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Pasaulinė diabeto diena 2021 – „diabeto Priežiūros Prieinamumas“

Skaitmeninė aplinka, žinios, gebėjimų 
vystymas, rekomendacijos

Sparčiai vystantis technologijoms, mūsų gy ve ni mas 
tampa vis patogesnis. Informacinis, skaitmeninis arba tech
nologijų amžius – tokiais skirtingais pavadinimais dažnai 
girdime vadinant dabartinį laikotarpį. Nors skirtingi, tačiau 
tarpusavyje gana glaudžiai susiję terminai byloja apie prog
re są, inovatyvumą, pasiektą tam tikrą mokslo, žinių per
davimo bei jų pritaikymo išsivystymo lygį. Naudodamiesi 
patogiomis technologijomis kasdieniniame gyvenime, ne
mąstome, kokį vystymosi kelią turėjo žmonija nueiti, kad 
galėtume džiaugtis šiandien naudojamų technologijų pa
togumais. Didieji pasaulio atradimai, ypač paskatinusieji 
progresą, tokie kaip vandens, garo, elektros jėgų panau
dojimas, atnešė didžiulių pokyčių ne tik pramonėje, bet ir 
žmonių gyvenime (1). Progresas nesustojo ir įgavo ypač 
didelį pagreitį XX amžiuje. Sparčiai didėjant informacijos 
srautui, atsirado naujų technologinių sprendimų, kaip ją 

kaupti ir perduoti (2). Interneto atsiradimas XX a. viduryje 
bei platesnis jo panaudojimas paskutiniame šio amžiaus 
dešimtmetyje atvėrė naujas galimybes informacijos sklaidai, 
perduodant ją įvairiais formatais. Žmonių komunikavimo 
galimybės taip pat pakilo į naują kokybinį lygį.

Šiandien skaitmeninė aplinka tampa neatsiejama mūsų 
gyvenimo dalimi. Didėja poreikis mokytis naudotis tech
nologijomis. Vaikai jau ankstyvame amžiuje intuityviai, 
dažnai be išsamių paaiškinimų, išmoksta daugeliu jų nau
dotis. Siekiama, kad ir kuo daugiau suaugusiųjų išnaudotų 
mus supančios skaitmeninės aplinkos ir esamų technologijų 
privalumus. Kasmet visoje Europoje (taip pat ir Lietuvoje) 
organizuojama „Skaitmeninė savaitė“. 

Kaip teigia organizatoriai, tai yra skaitmeninės įtrauk
ties ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo akcija. Jos tikslas – pa
skatinti gyventojus atrasti technologijas, jų kuriamą naudą, 
pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis savo kasdienėje 
bei profesinėje veikloje. Įprastai „Skaitmeninės savaitės“ te
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matika apima šias sritis: medijų bei skaitmeninio raštingu
mo, kritinio mąstymo ugdymo, saugaus elgesio internete, 
skatinimo tobulinti įgūdžius, reikalingus naujoms skaitme
ninėms darbo vietoms. 

Apie šio renginio svarbą žmonėms byloja pateikiami 
svarbūs faktai: 22 % suaugusių Lietuvos gyventojų per 
pastaruosius keletą metų mokėsi nepertraukiamai, 51 % 
Lietuvos gyventojų mano, kad jiems reikia mokytis, 9 % 
Lietuvos gyventojų internetą naudoja mokymosi ar savi
švietos tikslais, 42 % Europos gyventojų neturi pagrindi
nių skaitmeninių gebėjimų, 29 % mano, jog negali iden
tifikuoti melagienų (3).

Nuo 2018 m. balandžio iki 2021 m. rugsėjo Lietuvos 
gyventojai turi puikią galimybę ugdyti skaitmeninio raštin
gumo gebėjimus dalyvaudami projekto mokymuose „Prisi
jungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skait
meninė bendruomenė“. Projektas finansuojamas Europos 
regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto lėšomis. Dalyviams Lietuvos bibliotekose vyksta 
nemokami mokymai. Renkantis artimiausią biblioteką, regist
ruo tis galima adresu https:// mokymai.vipt.lt/ pageidavimas-
dalyvauti. Projektui pasibaigus, šios aktualios veiklos tęsti
numą bibliotekose užtikrins parengti konsultantai. 

Šiandieną ne viena valstybinė ar pelno nesiekianti or
ganizacija atsakingai rūpinasi ne tik skaitmeninių tech
nologijų naudojimo plėtra visuomenėje, bet ir kiekvie
no vartotojo gerove ir saugumu skaitmeninėje aplinkoje. 
Edukuojant visuomenę, stengiamasi užtikrinti patikimos 
informacijos sklaidą, išvengiant grėsmių. Lietuvos Respu
blikos ryšių reguliavimo tarnyba tinklalapyje eSaugumas  
(  https://www. esaugumas.lt/) pateikia nemažai naudingų 
patarimų, kaip tinkamai elgtis naudojantis internetu, elek
troninėmis paslaugomis bei technologiniais įrenginiais 
(kompiuteriu, telefonu, kt.) (4). 

Skaitmeninės etikos centras savo tinklalapyje 
( https://e-etika.lt/) pateikia patikimos, moksliniais tyrimais 
grindžiamos informacijos bei ekspertų patarimų apie tai, 
kada ir koks naudojimasis technologijomis yra naudingas, 
o kada jis gali kelti grėsmę jūsų sveikatai, saugumui ar re
putacijai. Taip pat tink lalapyje pristatoma informacija bei 
kviečiama registruotis į rengiamus mokymus: 
• Kaip išgyventi tarp ekranų?;  
• Skaitmeninis pasaulis: aš valdau = aš laimiu; 
• Kaip gauti „interneto vairuotojo“ pažymėjimą?; 
• Kaip kalbėti su tėvais ir padėti vaikams gyventi skaitme

niniame pasaulyje? (5).   

Valstybinė institucija Nacionalinis kibernetinio saugu
mo centras (NKSC) tinklalapyje pateikia svarbų kibernetinio 
saugumo įrankį institucijoms su detaliu aprašymu – Ypač 
svarbios efektyviai kibernetinei gynybai saugumo kont-
rolės priemonės. NKSC tinklalapyje taip pat galima rasti 
prevencines kompiuterinių sistemų ir programinės įrangos 
pažeidimų rekomendacijas, kuriomis gali pasinaudoti ir 
individualūs vartotojai. Viena svarbiausių rekomendacijų 
yra naudoti tik legalias operacines sistemas, programinę 
įrangą, antivirusines programas. Pastarosiomis turėtų būti 
reguliariai profilaktiškai skenuojami duomenys įrenginy
je. Akcentuojama, jog privaloma nedelsiant, pasirodžius 
informaciniams pranešimams, įdiegti programinės įrangos 
gamintojo siunčiamus atnaujinimus. Taip pat perspėjama 
dėl grėsmių, siunčiant informaciją iš nepatikimų šaltinių. 
Rekomenduojama naršyklėje įdiegti įskiepius kenkėjiškoms 
interneto svetainėms atpažinti, o parsisiuntus įtartinus fai
lus skenuoti antivirusine programa bei patikrinti juos NKSC 
rekomenduojamomis priemonėmis (6).

Vartotojai taip pat perspėjami dėl nepatikimų, nepatik
rin tų atminties laikmenų naudojimo. Jos periodiškai turėtų 
būti formatuojamos bei išjungiami automatinių failų palei
dimai. Taip pat pateikiamas svarbus patarimas dėl atsargi
nių duomenų kopijų išsaugojimo bei tolesnio saugojimo 
atskirai ir kitoje vietoje, nei jos buvo padarytos. Rekomen
duojama svarbią informaciją laikyti atskirose laikmenose, 
neturinčiose tiesioginės sąsajos su internetu (pvz., išorinėje 
laikmenoje). Konfidencialią informaciją patariama šifruoti, 
esant būtinybei, galima apsaugoti ją saugiu slaptažodžiu (7).

Europos Komisijos tinklalapyje Europos skaitmeninio 
raštingumo sistema piliečiams („DigComp“) (https://ec. 
europa.eu/jrc/en/digcomp) pateikiama 21a skaitmeninių 
kompetencijų sritis. Keturios iš jų išskiriamos kaip svar
biausios, t. y. gebėjimai ieškoti duomenų arba informaci
jos; vertinti, filtruoti informaciją; dalintis informacija skait  
me ninėse platformose; apsaugoti asmeninius duomenis 
bei privatumą (8).

Pastebima, jog šiandien vis svarbesnė tampa informa
cijos filtravimo ir vertinimo kompetencija. Dėl sparčiai di
dėjančio informacijos srauto, kurio dalis, deja, yra nekont
ro liuojama arba mažai kontroliuojama, todėl labai svarbu 
nuolatos priminti visuomenei, jog reikia ugdyti ne tik infor
macijos paieškos, bet ir kritinio mąstymo gebėjimus, reika
lingus filtruojant, atrenkant teisingą, patikimą informaciją. 
Daug vertingų patarimų galima rasti apskričių viešųjų bib
liotekų asociacijos parengtoje ir viešai prieigai pateiktoje 
metodinėje medžiagoje „Medijų raštingumas“ (9).
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Vi da Au gus ti nie nė

– Gyvenimas yra pokštas, – sako moteris.
Mudvi važiuojame autobusu, aš – į darbą, o ji – tik-

riausiai į turgų, o gal į polikliniką, nors tai mažai tikė-
tina, nes ant kelių laiko daugkartinį maišą produktams 
susidėti. Ji su kauke, gilios raukšlės palei akis ir išblyš-
kusi oda byloja apie jos amžių. Tik tokia moteris gali 
pasakyti, kad gyvenimas yra pokštas. Iki miesto centro, 
kur turiu išlipti, toloka. Autobusas prisirinko keleivių, 
net braška, žmogus prie žmogaus, todėl sunku patikėti, 
kad mėlynos kaukės apsaugos nuo mirtino viruso. Bet 
žmonės apie tai negalvoja. Prieštaringus jausmus slo-
pinu ir aš, nes neturiu kitos galimybės, kaip nusigauti į 
darbą, į patį miesto centrą. Taksi galiu naudotis retkar-
čiais, tokie mano finansiniai ištekliai. Girdžiu, kad šalia 
stovintys jauni vaikinai, gal studentai, kikena ir vienas 
kitą klausinėja:

– Ar tau gyvenimas yra pokštas? 
Mano protingoji suolo kaimynė kumščiuoja į šoną: 
– Protingas jaunimas, – mirkteli dešine akimi. 
– Aha, – pritariu, nenoriu daug kalbėti.
Nepažįstamajai toks mano numyktas atsakymas ne-

patinka, jai reikia aiškumo:

– O jums gyvenimas irgi pokštas?
– Manau, žmogus gimsta kažkokiai misijai, visi ieš-

ko gyvenimo prasmės, todėl nepasakyčiau, kad jie to-
kie leng vabūdžiai. 

Moteris liūdnai palinguoja galva, su užuojauta žiūri 
į mane, sako:

– Kaip ir kur gali ieškoti prasmės, niekas nežino, nei 
kas ji, nei kur jos ieškoti. Jos greičiausiai nėra, tai tik ant 
poetų plunksnos galo prikibęs kvepiantis ruginės duo-
nos trupinėlis. 

Taip meniškai, vaizdingai apibūdintos gyvenimo pras-
mės paieškos tiesiog pritrenkia. Niekada negirdėjau taip 
kalbant, niekada ir pati taip negalvojau. Šalia stovintys 
vaikinai nutyla, liaujasi kikenę. 

– Jūs labai išsilavinusi, – sakau moteriai. – Jūs filoso-
fė? Kuo buvote, ką dirbote visą gyvenimą?

– Atsiprašau, – sako moteris, – jau mano stotelė, tu-
riu išlipti.

Paskui vėl važiuoju toliau, šalia manęs tuščia vieta, 
niekas nenori atsisėsti. Ilgas autobusas minkštai juda 
toliau, nuo žmonių net braška. Pandemijos akivaizdo-
je visi ramūs, tarsi tos pandemijos ir nebūtų. Kodėl taip 
yra? Matyt, keistoji moteris buvo teisi, kad gyvenimas 
yra pokštas. Žmogaus gyvenime nieko nėra stabilaus, jo 
grožį ir meilę jam sudaro tai, kad niekam nėra garanti-
jų. Dingsta riba tarp žinojimo ir nežinojimo, nes befor-
mė mintis, nuspalvinta raudonkraujės vilties, įsiūbuoja 
minias, bloškia į priešišką vienas kito glėbį, atverdami 
kelią visoms įmanomoms negandoms. Juk viskas praei-
na, ateis kitas nuotykis, žmonėms reikia nuotykių nors ir 
gyvybės kaina, nes jie tiki, kad paskui bus gera ir gražu, 
jie gyvens geriau, nes jau nemažai pasimokė. Tik, deja, 
po pandemijų nesutiksi daugybės žmonių, įtikėjusių 
savo sėkme. O pasakymas, kad gyvenimas yra pokštas, 
nepaguos ir nepateisins lengvabūdiškumo.

Su geriausiais linkėjimais,

Brangūs skai ty to jai!
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Technologijos ir sveikata, pacientų 
dalyvavimas skatinant progresą

Sparčiai vystomos ir tobulinamos skaitmeninės tech
nologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas, nanotechnologi
jos, 3D spausdinimas, robotika ir kt. Auga ir jų pritaikymas 
įvairiose srityse, iš jų ir medicinos informacijos, klinikinės 
praktikos bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityse. 
Siekiant sėkmingai integruoti ir valdyti technologijas svei
katos priežiūros srityje, reikia mokytis žvelgti toliau į ateitį, 
analizuojant technologijų vystymosi tendencijas, numatyti 
galimus vertingus pokyčius ateityje. Apie tai verta iš anks
to kalbėtis, diskutuoti, kad žinia plačiau pasklistų, žmonės 
labiau suprastų privalumus bei, atėjus laikui, būtų galima 
sulaukti didesnio palaikymo ir sėkmingesnės technologi
jų integracijos. 

Neabejotina, kad sveikatos priežiūros ateitis priklauso 
nuo technologijų progreso. Deja, inovacijos, technologijų 
skaitmeniniai sprendimai nevienodai greitai pasiekia skir
tingas pasaulio valstybes. Europos šalyse šiandieną taip 
pat yra labai skirtingas sveikatos technologijų panaudoji
mo lygis. Tą pastebintys, neabejingi šiai problemai tampa 
pacientai bei jų teisių gynėjai. Nuo 2016 m. kasmet apie 
tai diskutuojama kasmetinėse Europos pacientų inovacijų 
konferencijose (angl. European Patient Innovation  Summit, 
EPIS). Tai yra pagrindinė platforma, kurioje galima diskutuoti 
apie įvairius skaitmeninius sprendimus sveikatos priežiū
roje ir suformuluoti bei paskelbti bendrą pacientų poziciją 
su tuo susijusiais įvairiais klausimais. Tokiu būdu siekiama, 
kad paciento balsas būtų išgirstas. 

2018 m. parengtame dokumente labai aiškiai išdėsty
tas Europos pacientų požiūris į skaitmeninę sveikatą. Jame 
teigiama, jog reikia kurti įrodymų bazę, kad kuo išsamiau 
būtų surinkta informacija apie naujų technologijų povei
kį pacientų sveikatai ir gerovei. Pacientai išreiškia norą 
būti įtraukti į visus skaitmeninių technologijų kūrimo eta
pus, siekiant jiems suteikti daugiau galimybių. Dokumen
te akcentuojama, kad pacientams, sergantiems lėtinėmis 
ligomis, turėtų būti prieinamos technologijos, gerinančios 
jų sveikatą ir gerovę, neatsižvelgiant į jų skaitmeninį raš
tingumą, ekonominį lygį, išsilavinimą ar negalią. Pacien
tai pataria, kad, norint paskatinti technologijų naudojimą, 
pirmiausia reikia išspręsti naudojimo saugumo ir asmens 
duomenų apsaugos problemas. Dokumente išreiškiama 
pacientų nuomonė, kad sveikatos priežiūros specialistai 
turi išmanyti skaitmenines technologijas, žinoti jų vertę 

pacientams ir skatinti, kad jos būtų naudojamos pacientų 
sveikatos priežiūroje (10).

Technologijos, kuriomis šiandien naudojasi 
pacientai Lietuvoje

Šiandieną mes ypač dažnai įvairiose medijose bei 
kasdieniniame gyvenime sutinkame terminus elektroni-
nė sveikata, e. sveikata. Tai yra sveikatinimo veiklai skirtų 
priemonių visuma, užtikrinama diegiant informacines ir 
ryšių technologijas (11). Elektroninės sveikatos paslaugos 
yra tiesiogiai teikiamos per šiam tikslui sukurtą Elektroninės 
sveikatos portalą, skirtą sveikatos specialistams ir pacien
tams, pasiekiamą interneto adresu www.esveikata.lt (12).

Elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų atsiradimas 
ir jų tobulinimas yra šiuolaikiškas ir kokybiškas žingsnis 
Lietuvos sveikatos sistemoje, nors jos kūrimo pradžia buvo 
labai sudėtinga ir problemiška. Dėl to labai sunku atsi
kratyti praeityje susiformavusios visuomenėje neigiamos 
nuomonės ir pastebėti, kad šiandieną jau galime džiaugtis 
e. sveikatos teikiamais patogumais, kurie ir toliau bus to
bulinami dėl mūsų. 

E. sveikatos sistemoje gydytojas gali pateikti, o pacien
tas gali peržiūrėti gydytojo pateiktus sveikatos duomenis: 
diagnozes, informaciją apie gydymą, elektroninius recep
tus, laboratorinių tyrimų siuntimus ir atsakymus, siuntimus 
konsultacijoms, medicininius vaizdus, informaciją apie 
skiepus, sveikatos pažymas. Visi pacientų duomenys yra 
vienoje ir saugioje vietoje – elektroninėje paciento korte
lėje. Juos gali greitai pasiekti ir peržiūrėti pats pacientas, 
gydantys ir konsultuojantys gydytojai. Nebereikia popie
rinių dokumentų nei išrašant receptus, nei siuntimus kon
sultacijoms pas kitus specialistus. 

E. sveikatos platformoje yra integruota išankstinė pacientų 
registracijos (IPR) sistema. Nors išlieka galimybė registruotis 
telefonu ar atvykus į gydymo įstaigą, tačiau siekiama, kad 
kuo daugiau pacientų naudotųsi šia elektronine paslauga, 
kuri teikia daug patogumų. IPR sistema ne tik leidžia pa
cientams nuotoliniu būdu rezervuoti priėmimo pas gydy
toją laiką, bet ir gauti pranešimus ir priminimus apie nu
matytą apsilankymą pas gydytoją, atšaukti apsilankymą, 
internete stebėti visų savo planuojamų bei įvykusių apsi
lankymų istoriją. Ši sistema padeda sukurti tolygų pacien
tų pasiskirstymą tarp gydymo įstaigų ir specialistų, o pa
cientai mato, koks yra realus gydytojų užimtumas ir gali 
rinktis tą įstaigą, kurioje pas gydytoją patekti bus galima  
greičiau (13).
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Cukrinis diabetas ir technologijos 

Pacientas susiduria su skaitmenine aplinka, ne tik ieš
kodamas informacijos apie sveikatą, peržiūrėdamas elekt
roninę paciento kortelę ar registruodamasis pas gydytoją, 
bet ir naudodamas technologijas, kurios padeda, kontro
liuoti elgseną (pvz., mitybą, fizinį aktyvumą ir kt.). Taip pat 
nepaprastai sparčiai kuriamos technologijos, padedančios 
stebėti individualaus paciento sveikatos rodiklius. Tai yra 
labai svarbu sergant lėtinėmis ligomis, tokiomis kaip cuk
rinis diabetas. 

Išsamią, bendrą darbo grupės diabeto technologijų kon
sensuso ataskaitą „Diabeto skaitmeninių programų techno
logijos: privalumai, iššūkiai ir rekomendacijos“ yra paren
gę Europos diabeto tyrimo asociacija (EASD) ir Amerikos 
diabeto asociacija (ADA) (14). 

2020 m. sausio mėnesį paskelbtoje publikacijoje yra kal
bama apie skaitmeninių technologijų panaudojimo puikias 
galimybes, kaip, pavyzdžiui, vaistų koregavimą, atsižvel
giant į gliukozės kiekio matavimo duomenis. Ataskaitoje 
kalbama ir apie problemas: įrodymų apie mobiliųjų svei
katos programų, ypač diabeto, saugumo ir veiksmingumo 
nepakankamumą, o tai yra kliūtis technologijų visuotiniam 
standartizavimui. Pastebima, jog technologijas lengviau 
reg lamentuoti, jeigu jos atitinka medicinos prietaisų, skirtų 
terapiniams ir (arba) diagnostiniams tikslams, apibrėžimą. 
Publikacijoje ekspertai įvertina, kad pastaruoju metu PSO 
padarė pažangą klasifikuodama įvairias skaitmeninės svei
katos technologijas ir integruodama jas į medicinos prie
taisų sritį. Taip pat EASD ir ADA žada imtis veiksmų, kad 
inovaciniai sprendimai greičiau pasiektų pacientus. 

Praėjusiais metais taip pat buvo paskelbta grupės moks
lininkų iš Singapūro parengta kokybiška apžvalga „Pa cien
tų ir sveikatos priežiūros specialistų perspektyvos į tech
nologijų palaikomą diabeto savikontrolės mokymą“ (15). 
Tyrėjai analizavo paskelbtų studijų duomenis apie mo
biliųjų programų, mokomųjų skaitmeninių diskų (DVD), 
virtualios realybės ar telesveikatos intervencijų naudojimą 
ugdant pacientų diabeto savikontrolės gebėjimus. Pastebė
ta, kad technologijų palaikomi diabeto savikontrolės mo
kymai turi tiek teigiamų, tiek neigiamų aspektų, kuriuos 
pripažįsta ir pacientai, ir sveikatos priežiūros darbuotojai. 
Kaip teigiamas aspektas konstatuotas geras pacientų įsitrau
kimas į technologijų naudojimą. Pastebėta, jog pa cien  tai 
dažniausiai teikė pirmenybę technologijoms, kurias buvo 
nesudėtinga naudoti ir gauti patikimą informaciją. Apžval
goje pastebėtos ir pateiktos technologijų naudojimo kliūtys, 

tokios kaip žemas skaitmeninis raštingumas, kalbos kliū
tys. Taip pat pažymėta, kad specialistams iškilo sunkumų 
integruoti jas į klinikinę praktiką. Prieita prie išvados, kad 
pacientams skirtos mokymų platformos turėtų būti pato
gios, lengvai naudojamos, pritaikytos ir vyresnio amžiaus 
žmonių gebėjimams.

Neabejotina, kad netolimoje ateityje turėsime galimybę 
naudotis dar išmanesnėmis technologijomis, kurios padės 
nuotoliniu būdu stebėti paciento rodiklius ir kuo skubiau 
suteikti pagalbą, jeigu jie pablogės. Nors yra sukurta ne
mažai technologijų, tačiau jų panaudojimo galimybės dar 
neišnaudojamos. Skaitmeninės technologijos padeda ma
žinti sveikatos priežiūros išlaidas, tobulina komunikaciją 
tarp medikų ir pacientų bei prisideda prie pacientų svei
katos rodiklių ir gyvenimo kokybės gerinimo.
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Kodėl svarbi glikemijos kontrolė bei COVID-19 vakcina?

Sergantys diabetu žmonės dažniau suserga koronaviru
so infekcija, o pacientai, kurių bloga glikemijos kontrolė 
neretai turi ir kitų gretutinių ligų, dėl ko dažniau hospita
lizuojami, jų mirtingumas ženkliai didesnis. 

COVID19 infekcija ir diabetas tarsi ydingas ratas – jie 
blogina vienas kito būklę. Visų pirma, diabetu sergantys 
žmonės yra labiau imlūs virusinei infekcijai, o pati in
fekcija gali gerokai pabloginti diabeto kontrolę: vystosi 
hiperglikemija, atsiranda uždegimas, diabetinių kompli
kacijų, didėja tikimybė patekti į intensyviosios terapijos 
skyrių. Dėl to diabetu sergantiems asmenims itin svarbu 
reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje ir išlaikyti kiek galima 
artimesnį normaliam: rekomenduojamas gliukozės kiekis 

nevalgius yra 4–7 mmol/l, gliukozės kiekis 2 val. po val

gio – 4–8,5 mmol/l, o glikuotas hemoglobinas (HbA1c) – 

mažesnis nei 7 proc. Siekiant šio tikslo, būtina laikytis gy

dytojų rekomendacijų, režimo, tinkamai ir reguliariai var

toti paskirtus medikamentus.

Ar skiriasi rizika užsikrėsti COVID-19 infekcija 
I ir II tipo cukriniu diabetu sergantiems asmenims?

Sunkios COVID19 infekcijos riziką turi visi asmenys, 

sergantys lėtinėmis ligomis, tarp jų ir cukriniu diabetu. Tad 

COVID19 infekcija pavojinga tiek I, tiek II tipo cukriniu 

bei gestaciniu diabetu sergantiems asmenims. Pacientai, 

kurie jau turi su diabetu susijusių komplikacijų, dažniau 

serga sunkia COVID19 forma, nei diabetu sergantys ir ne

turintys diabeto komplikacijų.

Iš ko gaminamos COVID-19 vakcinos?

Visuomenėje daug diskusijų kyla dėl vakcinų ir jų 

sudėties. COVID19 vakcinose nėra nei kiaušinių, nei kitų 

gyvūninės kilmės priedų. Kai kurių vakcinų sudėtyje yra 

labai mažai alkoholio, maždaug tiek, kiek yra ir duono

je. Tai nereikšmingas kiekis, nes neturi jokio poveikio or

ganizmui. Alkoholis yra skirtas vakcinos sudedamosioms 

dalims išsaugoti, kad vakcina išliktų veiksminga. Paprastai 

papildomi ingredientai yra sacharozė ir druska. Jų dedama 

COVID-19 vakcina ir diabetas: 
dažniausi klausimai

Paskutinius dvejus metus visų kasdienybė pasikeitė. 
Ji neatsiejama nuo naujienų ir pokyčių, susijusių su 
COVID-19 pandemija, diskusijomis bei nuomonėmis 
apie skiepus. Sveikatos priežiūros specialistai vakcinacijos 
nauda neabejoja, tačiau tai tapo tikru iššūkiu, siekiant 
įtikinti visuomenę skiepų nauda. Vakcinacija – vienintelis 
veiksmingas būdas, norint užkirsti kelią tolesniam 
užkrečiamųjų infekcinių ligų plitimui visuomenėje 
bei siekiant jaustis saugiau.

Gydytoja Aistė Galkinė
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labai mažais kiekiais, todėl neturi jokio poveikio organiz

mui. Vakcinos sudėtyje yra mažų koronaviruso fragmentų. 

Jie aktyvuoja imuninę sistemą ir pradeda gaminti antikū

nus, kurie ir užtikrina apsaugą, jei užsikrėstume šiuo virusu.

Ar vakcinos yra saugios?

Kai kurie žmonės nerimauja dėl to, kad vakcinos buvo 

sukurtos greitai. Tačiau tai įmanoma buvo tik dėl to, kad 

viso pasaulio mokslininkai, vyriausybės ir farmacijos pra

monė sutelkė pajėgas į šį vieną bendrą tikslą. Visuose vak

cinų tyrimuose dalyvavo įprastas dalyvių skaičius, jokie 

kūrimo ir bandymų etapai nebuvo skubinami ar pralei

džiami. Iš ankstesnių tyrimų žinome, kad diabetu sergan

čių žmonių imuninis atsakas prieš koronavirusą nesiskiria 

nuo diabetu nesergančių žmonių. Taigi nėra jokių įrody

mų, leidžiančių manyti, kad diabetu sergantiems žmonėms 

vakcina veiks silpniau.

Vakcinos ir cukraus kiekis kraujyje?

Pasiskiepijus gali padidėti cukraus kiekis kraujyje. Su

leidžiama vakcina sukelia imuninį atsaką. Dėl to nėra ko 

jaudintis. Jūsų organizmui reikia energijos šiam imuni

niam atsakui sukelti, todėl gliukozės kiekis kraujuje gali 

laikinai padidėti.

Jei jums buvo alerginė reakcija į vakcinas?

Jei anksčiau maistas, vakcina ar vaistas sukėlė alerginę 

reakcija, COVID19 vakcina vis tiek pakankamai saugi nau

doti, nebent esate alergiškas konkrečioms vakcinos sudeda

mosioms dalims. Riziką įvertina specialistai. O dėl galimų 

reakcijų visi pacientai 15 minučių po skiepo yra stebimi. 

Koronaviruso ir gripo skiepas?

Į COVID19 vakcinos tyrimus buvo įtraukti žmonės, 

kurie taip pat gavo ir sezoninio gripo vakciną. Manoma, 

kad tarp šių dviejų vakcinų sąveikos nėra. Tačiau eksper

tai rekomenduoja 7 dienų pertrauką tarp gripo ir korona

viruso vakcinos. Tai leistų bet kokius pastebėtus šalutinius 

reiškinius susieti su atitinkama vakcina.

Kitos koronaviruso atmainos

Kai virusai perduodami iš vieno žmogaus kitam, įpras

ta, kad virusai laikui bėgant šiek tiek keičiasi, t. y. mutuo

ja. Taip atsitiko ir su koronavirusu nuo tada, kai jis pradėjo 

plisti visame pasaulyje, ir tai nebūtinai daro virusą pavo

jingesnį. Yra įrodymų, kad COVID19 vakcinos pakanka

mai veiksmingai apsaugo nuo kitų viruso atmainų sukeltos 

sunkios ligos formos. Mutuojantis virusas gali reikšti, kad 

mums greičiausiai reikės kasmetinių skiepų, lygiai taip pat, 

kaip yra su gripo infekcija.

Pasiskiepijau (persirgau) COVID-19, 
ar galiu nebesisaugoti?

Svarbu nepamiršti papildomų apsaugos priemonių net 

pasiskiepijus ar persirgus COVID19 infekcija. Tinkamas 

kaukių dėvėjimas, higiena, atstumų laikymasis vis tiek iš

lieka svarbia prevencijos dalimi.

Apibendrinimas

Visuomenės sąmoningumo didinimas, švietimas bei 

diskusijos su specialistais gali padėti nugalėti abejones dėl 

 COVID19 vakcinacijos naudos ir padėti paneigti sklandan

čią dezinformaciją. Vakcinacija veiksminga tik tada, kai skie

pijasi pakankamai daug žmonių (daugiau nei  70–80 proc. 

populiacijos). Visiems, sergantiems cukriniu diabetu, reko

menduojama skiepytis nuo COVD19 infekcijos, nes kol 

kas tai vienintelis patikimas būdas, norint apsisaugoti nuo 

COVD19 infekcijos, sunkesnės jos eigos, hospitalizacijos 

ir pavojaus mirti. Ateitis visų mūsų rankose.
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Cukrinis diabetas – tai endokrininės kilmės liga,  
apiman ti visą kūną ir paveikianti net ir burnos svei

katą. Sergant blogai kontroliuojamu cukriniu diabetu dėl 
ilgai trunkančios hiperglikemijos, sutrikusios imuninės sis
temos ir kapiliarų pažaidos organizmas pradeda sunkiau 
kovoti su burnoje nuolat esančiomis bakterijomis. Pama
žu kyla dantenų uždegimas – gingivitas, kuris palaipsniui 
negydomas pereina į dantį supančių audinių – periodon
to – uždegimą (periodontitą). Dantenų kraujavimas valant 
dantis, padidėjęs dantų paslankumas, o galiausiai ir dantų 
iškritimas – tai periodontito ligos požymiai, kurie sergant 
nekontroliuojamu diabetu vystosi labai greitai ir pasireiškia 
dažnam cukriniu diabetu sergančiam žmogui.

Sergant diabetu, burnoje galima jausti ne tik kraujuo
jančias dantenas, paslankius dantis, bet ir burnos sausumą, 
deginimą, blogą skonį ar skonio praradimą, matyti baltas 
apnašas, kurios rodo prasidėjusią burnos grybelinę infek
ciją kandidozę. Didelis gliukozės kiekis seilėse, imuninės 
sistemos sutrikimas bei prastai prižiūrimi ir trinantys dantų 
protezai lemia šios nemalonios ligos atsiradimą. 

Skaitant apie cukrinį diabetą atrodytų, kad sergant šia 
liga yra užprogramuotas dantų netekimas ir dažnos grybe
linės infekcijos, tačiau taip tikrai nėra. Nuo burnos ligų ap
sisaugoti galima labai paprastai. Svarbiausia yra kasdien du 
kartus per dieną įdėti pakankamai noro ir pastangų palaikyti 

puikią asmeninę burnos higieną. Valykite dantis šepetuku, 
turinčiu daug minkštų, apvaliais galiukais šerelių. Nepa
mirškite ir tarpdančių šepetėlio ar tarpdančių siūlo – tam, 
kad būtų išvalytos net siauriausios, užslėptos vietos. Dan
tų protezus valyti taip pat yra būtina – valykite juos kietu 
dantų šepetuku ir mažo šiurkštumo dantų pasta. 

Dauguma cukriniu diabetu sergančių pacientų nežino, 
kaip tinkamai prižiūrėti burnos sveikatą. N. Sadauskaitės, 
A. Norkaus, I. Žukauskaitės, J. Pečeliūnienės atliktame ty
rime „Pacientų, sergančių cukriniu diabetu ir periodontitu 
sąmoningumas: ar ligų kontrolės svarba pilnai suprasta?“ 
(Endokrinologas.lt, 2020 m.) teigiama, kad daugiau nei 50 % 
pacientų tinkamai neprižiūrėjo burnos higienos, daugiau 
nei 60 % pacientų nežinojo, ar gliukozės kontrolinis testas 
parodė gerą diabeto kontrolę. Tai rodo, kad tiek cuk  ri  nio 
diabeto kontrolė, tiek burnos higiena tirtų pacientų buvo 
prasta. Tad, jeigu abejojate, ar tikrai gerai išsivalote dantis, 
drąsiai to klauskite gydytojo odontologo ar burnos higie
nisto – jie visada noriai patars ir parodys, kur dar reikėtų 
geresnės priežiūros. 

Diabetas yra klastinga liga, bet su ja susipažinus ir tas 
„klastas“ žinant iš anksto galima sėkmingai užbėgti įvy
kiams už akių. Pavėluota ligos diagnostika arba blogas gy
dymas lemia dantų netekimą ir kitas diabetines komplika
cijas, apimančias inkstų, akių, nervų sistemos, širdies ga

Cukrinis diabetas ir burnos 
sveikata: dažnam pacientui 
nežinomas ir klastingas ryšys

Neringa Sadauskaitė, Jūratė Pečeliūnienė

Cukriniu diabetu sergančiam pacientui gali 
net nekilti klausimas, ar cukrinis diabetas gali 
paveikti dantų sveikatą, ar to turėčiau pasiteirauti 
savo odontologo? Juk iš pažiūros tai visai 
nesusijusios ligos! Ar tikrai?
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lūnių pažeidimus. Todėl labai svarbu domėtis, pažinti šią 
visą gyvenimą trunkančią ligą. Drąsiai klauskite gydytojų, 
artimųjų patarimų, domėkitės liga. 

Puikios burnos sveikatos, sergant cukriniu diabetu, 
atmintinė

1.  Kasdien kruopščiai valykitės dantis šepetuku ir pasta. 
Tarpdančių siūlu ar šepetuku būtinai išsivalykite ir tarp
dančius.

2.  Profesionalią burnos priežiūrą atlikite 3–4 kartus per 
metus: taip periodontitas gali būti laiku pastebėtas ir 
sustab dytas.

3.  Valykite dantų protezus kasdien kietu šepetuku ir švel
nia pasta. Nelaikykite protezų vandenyje per naktį.

4.  Atsiradus opelių ar žaizdelių burnoje – kreipkitės į gy
dytoją odontologą.
Šiuos ir kitus patarimus galima rasti gydytojų, slau

gytojų, visuomenės sveikatos ir sporto specialistų, vais
tininkų, Lietuvos diabeto asociacijos atstovų ir pačių 
diabetu sergančių pacientų sudarytoje knygoje „Aš ir 
mano diabetas“ (sud. Jūratė Pečeliūnienė). Aiškūs, pa
prasti atsakymai į visus kylančius klausimus apie cu
krinį diabetą padės paprasčiau, lengviau suprasti savo  
ligą.

Cukrinis diabetas – viena aktualiausių šiuolaikinės me
dicinos prob lemų. Tai – išplitusi, plintanti ir klastinga 

liga. Lietuvoje šiuo metu registruota daugiau nei 120 000 
sergančių šia liga asmenų. Taigi, II tipo cukriniu diabetu serga 
beveik kas 20as mūsų šalies gyventojas. 
Jei nieko nedarysime, greitai gali susirgti 
kas 10as Lietuvos gyventojas. Manoma, 
kad šiuo metu yra dar beveik tiek pat pa
cientų, kurie nežino, kad serga šia liga, 
nes ji dažnai turi vadinamąjį „neby
lų“ pobūdį, kai pacientas neturi aiškių 
simptomų arba jie būna nespecifiniai: 
nepaaiškinamas nuovargis, silpnumas, 
svorio mažėjimas, blogai gyjančios 
žaizdos, blogas matymas, niežulys, 
neleidžia laiku pastebėti šios ligos. 
Pavėluota šios ligos diagnostika arba 
blogai gydoma liga lemia diabetines 
komplikacijas – inkstų, akių, nervų 
sistemas, širdies, galvos smegenų, 
galūnių, ypač kojų, pakenkimus 
ir jų funkcijų sutrikimus. Tuo pasireiškia 
šios ligos klasta.

 Pacientui, sužinojus apie įtarimą arba nustačius šią 
ligą, iškyla daugybė klausimų: kas dabar bus? Ar turėsiu 

Aš ir mano diabetas: patarimai 
sergantiesiems ir jų artimiesiems

visą gyvenimą leistis insuliną ir su savimi nešiotis švirkštų, 
kaip toliau gyvensiu, ar galėsiu dirbti, kaip pasikeis mano 
gyvenimas, ar teks atsisakyti mėgstamo ir skanaus maisto, 
kaip turėsiu elgtis, kad liga neprogresuotų?

 „Aš ir mano diabetas: patarimai ser
gantiesiems ir jų artimiesiems“ ski
riamas pacientams, sergantiems cu
kriniu diabetu ir jų artimiesiems, ieš
kantiems patarimų, kaip sąmoningai 
gyventi su liga. Leidinyje pateikiama 
daug informacijos apie cukrinio di
abeto tipus, ligos diagnostiką, kont  
rolę, jos kriterijus, gydymo būdus, 
šiuolaikinius vaistus, apie galimybę 
išvengti diabetinių komplikacijų, iš
likti darbingam, mėgautis gyvenant 
su diabetu.

 Leidinio autoriai yra šeimos gydy
tojai, endokrinologai, slaugytojos diabe
tologės, gydytojai psichiatrai, odontolo
gai, urologai, akušerės ginekologės, taip 
pat vaistininkės, visuomenės ugdymo ir 

sveikatos priežiūros specialistai bei Lietuvos diabeto 
asociacijos nariai. Rengiant leidinį aktyviai dalyvavo ir pa
cientai, sergantys cukriniu diabetu.
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dažnai yra pamirštama, kad susirgus I tipo cukriniu dia
betu netikėta nuolatinės ligos kontrolės našta užgriūna 

visai tam nepasirengusius šeimos narius. Artimuosius už
plūsta daugybė neigiamų emocijų: baimė, neviltis, pyktis, 
neigimas, kaltės jausmas, nusivylimas, pasimetimas. Tėvus 
ištinka šokas, išgyvenamas stiprus potrauminis stresas, pri
lyginamas artimojo mirties patirčiai. Tėvai, sunkiai išgyve
nantys potrauminį stresą, blogiau geba kontroliuoti vaiko 
ligą, dažniau patys suserga depresija, patiria sunkumų dar
be. Sergančiojo tėvai nuolatos neišsimiega naktimis, nes 
vaiko būklė turi būti stebima ir naktį. Šeimose padaugėja 
konfliktų, neretai liga tampa skyrybų priežastimi. 

Įtampa, bloga psichologinė ir emocinė aplinka turi tie
sioginės įtakos ir sergantiesiems: blogėja jų sveikatos būk
lė dėl blogiau valdomos ligos, dažnesnės ūmios ir vystosi 
ilgalaikės diabeto komplikacijos, blogėja vaikų mokymosi 
rezultatai. Tokiu metu yra labai svarbu gauti emocinę pa
galbą, paramą ir palaikymą. Laiku suteikta emocinė pa
galba palengvina psichologinę ir emocinę šeimos būklę, 
sumažina įtampą, sumažina potrauminio streso sindromo 
atsiradimo galimybę ir taip tiesiogiai prisideda prie sėkmin
gesnio ligos valdymo, psichinės ir fizinės sveikatos būklės 
pagerėjimo. Emocinės pagalbos galima kreiptis kasdien, 
be jokio išankstinio užrašymo, susitarimo, nukreipimo. Tad 
tai yra tarsi greita pirmoji pagalba artimiesiems, padedanti 
atgauti pusiausvyrą.

Emocinės ir psichologinės pagalbos sergančių I tipo 
diabetu šeimoms ir artimiesiems teikimas reikalauja, kad 
konsultantas turėtų specifinių žinių apie lėtinę nepagydo
mą ligą, jos sukeliamus išgyvenimus, problemas, susijusias 
su nuolatine ligos kontrole. Tokių žinių turinčių specialis

tų visoje Lietuvoje yra nedaug, dalis jų teikia konsultacijas 
tik stacionare. 

Vien Vilniaus m. savivaldybėje 2019 m., Higie nos ins
tituto duomenimis, yra apie 1,3 tūkst. sergančiųjų I tipo 
cuk ri niu diabetu, tad su liga susijusios problemos lemia dar 
apie 3 tūkst. šeimos narių ir apie 6 tūkst. artimųjų gyveni
mą bei psichoemocinę būklę. Atliepdamas šį poreikį Vil
niaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Diabitė“ 2020 m., 
bendradarbiaudamas su KMUK, paruošė 2 konsultantus 
savanorius iš sergančių I tipo cukriniu diabetu artimųjų ir 
lapkričio mėnesį pradėjo teikti emocinę pagalbą telefonu. 
Per 4 veiklos mėnesius emocinė pagalba suteikta 32iems 
šeimos nariams, paslaugos žinomumas tikslinėse grupėse 
išaugo, daugėja besikreipiančių pagalbos, kreipiamasi pa
galbos pakartotinai, pagalbos prašoma net ne konsultaci
joms skirtu laiku. Didėjant sergamumui I tipo diabetu, auga 
emocinės pagalbos poreikis.

2021 m. gavus Vilniaus miesto savivaldybės finansa
vimą, Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Diabitė“ 
organizavo 3jų naujų emocinės pagalbos konsultantų sa
vanorių mokymus ir parengė 6 nuotolines emocinės gru
pinės savitarpio pagalbos sesijas. Pasitelkus naujus konsul
tantus planuojama suteikti apie 300 individualių emocinės 
pagalbos konsultacijų.

Tikimės, kad emocinės pagalbos teikimas laiku taps pla
čiau prieinamas augančiam artimųjų ratui, o konsultantų 
skaičius ateityje tik didės. 

Eglė Baradinskienė 
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto  

klubo „Diabitė“ pirmininkė

„Diabitės“ konsultantai teikia 
emocinę pagalbą I tipo diabetu 
sergančių vaikų šeimoms ir artimiesiems

Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo „Diabitė“ konsultantai 2020 m. 
pradėjo teikti emocinę pagalba telefonu I tipo diabetu sergančiųjų 
šeimų nariams ir artimiesiems. Dauguma jau yra girdėję apie 
psichologinės pagalbos svarbą. O kam gi reikalinga emocinė pagalba? 
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Sveikatos politika, visuomenė. 
Įvykiai ir faktai
Liepos 9 d. Lietuvos diabeto asociacija raštu kreipėsi į Lietu
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją dėl cukriniu 
diabetu sergančių pacientų skiepijimo nuo pneumokokinės 
infekcijos ir sezoninio gripo COVID19 pandemijos metu. 
Raštu prašoma įtraukti I ir II tipo diabetu sergančius pacien
tus į sąrašą pacientų, kurie skiepijami sezonine gripo vak
cina valstybės lėšomis, panaikinti apribojimus, taikomus 
II tipo diabetu sergančių pacientų skiepijimui valstybės fi
nansuojama pneumokokine konjuguota vakcina.

Liepos 10 d. organizuotas žygis baidarėmis Baltosios An
čios upe. Lietuvos diabeto asociacijos aktyvaus poilsio 
renginį organizavo Druskininkų diabeto klubo „Atgaja“ 
pirmininkė J. Šimonienė. Baidarėmis plaukė 44 dalyviai 
iš Alytaus, Druskininkų, Jonavos, Kauno, Marijampolės, 
Pasvalio, Plungės, Šalčininkų, Šiaulių, Vilniaus miestų ir ra 
jonų. 

Pagrindinis žygio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų de par
ta mentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

Liepos 13 d. nuotoliniu būdu vyko 2014–2020 metų Eu
ropos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Ste
bėsenos komiteto posėdis. Jame dalyvavo šio komiteto 
narė V. Augustinienė. Posėdyje diskutuota dėl šių priori
tetų: „Pažangesnė Lietuva“, „Žalesnė Lietuva“, „Geriau 
sujungta Lietuva“, „Socialiai atsakingesnė Lietuva“, „Pi
liečiams artimesnė Lietuva“. Kalbėta ir dėl tokių specia
lių prioritetų: „Inovatyvūs sprendimai“, „Gerinti skaitme
ninį junglumą“, „Skatinti darnų įvairiarūšį judumą mies 
tuose“.

Liepos 20 d. nuotoliniu būdu vyko Aktyvių piliečių tinklo 
(angl. Active Citizenship Network) organizuotas semina
ras „Įprasta vakcinacija COVID19 metu visoje Europoje: 
įvairių partnerių įvertinimas“ (angl. Routine vaccination 
in time of COVID-19 accross Europe: a multi-stakeholder 
evaluation). Diskutuota apie COVID19 poveikį, naujų 
nacionalinių skiepijimo planų valdymą, pateikti konkre
tūs pacientų organizacijų, sveikatos priežiūros specialistų 
ir institucijų pasiūlymai. Seminare dalyvavo V. Augusti 

nienė.

Liepos 22 d. nuotoliniu būdu vyko Vaistinių preparatų ir 

medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 

posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos narė V. Augus

tinienė. Svarstytos galimybės kompensuoti įvairius vais

tinius preparatus. Nutarta siūlyti į A sąrašą su tam tikro

mis sąlygomis įrašyti vaistinį preparatą pertuzumabą su 

 transtuzumabu (Phesgo). Taip pat nutarta netikslinti vaistų, 

skirtų plautinei hipertenzijai ir idiopatinei plaučių fibrozei, 

skyrimo sąlygų. Dėl negliuteninių miltų kompensavimo 

sergantiesiems celiakija nutarta patikslinti skyrimo sąlygą 

ir neskirti naujiems pacientams. Nutarta tikslinti vaistinio 

preparato Ozurdex, skirto geltonosios dėmės paburkimui 

gydyti, skyrimo sąlygą, jei gamintojas sutiks papildyti su

darytą sutartį. Dėl vaistinių preparatų, esančių Rezervinia

me vaistų sąraše, nutarta siūlyti į A sąrašą įrašyti vaistinį 

preparatą  atezolizumabą ( Tecentriq) tik tuo atveju, jei bus 

įvykdytos tam tikros sąlygos. Kitus klausimus, dėl kurių Ko

misija nepriėmė sprendimo dėl nepakankamų PSDF biu

džeto galimybių, pakartotinai svarstyti 2022 m. I ketvirtį. 

Dėl vaistinio preparato  Sorafenib nutarta tikslinti skyrimo 

sąlygą ir pavesti VLK sudaryti sutartį su gamintoju. Svars

tytas ir klausimas dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pa

galbos priemonių kainų nustatymo komisijos rašto „Dėl 

derybų rezultato“.

Liepos 22 d. LDA Neįgaliųjų teisių gynimo švietimo rengi

niai vyko Druskininkuose ir Pakruojyje. Juos organizavo 

Druskininkų miesto diabeto klubas „Atgaja“ (pirmininkė 

J. Šimonienė) ir Pakruojo rajono diabeto klubas „Vita“ (pir

mininkė A. Dobilienė). Druskininkuose dalyvavo 50 žmo

nių, Pakruojyje – 60. 

Pagrindinis renginių rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų depar

tamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Juos 

rėmė Druskininkų miesto ir Pakruojo rajono savivaldybės, 

pranešimus skaitė Pakruojo rajono savivaldybės Visuome

nės sveikatos biuro, Pirminės sveikatos priežiūros centro, 

diabeto organizacijų ir kiti specialistai.

Liepos 24–29 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiško gy

venimo įgūdžių ugdymo mokymo stovykla I tipo diabetu 
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sergantiesiems. Stovyklos vadovė – Druskininkų miesto 

dia beto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, jai padė

jo J. Tamulaitienė (Druskininkų miesto diabeto klubo „At

gaja“ narė) ir slaugytoja diabetologė A. Krivolap (LSMU 

Kauno klinikų ligoninė). Į mokymus atvyko 15 dalyvių iš 

Alytaus „Vilties“, Druskininkų, Marijampolės, Pasvalio, 

Plungės, Šakių, Šiaulių, Vilniaus „Diabitė plius“ diabeto 

klubų. Buvo pildomos žinių vertinimo anketos, atliekami 

kraujo gliukozės ir glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimai. 

Pagrindinis stovyklos rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų de

partamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministeri

jos. Liepos 24 d. su stovyklautojais susitiko LDA preziden

tė V. Augustinienė.

Liepos 26 d. „Vakaro žinių“ žurnalistai teiravosi V. Augus

tinienės nuomonės dėl Vyriausybės planuojamų ribojimų 

nesiskiepijusiems nuo COVID19 viruso. 

Liepos 27 d. V. Augustinienė atsakė į LRT radijo žurnalistų 

klausimus dėl profilaktinių sveikatos programų įgyvendi

nimo ir dėl to, kodėl žmonės vangiai naudojasi suteikia

momis galimybėmis.

Liepos 27 d. nuotoliniu būdu vyko seminaras „Vakcinos, pa

tikima informacija ir netikros naujienos“ (angl. Vaccines, 

Trusted Information and Fake News). Kalbėta apie tai, kaip 

užtikrinti, kad galiojanti informacija apie vakcinas būtų 

išplatinta ir priimta visuose visuomenės sluoksniuose tiek 

išsivysčiusiose, tiek mažiau išsivysčiusiose šalyse, kaip at

skirti visišką vakcinos atsisakymą nuo dvejonių skiepytis. 

Seminare dalyvavo V. Augustinienė.

Liepos 29 d. „TV3“ žurnalistai klausė V. Augustinienės, ką ji 

mano apie Vyriausybės planuojamus ribojimus žmonėms, 

susirgusiems COVID19, ir planus nesiskiepijusiems asme

nims nemokėti už nedarbingumą. 

Liepos 30–31 d. Plungės rajone, Jovaišiškės kaime, svečių 

namuose „Oazė“ LDA kartu su Plungės miesto sergančių

jų cukriniu diabetu klubu (pirmininkė A. Danylienė) or

ganizavo mokymo seminarą slaugytojams diabetologams 

„Slaugytojas diabetologas – sergančiųjų diabetu mokyto

jas“. LR sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos 

departamento, Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos 

skyriaus patarėjas A. Šimkus nuotoliniu būdu pristatė LR 

Vyriausybės gaires dėl sveikatos politikos krypčių pirminėje 

sveikatos priežiūroje. Šiaulių Teritorinės ligonių kasos 

vyriausioji specialistė J. Atkočaitienė pateikė aktualią Vals

tybinės ligonių kasos informaciją slaugytojams diabetolo

gams. Žiniomis aktualiais cukrinio diabeto ir jo komplika

cijų prevencijos, gydymo ir kontrolės klausimais dalijosi 

gydytojai endokrinologai A. Levinger, R. Savickas, slaugy

toja diabetologė A. Krivolap, kiti specialistai. Tarptautinės 

diabeto federacijos Europos regiono naujienomis dalijosi 

šios organizacijos valdybos narė A. Danylienė, apie LDA 

veiklą papasakojo prezidentė V. Augustinienė. Dalyvavo 

20 slaugytojų iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. 

Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų de

partamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Rugpjūčio 3 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tary

ba raštu pateikė pastabas dėl paskelbto derinti Ambulato

riniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos 

pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų 

už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vy

riausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl 

Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir 

medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento 

priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtini

mo“ pakeitimo projekto Nr. 2127743. Pasidžiaugta, kad 

valdžia išgirdo pacientų balsą ir priėmė pakeitimus, kuriais 

nuo 2022 m. sausio 1 d. pacientai galės rinktis vaistą ir už 

jį tik primokėti, nereikės pirkti už visą kainą, kad galėtų 

gauti tinkamiausią gydymą. Tačiau, išanalizavus 2021 m. 

trijų ketvirčių kompensuojamųjų vaistų kainynus, pastebėta, 

kad nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame kainyne su

mažėjo kompensuojamųjų vaistų. Todėl pacientai, norė

dami tęsti per ilgą laiką individualiai pritaikytą gydymą, už 

šiuos vaistus turės mokėti visą kainą iš savo kišenės visą 

pusmetį. Nuogąstaujama, kad, suteikus galimybę rinktis, 

pacientai neturės, iš ko rinktis. Todėl prašoma LR sveika

tos apsaugos ministerijos ir LR Vyriausybės papildyti kei

čiamą projektą pakeitimais, kurie leistų pusmetinį kainyną 

pildyti, kad į jį patektų kuo daugiau vaistų, kad pacientai 

turėtų jų ligoms gydyti pakankamą pasirinkimą, pritaikytą 

individualizuotam gydymui.

Rugpjūčio 4 d. vyko LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 

posėdis, kuriame buvo svarstomi šie parlamentinės kont

rolės klausimai: LR Vyriausybės ir SAM informacija dėl 

COVID19 ligos situacijos Lietuvoje ir jos valdymo prie

monių; dėl  COVID19 ir kitų užkrečiamųjų ligų kontro

lės užtikrinimo dėl masinio užsieniečių antplūdžio; dėl 

onkologinius pacientus vienijančių organizacijų kreipimosi 



13

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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dėl Nacionalinio vėžio instituto. Posėdyje dalyvavo šio ko

miteto neetatinė ekspertė, LPOAT pirmininkė V. Augusti

nienė.

Rugpjūčio 10 d. Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) prezidentė 

V. Augustinienė susitiko su cukriniu diabetu sergančiais vai

kais ir jų tėvais stovykloje, kuri surengta „Žibutės“ sanato

rijoje, Kačerginėje, Kauno rajone. Kalbėta apie problemas, 

su kuriomis susiduria tėvai, leisdami dia betu sergančius vai

kus į ikimokyklines įstaigas ir mokyklas, norėdami patekti 

į Kačerginės vaikų sanatoriją „Žibutė“, kreipdamiesi dėl 

neįgalumo grupių nustatymo, norėdami patekti pas specia

lis tus, aptarti ir įvairūs ribojimai, atsiradę per karantiną, ir kt. 

Rugpjūčio 14 d. organizuotas žygis dviračiais Druskininkų 

savivaldybėje. LDA aktyvaus poilsio renginį organizavo 

Druskininkų diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonie

nė. Dviračiais keliavo 46 asmenys, iš jų 15 neįgaliųjų (tarp 

jų 19 vaikų, iš kurių 6 neįgalūs). Žygio tikslas – propaguoti 

aktyvų poilsį neįgaliesiems, skatinti žmones stiprinti savo 

sveikatą, mažinti svorį, gliukozės kiekį kraujyje, gerinti 

savijautą, ugdyti kantrybę, valią, gebėjimą bendrauti. Žy

gio maršrutas vedė per Druskininkų apylinkes asfaltuotais 

dviračių takais. Dalyviai, važiuodami dviračiais vingiuo

tais dviračių takais, grožėjosi nuostabiais pušynais, nepa

kartojamais Druskininkų vaizdais, taip pat ilsėjosi, tikrino

si gliukozės kiekį kraujyje, atsigaivino, bendravo, klausėsi 

legendų apie Druskininkų vietoves. Bendras žygio marš

rutas – 20–25 km. Pagrindinis žygio rėmėjas – Neįgaliųjų 

reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, taip pat VSMC „Dainava“, kiti rėmėjai, ku

riuos surado Druskininkų diabeto klubas „Atgaja“, rajonų 

diabeto klubai.

Rugpjūčio 17 d. elektroninės apklausos būdu vyko Ligų, 

vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kom

pensavimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios ko

misijos narė Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tary

bos (LPOAT) pirmininkė V. Augustinienė. Nutarta pritarti 

įrašyti į Kainyną vardinius vaistinius preparatus.

Rugpjūčio 20 d. nuotoliniame susitikime Sveikatos apsaugos 

ministerija pristatė Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvar

ką. Susitikime dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augus tinienė. 

Rugpjūčio 25 d. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų in

vesticijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdy

je dėl Susisiekimo ministerijos, Sveikatos apsaugos minis

terijos ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymų 

pakeisti ir nustatyti projektų atrankos kriterijus, taikant ra

šytinę procedūrą, dalyvavo šio komiteto narė V. Augusti

nienė. Pasiūlymams pritarta.

Rugpjūčio 26 d. LDA Neįgaliųjų teisių gynimo švietimo ren

ginys vyko Marijampolės savivaldybėje (43 dalyviai, iš jų 

11 neįgaliųjų, vaikų nebuvo). Mokymus organizavo Ma

rijampolės klubas „Diabetikas ABC“ (pirmininkė G. Nai

dzinavičienė). Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų 

reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos.

Rugpjūčio 26 d. elektroninės apklausos būdu vyko Ligų, 

vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kom

pensavimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios ko

misijos narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Nutar

ta pritarti įrašyti į Kainyną vardinius vaistinius preparatus 

„ Ritomune100 mg tabletės N60“ ir „TIMOLOL Micro Labs 

2,5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml N6“.

Rugsėjo 2 d. nuotoliniu būdu vyko darbo grupės, sudarytos 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginti įstatymo pakeiti

mo projektui parengti, posėdis. Jame dalyvavo šios darbo 

grupės narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Rugsėjo 7 d. V. Augustinienė dalyvavo internetiniame semi

nare „Gydymas be sienų: ES reikalavimas užtikrinti teisin

gą pacientų prieigą prie pažangiosios terapijos“. Europos 

Sąjungos teisės aktai dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiū

ros paslaugų yra svarbi priemonė, padedanti pacientams 

gauti geriausias sveikatos priežiūros paslaugas. Būtina sku

biai peržiūrėti šį teisės aktą, kad ES pacientai galėtų gydytis 

naujais pažangiais gydymo būdais ir vaistais, kai jų nėra 

gimtojoje šalyje. 

Rugsėjo 9 d. nuotoliniu būdu vyko Ligų, vaistinių preparatų 

ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 

posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT pir

mininkė V. Augustinienė. Posėdyje nutarta siūlyti įrašyti į A 

sąrašą vaistinį preparatą trifluridiną su tipiracilu ( Lonsurf), 

skirtą skrandžio piktybiniam navikui gydyti, taikant tam tikras 

sąlygas. Nutarta panaikinti olmesartanui taikomą skyrimo 

sąlygą „Išrašo gydytojas kardiologas, gydytojas nefrologas, 

šeimos ar vidaus ligų gydytojas, jei gydant kompensuoja

muoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, 

turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas 

lauktinas rezultatas“; atsižvelgiant į tai, kad eprosartano su
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vartojimas pagal DDD (PSO nustatyta vaisto vidutinė tera
pinė dienos (paros) dozė) yra apie 4 kartus didesnis, šiam 
vaistui skyrimo sąlygos nenaikinti. Be to, svarstyti ir kitų 
vaistinių preparatų įvairūs kompensavimo klausimai, ku
riems nepritarta arba svarstymas bus tęsiamas kituose posė 
džiuose.

Rugsėjo 10 d. nuotoliniu būdu vyko Nevyriausybinių orga
nizacijų tarybos prie LR Vyriausybės posėdis. Darbotvarkė
je aptarti šie klausimai: NVO fondo situacijos pristatymas; 
NVO plėtros įstatymo pakeitimas; savanorystės metų plano 
pristatymas ir aptarimas; viešosios naudos NVO klausimo 
pristatymas ir aptarimas. Posėdyje dalyvavo šios tarybos 
narė V. Augustinienė.

Rugsėjo 16 d. Vilniuje vyko LDA valdybos posėdis. Posėdyje 
informuota apie 2021 m. veiklos plano vykdymą, numaty
tos 2022 m. veiklos plano gairės. Aptarta dabartinė sveika
tos apsaugos sistemos situacija. Kadangi sparčiai daugėja 
naujų COVID19 atvejų, nutarta respublikinę konferenci
ją „Diabeto priežiūros paslaugų prieinamumas“, skirtą Pa
saulinei diabeto ir Jungtinių Tautų dienai, organizuoti ne 
lapkričio 14 d. Vilniuje, o anksčiau – spalio 22 d. Elektrė 
nuose.

Rugsėjo 16 d. LRT radijo laidoje „60 minučių“ kalbėta 
apie tai, kad sparčiai daugėja sergančiųjų COVID19. 
Dėl to Respublikinė Klaipėdos ligoninė didina kovidinių 
lovų skaičių ir pradeda riboti kai kurias paslaugas. Da
lis paslaugų sustabdyta ir Kretingos ligoninėje. Šia tema į 
žurnalistų klausimus atsakė ir LPOAT pirmininkė V. Augusti 
nienė.

Rugsėjo 16 d. LDA Neįgaliųjų teisių gynimo švietimo ren
ginys vyko Rokiškio savivaldybėje (23 dalyviai, iš jų 3 ne
įgalieji, vaikų nedalyvavo). Jį organizavo Diabetikų klu
bas „Rokiškis“ (pirmininkė M. Mieliauskienė). Pagrindinis 
renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Rugsėjo 17 d. LRT televizijos laidoje „Ryto garsai“, minint 
Pasaulinę pacientų saugos dieną, apie pacientų saugą ir 
teises kalbėjo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Rugsėjo 20 d. į „Delfi“ žurnalistų klausimus apie sparčiai 
augantį COVID19 susirgimų skaičių ir planinių sveika
tos paslaugų ribojimus bei kaip tai atsilieps lėtinėmis li
gomis sergantiems žmonėms atsakė LPOAT pirmininkė 
V. Augus tinienė.

Rugsėjo 21 d. V. Augustinienė dalyvavo nuotoliniame ren
ginyje „Sveikatos duomenų atvėrimo vertė ir perspektyva“. 
Renginyje buvo supažindinta su sveikatos duomenų pa
naudojimo tarptautine praktika, aptarta situacija Lietuvoje 
ir kokios galimybės atsirastų šalies privačiajam, viešajam ir 
akademiniam sektoriams, panaudojant nuasmenintus svei
katos duomenis, vykdant mokslinius tyrimus, vystant aukš
tesnės kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Diskusijoje 
šias galimybes aptarė tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus 
atstovai. Buvo pristatytas sėkmingas antrinio duomenų pa
naudojimo atvejis Suomijoje.

Rugsėjo 21 d. nuotoliniu būdu vyko darbo grupės, sudarytos 
Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginti įstatymo pakeiti
mo projektui parengti, posėdis. Jame dalyvavo šios darbo 
grupės narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Rugsėjo 22 d. elektroninės apklausos būdu vyko Ligų, vais
tinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompen
savimo komisijos posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos 
narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Nutarta pritarti 
įrašyti į Kainyną vardinius vaistinius preparatus CEFUROX 
BASICS 125 mg/5 ml granulės geriamajai suspensijai 100 ml 
N1“ ir „Zomig 2,5 mg plėvele dengtos tabletės N6“. 

Rugsėjo 23 d. LDA Neįgaliųjų teisių gynimo švietimo rengi
niai vyko Jonavos savivaldybės mokymo įstaigose (54 da
lyviai, iš jų 20 neįgaliųjų, iki 18 m. amžiaus dalyvavo 
20 moksleivių, iš jų neįgaliųjų nebuvo). Juos organizavo 
Jonavos rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubas „Ra
munė“ (pirmininkė I. Jankauskienė). Pagrindinis renginių 
rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.

Rugsėjo 23–24 d. Nacionalinės NVO koalicijos, kurios narė 
yra Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, išvažiuo
jamajame susitikime Trakų rajone dalyvavo LPOAT valdy
bos narė A. Tutlienė.

Rugsėjo 27 d. – spalio 1 d. virtualiai vyko Europos diabeto stu
dijų asociacijos 57asis metinis susitikimas. Kaip ir kasmet, 
LDA turėjo galimybę ne tik dalyvauti įvairiose mokslinė
se sesijose, bet ir virtualiai eksponavo stendinį pranešimą. 
Sesijose dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė ir vice
prezidentė A. Danylienė. 

Rugsėjo 27 d. – spalio 1 d. vyko Europos sveikatos forumo 
Gasteine virtualus renginys „Kelkis kaip feniksas. Sveika
ta yra atsparios Europos ateities pagrindas“ (angl. Rise like 
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a phoenix. Health at the heart of a resilient future for Eu-
rope). COVID19 pandemija apvertė žmonių gyvenimą 
ir radikaliai pakeitė politinį kraštovaizdį. Kol mes ir toliau 
kovojame su gaisrais ir žiūrime į neaiškią ateitį, tarp šios 
precedento neturinčios krizės pelenų yra galimybė atsinau
jinti ir atgimti. Sveikata išgyvena retą akimirką politiniame 
dėmesio centre, dabar atėjo laikas kovoti už solidarumą, 
teisingumą ir sveikatos pokyčius Europoje ir pasaulinėje 
arenoje. Visi šie klausimai buvo detaliai aptariami kelių 
dienų sesijose. Renginyje LPOAT atstovavo pirmininkė 
V. Augustinienė.

Rugsėjo 28 d. nuotoliniu būdu vyko darbo grupės, sudary
tos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
pakeitimo projektui parengti, posėdis. Posėdyje nagrinėta 
Komisijos ir jos sekretoriato veiklos tobulinimo galimybės. 
Darbo grupės narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė siū
lo, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komi
sijos darbo termino pratęsimas neturėtų būti paliktas vien 
pačios Komisijos kompetencijai. Būtina kontrolė.

Rugsėjo 28 d. nuotoliniu būdu vyko Šeimos medicinos 
politikos grupės posėdis. Jame svarstyti šie klausimai: dėl 
Galimybių paso įkėlimo ESPB IS ir PAASPĮ veiklos organiza
vimo dėl jo spausdinimo; dėl šeimos gydytojų nuomonės, 
ar įtraukti į šiuo metu rengiamą Išvengiamų hospitalizacijų 
rodiklių skaičiavimo metodikos keitimo projektą (pastaba, 
tai ne dėl GDR skaičiavimo) epilepsiją ir neimti visos TLK 
grupės I20 (krūtinės angina) kaip siūlo australų metodika, 
o palikti tik I20.8 (stabili krūtinės angina). Ar tam pritariate? 
Kokios galėtų būti išimtys? Dėl šeimos gydytojų ir jų 
komandos narių privalomo mokymo dėl nėščiųjų sveika
tos priežiūros. Pasiūlymų teikimo Šeimos medicinos plėt
ros 2016–2025 metų veiksmų plano pakeitimui eigos. 
Posėdyje dalyvavo šios grupės narė, LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė.

Rugsėjo 28 d. LDA Neįgaliųjų teisių gynimo švietimo ren
giniai vyko Radviliškio savivaldybėje (27 dalyviai, iš jų 
12 neįgaliųjų, vaikų nebuvo) ir Plungės savivaldybėje  
(38 dalyviai, iš jų 13 neįgaliųjų, dalyvavo 2 vaikai, iš jų 
1 neįgalus). Juos organizavo Radviliškio diabeto klubas 
„Likimas“ (pirmininkė A. Januševičienė) ir Plungės miesto 
sergančiųjų cukriniu diabetu klubas (pirmininkė A. Dany
lienė). Pagrindinis renginių rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo minis 
terijos.

Rugsėjo 29 d. aktyvių piliečių tinklas (angl. Active  Citizenship 

Network) Pasaulinės širdies dienos proga pakvietė V. Augus

tinienę į nuotolinę konferenciją „Informacijos piliečiams 

skleidimas, kad būtų išvengta papildomos COVID19 ža

los širdies ir kraujagyslių ligoms“ (angl. Promoting civic 

information to better address the collateral damage of Co-

vid-19 on cardiovascular disease). Įrodymai ir duomenys, 

surinkti per pandemijos protrūkį, rodo, kad COVID19 pa

darė didelę įtaką pacientams, sergantiems širdies ir krau

jagyslių ligomis.

Rugsėjo 30 d. nuotoliniu būdu vyko NVO tarybos prie Vy

riausybės posėdis, aptarti šie klausimai:  2022 m. Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos konkursų paskelbimas NVO; 

alternatyvių investicijų detektoriaus projekto pristatymas; 

ESFA administruojamų NVO priemonių pristatymas (CERV 

ir kt.); ekstremalios situacijos ir NVO vieta, atsakomybės. 

Posėdyje dalyvavo šios tarybos narė V. Augustinienė.

Rugsėjo 30 d. nuotoliniu būdu vyko Ligų, vaistinių preparatų 

ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisi

jos posėdis, kuriame dalyvavo šios komisijos narė LPOAT 

pirmininkė V. Augustinienė. Posėdyje nutarta siūlyti įrašyti 

į A sąrašą vaistinius preparatus sorafenibą (Nexavar), skirtą 

skydliaukės vėžiui gydyti; ormoterolio fumarato dihidratą / 

glikopironį / budezonidą) (Trixeo Aerosphere), skirtą palai

komajam gydymui suaugusiems pacientams, sergantiems 

vidutine arba sunkia lėtine obstrukcine plaučių liga, tai

kant tam tikras skyrimo sąlygas. Dėl kitų vaistinių prepa

ratų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompen

suojamųjų vaistų sąrašus svarstymas bus tęsiamas kituose 

Komisijos posėdžiuose.

Rugsėjo 30 d. LRT radijo laidos „Ryto garsai“ žurnalistė 

teiravosi LPOAT pirmininkės V. Augustinienės, ar nekils 

pacientams problemų, norint išsikviesti greitąją medici

nos pagalbą, palikus galioti tik bendrąjį pagalbos telefo

ną 112? Pradžioje, kol žmonės įpras, gali pasitaikyti, kad 

pagalbos bandys ieškoti ir anksčiau galiojusiais numeriais 

003 ar 033, tačiau jais bus informuojama, kad reikia skam

binti numeriu 112.

Spalio 4 d. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų 

prog ramos stebėsenos komiteto posėdyje dalyvavo šio ko

miteto narė V. Augustinienė. 

Spalio 4 d. virtualiame renginyje „Kaip panaikinti Rytų ir 

Vakarų Europos investicijų sveikatos priežiūrai skirtu
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mus?“ pristatytas tyrimas parodė, kad visuomenės sveika

tos priežiūros išlaidos Centrinės Rytų Europos šalyse visą 

laiką didėja, bet ženkliai lėčiau negu auga nacionalinio 

vidaus produkto vertė. Vidutinės visuomenės išlaidos vie

nam gyventojui šalyse labai skiriasi ir yra 5 kartus mažes

nės negu ES. Be to, šių šalių pacientams dvigubai mažiau 

prieinami naujoviški vaistai bei reikia jų laukti daug ilgiau. 

Virtualaus renginio tikslas buvo skirtas aptarti reformoms, 

kurių prireiktų Centrinės Rytų Europos šalims, kad jos ga

lėtų susidoroti su būsimais sveikatos priežiūros iššūkiais ir 

būtų finansiškai tvarios ilgesnį laiką. Renginyje dalyvavo 

 LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Spalio 7 d. LDA Neįgaliųjų teisių gynimo švietimo renginys 

vyko Vilkaviškio savivaldybėje, „Ąžuolo“ progimnazijoje 

(23 dalyviai). Jį organizavo Vilkaviškio rajono diabetikų 

bendrija „Insula“ (pirmininkas K. Kukis). Pagrindinis ren

ginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie So

cialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Spalio 12 d. nuotoliniu būdu vyko darbo grupės, sudary

tos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 

pakeitimo projektui parengti, posėdis. Komisijos narė 

 LPOAT pirmininkė V. Augustinienė siūlo keisti pacientų 

organizacijų atstovų skyrimo į Pacientų sveikatai pada

rytos žalos nustatymo  komisiją tvarką. Kandidatus turėtų 

skirti ne pavienės pacientų organizacijos, o nacionalinės 

skėtinės organizacijos.

Spalio 13 d. pateikta Lietuvos diabeto asociacijos Neįgalių

jų asociacijų veiklos rėmimo 2022 m. projekto paraiška 

Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos.

Spalio 15 d. LNK televizijos žurnalistai klausė V. Augustinie

nės nuomonės dėl Konstitucinio Teismo priimto sprendi

mo, kad kompensuojamųjų vaistų kainų nustatymo tvarka 

prieštarauja Konstitucijai. Įstatymuose nenustačius aiškių 

kriterijų, atitinkamas pavedimas Vyriausybei ir jį įgyvendi

nant nustatyta kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir me

dicinos pagalbos priemonių bazinių kainų apskaičiavimo 

tvarka pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai. Lietuvos 

pacientų organizacijų atstovų taryba niekada nepritarė bu

vusios Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos pri

imtiems sprendimams, bet ministras A. Veryga visada pa

brėždavo, kad sprendimams pritaria ir pacientų organiza 

cijos.

Spalio 19 d. nuotoliniu būdu vyko Šeimos medicinos politikos 

grupės posėdis. Jame nutarta: 1) pritarti, kad vaistininkas 

galėtų parduoti kompensuojamąjį vaistą 1 mėnesiui, jei 

pacientas nesuspėjo kreiptis į gydytoją, slaugytoją dėl pa

skirto vaisto pratęsimo; 2) pritarti ilgalaikio recepto išrašy

mo galimybei, apsvarstant tinkamiausią ilgalaikio recepto 

išrašymo laikotarpį, kuris gali būti ir ilgesnis nei 1 m., jei 

receptą išrašo gydytojas, ir numatyti galimybę suteikti slau

gytojui teisę išrašyti ilgalaikį receptą 6 mėn.; 3) svarstant 

klausimus dėl ilgalaikio recepto, aptarti vaisto atsiėmimo 

(išpirkimo) periodiškumą ir grįžtamojo ryšio tarp vaistinin

ko ir receptą išrašiusio gydytojo (slaugytojo) užtikrinimą. 

Posėdyje taip pat aptarti aktualūs organizaciniai klausimai 

dėl COVID19 ligos valdymo.

Spalio 19 d. nuotoliniu būdu vyko darbo grupės, sudary

tos Pacientų teisių ir žalos  sveikatai atlyginimo  įstatymo 

pakeitimo projektui parengti, posėdis. Jame dalyvavo šios 

grupės narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Posėdyje 

kalbėta apie ekspertų reguliavimo tikslinimo ir įmokų dy

džio keitimo poreikį ir būdus.

Spalio 20 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, 

vykdant parlamentinę kontrolę, buvo svarstoma Sveikatos 

apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos informa

cija dėl priemonių asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo gerinimui. Pacientams aktualias šiandie

nos tiesioginio bei nuotolinio paslaugų prieinamumo, re

gistracijos ir ilgo laukimo laiko problemas išsakė LPOAT 

pirmininkė V. Augustinienė. Šis klausimas buvo pradėtas 

svarstyti spalio 13 d. posėdyje.

Spalio 21 d. nuotoliniu būdu vyko darbo grupės vaistinių 

preparatų įtraukimo į kompensavimo sąrašus teisiniam 

reguliavimui, nustatytam Vaistinių preparatų ir medicinos 

pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų 

keitimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsaky

mu Nr. 159, posėdis. Jame buvo aptariami įvairių organi

zacijų ir institucijų pateikti siūlymai. Dalyvavo šios grupės 

narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Spalio 22 d. LDA kartu su Elektrėnų diabeto klubu Elekt

rėnuose, viešojoje savivaldybės bibliotekoje organizavo 

respublikinę konferenciją „Diabeto priežiūros paslaugų 

prieinamumas“, skirtą Pasaulinei diabeto ir Jungtinių Tau

tų dienai paminėti. Į konferenciją atvyko 157 asmenys 
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(sergantieji diabetu, jų šeimų nariai, lektoriai, svečiai, rė
mėjai) iš 16 miestų ir rajonų organizacijų (Druskininkų, 
Elektrėnų, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno „Aronija“ ir „Insu
la“, Kelmės, Marijampolės, Pakruojo, Plungės, Radviliš
kio, Rokiškio, Šakių, Šilalės, Telšių, Vilniaus „Beta“). Pra
nešimą „Antrojo tipo cukrinio diabeto gydymo naujovės“ 
skaitė gydytoja endokrinologė A. Galkinė; „100to metų 
cukrinio diabeto gydymo istorija“ – gydytoja endokrino
logė Jūratė Antanavičienė; „Kompensuojamųjų vaistinių 
preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir sveikatos 
paslaugų prieinamumas“ – A. Dumšienė, Vilniaus Terito
rinės ligonių kasų Kontrolės skyriaus patarėja, laikinai ei
nanti Kontrolės skyriaus vedėjo pareigas; „Aterosklerozė 
ir diabetas“ – gydytoja endokrinologė O. Jurkauskienė, 
Lietuvos diabeto viceprezidentė; „Ar gali šiurkštūs kulnai 
per trumpą laiką atrodyti sveikai?“ – slaugytoja Edita Ga
siūnienė; „Cukrinio diabeto valdymas ir priežiūra“ – slau
gytoja diabetologė D. Tautkuvienė; „Dia betinė inkstų liga 
ir bazinio insulino titravimas“ – gydytoja endokrinologė  
G. Mašalienė. 

Elektrėnų diabeto klubo veiklą pristatė pirmininkas 
A. Sodonis. LDA prezidentė V. Augustinienė pasidalijo 
Lietuvos diabeto asociacijos svarbiausia informacija. Apie 
mokymo stovyklų naudą sergantiesiems diabetu pranešimą 
skaitė J. Šimonienė, Druskininkų diabeto klubo „Atgaja“ 
pirmininkė, stovyklų vadovė. Renginio dalyvius dainomis 
pasveikino Elektrėnų neįgaliųjų draugijos meno kolekty
vas „Žara“ (vadovas R. Ramanauskas). Daug gražių žo
džių pasakė ir labai gerai Elektrėnų diabeto klubo veiklą 
įvertino Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius 
G. Ratkevičius, savivaldybės gydytoja V. LiepinytėMe
deikė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė 
A. Vitkauskienė. 

Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų de
partamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
Renginio organizavimo partneriai: „Boehringer Ingelheim“, 
Elektrėnų savivaldybė, „Eli Lilly Lietuva“, „Linus Medical“, 
„Novo Nordisk Pharma“, „Pfizer“, „Roche Lietuva“, „Sanofi 
Aventis Lietuva“, Vilniaus Teritorinė ligonių kasa. 

Konferencijos dalyviai pildė anketas apie sveikatos pa
slau gų prieinamumą. Iš gautų 75 užpildytų anketų 56 buvo 
pažymėta, kiek laiko reikia laukti, kol patenki pas šeimos 
gydytoją: 25 proc. tenka laukti 1–5 dienas; po 27 proc. lau
kia 7–10 d. ar 2 savaites; 12 proc. – maždaug 1 mėnesį; 
9 proc. laukia 2–4 savaites. Jei reikalinga skubi pagalba, 

pas šeimos gydytoją galima patekti ir tą pačią dieną. 
51 anketoje buvo pažymėta, kad pas gydytojus specialistus 
maždaug 15 proc. žmonių reikia laukti 1–3 savaites; 
43 proc. – apie 1 mėnesį; 39 proc. laukia eilės 1,5–4 mė
nesius; net pusę metų laukia apie 3 proc. pildžiusiųjų an
ketas. Anketas pildė 15 proc. I tipo diabetu sergančiųjų, 
76 proc. – II tipo diabeto ligoniai ir 9 proc. – nesergantys  
diabetu. 

Kiekvienais metais dalyviai tiriasi lipidus (77 proc.), 
krea tininą (66 proc.), mikroalbuminuriją (71 proc.), HbA1c 
(89 proc.), lankosi pas akių ligų specialistus (80 proc.). 
Po 5 proc. pildžiusiųjų anketas nurodė, kad yra persirgę 
miokardo infarktu arba yra šuntuotos širdies kraujagys
lės, yra patyrę insultą. Daugiausia, apie 56 proc., turi hi
pertoninę ligą, apie 11 proc. turi įvairių inkstų patologijų 
(I ir III laipsnio inkstų nepakankamumas, pas vieną yra 
4 inkstai, pas kitą – tik vienas inkstas, bei kt.). Apie žurna
lą „ Diabetas“ gauti tokie atsakymai – 40 proc. prenume
ruoja, 29 proc. skaito internete, 1 proc. nežinojo, kad toks 
leidinys yra. Apie 30 proc. pažymėjo, kad leidinį skaito 
diabeto organizacijose.

Spalio 26–29 d. vyko virtualus Europos pacientų forumo 
kongresas „Skaitmeninė sveikatos priežiūros transforma
cija“. Kongrese dalyvavo per 450 delegatų, viena iš jų ir 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Pirmosios dienos plenarinėje sesijoje „Sveikatos ir prie
žiūros sistemų skaitmeninimas atsižvelgiant į COVID19: 
koks kelias į priekį ir koks pacientų vaidmuo?“ Dr. H. Kluge 
perspėjo apie pavojų kartoti klaidas, kurios nulėmė praei
ties skaitmeninės transformacijos iniciatyvų nesėkmę. Jis 
pabrėžė, kaip COVID19 patirtis gali būti laikoma pažadi
nimo skambučiu, kad pacientai atsidurtų naujovių, kuriant 
ir naudojant skaitmenines technologijas, centre ir taip pat 
padidintų teisingą prieigą prie rezultatų. 

Specialioje sesijoje „Dalijimasis pacientų sveikatos 
duomenimis: perspektyvos, rizika ir pagrindinės sąvokos“ 
P. Willson pabrėžė, kad nors pramonė turi teisinę ir politi
nę sistemą, jai trūksta pagalbinės politikos ir praktinių gai
rių, reikalingų suinteresuotiesiems asmenims šviesti apie 
veiksmingą sveikatos duomenų naudojimą, kartu apsaugant 
pacientų privatumą. Kitoje sesijoje „Mūsų sveikata mūsų 
rankose: mobiliosios sveikatos vaidmuo gerinant pacien
tų sveikatos priežiūros kontrolę“ A. Montvila pabrėžė, kad 
mobilioji sveikata yra ateitis ir norint pakeisti šią sistemą 

reikia sistemingo ir visapusiško požiūrio.
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Antrąją dieną sesijoje „Pacientai ir sveikatos priežiūros 
profesionalai: partnerystė skaitmeninės sveikatos labui ir 
per ją“ diskutuota apie „Sutarimo dėl sveikatos priežiūros 
skait meninės transformacijos“ (angl. Consensus Framework 
on the Digital Transformation of Healthcare) elementus. 
Apibūdintos keturios pagrindinės rekomendacijos, dau
giausia dėmesio skiriant pasitikėjimo puoselėjimui, pa cien
tų konfidencialumo apsaugai, pacientų teisių apsaugai ir 
komercinės įtakos ribojimui. 

Specialioje sesijoje „Prieiga prie skaitmeninės sveikatos: 
nuo kompensavimo iki skaitmeninės atskirties“ C.  Hartrampf 
pranešime pasidalino skaitmeninės sveikatos galimybėmis 
ir iššūkiais iš mokėtojo perspektyvos. Ji pabrėžė, kad, ne
paisant kompensavimo pokyčių, susijusių su COVID19 
pandemija, pasitikėjimo ir technologijų baimės problemos 
neleis telemedicinai visiškai pakeisti tiesioginių konsultacijų. 

Plenarinėje sesijoje „Sveikatos duomenų aptarimas tarp 
prieigos, kontrolės ir nuosavybės teisės“ aptarti pavyzdžiai, 
kaip skirtingose šalyse yra skirtingas ir duomenų prieina
mumas bei kontrolė.

Trečiąją dieną specialioje sesijoje „Vaistų naujovių to
bulinimas geriau naudojant sveikatos duomenis: dideli 
duomenys ir realaus pasaulio įrodymai“ P. Arlett pabrėžė, 
kaip reguliavimo iššūkiai, kuriuos matome atsitiktinių im
čių klinikiniuose tyrimuose, suteikia galimybę gauti realaus 
pasaulio duomenis, pavyzdžiui, nustatant nepatenkintus 
poreikius arba didinant turimų duomenų apie nepageidau
jamus reiškinius kiekį. 

Kitoje sesijoje „Dirbtinis intelektas sveikatos priežiūros 
srityje“ aparti įvairūs šalių pavyzdžiai. S. Pujari pažymėjo 
dezinformacijos ir baimės, susijusios su dirbtinio intelekto 
naudojimu tarp pacientų ir gydytojų, problemą ir būtinybę 
spręsti šią problemą švietimo programomis. 

Plenarinėje sesijoje „Pacientai kaip kūrėjai ir novatoriai: 
tarp teorijos ir praktikos“ J. Puig ir dr. E. Murphy pristatė 
savo idėjas, susijusias su skaitmeninių inovacijų iššūkiu 
konkrečiose pacientų grupėse.

Paskutinę kongreso dieną vykusiose sesijose: „Kelias 
į pacientų įgalinimą – duomenų ir skaitmeninės sveika
tos raštingumas“, „Saugesnė skaitmeninė sveikata: kaip ją 
užtikrinti Europos lygmeniu“, „Kuriame Europos sveikatos 
duomenų erdvę su pacientais ir pacientams“, aptarti pa
cien tams labai aktualūs klausimai. 

Kongreso uždarymo sesijoje kalbėjęs Marko Greco, 
Euro pos pacientų forumo prezidentas, pabrėžė, kad gy

vybės įkvėpimo tema EPF kongresui buvo labai svarbi, 
nes tai aktualu kasdieniam gyvenimui. Pasaulis kiekvieną 
akimirką generuoja duomenis ir teikia vertingos informa
cijos, kuri gali suteikti daugiau galių ne tik pacientams, 
bet ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Kongresas buvo 
skirtas sveikatos švietimui, bendrai kūrybai ir galimybėms 
aptarti ir pristatyti.

Spalio 27 d. nuotoliniu būdu vyko NVO tarybos prie LR 
Vyriausybės posėdis. Aptartos 2021–2027 m. ES fondų in
vesticijos (LR finansų ministerijos Investicijų departamento 
Investicijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė M. Kas
perovičienė), pristatyta Europos socialinio fondo agentū
ros PENCIL projektas (ESFA Tarptautinio bendradarbiavimo 
projektų vadovė A. Jurgutė), Savanorystės metų planas bei 
kiti aktualūs klausimai.

Spalio 27 d. nuotoliniu būdu vyko darbo grupės, sudarytos 
Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginti įstatymo pakeiti
mo projektui parengti, posėdis. Jame dalyvavo šios grupės 
narė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Posėdyje aptartas 
preliminarus įstatymo projektas (ekspertų sąrašo naikini
mas, įmokų diferencijavimas į daugiau grupių, minimali 
įmoka, įmokos didėjimas padarius žalą).

Spalio 28 d. nuotoliniu būdu vyko NVO fondo konkurso 
konsultacijos. Pristatyme dalyvavo Lietuvos diabeto aso
cia cijos prezidentė V. Augustinienė. Konkurso tikslas – stip
rinti NVO institucinius gebėjimus, stiprinti NVO gebėji
mus dalyvauti, valdant krizes ar ekstremaliąsias situacijas.

Spalio 28 d. Vilniuje vyko Nacionalinės nevyriausybinių or
ganizacijų koalicijos posėdis. Jame dalyvavo Lietuvos pa
cientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė V. Augus
tinienė ir valdybos narė A. Tutlienė. Posėdyje aptarti šie 
klausimai: nevyriausybinių organizacijų fondas ir kitų metų 
finansavimas; nevyriausybinių organizacijų skaidrumo kri
terijai; perkančiosios organizacijos ir neperkančiosios or
ganizacijos; kitos aktualijos.

Spalio 28 d. LNK žurnalistė pakvietė LPOAT pirmininkę 
V. Augustinienę pakomentuoti spaudoje pasirodžiusią in
formaciją apie farmacijos kompanijų skiriamas pinigines 
išmokas medikams.

Lapkričio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerija nuotoliniame 
susitikime pristatė Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo per
tvarką ir jos naudą pacientams. Susitikime dalyvavo  LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė.
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Hipogonadizmas ir cukrinis diabetas yra glaudžiai susiję 
ir vystosi kartu. Svarbiausios jų priežastys – nutukimas 

ir atsparumas insulinui – yra tos pačios. Priklausomai nuo 
įvairių aplinkybių (pvz., amžiaus, nutukimo sunkumo) ar 
gretutinių ligų (pavyzdžiui, esant miego apnėjai), šių me
chanizmų sąlygotas hipogonadizmas gali išsivystyti dar 
nesergant diabetu. Kuo sunkesnis nutukimo laipsnis, tuo 
didesnė hipogonadizmo rizika.

Cukrinis diabetas ir hipogonadizmas yra susiję dauge
liu ydingų ratų, pabloginančių vienas kito eigą. Pavyzdžiui, 
netinkama glikemijos kontrolė gali sukelti raumenų masės 
ir testosterono koncentracijos mažėjimą. Testosterono trū
kumas dar labiau mažina raumenų masę. O raumenų ma
sės mažėjimas gali būti dar viena blogėjančios glikemijos 
kontrolės priežastis. Dar daugiau, testosterono trūkumas 
blogina ląstelių jautrumą insulinui, o dėl to taip pat blogė
ja glikemijos kontrolė. 

Bet testosteronas pasižymi tam tikru stimuliuojančiu 
poveikiu. Manoma, kad veikdamas smegenyse gali stiprin
ti motyvaciją, fizinio aktyvumo poreikį, netgi atitinkamus 
maisto produktų pasirinkimus. 

Testosterono nepakankamumas yra viena dažniausių 
vyrų kaulų mineralinio tankio sumažėjimo (osteoporozės) 
ir jo sąlygoto minimalios traumos kaulų lūžių priežasčių. 
Hipogonadizmo metu dažnai stebima mažakraujystė. 

Ar visi vyrai turėtų būti tiriami dėl hipogonadizmo? 

Nors liga ir paplitusi tarp sergančiųjų diabetu, rekomen
duojama tirti tik simptomų turinčius vyrus. 

Būdingiausi – seksualinės funkcijos sutrikimo požymiai: 
• lytinio potraukio sumažėjimas ar išnykimas (įskaitant ir 

seksualinio pobūdžio mintis);
• rytinių erekcijų susilpnėjimas ar išnykimas;
• sunkiau pasiekti ir (ar) išlaikyti erekciją; 
• sumažėjęs pasitenkinimas lytiniu aktyvumu. 

Ne visi hipogonadizmu sergantys vyrai atpažįsta sek
sualinės funkcijos sutrikimus ar yra seksualiai aktyvūs. Su 
seksualine funkcija nesusiję būdingi požymiai:
• sumažėjusi liesoji kūno masė (raumenų kiekis);
• raumenų silpnumas ar mėšlungis;
• depresiškumas, nuotaikos svyravimai ar dirglumas;
• naktinis prakaitavimas;
• energijos stoka, nuovargis.

Esant šių simptomų, vyrai turėtų kreiptis į sveikatos 
priežiūros specialistą, kad būtų ištirtas testosterono kie
kis kraujyje. Tyrimą reikėtų atlikti iki 10 val. ryto (per 3 
val. nuo pabudimo), nes dieną testosterono koncentracija 
mažėja. Esant sutrikimų, tyrimus gydytojas paprašys pa 
kartoti. 

Kaip gydomas hipogonadizmas? 

Jei nėra nustatyta kitų testosterono nepakankamumą są
lygojančių ligų, rekomenduojama pradėti gydymą gyven
senos korekcijos priemonėmis. 

Štai penki gyvensenos pokyčiai siekiant geros vyrų 
sveikatos: 
• nerūkyti, mažinti alkoholio vartojimą;
• mažinti kūno svorį ir juosmens apimtį (5 kg svorio su

mažėjimas lemia apie 1 nmol/l testosterono koncentra
cijos padidėjimą);

• AKS, glikemijos ir cholesterolio kontrolė, pažintinių 
funkcijų treniravimas;

• reguliarus fizinis aktyvumas ir treniruotės (testosterono 
koncentracijos didėjimui svarbios jėgos treniruotės (su 
svoriais); 

• emocinės sveikatos palaikymas (streso valdymas ir mie
go kokybė). 
Jei šios priemonės nepakankamos arba nepavyksta jų 

laikytis, gydytojas gali pasiūlyti skirti pakaitinį gydymą tes
tosteronu. 

Svarbūs lytinės sveikatos 
aspektai sergant cukriniu diabetu

Įvairių tyrimų duomenimis, net iki pusės II tipo cukriniu diabetu sergančių vyrų kenčia nuo vyriškojo 
lytinio hormono – testosterono – trūkumo. Ši liga vadinama hipogonadizmu. Ir nors seksualinės 
funkcijos sutrikimai (dažniausiai lytinio potraukio sumažėjimas ir erektilinė disfunkcija) yra būdingiausi 
hipogonadizmo požymiai, dėl kurių dažniausiai jis ir įtariamas, svarbu žinoti ir atkreipti dėmesį į kitus su 
testosterono nepakankamumu susijusius požymius, nes ši liga gali nulemti ne tik blogėjančią gyvenimo 
kokybę, bet pabloginti ir kitų ligų (įskaitant cukrinį diabetą ir širdies ligas) eigą bei prognozę. 
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Remiantis didelės apimties pagyvenusių (> 65 m.) vyrų 
pakaitinio gydymo testosteronu tyrimu, gydymas:
• padidina raumeninę kūno masę;
• padeda sumažinti riebalinę kūno masę; 
• padidina lytinį potraukį; 
• pagerina seksualinę funkciją; 
• padidina kaulų tankį;
• esant nepaaiškinamai mažakraujystei – padidina he

moglobino kiekį kraujyje;
• pagerina kai kuriuos pažintinių funkcijų aspektus.

Vis dėlto efektyviausias gydymas yra derinant pakaitinį 
gydymą testosteronu ir gyvensenos korekcijos priemones. 
Australijoje atlikto tyrimo duomenimis, jaunesniems pre dia
betu ar naujai diagnozuotu cukriniu diabetu sergantiems, bet 
dar negydytiems vyrams, kurių testosterono koncentracija 
buvo maža, skiriant testosteroną ir gyvensenos intervenci
ją, diabeto remisija (ar išvengti išsivystymo) pavyko beveik 
dvigubai dažniau nei skiriant tik gyvensenos priemones. 

Kada nesaugu skirti pakaitinio gydymo testosteronu?

Testosterono preparatų negalima skirti vyrams, sergan
tiems prostatos ar krūties vėžiu. Taip pat nerekomenduojama 
skirti vyrams, siekiantiems vaisingumo esant pilnakraujystei 
(policitemijai), padidėjusiam kraujo krešėjimui, pirmuosius 
3–6 mėn. po persirgto miokardo infarkto ar esant sunkiems 
apatinių šlapimo takų simptomams. 

Hipogonadizmas nutukusiems ir II tipo cukriniu diabe
tu sergantiems vyrams pasitaiko dažnai. Testosteronas at
sakingas ne tik už seksualinę vyro sveikatą, bet ir už dau
gelio organų sistemų veiklą. Laiku diagnozavus ir tinkamai 
gydant hipogonadizmą galima išvengti daugelio lėtinių 
ligų progresavimo ir užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę. 

Prof. dr. Jonas Čeponis, 
LSMU Endokrinologijos klinika

Paruošta bendradarbiaujant  
su UAB „Novo Nordisk Pharma“

Penki Kauno diabetikų klubo „Insula“ nariai lankėsi gy
dymo ir terapijos deguonimi centre „Vytautas Oxygen 

SPA“ Birštone. Čia jie nemokamai išbandė hiperbarinę de
guonies terapiją. 

Hiperbarinė deguonies terapija – tai terapija, kai spe
cialiai įrengtoje patalpoje kvėpuojama grynu deguonimi. 
Procedūros metu kraujas ir visi organizmo audiniai mak
simaliai prisotinami deguonies, suaktyvėja medžiagų apy
kaita ir kraujotaka, sužadinami įvairūs detoksikacijos bei 

Deguonies terapijos procedūra Birštone
regeneracijos procesai, stiprinama imuninė sistema, spar
tėja žaizdų gijimas, gerėja nuotaika.

Su malonumu prisimename šį nuotykį. Hiperbarinė de
guonies terapija vyko hermetiškoje patalpoje. Vilkėdami 
specialią aprangą ir užsidėję sandarias veido kaukes kvėpa
vome grynu medicininiu deguonimi. Siunčiame nuotrauką 
iš mūsų kelionės. Išbandykite ir jūs.

Kauno diabetikų klubo „Insula“ pirmininkė  
Liubovė Trakimienė

„insula“ klubo nariai gydymo ir terapijos deguonimi centre „Vytautas oxygen sPa“ birštone
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Šių metų rugpjūtį Druskininkuose ir vėl vyko sergančių
jų cukriniu diabetu ir jų artimųjų dviračių žygis. Už šį 

puikų, jau tradicija tapusį dviračių žygį esame dėkingi jį 
surengusiai Lietuvos diabeto asociacijai ir žygio vadovei, 
Druskininkų diabeto klubo pirmininkei Jelenai Šimonie
nei. Visi kartu užkandome, atsigėrėme arbatos bei kavos, 
aptarėme žygio planą ir išvykome į A. Česnulio skulptūrų 
ir poilsio parką.

Net 46 dalyviai pradėjo žygį su gera nuotaika, šypseno
mis ir laimingais veidais. Važiuodami išties puikiais dviračių 
takais šnekučiavomės ir dalijomės įspūdžiais. Sustojome prie 
miško muziejaus „Girios aidas“. Čia pasivaikščiojome, pa
simatavome cukraus kiekį kraujyje, pailsėjome. Viso žygio 
metu kiekvienas buvome atsakingi už vienas kito savijautą 
ir pagalbą nukritus cukraus kiekiui kraujyje. O jis mažėja, 
nes važiavimas dviračiu – fizinė veikla. Ši aktyvi veikla pa
deda užtikrinti puikią žmogaus savijautą, gerina kraujota
ką ir suteikia daug teigiamų emocijų. Kai pasiekėme tiks
lą, apžiūrėjome visas medžio skulptūras, kurioms išdrožti 
prireikė nemažai metų. Esame labai dėkingi A. Česnuliui 
už visus sukurtus stebuklus, kuriuos ir mes galėjome išvys
ti. Po žygio dalyviai sočiai pavalgė „Dainavos“ sanatorijo
je. Visiems buvo įteiktos padėkos, o atsisveikindami labai 
džiaugėmės įveikę šią įspūdžių pilną kelionę.

Daug miestu besigėrinčių žmonių stebėjosi pamatę tokį 
didelį būrį žmonių, keliaujančių į žygį, o mus tai džiugino, 
nes taip ir sau, ir kitiems tapome teigiamu pavyzdžiu, kad 
smagiai laiką praleisti galima sportuojant ir būnant apsup
tiems gamtos. Ir nesvarbu nei oro sąlygos, nei žmonių skai
čius, nei lėtinės ligos. Cukrinis diabetas žygio nesugadino 
niekam, ligą kaip tik buvo daug maloniau valdyti matant 
kitus, darančius tą patį, nes ši liga yra tai, kas mus vienija. 
Kitais metais vėl keliausime, nes norėsime išvysti tuos pa
čius ir, žinoma, naujus veidus.

Agota Granatauskaitė

Dviračių žygis 
Druskininkuose

dviračių žygio nuotaikos

Pailsėjome ir daug pamatėme, smagiai pabendravome
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be galo puiki stovykla jaunimui yra išskirtinė tiek savo 
programa, neišdildomą įspūdį paliekančia aplinka ir 

nuostabia kompanija, su kuria beprotiškai linksma ir kuri 
sukuria tikrą šeimos ratą. Stovyklos veiklos tikrai yra iš
skirtinės, netgi tie, kurie dalyvauja stovykloje nebe pirmus 
kartus, sako, kad kasmet atsiranda daug naujų ir įdomių  
veiklų. 

Šios stovyklos metu važiavome dviračiais, maudėmės, 
šaudėme iš lankų, grojome, užsiėmėme meno terapija, tu
rėjome svečių, kurie vedė itin įdomias paskaitas, dalyva
vome orientacinėse varžybose… Žinoma, be visų veiklų, 
mes sužinojome visas naujienas ir gavome atsakymus į vi
sus rūpimus klausimus apie cukrinį diabetą. 

Visą laiką mums patarė ir mokino Aušra Krivolap, Kau
no klinikų diabetologė. Buvo gera pažinti šią savo srities 
profesionalę neformalioje aplinkoje, nedėvinčią balto me
dicinos chalato. Aušrelė dažnai mus paegzaminuodavo, 
kad neišblėstų žinios apie ligos valdymą, bet dar dažniau 
užburdavo savo linksmu juoku ir energija.

Kita stovyklos vadovų pusė – nuostabiai nerealūs, links
mi ir kūrybingi – Jelena Šimonienė ir Jonas Šimonis. 

Jelena – tikriausiai pats mylimiausias žmogus šioje sto
vykloje. Ji daug metų rengia cukrinio diabeto stovyklas 
Lietuvos vaikams ir suaugusiems, o ją pačią į šią sritį atve
dė vienas iš šeimą sukrėtusių likimo smūgių – sūnui Jonui 
diagnozuotas I tipo cukrinis diabetas. Jelena, kaip mama, 
puikiai žino skausmą ir neviltį, kuri ištinka grėsmingoms 
ligoms palietus brangiausius žmones, bet tai yra žmogus, 
kuris žengia per gyvenimą su didele šypsena, iškelta galva 
ir neblėstančiu optimizmu. 

Kasmet stovyklų dalyviai džiaugiasi jos kompanija, o 
vaikus stovyklauti išleidę tėvai jaučiasi ramūs, galėdami 
besąlygiškai ja pasitikėti. Socialiniuose tinkluose Jelena 
rašo: „Viskas... Užtenka, tai buvo paskutinė mano jauni
mo stovykla... Pavargau fiziškai… Kyla noras pasiimti gerą 
knygą ir ramiai pasivaikščioti, bet atvažiuoja „įkrovėjai“ 
ir kiekvienas skirtingai pakrauna tave: kas savo šypsena, 
apkabinimu, geru žodžiu. Dažnai būna, tiesiog pakrauna 
tave energija ir optimizmu, praturtina tavo vidinį pasaulį ir 

praplečia žiūrą į kasdienius dalykus, kurie nušvinta kitoje 
šviesoje.“ Kaipgi po tokių nuostabių vadovės žodžių mes 
galime nenorėti grįžti kitais metais? Mes džiaugiamės, kad 
yra toks motyvuotas, linksmas ir energingas žmogus kaip 
mūsų Jelena, kuri moka ne tik pajuokauti, bet ir patarti. 
Jelena – žmogus, kuriam netrūksta idėjų, noro, globos ir 
meilės kitiems.

Jonas, anksčiau dalyvavęs diabeto stovyklose kaip da
lyvis, dabar sugrįžęs ir tapęs vienu iš vadovų, yra naujas 
ir didelis atradimas visai stovyklos dalyvių šeimai. Jis lyg 
vyresnysis brolis, kuris ir apgina, ir pajuokauja kartu, bet ir 
akylai visus stebi, kad ne tik ligos kontrolė, bet ir dalyvių 
nuotaika būtų labai gera. Kai jis buvo paklaustas, ką jam 
reiškia dalyvauti stovykloje kaip vadovui, atsakė: „Kiekvieną 
kartą iš stovyklos pasiimu gerų emocijų, ne tik jus mokau, 
bet ir mokausi iš jūsų. Jūs padedate prisiminti, kad mažuo
se dalykuose yra daug gero.“ 

Taip pat Jonas sako, kad nors cukriniu diabetu serga jau 
23 metus, bet stovyklose vis dar išmoksta naujų dalykų: 
naujovių apie jutiklius, apie angliavandenių skaičiavimą 
naujovišku būdu, kokius pleistrus geriau naudoti. Pasirodo, 
ši stovykla gali duoti naujų žinių netgi tiems, kurie cuk riniu 
diabetu serga beveik visą savo gyvenimą. Mes visi esame 

Cukrinio diabeto stovykla Druskininkuose
2021 m. liepos 24–29 dienomis Druskininkuose vyko Lietuvos diabeto 
asociacijos stovykla jaunimui, kurioje, kaip ir kiekvienais metais, 
dėmesys buvo sutelktas į dalyvių ligos kontrolę ir jų pačių motyvacijos 
didinimą, žinių atnaujinimą ir emocinės būsenos gerinimą. 

žaidžiame...
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labai dėkingi Jonui už jo gerą nuotaiką, patarimus, pasi
kalbėjimus, draugystę, žaidimus kortomis ir gerą humoro 
jausmą… Be jo nebūtų buvę taip įdomu ir smagu dalyvauti 
stovykloje, nes niekas tikrai nebūtų sugalvojęs naktį surinkti 
visų batus, surišti juos tarpusavyje ir sukabinti ant laiptų tu
rėklų, kad ryte visi jų pasigestume... Mes juk žinome, kad 
humoro jausmas ir gera nuotaika labai padeda valdant šią 
ligą, tad ačiū jam už viską.

Esame labai dėkingi vadovams, kurie nenuleido ran
kų ir stengėsi dėl mūsų, motyvavo, skatino, labai AČIŪ 
jiems! Taip pat dėkojame Lietuvos diabeto asociacijos pre
zidentei Vidai Augustinienei, be kurios šios stovyklos ne
būtų. Tikiuosi, kad kitais metais stovykla bus tokia pat gera  
ir šauni! 

Agota Granatauskaitė

Po karantininio sąstingio atsipalaidavome
Vasarai įpusėjus planavome gamtos prieglobstyje su

rengti sporto ir meno šventę. Bet gamta pašykštėjo 
gero oro. Tačiau šventę surengėme sporto salėje. Žaidėme 
sportinius žaidimus, mankštinomės, šokome linijinius šo
kius, rinkome sportiškiausią klubo narį, gaminome firminius 
patiekalus, sveikinome jubiliatus ir pan. Šventėje dalyvavo 
linijinių šokių vadovas Edmundas Verpetinskas, kinezitera
peutė Eglė Gakštytė.

Įspūdinga išvyka buvo į Židrūno Japerto bityną. Turėjome 
du tikslus – susipažinti su bičių terapija, integraline vaško 
terapija ir sportiškai praleisti dieną gamtoje. Tai buvo atgaiva 
sielai, kūnui bei mūsų senstantiems sąnariams. Dėkojame 
Rasai ir Židrūnui Japertams už mūsų klubo narių užimtumą.

Keliavome ir po Zarasų kraštą. Ekskursija prasidėjo nuo 
Šlyninkos malūno su edukacine programa ir kulinariniu pa
veldo meniu – razavais blynais. Toliau keliavome po Zarasų 
miestą, aplankėme apžvalgos aikšteles, Zarasų ežero Di
džiąją salą, pasivaikščiojome Nikajaus upe išilgai nutiestu 
tiltu. Aplankėme ir Stelmužės ąžuolą, senosios architektū
ros bažnytėlę, dvarvietę. Dėkojame gidui Ramūnui Ker
šiui už parodytą dėmesį ir įdomų Zarasų krašto pristatymą.

Geras oras leido mums pasigrožėti ir Radviliškio rajone 
žydinčiomis saulėgrąžomis sodyboje „Molinė saulėgrąža“. 
Diabeto klubo narių iniciatyva surinkome ir padovanoja

me dirbinių iš molio, senovinę kėdę ir kitų smulkių daiktų. 
Hortenzijų lauke, Panevėžio rajone, pasijutome kaip roju
je. Dėkojame Panevėžio diabeto klubo „Viltis“ pirmininkei 
Danguolei ir jos palaikymo komandai už šiltą ir malonų 
priėmimą. Pabendravome, susipažinome su klubo veikla, 
apsikeitėme dovanėlėmis.

Radviliškio diabeto klubo „Likimas“  
informacija

iki kitų susitikimų!

Kelionėje buvo gera nuotaika
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Radvilų rūmų ekspoziciją. Ekskursijos pabaigoje susipaži
nome su pačiais Molėtais. 

Vasaros pabaigoje lankėmės ir Šiauliuose bei Pakruojyje. 
Šiauliuose užsukome į Angelų muziejų. Pabuvojome 

Prisikėlimo aikštėje, katedroje, Šokolado muziejuje, pasi
vaikščiojome atnaujintu bulvaru. Apžiūrėjome ir „auksinį 
berniuką“, Talšos ežerą. 

Pakruojyje susitikome su Pakruojo diabeto klubo pir
mininke Adele su draugais. Papietavę kartu išsiruošėme į 
Pakruojo dvarą. Čia ekskursijos dalyviai pasklido kas kur. 

Išvykos – puikus būdas pailsėti. Grįžome laimingi. 
Kelmėje laukia kasdienės 
veik los, repeticijos, užsi
ėmimai, pasiruošimas Pa
saulinės diabeto ir Jungtinių 
Tautų dienos minėjimui, kiti 
rūpesčiai. 

Kelmės diabeto klubo 
„Diabetas ABC“ 

pirmininkas  
Vytautas Brakauskas

Kelmės diabeto klubo vasara

Jau antrus metus iš eilės pandemijos padariniai neleidžia 
mūsų klubo nariams geriau padirbėti. Paskelbus karan

tiną, teko programą vykdyti nuotoliniu būdu, o tai yra visai 
kitoks darbas. Tačiau nieko nepakeisi. 

Pasibaigus karantinui, vasaros pabaigoje buvome išvy
kę į kelias pažintines ekskursijas. 

Pirmiausia rugpjūčio pradžioje apsilankėme Molėtų ra
jone ir pačiuose Molėtuose. Pirmoji pažintinė vieta buvo 
Lietuvos etnokosmologijos muziejus, kuris yra pirmas ir 
vienintelis pasaulyje toks muziejus. Etnokosmologija – 
žmogaus ir žmonijos ryšių su kosminiu pasauliu atspindys. 
Gidas mus supažindino su eksponatais, po gražias apy
linkes pasižvelgėme iš apžvalgos bokšto. Įspūdžiai neuž 
mirštami. 

Iš etnokosmologijos muziejaus vykome į Mindūnus, 
taip pat į Žvejybos muziejų. Čia susipažinome su žvejo 
sodyba, žvejybos inventoriumi, žvejojimo būdais. Molė
tų rajone yra daugiau nei 350 ežerų, todėl pelnytai Molė
tai vadinami „žvejybos rojumi“. Ežerų žvejybos muziejus 
Mindūnuose – neatsiejama šio krašto dalis. 

Toliau kelias vedė į Dubingius. Sustojome prie Asvejos 
ežero. Perėję tiltu įlipome į piliavietę. Ekskursijos gidė pa
pasakojo apie Dubingių atsiradimą, apie Vytauto Didžiojo 
pastatytą katalikiškąją bažnyčią, apie kunigaikščius Rad
vilas, su kuriais šis kraštas labiausiai siejamas, aplankėme 

labai gražūs kūriniai

ekskursijos buvo labai įdomios, keliauti – smagu
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diabetas yra sunki, klastinga ir nenuspėjama liga. Ji 
progresuoja ir kartais tiesiog trūksta jėgų aktyviai da

lyvauti visuomeninėje veikloje. Tačiau čia nei vienas nėra 
užmirštas. Karantino metu sveikinome savo narius tele
fonu – dainuodami „Ilgiausių metų!“ Smagu, kai esi ne
pamirštas. Kaip sakoma: ir varge, ir džiaugsme. Juk mus 
vienija bendra liga, tik būdami kartu ir palaikydami vieni 
kitus, mes jaučiamės stiprūs. 

O tie, kuriems jėgos leidžia laisvai judėti, per karanti
ną išsiilgę bendrystės, du kartus per savaitę renkasi į užsi
ėmimus. Mokomės sveikai maitintis ir sveikai gyventi. Visi, 
kurie norėjo to išmokti, tikrai išmoko. Vyksta ir grupiniai 
užsiėmimai, ir individualios konsultacijos. Nariai džiaugia
si, kad ištikus nesėkmei ir esant dideliam cukraus kiekiui 
visada bet kuriuo paros metu gali pasiskambinti diabeto 
mokyklėlės vadovei Editai Žebelienei ir gauti patarimą. 
O sunkiausia yra tada, kai pamatai, kad vakare vietoj ilgo 
veikimo insulino susileidai trumpo, ištinka šokas, bet, kai 
žinai, kad nebūsi paliktas vienas ir bus padėta išeiti iš šios 
situacijos, žinoma, kiekvienas jaučiasi ramiau ir užtikrinčiau. 

Bendrystė ir pagalba – tai pati didžiausia vertybė. Visi 
mes tai suprantame. Džiaugiamės, kad jau sulaukėme net 
kai kurių endokrinologų pripažinimo – naujai susirgusiems 
jie pataria eiti į mūsų draugiją ir mokytis mitybos paslapčių. 
Tik bėda, kad mūsų patalpos labai mažos, o dar atstumų 
laikymasis įnešė savo pataisas. Ir, žinoma, galimybių paso 
neturėjimas ne vienam uždarė duris į kolektyvinius užsi
ėmimus. Bet tai jų pasirinkimas nesiskiepyti. Agituojame 
visus saugoti savo sveikatą ir skiepytis, bet kartais kompli
kacijų po skiepų baimė nugali sveiką protą. Dėl tos prie
žasties ir mūsų draugija neišvengė netekčių. Labai dėl to  
liūdna.

Mūsų darbštuoliai kiekvieną ketvirtadienį renkasi į dailės 
terapijos ir amatų pamokėlių užsiėmimus. Ten ir piešia ant 
šilko, ir siuva, ir tapo, ir gamina papuošalus iš odos. Dailės 

terapijos vadovės Vidos Špakauskienės kūrybiškumas yra 
neišsenkantis. Darbeliai džiugina ne tik mūsų narius, bet 
ir tuos, kuriems įteikiami kaip suvenyrai.

Kompiuterinio raštingumo vadovas Algirdas Kairelis turi 
nemažą būrį žmonių, kurie nori išmokti naudotis kompiu
teriu ir internetu, kad galėtų apmokėti sąskaitas internetu, 
užsiregistruoti pas gydytojus E.sveikatoje. Pagyvenusiems 
žmonėms labai trūksta įgūdžių dirbant su kompiuteriu. 
Algirdas aktyviai įsijungė į draugijos veiklą ir taiso viską, 
ką tik reikia. 

Pirmininkė Danguolė Kuodienė bendradarbiauja su kito
mis mieste esančiomis neįgaliųjų organizacijomis, su visais 
palaiko šiltus ir gerus santykius. Mes visi iš to tik laimime. 

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga vykdo Lie
tuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 
administruojamą Sporto rėmimo fondo, baseino projektą 
žmonėms su judėjimo negalia. Veikla vyksta „Romantic“ 
viešbučio baseine. Du kartus per savaitę vyksta mankšta 
vandenyje, po to galima lepintis sūkurinėje vonioje ir ga
rinėje pirtyje. 

Palaikome gerus ir šiltus santykius su neįgaliųjų drau
gija „Ave Vita“. Kartu dalyvaujame ekskursijose. Aplankė
me ir Zarasus, ir Uteną, ir Anykščius, ir Plungę, ir Šiluvą. 
Džiaugiamės edukacinėmis programomis.

Birželį dalyvavome Cukriniu diabetu sergančiųjų sava
rankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose Radvi
liškyje. Mokymus organizavo Lietuvos diabeto asociacija 
ir Radviliškio diabeto klubas „Likimas“.

Rugsėjį sulaukėme ir savo likimo draugų iš Radviliškio 
diabeto klubo „Likimas“. Pasidalinome patirtimi, diskuta
vome rūpimais klausimais.

Rugpjūtį penkių narių komanda su pirmininke prieša
kyje dalyvavo neįgaliųjų sporto varžybose Pasvalyje, iš kur 
sugrįžome su taure ir su II vietos medaliu, kurį laimėjo Al
girdas už žvejybą sausumoje. 

Panevėžio diabeto draugijos 
„Viltis“ veikla

Panevėžio diabeto draugija „Viltis“ vienija daugiau kaip pusę šimto narių. 
Vieni jų aktyvūs, kiti pasyvesni, o treti išvis tik sąrašuose. Ir kai kurie 
visiškai ne dėl savo kaltės negali aktyviai dalyvauti draugijos veikloje. 
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Bendraujame ir su Panevėžio visuomenės sveikatos biuro 

specialistėmis. Klausėmės tokių paskaitų: „Traumų, suža

lojimų prevencija“, „Pirmoji pagalba esant širdies ir krau

jotakos sistemos sutrikimams“, „Oro tarša gyvenamojoje 

(namų) aplinkoje“, „Teisingas maisto produktų laikymas“.

Panevėžio miesto dailės galerijoje dalyvavome edu

kacijoje atviros psichiatrijos mėnesiui paminėti. Iš šamo

to lipdėme originalias angelo figūrėles. Jį lipdydami prisi

minėme įvairius su angelo motyvu susijusius vaizdinius, 

pasitelkėme visą savo fantaziją, sužinojome ir šamoto lip

dymo galimybes. Paskui raižymo būdu bei papildomomis 

Jonavos diabeto klubo „Ramunė“ nariai aktyviai leidžia 
vasarą – liepos 1ąją lankėsi Molėtų krašte. Čia apžiū

rėjo Lietuvos etnokosmologijos muziejų. Šalia Molėtų ob
servatorijos vaizdingoje Lenktinio ežero pakrantėje aplan
kė išlikusios senos etnografinės sodybos statinius. Labai 
įdomi ir šalia sodybos yra įrengta senovinė dangaus švie
sulių stebykla. 

Vasara – kelionių metas

iškiliomis detalėmis jį dekoravome. Po edukacijos darbas 
buvo išdegtas.

UAB „Ortopedijos projektai“ vadybininkė supažindino 
su ortopedinėmis priemonėmis, ortopedinių vidpadžių ir 
spec. avalynės produkcija. 

Mūsų nenuilstančios aktyvistės savanorės šaunuolės 
Bronė Zamkauskienė, Stasė Apvinienė ir Birutė Aleknie
nė yra visada šalia ir pasirengusios po užsiėmimų išvirti 
visiems kavos ar arbatos. Juk taip svarbu pabendrauti, pa
sidalinti, tiesiog išsišnekėti.  

Edita Žebelienė      

Kitas kelionės objektas – 36 m aukščio Mindūnų ap
žval gos bokštas – antras aukščiausias apžvalgos bokštas 
Lietuvoje. Nuo jo atsiveria kvapą užgniaužiantys vaizdai. 
Antano Truskausko medžioklės ir gamtos ekspozicija taip 
pat sužavėjo ne vieną. 

Po apsilankymo muziejuje keliautojų laukė gardi žu
vienė ir pokalbiai su draugais. 

Irena Jankauskienė  
Jonavos diabeto klubo „Ramunė“ pirmininkė

mes – etnokosmologijos muziejuje
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radviliškio diabeto klubas „Likimas“ suorganizavo švie
čiamąjį renginį „Cukrinis diabetas – liga ar gyvenimo 

būdas?“ Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Kalbėta įvairiomis temomis. Radviliškio diabeto klubo 
pirmininkė Aldona Januševičienė papasakojo apie Lietuvos 
diabeto asociaciją ir Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ 
veiklą. Tema „Cukrinis diabetas – liga ar gyvenimo būdas?“ 
kalbėjo Radviliškio „MediCA klinikos“ vidaus ligų gydytoja 
Elena Petraitienė. Cukrinio diabeto prevencijos būdus ap
tarė Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro visuo

Cukrinis diabetas – liga ar gyvenimo būdas?
menės sveikatos stiprinimo specialistė Ieva Vileikytė. Savo 
išgyvenimais ir patirtimi dalijosi mama Ilona Šukienė. Jos 
pranešimo tema „Susirgo vaikas: kaip susitaikyti su diagno
ze“. „Forever“ produkcijos atstovė Laura Urbonienė kalbėjo 
apie tai, kokius vitaminus ir maisto papildus reikėtų vartoti 
sergant cukriniu diabetu. 

Renginyje dalyvavo 27 klausytojai. Jie aktyviai dalyva
vo diskusijoje. Pranešėjai atsakė į visus kilusius klausimus. 
Renginys buvo informatyvus ir labai reikalingas. Jo metu 
buvo atliekami ir profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai. 

Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ informacija

Vilkaviškyje vyko savarankiško gyvenimo įgūdžių ug
dymo mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – 

komplikacijų prevencija“. Renginį padėjo organizuoti 
Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“. 

Mūsų bendrija organizavo Neįgaliųjų teisių gynimo 
švietimo renginį, kuris įvyko Ąžuolo progimnazijoje. 
Taip pat rugpjūčio pabaigoje įvyko bend rijos ataskaiti
nis susirinkimas, mokymo seminaras ir sporto varžybos.

Kazimieras Kukis 
Diabetikų bendrijos „Insula pirmininkas

Vilkaviškio diabetikų bendrijos 
„Insula“ veikla

diabeto mokymo seminaras

ataskaitinis susirinkimas
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diabeto klubas „Vita“ šiuo metu turi šimtą narių, per 

karantino laikotarpį atėjo penki nauji. Savo dar

bo pobūdžio: konsultuoti, padėti diabetu sergantiems 

žmonėms, nepakeitė, darbas nebuvo nutrūkęs ir per ka 

rantiną. 

Gydytoja L. Dudarienė sakė, jog suserga visi ir čia susi

daro darni grandinė: liga, pacientas ir gydytojas. Didžiau

sią dalį pasveikimo lemia ligonio veiksmai: maitinimasis, 

fizinis aktyvumas, būklės stebėjimas. Net skiriant vaistus, 

kurie visi turi šalutinių poveikių, yra svarstoma, kas svar

biau: ar ligą stabilizuoti, ar šalutinių poveikių gausa. Ypač 

tai pasakytina apie sergančiuosius diabetu. Tad labai glau

dus gydytojų ir ligonių bendravimas yra vienas iš sėkmingos 

ligos valdymo būdų. Kam, jei ne gydytojui privalu pasisa

kyti apie visus simptomus? Ne veltui gydytoja L. Dudarie

nė pirmą kartą išgirdusiam diagnozę „cukrinis diabetas“ 

skiria net valandą laiko pabendrauti.

Kardiologai ir endokrinologai ypač glaudžiai susiję, 

kai kalbama apie diabeto valdymą. Jeigu sveikam žmogui 

būdingi infarkto ar insulto simptomai daugiau ar mažiau 

žinomi, tai diabetu sergantieji jų nejaučia. Suklusti verta 

tada, kai jaučiamas bendras silpnumas ir dusinimas einant. 

Jokių kitų simptomų nepastebima.

Tiek sveikiesiems, tiek sergantiesiems yra svarbu tikrin

tis cholesterolį bei gliukozės kiekį kraujyje, nes jos padi

dėjimas  – vienas pavojingiausių širdies ir kraujagyslių ligų 

rizikos veiksnių. Diabetu sergantys asmenys privalo bent 

tris kartus per dieną išsitirti gliukozės kiekį kraujyje: ryte, 

pora valandų po valgio ir vakare. Gydytoja perspėjo, kad 

nereikėtų vakarais labai „nusimušti“ gliukozės kiekio. Jo 

gali būti iki 10 mmol/l.

Susitikime buvo pristatytas ir naujas trečio pasirinkimo 

vaistas, kuris pakeičia insuliną ir yra patogus naudoti, nes 

jo reikia leistis tik kartą per savaitę. Poveikis yra geras dėl 

to, kad sumažinama širdies ligų tikimybė, mažėja svoris. 

Šalutinis poveikis – pykinimas. Šį vaistą galima skirti tik 

tada, jei sergantysis ligai valdyti naudojo tik tabletes. Seniai 

su liga gyvenantiems žmonėms jis nebetinka...

R. Ciplienei pavyko išgydyti ne vieno diabetu sergan

čio žmogaus opas kojose. Sveikatos specialistė papasa

kojo, kokių daroma klaidų prižiūrint diabetines galūnes. 

Pagrindinis dalykas, kurį turi daryti pacientai, – plauti ir 

prižiūrėti savo odą. Būtina pastebėti net mažiausią kojų 

jautrumo pakitimą. Diabetu sergantys asmenys nejaučia 

skausmo, tad ir žaizdų atsiranda greičiau, o dėl didelio 

gliukozės kiekio jos gyja daug sunkiau.

Žmonės yra skatinami rūpintis savimi ne vien dėl sa

vęs, bet ir dėl savo artimųjų, kuriems jie rūpi. Tad renkan

tis sveikesnį gyvenimo būdą – padedama ir sau, ir aplin 

kiniams.

Po renginio viešnias iš Biržų klubo pirmininkė A. Do

bilienė pakvietė apsilankyti 52 metus diabetu sergančio 

klubo nario sodyboje, šio vyriškio gebėjimas susigyven

ti su liga – akivaizdus įrodymas, kad diabetas – nebūtinai 

mirties nuosprendis.

Parengta pagal  

Almos Bajalienės straipsnį  

laikraštyje „Auksinė varpa“

Mano širdis, tavo širdis!

Kasmet paskutinį rugsėjo sekmadienį minima Pasaulinė širdies diena. 
Ja siekiama atkreipti dėmesį į rizikos veiksnius, sukeliančius širdies ligas, 
paskatinti sveiką gyvenseną. Pasaulinės širdies federacijos paskelbtas 
šių metų šūkis – „Mano širdis, tavo širdis!“ Šią dieną paminėjo ir 
Pakruojo rajono diabeto klubas „Vita“. Renginyje dalyvavo savivaldybės 
tarybos ir sveikatos bendruomenės pirmininkas Robertas Ašmanavičius, 
gydytoja endokrinologė Lidija Dudarienė iš Biržų bei „tvarsčių karaliene“ 
tituluojama Reda Ciplienė.
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ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2021 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1279  

„Dėl 2021 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo  

2021 m. spalio 22 d. Nr. V2384 
Vilnius

Vadovaudamasis Kompensuojamųjų vaistinių preparatų 
ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvar
kos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V267 
„Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos 
pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, 
Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos 
tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir 

kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos 
antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u  2021 m. kompensuojamųjų medici
nos pagalbos priemonių kainyną, patvirtintą Lietuvos Res
publikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 1 d. 
įsakymu Nr. V1279 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų me
dicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“, ir jį pa
pildau 106.1 grupe: 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. spalio 
25 d. 

Sveikatos apsaugos ministras             Arūnas Dulkys

„106.1 Diagnostinės juostelės gliukozės 
kiekiui kraujyje nustatyti, skirtos 
aparatams, turintiems balso pra
nešimo funkciją (kalibruojamos)

SensoCard Test 
Strips 25 vnt. 
(77 Elektronika 
Muszeripari Kft.)

pak. 11,73 0,68 1,85 3,03 6,55 9003094

106.1 Diagnostinės juostelės gliukozės 
kiekiui kraujyje nustatyti, skirtos 
aparatams, turintiems balso pra
nešimo funkciją (kalibruojamos)

Senso Lite Nova 
Test Strips 25 vnt. 
(77  Elekt ronika 
Muszeripari Kft.)

pak. 11,73 2,58 3,75 4,93 8,45 9003093“

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka,
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,

Ir atminty gyvi išlieka...

Nuoširdžiai užjaučiame  
Joniškio rajono diabetu sergančiųjų  klubo „ Viltis“ pirmininkę  

ALDONĄ GOŠTAUTIENĘ,  
mirus mylimam vyrui. Liūdime drauge. 

Lietuvos diabeto asociacija
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Vyr. redaktorė Vida Augustinienė

Lietuvos diabeto asociacija

Sv
ei

ki
na

m
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Mielos Jubiliatės! 
Laimingi tie, kurie moka tikėti, kad gražiausios 
dienos ateityje. Tad tegu ateinantys metai Jums 
būna saulėti, džiaugsmingi ir prasmingi.

Regina Underytė – 80
Laima Bernadickienė – 70 
Aldona Lieškūnienė – 65 
Laima Kaulakienė – 65
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Spausdino AB „Spauda“, Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius.

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,  

2022 metams – 4,08 Eur. 

Pre nu merata 2022 metams bus   
priimama nuo š. m. gruodžio mėn. 1 d. 

iki 2022 m. sausio 28 d. 

Nepamirškite 
užsiprenumeruoti

Diabeto
žurnalo  
2022  

metams!

Virginija Bulikaitė – 50
Gintarė Siniakovienė – 35


