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Lietuvoje sergančiųjų cukriniu diabetu yra daugiau 
nei 110 tūkst. Gydytojų teigimu, dar tiek pat gyventojų 
gali ir nežinoti apie savo ligą. Šiemet minimos 
100-osios insulino atradimo metinės, per šį laiką 
diabeto gydymas gerokai patobulėjo, žmonės su šia 
liga gali gyventi visavertį gyvenimą – tai nebėra mirties 
nuosprendis, kaip būdavo anuomet. Sergančiųjų 
daugėja, bet ir inovacijos šios ligos gydymo procese 
neatsilieka. Apie tai, kur esame šiandien, kalbamės 
su Lietuvos endokrinologų draugijos prezidente, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos 
akademijos Endokrinologijos klinikos gydytoja 
endokrinologe, profesore Birute Žilaitiene.

Šiemet minime 100-ąsias insulino atradimo metines. 
 Papasakokite, nuo ko viskas prasidėjo ir kur esame šian-
dien bei kur einame?  

Insulino paieška prasidėjo dar XIX a. pabaigoje, kai 
mokslininkai suprato, kad organas kasa atsakinga už 
nežinomą hormoną, reguliuojantį cukraus kiekį kraujyje, 
ir, jeigu pavyzdžiui šuniui ją pašalinsi, – jis susirgs  
diabetu. 

Vėliau bandymai vyko ir su žmonėmis. Cukriniu diabetu 
sergantiems pacientams buvo pabandyta sušvirkšti insuliną, 

išgautą iš veršelio kasos – rezultatai buvo teigiami. Lygiai prieš 
šimtą metų, 1921 m., mokslininkams Frederickui Bantingui, 
Charlesui Bestui su Johnu Macleodu ir Jamesu Collipu pavyko 
sėkmingai išgauti insuliną iš gyvūnų ir nustatyti teigiamą jo 
poveikį žmonėms, sergantiems diabetu. Masinė insulino 
gamyba prasidėjo 1923 m. – tais pačiais metais mokslininkai 
sulaukė ir Nobelio premijos už savo atradimą. Taigi, nuo iš 
kiaulių ir jaučių kasos išskiriamo, nepatogaus naudoti insulino 
atėjome iki šiuolaikinių insulino analogų, patogių injektorių 
bei insulino pompų. 

metų nuo  
insulino atradimo:100

daugėjant sergančiųjų diabetu, tobulėja ir gydymas
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Šiuo metu pacientus gydome minėtais insulino analogais – 
tai šiuolaikinė insulino preparatų grupė, sukurta žmogaus 
insulino baltyme pakeitus vieną iš trijų amino rūgščių. 
Insulino analogų veikimas tapo panašesnis į sveikų žmonių 
insulino veikimą, sumažėjo hipoglikemijos rizika, atsirado 
galimybė taikyti lankstesnį gydymo režimą. Cukrinis diabetas, 
priklausomai nuo jo tipo, taip pat gali būti gydomas ir kitais 
vaistais nuo diabeto.

Ne visais atvejais diabetu sergantiems žmonėms yra bū-
tinas gydymas insulinu. Kada reikia insulino, kuomet būti-
nos tabletės, o kada pakanka ir gyvenimo būdo pokyčių?

Gydymas insulinu gali būti skiriamas sergantiesiems tiek 
I tipo, tiek II tipo diabetu. Pirmuoju atveju jis yra būtinas, 
nes pa cien to kasa visiškai nustoja gaminti insuliną, kuris yra 
svarbus maisto įsisavinimui, energijai ir gyvybei. Dažniausia 
I tipo cukrinio diabeto priežastis – autoimuninis procesas, 
nukreiptas prieš kasos beta ląsteles, gaminančias insuliną. 
II tipo diabetu įprastai susergama vyresniame amžiuje, ligos 
priežastys siejamos su genetiniais pakitimais, lemiančiais at
sparumą insulinui. Tačiau ne mažiau svarbūs veiksniai, didi
nantys II tipo cuk rinio diabeto išsivystymo riziką, yra  mažas 
fizinis aktyvumas ir netinkami mitybos, gyvenimo įpročiai. 
Organizmo  ląstelės tampa atsparios insulino poveikiui arba 
kasa jau nepagamina tiek insulino, kad patenkintų organiz
mo poreikius. II tipo diabetas iš pradžių gydomas geriamai
siais vaistais, ligai progresuojant ir nepavykstant pasiekti 
geros glikemijos kontrolės – tabletėmis, prireikia leidžiamų 
vaistų ir insulino injekcijų. Kiekvienam pacientui tinkamą 
insulino dozę parenka gydytojas, atsižvelgdamas į bendrą jo 
sveikatos būklę, glikemiją ir hipoglikemijos pavojų. Tinkamai 
vartojant gydytojo paskirtus vaistus ir skiriant daug dėmesio 
subalansuotai mitybai bei fiziniam aktyvumui, dažniausiai 
pavyksta sėkmingai kontroliuoti ligą, išvengti galimų komp
likacijų bei sulėtinti jų eigą. Deja, vis dar pasitaiko, kai net 
išgirdę diabeto diagnozę žmonės nesuvokia realios grėsmės 
ir nekeičia savo gyvensenos. 

Diabetu susirgę žmonės dažnai ypač baiminasi insulino. 
Kaip manote, kodėl vyrauja toks nusistatymas?

Pacientams dažnai tenka kartoti, kad insulinas yra ne 
nuosprendis, o gyvybes gelbstintis vaistas. Tai ypač svarbu 
sergant I tipo diabetu, kai būtent dėl insulino šie žmonės ne 
tik išgyvena, bet ir gali gyventi visavertį gyvenimą – kurti 
šeimas, siekti karjeros. Sergantiesiems II tipo diabetu insulinas 
taip pat yra vienas iš svarbių gydymo etapų. Išgirdus II tipo 
diabeto diagnozę dar nereiškia, kad visą likusį gyvenimą teks 
leistis insuliną, nes išties gerų rezultatų duoda subalansuota 
mityba, fizinis aktyvumas, gydymas geriamais ir leidžiamais ne 
insulino tipo vaistais. Tačiau būtina nepamiršti, kad diabetas 
yra progresuojanti liga, tad ilgainiui gali būti keičiami paskirti 
vaistai ar didinamos jų dozės. Kitas aspektas – žinia, kad 
reikės vartoti injekcinius vaistus, ypač insuliną, pacientams 
sukelia daug klausimų. Jie baiminasi dėl to, ar pavyks 

patiems tinkamai susileisti vaistus, kaip tai daryti paskirtu 
grafiku, gerai dozuoti, ar injekcijos bus skausmingos, ar jos 
gali sukelti įvairių komplikacijų. Nereikia dėl to nerimauti, 
nes su šiuolaikinių technologijų pagalba insulino vartojimas 
tapo patogus, adatos yra labai plonos – vos 4 mm, 6 mm 
arba 8 mm ilgio, todėl ir dūrio beveik nejuntama. Apie tai, 
kokio ilgio adata pacientui yra tinkamiausia, paaiškinti gali 
gydytojas endokrinologas ar slaugytojas diabetologas. 

Kaip apibūdintumėte specialistų vaidmenį ir svarbą kas-
dien su diabetu kovojančių žmonių gyvenime? 

Diagnozavus diabetą, gyvenimas juo susirgusiesiems iš 
tiesų apsiverčia aukštyn kojomis, tačiau dauguma pacientų 
yra motyvuoti gyventi kuo sveikiau ir pilnavertiškiau, mokosi 
sveikos mitybos principų, stengiasi  būti fiziškai aktyvūs, tin
kamai vartoti vaistus ar leistis injekcijas. Pats pacientas turi 
domėtis savo liga bei gydymo galimybėmis – nuo to gyve
nimo kokybė bus tik geresnė. Pavyzdžiui, dažnai sergantie
siems II tipo diabetu gydymas insulinu yra atidėliojamas bai
minantis, kad pačiam žmogui neužteks žinių, bus sudėtinga 
pačiam atlikti injekcijas, pasirinkti tinkamą insulino dozę ir 
panašiai. Dėl atidėliojimo cukraus kiekio kraujyje kontrolė 
blogėja ir gali vystytis diabeto komplikacijos: inkstų, akių, 
nervų sistemos, širdies, smegenų ir kojų kraujagyslių pažei
dimai, lytinės funkcijos sutrikimai bei depresija. Tačiau tam 
ir yra specialistai, galintys parinkti konkrečiam žmogui tin
kamą insuliną, diabeto mokytojai – padėti išmokti tinkamai 
jį naudoti. Svarbu pasinaudoti šiomis galimybėmis. Diabetu 
sergantį žmogų supa visa komanda – endokrinologai, slau
gytojai diabetologai, šeimos gydytojai ir diabeto mokytojai. 
Tereikia jais pasikliauti ir dirbti išvien, dėl savęs, dėl savo ar
timųjų. Negana to, sergant diabetu be gliukozės reikia stebėti 
ir daugelį kitų rodiklių. Nuolatos reikia matuotis kraujospūdį, 
svertis, išsitirti kraujo riebalų kiekį, šlapimą dėl inkstų funk
cijos, pasitikrinti akių dugną, dantų ir burnos ert mės būklę, 
rūpintis pėdomis bei nuolat apžiūrėti odos būklę injekcijų 
vietoje. Sergantysis negali būti paliktas vienas – tam ir rei
kalinga specialistų komanda, kuri jį palaikytų. 

Šiais metais, minint 100 metų insulino išradimą, 
farmacijos kompanija „Sanofi Lietuva“ pradeda vykdyti 
edukacinę kampaniją „Mūsų tai nestabdo“, kurios tikslas – 
parodyti, kad cukrinis diabetas nesustabdo gyvenimo – nei 
jaunų, nei vyresnio amžiaus žmonių. Kampanija siekiama 
paskatinti diabetu sergančius žmones neišsižadėti savo 
kasdienių veiklų: keliauti be didesnių rūpesčių, užsiimti 
mėgstama veikla, neribojant fantazijos, siekti savo svajonių ir 
naudotis galimybėmis, sušvelninant ligos poveikį. Iniciatyva 
taip pat siekiama paskatinti visuomenę priimti ir suprasti 
asmenis, sergančius diabetu, kaip lygiaverčius, neklijuoti 
jiems etikečių. 

Straipsnį remia UAB „SanofiAventis Lietuva“
MATLT21000221.0 / Teksto parengimo data: 2021 m. sausio mėn. 
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Vi da Au gus ti nie nė 
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė

Dabar retai kada su draugais susitinkam arba iš viso 
nesusitinkam, elektroniniu paštu nusiunčiam trumpą, 
sausą lyg pernykštį klevo lapą žinutę, palikdami kiek
vieno vaizduotei įvairiausius potyrius ir nuotaikas. Tai 
tartum koks slaptažodis ar šaukinys su atsakymu, kad 
esam gyvi, sveiki ir mums viskas gerai. 

Kiti labiau mėgsta paskambinti telefonu, sako, elek
troninis paštas yra toks bedvasis ir nežmoniškas bend
ravimo būdas. Tokių – daugiausia. Kiti gi reikalauja ra
šyti elektroninį laišką ir įsako nelandžioti su telefono 
skambučiais, netrikdyti, nes baisiai nemėgsta telefonų, 
tiesiog jų nekenčia, nes per gyvenimą pakankamai jais 
atsikalbėjo. Internetas išvadavo nuvargusias sielas ir pa
dovanojo tylos erdvę. Na, tai jau priklauso nuo žmogaus 
būdo ar charakterio. 

Mano viena pažįstama, su kuria kartais kokį šeštadie
nį ar sekmadienį patraukiam Neries pakrante, nes nei 
viena, nei kita nemėgstam vaikščioti vienos. Visai ne 
dėl kompanijos, o tiesiog tas vaikščiojimas tampa labai 
neįdomus. Taigi, jeigu nebūtume ėjusios kartu, nebūtų 
ji manęs nustebinusi. Ji pasakė:

– Mes gyvename centrifugoje.

– Kodėl taip sakai? – klausiu.
– Argi nejauti? Įsiklausyk į save.
– Kad ką nors savyje išgirsčiau, turėčiau būti tyloje ir 

nesikalbėti su tavimi.
– Maždaug atspėjai. Mūsų gyvenimo tempas ir yra 

toji centrifuga, kurios išcentrinė jėga išsunkia iš mūsų 
gražias mintis, naujus, dar nevartotus žodžius, mes lyg 
sumaitotos mašinos greitkelyje. Mūsų gyvenimas ir sa
vastis iškreipta, sulamdyta. Mes nežinom, kas esam, kur 
einam, ką sugebam ir galim.

– Man net nejauku pasidarė, – nutraukiau pasivaikš
čiojimų bendrininkę, – manau, kad truputį perdedi, nors 
gal ir visiškai tau pritariu, bet tik iš tolo. Žiūrėk, dabar 
karantinas, tavo minėtoji centrifuga lyg ir nesisuka.

– Dabar dar blogiau, – atitaria ji. – Žmonės nuo vie
natvės ir uždarumo eina iš proto, išcentrinė jėga nuslo
po ir nespaudžia vieno prie kito. Žmones purto drebu
lys, jiems šalta.

– Hm... Jei jau taip kalbam, tai man panašu į antrąjį 
termodinamikos dėsnį.

– Nagi, rutuliok savo mintį,  – pagyvėja Neries pa
krančių bendrakeleivė.

– Viskas labai paprasta. Pavyzdžiui, tau šalta, suša
lai, o aš dar ne visai sušalau. Jei imsiu tavo rankas šildy
ti savosiomis, maniškės irgi atšals, mūsų šiltos energijos 
likučiai kaipmat išnyks, na, beveik išnyks, nes mudviem 
nešviečia ir nešildo saulė. Susidariusi mudviejų uždara 
sistema neatneš jokių pokyčių. Bet tai negali egzistuo
ti amžinai. 

– Šaunuolė, – giria mane kaimynė, nes pasirodo, ji iš 
tik rųjų yra mano kaimynė, iki šiol nežinojau, kol karan
tinas neišvarė į Neries pakrantę lesinti laukinių ančių.

– Kitą kartą, prieš eidamos pasivaikščioti, pasidomė
kim kvantine fizika, kaip ten veikia antrasis termodina
mikos dėsnis.

Štai kaip mudvi netyčia pasikalbėjome. O apie ką 
kalbatės jūs?

Geriausi linkėjimai,

Brangūs skai ty to jai!
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Yra daug koronavirusų, pradedant nuo peršalimo ir baigiant 
daug rimtesniais virusais, tokiais kaip sunkus ūmus respi

racinis sindromas (angl. Severe Acute Respiratory Syndrome, 
SARS) ir Artimųjų Rytų respiracinis sindromas (angl. Middle 
East Respiratory Syndrome, MERS). Tai yra virusai, perduoda
mi iš gyvūnų žmonėms. Sunkiais atvejais koronavirusai gali 
sukelti plaučių infekciją (plaučių uždegimą), inkstų nepakan
kamumą ir net mirtį. 

Bendri požymiai yra tipiški, į gripą panašūs simptomai: karš
čiavimas, kosulys, kvėpavimo sunkumai, nuovargis ir raumenų 
skausmai. Simptomai paprastai pasireiškia per 3–7 dienas nuo 
viruso poveikio, tačiau kai kuriais atvejais simptomų pasireiš
kimas trunka iki 14 dienų.

Užsikrėsti gali bet kokio amžiaus žmonės. Daugeliui (dau
giau nei 80 % atvejų) susirgimas COVID19 yra lengvas, su mi
nimaliais į gripą panašiais simptomais. Kai kuriems simptomų 
nebuvo arba jie buvo labai lengvi, labiau panašūs į peršalimą. 
Daugelio užsikrėtusių neprireikė hospitalizuoti palaikomajam 
gydymui. Tačiau iki 15 % atvejų COVID19 buvo sunkus, o 
maždaug 5 % atvejų sukėlė kritinę ligą. Didžioji dauguma (apie 
98 %) iki šiol užsikrėtusių žmonių išgyveno.

Atrodo, kad pagyvenę žmonės ir žmonės, turintys sveika
tos sutrikimų (pvz., sergantys cukriniu diabetu, širdies ligomis 
ir astma), serga sunkiau. Kai diabetu sergantiems žmonėms pa
sireiškia virusinė infekcija, ją gydyti gali būti sunkiau dėl gliu
kozės kiekio kraujyje svyravimo ir galbūt dėl diabeto komp
likacijų. Regis, taip yra dėl dviejų priežasčių. Pirma, imuninė 
sistema yra pažeista, todėl sunkiau kovoti su virusu ir gali ilgė
ti sveikimo laikotarpis. Antra, virusas gali klestėti padidėjusio 
gliukozės kiekio kraujyje aplinkoje.

Kaip ir bet kuri kita kvėpavimo takų liga, COVID19 plinta 
per oro lašelius, kurie išsisklaido užsikrėtusiam žmogui kalbant, 
čiaudint ar kosint. Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, virusas 
gali išgyventi nuo kelių valandų iki kelių dienų. Jį galima pla
tinti per artimą kontaktą su užsikrėtusiu asmeniu arba sąlytį su 
oro lašeliais aplinkoje (pvz., ant paviršiaus) ir tada paliečiant 
burną ar nosį (taigi, įprasti patarimai – būtina rankų higiena ir 
socialinis atstumas).

COVID19 yra naujas koronavirusas. Nuolat ieškokite pa
tikimos ir naujausios informacijos vyriausybės, nacionalinės 
diabeto asociacijos ir kitų patikimų šaltinių svetainėse. Tarp
tautinė diabeto federacija kartu su kitomis pasaulio diabeto 
organizacijomis prisideda kovojant su COVID19 pandemija. 

Ką turėtų žinoti ir daryti diabetu sergantys žmonės?
Žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, svarbu imtis 

atsargumo priemonių, kad būtų išvengta viruso. Visuomenei 
platinamos rekomendacijos yra svarbios ne tiek žmonėms, 

sergantiems cukriniu diabetu, ir bet ir tiems, kurie artimai su 
jais bendrauja.
• Kruopščiai ir reguliariai plaukite rankas.
• Stenkitės neliesti veido, kol nenusiplausite ir nenudžiovin

site rankų.
• Valykite ir dezinfekuokite daiktus ir paviršius, kurie dažnai 

liečiami.
• Nesidalykite maistu, akiniais, rankšluosčiais, įrankiais ir kt.
• Kai kosite ar čiaudite, uždenkite burną ir nosį servetėle arba 

naudokitės sulenkta ranka per alkūnę (po naudojimo išmes
kite servetėles).

• Stenkitės vengti kontakto su visais, kuriems pasireiškia kvė
pavimo takų ligų simptomai, pvz., kosulys.

• Pagalvokite, ar galite ką nors pakeisti ir taip apsaugoti save 
ar artimuosius. Pavyzdžiui, ar galite išvengti nereikalingų 
verslo kelionių? Ar galite išvengti didelių susibūrimų? Ar 
galite išvengti viešojo transporto?

• Jei sergate ir simptomai panašūs į gripo, likite namuose.

Jei sergate diabetu:
• Pasiruoškite, jei susirgtumėte COVID19.
• Įsitikinkite, kad turite visą reikiamą kontaktinę informaciją, 

jei jos prireiktų.
• Atkreipkite ypatingą dėmesį į gliukozės kiekio kraujyje kon

trolę. Reguliarus stebėjimas gali padėti išvengti komplikaci
jų, kurias sukelia didelis ar mažas gliukozės kiekis kraujyje.

• Jei pasireiškia į gripą panašūs simptomai (pakilusi tempe
ratūra, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), svarbu kreiptis į 
sveikatos priežiūros specialistą. Jei atsikosite skreplių, tai 
gali reikšti infekciją, todėl turėtumėte nedelsdami kreiptis į 
gydytoją ir gydytis.

• Bet kokia infekcija padidins gliukozės kiekį kraujyje ir pa
didins skysčių poreikį, todėl įsitikinkite, kad galite gauti pa
kankamai vandens.

• Įsitikinkite, kad turite pakankamai reikalingų vaistų nuo 
diabeto. Pagalvokite, ko prireiktų, jei tektų kelias savaites 
būti karantine.

• Įsitikinkite, kad turite pakankamai maisto.
• Įsitikinkite, kad sugebėsite ištaisyti situaciją, jei gliukozės 

kiekis kraujyje staiga sumažėtų, turėkite gliukozės tablečių.
• Jei gyvenate vienas, įsitikinkite, kad kažkas, kuriuo galite 

pasikliauti, žino, kad sergate diabetu, nes susirgus gali pri
reikti pagalbos.

• Laikykitės įprasto grafiko, nepervarkite, gerai išsimiegokite.

Parengta pagal Tarptautinės diabeto federacijos 
2021 m. sausio 25 d. atnaujintą informaciją    

www.idf.org 

COVID-19 ir diabetas
COVID-19 yra naujas ir potencialiai rimtas koronavirusas. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 
paskelbė, kad COVID-19 protrūkis yra tarptautinės svarbos visuomenės sveikatos ekstremali 
situacija. Yra žinoma, kad visame pasaulyje yra užsikrėtę daugiau nei 46 milijonai žmonių.
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Taigi trumpai aptarkime, kas tai yra gera glikemijos 
kont rolė, kokie rodikliai patys svarbiausi ir kokie pa

tys naujausi mokslo duomenys.
Jau senokai gydant cukrinį diabetą pagrindinis dėmesys 

skiriamas ne tik gliukozės kiekio kraujyje kontrolei. Pa
renkant šios ligos gydymą svarbu įvertinti tokius svarbius 
veiksnius kaip anksčiau sirgtos širdies ir kraujagyslių ligos 
ar padidėjusi šių ligų rizika, inkstų veiklos sutrikimai. Ypač 
svarbu gerai kontroliuoti ne tik gliukozės kiekį kraujyje, 
bet ir arterinį kraujospūdį, riebalų apykaitą, padidėjusį 
kūno svorį ir gydantis išvengti pavojingo gliukozės kiekio 
kraujyje nukritimo žemiau normos ribos. 

2021 m. sausio mėn. pub likuotos atnaujintos Ame
rikos diabeto asociacijos cukrinio diabeto gydymo ir 
priežiūros rekomendacijos. Tai pačios naujausios gairės. 
Taigi, trumpai apžvelkime naujausius mokslininkų pa
tarimus, kaip galime padėti užtikrinti kuo geresnę ligos  
kontrolę.

Pagrindinis cukrinio diabeto gydymo tikslas jau daug 
metų išlieka toks pats – apsaugoti arba nutolinti lėtinių 
ligos komp likacijų vystymąsi ir pagerinti sergančiųjų gy
venimo kokybę.

Rekomenduojama reguliariai tirti glikuotą hemoglo
biną (HbA1c). Jei ligos kontrolė yra nepakankama, tyri
mą būtina atlikti kas tris mėnesius. Tai pagrindinis lėtinių 
diabeto komp likacijų riziką prognozuojantis rodiklis. Šio 
tyrimo rezultatas atspindi praėjusių trijų mėnesių gliuko
zės kiekio kraujyje vidurkį, tačiau nesuteikia pakankamai 

informacijos, kokiose ribose gliukozės koncentracija svy
ravo. Šiuo metu vis didesnis dėmesys skiriamas naujam 
rodikliui – laikui, kuris praleidžiamas tikslinės glikemijos 
ribose (TIR, angl. time in range). 

Tikslinės glikemijos ribos parenkamos kiekvienam 
žmogui individualiai pagal jo siekiamus tikslus, gretuti
nes ligas, amžių. Kuo daugiau laiko per parą serganty
sis cukriniu diabetu praleidžia tikslinės glikemijos ribo
se arba kuo mažiau glikemijos svyravimų jis patiria, tuo 
mažesnė tikimybė, kad išsivystys smulkiųjų kraujagyslių 
pažeidimai, lemiantys sudėtingų komplikacijų atsiradimą. 
Taigi gydytojui ypač svarbu įvertinti ne tik tyrimų, atliktų 
laboratorijose rezultatus, bet ir sergančiojo savikontrolės 
dienyną, kuris kaip tik ir atspindi, kokiose ribose svyravo 
gliukozės kiekis kraujyje, kokia glikemija buvo nustaty
ta dažniausiai.

Dar viena galimybė, siekiant pagerinti diabeto kont
rolę, – nuolatinis gliukozės koncentracijos monitorius 
arba vadinamasis jutiklis. Šiuolaikinės technologijos lei
džia cukraus kreives stebėti nuolat, o ne tik keletą kartų 
per dieną ar per savaitę. Naujų technologijų naudojimas 
svarbus sergantiems I arba II tipo diabetu insulinu gydo
miems žmonėms, ypač tada, kai šių pacientų gliukozės 
kiekio kraujyje ribos plačios. 

Svarbu paminėti, kad patys pavojingiausi gliukozės 
kiekio kraujyje svyravimai – kai išsivysto arba kartojasi 
hipoglikemijos. Tai gliukozės koncentracijos sumažėji
mas žemiau normos ribos. Sergantiesiems diabetu ši riba 

2021 m. Amerikos diabeto 
asociacijos gydymo standartai

Cukrinis diabetas – lėtinė liga, kuri diagnozuojama visam gyvenimui. Sergantieji kasdien 
susiduria su iššūkiais: gliukozės kiekio kraujyje svyravimu, galimu pavojingu cukraus 
sumažėjimu, dietomis, nuolatiniu poreikiu stebėti gliukozės kiekį kraujyje, reguliariai 
vartoti vaistus. Šiuo metu gera ligos kontrolė ypač aktuali. 
COVID-19 pandemija turėjo įtakos kiekvieno gyvenime. Sergantieji diabetu priskiriami 
didesnei rizikai susidurti su šia infekcija, o susirgus – sirgti sudėtingesne ligos 
forma. Tiek Pasaulio sveikatos organizacija, tiek Amerikos diabeto asociacija, tiek 
kitos organizacijos, globojančios sergančiuosius diabetu, pabrėžia, kad rizika sirgti 
koronaviruso sukelta infekcija siejasi su diabeto kontrole.
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apibrėžiama kaip glikemija mažiau nei 3,9 mmol/l. Jei 
pasitaiko tokių glikemijų sumažėjimų, būtina nedelsiant 
keisti gydymą ar mažinti vartojamų vaistų dozes.

Pagrindinės gydymo kryptys naujosiose gairėse išlie
ka panašios kaip anksčiau: svorio 
mažinimas, hipoglikemijos pre
vencija, tačiau labai daug dėme
sio skiriama širdžiai – kraujagys
lių ligų, širdies nepakankamumo 
progresavimo bei inkstų veiklos 
sutrikimo prevencijai.

Kadangi II tipo diabetas vys
tosi dėl atsparumo insulinui 
arba sutrikusio insulino veiki
mo, todėl pradinis gydymas 
vaistais yra nukreiptas būtent 
į šį sutrikimą. 

GLP1 (į gliukagoną pa
našaus peptido) agonistai ir 
 SGLT2 (druskos – gliukozės 
pernešėjų) inhibitoriai – tai 
naujausios vaistų grupės, 
kurias gairėse rekomen
duojama skirti sergan
tiesiems II tipo diabetu 
vaistų deriniuose, jeigu 
žmogui nustatoma didelė šir
dies ir kraujagyslių ligų rizika, nepriklausomai nuo to, 
koks HbA1c tyrimo rezultatas. Vaistų deriniai parenka
mi kiekvienam individualiai, priklausomai nuo to, kokia 
rizika žmogui nustatoma. Taigi, net tada, kai glikemijos 
kontrolė labai gera ir esame pasiekę tikslines ribas, gairė
se rekomenduojama gydymą papildyti vaistais, kurie turi 
platesnį poveikį – ne tik mažina cukraus kiekį kraujyje, 
bet ir apsaugo nuo grėsmingų komplikacijų atsiradimo 
ar progresavimo.

Jeigu ligos pradžioje nustatoma ypač aukšta glikemija 
≥ 16,7 mmol/l ir (arba) HbA1c ≥ 10 proc. bei pacientas 
skundžiasi tokiais simptomais – kaip svorio kritimas, bū
tina įvertinti gydymo insulinu poreikį. Šie požymiai rodo, 
kad žmogaus organizme yra ryškus insulino trūkumas, ir 
gydymas tik geriamaisiais vaistais gali būti žalingas. Vis
gi, didžiajai daliai naujai susirgusiųjų gydymas pradeda
mas geriamaisiais preparatais, o leidžiamieji preparatai – 
 GPL1 agonistų grupės vaistai rekomenduojami skirti dar 
prieš pradedant gydyti insulinu.

Dar vienas svarbus aspektas, kuris pabrėžiamas gai
rėse, – glaudus pacientų ir gydytojo bendradarbiavimas. 
Būtent darbas kartu, nes gydydamas šią ligą gydytojas gali 
tik rekomenduoti, kaip efektyviau kontroliuoti ligą, tačiau 
šių rekomendacijų laikytis turės pacientas. Gydytojas re

komendacijas pateikia tik pagal tuos 
rezultatus, kuriuos sužino 
iš paciento per konsulta
ciją. Taigi, jeigu pacien
tas atvyksta į konsultaci
ją nepasiruošęs, nepildęs 
dienyno – gydytojui sudė
tinga parinkti patį geriau
sią, efektyviausią, labiausiai 
pacientų reikmes atitinkantį 
gydymą. Kartais konsultacija 
apskritai gali būti nevertinga, 

todėl pacientų namų darbai 
ypač svarbūs. 

Jeigu skiriamas gydymas tik 
geriamaisiais vaistais, glikemi
ją matuoti pakanka keletą kartų 
per savaitę, tačiau skirtingu die
nos laiku: nevalgius, 2 val. po 
valgių, prieš miegą. Turint kelių 
mėnesių matavimus – rezultatų 
priimti sprendimui dėl gydymo 

keitimo visiškai pakanka. 
Be abejo, ne mažiau svarbus ir HbA1c tyrimo re

zultatas, tačiau, kaip minėta anksčiau, jis labiau atspindi 
gliukozės kiekio kraujyje vidurkį, o ne svyravimo ribas. 
Žinoma, jeigu pacientui skiriamas gydymas insulinu, gli
kemija turi būti matuojama dažnai, nes pagal tai nustato
ma suleidžiamo insulino kiekis.

Paciento motyvavimas gydytis – turbūt pats didžiau
sias gydytojo iššūkis, tačiau tik bendraujant ir bendradar
biaujant kartu galime tikėtis pačių geriausių rezultatų ir 
pilnavertiškos pagalbos kiekvienam žmogui. 

Rūta Krikščiūnienė
Med. m. dr., gyd. endokrinologė

Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo  
centras „Hormodernus“

Rėmėjas  
 „Novo Nordisk Pharma“
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Diabetinė retinopatija: 
laiku nesikreipus 
gresia ir apakimas

Sergantieji diabetu neretu atveju susiduria su diabetine retinopatija – cukrinio 
diabeto komplikacija, kai akies tinklainėje ima rastis pakitimų, rega staiga sutrinka, 
o gyvenimo kokybė suprastėja. Kaip šią ligą laiku atpažinti ir gydyti?

Pažeidžia tinklainę

Anot Pasaulio sveikatos organizacijos, per pastaruosius 
dešimtmečius cukrinio diabeto atvejų itin padaugėjo. Globa
liai daugiau nei 463 milijonai gyventojų serga šia liga. Sergant 
diabetu ir akių kraujagyslėms trūkstant deguonies, yra pažei
džiami smulkieji akių tinklainės kapiliarai. Diabetinei reti
nopatijai progresuojant, priešais tinklainę, t. y. priešais akių 
dugne esantį nervinių ląstelių sluoksnį ir jame, ima formuotis 
naujos, nevisavertės kraujagyslės. 

Skiriami du diabetinės retinopatijos tipai – neproliferaci
nis, kai nevisaverčių kraujagyslių dariniai susidaryti nespėja, 
ir proliferacinis, kai nesveikų kraujagyslių daugėja, tinklainė 
paburksta ir vystosi geltonoji dėmė.

Anot akių klinikos „Lirema“ akių ligų gydytojos mikrochi
rurgės Lilijos Socevičienės, daugėjant tokių darinių, gali rastis 
tinklainės atšoka ar stiklakūnio kraujosruvų, kai kraujas paten
ka į akies vidų ir stiklakūnis sudrumsčiamas. 

„Pacientas tokiu atveju gali skųstis blogu regėjimu, juodu
liais akyse, o kartais net apakimu. Esant tokiai regos būklei, 
mikrochirurgai pirmiausia pataria taikyti beskausmį lazerinį 
gydymą (fotokoaguliaciją), o jeigu gydymas nepadeda, tada 
atliekama vitrektomijos – stiklakūnio šalinimo – operacija“, – 
teigia gydytoja.

Simptomai nežymūs

Tik prasidėjusi diabetinė retinopatija nesukelia simptomų, 
ir pacientas nesiskundžia dėl regos. Anot mikrochirurgės, šią 
ligą gali sukelti ne tik didelis gliukozės ir cholesterolio kiekis 
kraujyje, inkstų veiklos sutrikimas ar kraujospūdžio padidėji
mas, bet ir aukštas akispūdis.

„Tai klastinga liga, nes jos žmogus dažnai nejaučia tol, kol 
rega visiškai nesuprastėja. Juk kol jaučiamasi gerai, regis, nėra 
tikslo tikrintis akispūdžio ar akių dugno, tačiau tai yra didžiau
sia klaida. Mikrochirurgai ligos ir jos komplikacijų atveju gali 
pagelbėti bei regą išsaugoti tik tada, kai ji diagnozuojama pa
kankamai anksti“, – tikslina gydytoja.

Anot L. Socevičienės, liga gali atsirasti ir dėl genetikos. 
Gali pasitaikyti, kad jei šeimoje yra giminių, turinčių atspa
rumą padidėjusiam gliukozės kiekiui kraujyje, šeimos nariai 
bus atsparesni ir diabetinei retinopatijai. Bet lygiai taip pat, 

jeigu kuris turės polinkį – kiti šeimos nariai gali sirgti, ir liga 
gali progresuoti greičiau.

Būtina profilaktika

Reguliarus fizinis aktyvumas, sveika mityba, normalaus 
kūno svorio palaikymas, tabako ir alkoholio atsisakymas – 
pagrindiniai būdai, padedantys apsisaugoti nuo diabeto ar 
pristabdyti diabetinę retinopatiją.

„Jei pacientas jau serga cukriniu diabetu, svarbiausia yra 
jį kontroliuoti, kad sumažintume akių ligų komplikacijų tiki
mybę. Svarbu nuolat stebėti kraujospūdį, o jam pakilus – gy
dyti. Nuo 40ies metų privaloma matuotis akispūdį ir kasmet 
reguliariai atvykti pas akių ligų gydytoją pasitikrinti“, – teigia 
L. Socevičienė.

Atvykus pirmą kartą, per konsultaciją gydytojas apžiūri 
akis, plečia vyzdžius ir vertina akių dugną. Specialistas, no
rėdamas patikrinti tinklainės būklę, atlieka optinę koherentinę 
tinklainės tomografiją. Po tyrimų jis sprendžia, ar pagal akių 
sveikatos būk lę pacientas turi kitą kartą atvykti po metų, ar po 
pusmečio, ar lankytis kas tris mėnesius.

„Atlikus išsamius regos tyrimus ir laikantis stropaus profi
laktinio lankymosi, diabetinė retinopatija gali būti diagnozuota 
laiku, o gera rega išsaugota iki garbaus amžiaus“, – apibend
rina mikrochirurgė.
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Pacientų ilgai laukta 
žinia: nebelieka dantų 
protezavimo eilių 

Puiki naujiena visiems, kurie turi teisę dantis protezuoti Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) lėšomis. Išspręsta dešimtmečio problema – eilių nebelieka. Nuo sausio 
dantų protezavimo paslaugą bus galima gauti praktiškai iš karto. Be to, pacientui 
nereikės vargti pildant įvairius dokumentus bei gaišti laukiant ligonių kasų laiškų. 
Sutrumpėjęs paslaugos kelias bus patogesnis, naudingesnis ir pacientams, ir medikams.

 „Šiemet iš PSDF biudžeto dantų protezavimo išlai
doms kompensuoti buvo skirta net 6 mln. eurų daugiau nei 
pernai ir net 13 mln. eurų daugiau nei 2018 m., iš viso – 
39,2 mln. eurų. Gerokai padidintas finansavimas sudarė 
galimybę sutrumpinti dantų protezavimo laukimo eilę, o 
galiausiai ir ją panaikinti. Tai iš tiesų savotiškai istorinė aki
mirka“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos ap
saugos ministerijos (VLK) direktoriaus pavaduotoja Tatjana  
Golubajeva. 

Viena iš laiką taupančių naujovių ta, kad asmeniui, turin
čiam teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo pas
laugas ir kuriam buvo nustatytas dantų protezavimo pagrįs
tumas, nebereikės rašyti prašymo jį įtraukti į laukiančiųjų są
rašą, sulaukti teritorinių ligonių kasų (TLK) patvirtinimo apie 
įtraukimą ir kt. Nustačius minėtą teisę ir pagrįstumą, gydymo 
įstaiga, į kurią kreipėsi asmuo, turės tik suvesti duomenis į 
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infra
struk tūros informacinę sistemą (ESPBI) ir asmenį užregistruoti 
Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų prote
zavimo posistemyje (EVIS DP). 

„Asmuo iš karto bus informuotas apie teisės gauti kom
pensuojamas dantų protezavimo paslaugas įgijimą – įstai
ga privalės išduoti tai patvirtinantį informacinį pranešimą ir 
galės kreiptis į pasirinktą gydymo įstaigą, turinčią sutartį su 
TLK. Taigi asmeniui nebereikės pildyti jokių prašymų TLK, 
o visi duomenys bus tvarkomi ir registruojami elektroniniu 
būdu“, – sako T. Golubajeva. 

Beje, nebelikus eilių, prasmės neteko ir anksčiau buvusi 
galimybė dantis protezuoti savo lėšomis, vėliau už tai gau
nant iš ligonių kasų kompensaciją, kadangi dabar asmuo 
teisę įgyja iš karto. 

Specialistai atkreipia dėmesį, kad kompensuojamos iš 
PSDF dantų protezavimo paslaugos teikiamos tik tose gydy
mo įstaigose, kurios dėl šių paslaugų yra sudariusios sutartį 

su viena iš TLK. Tuo pasidomėti reikėtų dar prieš renkantis 
protezavimo kliniką. 

Kaip ir anksčiau, dantų protezavimo paslaugos turės būti 
suteiktos per 3 metus nuo šios teisės įgijimo – asmens užre
gistravimo EVIS DP posistemyje. Pakartotinai kompensuo
jamas dantų protezavimo paslaugas žmogus galės gauti ne 
anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų 
kompensavimo dienos. 

VLK primena, kad teisę į dantų protezavimo paslaugas, 
teikiamas PSDF lėšomis, turi keturios privalomuoju sveika
tos draudimu apdraustų gyventojų grupės – žmonės, sulaukę 
senatvės pensijos amžiaus, asmenys, pripažinti nedarbingais 
arba iš dalies darbingais, vaikai iki 18 metų bei tie, kuriems 
buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių on
kologinės ligos. 

Šiuo metu pensininkams, neįgaliesiems ir asmenims, ku
riems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių 
onkologinės ligos, iš PSDF kompensuojama iki 560,34 euro, 
vaikams – iki 285,97 euro. Retesniais atvejais, kai reikalin
gas sudėtingesnis ir brangesnis gydymas (sprendimą priima 
gydytojų odontologų konsiliumas), kompensuojama suma 
gali siekti iki 1724,10 euro. Tuo atveju, jeigu išlaidos viršija 
nustatytą kompensuojamos iš PSDF sumos dydį, pacientui 
gali tekti primokėti. 

Su dantų protezavimo paslaugų teikimo ir apmokėji
mo tvarka, galiosiančia nuo 2021 metų sausio 1 d., galima 
susipažinti čia: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR. 
01E20DFB16B4/zvdKJgogoY.

Rimantas Zagrebajev
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos 

 apsaugos  ministerijos
Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 236 4105
El. paštas rimantas.zagrebajev@vlk.lt

Valstybinės ligonių kasos prie sVeikatos apsaugos ministerijos naujienos
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2020 m. pavasarį pirmojo karantino metu, šalyje esant ekst
remaliajai padėčiai dėl COVID19 viruso, pastebėta, kad 

daugeliui pacientų sunku patekti pas gydytojus. Sudėtinga dėl 
trijų priežasčių: dėl riboto pacientų priėmimo gydymo institu
cijose, fizinio apribojimo keliauti šalies viduje ir baimė bei ne
žinomybė dėl paties koronaviruso. Kadangi pačioje pradžioje 
turėta mažai duomenų apie patį virusą, jo užsikrėtimą, perne
šimo galimybes ir t. t., gydymo įstaigos smarkiai apribojo savo 
veiklą. Norint išlaikyti atstumus tarp žmonių, teko mažinti pri
imamų pacientų skaičių. Tuo metu šalyje buvo ribojamas tarp
miestinis susisiekimas, ir daugelis pacientų neteko galimybės 
atvykti į akių tinklainės ligų gydymo vietas Vilniuje, Kaune ar 
Klaipėdoje. Vyresnio amžiaus žmonės, gyvenantys vieni, ne
pajėgdavo be artimųjų pagalbos pasiekti gydytojų. Ir net, jei
gu žmogus gyveno tame pačiame mieste, kuriame teikiamos 
jam reikalingos gydymo paslaugos, neretai atšaukdavo vizitą 
pas gydytoją iš baimės užsikrėsti koronavirusu. Girdėta daug 
frazių: „Juk nežinai, kas atsisės šalia tavęs autobuse“, „O kas, 
jei važiuodamas pas gydytoją užsikrėsiu ir mirsiu, užuot page
rinęs ar bent jau išlaikęs regėjimą?“. 

Atsižvelgiant į šią sudėtingą situaciją, kai žmonės pradėjo 
rinktis tarp spėjamos galimybės užsikrėsti koronavirusu ir rea
lios galimybės prarasti regėjimą, imta ieškoti išeičių, kaip pa
dėti. Buvo surasta Nacionalinio socialinės integracijos instituto 
teikiama paslauga „Socialinis taksi“. Derybų metu sutarta, kad 
Socialinis taksi nugabens tinklainės ligomis sergančius asme
nis jų aptarnaujamoje teritorijoje iki gydymo institucijų ir atgal 
(jei bus toks poreikis), o kelionės sąskaitą apmokės Sergančiųjų 
tinklainės ligomis asociacija. Asociacija išlaidas dengia iš savų 
lėšų, gautų projektų metu. 

Socialinis taksi – unikali paslauga, kuri padeda užtikrinti ne
galią turinčių žmonių kelionių organizavimą. Socialinis taksi nėra 
vien tik negalią turinčių žmonių vežimas, tačiau tai ir pagalba 
išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas ir 
palyda. Viskas, kas užtikrina negalią turinčio žmogaus sava
rankiškumą ir nepriklausomybę nuo kitų žmonių, giminaičių1. 

Nors ši iniciatyva gimė pirmojo karantino metu, ji nenutrūks
tamai tęsiama iki dabar. Šia paslauga gali naudotis žmonės, ser
gantys tinklainės ligomis, turintys negalią ir gyvenantys Vilniuje 
(Vilniaus r.), Panevėžyje (Panevėžio r.), Ukmergėje (Ukmergės r.), 
Zarasuose (Zarasų r.), Utenoje (Utenos r.), Visagine (Visagino r.). 

1  Kas yra Socialinis taksi? [interaktyvus]. Socialinis taksi [žiūrėta 2021 m. 
vasario 1 d.]. Prieiga per internetą: https://socialinistaksi.lt/page/apie>.

Socialinio taksi darbo grafikas
Norintys keliauti iš Panevėžio į Kauną ar į Vilnių, savo išvy

kimą turėtų planuoti nuo 13 val. Antradienį galima ir anksčiau, 
laiką reikėtų suderinti iš anksto.

Norintys keliauti iš Zarasų į Kauną ar į Vilnių, paslaugą už
sisakyti gali sekmadieniais, pirmadieniais ir antradieniais.

Norintys keliauti iš Utenos į Kauną ar į Vilnių, paslaugą 
užsisakyti gali trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais.

Iš kitų (nurodytų) miestų keliaujantiems, apribojimų nėra. 

Kada užsisakyti paslaugą?
Prašoma bent savaitę prieš kelionę suderinti vežimo klau

simus. Kaip teigia Socialinio taksi darbuotojas: „Kuo anksčiau 
suderinsite, tuo geriau.“

Kaip užsisakyti paslaugą?
Paslaugos užsakymą pirmiausia reikia suderinti su Sergan

čiųjų tinklainės ligomis asociacija tel. 8 672 26222. Paskui Jums 
paaiškins, kaip susisiekti su Socialiniu taksi. 

Ką reikia nurodyti užsakant paslaugą?
Socialinio taksi darbuotojas patikino, kad kiekvienam skam

binančiajam ir norinčiam užsisakyti paslaugą yra paruošti konk
retūs klausimai, tokie kaip: vardas ir pavardė, adresas, iš kurio 
išvykstama ir į kurį norima nuvykti, telefono numeris ir kt. 

Rekomenduotina nurodyti, ar Socialiniu taksi norėsite ir grįž
ti, ar bus reikalinga pagalba ateiti nuo namų durų iki socialinio 
taksi automobilio ir į jį įsėsti, ar reikės palydėti iki gydytojo. 

Kaip pasiruošti važiavimui su Socialiniu taksi?
Visi privalo turėti veido kaukes ir vienkartines pirštines. Be 

jų paslauga nebus teikiama.

Ką dar reikia žinoti?
Paslauga gali naudotis visi sergantieji tinklainės ligomis, ne 

tik aso cia cijos nariai.
Po kiekvieno važiavimo, mašinos yra dezinfekuojamos.
Veža tik vieną asmenį, be palydos.
Neveža žmonių, kurie patys negali sėdėti. 

Daugiau informacijos rasite Sergančiųjų tinklainės ligomis 
asociacijos svetainėje www.tinklaine.lt. 

Jeigu kyla klausimų, galite susisiekti el. p. tinklainesligos@
gmail.com ar mob. +370 672 26222.

Simona Ivaškevičienė
Sergančiųjų tinklainės ligomis asociacijos prezidentė

Apmokamos Socialinio taksi paslaugos 
vykstant pas gydytojus oftalmologus, 
sergantiesiems akių tinklainės ligomis

Sergančiųjų tinklainės ligomis asociacija atstovauja pacientams, sergantiems akių 
tinklainės ligomis. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas amžinei geltonosios 
dėmės degeneracijai (AGDD) ir diabetinei retinopatijai. Tai ligos, kurioms reikalinga 
nuolatinė gydytojų oftalmologų priežiūra, stebėjimas ir gydymas. 
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Sveikatos politika, visuomenė. 
Įvykiai ir faktai
Atsakyta į žurnalistų klausimus

2020 m. lapkričio 9 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų 
tarybos (LPOAT) pirmininkė V. Augustinienė atsakė į „Vaka
ro žinių“ žurnalistų klausimus apie sveikatos paslaugų pri
einamumą lėtinėmis ligomis sergantiems, ne tik COVID19 
ligoniams.

Kodėl negalima nusipirkti Kaptopril?

Lapkričio 16 d. Panevėžio „Sekundės“ žurnalistė teiravosi  LPOAT 
pirmininkės V. Augustinienės, ar mums žinoma, kodėl pa
cien tai net už visą kainą nebegali nusipirkti vaisto Kaptopril.

Pritariama vaistų kompensavimo  
tvarkos keitimui

Lapkričio 16 d.TV3 portalo žurnalistė klausė V. Augustinie
nės, kokia pacientų nuomonė dėl Sveikatos apsaugos mi
nisterijos planuojamos vaistų kompensavimo tvarkos keiti
mo? Pritariame.

Kurti geresnę ateitį diabeto slaugytojams

Lapkričio 17 d. nuotoliniu būdu vyko Tarptautinės diabeto fe
deracijos (TDF) Europos regiono simpoziumas „Kaip sukurti 
geresnę ateitį diabeto slaugytojams Europoje? (angl. How to 
build a better future for diabetes nurses in Europe?), skirtas 
Pasaulinei diabeto dienai paminėti. Renginį vedė Europos 
Parlamento narės Sirpa Pietikainen ir Christel Schaldemo
se, kurios yra Europos Parlamento narių diabeto grupės pir
mininkės. Simpoziume pristatyta atvejo analizė – Diabeto 
slaugytojos Vokietijoje bei svarbiausi COVID19 tyrimų re
zultatai: COVID19 pandemijos poveikis diabeto slaugyto
jams ir sergantiesiems diabetu Europoje. Renginyje dalyva
vo LDA prezidentė V. Augustinienė ir viceprezidentė, TDF 
Europos re gio no valdybos narė A. Danylienė.

Planinės sveikatos priežiūros paslaugos

Lapkričio 17 d. radijo stoties „M1“žurnalistai domėjosi, ar ka
rantino metu pacientams yra prieinamos planinės sveikatos 
priežiūros paslaugos. Į klausimus atsakė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė.

Apie e. sveikatos sistemos problemas

Lapkričio 17 d. „Lietuvos ryto“ žurnalistai klausė V. Augusti
nienės nuomonės dėl pacientams naudojantis e. sveikatos 
sistema kylančių problemų.

Dėl sergančiųjų orumo užtikrinimo

Lapkričio 23 d. nuotoliniu būdu vyko diskusija su Lietuvos svei
katos mokslų universiteto mokslininkais, vykdančiais Lietu
vos mokslo tarybos tyrimą „Sunkiomis ir nepagydomomis 
ligomis sergančių asmenų orumo gyvenimo pabaigoje už
tikrinimas Lietuvoje: sampratos, lūkesčiai, galimybės ir kliū
tys“. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, ko reikėtų (kas padėtų) 
sunkiomis ir (ar) nepagydomomis ligomis sergantiesiems ir 
juos slaugantiems artimiesiems siekiant užtikrinti pacientų, 
kuriems diagnozuota tokia liga, orų likusį gyvenimą. Sergan
čiųjų, spe cia listų įžvalgos bus naudingos rengiant sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės gaires ir pasiūlymus tiems, kas 
atsakingi už orumą užtikrinančias priemones ir paslaugas 
mūsų valstybės sveikatos priežiūros sistemoje. Patirtimi da
lijosi LPOAT ir LDA vadovė V. Augustinienė.

TDF Europos regiono veikla

Lapkričio 24 d. nuotoliniu būdu vyko TDF Europos regiono Ge
neralinės tarybos susirinkimas. Lietuvos diabeto asociacijai 
atstovavo TDF Europos regiono valdybos narė, Lietuvos dia 
beto asociacijos viceprezidentė A. Danylienė ir prezidentė 
V.  Augus  tinienė. Renginyje patvirtintas 2019 m. regioninės 
tarybos susirinkimo, vykusio Busane, Pietų Korėjoje, proto
kolas; apžvelgta 2020 m. TDF Europos regiono veikla, prio
ritetiniai projektai ir iniciatyvos; pristatytas 2019 m. veiklos 
audito pranešimas; 2020 m. finansinės veiklos apžvalga; 
2021 m. planuojamas biudžetas.

Ribojami raminamieji vaistai

Lapkričio 24 d. TV3 žurnalistai klausė V. Augustinienės 
nuomonės dėl ribojimo gydytojams išrašyti raminamuosius 
vaistus. Kadangi per karantiną daug žmonių susiduria su psi
chologinėmis problemomis, dažnai jie prašo gydytojų skirti 
vaistų. Matyt, receptų rašymas ribojamas dėl to, kad nebūtų 
piktnaudžiaujama vaistais.

Siūlymai papildyti kompensuojamųjų vaistų ir medicinos 
pagalbos priemonių pagalbos sąrašą

Lapkričio 26 d. nuotoliniu būdu vyko Ligų, vaistinių prepara
tų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komi
sijos posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė. Posėdyje nutarta siūlyti įrašy
ti į A sąrašą vaistinius preparatus fremanezumabą (Ajovy), 
skirtą migrenai gydyti, ir vaistinį preparatą upadacitabiną 
( Rinvoq), skirtą reumatoidiniam artritui gydyti, taikant tam 
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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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tikras skyrimo sąlygas. Nutarta teikti PSDT siūlymą įrašyti 
į atskirą sąrašo eilutę medicinos pagalbos priemonę A.M.I 
ATOMS System vidutiniam šlapimo nelaikymui gydyti, nu
matant tam tikras skyrimo sąlygas. Taip pat aptarti kiti aktu
alūs klausimai. 

Pritarta A. Dulkio kandidatūrai
Gruodžio 1 d. LRT radijo žurnalistai klausė LPOAT pirminin
kės V. Augustinienės nuomonės dėl kandidato A. Dulkio į 
sveikatos apsaugos ministrus. Atsakyta teigiamai.

Apie sudėtinius vaistus
Gruodžio 2 d. TV3 portalo žurnalistams į klausimus dėl visuo
menės nuogąstavimų apie planus išbraukti iš kompensuo
jamųjų vaistų Kainyno sudėtinius vaistus atsakė V. Augus
tinienė. LPOAT pasisako prieš tokius planus, taip būtų su
griautas naujesnių vaistų prieinamumas. Pacientai neturės 
galimybių įsigyti vaistų net už visą kainą, jei vaistai nebus 
tiekiami į Lietuvą.

Įvertintos sveikatos priežiūros paslaugos
Gruodžio 2 d. nuotoliniu būdu vyko LR Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto posėdis, kuriame buvo svarstoma, kokių problemų 
kyla, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacien
tams, sergantiems COVID19 bei kitomis ligomis, kokia yra 
ASPĮ finansinė situacija. Posėdyje dalyvavo ir pasisakė visų 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio regionų 
gydymo įstaigų vadovai, savivaldybių merai. Pacientams ak 
tua  lią nuomonę pateikė ir LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Investicijų veiksmų programos stebėsena
Gruodžio 3 d. nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą 
vyko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų 
veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis. Buvo pri
statyta 2020 m. atliktų vertinimų įžvalgos ir rezultatai. Infor
muota apie 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panau
dojimo vertinimo plano įgyvendinimo pažangą. Patvirtintas 
pasiūlymas keisti 2020–2024 m. ES struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimo vertinimo plano 2 priedą; pasiūlymas keis
ti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų 
programą (ReactEU); pasiūlymai dėl projektų atrankos kri
terijų nustatymo ir keitimo. Posėdyje dalyvavo šio komiteto 
narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

NVO sektoriaus aktualijos
Gruodžio 4 d. nuotoliniu būdu vyko Nevyriausybinių organiza
cijų (NVO) forumas, kuriame aptartos viso NVO sektoriaus 
aktualijos. Pažymint 25 metų nuoseklaus Nevyriausybinių 
organizacijų informacijos ir paramos centro darbo sukak
tį, puoselėjant NVO sektorių Lietuvoje, pasidžiaugta, kad 
iniciatyvos, su kuriomis pastaruosius metus aktyviai dirbta, 
kaip teigiami pavyzdžiai buvo įvardyti Europos Komisijos 

komunikate pristatant 2020 m. Teisinės valstybės principo 
taikymo ataskaitą. Ataskaitoje Lietuva įvardyta kaip šalis, 
kur užtikrinamos pilietinės visuomenės galimybės dalyvauti 
priimant sprendimus, o kaip gerosios patirties pavyzdys pa
minėtas NVO fondo įsteigimas. Naujos valdančiosios koa
licijos sutartyje partijos pritaria laisvės ir atsakomybės, akty
vios visuomenės kūrimo ir kitiems NVO sektoriui svarbiems 
principams įvairiose srityse. Sužinota daugiau informacijos 
apie NVO fondo veiklą, valstybės pagalbą NVO pandemi
jos metu, NVO raidos ir Pilietinės galios indeksą bei apie 
kitas NVO aktualijas. Forume LPOAT atstovavo pirmininkė 
V. Augustinienė ir valdybos narė A. Tutlienė.

Atsakyta į žurnalistų klausimus

Gruodžio 8 d. „Respublikos“ žurnalistams į klausimus apie 
sveikatos paslaugų prieinamumą lėtinėmis ligomis sergan
tiems pacientams atsakė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Aptarti priemokos reikalavimai

Gruodžio 8 d. nuotoliniu būdu vyko Ligų, vaistinių preparatų 
ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 
posėdis, kuriame svarstytas klausimas dėl vaistinių prepara
tų, kurie neatitinka Vyriausybės nutarime Nr. 994 nustatytų 
priemokos reikalavimų. 
Nutarta:
palikti galioti esamą sprendimą, t. y. tuos vaistus, kuriems tai
komas apribojimas „nuo š. m. lapkričio 1 d. neišrašomas kaip 
kompensuojamasis“, pacientai ir toliau galės atsiimti vaisti
nėse, jei receptas jiems buvo išrašytas iki 2020 m. lapkričio 
1 d. Vaistinius preparatus, kurie atitinka ne visus Vyriausy
bės nutarimo 6 punkte nustatytus reikalavimus ir į sąrašus 
įtraukiami pirmą kartą, nuo 2021 m. sausio 1 d. negali būti 
išrašomi kaip kompensuojamieji vaistai, bet gali būti išduo
dami pagal receptus, kurie išrašyti iki 2021 m. sausio 1 d.; 
vaistinius preparatus, kurie atitinka Vyriausybės nutarimo 
6 punkte nustatytus reikalavimus (t. y. nėra kitų galimybių 
suteikti būtinosios medicinos pagalbos, veiksmingai gydyti 
pacientų, diagnozuoti ligos ar jos išvengti naudojant re gist
ruotus tokio vaistinio preparato analogus), įrašyti į Kainyną 
ir jų bazinę kainą apskaičiuoti kaip vardinių vaistinių pre
paratų, taip, kad pacientų priemoka neviršytų maksimaliai 
galimos. Jei gamintojas po šio posėdžio pritaiko nuolaidą 
paciento priemokai ir priemoka po nuolaidos neviršija di
džiausios galimos priemokos, bazinė kaina neperskaičiuoja
ma; sudėtiniams vaistiniams preparatams, kuriems taikomas 
apribojimas „tik gydymui tęsti“, perskaičiuoti bazinę kainą 
ir ją apskaičiuoti kaip vardinių vaistinių preparatų, taip, kad 
pacientų priemoka neviršytų maksimaliai galimos;
biologiniams vaistiniams preparatams, kurie atitinka ne vi
sus Vyriausybės nutarimo 6 punkte nustatytus reikalavimus, 
taikyti skyrimo sąlygą „tik gydymui tęsti“. Šiuos vaistinius 
preparatus įrašyti į Kainyną ir jų bazinę kainą apskaičiuoti 
kaip vardinių vaistinių preparatų, taip, kad pacientų prie
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moka neviršytų maksimaliai galimos. Jei gamintojas po šio 
posėdžio pritaiko nuolaidą paciento priemokai ir priemoka 
po nuolaidos neviršija didžiausios galimos priemokos, pir
miau nurodytas apribojimas „tik gydymui tęsti“ netaikomas 
ir bazinė kaina neperskaičiuojama;
jei grupėse, kuriose yra lygiagrečiai importuojami ar lygia
grečiai platinami vaistiniai preparatai, visi vaistiniai prepara
tai neatitinka paciento priemokos reikalavimų, bazinę kainą 
perskaičiuoti pagal pigiausio vaistinio preparato bazinę kainą. 
Jei nors vienas vaistinis preparatas atitinka priemokos reika
lavimus, taip pat ir pritaikius nuolaidą paciento priemokai, 
toje grupėje bazinė kaina neperskaičiuojama; 
įpareigoti VLK perskaičiuoti mišraus veikimo insulino 
grupės bazinę kainą pagal švirkštiklių kainas kitose šalyse, 
numatant nedidinti šios grupės bazinės kainos, galiojusios 
2020 m. IV ket virtį.

Metinis generalinis susitikimas
Gruodžio 15 d. nuotoliniu būdu vyko Tarptautinio pacientų or
ganizacijų aljanso Metinis  generalinis susitikimas, kuriame 
LPOAT atstovavo pirmininkė V. Augustinienė.

„Žiemos forumas 2020“
Gruodžio 16 d. nuotoliniu būdu vyko Bechterevo liga sergan
čiųjų draugijos „Judesys“ „Žiemos forumas 2020“, kuriame 
pranešimą „Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos 
veiklos aktualijos“ skaitė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Išaugęs mirtingumas
Gruodžio 16 d. nuotoliniu būdu vyko LR Seimo Sveikatos rei
kalų komiteto posėdis, kuriame aptartas klausimas dėl iš
augusio mirtingumo 2020 m. LPOAT pirmininkė V. Augus
tinienė pateikė pacientų organizacijų nuomonę. Sudėtinga 
užsiregistruoti ne tik pas specialistus, bet ir pas šeimos gy
dytojus. Dėl karantino metu atšauktų specialistų konsultaci
jų ar medicininių tyrimų dar yra likę pacientų, kurie iki šiol 
nėra patekę pas reikiamus specialistus, todėl besivystančios 
ligų komplikacijos ar laiku nediagnozuotos ligos bei kai 
kurių žmonių baimė užsikrėsti COVID19 ir neatvykimas į 
gydymo įstaigas galėjo lemti mirčių skaičiaus didėjimą. Tą 
pačią dieną po posėdžio per LRT radiją transliuotas interviu 
su V. Augustiniene.

Apie skiepijimą nuo Covid-19
2021 m. sausio 5 d. LDA prezidentė V. Augustinienė atsakė į 
leidinio „Lietuvos sveikata“ žurnalistės klausimus dėl skiepų 
nuo COVID19 diabetu sergantiems žmonėms.

Seminaras apie vakcinavimą
Sausio 14 d. nuotoliniu būdu vyko Europos pacientų forumo 
seminaras, skirtas gairių „Pakalbėkime apie vakcinaciją“ pa
cien tams pristatymui (angl. Patient Guide „Let‘s Talk about 

 Vaccination“). Jame dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augus
tinienė.

Lėtinėmis ligomis  
sergančiųjų vakcinavimas
Sausio 15 d. „Lietuvos ryto“ žurnalistai teiravosi V. Augustinie
nės nuomonės dėl lėtinėmis ligomis sergančiųjų vakcinavimo 
tvarkos nuo COVID19.

Nuomonė apie planuojamą vaistų 
kompensavimo tvarkos keitimą
Sausio 19 d. TV3, LRT „Panorama“, „InfoTV“ bei „Žinių radijo“ 
žurnalistai klausė V. Augustinienės nuomonės apie Sveikatos 
apsaugos ministerijos planuojamą vaistų kompensavimo 
tvarkos keitimą. Visomis ligomis sergantys pacientai laukia 
galimybės, kada galės gauti individualiai labiausiai tinkamą, 
gydytojo skirtą gydymą, kad jiems pritaikytų vaistų nereikė
tų pirktis už visą kainą.

Dėl ekstremaliosios situacijos  
nekaltinti gydytojų
Sausio 19 d. į „Lietuvos sveikatos“ žurnalistės klausimus dėl 
priimto įstatymo, kad ekstremaliosios situacijos metu dėl 
užsikrėtimo COVID19 gydymo įstaigose nebūtų kaltinami 
gydytojai, atsakė V. Augustinienė..

NVO koalicijos susitikimas
Sausio 21 d. nuotoliniu būdu vyko Nacionalinės nevyriausy
binių organizacijų koalicijos, kurios narė yra LPOAT, susiti
kimas, kuriame dalyvavo valdybos narė A. Tutlienė.

Posėdžiavo komisija
Sausio 21 d. nuotoliniu būdu vyko Ligų, vaistinių preparatų 
ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 
posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pir
mininkė V. Augustinienė. Posėdyje svarstyta vaistinių pre
paratų, skirtų dauginei melanomai, psioriaziniam artritui, 
opiniam kolitui, inkstų ląstelių karcinomai gydyti kompen
savimo klausimai. Nutarta nepritarti vaistų kompanijos pra
šymui, t.y. neišgrupuoti vaistinio preparato Trulicity į atskirą 
Kainyno grupę ir netikslinti skyrimo sąlygos.

Skubus metinis generalinis susitikimas
Sausio 23 d. nuotoliniu būdu vyko Europos pacientų forumo 
skubiai sušauktas metinis generalinis susitikimas, kuriame 
dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. 

Aktyvių gyventojų tinklo seminaras
Sausio 26–27 d. nuotoliniu būdu vyko Aktyvių gyventojų tink
lo organizuotas seminaras, kuriame dalyvavo LPOAT pirmi
ninkė V. Augustinienė.
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Pažymėkite sau būdingą atsakymą ir susiskaičiuokite taš
kus (t.).

1. Asmens amžius
• 0 t. iki 45 metų
• 2 t. 45–54 metai
• 3 t. 55–64 metai
• 4 t. vyresnis kaip 64 metų

2. Kūno masės indeksas
• 0 t. iki 25 kg/m²
• 1 t. 25–30 kg/m²
• 3 t. didesnis kaip 30 kg/m²

3. Liemens apimtis truputį žemiau šonkaulių 
• Vyrų                                Moterų
• 0 t. iki 94 cm                  iki 80 cm
• 3 t. 94–102 cm                  80–88 cm  
• 4 t. didesnė kaip 102 cm  per 88 cm

4. Ar kasdien bent 30 min. fiziškai judate darbe ar 
 laisvalaikiu (įskaitant normalią kasdienę veiklą)?
• 0 t. taip
• 2 t. ne

5. Kaip dažnai valgote daržoves, vaisius ar uogas?
• 0 t. kasdien
• 1 t. ne kiekvieną dieną

6. Ar reguliariai vartojate vaistus kraujospūdžiui mažinti?
• 0 t. ne
• 2 t. taip

7. Ar kada nors jums buvo rasta padidėjusi kraujo gliuko-
zė (pvz., tikrinant sveikatą, sergant, nėštumo metu)?
• 0 t. ne
• 2 t. taip

8. Ar Jūsų šeimos nariai, artimi giminės serga I ar II tipo 
 dia betu?
• 0 t. ne
• 2 t. taip: seneliai, teta, dėdė, pirmos eilės pusbroliai 

(bet ne tikri tėvai, brolis, sesuo ar vaikas)
• 5 t. taip: tėvai, brolis, sesuo, vaikas

Bendras rizikos rezultatas

Rizika susirgti II tipo diabetu per 10 metų 

Mažiau negu 7 t.                 Rizika maža: apytiksliai gali susirgti 
1 žmogus iš 100

7–11 t.                                 Šiek tiek didesnė: 1 iš 25 susirgs

12–14 t.                               Vidutinė rizika: apytiksliai 1 iš 6 susirgs

15–20 t.                               Didelė grėsmė: apytiksliai 1 iš 3 susirgs

Daugiau negu 20 t.              Didžiausias pavojus: 1 iš 2 susirgs

Ką reikia daryti, norint mažinti riziką susirgti II tipo diabetu?
Neįmanoma pakeisti savo amžiaus ar genetinio polin

kio. Antra vertus, veiksniai, lemiantys diabeto pavojų, pvz., 
antsvoris, abdominalinis nutukimas, nejudrumas, nesveiki 
valgymo įpročiai, rūkymas, priklauso nuo paties žmogaus. 
Gyvensenos gerinimas gali padėti išvengti II tipo diabeto ar 
gerokai jį atitolinti.

Žmonėms, kurių šeimoje yra sergančių diabetu, reikia ne
priaugti svorio. Kūno juosmens apimties didėjimas paprastai 
didina ligos grėsmę, o reguliari mankšta ją mažina. Pataria
ma kasdien valgyti daug skaidulų turinčių grūdinių produktų 
ir daržovių, atsisakyti sočiųjų riebalų, juos keisti augaliniais.

Tik susirgus II tipo diabetu, mažai juntami simptomai.
Jei anketos rezultatas 12–14 taškų, reikia daugiau judėti, 

sveikiau maitintis, mažinti kūno svorį, reguliariai konsultuo
tis su medikais.

Jei testo rezultatas 15 taškų ar daugiau, jums reikia tikrintis 
kraujo gliukozę (nevalgius ir išgėrus gliukozės ar po valgio), 
siekiant nustatyti, ar nesergate diabetu be simptomų.

Kūno masės indeksas
Pagal kūno masės indeksą (KMI) nustatoma, ar žmogaus 

svoris normalus, ar ne. Indeksas skaičiuojamas dalijant svorį 
(kg) iš ūgio (m²). Pvz., asmens, kurio ūgis yra 165 cm, o svoris 
70 kg, kūno masės indeksas bus 70 / (1,65 x 1,65) arba 25,7. 
Jei kūno masės indeksas yra 25–30, reikia mažinti svorį. La
bai svarbu reguliariai koreguoti kūno svorį, nes didesnis kaip 
30 KMI labai kenkia žmogaus sveikatai.

Anketa rizikai vertinti
Lietuvos diabeto asociacija siūlo pasidalinti šia anketa su savo šeimos nariais, 
draugais, kitais žmonėmis, kuriems rūpi jų sveikata ir norėtų patys įsivertinti, 
ar neturi rizikos susirgti diabetu. Jei tokia rizika yra, kreiptis į savo šeimos 
gydytoją, kad atliktų reikiamus tyrimus cukriniam diabetui diagnozuoti.

Suomijos diabeto asociacijos parengta  
II tipo diabeto rizikos įvertinimo anketa
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Jaunųjų lyderių programa 
Lietuvos diabeto asociacijos ir Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo 
„DiaBitė“ vadovų paskatinta dalyvavau Tarptautinės diabeto federacijos 
(TDF) Europos šalių Jaunųjų lyderių programoje. Pirmiausia užpildžiau 
dalyvio paraišką. Iš viso buvo atrinkta apie 20 dalyvių iš visos Europos, 
tarp jų ir aš, vienintelė Baltijos šalių atstovė. 

Žinios iš klubų

pagrindinis programos tikslas – suburti 18–30 m. amžiaus 
jaunuolius, sergančius I tipo diabetu, ir paskatinti juos kurti 

projektus, susijusius su cukriniu diabetu, taip pat įtraukti į TDF 
Europos regiono Jaunimo asociacijos veiklą. Paprastai atrinkti 
dalyviai pakviečiami į stovyklą. Tačiau organizatoriams teko 
prisitaikyti prie pandemijos aplinkybių, todėl viskas vyko nuo
toliniu būdu per platformą „Zoom“. Pusę metų kiekvieną savai
tę susitikdavome po dvi valandas, kad galėtume padiskutuoti, 
paklausyti TDF Europos regiono narių, sportininkų, psichologų 
pranešimų apie I tipo diabetą ir aktyvią veiklą. 

Mano manymu, didžiausias šio projekto pliusas – naujos 
pažintys. Susipažinau su jaunuoliais iš Belgijos, Slovakijos, Slo
vėnijos, Kipro, Rusijos ir kitų šalių. Nuotolinis atsisveikinimo 
susitikimas buvo tikrai jaudinantis ir graudinantis, nes visi labai 
susidraugavome. Žinojimas, kad Europoje nuo šiol pažinosiu 
tiek daug likimo draugų, ir laukimas su jais susipažinti gyvai 
mane labai džiugina. 

Įdomu buvo palyginti, kaip kiekvienoje šalyje suprantama, 
kas yra diabeto liga. Per vieną iš susitikimų diskutavome apie 
diabeto kalbą, t. y. tai, kokie žodžiai, žodžių junginiai gali įžeisti 
diabetu sergantį žmogų. Daugelyje Europos šalių I tipo diabetas 
dažnai vadinamas cukralige. Toks pavadinimas nėra tikslus, nes 
yra manančių, kad tai ne autoimuninė liga, o sergančiojo sukel
tas susirgimas. Aptarėme ir žodį diabetikas bei daugiau įdomių 

atvejų. Šis susitikimas man leido suprasti, kad Lietuvoje, kaip ir 
kitose šalyse, dar trūksta tinkamos diabeto kalbos. 

Per baigiamąjį susitikimą visų dalyvių buvo prašoma papa
sakoti apie labiausiai įsiminusią akimirką. Ilgai nesvarsčiusi pa
minėjau vakarą su psichologe, I tipo diabetu sergančia Cristina 
Petrut. Ji atsakė į anoniminius dalyvių klausimus, kurių užduoti 
dažnai bijoma ir drovimasi. Daugelis aptartų dalykų domino ir 
mane. Tas vakaras leido pajusti žmonių, sergančių diabetu, ne 
tik baimių unikalumą, bet ir universalumą, ir dar stipriau su
vokti, kad esu ne vienintelė, susidurianti su jomis. 

Esu Edinburgo universiteto trečio kurso psichologijos stu
dentė. Pokalbis su C. Petrut paskatino įgytas žinias ir gebėjimus 
panaudoti padedant žmonėms, sergantiems diabetu. Nors no
rėjimas psichologiškai padėti bendrakeleiviams ir buvo vienas 
iš veiksnių, paskatinusių studijuoti psichologiją ir siekti psicho
terapeutės išsilavinimo, dalyvavimas Jaunųjų lyderių programos 
susitikimuose dar labiau motyvavo nepamiršti, kad psichologi
nė pagalba, sergant bet kokia chronine liga, yra būtina. Tikiuo
si, kad ateityje man pavyks suderinti darbą ir skleisti žinią apie 
tinkamą diabeto kalbą bei apie pačią ligą apskritai.  

Agnė Tumėnaitė
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto 

klubo „DiaBitė“ narė

europos jaunieji lyderiai
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Į 2020 metus įžengėme po sėkmingo kalėdinio rengi
nio klubo vaikams interaktyvioje nuotykių ir pramo

gų parodoje „Future Live“, turėdami daug planų dėl naujų 
renginių, mokymų ir kitų projektų. Deja, gyvu bendravimu 
džiaugėmės neilgai – 2020 metų pradžioje spėjome suor
ganizuoti visuotinį klubo narių susirinkimą, klubo vaikai 

su draugais iš „LEO“ klubo kūrybingai (lankstydami origa
mius ir darydami kiniškus žibintus) sutiko kinų Naujuosius 
metus bei sudalyvavo „Smart Tech  Academy“ virtualiosios 
realybės simuliacijose.

O kovo mėnesį daugelį klubo planų ir planuotų renginių 
teko atšaukti dėl epidemijos ir karantino. Tačiau džiaugia

Kokie buvo 2020 metai Vilniaus vaikų 
ir jaunimo diabeto klubui „DiaBitė“?

Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „DiaBitė“ yra bendruomenė, 
daugiau kaip 25 metus vienijanti I tipo cukriniu diabetu sergančius 
vaikus ir jaunimą bei jų šeimas. Klubas organizuoja diabeto valdymo ir 
aktyvaus laisvalaikio išvykas, renginius, susitikimus, diabeto valdymo 
mokymus, teikia emocinę savitarpio pagalbą naujai susirgusių vaikų 
šeimos nariams bei remia naujai susirgusius vaikus ir jaunimą diabeto 
kontrolės priemonėmis.

Žygis Vilniaus regioniniame parke
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mės, kad vasarą karantino apribojimai nebuvo taikomi ir 
mums pavyko surengti tradicinę ir visų klubo narių laukia
miausią metų šventę – Šeimų išvyką. Dėl norinčių dalyvauti 
gausos buvo pasirinkta kaimo turizmo sodyba „Dvarčėnų 
dvaras“. Nors oras nelepino ir saugumo reikalavimai varžė, 
bet tą rugpjūčio savaitgalį praleidome puikiai: tėveliai sėmėsi 
žinių diabeto valdymo, psichologų mokymuose (daugiausia 
dėmesio sulaukė temos „Saugios aplinkos kūrimas“, „Dia
beto valdymas“, „Gyvenimas nebebus toks pat“), bendravo 
tarpusavyje, dalijosi patirtimis ir patarimais, vaikai žaidė, 
kūrė, ieškojo lobio ir mėgavosi sveikais skanėstais. Išvyko
me su laukimu ir viltimi, kad 2021 metais renginys bus dar 
didesnis ir bus daug naujų, netikėtų ir visus įtraukiančių  
veiklų!

Nelaukdami, kol baigsis karantinas, nusprendėme pasi
naudoti technologijų teikiamomis galimybėmis ir 2020 metų 
rudenį pradėjome organizuoti nuotolinius mokymus – su
rengėme mokymus šiomis temomis: „LOOP uždaras ciklas: 
kaip pasidaryti dirbtinę kasą“ (lektorė Laura Gedgaudaitė, 
„Cukrinė Lapė“) ir „Efektyvus diabeto valdymas“ (slaugy
toja diabetologė Aušra Krivolap). Klubo nariams ir kitiems 
sergantiesiems 2021 metais planuojame pasiūlyti daugiau 
mokymų, susijusių su diabetu, sveika mityba, išmaniosio
mis technologijomis. 

Nuotolinius renginius spėjome paįvairinti spalio mė
nesį organizuota pažintine ekskursija – žygiu pėsčio
mis Vilniaus regioniniame parke, kurį vedė geologijos 
mokslų daktaras Jonas Šečkus. Sulaukėme dalyvių, at
vykusių ir iš kitų miestų, smagiai ir įdomiai praleido
me laiką, pabendravome bei sužinojome, kas kūrė Vil
niaus teritorijos kraštovaizdį nutirpus ledynams, leidomės 
prie upelių ir upeliukų, kopėme į rudens nuspalvintus  
šlaitus.

2020 metus užbaigėme linksmais ir įtraukiančiais 
nuotoliniais renginiais vaikams: vyko kūrybinės dirbtuvė
lės kartu su „LEO klubu“ bei net du kalėdiniai „DiaBitės“ 
protmūšiai, per kuriuos vaikai smagiai bendravo, sprendė 
užduotis ir sulaukė saldžių, bet be cukraus „DiaBitės“ Ka
lėdų Senelio dovanų!

Į 2021 metus įžengėme tvirtai ir užtikrintai – esame 
pasirengę pasiūlyti daugiau veiklų, ruošiame naujus so
cialinius projektus, kurie bus skirti ne tik „DiaBitės“ klu
bo nariams, bet ir visai I tipo cukriniu diabetu sergančiai 
bend ruomenei. Jau ne pirmus metus klubas vienija narius 
iš įvairiausių Lietuvos regionų, todėl jeigu „DiaBitės“ klubo 
veiklose matote prasmę ir galimybę pasijusti geriau  einant 
tuo pačiu ligos keliu, kviečiame susisiekti su mumis ir pri
sijungti prie mūsų bend ruomenės!

Mūsų kontaktai: 
www.diabite.lt

El. paštas info@diabite.lt  
Socialinis tinklas „Facebook“: 

https://www.facebook.com/diabiteVilnius/

„Diabitės“ klubo šeimų išvyka
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kol kas daugelyje ugdymo įstaigų šeimos bando tvarky
tis savarankiškai. Tėvai nuolat stebi vaiko cukraus kie

kį kraujyje per išmaniąsias programėles, mažesniųjų tėvai 
bėga suleisti insulino ir apskaičiuoti angliavandenių. Ge
rai, jei darbdavys supratingas. Tačiau yra ne vienas atvejis, 
kai tenka išeiti iš darbo, nes dėl diabeto priežiūros nepa
vyksta kokybiškai atlikti užduočių. Vyresni vaikai dažnai 
jaučia gėdą, išskyrimą – insuliną leidžiasi tualetuose arba 
ignoruoja ligą. Bendraamžiai dažnai nežinodami ar nesu
prasdami nevengia pasityčioti. Tada viskas ima prastėti – 
dėl nepakankamai kontroliuojamos ligos pablogėja tiek 
psichinė, tiek fizinė vaiko savijauta, cukraus kiekio krau
jyje svyravimas atsiliepia mokymosi rezultatams, prasta 
psichologinė būsena dar labiau didina bejėgiškumą pasi
priešinti ir skatina patyčias. 

Dabar pagal teisės aktus ugdymo įstaigos turi pasirū
pinti lėtinėmis ligomis sergančiu vaiku, padėti jam rūpintis 
savo liga, suderinti savirūpos planą, tačiau nėra numaty
ta, kas turi būti už tai atsakingas ir kokią pagalbą, kada ir 
kaip turi suteikti. Taigi viskas priklauso nuo vaiko tėvų ar 
globėjų atkaklumo, siekiant pagalbos, gebėjimo perteik
ti svarbiausią informaciją bei ugdymo įstaigos personalo 
geranoriškumo. 

Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „DiaBitė“, 
padedamas rėmėjų „SanofiAventis Lietuva“ ir Neįgalių
jų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universi
teto Psichologijos katedra, Endokrinologijos institutu, Kau
no klinikų medikais ir Lietuvos diabeto asociacija iniciavo 
projektą, kuriuo siekia sukurti saugią aplinką cukriniu dia
betu sergantiems vaikams ugdymo įstaigose. Prie projekto 
įgyvendinimo ketina prisidėti ir kiti vaikų diabeto klubai. 

Vaikui susirgus I tipo cukriniu diabetu ir jo tėvams suti
kus, į jo lankomą ugdymo įstaigą atvyks mobilioji  komanda, 

kurią sudarys medikas, psichologas, tėvas savanoris, ir su
pažindins mokyklos bendruomenę (mokytojus, administ
raciją, visuomenės sveikatos specialistus, bendraklasius, jų 
tėvus) su I tipo cukrinio diabeto kaip ligos specifika, ap
tars vaikui ir šeimai kylančius iššūkius, susijusius su ligos 
valdymu, suteiks žinių mokyklos pedagogams, visuome
nės sveikatos specialistams, kaip suteikti būtinąją skubią
ją medicinos pagalbą sergančiam vaikui susidarius pavo
jingai jo gyvybei ir sveikatai situacijai, kaip teikti kasdienę 
vaiko priežiūrą ir pagalbą kontroliuojant gliukozės kiekį 
kraujyje vaikui dalyvaujant ugdymo procese, kaip apsau
goti sergantį vaiką nuo diskriminacijos dėl ligos ir patyčių 
mokykloje, pamokys bendramokslius, kaip atpažinti, kad 
sergančiajam reikia pagalbos, ir kaip ją suteikti.

Po pirmojo susitikimo praėjus mėnesiui įvyks antras 
mobiliosios grupės susitikimas su pedagogais, administ
racija ir visuomenės sveikatos specialistais. Per jį bus ap
tartos kylančios problemos. Trečias susitikimas – po 3 mė
nesių, ir šį kartą tiek su pedagogais, tiek su bendraklasiais 
bei jų tėvais. 

Pirmoji mokykla, į kurią mobilioji komanda pasiruošu
si vykti – Simono Stanevičiaus progimnazija. Čia pagalbos 
reikia gruodį I tipo diabetu susirgusiai Emilei. Belieka su
laukti, kada pagerės situacija dėl COVID19 pandemijos 
ir pradinukai grįš prie įprasto mokymo(si).  

Projekto iniciatoriai ir kūrėjai tikisi, kad jis padės I tipo 
cukriniu diabetu sergantiems vaikams jaustis saugiai ir 
mokytis sveikoje aplinkoje, tėvams ir globėjams pavyks 
nenutrūkstamai dirbti, o sprendimus priimančios institu
cijos papildys teisės aktus konkrečiomis programomis ir 
priemonėmis. 

Eglė Baradinskienė
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo 

„DiaBitė“ pirmininkė

Mobiliosios komandos skubės 
padėti I tipo diabetu sergantiems 
vaikams mokyklose

Vaikui diagnozavus I tipo diabetą, dar ligoninėje tėvus apima nerimas ir rūpestis 
pagalvojus apie tai, kad jam reikės grįžti į ugdymo įstaigą. Kas padės valdyti ligą? 
Kaip vaikas ten vienas susitvarkys? O jei nutiks blogiausia ir laiku nebus suteikta 
pagalba? Kaip jis jausis tarp bendraklasių? Ar nesidrovės ir nesigėdys prižiūrėti ligą 
jiems matant? Ar išvengs patyčių? Ar iššūkiai nepablogins ligos valdymo? Klausimų 
kyla skirtingų, priklausomai nuo vaiko amžiaus. Ir nerimaujama pagrįstai. 
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Panevėžio diabeto draugijos 
„Viltis“ veikla

jau antrus metus diabeto mokyklėlei vadovauja klubo narė 
Edita Žebelienė. Ji žiniomis noriai dalijasi su bendrijos na

riais, veda užsiėmimus ir moko juos sveikai maitintis, apskai
čiuoti kalorijas ir angliavandenius. Pati Edita yra sveiko gyve
nimo būdo propaguotoja. Ji savo pavyzdžiu stengiasi užkrėsti 
kitus draugijos narius ne tik sveikai maitintis, bet ir kuo daugiau 
judėti. Smagu, kad aktyviausi „Vilties“ nariai aktyviai dalyvavo 
pirmos Lietuvoje trijų kilometrų diabetu sergantiems asmenims 
skirtos trasos atidaryme Panevėžyje, taip pat šešių kilometrų 
trasos atidaryme rugsėjo mėnesį. Šią trasą visi įveikė eidami su 
šiaurietiškomis lazdomis.

Be užsiėmimų, skirtų išmokti gyventi su diabetu, kaip jau 
minėta, vyksta ir kitų užsiėmimų. Kartu su dailininke Vida Špa
kauskiene visi norintys gali pasinerti į meno pasaulį. Vida mūsų 
draugijoje dirba jau dvejus metus. Ji – žinoma dailininkė, tapo 
paveikslus, dalyvauja parodose, todėl moko piešti ant šilko ir 
mus, moko spalvinti mandalas, karpinių meno, pasidaryti ir 
nusispalvinti iš natūralaus šilko skareles, šalikus. Visomis me
džiagomis, reikalingomis kūrybai, aprūpina draugija. Mums te
lieka klausytis mokytojos patarimų ir drauge kurti. Gimsta pui
kūs darbai. Užsiėmimuose dalyvių netrūksta. Draugijos nariai 
renkasi noriai. Jie su darbais dalyvavo net parodojemugėje. 

Turime mes ir savo tautodailininkę Aldoną Zinkevičienę, 
kurios darbai puošia miesto savivaldybės patalpas. Neseniai 
draugija įsigijo naują siuvimo mašiną, todėl dabar visi norintys 
gali išmokti siūti. Jau siuvome apsaugines kaukes. Ir tuo labai 
džiaugiamės, nes mūsų drobinės kaukės yra gražios ir išskirti
nės – išpieštos širdžiai mielais paveiksliukais. 

Be viso to, aktyviai dalyvaujame ir Panevėžio savivaldybės 
organizuojamuose renginiuose, paskaitose, konferencijose. Jų 
išties netrūksta. Vasarą mūsų nariai dalyvavo Panevėžio teatro 
„Menas“ suorganizuotoje edukacinėje programoje, kur mokė
si, vadovaujami aktorių, geriau pažinti save ir savo emocijas. 
O rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais net septyniolika narių turėjo 
galimybę nemokamai pasinaudoti „Romantik“ viešbutyje esan
čiu SPA baseinu, kur buvo vedama mankšta vandenyje, ir pirti

mis bei sūkurine vonia. Ir visa tai mūsų šaunuolės pirmininkės 
Danguolės Kuodienės dėka, kuri dirba iš širdies ir yra mūsų 
draugijos siela. Visada šalia jos puikiosios Birutė Aleknienė, 
Bronytė Zamkauskienė ir Staselė Apvinienė.

Taip pat dalyvaujame ir neįgaliųjų sporto varžybose. Nors 
puikių rezultatų ir nepasiekiame, bet juk svarbiausia – daly
vauti, o ne laimėti.

COVID19 epidemija sutrikdė draugijos veiklą, juk sergan
tieji diabetu yra rizikos grupėje, daugelis jų yra jau vyresnio 
amžiaus. Todėl, atėjus į draugiją, tikriname temperatūrą, už
siėmimuose dėvime apsaugines kaukes. Bijome, kad situacija 
gali pablogėti ir vėl teks užsidaryti kiekvienam namuose. Bet 
tada vėl dirbsime nuotoliniu būdu, susisiekdami kompiuteriu 
ar telefonu. Ryšys su draugijos nariais nenutrūks. Tik buvimas 
kartu, nuolatinis bendravimas ir žinojimas, kad esi ne vienas 
su savo liga, daro mus stipresnius.

Danguolė Kuodienė 
Panevėžio miesto diabeto draugijos  

„Viltis“ pirmininkė

Panevėžio miesto diabeto draugijos „Viltis“, kuriai 
vadovauja Danguolė Kuodienė, veikla nutrūko tik tada, 
kai visoje šalyje buvo paskelbtas karantinas. Po jo visi 
grįžome į įprastą gyvenimo ritmą – bendravome vieni 
su kitais, lankėme užsiėmimus. Draugijos patalpose 
veiklos randa visi norintys. Vieni mokosi sveikai 
maitintis ir susidraugauti su liga, kiti mokosi menų, 
treti – siūti, o dar kiti užsuka tiesiog pabendrauti, 
pasipasakoti, išgerti puodelį kavos ar arbatos. 

neįgaliųjų sporto varžybose pasvalyje
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KviečiameJuspadėtidiabetusergantiesiems,
skiriant paramą Lietuvos diabeto asociacijos veiklai. 

Iki gegužės 1 d. Jūs galite skirti iki 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM) paramą, deklaruodami savo pajamas Elektroninėje deklaravimo sistemoje 

deklaravimas.vmi.lt. 

Visus metus norimą skirti paramą galite pervesti ir  
tiesiogiai į Lietuvos diabeto  asociacijos sąskaitą:

Sąskaitos Nr.: LT50 7044 0600 0103 0696
Banko kodas: 70440, AB SEB bankas

Gavėjas: Lietuvos diabeto asociacija, įmonės kodas: 291737660

Plungės diabeto klubas Pasaulinę 
diabeto dieną paminėjo bažnyčioje

Šiuo ganėtinai sunkiu karantino laikotarpiu dėl siautė
jančio koronaviruso sergantiesiems diabetu yra didžiulis 
išbandymas nesusirgti, o susirgus atsilaikyti be didesnių 
komplikacijų. Deja, pasitaiko ir mirčių. Taigi, dabar bendra 
malda, kai žmonija patiria nematomos ir užkrečiamos ligos 
grėsmę, baimę, nerimą, tampa dar svarbesnė. 

Ribojant kontaktų skaičių, kviečiami buvo tik dia beto 
klubo nariai. Negalintys dalyvauti galėjo stebėti mišias tie
siogiai „Facebook’e“ per bažnyčios paskyrą. Mišios, skai
tiniai buvo kupini vilties.

Mišių pabaigoje klubo pirmininkė Aldona Danylienė 
tarė žodį. Paminėjo, kad tai Pasaulinė diabeto ir Jungti
nių Tautų diena. Supažindino su skaičiais, kokia grėsmin
ga liga ir kaip sparčiai didėja sergančiųjų diabetu skaičius. 
Taip pat priminė, kad šių metų tema – „Slaugytojas ir dia
betas“. Pasaulinės diabeto dienos kampanija siekiama di
dinti informuotumą apie lemiamą slaugytojų vaidmenį 
palaikant diabetu sergančius žmones. Šių specialistų labai  
trūksta. 

Aktyviems klubo nariams ir kitiems, prisidedantiems prie 
klubo veiklos, pirmininkė įteikė padėkos raštus. Dėkojame 
jai už šios svarbios dienos paminėjimą Dievo namuose.

Jurgita Neverdauskaitė-Perez
Plungės diabeto klubo narė

Lapkričio 14-tą dieną Plungės diabeto 
klubas Pasaulinę diabeto dieną paminėjo 
ypatingai. Buvo užsakytos mišios Plungės 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 
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Radviliškio diabeto kubo 
„Likimas“ veikla per karantiną

Sakoma, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Dėl šalyje 
paskelbto karantino nebegalėjome įprastai dirbti. Kaip 

tik dėl to kilo mintis pabandyti bendrauti nuotoliniu būdu. 
Klausėmės Radviliškio visuomenės sveikatos biuro nuotolinių 
paskaitų per Zoom’o programėlę. Reda Grigaitienė kalbėjo 
apie meilė sau ir kaip ją auginti. Dar dalyvavome keturiuose 
„Sveikatos stiprinimo programos“ užsiėmimuose. Ši sėkmin
ga pradžia paskatino patiems rengti nuotolinius susitikimus. 

Džiugu, kad klubo nariai pritarė naujiems iššūkiams. Ži
noma, ne visi turėjo galimybę prisijungti, bet noras dalyvauti 
paskatino klubo narius, gyvenančius ir bendraujančius vie
ni su kitais, ateiti į svečius ir dalyvauti paskaitose. Kai kurių 
temų klausėsi net 22 klubo nariai.

Nuo lapkričio pradžios iki gruodžio surengėme septynis 
nuotolinius susitikimus. Smagu, kad net 17 klubo narių per 
trumpą laiką sugebėjo įvaldyti naujoves. 

Išklausėme tokias paskaitas: psichologės Virginijos Servu
tienės „Asmeninė ūgtis ir tarpasmeninių santykių kūrimas“; 
psichologės Ingos Jankauskienės „Emocinis atsparumas“; 
gydytojos endokrinologės Rasos Koreivienės, dirbančios 
Druskininkų ligoninėje, „Cukrinio diabeto komplikacijos: 
kaip laiku atpažinti ir sustabdyti. Antidiabetinių vaistų var
tojimo principai“; eseistės, poetės, rašytojos, gydytojos psi
chiatrės ir poezijos terapeutės Jūratės Sučylaitės „Kuo gali 
padėti poezijos terapija“; gydytojo nutriciologo, natūropato, 
diagnosto Tomo Vilūno „Imunologija, autoimuniniai susirgi
mai“; garsaus žolininko Mariaus Lasinsko „Vaistažolių nauda 

sveikatai. Organizmo 
stiprinimas žiemą“; 
Kristinos Mikalčiūtės 
„Kalėdinės fantazijos: 
nuo šiaudo iki me
duolio“. Ačiū visiems 
lektoriams, kurie ge
ranoriškai atsakė į pa
teiktus klausimus. Prisi
jungimo nuotoliniu būdu 
metu, prieš paskaitas ir po jų 
galėjome vieni su kitais pa bend
rauti, pasidalyti įspūdžiais. Esu dėkinga 
mūsų stovyklos kuratorei Jelenai Šimonienei už lektorių 
paiešką bei patarimus.

Gaila, kad paskelbtas rajone karantinas sustabdė ir kitą 
mūsų veiklą. Tačiau, laikydamiesi reikalavimų, iš vaško lie
jome žvakes, mezgėme kojines, iš vilnos darėme rankdar
bius, vėrėme karoliukus ir kt. Turėjome tikslą – savo darbe
liais pradžiuginti kolegas šv. Kalėdų proga. Mums pavyko. 
Padarėme net 140 kalėdinių dovanėlių. Jas nuvežėme klu
bo nariams. Pasipuošėme klubo patalpas ir dalyvavome ra
jone paskelbtoje nuotraukų parodoje „Nepavogtos Kalėdos 
Radviliškio rajone“.

Aldona Januševičienė 
Radviliškio diabeto kubo „Likimas“ pirmininkė

radviliškio diabeto klubo „likimas“ rankdarbiai (mezginiai, žvakės)
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neĮgalumo ir Darbingumo nustatymo tarnybos 
prie socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos

naujienos

Kaip pateikti dokumentus NDNT?
• Paštu,
• palikti prie įėjimo į NDNT esančioje pašto dėžutėje,
• el. paštu,
• per e. pristatymo sistemą.

Ar Jums reikės atvykti į NDNT atliekant Jūsų negalios 
vertinimą?

Į NDNT atvykti nereikės. Medicininė dalis kaip įprasta 
įvertinama pagal gydytojos parengtame siuntime pateiktus 
duomenis, o savarankiškumo klausimyną užpildysime 
nuotoliniu būdu. T. y. su asmens iki 18 m. tėvais (ar jo teisėtais 
atstovais) per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos 
NDNT darbuotojas susisieks telefonu. Su pensinio amžiaus 
asmeniu dėl klausimyno užpildymo susisieks savivaldybės 
paskirtas socialinis darbuotojas.

Kaip gausite sprendimą dėl negalios?
Sprendimą Jums išsiųsime paštu prašyme nustatyti nega

lią nurodytu adresu.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba  
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Švitrigailos g. 11E, 03228 Vilnius, 
tel. (8 5) 233 3320,  

faks. (8 5) 233 2469, 
el. p. info@ndnt.lt

Negalios terminas gali būti 
pratęstas automatiškai

jeigu karantino metu baigiasi Jums nustatytos negalios 
terminas ir NDNT nepateiksite naujo gydytojo pareng-

to siuntimo, terminą iki karantino pabaigos ir dar 90 dienų 
jam pasibaigus (t. y. iki gegužės 31 d.) pratęsime automa-
tiškai ir apie tai Jus informuosime telefonu. 

Tokiu atveju naujas neįgaliojo pažymėjimas ir kiti do
kumentai neišduodami – iki gegužės 31 d. galios išduoti 
anksčiau.

Minimu laikotarpiu asmeniui pateikus naują gydančio gy-
dytojo parengtą siuntimą, negalios vertinimas bus atliekamas 
įprasta tvarka, t. y. terminas automatiškai pratęsiamas nebus.

Jeigu dėl negalios kreipiatės pirmą kartą, atlikti negalios 
vertinimą net ir karantino metu galėsime tik gavę gydytojo 
parengtą siuntimą.

Kokius dokumentus reikia pateikti su siuntimu?
• prašymą nustatyti negalią;
• gydytojo parengtą siuntimą į NDNT (jei gydytojas patei

kė siuntimą NDNT el. būdu, siuntimo pačiam asmeniui 
pateikti nereikia);

• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• 3 x 4 cm dydžio nuotrauką (jei pageidaujate gauti neįga

lių asmenų automobilių statymo kortelę, pateikite 2 nuo
traukas).
Prašymų nustatyti negalią formas rasite www.ndnt.lt. 
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priemonių. Vien šįryt Kauno oro uoste nusileido dar vie
nas lėktuvas, atgabenęs beveik 19 tonų asmens apsaugos 
priemonių šalies medikams, kovojantiems su koronaviru
so infekcija. Informacija apie Lietuvos medikams paskirs
tytus asmens apsaugos priemonių kiekius yra nuolat skel 
biama.

Specialistai atkreipia dėmesį, kad įstatymai numato tik 
keletą atvejų, kai už sveikatos priežiūros paslaugas pa cien
tui reikia mokėti pačiam. Tą padaryti tenka privalomuo
ju sveikatos draudimu (PSD) nedraustam žmogui bei tam, 
kuris pagalbos kreipiasi į sutarties su TLK nesudariusią gy
dymo įstaigą. Pačiam susimokėti taip pat reikia pacientui, 
norinčiam gauti gydytojo specialisto konsultaciją ar kitą 
paslaugą, bet neturinčiam siuntimo. 

Mokėti reikės ir savo iniciatyva pasirenkant papildo
mas paslaugas ar procedūras, mokamas paslaugas, įrašy
tas į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Mokamų as
mens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, bei norint gauti 
paslaugą be eilės. Pavyzdžiui, mokėti teks už kosmetinės 
chirurgijos operacijas ir kosmetologines procedūras, dantų 
implantavimą, akupunktūrą ir manualinę terapiją, sveika
tos tikrinimą vykstant į užsienį, norint įsigyti ginklą, gauti 
vairuotojų ar aviatorių pažymėjimus ir kt.

Ligonių kasos nuolat primena, kad PSD apdrausti žmo
nės už gydymą neturi mokėti, kai už tai jau sumokėta PSDF 
lėšomis. Papildomų mokėjimų negali reikalauti jokia su
tartį su TLK sudariusi sveikatos priežiūros įstaiga, nepri
klausomai nuo nuosavybės formos (valstybinė ar privati).

Visuomenės informavimo grupės inf.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), reaguodama į 
pastaruoju metu vis dažniau gaunamus elektroninius 

laiškus ir skambučius, kuriuose žmonės klausia, ar per 
karantiną apsilankius poliklinikoje reikia mokėti mokestį 
už medikų apsaugos priemones, kurios skirtos apsaugoti 
nuo koronaviruso (COVID-19), paaiškina, kad tokie mo-
kesčiai yra neteisėti ir negali būti renkami. 

Karantino metu, kai daugelyje gydymo įstaigų galioja 
griežtos saugos taisyklės, o medikai konsultacijas dažniau
siai teikia nuotoliniu būdu, pasitaiko atvejų, kad vizitas pas 
gydytoją vis dėlto būna neišvengiamas. 

Kaip rodo SAM specialistų gaunami laiškai, apsilanky
mai sveikatos priežiūros įstaigose atskleidė netoleruotinus 
atvejus. Aiškėja, kad pacientų buvo prašoma sumokėti už 
gydytojams reikalingas apsaugos priemones. Priežastis nu
rodoma viena – esą ligonių kasos tokių priemonių kainos 
nekompensuoja.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pabrė
žia, kad jokia gydymo įstaiga, pasirašiusi sutartį su teri
torine ligonių kasa (TLK), neturi teisės iš paciento imti 
jokio mokesčio, susijusio su medikų apsaugos priemo 
nėmis.

„Dalį tokių priemonių gydymo įstaigos gauna nemoka
mai – jos nupirktos centralizuotai, o tos dalies, kurią įsigyja 
pačios, išlaidos bus kompensuotos, ir jos tai žino. Tad pa
tekus į tokias situacijas, skatinu neklausyti nepagrįstų ar
gumentų ir nemokėti reikalaujamo mokesčio. Labai gaila, 
kad tokios pavienės situacijos gadina medikų ir sveikatos 
apsaugos įvaizdį. Tai pacientų apgaudinėjimas ir noras pa
sipelnyti iš sudėtingos situacijos“, – teigė A. Veryga.

Valstybinės ligonių kasos (VLK) direktoriaus Gintaro 
Kacevičiaus teigimu, pacientai visada yra kviečiami jau 
pačioje paslaugos teikimo vietoje klausti, kodėl vienu ar 
kitu atveju reikalaujama mokėti. 

„Jei gavus žodinį atsakymą pacientui kyla abejonių, ar 
mokėti reikalaujama pagrįstai, paaiškinimo jis gali kreip
tis į sveikatos priežiūros įstaigos administraciją papildomai 
raštu. Jei ir šis atsakymas netenkina, jis gali kreiptis į TLK, 
pridėdamas gautą įstaigos atsakymą, čekius bei kitus papil
domus dokumentus“, – sako VLK vadovas G. Kacevičius.

Papildomą asmens apsaugos priemonių paskirstymą 
Lietuvos medikams vykdo SAM. Gydymo įstaigoms išve
žiota ne viena dalis iš Kinijos atskraidintų asmens apsaugos 

Ligonių kasos kviečia: 
• Skaityti svarbiausias naujienas socialiniame tinkle 

„Face book“: https://goo.gl/ML8SqJ.
• Pamatyti naujausias nuotraukas socialiniame tinkle 

„Instagram“: https://goo.gl/tXvpXr.
• Žiūrėti išsamius ir linksmus vaizdo įrašus socia 

liniame tinkle „Youtube“: https://goo.gl/BPBep2.
• Sekti išskirtinius informacijos grafikus ir ne tik 

 socialiniame tinkle „Flickr“: https://goo.gl/bGtZg2. 

Rūpimus klausimus galima pateikti  
info@vlk.lt arba tel. (8 5) 232 222.

Mokesčio už medikų apsaugos priemones  
iš pacientų negali būti prašoma 

Valstybinės ligonių kasos prie sVeikatos apsaugos ministerijos naujienos
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Kontaktai žiniasklaidai 
Rimantas Zagrebajev

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos 
 ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas

Tel. (8 5) 236 4105
El. paštas rimantas.zagrebajev@vlk.lt 
Rūpimus klausimus galima pateikti  
info@vlk.lt arba tel. (8 5) 232 222.

Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyriausioji spe
cialistė Rasa Savičiūtė. Jos teigimu, taip pat svarbu žinoti, 
kad jei žmogus nėra programoje numatyto amžiaus, bet 
turi nusiskundimų dėl savo sveikatos, jam reikėtų kreiptis 
į savo šeimos gydytoją. Atsižvelgdamas į paciento amžių 
ir įvertinęs sveikatos būklę, ligos istoriją bei rizikos veiks
nius, jis pagal savo kompetenciją paskirs reikiamus tyri
mus, jei reikės, išrašys siuntimą konsultuotis pas gydytoją  
specialistą. 

VLK užsakymu pernai liepą atliktas Lietuvos gyvento
jų nuomonės tyrimas parodė, kad žmonės geriausiai žino 
gimdos kaklelio (žino 66 proc. apklaustųjų) ir krūties vėžio 
(65 proc.) prevencines programas. Po 61 proc. responden
tų teigė girdėję apie priešinės liaukos (prostatos) vėžio bei 
širdies ir kraujagyslių ligų, 58 proc. – storosios žarnos vė
žio prevencinę programą.

26 proc. apklausoje dalyvavusių moterų nurodė, kad 
dalyvavo gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje, 
14 proc. – krūties vėžio. Taip pat 16 proc. apklaustųjų nu
rodė dalyvavę širdies ir kraujagyslių, 11 proc. – priešinės 
liaukos (prostatos) vėžio ir 10 proc. storosios žarnos vėžio 
prevencinėje programoje.

Dėl širdies ir kraujagyslių ligų kartą per 1 m. pasitikrinti 
gali vyrai nuo 40 iki 54 m. (imtinai) ir moterys nuo 50 iki 
64 m. (imtinai). 

Dėl storosios žarnos vėžio kartą per 2 m. pasitikrinti 
gali vyrai ir moterys nuo 50 iki 74 m. (imtinai). Dėl gim
dos kaklelio vėžio kartą per 3 m. pasitikrinti gali moterys 
nuo 25 iki 59 m. (imtinai). 

Dėl krūties vėžio kartą per 2 m. pasitikrinti gali moterys 
nuo 50 iki 69 m. (imtinai). 

Dėl prostatos vėžio pasitikrinti gali vyrai nuo 50 iki 69 m. 
(imtinai), jei šia liga sirgo tėvas ar broliai – nuo 45 m. Kito 
patikrinimo datą paskirs šeimos gydytojas. 

Kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
Daugiau informacijos www.vlk.lt 
 

minint Pasaulinę kovos su vėžiu dieną ligonių kasos 
dar kartą primena prevencinių sveikatos programų 

svarbą. Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu 
(PSD) raginami aktyviai dalyvauti šiose programose, iš 
kurių net keturios skirtos ankstyvajai vėžio diagnostikai. 

Koronaviruso pandemija gerokai sumažino pernykščių 
profilaktinių patikrinimų apimtį. Negalutiniai šių metų sau
sio mėnesio duomenys rodo, kad 2020 m. gimdos kaklelio 
vėžio prevencinėje programoje dalyvavo šiek tiek daugiau 
nei 88 tūkst. moterų, t. y. apie 29 proc. mažiau nei 2019 m. 
(123 tūkst. moterų). 

Krūties vėžio prevencinėje programoje numatytas pas
laugas gavo 86 tūkst. moterų, t. y. 28 proc. mažiau nei 
2019aisiais (119 tūkst. moterų). Pagal priešinės liaukos 
vėžio ankstyvosios diagnostikos programą pernai pasitik ri
no 51 tūkst. vyrų – 43 proc. mažiau nei užpernai (90 tūkst. 
vyrų). Storosios žarnos vėžio diagnostikos programoje da
lyvavo 175 tūkst. žmonių (33 proc. mažiau), 2019 m. – 
261 tūkstantis. 

2020 m. širdies ir kraujagyslių ligų prevencinėje progra
moje dalyvavo 217 tūkst., 2019 m. – 292 tūkst. asmenų – 
maždaug 26 proc. mažiau nei 2019 metais. 

„Baimindamiesi užsikrėsti, taip pat manydami, kad už
siregistruoti pas gydytoją galima tik išskirtiniais atvejais, 
žmonės vengia kreiptis į gydymo įstaigas – laukia, kada 
baigsis karantinas. Todėl vis daugėja ligų, kurios diagno
zuojamos per vėlai, jau gerokai pažengusios. Deja, tuomet 
ir gydymas yra kur kas sunkesnis. Raginčiau visus žmones 
aktyviai dalyvauti nemokamose prevencinėse programose. 
Kaip tik jų metu atliekami tyrimai susirgimus leidžia nu
statyti pačioje ankstyviausiose stadijoje“, – sako Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros klinikų Šeimos medicinos 
centro gydytoja doc. Neringa Burokienė. Pasak jos, ir ka
rantino metu prevencinių programų vykdymas nėra ribo
jamas ar stabdomas, todėl pacientai gali drąsiai kreiptis į 
savo šeimos gydytoją bei pasitikrinti. 

Ligonių kasos primena, kad PSD apsidraudę žmonės 
gali nemokamai pasitikrinti sveikatą dalyvaudami penkiose 
prevencinėse programose: gimdos kaklelio, krūties, prie
šinės liaukos ir storosios žarnos vėžio bei širdies ir krau
jagyslių ligų. 

„Tai daugelio pacientų galimybė nemokamai išsitirti, 
nes lėšų prevenciniams sveikatos tyrimams skiriama iš Pri
valomojo sveikatos draudimo fondo. Kasmet šių programų 
finansavimas tik didėja – 2020 metais joms buvo skirta 22 
mln. eurų, 2021aisiais – 24,5 mln. Eurų“, – sako Valsty
binės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Prevencinės programos –  
galimybė anksti aptikti ligą ir ją išgyti 



25

ĮSAKYMAS
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo 

Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama CoViD-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ pakeitimo  

2021 m. sausio 28 d. Nr. V179
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V3006 „Dėl skiepi
jimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nu
statymo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

ĮSAKYMAS
Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama CoViD-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo  

tys skubias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 
greitosios medicinos pagalbos brigadų darbuotojai ir studentai, 
dalyvaujantys teikiant šias paslaugas;

1.1.3. darbuotojai, teikiantys stacionarines asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas šio įsakymo 1.1.4 ir 1.13 papunkčiuose 
nurodytiems pacientams ir (ar) pacientams, gaunantiems imu
nosupresinį ir (ar) chemoterapinį gydymą;

1.1.4. šie didžiausios rizikos pacientai:
1.1.4.1. galutinės stadijos lėtine inkstų liga sergantys pa cien

tai, kuriems taikoma nuolatinė pakaitinė inkstų terapija (hemo
dializė ar peritoninė dializė);

1.1.4.2. kuriems atliktos organų arba kraujodaros kamieni
nių ląstelių transplantacijos;

1.1.4.3. sergantys piktybinėmis kraujo ligomis, kuriems tę
siamas chemoterapinis, imunoterapinis ar taikinių piktybinių 
kraujo ligų gydymas arba kuriems toks gydymas baigtas ne se
niau kaip prieš 24 mėn.; 

1.1.4.4. sergantys imunodeficito ligomis su antikūnų gamy
bos defektu, kai taikoma pakaitinė terapija imunoglobulinais;

1.1.5. kiti ASPĮ, nurodytų įsakyme Nr. V281 ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio eks
tremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 
gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V3007 „Dėl pacientų, sergan
čių  COVID19 liga (koronaviruso infekcija), tolimesnio simp
tominio gydymo paslaugų organizavimo“ priedo 1 punkte, 
darbuotojai, nenurodyti šio įsakymo 1.1.11.1.3 papunkčiuo
se, taip pat asmenys, šiose ASPĮ vykdantys savanorišką vei
klą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš 
eilės ir kitų juridinių asmenų darbuotojai, šiose ASPĮ teikian
tys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąly
tį su pacientais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi  
pacientai;

1.1.6. ASPĮ, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos teisingumo mi
nisterija, darbuotojai, teikiantys stacionarines asmens sveika

Vadovaudamasis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto 
lėšomis įsigyta COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakci
na organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respubli
kos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsaky
mu Nr. V2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto 
lėšomis įsigyjama COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punk
tu ir atsižvelgdamas į Nepriklausomų ekspertų patariamosios 
tarybos, sudarytos Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 
2020 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. 183 „Dėl darbo gru
pės sudarymo“ (toliau – Ekspertų taryba), siūlymus, nurodytus 
Ekspertų tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. posėdžio protokole 
Nr. LV619, 2020 m. gruodžio 29 d. posėdžio protokole Nr. 
LV626, Ekspertų tarybos 2021 m. sausio 13 d. posėdžio pro
tokole Nr. LV30, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. 
sausio 15 d. pasitarimo protokolą Nr. 3:

1. nustatau skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyja
ma COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina priorite
tines gyventojų grupes (vardijama prioriteto mažėjimo tvarka):

1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ):
1.1.1. ASPĮ, nurodytų Sveikatos priežiūros paslaugų dėl 

 COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos 
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V281 „Dėl Sveikatos 
priežiūros paslaugų dėl COVID19 ligos (koronaviruso infek
cijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsa
kymas V281), darbuotojai, teikiantys stacionarines asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas COVID19 liga (koronaviruso 
infekcija) sergantiems pacientams, ir profesinio mokymo įstai
gų mokiniai bei aukštųjų mokyklų studentai, ASPĮ atliekantys 
praktinį (klinikinį) mokymą pagal trišalę praktinio mokymo su
tartį (toliau – studentai), dalyvaujantys teikiant šias paslaugas 
ir kontaktuojantys su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) 
sergančiais pacientais;

1.1.2. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, skubiosios 
medicinos pagalbos skyrių darbuotojai ir darbuotojai, teikian
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tos priežiūros paslaugas, ir kiti darbuotojai, kurie turi sąlytį su 
šių įstaigų pacientais; 

1.1.7. darbuotojai, dirbantys mobiliuosiuose punktuose, 
karščiavimo klinikose, savivaldybės (ar savivaldybės paskirti) ar 
ASPĮ vairuotojai, įgyvendinant valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovo sprendimus pervežantys asmenis, 
sergančius arba įtariamus, kad serga COVID19 liga (korona
viruso infekcija);  

1.1.8. pacientai, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir 
slaugos paslaugos, bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslau
gas teikiantys darbuotojai ir asmenys, ASPĮ, teikiančiose palai
komojo gydymo ir slaugos paslaugas, vykdantys savanorišką 
veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš 
eilės ir kitų juridinių asmenų darbuotojai, šiose ASPĮ teikiantys 
valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su pa
cientais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi pacientai;

1.2. socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, seniūnijų so
cialiniai darbuotojai, budintys globotojai ir nuolat kartu su bu
dinčiais globotojais gyvenantys asmenys, šeimynų dalyviai ir 
kartu šeimynoje dirbantys ar nuolat kartu su šeimynų dalyviais 
gyvenantys asmenys, socialinės globos įstaigų gyventojai, so
cialinės globos įstaigų veiklos kontrolę atliekantys specialistai, 
kurie vyksta į COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) židi
nius, Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, tiesiogiai 
dirbantys ir (ar) besilankantys šeimose, neįgaliųjų asmeniniai 
asistentai,  gestų kalbos vertėjai ir asmenys, socialinių paslaugų 
įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. 
per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės, kitų juridinių asmenų 
darbuotojai, socialinių paslaugų įstaigose teikiantys valymo, 
maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su šių įstaigų 
gyventojais ar lankytojais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose 
minėti gyventojai ar lankytojai lankosi;

1.3. asmens, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų 
įstaigų laboratorijų darbuotojai, atliekantys COVID19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) diagnostinius tyrimus ir (ar) imantys 
ėminius šiems tyrimams atlikti; 

1.4. COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir pro
trūkių epidemiologinę diagnostiką atliekantys specialistai, ku
rie vyksta į COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinius;

1.5. kiti ASPĮ (įskaitant mobiliąsias komandas, Valstybinės 
teismo medicinos tarnybos sveikatos priežiūros specialistus) as
mens sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais teikiant as
mens sveikatos priežiūros paslaugas dalyvaujantys (komandoje) 
kiti specialistai, kiti ASPĮ, išskyrus ASPĮ, kurių pagrindinė veikla 
nėra asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, darbuoto
jai, studentai, dalyvaujantys teikiant asmens sveikatos priežiū
ros paslaugas, nenurodyti šio įsakymo 1.11.3 papunkčiuose;

1.6. vaistinių darbuotojai;
1.7. Lietuvos Respublikos kariai, žvalgybos pareigūnai, tar

naujantys pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartis, ir dar
buotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvaujantys užsienyje 
vykstančiose tarptautinėse karinėse operacijose ar siunčiami į 
tarptautines operacijas;

1.8. sportininkai – kandidatai į Lietuvos Respublikos rink
tines, atstovausiančias Lietuvai 2021 m. Tokijo olimpinėse ir 
paralimpinėse žaidynėse, jų treneriai ir kitas privalomas olim
pinių ir paralimpinių žaidynių personalas;

1.9.  asmenys, sergantys remisijos nepasiekusia onkologi
ne liga ir kuriems taikomas aktyvus priešvėžinis gydymas (imu
noterapija, taikinių terapija, chemoterapija, hormonoterapija, 
spindulinė terapija, chirurginis gydymas ir kt.) arba persirgę on
kologine liga ir aktyviai stebimi, kai po aktyvaus priešvėžinio 
gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėn., išskyrus 
nurodytus šio įsakymo 1.1.4.3 papunktyje;

1.10. asmenys, sergantys žmogaus imunodeficito viruso 
(ŽIV) sukelta liga;

1.11. savivaldybių administracijų paskirti asmenys, užtik
rinantys vaikų priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lie
tuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje 
nurodytais atvejais;

1.12. asmenys, dirbantys švietimo įstaigose ir kituose švieti
mo teikėjuose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą 
su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ir pradinio ugdymo programas, asmenys, dirbantys specialio
siose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialio
siose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą 
su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir 
pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, so
cia linių įgūdžių ugdymo programas, asmenys, dirbantys profe
sinio mokymo įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laiki
ną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių  pro
gramas, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės 
sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose;

1.13. 65 m. ir vyresni asmenys (rekomenduojama pirmiau 
skiepyti vyresnius asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis):

1.13.1. 80 m. ir vyresni asmenys;
1.13.2. 7579 m. asmenys;
1.13.3. 7074 m. asmenys;
1.13.4. 6569 m. asmenys;
1.14. jaunesni kaip 65 m. asmenys, turintys šiuos rizikos 

veiksnius (pirmiau skiepijami  kelis rizikos veiksnius turintys 
asmenys):

1.14.1. gaunantys imunosupresinį ar imunomoduliuojan
tį gydymą;

1.14.2. sergantys cukriniu diabetu su komplikacijomis;
1.14.3. sergantys sunkiomis lėtinėmis širdies  kraujagyslių 

ligomis su komplikacijomis;
1.14.4. sergantys sunkiomis lėtinėmis plaučių ligomis su 

kvėpavimo nepakankamumu, cistine fibroze, lėtine obstrukci
ne plaučių liga, plautine hipertenzija;

1.14.5. sergantys sunkiomis lėtinėmis kepenų ligomis, esant 
IV laipsnio kepenų fibrozei (cirozei);

1.14.6. asmenys, kuriems diagnozuota tetraplegija;
1.14.7.  asmenys, kuriems diagnozuotas nutukimas ir kūno 

masės indeksas yra daugiau nei 40;
1.15. asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose spe

cializuotas stacionarines psichiatrijos paslaugas, gydomi asme
nys, kuriems teismas skyrė priverčiamąsias medicinos priemones;

1.16. asmenys, vykdydami gyvybiškai svarbias valstybės ir 
visuomenės funkcijas, kontaktuojantys su kitais asmenimis, iš
skyrus atliekančius funkcijas bendrosiose veiklos srityse (veik
los planavimas, finansų valdymas, informacinių technologijų 
valdymas, personalo valdymas, viešieji pirkimai, teisė, doku
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mentų valdymas, turto valdymas, viešieji ryšiai, tarptautiniai 
ryšiai, vidaus auditas, korupcijos prevencija) (toliau – bendro
sios funkcijos): vidaus tarnybos pareigūnai, dirbantys Policijos 
departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos 
apsaugos tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgais
rinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų 
ministerijos, Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų mi
nisterijos, Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos tei
singumo ministerijos, Muitinės departamente prie Finansų minis
terijos asmenys; asmenys, dirbantys įmonėse, įrašytose į Pirmos 
ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
įmonių sąrašus (Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1 ir 2 priedai); ka
riai, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.7 papunktyje; darbuoto
jai, dirbantys mažmeninės prekybos įmonėse, vykdydami savo 
funkcijas kontaktuojantys su klientais (kasininkai, salės darbuo
tojai, apsaugos darbuotojai, kt.); darbuotojai, dirbantys mais
to tvarkymo subjektuose, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas, 
tiesiogiai susiję su maisto produktų gaminimu; kiti gyvybiškai 
svarbias valstybės ir visuomenės funkcijas, išskyrus bendrąsias, 
vykdantys darbuotojai, kontaktuojantys su kitais asmenimis, kai 
funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

1.17. kiti asmenys, nenurodyti šio įsakymo 1.11.16 papunk
čiuose. 

2. Nustatau, kad:
2.1.  šio įsakymo 1.11.6 ir 1.9 – 1.10 papunkčiuose nuro

dytiems asmenims, prieš skiepijimą atliekami testai  SARSCoV2 
antiS ir (ar) antiRBD IgG antikūnams (toliau – IgG antikūnai) 
nustatyti;

2.2. asmenys neskiepijami, jei yra bent viena iš šių sąlygų:
2.2.1. jiems per pastaruosius 3 mėnesius iki skiepijimo   

buvo nustatyta COVID19 liga (koronaviruso infekcija), išsky
rus, kai prieš skiepijimą IgG antikūnų tyrimo rezultatai yra nei
giami (tarp nustatytos COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
ir IgG antikūnų tyrimo turi praeiti ne mažiau kaip 3 savaitės);

2.2.2. jiems prieš skiepijimą IgG antikūnų tyrimo rezulta
tas yra teigiamas.

2.3. nepaskiepyti asmenys:
2.3.1. nurodyti šio įsakymo 2.2.1 papunktyje, skiepijami 

praėjus trims mėnesiams nuo COVID19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) nustatymo dienos;

2.3.2. nurodyti šio įsakymo 2.2.2 papunktyje, skiepijami 
praėjus 60 dienų nuo teigiamo IgG antikūnų tyrimo rezulta
to dienos.“ 

2. N u s t a t a u, kad įsigaliojus šiam įsakymui tikslinami 
sudaryti asmenų, kurie skiepijami COVID19 ligos (koronavi
ruso infekcijos) vakcina, sąrašai ir rezerviniai sąrašai ir asmenys 
skiepijami pagal šiuo įsakymu pakeistas skiepijimo valstybės 
biudžeto lėšomis įsigyjama COVID19 ligos (koronaviruso in
fekcijos) vakcina prioritetines gyventojų grupes.

Sveikatos apsaugos ministras        Arūnas Dulkys

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

Lietuvos diabeto asociacija

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

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

uab „alpera“
titnago g. 10, lt-02300 Vilnius 

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

Dia be to klu bų, ben dri jų, drau gi jų va do vai kvie čia
mi apie šią ga li my bę in for muo ti sa vo mies to ir ra jo no 
ser gančiuo sius, taip pat pa dė ti gau ti apy ran kes pa
gei dau jan tie siems. Apie apy ran kės reikš mę rei kė tų 
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Agur kų ir kiau ši nių sa lo tos
50 g ma ri nuo tų ar rau gin tų agur kų, 10 g obuo lių,  
1 vir tas kiau ši nis, 10 g svo gū no, 5 g alie jaus ar ma jo ne zo,
pa gal sko nį čes na ko, drus kos.

Obuo lys, agur kas, kiau ši nis su pjaus to mi, su mai šo mi su 
alie ju je pa ke pin tais svo gū nais, pa ska ni na ma. 

Vie no je por ci jo je yra: 2,2 g B; 4,9 g R; 2,7 g A; 0,2 DV; 
63,3 kcal (265,9 kJ).

Pran cū ziš ka miš rai nė 
100 g nu lup to bak la ža no, 100 g gel to nos pa pri kos,
100 g rau do nos pa pri kos, 100 g nu lup tos cu ki ni jos,
200 g nu lup to il go jo agur ko, 200 g po mi do rų,
0,5 ar bat. šaukš te lio džio vin tų čiob re lių,
2 ar bat. šaukš te liai smul kin tų pet ra žo lių,
0,5 svo gū no, 1 valg. šaukš tas aly vų alie jaus,
pa gal sko nį čes na ki nės drus kos,
mil tų, juo dų jų pi pi rų, džio vin to roz ma ri no, ba zi li ko.

Nu lup tas bak la ža nas, pa pri kos ir cu ki ni ja su pjaus to mi 
skil te lė mis ar juos te lė mis. Agur kas per pjau na mas, pu sė jo 
su smul ki na ma ga ba liu kais. Nu pli ky ti po mi do rai nu lu pa mi, 
su pjaus to mi į skil te les, svo gū nas su ka po ja mas. Vis kas įkai tin
tuo se rie ba luo se pa ke pi na ma, ta da pri de da ma bak la ža no ir 
pa pri kos, 3 min. troš ki na ma, su de da ma cu ki ni ja ir agur kas. 
Pa sū do ma čes na ki ne drus ka, įbe ria ma pa pri kų, prie sko nių 
ir ant ma žos ug nies 15 min. troš ki na ma. Pas kiau siai su de
da mi po mi do rai, pa kai ti na ma ir api bars to ma pet ra žo lė mis.

Iš ei ga 2 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra: 11 g A; 2 g B; 9 g R; 135 kcal (567 kJ).

Pie niš ka bal ta gū žių ko pūs tų sriu ba 
0,5 l pie no (ar ba 100 g grie ti nė lės), 200 g bal ta gū žių   
ko pūs tų, 50 g mor kų, 25 g sa lie ro šak nies, 70 g bul vių,
10 g svies to, pa gal sko nį drus kos.

Ko pūs tai su pjaus to mi kvad ra tė liais, mor kos – grie ži nė
liais, bul vės ir sa lie ras – ku be liais. Dar žo vės, užpy lus tru pu
čiu van dens ir pri dė jus svies to, ver da mos. Pir miau sia su be
ria mos mor kos, pas kiau ko pūs tai, dar vė liau bul vės, sa lie rai. 
Dar žo vėms iš vi rus, sriu ba užba li na ma pie nu, pa sū do ma. 

To kias sriu bas ga li ma vir ti iš įvai rių rū šių ko pūs tų, iš sky
rus rau do nuo sius. 

Vie no je por ci jo je yra: 8,7 g B; 10,1 g R; 24 g A; 2 DV; 
222 kcal (932,4 kJ). 

Receptai. Skanu ir sveika! 
Įvairūs patiekalai iš V. Augustinienės knygos  
„Cukrinis diabetas ir mityba“

La pi nės sa lo tos  
su ri di kė liais ir agur kais
100 g sa lo tų la pe lių,
100 g ri di kė lių,
50 g agur kų,
1 kie tai vir tas kiau ši nis,
25 g grie ti nės,
pa gal sko nį svo gū nų laiš kų, kra pų, drus kos.

Ri di kė liai, agur kai, sa lo tos, kiau ši nis, kra pai su pjaus to mi. 
Vis kas su mai šo ma, pa ska ni na ma, užpi la ma grie ti ne. 

Vie no je por ci jo je yra: 8,1 g B; 9,5 g R; 10 g A; 0,8 DV; 
157,9 kcal (633,2 kJ).

Dar žo vių ir kra bų miš rai nė
25 g kra bų,
10 g ža lių jų žir ne lių,
25 g obuo lių,
10 g svo gū nų,
20 g vir tų bul vių,
20 g vir to sa lie ro,
1 ar bat. šaukš te lis ma jo ne zo,
pa gal sko nį pi pi rų, cit ri nos rūgš ties, drus kos.

Obuo liai, vir tos dar žo vės su pjaus to mos. Vis kas su mai šo
ma su ža liai siais žir ne liais, ka po tais svo gū nais, pa ska ni na ma, 
užpi la ma ma jo ne zu. 

Vie no je por ci jo je yra: 6,8 g B; 4,9 g R; 12,8 g A; 1 DV; 
122,5 kcal (514,5 kJ).
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Špi na tų sriu ba su bul vė mis
0,5 l mė sos sul ti nio, 100 g špi na tų,
35 g bul vių, 25 g mor kų,
1 ma žas svo gū nas, 5 g rie ba lų (alie jaus),
10 g grie ti nės,
pa gal sko nį cit ri nos rūgš ties, drus kos.

Į ver dan tį mė sos sul ti nį su be ria ma pa ke pin ti, smul kiai su
pjaus ty ti svo gū nai, ku biu kais su pjaus ty tos bul vės ir mor ka. 
Šioms dar žo vėms bai giant vir ti (po 15–20 min.), su kre čia mi 
smul kiai su pjaus ty ti špi na tai. Sriu ba pa sū do ma, pa rūgš ti na
ma ir dar 5 min. pa ver da ma. Pa ska ni na ma grie ti ne. 

Vie no je por ci jo je yra: 2 g B; 3,6 g R; 7,5 g A; 0,6 DV; 
70 kcal (294 kJ).

Kar pis dre bu čiuo se 
0,5 kg kar pio, 2 valg. šaukš tai alie jaus,
1 cit ri na, 2 skil te lės čes na ko,
1 l van dens, pa gal sko nį pi pi rų, drus kos.

Pa ruoš to kar pio ga ba liu kai įtri na mi prie sko niais su drus ka, 
su smul kin tu čes na ku ir ap ke pi na mi alie ju je, kol pa gels
ta. Ta da su de da mi į puo dą, užpi la mi cit ri nos sul ti mis 
pa rūgš tin tu karš tu van de niu, įme ta ma cit ri nos žie
ve lių ir ver da ma ant ma žos ug nies apie 30 min.

Ga ta vi žu vies ga ba liu kai at sar giai iš grie bia mi, 
su de da mi į gi les nį pus du be nį, užpi la mi at šal dy tu 
sul ti niu, ku ria me vi rė žu vis, pa lie ka mi su sting ti. 
Puo šia ma cit ri nos grie ži nė liais ir ža lu my nais. 

No rint gau ti kie tes nius dre bu čius, lit rui sul
ti nio iš tir pi na ma 20–30 g že la ti nos. 

Iš ei ga 5 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra: 16,2 g B; 11,6 g R; 

0,4 g A; 0,03 DV; 171 kcal (718 kJ). 

Jau tie nos ra gu su gry bais
100 g jau tie nos,  20 g svo gū no,
1 valg. šaukš tas alie jaus,  1 valg. šaukš tas po mi do rų ty rės, 
20 g pie va grybių, 60 g dar žo vių (agur kė lių, žir ne lių, mor-
kų), 1 valg. šaukš tas sau so rau do no vy no, 
pa gal sko nį pi pi rų, pa pri kos, svo gū nų laiš kų, drus kos.

Mė sa su pjaus to ma ga ba liu kais, pa sū do ma, api bars to ma 
prie sko niais, pa ke pi na ma su ap kep tais svo gū nais, įpi la ma po
mi do rų ty rės, pa troš ki na ma. Ta da su kre čia mos pie va grybių 
skil te lės, šiau de liais su pjaus ty tas agur kė lis, mor kos ir žir ne
liai. Su pi la mas rau do nas vy nas ir troš ki na ma, kol su minkš
tė ja. Pa puo šia ma smul kin to mis pet ra žo lėmis.

Vie no je por ci jo je yra: 26 g B;19 g R; 4 g A; 0,33 DV; 
291 kcal (1262kJ).



30

Varš kės ap ke pas
0,5 kg varš kės, 4 kiau ši niai, 20 g svies to,
2 valg. šaukš tai ma nų kruo pų, 0,25 stik li nės grie ti nė lės 
 arba pie no, pa gal sko nį drus kos.

Ma nų kruo pos už pi la mos grie ti nė le ir pus va lan džiui pa
lie ka mos, kad iš brink tų. Pas kiau į jas su kre čia ma varš kė, 
įmu ša mi kiau ši nių try niai ir vis kas su svies tu ge rai iš tri na
ma. Ta da į ma sę su pi la mi iš plak ti kiau ši nių bal ty mai. Vis kas 
leng vai iš mai šo ma, su kre čia ma į svies tu iš tep tą ir džiū vė sė
liais pa bars ty tą ap ke po in dą ir 25–30 min. ke pa ma or kai tė je. 

Pa tie kia ma su vai sių sul ti mis, uo gų kom po tu ar ba uo gie ne. 
Iš ei ga 5 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra: 18,3 g B; 8,5 g R; 11,1 g A; 0,9 DV; 

194,1 kcal (816,5 kJ). 
Sul tys bei uo gie nė ap skai čiuo ja mos at ski rai. 

Šoko la do pu din gas
125 g pie no, 7 g krak mo lo, 7 g šoko la do, 3 g ka ka vos.

Krak mo las iš mai šo mas šal ta me pie ne, įbe riama ka ka
va ir mai šant iš ver da ma. Pa ska ni na ma šoko la du. Pu din gas 
val go mas šil tas.

Vie no je por ci jo je yra: 5 g B; 3 g R; 13 g A; 1 DV; 100 kcal 
(420 kJ).

Varš kės ir cit ri nų le dai
250 g lie sos varš kės, 
1 kiaušinis,
0,5 cit ri nos sul tys, 
100 g  grietinės.

Varš kė su mai šo
ma su kiau ši nio try
niu, su pi la mos cit ri nos 
sul tys. Kiaušinio bal
ty mas išpla ka mas su 
grie ti ne. Vis kas ge rai 
su maišoma ir atšal do
ma iki 18°C. 

Vie toj cit ri nos sul
čių ga li ma dė ti ka ka vos 
mil te lių, va ni lės aro ma
to ar ki to kių prie sko nių.

Išei ga 5 por ci jos. 
Vie no je por ci jo je 

yra: 9 g B; 8 g R; 3 g A; 0,25 DV; 120 kcal (504 kJ).

An gliš kas gė ri mas
40 g cit ri nos sul čių, 30 g avie čių sul čių,
120 g stip rios karštos ar batžolių ar ba tos.

Ar ba ta, sul tys at šal do ma, su mai šo ma ir pa tie kia ma tau rė se.
Šia me gė ri me yra: 0,7 g B; – R; 3,4 g A; 0,3 DV; 16,4  kcal 

(68,9 kJ).

Troš kin ta triu šie na 
su burokėlių salotomis
800 g triu šie nos (užpa ka li nės da lies), 20 g rie ba lų,  
0,5 kiau ši nio, 15 g džiū vė sė lių mė sai ap vo lio ti,
pa gal sko nį prie sko ni nių dar žo vių, prie sko nių (kmy nų,   ka-
da gio uo gų, pi pi rų, lau ro la pe lių).

Bu ro kė lių sa lo toms: 
150 g vir tų bu ro kė lių, 1 valg. šaukš tas tar kuo tų krie nų,
1 valg. šaukš tas alie jaus, 1 kie tai vir tas kiau ši nis,
tru pu tis cit ri nų sul čių ar rūgš ties, pa gal sko nį drus kos.

Mė sa su pjaus to ma ga ba liu kais, pa sū do ma, ap vo lio ja
ma plak tu kiau ši niu ir džiū vė sė liais, ap ke pi na ma rie ba luo
se. Su de da ma į ema liuo tą puo dą, įpi la ma sul ti nio ar karš to 
van dens, su de da mi vi si prie sko niai bei prie sko ni nės dar žo
vės ir troš ki na ma ant sil pnos ug nies. Pa tie kia ma su vir to mis 
bul vė mis ir bu ro kė lių sa lo to mis. 

Sa lo toms bu ro kė liai stam biai su tar kuo ja mi, su mai šo mi su 
krie nais, drus ka, užpi la ma alie jumi ir cit ri nų sul ti mis. Api
bars to ma ka po tu kie tai vir tu kiau ši niu. 

Iš ei ga 8 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra: 13,9 g B; 10,7 g R; 3 g A; 0,25 DV; 

163,9 kcal (688,4 kJ).
Bul vės ap skai čiuo ja mos at ski rai. 

Įda ry ti kiau ši niai
4 kiau ši niai, 20 g svies to, pa gal sko nį pi pi rų, svo gū nų 
laiškų, kra pų, pet ra žo lių   lapelių, grie ti nės, drus kos.

Kie tai vir ti kiau ši niai per pjau na mi iš il gai pu siau, iš ima mi 
try niai, ku rie smul kiai su ka po ja mi ir su mai šo mi su vi sais prie
dais. Šia ma se įda ro mos kiau ši nių bal ty mų pu selės. 

Kiau ši nius pa na šiai ga li ma įda ry ti rū ky tos mė sos, sil kės, 
žu vies, sū rio, gry bų įda rais. 

Vie no je por ci jo je yra: 4,6 g B; 8,8 g R; 0,2 g A; 98,4 kcal 
(413,3 kJ). 

Ko pūs tų ap ke pas
500 g ko pūs tų, 2 kiau ši niai, 20 g džiū vė sė lių, 1 svo gū nas,
10 g svies to, 200 g grie ti nės, 1 valg. šaukš tas krak mo lo,
pa gal sko nį pie no, pi pi rų, drus kos.

Ko pūs tas ap ver da mas pa sū dy ta me van de ny je, iš grie bia
mas, smul kiai su ka po ja mas. Svies tas iš tri na mas, su mai šo mas 
su try niais, krak mo lu, džiū vė sė liais, pie nu, ko pūs tais, svies te 
pa ke pin tu svo gū nu. Vis kas su mai šo ma, pa ska ni na ma, su kre
čia mi iš plak ti bal ty mai. 

Ap ke po in das iš te pa mas svies tu, su pi la ma pa ruoš ta ma sė, 
už de da ma ga ba lė liais svies to ir ke pa ma or kai tė je. 

Prie ap ke po tin ka pie no, grie ti nės ar po mi do rų pa da žas. 
Iš ei ga 5 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra: 5,2 g B; 11,1 g R; 11,4 g A; 1 DV; 

166 kcal (697,2 kJ). 
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Lietuvos diabeto asociacija

Sv
ei

ki
na

m
e! Mieli Jubiliatai,  

nuoširdžiai linkime džiaugtis 
paprastais dalykais ir tikėti stebuklais. 
Būkite stiprūs ir sveiki!  

Aldona Valiukienė – 80 
Vytautas Brakauskas – 80 
Danutė Grubliauskienė – 75  
Vytautas Šimkus – 75 

Aldona Goštautienė – 70 
Artūras Gintautas – 65
Jokūbas Lesis – 10 

ŽuRNALAS 

LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA

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.  

Žurnalo in dek sas 0016. 

Vieno numerio kaina – 1,02 Eur  

su pašto  pristatymu,  

trims ketvirčiams – 3,06 Eur. 

Pre nu merata 2021 metams  

bus  priimama iki  

2021 m. balandžio 28 d. 

Nepamirškite 
užsiprenumeruoti

Diabeto
žurnalo 2021 metų 
trims ketvirčiams!


