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Sakykite, dėl kokių priežasčių reikia keisti esamą svei-

katos priežiūros sistemą? Kuo remiatės? 

Palyginus Lietuvą su kitomis ES šalimis, turime iš tiesų 

daug sveikatos priežiūros įstaigų ir gerai paruoštus sveika-

tos priežiūros specialistus. Tačiau liūdna žinia ta, kad mūsų 

gyventojų mirtingumas gerokai viršija ES vidurkį, vidutinė 

gyvenimo ir ypač sveiko gyvenimo trukmė – kur kas trum-

pesnė nei kitose ES valstybėse, labai anksti tampame poli-

ligoti (sergama keliomis ir daugiau ligų) – tai pagrindiniai 

veiksniai, rodantys, kad turime koreguoti procesus ir kai 

kurias sveikatos priežiūros paslaugas, jų struktūrą, teikimo 

būdus, medikų darbo krūvius ir kt. Šalia to, pokyčius ska-

tina valstybės demografinė padėtis – gimsta mažiau vaikų 

ir greitai auga pagyvenusių žmonių procentas. Tai palie-

čia beveik visas pažangias valstybes, todėl dauguma jų jau 

prieš kelis dešimtmečius pasirinko įgyvendinti struktūrines 

reformas, kurios neišvengiamos senėjant gyventojams ir vys-

tantis sveikatos technologijoms. Galiausiai, kad pokyčiai 

reikalingi pasisako ir patys gyventojai: 2021 m. „Spinter“ 

atliktoje apklausoje net 87 proc. gyventojų pasisakė, kad 

sutiktų pavažiuoti toliau, kad gautų geros kokybės sveika-

tos priežiūros paslaugas. Taip pat girdime, skaitome per-

degusių medikų istorijas, kurias COVID-19 pandemija tik 

išryškino. Taigi, kokiu pjūviu bežiūrėsi – paciento ar me-

diko, – turime daug ribinių problemų, kurių sprendimo 

atidėti negalime. 

Sveikatos priežiūros  
įstaigų tinklo pertvarkoje –  
dėmesys diabetui

„Geresnė gyventojų sveikata ir kokybiškos sveikatos priežiūros 
paslaugos“ – dėl šio tikslo bus įgyvendinama sveikatos 
priežiūros įstaigų tinklo pertvarka, kuriai šių metų sausį pritarė 
Vyriausybė. Šiuo metu vyksta planavimo darbai, diskusijos 
su socialiniais partneriais, o pačią pertvarką planuojama 
įgyvendinti per 2023–2027 metus, kai prasidės ES struktūrinių 
fondų paramos programa. Kodėl reikalinga ši pertvarka ir 
kaip ji palies sergančiuosius diabetu, kalbiname sveikatos 
apsaugos viceministrę Danguolę Jankauskienę. 

Sveikatos apsaugos viceministrė  
Danguolė Jankauskienė



2

Kaip ir valdant diabetą – negali užleisti ligos kontrolės 

ar ignoruoti akivaizdžių simptomų, taip ir visoje sistemoje 

privalome visi kartu spręsti įsisenėjusias sistemines prob-

lemas. Kitaip – blogai. Jau dabar žinome, kad jei nieko ne-

keisime, po dešimtmečio, kai dabartinė medikų karta re-

gio nuose išeis į pensiją, nebus kam užpildyti 70 proc. visų 

darbo vietų gydymo įstaigose. 

Lietuvoje sveikatos priežiūra yra pernelyg sutelkta ligoni-

nėse, nors 80 proc. sveikatos problemų galima išspręsti am-

bulatorinėje grandyje (tiek pirminėje, tiek pas specialistus), 

kurios stiprinimui ir bus skiriama daug dėmesio. Tam bus 

pasitelkti vadybos sprendimai ir naujovės bei perskirstomi 

žmogiškieji ištekliai: plečiama šeimos gydytojo komanda, 

kuriami pacientų keliai greitesniam patekimui pas reikiamą 

mediką, atsiras „vieno langelio“ principas, bus suformuotas 

bazinis paslaugų paketas toms pagrindinėms ir nesunkioms 

sveikatos būklėms spręsti, kurias galima įveikti savivaldos 

lygmeniu ir arčiau namų, o kompleksinio gydymo reika-

laujančios būklės būtų gydomos kompetencijos centruose 

regionuose, kurie dabar yra užimti ir užkišti būtent dėl tų 

nesunkių būklių gydymo. Patogesniam pacientų judėjimui 

tarp įstaigų bus plėtojamos pavėžėjimo galimybės. 

Kokie tie pokyčiai? Kaip juos pajaus sergantys diabe-
tu žmonės? 

Esminiai pokyčiai yra susiję su sveikatos paslaugų išplė-

timu ambulatorinėje grandyje – sukuriama integruota (svei-

katos ir socialinio sektoriaus) ilgalaikė sveikatos priežiūra 

vyresnio amžiaus ir neįgaliems asmenims savivaldybėse. 

Viena iš pertvarkos priemonių – didinti ambulatorinių pas-

laugų prieinamumą. Mažesniuose  rajonuose ir miestuose 

tai bus įgyvendinama per gydymo įstaigų bendradarbiavi-

mą, sujungiant jų turimus išteklius struktūriškai arba funk-

ciniu būdu. Atvejo vadybininkas bus tas žmogus, kuris pa-

dės pacientui naviguotis pačioje sveikatos sistemoje ir tarp 

įvairių sveikatos sistemos grandžių. Tai padės gyventojams 

greičiau gauti reikiamas paslaugas „neieškant pažįstamų“. 

Taip pat atsiras daugiau reikalingų specialistų, pavyzdžiui, 

psichologo, socialinio darbuotojo ir kt. pagalba. Išplėtus 

šeimos gydytojo komandą, daugiau atsakomybių perduo-

dant komandos nariams (slaugytojams, slaugytojų padė-

jėjams, socialiniams darbuotojams, sveikos gyvensenos 

specialistams, kineziterapeutams, įvedama atvejo vadybos 

funkcija), į paciento klausimus bus geriau įsigilinama, ski-

riama daugiau laiko konsultacijai. Kitas svarbus dalykas yra 

žmonių įtraukimas į prevencijos programas, dar daugiau 

dėmesio skiriant paciento ligos stebėjimui: dažniau peržiū-

rima jo ligos istorija, apsilankymai, tyrimų rodikliai, ilgesnį 

laiką neatvykus – susisiekiama su pacientu, pasidomima 

juo, paskatinama atvykti pasitikrinti sveikatą. Šiuo atžvilgiu 

tai svarbu diabetu sergantiems pacientams, kad kiekvieno 

apsilankymo metu būtų skiriamas maksimalus  šeimos gy-

dytojo komandos dėmesys ir, žinoma, pėdų apžiūra, kuri 

yra labai svarbi siekiant išvengti diabeto komplikacijų. 

Tam kuriami paciento kelių al go  rit  mai dažniausiai pasi-

taikančioms ligoms, tarp jų ir diabetui, kurių visi sistemos 

dalyviai turės laikytis. Galiausiai ambulatorinių paslaugų 

išplėtimas yra itin reikšmingas diabetui valdyti – diabetas 

gali būti sėkmingai valdomas ambulatorinėmis sąlygomis.

Lietuvoje sergantieji diabetu sudaro antrą didžiausią 

pacientų grupę, kuri, kaip rodo tyrimai, gali pasiekti daug 

geresnių ligos valdymo rezultatų. Net 18 proc. išvengiamų 

hospitalizacijų yra dėl diabeto ir jo sukeltų komplikacijų. 

Tai reiškia, kad 18 proc. pacientų galėtų išvengti guldymo 

į ligoninę, o jų sveikatos problemas galėtų išspręsti šeimos 

gydytojai ar specialistai ambulatorinėje grandyje (pirminės 

sveikatos paslaugos: šeimos gydytojas, gydytojų specialistų 

(endokrinologo, kardiologo ir kt.) konsultacijos). Pertvarka 

apims ir socialines paslaugas – tai slauga namuose, dienos 

cent  rai seniems ir neįgaliems žmonėms, slaugos ir globos 

sta  cio  narų integracija, kad žmogui nereikėtų pasiklysti 

abiejose (sveikatos ir socialinėje) sistemose. Dar viena jų – 

pavėžėjimo paslaugos, kurios bus išvystytos ir finansuoja-

mos ES struktūrinių fondų perspektyvoje iš biudžeto lėšų. 

Pristatydami pertvarką akcentuojate kokybę. Kaip ją 
pamatuosite?  

Esame išsikėlę pamatuojamus tikslus, kuriuos pasiekus 

sveikatos priežiūros paslaugos pagerės. Planuojama, kad 

įgyvendinti sprendimai per trejus metus padės sumažinti 

išvengiamo mirtingumo atvejų iki 25 proc., 30 proc. išaugs 

dienos stacionaro paslaugų skaičius (pvz., onkohematolo-

gijos, terapijos, vaikų ligų, alerginių ligų ir kt.), 20 proc. iš-

augs dienos chirurgijos paslaugų apimtis. Vienas iš keliamų 

tikslų – galimybė patekti pas specialistus greičiau nei per 

30 d., gauti skubią pagalbą – ne ilgiau nei per 1 valandą 

bet kurioje Lietuvos teritorijoje. Daug dėmesio bus skiriama 

regionų konkurencingumui didinti ir sveikatos priežiūros 
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Vi da Au gus ti nie nė

Liaudies patarlė sako: mušasi kaip žuvis į ledą, 
niekaip negali prasimušti. Ji labai gerai atspindi mūsų 
pastangas, kai kasmet siūlome ir siekiame sudaryti 
geresnes sąlygas diabetu sergantiems žmonėms gauti 
daugiau savikontrolės priemonių – didinti diagnosti
nių juostelių skaičių visiems: tiek I tipo, tiek II tipo dia
be tu sergantiesiems, kompensuoti nuolatinio gliuko
zės matavimo sistemas – jutiklius. Atsakymų nėra, tik 
sužinome, kad pavienių žmonių ar neaiškių grupelių 
iniciatyva patvirtinta kompensuojama insulino pompų 
nuoma visiems I tipo diabetu sergantiems žmonėms. 
Nuo 2022 m. II ketvirčio. Be savikontrolės priemonių 
insulino pompos nepagerins ligos valdymo kokybės. 
Ta privilegija pasinaudos tik nedidelė dalis žmonių, o 
visi kiti, ypač II tipo diabetu sergantieji, vėl paliekami 
likimo valiai. Nėra kompensuojamos net insulino lei
dimo adatos. Užtai kompensuojamų priemonių sąraše 
puikuojasi vienkartiniai insulino leidimo švirkštai, ku
riais jau daugybę metų nesinaudojama, nes insulinas 
švirkščiamas modernesniais švirkštais. Kai svarstoma, 
ką įrašyti iš rezervinio vaistų ir medicinos pagalbos 
priemonių sąrašo į kompensuojamųjų sąrašą, vis dia
be to kontrolės priemonėms lėšų trūksta. 

Jau keletą metų kreipiamės į Sveikatos apsaugos 
ministeriją, nes Lietuvoje diabetu sergantiems žmo

nėms nėra užtikrinami skiepai, kuriuos COVID19 pan
demijos laikotarpiu rekomenduoja Pasaulio sveikatos 
organizacija. Diabetu sergantys žmonės nėra nemoka
mai skiepijami sezonine gripo vakcina. II tipo diabe
tu sergantiesiems taikomas net dvejopas apribojimas 
skiepyti pneumokokine konjuguota vakcina valstybės 
lėšomis – žmogus turi būti vyresnis nei 65 metų am
žiaus ir papildomai sirgti kita lėtine liga. O cukrinis dia
be tas dėl hiperglikemijos yra vienas iš reikšmingiausių 
rizikos veiksnių sirgti infekcinėmis ligomis, taip pat ir 
pneumokokine pneumonija. Hospitalizacijos ir mirčių 
nuo šios ligos būtų galima išvengti skiepijant žmones. 
Mūsų siūlymai vis lieka neišgirsti.

Taip pat nesame garantuoti, kad tinkamai atsto
vaujamos įvairiomis ligomis sergančių žmonių teisės 
į sveikatos priežiūros įstaigose patirtą žalą. Pacientų 
sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija, suda
ryta dar ankstesnės Vyriausybės, atrodo kaip uždara 
kasta, tuo įsitikinau būdama darbo grupės nare. Visa 
tai įvardijame blogiu.

Su geriausiais linkėjimais,

Brangūs skai ty to jai!



4

specialistų pritraukimui į juos – tikimasi, kad regionuose 

specialistų padaugės trečdaliu. Po pokyčio tikimasi geres-

nės kokybės ir prieinamesnių sveikatos priežiūros paslau-

gų kiekvienam Lietuvos gyventojui. Šiai pertvarkai, įskai-

tant abi plėtros programas – tiek sveikatos stiprinimo, tiek 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo – 

planuojama skirti apie 800 mln. eurų valstybės biudžeto 

ir Europos Sąjungos lėšų. 

Su kokiais sunkumais susiduriate pradėję šiuos poky-
čius? Kaip ketinate juos įveikti? 

Kaip ir visos naujovės, žmonėms kelia daug abejonių ir 

klausimų: ar tai pasiteisins, ar nebus blogiau, kaip tai palies 

mane? Tą suprantame. Todėl norime patikinti, pirmiausia, 

pacientus, kad įgyvendinus numatytus pokyčius atsiras ge-

resnių galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugas vi-

soms amžiaus grupėms, įvairių situacijų pacientams jiems 

priimtiniausiu keliu. Neketiname uždarinėti ligoninių, bet 

prašome perorientuoti dalį teikiamų savo skyriuose paslau-

gų mažinant stacionarinę ir stipriai didinant ambulatorinę 

sveikatos priežiūrą, slaugą, ilgalaikę priežiūrą. Nerimo kyla 

ir medikų bendruomenei, ypač regionuose, pavyzdžiui, ar 

„išliks mano darbo vieta, kokios bus mano atsakomybės 

perėjus dirbti, sakykime, į dienos stacionarą?“ Norime pa-

tikinti, kad nei gydytojai, nei slaugytojai nebus atleidinė-

jami, nes jų ir taip visur trūksta. Tiesiog bus daugiau dir-

bama komandose, persiskirstytos funkcijos, kai pacientui 

daugiau padės ir kiti darbuotojai, ne tik gydytojai. Vienas 

didesnių iššūkių – jaunų medikų pritraukimas į regionus. 

Būtent jauni gydytojai yra varomoji jėga, atnešanti iki pa-

ciento naujoves, bei vyresnių medikų žinių atnaujinimas 

diabeto valdyme. Kiekviena naujovė – tai mažiau dūrių, 

mažiau komplikacijų, daugiau visaverčio gyvenimo, ar tai 

būtų insulino pompa, ar jutiklis, ar naujas tyrimas. Akty-

viai dirbame, kad kuo daugiau jaunų medikų norėtų savo 

žinias ir patirtį skirti regionų gyventojams. Tik akivaizdu, 

kad jauni medikai nevažiuos ten, kur tų pokyčių bijoma, 

kur jie yra nelaukiami ar bus įsprausti į senus darbo orga-

nizavimo ir organizacinės kultūros rėmus. Atėjo laikas, kai 

jauni žmonės ima vertinti ir tai. Vertę įgauna ir kiti mažesnių 

miestų privalumai: gyvenimo kokybė be skubėjimo, lauki-

mo spūstyse ir lakstymo per kelis darbus, ramesnė aplin-

ka bei socialinės garantijos. Todėl mums tikrai nepadeda 

svarbius postus prarasti bijančių politikų ar gydymo įstaigų 

vadovų nekorektiškos taktikos, pavyzdžiui, iš žmonių bai-

mių suplakti dezinformacinį kokteilį ir iš tiesų naudingus ir 

pasaulyje taikomus pokyčius pateikti kaip beviltiškus. Tada 

norisi paklausti tų žmonėms dirbti prisiekusių pareigūnų: ar 

jums rūpi gyventojas, ar jūsų postas? Arba kai mums meta 

gniūžtę: „tai pateikite viską aiškiai, išdėstykite“. Ir teikiame, 

ir aiškiname, ir kalbame, tačiau šie pokyčiai tokie daugia-

sluoksniai, kad, deja, visko paprastai nepaaiškinsi. O kaip 

ketiname įveikti? Sakyti žmonėms tiesą tokią, kokia ji yra, 

diegti patikrintus vadybos sprendimus, remtis faktais, mūsų 

gyventojų sveikatos rodiklių analizėmis bei sveiku protu. 

Patikėkite, tai tikrai nelengvas ir emociškai sunkus darbas. 

Ką atsakote abejojantiems, ar ši pertvarka vykdoma 
laiku? Juk pastaruoju metu visų dėmesys nukreiptas į 
 COVID-19 pandemijos valdymą? 

Pagal visas indikacijas Lietuva vėluoja daryti šiuos po-

kyčius. Gyvenimas keičiasi, ir dažnai nepriklausomai nuo 

mūsų. COVID-19 pandemija tai parodė ir išryškino sveika-

tos priežiūros sistemos problemas, kurių nespręsdami, kas-

dien situaciją tik bloginsime. Nusipelnome gyventi ilgiau, 

ilgiau išlikti darbingi, aktyvūs. Tai galime pasiekti per ko-

kybiškas sveikatos paslaugas, gydytojo ir paciento bendrą 

darbą. Juolab šie pokyčiai sutampa su nauju ES investici-

jų laikotarpiu, tad šiam tikslui panaudojant ES investicijas 

bus galima  žymiai greičiau ir efektyviau patobulinti svei-

katos priežiūros paslaugų gyventojams kokybę bei priei-

namumą. Norime patikinti visus pacientus, kad sveikatos 

priežiūros paslaugos bus nenutrūkstamos ir tada, kai jos 

bus tobulinamos. 

Ko palinkėtumėte mūsų leidinio skaitytojams?

Palinkėsiu nenuleisti rankų, neplakti savęs už likimo „pa-

dovanotą“ iššūkį – ligą, kad ir kokie momentai beužkluptų. 

Mokslas kasdien žengia į priekį – turime dia beto diagnos-

tikos ir kontrolės priemones, jau turime insulino pompas, 

prieinamas visų amžiaus grupių pacien tams, 2021 m. Santa-

ros klinikose atlikta kasos salelių transplantacijos procedūra 

pacientui, sergančiam cukriniu diabetu ir gyvenančiam su 

transplantuotu inkstu. Tai tik keletas naujovių, bet viskas vys-

tosi. Padarykime viską, kas įmanoma, kad liga būtų draugiš-

kesnė. Būkite apsupti mylinčių, suprantančių, pozityvių žmo-

nių bei neperdegusių, smalsių ir geriausiai galinčių padėti  

medikų.  
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neišnaudota galimybė visiems cukriniu diabetu sergantiems pacientams? 

Tyrimais įrodyta, kad ilgalaikė, struktūrizuota sisteminė 
glikemijos kontrolė sumažina komplikacijų išsivystymo 

riziką, sergant tiek I, tiek II tipo cukriniu diabetu, o geresnė 
diabeto kontrolė siejama su geresne komplikacijų prevencija. 

Nuoseklios, struktūrizuotos, privalomos glikemijos savi-
kontrolės (NSPGS) tyrimas Lietuvoje prasidėjo 2018 metais. 
Jis buvo atliekamas aštuoniuose miestuose ir miesteliuose. 
Praktiniai tyrimo duomenys rodo, kad pacientai NSPGS iš 
viso neatlieka arba atlieka padrikai, nestruktūrizuotai. Visa tai 
lemia niekinius interpretavimo rezultatus ir neigiamą ekono-
minį ligos savikontrolės aspektą (pvz., glikemijai skirtų matuo-
ti juostelių perviršį), o žvelgiant į gydymo rezultatą – spragą 
kontroliuojant ir racionaliai naudojant medikamentus nuo 
cukrinio diabeto. NSPGS neatlikimo arba nestruktūrizuo-
to atlikimo priežastys įvairios: pacientų praktinių žinių apie 
NSPGS ir taisyklingos atlikimo technikos trūkumas, psicho-
loginės kliūtys ar net motyvacijos stoka. 

Siekiant užtikrinti NSPGS atlikimo tikslumą ir motyvaciją, 
būtina padėti pacientui išspręsti kylančius sunkumus – įveikti 
psichologines kliūtis, susijusias su gliukozės matavimo dis-
komfortu, apmokyti pacientą atlikti struktūrizuotą savikont-
rolę savarankiškai, jį motyvuoti savikontrolei ir atitinkamai 
gyvenimo būdo korekcijai, taip pat gerinti paciento suprati-
mą apie ligą, mokyti ją valdyti. Šiuos uždavinius vykdo pa-
ciento priežiūros tarpdisciplininė komanda, kurios pagrindą 
dažniausiai sudaro gydytojas endokrinologas, šeimos gydy-
tojas, slaugytojas diabetologas. Tačiau tarpdisciplininė ko-
manda ne visada būna statiška. 

Užsienio tyrimų duomenimis, vaistinėje dirbančio vaisti-
ninko įtraukimas į tarpdisciplininę cukriniu diabetu sergančių 
pacientų priežiūros komandą ir jo teikiamos konsultacijos, 

Vaistininko vaidmuo  
tarpdisciplininėje diabeto komandoje – 

Anastasija 
Kamarauskaitė, 
vaistininkė

Ernest  
Ašemberg,  
VU MF farma   
cijos centras

Irena  
Žukauskaitė,  
VU FsF PI

Antanas Norkus, 
LSMU EI

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

Glikemijos kontrolė – vienas esminių 
siekių, gydant cuk rinį diabetą. Žinoma, kad 
tinkamiausios gliukozės koncentracijos 
kraujyje palaikymas išlieka vienu iš 
svarbiausių tikslų, siekiant išvengti 
komplikacijų, o gliukozės matavimas 
ir rodiklių stebėjimas yra neatsiejama 
cukrinio diabeto kontrolės dalis. 

paciento apmokymas ir stebėjimas teigiamai veikia jų gerą 
glikemijos savikontrolę ir ligos kontrolę. Amerikos diabeto 
asociacija jau nuo 2003 metų įtraukė vaistininką į poten-
cia lių tarpdisciplininės cukriniu diabetu sergančio paciento 
priežiūros komandos narių sąrašą, o 2020 metais, remian-
tis Amerikos diabeto asociacijos ir Amerikos kardiologijos 
koledžo sutartimi, vaistininkas buvo pripažintas lygiaverčiu 
tarpdisciplininės komandos nariu. Deja, šiuo metu Lietuvoje 
nėra galiojančios teisinės tvarkos ir praktinių rekomendacijų, 
apibrėžiančių  NSPGS konsultaciją, tikrinimą ir cukriniu dia-
betu sergančių pacientų apmokymą vaistinėje. 

Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto mokslininkai į šį klausimą pažvelgė išsamiau – 2020 
metais atliko žvalgomąjį tyrimą, į kurį įtraukė ir vaistininkus, 
ir į vaistines ateinančius diabetu sergančius pacientus, siek-
dami įvertinti vaistininkų konsultacijos vaidmenį šių pacientų 
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nuosekliai, struktūrizuotai, privalomai glikemijos savikont-
rolei. Tyrimas atskleidė, kad vaistininko konsultacija vaidina 
reikšmingą, teigiamą vaidmenį. 

Rezultatai parodė, kad: 
• cukriniu diabetu sergantys pacientai linkę priimti vaisti-

ninko konsultaciją ir mokymus apie NSPGS jų rutininio 
vizito vaistinėje metu kaip teigiamą poveikį jų ligos kont-
rolei. Vis dėlto ne visi cukriniu diabetu sergantys pacientai 
teigiamai vertino jų „namų darbų“ tikrinimą ir apmokymą 
kiekvieno vizito į vaistinę metu. Tarp teigiamai vertinančių 
pacientų buvo daugiau tokių, kurie atlikdavo glikemijos 
savikontrolę, žinojo, kas yra  NSPGS, ir kalbėdavosi apie 
tai su gydytoju;

• vaistininko suteikiamas NSPGS konsultavimas turėjo tei-
giamos įtakos paciento, sergančio cukriniu diabetu, su 
ligos kontrole susijusiam elgesiui, taip pat ir glikemijos 
rodiklių kaitai – gerėjantis rezultatas pradėjo matytis jau 
po pusės metų tęstinio bendravimo su vaistininkais.
Tyrimo rezultatai taip pat leido daryti išvadą, kad prakti-

nis NSPGS konsultacijos taikymas ir pacientų apmokymas 
vaistinėje teigiamai veikia vaistininkų požiūrį į konsultacijos 
prieinamumą ir galimybę skirti tam laiko. 

Tyrimas atskleidžia, kad vaistininkai yra nusiteikę konsul-
tuoti bei bendrauti ir bendradarbiauti su diabeto ligoniais, 
nors priemonių kokybiškai konsultuoti (diabeto dienynų ir 
pan.) diabeto savikontrolės klausimais trūksta. 

NSPGS konsultacijos suteikimas vaistinėje teigiamai vei-
kia pacientų ir vaistininko bendradarbiavimą, t. y. padidėja 
pasitikėjimas vaistininku kaip glikemijos savikontrolės spe-
cialistu, pacientai jaučia didesnį palaikymą.

Apibendrinant pirmuosius tyrimo duomenis, galima pa-
sidžiaugti teigiamais cukriniu diabetu sergančių pa cien tų ir 
vaistininkų bendradarbiavimo glikemijos savikontrolės klau-
simu rezultatais, o žinant bendradarbiavimo kliūtis, jas spręsti 
ir skatinti diabetu sergančių pacientų bendradarbiavimą su 
vaistininku diabeto klausimais, rengti švietėjiškas paskaitas 
ar kitos formos komunikacijas pacientams, taip pat proakty-
viai kartu dalyvauti Lietuvos diabeto aso cia cijos renginiuose.

Naudingos nuorodos:

• Šiuo metu tyrimas yra tęsiamas Vilniaus mieste. Jeigu 
norite konsultuotis dėl nuoseklios, struktūrizuotos, pri-
valomos diabeto savikontrolės su vaistininkais, kreipki-
tės adresu Pergalės g. 42, Vilniuje („Eurovaistinė“).

• Daugiau apie nuoseklią, struktūrizuotą privalomą glike-
mijos savikontrolę rasite nesenai pasirodžiusioje tyrimo 
autorių bei kitų bendraautorių knygoje „Aš ir mano dia-
betas“ visuose fiziniuose ir internetiniuose knygynuose.

Praktiniai 
patarimai, kaip 
atlikti trijų dienų 
septynių „taškų“ 
matavimą

Kaip atlikti trijų dienų septynių „taškų“ matavimą? 
Pirmiausia, pasirinkite tris dienas iš eilės, 
pavyzdžiui, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis. 
Matavimo dažnis yra individualus, todėl Jūsų 
gydytojas gali paprašyti vertinti dvi darbo dienas 
ir vieną savaitgalį ar naudoti dar kitokią matavimo 
schemą, visa tai aptarsite su savo gydytoju.

Pirmas matavimas arba „taškas“ yra atliekamas iškart 
po miego, t. y. tuščiu skrandžiu ryte. 

Antras – praėjus 2 val. nuo pusryčių pradžios.
Trečias – prieš pietus.
Ketvirtas – 2 val. po pietų (atminkite, t. y. 2 val. nuo 

pie tų pradžios).
Penktas – prieš vakarienę.
Šeštas – 2 val. po vakarienės (t. y. 2 val. nuo jos pra-

džios).
Septintas – paskutinis, atliekamas prieš miegą. 
Iš viso – septyni matavimai per dieną. Taip kartojama 

tris pasirinktas dienas iš eilės. 
Taikant šį metodą, racionaliau bus panaudojamos 

gliukozės juostelės: 3 x 7 = 21 juostelė (toks matavimas 
yra reikalingas kartą per tris mėnesius, nebent Jūsų gy-
dytojas prašytų kitaip, todėl juostelių dar turėtų likti, net 
jei atliktumėte pavienius matavimus tomis dienomis, kai 
jaučiatės prastokai). Išsamiau visa tai galite aptarti su savo 
gydančiu gydytoju ar diabeto slaugytoja. 

Visiškai natūralu, kad kyla klausimas, kaip prisiminti 
visus savo rodiklius ir kur juos užsirašyti, kad būtų gali-
ma parodyti gydytojui arba pasižiūrėti pačiam, kas buvo 
prieš tam tikrą laiką? Yra daug būdų tai padaryti, ir galima 
pasirinkti tą, kuris jums bus tinkamiausias. 
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Pats paprasčiausias – turėti užrašų knygutę, sąsiuvinį 
arba dienyną, kuriame, pasimatavę gliukozės kiekį, galėsi-
te pasižymėti rezultatą. Taip pat galite pasižymėti matavimo 
datą, laiką, savo savijautą, užsirašyti, ką valgėte tą dieną. 
Privalomos glikemijos savikontrolės trijų dienų rezultatus 
galima fiksuoti ant popieriaus lapo – pasižymėti matavimo 
laiką ir rodiklius. 

Be popierinių priemonių, galima pasinaudoti glikemijos 
matuoklio atmintimi – daugelis matuoklių „prisimena“ išma-
tuotus rezultatus. Juos galima pasižiūrėti paspaudus atitinka-
mą mygtuką ant matuoklio. Jeigu mygtuko nerandate arba 
norite daugiau sužinoti apie tai, kaip pasinaudoti tokia „at-
mintimi“, ateikite su matuokliu pas savo gydytoją, diabeto 
slaugytoją ar vaistininką.

Taip pat yra specialių mobiliųjų programėlių, į kurias 
galima suvesti glikemijos matavimo rezultatus, per dieną 
suvartoto maisto kiekį ir savo dienos fizinį aktyvumą. Jeigu 
turite išmanųjį telefoną, tačiau programėlių įdiegti nepavyks-
ta, galite paprašyti pagalbos savo artimųjų ar kreiptis į savo 
gydytoją arba vaistininkus. 

Žymėtis savo duomenis yra labai svarbu, nes tai padės 
pamatyti gliukozės kiekio kraujyje dinamiką kaip reakci-
jas į jūsų gyvenimo būdą ir gydymą. Be to, šių duomenų 
žymėjimas yra patogus būdas suteikti gydytojui ar kitiems 
specialistams informaciją apie glikemiją, o tai leis prireikus 
koreguoti gydymą ir išsamiai atsakyti į visus rūpimus klausi-
mus. Gliukozės kiekį kraujyje paros metu turėtumėte žymė-
tis dienyne. Tai galite daryti tam skirtoje užrašų knygutėje ar 
gliukozės sekimo programėlėje telefone, kurią galima rasti į 
paiešką telefone įvedus „gliukozės dienynas“.

Lietuvoje pacientai turi galimybę naudotis naujos kartos 
gliukozės kiekio matavimo aparatėliais, kurių diagnostinės 
juostelės kapiliarinio kraujo glikemijos lygį transformuoja į 

glikemijos plazmoje rodmenis ir dėl to yra gerokai tikslesni. 
Todėl negalima lyginti glikemijos tyrimų rezultatų naudojant 
vienu metu senesnius ir naujesnius gliukomačius. Jų mata-
vimo rezultatai gali skirtis iki 18 proc. (1 lentelė).

Atmintinė pacientui

1.  Patikrinkite ant tyrimo juostelių indelio nurodytą tinka-
mumo laiką.

2.  Niekada nenaudokite tyrimo juostelių, jei pasibaigęs jų 
tinkamumo naudoti laikas.

3.  Nepanaudotas tyrimo juosteles laikykite gamintojo tyri-
mo juostelių indelyje, uždarytame dangteliu.

4.  Visada išėmę tyrimo juostelę sandariai uždarykite tyrimo 
juostelių indelio dangtelį.

5.  Tyrimo juostelę naudokite iš karto, kai tik išimate iš tyri-
mo juostelių indelio.

6.  Kol tyrimo juostelės neįkišote į matuoklį, nelieskite ja 
kraujo lašo. 

7.  Tyrimo juosteles laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, to-
kioje kaip miegamasis kambarys.

8.  Naudokite tik matuokliui tinkamas baterijas.
9.  Visada turėkite atsarginę naują bateriją.

Išmanieji gliukozės kiekio kraujyje matuokliai pasižymi 
itin dideliu tikslumu, nes atitinka labai griežtus reikalavimus. 
Be to, šiandieniniai matuokliai yra labai paprasti naudoti, 
nes nereikalauja jokių pasiruošimų ar nustatymų – tereikia 
įdėti tyrimo juostelę, ja paliesti mažą kraujo lašelį ir dide-
liame ekrane greitai yra matomas gliukozės kiekio kraujyje 
rezultatas. 

Matuoklio ekrane gali būti matomas trijų spalvų „sufleris“, 
kuris padeda greitai įvertinti jūsų dabartinį gliukozės kiekį: 
viršija „gerą ribą“ – mėlyna, atitinka „gerą ribą“ –  žalia, o 

Anastasija 
Kamarauskaitė, 
vaistininkė

Ernest Ašemberg, 
VU MF  
farmacijos centras

Antanas Norkus, 
LSMU EI

Jūratė Pečeliūnienė 
VU MF, KMI, vidaus 
ligų, šeimos medi
cinos ir onkologijos 
klinika; VU MF, BMI 
farmacijos centras
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jei žemiau nei „gera riba“ – raudona. Patobulintos yra net 
tyrimo juostelės, nes jos sukurtos taip, kad būtų lengviau pa-
liesti kraujo lašą juostelės galu.

Nenuostabu, kad tai, kas nauja, tas 
ne visai „prie kūno“ – daugeliui pacientų 
reikia daugiau laiko, kol jie susipažįsta su 
gliukozės kiekio kraujyje matuoklių vei-
kimu. Kol išmoksta tinkamai naudotis, 
dažnas sugaišta daug laiko ir sugadina 
daug vertingų tyrimo juostelių, bet nė 
vienas negimėme mokėdamas! 

Dažnai atliekant savikontrolę, gali 
kilti įvairių klausimų, sunkumų, baimių 
ir abejonių. Jeigu jaučiate jaudulį arba 
baimę, kad Jūsų glikemijos rodikliai 
bus „blogi“ ir dėl to nenorite jų žino-
ti arba rodyti gydytojui, prisiminkite, 
kad visi matavimų duomenys yra la-
bai svarbūs, savikontrolę atliekate 
tik dėl savo sveikatos, ir gydytojas 
galės parinkti efektyviausią gydymą 
tik bendradarbiaudamas su jumis. 

Svarbu prisiminti, kad nuo diagnozės nustatymo dienos 
glikemijos savikontrolė yra neatsiejama ir labai svarbi jūsų 
gyvenimo dalis. Tinkamai atliekant savikontrolę galima pa-
lengvinti ligos eigą ir pagerinti savo gyvenimo kokybę. Ne-
pamirškite, kad šalia visada yra specialistai – gydytojai, dia-

betologai slaugytojai ir vaistininkai, kurių bendras tikslas yra 
bendradarbiauti su jumis ir tausoti jūsų sveikatą. Jūs visada 
galite kreiptis į juos pagalbos, konsultacijos, patarimo ir pa-

laikymo, užduoti jiems visus rūpimus 
klausimus ir gauti atsakymus. Taip 
pat galima gauti diabeto asociaci-
jos patarimus, nes ne tik sveikatos 
specialistai, bet ir diabetu sergantys 
žmonės dalijasi patirtimi, žiniomis, 
o svarbiausia, dėmesiu, palaikymu 
ir parama.

Naudingos nuorodos

•  Šiuo metu tyrimas yra tęsiamas Vil-
niaus mieste. Jeigu norite konsultuotis 
dėl nuoseklios, struktūrizuotos, priva-
lomos diabeto savikontrolės su vaisti-
ninkais, kreipkitės adresu Pergalės g. 42, 
Vilniuje („Eurovaistinė“).
•  Daugiau apie nuoseklią, struktūrizuotą 
privalomą glikemijos savikontrolę rasite 

nesenai pasirodžiusioje tyrimo autorių bei 
kitų bendraautorių knygoje „Aš ir mano dia betas“ visuo-
se fiziniuose  ir internetiniuose knygynuose.

Parengta pagal knygą 
„Aš ir mano diabetas“

Pusryčiai Pietūs Vakarienė Pasitarkite su gydytoju 
ar slaugytoju, kaip dažnai 
matuoti glikemiją, nes tai 
yra individualu.
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* Atminkite, kad 2 val. po valgio reiškia 2 valandas nuo valgio pradžios.

Nenuostabu, kad tai, kas nauja, tas 
ne visai „prie kūno“ – daugeliui pacientų 
reikia daugiau laiko, kol jie susipažįsta su 
gliukozės kiekio kraujyje matuoklių vei-
kimu. Kol išmoksta tinkamai naudotis, 
dažnas sugaišta daug laiko ir sugadina 
daug vertingų tyrimo juostelių, bet nė 

laikymo, užduoti jiems visus rūpimus 

specialistai, bet ir diabetu sergantys 
žmonės dalijasi patirtimi, žiniomis, 
o svarbiausia, dėmesiu, palaikymu 
ir parama.

Naudingos nuorodos

•  Šiuo metu tyrimas yra tęsiamas Vil-
niaus mieste. Jeigu norite konsultuotis 
dėl nuoseklios, struktūrizuotos, priva-
lomos diabeto savikontrolės su vaisti-
ninkais, kreipkitės adresu Pergalės g. 42, 
Vilniuje („Eurovaistinė“).
•  Daugiau apie nuoseklią, struktūrizuotą 
privalomą glikemijos savikontrolę rasite 
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Paaiškėjo, kad tam tikri rizikos veiksniai pasireiškia kar-

tu. 1923 m. pirmą kartą aprašytas širdies ir kraujagyslių 

ligų rizikos veiksnių derinys, dažniausiai susidedantis iš 

nutukimo, dislipidemijos, hipertenzijos ir angliavandenių 

apykaitos sutrikimų. Šis rizikos veiksnių sugrupavimas pa-

vadintas metaboliniu sindromu.

Metabolinis sindromas yra endogeninių rizikos veiks-

nių darinys, kuris padidina širdies kraujagyslių ligų ir II tipo 

cukrinio diabeto riziką. Jis susijęs ir su pilviniu nutukimu. 

Tai nauja epidemija, visuotinė problema daugelyje šalių.

Metaboliniam sindromui būdinga:

• centrinės kilmės (pilvinis) nutukimas,

• dislipidemija,

• arterinė hipertenzija,

• įvairaus laipsnio angliavandenių apykaitos sutrikimai.

Centrinės kilmės nutukimas – tai visceralinio tipo nu-

tukimas, kai riebalai kaupiasi pilvo srityje, taip vadinamas 

pilvinis ar obuolio tipo nutukimas. Nutukimą lemia dauge-

lis veiksnių: genetika, nesveiki mitybos įpročiai, per dide-

lis suvartojamų kalorijų skaičius, mažas fizinis aktyvumas, 

nesaikingas alkoholio vartojimas.

Europiečiams centrinis nutukimas diagnozuojamas, kai 

juosmens apimtis vyrams yra daugiau nei 94 cm, o mote-

rims – 80 cm.

Atlikti tyrimai parodė ryšį tarp pilvinio nutukimo laipsnio 

ir rizikos susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis: kuo dides-

nio laipsnio pilvinis nutukimas, tuo didesnė rizika susirgti 

širdies ir kraujagyslių ligomis ar mirti nuo šių ligų. Ypač pa-

didėja rizika susirgti II tipo cukriniu diabetu. Mažinant svo-

rį, sumažėja širdies kraujagyslių, diabeto ir kitų ligų rizika.

Dislipidemija – tai lipidų koncentracijos kraujo serume 

pokyčiai, kai padidėja bendras cholesterolio ir ypač trigli-

ceridų (TG) kiekis, sumažėja „gerojo“ cholesterolio (DTL) 

kiekis: vyrų mažiau nei 1 mmol/l, moterų – 1,3 mmol/l. 

MTL („blogasis“) cholesterolis patenka į kraujagyslių sie-

neles, o DTL („gerasis“) neša cholesterolį iš kraujagyslių 

sienelių į kepenis.

Arterinė hipertenzija – tai liga, pasireiškianti padidėjusiu 

kraujospūdžiu. Šis susirgimas yra itin paplitęs ne tik Lietu-

voje, bet ir visame pasaulyje. Arterinis kraujospūdis turėtų 

būti mažesnis nei 130/85 mm Hg. 

Padidėjęs kraujospūdis ilgainiui pažeidžia širdies, sme-

genų, inkstų, akių kraujagysles. Dėl per didelio krūvio, ten-

kančio širdies kairiajam skilveliui, kairysis skilvelis hiper-

trofuoja, trinka širdies, inkstų, smegenų veikla, sparčiau 

vystosi aterosklerozė. Padidėja miokardo infarkto, insulto 

rizika, vystosi inkstų nepakankamumas.

Metaboliniam sindromui būdinga rezistencija insulinui, 

t. y. sumažėjęs audinių jautrumas insulinui, pasireiškian-

tis įvairaus laipsnio angliavandenių apykaitos sutrikimais:

• padidėjusia glikemija nevalgius – GN > 6,1 mmol/l,

• atlikus gliukozės tolerancijos mėginį, nustatomas gliu-

kozės tolerancijos sutrikimas.

II tipo cukrinis diabetas – tai endokrininė liga, kuriai bū-

dingas insulino sekrecijos sutrikimas ir (ar) sumažėjęs orga-

nizmo reagavimas į insuliną bei sutrikusi angliavandenių, 

riebalų, baltymų apykaita. Jeigu artimi giminaičiai serga 

II tipo cukriniu diabetu, didėja metabolinio sindromo rizika.

Metabolinio sindromo lengviau išvengti, negu gydyti 

jo pasekmes.

Metabolinis 
sindromas

XX amžiuje išsivysčiusiose šalyse pagrindinė sergamumo 
ir mirtingumo priežastis buvo širdies ir kraujagyslių 
ligos. Buvo stengiamasi suvokti šių ligų priežastis ir 
išsiaiškinti jas skatinančius veiksnius. Gydytoja Ona Jurkauskienė
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Suprantama, prireikė ilgo Sveikatos apsaugos ministe-

rijos, Lietuvos endokrinologų draugijos, pacientų or-

ganizacijų darbo, derinant valstybės galimybes, naujausių 

tarptautinių cukrinio diabeto gydymo gairių rekomenduo-

jamą gydymą ir pacientų interesus. Šiuo metu galime pasi-

džiaugti, kad turime šiuolaikinį dokumentą, kuris labiausiai 

pakeitė II tipo cukrinio diabeto gydymo galimybes. Doku-

mentas labai artimas tarptautinėse cukrinio diabeto gairėse 

rekomenduojamam gydymui ir numato naujų klasių anti-

diabetinių vaistų ir jų kombinacijų kompensavimą nema-

žai daliai II tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų daug 

anksčiau, nei tai galėjome padaryti iki šiol. 

Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad trečdalis pacientų 

jau II tipo cukrinio diabeto diagnozavimo momentu serga 

širdies ir kraujagyslių ligomis. Vėlesnėse II tipo cukrinio 

diabeto stadijose beveik visi mūsų pacientai turi gretutinių 

susirgimų, dažnai ne vieną – tai aterosklerotinė širdies ir 

kraujagyslių liga, širdies nepakankamumo požymiai, blo-

gėjanti inkstų funkcija, hipertenzija, antsvoris. Pasitaiko, 

kad gretutiniai susirgimai, pavyzdžiui, aterosklerotinė šir-

dies ir kraujagyslių liga, nėra laiku diagnozuojami, ir įvyks-

ta ūmus miokardo infarktas ar išeminis insultas. Todėl šiuo 

metu cukrinio diabeto gydymo tikslu įvardijama ne tik gera 

glikemijos kontrolė, bet ir širdies ir kraujagyslių ligų rizikos 

veiksnių valdymas. 

Sukaupta daug duomenų apie ne taip seniai pradėtų 

vartoti vaistų klasių – SGLT-1 inhibitorių ir GLP-1 recepto-

rių analogų – poveikį, apsaugant nuo širdies ir kraujagyslių 

ligų bei lėtinės inkstų ligos progresavimo. Iki šiol galėjome 

šiuos vaistus paskirti tik nepavykus pasiekti geros cukrinio 

diabeto kontrolės metforminu, gyvensenos mokymu ir sul-

fanilkarbamidų klasės medikamentais. Naujasis aprašas 

numato galimybę suaugusiems pacientams, sergantiems 

II tipo cukriniu diabetu ir turintiems didelę širdies ir krau-

jagyslių ligų riziką ar jau sergantiems širdies ir kraujagyslių 

ligomis, širdies nepakankamumu, lėtine inkstų liga, skirti 

SGLT-1 inhibitorius ir GLP-1 receptorių analogus, nepri-

klausomai nuo glikuoto hemoglobino kartu su metforminu 

ir gyvensenos mokymu. 

Aprašas numato ir individualizuoto tikslinio glikuoto 

hemoglobino nustatymą pacientams, sergantiems cukriniu 

diabetu. Individualizuoto tikslinio hemoglobino reikšmė pri-

klauso nuo cukrinio diabeto komplikacijų, lydinčių susir-

gimų sunkumo, hipoglikemijų sunkumo bei dažnio ir gali 

būti 6,5 proc. ar mažiau, 7,0 proc. ar mažiau, 7,5 proc. ar 

mažiau, 8 proc. ar mažiau. Pacientams, sergantiems II tipo 

cukriniu diabetu ir neturintiems didelės širdies ir krauja-

gyslių ligų rizikos ar nesergantiems širdies ir kraujagyslių 

ligomis, širdies nepakankamumu, lėtine inkstų liga, gydy-

mas intensyvinamas, jei individualizuotas tikslinis hemo-

glo binas nepasiekiamas metforminu ir gyvensenos keitimu. 

Apraše pabrėžiama, kad, nepasiekus tinkamos II tipo 

cukrinio diabeto kontrolės geriamaisiais vaistais, pirmas 

injekcinis preparatas turėtų būti ne insulinas, o GLP-1 re-

ceptorių analogas, nebent yra insulino trūkumo požymių. 

Nepasiekus geros II tipo cukrinio diabeto kontrolės geria-

Naujas cukrinio 
diabeto aprašas: 
kas svarbu pacientui?

Nuo 2022 m. sausio 1 dienos įsigaliojo naujas „Cukrinio 
diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo 
vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašas“, 
kurio jau ne vienerius metus laukė cukriniu diabetu sergantys 
pacientai ir juos prižiūrintys gydytojai. 

Prof. dr. Birutė Žilaitienė, 
LSMU Endokrinologijos klinika 

ir Endokrinologijos institutas
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maisiais medikamentais ir injekuojamais GLP-1 receptorių 

analogais, rekomenduojama skirti ir insuliną.

Pacientus, sergančius II tipo cukriniu diabetu, dažnai 

gydome ne vienus metus, o kartais ir dešimtmečius. Nau-

jųjų klasių medikamentai nebuvo prieinami tuo metu, kai 

reikėjo intensyvinti šių pacientų gydymą, todėl aprašas nu-

mato galimybę grįžti nuo insulino terapijos prie neišbandy-

tų galimybių. Suprantama, šie medikamentai bus efektyvūs 

ne visiems pacientams, o ir perėjimas reikalauja atidaus 

specialistų stebėjimo.

Apraše paliečiama ir šiuo metu plačiai tarptautiniu mastu 

diskutuojama situacija – gydymo inercija. Rekomenduoja-

ma vengti klinikinės inercijos ir peržiūrėti gydymą kas 3–6 

mėnesius. Todėl norėtųsi paraginti pacientus aktyviai ste-

bėti savo glikemiją savikontrolės priemonėmis, tirti glikuotą 

hemoglobiną pas šeimos gydytoją, aptarti savo individua-

lizuoto tikslinio hemoglobino reikšmę su šeimos gydytoju 

ar endokrinologu, nepasiekus jo – kreiptis  į endokrinologą 

konsultacijos. Jei sergate širdies ir kraujagyslių ligomis, šir-

dies nepakankamumu, lėtine inkstų liga, turi būti peržiū-

rimas ir antidiabetinis gydymas, nepriklausomai nuo jūsų 

cukrinio diabeto kontrolės, nes naujieji preparatai gali pa-

dėti išvengti šių ligų progresavimo.

Tikimės, kad dėl šio naujo dokumento gerės pacientų, 

sergančių cukriniu diabetu, ligos kontrolė, mažės sunkių 

komp likacijų ir gretutinių susirgimų, pagerės gyvenimo 

kokybė.

Parengta bendradarbiaujant su 
UAB „Novo Nordisk Pharma“

Lietuvos diabeto asociacijos  
2022 m. veiklos plano projektas 

TEISIŲ GYNIMAS

1. Privaloma veikla

Nuolatinis atstovavimas įvairiose tarybose, komisijose, komitetuose 
darbo grupėse Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM), Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM), savivaldybėse

2. Švietėjiška veikla Druskininkų sav. dviejose 
švietimo įstaigose IV–V J. Šimonienė

3. Švietėjiška veikla Plungės r. sav., Plateliuose ir 
Rietavo sav. IV–V A. Danylienė

4. Švietėjiška veikla Pakruojo r. sav., Pakruojo ir 
Linkuvos seniūnijose IV–V A. Dobilienė

5. Švietėjiška veikla Kalvarijos ir Kazlų Rūdos sav. IV–V G. Naidzinavičienė

6. Švietėjiška veikla Raseinių rajono sav., Raseinių 
ir Ariogalos švietimo įstaigose IV–V I. Karpinienė

7. Švietėjiška veikla Anykščių rajono sav. dviejose 
mokymo įstaigose IV–V G. Siniakovienė

8. Respublikinė Pasaulinės diabeto dienos konferencija 
„Cukrinio diabeto priežiūros prieinamumas“ Vilnius XI V. Augustinienė

9. Metodinė pagalba diabeto klubams Visa Lietuva I–XII V. Augustinienė

10. Diagnostinės juostelės profilaktiniams kraujo gliukozės 
tyrimams, diabeto klubai Visa Lietuva IX V. Augustinienė
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11. Tarptautinis bendradarbiavimas

11.1. Tarptautinio diabeto fondo (TDF) Europos regiono 
Jaunųjų lyderių stovykla Europa VII V. Augustinienė

11.2. Europos diabeto studijų asociacijos (EASD) kongresas Švedija, Stokholmas IX 20–23 V. Augustinienė

11.3. TDF ir TDF Europos regiono generalinės asamblėjos ir 
Pasaulio diabeto kongresas Lisabona, Portugalija XII 5–8 V. Augustinienė

SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

1. Seminaras slaugytojams diabetologams Plungė VII A. Danylienė

2. Seminaras LDA kolektyvinių narių – diabeto organizacijų – 
vadovams Druskininkai V J. Šimonienė

NEĮGALIŲJŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

1. Cukriniu diabetu sergančiųjų mokymas LDA mokykloje Vilnius, Gedimino pr.  28-404 I–XII
O. Jurkauskienė
J. Uleckienė
V. Augustinienė

2. I ir II tipo cukriniu diabetu sergančiųjų mokymo stovyklos Druskininkai VI–VII J. Šimonienė

3. Mokymai rajonuose Anykščiai, Marijampolė,
Raseiniai V–VI 

G. Siniakovienė
G. Naidzinavičienė
I. Karpinienė

4. Mokymai „Išmaniosios technologijos I tipo cukrinio diabeto 
valdymui“ Vilnius, nuotoliniai IV ir X E. Baradinskienė

5. Mokymai „Efektyvus I tipo cukrinio diabeto valdymas“ Vilnius, nuotoliniai IV–V, IX–X E. Baradinskienė

6. Mokymai „Sveika gyvensena I tipo cukriniu diabetu 
sergantiesiems“ Vilnius, nuotoliniai IV E. Baradinskienė

7. Seminaras „Streso valdymas“ Vilnius, nuotolinis V E. Baradinskienė

AKTYVAUS POILSIO RENGINIAI NEĮGALIESIEMS

1. Žygis dviračiais Druskininkai VIII J. Šimonienė

2. Pažintinis dviračių žygis „Variaus upelio perlai Anykščių 
regioniniame parke“ jaunimui Anykščiai VII G. Siniakovienė

3. Žygis dviračiais aplink Platelių ežerą Plungės rajonas, Plateliai VIII A. Danylienė

4. Žygis baidarėmis Baltosios Ančios upe Druskininkai VII J. Šimonienė

5. Neįgaliųjų šeimų stovykla Alytaus rajone, kaimo turizmo 
sodyboje VII E. Baradinskienė

KULTŪROS RENGINIAI NEĮGALIESIEMS

1. Žygis „Literatūrinė gamta“ Anykščiai VII G. Siniakovienė

2. Kultūrinė edukacinė išvyka I tipo cukriniu diabetu 
sergantiems vaikams „Senosios verbų sekmadienio ir Velykų 
tradicijos“

Išvyka iš Vilniaus autobusu IV E. Baradinskienė

3. Edukacinė šeimų ekskursija „Geologų kelionėmis“ Išvyka iš Vilniaus V E. Baradinskienė

4. Kalėdų eglutės žaisliukų gamyba Vilnius XI–XII E. Baradinskienė

PERIODINIŲ LEIDINIŲ LEIDYBA

1. Žurnalas „Diabetas“ Vilnius II, V, VIII, XI V. Augustinienė

Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė
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Neįgaliųjų teisių gynimas

Neįgaliesiems nuolat buvo atstovaujama valstybės (LR 
Seimo Sveikatos reikalų komitete, Sveikatos apsaugos, Fi-
nansų ministerijose) ir 11 savivaldybių (Vilniaus, Plungės, 
Pakruojo, Marijampolės, Radviliškio, Rokiškio, Vilkaviškio) 
institucijų bei įstaigų, dalyvaujant įvairių komisijų, tarybų, 
darbo grupių veikloje.

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

Švietėjiškos veiklos priemonės buvo įgyvendintos 38 
mokyklose: Vilkaviškio pradinėje mokykloje, Balsių pro-
gimnazijoje, Kauno „Paparčio“ pradinėje mokykloje, Gižų 
Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre, 
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje, Vilniaus 
Antakalnio progimnazijoje, Vievio Jurgio Milančiaus pra-
dinėje mokykloje, Prienų rajono Jiezno gimnazijoje, mo-
kykloje „Ruduo-pavasaris“, Palaimintojo Teofiliaus Ma-
tulionio gimnazijoje, Šakių „Varpo“ pagrindinėje mokyk-
lo je, Vilniaus Balsių progimnazijoje, Riešės gimnazijoje, 
Mažeikių Kalnėnų progimnazijoje, Panevėžio „Vilties“ 
progimnazijoje, Panevėžio pradinėje mokykloje, Širvintų 
pradinėje mokykloje, Babtų gimnazijoje, Vilkaviškio rajo-
no Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje, Marijos Montessori 
mokykloje-darželyje, Vilkaviškio pradinėje mokykloje, Ši-
lutės Žibų pradinėje mokykloje, Vilniaus rajono Avižienių 
gimnazijoje, Varėnos „Ryto“ progimnazijoje, Vilkaviškio 
Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje, Kauno „Pa-
parčio“ pradinėje mokykloje, Vilniaus Jono Basanavičiaus 
progimnazijoje, Trakų rajono Aukštadvario mokykloje-dar-
želyje „Gandriukas“, Kietaviškių progimnazijoje, Vilniaus 
Gerosios Vilties progimnazijoje, Kretingos Pranciškonų 
gimnazijoje, Marijampolės „Šaltinio“ gimnazijoje, Pane-
vėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje, Panevėžio Kazimiero 
Paltaroko gimnazijoje, Vilniaus „Taikos“ progimnazijoje, 
Petro Vileišio progimnazijoje, Kėdainių „Ryto“ progim-
nazijoje ir 8 lopšeliuose-darželiuose. Projektą įgyvendi-

no Vilniaus vaikų ir jaunimo „Diabitė“ klubas (vadovė  
E. Baradinskienė).

Švietėjiški renginiai suorganizuoti 8 savivaldybėse: Jo-
navoje, Radviliškyje, Plungėje, Pakruojyje, Marijampolėje, 
Rokiškyje, Druskininkuose, Vilkaviškyje. Renginius organi-
zavo šių rajonų diabeto organizacijų vadovai (I. Jankauskie-
nė, A. Januševičienė, A. Danylienė, A. Dobilienė, G. Nai-
dzinavičienė, M. Mieliauskienė, J. Šimonienė, K. Kukis).

Respublikinę konferenciją, skirtą Pasaulinei diabeto ir 
Jungtinių Tautų dienai paminėti Tarptautinės diabeto fede-
racijos siūloma tema „Diabeto priežiūros prieinamumas“, 
Elektrėnuose padėjo organizuoti šio miesto diabeto klubo 
vadovas A. Sodonis.

Švietėjiškoje veikloje, respublikinėje konferencijoje, 
seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose 2021 m. 
iš viso dalyvavo 2 209 asmenys, iš jų 205 neįgalieji (iš jų 
110 vaikų iki 18 metų).

Metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams (dia-
beto organizacijoms) buvo teikiama visus metus.

Tarptautinis bendradarbiavimas 

2021 m. nuotoliniu būdu vyko Tarptautinės diabeto 
federacijos (TDF) Europos regiono 11-oji Jaunųjų lyderių 
mokymo stovykla (Youth Leadership Lab 2021), TDF Euro-
pos regiono valdybos posėdis, Europos slaugytojų diabe-
tologų fondo (FEND) 26-oji metinė konferencija, Europos 
diabeto studijų asociacijos (EASD) 57-asis metinis kongre-
sas, TDF Europos regiono Pasaulinės diabeto dienos mi-
nėjimas „Diabeto priežiūros prieinamumas – jei ne dabar, 
kada? Kaip elektroninės technologijos ir dirbtinis intelek-
tas gerina diabeto priežiūros prieinamumą“, TDF kongre-
sas ir TDF Europos regiono  susitikimas „Kartu kiekvienas 
pasiekia daugiau“. 

Iš viso 8 tarptautiniuose renginiuose dalyvavo 3 as-
menys, 2 iš jų neįgalūs. Sumokėtas dalyvavimo tarptau-
tinėse organizacijose nario mokestis Tarptautinei diabeto  
federacijai.

Lietuvos diabeto asociacijos Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos programos įgyvendinimo 
2021 m. trumpa apžvalga 
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Specialistų kvalifikacijos  
tobulinimas

Druskininkuose surengtas vadybos įgūdžių tobulini-
mo seminaras diabeto organizacijų vadovams. Renginį 
padėjo organizuoti šio miesto diabeto organizacijos va-
dovė J. Šimonienė. 

Seminarą „Slaugytojas diabetologas – cukriniu diabetu 
sergančiųjų mokytojas“ Plungės rajone padėjo organizuo-
ti šio rajono diabeto organizacijos vadovė A. Danylienė.

Iš viso specialistų kvalifikacijos tobulinimo seminaruo-
se dalyvavo 35 asmenys, iš jų 15 neįgaliųjų.

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo  
įgūdžių ugdymas mokymuose,  
seminaruose, stovyklose 

Lietuvos diabeto asociacijos diabeto mokykla veikė 
visus metus. Čia nemokamai konsultacijas teikė gydytoja 
endokrinologė O. Jurkauskienė, valdyti ligą mokė slaugy-
toja diabetologė J. Uleckienė, informaciją teikė ir kiti LDA 
darbuotojai.

Vyko 15 nuotolinių mokymų I tipo cukriniu diabetu ser-
gantiems vaikams. Juos surengė Vilniaus vaikų ir jaunimo 
klubo „Diabitė“ vadovė E. Baradinskienė.

Suorganizuotos dvi mokymų stovyklos I ir II tipo dia-
betu sergantiesiems Druskininkuose. Jas padėjo surengti 
J. Šimonienė.

Radviliškyje ir Vilkaviškyje vyko mokymai „Gera cuk-
rinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Juos 
padėjo surengti šių rajonų diabeto organizacijų vadovai 
A. Januševičienė ir K. Kukis.

Iš viso neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdy-
mo mokymuose ir seminaruose dalyvavo 1307 asmenys, 
iš jų 323 neįgalieji (iš jų 96 vaikai).

Iš viso neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ug-
dymo stovyklose dalyvavo 30 asmenų, iš jų 20 neįgaliųjų 
(iš jų 9 vaikai, iš kurių 6 neįgalieji).

Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems  
organizavimas ir dalyvavimas aktyvaus  
poilsio renginiuose

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Diabitė“ vadovė E. Ba-
radinskienė suorganizavo Šeimų stovyklą Alytaus rajone 
Dauguose. 

Žygį dviračiais Druskininkų savivaldybėje ir žygį 

baidarėmis Baltosios Ančios upe organizavo Druskininkų 

miesto diabeto klubo „Atgaja“ vadovė J. Šimonienė.

Iš viso aktyvaus poilsio renginiuose neįgaliesiems da-

lyvavo 183 asmenys, iš jų 61 neįgalusis (iš jų 59 vaikai iki 

18 metų, iš jų 40 neįgalūs).

Kultūros renginių neįgaliesiems  
organizavimas ir dalyvavimas  
kultūros renginiuose

Tris edukacinius užsiėmimus „Kalėdų elfų dirbtuvės“ 

surengė Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Diabitė“ vadovė 

E. Baradinskienė. Juose dalyvavo 27 asmenys, visi 27 ne-

įgalieji, visi 27 vaikai iki 18 m.

Periodinių leidinių, susijusių su neįgaliųjų  
socialine integracija ir lygių galimybių  
neįgaliesiems sudarymu, leidyba

Išleisti ir išplatinti 4 žurnalo „Diabetas“ numeriai 

(Nr. 1 (109), 2 (110), 3 (111) ir 4 (112)), kurių  tiražas – po 

2 tūkst. egzempliorių. 

Lietuvos diabeto asociacijos leidžiamą žurnalą skaito 

apie 18 tūkst. asmenų (8 tūkst. gavo spausdintą variantą, 

10 tūkst. skaito LDA interneto svetainėje www.dia.lt), iš jų 

10 tūkst. neįgaliųjų (iš jų 200 neįgalių vaikų).

Neįgaliųjų asociacijų veiklos programai įgyvendinti 

buvo skirta 90 386 eurai biudžeto lėšų, taip pat 22 714 

eurų lėšomis prisidėjo šie Lietuvos diabeto asociaci-

jos rėmėjai: „Eli Lilly Lietuva“, „Linus Medical“, „Novo 

Nordisk Pharma“, „Boehringer Ingelheim“, „Microlife“, 

„Pfizer“, „Sanofi Aventis Lietuva“, „Berlin Chemie Me-

narini  Group“, „Roche Lietuva“, „Wörwarg Pharma“, 

medicinos pagalbos priemonėmis parėmė „Medicata 

 Filia“, „Roche Lietuva“, „Linus Medical“. Be viso to, lėšų 

skyrė Druskininkų, Elekt rėnų, Mažeikių, Šakių diabeto 

klubai. Taip pat esame dėkingi ir visiems kitiems rėmė-

jams, kurie prisidėjo organizuojant konkrečius renginius  

rajonuose.

Apžvalgą parengė  

Dalia Augustinaitė
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Ligonių kasų gyventojai klausia, kodėl būdami apdrausti 
privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) gydymo įstai-

gose kartais turi mokėti ar primokėti už gydymą, tyrimus 
ar procedūras. Bendraujant su paklausėjais atkreiptas dė-
mesys, kad neretai žmonės mano turintys mokėti už svei-
katos priežiūros paslaugas, nes gydymo įstaigų pateikiama 
informacija apie mokėjimą už jas yra klaidinanti ar neaiški. 
Patikrinus gydymo įstaigų skelbiamą informaciją ir atsižvel-
gus į rezultatus, gyventojams primenama, kada už gydymą 
mokėti nereikia, kada tenka.

Apdraustieji papildomai nemokėdami turi gauti medicinos 
paslaugas tiek viešosiose, tiek privačiose gydymo įstaigose, 
kurios dėl reikiamų paslaugų turi sutartį su ligonių kasomis. 
Šias gydymo įstaigas teisės aktai įpareigoja aiškiai informuoti 
apie teikiamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas, galimybę jas gauti 
neprimokant. Ši informacija turi būti suprantamai skelbiama 
ir gydymo įstaigų interneto svetainėse.

Atsižvelgdama į itin dažnus gyventojų paklausimus dėl 
mokėjimo už gydymą, tyrimus ir procedūras, Vilniaus terito-
rinė ligonių kasa (TLK) patikrino, kaip informacija apie kom-
pensuojamąsias paslaugas pateikiama su ligonių kasa sutartį 
turinčių 129 viešųjų ir privačių gydymo įstaigų interneto sve-
tainėse. Paaiškėjo, kad daugiau kaip pusė jų šios informacijos 
neskelbia, ji neišsami arba sunkiai randama.

Dažnai šios gydymo įstaigos savo skelbiamuose kaino-
raščiuose iš viso nenurodo jų teikiamų valstybės lėšomis 
apmokamų paslaugų – pateikia tik mokamas arba iš dalies 
mokamas paslaugas. Taip pat skelbiama, kad už tam tikrus 
tyrimus (pavyzdžiui, echoskopiją) turėdami siuntimą neturi 
mokėti tik įstaigoje prisiregistravę pacientai, o neprisiregistra-
vusieji turi susimokėti. Be to, neprisirašiusiems pacientams 
taikomos didesnės kainos. Kartais svetainėse pateikiamos gy-
dymo įstai go se už paslaugas mokėtinos sumos tik papildant, 
kad tas paslaugas gali apmokėti ligonių kasos.

Suklaidinti netikslios informacijos gydymo įstaigų inter-
neto svetainėse ar jos neradę, taip pat negavę tinkamo pa-
aiškinimo pačiose įstaigose, pacientai moka priemokas už 
valstybės lėšomis apmokamas paslaugas. Ligonių kasos tu-
rimais duomenimis, daugiausia priemokas pacientai moka 
už dienos chirurgijos paslaugas (pvz., kataraktos, lazerines 
venų operacijas ir pan.) didelėse privačiose gydymo įstaigo-
se, nors dėl šių paslaugų jos turi sutartis su ligonių kasomis. 

Minėtose įstaigose pernai sausį–spalį už dienos chirurgijos 
paslaugas vidutinė priemoka buvo apie 500 eurų.

Siekiant, kad žmonės nemokėtų už medicinos paslaugas, 
kai to nereikia, primenama, jog už gydymą, tyrimus, proce-
dūras nereikia mokėti, jei pacientas apdraustas privalomuoju 
sveikatos draudimu, kreipiasi į gydymo įstaigą, turinčią sutar-
tį su ligonių kasa, ir paslaugą gauna pagal eilę. Dėl šeimos 
gydytojo paslaugų apdraustieji turi kreiptis į įstaigą, kurioje 
yra prisirašę. Kreipiantis į gydytojus specialistus ar dėl tyrimų 
reikia siuntimo. Būtinosios pagalbos ir dermatologo paslau-
gos teikiamos be siuntimo.

Turint gydytojo siuntimą, gauti specialistų paslaugas ir at-
likti tyrimus be priemokų galima bet kurioje viešojoje ar pri-
vačioje gydymo įstaigoje, kuri dėl šių paslaugų turi sutartį su 
ligonių kasa. Galima rinktis sau geografiškai ar kitaip pato-
gesnę įstaigą ar tą, kurioje paslauga gali būti suteikta greičiau, 
net jei ši gydymo įstaiga yra kitame mieste. Išrašant siuntimą 
pacientui turi būti pasiūlytos bent trys reikiamas kompensuo-
jamąsias paslaugas teikiančios įstaigos.

Minėtais atvejais gali tekti mokėti, tik jei pacientai paslaugą 
nori gauti be eilės, patys pasirenka papildomas, brangesnes 
paslaugas už valstybės apmokamas arba paslaugas iš moka-
mų paslaugų sąrašo (kosmetinę chirurgiją, kosmetologijos 
procedūras, akupunktūrą, manualinę terapiją, sveikatos tik-
ri ni mą vairuotojo pažymėjimui gauti ar vykstant į užsienį ir 
pan.). Visgi ir pasirinkę brangesnes paslaugas, medžiagas ar 
procedūras apdraustieji turi mokėti ne visą kainą, o gydymo 
įstaigoje taikomos kainos ir kompensuojamosios paslaugos 
kainos skirtumą.

Apdraustieji raginami gaudami medicinos paslaugas ne-
pirkti katės maiše – jei prašoma sumokėti, būtina išsiaiškin-
ti, kodėl ir už ką. Jeigu pasinaudojama mokama paslauga ir 
abejojama mokėjimo pagrįstumu, paaiškinimo pirmiausia 
reikia kreiptis į gydymo įstaigos administraciją. Kai paaiški-
nimas netenkina, paklausimą su gautu gydymo įstaigos atsa-
kymu galima pateikti nagrinėti ligonių kasoms.

Įrodžius mokėjimo nepagrįstumą, gydymo įstaiga privalo 
pacientui grąžinti neteisėtai apmokestintų paslaugų išlaidas. 
Pernai Vilniaus TLK gavo 15 pacientų skundų dėl mokėjimo 
už medicinos paslaugas, iš kurių 9 buvo pagrįsti, ir gydymo 
įstaigos pacientams grąžino apie 3,5 tūkst. eurų. Po Vilniaus 
TLK 2021 m. kontrolės procedūrų dėl priemokų pacientams 
grąžinta per 36 tūkst. eurų.

Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

Ragina klausti, o ne aklai mokėti už gydymą

Valstybinės ligonių kasos prie sVeikatos apsaugos ministerijos naujienos
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Visiškai nebeliko laukiančiųjų dantų protezavimo, kom-

pensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

(PSDF), eilių. Pastaraisiais metais šioms reikmėms skirta 

pakankamai PSDF lėšų ir sudaryta ganėtinai daug sutar-

čių su dantis protezuojančiomis įstaigomis. Tad kompen-

suojamąsias paslaugas pacientai gali gauti daug greičiau. 

Nebelikus eilių, neliko prasmės dantis protezuoti savo lė-

šomis, kaip buvo anksčiau, o vėliau kreiptis į ligonių kasą 

kompensacijos.

„Net 16,4 karto daugiau lėšų nuo 2006-ųjų metų skir-

ta pernai dantų protezavimo paslaugoms kompensuoti. Jei 

2006 m. šioms reikmėms iš PSDF buvo skirta 2,5 mln. eurų, 

tai 2021-aisiais – net 40,9 mln. eurų. Taip pat pastaraisiais 

metais gerokai išaugo paslaugų prieinamumas pacientams, 

nes gerokai daugiau protezuojančių dantis įstaigų sudarė 

sutartis su ligonių kasomis. Jei 2006-aisias jų buvo tik 83, 

tai pernai jų buvo jau – 963, o tai net 11,6 karto daugiau“, – 

teigia Kauno teritorinės ligonių kasos (TLK) Gyventojų ap-

tarnavimo skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė.

Teisę į PSDF lėšomis kompensuojamą dantų protezavi-

mą turi pensininkai, neįgalieji, vaikai, pacientai, kuriems 

buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių 

onkologinės ligos.

„Svarbu paminėti, kad praėjusių metų pradžioje gero-

kai sutrumpėjo kelias nuo prašymo protezuoti dantis pa-

teikimo iki paslaugos pacientui suteikimo. Turintys teisę į 

dantų protezavimą pacientai turi kreiptis į gydymo įstai-

gos, sudariusios sutartį su TLK dėl odontologinės priežiū-

ros paslaugų teikimo, odontologą. Tai gali būti įstaiga, prie 

kurios pacientas yra prisirašęs, arba kita, sudariusi sutartį 

su ligonių kasa (šiuo atveju, kad paslauga būtų apmokėta 

PSDF biudžeto lėšomis, reikia turėti siuntimą). Gydytojas, 

nustatęs, kad pacientui dantis protezuoti reikia ir jam šios 

paslaugos gali būti kompensuojamos, registruoja jį informa-

cinėje sistemoje. Kai tik pacientą odontologas užregistruo-

ja, jis iš karto įgyja teisę protezuoti dantis. Nereikia, kaip 

anksčiau, laukti jokių pranešimų iš ligonių kasų“, – sako 

R. Valinskaitė-Barščevičienė.

Dantų protezavimas: PSDF lėšos ištirpdė eiles

Informacinėje sistemoje užregistruotas žmogus gali 

kreiptis į bet kurią šalies įstaigą, su kuria TLK yra sudariusi 

sutartį dėl dantų protezavimo. Minėtos paslaugos turi būti 

suteiktos per 3 metus nuo paciento užregistravimo infor-

macinėje sistemoje. Jei per šį terminą dantys nebus pro-

tezuoti – pacientas bus išbrauktas iš sąrašų ir jam teks vėl 

kreiptis į gydytoją odontologą dėl dantų protezavimo teisės  

nustatymo.

Pakartotinai asmuo gali gauti iš PSDF biudžeto apmo-

kamas dantų protezavimo paslaugas praėjus 3 metams 

nuo ankstesnio dantų protezavimo paslaugų išlaidų kom-

pensavimo. Šis 3 metų terminas netaikomas vaikams ir 

pa cien tams, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, 

veido ir žandikaulių onkologinės ligos ir dėl to nebeužtik-

rinama minimali kramtymo funkcija. Pavyzdžiui, pensi-

ninkas ar neįgalusis, kuriam šiemet protezuoti dantys, su-

sirgo burnos vėžiu. Jam atliko operaciją, dėl kurios nete-

ko dantų. Dėl šios priežasties gali pakartotinai kreiptis dėl 

dantų protezavimo, nors 3 metai nuo dantų protezavimo  

nepraėjo.

Vykstant į gydymo įstaigą būtina išsiaiškinti, ar ji yra su-

dariusi sutartį su TLK dėl šių paslaugų teikimo. Dantų pro-

tezavimo paslaugų teikimo išlaidos apmokamos paslaugas 

suteikusiai įstaigai.

Ligonių kasos primena, kad šiuo metu pensininkams, 

neįgaliesiems ir asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas 

dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, iš PSDF 

kompensuojama iki 620,92 euro, vaikams – iki 316,88 euro. 

Kai reikalingas sudėtingesnis gydymas (sprendimą priima 

gydytojų odontologų konsiliumas), kompensuojama suma 

gali siekti iki 1 910,49 euro.

Visais atvejais, jei faktinės dantų protezavimo išlaidos 

didesnės, nei nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį 

asmuo turi sumokėti pats. Taip atsitinka tada, kai paciento 

pageidavimu protezuojama taikant sudėtingesnes techno-

logijas ir brangesnes medžiagas.

Iki 2021-ųjų gruodžio iš PSDF kompensuojamas dan-

tų protezavimo paslaugas gavo daugiau nei 50 tūkst. ša-

lies gyventojų.
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Sausio pabaigoje minint Europos gimdos kaklelio vėžio 
prevencijos savaitę, ligonių kasų specialistai primena 

moterims, kokia svarbi yra šios ligos prevencija. Verta ži-
noti, kad nuo 2022-ųjų sausio ši prevencijos programa pa-
sipildė naujomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) apmokamomis paslaugomis: žmogaus papilomos 
viruso (ŽPV) ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio skys-
toje terpėje tyrimais. Naujoms paslaugoms iš PSDF pri-
reiks apie 3 mln. eurų.

Naujovė gimdos kaklelio vėžio prevencijoje ta, kad da-
liai moterų – nuo 35 iki 59 metų (imtinai), kas 5 metus bus 
atliekamas ŽPV tyrimas. Jei ŽPV rezultatas bus teigiamas, 
bus atliekamas gimdos kaklelio citologinio tepinėlio skys-
toje terpėje tyrimas.

Specialistai teigia, kad ŽPV infekcija – didžiausias ri-
zikos veiksnys susirgti gimdos kaklelio vėžiu. Sužinoti, ar 
moteris yra šio viruso turėtoja, galima atlikus onkocitologi-
nį tyrimą skystoje terpėje. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad 
šiuo metodu atliekant tyrimą, gali būti nustatoma daugiau 
priešvėžinių gimdos kaklelio būklių.

Kitai daliai moterų – nuo 25 iki 34 m. (imtinai) – kaip ir 
anksčiau, bus kas trejus metus atliekamas citologinio tepi-
nėlio tyrimas ikivėžiniams pakitimams nustatyti.

Gavus rezultatus ir nustačius pakitimų, toliau gali būti 
atliekama kolposkopija, o jos metu biopsija, leidžianti objek-
tyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę.

Tad, kaip ir iki šiol, pagal gimdos kaklelio vėžio preven-
cinę programą kreiptis į šeimos gydytoją bei pasitikrinti ir 
toliau galės visos moterys nuo 25 iki 59 metų amžiaus (im-
tinai). Amžiaus ribos nustatomos dėl to, kad būtent tokio 
amžiaus moterims tenka didžiausia rizika susirgti.

Pasak specialistų, gimdos kaklelio vėžys pasaulyje vis dar 
išlieka viena iš dažniausių moterų mirties priežasčių. Todėl 
reguliari profilaktinė patikra yra būtina, norint anksti nusta-
tyti ikivėžinius pakitimus ir apsaugoti moteris nuo išplitusio 
gimdos kaklelio vėžio. Juolab kad ankstyvos stadijos gim-
dos kaklelio vėžys dažniausiai nesukelia jokių simptomų.

Kaip ir daugelyje išsivysčiusių šalių, taip ir Lietuvoje 
moterys reguliariai profilaktiškai tikrinamos dėl šios ligos, 
todėl galima gydyti ankstyvus gimdos kaklelio ląstelių pa-
kitimus, nelaukiant, kol jie progresuos į vėžinius. Jei kelias 
ligai užkertamas laiku, ne tik išvengiama didesnių gydymo 
išlaidų, bet ir išsaugoma moters sveikata bei darbingumas.

Naujos paslaugos gimdos kaklelio vėžio prevencijos programoje
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Apie netinkamą slaugytojos poelgį

2021 m. lapkričio 3 d. „TV3“ žurnalistai klausė Lietuvos pa-
cientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkės 
V. Augustinienės nuomonės dėl netinkamo slaugytojos el-
gesio su pacientu, o „INFO TV“ klausė informacijos, ko-
kia dabar situacija lėtinėmis ligomis sergantiesiems norint 
patekti pas specialistus.

Projektui parengti darbo grupės posėdžiai

Lapkričio 4, 12, 24 d., gruodžio 2, 8 d. nuotoliniu būdu vyko 
darbo grupės, sudarytos Pacientų teisių ir žalos sveikatai 
atlyginti įstatymo pakeitimo projektui parengti, posėdžiai. 
Juose dalyvavo šios darbo grupės narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė.

Vaistinių preparatų teisinis reguliavimas

Lapkričio 8, 22 ir 30 d., 2022 m. sausio 6 d. nuotoliniu būdu 
vyko darbo grupės vaistinių preparatų įtraukimo į kompen-
savimo sąrašus teisiniam reguliavimui, nustatytam Vaisti-
nių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į 
kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos apraše, patvir-
tintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159, posėdžiai. Juo-
se buvo aptariami įvairių organizacijų ir institucijų pateik-

ti siūlymai. Dalyvavo šios grupės narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė.

„Ramunė“ paminėjo Pasaulinę diabeto dieną

Lapkričio 11 d. Jonavos rajono sergančiųjų cukriniu diabe-
tu klubas „Ramunė“ organizavo renginį, skirtą Pasaulinei 
diabeto ir Jungtinių Tautų dienai paminėti (klubo vadovė 
I. Jankauskienė).

Stebėsenos komiteto posėdis

Lapkričio 12 d. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų inves-
ticijų veiksmų programos nuotoliniame Stebėsenos komi-
teto posėdyje dalyvavo šio komiteto narė V. Augustinienė. 

Pasaulinės diabeto dienos simbolis

Lapkričio 13 d. Šakių rajono cukralige sergančiųjų klubo „Li-
nelis“ pirmininkės B. Jančaitienės pasiūlymu ir palaikant sa-
vivaldybės administracijai, minint Pasaulinę diabeto dieną 
Šakių rajono savivaldybės pastatas nušvito mėlynai. Pasau-
linės diabeto dienos simbolis – mėlynas ratas, kuris žymi 
vienybę, simbolizuoja gyvybę ir sveikatą, o mėlyna spalva 
atspindi dangų, po kuriuo gyvena visos pasaulio tautos. Šis 
ratas reiškia, kad pasaulio diabeto bendruomenė turi kartu 
kovoti su diabetu.

Tai mums svarbu

Lietuvoje gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa 
vykdoma nuo 2004-ųjų. Šiai programai vykdyti lėšos ski-
riamos iš PSDF. Suprantant prevencijos svarbą, lėšų kasmet 
buvo skiriama vis daugiau. 2021 m. iš PSDF biudžeto skir-
ta 2,7 mln. eurų, t. y. 8 proc. daugiau nei 2020 m. (skirta 
2,5 mln. eurų) ir net 29 proc. daugiau nei 2019 m. (skirta 
2,1 mln. eurų).

Šiuo metu Lietuvoje nemokamai pasitikrinti galima pagal 
4 vėžio prevencijos programas – prostatos, storosios žarnos 
vėžio, gimdos kaklelio ir krūties. Šios prevencinės progra-
mos yra skirtos nustatyto amžiaus žmonėms. Tačiau jeigu 
jaučiatės blogai, bet nepatenkate į nustatyto amžiaus grupę, 
kreipkitės į šeimos gydytoją. Jis atliks būtinus tyrimus ir pri-
reikus išduos siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą.

Ligonių kasos kviečia: 
• Skaityti svarbiausias naujienas socialiniame tinkle 

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

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

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

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

Rūpimus klausimus galima pateikti  

info@vlk.lt arba tel. (8 5) 232 222.
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Lietuvosdiabetoasociacija – 
Tarptautinėsdiabeto 
federacijosnarė

Burkitės į Lietuvos diabeto asociaciją  
ir veikite savo sveikatos labui  

kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi,  

kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:

o gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
o padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
o lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.

Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo labiau stiprėja Asociacija  
ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.  

Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.

Jei nežinote, kur ieškoti klubo,  
kreipkitės į Lietuvos diabeto asociaciją.

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

Tel. (8~5) 2625476, 8 652 11555. 
Gyd. endokrinologė Ona Jurkauskienė ligonius konsultuoja  

nemokamai antradieniais 12–14 val., tel. 8 687 39458.
Slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė ligonius moko  

ketvirtadieniais 14-16 val. Registruotis iš anksto tel. 8 686 39369.

DARBO LAIKAS
LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA

Gedimino pr. 28, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius
Telefonas: (8~5) 2620783. Mob. telefonas: 8 652 11555
Internetas: www.dia.lt. Elektroninis paštas: info@dia.lt

Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis 9–18 val.,  
penktadieniais – iki 17 val. Pietų pertrauka 12–13 val.

Atsiskaitomoji sąskaita: Nr. LT 50 7044 0600 0103 0696
AB SEB bankas. Įmonės kodas: 291737660

COVID-19 pandemijos metu pagalbos kreipkitės mob. telefonais.
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Profilaktiškai pasitikrino ir daugiau sužinojo apie diabetą

Lapkričio 14 d. minima Pasaulinė diabeto ir Jungtinių Tautų 
diena. 2021–2023 m. tema – „Cukrinio diabeto priežiūros 
prieinamumas“. Šią dieną Lietuvos diabeto asociacijos dia-
beto mokyklos slaugytoja diabetologė J. Uleckienė pakvie-
tė vilniečius į Parapijos namus profilaktiškai pasitikrinti ir 
daugiau sužinoti apie cukrinį diabetą.

Antibiotikų vartojimas

Lapkričio 18 d., minint Antibiotikų dieną, Lietuvos radijo lai-
dos „Lietuvos diena“ žurnalistai klausė LPOAT pirminin-
kės V. Augustinienės, ką pacientai mano apie antibiotikų 
vartojimą.

Diskusija apie sergančiųjų orumo užtikrinimą

Lapkričio 22 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė nuotoli-
niu būdu dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Sunkiomis 
ir nepagydomomis ligomis sergančių asmenų orumo užtik-
rinimas: kliūtys ir galimybės“. Renginį organizavo Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas. Diskutuota šiais klausimais: 
į kokius sunkiai sergančiųjų poreikius ar lūkesčius turėtu-
me atkreipti dėmesį, siekdami išsaugoti jų orumą gyveni-
mo pabaigoje? Kokia geroji patirtis ir ko trūksta, siekiant 
užtikrinti orią sunkiai sergančiųjų gyvenimo pabaigą? Ko-
kia būtų orios gyvenimo pabaigos vizija? Kas turi įtakos pa-
cien tų orumo pažeidimams sveikatos priežiūros įstaigose? 
Ką svarbu padaryti ir nuo ko pradėti? Diskusijoje dalyva-
vo mokslininkai, medicinos įstaigų darbuotojai, valstybės 
institucijų atstovai.

Dezinformacijos įtaka pilietinei visuomenei

Lapkričio 25 d. nuotolinėje diskusijoje „Atsparios NVO – stip-
ri visuomenė“ dezinformacijos ir komunikacijos eksper-
tai dalijosi patirtimi apie tai, kokia dezinformacijos įtaka 
nevyriausybiniam sektoriui ir pilietinei visuomenei. Kaip 
tapti atsparesniems ir apsisaugoti arba kaip elgtis papuo-
lus į situacijas, susijusias su melo sklaida, kokios pagalbos 
reikėtų NVO, kad jos galėtų efektyviu kovoti su dezinfor-
macija, melu ar propaganda. Renginyje dalyvavo LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė.

Apie kompleksinę kurčiųjų negalią

Lapkričio 30 d. Lietuvos kurčiųjų draugija pakvietė Lietu-
vos diabeto asociacijos specialistus į mokymus „Darbas 
su kompleksinę negalią turinčiais kurčiaisiais“. Paskaitą 

apie cukrinio diabeto aktualijas skaitė slaugytoja diabeto-
logė A. Krivolap.

Ko išmokome per pandemiją

Gruodžio 2 d. nuotoliniu būdu vyko Europos diabetu sergan-
čiųjų gynėjų aukščiausio lygio susitikimas (angl. European 
Diabetes Patient Advocacy Summit)„Diabetas. Veikime 
kartu“. Jo metu buvo aptarta, kas pasikeitė ir ko išmoko-
me per pandemiją. Dalyvavo LDA prezidentė V. Augus- 
tinienė.

Tarptautinės diabeto federacijos kongresas

Gruodžio 6–11 d. vyko Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) 
kongresas. Jame dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė 
ir viceprezidentė A. Danylienė. Kongrese virtualiu būdu 
dalyvavo daugiau negu 7 tūkstančiai dalyvių iš 150 pasau-
lio šalių, iš visų 7 TDF regionų. Daugiau negu 65 sesijose 
buvo pristatyta virš 160 pranešimų. Kongrese paminėtas 
100 metų insulino atradimo jubiliejus. 

Daug dėmesio sulaukė 2021 m. naujo Tarptautinės 
dia be to federacijos atlaso 10-ojo leidimo pristatymas. Kas 
dvejus metus išleidžiami atlasai rodo, kaip sparčiai auga 
cukriniu diabetu sergančiųjų skaičius. Jei 2019 m. pasaulyje 
diabetu sirgo 463 mln. 20–79 m. amžiaus gyventojų, tai 
2021 m. – jau 537 mln. (10,5 proc. šios amžiaus grupės 
žmonių). Nediagnozuoto diabeto atvejų – 240 mln. Vien 
2021 m. nuo diabeto komp likacijų mirė apie 6,7 mln. 
šio amžiaus pasaulio gyventojų. Prognozės nedžiugi-
na – iki 2030 m. sergančiųjų skaičius didės iki 11,3 proc. 
arba 643 mln. žmonių, o iki 2045 m. – iki 783 mln. 
(12,2 proc.). Daugiau kaip 1,2 mln. vaikų serga I tipo cuk-
riniu diabetu, iš jų 54 proc. yra iki 15 m. amžiaus. Kasmet 
ši liga diagnozuojama 184,1 tūkst. vaikų. Apie 21,1 mln. 
(16,7 proc.) gyvų gimusių naujagimių yra pažeisti nėštumo  
diabeto.

Cukrinis diabetas taip pat neaplenkia ir Lietuvos – 
 20–79 m. amžiaus gyventojų grupėje 1 tūkst. gyvento-
jų tenka 186,9 (145,2–214,1) diabetu sergantys žmonės. 
Cuk rinio diabeto paplitimas šio amžiaus gyventojų grupė-
je yra 9,5 proc. (7,4–10,8). Nediagnozuotų diabeto atvejų 
tos pačios amžiaus žmonių grupėje 1 tūkst. – 62,6 žmonės 
(48,7–71,7). 2021 m. sveikatos išlaidos vienam sergan-
čiajam diabetu sudarė 1 342,5 USD, mirė 5 870 diabetu 
sergančių žmonių. 2021 m. Lietuvoje sirgo 907 vaikai iki 
19 m. amžiaus.
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Forumo dėmesio centre – valdysena, 
fi nansai, partnerystė

Gruodžio 8 d. nuotoliniu būdu vykusio Nacionalinio NVO 
forumo tikslas – aptarti NVO politiką, išskiriant praktinius 
jo įgyvendinimo aspektus, pasitelkiant Lietuvos ir tarptau-
tinę patirtis, atkreipiant dėmesį į NVO raidą, teisinę ir mo-
kestinę aplinkas, pristatant atliktus naujausius sektoriaus 
tyrimus, problemas ir perspektyvas. Šio forumo dėmesio 
centre – valdysena, finansai, partnerystė. Renginyje daly-
vavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Nuomonės dėl žalos atlyginimo

Gruodžio 9 d. „DELFI“ žurnalistai klausė, kokia V. Augustinie-
nės nuomonė dėl atlyginimo, patyrus žalą dėl  COVID-19 
skiepo.

Aptartas 2022 m. veiklos planas

Gruodžio 10 d. NVO koalicijos nuotoliniame susitikime ap-
tartas 2022 m. veiklos planas. Dalyvavo LPOAT pirminin-
kė V. Augustinienė.

Interpretacijos dėl trečiosios COVID-19 vakcinos

Gruodžio 13 d. Šeimos politikos komiteto posėdyje svarstyta 
dėl serologinio imunologinio tyrimo, taikomo IgG klasės 
antikūnams prieš SARS-CoV-2 nustatyti atsakymų inter-
pretavimo dėl trečiosios COVID-19 ligos vakcinos dozės. 
Nutarta, kad kol nėra konkrečių mokslinių įrodymų, koks 
antikūnų lygis apsaugo nuo COVID-19 ligos ir kol nepri-
imti kiti sprendimai, šeimos gydytojams komunikuojant 
su pacientais, tikslinga nurodyti, kad pagrindinis veiksnys 
revakcinacijai COVID-19 ligos vakcina yra laikas po pa-
skutinės vakcinos dozės, t. y. po 4 mėn. rizikos grupės as-
menims, po 4–6 mėn. kitiems asmenims. Posėdžio metu 
buvo siūlomi nauji GDR rodikliai ir esamų GDR rodiklių 
galimos korekcijos bei siūlomi GDR rodikliai psichikos 
sveikatos priežiūrai. Posėdyje dalyvavo šio komiteto narė 
V. Augustinienė.

Sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų

Gruodžio 14 d. nuotoliniame Šeimos politikos komiteto po-
sėdyje kalbėta apie sutikimus, teikiant sveikatos priežiū-
ros paslaugas. Dalyvavo komiteto narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė.

Plungės sergančiųjų 
cukriniu diabetu klubo nariai 

nuoširdžiai dėkoja savo geradariui ir rėmėjui 
UAB „Norvetuva“ direktoriui 

JANUI PETTERIUI RASMUSSENUI. 
Kasmet jis mus nudžiugina kalėdinėmis  dovanomis. 

Tai labai malonu, ypač šiuo sunkiu  pandemijos 
 laikotarpiu, kai gerumas lyg saulės spindulys 

 sušildo  širdį. 

Ačiū tariame ir klubo pirmininkei 
 ALDONAI  DANYLIENEI, 

kuri rūpinasi kiekvienu klubo nariu. Negalėjusiems 
 atvykti dovanėles ji pristatė į namus, kad nė vienas 

 neliktų nepasveikintas ar pamirštas. Dėkojame už meilę 
žmogui, gerumą ir gražius darbus. 

Linkime klestėjimo ir gerovės mums padedantiems.

Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu tarybos narė 
Sigrida Blauzdienė

Nėra gražesnio žodžio 
už paprastą lietuviškąjį AČIŪ. Jis  tarsi slaptažodis, 

 vartojamas džiaugsmui išreikšti.
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Kartu kiekvienas pasiekia daugiau

Gruodžio 14 d. nuotoliniu būdu vyko TDF Europos regiono 
susitikimas „Kartu kiekvienas pasiekia daugiau“. Buvo ap-
tarti 2021 m. nuveikti darbai, finansinis 2022 m. planas, 
insulino 100 metų minėjimo kampanija, planuojama Dvy-
nių programa ir kiti aktualūs klausimai. Dalyvavo LDA pre-
zidentė V. Augustinienė ir narė A. Danylienė.

Skiepijimas nuo gripo ir COVID-19 vienu metu

Gruodžio 17 d. Aktyvių piliečių tinklas organizavo nuotolinę 
konferenciją „Iššūkių, susijusių su skiepijimu nuo  COVID-19 
ir gripo tuo pačiu metu, sprendimas“. Buvo pristatyti atlikto 
tyrimo Europoje rezultatai.

Pasiūlymai dėl įstatymo pakeitimo

Gruodžio 20 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 V. Augustinienė, kuri pristatė oficialią Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų tarybos poziciją ir pasiūlymus 
dėl LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
Nr. I–1562 24, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo.

Dėl įstatymo 24 straipsnio. LPOAT nepritaria skundo na-
grinėjimo termino pratęsimo nuo 2 iki 3 mėnesių, taip pat 
nepritaria sprendimų pratesimo galią perduoti Komisijai ir 
terminą tęsti ne vienam, o 2 mėnesiams. LPOAT nuomo-
ne, toks terminų ilginimas ir terminų pratęsimo perdavimo 
teisė pačiai Komisijai  sukelia grėsmę sprendimų priėmimo  
vilkinimui bei Komisijos savivalei.

Dėl įstatymo 26 straipsnio. Siekiant atstovauti kuo pla-
tesniam Lietuvos pacientų ratui, t. y. ne vien tik pavienėms 
pacientų teises atstovaujančioms organizacijoms, bet ir skė-
tinėms nacionalinėms NVO organizacijoms, vienijančioms 
ir jungiančioms kuo įvairesnio profilio pacientus atstovau-
jančias organizacijas, kaip tai reglamentuojama 2013 m. 
gruodžio 19 d. priimtame LR nevyriausybinių organizacijų 
plėtros įstatyme, siūloma skatinti į Komisijos sudėtį įtraukti 
skėtinių nacionalinių NVO deleguojamus narius. Atkreiptinas 
dėmesys, kad NVO plėtros įstatymo principais formuojama 
ir įgyvendinama NVO plėtros politika, skatinanti vienyti 
nacionalines ir kitas bendrų tikslų siekiančias nevyriausybines 
organizacijas, siekiant kokybiškesnio jų narių atstovavimo 
įvairiose valstybinėse institucijose, sprendžiant visuomenei 
aktualius klausimus. Todėl LPOAT siūlo taisyti 26 str. 1 d. 
ir jį išdėstyti taip: 2 Komisijos nariai turi būti pacientų tei

ses atstovaujančių nacionalinių skėtinių organizacijų ne
vyriausybinių organizacijų deleguoti atstovai. 

Siekiant išvengti nešališkumo ir neobjektyvumo, tas pats 
asmuo Komisijos nariu gali būti vieną kadenciją, kuri da-
bar yra 4 metai. Komisiją sudaro 7 nariai, todėl Komisijos 
posėdžių teisėtumui siūloma kvorumą palikti 6, o ne ma-
žinti iki 5 asmenų. Verta paminėti, kad Komisijos vaidmuo, 
diegiant „atsakomybės be kaltės“ modelį, tiek pacientams, 
tiek pacientų organizacijoms ir plačiajai visuomenei yra pri-
statomas itin teigiamai. Tokio modelio diegimu Lietuvoje 
siekiama užtikrinti ne tik greitesnį pacientų skundų (prašy-
mų) nagrinėjimą, bet ir kokybiškesnio ir tvaresnio santykio 
kūrimą tarp paciento ir gydymo įstaigos, kurioje buvo pa-
daryta žala paciento sveikatai ar gyvybei.

Asmens sveikatos priežiūros tinklo vystymas

Gruodžio 28 d. LRT žurnalistai teiravosi V. Augustinienės 
nuomonės dėl planuojamos Asmens sveikatos priežiūros 
tinklo vystymo programos.

Nuomonė dėl insulino pompų kompensavimo

2022 m. sausio 3 d. LRT „Panoramos“ žurnalistai klausė LDA 
prezidentės nuomonės dėl insulino pompų kompensavimo 
visiems I tipo diabetu sergantiesiems.

Aptarti klausimai sveikatos apsaugos  
ministrui A. Dulkiui

Sausio 12 d. Vilniuje vyko LPOAT valdybos posėdis, kuria-
me aptarti pasiruošimo klausimai susitikimui su LR sveika-
tos apsaugos ministru A. Dulkiu.

Susitikimas su sveikatos apsaugos ministru A. Dulkiu

Sausio 14 d. nuotoliniu būdu vyko LPOAT valdybos narių 
susitikimas su sveikatos apsaugos ministru A. Dulkiu. Susi-
tikimo metu pristatyta objektyvi informacija apie Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų tarybą, vienijančią 31 įvairio-
mis sunkiomis lėtinėmis ligomis sergančiųjų organizaciją, 
ginančią daugiau negu 1 milijono gyventojų teises, orga-
nizacijos misiją ir tikslus, pasiekimus, narystę tarptautinėse 
organizacijose ir Nacionalinėje NVO koalicijoje. Pasiūlyta 
SAM dėl nuolatinio abipusiškai naudingo LPOAT bendra-
darbiavimo su SAM ir jos pavaldžiomis institucijomis. Pa-
teikta oficiali LPOAT pozicija  ir pasiūlymai dėl LR pacientų 
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 24, 
26 ir 27 straipsnių pakeitimų, svarstomų darbo grupėje. Dėl 
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būtinybės keisti Komisijos, pacientų sveikatai padarytai ža-
lai atlyginti, sudarymo tvarką, kad joje būtų įtraukti Nacio -
nalinių skėtinių pacientų organizacijų deleguoti atstovai, 
kad į Komisiją būtų įtrauktas LPOAT deleguotas atstovas.
Norėta aptarti ir kitus aktualius pacientams klausimus – 
dėl rizikos pacientų skiepijimo nuo gripo ir pneumokoki-
nės infekcijos, dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių išdavimo tvarkos keitimo pacientams, gydomiems 
stacionaruose, dėl medicinos pagalbos priemonių (insulino 
pompų) nuomos tvarkos keitimo, dėl rezerviniame vaistų 
ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo aptarimo, tačiau 
tam pritrūko laiko. Ministras pasidalijo informacija, pasiū-
lė pateikti LPOAT veiklos prioritetus ir prisidėti skleidžiant 
informaciją pacientams apie Asmens sveikatos priežiūros 
tinklo vystymo programą.

Pritarta siūlymui nustatyti projektų atrankos kriterijus

Sausio 17 d. rašytinės procedūros būdu vyko 2014–2020 m. 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ste-
bėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo šio komiteto 
narė V. Augustinienė. Buvo pritarta Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos pasiūlymui nustatyti projektų atrankos kriterijus.

Pristatyta Atviros vyriausybės programa 

Sausio 19 d. nuotoliniu būdu vyko Nevyriausybinių organi-
zacijų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo šios tarybos narė 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Jame pristatyta Atviros 
Vyriausybės programa,  apžvelgta NVO fondo 2021 m. 
veikla, aptartos NVO fondo finansavimo 2022 m. kryptys, 
pristatytas NVO tarybos atstovas, deleguotas į Vystomojo 
bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybą, 
aptarti ir kiti aktualūs klausimai.

Tobulinamas įstatymo projektas

Sausio 19 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 V. Augustinienė.

Posėdyje svarstyta dėl įmokų susiejimo su padarytomis 
žalomis, prevencijos tobulinimo ir kiti klausimai.

Dvynių programos pristatymas

Sausio 20 d. vyko TDF Europos regiono Dvynių programos 
pristatymas. Tai žinių keitimosi programa narėms asocia-
cijoms. Insulino atradimas per pastaruosius 100 metų iš-

gelbėjo milijonus gyvybių. Dar reikia daug nuveikti, kad 
diabetu sergantys žmonės pasiektų aukščiausią įmanomą 
sveikatos lygį. TDF Europos regionas sveikina savo narių 
asociacijų darbą ir nenuilstamas pastangas, kad diabetu ser-
gančių žmonių poreikiai būtų labiau matomi. Šiuo metu jų 
vaidmuo yra labai svarbus siekiant užtikrinti visapusiškes-
nę ir labiau prieinamą  diabeto priežiūrą per ateinančius 
100 metų. Šiame kontekste TDF Europos regionas kuria 
Dvynių programą, skirtą asociacijoms ryšiams užmegz-
ti, keistis žiniomis ir sustiprinti savo poveikiui. Programos 
tikslas – remtis nacionaline patirtimi ir skatinti strateginį 
asociacijų narių bendradarbiavimą, siekiant padidinti jų 
pajėgumą. Taip elgiantis, savo jėgomis galima patenkinti 
kitų poreikius.

Parengtas Neįgaliųjų platformos 2022 m. darbo 
programos projektas

Sausio 20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos at-
stovai pristatė ir supažindino su parengtu Europos Ko-
misijos Neįgaliųjų platformos 2022 m. darbo programos  
projektu.

Konferencija apie pokyčius medicinos įstaigose

Vasario 1 d. Kauno miesto ligoninė pakvietė pacientus vie-
nijančias organizacijas daugiau sužinoti apie vykstančius 
pokyčius medicinos įstaigose. Konferencija vyko nuotoli-
niu būdu. 

Ateina laikas  
ir žmogaus lieka tik prisiminimas,  

nuveikti darbai,  
pasakyti žodžiai…

Nuoširdžiai užjaučiame Tauragės diabeto 
 bendrijos „Insula“ pirmininko  

VYTAUTO ŠIMKAUS artimuosius.  
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią 

netekties valandą.
Lai būna lengva Tau, mielas Vytautai, žemelė. 

Lietuvos diabeto asociacija
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Per Jonines humoro grupė „Gliukozė“ aplankė senelių 
namus Rukloje. Jiems parodėme nuotaikingą progra-

mą su liaudiškomis dainomis ir spektakliu. Susirinkimas-va-
karonė taip pat neapsiėjo be humoro grupės „Gliukozė“ 
pasirodymo. Dainos ir šokiai leido negalvoti apie ligas... 

Klubo narė Zita Pameditienė jau antrus metus organi-
zuoja ekskursijas. Šiemet aplankėme Molėtų etnokosmo-
logijos muziejų, dangaus šviesulių stebyklą. Iš apžvalgos 
bokšto gėrėjomės Mindūnų gamtovaizdžiu. Aplankėme 
A. Truskausko medžioklės ir ežerų žvejybos muziejų. Ponia 
Irena supažindino su prieskoninėmis žolelėmis. Kėdainiuo-
se kartu su gide vaikščiojome čia kadaise gyvenusių žydų 
gatvelėmis. Sužinojome apie jų buvimą ir veiklą Kėdainių  
mieste. 

Pakeliui namo nuvykome į Pelėdnagius. Edukacijos va-
dovė parodė gyvenvietę, papasakojo, kaip jiems pavyko 
taip gražiai sutvarkyti aplinką. Iš medžio išdrožtų pelėdų 
skulptūros tarsi stengiasi įrodyti, kas čia šeimininkai.

Humoras – vaistas nuo ligų

Lapkričio 11d., kaip ir kiekvienais metais, minėjome Pa-
saulinę diabeto dieną. 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 gru-

pė „Gliukozė“ debiutavo 
respublikinėje humoro gru-
pių šventėje „Juokis“. Dėl 
pandemijos šventė nevyko. 
Šiais metais esame pakvies-
ti gegužės 1 dieną į Prienus, 
tad kuriame naują programą.

Jei kitų rajonų diabeto 
klubai norėtų susipažinti su 
mūsų kūryba, mielai atva-
žiuotume.

Angelė Bortkevičienė
Jonavos rajono diabeto 

klubo „Ramunė“ 
tarybos narė ir 

„Gliukozės“ vadovė 

Humoro grupės „gliukozė“ spektaklis

mūsų šaunusis klubas

2021-ieji Jonavos diabeto klubo „Ramunė“ nariams, kaip ir visiems Lietuvos 
gyventojams, buvo įtempti. Tačiau kiek įmanoma stengėmės susiburti. 

Žinios iš klubų
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Vienas nuoširdžių ir tyrų džiaugsmų yra poilsis po darbo.
Vokiečių filosofas Imanuelis Kantas

gruodžio 21 dieną Telšių diabetikų bendrijos „Dia  Telšiai“ 
nariai vyko į tradicinę kalėdinę sveikatinimosi išvyką 

po Vakarų Lietuvos miestus. 
Kovoti su pandemijos metu kylančiais sunkumais labiau-

siai padeda sveiko gyvenimo būdo ir dienos režimo laiky-
masis, taip pat įdomios veiklos, bendravimas su artimaisiais 
ir bendraminčiais. Kadangi Telšiuose nėra baseino, tai kas-
met prieš Kalėdas vykstame į Palangą. Nieko nėra geriau, 
nei po alinančių metų atsipalaiduoti modernioje garinėje 
ar su natūralia Himalajų druskų sienele pirtyje, paplaukioti 
baseine ir pasimėgauti masažu sūkurinėje vonioje. Aktyviai 
dalyvavome ir ryto vandens mankštose su trenere. Palangos 
baseino sveikatingumo erdvėje atsipalaidavome, mankšta 
ir vandens srovių masažas pašalino nemalonius pojūčius: 
numalšino raumenų, sąnarių, galvos skausmus, pagerino 
kraujotaką ir grąžino jėgas, suteikė žvalumo.

Šioje išvykoje grožėjomis Plungės, Kretingos, Kartenos ir 
Palangos miestų eglėmis. Visos jos viena už kitą gražesnės, 
papuoštos labai originaliai. Tačiau nutarėme, kad Telšių eglė 
pati gražiausia. Kretingoje mus pasitiko nykštukai. Jų buvo 
pilna visur: ir miesto gatvėse, ir kiemuose, ir skvereliuose. 
Labai sužavėjo Kretingos muziejaus verandoje atgijęs bal-
tas pasakų miestas, kuriame net 26 senoviniai nameliai, 

Kalėdų magija

o tarp jų vaikšto grafas su grafiene, atvykę iš 19 amžiaus. 
Grafų poros figūros – natūralaus žmogaus dydžio, iškarpy-
tos bei išlankstytos iš popieriaus ir kartono. Jas šioms Ka-
lėdoms vos per mėnesį sukūrė muziejaus etnografė Nijolė 
Kalvienė. Kompozicija žavi autorės kruopštumu detalėms: 
ir veidų bruožams, ir aprangai.

Kiekviena išvyka suteikia jėgų. Bendraudami ir aktyviai 
ilsėdamiesi stiprėjame, dalijamės patirtimi, mokomės gy-
venti su cukriniu diabetu. 

Telšių diabetikų bendrijos  
„Dia Telšiai“ pirmininkė 

Virgilija Kaminskienė

kiekviena išvyka suteikia džiaugsmo

Baigiantis praėjusiems metams mūsų diabeto klubo ak-
tyviausi nariai susirinkome Kelmės miesto bendruo-

menės patalpų salėje, kad galėtume prisiminti praeinančių 
metų įvykius, nuveiktus darbus ir trūkumus. Ne viską buvo 
galima padaryti dėl įvairių priežasčių: COVID-19 pandemi-
jos, karantino, po kurio nemažai klubo narių vengė ateiti į 
klubą, į socialinės reabilitacijos projektų užsiėmimus, dėl 
šeimyninių reikalų ir kitų priežasčių.

Susirinkusius su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujai-
siais Metais pasveikino Kalėdų Senelis (klubo narys ir sa-
vivaldybės tarybos narys Zigmas Filipavičius) ir Snieguolė 
(klubo projektų vadovė ir savivaldybės tarybos narė Aldona 

Senųjų metų palydos
Kvintufelienė). Jie visiems dalyviams įteikė dovanėles, už 
kurias reikėjo atsiskaityti eilėmis ar dainų posmais.

Keletą valandų trukusiame renginyje grojo ir dainavo 
klubo ansamblis „Viltis“ vadovas Justinas Kasparas ir jo 
žmona Danutė. Renginio metu prie visų dalyvių atsineštų 
vaišių stalo skambėjo dainos ir anekdotai, o kad per daug 
nenusisėdėtume, šokome.

Po susitikimo visi dalyviai, pasisėmę naujų jėgų ir ener-
gijos, įspūdžių, išsiskirstė į namus.

Kelmės diabeto klubo  
„Diabetas ABC“ pirmininkas  

Vytautas Brakauskas
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Pakruojo diabeto klubo „Vita“ renginys vyko sinagogoje. Jį 
pradėjo šio klubo pirmininkė Adelė Dobilienė perskaity-

dama Lietuvos diabeto asociacijos prezidentės Vidos Augus-
tinienės sveikinimą. O sveikinimų renginyje tikrai netrūko!

Pakruojo Kultūros centro direktorė Arina Janeliūnienė 
susirinkusiems skyrė dainas. „Akimirką šią“ skambėjo gydy-
tojams ir firmų atstovams už jų pasiaukojamą darbą atpažįs-
tant ir valdant diabetą. Kitos dainos – septyniolikai jubiliatų, 
klubo narių bei „Maisto banko“ vadovei Aurelijai ir jos sa-
vanoriams. Dainininkė linkėjo, kad negandos liktų praeityje, 
o kas gera lai laukia ateityje.

Klubo narius pasveikino Pakruojo rajono savivaldybės 
meras Saulius Margis, administracijos direktorė Ilona Ge-
lažnikienė, mero padėjėja Simona Lipskytė, vyriausioji spe-
cialistė (savivaldybės gydytoja) Vilma Žuvininkienė, Pakruo-
jo seniūno pavaduotoja Edita Adomaitienė, UAB „Medicus 
Lt“ šeimos gydytoja Virginija Kazlauskienė, Pakruojo rajono 
pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Agnius Kar-
monas, Pakruojo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 
biuro direktorė Laisvida Badauskienė. 

Nemažai gražių žodžių klubui ir jo pirmininkei A. Dobi-
lienei perdavė ir atvykę svečiai bei klubo partneriai. Tai gydy-
toja L. Dudarienė iš Biržų. Jai apsilankymas pas pakruojiečius 
visada asocijuojasi su didžiule švente. Gydytoja prisiminė, 
jog diabeto klubai buvo pirmieji šalyje, vienijantys viena liga 
sergančius žmones. „Dabartinės prezidentės V. Augustinie-
nės didžiulis darbas ir nuopelnas, kad diabetui buvo skirtas 
(ir dabar skiriamas) didžiulis dėmesys. Bet didžiausias pagal-
bininkas suvaldant ligą – noras padėti ir žmogaus šiluma, ku-
rią skleidžia Pakruojo klubo pirmininkė Adelė“, – sakė savo 
sveikinimo kalboje viešnia iš Biržų. Pirmininkės didžiulį in-
dėlį surenkant komandą ir žmones, galinčius padėti diabetu 
sergantiems žmonėms ne tik žodžiu, bet ir vaistiniais prepa-
ratais, medicininėmis priemonėmis bei prietaisais, akcentavo 
ir gausus būrys firmų atstovų: Eglė iš „Biofarmacijos“ kompa-
nijos, Sandra iš „Worwag Pharma“, Aurelija iš „Accu-Chek“, 

Gitana iš „Doppelherz“, Kristina iš „Valentis“, Reda iš UAB 
„DC Solutions“. Savo mintimis apie ligos valdymą pasidali-
no klubo narys Romualdas Kvedaras.

Reiktų nepamiršti, jog minėjimas skirtas tam, kad žmonės 
kuo daugiau sužinotų apie diabetą ir mokytųsi gyventi su už-
klupusia diagnoze. Cukrinis diabetas – sunki lėtinė, gyvybei 
pavojinga liga, kuri sparčiai plinta visame pasaulyje. Nuo 
2019 metų susirgimų padaugėjo 16 procentų. Pagal statisti-
ką – vienas iš 10 suaugusių serga minėta liga! 

Cukrinio diabeto rizikos veiksniai gali būti šie: nutukimas 
arba antsvoris, judėjimo stoka, anksčiau nustatytas gliukozės 
tolerancijos sutrikimas, nesubalansuota mityba, vyresnis negu 
40 m. amžius, per didelis kraujospūdis ar cholesterolis, artimi 
žmonės sirgo ar serga diabetu. Kaip sakė „Medicus LT“ gydy-
toja V. Kazlauskienė, ypač stebėti reikia vaikus ir vaikaičius, 
kurių tėvai ar seneliai serga šia lėtine liga.

Nemažiau svarbu žinoti ir diabeto požymius, nes kuo 
anksčiau žmogus sužinos diagnozę, tuo lengviau bus suval-
dyti ligą. O požymiai yra šie: dažnas šlapinimasis, besaikis 
troškulys, didėjantis alkis, svorio mažėjimas, nuovargis, ne-
gebėjimas susikaupti ar išlaikyti dėmesį, suprastėjusi rega, 
skrandžio skausmai ir vėmimas, plaštakų ir pėdų dilgčiojimas 
ar nejautrumas, dažnos infekcijos, blogai gyjančios žaizdos. 
II tipo diabetu sergantys šių simptomų gali ir nejusti arba jie 
būna labai neryškūs. Tad svarbu reguliariai tikrintis sveika-
tą ir lankytis pas gydytojus. O diabeto požymių žinojimas ir 
ankstyva ligos diagnozė ir gydymas padeda išvengti ar atito-
linti visą gyvenimą lydinčias komplikacijas. 

Pakruojo diabeto klubo pirmininkė A. Dobilienė po ren-
ginio sakė, kad „geriausia dovana, kurią mums dovanoja li-
kimas, yra žmonės, kuriems sakome: Ačiū, kad esi!“. Tokiais 
žodžiais norima padėkoti visiems, dalyvavusiems minėjime, 
padėjusiems jį organizuoti ir parėmusiems. Galų gale, supra-
tusiems ir suprantantiems, kad žmogaus sveikata yra neįkai-
nojamas turtas!

Alma Bajalienė, „Auksinė varpa“

Geriausia dovana, kurią mums 
dovanoja likimas – žmonės!

Lapkričio 16 d. paminėta Pasaulinė diabeto ir Jungtinių Tautų diena. Nors 2021 m. suėjo 
100 metų, kai išrastas insulinas, bet daugybė žmonių iki pat šiol negauna reikiamos 
sveikatos priežiūros. Tad renginiai, skirti minėtai dienai pažymėti, pavadinti bendru 
pavadinimu „Diabeto priežiūros prieinamumas – jei ne dabar, kada?“. 
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Š. m. sausio 27 dieną, eidama 67-uosius metus,  

mirė Anykščių rajono diabetikų klubo „Ateitis“ pirmininkė  

LEONOrA ŠLIŽIENė.  

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems  

ir liūdime kartu.  

Anykščių rajono diabetikų klubas „Ateitis“

Kartu galime daugiau

Aplankėme Raudondvario pilį, kur tikra pilies ponia 

papasakojo pilies istoriją. Sužinojome, kad pilyje svečiai 

būdavo vaišinami apelsinų sriuba, kad kadaise ten gyveno 

aligatoriai ir kiti egzotiniai gyvūnai, išmokome šokti renesan-

so epochos šokius. Raudonės pilyje mūsų laukė nuostabūs 

vaizdai iš pilies bokšto, o restauruojama Panemunės pilis 

nustebino savo didingumu bei puošnumu, autentiška dvasia.

Grįžtant galvoje sukosi mintis – kur visi kartu vyksime 

kitą kartą?

Eglė Baradinskienė

raudonės pilies bokšte

šeimos, auginančios I tipo diabetu sergančius vaikus, turi 

žinoti, kad jos yra ne vienos, kad yra aktyvi ir draugiš-

ka bendruomenė, kurios nariai padeda vieni kitiems. Kiek-

vienas susitikimas su likimo draugais yra be galo svarbus. 

Vaikai jaučiasi laisvai, mokosi vieni iš kitų valdyti ligą, tėvai 

dalijasi ligos valdymo patirtimi, teikia savitarpio pagalbą, 

semiasi stiprybės ir drąsos. 

Pasaulinę diabeto dieną vaikų ir jaunimo diabeto klubas 

„Diabitė“ paminėjo įspūdingu susitikimu – leidosi į ekskur-

siją „Panemunės pilys“. 

prie raudondvario pilies
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Raugintų kopūstų ir pupelių mišrainė
100 g raugintų kopūstų, 50 g virtų pupelių, 25 g svogūnų,
50 g silkės, 10 g aliejaus, pagal skonį pipirų, druskos.

Svogūnai pakepinami aliejuje, sumaišomi su raugin-
tais kopūstais, virtomis pupelėmis, susmulkinta silke, 
paskaninama.

Vienoje porcijoje yra: 15,3 g B; 11,0 g R; 30 g A; 
2,5 DV; 381 kcal (1600 kJ).

Troškinti burokėliai su slyvomis
100 g virtų burokėlių, 25 g džiovintų slyvų,
1 valg. šaukštas grietinės, pagal skonį druskos.

Džiovintos slyvos išverdamos, sumaišomos su stambiai 
tarkuotais burokėliais, paskaninama, supilama grietinė. 

Viskas kelias minutes patroškinama.
Salotos tinka prie paukštienos.

Vienoje porcijoje yra: 2 g B; 
3,7 g R; 20,8 g A; 1,7 DV; 

124,5 kcal (522,9 kJ).

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

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

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

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

Salierų ir porų mišrainė
100 g salierų, 50 g porų, 100 g rauginto agurko,
10 g aliejaus, 50 g citrinos sulčių ir žievelės,
pagal skonį pipirų, petražolių, druskos.

Salierai, porai išverdami, supjaustomi grieži-
nėliais, citrinos žievelė sutarkuojama, rau-
ginti agurkai susmulkinami kubeliais. 
Viskas sumaišoma, paskaninama, 
užpilama aliejumi.

Vienoje porcijoje yra: 2,9 g 
B; 9,4 g R; 10,2 g A; 0,85 DV; 
307,1 kcal (1289,8 kJ).
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Bulgariškos lęšių salotos
200 g džiovintų lęšių, 1 l vandens, 1–2 lauro lapai,
0,5 arbat. šaukštelio maltų gvazdikėlių, 1 arbat. šaukštelis 
kmynų, 1 arbat. šaukštelis smulkinto dašio,
1 svogūnas, 1 raudona paprika, 1 geltona paprika,
4 arbat. šaukšteliai (20 g) alyvuogių aliejaus,
2 arbat. šaukšteliai garstyčių,
4 arbat. šaukšteliai (10–30 g) balto vyno acto,
1 mažas (100 g) obuolys, 1 ryšulėlis svogūnų laiškų,
80 g ožkos sūrio, 4 kiaušiniai, 4 valg. šaukštai miltų,
pagal skonį druskos, pipirų, paprikos miltelių.

Lęšiai per naktį mirkomi šaltame vandenyje. Verda-
mi apie 30–40 min. kartu su lauro lapais, gvazdikėliais, 
kmynais ir dašiu. Vanduo nupilamas ir lęšiai ataušinami. 
Svogūnai ir paprika (pašalinus sėklas) smulkiai supjaus-
tomi. Iš aliejaus, garstyčių, acto paruošiamas marinatas. 
Paskaninama druska, pipirais, paprikos milteliais. Obuo-
lys, sutarkuotas neluptas, dedamas į marinatą. Svogūnų 
laiškai smulkiai supjaustomi. Visi produktai sumaišyti 
paliekami valandai marinuotis. 

Kubeliais supjaustytas sūris dedamas prieš patiekiant. 
Vietoj ožkos sūrio galima imti fetos ar pan.

Išeiga – 4 porcijos.
Vienoje porcijoje yra: 20 g B; 10 g R; 30 g A; 2,5 DV; 

300 kcal (1260 kJ).

Burokėlių sklindžiai su varške
50 g virtų burokėlių, 50 g obuolių, 100 g varškės,
1 kiaušinis, 20 g miltų, riebalų kepimui, pagal skonį druskos.

Burokėliai sutarkuojami stambiai, obuoliai smulkiai, 
sumaišomi su išplaktu kiaušiniu, sukrečiama varškė, su-
beriami miltai, pasūdoma. Gerai išmaišius tešlą, kepami 
sklindžiai riebaluose.

Vienoje porcijoje yra: 21,8 g B; 1,2 g R; 26,6 g A; 
2,1 DV; 204,4 kcal (858,5 kJ).

Kopūstų sklindžiai
150 g kopūstų, 50 g pieno, 1 valg. šaukštas miltų,
1 kiaušinis, 5 g sviesto, 10 g grietinės, pagal skonį druskos.

Kopūstai smulkiai supjaustomi, įpilama pieno, ištroš-
kinama ir ataušinama. 

Tada suberiami miltai, druska, įmušamas kiaušinio 
trynys. Viskas gerai išmaišoma, ir sukrečiamas išplak-
tas kiaušinio baltymas. Riebaluose kepami nedideli 
sklindžiai. Prie jų tinka tirpintas sviestas su grietine.

Vienoje porcijoje yra: 11,5 g B; 16,7 g R; 22,7 g 
A; 1,9 DV; 287,1 kcal (1205,8 kJ).

Salierų maltinukai
150 g salierų, 1 riekutė pyrago, 50 g mėsos, 1 kiaušinis,
truputis riebalų kepimui, pagal skonį kmynų, pipirų, 
druskos.

Salierai apverdami 10 min. pasūdytame vandenyje. 
Vandenyje išmirkytas pyragas, salierai, mėsa sumalama 
mėsmale, sudedami visi kiti produktai, gerai išmaišoma. 
Daromi nedideli maltinukai, kepami karštuose riebaluose.

Valgoma su virtomis bulvėmis ir raugintais agurkais 
arba kopūstais.

Vienoje porcijoje yra: 13,9 g B; 5,3 g R; 18,7 g A; 
1,5 DV; 178 kcal (747,6 kJ).

Bulvės apskaičiuojamos atskirai.

Bulvių ir grikių košė
15 g grikių, 1 bulvė, 0,5 stiklinės pieno,
1 valg. šaukštas grietinės (arba sviesto),
pagal skonį druskos.

Vandenyje paverdami grikiai tol, kol suminkštėja. Tada 
supilamas pienas, užverdama ir sukrečiama tarkuota ir 
nusunkta bulvė. Maišant verdama 10–15 min.

Pasūdoma. Valgoma su grietine ar sviestu.
Vienoje porcijoje yra: 3,8 g B; 4,9 g R; 27,3 g A; 

2,3 DV; 168,5 kcal (707 kJ).

Varškė su agurkais ir krapais
100 g varškės, 100 g šviežių agurkų, 
1 arbat. šaukštelis krapų, pagal skonį druskos.

Agurkas nulupamas ir supjaustomas smulkiais ku-
beliais, krapai smulkiai sukapojami, varškė pertrinama. 
Viskas sumaišoma, pasūdoma.

Vienoje porcijoje yra: 145 g B; 0,5 g R; 5,1 g A; 0,4 DV; 
82,5 kcal (346,5 kJ).
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Pyragas su obuoliais ir cukinija
6 kiaušiniai, 125 g varškės, 100 g grietinės, 50 g sėlenų, 
100 g miltų, 1 nubrauktas arbat. šaukštelis kepimo 
miltelių.
Įdarui: 300 g cukinijos, 650 g obuolių, 50 g varškės, 
2 kiaušiniai, pagal skonį mėtų, cinamono.

Iš visų nurodytų produktų užmaišoma ir gerai išpla-
kama tešla. Į ją įdedama dalis įdarui skirtų obuolių. Tešla 
15 min. apkepama 180–200 °C orkaitėje. Įdarui varškė 
išsukama su kiaušiniais ir mėtomis, nuluptais ir supjaus-
tytais obuoliais, stambiai sutarkuota cukinija. Įdaras už-
dedamas ant apkeptos tešlos. Visas apibarstomas cina-
monu. Ir vėl apie 15–20 min. kepama orkaitėje.

Visame pyrage yra: 100 g B; 40 g R; 180 g A; 15 DV; 
1480 kcal (6216 kJ). 

Supjausčius pyragą į 15 dalių, vienoje dalyje yra: 
6,6 g B; 2,7 g R; 12 g A; 1 DV; 99 kcal (415,8 kJ).

Varškės, moliūgų ir obuolių apkepas
0,5 kg varškės, 200 g moliūgų, 400 g obuolių, 3 kiaušiniai,
20 g sviesto, 1 stiklinė miltų, pagal skonį kalendros, 
cinamono, druskos.

Varškė, kiaušinių tryniai su prieskoniais ir druska gerai 
išsukami. Į masę sukrečiama stambiai sutarkuotas moliū-
gas, nulupti ir supjaustyti nedideliais gabaliukais obuoliai. 
Lengvai maišant supilami plakti baltymai, suberiami mil-
tai. Į skardą, išteptą riebalais ir pabarstytą miltais, sukre-
čiama masė 3–4 cm storio sluoksniu, uždedama sviesto 
gabaliukų ir apie 30 min. kepama orkaitėje.

Iškepęs apkepas supjaustomas ir patiekiamas su grie-
tine, uogiene ar kisieliumi. Išeiga – 5 porcijos.

Vienoje porcijoje yra: 18,9 g B; 6,7 g R; 31,7 g A; 
2,6 DV; 262,7 kcal (1103,3 kJ).

Priedai prie apkepo apskaičiuojami atskirai.

Drebučiai
Drebučiai gaminami iš vaisių, uogų sulčių, kompoto 

skysčio, kefyro ir želatinos. Kad patiekalas sustingtų, stik-
linei paruošto skysčio imama 5–7 g želatinos. 

Ji 30 min. pabrinkinama truputyje šalto vandens, pas-
kui įpilama skysčio (pagal receptą). Viskas kaitinama ant 
silpnos ugnies beveik iki užvirimo, bet neužverdama. 
Tada atvėsinama, sudedami kiti produktai, viskas supi-
lama į formą ir laikoma šaltai, kad sustingtų. Patiekiami 
drebučiai išversti į kitą indą, papuošiami plakta grieti-
nėle ar vaisiais. Kad lengviau būtų išverčiami, indas su 
drebučiais gali būti kiek pašildomas šiltame vandenyje.

Drebučiai „Išraudusi mergelė“
100 g lieso kefyro, 25 g pasukų,
2 g raudonos želatinos, pagal skonį citrinos.

Gaminamas taip, kaip aprašyta „Drebučiai”.
Vienoje porcijoje yra: 7 g B; – R; 6 g A; 0,5 DV; 

55 kcal (231 kJ).

Obuolių drebučiai
100 g obuolių iš kompoto, 3 valg. šaukštai vandens,
3 g raudonos želatinos, pagal skonį citrinos sulčių.

Gaminamas taip, kaip aprašyta „Drebučiai”.
Vienoje porcijoje yra: 3 g B; - R; 12 g A; 1 DV; 65 kcal 

(273 kJ).

Pasukų drebučiai
125 g pasukų, 1 citrinos žievelė, 3 g želatinos.

Gaminamas taip, kaip aprašyta „Drebučiai”.
Vienoje porcijoje yra: 7 g B; 1 g R; 6 g A; 0,5 DV; 

55 kcal (231 kJ).
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Vyr. redaktorė Vida Augustinienė

Sv
ei

ki
na

m
e!

Dar visko bus, dar vėrinys nepilnas,
Dar metų siūlas tiesiasi tolyn.
Lyg žemuogės vaikystėje ant smilgos
Džiaugsmu tespindi Jums viskas aplink!

Redakcijos kolegija: D. Augustinaitė, V. Bulikaitė, dr. E. M. Jakimavičienė, O. R. Jurkauskienė, L. Kaulakienė,  
dr. A.  Norkus, dr. R.  Ostrauskas, dr. A. Rimkutė, E. Rudinskienė, M. Šaltytė, A. Šimkus, J. Uleckienė, B. Vilutienė.
Už autorių pareikštas mintis redakcija neatsako.
Žurnalo steigėja ir leidėja: Lietuvos diabeto asociacija. Žurnalas išeina kartą per metų ketvirtį. Tiražas 1000 egz.
Redakcijos adresas: Lietuvos diabeto asociacija, Gedimino pr. 28, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius, tel. (8~5) 262 07 83.
Spausdino AB „Spauda“, Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius.

ŽuRNALAS 

LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA

Pre nu me ra ta pri ima ma vi suo se  

Lie tu vos pa što sky riuo se iki kiek vie no  

me tų ket vir čio pir mo mė ne sio 28 d.  

Žurnalo in dek sas 0016. 

Vieno numerio kaina – 1,02 Eur  

su pašto  pristatymu,  

trims ketvirčiams – 3,06 Eur. 

Pre nu merata 2022 metų  

trims ketvirčiams bus  priimama iki  

2022 m. balandžio 28 d. 

Nepamirškite 
užsiprenumeruoti

Diabeto
žurnalo 2022 metų 
trims ketvirčiams!

Nuoširdžiai sveikiname 70-mečius švenčiančias   
Danutę Lukošienę ir Birutę Keinienę. 

Telšių diabetikų bendrijos „Dia Telšiai“ pirmininkė  
Virgilija Kaminskienė


