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Vilties angelas

Aldona dvidešimt šešerius metus yra 
slaugytoja diabetologė, Plungės diabeto klubo 
pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos 
viceprezidentė, Valdybos narė, Tarptautinės 
diabeto federacijos Europos regiono valdybos 
narė, 20 metų organizuoja ir dirba diabeto 
mokymo stovyklose, bendradarbiauja su 
savivaldybe, kitomis valdžios institucijomis ir 
įvairiomis organizacijomis. 
Šviečiamoji veikla: seminarai slaugytojams 
diabetologams, respublikinės konferencijos 
rajonų diabetu sergantiesiems, šviečiamieji 
renginiai savivaldybėse, Pasaulinės diabeto 
dienos renginiai – Oginskio rūmai jau kelintus 
metus nušvinta mėlyna spalva. 

– Koronaviruso pandemija atitolino žmones, sumažėjo 
bend  ra vi mas, beveik visos medicinos paslaugos ir pagalba tapo 
nuotolinėmis. Tai buvo ir lieka būtinoji gintis nuo užkrečiamo-
sios ligos. Sunku pasakyti, kada skiepai ir vaistai padės tapti ne 
tokiems pažeidžiamiems, galėsime nusiimti kaukes ir įkvėpti 
tyro oro. Aldona, kaip šiuo sunkiu metu Jūs dirbote, konsulta-
vote diabeto ligonius? Juk turintiesiems skausmingų ir didelių 
komplikacijų, pavyzdžiui, diabetinės pėdos žaizdos, mirtino 
pavojaus akivaizdoje buvo reikalingas gyvas, tiesioginis kon-
taktas su pacientu. Kaip Jums sekėsi, kokių buvo iššūkių? 

Pasaulinė diabeto diena 2020 – „slauGytojas ir diabetas“

Pirmosios COVID-19 pandemijos bangos metu tvyrojo bai-
mė tarp pacientų ir medikų. Apribotos gydytojų konsultacijos 
tikrai kėlė nerimą, baimę ir nežinomybės jausmą. Atsimenu, 
kad po keletą kartų per dieną klausydavausi naujausių žinių 
apie viruso plitimą šalyje. Nuotolinės konsultacijos atėmė visą 
laisvalaikį. Niekas nesirūpino darbo valandomis, pacientai no-
rėjo išsakyti savo rūpesčius ir gauti atsakymus bet kuriuo metu. 
Stengiausi, kad jie pajaustų, jog yra svarbūs, todėl gerbiu jų 
pasirinkimą konsultuotis telefonu. Džiaugiuosi, kad dėl tokio 
konsultavimo neįvyko didesnių nelaimių. 

a P i E  a L d O n ą  d a n y L i E n ę
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Dalis pacientų rinkosi įprastas konsultacijas, ir nieko čia ne-
pakeisi. Save motyvuodavau tuo, kad vienas atliktas darbas yra 
geriau už tūkstantį sumanymų. Labai saugojausi nuo infekci-
jos, kruopščiai dezinfekuodama paviršius, rankas, laikydavausi 
kuo didesnio atstumo. 

Išklausiau įvairių pacientų nuomonių, nuo abejingų iki 
perdėtai susireikšminusių. Net mano vaikai aplankė mane tik 
po 3 mėnesių. Labai retai eidama apsipirkti užsidėdavau visas 
apsaugines priemones. Bet prie visų situacijų žmogus greitai 
pripranta. Pasidarė ne taip baisu, tik bendravimas su draugais 
atitolo, ir tapau labiau uždara. Antroji COVID-19 banga vėl su-
stiprino nerimą. Konsultacijos ribojamos kaip ir anksčiau, tik 
labiau jaučiu, kad pacientai atsargesni, labiau atsakingesni. Rū-
pestingai saugo save ir kitus. Žmonės jau suprato saviizoliacijos 
svarbą, kol kas tai labai reikšminga, stabdant viruso plitimą ne 
tik tarp artimųjų, bet ir visoje visuomenėje.

– Ar karantinas labai prislėgė ir nuilsino sergančiuosius 
diabetu, kuriems būtina dažna slaugytojo diabetologo kon-
sultacija ir apžiūra? Kiek pablogėjo pacientų būklė ir užsitęsė 
komplikacijos, kurias dėl to teks ilgiau gydyti? 

Daugelis sergančiųjų karantino metu patyrė tai, ko niekada 
nejautė. Rūpestis dėl ligos dažnam sustiprėjo. Atsirado liūdesio, 
praeities ilgesio ir neaiškios ateities jausmas. Aš pati jaučiu, kad 

dabar ir darbas visai kitoks, atsakomybė dar didesnė. Koronavi-
rusas pakeitė ir darbo santykius. Kartais užvaldo jausmas, kad 
tu nieko negali padaryti. O kaip bus, jei užsikrėsiu? Per karan-
tiną lėčiau gyja žaizdos. Prieš tai pacientai dažnai lankydavosi 
pas specialistus, kurie padėdavo jas prižiūrėti, o dabar patys turi 
jas valyti, tvarstyti. Diabetinių opų gydymas yra ilgas, o dabar 
jis dar labiau užsitęs.

– Kaip būtų įmanoma, esant tokiai ekstremaliai situacijai, 
pagerinti tokių diabeto ligonių būklę, sumažinti komplikacijų 
ir sėkmingiau gydyti jau esamas?

Svarbu nesiliauti konsultuoti. Pacientai turi jaustis saugūs, 
žinoti, kad jais bus pasirūpinta.

– Kaip šiuo periodu pasikeitė Jūsų pacientai, jų kultūra ir 
savo sveikatos vertinimas?

Pasikeitė pacientų rūpesčiai. Atsirado daugiau kalbų ne 
apie ligą, o apie COVID-19 situaciją. Ne kartą mačiau pykčio 
proveržius, irzlumą, neviltį, nerimą, beviltiškumą. Žmonėms 
sunku likti su savimi. Tai suprantama, juk kelios kartos tokios 
būsenos neišgyveno. Svarbu neprarasti žmoniškumo – išklau-
syti ir skatinti nebijant kalbėti apie šį laikotarpį.

– Ar tikite, kad žmogaus biologija per amžius nepasikei-
tė? Ar žmogus liko toks pat, kaip ir anksčiau? O gal vis dėlto 
žmonių gyvenimas pilnas tikimybių, kurių dar neatpažinome, 
kuriomis nesidomėjome? Ar kintanti aplinka, laikas gali keisti 
žmogaus prigimtį?

Mes esame šioje žemėje laikini, ir tas laikas, kiek čia būsi-
me, niekas nežino. Bet biologinis amžius nuo kalendorinio gali 
skirtis net 15 metų. Sakoma: guvi septyniasdešimtmetė geriau 
nei nejudri trisdešimtmetė. Greitą biologinį amžių galima pri-
stabdyti. Šiandien mes per kelias sekundes galime surasti bet 
kokią informaciją, bet žmonijos intelekto lygis ėmė stabiliai ma-
žėti. Mūsų proto gebėjimai nukenčia dėl to, kad tampame vis 
labiau priklausomi nuo interneto ir išmaniųjų telefonų. Net pats 
protingiausias eruditas pralaimėtų pritinginčiam moksleiviui su 
išmaniuoju telefonu. Šiuolaikinis žmogus nebeturi motyvacijos 
treniruoti smegenų. Taip, žmogaus prigimtį galima tobulinti.

– Pacientai labiau mėgsta ir pripažįsta tuos medikus, kurie 
ne tik maloniai šypsosi, bet ir kantriai išklauso nusiskundimus, 
neretai ir gyvenimo istorijas, užjaučia, yra labai empatiški, nors 
sugaišta žymiai daugiau laiko, greičiau pavargsta. Kaip Jūs ver-
tinate slaugytojo diabetologo empatiją ligoniui? Ar ji būtina? 
Manau, kad slaugytojo diabetologo mokslo žinios, patirtis, 
profesionalumas, nenuolaidžiavimas, principingumas yra svar-
biausia. Bet slaugytojas diabetologas yra tarsi vilties angelas 
su angelui būdingais bruožais. Kaip manote Jūs?

Empatija – altruizmo pagrindas. Naudinga santykiui su pa-
cientu, leidžia suprasti jį, skatina imtis veiksmų, kad galėtum 
padėti, suteikia pacientui pasitikėjimo. Prisimenu istoriją, kai 
sustoja laikas mažiausiai pusei dienos. Atėjo mama, kurios sū-
nelis susirgo diabetu. Daug ašarų, nevilties, pagalbos šauksmo. 
Atsitūpiau prie spintelės paimti literatūros apie vaikų diabetą. 
Tuo metu mama pasakė, kad tikinti, jog jos vaikas kada nors 
vis tiek pasveiks. Atsistoti ilgai nebuvo jėgų. Slaugytojas dia-
betologas – tikrai vilties angelas. Tą netikėtai kartoja skirtingi 
pacientai. 

Pasaulinės diabeto dienos renginyje (iš kairės): 
Vida augustinienė, biruta jančaitienė, ona jurkauskienė, 
lilija socevičienė, aldona danylienė
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Vi da Au gus ti nie nė 
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė

Lietuvių kalbos rankraštyne radau tokį posakį: „Kad 
žmogus savo nelaimę žinotų, po kubilu pasikavotų“. Pas-
kui kažkurioje interneto svetainėje perskaičiau, kad Rusi-
jos turtingiausieji giliausiai po žeme statosi rūmus, ruošiasi 
ten gyventi, siekdami išvengti koronaviruso. Du skirtingų 
amžių žmonių pasauliai, nelaimės supratimas ir būdai nuo 
jos apsisaugoti šiuo metu sako viena: „Neišdegs!“ Šie metai 
atnešė didelę negandą, mes net nesitikėjome, kad taip kada 
nors gali būti. COVID-19 virusas žaibiškai išplito, neatpa-
žįstamai paveikė visą pasaulį: sugriovė jautrias sveikatos 
apsaugos sistemas, žmonės prarado darbą, nuolatines pa-
jamas. Skurdas ėmė grasinti net ir tiems, kurie, regis, buvo 
pakankamai turtingi, nes verslas neturėjo įprastų galimybių 
plėstis ir klestėti. Kai kurių šalių vyriausybės, tarp jų ir Lietu-
vos, besirūpindamos viruso plitimo stabdymu ir jo pažeis-
tais žmonėmis, visiškai pamiršo sunkiomis lėtinėmis ligomis 
(astma, diabetu, širdies ir kraujagyslių, nefrologinėmis, vė-
žio, retomis ir kt.) sergančiuosius. Jiems tapo neprieinamos 
būtinos savalaikės sveikatos priežiūros paslaugos, reikalin-
gi tyrimai, kurie buvo atšaukti ar nukelti neribotam laikui. 
Žmonėms vėl kelia nerimą atsainus valdančiųjų, kuriems 
vasarą buvo svarbiau ilgalaikės atostogos ir artėjantys Sei-
mo rinkimai, o ne savalaikis ir veiksmingas ruošimasis ru-
denį su nauja jėga sugrįšiančiai pandemijai, kad būtų kuo 
mažesnės pasekmės žmonių sveikatai, normaliam medikų 
darbui, kad būtų išvengta ekonomikos nuostolių.

Lapkričio 14 d. visas pasaulis mini Pasaulinę diabeto 
ir Jungtinių Tautų dieną. 2006 m. gruodžio 20 d. Jungtinės 
Tautos svarbia rezoliucija pripažino, kad diabetas yra „lė-
tinė, sunki ir brangiai kainuojanti liga, sukelianti sunkias 
komplikacijas, daranti žalą šeimoms, valstybėms ir visam 
pasauliui“. Rezoliucija pirmą kartą atkreipė dėmesį į lėtinę 
neužkrečiamą ligą ir pripažino ją svarbia pasaulio sveika-
tos neganda greta tokių infekcinių epidemijų kaip malia-
rija, tuberkuliozė ir ŽIV/AIDS. 61/225 rezoliucija sudarė 
pasaulinę kovos su diabeto pandemija darbotvarkę, kuri 
kviečia visas tautas kurti nacionalines diabeto profilaktikos, 
kontrolės ir gydymo programas. Tačiau Lietuvos valdžios 
institucijos iki šiol neišgirdo Lietuvos diabeto asociacijos 
ir Lietuvos endokrinologų draugijos raginimų nedelsiant 
parengti ir planingai įgyvendinti „Lietuvos diabeto profi-
laktikos, kontrolės ir gydymo programą“. Iki šiol net nepa-
vyksta pasiekti, kad būtų atnaujintas dabar tebegaliojantis, 
jokių naujausių tarptautinių rekomendacijų nebeatitinkantis, 
2012 m. vasario 28 d. sveikatos ministro įsakymu Nr. V-159 
patvirtintas „Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kom-
pensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašas“. 

2019 m. Tarptautinės diabeto federacijos skelbiami dia-
beto pandemijos duomenys kelia ne mažesnį nerimą negu 
COVID-19. Pasaulyje diabetu serga 463 mln. (9,3 proc.) 
arba 1 iš 10 pasaulio 20–79 metų amžiaus gyventojų, 
Lietuvoje – 114,3 tūkst. (5,4 proc.). Prognozuojama, kad 
2045 m. sirgs jau 700 mln. (10,9 proc.) populiacijos. Pas-
kutinius ketverius metus valdantieji ignoravo ne tik pa  cien-
tų, bet ir įvairių specialistų, organizacijų siūlymus. Bend-
ra vo tik su pataikūnais.

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad Lietuvos žmonės tinka-
mai įvertino dabartinių valdančiųjų pasipūtimą ir nesiskai-
tymą su kitokia žmonių nuomone, kuri galimai neatitinka 
jų planų. Viliamės, kad naujai išrinktas Seimas ir formuo-
jama Vyriausybė išgyvendins šias negeroves, priims tokius 
sprendimus, kokių reikia Lietuvos žmonėms. Tikimės ma-
lonaus bendradabiavimo.

Gražios artėjančios Pasaulinės diabeto dienos, ramių 
šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų! Būkime sveiki ir 
saugūs, saugokime ir kitus.

Su geriausiais linkėjimais!

Brangūs skai ty to jai!
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– Ką lengviau konsultuoti ir gydyti, arba pasakysiu kitaip: 
pacientams individualistams labiau rūpi savo ego, jie gali būti 
nepakantūs medikui, būti agresyvūs, nes tiki tik savo teisumu, 
o kitas pacientas, pripažįstantis kolektyvistines vertybes, grei-
čiau įsiklauso, paklūsta ir vertina konsultacijas, patarimus, grįs-
tus mokslo naujienomis, nors dažnai įsiklauso ir į kitų pacien-
tų patirtį ir ją prisitaiko, užsiima savigyda. Ar Jūs savo darbe 
jaučiate tokių pacientų kontrastus?

Kiekvienas žmogus individualiai priima savo ligą. Iš prakti-
kos žinau, kad jeigu imasi uoliai vykdyti visus patarimus, greitai 
numes viską į šalį. Sugrįš prie senų įpročių. Kiti, tik linkčioja gal-
va ir lieka pasyvūs. Jie nieko nedarys, kas buvo rekomenduota, 
o dar išėję pasakys, kad nieko jam nepaaiškino. Skriausti savęs 
niekam nerekomenduoju. Pokyčius siūlau daryti švelniai, ne-
sukeliant organizmui streso. Leidžiu manimi netikėti, pasiūlau 
alternatyvą, tik savigydai nepritariu.

– Papasakokite apie savo tėvus ir šeimą.
Mano gimtasis Gubrių kaimas Šilalės rajone saugojo mane 

nuo daugelio grėsmių. Vaikystė amžiams įstrigo atmintyje. Gi-
miau rudenį, tėvai Juozas ir Jadvyga Brazauskai, jau apšviesti 
Amžinosios šviesos, parsivežė mane į naujai pastatytus namus. 
Augome keturi vaikai laimingai, patyrėme Tėvų meilę. Atsime-
nu kaip Mamytė tikino, kad mums, vaikams, skirtas takas ves 
tik aukštyn ir aukštyn. Ji buvo reikli ir tvarkinga. Užaugę mes 
ją vadinome „ekonomiste“. Namuose nieko netrūko. Tėvelis 

rūpinosi šeimos gerove, ir jo meilė buvo besąlygiška. Nė karto 
negirdėjau blogo žodžio. Visada skiepijo sąžiningumą, pagal-
bą žmogui ir kultūringumą. Prisimenu, tėvai globojo šeimas, 
kurioms reikėjo pagalbos. Veždavome rudens derlių į Šilalę 
neįgalų vaiką turinčiai šeimai, „davatkėlei“, socialinių įgūdžių 
neturinčiai gausiai šeimai, šiaip giminėms ir „viršininkams“, 
kaip jie vadino. Buvo darbštūs, todėl visiems visko pakako. 
Svarbiausia, buvo noras dalytis. 

Savo šeimoje su vyru Vytautu, kuris jau taip pat iškeliavo į 
dangiškojo Tėvo namus, užauginome dukrą Agnę ir sūnų Vy-
tautą. Dukra – gydytoja, sūnus – informatikas. Šiandien galiu 
pasidžiaugti ramiomis jų akimis, jie gražiai augina savo vaikus, 
saugo savo šeimas. Dukra su vyru, medicinos mokslų daktaru 
Roku, augina keturias atžalas. Norisi anūkų vardus paminėti. 
Tai Paulina, Jonas, Mykolas ir Barbora. Visi skirtingi, ryškūs, tu-
rintys savo nuomones. Neseniai įkūrė savo kliniką Klaipėdoje, 
kurią vadina „penktuoju vaiku“. Sūnus informatikas, dirba di-
delėje įmonėje Turto valdymo skyriaus direktoriumi, su žmona 
Irina, farmacinės kompanijos logistikos vadove, augina dvynu-
kus Ąžuolą ir Arną. Tai mūsų šeimos sraigteliai, apie kuriuos ir 
sukasi gyvenimas. Jeigu aplanko liūdesys, pasižiūriu jų vaizdo 
įrašus, tai labai pagražina vienatvę.

– Kokių svajonių turėjote jaunystėje? Ar ilgitės, jeigu taip 
yra, kad neišsipildė pati svarbiausioji? Kokį darbą ar profesiją 
rinktumėtės dabar, jei laiką atsuktume atgal? 

Atėjus laikui rinktis specialybę, atrodė, kad visur galiu ge-
rai dirbti. Daug darbų patiko. Prisimenu, kaip per mokyklos 
baigimo išleistuves matematikos mokytoja primygtinai siūlė 
stoti į pedagoginį institutą. Ji man buvo autoritetas, taip ir nu-
sprendžiau. Nebuvo lemta. Dieną, prieš vežant dokumentus, 
atvyko pusseserė Mokytoja, kuri padėjo nuvažiuoti į medici-
nos mokyklą. Tapau diabeto mokytoja, abiejų specialybių de-
rinys. Čia vėl randu sąsajų su atsitiktiniu atveju. Tais metais, kai 
Mama manęs laukėsi, mirė jauna kaimo felčerė, vardu Aldona. 
Mama pasakojo, kad ji buvusi tokia gera ir švelni, jog nutarusi, 
jei gims mergaitė, pavadinti tuo pačiu vardu. Ne tik vardą, bet 
ir specialybę paveldėjau. 

Turėjau daug svajonių: norėjau tapti skaitove, nes gražiai 
sekėsi skaityti. Patiko vaidinti, lankiau dramos būrelį. Tačiau, 
pasirinktą profesiją, kuo toliau, tuo labiau vertinu. Sutikau daug 
gerų, talentingų kolegų, kurie padėjo tobulėti, drąsiai eiti pasi-
rinktu keliu. Džiaugiuosi, kad negalima laiko atsukti atgal, no-
riu surinkti kuo didesnę metų kraitę.

– Kokie Jūsų pomėgiai, kurie padeda atrasti ryšį su savimi, 
mažina stresą ir sukuria vidinę pusiausvyrą, teikia didžiausią 
malonumą?

Vienas didžiausių pomėgių – keliauti. Aplankiau daug Euro-
pos, dalį Azijos šalių. Labai malonu aplankyti žymias ir įdomias 
Lietuvos vietas. Geriausiai pailsiu išvažiavusi. Labai didelis ma-
lonumas būti ir savo namuose, laukti draugų, vakaroti pirtelėje 
prie tvenkinuko, pažiūrėti į žuvų šokį, pasiklausyti žiogelio. 

– Širdingai dėkoju už pokalbį, linkiu kuo geriausios kloties 
darbe ir asmeniniame gyvenime.

Marytė Šaltytė

aldona danylienė europos slaugytojų diabetologų 
fondo renginyje
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Lietuvosdiabetoasociacija – 
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.

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

Tel. (8~5) 2625476, 8 652 11555. 
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.

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

Karantino metu pagalbos kreipkitės mob. telefonais.
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Kasdienėje praktikoje diabeto valdymas ir gydymo saugu-
mas vertinami pagal gliukozės kiekį kapiliariniame kraujyje 

(glikemiją), išmatuotą savikontrolės aparatu ir glikuoto hemog-
lobino A1c (HbA1c) tyrimą. Nustatyta, kad, laikantis taisyk-
lingos ir tinkamos mitybos terapijos, kai dietologas konsultuo-
ja reguliariai, mažėja glikemija, ypač po valgio, sergančiųjų 
I tipo diabetu HbA1c rodiklį galima sumažinti 0,3–1 proc., 
sergančiųjų II tipo diabetu rodiklis sumažėja net 0,5–2,0 proc. 
Mitybos terapija veiksmingai gerina ne tik glikemijos kont rolę, 
bet skatina ir svorio mažėjimą bei koreguoja širdies ir krauja-
gyslių ligų rizikos veiksnius, todėl sergant diabetu ji turi būti 
neatsiejamai tęsiama ir pradėjus gydymą vaistais. 

Tinkama mitybos terapija turi būti individualizuota, pra-
dedama intensyviai, peržiūrima reguliariai ir integruojama į 
pacientų savikontrolės mokymą. Jungtinių Amerikos Valstijų 
Mitybos ir dietologijos akademija rekomenduoja, kad, pirmą 
kartą nustačius diabetą, pacientą būtina iš karto siųsti dieto-
logo konsultacijai, kurios trukmė būtų apie 45–90 minučių 
ir per pirmuosius 3–6 mėnesius būtų suteikiamos 3–4 tokios 
konsultacijos. 

Vėliau pagal paciento žinias ir glikemijos kontrolės rodi-
klius būtų sprendžiama dėl papildomų konsultacijų tikslin-
gumo, tačiau per metus turėtų būti teikiama ne mažiau nei 
viena dietologo konsultacija.

Mitybos modeliai ir maistinės medžiagos

Nėra nustatyta, koks turėtų būti idealus angliavandenių, 
baltymų ir riebalų santykis maiste, tačiau maistinių medžiagų 
kiekis turi būti individualizuotas, atsižvelgiant į kilokalorijų 
kiekio poreikį ir diabeto kontrolės tikslus. 

Dažniausiai sergantiesiems diabetu yra rekomenduoja-
mi tokie mitybos modeliai, kurie padeda valdyti diabetą ir 
apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų raidos. Tai Vidur-
žemio jūros dieta (angl. Mediterranean diet), Šiaurės dieta 
(angl. Nordic diet), Hipertenziją stabdanti dieta (angl. Dietary 
Approaches to Stop Hypertension, DASH), vegetarinė dieta  
(1 lentelė).

Svorio mažinimas ir energijos poreikis

Rekomendacijos

Sergantiesiems II tipo diabetu ar tarpine hiperglikemija ir 
turintiems antsvorį ar nutukimą rekomenduojama kūno svorį 
sumažinti bent 5 proc. ir išlaikyti sumažintą kūno svorį.
Intensyvios sveikos gyvensenos programos, apimančios mitybos 
terapiją ir intensyvų fizinį aktyvumą, gali būti naudojamos, siekiant 
sumažinti svorį, pagerinti glikemijos kontrolę ir sumažinti širdies 
ir kraujagyslių ligų riziką.

Apie 80–90 proc. sergančių II tipo diabetu turi antsvorį 
ar yra nutukę, dažnai stebimas ir juosmens apimties padidė-
jimas. Kadangi pilvinių riebalų perteklius sutrikdo kepenų ir 
kasos veik lą, būtina siekti sumažinti svorį ir pilvinį nutukimą.

Netekus vos 5–10 proc. kūno svorio gerėja glikemija ne-
valgius ir po valgio, lipidų ir arterinio kraujo spaudimo ro dik-
liai, sumažėja diabeto raidos tikimybė, todėl geriausia ir pagei-
dautina yra netekti 7 proc. ir daugiau kūno svorio. Jungtinės 
Karalystės diabeto gydymo gairėse rekomenduojama siekti 
sumažinti kūno svorį 15 kg, jei diabetas nustatomas nutuku-
siam asmeniui, nes toks svorio sumažėjimas siejamas su II tipo 
dia beto remisija. Be to, svarbu ne tik sumažinti kūno svorį, 
bet ir sumažintą svorį išlaikyti.

Pagrindinė svorio mažinimo taktika – kilokalorijų kiekio 
deficitas, t. y. rekomenduojama kasdien suvartoti 500–750 
kcal mažiau, pvz., moterims – apie 1200–1500 kcal per dieną, 
vyrams – 1500–1800 kcal, atsižvelgiant į pradinį kūno svorį.

Iki šiol nėra nustatyta, koks turėtų būti idealus maistinių 
medžiagų santykis, siekiant sumažinti sergančiųjų diabetu 
svorį. Ilgą laiką buvo manyta, kad tik angliavandeniai veikia 
glikemiją po valgio, tačiau šiuo metu įrodyta, kad riebalai, 
baltymai ir angliavandenių glikemijos indeksas yra svarbūs 
glikemijos po valgio svyravimams, todėl reikia atsižvelgti į jų 
visų suvartojimą. Galimi įvairūs mitybos modeliai, kai reko-
menduojamos skirtingos maistinių medžiagų proporcijos – 
daug ar mažai riebalų, vidutiniškai, mažai ar labai mažai 
angliavandenių, vegetarinė, Viduržemio jūros ir kitos dietos. 

Sergančiųjų cukriniu diabetu 
mitybos terapijos principai

Visapusis cukrinio diabeto gydymas apima ne tik gydymą vaistais, bet ir 
mitybos terapiją, fizinį aktyvumą, paciento mokymą ir palaikymą. Šiuo metu 
jau neabejojama, kad mitybos terapija, slaugytojo diabetologo ir gydytojo 
dietologo konsultavimas yra labai svarbi diabeto gydymo dalis, tačiau dažnai 
neįprasta ir sudėtinga pacientams, nes reikia dalyvauti aktyviai ir sąmoningai, 
keisti nusistovėjusius įpročius ir įsitraukti ilgam laikui. 
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žėja gerųjų bakterijų. Dėl to visi asmenys, norintys maitintis 
pagal mažo angliavandenių kiekio dietos principus, turi būti 
reguliariai konsultuojami gydytojo dietologo. 

Mažo angliavandenių kiekio dieta nerekomenduojama nėš-
čioms ir maitinančioms moterims, sutrikus inkstų funkcijai bei 
turintiems valgymo sutrikimų, atsargiai siūloma vartojantiems 
gliukozės kotransporterio 2 (SGLT-2) inhibitorius dėl galimos 
ketoacidozės rizikos. Kol kas trūksta įrodymų apie tokios mi-
tybos naudą sergantiesiems I tipo diabetu. 

Insulino vartojimo režimą rekomenduojama pritaikyti prie 
sergančiojo diabetu mitybos įpročių ir kasdienio fizinio akty-
vumo, o ne atvirkščiai. Svarbu, kad prieš valgį ar valgio metu 
sušvirkšta insulino dozė būtų tinkama ir visiškai padengtų su 
maistu gaunamų angliavandenių kiekį ir pavalgius neišsivys-
tytų hiperglikemija ar hipoglikemija. Todėl greito veikimo in-
sulino kiekis nustatomas pagal planuojamų suvalgyti anglia-
vandenių kiekį, o pacientas turi žinoti angliavandenių šalti-
nius ir mokėti skaičiuoti angliavandenių kiekį, bet gali rinktis, 
ką ir kada valgyti.

Rekomendacijos

Sergantieji I ir II tipo diabetu turėtų suvartoti 20–50 g skaidulų 
per dieną, iš kurių trečdalis ar daugiau (10–20 g per dieną) 
būtų tirpios skaidulos, siekiant pagerinti glikemijos kontrolę, 
cholesterolio (MTL) rodiklį ir sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų 
riziką.

Sergantiesiems diabetu rekomenduojamas didesnis skaidu-
lų kiekis, dėl jų privalumo padidinti sotumą, pagreitinti mais-
to tranzito (perėjimo) laiką virškinamajame trakte ir pagerin-

Jei mitybos terapija ir gyvenimo būdo korekcija nėra pakan-
kamai veiksmingi, skiriami vaistai ir (ar) taikomas chirurginis 
nutukimo gydymas. 

Angliavandeniai

Rekomendacijos

Sergantiesiems diabetu rekomenduojami kuo mažiau perdirbti, 
mažo glikemijos indekso, daug maistinių medžiagų ir skaidulų 
turintys angliavandenių šaltiniai – nekrakmolingos daržovės, 
vaisiai, ankštinės daržovės (įvairios pupelės, lęšiai, avinžirniai, 
žirniai), viso grūdo gaminiai, pieno produktai.

Tyrimų duomenimis, geriausiai glikemija sumažėja, kai pagal 
individualius poreikius sumažinamas bendras angliavandenių 
kiekis.

Jei yra vartojama kintančių dozių insulino terapija, būtina apmokyti 
pacientus, kaip suskaičiuoti angliavandenius, kai kuriais atvejais ir 
baltymus bei riebalus, pagal tai sprendžiant, kokios insulino dozės 
reikia glikemijai reguliuoti.

Jei insulino dozė stabili, gali būti rekomenduojamas nuolatinis 
valgymo režimas, atsižvelgiant į laiką ir angliavandenių kiekį, 
siekiant išvengti hipoglikemijos ir pasiekti gerą glikemijos 
kontrolę.

Sergantiesiems diabetu rekomenduojama rinktis mažo 
glikemijos indekso (pvz., ankštinės ir nekrakmolingos daržo-
vės) ir mažos glikeminės apkrovos maisto produktus (dažnai 
turtingus skaidulomis ir visadaliais grūdais), skaičiuoti suval-
gomų angliavandenių kiekį ir matuoti glikemiją 2 val. nuo 
valgio pradžios ir taip sužinoti individualų atsaką į skirtingus 
angliavandenių šaltinius ir jų kiekį. 

Nustatyta, kad sergantieji diabetu 44–45 proc. paros ener-
gijos gauna iš angliavandenių. Pastaruoju metu vis dažniau 
taikoma ir mažo angliavandenių kiekio dieta (MAKD), kai iš 
angliavandenių gaunama dar mažiau – 26–40 (45) proc. paros 
energijos kiekio vietoj anksčiau rekomenduotų 45–60 proc. 
Kitas, paprastesnis, mažo angliavandenių kiekio dietos api-
būdinimas – kai suvartojama mažiau nei 130 g angliavande-
nių per dieną. 

Mažo angliavandenių kiekio dieta ir mažo glikemijos in-
dekso maisto produktų pasirinkimas (ypač gausiau vartojant 
polinesočiųjų riebalų, tokių kaip riebi žuvis, linų sėmenų alie-
jus, riešutai ir mažiau sočiųjų riebalų, t. y. riebių mėsos ir pie-
no produktų) gali pagerinti lipidų rodiklius, išlaikyti stabilią 
glikemiją, sumažinti hipoglikemijų dažnį ir siejamas su ma-
žesniu vaistų diabetui gydyti poreikiu, sergantiesiems II tipo 
diabetu ar kai nustatoma tarpinė hiperglikemija. 

Svarbu, kad maitinantis pagal mažo angliavandenių kie-
kio dietos principus būtų gaunama pakankamai skaidulų, vi-
taminų, kitų maistinių medžiagų. Nereta pacientų klaida, kai 
pradedama valgyti daug mėsos ir kitų gyvūninės kilmės balty-
mų bei riebalų, bet sumažėja skaidulų suvartojimas, taip ap-
kraunama virškinimo sistema, inkstų darbas, o dėl nepakan-
kamo skaidulų kiekio nukenčia žarnyno mikrobiota ir suma-
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ti glikemijos rodiklius. Tirpiųjų skaidulų, pavyzdžiui, avižų, 
miežių, balkšvojo gysločio luobelių vartojimas siejamas su 
geresne glikemijos kontrole ir mažesniu cholesterolio kiekiu. 
Rekomenduojama suvartoti 14 g skaidulų 1000 kalorijų ar 
apie 20–35 g per dieną. Apie 50 g skaidulų, jei toleruojama, 
labai veiksmingai mažina glikemiją po valgio.

Rekomendacijos

Sergantieji diabetu ar turintys diabeto rizikos veiksnių turi 
vengti cukrumi saldintų gėrimų (įskaitant ir vaisių sultis) ir riboti 
pridėtinio cukraus turinčius maisto gaminius, siekiant kontroliuoti 
svorį ir glikemiją, sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų ir kepenų 
suriebėjimo riziką.

Pridėtinis cukrus, ypač cukrozė ir fruktozė, didina pilvinių 
riebalų ir trigliceridų kiekį, jei jų suvartojimas sudaro daugiau 
nei 10 proc. dienos energijos, ypač turintiesiems antsvorio ar 
nutukusiems, todėl jų rekomenduojama vengti. 

Riebalai

Rekomendacijos

Neužtenka duomenų, pagal kuriuos būtų apibrėžiamas idealus 
riebalų kiekis sergantiesiems diabetu. Viduržemio jūros dietos, 
gausios mononesočiaisiais (alyvuogių aliejus, avokadai) ir 
polinesočiaisiais riebalais, principai gali pagerinti gliukozės 
apykaitą ir sumažinti širdies ir kraujagyslių sistemos ligų riziką. 

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai ir gydymui rekomenduojami 
omega 3 riebalų rūgščių turintys maisto produktai (riebi žuvis – 
eikozapentaeno ir dokozaheksaeno rūgšties šaltinis, riešutai ir linų 
sėklos – alfa linoleno rūgšties šaltinis). Jei riebi žuvis dėl kokių 
nors priežasčių nevalgoma, tada reikia papildomai gerti žuvų 
taukus.

Rekomenduojama vengti transriebalų (jų labai daug pramoniniu 
būdu paruoštuose konditeriniuose kepiniuose, pakartotinai 
kaitintame aliejuje), o sočiųjų riebalų vartoti mažiau nei 9 proc. 
bendro raciono per dieną, pakeičiant juos polinesočiomis riebalų 
rūgštimis, mononesočiomis augalinės kilmės riebalų rūgštimis 
ar mažo glikemijos indekso angliavandeniais.

Nacionalinė medicinos akademija rekomenduoja 20–
35 proc. dienos kilokalorijų gauti iš riebalų, tačiau bendro 
sutarimo dėl idealaus riebalų kiekio nėra. Pripažįstama, kad 
svarbiausia yra riebalų tipas, o ne jų kiekis. Moksliniai tyri-
mai parodė, kad Viduržemio jūros dieta, kurioje gausu po-
linesočiųjų ir mononesočiųjų riebalų rūgščių gali pagerinti 
glikemijos ir lipidų kontrolę. Rekomenduojama didinti ome-
ga 3 riebalų rūgščių turinčių produktų suvartojimą, į racioną 
įtraukiant žuvį, ypač riebią, nors du kartus per savaitę. Sotieji 
riebalai turėtų būti ribojami, keičiami nesočiaisiais riebalais, 
tačiau ne rafinuotais angliavandeniais (cukrus, balti miltai ir 
jų gaminiai). Nustatyta, kad labai riebus maistas ilgiau išlai-
ko hiperglikemiją po valgio, nes prailgina maisto evakuaciją 
iš skrandžio ir taip vėlina glikemijos po valgio svyravimus. 

Pridėjus 35 g (apie 7 arbatinius šaukštelius) riebalų glikemija 
5 val. po valgio padidėja 2,3 mmol/l. 

Moksliniai tyrimai patikimai įrodė mėsos kaip sočiųjų 
riebalų šaltinio neigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių ligų 
rizikai ir bendram mirtingumui, tačiau kitas maistas, gausus 
sočiųjų riebalų (pieno produktai, palmių ar kokosų aliejus), 
sąsajų su padidėjusiu mirtingumu, širdies ir kraujagyslių ligų 
ar diabeto rizika neturi. 

Transriebalų turėtų būti vengiama visada. 

Baltymai

Rekomendacijos

Sergantiesiems diabetu baltymai gali pavėlinti angliavandenių 
įsisavinimą, todėl ištikus hipoglikemijai rekomenduojama vengti 
baltymų turinčių angliavandenių (pvz., riešutų, sėklų).

Baltymai yra svarbūs diabeto mitybos terapijai. Vyresnio 
amžiaus sergantieji diabetu, ypač jei ligos kontrolė yra bloga, 
dažnai netenka reikšmingos dalies liesosios raumenų masės ir 
jos netenka greičiau nei nesergantys diabetu žmonės. Apribo-
jus baltymus maiste, ypač jei sergantysis yra fiziškai neakty-
vus ir neatlieka fizinę jėgą stiprinančių pratimų (pvz., stūmi-
mo, traukimo ir kėlimo pratimų su svarmenimis, elastinėmis 
juostomis ar svorio treniruokliais), greičiau netenka raumenų 
masės ir vystosi sarkopenija – mažėja galūnių raumenų masė, 
labai svarbi gliukozės apykaitai. Rekomenduojamas baltymų 
kiekis priklauso nuo bendros mitybos struktūros. Įprastai siū-
loma, kad baltymai sudarytų 15–20 proc. bendro energijos 
kiekio arba 1–1,5 g/kg/d. Kai kurie klinikiniai tyrimai nustatė, 
kad esant didesniam baltymų kiekiui racione – 20–30 proc. 
glikemijos kontrolė yra geresnė. 

Jei siekiama sumažinti svorį, didesnis baltymų kiekis ma-
žina alkį, didina sotumo jausmą ir lėtina liesosios raumenų 
masės mažėjimą. Svarbu žinoti, kad, esant nutukimui, bal-
tymų kiekis skaičiuojamas ne pagal esamą kūno svorį, o pa-
gal idealų arba pritaikytą kūno svorį, kuris sužinomas taikant 
specialią formulę. Jį gali suskaičiuoti gydytojas dietologas ar 
slaugytojas diabetologas.

Kita vertus, žinotina, kad didesnis baltymų vartojimas gali 
nulemti vėlyvus gliukozės po valgio svyravimus ir priklauso 
nuo kartu suvartotų angliavandenių kiekio. Suvalgius 35 g bal-
tymų ir 30 g angliavandenių (2 pakeitimus) glikemija 5 val.  
po valgio padidėja 2,6 mmol/l. Suvalgius 12,5–50 g vienų 
baltymų, glikemija nesikeičia, tačiau suvalgius 75–100 g bal-
tymų glikemija po valgio padidėja. Taigi, jei maiste yra dau-
giau riebalų ir baltymų, gali prireikti didesnės insulino dozės 
vėlyvai hiperglikemijai po valgio suvaldyti. 

Vis daugiau dėmesio skiriama baltymų šaltiniui ir kokybei. 
Mokslinių tyrimų analizė atskleidė, kad, pakeitus gyvulinės 
kilmės baltymus augalinės kilmės baltymais, pvz., ankštiniais, 
sojomis ir jų gaminiais, riešutais, sergančiųjų abiejų tipų di-
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1 lentelė. Įvairių mitybos modelių sąsajos su diabeto kontrole

Mitybos modelis Apibūdinimas Potenciali nauda

Viduržemio 
jūros dieta

•  Vyrauja augalinis maistas (daržovės, vaisiai, ankštiniai, riešutai ir sėklos, visadaliai 
grūdai), žuvis ir jūros gėrybės, o pagrindinis riebalų šaltinis yra alyvuogių aliejus;

• Mažas ar vidutinis kiekis pieno produktų (daugiausia jogurtas ir sūris), žuvies, 
paukštienos, vyno, mažiau nei 4 kiaušiniai per savaitę;

• Retai ir mažas kiekis raudonos mėsos; 
• Labai retai vartojamas koncentruotas cukrus arba medus.

Sumažėja 
• diabeto rizika,
• HbA1c, 
• insulino kiekis,
• trigliceridų kiekis,
• arterinis kraujospūdis,
• didžiųjų širdies ir kraujagyslių 

komplikacijų rizika, 
• retinopatija. 

Vegetarinė arba 
veganinė mityba

• Tyrimuose dažniausiai aprašoma ovovegetarinė (valgomi tik kiaušiniai) ir (arba) 
laktovegetarinė (valgomi tik pieno produktai) mityba arba veganinė mityba 
(nevartojami jokie gyvūninės kilmės produktai). 

• Svarbu stebėti dėl galimos vitamino B12, geležies, kalcio stokos.

Sumažėja
• diabeto rizika,
• HbA1c, 
• svoris,
• MTL cholesterolis. 

Mažai riebalų 
turinti mityba

• Vyrauja daržovės, vaisiai, krakmolai (duona, makaronai, visadaliai grūdai, 
krakmolingos daržovės), liesi baltymai (įtraukiant pupeles), mažo riebumo 
pieno produktai. 

• Dažniausiai apibūdinama, kai riebalai sudaro iki 30 proc. gaunamų kilokalorijų, 
o sotieji riebalai sudaro iki 10 proc. 

Sumažėja
• diabeto rizika,
• svoris. 

Labai mažai 
riebalų turinti 
mityba

• Vyrauja daug skaidulų turinčios daržovės, ankštiniai, vaisiai, visadaliai grūdai, liesi 
pieno produktai, žuvis, kiaušiniai be trynio. 

• Iš angliavandenių gaunama 70–77 proc. kilokalorijų, iš riebalų – 10 proc., 
baltymų – 13–20 proc.

Sumažėja
• svoris, 
• kraujo spaudimas. 

Mažai 
angliavandenių 
(MAKD) turinti 
mityba

• Vyrauja mažai angliavandenių turinčios daržovės (žalialapės salotos, brokoliai, 
žiediniai kopūstai, agurkai, kopūstai ir t. t.), gyvuliniai ir (arba) augaliniai riebalai, 
aliejai, sviestas, avokadai, baltymai iš mėsos, paukštienos, žuvies ir jūros gėrybių, 
kiaušinių, sūrio, riešutų, sėklų. Kai kada leidžiamos uogos. 

• Nėra vieno apibrėžimo, koks angliavandenių kiekis yra mažas. Dažniausiai MAKD 
vadinama mityba, kai iš angliavandenių gaunama 26–40 (45) proc. kilokalorijų 
arba ne daugiau nei 130 g angliavandenių per dieną.

Sumažėja
• HbA1c,
• insulinas, 
• svoris, 
• kraujo spaudimas, 
• trigliceridų kiekis,
• širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
Padidėja
• DTL cholesterolio kiekis.

Labai mažai 
angliavandenių 
turinti mityba

• Panašu į MAKD, bet dar stipriau ribojami angliavandeniai, daugiau nei pusė 
kilokalorijų gaunama iš riebalų. Dažnai siekiama suvartoti 20–50 g neskaidulinių 
angliavandenių, siekiant sukelti mitybinę ketozę. 

• Iš angliavandenių gaunama mažiau nei 26 proc. kilokalorijų.

Sumažėja
• HbA1c, 
• svoris, 
• kraujo spaudimas, 
• trigliceridų kiekis.
Padidėja
• DTL cholesterolio kiekis.

Hipertenziją 
stabdanti dieta 
(angl. Dietary 
Approaches to 
Stop Hypertension, 
DASH)

• Vyrauja daržovės, vaisiai, liesi pieno produktai, visadaliai grūdai, paukštiena, žuvis 
ir riešutai. 

• Mažai sočiųjų riebalų, raudonos mėsos, saldumynų, cukrumi saldintų gėrimų. 
• Rekomenduojama vartoti labai mažai sočiųjų riebalų ir natrio (druskos). 

Sumažėja
• diabeto rizika,
• gliukozė,
• insulinas,
• svoris, 
• kraujo spaudimas, 
• širdies ir kraujagyslių ligų rizika.

Šiaurės dieta •  ≥ 25 energijos iš visadalių grūdų;
•  ≥ 175 g per dieną vaisių (obuolių, kriaušių), ≥ 150–200 g per dieną uogų (bruknių 

ar mėlynių);
• ≥ 175 g per dieną daržovių ir ankštinių daržovių (pupelių, žirnių, avinžirnių ir lęšių); 
• vegetariški baltymai (soja);
• rapsų aliejus, ≥ 3 kartus per savaitę riebi žuvis, ≥ 2 kartus per dieną liesi pieno 

produktai;
• riešutai (migdolai); 
• tirpios skaidulos (avižos, miežiai, balkšvasis gyslotis).

Sumažėja
• svoris,
• atsparumas insulinui,
• MTL cholesterolis,
• ne DTL cholesterolis.

Paleo dieta • Vyrauja maistas, teoriškai valgytas ankstyvuoju žmogaus evoliucijos laikotarpiu – 
liesa mėsa, žuvis, jūros gėrybės, daržovės, kiaušiniai, riešutai ir uogos, visadaliai 
grūdai. 

• Vengiama rafinuotų grūdų, pieno, druskos, perdirbtų riebalų, cukraus.

• Nepastovūs rezultatai, nėra 
galutinių išvadų.

• Nepakanka įrodymų dėl naudos 
sergantiems diabetu.
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abetu HbA1c, gliukozės ir insulino koncentracija nevalgius 
sumažėja vos per 8 savaites. 

Jei sergantieji diabetu turi lėtinę inkstų ligą, kai sumažėja 
glomerulų filtracijos greitis ir (ar) lydi albuminurija, rekomen-
duojama suvartoti ne daugiau nei 0,8 g/kg/d baltymų. Toks bal-
tymų ribojimas sergantiems I tipo diabetu sumažina galutinės 
inkstų ligos stadijos dažnį bei raidą ir pagerina HbA1c rodiklį, 
o sergantiesiems abiejų tipų diabetu sumažina proteinuriją, 
todėl labai svarbu atsižvelgti į baltymų kiekį maiste. 

Mikronutrientai ir augaliniai papildai

Nėra reikšmingų įrodymų, kad vitaminų, mineralų, prie-
skonių, augalinių preparatų naudojimas gali pagerinti diabeto 
baigtis, jei šių medžiagų netrūksta, todėl papildomas jų nau-
dojimas įprastai nerekomenduojamas.

Vartojantiems metforminą kartais trūksta vitamino B12, 
todėl, esant mažakraujystei ar periferinės neuropatijos požy-
miams (pėdų tirpimas, deginimas, skausmas), reiktų nustatyti 
jo koncentraciją kraujyje, o nustačius trūkumą vitamino B12 
vartoti papildomai. 

Lietuvoje yra sezoninis vitamino D trūkumas, todėl spalio–
balandžio mėnesiais visiems, o vasaros mėnesiais vyresniems 
nei 60 m. bei turintiems nutukimą asmenimis reiktų vartoti 
papildomai 1000–4000 TV/d (dozė priklauso nuo amžiaus, 
kūno svorio, vitamino D koncentracijos kraujyje, buvimo lau-
ke ir kitų veiksnių).

Multivitaminai gali būti reikalingi vyresnio amžiaus asme-
nims, besilaukiančioms ir maitinančioms moterims, vegeta-
rams, besilaikantiems mažo kilokalorijų ar mažo angliavan-
denių kiekio dietos. 

Saldikliai, neturintys kilokalorijų ir maistinių medžiagų 

Kilokalorijų ir maistinių medžiagų neturintys saldikliai gali 
sumažinti bendrą suvartojamų kilokalorijų ir angliavandenių 
kiekį, jei jie pakeičia kilokalorijų turinčius saldiklius (cukrų) 
ir nėra vartojamos papildomos kilokalorijos iš kitų maistinių 
šaltinių. Tačiau rekomenduojama mažinti cukrumi ir kiloka-
lorijų bei maistinių medžiagų neturinčiais saldikliais saldintų 
gėrimų suvartojimą, keičiant juos vandeniu.

druska

Rekomenduojama suvartoti iki 5 g druskos per dieną (ne 
daugiau nei vieną nubrauktą arbatinį šaukštelį druskos). „Slap-
tos druskos“ jau yra tokiuose produktuose kaip duona, sūriai, 
rūkyti ir vytinti gaminiai, perdirbti mėsos ir žuvies gaminiai 
ir kt., todėl būtina įskaičiuoti ne tik ruošiant maistą naudo-
jamą druską, bet ir gaunamą su pagamintais produktais. Sie-
kiant saugoti gyventojų sveikatą nuo ligų, galinčių atsirasti 
dėl Lietuvos teritorijoje esančio jodo trūkumo, sveikatos ap-
saugos ministro įsakymu mažmeninės prekybos parduotuvių 
maisto skyriuose privaloma parduoti ir viešojo maitinimo ir 
duonos gamybos įmonėse privaloma vartoti tik joduotą val-
gomąją druską, turinčią 20–40 mg/kg jodo. Perkant joduotą 

valgomąją druską svarbu atkreipti dėmesį į jodo kiekį (palan-
kiausia sveikatai, jei 100 g druskos nurodytas jodo kiekis yra 
2000–4000 µg, tada 5 g druskos bus 100–200 µg jodo). Pra-
ėjus 3–6 mėn. nuo pakuotės atidarymo, jodo joduotoje drus-
koje beveik nebelieka. Jodas yra lakus elementas, todėl kad 
jis neišgaruotų – joduotą druską rekomenduojama laikyti san-
dariuose, neperšviečiamuose induose. Kadangi jodo junginiai 
skyla karštyje, joduotą druską reikia barstyti baigiant gaminti 
maistą arba ant jau paruošto maisto.

alkoholis

Alkoholio vartojimas turi būti saikingas – ne daugiau kaip 
vienas standartinis alkoholio vienetas per dieną moterims ir 
du vyrams. Vienas standartinis alkoholio vienetas yra 360 ml 
alaus, 150 ml vyno ar 45 ml stipriųjų gėrimų.

Alkoholio vartojimas gali didinti hipoglikemijos riziką. Bū-
tina žinoti, kaip atpažinti ir koreguoti vėlyvą hipoglikemiją, 
galinčią pasireikšti iki 24–48 val. po gausaus alkoholio vartoji-
mo, kokių imtis prevencijos priemonių (angliavandenių varto-
jimas, insulino ar geriamųjų vaistų dozės keitimas ar dažnesnis 
glikemijos rodiklių stebėjimas) hipoglikemijai išvengti.

Lėkštės modelis

Lėkštės modelio taikymas yra labai paprastas ir lengvai 
įsimenamas maisto porcijų reguliavimo būdas, ypač jei ne-
skaičiuojami tikslūs suvalgytų angliavandenių kiekiai. Lėkš-
tę, iš kurios valgysite, mintyse padalinkite pusiau. Vieną jos 
pusę turi sudaryti nekrakmolingos daržovės – įvairios žalia-
lapės daržovės, kopūstai, agurkai ir kt. Kitą pusę padaliname 
dar perpus – gauname du ketvirtadalius. Vieną ketvirtadalį 
turi sudaryti sudėtiniai angliavandeniai (viso grūdo kruopos, 
krakmolingos daržovės, viso grūdo duona), o likusį ketvirta-
dalį – baltymai.

Apibendrinant

Nuosekli ir nuolatinė mitybos terapija, gyvensenos keiti-
mas ir naujų mitybos įpročių formavimas, sumažinus greitai 
įsisavinamų ir didelio glikemijos indekso angliavandenių kiekį 
maiste, ribojant perdirbtus maisto produktus, valgant namuo-
se pagamintą maistą ir pasirenkant tinkamas angliavandenių, 
riebalų ir baltymų proporcijas bei individualų sveikos mitybos 
modelį yra veiksmingas būdas kontroliuoti glikemijos svyravi-
mus, ypač glikemiją po valgio, koreguoti svorį ir mažinti širdies 
ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius. Toks mitybos modelis, 
kuris būtų lankstus, atitiktų lūkesčius, galimybes, maisto pa-
sirinkimą, diabeto stadiją, gydymo tikslus, padėtų pacientams 
ilgiau išlaikyti pasirinktą mitybos režimą, tad veiksmingiau 
gerėtų sveikata ir gyvenimo kokybė. 

Gydytoja dietologė Edita Saukaitytė Butvilė,  
gydytoja endokrinologė doc. dr. Lina Zabulienė

Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, 
VšĮ Karoliniškių poliklinika
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Sveikatos politika, visuomenė. 
Įvykiai ir faktai
Ginti neįgaliųjų teises
Rugpjūčio 4 d. Rietave vyko renginys apie neįgaliųjų teisių gyni-
mą. Jį organizavo A. Danylienė, Lietuvos diabeto asociacijos 
(LDA) viceprezidentė, Plungės miesto diabeto klubo pirminin-
kė. Informaciją apie cukrinio diabeto profilaktiką, ligos rizikos 
veiksnius, simptomus, taip pat tai, kaip išvengti ligos kompli-
kacijų, neįgaliųjų teises į valstybės kompensuojamojo gydymo 
prieinamumą išklausė 31 savivaldybės atstovas, 52 gyventojams 
buvo atlikti profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai. Pranešimus 
skaitė gydytojas endokrinologas A. Levinger ir slaugytoja diabe-
tologė A. Danylienė, kuri pateikė ir informaciją apie LDA. Rie-
tavo savivaldybėje iš viso registruota 14 I tipo diabetu sergančių 
žmonių, 209 serga II tipo diabetu, o 6 gyventojams nustatytas 
gliukozės tolerancijos sutrikimas. Rietavo savivaldybės diabeto 
ligoniai yra prisijungę prie Plungės diabeto klubo. Diabeto mo-
kymo ir kojų priežiūros kabinetų Rietave nėra. Sergančiaisiais 
diabetu rūpinasi šeimos gydytojai.

Mokytis savarankiško gyvenimo įgūdžių
Rugpjūčio 10–16 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiško gyve-
nimo 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 slaugytoja 
diabetologė I. Žemaitienė (Šiauliai). Į mokymus atvyko 19 daly-
vių iš Druskininkų, Elektrėnų, Jonavos, Kauno „Insulos“, Kelmės, 
Mažeikių, Panevėžio „Vilties“, Pakruojo, Radviliškio, Plungės, 
Šakių, Šiaulių, Telšių, Vilkaviškio diabeto klubų. Buvo pildomos 
žinių vertinimo anketos, atliekami kraujo gliukozės ir glikuoto 
hemoglobino (HbA1c) tyrimai. Visų dalyvių HbA1c vidurkis – 
6,35 %. Mažesnis nei arba lygus 6 % HbA1c nustatytas 50 % 
dalyvių, nuo 6 iki (arba) lygus 7 % rastas 35 % pasitikrinusiųjų. 
HbA1c nuo 8 iki (arba) lygus 9 % nustatytas 5 % asmenų. Di-
desnis nei 9 % glikuotas hemoglobinas buvo net 10 % tirtųjų. 
Apibendrinus rezultatus, galima teigti, kad 85 % diabetu ser-
gančiųjų gerai kontroliuoja savo ligą, nepakankamai ją kontro-
liuoja tik 15% dalyvių.

Pagrindinis mokymo stovyklos rėmėjas – Neįgaliųjų reika-
lų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
diagnostikos laboratorija „Antėja“, Elektrėnų diabeto klubas, 
VSTMC „Dainava“, Lietuvos LIONS klubų asociacija, „Linus 
Medical“, „Medicata Filia“, „Microlife“, „Sanofi Aventis Lie-
tuva“, kiti rėmėjai iš Druskininkų, suteikę įvairių nuolaidų ar 
talkinę stovyklos organizatoriams nemokamai. Rugpjūčio 10 
d. su stovyklautojais susitiko LDA prezidentė V. Augustinienė.

Bendravimas su žiniasklaida
Rugpjūčio 12 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos 
(LPOAT) pirmininkė V. Augustinienė atsakė į TV3 žurnalistų 
klausimus dėl registracijos ir patekimo pas gydytojus laiku. 

Rugpjūčio 12 d. LNK žurnalistai klausė V. Augustinienės nuomo-
nės dėl paciento skundo apie tai, kad gydytojui perduoti pini-
gai, skirti įmokėti į kasą, buvo į gydymo įstaigos kasą įnešti tik 
po savaitės, t. y. tada, kai pacientas paprašė mokėjimą patvirti-
nančio dokumento. 

Renginiai „Gintaro poilsiavietėje“
Rugpjūčio 18–19 d. neįgaliųjų teisių gynimo renginius „Gintaro 
poilsiavietėje“ Jurgežeriuose, Marijampolės apskrityje, Kazlų Rū-
dos ir Kalvarijos savivaldybių gyventojams organizavo G. Nai-
dzinavičienė, LDA viceprezidentė, Marijampolės diabeto klubo 
„Diabetikas ABC“ pirmininkė. Informaciją apie cukrinio diabe-
to profilaktiką, ligos rizikos veiksnius, simptomus, komplikaci-
jų išvengimą, neįgaliųjų teises į valstybės kompensuojamojo 
gydymo prieinamumą išklausė 19 Kazlų Rūdos savivaldybės ir 
21 Kalvarijos savivaldybės bei dar 21 Marijampolės apskrities 
gyventojas ir svečias. 57 dalyviams buvo atlikti profilaktiniai 
kraujo gliukozės tyrimai. Pranešimus skaitė Marijampolės svei-
katos biuro slaugytoja diabetologė R. Kunigiškienė, Marijampo-
lės diabeto klubo pirmininkė G. Naidzinavičienė, tyrimus atliko 
slaugytoja B. Petruševskaja.

Medicinos pagalbos priemonių kompensavimas
Rugpjūčio 19 d. LDA Valdybos vardu išsiuntė raštą „Dėl medici-
nos pagalbos priemonių kompensavimo cukriniu diabetu ser-
gantiesiems“ Nr. 20-52 LR sveikatos apsaugos ministerijai ir 
Valstybinei ligonių kasai. Raštu kreipiamasi dėl insulino pom-
pų keičiamų dalių kompensavimo ir vyresniems negu 24 m. 
amžiaus I tipo diabetu sergantiesiems; insulino adatų švirkš tik -
liams kompensavimo I ir II tipo diabetu sergantiems ir su augu-
siems žmonėms, gydomiems insulinu; diagnostinių juostelių 
kraujo gliukozei nustatyti I ir II tipo diabetu sergantiems, 25 m. 
amžiaus ir vyresniems žmonėms, kiekio didinimo; medicinos 
pagalbos priemonės „EasySence“ gliukozės jutiklių nuolatinei 
nepertraukiamai kraujo gliukozės kontrolei kompensavimo I tipo 
diabetu sergantiesiems.

Švietimo įstaigų atstovams apie neįgaliųjų teises
Rugpjūčio 20 d. neįgaliųjų teisių gynimo renginį švietimo įstaigų 
atstovams Pakruojo sinagogoje organizavo A. Dobilienė, LDA 
valdybos narė, Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ pirminin-
kė. Informaciją apie cukrinio diabeto profilaktiką, ligos rizikos 
veiksnius, simptomus, galimas komplikacijas, neįgaliųjų teises 
į valstybės kompensuojamojo gydymo prieinamumą išklausė 
25 Pakruojo gyventojai.Visiems pageidaujantiems žmonėms 
buvo atlikti profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai. Pranešimus 
skaitė V. Kazlauskienė, bendrosios praktikos šeimos gydytoja, 
klubo pirmininkė A. Dobilienė, kuri pateikė ir LDA informaci-
ją, kiti sveikatos priežiūros specialistai: R. Čip lienė, G. Andriū-
nienė, A. Aleksienė.
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Vaistinių preparatų kompensavimo galimybės
Rugpjūčio 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Ligų, vaisti-
nių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 
komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė. 

Žygis dviračiais
Rugpjūčio 22 d. organizuotas žygis dviračiais Druskininkų savi-
valdybėje. LDA aktyvaus poilsio renginį organizavo Druskinin-
kų diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė. Dviračiais 
keliavo 46 dalyviai iš Alytaus, Druskininkų, Jurbarko, Jonavos, 
Pasvalio, Plungės, Vilniaus rajonų. Net 12 iš jų vaikai ir jau-
nuoliai iki 18 m., 14 neįgaliųjų. Žygio tikslas – propaguoti ak-
tyvų poilsį neįgaliesiems, skatinti žmones stiprinti savo sveika-
tą, mažinant svorį, kraujo gliukozę, gerinant savijautą, ugdant 
kantrybę, valią, gebėjimą bendrauti. Žygio maršrutas veda per 
Druskininkų apylinkes asfaltuotais dviračių takais. Važiuodami 
dviračiais vingiuotais dviračių takais, dalyviai grožėjosi nuosta-
biais pušynais, nepakartojamais Druskininkų vaizdais, taip pat 
ilsėjosi, tikrinosi gliukozės kiekį kraujyje, atsigaivino, bendra-
vo, klausėsi legendų apie Druskininkų vietoves. Bendras žygio 
maršrutas – 20–25 km. 

Pagrindinis žygio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat VSMC 
„Dainava“, kiti rėmėjai, kuriuos surado Druskininkų diabeto 
klubas „Atgaja“, rajonų diabeto klubai.

Bendravimas su LnK
Rugpjūčio 26 d. LNK žurnalistė domėjosi, ar, pasibaigus karan-
tinui, pagerėjo pacientams sveikatos paslaugų prieinamumas. 
Į klausimus atsakė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Rugsėjo 2 d. nuotoliniu būdu vyko Ligų, vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos po-
sėdis. Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė. Svarstyta dėl vaistinių preparatų, kurie neati-
tinka Vyriausybės nutarime Nr. 994 nustatytų priemokos reika-
lavimų. Nuspręsta įpareigoti VLK perskaičiuoti mišraus veikimo 
insulino grupės bazinę kainą, pagal švirkš  tik  lių kainas kitose ša-
lyse, numatant nedidinti šios grupės bazinės kainos, galiojusios 
2020 m. III ketvirtį.

nevyriausybinių organizacijų susitikimas
Rugsėjo 7 d. vyko Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų 
koalicijos, kurios narė yra LPOAT, susitikimas. Jame dalyvavo 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė ir valdybos narė A. Tutlienė. 
Nacionalinės NVO koalicijos direktorė G. Šavelė supažindino 
su einamaisiais klausimais. A. Olendraitė, NVO plėtros skyriaus 
vadovė, pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aktu-
alius NVO klausimus (NVO fondas, konkursai, subsidija, NVO 
ir bendruomenių veiklos stiprinimo veiksmų planas 2021 m. ir 
kt.). L. Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė, supa-
žindino su svarbiausiais Europos žaliojo kurso iššūkiais. M. Žal-
tauskas pasidalijo lobizmo ir teisėkūros ak tua lijomis. R. Diržys 
pristatė Nacionalinės NVO koalicijos narių situaciją ir iššūkius 
organizacijose.

Seminaras Lda kolektyvinių narių vadovams
Rugsėjo 9–13 d. Druskininkų VšĮ valstybės ir savivaldybės tarnau-
tojų mokymo centre (VSTMC) „Dainava“ vyko seminaras LDA 
kolektyvinių narių vadovams „Cukrinis diabetas. Sergančiųjų tei-
sės“. Jame dalyvavo 16 rajonų diabeto organizacijų pirmininkai: 
Druskininkų, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių „ Diabeto“, Mari-
jampolės, Mažeikių, Palangos, Pakruojo, Panevėžio „ Aklųjų“, 
Panevėžio „Viltis“, Radviliškio, Telšių, Ukmergės, Vilkaviškio, 
Vilniaus „Betos“, Vilniaus „DiaBitės“. Seminaro vadovė – Drus-
kininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė. 
Moteris pati neserga diabetu, bet turi sūnų, sergantį I tipo diabe-
tu. Jai talkino J. Tamulaitienė, kuri pati ir jos sūnus serga I tipo 
diabetu. Stovyklos medicinos vadovė – slaugytoja diabetologė 
A. Krivolap iš Kauno. 

Pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Partneriai: 
 „Abovita“, „Microlife“, diagnostikos laboratorija „Antėja“,  VSTMC 
„ Dainava“, „Sanofi Aventis Lietuva“, kiti rėmėjai iš Druskinin-
kų, jie suteikė įvairių nuolaidų ar talkino stovyklos organizato-
riams nemokamai. 

Rugsėjo 9 d. su stovyklautojais susitiko LDA prezidentė V. Augus-
tinienė. 

Mokymų metu buvo vertinamos dalyvių žinios. Kasdien kelis 
kartus buvo atliekami kraujo gliukozės tyrimai, įvertinta ilgalaikė 
kraujo gliukozės kontrolė (glikuoto hemoglobino tyrimas). Daly-
vių glikuoto hemoglobino (HbA1c) rodikliai svyravo nuo 5,1 iki 
9,4 % (visų dalyvių HbA1c vidurkis – 8,47 %). Mažesnis arba 
lygus 6 % HbA1c nustatytas 35,71 % dalyvių, didesnis glikuo-
to hemoglobino rodiklis – nuo 6 iki (arba) 7 % – rastas 28,57 % 
pasitikrinusiųjų, nuo 7 iki (arba) 8 % –14,28 %, nuo 8 iki (arba) 
9 % – 14,28 %, nuo 9 iki (arba) 10 % – 7,14 %. Nustatyta, kad 
net 35,7 % stovyklos dalyvių nepakankamai arba labai blogai 
kontroliuoja savo ligą. 

Posėdis nuotoliniu būdu
Rugsėjo 10 d. vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagal-
bos priemonių kompensavimo komisijos posėdis nuotoliniu 
būdu. Jame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė. 
Dėl „Novo Nordisk Pharma“ rašto nutarta nekeisti šiuo metu 
esamo GLP-1 grupės vaistų grupavimo.

ES fondų investicijų programos prioritetai
Rugsėjo 15 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė nuotoliniu būdu 
per Microsoft Teams Meeting programą dalyvavo diskusijoje dėl 
2021–2027 m. ES fondų investicijų programos 4 prioriteto „So-
cialiai atsakingesnė Lietuva“ sveikatos apsauga. Programos už-
daviniai 4.10. „Gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės 
priežiūros paslaugų prieinamumą, rezultatyvumą ir tvarumą“ ir 
4.11. „Užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos prie-
žiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę 
sveikatos priežiūrą“.

Karantino iššūkiai
Rugsėjo 16 d. Seime vyko Antikorupcinės komisijos darbo grupės 
organizuota diskusija, kurioje buvo aptarti sveikatos priežiūros 
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sistemos iššūkiai karantino dėl COVID-19 metu ir po jo.  LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė buvo pakviesta išsakyti pacientų or-
ganizacijų poziciją apie pacientų nusiskundimus dėl registra-
cijos pas reikiamą sveikatos priežiūros specialistą, dėl nuotoli-
niu būdu ir gyvai teikiamų paslaugų, kaip užtikrinama apsauga 
nuo COVID-19 sveikatos priežiūros įstaigose. Prieš susitikimą 
pateikti informaciją pirmininkei buvo pakviestos visos LPOAT 
organizacijos. Informacija gauta iš tinklainės, retų ligų, astmos, 
diabeto, širdies nepakankamumu sergančiųjų, „ Gyvasties“, „Do-
norystės“, „Aušvis“ asociacijų, mikčiojimo problemų turinčių 
žmonių organizacijos.

Pagrindiniai pacientų nusiskundimai buvo tokie: sudėtinga 
užsiregistruoti ne tik pas specialistus, bet ir pas šeimos gydytoją, 
šeimos gydytojų konsultacijos daugiausiai teikiamos tik nuotoli-
niu būdų, pernelyg ilgos laukimo eilės – po kelis mėnesius. Ka-
rantino metu trūko informacijos, kaip patekti į gydymo įstaigas. 
Nepaskambinus gydytojui, registruotis ir laukti eilėje tenka vėl 
iš naujo. Konsultacijos atšauktos arba nukeltos neribotam lai-
kui. Nevyko profilaktiniai tyrimai, todėl pavėluotai diagnozuo-
tos onkologinės ligos ir paskirtas gydymas. Pacientai nepaten-
kinti, kad, norint patekti pas specialistus, pirmiausia reikia re-
gistruotis pas šeimos gydytoją, kuris nuotoliniu būdu ne visada 
gali tinkamai diagnozuoti ligą ir nenoriai duoda siuntimą pas 
kitus specialistus. Kontaktinės konsultacijos negalėdavo vyk-
ti su artimaisiais, todėl buvo sudėtinga senyvo amžiaus žmo-
nėms atsiminti gydytojo rekomendacijas. Karantino metu visas 
dėmesys buvo koncentruotas tik COVID-19 ligos pacientams, 
visos kitos sunkios lėtinės ligos buvo pamirštos, todėl šie žmo-
nės negalėjo gauti savalaikių tyrimų ar kitų sveikatos priežiūros 
paslaugų. Sudėtinga buvo išsikviesti greitąją medicinos pagalbą, 
o nuvykus savo transportu pacientai nebuvo priimami. Nuoto-
linės konsultacijos metu buvo paskiriami stipresni vaistai, negu 
reikia. Žmonėms sudėtinga ne tik pakliūti pas specialistus, bet 
dėl vaistų kompensavimo tvarkos, dažno kainyno kaitaliojimo, 
gydytojų skirti vaistai išbraukiami iš kainyno ir žmonės, norėda-
mi gydytis jiems geriausiai tinkamais vaistais, turi juos įsigyti už 
visą kainą ar mokėti didžiules priemokas, jei kainyne atsiranda 
labai pigių vaistų. Dėl vaistų keitimo kartais pacientams tenka 
gultis į stacionarą. Sveikatos apsaugos ministerija nenorėjo gir-
dėti pacientų organizacijų išsakomų problemų.

Sporto varžybos
Rugsėjo 16 d. Kelmės sporto centre vyko respublikinės sporto var-
žybos „Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“. Renginį organi-
zavo Kelmės rajono diabeto klubas „Diabetas ABC“ (pirmininkas 
V. Brakauskas). Varžybose dalyvavo komandos iš 11 rajonų dia-
beto organizacijų: Marijampolės, Mažeikių, Rokiškio, Kelmės, 
Plungės, Telšių, Šakių, Jonavos, Radviliškio, Raseinių, Šiaulių. 
Žmonių, sergančių cukriniu diabetu, sporto varžybos yra svarbi 
kūno kultūros ir sporto dalis, kurios tikslas – plėtoti kūno kultūrą 
ir sportą sergantiesiems, siekti jų socialinės reabilitacijos, diegti 
kūno kultūrą kaip vieną svarbiausių sveikatingumo priemonių, 
siekti atkurti sutrikusias sveikatos funkcijas.

apie sveikatos priežiūros paslaugas
Rugsėjo 17 d., spalio 1 d., spalio 22 d. ir lapkričio 5 d. nuotoliniu būdu 
vyko Cukrinio diabeto profilaktikos, gydymo ir kontrolės stebė-

senos tarybos, kurios narėmis yra LDA prezidentė V. Augusti-
nienė ir viceprezidentė A. Danylienė, posėdžiai. Posėdžių metu 
aptariami sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, sergantiems 
cukriniu diabetu, prieinamumo bei kokybės rodikliai ir jų ste-
bėsenos tvarka.

investicijų programų aktualijos
Rugsėjo 17 d. nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą 
vyko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiks-
mų programos stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo 
šio komiteto narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Informuo-
ta ir diskutuota apie naujo finansinio laikotarpio derybų eigą ir 
naujus Europos Komisijos pasiūlytus finansinius instrumentus 
ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų progra-
mos rengimo aktualijas. Svarstyta ir patvirtinta 2014–2020 m. 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos meti-
nė įgyvendinimo ataskaita už 2019 m., pasiūlyta keisti 2014–
2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, 2014–2022 m. 
komunikacijos planą, nustatyti (arba keisti) projektų atrankos  
kriterijus.

Europos slaugytojų diabetologų konferencija
Rugsėjo 18–19 d. nuotoliniu būdu vyko 25-oji jubiliejinė Euro-
pos slaugytojų diabetologų fondo (angl. Fundation of European 
Nurses in Diabetes, FEND) konferencija. Svarbu pažymėti, kad 
Pasaulio sveikatos organizacija 2020-uosius paskelbė tarptauti-
niais slaugytojų ir akušerių metais. Konferencijoje kalbėta apie 
cukrinio diabeto priežiūrą, mokslinius tyrimus ir mokymą, dia-
beto specialistų slaugytojų svarbų vaidmenį diabeto priežiūroje. 
Dalytasi patirtimi apie slaugytojų vaidmenį Europoje šiandien ir 
perspektyvas rytoj. Atkreiptas dėmesys į COVID-19 įtaką cukri-
nio diabeto priežiūrai, kodėl pirminės psichinės sveikatos prie-
žiūroje prioritetas turėtų būti skiriamas cukriniu diabetu sergan-
tiesiems. Kalbėta apie tai, kodėl didžiausias sveikatos priežiūros 
dėmesys turėtų būti skiriamas I tipo diabetu sergantiems pa aug-
liams. Pristatyta nuotolinio mokymo programa asmenims, ser-
gantiems cistine fibroze ir cukriniu diabetu. Aptarta, koks svarbus 
akušerio vaidmuo nėščiosioms, sergančioms cukriniu diabetu. 
Diskutuota, ar ESC/EASD diabeto gairės ir širdies ir kraujagyslių 
ligų valdymas pakeis klinikinę praktiką. Konferencijoje dalyva-
vo Tarptautinio diabeto fondo (TDF) Europos regiono valdybos 
narė, LDA viceprezidentė A. Danylienė.

diabeto slaugos ateitis Europoje
Rugsėjo 21 d. nuotoliniu būdu vyko Tarptautinės diabeto fede-
racijos Europos regiono simpoziumas „Diabeto slaugos ateitis 
Europoje“ (angl. The Future of Diabetes Nursing in Europe“), 
kuriame pranešimą apie savo darbo patirtį Lietuvoje skaitė TDF 
Europos regiono valdybos narė, LDA viceprezidentė slaugyto-
ja diabetologė A. Danylienė. Taip pat renginyje dalyvavo LDA 
prezidentė V. Augustinienė. Pagrindinis dėmesys simpoziume 
buvo skiriamas slaugytojų diabetologų vaidmeniui Europoje – 
šiandien ir rytoj. Šie klausimai buvo aptarti iš politikų, slaugy-
tojų, sveikatos priežiūros profesionalų, pacientų perspektyvos. 
Renginio dalyvius sveikino ir įžvalgomis dalijosi Europos slau-
gytojų diabetologų fondo (FEND) prezidentė A. Felton.
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Stendinis pranešimas
Rugsėjo 21–25 d. – 56- ajame Europos diabeto tyrimų asociacijos 
(angl. European Association for the Study of Diabetes, EASD) kas-
metiniame renginyje, vykusiame nuotoliniu būdu, LDA atstovės 
V. Augustinienė ir A. Danylienė eksponavo LDA veiklos stendinį 
pranešimą. Buvo gera galimybė dalyvauti plenarinėse sesijose, 
pasikeisti darbo patirtimi su kitų šalių diabeto organizacijomis, 
pabendrauti su renginyje dalyvavusiais mokslininkais, medikais, 
susipažinti su naujausių medicinos priemonių ekspozicijomis. 
Rugsėjo 18–25 d. visi renginiai planuoti Vienoje (Austrija) vyko 
nuotoliniu būdu. Dalyvavimą šiuose renginiuose rėmė TDF Eu-
ropos regionas, Europos diabeto studijų asociacija.

Cukrinio diabeto profilaktika ir rizikos veiksniai
Rugsėjo 22 d. Neįgaliųjų teisių gynimo renginį švietimo įstaigų at-
stovams Pakruojo rajono savivaldybėje organizavo A. Dobilienė, 
LDA valdybos narė, Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ pirmi-
ninkė. Informaciją apie cukrinio diabeto profilaktiką, ligos rizikos 
veiksnius, simptomus, komplikacijas, neįgaliųjų teises į valsty-
bės kompensuojamojo gydymo prieinamumą išklausė 35 Pa-
kruojo rajono gyventojai, visiems pageidaujantiems žmonėms 
buvo atlikti profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai. Pranešimus 
skaitė gydytoja endokrinologė L. Duderienė, klubo pirmininkė 
A. Dobilienė, kuri pateikė ir LDA informaciją, gydytojos D. Na-
rušienė, E. Bučiūnienė, medicinos atstovė S. Grigaravičienė. 

apie cukrinį diabetą – mokykloms 
Rugsėjo 23 d. Neįgaliųjų teisių gynimo renginį švietimo įstai gų 
atstovams Šakių rajono Kriūkų pagrindinėje mokykloje-dau-
giafunkciame centre organizavo B. Jančaitienė, LDA tarybos 
narė, Šakių rajono cukralige sergančiųjų klubo „Linelis“ pir-
mininkė. Informaciją apie cukrinio diabeto profilaktiką, ligos 
rizikos veiksnius, simptomus, galimybes, kaip išvengti kompli-
kacijų, neįgaliųjų teises į valstybės kompensuojamojo gydymo 
prieinamumą išklausė 22 mokyklos bendruomenės atstovai, 
22 pageidaujantiems žmonėms buvo atlikti profilaktiniai kraujo 
gliukozės tyrimai. Pranešimus skaitė bendrosios praktikos slau-
gytoja A. Gerdžiūnienė, klubo pirmininkė B. Jančaitienė, kuri 
pateikė ir LDA informaciją.

Vaistinių preparatų kompensavimo galimybės
Rugsėjo 24 d. vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimo komisijos posėdis nuotoliniu būdu 
per Microsoft Teams programą. Jame dalyvavo šios komisijos 
narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. 

TV3 domėjosi apie vaistų Kainyną
Rugsėjo 25 d. TV3 portalo žurnalistai klausė V. Augustinienės nuo-
monės apie naują patvirtintą IV ketvirčio vaistų Kainyną, įsiga-
liosiantį nuo spalio 1 d. Tą pačią dieną diskusija šiuo klausimu 
organizavo ir LRT radijo žurnalistai. Diskusijoje dalyvavo Vals-
tybinės ligonių kasos atstovas E. Stropus, šeimos gydytojų asoci-
acijos prezidentas J. Kalibatas, LDA prezidentė V. Augustinienė 
ir Lietuvos astmos klubų asociacijos prezidentė E. Kvedaraitė. 

Vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministro įsakymais kaskart 
bloginama vaistų prieinamumo politika, kuri yra orientuota į gy-
dymą pigiausiais vaistais, įvesta didžiausia paciento priemoka, 
taip pat lemia naujesnių vaistų išbraukimą iš Kompensuojamųjų 
vaistų kainyno, jei vaistų gamintojai neturi galimybės priversti-
nai mažinti vaisto kainos arba dengti pacientų priemokos. Apie 
36 vaistai dėl to jau išbraukti iš III ketvirčio kompensuojamųjų 
vaistų kainyno nuo liepos 1 d., o nuo spalio 1 d. išbraukiama 
dar 11 vaistinių preparatų, iš jų vaistai nuo ast  mos (pvz., flixoti-
de diskus), diabeto (pvz., glimepiridum, saxagliptinum), širdies 
ir kraujagyslių ligų (pvz., Ranexa ir kt.). Šių vaistų nebegalima 
skirti pacientams, juos galima įsigyti tik pagal receptus, išrašy-
tus iki spalio 1 d. Be to, kai kurie vaistai nuo dia beto, pvz., Vic-
toza, gali būti išrašomi tik tęstiniam gydymui, bet nebeskiriami 
naujiems pacientams. Žinant, kaip sudėtinga šiomis ligomis 
sergantiesiems parinkti individualiai tinkamą gydymą, dalis pa-
cientų, kurie išgali, geriausiai tinkamus vaistus priversti pirktis 
už visą kainą. Tačiau tikrai ne visiems tai prieinama, todėl kai-
taliojant vaistus kas 3 mėnesius, ligos tampa blogai kontroliuo-
jamos, vystosi komplikacijos, tai didina ne tik paciento, bet ir 
valstybės gydymo išlaidas. 

Europos pacientų forumas
Spalio 3 d. nuotoliniu būdu vyko Europos pacientų forumo (EPF), 
kurio narė yra LPOAT, specialus generalinis susitikimas. Per ren-
ginį supažindinta su EPF ir Europos Sąjungos Sveikatos progra-
mos paskutiniais pasiekimais; patvirtintas EPF Strateginis veiklos 
planas 2021–2026 m.; pristatyti EPF konstitucijos pakeitimai, 
leidžiantys EPF organizuoti generalinius susitikimus nuotoliniu 
būdu. Dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Mokymai švietimo įstaigų atstovams
Spalio 7 d. Neįgaliųjų teisių gynimo renginį švietimo įstaigų atsto-
vams Šakių rajono Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo 
centre organizavo B. Jančaitienė, LDA tarybos narė, Šakių rajo-
no cukralige sergančiųjų klubo „Linelis“ pirmininkė. Informaciją 
apie cukrinio diabeto profilaktiką, ligos rizikos veiksnius, simp-
tomus, kaip išvengti ligos komplikacijų, neįgaliųjų teises į vals-
tybės kompensuojamo gydymo prieinamumą išklausė 25 ugdy-
mo centro atstovai, 25 pageidaujantiems žmonėms buvo atlikti 
profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai. Pranešimus skaitė ben-
drosios praktikos slaugytoja A. Gerdžiūnienė, klubo pirmininkė 
B. Jančaitienė, kuri pateikė ir LDA informaciją. 

Sveikatos paslaugų stabdymo pasekmės
Spalio 7 d. „Žinių radijo“ diskusijų laidoje nuomonę apie planinių 
sveikatos paslaugų lėtinėmis ligomis sergantiesiems stabdymo pa-
sekmes, blogėjant COVID-19 situacijai, išsakė Lietuvos rajoninių 
ligoninių asociacijos prezidentas E. Sudaris, LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė ir kiti pašnekovai. Sunkiomis lėtinėmis ligomis 
sergantiesiems paskutiniu metu ne tik nėra galimybės gauti sa-
valaikes sveikatos priežiūros paslaugas, specialistų konsultacijas, 
bet ir yra visiškai sujaukta būtinų vaistų kompensavimo tvarka. 
Sudėtinga pacientams užsiregistruoti net pas šeimos gydytoją, 
be to, ir gydytojams sudėtinga nuotoliniu būdu, neatlikus rei-
kiamų tyrimų, tinkamai nustatyti ligos diagnozę.
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Medicinos pagalbos priemonių kompensavimas
Spalio 8 d. vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimo komisijos posėdis nuotoliniu būdu 
per Microsoft Teams programą. Jame dalyvavo šios komisijos 
narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Buvo pristatytas LDA 
raštas dėl insulino pompų keičiamųjų dalių, insulino adatų 
švirkštikliams, diagnostinių juostelių ir „EasySence“ gliukozės 
jutiklio kompensavimo. Šį ir kitus klausimus nuspręsta svarstyti 
2021 m. I ketvirtį kartu su Rezerviniu vaistų sąrašu. 

domėjosi „Žinių radijas“ ir LRT
Spalio 9 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė atsakė į „Žinių 
radijo“ žurnalistų klausimus dėl Kompensuojamųjų vaistų pri-
einamumo įvairiomis sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantiems 
žmonėms.

Spalio 10 d. LRT radijas teiravosi V. Augustinienės nuomonės dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų ir specialistų konsultacijų prieina-
mumo valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose.

Lda pateikė paraišką
Spalio 19 d. LDA pateikė paraišką Neįgaliųjų reikalų departamen-
tui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliųjų aso-
ciacijų veiklos rėmimo 2021 m. projektų atrankos konkursui.

Susitikimas
Spalio 22 d. nuotoliniu būdu vyko TDF Europos regiono valdy-
bos narių susitikimas su TDF Europos regiono narėmis – na -
cio  nalinėmis diabeto asociacijomis (angl. IDF Europe TEAM 
 Meeting). Susitikime dalyvavo ir savo veiklą valdyboje pristatė 
šios valdybos narė, LDA viceprezidentė A. Danylienė ir prezi-
dentė V. Augustinienė. Susitikimo metu kiekvienas TDF Europos 
regiono valdybos narys pristatė savo veiklą valdyboje bei aptarė 
pagrindinį darbą savo šalyje. Nacionalinės diabeto asociacijos 
dalijosi savo veiklos pasiekimais ir planais, kaip bus minimas 
šalyse insulino išradimo šimtmetis. Taip pat buvo pasidalyta in-
formacija apie TDF Europos regiono ir Europos diabeto forumo 
bendradarbiavimą.

COVid-19 pandemijos iššūkiai  
ir žmogaus teisės
Spalio 28 d. Nacionalinės sveikatos tarybos prie LR Seimo nuoto-
liniame posėdyje „COVID-19 pandemijos iššūkiai ir galimybės“ 
profesorius D. Pūras, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direkto-
rius, buvęs (2014–2020 m.) Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas 
teisei į fizinę ir psichikos sveikatą, skaitė pranešimą „COVID-19 
pandemijos iššūkiai žmogaus teisių srityje“, Sveikatos apsaugos 
ministerijos atstovas A. Ščeponavičius savo pranešime pristatė 
išsamią informaciją apie epidemiologinę situaciją ir COVID-19 
iššūkius pasaulyje ir Lietuvoje. Vykusiose diskusijose LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė pateikė pacientų atsiliepimus apie 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pandemijos metu.

Komisijos posėdis
Spalio 29 d. vyko Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimo komisijos posėdis nuotoliniu būdu 

per Microsoft Teams programą. Jame dalyvavo šios komisijos 
narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. 

Dėl š. m. spalio 16 d. UAB „Novo Nordisk Pharma“ rašto 
Nr. R–1407 „Dėl vaistinio preparato Rybelsus (semaglutidum) 
įtraukimo į kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną“ – 
pritarta vaistinį preparatą semaglutidą (Rybelsus) išskirti į atskirą 
Kainyno grupę, su sąlyga, kad kompanija teiks rašte nurodytą 
kainą Lietuvai ir pasirašys Sutartį, kurioje bus numatyta sąlyga, 
kad pasikeitus GLP-1 injekcinės grupės bazinei kainai, keistų-
si ar būtų perskaičiuojama ir šio vaisto bazinė kaina arba būtų 
pritaikyta sąlyga dėl grąžintinos kainos dalies.

Renginiai, susitikimai
Spalio 29 d. Rygoje (Latvija) Facebook platformoje organizuo-
tas nuotolinis renginys, skirtas Baltijos šalių diabeto asociacijų 
informacijai apie šiandienos iššūkius ir sergančiųjų diabetu lū-
kesčius. Lietuvai atstovavo LDA viceprezidentė A. Danylienė. 

Lapkričio 4 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyvavo Na-
cio nalinės NVO koalicijos narių susitikime nuotoliniu būdu.

Lapkričio 5 d. nuotoliniu būdu vyko darbo grupės posėdis 
„MN 96:2014 „Gydytojas endokrinologas. Teisės, pareigos, 
kompetencija ir atsakomybė“ projektui parengti. Jame dalyva-
vo LDA prezidentė V. Augustinienė.

Lapkričio 6 d. LPOAT nariai susitikime su LMSU mokslininkais 
Vilniuje aptarė bendradarbiavimo galimybes.

Lapkričio 9 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyvavo Ne-
vyriausybinių organizacijų ir paramos centro ir Nacionalinės 
NVO koalicijos, kurios narė yra ir LPOAT, nuotoliniu būdu or-
ganizuotuose NVO veiklos skaidrumo, atskaitomybės kompe-
tencijų bei nuotolinio darbo gebėjimų stiprinimo mokymuose.

Pasaulinė diabeto ir JT diena
Lapkričio 14 d. – Pasaulinė diabeto ir Jungtinių Tautų diena. 
2020 m. Pasaulinės diabeto dienos tema – „Slaugytojas ir diabe-
tas“. Pasaulyje cukriniu diabetu serga 463 mln. (9,3 %) 20–79 m. 
gyventojų (arba 1 iš 10). Šia kampanija siekiama didinti infor-
muotumą apie lemiamą slaugytojų vaidmenį, palaikant diabe-
tu gyvenančius žmones. Šiuo metu slaugytojai sudaro daugiau 
nei pusę visos pasaulio sveikatos priežiūros darbuotojų. Tačiau 
daugiau negu 6 mln. šių specialistų trūksta. Jie atlieka nepap-
rastą darbą remdami žmones, gyvenančius dėl įvairių sveikatos 
problemų. Žmonėms, kurie gyvena arba serga diabetu, arba ri-
zikuoja susirgti liga, taip pat reikia jų paramos. Žmonės, gyve-
nantys su diabetu, susiduria su daugybe iššūkių, o išsilavinimas 
yra būtinas, kad slaugytojai įgytų reikiamų įgūdžių. Kai visame 
pasaulyje toliau didėja diabetu sergančių žmonių skaičius, slau-
gytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo tampa vis 
svarbesnis. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir vyriausybės 
turi pripažinti investicijų į švietimą ir mokymą svarbą. Turėdami 
reikiamą patirtį, slaugytojai gali padėti žmonėms, sergantiems  
diabetu.

LDA rengia ir platina informaciją visuomenės informavimo 
priemonėms, diabeto organizacijoms. Šių metų Pasaulinės dia-
beto dienos tema – „Slaugytojas ir diabetas“.
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diabetas kelia rimtą grėsmę pasaulio sveikatai, bet galimybės 
bendradarbiauti ir atrasti tiesesnius kelius į ligų gydymą iš 

esmės priklauso ir nuo mūsų pačių. Apie tai ir apie kitas II tipo 
cukriniu diabetu sergančiųjų problemas rugpjūčio 10–16 d. 
kalbėjo Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) prezidentė Vida 
Augustinienė mokymo ir aktyvaus poilsio stovyklos atidarymo 
proga Druskininkuose.

Kaip ir kasmet, „Dainavos“ mokymo centro stovyklai va-
dovavo LDA tarybos narė, Druskininkų miesto diabeto klubo 
„Atgaja“ pirmininkė Jelena Šimonienė, pasitelkusi į pagalbą 
Jūratę Tamulaitienę ir slaugytoją diabetologę Ireną Žemaitienę 
iš Šiaulių, kuri visą savaitę buvo šios mokymo stovyklos me-
dicinos vadovė. 

Septynių dienų mokymuose buvo kalbama apie diabeto 
tipus ir jų valdymo būdus, mitybos įpročių keitimo rekomen-
dacijas, angliavandenių skaičiavimą maiste, cukrinio diabeto 
gydymą vaistais, ūmias ir lėtines diabeto komplikacijas. Prak-
tiniai užsiėmimai praplėtė stovyklos dalyvių akiratį. Jie sužino-
jo, kaip suvalgytą maistą suskaičiuoti angliavandenių vienetais 
(AV), ar kinta cukraus kiekis kraujyje prieš fizinį krūvį ir po jo, 
kaip tinkamai matuoti kraujo spaudimą ir kūno temperatūrą 
namuose, kaip susidaryti subalansuotą vienos dienos meniu. 
Kiekvieną dieną stovyklos mokymo programą praturtindavo 
svečių paskaitos: iš pradžių – prezidentės Vidos Augustinienės 
informacija, kad diabeto ligos apimtas pasaulis kasdien prilygs-
ta ekstremaliai situacijai, nes tai yra liga, kurios komplikacijos 
labai pavojingos. Vien 2019 metais nuo jų mirė 4,2 mln. žmo-
nių. Todėl būtina šviesti visuomenę, kad kuo mažiau žmonių 
sirgtų diabetu bei kitomis ligomis. Viena iš tokių švietimo prie-
monių – mokymo ir aktyvaus poilsio stovyklų organizavimas, 
kurios pagrindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Vėliau kitų, rėmusių stovyklą partnerių mokymai ir praktinės 
naudos buvo akivaizdžios: apie bičių produktų naudą pasako-
jo Vilma iš „Medicata Filia“. Ji patarė gaminantiems namuose 
propolio spiritinį ekstraktą laikytis ypatingų reikalavimų, kad 
nepasigamintų vietoj vaisto nuodų. Medicininių tyrimų labo-
ratorija „Antėja“ atliko nemokamus HbA1c tyrimus ir konsul-
tavo, „Microlife“ firmos atstovas Darius Dereškevičius apibū-
dino inovatyvias matavimo technologijas, atsakė į klausytojus 
dominančius klausimus apie kūno temperatūros matuoklius, 
pateikė pavyzdžių. Daugumą sudomino naujas produktas – 
miniatiūrinis inhaliatorius. 

Tarp kitų atvykusių svečių stovyklos dalyviai puikiai įverti-
no gydytojos endokrinologės Rasos Kareivienės paskaitą apie 
diabetinę inkstų ligą bei kitas komplikacijas. Remdamasi nau-
jausiais tyrimais gydytoja labai populiariai išaiškino, kaip veiks-
mingai galima valdyti savo ligą ir atitolinti arba visai panaikinti 
jos sukeliamas komplikacijas. 

Visas septynias dienas stovyklos vadovė su savo komanda 
stebėjo dalyvių savijautą, tikrino cukraus kiekį kraujyje, teikė 
informaciją, rūpinosi aktyviu gyvenimo ritmu ir įdomia poilsio 
veikla. Po kiekvienos paskaitos ar net jų metu stovyklos vado-
vė Jelena Šimonienė atrasdavo kažką vertinga pakomentuoti: 
gyvenimas šią nuostabią asmenybę privertė domėtis ta sritimi. 
Ir šiandien gera jos širdis ir didžiulė patirtis niekada nepalie-
ka nė vieno, susirgusio klastinga liga ar pasigedusio paramos, 
nuošaly. Ir ne tik ligonius, bet ir gydytojus ji supranta. Kelis-
syk kartojo, kad eidami pas endokrinologą ar šeimos gydyto-
ją kelias dienas iš eilės ligoniai, sergantys diabetu, pasidarytų 
namuose išsamius gliukozės tyrimus, suteiksiančius pacientui 
ir gydytojui išsamesnę informaciją apie sveikatos būklę. Ji pati 
yra puikios fizinės formos, todėl ir kitus skatina būti aktyvius. 
Po kiekvienos mankštos gražu buvo stebėti, kaip stovyklautojai 
kiek galėdami stengiasi tobulėti – judesiai laisvėjo, veidai švie-
sėjo. Kiekvienas pavakarys – nauja pažintis su Druskininkais ir 
jų apylinkėmis. Kupina naujų žinių ir potyrių praskriejo savai-
tė. Atsisveikinimo vakaras pažėrė kūrybinių minčių ir spalvin-
gų žodžių. Dauguma jų – dalyvius prižiūrėjusioms vadovėms, 
tačiau šilčiausi jai, mūsų Jelenai: 

Kas paukščiui sparnai,
tas prasmingi žodžiai sielai.
Ir palaiminimas duodančiajai,
ir didis lobis gavėjams.
Tavo žodžiai, iš širdies išsakyti,
ne vienam sielos skausmą sušvelnins
bei viltį suteiks...
Tad tebūna gerumo dvasia tavo angelas sargas.

Stovyklos dalyviai dėkingi už naujas žinias, kaip kontroliuo-
ti diabetą, už puikius rytus sporto aikštelėje, už pasivaikščioji-
mus prie Nemuno, už įdomias ekskursijas. To nebūtų įvykę be 
dia  beto klubų pirmininkų pastangų. Sėkmės jums, dirbantiems 
prasmingą ir labai reikalingą darbą.

Janina Nikoliukienė, 
Elektrėnai 

Įgyti pasitikėjimo savimi 
padeda požiūrio kitimas

diabeto mokykla

Gausėja piliečių, sergančių lėtinėmis ligomis, kurie, nepatekę į poliklinikas, čia pat piktinasi 
ir keikia valdžią, sugalvojusią vienokią ar kitokią tvarką. nesaldu ne tik ligoniui, nesaldu 
ir gydytojui, kuris tik iš ligos istorijos ir tyrimų bei pokalbio telefonu privalo skirti gydymą. 
Pandemija vis nesitraukia, o ii diabetu sergančių vyresnio amžiaus žmonių drastiškai daugėja. 
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Gydytoja V. Kazlauskienė pasakojo, kad cukrinis diabetas 
yra genetiškai paveldima liga. Daugelis nežinome, kokio-

mis ligomis sirgo mūsų proseneliai ar kiti giminaičiai. Galbūt 
kai kurie esame girdėję, kad kažkuriam iš senolių buvo ampu-
tuota koja ar kažkuris neteko regėjimo... O tai galėjo būti dia-
beto komplikacijų priežastis. Šiandien šių negerovių galima 
išvengti – tereikia domėtis sveikata. Jei šeimoje būta artimųjų, 
kuriems nustatyta minėta diagnozė, vaikų cukraus kiekio pro-
filaktinis tikrinimas turėtų būti atliekamas kas dvejus metus, jei 
serga mama ar tėtis, močiutė ar senelis, – kasmet. Gydytoja, 
matydama rezultatus, nuspręs, kaip dažnai reikėtų tirti kraują. 
Juoba kad tyrimams kraujas turi būti imamas iš venos. Dažniau 
tirti reikėtų ir antsvorio turinčius vaikus. 

„Nieko blogo, jei sergantis diabetu senelis ar močiutė savo 
aparatu patikrins vaiko kraujyje esantį cukraus kiekį“, – kalba 
gydytoja. Šalia vaikų esantys žmonės – auklėtojos, mokytojos, 
slaugytojos – pastebėjusios, kad vaikas labai prakaituoja, jaučia 
troškulį, netoleruoja fizinio krūvio, turėtų įžvalgomis pasidalyti 
su vaiko tėvais, nes minėti simptomai būdingi I tipo diabetui. 

Nustačius cukrinį diabetą, diagnozę reiktų pasakyti vi-
siems žmonėms, su kuriais bendraujama. „Aš turiu būti budri 
dėl savo vaikų, artimųjų ir savęs“, – kalbėjo V. Kazlauskienė. 
Gana dažnai užsieniečiai ieško Lietuvoje savo artimųjų dėl 
to, kad sudarytų savo genealogijos medį ir išsiaiškinti giminę 
kamavusias ligas. 

Kodėl daugėja ligų? Priežasčių – ne viena: gerėja dia-
gnostika, profilaktiniai tyrimai, atsirado žmonių suvokimas 
ir rūpestis savo sveikata. Diabetas – civilizacijos liga. Tiek 
žiemą, tiek vasarą vaikai renkasi ne judėjimą lauke, o sėdė-
jimą prie kompiuterio. Tačiau fizinio aktyvumo sumažėji-
mas, greitasis maistas, energetiniai gėrimai veda prie nutu-
kimo. Tai tiesus kelias prie II tipo diabeto. Gydytoja džiau-
giasi, kad iš mokyklų dingo aparatai su minėtais valgiais. 
„Ar reikia vaikui šių produktų? Reikia! – kalba V. Kazlaus-
kienė. – Vaikas turi jų paragauti ir sąmoningai jų atsisakyti. 
Vaikas turi išmokti pasirinkti, nes bus ir narkotikų, kurie ne-
reikalingi. Vaikams reikia duoti savarankiškumą ir aktyvaus  
veikimo.“

neįgaliųjų teisių gynimo 
renginiai Pakruojyje

Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ pirmininkė a. dobilienė rugpjūčio 20 d. ir 
rugsėjo 22 d. suorganizavo renginius, skirtus švietimo įstaigų atstovams ir kitiems 
Pakruojo rajono gyventojams. Pranešimus skaitė gydytojos V. Kazlauskienė, 
L. duderienė, d. narušienė, E. Bučiūnienė, kiti sveikatos priežiūros specialistai: 
R. Čiplienė, G. andriūnienė, a. aleksienė, S. Grigaravičienė. 

Šviečiamasis renginys Pakruojo sinagogoje
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Jau antrą kartą teko dalyvauti Lietuvos diabeto asociacijos 
surengtoje II tipo diabetu sergančiųjų mokymo ir aktyvaus 

poilsio stovykloje. Šį kartą vykau į Druskininkus. Kadangi ke-
lionės išlaidomis turėjau rūpintis pati, tai mane nuvežė ir par-
vežė anūkas Benas.

Stovyklai vadovavo Druskininkų miesto diabeto klubo 
„ Atgaja“ vadovė Jelena Šimonienė. Tai puiki, nuoširdi mote-
ris. Atrodo, kad ji nežino, kas yra nuovargis – visur su šypsena, 
kupina energijos. 

Gyvenome ir dirbome jaukioje „Dainavos“ sanatorijoje. Aš 
pats labai mėgstu įvairias paskaitas (ne vien medicinos temo-
mis), pažintines keliones ir ekskursijas. Tai man labai patiko 
visa tai, ką išgirdau ir pamačiau. 

Kelias paskaitas apie diabeto kontrolę, inkstų komplikaci-
jas ir kt. įdomiai skaitė gydytoja Ona Jurkauskienė. Įvairiomis 

Įspūdžiai iš stovyklos druskininkuose 
temomis kalbėjo kiti gydytojai. „Antėjos“ atstovai tyrė gerą ir 
blogą cholesterolį, glikuotą hemoglobiną, trigliceridus. Klau-
sėmės mokymų apie kraujo tyrimo aparatus, kojų nejautrą ir 
kitus dalykus. 

Dieną pradėję rytine mankšta, vėliau visą dieną išbūdavome 
paskaitose ir užsiėmimuose, tik retkarčiais išvykdavome pasidai-
ryti toliau. Patiko ekskursija po miestą, kelionė lyno keliu. Gerą 
įspūdį paliko apsilankymas Grūto parke, ypač įsiminė Antano 
Česnulio skulptūrų ir poilsio parkas Naujasodėje.

Pabaigoje J. Šimonienė visiems stovyklos dalyviams įteikė 
padėkos raštus, o aš, atsisveikinusi su naujomis pažįstamomis, 
puikiai nusiteikusi grįžau į savo Tytuvėnus. 

Elena Račienė 
Kelmės diabeto klubo  
„Diabetas ABC“ narė

nieko blogo, blogiau tada, kai jo per mažai. Suvalgytas saldu-
mynas nepakenks, o suleisti vaistai kelia papildomą pavojų. 
Tačiau nereikia bijoti duoti tokiems vaikams fizinio aktyvumo. 
Dažnai ir tėvai nesupranta, kodėl gydytojai neatleidžia sergan-
čio vaiko nuo kūno kultūros pamokų. Judėjimas būtinas kas-
dien ir geriausias pavyzdys yra patys tėvai: jei jie judės, tai ir 
vaikas eis kartu.

Vaikai, kurie turi I tipo diabetą ypač turi rūpintis kojomis, 
inkstais, akimis ir širdimi. Pastaraisiais metai jaunėja pacientų, 
patiriančių miokardo infarktą, amžius. Šią ligą lydintis simpto-
mas – skausmas krūtinėje. Diabetu sergantis žmogus privalo 
pas kardiologą lankytis kas dvejus metus. 

Žmogus, susirgęs diabetu, užmiršta ligos pradžią. Sergan-
tiesiems dažnai tirpsta kojos, svaigsta galva, todėl būtina daryti 
kraujo tyrimą ryte ir nevalgius, jei dažnai šlapinamasi – kartą 
metuose atlikti šlapimo tyrimą. Vandens reiktų išgerti bent litrą 
per dieną. Cukraus kiekis kraujyje neturėtų būti didesnis nei 7, 
o sergančiojo diabetu – 9 milimoliai litre.

Renginio viešnia G. Andriūnienė pristatė susirinkusiems 
13 vitaminų, kurie svarbūs žmogaus organizmui. „Accu-Chek“ 
medicinos atstovė A. Aleksienė pamokė, kaip stebėti gliukozės 
kiekį kraujyje ir pildyti stebėjimo dienyną, pristatė naujausią 
cukraus kiekio matavimo aparatą, kuris gali būti naudojamas 
kartu su išmaniuoju telefonu, ir turi labai gerų programų, pa-
lengvinančių sergančiųjų ligos valdymą. 

Susirinkusieji džiaugėsi renginiais. Jie buvo labai įdomūs 
ir naudingi ne tik švietimo įstaigų atstovams, bet ir visiems ki-
tiems, kurie rūpinasi savo sveikata. 

Parengta pagal Almos Bajalienės  
straipsnius „Auksinėje varpoje“  

Per renginį buvo pabrėžta, kad sunkių ligų profilaktika „su-
taupo“ bent dešimtmetį žmogaus gyvenimo, jei liga bus nusta-
tyta bent porą metų anksčiau. Baimė, kad sergi, – prastas pata-
rėjas. Jei žmogus, sergantis cukriniu diabetu, slepia nuo savęs 
ir artimųjų savo būklę, bijo ir dėl to nedaro tyrimų – liga neat-
sitrauks, ji kaip tik sunkės, atsiras komplikacijų.

Mokykloje nereikia bijoti vaikų, sergančių diabetu. Jei iš-
pylė prakaitas, duokite cukraus. Jei cukraus bus per daug, tai 

a.dobilienė ir l.duderienė renginyje Pakruojo savivaldybėje



19

bočia – sportinis italų liaudies žaidimas su rutuliais. Tikslas – 
ridenti rutulį taip, kad jis sustotų kuo arčiau taikinio – baltojo 

rutulio. Mūsų komandas sudarė 3 žaidėjai, kurie po 2 rutulius 
metė 6 etapus. Klubas, kuris laimi, kitais metais bočios žaidimą 
rengia savo mieste. Pernai nugalėtojų taurę parsivežė vilniečiai 
(kelmiškiai buvo treti), bet jie atsisakė organizuoti šalies diabeto 
klubų sporto šventę. Sporto veteranas V. Brakauskas iš Kelmės 
ėmėsi iniciatyvos ir išgelbėjo diabeto klubų tradiciją.

Laikydamiesi saugumo reikalavimų, į Kelmę atvyko 
„ Ramunės“ (Jonava), „Likimo“ (Radviliškis), „Žemaičių spė-
kos“ (Mažeikiai), „Lemties“ (Šiauliai), „Diabeto“ (Raseiniai), 
Rokiškio ir Plungės diabeto klubų nariai. Renginio organizato-
riai buvo puikiai pasiruošę, jie išradingomis rungtimis džiugi-
no visus dalyvius. 

2020 m. bočios turnyrą laimėjo Raseinių klubo komanda. 
Antra vieta atiteko Plungės komandai, o trečia – Šakių diabeto 
klubui. Estafečių varžybose pirmavo jonaviškiai, antri liko ro-
kiškėnai, treti – kelmiškiai. 

Krepšinio baudas taikliausiai mėtė I. Jankauskienė (Jona-
va) ir E. Viršilas. Antra vieta atiteko D. Nyderytei (Raseiniai) ir 

Šalies diabeto klubų sporto šventė
Žinios iŠ klubų

Rugsėjo viduryje Kelmėje vyko smagios diabeto klubų 
varžybos. iš viso į jas susirinko net 12 komandų. 

D. Rubinui (Mažeikiai), trečia – S. Blauzdienei (Plungė) ir E. Ci-
bulskiui (Radviliškis).

Smiginio varžybų nugalėtojai S. Blauzdienė (Plungė) ir 
J. Karsten (Radviliškis). Antri liko V. Paulauskienė (Mažeikiai) 
ir J. Vigelis (Rokiškis), treti – V. Šimonytė (Jonava) ir A. Bara-
nauskas (Šakiai).

Specialiais prizais paskatinti D. Rakuckis (Plungė), A. Bara-
nauskas, D. Nyderytė ir V. Brakauskas.

Tariam ačiū organizatoriams. Ačiū dalyviams, ačiū teisė-
jams. Ačiū klubų pirmininkams, kurie geba visus suburti. La-
bai dėkui Plungės klubo pirmininkei Aldonai Danylienei. Su-
būrė mus tokiu neramiu laikotarpiu. Pasaulį užklupęs virusas 
pristabdė ir pakoregavo visos planetos žmonių planus, bet ne-
leiskime, kad atimtų mūsų džiaugsmą, geras emocijas ir spor-
tavimo galimybę. 

Iki kitų susitikimų.

Sigrida Blauzdienė 
Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu 

klubo valdybos narė

iki kitų sporto varžybų! 
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radviliškio diabeto klubas „Likimas“ 2020 metais įgyvendino 
projektą „Cukrinis diabetas: tai – gyvenimo būdas“. Į jo veik-

las buvo įtraukti net 62 klubo nariai. Aplankėme neįgaliuosius 
namuose, nuvežėme maisto produktų ir kt. Surengėme įdomių 
paskaitų ir terapinių dailės bei muzikos užsiėmimų. 

Bendradarbiaudami su ne pelno siekiančia organizacija 
„Sveikatai palanki mityba“ suorganizavome net penkis užsiė-
mimus. Pirmas buvo skirtas širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio 
diabeto rizikos veiksniams, komplikacijoms ir sveikatos rodik-
liams aptarti. Antro užsiėmimo tema – „Sveika gyvensena, jos 
reikšmė lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai“. Trečias susitiki-
mas buvo skirtas pakalbėti apie fizinio aktyvumo reikšmę šir-
dies ir kraujagyslių bei cukrinio diabeto prevencijai. Ketvirto 
renginio „Mitybos reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų atsiradi-
mui ir prevencijai“ metu dalyviai kartu su lektoriais gamino pa-
tiekalus. Penktą užsiėmimą „Cukrinio diabeto valdymas prak-
tikoje“ vedė dietologė V. Vilemienė. Praktinio renginio metu 

skaičiavome angliavandenius, baltymus ir riebalus. Įgavome 
daug patirties ir žinių. 

Išdrįsome dalyvauti rajone surengtoje šaltibarščių šventė-
je-konkurse. Užėmėme netradicinių šaltibarščių kategorijoje 
net III vietą.

2020-aisias taip pat susitikome su gydytoja I. Palioniene, 
pasikalbėjome apie infekcines ligas. Mus taip pat aplankė svei-
ko maisto žinovė E. Stančikienė, firmų „Accu-Chek“, „Contour 
Plus“ ir „Forever“ vadybininkės ir kt.

Mūsų nariai dalyvavo 7 mankštose klubo patalpose ir spor-
to salėje, 3 kartus mankštinosi baseine. 

Visus metus aktyviai dirbo Darbščiųjų rankų būrelis. Siuvo 
pagalvėles ir dovanojo jas „Vilties sodo“ neįgaliesiems bei Še-
duvos globos namų globotiniams. Dar gamino servetėles, vėrė 
karolius. Vienas iš įdomiausių užsiėmimų – pasirengimas skiau-
tiniams siūti. Pasiūti pirmieji siuviniai. Be abejo, užsiėmimai nu-
trūko, kai buvo paskelbtas karantinas. Tačiau nuo liepos mėne-
sio veiklą atnaujinome. Planavome, darėme skiautinių eskizus, 
įsisavinome naujų pagalvėlių siuvimo metodų, toliau siuvome 
pagalvėles ir dovanojome. Surengėme savo darbų ekspoziciją, 
vadovė pamokė įvairių gudrybių, kaip susitvarkyti buitį. Klu-
bo narė seselė O. Mickienė mokė dalyvius, kaip elgtis atsitikus 
nelaimei, ištikus insultui ar sutrikus širdies veiklai, parodė, kaip 
teikti pirmąją medicinos pagalbą. VšĮ Šeduvos pirminės svei-
katos priežiūros gydytoja A. Čiūdarienė parodė, kaip tinkamai 
matuoti kraujo spaudimą. 

2020-aisiais klubo ansamblis „Romantika“ surengė net tris 
koncertus. 

Nesėdėjome užsidarę. Keliavome. Burbiškių dvare susipa-
žinome su A. Vasiljevo drabužių kolekcija „Dvaro elegancija“, 
dar aplankėme Plungės dvaro sodybą. Padedami asmeninių 
asistentų, aplankėme Radviliškio miesto, Šaukoto, Sidabravo, 
Šeduvos apylinkėse gyvenančius klubo narius. Neįgaliesiems 
buvo padalyti iš rėmėjų gauti vitaminai ir higienos prekės. Pri-
statytas naujas „Diabeto“ žurnalas. Apsilankymo metu asisten-
tės patarė, kaip maitintis, išsiaiškino problemas. Padėjo užsire-
gistruoti pas gydytojus, nupirko vaistų ir t. t.

Be to, klubo nariai dalyvavo kompiuterinio raštingumo kur-
suose, kuriuos rengė Radviliškio rajono savivaldybės viešoji bib-
lioteka. Šiuos kursus sėkmingai baigė net 19 narių. 

Esame suplanavę ir daugiau įdomių užsiėmimų bei susitiki-
mų su gydytojais, slaugytojais ir psichologe. Bet veiklą turime 
stabdyti dėl vėl paskelbto karantino. Džiaugiamės klubo narių 
aktyvumu. Tai geriausias įvertinimas.

Aldona Januševičienė 
Radviliškio diabeto klubo  

„Likimas“ pirmininkė

diabeto klubo „Likimas“ veikla 2020-aisiais
nors 2020-ieji metai visiems buvo sunkūs ir išskirtiniai, tačiau Radviliškio 
diabeto klubo „Likimas“ nariai visus metus gyveno aktyviai, surengė 
daug renginių ir susitikimų, populiarino klubo veiklą ir kartu leido laiką – 
padėjo vienas kitam sunkiu laikotarpiu įveikti užklupusias negandas. 

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs darbai ir mintys.  
Tai, kuo pradžiuginam kitus, mokėdami dalintis.  

Tad linkim, kad nuo veido niekad nepranyktų šypsena,  
O siela visada jaunystės liktų kupina!

Panevėžio diabeto draugija „Viltis“ 
90-ojo jubiliejaus proga sveikina  

Taisiją Lazdynienę,  
taip pat  

65-ąjį jubiliejų švenčiančią  
Aldoną Zinkevičienę ir  
60-ąjį jubiliejų minintį  
Juozą Charlapavičių. 
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Pernai Rokiškyje nugalėjo vilniečiai, todėl varžybos turėjo 
vykti Vilniuje. Tačiau, įsisiautėjus koronavirusui, šiemet 

neįvyko Tauragėje turėjęs būti „Pabūkime kartu“ ir Vilniuje 
turėjusios vykti sporto varžybos. Abiejų renginių atšaukimo 
priežastis ta pati – baimė dėl koronaviruso, o vilniečiams pri-
trūko dar ir lėšų. 

Žinome, kad Lietuvos diabeto asociacijai Neįgaliųjų reikalų 
departamentas tam renginiui nebeskiria lėšų, o varžybas finan-
suoja jas rengiantys klubai. 

Buvo gaila susitaikyti su tuo, kad liksime be renginio, todėl 
gerokai apmąstęs ryžausi renginį organizuoti pats. Lėšų netu-
rėjome, todėl teko ieškoti rėmėjų. Radau. Sporto centras ne-
mokamai suteikė areną, savivaldybės Sporto skyrius – taures ir 
medalius. Pagalbos sulaukiau ir iš Visuomenės sveikatos biuro. 

Norą dalyvauti varžybose pareiškė 12 rajonų, bet paskutiniu 
momentu atsisakė pasvaliečiai. Tad iš viso dalyvavo 11 rajonų 
diabeto klubai: Plungės, Telšių, Mažeikių, Šiaulių, Radviliškio, 
Raseinių, Šakių, Marijampolės, Jonavos, Rokiškio ir Kelmės. 

Renginį vedė mūsų klubo projektų vadovė ir buhalterė 
A. Kvintufelienė. Ji pristatė svečius. Po oficialiosios dalies, kaip 
įprasta, vyko bočios žaidimas (pastarajam žaisti reikalingą in-
ventorių atsivežė Rokiškio ir Šiaulių klubai), linksmoji estafetė, 
buvo mėtomos krepšinio baudos ir smiginio strėlytės. 

Baudas geriausiai mėtė raseiniškis E. Viršilas, antroje vietoje 
liko D. Rubinas iš Mažeikų, trečioje – radviliškietis E. Cibuls-
kis. Tarp moterų geriausiai pasirodė Jonavos klubo pirmininkė 
I. Jankauskienė, antroje vietoje liko jauniausia varžybų daly-
vė raseiniškė D. Nyderytė, trečioje – plungiškė S. Blauzdienė. 

Tarp vyrų smiginio rungtyje stipriausias buvo radviliškietis 
J. Karsten, antras liko Rokiškio atstovas J. Vigelis, o trečias – 
A. Baranauskas. Moterų grupėje geriausiai sekėsi Plungės dia-
beto klubo atstovei S. Blauzdienei. Antrą vietą užėmė Mažei-
kių klubo pirmininkė V. Paulauskienė, trečią – jonaviškė V. Ši-
monytė (Jonava).

Linksmosios estafetės rungtį laimėjo Jonavos komanda, 
antroji vieta atiteko rokiškėnams, o šeimininkai tenkinosi tre-
čiąja vieta. 

Kaip visada, ilgiausiai užtruko bočios žaidimas. Jam teisė-
javo Vidmantas Pilibaitis. 2020 m. bočios varžybas laimėjo 
Raseinių klubo komanda. Antroji vieta atiteko Plungės koman-
dai, o trečioji – Šakių diabeto klubui. Tad kitais metais varžy-
bos vyks Raseiniuose. 

Po varžybų su klubų pirmininkais apsikeitėme dovanėlėmis. 
Saldieji prizai atiteko vyriausiam dalyviui – rokiškėnui J. Vigeliui, 
jauniausiai dalyvei – raseiniškei D. Nyderytei ir pačiam jauniau-
siam sportininkui – septynerių plungiškiui Dominykui. 

Už varžybų organizavimą ir vedimą esu dėkingas Sporto 
centro darbuotojui ir teisėjui K. Baniui, rajono tarybos nariui ir 
teisėjui K. Biliui, rajono sporto apžvalgininkui ir teisėjui K. Lu-
košiui ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie renginio. 

Varžybų epizodus transliavo Šiaulių televizijos laida „ Labas 
iš Kelmės“. 

Vytautas Brakauskas 
Kelmės diabeto klubo  

„Diabetas ABC“ pirmininkas

Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti
Kiek prisimenu, ankstesniais metais renginio „Pabūkime kartu“ metu vykdavo ir sporto varžybos 
(teko dalyvauti akmenės ir Mažeikių rajonuose), bet nuo 2012 m. jos rengiamos atskirai. Šių varžybų 
organizatoriumi buvo rokiškėnas Vidmantas Pilibaitis. Kaip žinia, jos vyksta tame rajone, kuris laimi bočios 
žaidimą. Sporto varžybos jau keturis kartus vyko Rokiškyje, tris – Marijampolėje, vieną kartą Radviliškyje. 

sporto varžybų organizatoriai ir nugalėtojai
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Įspūdžiai iš stovyklos 
Plateliuose

Sveiki. Aš esu Karolina Ragainytė. Man 17 m., mokausi 12 
klasėje, gyvenu Žemaitijoje, Plungės mieste. Rugpjūčio 

24–29 dienomis buvau stovykloje Plateliuose pagal vaikų ir 
jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programą. Kamba-
riuose gyvenome po 2–3 žmones Aldonos Kondratavičienės 
sodyboje. Kambariai švarūs ir jaukūs. Sodybos šeimininkai rū-
pestingi, mieli, šilti žmonės, visada bendraudavo nuoširdžiai, 
maloniai, siūlydavo aplankyti jų sodą ir pasivaišinti obuoliais 
bei kriaušėmis. 

Mokėmės pažinti ligą, taisyklingai maitintis, laikantis mi-
tybos principų. Stovyklautojus sveiku ir gardžiu maistu le-
pino užkandinė „Plate lyn“. Galėjome tarpusavyje dalytis 
savo jausmais, dviračiais važinėjomės po Platelius, miško 
takais, pažintiniais takeliais, plaukiojome vandens dviračiais 
ir laiveliu katamaranu Platelių ežere, daug vaikščiojome  
pėstute. 

Aplankėme 15 metrų aukščio Siberijos apžvalgos bokš-
tą, nuo kurio galima grožėtis nuostabiu vaizdu, Raganos 
uosį Platelių dvaro parke, buvome Platelių lankytojų cen-
tre. Ten sužinojome Platelių ežero legendą. Aplankėme 
Medsėdžių kaime Litvakų atminimo sodą, kuriame yra apie 
50 kalvio, tautodailininko Artūro Platakio iškaltų metalinių  
obelų.

Vasaros poilsio stovykloje vyko diabetu sergančių vaikų ir 
jaunimo sveikatinimas ir anglų kalbos tobulinimas. Su anglų 
kalbos mokytoja kalbėjome apie vasaros atostogų įspūdžius 
anglų kalba. Mažiausiam stovyklos dalyviui – tik 7 metukai, 
todėl jam tai buvo tikras iššūkis. 

Man labai patiko vasaros poilsio stovykloje: nauji drau-
gai, nauji įspūdžiai, įsimintinos akimirkos. Tai poilsis kūnui ir 
sielai. Smagu buvo pakeisti aplinką ir mokytis anglų kalbos. 
Labai patiko vakarais su stovyklos draugais žaisti stalo žaidi-
mus, gurkšnojant kvapnią arbatą aptarti dienos įvykius ir da-
lytis patarimais, kaip kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje. Buvo 
labai malonu, kai užkandinės „Plate lyn“ savininkė Lina Lata-
kienė stovyklautojams išleistuvių proga paruošė vaišių stalą, 
palinkėjo sveikatos, gerų artėjančių mokslo metų.

Mes, stovyklautojai, nuoširdžiai dėkojame Plungės rajono 
savivaldybei, Aldonos Kondratavičienės sodybai, užkandinei 
„Plate lyn“, stovyklos vadovei Aldonai Danylienei už suteik-
tas galimybes augti ir tobulėti.

Karolina Ragainytė

Tūkstantis Ačiū  
klubo pirmininkei

Pakruojo diabeto klubo „Vita“ pirmininkei 
Adelei Dobilienei pasakyti vienąkart AČIŪ tikrai 
per maža. Šiai moteriai reikia dėkoti daugkart – 

už nuolatinį rūpestį, už dažnus telefono 
skambučius, kad paklaustų, kaip sveikata, ar 

viskas gerai, ar nieko netrūksta... 
Žemai lenkiuosi, linkėdama stiprybės, sveikatos 

Jums ir klubo nariams...

92 metų klubo narė Stanislava Janavičienė
Pakruojis 

litvakų atminimo sodas medsėdžių kaime
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Projekte numatytos socialinės reabilitacijos paslaugos 
bend  ru omenėje diabetu sergantiems neįgaliesiems ir 

jų šeimų nariams. Vykdomas dienos užimtumas, neįgalių-
jų meninių gebėjimų lavinimas, užimtumas amatų būrely-
je, saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas, pagalba neįgaliųjų 
šeimų nariams. Tačiau netikėtai prasidėjus COVID-19 epi-
demijai, nuo kovo vidurio veiklą teko pristabdyti. 

Nors karantinas buvo panaikintas, tačiau dalis klubo na-
rių nenori bendrauti, neateina į klubą, matyt, bijo. Dėl to 
sunku įgyvendinti suplanuotas projekto veiklas. Po truputį 
veikla vėl įsibėgėja. Amatų būrelyje gaminamos dirbtinės 
gėlės, renkami ir džiovinami vaistiniai augalai, dekoratyvi-
niuose rėmeliuose iš įvairių sėklų ir lapų klijuojami vaizdin-
gi kūriniai. Per susirinkimus jais apdovanojame jubiliatus, 
paskaitas skaitančius lektorius ar kitus svečius. 

Jeigu nieko nenutiks, pradėsime planuoti pažintines eks-
kursijas, aplankysime negalinčius atvykti klubo narius (o 
tokių turime nemažai!). Kai kurie jau paprašė, kad išbrauk-
tume juos iš klubo narių sąrašo. 

Apie 20 klubo narių dalyvauja socialinės reabilitacijos 
paslaugų projekte. Iš viso klube turime apie 75 narius, tarp 
kurių yra daug neįgaliųjų, tačiau jie dėl įvairių priežasčių 
neturi neįgaliojo pažymėjimo. 

Kad ir kaip klostytųsi situacija šalyje, tačiau mes neža-
dame nuleisti rankų – dirbsime toliau. 

Vytautas Brakauskas 
Kelmės diabeto klubo  

„Diabetas ABC“ pirmininkas

dirbsime toliau

amatų būrelio veikla

Šie metai, kaip ir ankstesni, prasidėjo 
nieko blogo nežadėdami. Kadangi sausio 
mėnesį pagal projektą veiklų nevykdėme, 
viską pradėjome nuo vasario. 

LAIKRAštIS 

2 0 2 1

2 0 2 1

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2021 metams!

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

Jums rei kia iš kirp ti čia pa teik tą pre nu me ra tos kvi tą, 
įra šy ti duo me nis, kam ir ko kiu ad re su už sa ko te laik-
rašt į, ir nu ne šus į pa što sky rių su mo kė ti. Pre nu merata 
2021 metams bus priimama nuo š. m. gruodžio mėn. 
1 d. iki 2021 m. sausio 28 d. 

lietuvos diabeto asociacija
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Bendradarbiaukite su 
LiOnS klubu savo mieste

Lietuvos LIONS klubų asocia-
cijos gubernatorė Daiva Grik-

šienė visiems klubams perdavė su 
LDA ir „Linus Medical“ pagalba 
gautus vaikų endokrinologų kon-
taktus, kad skirtingų miestų LIONS 
klubai, sužinoję apie vaikus, ku-
riems reikia pagalbos, galėtų pa-
sitarti su medikais ir įvertinti gali-
mybę paremti.

Diabetas yra viena iš 5 priori-
tetinių LIONS veiklos krypčių. Šie-
met LIONS organizacija, vienijanti 
1,4 mln. narių daugiau kaip 200 
šalių, visus narius kviečia diabe-
to prevencija ir švietimu užsiimti 
nuotoliniu būdu, virtualiai.

„Turėdama tokią gausybę sa-
vanorių visame pasaulyje, LIONS 
organizacija gali pagelbėti plačiai 
skleisti žinią apie diabeto preven-
cijos būtinybę, didinti visuomenės 
sąmoningumą, atkreipti dėmesį į 
sveiką gyvenseną, sutelktai dirbti 
su partnerių organizacijomis, to-
kiomis kaip LDA. LIONS klubai 
gali daug padėti prevencinėje vei-
kloje, nes mūsų nariai ateina pas žmones su labai kilniu tiks-
lu – žmonių gyvenimą padaryti kokybiškesnį, gražesnį, švie-
sesnį“, – sako D. Grikšienė.

LIONS sukūrė daug smulkių internetinių veiklų, kurioms 
skyrę po 3, 5 ar 7 minutes, žmonės prisideda prie diabeto pre-
vencijos ir švietimo. Tarptautiniu mastu LIONS išsikėlė tikslą iki 
lapkričio 14 dienos užfiksuoti mažiausiai 100 tūkst. minučių 
dėmesio diabeto veikloms visame pasaulyje.

Naudodami grotažymę #LionsFightDiabetes, LIONS ir LEO 
klubų nariai socialiniuose tinkluose dalijasi informacija ir nuo-
traukomis apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą ir kitus diabeto 
prevencijai svarbius veiksnius; atskleidžia asmenines istorijas, 
kaip jiems pavyksta suvaldyti ligą; skelbia apie su diabetu su-

sijusias vykdomas veiklas. LIONS 
parengtas internetinis klausimynas 
padeda kiekvienam įsivertinti rizi-
ką susirgti diabetu. 

LIONS paruošė idėjų sąrašą, 
kaip informuoti vietines bend-
ruomenes apie diabeto grėsmę ir 
prevenciją. Idėjos paprastos: už-
sakyti vietinei bibliotekai su dia-
betu susijusios literatūros ir perio-
dinių leidinių, pakviesti į mokyklą 
daug pasiekusį diabetu sergantį 
žmogų, kuris papasakotų apie 
sveikos gyvensenos svarbą ir gy-
venimą su šia liga; padėti diabetu 
sergantiems vaikams išvykti į spe-
cializuotą stovyk lą, aprūpinti sto-
vyklą reikiamomis priemonėmis; 
surengti sveiko maisto gaminimo 
šventę ir kt.

LIONS narių idėjų ir patir-
ties mainai vyksta specialiai su-
kurtoje „Facebook“ grupė-
je „LIONS kovoja su diabetu“  
( https://www.facebook.com/gro-
ups/lionsfightdiabetes).

Nuo 1925 m. LIONS uoliai vykdė pažadą Helen Keller ir 
visą šimtmetį stengėsi užkirsti kelią aklumui ir pagerinti milijo-
nų žmonių regėjimą visame pasaulyje. Dabar LIONS savo sa-
vanorius telkia kovai su grėsminga dia be to liga. 2018 m. kovo 
24 d. Tarptautinė LIONS organizacija ir Tarptautinė diabeto fe-
deracija pasirašė Susitarimo memorandumą, siekdamos sukurti 
bendrą aljansą kovai su diabetu, kad padėtų žmonėms išvengti 
šios ligos ir pagerintų sergančiųjų diabetu gyvenimo kokybę.

LDA narius kviečiame pasidalyti savo idėjomis apie galimas 
diabeto prevencijos akcijas nacionaliniu ar globalesniu mas-
tu, dėl kurių finansavimo Lietuvos LIONS klubų asociacija, su 
partneriais Lietuvos diabeto asociacija, gali kreiptis į tarptautinę 
LIONS organizaciją. Kontaktinis el. p. cs@lionsclubs.lt.

Lietuvos LiOnS klubų asociacija pakvietė visus 34 Lietuvoje veikiančius LiOnS 
klubus šį lapkritį susitikti su Lietuvos diabeto asociacijos (Lda) rajonų organizacijų 
atstovais, įsigilinti į diabeto problemas ir prevencijos priemones bei pasikalbėti 
apie galimus bendrus projektus, veiklas ar iniciatyvas kiekviename mieste.

lions gubernatorė daiva Grikšienė
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Panevėžio diabeto draugija „Viltis“ 
šventė garbingą narės jubiliejų

taisijos lazdynienės 90-metis

Su Taisija įdomu pabendrauti, pasiklausyti jos prisimini-
mų ir išklausti jos ilgaamžiškumo recepto. Taisija abejoja, 

kad genai kažin ar padėjo sulaukti tokio garbingo amžiaus. 
Tačiau pati labai rūpinasi savo sveikata, jai labai padeda vais-
tinės žolelės. 

Natūralia medicina moteris domisi visą gyvenimą. Ji pa-
taria visiems kuo mažiau važinėti mašina, jeigu tik įmanoma 
vaikščioti visur pėstute. Kojas Taisijai skauda labai, bet vis tiek 
stengiasi, kiek gali judėti ir vaikščioti – tai sveikatos pagrindas. 
Ir mažiau valgyti, nes maistas apsunkina organizmą. Ypač at-
sisakyti kepto maisto, kad ir koks jis būtų skanus. 

Anot jubiliatės, visos ligos – dėl streso ir nerimo. O jeigu 
jau sunegalavome – gali padėti didžiuliai gamtos lobiai. Iš 
šios savo bendrijos narės se-
miamės išminties ir žinių apie 
tuos gamtos lobius. Džiaugia-
mės, kad šalia turime tokią 
puikią liaudies medicinos ži-
novę. Kad šia patirtimi galėtų 
pasinaudoti daugiau žmonių, 
deimantinių vestuvių proga 
Taisijos dukros, kuri viena 
yra gydytoja ginekologė, o 
kita rašo knygas ir straipsnius, 
surinko visą mamos išmintį ir 
sudėjo į knygą „Mano mamos 
sveikatos knygelė“, kurios jau 
pasirodė keturi leidimai.

Tai kur slypi Taisijos il-
gaamžiškumo paslaptis? Pir-
miausia, darnioje šeimoje. Su 
vyru Vytautu Lazdynu pora ką 
tik atšventė palaimintąsias – 
70-ąsias – vestuvių metines. 
Per gyvenimą žengia petys 
petin. Kaip sako jubiliatė: 
„Svarbiausia pagarba vienas 
kitam, rūpinimasis ir atlaidu-

mas, o kai kada reikia tiesiog ko nors nepamatyti ir neišgirsti.“ 
Puikios dukros, šaunūs anūkai, sveikatėlė dar laiko. Ko dau-
giau reikia sulaukus tiek metų? Apsupti artimųjų meilės Laz-
dynai mėgaujasi gyvenimo saulėlydžiu.

Šio išskirtinio 90 metų jubiliejaus proga Panevėžio diabe-
to draugijos „Viltis“ nariai ir pirmininkė Danguolė Kuodienė 
Taisiją pasveikino pačiais nuoširdžiausiais žodžiais, paruošė 
vaišes ir padovanojo pačių bendrijos moterų rankomis nu-
pieštą ir įrėmintą paveikslą ant šilko. Linkime ilgiausių metų 
ir tikimės, kad šimtmetį švęsime kartu.

Danguolė Kuodienė 
Panevėžio diabeto draugijos  

„Viltis“ pirmininkė

Rugsėjo 29 dieną Panevėžio diabeto bendrijos narė Taisija Lazdynienė 
šventė 90-ties metų jubiliejų. iš pažiūros jai tiek metų ir neduosi. Tiesi ir 
išsaugojusi švytinčias akis. Visada pasitempusi, visada linksma, visada 
pasirengusi padėti ir patarti, nes yra garsi žolininkė, dar visus mus dažnai 
apdalina ir pačios rinktomis vaistažolėmis. 
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Per visą šį 100 metų laikotarpį žengtas didžiulis pažangos 
žingsnis farmacijos mokslų, biomedicinos ir technologi-

jų valdymo srityse, dėl kurių šiandien galime gydyti žmones, 
sergančius diabetu, ir leisti jiems gyventi normalų gyvenimą. 
Šiame straipsnyje bus apžvelgta diabeto ligos ir gydymo evo-
liucija, taip pat tai, kas mūsų laukia ateityje, kalbant apie nau-
jus gydymo iššūkius.

Pirmieji istoriniai šaltiniai apie cukrinį diabetą ir jo gydymą 
siekia Senovės Egiptą, kai prieš 3500 metų rastuose senovės 
egiptiečių papiruso šaltiniuose aprašoma liga, kuriai būdingas 
svorio kritimas, didelis troškulys, dažnas šlapinimasis saldžiu 
šlapimu. Egipto faraono „ekspertai“ nurodo receptą, skirtą dia-
betui gydyti: mišinys iš „paukščių tvenkinio vandens“, šeiva-
medžio uogų, pluoštinių augalų, pieno, alaus, agurkų žiedų 
ir žalių, nesunokusių datulių. Jau senovės ajurvedos tekstuose 
rašoma apie diabetą, kuris įvardintas kaip „Prameha“, mini-
ma, kad šis susirgimas būna dvejopas (kas atitinka šiandienos 
supratimą apie I ir II diabeto tipą) – jaunų, lieknų žmonių liga 
ir vyresnių, nutukusių. Tačiau iki tol, kas tai per liga, nebuvo 
žinoma.

Tik 1675 m. T. Vilo stebėjimai ir po 100 metų – 1776 m. – 
M. Obsono eksperimentai leido galutinai patvirtinti, kas tai 
per liga, kad jai būdinga saldus, cukringas kraujas ir šlapimas. 
Tačiau iki pat 1920 m. nebuvo jokio efektyvaus diabeto gydy-
mo, ir liga buvo mirtina. Gydyti buvo rekomenduojama mais-
to kalorijas ribojant iki 450 kcal per dieną, tačiau sergantieji 
diabetu taip gydydamiesi išgyvendavo metus ar dvejus. Kitas 
gydymo būdas – opiumas („aguonų sirupas“), kuris du šimt-
mečius buvo rašomas laisva ranka diabetui gydyti.

Svarbiausia diabeto gydymo istorijos pradžia yra susijusi su 
1921–1922 m. Toronto universiteto mokslininkų F. Bantingo, 
Besto ir Kolingso atradimu. Jiems pavyko atrasti ir pagaminti 
insuliną. Gydymas insulinu nuo to laiko išgelbėjo ir pailgino 
daugelio žmonių gyvenimą, ypač sergančiųjų I tipo diabetu.

Vėliau kasmet žinios apie diabetą vis gerėjo, ir klinicistai 
išmoko atskirti I tipą, kuriam būdingas visiškas insulino trūku-
mas, nuo II tipo diabeto, kai kasoje insulino gamyba išlikusi, 
bet veikimas audiniuose yra sutrikęs. Tačiau vis dar pagrindinis 
ir vienintelis gydymo metodas buvo insulinas. Daugybę metų 
jaučio ar kiaulės kasa buvo pagrindinis insulino išskyrimo šal-
tinis. Ir tik nuo 1980 m. žmogaus insulinas tapo prieinamas, 

nes pirmą kartą dėl rekombinantinės DNR technologijos pa-
gamintas kaip komercinis produktas.

1950 m. pirmą kartą pagamintas geriamasis, cukraus kie-
kį mažinantis vaistas – sulfanilkarbamidas, skirtas II tipo dia-
betu sergantiesiems gydyti. Šie vaistai stimuliuoja kasą išskirti 
daugiau insulino, taip padeda palaikyti sutrikusią cukraus ir 
insulino balansą. Nuo sulfanilkarbamidų atradimo pradžios 

Diabeto gydymo evoliucija
Sunku patikėti, bet beveik prieš 100 metų diabeto diagnozė reiškė mirtį. nuo to laiko, 
kai 1921 m. buvo atrastas insulinas, mirtingumas sumažėjo, tačiau žmonės kentėjo nuo 
diabeto komplikacijų, kurios, blogai kontroliuojant glikemiją, greitai privesdavo prie 
aklumo, inkstų nepakankamumo, galūnių amputacijų ar širdies infarktų. Bėgant laikui, 
pagrindinis diabeto gydymo tikslas „išlaikyti pacientą gyvą“ taip pat keitėsi į daugialypį 
požiūrį „apsaugoti nuo diabeto komplikacijų“, „gyventi normalų, visavertį gyvenimą“.

Frederickas bantingas (nuotraukoje) kartu su Charlesu best'u 
1921 metais, eksperimentuodami su šunimis, nustatė insulino 
poveikį diabeto gydymui
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ir prasidėjo II tipo diabeto gydymo pradžios istorija. Nes anks-
čiau, iki 1950 m., II tipo diabeto gydymo tiesiog nebuvo, todėl 
sergantiesiems reikėjo irgi leistis insuliną, viliantis, kad jų ląs-
telės pasisavins insulino tiek, kiek reikia, ir taip pagydys. Sul-
fanilkarbamidai yra iki šiol skiriami II tipo diabetui gydyti kaip 
antraeiliai vaistai kartu su metforminu.

Metforminas – dar vienas II tipo diabetui gydyti skirtas geria-
masis vaistas, pirmą kartą pristatytas1959 m., tačiau iki  1990-ųjų 
metų Jungtinės Amerikos Valstijos jo nepripažino. Šiandien tai 
plačiausiai visame pasaulyje vartojamas antidiabetinis geriama-
sis vaistas, skirtas II tipo diabetui gydyti. Metformino veikimo 
mechanizmas yra daugiaveiksnis, iki galo neišaiškintas. Žino-
ma, kad jis mažina papildomos gliukozės iš kepenų gamybą, 
gerina insulino jautrumą, net silpnai didina nuo insulino pri-
klausomos glikemijos reguliavimo mechanizmą.

Per paskutinius tris dešimtmečius atrasta daugybė naujų 
vaistų, skirtų II tipo diabetui gydyti: tiazolidinedionai – mažina 
insulino atsparumą, priežastį, dėl kurios atsiranda II tipo dia-
betas. Kita grupė – GLP-1 analogai. Jie gerina nuo maisto pri-
klausomą insulino sekreciją, pasižymi ir apsauginiu nuo širdies 
kraujagyslių ligų poveikiu, taip pat inkstus apsaugančiu povei-
kiu ir turi svorį mažinantį efektą. DPP4 inhibitoriai didina vidi-
nį likusį GLP-1 kiekį. Nuo 2015 m. atrasta nauja vaistų grupė 
SGLT2 inhibitoriai. Jie didina gliukozės išskyrimą su šlapimu, 
taip pat pasižymi ir apsauginiu širdies ir kraujagyslių ligų bei 
inkstų poveikiu. 

Insulino rinkoje taip pat atsirado naujų, pažangių insulinų. 
Pradėti gaminti sintetiniai insulinų analogai, pasižymintis grei-
tesniu ir ilgesniu poveikiu nei žmogaus insulinai. Ilgo veikimo 
insulinai turi pailgintą veikimą, o tai suteikia stabilią glikemi-
jos kontrolę, mažina glikemijos svyravimus su maža hipogli-
kemijos rizika. Šiuolaikiniam gydymui yra skirti ir ultragreito 
veikimo insulinai, kurie pasižymi labai greita veikimo pradžia, 
todėl nebereikia leisti insulino 10–15 minučių prieš valgį. Pas-
kutiniais metais atliekami tyrimai su inhaliuojamu insulinu, 
kartą per savaitę švirkščiamu insulinu.

Kitas ne mažiau svarbus protrūkis gydant diabetą – glike-
mijos savikontrolės technologijos. Vienas lašelis kraujo ant di-
agnostinės juostelės, sujungtos su skaitmeniniu matuokliu, ir 
po kelių sekundžių parodomas esamas cukraus kiekis kraujy-
je. Ieškoma ir alternatyvių testavimo vietų – oda, ašaros ir pan. 
Šiandien yra sukurti išmanieji gliukozės matuokliai, sujungti su 
telefono SIM kortele, kurie išmatuotą realiu laiku cukraus kiekio 
rodmenį iškart perduoda slaugytojai ar paslaugos turėtojui. Taip 
galima iš karto koreguoti gydymą ar pateikti rekomendacijų.

1970 m. pabaigoje buvo sukurta insulino pompa, siekiant 
atkartoti fiziologinę kūno kasos insulino gamybą. Naudojant 
pompą nepertraukiamai yra tiekiamas insulinas per kaniulę 
(plastikinį vamzdelį), kuri sujungta su maža adatėle, įvesta po 
oda. Naujos kartos insulino pompos yra labai lengvos, kom-
paktiškos ir gali tilpti į rankinę ar būti pritvirtinta prie pilvo. 
Daugelis insulino pompų yra sujungtos su nuolatiniu gliukozės 
matavimo prietaisu, vadinamu jutikliu, todėl gali automatiškai 
pagal išmatuotą gliukozės kiekį kraujyje reguliuoti pompos tie-
kiamą insulino kiekį.

Dar viena diabeto gydymo naujovė – kasos transplantacija, 
kuri iš esmės gali visiškai išgydyti nuo diabeto, tačiau dėl po-
ope racinių komplikacijų rizikos ir ilgametės imunosupresijos 
šis gydymo metodas nėra plačiai taikomas. Dažnai transplan-
tuojama kasa kartu su inkstais (kaip kompleksas). Lietuvoje to-
kių operacijų jau atlikta daugiau nei 20. Kitas objekto laukas – 
kasos salelių transplantacija, kai persodinama ne visa kasa, 
o tik ląstelės, atsakingos už insulino gamybą. Pati procedūra 
mažiau traumuojanti ir nesudėtinga, tačiau kol kas yra ribo-
janti kliūtis – sunku išlaikyti gyvybingas insuliną gaminančias 
ląsteles tol, kol jos bus perkeltos į pažeistą kasą.

Daugelio diabeto komplikacijų galima išvengti sureguliavus 
glikemijos kiekį dieta, fiziniu aktyvumu ir vaistais. Normalus 
arterinis kraujo spaudimas ir cholesterolio kiekis taip pat svar-
būs. Naujos kartos insulinai, peroraliniai vaistai, pasižymintys 
ir komplikacijų apsauginiu poveikiu, technologijų pažanga ir 
susieti aparatai tarpusavyje leidžia pasiekti gerą diabeto kont-
rolę. Transplantacijos galimybės leidžia išgydyti nuo diabeto. 
Taigi, ateities gydymo tikslas – individualizuotas, nuskaitant 
kiekvieno žmogaus genomą, įvertinti jo riziką susirgti diabe-
tu ir atitinkamai koreguoti rizikos veiksnius, kad būtų išveng-
ta diabeto ligos. Tokia technologija leis pritaikyti atitinkamą 
individualizuotą gydymą pagal genomą. Genų terapija kartu 
su insulino ar leptino (kuris reguliuoja apetitą) molekulėmis 
greitai taps realybe. 

Deja, vis dar yra didelis skirtumas tarp turimų galimybių 
ir idealių diabeto priežiūros tikslų, kuriuos pasiekti nėra taip 
paprasta. Todėl nuolatinė ir dažna glikemijos savikontrolė yra 
pats svarbiausias dalykas, leidžiantis laiku pastebėti, laiku ko-
reguoti ar (ir) kreiptis į sveikatos specialistą. Daugeliui pacien-
tų rekomenduotini glikemijos tikslai: glikuotas hemoglobinas 
HbA1c < 7,0 proc., rytinė glikemija – iki 7,0 mmol/l, glike-
mija 2 valandos po valgio – mažiau nei 8,5 mmol/l. Šiandien 
diabeto gydymo medikamentų įvairovė leidžia individualiai 
parinkti diabeto gydymą kiekvienam, o tai padeda pasiekti 
glikemijos kontrolės tikslų ir gerai jaustis. Jei turite klausimų, 
visada pasitarkite su savo gydytoju.

Diana Šimonienė,  
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Kauno klinikų Endokrinologijos klinika

Rėmėjas: UAB „Novo Nordisk Pharma“
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– Pavasarį jaučiamės labiau pavargę, sunkiau koncen-
truoti dėmesį, esame nervingesni. Kas sukelia tokią savijautą?

– Dažniausiai sezoninius savijautos pokyčius pavasarį su-
kelia nepilnavertė mityba, mažesnis fizinis aktyvumas, saulės 
stoka, didesnė aplinkos drėgmė žiemos mėnesiais. Europoje 
maisto sezoniškumo kokybinė tendencija yra ta, kad žiemos 
mėnesiais suvartojama daugiau kaloringo maisto. 

– Įtemptas gyvenimo tempas ir nuovargis blogina savi-
jautą, dažnam atrodo, kad užteks savaitgalį išsimiegoti, bet 
ar to pakanka?

– Be abejo, miegas mums yra gyvybiškai svarbus. Tai yra 
vienas iš pagrindinių fiziologinių organizmo poreikių. Įrody-
ta, kad jis pagerina atmintį, reguliuoja metabolinius procesus, 
pašalina protinį nuovargį. Miegant smegenys tarsi įsikrauna, 
pašalina per dieną susikaupusias toksines medžiagas. Tačiau 
ne visais atvejais užtenka gerai išsimiegoti. Olandų mokslinin-
kų grupė, atlikusi sisteminę mokslinių darbų analizę, nustatė, 
kad iš 20 svarbiausių mikroelementų tarp vyresnių (apie 65 m.) 
asmenų labiausiai trūko vitamino D, tiamino (B1), riboflavino 
(B2), Ca, Mg ir Se. 

– Kokių organizmo pokyčių gali atsirasti dėl streso?

– Moksliniai tyrimai atskleidė, kad aukštas ilgalaikio streso 
lygis gali neigiamai veikti tiek psichinę, tiek fizinę sveikatą. 
Jis yra siejamas su daugelio ligų atsiradimu, tokių kaip autoi-
muninės ligos, migrena, nutukimas, raumenų įtampa ir nu-
garos skausmai, aukštas cholesterolio kiekis kraujyje, išemi-
nė širdies liga, arterinė hipertenzija, metabolinis sindromas, 
infarktas, opaligė. 

– Kuo nervų sistemai svarbus tiaminas?

– Tiaminas – mokslo literatūroje vadinamas antineuriti-
niu vitaminu, pabrėžiant jo svarbą nervų sistemai ir gyvybei. 
B1 yra labai svarbus angliavandenių apykaitai, daugeliui kitų 
organizmo reakcijų, kurių metu gaminama energija. Vitamino 
B1 reikia neuromediatoriaus acetilcholino sintezei, todėl jis 
svarbus perduodant nervinį impulsą. Acetilcholinas yra vie-
nas iš svarbiausių atminties neuromediatorių.

– Ar užtenka tiamino tiek, kiek gauname su maistu, kad 
pajustume teigiamą įtaką nervų sistemai?

– Su maistu gaunamo tiamino turi užtekti tada, aki mityba 
subalansuota, nėra gretutinių ligų, nevartojama vaistų. Reko-

menduojama tiamino paros dozė – 1,5–2 mg. Daugiausiai vi-
tamino B1 yra augaliniuose produktuose, pvz., rupaus malimo 
duonoje, pupose, žirniuose. Iš gyvūninių produktų svarbesni 
yra kiauliena, kepenys ir kiaušiniai. 

Turimomis mokslo žiniomis, aktyvi tiamino rezorbcija 
yra pati svarbiausia. Todėl vandenyje tirpių tiamino vaistinių 
preparatų pasisavinimas gali būti nepakankamas. Siekiant to 
išvengti, 1950 m. buvo susintetinta nauja riebaluose tirpstan-
čių, pasyviai žarnyne rezorbuojamų tiamino vaistinių prepa-
ratų karta. Jiems priklauso fursultiaminas, sulbutiaminas, ben-
fotiaminas. Benfotiamino galima įsigyti Lietuvos vaistinėse be  
recepto.

– Kaip suprasti, ar organizme trūksta tiamino?

– Tiamino koncentracija kraujyje yra nepatikimas rodi-
klis, todėl tiamino stoką galima įtarti tik pagal požymius ir 
simptomus. 

Ankstyvieji tiamino stokos simptomai yra būdingi daugeliui 
kitų ligų: apetito stoka, nuovargis, dirglumas, raumenų mėšlun-
giai. Vėlyvieji tiamino stokos simptomai vadinami beriberio 
liga, jie dažniausiai grėsmingi gyvybei: širdies ir kraujagyslių 
sistemos (širdies nepakankamumas); metaboliniai (nepaaiš-
kinama metabolinė acidozė kraujyje); neurologiniai (orienta-
cijos, dėmesio koncentracijos sutrikimai, apatija, sumišimas, 
akių judesių sutrikimai, nevienodi vyzdžiai, regėjimo aštru-
mo susilpnėjimas, eisenos ir koordinacijos sutrikimai, ūžimas 
ausy se, nevalingi judesiai). Šiuo atveju gydant reikalingos ypač 
didelės tiamino dozės – iki 1500 mg per parą.

– Kuriems žmonėms reikalingas didesnis vitamino B1  kiekis?

– Vitamino B1 paros dozė turi būti didesnė, jei vartojama 
daugiau angliavandenių, daug termiškai apdoroto ir rafinuo-
to maisto, nutukimo, nėštumo, žindymo, karščiavimo, lėtinių 
infekcijų, traumų, hipertireozės atvejais. Tiamino preparatai 
ypač reikalingi, sergant cukriniu diabetu. Kavoje ir arbatoje yra 
medžiagų, skaidančių tiaminą. Piktnaudžiaujantys alkoholiu 
yra dažna B1 stygiaus rizikos grupė. Poreikis gali išaugti varto-
jant kai kuriuos medikamentus, pvz.: antibiotikus, diuretikus, 
dekstrozės tirpalus. Didesnis vitamino B1 kiekis reikalingas 
vyresnio amžiaus, netekusiems daug svorio ar lėtiniu gastritu 
arba Krono liga sergantiems asmenims, taip pat po skrandžio 
mažinimo operacijų.

Streso, įtempto gyvenimo būdo 
įtaka organizmui ir kaip jos išvengti

atsako gydytoja neurologė dr. Kristina Laučkaitė

V i t a m i n o  B 1  ( t i a m i n o )  n a u d a







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. 

MAT-LT-2000076 -1.0  I  Parengimo data: 2020 m. liepos mėn.



Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, V. Bulikaitė, dr. E. M. Jakimavičienė, O. R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė, dr. A.   Norkus, 
dr. R.  Ostrauskas, dr. A. Rimkutė, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, B. Vilutienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Laikraščio steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Laikraštis išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 2000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8~5) 262 07 83.
Spausdino AB „Spauda“, Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius.Vyr. redaktorė Vida Augustinienė

Lietuvos diabeto asociacija

Sv
ei

ki
na

m
e! Te niekad neapleis energija sparnuota.

Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis. 

Tomas Budrys – 65 
Vytautas Kaziela – 65 
Biruta Ostrauskienė – 65  

Irena Jankauskienė – 60 
Olga Ramenskaja – 50 


