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Jodo svarba sveikatai
Mineralai ir mikroelementai (ypač jodas, selenas, 
cinkas, kalcis, chromas, kobaltas, geležis, boras 
ir magnis) yra būtini žmogaus organizmui ir atlieka 
aiškiai apibrėžtas biochemines funkcijas. Kadangi 
organizmas šių mikroelementų negamina, 
trūkstant jų mityboje, sutrinka sveikata. Doc. dr. Lina Zabulienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas

Jodas – žmogaus organizmui būtinas mikroelementas, 
kuris dalyvauja skydliaukės hormonų (tiroksino ir trijod

tironino), reguliuojančių medžiagų apykaitą (veikia ang

liavandenių, baltymų, riebalų, vandens ir elektrolitų apy

kaitą), energijos apykaitą, audinių diferenciaciją, augimą, 

vaikų fizinį ir protinį vystymąsi, sintezėje ir yra jų sudeda

moji dalis. Jodas taip pat siejamas su ilgaamžiškumu ir su 

kitomis fiziologinėmis funkcijomis, pvz., imuniniu atsaku, 

teigiamu poveikiu pieno liaukų displazijai ir fibrocistinei 

krūties ligai. Manoma, kad šio mikroelemento antioksi

dacinis ir antiproliferacinis poveikis padeda užkirsti kelią 

širdies ir kraujagyslių ligoms, taip pat kai kurioms vėžio  

formoms.

Žmogui reikia tik vieno arbatinio šaukštelio jodo per 

visą gyvenimą, tačiau jis nėra kaupiamas, tad nedidelį 

jodo kiekį kiekvienas žmogus turi gauti reguliariai. Suau

gusiam žmogui per parą reikia 150–200 μg jodo (maždaug  

2 μg/kg kūno svorio per 7 dienas). Skydliaukė sugeria neor

ganinį jodą, suvalgytą su maistu, vandeniu ar vaistais, įkvėp

tą iš oro ar susidariusį skylant skydliaukės hormonams iš 

kraujo, paverčia jį molekuliniu ir vartoja naujų skydliaukės 

hormonų sintezei arba kaupia jį. Jodidui patekus į kraujo

taką, skydliaukė selektyviai sukaupia tokį jodo kiekį, kokio 

reikia skydliaukės hormonų sintezei, o likusi suvartoto jodo 

dalis išsiskiria su šlapimu (apie 90–92 proc.). Sveikas su

augęs žmogus turi apie 15–20 mg jodo, 70–80 proc. žmo

gaus kūne esančio jodo yra skydliaukėje. 

Šlapimo jodo koncentracija tiesiogiai atspindi šio 

mikroelemento suvartojimą su maistu, todėl jodo kiekio 

šlapime nustatymas yra auksinis standartas, ir yra labiausiai 

naudojamas ro dik lis jodo situacijai visuomenėje nustatyti. 

Apskaičiuotą vidutinį jodo suvartojimą galima ekstrapoliuo

ti iš vidutinės jodo koncentracijos šlapime. Vidutinis jodo 

kiekis vaikų ir suaugusiųjų šlapime 100–199 μg/l rodo, kad 

suvartojamas pakankamas jo kiekis, t. y. apie 150 μg jodo 

per parą. Rekomenduojamas jodo kiekis šlapime nėščioms 

moterims yra 150–249 μg/l, žindančioms moterims – dau

giau nei 100 μg/l. Mažesnis nei 100 μg/l jodo kiekis šla pi

me rodo nepakankamą vaikų, vyrų ir nesilaukiančių mo

terų jodo suvartojimą. Jei jodo kiekis šlapime yra mažesnis 

nei 20 μg/l, šio mikroelemento labai trūksta. 
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1994 m. pabaigoje Lietuvoje buvo pradėta vykdyti tarp

tautinė UNICEF patvirtinta programa dėl skydliaukės ligų, 

susijusių su jodo apykaitos sutrikimais, paplitimo Lietuvo

je, Latvijoje ir Estijoje, tiriant 8–10 m. vaikus 28 bendro

jo lavinimo mokyk lose 75–80 proc. III–IV klasių mokinių. 

Lietuvos KMU Endok rinologijos instituto ir Respublikinio 

mitybos centro mokslininkų duomenimis, 1995 m. Lietu

voje stebėtas lengvas jodo trūkumas, o kai kuriuose rajo

nuose lengvas ir vidutinio laipsnio jodo deficitas, kai vidu

tinis jodo kiekis šlapime, ištyrus 2087 vaikus, siekė 75 μg/l; 

normalų jodo kiekį šlapime (daugiau nei 100 μg/l) turėjo tik 

40,4 proc. mokinių, didelės rizikos grupę, kai jodo kiekis 

mažiau nei 20 μg/l, sudarė 11,3 proc. mokinių.

Normaliai vaisiaus ir naujagimio baltymų apykaitai 

smegenyse ir centrinėje nervų sistemoje reikalingas jodas. 

Jodo, taip pat ir skydliaukės hormonų stygiui labai jautrios 

smegenų ląstelės, kurių vystymasis, augimas ir diferencia

cija prasideda ankstyvame vaisiaus vystymosi laikotarpy

je ir trunka dvejus trejus metus po gimimo. Taigi, besilau

kiančios moterys, naujagimiai, vaikai yra ypač pažeidžiami 

dėl jodo stokos, nes skyd liaukės hormonai svarbūs nervų 

sistemos raidai. 

Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad jodo stoka 

yra pagrindinis išvengiamas smegenų pažeidimo ir skydliau

kės veiklos sutrikimo veiksnys visame pasaulyje. Nustatyta, 

kad tų vietovių, kuriose trūksta šio mikroelemento, gyven

tojų intelekto koeficientas yra 13,5–15 balo mažesnis nei 

esant pakankamam jodo kiekiui. Jodo trūkumas turi tiesio

ginį poveikį vaikų mokymosi gebėjimams, moterų sveika

tai, visuomenės iniciatyvumui ir gyvenimo kokybei, svei

katos apsaugos išlaidoms ir ekonominiam produktyvumui.

Jodo trūkumo poveikis sveikatai

Apie 2 milijardai žmonių suvartoja per mažai jodo. Ma
žiausiai suvartojama Europoje ir rytinėje Viduržemio jūros 
pakrantėje. Daugiau nei trečdalis mokyklinio amžiaus vai
kų turi jodo stoką (apie 36,5 proc.) pasaulyje. Apskaičiuota, 
kad pasaulyje yra apie 200–300 mln. žmonių, kurie gali 
stokoti šio mikroelemento. Šis trūkumas yra dažnesnis ne
vartojantiems joduotos druskos, žuvies ir jūros dumblių, var
tojantiems mažiau duonos (ją kepant naudojama joduota 
druska), pieno, kiaušinių, taip pat vegetarams, veganams.

Jodo trūkumas pasireiškia plačiu simptomų spektru – nuo 
hipotireozės ir skydliaukės padidėjimo (gūžio), iki įvairaus 
laipsnio psichinio ir fizinio atsilikimo (kretinizmo) vaikams 
ir miksedemos (ženkliai sumažėjusios skydliaukės veiklos) 
suaugusiesiems. Šio mikroelemento trūkumas siejamas su 
nevaisingumu, nėštumo metu didina persileidimų ir apsi
gimimų dažnį. Sunkiausia kūdikių ir vaikų jodo stokos for
ma – kretinizmas, kuriam būdingas protinis atsilikimas, au
gimo sulėtėjimas ir žemas ūgis, kurtumas, kalbos defektai, 
žvairumas, laikysenos ir eisenos sutrikimai ir kt. (1 lentelė).

Nustatyta, kad sergantieji cukriniu diabetu dažniau turi 
skydliaukės mazgų ir skydliaukės veiklos sutrikimų, auto
imuninį tiroiditą, skydliaukės vėžį, jų jodo kiekis šlapime 
yra mažesnis, palyginti su nesergančiais diabetu asmeni
mis, ypač turinčiais antsvorį. Visiems sergantiesiems I tipo 
diabetu yra rekomenduojama reguliariai tirti skydliaukės 
veiklos rodiklius. Sergantieji I tipo diabetu turi didesnę ne
riebalinę masę, tad santykinai ir didesnę skydliaukę. Net 
pusei iš jų liga yra nenustatyta. 14 tyrimų analizė (vertinta 
daugiau nei 100 000 tiriamųjų) parodė, kad Europoje apie 
4,94 proc. populiacijos nėra nustatoma hipotireozė ir apie 

1 lentelė. Jodo trūkumo poveikis sveikatai

• Nėštumo laikotarpiu dėl jodo trūkumo galimi savaiminiai 
persileidimai, negyvagimiai, įgimtos ligos, didėja perina
talinis mirtingumas.

• Naujagimiams jodo trūkumas gali sietis su protinio ir fizi
nio vystymosi sutrikimais (sunkiais atvejais – kretinizmu) 
ir padidėjusiu kūdikių mirtingumu.

• Vaikams ir paaugliams dėl jodo trūkumo sumažėja pažin
tinė funkcija ir kinta psichinė sveikata, prastesni mokymosi 
rezultatai, žemesnis IQ, galima dėmesio bei koncentracijos 
stoka, autizmas, šizofrenija, gali sulėtėti fizinis augimas.

• Suaugusiesiems suvartojant per mažai jodo mažėja pa
žintinė funkcija ir kinta psichinė sveikata, esant jodo trū
kumui dėl hipotireozės (mažos skydliaukės funkcijos) gali 
pasireikšti nuovargis, apatija, nervingumas, nerimas, dep
resija, sumažėja darbingumas, gebėjimas išmokti naujų 
dalykų. 

• Visiems dėl jodo trūkumo galimi skydliaukės veiklos su
trikimai (hipotireozė ar hipertireozė) ar skydliaukės struk
tūros pokyčiai (skydliaukės padidėjimas ar mazgai joje), 
didėja skydliaukės audinio imlumas radiacijai.
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Vida Augustinienė

Esame sambūris, įvairiausių individų sambūris. Tai gali 
vadinti visuomene, valstybe su aiškiai išreikštomis valdy
mo formomis ir deklaruojamomis vertybėmis. Apriboti te
ritorijos, įstatymų, bet laisvi. Tad kaip mąstyti apie žmogų, 
kaip jį surasti ir atskirti iš daugybės žmonių? 

Dažnai prisimenu senovės graikų filosofą, gyvenusį 
412 m. prieš m. e., Diogeną Sinopietį. Ištremtas iš Sino
po gyveno Atėnuose ir Korinte. Jis niekino godumą ir kitas 
visuomenės ydas, dieną vaikščiojo su žiburiu ieškodamas 
žmogaus, savo poziciją demonstravo gyvendamas beveik 
žmogaus dydžio molinėje amforoje, kurioje būdavo laiko
mas aliejus ar vynas. Jis teigė, kad žmogus, pasidavęs val

džios, šlovės ir turtų troškimams, pradeda nepaisyti sąžinės, 
veidmainiauja, sukčiauja, skriaudžia kitus. Jo manymu, tik
roji laimė yra gera sveikata, dora, sąžiningi darbai, teikian
tys ramybę ir džiaugsmą. Kartą mokinys paklausė Diogeno:

– Kokio gyvulio įkandimas yra žalingiausias?
Filosofas atsakė:
– Tarp laukinių žvėrių – šmeižikų, o tarp prijaukintų – 

meilikautojų.
Diogeno statinė, arba amfora, yra graži alegorija, iliust

ruojanti jo filosofiją, tačiau šio graikų filosofo teiginiai ir 
mintys visais laikais buvo ir yra aktualūs, tarsi kompasas, 
įspėjantis apie neteisingai pasirinktą kelią. Pagal jo kriterijus 
taip pat galima daug mąstyti apie žmogų, išskirti jį iš indivi
dų sambūrio. Tik žmogaus negalime atskirti nuo kultūrinių 
tradicijų, istorijos. Žmogus turi savo šaknis, tėvynę. Mums 
yra svarbi žmogaus laikysena politiniu ir etiniu požiūriu. 
Tik ar tiesa yra laimė? O gal tiesa yra gerovė? Ar tiesa įma
noma be kultūros? O nuomonių gausa ir skirtumai gali būti 
tiesa? Problema ta, kad tiesa yra nežmogiška, nepaklūsta 
mūsų poreikiams. Paprasčiau pasakius, tiesa yra erdvė, ku
rią turime įveikti per duotą laiką. Kaip įveikti? Apsigyventi 
statinėje? Ne, bet mes bent jau truputį esame susipažinę 
su Diogeno filosofija.

Geriausi linkėjimai !

Brangūs skai ty to jai!

1,72 proc. nėra nustatoma hipertireozė, beveik dvigubai 

dažniau moterims nei vyrams. 

Skydliaukės hormonas tiroksinas (T4) ir aktyvus trijod

tironinas (T3), kurių sudėtyje yra jodas, reguliuoja medžia

gų apykaitą, įskaitant angliavandenių ir riebalų apykaitą, 

gliukozės skaidymą, jautrumą insulinui ir gliukozės tolera

vimą, veikdamas per skydliaukės hormonų receptorius ir 

ląstelės gliukozės pernašos baltymus. Žinoma, kad pakitusi 

skydliaukės funkcija gali pabloginti sergančiųjų dia betu 

medžiagų apykaitos kontrolę. Hipotireozė (per maža skyd

liaukės veik la) siejama su atsparumu insulinui ir pakitusia 

gliukozės apykaita kepenyse, o hipertireozė (per aktyvi 

skyd liaukės veikla) siejama su padidėjusiu atsparumu sul
fatams ir pablogėjusia medžiagų apykaitos kontrole ir dia
betinės ketoacidozės rizika.

Rekomenduojama jodo paros dozė

Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtinių Tautų vaikų 
fondo, Tarptautinės jodo trūkumo sukeltų sutrikimų tary
bos (ICCIDD) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu 2015 m. patvirtintose fiziologinėse nor
mose (2 lentelė) priešmokyklinio amžiaus vaikams reko
menduoja suvartoti 90–100 μg jodo per dieną, 6–10 m. 
vaikams – 120 μg, paaugliams vyresniems nei 11 m. ir suau
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gusiesiems – 150 μg, nėščioms ir maitinančioms moterims   
200–250 μg. Ypač svarbu, kad pakankamą šio mikroelemen
to kiekį gautų vaikai, reprodukcinio amžiaus moterys, nėščio
sios ir maitinančios moterys, nes šios grupės ypač jautrios jodo  
stokai. 

2 lentelė. Rekomenduojama jodo paros dozė (sudaryta pagal 
Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymą 
Nr. V-836 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir 
energijos normų patvirtinimo“)

Amžius, populiacija Jodo dozė μg 
per dieną

Naujagimiai (0–6 mėn.) 50

Naujagimiai (7–12 mėn.) 70

Vaikai (1–3 m.) 90

Vaikai (4–6 m.) 100

Vaikai (7–10 m.) 120

Vaikai (≥11 m.) ir suaugusieji 150

Nėščios moterys 200

Maitinančios moterys 200

Jodas aplinkoje

Nuo XVIII amžiaus gydytojai rekomendavo gydomąsias 
keliones prie jūros, ir šiais laikais jie greičiausiai išrašytų 
receptus, kuriuose tiksliai nurodytų, kiek laiko, kaip daž
nai ir kokiomis sąlygomis jų pacientai turėtų lepintis jūros 
procedūromis. Gydymasis jūros vandeniu, jūros produk
tais ir pajūrio oru vadinamas talasoterapija, o gydomasis 
„jūros aerozolių“ poveikis yra stipriausias iki 150 m nuo 
jūros. Atvykęs prie jūros žmogus jaučiasi geriau, atsipalai
duoja, daugiau juda – plaukioja, vaikšto, važinėja dviračiu, 
sveikiau valgo, palengvėja kvėpavimas, gerėja odos būklė, 
imunitetas, miegas, virškinimas, kraujotaka, medžiagų apy
kaita, sergančiųjų lėtinėmis ligomis (bronchine astma, lėti
ne obstrukcine plaučių liga, artritu, uždegiminėmis ir aler
ginėmis ligomis, psoriaze, egzema, lėtinėmis skydliaukės 
ligomis, fibromialgija ir kt.) savijauta, gerėja koncentracija 
ir kūrybiškumas. Taigi posakis „Pajūrio oras yra sveikas“ 
tikrai turi racionalų pagrindą.

Aplinkoje jodas pasiskirsto nevienodai, t. y. dirvožemyje 
ir vandenyje jodo kiekis labai skiriasi, todėl jo kiekis pasė

liuose įvairuoja ir gausiai jodo dirvožemyje turinčių re gio
nų gyventojų, vartojančių savo augintus maisto produktus, 
jodo trūkumo pavojaus nėra. Lygumose ar kalnuotose vie
tovėse, nutolusiose nuo jūros, jodo yra mažai, o pajūrio 
ore jodo koncentracija yra šimtą kartų didesnė nei žemy
ne, vandenynai yra pagrindinis jo šaltinis atmosferoje. Nors 
nėra galimybės pasakyti tiksliai, kiek jodo yra vandenyje, 
jodidų koncentracija jūros vandenyje yra apie 50 μg litre, 
o plaukiojant jūroje jodo įsisavinama per odą. Nustatyta, 
kad šio mikroelemento įsisavinimas pajūryje, kur gausu jū
ros dumblių, yra gerokai didesnis nei žemyne ar pajūryje 
be jūros dumblių. Baltijos pajūrio ore jodo koncentracija 
yra daug didesnė nei prie Viduržemio ar Juodosios jūros. 

Jodas maiste

Druskos ir jodo vartojimas visuomenėje varijuoja ir 
priklauso ne tik nuo kasdienių mitybos įpročių ir mitybos 
kultūros, socialinių ekonominių sąlygų, maisto pramonės 
veiklos, bet ir nuo gyventojų raštingumo sveikatos klausi
mais. Lietuva yra jodo trūkumo zonoje, vadinasi, natūraliai 
su maistu gauname jo nepakankamai.

Jodo kiekis maiste priklauso nuo įvairių veiksnių – kiekio 
dirvožemyje ir aplinkoje, maisto produktuose (pvz., jūros 
žuvis ar jūros gėrybės), jodo papildymo (joduota druska, 
su joduota druska kepta duona), gyvūnų pašarų papildų 
sudėties ir naudojamų dezinfekcijos priemonių (pienas ir 
jo produktai, kiaušiniai). 

Daugiausiai jodo randama jūros dumbliuose (ruda
dumb liai, „nori“, „kombu“ ir „wakame“), ne jie turi išskir
tinį gebėjimą kaupti jodą iš vandenyno, tačiau mikroele
mento kiekis juose labai įvairuoja, pvz., tam tikrų rūšių ru
dieji dumb liai sukaupia daugiau nei 30 000 kartų didesnį 
nei jūros vandens jodo kiekį. Geri jodo šaltiniai yra jūros 
žuvis (pvz.: juodadėmės menkės, menkės) ir jūros gėrybės 
(moliuskai), pieno produktai, duona ir kiaušiniai. Piene ir jo 
produktuose aptariamo mikroelemento yra dėl jodo esan
čio galvijų pašaruose ir pieno pramonėje naudojamų de
zinfekcijos priemonių, turinčių jodo. Jūros druska natūraliai 
turi mažai jodo. Lietuvoje duona yra praturtinta juoduotos 
druskos. Šio mikroelemento šiek tiek yra mėsoje, vaisiuo
se, daržovėse (šparaginėse pupelėse) ir grūduose, geria
majame vandenyje, daržovėse, tačiau šiuose produktuose 
esantis kiekis labai priklauso nuo jodo kiekio aplinkoje ir 
dirvožemyje. Šio mikroelemento taip pat yra motinos piene 
ir kūdikių mišinėliuose. Natūraliai su maistu gaunama ne 
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daugiau kaip 3–80 μg jodo vieno valgio metu. Jodas gali 
būti gaunamas su papildais ir multivitaminais. 

Jodo absorbciją gali sumažinti goitrogenai – medžiagos, 
kurios vartojamos ilgą laiką dideliais kiekiais, kai trūksta šio 
mikroelemento, gali sutrikti normali skydliaukės veikla, pa
didėti skydliaukės tūris. Goitrogenus, esančius maiste (pvz., 
sviestinės pupelės, linų sėmenys, sorgas, saldžiosios bulvės, 
kopūstai, lapiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, 
ropės, soja, soros), inaktyvuoja kaitinimas. 

Joduotos druskos  
vartojimo privalumai

Pagrindinė pigi, saugi ir veiksminga jodo trūkumo pre
vencijos priemonė visame pasaulyje, naudojama jau dau
giau nei šimtmetį, yra druskos jodavimas ir joduotos druskos 
vartojimas. Nuo 1993 m. PSO ir Jungtinių Tautų vaikų fon
das (UNICEF) rekomenduoja universalų druskos jodavimą 
kaip pagrindinę, saugią, paprastą ir ekonomišką priemonę, 
siekiant išvengti šio mikroelemento stokos sukeltų ligų ir 
jas reguliuoti visame pasaulyje, nes druską vartoja visi pa
saulio gyventojai, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, 
amžiaus, socialinės padėties ar išsilavinimo, o suvartoja
mos jos kiekis yra beveik toks pats. Be to, laikantis drus
kos jodavimo technologijos, neįmanoma perdozuoti jodo 
ir, priklausomai nuo jodo deficito, galima keisti druskoje 
esančio jodo kiekį ir vykdyti joduotos druskos stebėseną. 

150yje pasaulio šalių taikomas privalomas ar sa
vanoriškas druskos jodavimas. Jungtinių Tautų 
vaikų fondo (UNICEF) duomenimis, net 
88 proc. namų ūkių pasaulyje naudoja 
joduotą druską. Pasaulio bankas ir 
Kopenhagos sutarimas nurodo, 
kad druskos jodavimas yra 
viena geriausių investicijų į 
mitybą: tikriausiai nėra jo
kios kitos technologijos, 
suteikiančios tokią didelę 
galimybę pagerinti visuo
menės sveikatą ir gerovę 
tokiomis mažomis sąnau
domis ir per tokį trumpą 
laiką.

Siekiant saugoti gyven
tojų sveikatą nuo ligų, ga
linčių atsirasti dėl Lietuvos 

teritorijoje esančio jodo trūkumo, nuo 2005 m. mažme
ninės prekybos parduotuvių maisto skyriuose privaloma 
parduoti ir viešojo maitinimo ir duonos gamybos įmonėse 
privaloma vartoti tik joduotą valgomąją druską, turinčią 
20–40 mg jodo kilograme druskos.

Atidarius pakuotę svarbu laikyti druską uždarytą herme
tiškai, nes per 3–6 mėn. nuo pakuotės atidarymo jodo beveik 
nebelieka ir reikia pradėti naują druskos pakuotę. Joduotą 
druską svarbu laikyti neperšviečiame ir sandariai uždaro
mame inde, nelaikyti indo karštoje vietoje (šalia viryklės), 
atidaryti indą tik trumpam ir ir vėl jį sandariai uždaryti. Jei 
joduota druska beriama prieš pat valgant – išsaugomos jos 
gydomosios ir apsauginės savybės, nes gaminant (verdant, 
kepant) maistą dėl karščio, sąlyčio su vandeniu, ilgesnės 
gaminimo trukmės netenkama nuo 6 iki 52 proc. jodo. 

NATRIJOD projektas

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Jungtinių Tautų 
vaikų fondas (UNICEF) ir Tarptautinė jodo trūkumo sukeltų 
sutrikimų taryba (ICCIDD) 1997 m. rekomendavo visoms 
šalims pagal vienodus kriterijus vertinti jodo trūkumo si
tua ciją savo šalyje. Tie kriterijai – joduotos druskos varto
jimo dažnis, jodo kiekis šlapime, naujagimių tireotropinio 
hormono kiekis kraujo serume ir strumos (gūžio) papliti
mas populiacijoje. Priimta laikyti, kad jodo trūksta, jei jo 
šlapime yra mažiau nei 100 μg/l.
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2018–2020 metais Vilniaus universitetinės ligoninės 
Santaros klinikų, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, 
Vilniaus medicinos draugijos mokslininkai (prof. dr. Marius 
Miglinas, dr. Valdas Banys, dr. Nomeda Bratčikovienė, Dei
mantė Braždžiūnaitė, Ernesta Mačionienė, dr. Aušra Linke
vičiūtė, Dovilė Petronytė, Diana Sukackienė, prof. dr. Al
girdas Utkus, doc. dr. Lina Zabulienė, Urtė Žakauskienė), 
vadovaujami profesoriaus Mariaus Miglino, bendradar
biaudami su Pasaulio sveikatos organizacija, vykdė Vals
tybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuoja
mą projektą NATRIJOD: „Lietuvos gyventojų natrio ir jodo 
būklės vertinimas ir visuomenės sveikatos politikos gairių 
sudarymas“, kurio metu buvo nustatyti Lietuvos gyventojų 
suvartojami natrio (druskos) ir jodo kiekiai. 

Projekto rezultatai atskleidė, kad Lietuvos gyventojai 
druskos vartoja ženkliai per daug, o jodo – žymiai mažiau 
nei rekomenduoja PSO. Taigi, jodo suvartojimas Lietuvo
je vis dar yra nepakankamas. Vidutinis jodo kiekis šlapime 
buvo 95 μg/l, t. y. nesiekė rekomenduojamos 100 μg/l ribos. 
Net 52,3 proc. tyrimo dalyvių suvartojo per mažai jodo, 
4,6 proc. tyrimo dieną suvartojo perteklinį jodo kiekį ir tik 
du penktadaliai dalyvių suvartojo pakankamą ar vos dides
nį nei pakankamą jo kiekį. Vyrai suvartojo 1,5 karto jodo 
daugiau nei moterys. Vyresnių nei 55 m. amžiaus tyrimo 
dalyvių vidutinis jodo kiekis buvo apie 20 proc. mažesnis 
nei jaunesnių dalyvių. Mažiausią jodo kiekį suvartojo jau
niausios (18–25 m.) tyrimo dalyvės. 

NATRIJOD tyrimas parodė, kad vaikai suvartojo dau
giau jodo, palyginti su 1998 m. ir 2001 m. LSMU moks
lininkų atliktų tyrimų rezultatais. Atlikus jodo kiekio per
skaičiavimą pagal kreatinino kiekį, paaiškėjo, kad jodo 
vis tik trūko beveik trečdaliui 6–12 m. amžiaus vaikų, 
jodo dvigubai dažniau trūko mergaitėms, palyginti su ber

niukais, kita vertus – 6,8 proc. vaikų suvartojo per daug. 
 10–12 m. vaikai jodo suvartojo daugiau nei jaunesni  
( 6–9 m.) vaikai. Jei vaikai valgė viską, palyginti su tais, ku
rie kokio nors produkto nevalgė, jodo stoka buvo dvigu
bai retesnė. 

Daugiau nei pusė (56 proc.) nėščiųjų suvartojo mažes
nį nei rekomenduojama jodo kiekį. Atkreiptinas dėme
sys, kad nėščiosioms šio mikroelemento trūkumas sukelia 
naujagimio jodo trūkumą, o vėliau motina, turėdama tuos 
pačius jodo vartojimo įpročius, naujagimį, gimusį su jodo 
trūkumu, maitina pienu ir maistu, kuriame trūksta jodo, 
taip kūdikiams ir mažiems vaikams išsivysto didelis jodo, 
svarbaus jų fiziniam ir psichiniam vystymuisi, trūkumas. 
Tad jodo stokos prevencija nėštumo metu yra labai svarbi.

Lietuvos gyventojų NATRIJOD tyrimas atskleidė, kad tik 
54,9 proc. projekto dalyvių maistui sūdyti namuose nau
doja joduotą druską, iš jų tik 38,7 proc. šią druską vartoja 
dažnai ar visada. Nustatyta, kad respondentai net ir nuro
dę, kad joduotą druską laiko sandariai uždarytą ir pakuotę 
atidarė mažiau nei prieš 3 mėn., turi panašų jodo kiekį šla
pime, kaip ir tie tyrimo dalyviai, kurie joduotą druską laikė 
tinkamomis sąlygomis.

Jodo perteklius

Per didelis jodo suvartojimas gali būti susijęs su hiper
tireoze ir toksine mazgine struma, hipotireoze, skydliau
kės vėžiu. Saugi viršutinė riba, priklausomai nuo amžiaus, 
lyties ir kūno svorio, yra vidutiniškai 17 μg/kg per dieną 
(1100 mikrogramų). Sergant lėtiniu autoimuniniu tiroiditu 
pertek linis jodo vartojimas (daugiau nei 300 μg/d. suaugu
siam žmogui), buvus jodo trūkumui, gali sietis su gauses
niu antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę kiekiu ar pa
bloginti ligos eigą. Kuo daugiau trūksta šio elemento, tuo 
labiau padidėja antikūnų, pradėjus vartoti pakankamą jodo 
kiekį. Šis reiškinys yra trumpalaikis ir nėra kliniškai reikš
mingas, tačiau, priklausomai nuo genetinių ir kitų aplinkos 
veiksnių, išskyrus jodą, gali nežymiai sutrikdyti skydliaukės 
veiklą (dažniausiai pasireiškia subklinikinė hipotireozė) ir 
daugiau būdinga jaunoms moterims. Tačiau tinkamo kiekio 
jodo vartojimas turi daugiau naudos ir apsaugo nuo jodo 
stokos ligų, raidos sutrikimų, ryškios hipotireozės, difuzi
nės ir mazginės strumos, agresyvių vėžio formų, vyresnio 
amžiaus žmonių neautoimuninės hipertireozės ir nesuke
lia Greivso ligos rizikos. 

JAV ir Japonijos mokslininkai, peržiūrėję daugiau nei 
12 000 III Nacionalinio sveikatos ir mitybos vertinimo 
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(angl. National Health and Nutrition Examination Survey, 
 NHANES III) apklausos dalyvių duomenis, nustatė, kad 
perteklinis jodo vartojimas gali būti siejamas su padidėju
siu mirtingumu. Kitas Prancūzijos mokslininkų tyrimas, kai 
tirta daugiau nei 71 000 moterų jodo suvartojimas, atsklei
dė, kad moterims vartojant perteklinį jodo kiekį (daugiau 
nei 160 μg /d.) yra didesnė rizika susirgti II tipo diabetu. 

Su maistu jodo perdozuoti neįmanoma (išskyrus retus 
atvejus, kai dideliais kiekiais vartojami jūros kopūstai). Ta
čiau nesaikingai vartojant jodo turinčius preparatus – maisto 
papildus, geriant išoriniam vartojimui skirtus jodo prepa
ratus ar vartojant kai kuriuos vaistus širdies ir psichinėms 
ligoms gydyti, jodo galima ir perdozuoti. Todėl reikia ati
džiai skaityti maisto papildų etiketes ir įsitikinti, kad bus su
naudojama ne didesnė nei rekomenduojama, t. y. 150 μg 
jodo per dieną dozė. 

Be to, renkantis natūralų mineralinį vandenį, būtina at
kreipti dėmesį į jo etiketėje nurodytą natrio ir jodo kiekį. 
Per parą rekomenduojama ir saugu su maistu suvartoti iki 
2 g natrio ir apie 150 μg jodo. Dėl ilgalaikio jo pertekliaus 
gali pernelyg sulėtėti arba pagreitėti skydliaukės veikla, var
gina nerimas, padidėjęs dirglumas, prakaitavimas, pakin
ta skonis ir kt. Jodo pertekliui labiausiai jautrūs kūdikiai ir 
vyresnio amžiaus žmonės, taip pat asmenys, turintys skyd
liaukės susirgimų. 

Tiek jodo trūkumas, tiek per didelis jodo vartojimas gali 
pakenkti sveikatai. Tarptautinės organizacijos pabrėžia, 
kad paprasčiausias ir veiksmingiausias būdas apsaugoti 
visuomenę ir kiekvieną mūsų nuo jodo stokos būklių yra tin
kamai vartoti joduotą druską. Ypač svarbu pakankamą jodo 
kiekį gauti vaikams, reprodukcinio amžiaus moterims, nėš
čiosioms ir maitinančioms moterims, nes šio mikroelemento 
trūkumas yra pagrindinė vaikų protinio atsilikimo priežas
tis. Kai kuriems ekspertams susirūpinimą kelia tendencija 
valgyti mažiau valgomosios druskos, pieno ir duonos, nes 
jodo trūkumas gali vėl didėti. Sveika, subalansuota mity
ba, kurioje gausu jodo turinčių maisto produktų, ir joduo
tos druskos vartojimas gali būti geros sveikatos pagrindas.

Rekomendacijos tinkamam  
jodo kiekiui maiste užtikrinti

•  Maistui sūdyti vartokite tik joduotą druską. 

•  Sveikatai saugus druskos kiekis yra ne daugiau nei 5 g 
arba nubrauktas arbatinis šaukštelis druskos per parą. Į 
šiuos 5 g įskaičiuojama tiek druska, beriama gaminant 

maistą ar jį pagaminus,  tiek ir „paslėpta druska“, esanti 
rūkytuose, sūdytuose, konservuotuose mėsos, žuvies ir 
kt. produktuose bei pusgaminiuose, užkandžiuose, pa
dažuose, sūdytuose riešutuose, sūriuose prieskoniuose. 

•  Atkreipkite dėmesį, kad dažniausiai pusgaminiuose, 
perdirbtame maiste naudojama druska, neturinti jodo. 
Jei perdirbto maisto produkte naudojamoje druskoje yra 
jodo, ji bus nurodyta maisto etiketėje. 

•  Vartokite smulkesnę druską – skonio receptoriai ją pa
jus geriau ir greičiau, tad druskos prireiks mažiau.

•  Pirkite mažas hermetiškas joduotos druskos pakuotes. 
Atidarę pakuotę, pasižymėkite atidarymo datą, nes per 
3–6 mėn. nuo pakuotės atidarymo jodo beveik nebe
lieka, todėl reikia pradėti naują druskos pakuotę.

•  Joduotą druską laikykite neperšviečiamame ir sandariai 
uždaromame inde, nelaikykite indo karštoje vietoje (ša
lia viryklės). Atidarykite indą trumpai – tik imdami mažą 
žiupsnelį druskos ir vėl sandariai jį uždarykite.

•  Joduotą druską berkite prieš pat valgydami, nes gami
nant (verdant, kepant) maistą dėl karščio, sąlyčio su 
vandeniu, ilgesnės gaminimo trukmės netenkama nuo 
6 iki 52 proc. jodo, be to, skonio receptoriai geriau pa
jus maisto paviršiuje esančią druską.

•  Jodo šaltinis yra jūros žuvis ir jūros gėrybės, jūros dumb
liai, Lietuvoje kepama duona, pienas, kiaušiniai. Jei dėl 
kokių nors priežasčių nevartojate duonos, pieno, kiau
šinių, jūros produktų, esate vegetaras ar veganas, su gy
dančiu gydytoju pasitarkite dėl tinkamų kitų jodo šal
tinių. 

Pavojingas yra ir jodo perdozavimas, todėl reikia atidžiai 
skaityti maisto papildų etiketes ir įsitikinti, kad sunaudosite 
rekomenduojamus apie 150 μg jodo per dieną. 

Parengta pagal Lietuvoje atliktų ir
tarptautinių tyrimų rezultatų duomenis,

literatūros apžvalgas, nacionalines ir
tarptautinių organizacijų rekomendacijas

(literatūros šaltiniai redakcijoje)
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Paskutiniaisiais dešimtmečiais atlikti tyrimai iš esmės pa
keitė cukrinio diabeto sampratą. Diabetas – tai ne tik 

padidėjusi gliukozės koncentracija kraujyje, bet ir sudėtin
ga patologija, apimanti daugelio organų (ypač akių, inkstų, 
nervų, širdies ir kraujagyslių sistemą) ilgalaikis pažeidimas 
ar disfunkcija. Jis sukelia specifinius smulkiųjų kraujagys
lių pokyčius – mikroangiopatijas (diabetinę retinopatiją, 
nefropatiją, neuropatiją). Pažeidžiamos ir stambiosios krau
jagyslės, dėl to rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, 
sergant cukriniu diabetu, yra 2–4 kartus didesnė, palyginti 
su bendra populiacija.

Apie 90 proc. asmenų serga II tipo diabetu. Šiam ligos 
tipui būdingas susilpnėjęs insulino poveikis. Diabetas skatina 
aterosklerozės vystymąsi, dėl to arterijų vidiniame sluoks
nyje (endotelyje) formuojasi aterosklerozinės plokštelės. 
Aterosklerozė gali pažeisti viso organizmo kraujagysles ir 
sutrikdyti daugelio organų darbą – širdies, smegenų, inks
tų, taip pat net galūnių, didėja ir krešulių atsiradimo rizika.

Kliniškai tai pasireiškia įvairiomis formomis.
Koronarine širdies liga – krūtinės angina, miokardo in

farktu, širdies ritmo sutrikimais, silpnėja širdies veikla, vys
tosi širdies nepakankamumas, pasireiškiantis fizinio krūvio 
netoleravimu, dusuliu, susilaiko skysčiai, tinsta kojos. Ate
rosklerozinė širdies ir kraujagyslių liga bei širdies nepakan
kamumas yra dažniausia sergamumo ir mirtingumo prie
žastis, sergant diabetu. Dėl nervinių skaidulų pažeidimo 
(neuropatijos), sergant diabetu širdies ir kraujagyslių poky
čiai gali būti sunkiau atpažįstami, kartais jų gali ir nebūti, 
pvz., beskausmis, nebylus miokardo infarktas. 

Smegenų arterijų aterosklerozė sukelia kraujotakos su
trikimus smegenyse. Progresuojant aterosklerozei, vystosi 
išeminė smegenų liga, gali ištikti insultas.

Pažeidus inkstų glomerulų kraujagysles, vystosi lėtinė 
inkstų liga. Pirmieji jos požymiai – mikroalbuminurija (bal
tymas šlapime). Palaipsniui progresuojant ligai, trinka glo
merulų filtracijos greitis (GFG), inkstai „nebevalo“ kraujo, 
organizme kaupiasi vanduo, toksinai, kreatinino koncent
racija kraujyje didėja, dėl ko vystosi lėtinis inkstų funkcijos 
nepakankamumas. Padidėja arterinis kraujospūdis, vystosi 
mažakraujystė, osteoporozė. Pasiekus terminalinę inkstų 
nepakankamumo stadiją, taikomas pakaitinis inkstų gydy
mas – hemodializė, persodinami inkstai. 

Atsiradus pirmiesiems diabetinės nefropatijos požymiams 
(mikroalbuminurijai), galima pristabdyti ligos progresavimą 
tik gerai kontroliuojant glikemiją, arterinį kraujospūdį, ste
bint lipidų rodiklius.

Širdies ir kraujagyslių ligos bei lėtinė inkstų liga tarpusa
vyje turi labai glaudų ryšį. Kiekvienos iš jų sutrikimai skati
na kitos sutrikimus. Inkstų funkcija tiesiogiai priklauso nuo 
širdies veiklos, o progresuojantis inkstų nepakankamumas 
yra prognostinis rodiklis, didinantis mirtingumą nuo širdies 
ligų. Esant širdies pokyčiams, rizika susirgti lėtine inkstų 
liga padidėja du kartus, o esant lėtinei inkstų ligai, širdies 
ir kraujagyslių patologijų rizika padidėja tris kartus.

Periferinių arterijų aterosklerozė pasireiškia protarpi
niais skausmais kojose vaikštant. Dėl sutrikusios kraujota
kos didėja opų atsiradimo kojose ir gangrenos rizika. Dia
beto komplikacijų atsiradimui ir jų progresavimui didžiulę 
įtaką turi gyvenimo būdas, įvairūs rizikos veiksniai. Vienas 
iš jų – padidėjęs arterinis kraujospūdis. Jis turėtų būti ko
reguojamas, jei yra didesnis nei 140/90 mmHg. Asme
nims iki 60 m. rekomenduojama, kad arterinis kraujospū
dis būtų mažesnis nei 130/80 mmHg, o vyresniems siektų 
130–140/50–90 mmHg. Persirgus insultu, esant diabetinei 

Cukrinis diabetas 
ir širdies bei 
kraujagyslių ligos

Cukrinis diabetas pagal dažnį yra penkta iš 32 atrinktų 
lėtinių ligų Lietuvoje. Juo serga daugiau nei 5 proc. visų 
Lietuvos gyventojų, iš jų net 13 proc. vyresnių nei 65 metų.

Gydytoja Ona Jurkauskienė
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nefropatijai, arterinis kraujospūdis turėtų būti mažesnis nei 
130/80 mmHg.

Labai svarbu, sergant diabetu, ir lipidų rodikliai. Diabe
tui būdinga dislipidemija – sutrikę lipidų rodikliai: padidė
jęs MTL („blogasis“) cholesterolis ir trigliceridai, sumažėjęs 
DTL („gerasis“) cholesterolis. 

Sergant diabetu, bendras cholesterolis turėtų būti mažes
nis nei 4,5 mmol/l, o DTL cholesterolis vyrų mažesnis nei 
1,2 mmol/l, moterų – 1,4 mmol/l. Trigliceridų koncentraci
ja kraujyje turėtų siekti apie 1,7 mmol/l. MTL cholesterolis 
turėtų būti mažesnis nei 2,4 mmol/l, tačiau, esant didelei 
komplikacijų rizikai, siektina, kad jis būtų dar mažesnis.

Diabetui, pilviniam nutukimui būdinga ir tokia atero
sklerozės forma, kai MTL cholesterolis nepadidėjęs, bet 
sumažėjęs DTL cholesterolis ir padidėjusi trigliceridų kon
centracija. Diabeto komplikacijų atsiranda ir dėl antsvo
rio, judėjimo stokos, rūkymo. Klinikiniai tyrimai rodo, kad 
sergant diabetu rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis 
mažėja tada, kai pavyksta kontroliuoti ne tik glikemiją, bet 
ir rizikos veiksnius. Amerikiečių mokslininkai apskaičiavo, 
kad kas 80 sekundžių diabetu sergantys suaugę žmonės 
guldomi į ligoninę dėl širdies kraujagyslių ligų, o kas 2 mi
nutes – dėl insulto.

Vertinant širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) riziką, asme
nys, sergantys diabetu, skirstomi į tris kategorijas:

Labai didelė ŠKL rizika: persirgę miokardo infarktu, esant 
koronarinei širdies ligai, proteinurijai (baltymui šlapime), 
sumažėjusiam glomerulų filtracijos greičiui (GFG), amžiui 
nuo 60 metų, dislipidemijai, rūkymui, I tipo diabetui (ligos 
trukmė ilga). Šių pacientų MTL cholesterolis („blogasis“) tu
rėtų būti mažesnis nei 1,4 mmol/l.

Didelė ŠKL rizika: diabeto ligos trukmė – daugiau nei 
10 metų, yra bent vienas rizikos veiksnys. MTL choleste
rolio rodiklis – mažiau nei 1,8 mmol/l.

Vidutinė ŠKL rizika: I tipo diabetu serga jauni žmonės, 
II tipo diabetas, nėra rizikos veiksnių. MTL cholesterolio 
rodiklis – mažiau nei 2,6 mmol/l.

Nuo pat susirgimo diabetu pradžios labai svarbu gerai 
kontroliuoti glikemiją. Apie tai sprendžiama, remiantis gliu
kozės rodikliais per parą ir glikuoto hemoglobino (HbA1c) 
duomenimis. Remtis tik HbA1c negalima, nes šis rodiklis 
gali būti netikslus, esant mažakraujystei, inkstų patologijai. 
Jis rodo glikemijos vidurkį per dvylika savaičių, tačiau ne
atskleidžia gliukozės rodiklių svyravimo per parą ir atskiro
mis dienomis. Esant tokiam pačiam glikuotam hemoglobi
nui, skirtingiems pacientams glikemijos rodikliai per parą 
gali būti skirtingi. Tai priklauso nuo galimų hipoglikemijų 
ar hiperglikemijų piko, kurių išvengti labai svarbu. Todėl 

būtinas nuolatinis gliukozės matavimas. Labai svarbu, kuo 
ilgiau per parą išlaikyti glikemijos rodiklius tam tikrose ri
bose. Vartojamas terminas laikas tikslinėse ribose (LTR). 

Kas yra LTR, kuo jis skiriasi nuo glikuoto hemoglobino 
ir kodėl jis svarbus? LTR – tai procentinė paros dalis, per 
kurią išlaikoma tam tikra individuali glikemija. Tarptautinės 
diabeto organizacijos rekomenduoja, kad laikas tikslinėse 
glikemijos ribose kuo ilgiau išliktų 3,9–10 mmol/l ribose. 
Šis rodiklis neabejotinai informatyvus ir svarbus, kontroliuo
jant glikemiją. Jeigu laikas tikslinėse ribose (3,9–10  mmol/l) 
sudarytų 70 proc. paros laiko ar daugiau, tai atspindėtų gli
kuotą hemoglobiną, siekiantį 7 proc. Jei laikas tikslinėse 
ribose mažesnis nei 50 proc., tai glikuotas hemoglobinas 
būtų didesnis nei 8,5 proc. Dideli glikemijos svyravimai, 
trumpos LTR siejami su didele diabeto komplikacijų rizika. 
Svarbu vengti ir hipoglikemijų, ypač vyresniame amžiuje, 
nes jos siejasi su širdies ligomis, mirštamumu, traumomis.

Diabeto gydymo samprata paskutinį dešimtmetį pradėjo 
keistis. Vien diabeto rodiklių koregavimo nepakanka, ver
tinama išsami metabolinė kontrolė, t. y. holistinis požiūris 
į diabetą kaip į viso organizmo pokyčius. Klinikiniai tyri
mai rodo, kad ŠKL išeitys, sergant diabetu, ženkliai page
rėja, jei pavyksta sukontroliuoti ir rizikos veiksnius (AKS, 
lipidus, svorį, rūkymą), kurie yra tiesiogiai susiję su diabeto 
sąlygotomis gretutinėmis ligomis, turinčioms didelę įtaką 
išgyvenamumui.

Diagnozavus II tipo diabetą, būtina atkreipti dėmesį į 
bend rą paciento sveikatos būklę, šalutines ligas, ŠKL rizi
kos veiksnius ir kasmet pakartotinai įvertinti širdies ir krau
jagyslių būklę.

Pastarąjį dešimtmetį sukurtos naujos vaistų grupės diabe
tui gydyti. Jos ne tik mažina gliukozės koncentraciją krau
jyje ir yra saugios dėl hipoglikemijų, bet ir gali apsaugoti 
ar pristabdyti širdies ir kraujagyslių ligų riziką, sumažinti 
didžiųjų širdies ir kraujagyslių ligų (miokardo infarkto, in
sulto) ir mirčių nuo jų skaičių, sumažinti inkstų patologijos 
vystymąsi, progresavimą, mažinti svorį. 

2018 m. Europos ir Amerikos diabeto ekspertų priim
tas susitarimas, kad būtina kiekvienam pacientui parinkti 
individualų gydymą, atsižvelgiant ne tik į glikemijos ro dik
lių kontrolę, bet ir į gretutines ligas, širdies ir kraujagyslių 
ligas, inkstų patologiją, nutukimą.

Mūsų šalyje tebegalioja 2012 metais patvirtintas diabe
to gydymo aprašas, remiantis juo ne visiems pacientams 
minėti vaistai kompensuojami. Tai priklauso nuo esamų 
komplikacijų ir kitų rodiklių. Turime vilčių, kad naujas 
vaistų skyrimo aprašas, kurio laukiame vasarą, panaikins  
apribojimus.
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Ketvirtadalis cukriniu diabetu sergančių pacientų skundžia
si diabetinės pėdos komplikacija, kurią sukelia krauja

gyslių ir nervų pažeidimai, nuslopinta imuninė sistema, pėdų 
deformacijos ir Achilo sausgyslės elastingumo sumažėjimas. 
Šios infekcijos požymis – atsiveriančios pėdos žaizdos, ku
rių negydant vystosi kaulų osteomielitas. 
Ši komplikacija neretai baigiasi pėdos ar 
kojos amputacija arba paciento mirtimi.

Asmuo, sergantis cukriniu diabetu, 
turi suprasti, kad glikemijos kontrolė, gy
dymas, mitybos režimas, dėmesys pėdų higienai 
yra svarbiausi sėkmingo gydymo veiksniai. Rekomenduo
jama lankytis specializuotuose diabetinės pėdos kabinetuo
se, išsitirti pėdos biomechaniką dėl padidėjusių jėgų į tam 
tikrus taškus (tokie tyrimai atliekami ortopedinės technikos 
įmonėse), o dėl opų vystymosi profilaktikos kreiptis į ortope
dus traumatologus, chirurgus, endokrinologus, terapeutus.

Išvengti minėtų pėdų komplikacijų padeda patogi ava

lynė, specialūs vidpadžiai, Achilo sausgyslės tempimo pra
timai, sumažinantys pėdas veikiančias deformacines jėgas. 

Pacientams yra gaminami specialūs vidpadžiai GS8, ku
rie išliejami iš kelių skirtingo kietumo medžiagų. Kietesnės 
naudojamos siekiant išlaikyti skersinį, išilginį pėdų skliautus. 
Ties padidėjusio traumavimo zonomis (žaizdomis, nuospau

domis, deformacijomis) yra frezuojamos įdubos, ku
rios užpildomos amortizuojančia medžiaga (iki 

25 ShA pagal Šoro skalę), dėl to sumažėja 
krūvis ir naujų opų atsiradimo tikimybė, 
greičiau gyja žaizdos. 

Vidpadžiai gaminami individualiai 
pagal kiekvieno pa cien to pėdą. Jie yra vi

siškai arba iš dalies kompensuojami pagal numatytą tvarką, 
turint gydytojo endokrinologo rekomendaciją ir ortopedo 
traumatologo, chirurgo ar reabilitologo siuntimą.

Esant pado ar pirštų opoms, galima naudoti apkrovą ma
žinančius pooperacinius pusinius batus su pakulne, kurie 
netrukdo minti kulnu, judėti čiurnai, tačiau apsaugo pėdą 
nuo tiesioginio krūvio. 

Profilaktiškai galima rinktis specialius ortopedinius pato
gius batus su atraumatišku vidumi, pagamintu iš natūralių, 
minkštų medžiagų. Pacientai, sergantys cukriniu diabetu, 
turi galimybę įsigyti individualius, kompensuojamus orto
pedinius batus.  

Jeigu turite klausimų, visada galite kreiptis į specialistus 
dėl profilaktikos ir savo sveikatos būklės gerinimo. Būkite 
sveiki ir išlikite budrūs, užklupus šiai klastingai lėtinei ligai.

Paveikslų šaltinis: 
https://www.wingmed.com.tr/en/product/halluxvalgusshoe/
https://www.idemus.lt/ortopediniaiideklaipakulnes/individualus 
vidpadziaidiabetiniai.html
https://www.uvmhealth.org/healthwise/topic/ug2997
https://lifesworkpt.com/2017/06/achillestendonpaintreatment/

Ką reikėtų žinoti apie pėdas, 
sergant cukriniu diabetu

Cukrinis diabetas – lėtinė endokrininė liga, pasireiškianti 
padidėjusiu gliukozės kiekiu kraujyje. Pagal patologijos 
priežastį skiriamas I ir II tipo diabetas. Pastarasis 
simptomiškai pasireiškia ne iš karto. Komplikacijos, nepaisant 
skirtingos ligos eigos, panašios ir sukelia rimtus sutrikimus: 
pažeidžia inkstus, širdį ir kraujagysles, regą, sutrinka lytinės 
sistemos veikla, atsiranda kojų nejautra, negyjančių žaizdų 
pėdose (dėl to gali tekti net amputuoti koją) ir kt.

Ortopedė traumatologė
Indrė Kuropatkinaitė

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė 
ligoninė, Antakalnio poliklinika
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Dėl dantų protezavimo 
pacientai neturi būti 

siuntinėjami iš vienos įstaigos 
į kitą

Nuo 2021 metų sausio 1 d. nebelikus dantų protezavi-
mo eilių ir įsigaliojus vienos sutarties principui, gyven-

tojui teisė į dantų protezavimo paslaugą gali būti suteikta 
arba pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoje (PAASPĮ), arba kitoje gydymo įstaigoje, sudariu-
sioje sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK) dėl gydytojo 
odontologo paslaugų teikimo. Užtenka, kad odontologines 
paslaugas teikianti įstaiga sutartį turėtų su viena iš TLK ir 
nebūtinai esančia pagal paciento gyvenamąją vietą.

Asmenims, turintiems teisę į dantų protezavimo paslau
gą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, 
kaip numatyta sveikatos apsaugos ministro įsakyme, nu
statyti dantų protezavimo poreikį gali PAASPĮ, prie kurios 
jie yra prisirašę, gydytojai odontologai arba kitos gydymo 
įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros 
(pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su TLK dėl odon
tologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmo
kėjimo, gydytojai odontologai.

Toks pasikeitimas pagreitina gyventojams galimybes gauti 
kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, tačiau Pa
nevėžio teritorinei ligonių kasai (Panevėžio TLK) vis daugiau 
asmenų skundžiasi, kad gydymo įstaigos siuntinėja juos iš 
vienos į kitą, vengdamos atlikti teisės į dantų protezavimo 
paslaugą suteikimo veiksmus. Neretai PAASPĮ gyventojai 
išgirsta atsakymą, kad dokumentų įforminimą tegu atlieka 
ta įstaiga, kurioje jie ketina protezuoti dantis.

Panevėžio TLK primena, kas aktualu visos Lietuvos gy
ventojams, ir pažymi, kad asmenų siuntinėjimas iš vienos 
įstaigos į kitą yra netoleruotinas, jei įstaiga, į kurią kreipiasi 
gyventojas, turi galimybę pati suteikti teisę į kompensuoja
mas dantų protezavimo paslaugas. Pabrėžtina, kad tokios 
teisės neturi tos gydymo įstaigos, kurios įgijusios licenciją 
pagal sutartį su TLK teikti tik dantų protezavimo paslaugas.

Įsidėmėtina, kad nustatyti dantų protezavimo poreikį, 
užpildyti siuntimą ir tą pačią dieną užregistruoti pacien
tą Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 

infrastruktūros informacinės sistemos Dantų protezavimo 
(EVIS DP) posistemyje paslaugoms gauti gali:
• PAASPĮ, kurioje prisirašęs pacientas, gydytojas odonto

logas;
• kitos gydymo įstaigos, sudariusios sutartį su TLK dėl 

odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo 
ir apmokėjimo, gydytojas odontologas;

• antrinio arba tretinio lygio specialistas, kai pacientas yra 
siunčiamas gydytojų specialistų konsiliumui į antrinio ar 
tretinio lygio odontologinės priežiūros (pagalbos) pas 
laugas teikiančią gydymo įstaigą, sudariusią sutartį dėl 
šių paslaugų su TLK.
Jei asmuo turi teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, 

gydytojas odontologas, konsultacijos metu įvertinęs, kad šis 
asmuo atitinka Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kom
pensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo reikalavimus, 
o jo burnos būklė yra tinkama dantims protezuoti (atliktos 
gydomosios ir profilaktinės procedūros, sanuota burnos ert
mė, užplombuoti karioziniai dantys ir kt.), apie tai pažymi 
EVIS – užpildo atitinkamas ambulatorinio apsilankymo ir 
elektroninio siuntimo formas. Pastaroji forma tą pačią die
ną užregistruojama EVIS DP posistemyje, suteikiant teisę 
į dantų protezavimo paslaugas. Asmuo iš karto informuo
jamas apie teisės įgijimą – įstaiga privalo išduoti tai patvir
tinantį informacinį pranešimą, su kuriuo gyventojas galės 
kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų į pasirinktą gydy
mo įstaigą, turinčią sutartį su TLK.

Jei, šio posistemio duomenimis, asmuo neturi teisės 
gauti dantų protezavimo paslaugų, jam išduodamas auto
matiniu būdu suformuotas nustatytos formos informacinis 
pranešimas apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas 
nesuteikimą.

Primename, kad, atsižvelgiant į dantų būklę, pensinin
kams, neįgaliesiems ir asmenims, kuriems buvo taikytas 
gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės li
gos, šiuo metu PSDF biudžeto lėšomis kompensuojama iki 
561,35 Eur, vaikams – iki 286,49 Eur. Retesniais atvejais, 
kai reikalingas sudėtingesnis ir brangesnis gydymas (spren
dimą priima gydytojų odontologų konsiliumas), kompen
suojama suma gali siekti iki 1 727,20 Eur.

Panevėžio teritorinės ligonių kasos inf.

VaLstybinė Ligonių kasa  informuoja
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Svarbiausi dalykai apie 
persirgusiųjų COVID-19 liga 

reabilitaciją 

Antrus metus mums gyvenant su COVID-19 infekcija 
ligonių kasos gauna itin daug su ja susijusių paklausi-

mų. Vienas dažniausių – reabilitacijos galimybės persirgus 
šia liga. Suprantama – jai būdinga daug nepageidaujamų 
liekamųjų reiškinių, todėl reabilitacijos gali prireikti ir jos 
išlaidos gali būti apmokamos iš biudžeto.

Vilniaus teritorinė ligonių kasa primena, kad, kaip ir kitų 
ligų atveju, persirgusiems COVID19 liga žmonėms yra su
teikiamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis apmokamos ambulatorinės ar staciona
rinės medicininės reabilitacijos paslaugos. Jos skiriamos ne 
vėliau nei praėjus 3 mėnesiams po gydymo ligoninėje, jeigu 
persirgusiojo sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus.

Dėl juntamų COVID19 ligos padarinių pirmiausia rei
kia kreiptis į šeimos gydytoją. Atsižvelgdamas į žmogaus 
sveikatos būklę, šeimos gydytojas prireikus skiria papildo
mų tyrimų, o jei nustato, kad gali būti reikalinga ir reabili
tacija, išrašo siuntimą pas fizinės medicinos ir reabilitaci
jos (FMR) gydytoją.

FMR gydytojas, įvertinęs COVID19 liga persirgusio 
paciento būklę, gali skirti iki 20 ar 25 vadinamojo pirmo
jo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos priemo
nių: ergoterapijos, kineziterapijos, fizioterapijos ar masažo. 
Šių procedūrų pacientas atvyksta į pasirinktą, sau patogią 
medicinos įstaigą – svarbiausia, kad dėl reikiamų reabili
tacijos paslaugų ji būtų sudariusi sutartį su teritorine ligo
nių kasa. Lietuvoje šias paslaugas šiuo metu teikia per 100 
medicinos įstaigų.

Sunkesniais atvejais, jei dėl COVID19 ligos ligoninė
je gydytam pacientui buvo nustatytas plaučių uždegimas 
ir persirgus yra daug nepageidaujamų liekamųjų reiškinių, 
FMR gydytojas gali išrašyti siuntimą į PSDF biudžeto lėšo
mis apmokamą stacionarinę reabilitaciją. Ją asmuo su šiuo 
siuntimu gali gauti taip pat sutartį su ligonių kasa sudariu
sioje gydymo įstaigoje, kurią turi teisę pasirinkti.

Svarbu suprasti, kad tik sveikatos priežiūros specialis
tai gali nustatyti, kokia medicinos pagalba gali palengvin
ti ir atkurti sveikatos būklę po COVID19 ligos, todėl šiuo 
klausimu pirmiausia reikia kreiptis į gydytojus. Už reabili
tacijos paslaugas, kurias pacientai renkasi savo iniciatyva 
(ne su gydytojo siuntimu), reikia susimokėti.

Vilniaus teritorinės
ligonių kasos inf.

ĮSAKYMAS

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, 
sergantiems cukriniu diabetu, prieinamumo ir kokybės rodiklių ir 

jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo  
2021 m. kovo 23 d. Nr. V619

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos prie
žiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio   6 punktu ir siekda
mas gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikia
mų  asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, prieinamu
mą ir kokybę:

1. T v i r t i n u Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų 
asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, prieinamumo ir 
kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti vicemi
nistrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. 
gegužės 1 d.  

Sveikatos apsaugos ministras             ArūnasDulkys
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Lietuvos higienos instituto duomenimis, cukrinio diabeto 
diagnozę išgirsta vis daugiau šalies gyventojų: 2019 m. 

iš 1000 gyventojų diabetas diagnozuotas 47,8 žmonėms – 
net 70 proc. daugiau nei 2009 m., kai 1000 gyventojų teko 
28,1 diabeto atvejų.

Netikėta diagnozė  
išmuša pagrindą iš po kojų

Pasak Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 
Kauno klinikų (LSMU KK) slaugytojos diabetologės Aušros 
Krivolap, paciento reakcija į diabeto diagnozę dažnai būna 
panaši į tą, kuri kyla mirus artimam žmogui.

„Dažniausiai pirma reakcija būna šokas, po jo ateina 
neigimo etapas, kyla pyktis, vėliau – depresija. Kai pa cien
tai dėl diabeto pirmą kartą patenka į stacionarą, slaugyto
jos diabetologės per pirmąsias dvi savaites susiduria tiek 
su pacientų šoko būsena, tiek su pykčiu. Prireikus siūlo
me psichologo pagalbą pačiame stacionare“, – pasakoja  
A. Krivolap.

Netikėta diagnozė ne vienam apverčia gyvenimą aukštyn 
kojomis: tenka keisti mitybą, išmokti pasimatuoti ir sekti gliu
kozės kiekį kraujyje, leistis insuliną, keisti gyvenimo įpročius. 
Dažną apima nerimas, kyla baimių dėl nežinomybės, kaip 
toliau reikės gyventi. Prie to prisideda ir daug visuomenėje 
sklandančių mitų apie diabetą ir jo gydymą. 

Pasak Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų En
dokrinologijos centro slaugytojos diabetologės Violetos Bič
kauskienės, prisitaikydami prie gyvenimo su diabetu pa cien
tai daugiausiai laiko užtrunka pažindami save.

„Kiekvienas organizmas skirtingai reaguoja tiek į mais
tą, tiek į stresą, ligas ar kai kuriuos vaistus, fizinį krūvį, kai
tinimąsi pirtyje ar šaltą dušą. Žmogui tenka save pažinti, 
kokios yra jo organizmo reakcijos į visus šiuos kasdienius 
dalykus. Deja, nėra vienos taisyklės, kurią kiekvienas pritai
kytų visiems gyvenimo atvejams“, – komentuoja V. Bičkaus 
kienė.

Pacientai nepasinaudoja  
konsultacijomis

Sergančius cukriniu diabetu konsultuoja ne tik endok
rinologai ir šeimos gydytojai, bet ir slaugytojai diabetolo
gai, teikiantys konsultacijas ir organizuojantys mokymus, 

Su cukriniu diabetu gyventi 
mokantys slaugytojai diabetologai: 
pacientams reikia pagalbos

Šiemet minimos 100-osios insulino atradimo metinės – be šio hormono 
negalėtų gyventi virš 400 mln. cukrinio diabeto diagnozę turinčių žmonių 
visame pasaulyje. Specialistai atkreipia dėmesį, kad, nors sergantiesiems 
diabetu tenka keisti mitybą ir gyvenimo būdą bei kyla daug klausimų, 
susijusių su tinkamu insulino naudojimu, ne visi pacientai pasinaudoja jiems 
skirtomis slaugytojų diabetologų konsultacijomis ir mokymais. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės  
kauno klinikų slaugytoja diabetologė aušra krivolap
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kaip susidraugauti su visą likusį gyvenimą lydėsiančia liga. 
Dažniausiai pirmines konsultacijas pacientai gauna sta cio
nare, tačiau ne visais diabeto diagnozės atvejais žmonės 
ten patenka arba ligoninėje praleidžia vos kelias dienas ir 
nespėja gauti tinkamų mokymų.

„Pirminei konsultacijai pas slaugytojus diabetologus pa
cien tus siunčia tiek endokrinologai, tiek šeimos gydytojai. 
Tęstinėms konsultacijoms, kurių metu vykdoma gydymo 
kontrolė ir padedama pacientui spręsti kilusias problemas, 
koreguoti mitybą ir atnaujinti žinias, siuntimą gali išrašyti 
tik šeimos gydytojai. Deja, ne visi pacientai pasinaudoja 
šia galimybe“, – pastebi A. Krivolap.

Nors slaugytojų diabetologų konsultacijas Lietuvoje 
reglamentuoja 2008 m. priimtas sveikatos apsaugos mi
nistro įsakymas „Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos 
paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ne visi 
šeimos gydytojai žino apie teikiamas paslaugas ir ne visada 
informuoja savo pacientus apie galimybes tokias paslaugas 
gauti. Šių metų gegužės 1 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos 
ministro įsakymas, reglamentuojantis sveikatos priežiūros 
paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, 
prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarką. Ti
kimasi, kad ši tvarka prisidės prie geresnio paslaugų prieina 
mumo.

Sergančiuosius diabetu konsultuojantys specialistai 
pastebi, kad ir patys pacientai neretai pritrūksta motyvaci
jos mokytis – ne visi išnaudoja jiems priklausančias nemo
kamas dvi tęstines konsultacijas per metus, nors daromos 
klaidos gali lemti blogą gliukozės kiekio kraujyje kontrolę 
ar net kainuoti gyvybę.

„Dažniausiai pacientams būna sudėtinga apskaičiuo
ti suvartojamų angliavandenių kiekį bei savarankiškai pa
rinkti tinkamą insulino dozę. Tenka jiems priminti, kaip 
apskaičiuoti insulino kiekį, atsižvelgiant į savo maisto ra
cioną ir fizinę veiklą. Kitiems tenka atnaujinti žinias, kaip 
koreguoti ilgo veikimo insulino dozes. Pasitaiko atvejų, kai 
žmonės netinkamai atlieka insulino injekciją, nors tai yra 
jų kasdienybė jau 20 metų“, – vardija slaugytoja diabeto
logė V. Bičkauskienė.

Misija –  
pasiekti pacientą

Pašnekovės džiaugiasi, kad vis dėlto bendradarbiavimas 
su šeimos gydytojais po truputį auga – bendruose endokri
nologams ir šeimos gydytojams skirtuose renginiuose vis 

Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikų 
Endokrinologijos centro slaugytoja diabetologė 
Violeta bičkauskienė

dažniau girdisi raginimas nusiųsti pacientus pasikonsultuoti 
su slaugytojais diabetologais.

Informacija apie sergantiesiems diabetu skirtas konsul
tacijas ir mokymus prieinama stacionare, jaunesni pacien
tai linkę bendrauti ir dalintis socialinių tinklų grupėse. Kiek 
sunkiau pasiekti vyresnio amžiaus sergančiuosius, kurie 
nėra aktyvūs internete – jų informacijos šaltinis dažniausiai 
būna šeimos gydytojas. 

Šiuo metu „Sanofi Lietuva“ vykdomos edukacinės kam
panijos „Mūsų tai nestabdo“ tikslas – parodyti, kad cukrinis 
diabetas netrukdo mėgautis gyvenimu tiek jauniems, tiek 
vyresnio amžiaus žmonėms, o tinkamai kontroliuojant ligą 
galima tęsti mėgstamas veiklas, sportuoti ir keliauti. Kam
panijos metu organizuojami edukaciniai renginiai, vyksta 
specialistų diskusijos, taip pat kartu su specialistais ren
giamas edukacinis turinys, padėsiantis sergantiesiems dia
be tu ir besigydantiems insulinu geriau suprasti ir valdyti  
savo ligą. 

„Bet kuri iniciatyva, skirta paciento edukacijai, yra 
naudinga tiek sergantiems, tiek juos gydantiems. Visada 
džiaugiuosi matydama, kai iniciatyvų imamasi, galvojant 
apie tai, kas aktualu pacientui ir kaip jam padėti“, – teigia 
V. Bičkauskienė.

MAT-LT-2100137 / Teksto parengimo data 2021 m. balandžio mėn.
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Politika ir visuomenė.  
Skaičiai ir faktai
Specialiųjų reikalavimų aprašo keitimo projektas

2021 m. vasario 5 d. nuotoliniu būdu vyko darbo grupės 
„Suaugusiųjų endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio 
stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo spe
cialiųjų reikalavimų aprašo pakeitimo projektui parengti“ 
posėdis. Jame dalyvavo šios darbo grupės narė, Lietuvos 
diabeto asociacijos (LDA) prezidentė Vida Augustinienė.

Medicinos paslaugų tobulinimas

Vasario 5 d. nuotoliniu būdu vyko naujos sudėties Komite
to šeimos medicinos paslaugų tobulinimui posėdis. Jame 
dalyvavo šio komiteto narė, Lietuvos pacientų organiza
cijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkė V. Augustinie
nė. Aptarta informacija apie šeimos gydytojams iškilusias 
problemas, išrašant nedarbingumo pažymėjimus mokinių 
iki 8 m. tėvams, kai įstaigose skelbiamas infekcijų plitimą 
ribojantis režimas.Taip pat kalbėta apie privalomų mo
kymų, kuriuos reikia praeiti pratęsiant gydytojo licenciją 
aktualijos ir ateities planai. Diskutuota apie Nacionali
nio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos atsiųstų pranešimų dėl COVID19 
viruso infekcija sirgusių asmenų pasveikimo fakto įvedi
mo į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 
infrastruktūros informacinę sistemą (ESPB IS) problemas. 
Aptarti aktualūs vakcinavimo nuo COVID19 viruso in
fekcijos ir kiti klausimai.

Visavertis sveiko žmogaus gyvenimas

Vasario 5 d. nuotoliniame socialinių partnerių susitikime su 
sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu aptarta Lietu
vos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyven
dinimo veiksmų plano prioritetinė sritis „Ilgas ir visavertis 
sveiko žmogaus gyvenimas“. Susitikime dalyvavo LPOAT 
ir LDA vadovė V. Augustinienė.

Sveikatos priežiūros paslaugos sergantiesiems diabetu 

Vasario 10 d. nuotoliniu būdu vyko Cukrinio diabeto pro
filaktikos, diagnostikos ir gydymo stebėsenos tarybos po

sėdis, kuriame aptarti Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministro įsakymo „Dėl Sveikatos priežiūros pas
laugų, teikiamų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, 
prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ projektas.

Viešosios naudos suteikimas ir 
šalies strateginio valdymo sistemos

Vasario 15 d. nuotoliniame Nacionalinės nevyriausybi
nių organizacijų (NVO) koalicijos posėdyje aptarti šie 
klausimai: NVO plėtros programa / koncepcija, Lietuvos 
Respub likos Vyriausybės veiksmų planas, dėl viešosios 
naudos suteikimo statuso, dėl šalies strateginio valdymo 
sistemos bei kita aktuali informacija.

Šeimos medicinos veiksmų planas

Vasario 18 d. nuotoliniu būdu vyko Komiteto šeimos medi
cinos paslaugų tobulinimui posėdis, kuriame aptartas šei
mos medicinos veiksmų planas, kalbėta apie COVID19 
vakcinaciją, paslaugų atkūrimą, vitamino D įtraukimą į 
gydymo metodikas, taip pat tai, kaip šeimos gydytojai ga
lėtų padėti įkalbinti pacientus vykti II ir III lygio paslaugų.

Vaistinių preparatų kompensavimas

Vasario 25 d. nuotoliniu būdu vyko Vaistinių preparatų 
ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ko
misijos posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos narė 
V. Augustinienė. Posėdyje svarstyti klausimai dėl vaisti
nių preparatų, kurie neatitinka Vyriausybės nutarime Nr. 
994 nustatytų priemokos reikalavimų. Per posėdį nutar
ta vaistinius preparatus, kuriems taikomas apribojimas 
„nuo 2020 m. lapkričio 1 d. neišrašomas kaip kompen
suojamasis“, neįrašyti į š. m. II ketvirčio kainyną; įparei
goti Valstybinę ligonių kasą (VLK) perskaičiuoti mišraus 
veikimo insulino grupės bazinę kainą, pagal švirkštiklių 
kainas kitose šalyse, numatant nedidinti šios grupės bazi
nės kainos galiojusios 2020 m. IV ketvirtį. Taip pat priimti 
sprendimai dėl vaistinių preparatų, kurie atitinka Vyriau
sybės nutarimo 6 punkte nustatytus reikalavimus, ir dėl 
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vaistinių preparatų, kurie atitinka ne visus Vyriausybės 
nutarimo 6 punkte nustatytus reikalavimus, bei dėl ly
giagrečiai platinamų vaistinių preparatų kompensavimo  
tvarkos.

Sveikata ir socialinė apsauga

Vasario 26 d. nuotoliniu būdu Vyriausybė organizavo vie
šąsias konsultacijas dėl Vyriausybės programos įgyvendi
nimo plano darbų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo plano. Diskusijoje tema „Sveikata ir socialinė 
apsauga“ dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augus tinienė. 
Pranešimus skaitė socialinės apsaugos ir darbo minist
rė Monika Navickienė ir sveikatos apsaugos minist ras 
Arūnas Dulkys. Renginį moderavo Ministrės Pirminin
kės patarėja sveikatos klausimais Živilė Gudlevičienė. 
Renginyje dalyvavo krašto apsaugos, švietimo, mokslo ir 
sporto ministrai, susisiekimo viceministrė ir Aplinkos mi
nisterijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės  
vadovas.

Sveikatos paslaugos ligoninėse

Kovo 1 d. „Vakaro žinių“ žurnalistė LPOAT pirmininkės 
V. Augustinienės klausė, ar LPOAT gauna pacientų skun
dų dėl sveikatos paslaugų prieinamumo ligoninėse. Šiuo 
metu paslaugos yra prieinamos.

Susitikimas su farmacijos kompanijų asociacijų 
atstovais

Kovo 4 d. nuotoliniu būdu vyko susitikimas su farmacijos 
kompanijų asociacijų atstovais. Aptarti 2020 m. Vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensa
vimo komisijos darbo rezultatai, išklausyti pasiūlymai ir 
pastabos dėl šios komisijos darbo tobulinimo.

Pritarta ligoninės vadovo ataskaitai

Kovo 4 d. nuotoliniu būdu vyko VšĮ Mykolo Marcinkevi
čiaus ligoninės Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame daly
vavo šios tarybos narė V. Augustinienė. Svarstyta ir pritarta 
ligoninės vadovo metinei 2020 m. ataskaitai.

PVM lengvatos vaistams ir  
medicinos pagalbos priemonėms 

Kovo 10 d. LPOAT, vienijanti 31 pacientų organizaciją, 
kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, Seimo Sveikatos 

reikalų komitetą ir Finansų ministeriją dėl PVM lengva
tos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms. Rašte 
teigiama, kad dabartinė situacija nėra sąžininga visų pa
cien tų atžvilgiu. Šiuo metu, vadovaujantis Lietuvos Res
pub likos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. 
5 p., leng vatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas recepti
niams vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms, ku
rie yra kompensuojami valstybės, taip pat receptiniams 
vaistams, kurie yra nekompensuojami valstybės. Tačiau 
lengvatinis PVM tarifas yra netaikomas nereceptiniams 
vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kurios yra 
nekompensuojamos valstybės. Pacientai, kuriems netin
ka išrašyti kompensuojamieji vaistai ar kuriems neužten
ka skiriamų kompensuojamųjų medicinos pagalbos prie
monių, ar visai jų valstybė nekompensuoja, visa tai turi 
pirkti ne tik už visą kainą, bet ir mokėti didesnį PVM, nei 
tie pacientai, kuriems priklauso valstybės kompensacija.

Vakcinavimas, tiesioginių ir 
nuotolinių paslaugų teikimas

Kovo 16 d. nuotoliniu būdu vykusiame Komiteto šeimos 
medicinos paslaugų tobulinimui posėdyje aptarti aktualūs 
vakcinacijos nuo COVID19 ligos, tiesioginių ir nuotoli
nių paslaugų teikimo ir kiti aktualūs klausimai.

Visuotinės pacientų palaikymo programos

Kovo 16 d. nuotoliniu būdu vykusioje konferencijoje (angl. 
QVIA Eastern European Patient Support Programs Onli
ne Conference) buvo nagrinėjamos visuotinės pacientų 
palaikymo programos tendencijos ir COVID19 poveikis, 
pacientų organizacijų Rytų Europoje raida, įskaitant atve
jų tyrimus, elgesio psichologijos vaidmuo, kuriant šiuo
laikines pagalbos pacientams programas.

Pacientų patirtis Rytų Europos regione aptarta diskusi
joje, kurioje dalyvavo Rytų Europos šalių (Vengrijos, Slova
kijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Serbijos) pacientų 
organizacijų atstovai. Diskutuota apie pagalbos pacien
tams programas. Informacija apie tai, su kokiais iššūkiais 
susiduria pacientai per COVID19 pandemiją, apie svei
katos priežiūros paslaugų, vaistų ir medicinos pagalbos 
priemonių prieinamumą ir tai, kaip sprendžiamos šios 
problemos, kad būtų geresnė gyvenimo kokybė ir sveika
tos rezultatai daugumai pacientų ir jų šeimoms, Lietuvoje 
dalijosi LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
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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

COVID-19 pandemijos metu pagalbos kreipkitės mob. telefonais.
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Kai kurių vaistinių preparatų kompensavimas

Kovo 18 d. nuotoliniu būdu vykusiame Vaistinių prepara
tų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ko
misijos posėdyje svarstyta vaistinių preparatų Acidum 
Zole dronicum, Sorvitimb risankizumabo (Skyrizi) kom
pensavimo klausimai, Inovatyvios farmacijos pramonės 
asociacijos raštas dėl Rezervinio vaistų sąrašo ir „Local 
American Working Group“ raštas dėl vaistų kompensa
vimo komisijos š. m. vasario 18 d. sprendimo. Gavus pa
pildomos informacijos ir įvertinus Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto galimybes, šių klausimų svars
tymas bus tęsiamas per artimiausius posėdžius.

Patvirtintas prieinamumo, kokybės rodiklių 
ir jų stebėsenos tvarkos aprašas

Kovo 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minist
ro 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V619 „Dėl Sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems cuk
ri niu diabetu, prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų ste
bėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Sveika
tos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems 
cukriniu diabetu, prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų 
stebėsenos tvarkos aprašas.

Kiekvienam pacientui – geriausiai tinkami vaistai

Kovo 23 d. „M1“ radijo žurnalistai klausė V. Augustinienės 
nuomonės dėl LR sveikatos apsaugos ministerijoje svars
tomo Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X709 
8, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIVP337 dėl 
kompensuojamųjų vaistų. LPOAT pritaria šiam pakeitimui, 
net keletą kartų kreipėsi į valdžios institucijas, kad būtų 
prieinamas gydymas individualiai kiekvienam pacientui 
geriausiai tinkamais vaistais.

Gydymo įstaigų partnerystė

Balandžio 2 d. nuotoliniu būdu vyko politinio dialogo ren
ginys „Ligoninių bendradarbiavimo praktikos: išmoktos 
pamokos ir tolimesni žingsniai“. 2020 sausio–2021 ba
landžio mėnesiais Lietuvoje yra vykdomas Europos Ko
misijos finansuojamas bandomasis projektas, skirtas ska
tinti šalies gydymo įstaigų partnerystei, taikant pažangius 
bendradarbiavimo modelius. Renginio metu projekte da
lyvavusių ligoninių atstovai dalijosi bendradarbiavimo 
patirtimi, praktikomis ir galimais sprendimais ir kvietė 

diskutuoti, kaip įgalinti ligonines bendradarbiauti toliau.
Sveikatos politikai nacionaliniu, regioniniu ir vietos lyg
menimis svarbus sėk mingas politinis dialogas, apimantis 
vykdomosios valdžios įsitraukimą, įrodymais grįstus spren
dimus ir ilgalaikį aktyvų visų suinteresuotų asmenų daly
vavimą. Todėl ir šio politinio dialogo tikslas buvo įtraukti 
sveikatos priežiūros bendruomenę į šios srities politikos 
formavimą bei diskusijas.
Diskusijose dalyvavusios LPOAT pirmininkės V. Augus
tinienės manymu, būtinas asmens sveikatos priežiūros 
įstai gų (ASPĮ) bendradarbiavimas tiek regioniniu, tiek ša
lies mastu, o ne konkurencija dėl kuo daugiau pacientų 
pritraukimo į savo gydymo įstaigas. Pacientams svarbu 
gauti kokybiškas ir savalaikes paslaugas. Per karantiną 
būtina teikti sveikatos paslaugas ne tik COVID19 sergan
tiems pacientams, bet ir visiems žmonėms, sergantiems 
įvairiomis lėtinėmis ligomis. Gera idėja – sukurti platfor
mą, kurioje būtų pateikiama informacija apie priėmimo 
skyrių užimtumą. Ypač tai aktualu pacientams, kurie pa
tys atvyksta į šiuos skyrius. Pacientų pervežimas iš vie
nos į kitą gydymo įstaigas galėtų būti apmokamas kaip 
socialinė paslauga. Šiuo metu pacientai skundžiasi, kad 
atvežus juos greitosios medicinos pagalvos transportu ir 
nepaguldžius į stacionarą, niekam neberūpi, kaip jie grįš 
į namus. Atlikus sudėtingus tyrimus ar planines procedū
ras kompetencijos centruose, gydymas gali būti tęsiamas 
rajono ligoninėse arčiau žmogaus gyvenamosios vietos. 
Svarbu, kad gydymo įstaigos bendradarbiautų teikdamos 
ir nuotolines konsultacijas. Žinoma, būtina e. platforma 
saugiam duomenų perdavimui ir atitinkamas specialistų 
darbo apmokėjimas už jų teikiamas sveikatos paslaugas. 
V. Augustinienė pabrėžė, kad kad jeigu bus įgyvendinti 
šio bandomojo projekto pasiūlymai, ženkliai pagerės pas
laugų pacientams prieinamumas.  

Pacientų vakcinavimas ir skundai 

Balandžio 2 d. į „TV3“ žurnalistų klausimus dėl pa cien tų 
skundų, susijusių su vakcinacija, atsakė LPOAT pirminin
kė V. Augustinienė.

Diskusija apie keičiamą vaistų kompensavimo tvarką

Balandžio 5 d. LRT laidoje „Perkraunant civilizaciją“ dis
kusijoje apie LR Seime keičiamą vaistų kompensavimo 
tvarką LPOAT atstovavo V. Augustinienė.
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Geresnio vaistų prieinamumo galimybė

Balandžio 8 d. LPOAT raštu LR Seimo Sveikatos reikalų 
komitetui pritarė Lietuvos Respublikos farmacijos įstaty
mo Nr. X709 8, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymui 
Nr. XIVP337. Manoma, kad patvirtinus šį įstatymą bus 
sudaryta galimybė geresniam vaistų prieinamumui pa cien
tams, kartu su gydytoju renkantis gydymą individua liai 
geriausiai tinkamais naujais vaistais, kurių bazinę kainą 
kompensuoja Privalomasis sveikatos draudimo fondas, 
pacientui sumokant tik konkretaus vaistinio preparato 
paciento priemoką, o ne mokant visą vaisto kainą. Be 
to, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno tvir
tinimas tik du kartus per metus padės išvengti šiuo metu 
dažnai pasitaikančio vaistų trūkumo, bus užtikrintas ne
pertraukiamas vaistų tiekimas. Taip pat svarbu įstatymu 
reguliuoti vaistų išbraukimą iš Kompensuojamųjų vaisti
nių preparatų kainyno.   

Lietuvos LIONS klubų lyderystės mokymai

Balandžio 9–10 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos LIONS 
klubų apygardos 131 Lyderystės mokymai. LIONS klubai 
teikia pagalbą turintiems regėjimo negalią, padeda ser
gantiems diabetu ir onkologinėmis vaikų ligomis, maži
na skurdą pasaulyje ir rūpinasi aplinkos apsauga. Antrą
ją dieną pranešimą „Cukrinis diabetas pasaulyje ir Lietu
voje. Lietuvos diabeto asociacijos vaidmuo“ skaitė LDA 
prezidentė V. Augustinienė. Ji padėkojo šiai organizaci
jai ir atskiriems jų klubams už nuolat teikiamą paramą 
dia  be tu sergantiems vaikams (insulino pompas, jutiklius, 
diagnostines juosteles, kompiuterius ir kt.). Buvo aptarti 
LDA veiklos planai šiais metais ir galimos bendradarbia
vimo galimybės.

Sveikatos paslaugos gydymo įstaigose

Balandžio 14 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė davė 
interviu „Delfi TV žinioms“ dėl sveikatos paslaugų priei
namumo gydymo įstaigose.

Sveikatos draudimo įstatymo  
pakeitimo projektas

Balandžio 14 d. nuotoliniu būdu vykusiame LR Seimo Svei
katos reikalų komiteto posėdyje buvo svarstomas „Sveikatos 
draudimo įstatymo Nr. I1343 9 ir 11 straipsnių pakeitimo 
įstatymo projektas“. Pritarta Medicininės reabilitacijos ir 

sanatorinio gydymo paslaugų apmokėjimui asmens svei
katos priežiūros įstaigoms. Apmokama 100 proc. medi
cininės reabilitacijos paslaugų bazinės kainos. 90 proc. 
sanatorinio gydymo paslaugų bazinės kainos apmokama 
vaikams iki 7 metų ir asmenims iki 18 metų, kurie teisės 
aktų numatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais. Taip pat po
sėdyje svarstyta dėl informacijos apie pacientų sveikatos 
būklę teikimo jų artimiesiems ir kiti aktualūs klausimai. 
Posėdyje kaip neetatinė šio komiteto ekspertė dalyvavo 
V. Augustinienė.

Pakartotinai kreiptasi dėl PVM lengvatos

Balandžio 15 d. LPOAT pakartotinai kreipėsi į Sveikatos 
apsaugos ministeriją, Seimo Sveikatos reikalų komitetą 
ir Finansų ministeriją dėl PVM lengvatos vaistams ir me
dicinos pagalbos priemonėms. 

Kai kurie vaistų ir medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimo pakeitimai 

Balandžio 15 d. nuotoliniu būdu vykusiame Vaistinių pre
paratų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 
komisijos posėdyje nutarta: 
• pritarti A sąrašo pakeitimo projektui, kuriame tikslina
mi vaistinių preparatų, skirtų osteoporozei gydyti, TLK
10AM kodai. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 73 punktu, 
pasiūlyta įrašyti į A sąrašą vaistinį preparatą apalutamidą 
( Erleada), skirtą priešinės liaukos (prostatos) piktybiniam 
navikui (TLK10AM kodas C61) gydyti, su tam tikromis  
sąlygomis. Vadovaujantis iki įsakymo Nr. V1224 įsiga
liojimo galiojusiu Tvarkos aprašo 46 punktu, pasiūlyta 
neįrašyti vaistinio preparato lenvatinibo (Lenvima), skirto 
kepenų ląstelių karcinomai gydyti, ir liksisenatido (Lyxu
mia), skirto II tipo cukriniam diabetui (TLKAM10 kodas 
E11) gydyti. 
• pritarti įrašyti į Kainyną vardinius vaistinius prepara
tus „Heloper LA injekcinis tirpalas 50 mg/ml 1 ml N1“, 
„ Timolol 2,5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml, su lašintuvu 
N1“, „DPRESSIN 0,01 % 10 μg/išpurškime nosies purš
kalas (tirpalas) 5 ml N1“, „MEDRONATE 30 mg milteliai 
infuziniam tirpalui N1“, „MEDRONATE 60 mg milteliai 
infuziniam tirpalui N1“, „MEDRONATE 90 mg milteliai 
infuziniam tirpalui N1“, „ACTONEL PLUS Calcium D 
35 mg + 1000 mg/880 TV plėvele dengtos tabletės+šnypš
čiosios granulės N(4+24)“, „5 FLUCEL 500 500 mg/10 ml 
injekcinis ar infuzinis tirpalas 10 ml N5“.
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LPOAT valdybos posėdis

Balandžio 15 d. nuotoliniu rašytinės procedūros būdu vyko 
LPOAT valdybos posėdis, kai nuspręsta LPOAT visuotinį 
narių susirinkimą organizuoti 2021 m. balandžio 29 d. 
nuotoliniu rašytinės procedūros būdu. Susirinkimo metu 
kviesta narius pritarti 2020 m. LPOAT veiklos ataskaitai, 
patvirtinti 2020 m. finansinės veiklos ataskaitą ir pritarti 
naujos organizacijos Širdies ir kraujagyslių ligomis sergan
čių pacientų draugijos „Sveika širdis“ priėmimui  LPOAT 
nariu. Pasibaigus karantinui, organizuoti kitą narių susi
rinkimą, kuriame išrinkti naują valdybą ir revizorių.

Europos pacientų forumo metinis 
generalinis susirinkimas

Balandžio 17 d. nuotoliniu būdu vyko Europos pacientų fo
rumo (EPF) metinis generalinis susirinkimas. Jo metu pa
tvirtintas paskutinio metinio generalinio susirinkimo pro
tokolas, 2020 m. valdybos ir sekretoriato metinė ataskaita, 
buhalterio ir audito metinės ataskaitos. Į organizaciją pri
imti du tikrieji ir du asocijuotieji nariai. Į valdybą išrinktas 
vienas naujas narys Manuelis Arellano (Ispanijos pacien
tų platformos atstovas), kiti valdybos nariai patvirtinti dar 
vienai kadencijai. EPF prezidentu vėl išrinktas Marco Gre
co. Pristatyti ir patvirtinti 2021 m. EPF biudžeto ir veiklos 
planai. Pasidalyta naujausiais pasiekimais, įgyvendinant 
Europos Sąjungos sveikatos programą. Šiuo metu Europos 
pacientų forumas vienija 77 pacientų organizacijas iš 19 
Europos Sąjungos šalių. Jos atstovauja 150 mln. Europos 
pacientų. Vizija – Europa, kur pacientų organizacijos yra 
vertinamos kaip partnerės kuriant teisingas, į asmenį orien
tuotas, prieinamas ir tvarias sveikatos priežiūros sistemas, 
pagrįstas unikalia pacientų patirtimi. Daugiau informaci
jos galima rasti adresu www.eupatienteu.

Ekonomikos gaivinimo ir atsigavimo planas

Balandžio 22 d. LR sveikatos apsaugos ministerija pakvietė 
socialinius partnerius į viešą konsultaciją dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsigavimo plano „Naujos kartos Lietuva“ 
(Sveikata). Siekiant sukurti atsparią grėsmėms ir ateities 
iššūkiams pasirengusią sveikatos priežiūros sistemą, bū
tina gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą. 
COVID19 krizė dar labiau atskleidė sveikatos paslaugų 
prieinamumo netolygumus, susijusius su sveikatos prie
žiūros specialistų trūkumu, netolygiu geografiniu paslaugų 

prieinamumu ir išryškino sveikatos sistemos struktūrines 
problemas. Tai lėta pažanga, gerinant paslaugų kokybę, 
nepakankama pirminės sveikatos priežiūros plėtra ir ne
padaryta pažanga pritaikant ligoninių tinklą, kad jis taptų 
efektyvesnis ir labiau atitiktų poreikius.
Inicijuojamos trys reformos: 
• pirma reforma – paslaugų kokybės ir prieinamumo 
gerinimas bei inovacijų skatinimas. Investicijos bus krei
piamos į kompetencijos centrų, teikiančių aukščiausio 
lygio inovatyvias sveikatos priežiūros paslaugas, plėtrą. 
Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos 
sukūrimas. Investicijos į kompleksinio sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės vertinimo modelio sukūrimą ir skait
meninės sveikatos sistemos plėtrą. 
• antra reforma – ilgalaikės priežiūros paslaugų reforma, 
investicijas kreipiant žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros 
pajėgumų, reikalingų ilgalaikės priežiūros paslaugų teiki
mui, didinimui. Tai leis gerinti kompleksinių – so  cia  linės 
ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gyvento
jams. Pandemijos patirtis atskleidė sveikatos sistemos 
ats parumą ir pasirengimą ekstremalioms situacijoms, 
jų reikšmę šalies ekonomikai ir visuomenės gyvenimo  
kokybei.
• trečioji numatoma reforma – siekti užtikrinti tolygų, 
saugų, nenutrūkstamą ir efektyvų sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą ekstremalių sveikatai situacijų metu. 
Tai įrangos, skirtos infekcinių ir parazitinių ligų diagno
zavimui bei gydymui įsigijimas, patalpų modernizavimas 
penkiose re gio ninio lygmens gydymo įstaigose. Dešim
ties regioninio lygmens gydymo įstaigų priėmimo skyrių 
modernizavimas, atsižvelgiant į geriausias tarptautines 
praktikas.

COVID-19 ir diabeto tyrimo rezultatai

Balandžio 22 d. Tarptautinės diabeto federacijos Europos 
regionas organizavo virtualų renginį (angl. Leveraging 
Lessons from COVID19 Pandemic – The Need for an 
Inclusivity Shift’!), kuriame buvo pristatyti COVID19 ir 
diabeto tyrimo rezultatai. Paaiškėjo, kad tarp Europos 
šalių yra daug netolygumų ne tik dėl sveikatos priežiū
ros prieinamumo, bet ir dėl psichologinės ir ekonominės 
įtakos sergančiųjų diabetu ligai. Tyrimo klausimynus pil
dė ir LDA. Per renginį įvairių sričių ekspertai bandė iš
siaiškinti, kodėl reikia pagerinti diabeto prevenciją, val
dymą ir, galų gale žmonių, gyvenančių su diabetu ir ki
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tomis lėtinėmis ligomis, gyvenimo kokybę. Pasitelkiant 
 COVID19 išmoktas pandemijos pamokas, būtina imtis 
viską apimančių permainų.

Ambulatorinės slaugos paslaugos 
namuose ir šeimos gydytojo vaidmuo

Balandžio 22 d. nuotoliniu būdu vykusiame Komiteto šei
mos medicinos paslaugų tobulinimui posėdyje aptarti 
ambulatorinės slaugos paslaugų namuose ir šeimos gy
dytojo vaidmuo. Šiuo metu pagal teisės aktą, kuris regla
mentuoja asmens sveikatos priežiūros namuose teikimą, 
siuntimą išduoda šeimos gydytojas. Kyla problemų dėl 
paslaugų dubliavimosi, kai neįgaliuosius lanko su šeimos 
gydytoju dirbanti slaugytoja. Taip pat aptarti ir kiti šeimos 
gydytojams aktualūs klausimai.

Nacionalinės NVO koalicijos  
visuotinis narių susirinkimas

Balandžio 23 d. nuotoliniu būdu vyko Nacionalinės NVO 
koalicijos visuotinis narių susirinkimas. Nacionalinė NVO 
koalicija oficialiai įkurta 2019 m. gruodžio 19 d. Tikslas – 
sudaryti palankią aplinką nevyriausybinėms organizaci
joms veikti viešojoje politikoje ir stiprinti pilietinės visuo
menės dalyvavimą viešajame gyvenime, skatinant bend
radarbiavimą tarp skėtinių nevyriausybinių organizacijų 
asociacijų, vienijančių įvairiose viešosios politikos srityje 
veikiančias nevyriausybines organizacijas. Koalicija jun
gia 13 NVO, viena iš jų – LPOAT, vienijanti 31 įvairiomis 
sunkiomis ligomis sergančiųjų organizacijas.

Visuotiniame narių susirinkime pristatyta ir patvirtinta 
Nacionalinės NVO koalicijos metinė ataskaita už 2020 m. 
Koalicijos tikrąja nare priimta Lietuvos meno kūrėjų aso
ciacija, o asocijuota nare – Nacionalinė kūrybinių ir kul
tūrinių industrijų asociacija. Be viso to, susirinkime aptar
ti Nacionalinės NVO koalicijos 2021 m. darbai, dalytasi 
informacija apie NVO koalicijos darbo grupes, kalbėta 
apie Nacionalinės NVO koalicijos komunikaciją, pritarta 
atnaujintam logotipui, diskutuota kitais klausimais.

Kas keisis po sveikatos sistemos reformos?

Balandžio 27 d. LRT radijo laidoje „Aktualijų studija“ vyko 
diskusija „Kas keisis po sveikatos sistemos reformos? Ką 
tuo išloš pacientai?“, kurioje dalyvavo LR Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas ir komiteto narė 

R. Šalaševičiūtė, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė 
R. Janonienė, Medikų sąjūdžio atstovas šeimos gydytojas 
G. Urbonas ir LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

R. Janonienė trumpai pristatė tris Sveikatos apsaugos 
ministerijos planuojamas reformas: paslaugų kokybės ir 
prieinamumo gerinimas bei inovacijų skatinimas; ilga
laikės priežiūros paslaugų reforma, investicijas kreipiant 
žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros pajėgumų, reikalingų 
ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, didinimui; trečioji 
numatoma reforma, orientuojant investicijas dviem kryp
timis, siekiant užtikrinti tolygų, saugų, nenutrūkstamą ir 
efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstrema
lių sveikatai situacijų metu. 

V. Augustinienė pažymėjo, kad pacientams svarbiau
sia gauti laiku ir kokybiškas sveikatos paslaugas. Aktualu 
vyresniems žmonėms teikti tiek ambulatorines, tiek sta
cio narines paslaugas arčiau namų. Gerai, kad planuoja
ma priėmimo skyrių ir greitosios medicinos pagalbos per
tvarka. Žmogui atvykus į gydymo įstaigą greitosios me
dicinos pagalbos mašina ir nepaguldžius jo į stacionarą, 
turi būti pasirūpinta ir jo sugrįžimu į namus. Pervežimo 
paslaugos galėtų būti finansuojamos kaip socialinės, o ne 
medicinos paslaugos. Gerai, kad planuojama didinti įmo
kas į Privalomojo sveikatos draudimo fondą už valstybės 
draudžiamuosius asmenis. Svarbu pacientų mokymas, vi
suomenės švietimas. Yra daug lėtinių ligų (pvz., cukrinis 
diabetas, astma ar kitos), pacientas, gaudamas reikiamą 
kiekį būtinų ligos kontrolės priemonių ir išmokytas tinka
mai valdyti savo ligą, gali gydytis ambulatoriniu būdu, o 
į stacionarą patekti tik tada, kai reikia atlikti sudėtingus 
tyrimus ar gydyti išsivysčiusias per laiką sunkias kompli
kacijas. Būtina į sprendimų priėmimus įtraukti pacien
tams atstovaujančias organizacijas. Visos šios reformos 
bus sėkmingai įgyvendintos, jei visi sveikatos priežiūros 
partneriai dirbs kartu.

Svarstyti parlamentinės kontrolės klausimai

Balandžio 28 d. nuotoliniu būdu vyko LR Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto posėdis, dalyvavo LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė. Posėdyje svarstyti parlamentinės kont
rolės klausimai. Vienas jų – dėl perteklinio mirtingumo 
Lietuvoje mažinimo. Aptartas 2020 m. gruodžio 23 d. 
Nr. 111S33 LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto spren
dimas „Dėl veiksmų ir priemonių išaugusio mirtingumui 
mažinti“. Informaciją apie sprendimo vykdymo ir dabarti
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nės si tua cijos rezultatus pateikė Sveikatos apsaugos minis
terijos ir Valstybinės ligonių kasos, Higienos instituto, Na
cionalinio vėžio instituto, Rajoninių ligoninių asociacijos 
atstovai. Klausimus uždavė Seimo nariai. Kitas svarstomas 
klausimas – dėl pacientų registracijos sveikatos priežiūros 
paslaugoms problemų ir išankstinės pacientų registracijos 
informacinės sistemos tobulinimo. Be to, Sveikatos apsau
gos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa informavo apie 
ligų prevencijos programų vykdymą.

Asmens teisės į tinkamą  
psichikos sveikatos priežiūrą

Balandžio 28 d. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių glo
bos bendrija, atsižvelgdama į asmenų, turinčių psichikos 
sutrikimų ir jų artimųjų bei bendruomenės poreikius, nuo
toliniu būdu organizavo konferenciją „Asmens teisės į tin
kamą psichikos sveikatos priežiūrą“. Konferencijos metu 
buvo aptariami psichikos sveikatos priežiūros rodikliai bei 
šalyje įgyvendinamos priemonės, stiprinančios psichikos 
sveikatos priežiūros sistemą. Pacientų organizacijos da
lijosi patirtimi ir iššūkiais, atsirandančiais per pandemiją 
dėl psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo. Konfe
rencijos metu buvo aptartos galimybės pacientams laiku 
gauti tinkamą ir kokybišką gydymą, kalbėta apie ribojimus 
laisvai pasirinkti medikamentus, labiausiai atitinkančius 
paciento poreikius. Akcentuojamas tam tikras psichikos 
ligų paplitimas (depresija), jų įveikimo būdai ir kt. Kon
ferencijoje dalyvavo gyd. psichiatrai M. Marcinkevičius, 
R. Mazaliauskienė, Sveikatos apsaugos ministerijos atsto
vai, savivaldybių, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo 
specialistai, neįgaliųjų ir pacientų bendruomenių atstovai. 
Pranešimą „Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tary
bos veikla ir patirtis užtikrinant pacientų teises į tinkamą 
sveikatos priežiūrą“ skaitė šios organizacijos pirmininkė 
V. Augustinienė.

Į LPOAT priimta draugija „Sveika širdis“

Balandžio 29 d. nuotoliniu rašytinės procedūros būdu vyko 
LPOAT visuotinis narių susirinkimas. Remiantis esama 
karantino situacija juridiniams asmenims, kurių finan
siniai metai baigiasi gruodžio 31 d., rekomenduojama 
nuotoliniu būdu svarstyti tik neatidėliotinus klausimus, 
t. y. tokius, dėl kurių sprendimus per nustatytus terminus 
reikalauja priimti įstatymai. Todėl paprastai balandžio 
mėnesį šaukiamas narių susirinkimas ir jame tvirtinamos 

metinės finansinės ataskaitos. Sprendimas patvirtinti me
tinę finansinę ataskaitą, manytina, būtų laikomas vienu 
iš neatidėliotinų sprendimų, nes būtina jas laiku pateik
ti Registrų centrui. Vadovaujantis 2021 m. kovo 26 d. 
Nr. 179 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 
4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respub
likos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo, karantinas dėl 
 COVID19 viruso plitimo yra paskelbtas iki balandžio 30 d.  
24 val.

2021 m. balandžio 15 d. LPOAT valdyba nusprendė 
balandžio 29 d. organizuoti LPOAT visuotinį narių susi
rinkimą rašytinės procedūros būdu, priimant sprendimus 
dėl 2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitų patvirtinimo 
bei naujo nario priėmimo. Kovo 26 d. el. paštu apie atas
kaitų rengimą informuoti visi LPOAT nariai. Iki balan
džio 7 d. visų narių paprašyta pateikti informaciją apie 
2020 m. darbus bei atstovavimą LPOAT vardu įvairiose 
darbo grupėse, tarybose, komisijose. Balandžio 15 d. vi
siems nariams išsiųsta LPOAT veiklos ir finansinė atas
kaitos, Širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių pacientų 
draugijos „Sveika širdis“ prašymas priimti LPOAT nariu, 
kiti dokumentai susipažinti bei protokolinis sprendimas  
balsuoti. 

Gauta informacija, kad Panevėžio astmininkų bendrija 
„Hipoksija“ veiklą nutraukė ir Registrų centre yra išregist
ruota. Balsavime dalyvavo 19 iš 31 organizacijų atstovai. 
Kvorumas buvo. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų 
tarybos veiklos ir finansinė ataskaitos patvirtintos, Širdies 
ir kraujagyslių ligomis sergančių pacientų draugija „Svei
ka širdis“ priimta į LPOAT vienbalsiai.

Visuotinis LDA narių susirinkimas

Balandžio 30 d. nuotoliniu rašytinės procedūros būdu vyko 
LDA visuotinis narių susirinkimas, vadovaujantis tais pačiais 
principais, kaip ir organizuojant LPOAT visuotinį narių susi
rinkimą. 2021 m. balandžio 17 d. LDA valdyba nusprendė 
balandžio 30 d. organizuoti LDA visuotinį narių susirinki
mą rašytinės procedūros būdu, priimant sprendimus dėl 
pritarimo LDA 2020 m. veiklos ir finasinėms ataskaitoms 
bei 2021 m. veiklos planui. LDA vienija 50 kolektyvinių 
narių. Balsavimo rezultatai gauti iš 32 organizacijų. Kvoru
mas buvo. LDA 2020 m. veiklos ataskaitai ir 2021 m. vei
klos planui pritarta, 2020 m. finansinė ataskaita patvirtinta  
vienbalsiai.
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Lietuvos diabeto asociacijos  
2021 m. veiklos planas

1. Neįgaliųjų teisių gynimas 

1.1. Dalyvavimas įvairių institucijų darbo grupėse, komisijose, komitetuose, tarybose 2021 m. sausio–gruodžio mėn.
LR sveikatos apsaugos, finansų ministerijos, 
Marijampolės, Pakruojo, Plungės, Radviliš-
kio, Rokiškio, Vilkaviškio, Vilniaus miesto 
savivaldybės

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

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

2021 m. balandžio–gegužės mėn. 
Druskininkų (2), Jonavos (2), Radviliškio (1), 
Vilkaviškio (1), Vilniaus (12 mobiliųjų koman-
dų) švietimo įstaigose, mokyklose; Marijampo-
lės, Pakruojo, Plungės, Rokiškio savivaldybėse

1.2.2. Respublikinė konferencija, skirta Pasaulinei diabeto ir Jungtinių Tautų dienai paminėti 
 Tarptautinės diabeto federacijos siūloma tema   
50 renginių rajonuose

2021 m. lapkričio mėn.
Vilnius
2021 m. spalio–lapkričio mėn.
Klubų organizuojami renginiai rajonuose

1.3. Metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams

1.3.1. Teikiama spausdinta LDA informacija cukrinio diabeto ir jo galimų  komplikacijų profilaktikos, 
gydymo ir kontrolės klausimais 50 neįgaliųjų  asociacijos kolektyvinių narių – bendrijoms, 
draugijoms, klubams

2021 m. sausio–gruodžio mėn.
Visa Lietuva

1.3.2. Diagnostinės priemonės profilaktiniams kraujo gliukozės tyrimams rizikos sirgti cukriniu 
 diabetu žmonėms atlikti

2021 m. rugsėjo–spalio mėn.
Visa Lietuva

1.4. Tarptautinis bendradarbiavimas

1.4.1. Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono 11-oji Jaunųjų lyderių  mokymo stovykla 2021 m. liepos mėn.

1.4.2. Europos slaugytojų diabetologų fondo 26-oji metinė konferencija 2021 m. rugsėjo 24–25 d.
Virtualus

Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono simpoziumas 2021 m. rugsėjo 26 d.
Virtualus

Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos posėdis 2021 m. rugsėjo 26 d.
Virtualus

Europos diabeto studijų asociacijos  57-asis metinis kongresas 2021 m. rugsėjo 27–spalio 1 d.
Virtualus

1.4.3. Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos posėdis 2021 m. gruodžio 4 d. 
Virtualus

Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono Generalinė Asamblėja 2021 m. gruodžio 4 d.
Virtualus

Tarptautinės diabeto federacijos  Europos regiono simpoziumas 2021 m. gruodžio 4 d.
Virtualus
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1.4.4. Tarptautinės diabeto federacijos  Generalinė Asamblėja 2021 m. gruodžio mėn.
Virtualus

1.4.5. Pasaulio diabeto kongresas 2021 m. gruodžio 6–9 d. 
Virtualus

3. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas

3.1. Seminaras „Slaugytojas diabetologas – cukriniu diabetu sergančiųjų mokytojas“ 2021 m. liepos mėn.
Plungė

3.2. Seminaras LDA kolektyvinių narių vadovams 2021 m. gegužės 28–30 d.
Druskininkai 

4. Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, sto-
vyklose

4.1. LDA mokykla: 
gydytoja endokrinologė O. Jurkauskienė (antradieniais 12.00–14.00 val.); 
slaugytoja diabetologė J. Uleckienė (ketvirtadieniais 14.00–16.00 val.)

2021 m. sausio–gruodžio mėn.
Vilnius

4.2. Suaugusių žmonių, sergančių II tipo diabetu, mokymo stovykla 2021 m. birželio 15–20 d.
Druskininkai

Vaikų ir jaunuolių bei suaugusiųjų, sergančių I tipo diabetu, mokymo stovykla  
(14–30 m.  amžiaus)

2021 m. liepos 24–29 d.
Druskininkai

4.3. Mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“ 2021 m. gegužės–birželio mėn. 
Radviliškis, Vilkaviškis

4.4. Mokymai „Išmaniųjų technologijų pritaikymas I tipo diabeto ligos valdyme“ 2021 m. kovo ir spalio mėn., Vilnius
2021 m. balandžio mėn., Kaunas

4.5. Mokymai „Efektyvus I tipo cukrinio diabeto valdymas“ 2021 m. kovo, gegužės ir spalio mėn., Vilnius
2021 m. kovo mėn., Kaunas

4.6. Mokymai „Mano artimasis serga I tipo cukriniu diabetu. Ką turiu žinoti ir kaip galiu padėti?“ 2021 m. kovo, balandžio ir rugsėjo mėn., 
Vilnius
2021 m. gegužės mėn., Kaunas

4.7. Mokymai „I tipo cukriniu diabetu sergančio vaiko mityba“ 2021 m. balandžio mėn., Vilnius ir Kaunas

4.8. Mokymai „Saugi sportinė veikla I tipo cukriniu diabetu sergančiam vaikui“ 2021 m. balandžio mėn., Vilnius ir Kaunas

5. Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organi-
zuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose

5.1. Žygis dviračiais Druskininkų savivaldybėje 2021 m. rugpjūčio 14 d.
Druskininkai

5.2. Žygis baidarėmis Baltosios Ančios upe 2021 m. liepos 10 d.
Druskininkai

5.3. Šeimų stovykla, kaimo turizmo sodyba „Dvarčėnų dvaras“ 2021 m. rugpjūčio mėn.
Alytaus r.

6. Kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų  organizuojamuose 
 kultūros renginiuose

6.1. Kalėdinių eglutės žaisliukų gamyba 2021 m. lapkričio–gruodžio mėn.
Vilnius

7. Periodinių leidinių, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neį-
galiesiems sudarymu, leidyba

7.1. Žurnalas „Diabetas“ 2021 m. vasario mėn. – Nr. 1.109; 
2021 m. gegužės mėn. – Nr. 2.110; 
2021 m. liepos mėn. – Nr. 3.111; 
2021 m. lapkričio mėn. – Nr. 4.112

8. Kita veikla

8.1. Lietuvos diabeto asociacijos tarybos ir valdybos susirinkimai (pagal Įstatus) 2021 m. balandžio, rugsėjo, gruodžio mėn. 

8.2. Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, organizuojamose diabeto klubuose, bendrijose, 
draugijose, mokymo stovyklose, kituose renginiuose

2021 m. sausio–gruodžio mėn.

8.3. Ryšiai su valdžios institucijomis 2021 m. sausio–gruodžio mėn.

Vida Augustinienė
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
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Pasaulis iki insulino atradimo

Diabetas žinomas nuo XVIII amžiaus. Tuo metu jis buvo 
apibūdinamas kaip liga, kuria sergant gliukozė skiriasi su 
šlapimu. Buvo net skiriami du diabeto tipai: vienas būdin
gesnis jauniems, dažnai susijęs su greita mirtimi, ir antras, 
dažniau nustatomas vyresniems, susijęs su akių, nervų sis
temos pažeidimu. 

XIX a. pabaigoje fiziologijos ir medicinos atradimai lėmė, 
kad diabeto kontroliavimas buvo tik laiko klausimas. Prancūzų 
fiziologas Klodas Bernaras (Claude Bernard) sergantiesiems 
diabetu rado padidėjusį gliukozės kiekį kraujyje. 1869 m. 
jaunas Berlyno medicinos studentas Paulis Langerhan
sas (Paul Langerhans) 
atrado ypatingų kasos 
ląstelių sankaupas. Jos 
vėliau bus pavadintos 
Langerhanso salelėmis. 

1889 m. du tyrė
jai – Oskaras Minkovs
kis (Oskar Minkowski) 
ir Džozefas fon Mėrin
gas (Joseph von Mering) 
pastebėjo, kad šunims, 
pašalinus kasą, atsiras
davo diabeto simpto
mų, ir jie netrukus nu
gaišdavo. Taip kilo min
tis, kad kasa yra vieta, 
kur gaminamos „pank
reatinės medžiagos“. 
1910 m. ang lų fiziolo
gas Edvardas Albertas 
ŠharpeyŠaferis (Edward 
Albert SharpeySchafer) 
laikomas endokrinologi
jos pradininku. Jis iškėlė 

mintį, kad žmonėms, sergantiems diabetu, kasa neišskiria vie
nos specifinės cheminės medžiagos. Mokslininkas pasiūlė ją 
pavadinti insulinu – nuo lotyniško žodžio „insula“ (liet. sala). 

Nepaisant daugybės su diabetu susijusių atradimų, cuk
rinio diabeto gydymo priemonių buvo labai mažai. Iki atran
dant insuliną, sergantiesiems diabetu buvo skiriamas poilsis, 
dieta ir įvairios vaistinės medžiagos – nuo opiumo ir arseno. 
Vienas garsiausių to meto diabeto tyrinėtojų ir gydytojų Elio
tas Joslinas (Eliot Josllin) buvo vienas iš gydymo dieta pro
paguotojų, rekomendavęs mažai kalorijų ir angliavandenių 
turinčius maisto produktus kaip diabeto gydymo pagrindą.

Tačiau, savaime suprantama, gydymo sėk mė buvo trum
palaikė, dažniausiai matuojama mėnesiais.

Kasos ekstraktai

Daugėjant duomenų 
apie kasos ląstelių vaid
menį diabeto patofizio
logijoje, ne kartą ban
dyta gydyti diabetą ka
sos ekst raktais: 1913 m. 
Frederikas Alenas (Frede
rick Allen) rašė, kad tokie 
preparatai iš kasos yra 
nenaudingi ir net žalingi. 
1915 ir 1916 m. I. Klei
nerio ir N. Paulescu‘o 
atliktuose tyrimuose pa
stebėta, kad kasos ekst
raktai mažino gliukozės 
kiekį kraujyje šunims, 
kuriems buvo pašalinta 
kasa. Rumunas N. Pau
lescu 1922 m. net paten
tavo tokį ekstraktą pava
dinimu „ pancreine“.

Insulinas: 100 metų kelionė
Insulinas – unikalus medikamentas, kuris mirtiną ligą pavertė 
kontroliuojama ir išgelbėjo daugybę gyvybių. Atsitiktinumai, 
komandinis darbas ir trys Nobelio premijos – 2021-aisiais pasaulis 
mini 100-ąsias insulino atradimo metines.

f. bantingas ir Č. bestas su pirmuoju šunimi, kuriam buvo išbandytas 
insulinas
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F. Bantingas ir insulino sukūrimas

Tuo metu cukrinio diabeto gydymo istorija kūrėsi kitoje 
Atlanto pusėje – Kanadoje. Čia 1917 m. Toronto universite
te medicinos mokslus baigė Frederikas Bantingas (Frederic 
Banting). Jis po mokslų Pirmojo pasaulinio karo metu tarna
vo Kanados armijos batalione medicinos karininku, o grįžęs 
tęsė mokslus Toronto vaikų ligoninėje, kur dirbo ortopedu, 
vėliau dirbo Vakarų Ontario universitete, kur studijuojantiems 
fiziologiją pasakojo apie angliavandenių apykaitą. 

Pasak F. Bantingo, vieną naktį jis pabudo ir užsirašė: „Per
rišti šuns kasos latakus. Išlaikyti jį gyvą, kol kasos audinys 
sunyks, o liks tik salelės. Pasistengti izoliuoti jų vidinę sekre
ciją, kad sumažintų gliukozuriją.“ Po savaitės jis susitiko su 
Toronto universiteto profesoriumi Džonu Maklaudu (John 
J. R. Macleod), tuo metu vadovavusiu Fiziologijos katedrai, 
pripažintu angliavandenių apykaitos ekspertu. Pastarasis iš 
pradžių skeptiškai vertino Bantingo planus, tačiau 1921 m. 
Bantingui pavyko įtikinti profesorių, kad pavasarį ir vasarą 
leistų pasinaudoti Toronto universiteto laboratorija (matyt, pa

frederikas bantingas (dešinėje) ir Čarlzas bestas, 1924

dėjo chirurgo įgūdžiai). Jam į pagalbą pasisiūlė du 4tų metų 
studentai – Čarlzas Bestas (Charles Best) ir Klarkas Nob las 
(Clark Noble), kurie mesdami monetą išsiaiškino, kad pir
masis laboratorijoje dirbs Bestas, pastarasis taip ir liko dirbti 
kartu su Bantingu. 

Jau 1921 m. pradžioje spausdinti pateikė keleto sėkmingų 
atvejų su šunimis po pankreatketomijų aprašus, tačiau susi
dūrė su problemomis išgryninant ekstraktus. To reikėjo, kad 
juos mokslininkai galėtų panaudoti tyrimams su žmonėmis. 
Todėl prie komandos 1921 m. gruodį prisijungė Džeimsas 
Kolipas (James Collip), biochemikas, Edmontono universiteto 
profesorius. Komanda iš karvių kasos audinio sukūrė labiau 
išgrynintą insulino formą. Bantingas su Bestu taip pasitikėjo 
insulinu, kad pirmieji išbandė jo poveikį: pajuto silpnumą ir 
galvos svaigimą, hipoglikemijos simptomus. 

Surinkus daugiau žinių apie dozavimą ir hipoglikemi
jos korekciją, 1921 m. pabaigoje atsirado proga išbandyti, 
ar didelis darbas davė vaisių. Keturiolikmečiam Leonardui 
Tompsonui (Leonard Thompson), paguldytam į Toronto li
goninę, 1922 m. sausio 11 dieną suleistas Bantingo ir Besto 
ekstraktas ženk laus efekto nedavė, bet sausio 23 d. suleidus 
Kolipo ekstraktą, per 24 valandas išnyko gliukozurija (gliu
kozės atsiradimas šlapime) ir ketonurija (ketoninių medžiagų 
buvimas šlapime). 1922 m. kovo mėn. Kanados medicinos 
asociacijos žurnale išspausdintas straipsnis, kuriame aprašo
mi pirmieji 7 pacientai. 

Insulino naudojimas visame pasaulyje

Insulino kelias į Europą prasidėjo 1922 m. Tuo metu po 
JAV su paskaitų ciklu keliavo Augustas Krogas (August  Krogh), 
danų fiziologas ir 1920 m. Nobelio premijos lau rea tas. Jo  Leonardas tompsonas, pirmasis išbandęs gydymą insulinu
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Saulę didžiulę, lašą lietaus,
Medžio ošimą, giedro dangaus!

Kad norai pavirstų tikrove gražia
Ir gėlės žydėtų Jūsų širdyse!

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

Birutę Genovaitę Skipskienę,  
80-ąjį jubiliejų švenčiančias Mariją Danutę 
 Kažukauskienę ir Reginą Ireną Rezgienę,  

40-tojo jubiliejaus sulaukusį Antaną Šiaudikį,  
60-ojo jubiliejaus sulaukusią Liuciją Mažutavičienę, 
taip pat 65-ąjį jubiliejų švenčiantį Edmundą Kūdukį  

ir 75-ąjį jubiliejų mininčią  
Gemą Pelaitienę. 

Metus ne mes gyvenime skaičiuojam,
Jie krenta žemėn vyšnių žiedlapiais baltais

Ir lekia viesulu, bet niekad nesustoja...

Tad sukaktuvininkams –  
Onai  Mališauskienei,  

švenčiančiai 80 metų  jubiliejų, ir 
 Vytautui  Vyšniauskui,  

mininčiam 75-metį, –  linkime stiprios sveikatos, 
tyro džiaugsmo,  energijos ir  didelės  sėkmės.

Telšių diabetikų bendrija  
„Dia Telšiai“

žmona Mari, mokslininkė fiziologė, pati sirgusi diabetu, 
jiems būnant Bostone išgirdo apie insuliną ir paskatino vyrą 
susisiekti su profesoriumi Maklaudu. 1922 m. lapkritį pora 
lankėsi Toronte, apžiūrėjo insulino gamybos vietas ir sutarė 
pradėti insulino gamybą Danijoje. 

Čia A. Krogas kartu su Hansu Hagerdornu (Hans Hage
dorn) įkūrė kompaniją „Nordisk“, kuri gamino ir tiekė insuliną 
Skandinavijos šalims. Beje, A. Krogas nominavo Bantingą ir 
Maklaudą Nobelio premijai, kuria jie buvo apdovanoti 1923 
m. Pripažindami savo bendražygių indėlį į insulino sukūrimą, 
Bantingas ir Maklaudas premija pasidalino su Kolipu ir Bestu.

Netrukus JAV plataus masto insulino gamybą pradėjo 
vaistų kompanija „Eli Lilly“, ir vaistas pasidarė pasiekiamas 
visoje Šiaurės Amerikoje.  

Tolesnė insulino raida

1925 m. buvo priimtas tarptautinis konsensusas, kuriuo 
apibrėžtas insulino matavimo vienetas – tarptautinis viene
tas (I.U.) – pagal tai, kaip sumažina gliukozės kiekį kraujyje 
standartizuotam 2 kg neėdusiam triušiui. 

Per kitą dešimtmetį sukurta ir pradėta naudoti keletas 
lėčiau veikiančių insulinų. Pirmąjį tokį cinko protamino in

suliną 1936 m. pristatė „Novo Nordisk Pharmaceuticals“. 
Prailgėjus insulino veikimui, sumažėjo gydymo kaina, in
sulinas pasidarė labiau prieinamas. 1978 m. E. coli bakteri
jos panaudotos gaminti pirmajam genetiškai modifikuotam 
sintetiniam insulinui. Nuo tada insulino preparatai nuolat 
keičiami, siekiant padaryti jų veikimą kuo panašesnį į na
tūralaus insulino.  

Nepakeičiamas ir po 100 metų

Kol kuriami vaistai, padedantys atitolinti I tipo cukrinio 
dia beto pasireiškimą, ar gydymo būdai, galintys padėti at
kurti kasos funkciją, kol vis labiau naudojamos naujos vaistų 
grupės II tipo cukriniam diabetui kontroliuoti (SGLT2 inhi
bitoriai, GLP1 receptorių agonistai), insulinas išlieka nepa
keičiamas. Vaistas, kuris prieš 100 metų Toronto ligoninėje 
stebuklingai pakeldavo iš mirties patalo diabetu sergančius 
vaikus, iki šiol reikalingas ir naudojamas visame pasaulyje.  

Arūnas Pangonis
Klaipėdos universitetinė ligoninė

Paruošta bendradarbiaujant su 
UAB „Novo Nordisk Pharma“
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„Kiekvienas iš mūsų gyvenime susiduriame su situaci

jomis, kai nežinome, kas konkrečiai mums priklauso ir kur 

reikėtų kreiptis dėl socialinės paramos. Nuo šiol vienoje vie

toje pateikiama išsami informacija apie socialinės paramos 

rūšis skirtingais gyvenimo atvejais, jų dydžius, nurodoma, 

kur kiekvienu atveju reiktų kreiptis“, – sako socialinės ap

saugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nors visi priimti teisės aktai yra skelbiami viešai, juos 

šalies gyventojams sudėtinga suprasti, o informacija apie 

socialinę paramą iki šiol buvo pateikiama skirtingose vie

tose, todėl surasti ją ne visada pavykdavo lengvai.

Svetainė www.kasmanpriklauso.lt skirta visiems, kurie 

domisi valstybės teikiama socialine parama. Vaikus augi

nančios šeimos ar nusprendusios įvaikinti ar globoti vaiką, 

slaugantys šeimos narį, netekę darbo ir patiriantys finansi

nių sunkumų, sulaukę senatvės ar kitais gyvenimo atvejais 

galės lengvai surasti informaciją apie tai, kokios socialinės 

išmokos jiems priklauso, kokius kriterijus privalu atitikti ir 

kur reikia kreiptis.

Auginantys vaikus suras informaciją apie motinystės, 

tėvystės, vaiko priežiūros išmokas ir jų dydžius, vienkarti

nę išmoką gimus vaikui, vaiko pinigus, nemokamą vaikų 

maitinimą ir paramą mokinio reikmenims. Nusprendę įvai

kinti ar globoti vaiką sužinos apie jiems priklausančias iš

mokas, globojami vaikai – apie vienkartinę išmoką įsikurti.

Susirgę ar slaugantys artimą vienoje vietoje ras infor

maciją apie ligos išmokas ir jos dydžius, dirbantys sava-
rankiškai – apie jiems priklausančias socialines garantijas 

susirgus. Šalies gyventojai sužinos, kokiais atvejais jiems 

priklauso išmoka slaugant sergantį šeimos narį ar sveiką 

vaiką, kokios išmokos ir kompensacijos priklauso nusta

čius profesinę ligą ar įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.

Apsilankę interneto svetainėje senjorai sužinos apie vi

sas pensijų rūšis ir jų dydžius: senatvės pensiją, išankstinę 

senatvės pensiją, našlių, netekto darbingumo, valstybines, 

šalpos pensijas, priemokas mažiausių pensijų gavėjams. 

Nepriteklių patiriantys senoliai ras informaciją apie jiems 

priklausančias kompensacijas už būsto šildymą, karštą ir 

geriamąjį vandenį ir pan.

Žmonės, turintys negalią, sužinos apie jiems priklau

sančias pinigines išmokas: šalpos neįgalumo pensiją, so

cialinio draudimo neįgalumo pensiją, slaugos ar priežiū

ros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, automobi

lio, būsto ar gyvenamosios aplinkos pritaikymui skiriamas 

kompensacijas bei kitas lengvatas, finansinę paramą nega

lią turintiems studentams.

Viskas vienoje vietoje: apie išmokas 
skirtingais gyvenimo atvejais 
www.kasmanpriklauso.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristato naują informacinę svetainę  www.kasmanpriklauso.lt  
ir kviečia šalies gyventojus ja naudotis ieškant informacijos apie socialinę paramą skirtingais 
gyvenimo atvejais: auginant vaiką, nusprendus įvaikinti ar globoti, norint įsigyti ar išsinuomoti pirmą 
būstą, netekus darbo ir patiriant finansinių sunkumų, susirgus ar slaugant šeimos narį, tapus neįgaliu 
ar sulaukus senatvės arba netekus artimo žmogaus.  
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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 

Darbo netekę šalies gyventojai sužinos, ar turi reikiamą 

socialinio draudimo stažą ir gali gauti nedarbo išmoką, 

kokiais atvejais priklauso ilgalaikio darbo išmoka, kas 

šiemet turi teisę gauti darbo paieškos išmoką. Norintys 

sugrįžti į darbo rinką ras informaciją apie valstybės paramą 

naujai kvalifikacijai įgyti, kvalifikacijai tobulinti ar naujoms 

kompetencijoms įgyti, paramą darbo vietai įsteigti.

Finansinių sunkumų patiriantys šalies gyventojai ras 

informaciją apie piniginę socialinę paramą, socialinės 

pašalpos dydžius, sužinos, kokius kriterijus privalu atitikti 

norinti gauti būsto šildymo, karšto bei geriamojo vandens 

išlaidų kompensacijas, kada priklauso papildoma išmoka 

prie vaiko pinigų, nemokamas maitinimas vaikams, 

kompensacija už būsto nuomą ar valstybės parama jaunai 

šeimai, ketinančiai įsigyti pirmą būstą. 

Netekę artimo žmogaus sužinos apie laidojimo pašal

pą, našlių ar našlaičių pensijas, draudimo išmokas mirus 

apdraustajam, paramą mirusiojo palaikams iš užsienio 

parvežti, ras atsakymus, kur dėl šių išmokų reikia kreiptis.

Apie visa tai ir dar daugiau skaitykite  

www.kasmanpriklauso.lt.

Laimingas yra tas, kuris džiaugsmingai dirba 
ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė.

/Johanas Volfgangas Gėtė/

2021 m. balandžio 17 d.  
Radviliškio diabeto  klubas „ Likimas“ minė-

jo  25-erių metų veiklos jubiliejų. Ta proga nuo-
širdžiai linkime šiam klubui ir  toliau būti šalia 
 diabetu sergančiųjų, tvirtais  žingsniais  keliauti 

pirmyn, mokyti ir mokytis, įkvėpti visus,  kuriems 
 trūksta drąsos, dalytis  patirtimi ir  įveikti  visus 
 iššūkius. Stiprėkite, aukite ir būkite matomi 

bei  žinomi!  

Lietuvos diabeto asociacija



Ar gali per trumpą laiką 
surandėję, šiurkštūs kulnai 
atrodyti sveikai?

Artėja šiltasis metų laikas. Žieminę avalynę pakeičiame 
lengvais patogiais bateliais. Tada atkreipiame dėmesį ir į savo 
kulnų būklę. Deja, ji ne visada džiugina. Žinoma, norime ma-
tyti glotnias ir sveikai atrodančias pėdas. 

Tačiau prižiūrėti kulnus ir padus svarbu ne vien tik dėl es-
tetinių sumetimų. Tiek vyrai, tiek moterys turėtų nuolat rūpin-
tis pėdomis, saugoti jas nuo išsausėjimo, įtrūkimų, prižiūrėti, 
kad neatsirastų nuospaudų ir sunkiai gyjančių žaizdų. Tai ypač 
pavojinga sergant cukriniu diabetu. Jei pastebėjote žaizdų ar 
įtrūkimų, būtinai kreipkitės į medikus dėl gydymo ir ištyrimo. 

Yra daug modernių produktų ir priemonių suragėjusiai 
kulnų odai gydyti arba profilaktiškai apsaugoti. Kulnų balza-
mas Dermatonics Once jau ne pirmus metus pasirenkamas ir 
naudojamas šiurkščiai kulnų ir pėdų odai minkštinti. Tiek me-
dikai, tiek žmonės pamėgo šį balzamą, nes: 
•	 labai greitai pastebimas rezultatas. Per trumpą laiką kul-

nai tampa švelnesni, lygesni, sumažėja kietas suragėjęs 
sluoksnis.

•	 paprasta naudoti. Užtenka kulnus tepti tik vieną kartą per 
parą.

•	 lengva įsigyti. Parduodamas vaistinėse be recepto. 
 Nebrangus.

•	 balzamo užtenka ilgai visiems šeimos nariams. 
Kulnų balzamas Dermatonics Once buvo kliniškai ištirtas. 

Patvirtinta, kad jis tinka kulnų ir padų odos priežiūrai, sergant 
cukriniu diabetu. Panaudojus šį balzamą 8 dienas, padų būklė 
visiškai susitvarko. Taigi, po 8 dienų galima džiaugtis sveikai 
atrodančiais kulnais. 

Kaip naudoti? 
Nuplaukite ir nušluostykite pėdas, tada užtepkite balzamo 

ant sausos, šiurkščios, suragėjusios pėdų bei kulnų odos ir ap-
simaukite kojines. Patogiausia balzamą naudoti prieš einant 
miegoti. Tepti reikėtų vieną kartą per dieną. Rekomenduoja-
ma naudoti vyresniems nei 12 metų asmenims. 

Kai padų ir kulnų oda susitvarko, siūloma daryti pertrau-
ką ir pradėti vėl tepti tada, kai oda išsausėja, tampa šiurkšti, 
dengiasi storesniu raginiu sluoksniu. 

Pastaba: Tepkite aplink, bet ne tiesiai ant atviros žaizdos. 
Nebetepkite, jei pastebėjote, kad pėdos sudirgo, pasidarė 
jaut rios ar paraudo. Vartojama tik išoriškai.

Linkime šiltų, saulėtų dienų! Stiprios sveikatos ir geros nuo-
taikos! Lai visada džiugina sveikos, tvirtos pėdos!

Slaugytoja diabetologė Rasuolė Dapkevičienė 
VšĮ Centro poliklinika, Vilnius





Vyr. redaktorė Vida Augustinienė

Lietuvos diabeto asociacija

Sv
ei

ki
na

m
e! Sveikiname su dar vienais prabėgusiais metais. 

Linkime nepamiršti, kad kiekviena skubanti 
sekundė kaskart atneša naują džiaugsmą, viltį, 
meilę, juoką, svajones ir laimę! Būkite sveikos!

Genovaitė Naidzinavičienė – 70 
Jūratė Atkočiūnienė – 60
Eglė Rudinskienė – 55

Leonora Okunevičienė – 55
Jolanta Jasiulionienė – 55
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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,  

antram pusmečiui – 2,04 Eur. 

Pre nu merata 2021 metų  

antram pusmečiui bus  priimama  

iki liepos 28 d. 

Nepamirškite 
užsiprenumeruoti

Diabeto
žurnalo 2021 metų 
antram pusmečiui!


