲ
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Ataskaitinis susirinkimas prasidėjo tylos minute – taip buvo 
pagerbtas į amžinybę išėjusių narių atminimas. Vėliau 

bendrijos, jungiančios 180 narių, vadovas Kazimieras Kukis 
pateikė išsamią veiklos ataskaitą už 2019 metus. Pirmininkas 
aptarė svarbiausius praėjusiais metais įgyvendintus darbus, or-
ganizuotus susitikimus. Jis pasidžiaugė, kad pastaraisiais me-
tais bendrijos nariai aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, 
bei padėkojo visiems susirinkusiems nariams, kurie neleidžia 
užgesti bendruomeniškumo židiniui. 

Pirmininkas pažymėjo, kad bendrija rūpinasi ne tik savo 
nariais, bet įvairių susibūrimų metu rajono gyventojams at-
lieka gliukozės tyrimus, suteikia reikalingą informaciją, kon-
sultuoja. Bendrijos nariams yra organizuojamos ekskursi-
jos į kitus rajonus, aplankant įžymias vietas, rengiami susi-
tikimai su kitomis diabetikų bendrijomis. Bendrijos moterys 
renkasi į darbščiųjų rankų būrelį, kur gimsta įvairiausi meno  
kūriniai. 

Draugijos nariai vienbalsiai pritarė pirmininko ataskaitai ir 
dėkojo jam už aktyvumą, rūpestį bei pagalbą. Susirinkusiems 
taip pat buvo pristatyta Vilkaviškio diabetikų bendrijos „Insula“ 
finansinė ataskaita už 2019 metų veiklas.

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavo ne tik bendrijos nariai, 
bet ir svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narys Algirdas Butke-
vičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiber-
ka, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Rik lienė, 
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys, istorikas Anta-
nas Žilinskas ir UAB „Norfa“ vaistinės vedėja Giedrė Augaity-
tė, Vilkaviškio rajono savivaldybės Informacinių technologijų 
skyriaus vyr. specialistė Deimantė Jočytė. 

Susitikime dalyvavęs Savivaldybės vadovas A. Neiberka 
pasidžiaugė bendrijos veikla, vykdomais darbais ir negailėjo 
gražių žodžių aktyviam bendrijos pirmininkui. 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė 
padėkojo bendrijai ir jos nariams už pagalbą, rajono gyventojų 
aprūpinimą bei priežiūrą sunkiu karantino laikotarpiu, pareika-

lavusiu didelio visų susitelkimo ir bendrų 
pastangų. Per karantiną ši organizacija 
kiekvieną dieną savanoriškai rūpinosi 
tais, kuriems pagalba tuo sudėtingu lai-
kotarpiu buvo ypač svarbi.

Po oficialios ataskaitinio susitikimo 
dalies, klubo nariai klausėsi Telšių neį-
galiųjų ir neįgaliųjų pensininkų draugijos 
ansamb lio „Unoravi“ koncerto. 

Kazimieras Kukis,
Vilkaviškio diabeto bendrijos 

„Insula“ pirmininkas

Ateities planai  
ir nuoširdi bendrystė

Liepos 15 d. Vilkaviškio kultūros centro mažojoje salėje įvyko diabetikų 
bendrijos „Insula“ ataskaitinis susirinkimas, kurio metu apžvelgta 
praėjusių metų veikla, nuveikti darbai, kalbėta apie problemas ir 
ateities planus bei pasidžiaugta šilta ir nuoširdžia bendryste. 

Ataskaitinio 
susirinkimo svečiai
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Į žmonėms dažniausiai kylančius klausimus apie šiuolaikinį 
žaizdų gydymą, priežiūros rekomendacijas bei pasitaikan-

čias klaidas atsako VšĮ Centro poliklinikos diabetinės pėdos 
kabineto slaugytoja diabetologė Rasuolė Dapkevičienė, turinti 
daugiau nei 30 m. darbo patirtį slaugant cukriniu diabetu ser-
gančius pacientus, turinčius lėtinių opų.

Lėtinių žaizdų atsiradimas 

Žaizdų įvairiose kūno vietose gali atsiverti dėl įvairių prie-
žasčių, pavyzdžiui, infekcijos, kraujotakos sutrikimų, nudegi-
mų, onkologinių ligų, po operacijų. Ūmios ir lėtinės žaizdos 
gijimo fazės yra vienodos. Vienintelis skirtumas tarp lėtinės ir 
ūmios žaizdos yra tas, kad lėtinė žaizda negyja dėl užsitęsusios 
uždegimo fazės. Todėl taikomo gydymo metodika ir tikslas yra 
iš užsitęsusios uždegimo fazės grąžinti į gijimo procesą.

Dažniausios lėtinės žaizdos 

Lėtinės žaizdos atsiveria tada, kai dėl įvairių priežasčių, 
pvz., ilgalaikio kraujospūdžio, kraujotakos problemų, sutrin-
ka audinių mityba ir pažeidžiama oda. Pasitaiko įvairių lė-
tinių žaizdų – tai pragulos, ilgai negyjančios pooperacinės, 
onkologinės opos, kojų veninės ir arterinės opos, diabetinės 
pėdos opos. 

Diabetinės pėdos opa

Diabetinės pėdos opa gali būti apibūdinama kaip sindromų 
grupė, kai periferinė neuropatija, išemija ir infekcija sukelia 
audinių irimą, todėl pėdoje atsiranda žaizdų, kurias ignoruo-
jant, gali grėsti galūnių amputacija. 

Diabetinės pėdos opas paprastai sukelia nervų pažeidimai. 
Didelis gliukozės kiekis kraujyje kenkia nervų ląstelėms, ku-
rios išbrinksta, surandėja ir ilgainiui nebegali tinkamai siųsti 
signalų reikiama kryptimi. Kai kurie nervų pažeidimai suke-
lia kojų dilgčiojimą, stingimą, deginimą, gėlimą ar tvinkčio-
jimą. Kitais atvejais žmogus gali nejusti skausmo įsipjovęs, 
užsigavęs, nusideginęs ar kitaip susižeidęs pėdą. Diabetinės 

pėdos opos išsivysto ir dėl sutrikusios kraujotakos. Sulėtėjus 
kraujotakai, audiniai neaprūpinami deguonimi ir būtinomis 
medžiagomis, todėl didėja audinių irimo rizika, vystosi gang-
rena. Taip pat svarbu nepamiršti įvairių pėdos pažeidimų (dė-
vint netinkamą avalynę, susižalojant) ir infekcijos rizikos. Jei 
oda pažeista, infekcija patenka į pėdos audinius ir juos infe-
kuoja. Diabetu sergantiems žmonėms, kurių jutimai ir krau-
jotaka sutrikę, žaizdos gyja lėčiau, nes organizmas sunkiau 
kovoja su infekcija.

Diabetinės pėdos opos gydymas

Pirmiausia, būtina kreiptis į tos srities specialistus ir nuosek-
liai vykdyti jų rekomendacijas. Nustačius lėtinės žaizdos atsi-
radimo priežastį, pasirenkama ir gydymo taktika. Diabetinės 
pėdos opų gydymas turėtų būti kompleksinis, susidedantis iš 
pėdų priežiūros bei higienos, gydymo bei gliukozės kontro-
lės. Būtina kojas reguliariai prausti švariu vandeniu bei muilu, 
dėvėti tinkamo dydžio, patogią avalynę. Gydant žaizdas, itin 
svarbu kontroliuoti infekciją. Kitu atveju gali būti stabdomas 
ne tik žaizdos gijimas, bet ir kilti grėsmingos komplikacijos – 
galūnių amputacija, kraujo užkrėtimas.

Netinkamas lėtinių žaidų gydymas

Norint pasiekti sėkmingų žaizdos gydymo rezultatų, svar-
biausia neužsiimti savigyda, atsargiai reikėtų rinktis antiseptines 
priemones bei jomis nepiktnaudžiauti. Pastebima, kad yra ne-
mažai atvejų, kai žmonės įsisenėjusias žaizdas teplioja įvairiais 
tepalais bei tirpalais, pvz., Višnevskio tepalu, barsto streptocido 
milteliais. Reikėtų įsidėmėti, kad visos šios minėtos priemonės 
lėtinių žaizdų priežiūrai nenaudojamos, yra toksiškos ir stab-
do žaizdos gijimą. „Pėdų nuospaudoms nerekomenduojama 
naudoti agresyvių tirpalų ir tepalų, kuriuos pasiūlo vaistinėse. 
Nepamirškite visada, prieš pirkdami gydymo priemones, in
formuoti vaistininką, kad sergate cukriniu diabetu“, – pastebi 
slaugytoja diabetologė Rasuolė Dapkevičienė.

Diabetinės pėdos 
gydymas

Visuomenei senėjant daugėja žmonių, kuriems būtina nuolatinė sveikatos 
priežiūra. Vis aktualesne problema tampa lėtinių, sunkiai gyjančių žaizdų 
gydymas. Norint tai daryti veiksmingai, reikia remtis ne tik naujomis 
metodikomis, bet ir pasirinkti tinkamas antiseptines ir tvarstymo priemones. 
Nėra vieno vaisto nuo visų ligų, nėra ir vieno tvarsčio, tinkančio visoms žaizdoms. 



valdo žaizdos eksudaciją;
ardo bioplėvelę;
naikina infekciją žaizdoje;
gydo žaizdą.

Nemokama linija  8 800 70001        Mobili linija  8 612 70001
Daugiau informacijos apie tvarsčius rasite: www.tvarsciai.lt

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪROS PRODUKTŲ SPECIALISTAI DARBO DIENOMIS KONSULTUOJA:
Vilniuje, tel. 8 684 92211, 8 667 56795 Klaipėdoje, tel. 8 610 78199 Panevėžyje, tel. 8 610 78225 
Kaune, tel. 8 610 78477, 8 684 66465 Šiauliuose, tel. 8 672 23214   

UAB „Linus Medical“ yra įgaliotas „ConvaTec“ atstovas Lietuvoje. Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius
pagalba@linusmedical.com

Gydomieji tvarsčiai pagal patvirtintus TLK kodus gali būti skiriami nuo diagnozės nustatymo dienos.
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Tinkama diabetinės pėdos opų priežiūra 
Visų pirma, svarbu suprasti, kad geriausia opos priežiūra ir 

gydymas nebus veiksmingi, nepašalinus išopėjimus palaikan-
čių veiksnių: nuolatinio mechaninio poveikio, higienos nesi-
laikymo, išemijos ar infekcijos. „Svarbu pažymėti, kad opos 
lengviau išvengti, nei ją užgydyti. Todėl labai svarbu laikytis 
mūsų rekomendacijų“, – pastebi specialistė. 

Žmonės, sergantys cukriniu diabetu, turėtų imtis visų atsar-
gumo priemonių prižiūrėdami ir gydydami diabetines pėdos 
opas. „Kiekvienas asmuo, sergantis diabetu, turi turėti namuo
se ir sode vaistinėlę: dezinfekuojantį tirpalą, sterilių tvarsčių, 
orui pralaidžių pleistriukų. Ir, žinoma, pacientų visada prašau, 
kad atkreiptų dėmesį į mūsų rekomendacijas. Labai svarbu ap
žiūrėti savo kojas kasdien, ar neatsirado įdrėskimų, įpjovimų, 
nuospaudų, patinimų. Kojų priežiūrai galima naudotis veidro
džiu ar prašyti artimųjų pagalbos. Būtina saugoti pėdas, avėti 
avalynę tik su kojinėmis. Avalynę dažnai apžiūrėti ir patikrin
ti, ar nėra kitų objektų, su ranka juos iškrapštyti. Ilgai neavėti 
guminių batų. Kasdien plauti kojas ir rūpestingai nusausinti, 
patepti pėdų odą minkštinamuoju kremu, vengti mechani
nių ir terminių pėdų pažeidimų. Rekomenduoju neskubėti 
susitvarkyti nagų ir pėdų vienu kartu. Tai sunkus ir kruopštus 
darbas. Jei blogai matote, atsargiai naudokitės dilde. Eidami į 
diabetinės pėdos kabinetą, negražinkite nagų patys. Palikite 
mums, nes dažnai susižalojate. Jei šunta tarpupirščiai, pasiro
dykite odos specialistams. Ir, žinoma, nevaikščiokite basomis 
pėdomis“, – dėsto R. Dapkevičienė. Pėdos turi būti regulia-
riai apžiūrimos specialistų, o atsiradusios žaizdos tvarstomos 
antibakteriniais tvarsčiais.

Tvarsčiai 
Vis dėlto tvarsčiai, kaip ir vaistai, turi tam tikrą paskirtį. Vie-

ni tinka baigiančiai sugyti žaizdai, kiti – nešvarumams, esan-

tiems ant žaizdų, pašalinti, treti – kovai su infekcija, ketvirtų 
paskirtis – sugerti žaizdų skysčius bei nešvarumus. Tvarsčiai 
yra skirtingi pagal gydomąjį poveikį. Ir tikrai neverta saviva-
liauti. Gydytis reikia tuo tvarsčiu, kurį parenka jus gydantis ir 
prižiūrintis sveikatos priežiūros specialistas. Jei tvarstis netin-
kamai parinktas, gali pakenkti žaizdai. 

Jau daug metų pasaulyje ir Lietuvoje lėtinėms ir ūmioms 
opoms gydyti naudojami hidrokoloidiniai tvarsčiai, ne išim-
tis ir diabetinės pėdos opų gydymas. Jie yra labiausiai ištirti, 
su jais atlikta daugiausia tyrimų. Šie tvarsčiai labai gerai ab-
sorbuoja eksudatą, palaiko drėgną aplinką žaizdoje, neža-
loja žaizdos audinių. Visa tai skatina žaizdos gijimą ir lemia 
komforto jausmą pacientui. Kitas svarbus aspektas renkantis 
tvarsčius – infekcija žaizdoje, kuri ne tik sunkina pačios žaiz-
dos gijimą, ilgina gijimo procesą, bet ir gali sukelti grėsmingų 
sveikatai ir gyvybei komplikacijų (pvz., galūnių amputaciją, 
kraujo užkrėtimą, kt.). 

Tarkime, jei diabetinės pėdos opa infekavosi – labai padi-
dėja amputacijos rizika. Todėl kontroliuoti infekciją, gydant 
žaizdas, yra itin svarbu. Infekuotoms žaizdoms ar žaizdoms 
su infekcijos rizika gydyti rekomenduojama rinktis AQUA
CEL® Ag+ Extra hidrokoloidinius tvarsčius su sidabru. Pasta-
rieji tvarsčiai idealiai tinka diabetinės pėdos opoms: sunaikina 
daug mikrobų, padeda pašalinti negyvus audinius, žaizdoje 
palaiko drėgną aplinką, būtiną žaizdai gyti. AQUACEL Ag+ 
Ekstra tvarsčiai yra 100 proc. kompensuojami ir gali būti ski-
riami nuo pirmos gydymo dienos.

Kur kreiptis pastebėjus diabetinės pėdos pažeidimą? 
Slaugytoja diabetologė R. Dapkevičienė pažymi, kad su-

tvarsčius opą reikia stebėti, ar nevyksta uždegimas, ar nerau-
donuoja aplink opą, nešlapiuoja, netinsta. „Jei žaizdos būklė 
pablogėjo, privalu kuo skubiau kreiptis į šeimos gydytoją, ku
ris nukreips pas reikiamą specialistą. Jei sunku greitai patek
ti pas šeimos gydytoją, I lygio chirurgai suteikia pagalbą be 
šeimos gydytojo siuntimo“, – teigia specialistė. „Kalbant apie 
pacientus, kurie jau ne vienus metus serga cukriniu diabetu 
ir kuriems atsirado negyjanti opa, svarbu kreiptis į diabeto ka
binetą, kurio veiklą prižiūri tiek gydytojas, tiek slaugytoja“, – 
primena R. Dapkevičienė.

Diabetinės pėdos opos gydymo tvarsčiais rezultatai 
„Prisimenu tikrai ne vieną labai sėkmingą atvejį, gydant 

Aquacel Ag+ Extra tvarsčiu. Tvarstis antibakterinis, su sidabro 
jonais, jo nereikia dažnai keisti, todėl jis patogus ir dar itin 
veiksmingas“, – pasidžiaugė R. Dapkevičienė. „Jei pacientas 
dėl atsiradusios opos į medikus kreipiasi nieko nelaukęs, ne-
užsiima savigyda, galime greitai ir efektyviai pasiekti norimus 
rezultatus. Tačiau, jei pacientas vengia kreiptis į šeimos gydy-
toją ar kitą jį prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą, gydosi 
pats turimais abejotinais medikamentais ar net ignoruoja at-
siradusią opą, tokiu atveju gali laukti ilgas ir sudėtingas opos 
gydymas. Tačiau net ir sudėtingais ar net atrodytų beviltiškais 
atvejais pasiekiame puikių rezultatų. Tad visus pacientus ra-
ginu neignoruoti atsiradusių opų, kreiptis į medikus ir laikytis 
gydymo rekomendacijų“, – pataria specialistė.

AQUACEL® Ag+ Extra hidrokoloidiniai tvarsčiai su sidabru
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Yra žinoma, kad pats cukrinis diabetas sukelia imuninės 
reguliacijos sutrikimą ir didina kai kurių mikroorganiz-

mų pasireiškimo dažnį, ypač jei glikemijos kontrolė yra ne-
pakankama [2]. Todėl blogai kont roliuojamas cukraus kiekis 
kraujyje galimai turi neigiamos įtakos imuniniam atsakui į vi-
rusinę infekciją ir antrinę bakterinę infekciją plaučiuose [3]. 

Taigi, diabetas didina COVID-19 susirgimo ir komplikaci-
jų riziką. Žinant, kad dažnas II tipo cukriniu diabetu sergantis 
pacientas turi antsvorį, yra vyresnio amžiaus ir serga širdies bei 
inkstų ligomis, o pastarieji veiksniai, Ligos kontrolės ir preven-
cijos centro (angl. Centers for disease control and prevention) 
(CDC) duomenimis [4], yra susiję su blogesniu sveikimu nuo 
COVID-19 infekcijos, todėl tokie pacientai yra ypač didelėje 
rizikos grupėje patirti pačias sunkiausias komplikacijas. Dar 
vienas kinų tyrimas atskleidė, kad mirtingumas tarp sergan-
čiųjų diabetu buvo reikšmingai didesnis 7,8 %, palyginti su 
2,7 % asmenų, kurie nesirgo diabetu. Dar daugiau – moksli-
ninkai įrodė, kad tinkamai kontroliuojant cukrinį diabetą, ser-
gantieji COVID-19 infekcija greičiau sveiksta, o mirštamumas 
sumažėja net iki 86 % [5].

Kyla klausimas, kaip reikėtų kontroliuoti diabetą, kad su-
mažėtų sergančiųjų rizika susirgti sunkiomis COVID-19 infek-
cijos formomis ir sumažėtų bendras mirštamumas?

Pagal Europos ir Amerikos tarptautines rekomendacijas, 
siektini diabeto kontrolės rodikliai yra tokie: glikemija neval-
gius < 7 mmol/l, 2 val. po valgio < 10 mmol/l, glikuotas hemo-
globinas (HbA1c) < 7 proc. (ar individualus tikslinis HbA1c, 
nustatytas gydytojo endokrinologo) [6]. 

Anglų mokslininkai atliko tyrimą [7] ir nustatė, kad vyresni 
nei 70 metų ir sergantys II tipo diabetu asmenys, kurių HbA1c 
buvo > 8 % ar < 6 %, mirdavo dažniau. HbA1c > 8 % atspindi 
nepakankamą glikemijos kontrolę, o HbA1c < 6 % gali būti 
susijęs su dažna hipoglikemija.

Ne mažiau svarbus ir glikemijos variabiliškumas, parodan-
tis kaip svyruoja glikemija. Įrodyta, kad sergantiesiems II tipo 
cukriniu diabetu tai svarbus įvairių komplikacijų ir mirtingumo 
rizikos prediktorius [7]. Kinų mokslininkas Zhu ir kiti teigia, 
kad pacientai, kurių glikemijos variabiliškumas buvo (arba gli-

kemija svyravo) nuo 3,9 iki 10,0 mmol/l, turėjo reikšmingai 
mažiau medicininių intervencijų, gyvybinių organų pažeidimo 
atvejų, o jų bendras mirčių skaičius buvo mažesnis [5].

Kita vertus, labai griežta glikemijos kontrolė didina sun-
kios hipoglikemijos riziką, kuri didina bendrą mirtingumą [8]. 
Hipoglikemija susijusi su neigiamomis širdies ir kraujagyslių 
ligų išeitimis, aritmijomis ar staigios mirties sindromu [9]. To-
dėl gydymas turėtų būti susijęs su gera glikemijos kontrole, 
be hipoglikemijos.

Ilgalaikė hiperglikemija yra susijusi su lėtinėmis diabeto 
mikro- ir makrokraujagyslių komplikacijomis, kai pažeidžiami 
įvairūs organai, tokie kaip akys, inkstai, nervai ir širdis [10]. At-
liekant diabeto kontrolės ir komplikacijų tyrimą (angl. Diabe
tes Control and Complications Trial), kuriame dalyvavo 1441 
sergantysis I tipo cukriniu diabetu, tiriamieji buvo suskirstyti į 
dvi grupes: intensyvaus ir įprasto gydymo. Intensyvaus gydy-
mo grupės pacientų vidutinis HbA1c svyravo apie 7,2 %, o 
įprasto – 9,1 %. Nustatyta, kad mikrovaskulinių ir neurologi-
nių baigčių rizika intensyvaus gydymo grupėje skyrėsi dras-
tiškai: > 70 % buvo mažesnė retinopatijos rizika, 60 % – mi-
kroalbuminurijos, 54 % – kliniškai reikšmingos nefropatijos 
mažesnė rizika, 64 % mažesnė patvirtintų neuropatijų rizi-
ka esant gerai diabeto kontrolei. Pastebėta, kad intensyvaus 
gydymo grupėje buvo net 42 % mažesnė makrokraujagyslių 
(insulto, infarkto) įvykių rizika [11].

Atliekant kitą didelės apimties tyrimą Jungtinėje Karalystė-
je (angl. U. K. Prospective Diabetes Study), į kurį įtraukta net 
5102 sergantieji II tipo diabetu (naujai susirgę asmenys), taip 
pat suskirstyti į dvi – intensyvaus ir įprasto – gydymo grupes. 
Intensyvaus gydymo grupėje vidutinis HbA1c svyravo apie 
7,2 %, o įprasto – 7,9 %. Intensyvaus gydymo grupėje stebė-
ta 12 % mažesnė mirties nuo diabeto rizika ir 25 % mažesnė 
mikrokraujagyslinių diabeto komplikacijų rizika [12].

Kyla kitas klausimas, kaip pasiekti gerą glikemijos kontrolę, 
kad sumažėtų visų lėtinių diabeto komplikacijų atsiradimas 
ir, pacientui susirgus COVID-19, sunkių komplikacijų rizika 
būtų mažiausia? Šiandien diabeto gydymas remiasi įrodymais 
grindžiama medicina. Vadinasi, gydytojas pritaiko tokius gy-

Kas svarbu kontroliuojant 
diabetą per pandemiją?

Kai pasaulis kovoja su COVID-19 pandemija, turėtume dar labiau susirūpinti cukriniu 
diabetu sergančiaisiais. Kinų mokslininkų atlikta 7 tyrimų metaanalizė [1] parodė, 
kad iš 1576 COVID-19 sergančiųjų net 9,7 % sirgo cukriniu diabetu. Taigi, ši liga yra 
viena dažniausių gretutinių ligų tarp sergančiųjų koronavirusu ir, manoma, tai susiję 
su nepakankamai gera diabeto kontrole iki susirgimo COVID-19.
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dymo metodus, kurie yra įrodyti klinikinės patirties ir geriau-
sių sisteminių mokslinių tyrimų išvadomis. 

Šiandien požiūris į sergantį diabetu pacientą yra daugia-
tikslis, siekiama ne tik geros diabeto kontrolės, tikslinių rodi-
klių, bet ir teigiamo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai, 
inkstams su mažiausia hipoglikemijos rizika. Todėl skiriant 
vienokį ir kitokį gydymą atsižvelgiama į tarptautines reko-
mendacijas ir įrodymais grindžiamas išvadas.

Sergantiems I tipo cukriniu diabetu, kurių kasos endoge-
ninė insulino sekrecija nebevyksta, gydymas yra tik insulino 
terapija. Naujos kartos baziniai insulinai, turintys prailgintą 
veikimą ar koncentruoti, turi stabilesnį veikimo profilį, todėl 
mažina glikemijos variabiliškumą, mažina hipoglikemijos 
riziką. Naujos kartos ultragreito veikimo insulinai pasižymi 
greita veikimo pradžia ir taip labiau priartėja prie fiziologinės 
insulino sekrecijos kreivės. Diabetas pasitelkdamas į pagalbą 
naująsias technologijas tapo išmanesnis, naujos kartos insuli-
no pompos, gebančios pačios sustoti ištikus hipoglikemijai, ar 
jutikliai, kurie fiksuoja glikemijų svyravimus kiekvieną minutę 
ir siunčia rezultatus į išmaniuosius telefonus, taip palengvina 
sergančiųjų I tipo cuk rinio diabeto priežiūrą.

Gydant II tipo diabetą, pagrindinis veiksnys, renkantis me-
dikamentą, yra paciento gretutinės ligos – širdies ir kraujagyslių 
bei inkstų ligos. Yra naujos kartos geriamieji ar kartą per savaitę 
leidžiami glikemiją mažinantys vaistai, kurie ne tik efektyviai 
mažina glikemiją, bet ir mažina širdies ir kraujagyslių susir-
gimų riziką, mažina kūno masę 5–10 kg mažindami apetitą, 
apsaugo inkstus, t. y. veikia visus veiksnius, kurie susiję su blo-
gesnėmis COVID-19 infekcijos išeitimis. Kadangi naujos kartos 
glikemiją mažinantys vaistai nesukelia hipoglikemijos, todėl 
gali būti rekomenduoti net ir esant gerai glikemijos kontrolei, 
siekiant antrinės naudos (apsaugoti nuo širdies ligų, sumažinti  
svorį).

COVID-19 pandemija tapo ne tik iššūkiu medikams, bet 
ir pacientams, nes patekimas pas gydytoją esant karantino su-
varžymams tapo sudėtingas. Apskritai karantino metu judė-
jimo laisvė yra suvaržyta, mitybos įpročiai daugelio iš mūsų, 
ir pacientų, taip pat keitėsi. Daugiau užkandžiavimų, dides-
nis bendras kalorijų suvartojimas, neretas priaugo papildomų 
kilogramų. Todėl pablogėjo dalies pacientų diabeto kontrolė. 
O bloga diabeto kontrolė, kaip žinia, didina mikro- ir makro-
kraujagyslinių komplikacijų išsivystymo riziką, silpnina imu-
nitetą, didina sunkių COVID-19 komplikacijų riziką ir blogas 
išeitis, didina mirtingumą. Todėl šiandien labai svarbu kiek-
vienam pacientui peržiūrėti savo diabeto tikslinius rodiklius, 
savo gydymą, ar jis atitinka tarptautines rekomendacijas, ar 
jis saugus ir efektyvus. Tą geriausiai padės įvertinti pacientą 
prižiūrintis šeimos gydytojas ar endokrinologas, svarbu, kad 
pacientas kreiptųsi ar būtų nukreiptas laiku.

Atšaukus karantiną, tačiau išliekant ekstremaliai situacijai 
Lietuvoje, didžioji dalis konsultacijų yra nuotolinės, telefonu. 
Tačiau esant poreikiui (jei yra įtariamas diabeto komplikaci-
jų progresavimas, tyrimų rezultatai blogi, atsiranda pėdų opų 
ir pan.) – konsultacija galima ir kontaktinė (gyvai), įprastinė. 

Visais atvejais pagalba bus suteikta, tinkamas gydymas pako-
reguotas ir paskirtas išrašant elektroninius receptus. Sergant 
diabetu, esant galimybei, kontaktinės konsultacijos efektyvu-
mas yra didesnis, nes įprastinės konsultacijos metu, vertina-
mas ne tik glikemijos pagal dienyną ir HbA1c, kurie atspindi 
diabeto kontrolę, bet vertinamas ir kraujospūdis, kūno svoris 
bei cholesterolis, kurie atspindi širdies ir kraujagyslių sistemos 
veiklą. Apžiūrimos pėdos, ar nėra nuospaudų, nagų grybelio, 
žaizdelių, atliekami jutimų pėdose įvertinimo testai, kurie 
svarbūs neuropatijos diagnozei patvirtinti ar jos progresavi-
mui įvertinti. Visais atvejais vieną kartą per metus privalomi 
kraujo tyrimai, parodantys, kaip veikia inkstai ir kepenys, taip 
pat šlapimo tyrimai, padedantys nustatyti inkstų pažaidą dėl 
diabeto (diabetinę nefropatiją), prireikus atliekami įvairūs pa-
pildomi kraujo ar vaizdiniai tyrimai.

Šiandien diabeto gydymas nėra iššūkis, priešingai, diabe-
to gydymas suteikia daugiau galimybių net ir esant COVID-
19 pandemijai. 

Gyd. Diana Šimonienė,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  

Kauno klinikų Endokrinologijos klinika

Rėmėjas: UAB Novo Nordisk Pharma

Literatūros šaltiniai:
1.  Yang J., Zheng Y., Gou X. et al. Prevalence of comorbidities and its 

effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and 
meta-analysis. Int J Infect Dis. 2020; 94: 91–95.

2.  Suzanne E. Geerlings, Andy I. M. Hoepelman, Immune dysfunction in 
patients with diabetes mellitus (DM), FEMS Immunology & Medical 
Microbiology, 1999; 26 (3–4); 259–265.

3.  Critchley JA, Carey I. M, Harris T. et al. Glycemic Control and Risk of 
Infections Among People With Type 1 or Type 2 Diabetes in a Large 
Primary Care Cohort Study. Diabete Care 2018; 41(10): 2127–2135.

4.  Internetinė nuoroda: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html.

5. Zhu et al., Association of Blood Glucose Control and Outcomes in 
Patients with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes2020, 
Cell Metabolism 2020; 31: 1–10.

6. Standards of medical care in diabetes 2013. American Diabetes 
Association. Diabetes Care. 2013; 36 Suppl 1: S11–66.

7. Forbes A., Murrells T., Mulnier H., Sinclair A. J. Mean HbA1c, HbA1c 
variability, and mortality in people with diabetes aged 70 years and 
older: a retrospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol 2018; 
6, 476–486.

8. Rodriguez-Gutierrez et al., Benefits and harms of intensive glycemic 
control in patients with type 2 diabetes, BMJ 2019; 367: l5887.

9. Frier B. M., Schernthaner G., Simon R., Helle S. R. Hypoglycemia 
and Cardiovascular Risks. Diabetes Care 2011; 34 (Supplement 2): 
S132–S137.

10. Chawla A., Chawla R., Jaggi S. Microvasular and macrovascular 
complications in diabetes mellitus: Distinct or continuum? Indian J 
Endocrinol Metab. 2016; 20 (4): 546–551.

11. DCCT Research Group: The effect of intensive treatment of diabetes 
on the development and progression of long-term complications 
in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993; 329: 
683–689.

12. U. K. Prospective Diabetes Study group: Effect of intensive blood-
glucose control with metformin on complications in overweight 
patients with type 2 diabetes. Lancet 1998; 352: 854–865.



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

Lietuvos diabeto asociacija

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

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

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

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

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



MITYBA 
SERGANT 
DIABETINE  
INKSTŲ LIGA

Mitybos rekomendacijas  

galite rasti internetiniame puslapyje 

www.diabetokontrole.lt

Diabetinė inkstų liga –  
viena pagrindinių ir sunkiausių ilgalaikių diabeto komplikacijų. 

Sutrikus inkstų veiklai tenka keisti ir mitybą. Mitybos rekomendacijų žinojimas 
ir jų laikymasis leidžia ne tik geriau jaustis, suprasti, kodėl atsiranda vienas  
ar kitas simptomas, bet ir padeda geriau juos kontroliuoti, taip pat gali 
sulėtinti diabetinės inkstų ligos progresavimą.

Visiems sergantiems ar turintiems artimųjų, susidūrusių su šia liga, gydytoja 
dietologė Edita Saukaitytė-Butvilė parengė mitybos rekomendacijas, 
papildytas paprastai pagaminamų patiekalų receptais. 
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Lietuvos diabeto asociacija

Sv
ei

ki
na

m
e! Mieli Jubiliatai, tikėkite gyvenimu, 

laime ir džiaugsmu, saugokite ir branginkite 
kiekvieną  akimirką, rūpinkitės savimi.  
Būkite sveiki, linksmi ir energingi! 

Jonas Laiva – 75 
Alfonsas Sodonis – 75

Kazimieras Kukis – 75
Irena Gvazdauskienė – 60


