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Kodėl reikia keisti sveikatos priežiūros sistemą? 
Lietuvoje yra daug gerų sveikatos priežiūros specialistų.
Labai anksti susergame  keliomis ligomis.
Todėl reikia keisti sveikatos priežiūros sistemą.

Sveikatos priežiūros 
įstaigų pertvarka.   
Dėmesys diabetui

Sveikatos priežiūros paslaugos turi būti kokybiškos. 

Todėl ruošiama pertvarka.

Pertvarkai pritarė Vyriausybė.

Pertvarka bus įgyvendinta 2023–2027 metais.

Tada gausime ES paramą.

Pasakoja sveikatos apsaugos viceministrė 

Danguolė Jankauskienė

Parengta  
lengvai suprantama  

lietuvių kalba

Pagal Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo  
2022 metais konkurso nuostatų 8.7 papunktį, privalome ne mažiau nei 
40 procentų Lietuvos diabeto asociacijos leidžiamo periodinio leidinio 
„Diabetas“ informacijos parengti lengvai suprantama lietuvių kalba.

Pateikiame lengvai suprantama lietuvių kalba  
spausdintą informaciją žurnale „Diabetas“ Nr.1.113. 

Lauksime atsiliepimų. 
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Keisti taip, kad žmonės laiku gautų kokybiškas paslaugas.
Laisvai naudotis gydytojų konsultacijomis.
Neužleisti ligos kontrolės.
Daugiau gydytis namuose.
Gydytis namuose nesunkias ligos formas.
Pacientai naudosis pavėžėjimo paslaugomis. 

Ar tai bus patogu sergantiesiems diabetu?
Taip. Bus daugiau ambulatorinių paslaugų.  
Gydytojo komandoje atsiras daugiau specialistų.
Pacientui bus skiriama daugiau laiko konsultacijoms.
Daugiau dėmesio bus skiriama ligos stebėsenai ir ligos kontrolei.
Diabetą galima sėkmingai valdyti ambulatoriškai.
Svarbi slauga namuose, dienos centrai.
Dienos centrai seniems ir neįgaliesiems.
Nemokamos pavėžėjimo paslaugos. 

Kaip bus siekiama kokybės?
Išplėsti dienos stacionarų, chirurgijos paslaugų kiekį.
Gauti skubią pagalbą greičiau nei per 1 valandą.
Patekti pas specialistą greičiau nei per 30 dienų.

Sunkumai siekiant kokybės?
Mažinti stacionarinę ir didinti ambulatorinę sveikatos priežiūrą.
Gydytojai ir slaugytojai dirbs komandomis, ne kiekvienas atskirai.
Reikės daugiau jaunų gydytojų.

Dabar visas dėmesys – COVID-19 pandemijos valdymui. 
Kokybiškos paslaugos ilgina pacientų gyvenimą.
ES investicijos padės gerinti sveikatos priežiūrą.

Ką palinkėtumėt mūsų leidinio skaitytojams?
Nenuleisti rankų.
Mokslas, medicina nestovi vietoje.
Visada turėti vilties.
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Liaudies patarlė sako: mušasi kaip žuvis į ledą.

Daužosi ir niekaip negali prasimušti.

Taip atrodo mūsų pastangos. 

Vis prašome geresnių sąlygų diabetu sergantiems žmonėms.

Mums reikia daugiau savikontrolės priemonių.

Reikia daugiau diagnostinių juostelių.

Daugiau diagnostinių juostelių I ir II tipo diabetu sergantiesiems.

Reikia kompensuoti nuolatinio gliukozės matavimo sistemas.

Matavimo sistemos yra jutikliai.

Kompensuojama tik insulino pompų nuoma.

Nuomojama tik I tipo diabetu sergantiemsiems.

Nuoma kompensuojama nuo šių metų II ketvirčio.

Be savikontrolės priemonių insulino pompos nepadės.

Sergantieji II tipo diabetu paliekami likimo valiai.

Brangūs skai ty to jai!

Parengta  
lengvai suprantama  

lietuvių kalba
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Jiems nekompensuojamos  insulino leidimo adatos.

Kompensuojama tik vienkartiniai insulino leidimo švirkštai.

Šiais švirkštais niekas nesinaudoja.

Kodėl nesinaudoja? 

Yra geresnių, labiau pritaikytų švirkštų.

Diabeto kontrolės priemonėms lėšų trūksta.

Dėl jų nuolat kreipiamės į Sveikatos apsaugos ministeriją.

Sezoninė gripo vakcina yra mokama.

Nuo pneumokokinės infekcijos nemokamai skiepijami ne visi II tipo 

CD sergantieji.      

Nemokamai skiepijami vyresni kaip 65 metų amžiaus.

Šio amžiaus pacientai papildomai turi sirgti kita lėtine liga.

Dėl per didelės gliukozės ligonis lengvai užsikrečia infekcinėmis ligomis.

Lengvai užsikrečia ir suserga pneumokokine pneumonija.

Skiepai gelbėtų nuo mirties ir ligoninės.

Mūsų siūlymai neišgirsti.

Nėra garantijų, kad bus apgintos pacientų teisės.

Pacientų teisės į sveikatos priežiūros įstaigose patirtą žalą.

Patirtos žalos nustatymo komisija beveik nesikeičia. 

Mušamės į ledą.

Mušamės kaip žuvys.

Daužomės ir niekaip negalim prasimušti. 

Su geriausiais linkėjimais,

Vi da Au gus ti nie nė
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Trijų dienų septynių „taškų“ 
matavimas. Praktiniai patarimai

Ernest Ašemberg, VU MF farmacijos centras

Anastasija Kamarauskaitė, vaistininkė

Antanas Norkus, LSMU EI

Jūratė Pečeliūnienė,  
VU MF, KMI, vidaus ligų, šeimos 
medicinos ir onkologijos klinika; 
VU MF, BMI farmacijos centras  

Pasirinkite tris dienas iš eilės.

Matavimo dažnis yra individualus.

Jis aptariamas su savo gydytoju.

Pirmas matavimas arba „taškas“ daromas ryte 

nevalgius.

Antras – praėjus 2 val. nuo pusryčių pradžios.

Trečias – prieš pietus.

Ketvirtas – 2 val. nuo pietų pradžios.

Penktas – prieš vakarienę.

Šeštas – 2 val. nuo vakarienės pradžios.

Septintas – einant miegoti. 

Taip kartojama tris pasirinktas dienas iš eilės. 

Naudotis naujais gliukozės matavimo aparatėliais.

Matavimo rodiklius užsirašykite (žr. lentelę).  

Parengta  
lengvai suprantama  

lietuvių kalba



6

Atmintinė pacientui

1.  Tikrinkite tyrimo juostelių galiojimo laiką. 

2.  Nenaudoti pasibaigus jų galiojimo laikui.

3.  Nepanaudotas tyrimo juosteles laikykite indelyje su dangteliu.

4.  Išėmę tyrimo juostelę gerai uždarykite indelio dangtelį.

5.  Tyrimo juostelę naudokite iš karto.

6.  Tyrimo juostelę įkiškite į matuoklį, tada lieskite kraujo lašą. 

7.  Tyrimo juosteles laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

8.  Naudokite tik matuokliui skirtas baterijas.

9.  Visada turėkite atsarginę naują bateriją.

Pusryčiai Pietūs Vakarienė
Pasitarkite su gydytoju  
ar slaugytoju, kaip dažnai  
matuoti glikemiją, nes tai 
yra individualu.
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Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

* Atminkite, kad 2 val. po valgio reiškia 2 valandas nuo valgio pradžios.
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Išmanieji gliukozės kiekio kraujyje matuokliai labai tikslūs.

Rezultatai matomi matuoklio ekrane.

Reikia įprasti šiais matuokliais naudotis.

Glikemijos savikontrolė yra jūsų gyvenimo dalis.

Konsultuokitės su specialistais. 

Naudingos nuorodos:

•  Šis tyrimas tęsiamas Vilniaus mieste.

•  Dėl konsultacijos kreipkitės į „Eurovaistinę“ (Pergalės g. 42, Vilnius).

•  Apie privalomąją glikemijos savikontrolę rasite knygoje „Aš ir mano diabetas“. 

•  Knyga parduodama visuose fiziniuose  ir internetiniuose knygynuose.

Parengta pagal knygą „Aš ir mano diabetas“

Pernai Jonavos diabeto klubo „Ramunė“ nariai bendravo.

Per Jonines humoro grupė „Gliukozė“ aplankė senelių namus Rukloje. 

Seneliams parodėme nuotaikingą programą.

Dainavome liaudies dainas, vaidinome.

Dainos ir šokiai trumpam leido negalvoti apie ligas.

Klubo narė Zita Pameditienė jau antrus metus organizuoja ekskursijas. 

Šiemet aplankėme Molėtų etnokosmologijos muziejų.

Humoras – 
vaistas nuo ligų Parengta  

lengvai suprantama  
lietuvių kalba
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Aplankėme  dangaus šviesulių stebyklą.

Iš apžvalgos bokšto gėrėjomės Mindūnų gamtovaizdžiu.

Aplankėme A. Truskausko medžioklės ir ežerų žvejybos muziejų. 

Ponia Irena supažindino su prieskoninėmis žolelėmis.

Kėdainiuose kartu su gide vaikščiojome senomis žydų gatvelėmis.

Sužinojome apie jų gyvenimą Kėdainių mieste.

Pakeliui nuvykome į Pelėdnagius.

Edukacijos vadovė aprodė Pelėdnagius.

Pelėdnagiuose gražiai sutvarkyta aplinka.

Pelėdnagius puošia medinės pelėdų skulptūros. 

Lapkričio 11 d. Pasaulinę diabeto diena.

Humoro grupė suvaidino adventui skirtą miniatiūrą. 

Jonavos eglučių miestelyje sužibo ir mūsų klubo eglutė.

Užbaigėme šiuos metus ekskursija į Pakruojo šviesų festivalį. 

2019 metais humoro grupė „Gliukozė“ turėjo pasirodyti respublikinėje humoro 

šventėje „Juokis“. 

Dėl pandemijos šventė neįvyko.

Šiemet gegužės 1 dieną vyksime į Prienus.

Pasirodymui Prienuose kuriame naują programą.

Su nauja programa mielai nuvyktume į kitų rajonų klubus. 

Angelė Bortkevičienė 

Jonavos rajono diabeto  

klubo „Ramunė“ tarybos narė,

Humoro grupės „Gliukozės“ vadovė 


