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Lėtinis sisteminis uždegimas: 
priežastys, pasekmės ir 
prevencijos sprendimai

Staigūs pokyčiai mityboje, įvykę per pastaruosius 100–150 metų, 
yra visiškai naujas reiškinys žmonijos evoliucijos istorijoje. Dėl 
pusgaminių ir perdirbtų maisto produktų vartojimo mes daugiausia 
kalorijų pradėjome gauti iš augalinių aliejų, mėsos, cukraus ir 
krakmolo – vis mažiau vartojame sudėtinių angliavandenių bei 
ląstelienos ir šviežių daržovių (Clayton P, 2008). Šį nesveiką 
įprotį dar labiau sustiprina 50 % sumažėjęs fizinis aktyvumas. 
Trumpai tariant, mūsų mityba per pastaruosius 100–150 metų 
iš subalansuotos ir priešuždegiminės pavirto į nesubalansuotą ir 
uždegiminę. Tokie mitybos pokyčiai ir fizinio aktyvumo sumažėjimas 
turėjo reikšmingos įtakos mūsų sveikatai, todėl ženkliai padidėjo 
sergamumas lėtinėmis uždegiminėmis degeneracinėmis ligomis.

Prof. habil. dr.  
Arvydas Ambrozaitis

Problemos įvardinimas

Nuo 2016 m. JAV ir nuo 2017 m. Jungtinėje Karalys

tėje didėja mirtingumas nuo visų ligų ir ypač nuo sepsio, 

diabeto komplikacijų ir nuo neurodegeneracinių ligų. 

Dėl to, nepaisant ženklių šiuolaikinės medicinos pasie

kimų ir galimybių, pradėjo mažėti vidutinė gyvenimo 

truk mė, ypač kokybiško gyvenimo trukmė, daugėja neį

galumo atvejų tarp senyvo amžiaus žmonių (CDC, 2017; 

Hiam et al., 2018).

Pastaruoju metu labai retas iš mūsų miršta nuo senat

vės. Didžioji dauguma mūsų suserga ir miršta kur kas 

anksčiau nei įprastai trunka biologinė gyvenimo trukmė. 

Neramina tai, kad smarkiai didėja sergamumas vadina

mosiomis civilizacijos ligomis, daugėja onkologinių, au

toimuninių ir uždegiminių (Krono liga, nespecifinis opinis 

kolitas, reumatoidinis artritas, psoriazė ir kt.), alerginių, 

neurodegeneracinių (demencija, Alzheimerio liga, išsėtinė 

sklerozė), miokardo infarkto, insulto, diabeto, nutukimo 

ir kitų ligų atvejų. Visa tai – lėtinės uždegiminės degene

racinės ligos (LUDL).
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Kaip žinia, vėžys yra antra pagrindinė mirties priežastis 

pasaulyje, nulemianti kasmet virš 10 mln. mirčių (PSO, 

2017). Nuo 1950 m. padvigubėjo su tabaku nesusijusių 

vėžio atvejų (Lim, 2019), taip pat padvigubėjo vėžio su

sirgimo atvejų tarp paauglių ir jaunų suaugusiųjų (PSO, 

2017). Nuo 1974 m. žarnyno vėžio atvejų tarp 22–37 

metų amžiaus asmenų padaugėjo 4 kartus. Manoma, kad 

iki 2030 m. padvigubės sergamumas kolorektaliniu vėžiu 

tarp žmonių iki 50 m. amžiaus (Siegel, 2017). Prognozuo

jama, kad per ateinančius du dešimtmečius mirties atvejų 

nuo onkologinių ligų padaugės iki 70 proc. (PSO, 2017).

Kokia to priežastis? Mokslo tyrimai (Simopoulos A, 

1999; 2006; 2008) rodo, kad LUDL sukelia žmogaus or

ganizme daugelį metų rusenantis lėtinis, pradžioje be

simptomis uždegimas, suardantis beveik visų organų au

dinius. Lėtinis uždegimas sukelia ląstelių mitochondrijų, 

gaminančių energiją, kuri reikalinga išgyventi, palaikyti 

pastovią kūno temperatūrą ir judėti, intoksikaciją (Clay

ton P, 2018). Lėtinis uždegimas tapo taip paplitęs, kad 

LUDL tapo pagrindine sergamumo ir mirtingumo priežas

timi pasaulyje, ypač vakarietiško gyvenimo būdo šalyse. 

Kas sukelia lėtinį sisteminį organizmo uždegimą? Kodėl 

tai negrėsė mūsų protėviams? Pasirodo, kad tai labai susiję 

su dabartinės civilizacijos sąlygota gyvensena: nejudrus 

gyvenimo būdas, lėtinis stresas, aplinkos tarša, poilsio ir 

miego stoka, uždegiminė dieta (Clayton P, 2018). Tačiau 

pagrindinė lėtinio sisteminio uždegimo priežastis – šių 

laikų maisto pokyčiai, uždegimą sukelianti mityba, skati

nanti uždegiminį senėjimą. Mokslo tyrimai (Simopoulos 

AP, 2002; Clayton P, 2013) įrodė, kad toks ilgalaikis lėtai 

gendančių riebalų rūgščių (omega6) perteklius kasdien 

vartojamame maiste sukelia lėtinį organizmo ląstelių ir 

audinių uždegimą.

Netinkama mityba anksčiau laiko kasmet nuvaro į 

kapus 11 mln. žmonių (Murray Ch, 2018). Kaip parodė 

reikšmingas tyrimas, paskelbtas žurnale „Lancet“, mūsų 

kasdienė nesveika mityba yra didesnis žudikas nei rū

kymas ir dabar lemia kas penktą mirtį visame pasaulyje 

(Murray CJ, 2018). 

1900 metais maisto pramonė stabilizavo augalinius 

aliejus, kas pagerino maisto produktų skonio savybes ir 

taip pat jų tekstūrą, prekinę išvaizdą, prailgino produk

tų galiojimo laiką. Nuo tada smarkiai padidėjo omega6 

polinesočiųjų ir sočiųjų riebalinių rūgščių suvartojimas, 

bet, deja, sumažėjo jūrinės kilmės omega3 suvartoji

mas. Tai sutapo su ženkliu sergamumo ir mirtingumo 

nuo kraujagyslių širdies ligų padidėjimu (Simopoulos 

AP, 1995; 1999).

Omega6 ir omega3 polinesočiosios riebalų rūgštys 

yra vadinamos esminėmis, jos reikalingos ląstelių staty

bai, ląstelių membranos tinkamam funkcionavimui, yra 

ląstelių membranos fosfolipidinio sluoksnio sudėtinė 

dalis. Tačiau organizmas jų negamina, mes jas turime 

gauti su maistu. Omega6 riebalų rūgštys kūne išskiria 

prouždegiminius hormonus eikozanoidus, o omega3 

skildamos kūne pagamina priešuždegiminius eikozanoi

dus. Todėl omega6 ir omega3 riebalų rūgščių santykis 

mityboje yra gyvybiškai svarbus nustatant, ar mūsų or

ganizme vyraujanti aplinka yra pro ar priešuždegiminė. 

Omega6 dažniausiai gaunamos iš linolo rūgšties 

(LR), esančios palmių, kukurūzų, sojų, pupelių ir saulė

grąžų aliejuose. Šie aliejai yra pigūs, todėl jie dažniau 

naudojami gaminant daugelį maisto produktų. Tai ir nu

lėmė santykio 6:3 ryškų padidėjimą. Taip pat gyvūnai, 

auginami maistui ūkiuose, yra maitinami iš sojos, kuku

rūzų ir grūdų pagamintais pašarais. Dėl to dauguma kar

vių, kiaulių ir narvuose auginamų viščiukų yra prisotinti 

LR ir jos prouždegiminio metabolito – arachidono rūgš

ties (AR), o jų pienas, mėsa ir kiaušiniai turi padidėjusį 

6:3 santykį. Prekybos centruose parduodamų konditeri

jos gaminių sudėtyje yra alyvpalmių aliejaus, taip pat iš 

dalies hidrintų riebalų – tai irgi omega6 šaltinis.

Pagrindinės jūrinės kilmės omega3 riebiosios rūgštys 

yra eikozapenteno (EPR) ir dokozahekseno rūgštis (DHR). 

EPR ir DHR randamos išskirtinai laukinėje riebioje žuvy

je, kuri omega3 negamina, tačiau jas gauna iš vėžiagy

vių, kurie minta jūros dumbliais.

Išsibalansavus omega 6:3 tarpusavio santykiui ir kyla 

lėtinis uždegimas, nes „sausumos“ riebalai (omega6) ska

tina organizmo ląstelių lėtinį uždegimą, o „jūros riebalai“ 

(omega3) – slopina. Taip pat lėtinį sisteminį uždegimą 

slopina antioksidantai polifenoliai, esantys alyvuogėse, 

ciberžolėje, brokoliuose, granatuose, žaliojoje arbatoje  

ir kt.

Nukelta į 4 psl.
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Vi da Au gus ti nie nė

Atėjo pavasaris! Užliejo žalia, kvepianti pakelės 
narcizais galinga banga. Įkvepi pilna krūtine ir vis-
kas tampa aišku: aš gyvenu! Gyvenimas. Kiekvienas 
mūsų juo eina su savo patirtimis. O kad suprastu-
me vieni kitus, turime apmąstyti tas patirtis, kalbėti 
garsiai, palyginti, kitaip mūsų santykiai taps chao-
tiški. Nors to chaoso ir taip pakanka kiekviename 
žingsnyje, ypač kai istorijos eigoje susiūbuoja ir 
keičiasi fundamentalūs pasaulio tvarkos principai. 
Mes išgyvename karą Ukrainoje, kuris griauna nu-
sistovėjusį gyvenimą, nes tikėjome, kad visada to-
kia pati tvarka išliks. 

Akis džiugina atgijusi gamta. Truputį lengviau 
atsikvėpėme, kai nuo gegužės pirmosios atšaukti 
griežti ribojimai dėl COVID-19. Liko tik rekomen-
dacijos. Tad užsikrėtimo galimybės šiuo virusu dau-
giausia jau priklauso nuo mūsų pačių supratimo, 
mūsų įpročio saugotis individualiai – kaukės, rankų 
higiena, tinkamas atstumas tarp žmonių. 

Kas bevyktų aplinkui, kiekvienas cukriniu dia-
betu sergantis žmogus kasdien turi gyventi su  visą 
jo likusį gyvenimą lydinčia liga, išmokti tinkamai ją 
valdyti. Kasmet diabetu suserga vis daugiau žmo-
nių. Todėl labai svarbu yra visuomenės švietimas 
diabeto prevencijos klausimais, sergančiųjų moky-

mas tinkamos ligos kontrolės. Lietuvos diabeto aso-
ciacija, įgyvendindama  2022 m. neįgaliųjų veiklos 
rėmimo programą, į renginius kviečia visuomenę, 
sergančiuosius diabetu, jų šeimos narius aktyviai 
dalyvauti mokymuose, stovyklose, aktyvaus poil-
sio renginiuose – žygiuose dviračiais, baidarėmis. 
Išsamią informaciją apie renginius galima sužinoti 
savo rajonų, miestų diabeto organizacijose, Lietuvos 
dia beto asociacijos interneto svetainėje www.dia.lt. 

Atkreipiu dėmesį, kad pagal Neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais 
konkurso nuostatų 8.7 papunktį, privalome ne ma-
žiau nei 40 procentų Lietuvos diabeto asociacijos lei-
džiamo periodinio leidinio „Diabetas“ informacijos 
parengti lengvai suprantama lietuvių kalba. Žurnalo 
informaciją, parengtą lengvai suprantama lietuvių 
kalba, skaitykite www.dia.lt. Logotipas – trys lapeliai:

Su geriausiais linkėjimais,

Brangūs skai ty to jai!
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Genetiškai buvome užprogramuoti, kad mūsų mitybos 

dienos racione turėtų būti po lygiai „sausumos“ riebalų 

omega6 ir „jūros riebalų“ omega3 riebiųjų rūgščių, t. y. 

jų santykis turėtų būti 1:1. Lėtinis organizmo uždegimas 

prasideda, kai omega 6:3 santykis yra lygus arba dides

nis nei 3:1, t. y. sausumos riebalų mūsų racione yra 3 ir 

daugiau kartų daugiau, nei jūros riebalų.

Iki penktojo–septintojo XX a. dešimtmečio maistas 

buvo auginamas ir ruošiamas iš natūralių pirminių žaliavų 

namų ūkiuose, todėl ir mūsų maisto omega 6:3 santykis 

nebuvo uždegiminis ir ne didesnis nei 4:1. 

Atlikus virš 800 tūkst. sauso kraujo lašo tyrimų nusta

tyta, kad šiuo metu Europoje omega 6:3 santykis vidu

tiniškai siekia 15:1, Lietuvoje – 11:1, o JAV – net 25:1.  

Šiaurės šalių Ministrų tarybos oficialios rekomendacijos 

2004/2012 ir PSO rekomenduoja omega 6:3 santykį iš

laikyti ne didesnį kaip 4:1. Mokslininkai (Simopoulos AP, 

1998, 2002) rekomenduoja 3:1 santykį. 

Omega 6:3 santykis ženkliai pasikeitė, kai žmonės 

masiškai pradėjo vartoti pramoniniu būdu perdirbtą ir itin 

perdirbtą maistą, parduodamą maisto prekybos centruo

se, ypač dėl perteklinio kiekio omega6 turinčių auga

linių aliejų (saulėgrąžų aliejus, alyvpalmių aliejus; soja, 

kukurūzai, grūdai), taip pat ir per gausaus transriebalų, iš 

dalies hidrintų riebalų, rafinuotų angliavandenių (anglia

vandeniai, ypač sacharozė, cukrus, esantys konditerijos 

produktuose, ir kt.) suvartojimo. 

Šie maisto produktai, jų komponentai skatina lėtinį 

uždegimą. Be to, juose visai nėra arba smarkiai trūksta 

13;16 beta gliukanų, omega3 ir polifenolių (natūralių 

antioksidantų), kurie irgi slopina lėtinį sisteminį užde

gimą, taip pat nėra prebiotinių skaidulų, kurios būtinos 

palaikyti normaliai žarnyno mikrobiotai. 

JAV gyventojai dėl savo priklausomybės greitai paruo

šiamam maistui turi didžiausią omega 6:3 santykį Vakarų 

šalyse (KrisEtherton et al., 2000; Blasbalg et al., 2011). 

Tuo galima paaiškinti, kodėl amerikiečiai, kurie sudaro 

tik 5 proc. pasaulio populiacijos, suvartoja apie 50 proc. 

pasaulio vaistų ir 80 proc. visų receptinių nuskausmina

mųjų (CDC, 2018). 

Taigi, omega3 trūkumas ir omega6 perteklius or

ganizme arba polinesočiųjų riebalų rūgščių disbalansas 

sukelia lėtinį, pradžioje besimptomį, uždegimą. Kaip nu

slopinti lėtinį besimptomį uždegimą? 

Vienintelis būdas grįžti į subalansuotą būseną – pridėti 

trūkstamų ingredientų (omega3 su polifenoliais) prie šiuo 

metu naudojamo maisto ir ženkliai sumažinti produktų, 

turinčių perteklinį omega6 kiekį, suvartojimą. Taigi, labai 

svarbu koreguoti mitybą ir neutralizuoti maiste esančias 

žalingas medžiagas. Smarkiai padidinus trūkstamų prieš

už degiminių maisto komponentų kiekį maiste, LUDL at

siradimo dažnis sumažėja net 90 proc., sulėtėja senėjimo 

procesas, vyksta natūralus senėjimas ir 30 proc. pailgėja 

gyvenimo trukmė (Clayton PR, 2014; 2018).

Uždegimas ir jo rūšys

Yra žinomos dvi uždegimo rūšys: ūminis ir lėtinis. 

Ūminis uždegimas yra teigiamas reiškinys, tai yra orga

nizmo atsakas į sužalojimą arba patogeninių mikrobų inva

ziją. Šis uždegimas ilgai netrunka, jam būdingas skausmas, 

paraudimas, patinimas, karščiavimas, fizinis nejudrumas. 

Ūminio uždegimo metu padidėja prouždegiminių 

citokinų koncentracija, Creaktyvinio baltymo kiekis 

kraujuje (bakterinė infekcija), būdinga leukocitozė, ENG 

padidėjimas.

Lėtinis uždegimas yra žalingas žmogaus organizmui, 

pradžioje būna besimptomis, rusenantis daugelį metų, 

kai iš lėto yra naikinami daugelio organų audiniai. Lėti

nių degeneracinių ligų ikiklinikinė fazė gali tęstis dešimt

mečius. Laikui bėgant, visa tai pasireiškia viena ar kita 

kliniškai ryškia lėtine degeneracine liga. 

Omega6 riebalų rūgščių skilimo produktai sukelia 

vietinę ląstelių edemą (pabrinkimą). Intensyvėjant lė

tiniam uždegimui, pradeda irti lizosomos – specifinės 

intraląstelinės strūktūros, citoplazmos organelės, turin

čios didelį kiekį agresyvių fermentų, tarp jų ir audinių 

destrukciją sukeliančių fermentų, vadinamųjų matricos 

metaloproteinazių (MMP). Iš suardytos lizosomos struk

tūros išsiskyrusios MMP sukelia audinių destrukcinius 

pažeidimus tarpląstelinėje matricoje (pluošte, medžia

goje), organų karkaso eroziją.

Atkelta iš 2 psl.
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Tarpląstelinė matrica yra trimatis mikropluošto tinkle

lis, sudarytas iš kolageno, elastino ir kt., standžiai laikan

tis visas mūsų ląsteles vietoje ir leidžiantis audiniams ir 

organams funkcionuoti koordinuotai. Tai savotiškas au

dinių ir organų karkasas, nuolat pažeidžiamas, bet ge

bantis regeneruoti.

Tačiau lėtinio uždegimo metu pernelyg gausus MMP 

fermentų išsiskyrimas sukelia labai ryškų šios matricos 

irimą, tai, bėgant laikui, viršija organizmo gebėjimą rege

neruoti pažeistą matricą. Dėl to pradeda nykti tam tikras 

organizmo funkcijas atliekantys audiniai kauluose, kremz

lėse, kraujagyslių sienelėse, odoje ir kitur. Iš pradžių šis 

audinių nykimas nesukelia jokių simptomų (besimptomė 

eiga), vėliau progresuojant audinių pažeidimams, išryš

kėja viena ar kita lėtinė degeneracinė liga, dar vadinama 

civilizacijos liga. Tik tada žmonės kreipiasi į gydytojus, 

kurie skiria ligų simptomus palengvinančius, dažniausiai 

nuskausminamuosius, vaistus, kurie, deja, negali panai

kinti ligos simptomus sukėlusios priežasties – lėtinio sis

teminio uždegimo.

Antrojoje lėtinio uždegimo fazėje (MMP išsiskyrimas) 

ypač svarbus antioksidantų polifenolių, pasižyminčių 

priešuždegiminiu poveikiu, vaidmuo. Polifenoliai blokuoja 

uždegimą skatinančius fermentus – taip pat slopina MMP 

fermentų sintezę ir neutralizuoja jau susidariusias MMP, 

kurios suardydamos audinius ir jų karkasą ir sukelia lėti

nes degeneracines ligas. Pakankamas polifenolių kiekis 

mūsų mityboje galėtų neleisti atsirasti antrajai lėtinio už

degimo fazei. Tačiau realybė yra ta, kad per pastaruosius 

100–150 metų polifenolių, esančių daržovėse ir vaisiuose, 

suvartojimas sumažėjo 90 proc. (Clayton P, 2016; 2019). 

Lipiduose tirpstantys polifenoliai (pvz., esantys alyvuogė

se) apsaugo omega3 nuo oksidacijos (suardymo) iki jos 

pateks į visas organizmo ląstelių membranas. 

Taigi, lėtinis uždegimas yra laikomas beveik visų 

(90 proc.) lėtinių degeneracinių ligų priežastimi. Lėtinėms 

degeneracinėms ligoms būdinga dešimtmečiais besitę

sian ti besimptomė (ikiklinikinė) fazė.

Lėtinio uždegimo metu gali padidėti diastolinis krau

jospūdis, dažnai atsiranda venų varikozė, hemorojus, 

greitesnis odos senėjimas, dažnesnės depresija ir įvai

rios alerginės būklės. 

Lėtinis uždegimas skatina onkologinių ligų atsiradi

mą, nes vėžio angiogenezei vykti būtinas morfologinis 

pagrindas – lėtinis uždegimas. Ilgai besitęsiantis lėtinis 

uždegimas gali sukelti artritą, osteoartritą, reumatinį art

ri tą, fibromialgiją, podagrą, osteoporozę, aterosklerotinių 

plokštelių ir ateromų susidarymą, kraujagyslių sisteminę 

aterosklerozę, pirminę arterinę hipertenziją, miokardo 

infarktą, insultą, diabetą, depresiją, demenciją, Alzhei

merio ligą, Parkinsono ligą, kojų venų varikozinį užde

gimą, hemorojų, lėtinę obstrukcinę plaučių ligą (LOPL), 

nealkoholinio kepenų suriebėjimo ligą ir daug kitų.

Lėtinis uždegimas skatina greitesnį senėjimą arba 

vadinamąjį uždegiminį senėjimą (angl. inflammaging). 

Nuslopinus lėtinį uždegimą, sulėtėja organizmo senėji

mas ir gali vykti sveikas senėjimas (angl. healthy aging), 

todėl apie 30 proc. pailgėja vidutinė gyvenimo trukmė.

Iki šiol nebuvo įdiegta į klinikinę praktiką lėtinio už

degimo biožymenų laboratorinio tyrimo, galinčio nusta

tyti lastelės membranos fosfolipidinio sluoksnio riebiųjų 

rūgščių kokybinę ir kiekybinę sudėtį. Todėl iškilo porei

kis sukurti tikslesnį LUDL biožymenį. 2004 metais Mila

no universitete (prof. Bruno Berra ir Angela Maria Rizzo) 

buvo sukurtas sauso kraujo lašo metodas (angl. Dry  Blood 

Spot DBS) kraujo riebalų rūgščių analizei atlikti (Maran

goni, 2004). Šiuo tyrimu buvo galima nustatyti omega3 

koncentraciją ir arachidono rūgšties AR (omega6) bei ei

kozapenteno rūgšties EPR (omega3) santykį. Taigi, buvo 

sukurtas nesudėtingas testas, leidžiantis namų sąlygomis 

paimti keletą lašų kraujo, kad būtų galima specializuoto

je laboratorijoje dujų chromatografijos metodu nustatyti 

riebalų rūgščių sudėtį. 

2007–2009 m. nustatyta, kad omega3 indeksas yra 

nepriklausomas koronarinės širdies ligos (KŠL) rizikos 

veiksnys, kad turi būti ne mažesnė kaip 8 proc. ome

ga3 koncentracija kraujuje ir eritrocitų membranose, 

siekiant sumažinti KŠL riziką (Haris W, 2009). Buvo 

nustatyta omega6 ir omega3 riebalų rūgščių santykio 

reikšmė KŠL ir kitų lėtinių ligų patogenezėje (Simo poulos 

AP, 2008). Buvo sukurtas omega3 ir polifenolių aliejus, 

vėliau pavadintas Balanso aliejumi, skirtas subalansuo

ti ląstelės membranos fosfolipidiniame sluoksnyje esan

čių omega6 ir omega3 santykiui iki 3:1 (AR/EPR < 3:1) 
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(Berra B, Rizzo AM, 2009). Remiantis mokslu parem

tais įrodymais, buvo padaryta svarbi išvada, kad pro

uždegiminė organizmo vidinė aplinka yra svarbiausia 

visų degeneracinių lėtinių ligų ir mirtingumo priežastis 

dabartiniame pasaulyje (Clayton P, 2009).

DBS testu buvo nustatyta Balanso aliejaus dienos dozė: 

reikia suvartoti ne mažiau kaip 2–3 g omega3 norint pa

siekti rekomenduojamą 8 proc. omega3 koncentraciją 

kraujuje ir eritrocito membranos fosfolipidiniame sluoks

nyje (Harris W, 2009). Tai buvo 3–6 kartus didesnė dozė 

nei kituose omega3 maisto papilduose, 10 kartų dides

nė dozė nei minimali rekomenduojama Europos maisto 

saugos tarnybos EFSA (250 mg). 

Lillestrom Sports Club (LSK) studija patvirtino, kad, 

kasdien suvartojant 2–3 g Balanso aliejaus per 120 dienų 

galima AR/EPR santykį subalansuoti (sumažinti) iki < 3:1 ir 

taip panaikinti lėtinį uždegimą (Kasene G, Eide O, 2010). 

Pastaruoju metu labai didėjo itin perdirbtų maisto pro

duktų suvartojimas, kuris yra didžiausias JAV ir Kanadoje 

(Monteiro et al., 2018).

Itin perdirbto maisto produktų 10 proc. padidėjęs var

tojimas, susijęs su:
•	 10 proc padidėjusia vėžio rizika (Fiolet et al., 2019);
•	 14 proc. padidėjusia ankstyvos mirties rizika ( Schnabel 

et al., 2019);
•	 vartojant daugiau nei 4 kartus per dieną – padidina 

ankstyvos mirties riziką 62 proc., kiekvienas papildomas 
vartojimas – papildomai padidina riziką dar 18 proc. 
( RicoCampa et al., 2019);

•	 spartesnis imunologinis senėjimas, padidėjęs uždegi
mas, padidėjusi sepsio rizika (Napier et al., 2019).

Pagrindinių perdirbto ir itin perdirbto maisto gamybos 

bendrovių parduodamuose maisto produktuose:

1. yra per gausus omega6 kiekis, sukeliantis patolo

ginį omega 6:3 santykį ląstelių membranose; 

2. ženkliai trūksta antioksidantų polifenolių; 

3. ženkliai trūksta 13, 16 betagliukanų; 

4. per didelis glikacijos galutinių junginių (angl. Advan-

ced Glycation End-AGE) kiekis, AGE junginius sudaro 

akrilamidas, susidarantis kepant krakmolingus produktus 

aukštoje temperatūroje. Akrilamidas yra kancerogenas, 

be to, skatina uždegimą.

5. per didelis galutinių lipoksidacijos produktų (angl. 

Advanced Lipoxidation End-ALE) kiekis. Šie junginiai, taip 

vadinami iš dalies hidrinti riebalai ir transriebalai, susi

daro aukštoje temperatūroje kaitinant riebalus ir aliejus 

ir taip pat yra žalingi, nes skatina uždegimą.

6. šie maisto produktai sukelia patologinį glikemi

nio indekso padidėjimą dėl pridėtinio cukraus, dirbtinių 

saldik lių, apdorotų angliavandenių pertekliaus. Anglia

vandenių perteklinis vartojimas skatina lėtinį uždegimą 

ir didina atsparumą insulinui.

7. šie maisto produktai sukelia patologinį elektrolitų 

disbalansą.

Itin perdirbti maisto produktai sukelia lėtinį uždegi

mą, žarnyne skatina neigiamų arba patogeninių bakterijų 

mik  ro floros dominavimą (Upton et al., 2000).

Prevencijos sprendimai

Balanso aliejus yra unikalus sinergetinis aukštos ko

kybės žuvų taukų, turinčių daug omega3 riebalų rūgš

čių EPR ir DHR mišinys su specialiai atrinktų aukščiau

sios kokybės pirmojo spaudimo Picual veislės alyvuogių 

aliejumi, kuriame gausu omega9 riebaluose tirpstančių 

polifenolių – labai stiprių antioksidantų. Balanso aliejaus 

sudėtyje yra ir vitamino D3. Šis aliejus saugiai reguliuoja 

ir palaiko EPR + DHR lygius ir organizmo omega 6:3 ba

lansą. Balanso aliejus palaiko optimalią smegenų veiklą 

ir normalų širdies darbą, taip pat stiprina imunitetą (Euro

pos maisto saugos tarnyba EFSA, 2006). Balanso aliejus 

taip pat didina jautrumą insulinui, sergant II tipo diabetu. 

Žuvų taukų ar omega3 maisto papildų sudėtyje būtinas 

antioksidantas, nes omega3 be jo greitai oksiduojama – 

suardoma žmogaus organizme.

Dažniausiai į šiuo metu rinkoje esančių omega3 pa

pildų sudėtį įeina pigus sintetinis antioksidantas tokofe

rolis arba vitaminai E ir A, rečiau – astaksantinas (Krilio 

aliejus). Kadangi tokoferolio oksidacinio stabilumo in

deksas yra žemas, t. y. jo antioksidacinis poveikis yra 

trumpalaikis (tik 8–16 val.), nepakankamai ilgas tam, 

kad  omega3 pasiektų ląstelių membranas ir pakoreguo

tų mūsų šiuolaikinės mitybos sukeltą omega 6:3 santykio 

disbalansą (AOCS Official Method Cd 12b92, 1997).
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Nors omega3 riebalų rūgštys su antioksidantu tokofe

roliu yra plačiai vartojamos širdies kraujagyslių ligų pro

filaktikai, bet Cochrane duomenų bazės 2018 m. apžval

goje teigiama, kad įprastiniuose maisto papilduose esanti 

omega3 neapsaugo nuo širdies kraujagyslių sistemos 

ligų (Cochrane Systematic Review  Intervention  Version 

 published: 18 July 2018; Omega3 Fatty Acids  Disappoint 

in Cardiovascular Protection  Medscape  Jul 20, 2018). 

Taigi, įprastinių žuvies taukų ar omega3 maisto papildų 

vartojimas su žemo oksidacinio stabilumo antioksidan

tais (vitaminu E) neduoda jokios pridėtinės naudos žmo

gaus organizmui. 

Kokie 2011 m. sukurto Balanso aliejaus ypatumai?

Pirma, antioksidantų funkcijas atlieka polifenoliai, 

kurių oksidacinio stabilumo indeksas yra žymiai dides

nis nei tokoferolio, antioksidacinis polifenolių veikimas 

trunka ilgiau nei 40 val., o tam, kad omega3 patektų į 

ląstelės membraną ir koreguotų omega6 ir omega3 dis

balansą užtenka 24 valandų apsaugos nuo oksidacijos. 

Antra, Balanso aliejaus paros dozėje yra net 2,5 g 

omega3, nes naudojami antioksidantai, kurių neįma

noma perdozuoti.

Svarbu žinoti, kad maisto papildų omega3 su antiok

sidantais tokoferoliais negalima naudoti didesnėmis (iki 

2,5 g) nei leistinomis dozėmis, nes galimas vitamino E 

perdozavimas, vitamino E hipervitaminozė. Tik ne ma

žesnė nei 2,5 g omega3 dozė yra pajėgi subalansuoti 

omega 6:3 santykį ir tokiu būdu nuslopinti šiuolaikinio 

pramoniniu būdu perdirbto maisto sukeltą lėtinį uždegimą.

Ar yra lėtinis uždegimas ir koks jo intensyvumas, gali

ma nustatyti atlikus DBS metodu paremtą Balanso testą.

Rekomenduojama prieš pradedant vartoti Balanso 

aliejų, nustatyti, koks yra pradinis omega6 ir omega3 

santykis, nustatyti 11 riebalinių rūgščių kiekius eritrocito 

membranoje ir įvertinti lėtinio uždegimo laipsnį. Tyrimo 

rezultatai atskleis, ar mityba yra subalansuota, ar ne, at

sižvelgus į gautus rezultatus, bus galima koreguoti mity

bą. Po keturių mėnesių (eritrocito gyvavimo periodą su

daro vidutiniškai 120 dienų) Balanso aliejaus vartojimo 

rekomenduojama atlikti pakartotiną Balanso testą įver

tinti produkto efektyvumui. Balanso testas jau yra atlik

tas daugiau nei 17 tūkst. asmenų Lietuvoje ir daugiau nei 

800 tūkst. asmenų visame pasaulyje.

Apibendrinimas

Riebalų rūgštys atlieka daug funkcijų, kurios yra būti

nos normaliai fiziologinei sveikatai. Riebalai mūsų ener

gijos gamybai yra svarbūs tiek kokybiškai, tiek kiekybiš

kai. Jie yra ne tik energijos sandėlis, bet ir itin svarbus 

ląstelių membranos konstrukcinis ir funkcinis elementas, 

reguliuojantis ir vietinę hormonų sistemą (Simopoulos 

AP, 1991; 2002). 

Padidėjęs sojų aliejaus suvartojimas JAV padidino ir 

nepakeičiamųjų omega6 linoleno rūgšties (LR) suvarto

jimą nuo vidutiniškai po 0,01 kg per metus nuo 1909 m. 

iki 12 kg per metus šiais laikais (Blasbalg et al., 2011). 

Maistinė omega6 linoleno rūgštis (LR) organizme paver

čiama į omega6 arachidono rūgštį (AR), kuri saugoma 

mūsų ląstelių membranose. Biologiškai aktyvūs kompo

nentai, sudaryti iš omega6 arachidono rūgšties (AR), or

ganizme yra atsakingi tiek už ūmaus uždegimo pradžią, 

tiek už lėtinio uždegimo tąsą, kas gali sukelti su gyveni

mo būdu susijusių sveikatos problemų (Simopoulos AP, 

1991; 2011). 

Lyginant su mityba, kurios laikydamasis išsivystė žmo

gus, šiandieninėje mityboje trūksta jūrinės kilmės nepa

keičiamųjų omega3 riebalų rūgščių EPR ir DHR, kurių 

organizmui reikia kaip statybinių medžiagų. 

Svarbiausias dalykas, kurį norima pasakyti, yra tai, 

kad subalansuotas omega6 ir omega3 riebalų rūgščių 

santykis yra esminė subalansuotos mitybos dalis, palai

kanti gerą sveikatos būklę, neleidžianti atsirasti lėtiniam 

uždegimui ir taip išvengti lėtinių uždegiminių degene

racinių ligų atsiradimo. Lėtinio besimptomio uždegimo 

galima išvengti koreguojant mitybą ir neutralizuojant 

maiste esančias žalingas medžiagas.

El. paštas: arvydas.ambrozaitis@gmail.com 

Mob. tel.  +370 686 603 12

www.zinzino.com; www.zinzinotest.com;   

www.zinzino.tv; www.zinzino.blog  

https://drpaulclayton.eu/category/blog/
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Dažniausiai diabetas pakenkia akis, inkstus, smulkiuosius 
nervus bei širdies ir kraujagyslių sistemą. Akių paken

kimas – diabetinė retinopatija – vis dar išlieka pagrindinė 
darbingo amžiaus žmonių aklumo priežastis, o diabetinis 
inkstų pakenkimas (nefropatija) – pagrindinė sunkaus ir ga
lutinės stadijos inkstų nepakankamumo priežastis. 

Dėl diabetinio smulkiųjų nervų pakenkimo vystosi kojų 
nejautra, gali atsirasti sunkiai gyjančių pėdų opų. Tačiau 
pagrindinė ir dažniausia diabetu sergančių asmenų mirties 
priežastis yra širdies ir kraujagyslių sistemos ligos – miokar
do infarktas ir insultas. 

Diabetu sergantys asmenys 2–4 kartus dažniau serga 
širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiomis ligomis tokie pacien
tai serga jaunesniame amžiuje ir sunkiau, nei diabeto ne
turintys asmenys. Tai gąsdinančios moksliniais tyrinėjimais 
pagrįstos žinios, tačiau diabetu sergantieji bei jų artimieji 
turi žinoti, kad diabeto pasekmių galima išvengti tinkamai 
kontroliuojant ligą. 

Diabeto komplikacijų galima išvengti laikantis gydyto
jų nurodymų – sveikai maitinantis, reguliariai sportuojant 
bei vartojant paskirtus vaistus. Šiandien turime daug efek
tyvių gliukozės kiekį mažinančių medikamentų, o naujausi 
iš jų (natrio gliukozės pernešėjų 2 (SGLT2) inhibitoriai ir 
į gliukagoną panašaus peptido 1 (GLP1) analogai) ne tik 

padeda sumažinti gliukozės kiekį kraujyje, bet ir turi svorį 
mažinantį bei inkstus ir širdį apsaugantį poveikį. 

Pagal iki šiol galiojusią diabeto gydymo kompensuoja
maisiais vaistais tvarką šių naujų vaistų nuo diabeto skyri
mas buvo labai apribotas – juos buvo galima skirti tik tada, 
kai senesnieji vaistai nuo diabeto buvo neefektyvūs, taip 
pat šie vaistai buvo nekompensuojami kartu su kitais mo
derniais vaistais nuo diabeto ir insulinu. 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo atnaujintas diabe
to gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašas, 
suteikiantis naujas galimybes geriau ir moderniau gydyti 
diabetu sergančius pacientus, ypač tuos, kurie kartu serga 
širdies ir kraujagyslių ar inkstų ligomis. Kaip pasikeitė ser
gančių II tipo diabetu pacientų gydymas Lietuvoje?

Širdies ir kraujagyslių bei inkstų ligos – dažni diabeto 
palydovai. Ar sergant diabetu galima išvengti šių ligų?

Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad aterosklerozės 
sukeltas širdies ir kraujagyslių problemas turi apie trečdalis 
II tipo diabetu sergančių asmenų, o širdies nepakankamu
mas pasireiškia apie 15–30 % diabetu sergančių pacientų. 
Apie 40 % diabetu sergančiųjų didėjant ligos stažui vystosi 
diabetinis inkstų pakenkimas, galintis progresuoti iki galu
tinės stadijos inkstų nepakankamumo. 

Atnaujintas diabeto gydymo 
aprašas – daugiau galimybių 
sergantiesiems II tipo diabetu

Cukrinis diabetas – lėtinė liga, pasireiškianti 
gliukozės kiekio kraujyje padidėjimu. Tai 
klastinga ir sunki liga, nes ilgainiui dėl 
gliukozės padidėjimo kraujyje vystosi diabeto 
komplikacijos – įvairių organų ir organizmo 
sistemų pakenkimas ir disfunkcija. 

Med. m. dr. Agnė Abraitienė, gyd. 
endokrinologė, VUL Santaros klinikos 
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Didelis sergamumas ir mirštamumas nuo širdies ir krau
jagyslių ligų buvo neišspręsta problema gydant pacientus 
senaisiais vaistais nuo diabeto, taip pat ir insulinu. Klinikinė
je praktikoje pradėjus taikyti naujuosius vaistus nuo diabe
to – SGLT2 inhibitorius ir GLP1 analogus, gydant diabetą 
įvyko reikšmingas ir viltį teikiantis pokytis, nes mokslinių 
tyrimų duomenys parodė, kad šie vaistai ne tik veiksmingai 
mažina gliukozės kiekį kraujyje, bet ir 15–25 % sumažina 
tikimybę susirgti miokardo infarktu, insultu ar mirti nuo šir
dies ligos bei 36–43 % sumažina inkstų pažaidos progre
savimo riziką. Be to, gydant SGLT2 inhibitoriais 27–35 % 
sumažėja rizika patekti į ligoninę dėl širdies nepakanka
mumo. Žinant šiuos labai svarbius papildomus poveikius, 
SGLT2 inhibitoriai ir GLP1 analogai visame pasaulyje įsi
tvirtino širdies ir inkstų ligomis sergančių diabeto ligonių 
gydymo schemose. 

Nutukimas – dažnas diabeto palydovas. Ar įmanoma 
sumažinti kūno svorį gydantis nuo diabeto?

Per didelis kūno svoris yra viena iš pagrindinių II tipo 
cukrinio diabeto išsivystymo priežasčių, todėl faktas, kad 
apie 85 % visų diabetu sergančių asmenų turi antsvorį arba 
yra nutukę, turbūt nekelia nuostabos. Moksliniai tyrinėjimai 
leidžia manyti, kad sumažinus kūno svorį iki normalaus pa
vyktų išvengti apie pusės diabeto atvejų, tačiau rea lybėje 
sumažinti kūno masę net ir keliais kilogramais yra labai 
sunku. Be to, kai kurie dažnai vartojami vaistai nuo diabe
to (sulfonilkarbamidai, insulinas) skatina svorio didėjimą, 
todėl juos vartojant nutukimą sumažinti praktiškai tampa 
neįmanoma užduotis. 

Klinikinėje praktikoje pradėjus taikyti naujuosius vaistus 
nuo diabeto atsirado galimybė spręsti ir per didelio svorio 
problemą. SGLT2 inhibitoriai skatina gliukozės pašalini
mą su šlapimu, todėl vartojant šiuos vaistus per parą or
ganizmas netenka apie 70 g gliukozės, t. y. apie 280 kcal. 
Gydantis šiais vaistais per kelis mėnesius kūno svoris vi
dutiniškai sumažėja 2–3 kg. GLP1 analogai yra dar efek
tyvesni svorį mažinantys medikamentai. Jie sumažina al
kio jausmą bei padidina sotumo jausmą, taip pat sulėtina 
skrandžio išsituštinimą, todėl pacientams lengviau laikytis 
mitybos rekomendacijų ir sveikos mitybos principų. Gy
dantis šiais vaistais svoris sumažėja vidutiniškai 3–6 kg, 
o klinikinėje praktikoje neretai matomas ir daug geresnis 
individualus atsakas į gydymą, kai pacientams pavyksta 
sumažinti svorį net 10–15 kg. Todėl tarptautinėse diabeto 
gydymo rekomendacijose pabrėžiama, kad esant nutuki

mo problemai šie vaistai turi būti skiriami jau ankstyvose 
diabeto stadijose ir tęsiami visose ligos gydymo pakopose, 
net kai prireikia insulino. 

Nauja diabeto gydymo tvarka Lietuvoje – 
kas pasikeitė sergantiesiems II tipo diabetu?

Pagal iki šiol galiojusią tvarką visi diabetu sergantys as
menys Lietuvoje, nepriklausomai nuo gretutinių ligų ar kūno 
masės, turėjo būti gydomi vienodai. Diabetas yra lėtai prog
re suo janti liga, todėl tam, kad ji būtų gerai valdoma, metams 
bėgant, tenka stiprinti gydymą pridedant naujų vaistų. Ligos 
pradžioje skiriamas metforminas, vėliau, esant nepakanka
mai ligos kontrolei, pagal senąją tvarką, reikėjo pridėti se
nuosius vaistus nuo diabeto sulfonilkarbamidus, didinan
čius kūno svorį ir galinčius sukelti hipoglikemiją. Tik tada, 
kai dviejų vaistų derinys tapdavo nepakankamai veiksmin
gas, buvo galima paskirti modernius vaistus nuo diabeto, 
įskaitant SGLT2 inhibitorius arba GLP1 analogus. Kai trijų 
vaistų kombinacija tapdavo nepakankamai efektyvi, tekda
vo nutraukti modernius vaistus ir paskirti insulino terapiją, o 
insulino vartojimas dažnai sukeldavo kūno svorio didėjimą. 

Įsigaliojus naujajai diabeto gydymo tvarkai, atsirado ga
limybė parinkti diabeto gydymą individualiai, atsižvelgiant 
į gretutines paciento ligas. Pagrindiniai naujosios tvarkos 
privalumai yra šie:
•	 Sergantiesiems diabetu bei širdies ir kraujagyslių ligomis 

arba esant inkstų pakenkimui (diabetinei nefropatijai) ša
lia metformino, nepriklausomai nuo gliukozės rodik lių, 
galima pridėti širdį ir inkstus apsaugančius medikamen
tus – SGLT2 inhibitorius arba GLP1 analogus tam, kad 
būtų sumažinta tokių pacientų infarkto, insulto ir inkstų 
pažaidos progresavimo riziką. Vėlesnėse tokių pacien
tų diabeto gydymo pakopose leidžiama skirti modernių 
vaistų derinį.

•	 Pacientams, nesergantiems širdies ir inkstų ligomis, vė
lesnėse gydymo pakopose  leidžiama skirti keturių nein
sulininių vaistų, įskaitant modernių vaistų nuo diabeto, 
derinius. 

•	 Prieš paskiriant insuliną visiems pacientams, nepriklau
somai nuo kūno svorio ir gretutinių ligų, rekomenduoja
ma pabandyti GLP1 analogo poveikį – šie vaistai daž
nai taip pat efektyviai sumažina gliukozės kiekį kraujyje 
kaip ir insulinas, tačiau nedidina kūno svorio (o dažnai 
sukelia ir svorio mažėjimą). 

•	 Vėlesnėse diabeto gydymo stadijose leidžiama skirti in
sulino ir modernių vaistų nuo diabeto (GLP1 analogo 
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ir (ar) SGLT2 inhibitoriaus) derinį. Taip gydant diabetą 
galima išvengti svorio didėjimo bei sumažinti širdies ir 
kraujagyslių, širdies nepakankamumo ir sunkaus inkstų 
nepakankamumo išsivystymo riziką. 

•	 Kartu su daugkartinėmis insulino injekcijomis arba miš
raus poveikio insulinu galima skirti ne tik metforminą, 
bet ir SGLT2 inhibitorių. Vartojant tokį vaistų derinį pa
gerėja ligos kontrolė, sumažėja insulino poreikis, suma
žėja arba stabilizuojama kūno masė bei mažėja širdies 
ligų bei inkstų pažaidos rizika.  

Išankstinė registracija į NDNT

Vienu kartu pateiksite prašymą nustatyti negalią ir ki
tus reikiamus dokumentus ir teritoriniame skyriuje užpil
dysite asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną, 
jei į NDNT užsiregistruosite iš anksto internetu. Šis būdas 
naudingas ir tuo, kad galėsite pasirinkti Jums patogų atvy
kimo laiką. Registruotis galima NDNT interneto svetainėje    
www.ndnt.lt > IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA arba per 
E.  valdžios vartus. Telefonu vizitui į NDNT neregistruojame.

Pensinio amžiaus asmenų klausimyną pildo gyvenamo
sios vietos savivaldybės socialiniai darbuotojai, todėl šiems 
asmenims patiems į NDNT atvykti nebūtina. Jie dokumen
tus pateikti gali ir kitais būdais (žr. toliau „Kaip dar galima 
pateikti dokumentus NDNT?“), o dėl klausimyno pildymo 
su jais susisieks patys socialiniai darbuotojai (dėl to žmogui 
pačiam papildomai kreiptis niekur nereikia).

Jeigu į NDNT atvyksite iš anksto neužsiregistravę?

Jei į NDNT atvyksite iš anksto neužsiregistravę, pateik
site tik prašymą nustatyti negalią ir kitus reikiamus doku

mentus, be to, gali tekti palaukti gyvoje eilėje. Kada atvykti 
užpildyti asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną, 
su Jumis susisieksime.

Kaip dar galima pateikti dokumentus NDNT?

Dokumentus NDNT taip pat galite:
• atsiųsti paštu, 
• palikti prie įėjimo į NDNT esančiose pašto dėžu tėse,
• pateikti per E. pristatymo sistemą.

Jei dokumentus pateiksite šiais būdais, dėl atvykimo 
užpildyti asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną 
susisieksime su Jumis telefonu.

Ką daryti, jei asmuo pats atvykti į NDNT dėl sveikatos 
būklės negali?

Jei žmogus dėl sveikatos būklės į NDNT užpildyti klau
simyno atvykti negali, to daryti ir nereikia – NDNT dar
buotojas pas jį į namus (ligoninę ar kt.) atvyks pats. Būna 
atvejų, kai asmuo dėl sveikatos būklės negali pats atsakyti 
į klausimus, tuomet į juos atsako asmens atstovas.

Nuo gegužės 1 d. keičiasi NDNT 
klientų aptarnavimo tvarka

Nuo š. m. gegužės 1 d., panaikinus ekstremalią situaciją dėl 
COVID-19, vertindami negalią, grįšime prie įprastos tvarkos – asmens 
veiklos ir gebėjimų klausimynus pildysime nebe telefonu, o gyvai, t. y. 
klientui atvykus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT).

Taigi, gerbiami skaitytojai, nuo šių metų pradžios mes 
turime galimybę moderniau ir saugiau gydyti II tipo cukrinį 
diabetą. Tai labai gera žinia neseniai susirgusiems, taip pat 
ir seniai sergantiems diabetu pacientams. Jeigu Jūsų gliuko
zės kiekis kraujyje yra per didelis arba didėja kūno svoris, 
jeigu sergate širdies ar inkstų ligomis, nedvejokite ir kreip
kitės į savo šeimos gydytoją arba endokrinologą, nes nuo 
šiol turime daugiau galimybių tinkamai kontroliuoti ligą ir 
padėti išvengti jos komplikacijų.

Paruošta bendradarbiaujant su  
UAB „Novo Nordisk Pharma“
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Mityba turi būti pilnavertė. Žmogus turi gauti pakan
kamą kiekį baltymų, angliavandenių, riebalų. Pagal 

Amerikos dietologų draugijos rekomendaciją, baltymai 
turėtų sudaryti maždaug 15–20 proc., angliavandeniai – 
 50–60 proc., riebalai – 25–30 proc. gaunamo maisto kie
kio per dieną. Normaliai žmogaus medžiagų apykaitai rei
kalingi mineralai ir vitaminai. Jeigu su maistu negaunama 
pakankamo kiekio šių medžiagų, reikėtų vartoti papildus 
ir vitaminus. Akims labai svarbus yra vitaminas A. Vitami
no A yra visuose maisto produktuose, kuriuose yra karoti
no. Taip pat svarbu žinoti, koks vitamino D kiekis kraujyje. 

Dienos režimas

Ryte rekomenduojama atlikti kūno ir akių mankštas. Kūno 
mankšta atliekama atsižvelgiant į žmogaus sveikatos būklę. 

Akių mankštos pratimai. 1. Rankos rodomąjį pirštą sekti 
akimis akių lygyje į kairę ar dešinę, aukštyn žemyn, neju
dinant galvos. 2. Sukti akis ratu prieš arba palei laikrodžio 
rodyklę. 3. Piršto galiuku paliesti nosį, žiūrint į rodomąjį 
pirštą. 4. Rodomąjį pirštą nutolinti nuo nosies apie 20 cm 
ir vėl priartinti prie nosies, žiūrint į rodomąjį pirštą. Prati
mus iš pradžių kartoti 2–3 kartus, vėliau – 10–15 kartų, at
sižvelgiant į savijautą.

Sergantiems cukriniu diabetu bei vyresniems žmonėms 
rekomenduojama vaikščioti kiekvieną dieną gryname 
ore bent nuo 15 min. iki valandos ir daugiau. Vaikštant ir 
gaunant deguonies, vyksta teigiami oksidaciniai procesai 

smegenų, inkstų, širdies ir tinklainės kraujagyslėse. Judė
jimas – sveikata.

Miegas

Bent pusvalandį prieš miegą nerekomenduojama žiū
rėti televizoriaus. Geriausia paklausyti geros ramios muzi
kos ir miegoti tamsoje. Lova turi būti patogi. Kambarys turi 
būti išvėdintas. Žmogus turėtų miegoti aštuonias valandas. 

Akies voko krašte, tarp blakstienų svogūnėlių yra mažu
tės sekrecijos meibomo liaukos. Jos apsivalo kiekvieną die
ną, todėl atsikėlus ryte ir atlikus mankštas reikia nusiplauti 
akis šiltu, švariu vandeniu, braukiant pirštais nuo smilkinio 
link nosies. Pajutus akių perštėjimą, jaučiant, kad meibomo 
liaukose susirinko daug išskyrų, reikia kreiptis į akių gydy
toją. Užsikimšus meibomo liaukoms ir papuolus išorinei 
infekcijai, gali vystytis akių miežiai. 

Taip pat rekomenduojama vieną kartą per metus kreiptis 
į akių gydytoją ir išsitirti regėjimą, refrakciją, akių spaudimą, 
akių dugną bei atlikti optinę koherentinę tomografiją (apžiū
rima geltonoji dėmė). Sergant sunkia diabeto forma, šiuos 
tyrimus reiktų atlikti 2–3 kartus per metus. Esant išvešėjusių 
naujadarinių kraujagyslių, gydytojas apžiūrės akių dugną ir 
spręs dėl gydymo lazeriu. Tai kraujo išsiliejimo tinklainė
je prevencija. Gydymo lazeriu procedūra neskausminga.

Sergant cukriniu diabetu labai svarbu laiku reguliuoti 
kraujospūdį ir cukraus kiekį kraujyje. Sveika gyvensena – 
sveikos akys ir gera sveikata!

Akių higiena
Akys – žmogaus sveikatos veidrodis. Kad jos būtų 
sveikos, reikia rūpintis. Reikia laikytis gyvenimo 
režimo: mitybos, judėjimo, gero miego.   

Lilija Socevičienė,

Gydytoja, oftalmologė, mikrochirurgė  
Akių ligų klinika UAB „Lirema“
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Akies lęšiuko keitimo 
operacija: ką būtina žinoti?

Sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK) turinčiose gydymo 
įstaigose pacientams visų pirma turi būti pasiūlyta nemokama akies 
lęšiuko operacija. Į jos kainą įskaičiuotas ir pats akies lęšiukas.

Pajutus regėjimo sutrikimus, žmogui pirmiausia reikia 
kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris patikrins regėji

mą ir parašys siuntimą pas gydytoją oftalmologą. Gydy
tojas specialistas išsamiai įvertinęs situaciją, skirs tyrimus 
bei gydymą.

Nustačius kataraktos diagnozę ir prireikus operacijos, 
kurios metu drumstas akies lęšiukas pakeičiamas dirbtiniu, 
gydymo įstaigoje privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) 
apsidraudęs pacientas turi gauti visą jam reikalingą informa
ciją apie apdraustiesiems nemokamai teikiamas paslaugas.

Pasitaiko atvejų, kai gydančiam gydytojui pasiūlius Pri
valomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmo
kamą operaciją ir akies lęšiuką, pacientas nesutinka ir pa
geidauja, kad operacijos metu jam būtų implantuojamas 
brangesnis gydymo įstaigoje pasiūlytas lęšiukas. Tuomet 
pacientas turi įstaigos kasoje sumokėti ne visą lęšiuko kai

ną, o kainos skirtumą tarp pasirinkto ir PSDF lėšomis finan
suojamo akies lęšiuko.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, iš PSDF apmokama 
akies lęšiuko kaina yra 44,02 euro ir yra įskaičiuota į bend
rą kataraktos operacijos kainą.

Svarbu žinoti, kad visais atvejais be išimčių už operaciją 
privalės mokėti tie asmenys, kurie nėra apdrausti PSD, bei 
tie, kurie pasirenka gydymo įstaigą, neturinčią sutarties su 
TLK dėl akies lęšiuko keitimo operacijos atlikimo ir apmo
kėjimo PSDF lėšomis.

Šiuo metu Klaipėdos TLK veiklos zonoje minėtas pas
laugas teikia šios gydymo įstaigos: VšĮ Klaipėdos univer
sitetinė ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė ir 
UAB „Lirema“.

Klaipėdos TLK inf.

Valstybinė ligonių kasa 
prie sVeikatos apsaugos ministerijos 
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Monosacharidai – gliukozė, fruktozė, maltozė. Juos or
ganizmas pasisavina labai greitai.

Disacharidai sudaryti iš dviejų susijungusių monosa
charidų – glukozės ir fruktozės, tai sacharozė (cukrus). 
Cukrus organizme greitai skyla į fruktozę ir gliukozę. Jame 
nėra jokių mineralinių medžiagų, vitaminų, skaidulų ir be 
jo galima apsieiti.

Polisacharidai susideda iš dešimties ir daugiau monosa
charidų, jų virškinimas užtrunka ilgiau, pasisavinimas lėtes
nis. Jie nesaldūs, jų gausu grūduose ir daržovėse.

Gausiai vartojant angliavandenius, jų perteklius virsta 
riebalais, skatina nutukimą, sutrikdo medžiagų apykaitą, 
sukelia žarnyne rūgimo, puvimo procesus.

Cukraus pakaitalai

Agavų sirupas. Hidrolizuojamas agavų nektaras tampa 
agavų sirupu ir praranda teigiamas savybes, todėl nereko
menduojamas vartoti.

Klevų sirupas. Jame yra mineralinių medžiagų – mag
nio, cinko ir kt., bei antioksidantų. Glikeminis indeksas 
(GI) gana aukštas.

Fruktozė. Ji yra vaisių, uogų, medaus sudėtyje, du kar
tus saldesnė už cukrų, toksiškai veikia kepenis, skatindama 
riebalų kaupimąsi jose, t. y. kepenų suriebėjimą.

Medus. 80 proc. medaus sudaro angliavandeniai, liku
sius 20 proc. mineralai, vitaminai ir kt. Medaus glikeminis 
indeksas nedaug ką mažesnis už cukraus.

Cukraus alkoholiai

Ksilitolis, sorbitolis, maltitolis, eritriolis. Jie išgaunami 
iš natūralių vaisių, daržovių pluoštų. Sorbitolis ir maltitolis 
dažnai sukelia virškinamojo trakto sutrikimus, viduriavimą, 

vidurių pūtimą ir kt. Saugiausi ksilitolis ir eritriolis. Cukraus 
alkoholiai dažnai naudojami konditerijos gaminių gamy
boje – E 968.

Saldikliai

Stevija. Tai natūralus stevia rebandiana augalų lapų 
ekstrakto saldiklis. Jame yra vitaminų B1, B2, C, geležies 
ir daugelio kitų naudingų medžiagų. Jis ženkliai saldesnis 
už cukrų. Viename pakelyje stevijos yra 3 g angliavande
nių. Stevijos GI – 0.

Aspartamas. Jo GI – 0, naudojamas gaiviuose gėrimuo
se, tačiau gali sukelti galvos skausmus, nemigą ir kitokias 
neigiamas reakcijas. Aukštesnėje nei 30 laipsnių temperatū
roje jis tampa toksiškas, todėl nerekomenduojamas vartoti.

Sacharinas. Sintetinis saldiklis ženkliai saldesnis už cuk
rų. Jame nėra angliavandenių, bet nėra ir jokio teigiamo 
poveikio organizmui. Siejamas su alerginėmis reakcijomis, 
galvos skausmais.

Naudingiausi organizmui – stevija ir eritriolis.
Kadangi cukraus pakaitalų galima rasti įvairiausių maisto 

produktų (padažuose, desertuose, konditerijos gaminiuose 
ir kt.) sudėtyse, būtina skaityti etiketes.

Kalorijų skaičius 100 g gryno produkto:
cukranendrių cukrus – 395 kcal,
fruktozė – 400 kcal,
vynuogių cukrus – 390 kcal,
medus – 350 kcal,
agavų sirupas – 310 kcal,
klevų sirupas – 265 kcal,
eritriolis – 0–0,24 kcal,
sacharinas – 0 kcal.

Cukrus, jo pakaitalai, 
saldikliai

Angliavandeniai yra pagrindinis organizmo 
energijos šaltinis. Jie skirstomi į monosacharidus 
ir disacharidus bei polisacharidus. 

Gydytoja Ona Jurkauskienė
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Pasitikrinkit sveikatą 
nemokamai

Širdies ir kraujagyslių ligos bei vėžys nusineša daugiausiai gyvybių ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis apmokama galimybė pasitikrinti sveikatą pagal prevencijos programas.
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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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Insulinas yra kasos gaminamas hormonas, kuris veikia 
kaip raktas, leidžiantis gliukozei iš mūsų valgomo mais

to patekti iš kraujo į kūno ląsteles ir gaminti energiją. Visi 
angliavandenių turintys maisto produktai kraujyje suskaido
mi į gliukozę. Insulinas padeda gliukozei patekti į ląsteles.

Nesugebėjimas gaminti insulino arba jo veiksmingai 
naudoti didina gliukozės kiekį kraujyje (hiperglikemija). 
Aukštas gliukozės kiekis yra susijęs su kūno pažeidimu ir 
įvairių organų bei audinių nepakankamumu.

Cukrinio diabeto tipai
Yra trys pagrindiniai diabeto tipai – I, II tipo ir gestaci

nis (nėštumo). 
I tipo diabetas gali išsivystyti bet kuriame amžiuje, ta

čiau dažniausiai suserga vaikai ir paaugliai. Sergant šio tipo 
cukriniu diabetu, organizmas gamina labai mažai insulino 
arba jo negamina iš viso, o tai reiškia, kad, norint palaiky

ti kontroliuojamą gliukozės kiekį kraujyje, reikia kasdien 
švirkšti insuliną. 

II tipo cukriniu diabetu dažniau serga suaugusieji. Kai ser
gama šio tipo cukriniu diabetu, organizmas tinkamai nenau
doja gaminamo insulino. II tipo diabeto gydymas priklauso 
nuo sveikos gyvensenos, įskaitant didesnį fizinį aktyvumą 
ir sveiką mitybą. Tačiau daugumai II tipo cukriniu diabetu 
sergančių žmonių prireikia geriamųjų vaistų ir (arba) insu
lino, kad būtų galima kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje.

Gestacinis diabetas yra diabeto tipas, kurį sudaro dide
lis gliukozės kiekis kraujyje nėštumo metu ir yra susijęs su 
komplikacijomis tiek motinai, tiek vaikui. Šis diabetas pa
prastai išnyksta po nėštumo, tačiau sergančioms moterims 
ir jų vaikams yra didesnė rizika susirgti II tipo cukriniu dia
betu vėliau.

Pagal www.idf.org informaciją parengė  
Dalia Augustinaitė

Kas yra diabetas?
Jūsų kūnui reikia insulino, kad gliukozė butų paversta energija.
Cukrinis diabetas yra lėtinė liga, kuri atsiranda, kai kasa 
nebepajėgia gaminti insulino arba kai organizmas negali 
tinkamai panaudoti gaminamo insulino.

I tipo diabetas
Maždaug 10 proc. visų diabetu sergančių žmonių serga I tipo cukriniu diabetu.
I tipo diabetą sukelia autoimuninė reakcija, kai organizmo gynybinė sistema 
atakuoja ląsteles, gaminančias insuliną. Dėl to organizmas gamina labai mažai 
insulino arba jo negamina. Tikslios to priežastys dar nėra žinomos, tačiau yra 
susijusios su genetinių ir aplinkos sąlygų deriniu.

padidina riziką susirgti kalbama liga. Aplinkos veiksniai ir 
kai kurių virusinių infekcijų poveikis taip pat buvo susiję 
su I tipo diabeto išsivystymo rizika.

I tipo diabeto simptomai
Dažniausi I tipo diabeto simptomai yra šie:

•  Nenormalus troškulys ir burnos džiūvimas;
•  Staigus svorio kritimas;

I tipo cukriniu diabetu gali sirgti bet kokio amžiaus žmo
nės, tačiau dažniausiai suserga vaikai ar jauni suaugu

sieji. Žmonėms, sergantiems I tipo cukriniu diabetu, kas
dien reikia švirkšti insuliną, kad būtų galima kontroliuoti 
gliukozės kiekį kraujyje. Jei I tipo cukriniu diabetu sergan
tys žmonės negaus insulino, jie mirs.

I tipo diabeto rizikos veiksniai vis dar tiriami. Tačiau 
šeimos narys, sergantis šio tipo cukriniu diabetu, šiek tiek 
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•  Dažnas šlapinimasis;
•  Energijos trūkumas, nuovargis;
•  Nuolatinis alkis;
•  Neryškus matymas;
•  Šlapinimasis į lovą.

Diagnozuoti I tipo diabetą gali būti sunku, todėl diagno
zei patvirtinti gali prireikti papildomų tyrimų.

I tipo diabeto valdymas
I tipo cukriniu diabetu sergantiems žmonėms reikalin

gas kasdienis gydymas insulinu, reguliarus gliukozės kiekio 
kraujyje stebėjimas ir sveikas gyvenimo būdas, kad galėtų 
veiksmingai valdyti savo būklę.

Insulinas
Visi žmonės, sergantys I tipo cukriniu diabetu, turi var

toti insuliną, kad kontroliuotų gliukozės kiekį kraujyje. Yra 
įvairių tipų insulinų, priklausomai nuo to, kaip greitai jie 
veikia, kada pasiekia piką ir kiek laiko veikia. Insulinas pa
prastai švirkščiamas švirkštu, insulino švirkštimo priemone 
arba insulino pompa.

Insulino tipai
Greitai veikiantis insulinas: dažniausiai vartojamas prieš 

pat valgį arba valgio metu. Šie insulinai veikia labai grei
tai ir riboja cukraus kiekio kraujyje padidėjimą po valgio. 
Svarbu neperdozuoti. Greitai veikiantys insulinai yra aspa
ratas, glulizinas, lispro.

Trumpai veikiantis insulinas: dažniausiai vartojamas 
prieš valgį. Jis vadinamas įprastu arba neutraliu insulinu. 
Jis neveikia taip greitai, kaip greitai veikiantys insulinai, to
dėl kai kuriems žmonėms gali būti tinkamesni. Trumpo vei
kimo insulinai yra Actrapid, Humulin R, Insuman Rapid.

Vidutinio veikimo insulinas: dažnai vartojamas kartu 
su trumpo veikimo insulinu. Vidutinio veikimo insulinas 
pradeda veikti per pirmąją valandą po sušvirkštimo, po to 
prasideda didžiausias aktyvumo laikotarpis, trunkantis iki 
7 valandų. Vidutinio veikimo insulinai yra Humulin NPH, 
Protaphane, Insulatard.

Ilgo veikimo insulinas: insulinas, kuris išsiskiria nuolat ir 
gali išsilaikyti organizme iki 24 valandų. Jis paprastai švirkš
čiamas ryte arba vakare, prieš einant miegoti. Ilgo veikimo 
insulinai yra Detemir, Glargine.

Du įprasti gydymo insulinu planai 
• Du kartus per parą vartojamas insulinas: vartojamas tiek 

trumpo, tiek vidutinio veikimo insulinas.

• Bazinis boliuso režimas (intensyvi insulino terapija): 
trumpo veikimo insulinas, vartojamas pagrindinių val
gių metu (dažniausiai tris kartus per dieną), ir vidutinio 
veikimo insulinas vieną ar du kartus per dieną (vakare 
arba ryte ir vakare).

Savikontrolė
Žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, kuriems rei

kalingas insulinas, reikia reguliariai tikrinti gliukozės kie
kį kraujyje, kad nustatytų insulino dozę. Gliukozės kiekio 
kraujyje savikontrolė – tai diabetu sergančių žmonių atlie
kamo gliukozės kiekio kraujyje nustatymo namuose, mo
kykloje, darbe ar kitur pavadinimas. Ši savikontrolė pade
da žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, ir jų sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjams suprasti, kaip gliukozės kie
kis kraujyje kinta per dieną, kad būtų galima atitinkamai 
pakoreguoti gydymą.

Žmonėms, sergantiems I tipo cukriniu diabetu, papras
tai rekomenduojama matuotis gliukozės kiekį kraujyje bent 
keturis kartus per dieną.

Sveika mityba
Sveika mityba – žinojimas, ką ir kada valgyti – yra svarbi 

diabeto valdymo dalis, nes skirtingi maisto produktai ne
vienodai veikia gliukozės kiekį kraujyje.

Sveika visų diabetu sergančių žmonių mityba apima ka
lorijų kiekio mažinimą, jei turite antsvorio, sočiųjų rieba
lų (pvz., grietinėlės, sūrio, sviesto) pakeitimą nesočiaisiais 
riebalais (pvz., avokadų, riešutų, alyvuogių ir augaliniais 
aliejais), maistinių skaidulų vartojimą (pvz., vaisiai, dar
žovės, nesmulkinti grūdai), taip pat tabako, besaikio alko
holio vartojimo vengimą ir pridėtinio cukraus mažinimą.

Fizinė veikla
Reguliarus fizinis aktyvumas yra būtinas norint kontro

liuoti gliukozės kiekį kraujyje. Jis veiksmingiausias, kai ap
ima aerobikos (pvz., bėgiojimą, plaukimą, važiavimą dvi
račiu) ir pasipriešinimo treniruotes.

I tipo diabeto prevencija
Iki šiol nėra vieno saugaus ir veiksmingo būdo, skirto I 

tipo diabetui užkirsti kelią. Aktyviai ieškoma, kaip užkirsti 
kelią šio tipo diabeto atsiradimui ar atitolinimui. Tikėtina, 
kad artimiausioje ateityje tinkamiausias būdas bus rastas. 

Pagal www.idf.org informaciją parengė  
Dalia Augustinaitė



18

Paprastai jam būdingas atsparumas insulinui, kai orga
nizmas nevisiškai reaguoja į insuliną. Kadangi insuli

nas negali tinkamai veikti, gliukozės kiekis kraujyje nuolat 
didėja ir išsiskiria daugiau insulino. Kai kuriems žmonėms, 
sergantiems II tipo cukriniu diabetu, ilgainiui gali išsekti 
kasa, todėl organizmas gamina vis mažiau insulino, o tai 
sukelia dar didesnį cukraus kiekį kraujyje (hiperglikemija).

II tipo diabetas dažniausiai diagnozuojamas vyresnio 
amžiaus žmonėms, tačiau dėl didėjančio nutukimo, fizi
nio neveiklumo ir netinkamos mitybos jis vis dažniau pa
stebimas vaikams, paaugliams ir jaunesniems suaugusiems.

Svarbiausia priemonė, siekiant valdyti II tipo diabetą, – 
sveika mityba, didesnis fizinis aktyvumas ir sveiko kūno 
svorio palaikymas. Dažnai skiriami geriamieji vaistai ir in
sulinas, padedantys kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje.

Rizikos veiksniai

II tipo cukrinio diabeto rizikos veiksniai dažniausiai 
būna tokie:
•  Šeimos diabeto istorija;
•  Antsvoris;
•  Nesveika mityba;
•  Fizinis pasyvumas;
•  Didėjantis amžius;
•  Aukštas kraujospūdis;
•  Etniškumas;
•  Sutrikusi gliukozės tolerancija (SGT)*;
•  Nėštumo diabeto istorija;
•  Prasta mityba nėštumo metu.

*Gliukozės tolerancijos sutrikimas (SGT) yra tada, kai 
gliukozės kiekis kraujyje yra aukštesnis nei normalus, bet 
žemesnis už tą, kai diagnozuojamas diabetas.

Dėl mitybos ir fizinio aktyvumo pokyčių, susijusių su 
sparčiu vystymusi ir urbanizacija, smarkiai išaugo žmonių, 
sergančių II tipo cukriniu diabetu, skaičius.

II tipo diabeto simptomai

II tipo diabeto simptomai yra panašūs į I tipo diabeto 
simptomus:

•  Per didelis troškulys ir burnos džiūvimas;
•  Dažnas šlapinimasis;
•  Energijos trūkumas, nuovargis;
•  Lėtai gyjančios žaizdos;
•  Pasikartojančios odos infekcijos;
•  Neryškus matymas;
•  Rankų ir kojų dilgčiojimas arba tirpimas.

Šie simptomai gali būti lengvi arba gali jų nebūti, todėl 
žmonės, sergantys II tipo cukriniu diabetu, gali gyventi ke
lerius metus, kol jiems bus nustatyta diagnozė.

II tipo diabeto valdymas

II tipo diabetą valdyti padeda sveika gyvensena, kurią 
sudaro sveika mityba, reguliarus fizinis aktyvumas, nerū
kymas ir sveiko kūno svorio palaikymas.

Laikui bėgant, sveiko gyvenimo būdo gali nepakakti 
gliukozės kiekiui kraujyje kontroliuoti, o žmonėms, ser
gantiems II tipo cukriniu diabetu, gali tekti vartoti geria
mųjų vaistų. Jei gydymo vienu vaistu nepakanka, gali būti 
skiriama kombinuota terapija.

Kai geriamųjų vaistų nepakanka gliukozės kiekiui krau
jyje kontroliuoti, žmonėms, sergantiems II tipo cukriniu dia
betu, gali prireikti insulino injekcijų.

Vaistai nuo II tipo diabeto

Dažniausiai vartojami geriamieji vaistai nuo II tipo dia
beto yra šie:
•  Metforminas: mažina atsparumą insulinui ir leidžia or

ganizmui veiksmingiau panaudoti savo insuliną.
•  Sulfonilkarbamido dariniai: stimuliuoja kasą, kad padi

dėtų insulino gamyba. Sulfonilkarbamidai yra gliklazi
das, glipizidas, glimepiridas, tolbutamidas ir glibenkla
midas.

II tipo diabeto prevencija

Yra daug veiksnių, turinčių įtakos II tipo diabeto vys
tymuisi. Didžiausią įtaką daro gyvenimo būdas, paprastai 
susijęs su urbanizacija. Tyrimai rodo, kad daugumos II tipo 

II tipo diabetas
II tipo diabetas yra labiausiai paplitęs diabeto tipas, 
kuris sudaro apie 90 proc. visų diabeto atvejų.



19

diabeto atvejų galima išvengti laikantis sveikos mitybos ir 
reguliaraus fizinio aktyvumo. 

Sveika mityba apima kalorijų kiekio mažinimą, jei 
turite antsvorio, sočiųjų riebalų (pvz., grietinėlės, sūrio, 
sviesto) pakeitimą nesočiaisiais riebalais (pvz., avokadų, 
riešutų, alyvuogių ir augaliniais aliejais), maistinių skaidu
lų (pvz., vaisių, daržovių, nesmulkintų grūdų) vartoseną, 
tabako, per didelio alkoholio kiekio ir pridėtinio cukraus  
mažinimą.

Reguliarus fizinis aktyvumas yra būtinas norint kontro
liuoti gliukozės kiekį kraujyje. Jis veiksmingiausias, kai ap
ima aerobikos (pvz., bėgiojimą, plaukimą, važiavimą dvi
račiu) ir pasipriešinimo treniruotes.

Žinokite savo riziką susirgti II tipo diabetu

Rekomenduojama nusistatyti riziką susirgti II tipo dia
betu. Tai padaryti padėti gali trumpi klausimynai. Suomijos 

II tipo diabeto rizikos vertinimo forma, parengta 2001 m., 
yra veiksmingo klausimyno, kuriuo galima remtis, rengiant 
nacionalinius klausimynus, pavyzdys. Jame yra aštuoni ba
lais įvertinti klausimai, o bendras testo balas parodo II tipo 
diabeto išsivystymo tikimybę per ateinančius 10 metų. Ki
toje formos pusėje pateikiami trumpi patarimai, ką respon
dentas gali padaryti, kad sumažintų riziką susirgti liga, ir ar 
jis turėtų kreiptis patarimo ar atlikti klinikinį tyrimą. Testas 
užtrunka vos kelias minutes ir jį galima atlikti internetu, 
vaistinėse ar kt.

Tarptautinė diabeto federacija taip pat sukūrė internetinį 
II tipo diabeto rizikos vertinimo testą, kurio tikslas – numa
tyti asmens riziką susirgti II tipo cukriniu diabetu per atei
nančius dešimt metų. 

Šis testas grindžiamas Suomijos diabeto rizikos balu. 
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Tarptautinė diabeto federacija ir Pasaulio nutukimo 
federacija paskelbė naują politikos santrauką, 
skirtą nutukimo ir II tipo diabeto prevencijai

Tarptautinė diabeto federacija (TDF) ir Pasaulio nutuki
mo federacija (PNF) paskelbė naują politikos sant  rau

ką „Nutukimas ir II tipo diabetas: bendras būdas sustabdy
ti augimą“, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas bend
riems veiksmams, sprendžiant nutukimo ir II tipo dia  be  to 
pan demijas.

Apskaičiuota, kad nuo neužkrečiamųjų ligų kasmet mirš
ta 41 mln. žmonių, iš kurių 15 mln. mirčių yra ankstyvos. 
2013 m. valstybės narės patvirtino tikslų rinkinį, padėsian
tį iki 2025 m. mažinti neinfekcinių ligų poveikį, įskaitant 
tikslą sustabdyti nutukimo ir diabeto plitimą.

Šis nutukimo ir diabeto paplitimo nulinio padidėjimo 
tikslas yra katastrofiškai nepasiekiamas ir nebus pasiektas. 
Pasaulio nutukimo ataskaitoje „Missing the Target“ atkrei
piamas dėmesys į nutukimo lygio augimą visame pasauly
je, o TDF diabeto atlaso 10ajame leidime pranešama apie 
nuolatinį II tipo diabeto, kuris sudaro apie 90 proc. visų 

diabeto atvejų, paplitimo visame pasaulyje augimą. Da
bartinės prognozės rodo, kad iki 2030 m. visame pasauly
je 1 milijardas žmonių gyvens būdami nutukę ir 642 mln. 
sirgs II tipo diabetu. 

Sustabdyti II tipo diabeto plitimą galėsime tik tuo atveju, 
kai pirmenybė bus teikiama nutukimo mažinimui.

Nutukimas sukelia maždaug 43 proc. visų II tipo dia
beto atvejų, kai kuriose populiacijose šis skaičius išauga 
iki 80–85 proc.

Naujojoje Tarptautinės diabeto federacijos ir Pasaulio 
nutukimo federacijos santraukoje pateikiamos rekomen
dacijos dėl veiksmų, kurių reikia abiejų ligų prevencijai, 
valdymui ir gydymui. Šią santrauką galima atsisiųsti iš TDF 
interneto puslapio. 

Pagal www.idf.org informaciją parengė  
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Pažymėkite sau būdingą atsakymą ir susiskaičiuokite 
taškus (t.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bendras rizikos rezultatas

Rizika susirgti II tipo diabetu per 10 metų 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ti, sveikiau maitintis, mažinti kūno svorį, reguliariai konsul
tuotis su medikais.

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

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

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

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

Suomijos diabeto asociacijos parengta  
II tipo diabeto rizikos įvertinimo anketa
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Beveik visose dideles pajamas gaunančiose šalyse dia
betas yra pagrindinė širdies ir kraujagyslių ligų, aklu

mo, inkstų nepakankamumo ir apatinių galūnių amputa
cijų priežastis.

Kai gliukozės, kraujospūdžio ir cholesterolio kiekis krau
jyje normalus arba artimas normai, diabeto komplikacijas 
galima atitolinti arba galima jų išvengti. Todėl diabetu ser
gančius žmones reikia stebėti.

Širdies ir kraujagyslių ligos
Širdies ir kraujagyslių ligos pažeidžia širdį ir kraujagysles, 

jos gali sukelti mirtinų komplikacijų, tokių kaip vainikinių 
arterijų liga (sukelianti širdies priepuolį) ar insultas. Širdies 
ir kraujagyslių ligos yra dažniausia diabetu sergančių žmo
nių mirties priežastis. Aukštas kraujospūdis, didelis choles
terolio kiekis, didelis gliukozės kiekis kraujyje ir kiti rizikos 
veiksniai didina širdies ir kraujagyslių komplikacijų riziką. 

Inkstų liga
Inkstų liga (diabetinė nefropatija) susergama dėl smulkių 

inkstų kraujagyslių pažeidimų, kai inkstai tampa mažiau 
veiksmingi arba iš viso neveikia. Inkstų liga daug dažniau 
serga diabetu sergantys žmonės, nei nesergantieji diabetu. 
Inkstų ligų rizika sumažėja, kai gliukozės kiekis kraujyje ir 
kraujospūdis būna normalus. 

Nervų liga
Sergant nervų liga (diabetinė neuropatija), diabetas gali 

pažeisti viso kūno nervus, kai gliukozės kiekis kraujyje ir 
kraujospūdis yra per aukšti. Tai gali sukelti virškinimo, 
erekcijos disfunkcijos ir daugelio kitų funkcijų problemų. 
Tarp dažniausiai pažeidžiamų vietų yra galūnės, ypač pė
dos. Nervų pažeidimas šiose srityse vadinamas periferine 
neuropatija ir gali sukelti skausmą, dilgčiojimą ir nejautrą. 
Nejaučiant skausmo, galima nepastebėti žaizdų, todėl gali 
prasidėti infekcija, dėl kurios gali tekti amputuoti galūnes. 
Žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, amputacijos rizi
ka gali būti daugiau nei 25 kartus didesnė nei diabetu ne

sergantiems žmonėms. Norint išvengti amputacijos, būtina 
reguliariai tikrinti pėdas.

Akių liga
Daugeliui diabetu sergančių žmonių išsivysto akių liga 

(diabetinė retinopatija), dėl kurios susilpnėja regėjimas arba 
apankama. Didelis gliukozės kiekis kraujyje, aukštas krau
jospūdis ir didelis cholesterolio kiekis – pagrindinės šios li
gos priežastys. Būtina reguliariai tikrinti akis, gliukozės ir 
lipidų kiekį palaikyti normalų arba artimą normai.

Nėštumo komplikacijos
Besilaukiančioms moterims, kurios serga bet kurio tipo 

diabetu, komplikacijos gresia tada, kai jos nestebi ir neval
do savo būklės. Siekdamos išvengti galimo vaisiaus organų 
pažeidimo, moterys, sergančios I tipo cukriniu diabetu arba 
II tipo cukriniu diabetu, turi pasiekti tikslinį gliukozės kiekį, 
koks buvo iki pastojant. Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje 
nėštumo metu gali paskatinti vaisių priaugti antsvorio. Tai 
gali sukelti gimdymo problemų, vaiko ir motinos traumų ir 
staigų gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimą vaikui po gimi
mo. Vaikai, kurie ilgai yra veikiami didelio gliukozės kiekio 
kraujyje įsčiose, turi didesnę riziką ateityje sirgti diabetu.

Burnos komplikacijos
Žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, padidėja dan

tenų uždegimo (periodontito) rizika, jei gliukozės kiekis 
kraujyje nėra tinkamai valdomas. Periodontitas yra pagrin
dinė dantų netekimo priežastis ir yra susijusi su padidėjusia 
širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Siekiant užtikrinti anksty
vą diagnozę, ypač žmonėms, kuriems anksčiau nebuvo 
diagnozuotas cukrinis diabetas, ir greitai valdyti visas bur
nos ertmės komplikacijas, diabetu sergantiems žmonėms 
turėtų būti atliekama reguliari burnos patikra. Pas odonto
logus rekomenduojama lankytis kasmet dėl dantenų ligų 
simptomų, tokių kaip kraujavimas valant dantis arba pati
nusios dantenos.
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Dalia Augustinaitė

Diabeto komplikacijos 
Žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, yra didesnė rizika susirgti 
daugybe ligų. Nuolatinis aukštas gliukozės kiekis kraujyje gali 
sukelti rimtų ligų, pažeidžiančių širdį ir kraujagysles, akis, inkstus, 
nervus ir dantis. Be to, diabetu sergantys žmonės dažniau užsikrečia. 
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Nors yra daug veiksnių, turinčių įtakos II tipo diabeto 
vystymuisi, akivaizdu, kad didžiausią įtaką daro gyve

nimo būdas, dažniausiai susijęs su urbanizacija. Tai apima 
nesveiko maisto vartojimą ir neaktyvų gyvenimo būdą. Įvai
riose pasaulio šalyse atlikti tyrimai parodė, kad gyvenimo 
būdo keitimas fiziniu aktyvumu ir (arba) sveika mityba gali 
nutolinti II tipo diabeto atsiradimą arba užkirsti jam kelią.

Šiuolaikiniam gyvenimo būdui būdingas fizinis pasyvu
mas. Tarptautinė diabeto federacija rekomenduoja užsiim
ti fizine veikla bent nuo trijų iki penkių dienų per savaitę, 
mažiausiai 30–45 minutes.

Norint išvengti II tipo diabeto ir jo komplikacijų, būti
na formuoti tinkamus mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius 
nuo pat mažumės. 

II tipo diabeto prevencijos tyrimai

JAV, Suomijoje, Kinijoje, Indijoje ir Japonijoje atlikta 
daugybė tyrimų, rodančių, kad gyvenimo būdo pokyčiai 
(tinkamas kūno svoris ir vidutinis fizinis aktyvumas) gali 
padėti išvengti II tipo diabeto išsivystymo didelės rizikos 
grupės asmenims.

Da Qing 6 metų tyrimas atskleidžia, kad Kinijos gyven
tojams, kurių gliukozės tolerancija sutrikusi ir kurių viduti
nis amžius yra 45 m., laikantis dietos rizika susirgti II tipo 
cukriniu diabetu sumažėjo 31 proc., mankštinantis rizika 
sumažėjo net 46 proc. Jeigu buvo laikomasi ne tik dietos, 
bet ir mankštinamasi, rizika susirgti šio tipo diabetu suma
žėjo apie 42 proc.

Panašių tyrimų atlikta ir kitose šalyse. Suomijoje buvo 
ištirti 522 asmenys, turintys antsvorio. Tyrimas truko 3 me
tus. Rezultatai tapatūs – fizinis aktyvumas, tinkamas kūno 
svoris, mažesnis riebalų suvartojimas ir kt. reikšmingai su
mažina tikimybę susirgti diabetu. 

Diabeto prevencijos programa buvo įgyvendinama ir 
JAV. Čia stebėti net 3234 suaugusieji, kurių gliukozės tole
rancija sutrikusi. Skirtingai nuo daugelio ankstesnių tyrimų, 
tyrimo grupė buvo įvairi ir apėmė net 68 proc. moterų ir 

45 proc. etninių mažumų. Prieita prie išvados, kad gyve
nimo būdo kaita ir metformino vartojimas turėjo teigiamą 
poveikį II tipo diabeto prevencijai ir normalios gliukozės 
tolerancijos atkūrimui.

Įgyvendinant Indijos diabeto prevencijos programą, 
buvo tiriami vietiniai Azijos indai. Rezultatai parodė, kad 
tiek gyvenimo būdo keitimas, tiek metformino vartojimas 
reikšmingai sumažino II tipo diabeto dažnį.

Tarptautinės diabeto federacijos rekomendacijos 

1.  Vietoj vaisių sulčių, sodos ar kitų cukrumi saldintų gė
rimų rinkitės vandenį, kavą ar arbatą.

2.  Kasdien suvalgykite bent tris porcijas daržovių, įskaitant 
žalias lapines daržoves.

3.  Kasdien suvalgykite iki trijų porcijų šviežių vaisių.
4.  Užkandžiui rinkitės riešutus, gabalėlį šviežio vaisiaus 

ar nesaldų jogurtą.
5.  Ribokite alkoholio vartojimą iki dviejų standartinių gė

rimų per dieną.
6.  Vietoj raudonos ar perdirbtos mėsos rinkitės liesą baltą 

mėsą, paukštieną ar jūros gėrybes.
7.  Šokoladinę užtepėlę ar uogienę keiskite žemės riešutų 

sviestu.
8.  Vietoj baltos duonos, ryžių ar makaronų rinkitės viso 

grūdo duoną, ryžius ar makaronus.
9.  Vietoj sočiųjų riebalų (sviesto, lydyto sviesto, gyvulinių 

riebalų, kokosų ar palmių aliejaus) rinkitės nesočiuo
sius riebalus (alyvuogių, rapsų, kukurūzų ar saulėgrąžų 
aliejų).

Milžinišką grėsmę, susijusią su II tipo diabeto išsivys
tymo rizika, kelia daug cukraus turinčių maisto produktų, 
ypač cukrumi saldintų gėrimų, vartojimas. 2014 m. Pasau
lio sveikatos organizacija paskelbė rekomendacijas ribo
ti cukraus vartojimą. Tarptautinė diabeto federacija joms 
taip pat pritaria. 

Pagal www.idf.org informaciją parengė  
Dalia Augustinaitė

Diabeto prevencija
Šiuo metu I tipo diabeto išvengti neįmanoma. Aplinkos veiksniai, kurie, 
kaip manoma, sukelia procesą, dėl kurio sunaikinamos organizmo 
insuliną gaminančios ląstelės, vis dar tiriami.
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ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. 
birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl privalomojo sveikatos 
draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių 
(prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  
2022 m. kovo 31 d. Nr. V659 

Vilnius

1. P a k e i č i u  Privalomojo sveikatos draudimo fon
do lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), 
būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą, pa
tvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V724 „Dėl Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos 
priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose 
užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu 1 eilutę ir ją išdėstau taip:
 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, 
pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą                   Monika Navickienė

1.2.  Pakeičiu 2 eilutę ir ją išdėstau taip:

2. Insulino pom
pa su glikemi
jos įvertinimo, 
naudojant in
tegruotą nuo
latinio gliuko
zės matavimo 
jutiklį, ir insu
lino švirkšti
mo sustabdy
mo, sumažė
jus glikemijai, 
funkcija

449,50 14,98 Skiriama pirmojo tipo cukriniam diabetui gydyti (TLK10AM kodas E10). Skiria
ma kartu su integruotais nuolatinio gliukozės matavimo jutikliais (išduodamas ga
mintojo nustatytas jutiklių kiekis mėnesio poreikiui patenkinti) asmenims, kuriems 
indikuotinas gydymas insulino pompomis ir nuolatinis gliukozės kiekio kraujyje 
stebėjimas, jei šie pacientai sutinka naudoti gliukozės matavimo jutik lius, sugeba 
naudotis insulino pompa su šiais jutikliais ir jei jų naudojimas padeda sumažinti 
hipoglikemijos dažnį šiais atvejais:
1. asmenims, kurie atitinka šiuos kriterijus:
1.1. jei glikemijos matavimų, kai nustatoma hipoglikemija, dalis sudaro > 10 proc. 
visų glikemijos matavimų ir (ar) hipoglikemija yra sunkios formos (< 3,9 mmol/l, 
sąmonės sutrikimai ar traukuliai); 
1.2. jei hipoglikemijos jutimas yra sutrikęs (nejaučiami simptomai, kai glikemija 
< 3,9  mmol/l) ir tai sukelia atitinkamus padarinius (sąmonės sutrikimas, traukuliai);
1.3. jei nesugebama atpažinti hipoglikemijos simptomų ar pranešti apie juos (ser
gantysis yra vaikas iki 5 metų, taip pat – dėl kognityvinės ar neurologinės negalios);
2. nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu;
3. pirmojo tipo cukriniu diabetu sergantiesiems pacientams, įtraukus juos į laukian
čiųjų kasos salelių transplantacijos sąrašą, – iki transplantacijos ir po jos (po kasos 
salelių transplantacijos iki 12 sav.).

1. Insulino pompa 
su glikemijos 
duomenų įver
tinimo funkcija 

137,41 4,58 Skiriama pirmojo tipo cukriniam diabetui gydyti (TLK10AM  kodas E10):
1. vaikams iki 12 metų, kai gydymas insulino injekcijomis  laikomas  netinkamu ar 
nepatogiu;
2. asmenims nuo 12 metų, jei:
2.1. glikemijos matavimų, kai nustatoma hipoglikemija, dalis  sudaro > 10 proc. 
visų glikemijos matavimų ir (ar) hipoglikemija yra  sunkios  formos (< 3,9  mmol/l, 
sąmonės sutrikimai ar traukuliai);
2.2. Hb1Ac išlieka ≥ 7,5 proc., nepaisant tinkamos priežiūros ir sergančiojo dia
betu mokymo;
3. planuojančioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas dia betas, – iki 
1 metų; nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu.
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Tai mums svarbu 
NVO plėtros įstatymo nauja redakcija

2022 m. sausio 27 d. nuotoliniu būdu vyko Nacionalinės ne

vyriausybinių organizacijų (NVO) koalicijos posėdis. Ap

tarti šie pagrindiniai klausimai: NVO plėtros įstatymo nauja 

redakcija ir pagrindiniai pakeitimai; Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos aktualijos, 2022 m. pagrindiniai darbai; 

NVO finansavimas; Vyriausiosios tarnybinės etikos komisi

jos ataskaitų teikimas, rekomendacijos; tarptautinės migra

cijos organizacijos; NVO koalicijos pagrindinių 2022 m. 

darbų suvestinė. Posėdyje dalyvavo šios koalicijos narė, 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) 

pirmininkė V. Augustinienė.

Apie kompensuojamuosius vaistus

Vasario 9 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 

raštu Nr. 2202 pateikė LR Seimo Sveikatos reikalų komi

tetui nuomonę „Dėl LR farmacijos įstatymo pakeitimų“. Įsi

galiojus 2022 metų pirmojo pusmečio kompensuojamųjų 

vaistų kainynui, daugiau nei 300 000 pacientų neteko ga

limybės pasirinkti vaistą, o jiems įprasti ir ilgą laiką varto

ti vaistai tapo išvis nekompensuojami. Todėl žmonės, no

rėdami gydytis jiems įprastais vaistais, privalo mokėti visą 

vaisto kainą. Manome, kad pacientams turėtų būti palikta 

teisė gydytis jiems įprastais vaistais, primokant kainos skir

tumą. Juo labiau kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio 

Teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo sprendimais 

buvo aiškiai nurodyta, kad bet kokie ribojimai pacientams 

gauti kompensuojamųjų vaistų gali būti numatyti tik įsta

tymų lygmeniu. Tikimės, kad į 2022 m. antrojo pusmečio 

kainyną bus įtraukti visi pacientams reikalingi kompensuo

jamieji vaistai.

Intensyviosios pulmonologijos paslaugos

Vasario 14 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 

raštu Nr. 2203 kreipėsi į LR sveikatos apsaugos ministe

riją „Dėl intensyviosios pulmonologijos paslaugų“. Tenka 

konstatuoti, kad tokios paslaugos yra ribotai prieinamos. 

LPOAT žiniomis, iki šios dienos intensyviosios pulmono

logijos paslaugas teikia tik Vilniaus universiteto ligoninės 

Santaros klinikos. Tačiau tokių pacientams gyvybiškai reika

lingų paslaugų poreikis yra didelis visoje Lietuvoje.  LPOAT 

prašo Sveikatos apsaugos ministerijos atkreipti dėmesį į 

šią problemą ir siūlo paskatinti tokių specializuotų inten

syviosios pulmonologijos paslaugų plėtrą, specializuotų 

skyrių steigimą, didinti reikiamų specialistų rengimą. Va

sario 15 d. iš Sveikatos apsaugos ministerijos gautas labai 

formalus atsakymas.

Svarbūs NVO veiksmai

Vasario 25 d. nuotoliniu būdu vyko NVO tarybos, veikian

čios prie LR Vyriausybės, posėdis. Jo metu pristatytas pro

jektas „SAVA platforma“, aptarta informacija apie koordi

nuojamus veiksmus dėl Ukrainos situacijos ir esamas ar 

reikalingas NVO prisidėjimas bei pagalba, jaunimo metai 

ir planuojamos veiklos, kalbėta apie tai, kaip įgyvendina

mas Savanorystės metų planas, pristatyta Krašto apsaugos 

ministerijos Pilietinio pasipriešinimo strategija, kalbėta apie 

šildymo subsidijas ir Viešosios naudos tvarkos aprašo pir

minį projektą, taip pat iškelti klausimai dėl NVO konkur

sų. Posėdyje dalyvavo šios tarybos narė, LPOAT pirminin

kė V. Augustinienė.

Diabeto savikontrolės priemonių kompensavimas 

Vasario 28 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje buvo svars

tomos savikontrolės priemonių diabeto kontrolei kompen

savimo galimybės, skiriant lėšų iš rezervinio Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Lietuvos diabe

to asociacija (LDA) daug metų siekia, kad būtų didinamas 

diagnostinių juostelių kraujo gliukozei nustatyti kiekis tiek 

I, tiek II tipo diabetu sergantiems žmonėms. Šiuo siūlymu 

būtų pagerinta visų Lietuvos sergančiųjų diabetu diabeto 

kontrolės kokybė. LDA siekia, kad pagal galimybes būtų 

kompensuojamos ir nuolatinės nepertraukiamos gliukozės 

nustatymo sistemos visiems diabetu sergantiesiems. 2019 m. 

spalio 1 d. LDA siūlymu diagnostinių juostelių didinimo 

klausimas įtrauktas į Rezervinį medicinos pagalbos priemo

nių kompensavimo sąrašą. 2020 m. vasario 20 d. į šį sąrašą 

įrašyta ir nuolatinės nepertraukiamos gliukozės nustatymo 

sistema (S7 EasySense CGM). 2022 m. sausio 13 d. – kita 



25

priemonė Dexcom One. Apmaudu, kad į posėdį pakvies

ta LSMU Endokrinologijos klinikos vadovė R. Verkauskie

nė pateikė šališką informaciją, menkindama II tipo diabeto 

kontrolės svarbą, prioritetu keldama tik I tipo diabetu ser

gančiųjų ligos kontrolės svarbą. Be to, VLK atstovas E. Stro

pus šaipėsi, kad ir dabar kompensuojamų juostelių kiekio 

sergantieji nesunaudoja. Tendencingai siekta, kad tik I tipo 

diabetu sergantiesiems būtų kompensuojamos nuolatinės 

nepertraukiamos gliukozės nustatymo sistemos. Šios siste

mos bus kompensuojamos tik I tipo diabetu sergantiesiems 

nuo 2022 m. liepos 1 d. 

Patvirtintos finansinės ataskaitos

Kovo 3 d. nuotoliniu būdu vyko VšĮ Mykolo Marcinkevi

čiaus ligoninės Stebėtojų tarybos posėdis. Jame patvirtin

tos 2021 m. veiklos ir finansinės ataskaitos. Supažindinta 

su 2022 m. veiklos planais. Posėdyje dalyvavo šios tary

bos narė, Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) prezidentė 

V. Augustinienė.

Pacientų skundai

Kovo 15 d. TV3, LNK, Info TV, radijo žurnalistai klausė  LPOAT 

pirmininkės V. Augustinienės nuomonės dėl pacientų skun

dų dėl to, kad iš 2022 m. I pusmečio Kompensuojamųjų 

vaistų kainyno išbraukta daug žmonėms įprastai vartoja

mų vaistų. Norint tęsti gydymą jau pritaikytais individua

liai žmogui geriausiai tinkamais vaistais, reikia juos pirkti 

už visą kainą.

Susitikimas-konsultacija

Kovo 15 d. nuotoliniu būdu vyko 2014–2020 m. Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos 

komiteto susitikimaskonsultacija. Buvo informuota, kad ko

miteto nariai yra pasiūlyti dalyvauti naujojo stebėsenos ko

miteto veikloje. Pristatyta komiteto veikla, projektų atrankos 

kriterijų nustatymo tvarka 2021–2027 m. Renginyje dalyva

vo šio komiteto narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Nuomonė dėl SAM sprendimo

Kovo 21 d. LNK televizijos žurnalistai klausė LDA prezidentės 

V. Augustinienės nuomonės dėl Sveikatos apsaugos minis

terijos sprendimo kompensuoti nuolatinės nepertraukiamos 

gliukozės nustatymo sistemas tik I tipo diabetu sergantie

siems. Manoma, kad tai pagerins nedaugelio sergančiųjų 

diabetu ligos kontrolę.

Socialinė pagalba  
atvykusiesiems iš Ukrainos 

Kovo 22 d. vyko Nacionalinės NVO koalicijos narių susiti

kimas su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ats

to  vais dėl informacijos, kokia socialinė pagalba teikiama 

Lietuvoje žmonėms, atvykusiems iš Ukrainos. LPOAT atsto

va vo valdybos narė A. Tutlienė.

Apie sveikatos priežiūrą ukrainiečiams

Kovo 23 d. vyko Nacionalinės NVO koalicijos narių susiti

kimas su LR sveikatos apsaugos ministerijos atstovais dėl 

sveikatos priežiūros nuo karo nukentėjusiems Ukrainos 

žmonėms. LPOAT atstovavo pirmininkė V. Augustinienė.

Nuomonė dėl vaistų  
priemokų kompensavimo

Kovo 23 d. TV3 žurnalistai klausė LPOAT pirmininkės 

V. Augus tinienės nuomonės dėl LR Seimo Sveikatos reikalų 

komitete svarstomo klausimo dėl Kompensuojamųjų vaistų 

kainyne esančių vaistų pacientų priemokų kompensavimo 

iš PSDF biudžeto žmonėms, vyresniems negu 75 metai, taip 

pat vyresniems negu 65 metai.

Vaistų kompensavimo sistema

Kovo 23 d. LPOAT pateikė nuomonę LR sveikatos apsaugos 

ministerijai dėl LR farmacijos įstatymo Nr. X709 ir LR svei

katos draudimo įstatymo Nr. I1343 pakeitimų. Deja, vaistų 

kompensavimo sistema išlieka neaiški, sudėtinga, sunkiai 

suprantama, o į pacientų lūkesčius neatsižvelgta. Raštą ga

lima rasti adresu www.pacientutaryba.lt.

Apie pagalbą  
pabėgėliams iš Ukrainos

Kovo 24 d. vyko Nacionalinės NVO koalicijos narių susi

tikimas su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais dėl 

informacijos, kokia pagalba teikiama Lietuvoje žmonėms, 

atvykusiems iš Ukrainos. Aptartos Labdaros ir paramos įsta

tymo nuostatos, mokesčių lengvatos paramą teikiančioms 

įmonėms, paramos teikimas tiesiogiai Ukrainos paramos 

gavėjams. LPOAT atstovavo pirmininkė V. Augustinienė.
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Pritarta projektui

Kovo 28 d. Stebėsenos komitetui derinti raštu pateiktas LR 

Vyriausybės nutarimo „Dėl 2021–2027 m. Europos Sąjun

gos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto su

darymo“ projektas. Stebėsenos komiteto narė, LPOAT pir

mininkė V. Augustinienė projektui pritarė.

Lietuvių kalbos kursai

Balandžio 1 d. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socia

linės apsaugos ir darbo ministerijos periodinių leidinių lei

dėjams surengė straipsnių rengimo lengvai suprantama kal

ba kursus. Juose dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė. 

Nuomonė  
dėl kompensuojamųjų vaistų

Balandžio 8 d. LNK televizijos  žurnalistai klausė  LPOAT  pir

mininkės V. Augustinienės nuomonės, su kokiomis proble

momis susiduria įvairiomis lėtinėmis ligomis sergantys pa

cientai, įsigydami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto kompensuojamuosius vaistus.

Visuotinis LPOAT narių susirinkimas

Balandžio 11 d. Vilniuje vyko LPOAT visuotinis narių susi

rinkimas. Jame vienbalsiai patvirtintos 2021 metų veiklos 

ir finansinė ataskaitos, aptarti 2022 metų veiklos prioritetai 

ir kiti aktualūs sveikatos klausimai. Išrinkta nauja valdyba – 

V. Augustinienė (Lietuvos diabeto asociacija), A. Bružienė 

(Nacionalinė krūties ligų asociacija), L. Kazlauskienė (Lie

tuvos cistinės fibrozės asociacija), A. Štaraitė (Širdies nepa

kankamumu sergančiųjų asociacija) ir A. Tut lienė (Lietuvos 

asociacija „Gyvastis“). Revizoriumi išrinktas R. Čėsna (Lie

tuvos Parkinsono ligos draugija). 

Europos pacientų  
teisių diena

Balandžio 20–21 d. nuotoliniu būdu vyko Aktyvių piliečių 

tinklo (Active Citizenship Network) organizuota konferen

cija „Dalyvavimas sprendimų dėl sveikatos prioritetų pri

ėmimo procese“ (angl. Taking part in the decision-making 

process on health priorities), skirta XVI Europos pacientų 

teisių dienai paminėti. Renginiuose dalyvavo LPOAT pir

mininkė V. Augustinienė.

Aptarti 2022 m. veiklos planai

Balandžio 21 d. Nuotoliniu būdu vyko V Nacionalinės NVO 

koalicijos visuotinis narių susirinkimas. Jame patvirtintos 

2021 m. veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarti artimiausi 

2022 m. veiklos planai bei kiti aktualūs klausimai. Susirin

kime dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Nuomonė apie sveikatos sistemos pertvarką

Balandžio 22 d. „Lietuvos sveikatos“ žurnalistai teiravosi 

 LPOAT pirmininkės V. Augustinienės nuomonės apie LR 

Seimo Sveikatos reikalų komitete Sveikatos apsaugos minis

terijos pristatytą projektą apie planuojamą sveikatos siste

mos pertvarką, numatant ir  pacientų pervežimo transporto 

paslaugas tarp gydymo įstaigų, ir neturintiems galimybės 

ar neįgaliems žmonėms atvežimo iš namų į gydymo įstai

gas ir atgal paslaugas.

Europos pacientų forumo susirinkimas

Balandžio 23 d. nuotoliniu būdu vyko Europos pacientų fo

rumo (European Patients Forum) metinis generalinis susi

rinkimas, kuriame patvirtintos 2021 m. veiklos ir finansinės 

ataskaitos, aptarti artimiausi 2022 m. veiklos ir finansavi

mo klausimai. Į Europos pacientų forumą priimtos naujos 

organizacijos, išrinkti nauji valdybos nariai. Susirinkime 

dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Apie suaugusiųjų vakcinaciją

Balandžio 29 d. nuotoliniu būdu vyko Aktyvių piliečių tink

lo (Active Citizenship Network) organizuota konferencija 

„Suaugusiųjų vakcinacija: ugdykite pilietinės visuomenės 

kompetencijas ir gebėjimus“ (angl. Adult Vaccination: build 

the capacity and capabilities of civil society). Renginyje da

lyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių 
kompensavimo ir jų keitimo sąrašas

Gegužės 6 d. nuotoliniu būdu vyko darbo grupės „Dėl LR 

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsa

kymo Nr. 159 „Dėl vaistinių preparatų ir medicinos pa

galbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų 

keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ posėdis. 

Jame dalyvavo šios darbo grupės narė, LPOAT pirmininkė 

V. Augus tinienė.
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Kviečiameregistruotis 
įcukriniu diabetusergančiųvaikų
ir paaugliųvasarosstovyklas!

Cukriniu diabetu sergantiems vaikams (iki 18 metų 
amžiaus), kuriems ilgiau nei 2 savaites yra užsi

tęsęs cukraus kiekio kraujyje nestabilumas, svyruo
jantis insulino poreikis arba glikuotas hemoglobinas 
yra didesnis nei 6,5 %, yra būtinas reabilitacinis gy
dymas 1 kartą per kalendorinius metus.

Vaikų reabilitacijos skyriuje „Žibutė“ kasmet or
ganizuojamos stovyklos cukriniu diabetu ir nutukimu 
sergantiems vaikams. Stovyklų metu, be pagrindinio 

reabilitacinių procedūrų taikymo, vykdomi sveikos 
mitybos ir judėjimo mokymai, organizuojamos eks
kursijos, šventės ir žaidimai, susitikimai su šalyje ži
nomais žmonėmis ir kt.

Šiose stovyklose naujai susirgę cukriniu diabetu 
vaikai bei juos slaugantys artimieji susipažįsta su kitais 
vaikais, kurie serga diabetu kelerius metus. Tai puiki 
proga perimti gerąją praktiką, pasidalinti patirtimi ir 
tęsti bendravimą pasibaigus stovyklai...

CuKRINIu DIABetu SeRgANčIų VAIKų ReABILItACINIO gyDymO 
VASAROS StOVyKLų tVARKARAštIS 2022 m.:

gegužė / BIRžeLIS
2022 05 31–06 18 – stovykla vaikams iki 12 m. su slaugančiu asmeniu

BIRžeLIS / LIepA
2022 06 20–07 08 – stovykla vaikams iki 12 m. su slaugančiu asmeniu

LIepA
2022 07 11–07 29 – stovykla paaugliams

RugpJūtIS
2022 08 01–08 19 – mišri stovykla (vaikų iki 12 m.  

su slaugančiu asmeniu ir paauglių stovykla)
Reabilitacinio gydymo metu vienam iš tėvų išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, 

 jeigu vaikui nustatytas neįgalumas arba vaiko amžius yra 0–6 metai.

Būtini dokumentai:
• šeimos gydytojo siuntimas, kuriame nurodoma, 

kad reikalingas reabilitacinis gydymas (gali būti 
elektroninis);

• ligonių kasų išduota reabilitacinio gydymo pažy
ma 2011T (elektroninė);

• neigiamas PGR tyrimo atsakymas dėl 
 COVID19 ligos (testą reikia atlikti iki atvyki
mo likus ne daugiau kaip 72 val.) arba rasti 
antikūnai persirgus COVID19, arba rasti anti

kūnai pasiskiepijus vakcina nuo COVID19.

Svarbu! Kreipkitės į šeimos gydytoją ar vaikų 

endokrinologą, kuris, esant indikacijų, nukreips pas 

reabilitologą, kad įvykdytumėte visus būtinus etapus.

Mus rasite:
J. Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno r., Vaikų reabi

litacijos skyrius „Žibutė“, VšĮ LSMU Kauno ligoninės 

Vaikų ligų klinika. Daugiau informacijos ir išankstinė 

registracija tel. (8 37) 569 338.
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Atidėlioti nebereikia: 
dantų protezavimas 
lengvai prieinamas

Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) specialistai pastebi, kad gyventojai, 
turintys teisę į dantų protezavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis ir įregistruoti paslaugai gauti, neskuba šiomis paslaugomis pasinaudoti.

Nors dantų protezavimo eilių visoje Lietuvoje nebėra, 
apie 9 tūkst. Panevėžio TLK veiklos zonos gyventojų, 

šiuo metu galinčių protezuoti dantis, kol kas dar nėra pasi
rinkę gydymo įstaigos. Šis faktas stebina: anksčiau buvusios 
ilgos dantų protezavimo eilės ir paslaugos neprieinamumas 
piktino gyventojus, o paslaugai tapus lengvai prieinama, 
nebeliko besiprotezuojančiųjų. Situacija perša išvadą, kad 
gyventojai ir toliau registruojami paslaugai gauti be būti
no reikalo.    

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja 
Sigita Paulauskienė nuogąstauja, kad galbūt gyventojams 
trūksta informacijos apie pernai pasikeitusią dantų proteza
vimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF tvarką, nes ligonių 
kasų darbuotojų vis dar klausiama apie protezavimą savo 
lėšomis, teiraujamasi, kur kreiptis dėl įrašymo į sąrašus ir kt.

Ligonių kasos primena pagrindinius dalykus, kuriuos 
svarbu žinoti.

Teisę į kompensuojamą dantų protezavimą turi:
• vaikai;
• asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
• žmonės, kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies 

darbingais;
• pacientai, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, 

veido ir žandikaulių onkologinės ligos.
Norint gauti dantų protezavimo paslaugas, apmokamas 

iš PSDF, teisę į šias paslaugas turintiems gyventojams reikia 
kreiptis į gydymo įstaigos, prie kurios yra prirašyti (įstaiga 
turi būti sudariusi sutartį su TLK), gydytoją odontologą, kuris 
įvertins protezavimo reikalingumą. Taip pat galima kreiptis 
į kitą gydymo įstaigą, kuri turi licenciją teikti odontologinės 
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Iden ti fi ka vi mo apy ran kė
pa skelbti ra jo no grei to sios me di ci nos pa gal bos, po li ci jos 
dar buo to jams ir vi sai ben d ruo me nei.

Lietuvos diabeto asociacija

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

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

UAB „AlPerA“
Titnago g. 10, lT-02300 Vilnius 

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

Dia be to klu bų, ben dri jų, drau gi jų va do vai kvie čia
mi apie šią ga li my bę in for muo ti sa vo mies to ir ra jo no 
ser gančiuo sius, taip pat pa dė ti gau ti apy ran kes pa
gei dau jan tie siems. Apie apy ran kės reikš mę rei kė tų 

priežiūros paslaugas ir yra sudariusi sutartį su TLK dėl šių 
paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Konsultacijos metu gydytojas odontologas (retesniais 
ir sudėtingesniais atvejais – gydytojų konsiliumas) nustato 
dantų protezavimo pagrįstumą ir įvertina dantų būklę. Taip 
pat patikrina, ar burnos būklė yra tinkama dantims prote
zuoti, t. y. įvertina, ar atliktos gydomosios ir profilaktinės 
procedūros, sanuota burnos ertmė, užplombuoti kariozi
niai dantys ir kt. Tuomet gydytojas odontologas elektroni
niu būdu užpildo reikiamus dokumentus bei tą pačią die
ną užregistruoja pacientą dantų protezavimui gauti. Įstaiga 
privalo gyventojui išduoti informacinį pranešimą, patvirti
nantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugos suteikimą. 
Jokio kito pranešimo laukti nebereikia – pacientas iš karto 
gali pasirinkti gydymo įstaigą, kuri dėl dantų protezavimo 
paslaugų yra sudariusi sutartį su bet kuria TLK, ir kreiptis į 
ją. Kadangi paslauga gali būti teikiama iš karto, nebeliko 
ir protezavimo savo lėšomis.

Jeigu nustatyta, kad gyventojai neturi teisės gauti dantų 
protezavimo paslaugų, jiems išduodamas automatiniu būdu 
suformuotas informacinis pranešimas apie teisės gauti dantų 

protezavimo paslaugas nesuteikimą. Pacientui papildomai 
jokių prašymų gydymo įstaigai ar TLK rašyti ir teikti nereikia.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos apmokamos pas
laugas suteikusiai įstaigai. Jeigu gydymo įstaiga sutarties dėl 
minėtų paslaugų su TLK neturi, paslaugos nebus kompen
suojamos ir už jas gyventojas turės susimokėti savo lėšomis.

Dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 
3 metus nuo šios teisės įgijimo. Pakartotinai kompensuo
jamas paslaugas pacientas gali gauti ne anksčiau kaip po 
3 metų nuo šių paslaugų kompensavimo dienos.

Išimtis taikoma vaikams iki 18 metų ir asmenims, kuriems 
buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių on
kologinės ligos. Šie pacientai pakartotinai dėl dantų pro
tezavimo gali kreiptis anksčiau, t. y. dar nepraėjus 3 metų 
terminui nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo 
dienos ir paslaugas gauti iš karto.

Kviečiame gyventojus, kuriems suteikta teisė gauti iš 
PSDF apmokamą dantų protezavimą, nedelsti ir, pasirin
kus gydymo įstaigą, kreiptis dėl paslaugos pradėjimo. Pro
tezavimas dažnai būna ilgas procesas, o atidėjus jį, vėliau 
galima pamiršti kreiptis laiku.

Panevėžio teritorinės ligonių kasos inf.  







Vyr. redaktorė Vida Augustinienė

Sv
ei

ki
na

m
e!

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 BSPB spaustuvė, Kauno g. 36-230, LT-03202 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,  

antram pusmečiui – 2,04 Eur. 

Pre nu merata 2022 metų  

antram pusmečiui bus  priimama  

iki liepos 28 d. 

Nepamirškite 
užsiprenumeruoti

Diabeto
žurnalo 2022 metų 
antram pusmečiui!

Kad žmogus būtų laimingas, reikia tiek nedaug: 
trupučio saulės spindulių, kai už lango lyja, 
lašelio lietaus, kai kaitra už lango, 
juoko ir plačios šypsenos, kai liūdna, 

Adelė Dobilienė – 75
Inga Karpinienė – 40

vienatvės minutės, kai triukšmas aplink, 
artimo šalia, kai sunku, ir 
meilės, kai jos trokšta širdis. 
Būkite laimingos! Lietuvos diabeto asociacija


