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Nuoširdžiai dėkojame už priimtus sprendimus dėl ada-
tų insulino švirkštikliams vaikams, sergantiems I tipo 

cuk riniu diabetu ir naudojantiems specialų švirkštiklį insuli-
nui suleisti (sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 
21 d. įsakymas Nr. V-1508), dėl insulino pompų keičia-
mųjų dalių komplekto kompensavimo nuo 2021 m. liepos 
1 d. (sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 2 d. 
įsakymas Nr. V-692), dėl pompų nuomos kompensavimo 
nuo 2022 m. balandžio 1 d. (sveikatos apsaugos ministro 
2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-659) ir dėl nuolatinio 
gliukozės kiekio stebėjimo sistemų, sudarytų iš keičiamų-
jų dalių ir siųstuvų, kompensavimo visiems I tipo diabetu 
sergantiesiems (sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birže-
lio 28 d. įsakymas Nr. V-1165). Tai ženkli parama diabeto 
priežiūros prieinamumui gerinti I tipo diabetu sergantie-
siems PSDF biudžeto lėšomis.

I tipo diabetu sergantieji sudaro apie 10 proc. visų dia-
betu sergančių žmonių.

1) Insulino adatų švirkštiklių kompensavimas I ir II tipo 
diabetu sergantiems suaugusiems žmonėms. 

Tik vaikams, sergantiems I tipo cukriniu diabetu ir nau-
dojantiems specia lų švirkštiklį insulinui suleisti, išrašoma 
iki 2 insulino adatų per parą (sveikatos apsaugos ministro 
2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1508).

Šiuo metu insuliną tiekiančios kompanijos skiria nemo-
kamai tik po 1 adatą vienam flakonui ar švirkštui. Vieną fla-
koną sergantysis vartoja nuo 1 iki 2 savaičių. Adatas būtina 
keisti nors 1 kartą per parą.

Prašome kompensuoti nors po 1–2 adatas parai I tipo 
dia betu sergantiesiems, nesinaudojantiems insulino pompa, 
ir II tipo diabetu sergantiesiems, besileidžiantiems insuliną.

2022 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos prie-
monių kainyne (sveikatos apsaugos ministro 2022 m. bir-
želio 1 d. įsakymas Nr. V-1297) adatų insulino švirkštik-
liams (100 vnt.) bazinė kaina 12,76 Eur. Vienam as-
meniui,  kompensuojant po 1–2 adatas parai, kainuotų  
46,57–93,15 Eur per metus.

Dėl medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimo 
cukriniu diabetu 
sergantiesiems
Raštas išsiųstas Lietuvos Respublikos  sveikatos 
apsaugos ministerijai, Vaistinių preparatų ir 
 medicinos pagalbos priemonių  kompensavimo 
 komisijai, Valstybinei ligonių kasai
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2) Diagnostinės juostelės kraujo gliukozei nustatyti I ir 
II tipo diabetu sergantiems žmonėms nuo 24 m. amžiaus.

2022 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos prie-
monių kainyne (sveikatos apsaugos ministro 2022 m. bir-
želio 1 d. įsakymas Nr. V-1297) diagnostinių juostelių gliu-
kozės kiekiui kraujyje nustatyti (dėžutėje 50 vnt.) bazinė 
kaina svyruoja nuo 10,72 Eur iki 11,73 Eur. Tik akliems 
pacientams juostelių kaina 26,25 Eur (aparatams, turin-
tiems balso pranešimo funkciją). Daugumai gliukozės ma-
tavimo aparatėlių juostelės (dėžutėje 50 vnt.) kainuoja  
10,72 Eur.

Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lie-
pos 4 d. įsakymu Nr. V-1197:
•  Asmenims nuo 24 m. amžiaus, sergantiems I tipo cuk-

ri niu diabetu, kurie įvertindami glikemiją naudoja tik 
diagnostines juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems ne-
kompensuojamos insulino pompų su integruotais nuola-
tinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlai-
dos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos 
išlaidos, – kompensuojama iki 75 juostelių per mėnesį 
(iki 900 juostelių per metus);

•  Asmenims nuo 24 m. amžiaus, sergantiems II tipo cuk-
riniu diabetu ir vartojantiems insuliną, kompensuojama 
iki 50 juostelių per du mėnesius (iki 300 juostelių per 
metus); 

•  Asmenims nuo 24 m. amžiaus, sergantiems II tipo cuk-
ri niu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliukozės 
kiekį mažinančius vaistus, išskyrus insulino preparatus, 
kompensuojama iki 50 juostelių per keturis mėnesius 
(iki 150 juostelių per metus).

Lietuvos diabeto asociacija prašo papildomai kompen-
suoti diagnostinių juostelių:
•  Asmenims nuo 24 m. amžiaus, sergantiems I tipo cuk-

riniu diabetu, kurie įvertindami glikemiją naudoja tik 
diagnostines juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems ne-
kompensuojamos insulino pompų su integruotais nuola-
tinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlai-
dos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos 
išlaidos, kompensuoti iki 100 juostelių per mėnesį (iki 
1 200 juostelių per metus).

  Papildomai kompensuoti 300 diagnostinių juostelių per 
metus. Tai papildomai 1 asmeniui apytiksliai kainuotų 
6 dėž. (po 50 vnt.) x 10,72 Eur (arba 11,73 Eur) – nuo 
64,32 Eur iki 70,38 Eur per metus.

•  Asmenims nuo 24 m. amžiaus, sergantiems II tipo cuk-
riniu diabetu ir vartojantiems insuliną, kompensuoti iki 
50 juostelių per mėnesį (iki 600 juostelių per metus).

 Papildomai kompensuoti 300 diagnostinių juostelių per 
metus. Tai papildomai 1 asmeniui apytiksliai kainuotų 
6 dėž. (po 50 vnt.) x 10,72 Eur (arba 11,73 Eur) – nuo 
64,32 Eur iki 70,38 Eur per metus.

•  Asmenims nuo 24 m. amžiaus, sergantiems II tipo cuk-
ri niu diabetu ir vartojantiems geriamuosius gliukozės 
kiekį mažinančius vaistus, išskyrus insulino prepara-
tus, kompensuoti iki 50 juostelių per tris mėnesius (iki 
200 juostelių per metus).

 Papildomai kompensuoti 50 diagnostinių juostelių per 
metus. Tai papildomai 1 asmeniui apytiksliai kainuo-
tų 1 dėž. (50 vnt.) x 10,72 Eur (arba 11,73 Eur) – nuo 
10,72 Eur iki 11,73 Eur per metus.
Atkreipiame dėmesį, kad anksčiau (2019 m.) VLK ap-

skaičiuotas lėšų poreikis metams tiek insulino adatų švirkš-
tikliams, tiek papildomam diagnostinių juostelių kompen-
savimui ženkliai mažės dėl aukščiau paminėtų jau priim-
tų spendimų pompų nuomai ir nuolatinio gliukozės kiekio 
stebėjimo sistemų, sudarytų iš keičiamųjų dalių ir siųstuvų, 
kompensavimo visiems I tipo diabetu sergantiesiems. Dėl to, 
prašomų kompensuoti medicinos pagalbos priemonių rei-
kės ženkliai mažesniam pacientų skaičiui.

Lietuvos diabeto asociacijos iniciatyva 2015 m. atliktos 
II tipo diabetu sergančiųjų ligos ir gydymo vertinimo ap-
klausos rezultatų apžvalga, atlikta VUL Santariškių klinikų 
Endokrinologijos centre, vadovaujant dr. Ž. Visockienei, 
rodo, kad 46 proc. II tipo diabetu sergančiųjų ligos kontro-
lė yra nepakankama. Be to, 2022 m. stebėdami mokymo 
stovyklų dalyvių HbA1c tyrimų ir kasdienių kraujo gliuko-
zės matavimo rezultatus, radome, kad 57 proc. I tipo dia-
betu sergančiųjų HbA1c daugiau negu 7 mmol/l (vidurkis 
9,1 mmol/l) ir 41 proc. (HbA1c vidurkis 8,5 mmol/l) II tipo 
diabetu sergančiųjų liga blogai kontroliuojama. Visi daly-
viai pažymėjo, kad tinkamai ligos priežiūrai trūksta savi-
kontrolės priemonių.

Diabetas yra lėtinė, visą gyvenimą trunkanti liga, kurią 
būtina tinkamai valdyti, kad nesivystytų grėsmingos komp-
li kacijos, kurios ne tik blogina žmogaus gyvenimo kokybę, 
bet ir drastiškai didina PSDF biudžeto ir žmonių kančias 
bei išlaidas.

Nukelta į 4 psl.
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Vida Augustinienė

Džiaugiuosi laime, kurią patyriau skaitydama 
Johanno Wolfgango Goethe’ės knygą „Iš mano gy-
venimo. Poezija ir tiesa“. Labai didelės apimties 
knyga, turinti apie 600 puslapių, neskaitant nuoro-
dų ir kitų rodyklių, išspausdinta itin smulkiu šriftu, 
todėl naudojausi didinamuoju stiklu, kurį padova-
nojo draugė. Kitaip nebūčiau įstengusi perskaityti. 
Perskaičius kokius keturis puslapius, imdavo skau-
dėti akis, ir skaudėdavo visą likusią dieną. Prisimi-
nimuose didysis poetas, aprašydamas savo gyveni-
mą nuo pat vaikystės, atskleidė aštuonioliktojo am-
žiaus Vokietijos gyvenimą, jos istoriją, papročius, 
socialinį paprastų žmonių ir turtingųjų gyvenimą, 
kultūrą, meną, poezijos ir literatūros vingius, savo 
ieškojimus, klajones, kūrybą. Dabar nežinau kito 
labiau išsilavinusio žmogaus. Gėrėjausi tikrais gro-
žinės literatūros žiedais, jie tryško kaip gaivi versmė 
iš nepaliestų žemės klodų. Dabar knygų gausybėje 
tą retai rasi ar trumpai užčiuopsi. 

Skaitydama knygą radau daug išminties, išsaky-
tos nenuvalkiotais biurokratijos žodžiais, daug ką 
atradau ir stebėjausi, kaip pati iki tol apie tai nepa-
galvojau, nesusimąsčiau. Galbūt šios knygos jūs ne-
skaitysite. Todėl noriu jums padovanoti keletą citatų.

... Svajonėse išsipildo visos svajonės.

...Visa, kas kartojasi, yra trumpaamžiška.

Mūsų gyvenimas, kaip visuma, kurioje esame, ne-
suvokiamu būdu sudarytas iš laisvės ir būtinybės. 
Mūsų norai – tai išankstiniai pranešimai apie tai, 
ką mes bet kokiomis aplinkybėmis darysime. Ta-
čiau tos aplinkybės mus įtraukia savotiškai. „Kas“ 
glūdi mumyse, „kaip“ retai priklauso nuo mūsų, 
apie „kodėl“ nevalia klausti, todėl pagrįstai duoda-
ma nuoroda į quia (nes – lot.).

Dėl epochų, vietovių skirtingumo, bet ypač dėl 
žmonių gebėjimų ir mąstysenos nevienodumo, 
aiškintojai niekada negali sutarti. Palengvinti šį už-
davinį padeda priimami įstatymai, ir tik iš dalies, 
tik laikinai.

Gražios likusios vasaros,

Brangūs skai ty to jai!
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Sumažėjus gliukozės koncentracijai kraujyje, įsijungia kitas 
kasos hormonas gliukagonas, skatinantis glikogeno skili-

mą į gliukozę ir taip didinantis glikemiją. Taip šie du hormo-
nai užtikrina normalų gliukozės kiekį kraujyje, t. y. sumažėjus 
gliukozės koncentracijai kraujyje, gliukagono sekrecija didė-
ja, o insulino mažėja, o esant padidėjusiam gliukozės kiekiui, 
vyksta atvirkštinė reakcija. Susirgus diabetu šis glaudus abiejų 
hormonų ryšys  sutrinka.

Hipoglikemija diagnozuojama, kai gliukozės kiekis krau-
jyje < 3,9 mmol/l. Simptomai gali būti įvairūs. Dažniausiai 
atsiranda alkio pojūtis, sustiprėjęs prakaitavimas, mirguliavi-

mas akyse, drebulys. Kadangi gliukozė yra pagrindinis sme-
genų energijos šaltinis, todėl sumažėjus gliukozei kraujyje 
žemiau normos, atsiranda neurologinių simptomų – gal-
vos skausmas, svaigulys, trinka orientacija, elgesio pokyčiai 
(irzlumas, agresyvumas), sunku susikoncentruoti, sutrinka 
kalba. Gilėjant hipoglikemijai, žmogus tampa vangus, tin-
giai reaguoja į aplinką, pritemsta sąmonė. Gliukozei su-
mažėjus iki < 2,5 mmol/l, galimi traukuliai, gali išsivysty-
ti hipoglikeminė koma. Hipoglikemiją paprastai pacientai 
nesunkiai atpažįsta ir daugeliu atvejų sugeba sau suteikti  
pagalbą.

Hipoglikemija

Pagrindinis organizmo ląstelių energijos šaltinis – 
gliukozė. Kasos beta ląstelėse sekretuojamas hormonas 
insulinas padeda gliukozei patekti į organizmo ląsteles 
ir tiesiogiai mažina gliukozės kiekį kraujyje. Gliukozės 
perteklius kaupiamas ir saugomas kepenų ir raumenų 
ląstelėse glikogeno pavidalu. 

Gydytoja endokrinologė  
Ona Jurkauskienė

Lietuvos diabeto asociacija siekia, kad diabeto priežiū-
ros pagerinimas pasiektų kuo daugiau diabetu sergančių 
Lietuvos žmonių. Kartu manome, kad Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo biudžeto lėšos turi būti panaudojamos 
efektyviai. Mūsų prašomos priemonės yra lengvai progno-
zuojamos ir apskaičiuojamos.

2021–2023 m. Tarptautinė diabeto federacija ragina vi-
sas šalis gerinti diabeto priežiūros prieinamumą visiems I ir 
II tipo diabetu sergantiesiems.

Sėkmingą diabeto kontrolę padeda užtikrinti nuo-
sek lus glikemijos (gliukozės kiekio kraujyje) stebėjimas. 
Mirtingumo rizika mažėja net 52 proc., o sergamumas – 
32 proc. (S. Martin, B. Schneider, L. Heinemann, V. Lodwig, 
H. J.  Kurth, H. Kolb, W. A. Scherbaum for the ROSSO.  Study 
Group, Self-monitoring of blood glucose in type 2  diabetes 
and long-term outcome: an epidemiological  cohort study. 
 Diabetologia, 2006, 49 (2): 271-278).

Lietuvos diabeto asociacijos prašymu būtinas insulino 
adatų kompensavimas ir kompensuojamų diagnostinių 
juostelių kiekio didinimas dar 2019 m. įtrauktas į Rezervi-
nį medicinos pagalbos priemonių kompensavimo sąrašą. 
Tačiau iki šiol tam neskiriama papildomų PSDF biudžeto 
rezervo lėšų. Didžiausią diskriminaciją jaučia II tipo dia-
betu sergantys žmonės.

Prašome Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, Valstybinės ligonių kasos bei Vaistinių preparatų 
ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisi-
jos narių supratimo bei pritarimo, svarstant 2022 m. PSDF 
biudžeto rezervinių lėšų paskirstymą, atsižvelgti į Lietuvos 
diabeto asociacijos prašymą, skirti lėšų diabeto savikont-
rolės gerinimui visiems diabetu sergantiems žmonėms.

Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė  
Vida Augustinienė

Atkelta iš 2 psl.
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Kas lemia gliukozės kiekio sumažėjimą kraujyje?
• Angliavandenių stoka maiste per mažai pavalgius, pavė-

lavus valgyti.
• Intensyvesnis nei įprastai fizinis krūvis, jeigu papildomai 

nepavalgoma.
• Išgertas alkoholis. Alkoholis ne tik slopina gliukozės susi-

darymą, bet ir paslepia glikemijos simptomus. Todėl prieš 
vartojant alkoholį būtina užkąsti.
Dažnesnės hipoglikemijos nakties metu. Pasireiškia nera-

miu miegu, košmariškais sapnais, gausiu prakaitavimu, ryte 
skauda galvą. Po naktinės hipoglikemijos gliukozės kiekis 
ryte gali būti labai aukštas. Tai aiškinama tuo, kad ženkliai 
sumažėjus gliukozei, įsijungia kontrainsulininiai hormonai 
(kortizolis ir kt.). 

Dėl naktinės hipoglikemijos prevencijos būtina matuoti 
glikemiją prieš miegą. Ji turėtų būti apie 6 mmol/l. Tuo atve-
ju, jei prieš miegą glikemija 6–5,5 mmol/l, būtina užkąsti, 
nes padidėja hipoglikemijos rizika. Įtariant naktines hipogli-
kemijas, būtina matuoti gliukozę nakties metu apie 2–3 val.

Nejautra hipoglikemijai, nesugebėjimas atpažinti grėsmin-
gų simptomų arba tų simptomų nebuvimas gali pasireikšti pa-
cien tams su ilga ligos trukme, esant autonominei neuropatijai, 
gastroparezei. Tai aiškinama susilpnėjusiu kontrareguliacinių 
hormonų atsaku į hipoglikemiją. 

Jei hipoglikemijos kartojasi, būtina koreguoti gydymą, nes 
dažnai besikartojančios hipoglikemijos išsekina adrenerginį 
atsaką ir sutrikdo asmens gebėjimą pajusti šios būklės simp-
tomus, todėl didėja sunkių hipoglikemijų rizika. Tačiau tai 
grįžtamas procesas.  Pakoregavus gydymą, išvengus mėnesį 
ar ilgiau hipoglikemijos, jų atpažinimo simptomai santyki-
nai atsistato.

Vyresniame amžiuje pasikeitęs elgesys, pažintinių funkcijų 
sutrikimas, sąmonės pritemimas gali būti neteisingai traktuoja-
mas, t. y. kaip aterosklerozės, smegenų kraujotakos sutrikimai.  
Minėtas diagnozes paneigia tai, kad normalizavus gliukozės 
rodiklius, simptomai išnyksta. Todėl, atsiradus neurologinei 
simptomatikai, būtina įsitikinti, ar tai ne hipoglikemija.

Įvairus krūvis, sportas mažina glikemiją. Geriausia mankš-
tintis esant 6–11 mmol/l glikemijai. Jei glikemija labai aukšta – 
13 mmol/l ir daugiau, trūksta insulino, raumenyse gliukozės 
sunaudojama mažai, didės glikemija, galima ir ketoacidozė.

Hipoglikemija vaidina didelį vaidmenį mikrokraujagysli-
nių ir makrokraujagyslinių komplikacijų patogenezėje, grei-
tina jų vystymąsi.

Hipoglikemijas gali sukelti ne tik insulinas, bet ir II tipo 
diabeto gydymui skiriami geriamieji vaistai, kurie stimuliuoja 
insulino sekreciją. Vieni iš jų – sulfanilšlapalo preparatai (SU): 
diaprelas, amarylis, glukotrolis. Jie skatina insulino sekreciją 
nepriklausomai nuo esamos glikemijos.

Ne taip seniai pradėtos vartoti naujos vaistų grupės:  
GLP-1 receptorių analogai ir SGLT-2 inhibitoriai. Jie pasižymi 
minimalia hipoglikemijų rizika.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas diabeto gydy-
mo ir diagnostikos aprašas, kuriame išplėstos galimybės gy-
dyti II tipo diabetu sergančiuosius naujų klasių diabetiniais 
vaistais ir jų kombinacijomis su kitais geriamaisiais vaistais 
ir insulinu. SGLT-2 inhibitoriai neskatina insulino sekrecijos, 
todėl nesukelia hipoglikemijų. GLP-1 agonistų rizika sukelti 
hipoglikemiją yra minimali. Tačiau vartojant šiuos preparatus 
kartu su insulinu ar SU, jie sustiprina pastarųjų veikimą, gali 
padidėti rizika hipoglikemijos. Tokiais atvejais būtina mažinti 
insulino ar SU preparatų dozes, paliekant toliau tęsti gydymą 
GLP-1 ar SGLT-2 preparatais.

Hipoglikeminės būklės, ypač vyresnio amžiaus pacien-
tams, didina širdies ir kraujagyslių ligų komplikacijas. Įrodytos 
hipoglikemijos sąsajos su širdies ritmo sutrikimais, miokardo 
išemija, didesne griuvimo rizika kartu su kaulų lūžiais. Ypač 
pavojingos asimptominės ir naktinės hipoglikemijos.

Tarptautinėse rekomendacijose paliekamos ne tokios griež-
tos tikslinės glikemijos ribos. 

Tikslinis glikuotas hemoglobinas turi būti individualus kiek-
vie nam pacientui. Jis priklauso nuo paciento širdies ir krau-
jagyslių būklės (koronarinės širdies ligos, inkstų patologijos) 
bei didelės šių ligų rizikos, hipoglikemijos dažnio, paciento 
amžiaus, ligos trukmės. 

Atsižvelgiant į tai, tikslinis glikuotas hemoglobinas gali 
būti < 6,5 – < 8,5 proc. ribose.

Esant hipoglikemijai, būtina suvartoti 15–20 g greitai įsi-
savinamų angliavandenių. Tai gali būti 3–4 gliukozės tabletės 
arba pusė stiklinė vaisių sulčių ar 3 šaukšteliai medaus, pieno 
stiklinė ar saldi arbata. Po 15 min. būtina tyrimą kartoti. Jei 
glikemija < 4 mmol/l, rekomenduojama kartoti tas pačias prie-
mones. Būtina suvalgyti ir lėtai rezorbuojamų angliavandenių 
turinčių maisto, pvz., sumuštinį. Sekti glikemiją 24–48 val.

Esant sunkiai hipoglikemijai, pritemus sąmonei ar visai 
be sąmonės, artimieji turėtų sušvirkšti gliukagoną į raume-
nis, kviesti medicinos pagalbą. Tiek sergantysis, tiek jo arti-
mieji turi žinoti, kokių priemonių imtis, ištikus hipoglikemijai. 

Automobilio vairavimas ir diabetas. Prieš vairuojant bū-
tina įsitikinti, ar turite automobilyje maisto produktų, kurie 
greitai padidintų gliukozės kiekį kraujyje. Negalima vairuo-
ti, jei gliukozė < 5mmol/l, būtina dar pavalgyti, nes esant že-
mai glikemijai reakcija vairuojant yra lėtesnė. Labai dažnai 
neatkreipiamas dėmesys į tokius hipoglikemijos simptomus, 
kaip drebulys ir prakaitavimas. Vairuojant ilgiau nei 2 val., 
rekomenduojama tikrinti glikemiją. Jaučiant prasidedančius 
hipoglikemijos simptomus, būtina sustoti, išjungti variklį. Kuo 
skubiau pavalgyti. Vėl matuoti glikemiją.
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Tarp kalvų ir miškelių, tvenkinių ir ežerėlio, pušų paunks-
mėje kelią rodė didžiuliai akmenys į gražią „Irvitos so-

dybą“ Plungės rajone. Šią gražią vietą surado Plungės ser-
gančiųjų cukriniu diabetu klubo pirmininkė Aldona Dany-
lienė. Čia liepos 1–2 dienomis surengtas Lietuvos diabeto 
asociacijos seminaras slaugytojams diabetologams „Slau-
gytojas diabetologas – sergančiųjų diabetu mokytojas“.

Į renginį atvyko slaugytojos diabetologės ir kojų prie-
žiūros specialistės iš Naujosios Akmenės, Raseinių, Kel-
mės, Telšių, Jonavos, Joniškio, Palangos, Klaipėdos, Vil-
niaus ir Plungės. Lietuvos diabeto asociacijos pirmininkės 
Vidos Augus tinienės sudaryta programa buvo ypač ap-
galvota, plati, apimanti visas naujoves ir įstatymus, svar-
bius cukriniu diabetu sergantiesiems ir juos slaugantiems 
artimiesiems. Šiame seminare pranešimus skaitė 12 pra-
nešėjų. Kalbėta apie naujausias glikemijos priemones, li-
gos valdymą naudojant technologijas, gliukozės kontrolę 
ambulatorinėmis sąlygomis, taip pat priežiūrai siūlomus  
sprendimus.

Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos paslaugų 
ir mokymo išteklių skyriaus vedėja Jūratė Stukienė pasa-
kojo apie su sveikata susijusius sprendimus ir informaciją 
iš patikimų šaltinių.

Pranešėjai D. Milkevičius ir E. Vitkauskienė, vienas kitą 
papildydami, teoriškai aptarė ir praktiškai pademonst ra-
vo, kaip taisyklingai namų sąlygomis matuotis kraujo spū-
dį, rekomendavo automatinius kraujospūdžio aparatus 

„ Microlife“. Jie fiksuoja prieširdžių virpėjimą, o tai gali 
padėti išvengti infarkto. 

Kiti pranešėjai kalbėjo ir apie sunkias diabeto kompli-
kacijas, mokė, kaip tinkamai gyventi sergant diabetu, taip 
pat norint išvengti skausmingų ligos pasekmių.

Savo pranešime „Mityba ir savikontrolė“ kalbėjau apie 
maisto produktų grupes (angliavandenių, baltymų, riebalų) 
ir nuo produktų grupės pasirinkimo priklausantį gliukozės 
kiekį kraujyje. Priminiau, kad angliavandenių vienetus su-
siskaičiuoti galima pagal formulę, pvz., jei norime mažin-
ti svorį, renkamės mažiau kalorijų. Turime apsiskaičiuoti, 
kaip gauti 1200 kcal, iš kurių 600 kcal, t. y. 50 proc., turi 
sudaryti angliavandeniai. Angliavandenius skaičiuojame 
angliavandenių vienetais (AV). 1 AV = nuo 10 iki 15 g 
ang liavandenių. Suvartojamo maisto kiekį daliname iš 4, 
nes 1 g turi 4 kcal, gauname 150 g angliavandenių, ku-
riuos daliname iš 15 ir gauname 10 AV. Tai dienos maisto 
produktų kiekis, kurį pavaizdavau pasitelkdama lėkščių 
iliust racijas. Šias vaizdines mokymo priemones parengė 
Vokietijos Diuseldorfo Heinricho Heinės universitetinės 
klinikos mokslininkų grupė. 

Svarbu, kad lėkštėje dominuotų trys spalvos, būtų gau-
su įvairių daržovių, daugiausiai žalių lapinių. Agurkus, 
pomidorus reikia valgyti be luobelių, rinktis baltą mėsą, 
paukštieną. Perkant maisto produktus, reikia rinktis žemo 
glikeminio indekso, pasižiūrėti, kas nurodyta ant etikečių, 
kiek 100 g produkto yra angliavandenių, kiek iš jų sudaro 

Gęstanti šviesa

Juzefa Uleckienė, 
Slaugytoja diabetologė

Turime neleisti, kad viltis mus paliktų, nes Dievas 
su savo meile žengia drauge su mumis. „ Viliuosi, 
nes Dievas yra šalia“, – visi tai galime pasakyti. 
 Kiekvienas iš mūsų galime ištarti: „Aš viliuosi, turiu 
viltį, nes Dievas keliauja su  manimi.“ Jis eina ir laiko 
mano ranką. Dievas nepalieka mūsų vienų. Viešpats 
Jėzus  nugalėjo blogį ir atvėrė mums gyvenimo kelią.

Popiežius Pranciškus
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cuk rus. Pvz., yra jogurtų, 100 g turinčių 16,8 g angliavandenių ir 6,8 g 
angliavandenių, tai prilygsta 1 AV ir pusei AV.

Kalbėjau, kaip svarbu stebėti gliukozės kiekį kraujyje, tikrintis juos-
telėmis. Ir tikrintis reikia standartizuotai 7 kartus per dieną 5–7 dienas, 
kaskart pasižymint suvalgytą angliavandenių vienetų skaičių. Einant 
pas gydytoją, reiktų turėti užrašytus duomenis, nes tai padeda geriau 
sureguliuoti gydymą, o ir gydytoją toks pacientas įpareigoja skirti dides-
nį dėmesį, nes pats rodo motyvaciją stebėdamas savo ligos rodiklius.

Galiu užtikrintai teigti, kad tik sąmoningas kiekvieno sergančiojo do-
mėjimasis savo liga gali padėti gyventi pilnavertį gyvenimą. Pats žmo-
gus turi būti motyvuotas prisitaikyti prie naujų šiuolaikinių technologi-
jų. Žinių nebūna per daug, o, sergant cukriniu diabetu, mokymasis yra 
visą gyvenimą trunkantis procesas. Nėra nieko, ko sergantis žmogus 
negalėtų padaryti – jis tik turi žinoti, kaip.

Gaila, kad seminare dalyvavo tik 15 slaugytojų ir dauguma jų buvo 
dirbančios kojų priežiūros specialistėmis. Susiklostė tokia situacija, 
kad slaugytojos motyvuotos dirbti su kojų priežiūros paslaugomis, 
nes gauna didesnį atlyginimą, o gydytojams nerūpi, kad vyktų sergan-
čiųjų diabetu mokymas. Per trumpą vizitą pas gydytoją pacientas ne-
įgauna praktinės patirties, net nesugeba pasiimti švirkštiklio į rankas, 
kad susileistų vaistus, o ką jau kalbėti apie savikontrolę, mitybą, kojų  
priežiūrą...

Malonu dalintis patirtimi su slaugytoja diabetologe Rita Vaitekūniene 
iš Raseinių, ilgamete pacientų rūpintojėle, aktyvia savo krašto diabeto 
klubo veikloje. Kolegė Rasuolė Dapkevičienė Centro poliklinikoje taip 
pat turi be galo daug pacientų, kuriais nuoširdžiai rūpinasi.

Slaugytojos diabetologės – tai šviesuliai, skleidžiantys žinią ir už-
degantys šviesą cukriniu diabetu sergančiųjų žinioms įgyti ir motyva-
cijai stiprinti. Jos skatina supratimą, norą pačiam išmokti ir kontroliuo-
ti savo ligą, pagerinti gyvenimo kokybę, išvengti sunkių komplikacijų. 
Tam reikia teorinių ir praktinių užsiėmimų naujai susirgusiam žmogui, 
pradžiai būtini vienos savaitės užsiėmimai, nuo savikontrolės iki kojų  
priežiūros.

Diabeto mokykloje LDA pacientai supažindinami ir išmokomi pa-
grindinių ligos valdymo principų: savikontrolės, taisyklingo maitini-
mosi, tinkamai pasirinkti insulino dozę, mokėti leistis paskirtus vaistus 
su švirkštikliais, suprasti hipoglikemijos ir hiperglikemijos bei ketoaci-
dozės priežastis, tinkamai prižiūrėti kojas, pasirinkti patogią avalynę  
ir kt.

Neatsitiktinai pavadinau straipsnį „Gęstanti šviesa“. Padariau tai, nes 
užgeso Lietuvos slaugytojų diabetologų draugijos (LSDD) veikla. Iki trijų 
šimtų Lietuvos slaugytojų diabetologų, paruoštų mokyti sergančiuosius 
diabetu, dabar mieliau gydo pacientų kojas. O problemos su kojomis – 
tai blogai koreguojamo diabeto pasekmės. Apmaudu, kad šiandien dė-
mesys skiriamas ne mokymui ir ligos prevencijai.

Vakarienei 2 AV ryžių, kurie matuojami 
valgomuoju šaukštu: du šaukštai su 
kaupu nevirtų ryžių. Kad susidarytų 
10 AV, vakarienę galima papildyti 
1 stikline kefyro.

Pusryčiams 2 AV, dvi duonos riekutės, 
tai krakmolo turintys produktai; 
priešpiečiams 6–7 braškės, tai 1 AV; 
gali būti įvairiausi vaisiai, maisto 
produktai iš cukrų grupės.

Pietums 3 AV, kuriuos sudaro matomas 
makaronų kiekis ir 1 AV duonos riekutė.
Pavakariams – nepilna stiklinė 
raudonųjų serbentų, tai 1 AV.

Mitybos 
reKoMenDacijos
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Vakarėjant, po sunkios dienos seminare, ant saulės įkaitintų akmenų

Daugelyje Lietuvos gydymo įstaigų iš viso nėra diabetu ser-
gančiųjų mokymo. Vilniaus Antakalnio poliklinikoje, tokioje di-
delėje gydymo įstaigoje, vadinamoje spec. poliklinikoje, Santaros 
klinikose yra diabeto slaugytojas, bet mokymas nepakankamas. 
Sulaukiu pacientų iš Šeškinės, Karoliniškių, Pašilaičių poliklinikų, 
kurie žinių apie diabeto ligos valdymą neturi visai. 

Gydytojai visai nekalba apie šią problemą, gal  todėl, kad ma-
žiau žinantis pacientas užduos mažiau klausimų. Pacientams la-
bai reikalingi praktiniai mokymai, kaip susileisti paskirtus vaistus, 
kaip naudotis švirkštikliais.

Man labai gaila, kad nerieda akmuo taip greitai, kaip norėtųsi! 
Aš dar prisimenu, kaip Doris Hemann, atvykusi į Lietuvą 1991 m., 
linkėjo diabeto slaugytojoms: „Pradėjote ridenti akmenį – riden-
kite, nesustokite.“ Toks jau gyvenimas, o ypač dabar, kada CO-
VID-19 virusas apėmė visą pasaulį.

Mielos Kolegės, kreipiuosi į Jus visas, būkite savo krašto sa-
vanorėmis nesitikėdamos atlygio, aktyviai mokykite sergančiuo-
sius, skleiskite žinias dėl geresnio jų gyvenimo, būkite žvakėmis, 
būkite druska, būkite duona dėl savo artimo, savo krašto žmonių 
Tėvynės, būkite išmintingos ir nuoširdžios.

Mieli skaitytojai, sergantieji diabetu, manau, kad priemonių 
šiandien pakanka, žinių taip pat – taigi, viskas priklauso nuo Jūsų 
noro, aktyvumo, meilės savo kūnui ir sielai! 

Čia su mano ir Aldonos Danylienės Klaipėdos 
universiteto studijų drauge Gražina Šleiniene. 
Gražina padėjo Aldonai organizuoti seminarą, 
konsultavo ir pirmininkavo seminare. 
Abi pasipuošėme Ukrainą simbolizuojančiomis 
spalvomis, „Irvitos sodyboje“, Plungės r.
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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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II  tipo cukrinis diabetas yra labiausiai paplitęs diabe-
to tipas, diagnozuojamas suaugusiesiems ir sudaro apie 
90 % šios amžiaus grupės diabeto atvejų. Miego kokybė 
yra svarbi diabeto problema. Tai gali padidinti riziką su-
sirgti II tipo cukriniu diabetu, o daugelio sergančių žmo-
nių miegas būna prastas.

Dėl miego sutrikimų sunkiau užmigti, galima jaustis 
mieguistam arba miegama per ilgai. Žmonių, sergančių 
cukriniu diabetu, miego kokybę lemia didelis arba ma-
žas gliukozės kiekis kraujyje naktį, antsvoris ir depresija, 
stresas dėl šios būklės.

Gyvenimas su diabetu nebūtinai reiškia, kad miegas 
turės įtakos. Svarbų vaidmenį atlieka simptomai ir tai, kaip 
jie patiriami ir valdomi. Pavyzdžiui, kai gliukozės kiekis 
kraujyje yra didelis, papildomas gliukozės kiekis kraujyje 
patenka į šlapimą ir ima vandenį iš audinių. Dėl to žmogus 
dažniau šlapinasi. Didelis gliukozės kiekis kraujyje taip 
pat gali turėti įtakos miegui, nes sukelia galvos skausmą ir 
padidėjusį troškulį. Mažo gliukozės kiekio kraujyje simpto-
mai, tokie kaip drebulys, galvos svaigimas ir prakaitavimas, 
taip pat gali turėti įtakos miegui. Todėl, norint gerai išsi-
miegoti, svarbu palaikyti rekomenduojamą gliukozės kiekį  
kraujyje.

svarbu palaikyti rekomenduojamą 
gliukozės kiekį kraujyje

Laikui bėgant prastos kokybės miegas gali turėti ilga-
laikį poveikį žmonėms, sergantiems II tipo cukriniu dia-
betu. Žmonės, kurie vartoja miego vaistus, būna mieguisti  
arba kuriems sunku užmigti, dažniau praneša apie rim-
tus psichologinius išgyvenimus. Suaugusieji, sergantys 

II tipo cukriniu diabetu, kuriems būdingas pertraukiamas 
miegas, taip pat gali būti mažiau linkę laikytis kitų reko-
menduojamų diabeto savikontrolės elementų, tokių kaip 
reguliarus fizinis aktyvumas ir gliukozės kiekio kraujyje  
stebėjimas.

 Yra trys įprasti miego sutrikimai, kurie paveikia dia-
betu sergančius žmones:
•  Obstrukcinė miego apnėja (OMA), dažniausias dia-

betu sergančių žmonių miego sutrikimas ir II tipo dia-
beto rizikos veiksnys. OMA būdingi laikini kvėpavi-
mo sutrikimai, pasikartojantys per visą naktį. Dauge-
liu atvejų obstrukcinės miego apnėjos paveikti žmo-
nės nežino, kad tai vyksta, tačiau lovos partneriai 
gali stebėti knarkimą ir dusulį. Šis miego sutrikimas 
paprastai pasireiškia žmonėms, turintiems antsvorio 
arba nutukusiems, nes jie dažnai turi storesnę kaklo 
apimtį, kuri trukdo kvėpavimo takams. Tačiau nusta-
tyta, kad OMA padidina atsparumą insulinui žmo-
nėms, nesergantiems cukriniu diabetu ir normalaus  
svorio.

•  Neramių kojų sindromas (NKS), būdingas dilgčiojimas 
ar kiti dirginantys pojūčiai kojose, galintys trukdyti 
užmigti. NKS yra susijęs su geležies trūkumu. Rizikos 
veiksniai yra didelis gliukozės kiekis kraujyje, inkstų 
sutrikimai ir skydliaukės sutrikimai.

•  Nemiga – miego sutrikimas, susijęs su padidėjusia ri-
zika susirgti II tipo cukriniu diabetu. Jai būdingi pasi-
kartojantys griuvimo ir užmigimo sutrikimai. Stresas 
ir didelis gliukozės kiekis kraujyje turi įtakos nemigos 
rizikai.

II tipo cukrinis diabetas 
ir jo poveikis miegui

Miego kokybė yra svarbi cukrinio diabeto problema. 
Kruopštus valdymas ir geri miego įpročiai gali padėti 
užtikrinti gerą nakties poilsį.
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Suaugusieji, sergantys II tipo cukriniu diabetu, ku-
riems pertraukiamas miegas, taip pat gali būti mažiau 
linkę laikytis kitų rekomenduojamų diabeto savikontro-
lės elementų.

Mano asmeninė patirtis ir pokalbiai su kitais diabetu 
sergančiais žmonėmis, kurie nuolat patiria miego prob-
le mų, leido man surinkti daug įžvalgų šiuo klausimu.

Problemos dažnai prasideda prieš oficialiai diagno-
zuojant diabetą, kartais prieš kelerius metus. Įprastas 
nuovargio jausmas dienos metu, dėl kurio einama mie-
goti prieš 21 val., pabundama 1 valandą nakties ir už-
migti pavyksta tik po kelių valandų. Reguliarus apsilan-
kymas tualete visą naktį ir alkio jausmas yra dažni. Ši si-
tuacija dažnai pablogėja, kai asmuo dėl ko nors patiria  
stresą.

Dauguma žmonių, su kuriais kalbėjau, teigė, kad 
prabudę laiką praleidžia dirbdami, žiūrėdami televizo-
rių, naudodami savo telefoną, kompiuterį ar skaitydami. 
Jie pasakojo, kad kitą dieną jaučiasi pavargę. Kai kurie 
patyrė staigų svorio kritimą, o kiti priaugo svorio miego 
praradimo laikotarpiais. Visi nurodė, kad problemos te-
besitęsia ir jiems nepavyko jų išspręsti.

Kaip susidoroti su miego problemomis?

Kruopštus gliukozės kiekio kraujyje valdymas ir geri 
miego higienos įpročiai gali padėti pagerinti II tipo cuk-
ri niu diabetu sergančių žmonių miegą. Štai keletas reko-
menduojamų dienos ir nakties įpročių:
•  Laikykitės dietos plano, kuris padeda palaikyti gliuko-

zės kiekį kraujyje rekomenduojamo intervalo ribose.
•  Po pietų nevartokite maisto ir gėrimų, kuriuose yra 

kofeino (pvz., kavos, arbatos, gaiviųjų gėrimų, šoko-
lado).

•  Per vakarienę valgykite lengvus patiekalus ir užbaiki-
te likus kelioms valandoms iki miego, venkite aštraus 
ar sunkaus maisto, kuris naktį gali sukelti rėmenį ar 
virškinimo sutrikimus.

•  Venkite rūkyti. Tai gali pabloginti miego apnėją ir ki-
tus kvėpavimo sutrikimus, tokius kaip astma, sutrik-
dyti  miegą.

•  Venkite alkoholio prieš miegą. Nors alkoholis gali 
padėti žmonėms greičiau užmigti, poveikis greitai 
išnyksta po kelių valandų, kai organizmas bando jį 

pašalinti. Tarp alkoholio vartojimo ir ėjimo miegoti 
palikite mažiausiai 3 valandas.

•  Reguliariai mankštinkitės. Fizinis aktyvumas priside-
da prie geresnio gliukozės kiekio kraujyje valdymo ir 
gali pagerinti nuotaiką, padeda geriau miegoti. Pen-
kias dienas per savaitę rekomenduojama mankštintis 
bent 30 minučių.

•  Laikykitės reguliaraus miego grafiko. Einant miegoti 
kiekvieną vakarą tuo pačiu metu, net ir ne darbo die-
nomis, sukuriamas vidinis miego (budrumo) laik  ro  dis, 
ramiau miegama, mažiau vartomasi. 

•  Miegamajame turi būti vėsu, tamsu ir tylu. Šviesa pra-
neša smegenims, kad laikas pabusti, o elektroninių 
prietaisų šviesa apsunkina smegenis. Padėkite prietai-
sus valandą prieš miegą, kad greičiau užmigtumėte ir 
ramiau miegotumėte. Net nedidelis mobiliųjų telefonų 
ar kompiuterių aplinkos šviesos kiekis gali sutrikdyti 
melatonino – hormono, padedančio reguliuoti miego 
ciklus, gamybą.

•  Venkite mankštintis ir dirbti namuose prieš miegą. Taip 
pagreitėja kraujotaka, o organizmas ilgiau nusiramina 
ir užmiega.

naudingos nuorodos:

• https://www.everydayhealth.com/type-2-diabetes/ 
sleep-whats-the-connection/

• https://www.everydayhealth.com/hs/type-2- diabetes-
care/sleep-better/

• https://www.webmd.com/diabetes/features/ diabetes-
lack-of-sleep

Informaciją pagal Heather Koga straipsnį 
iš Tarptautinės diabeto federacijos  

svetainės www.idf.org parengė  
Dalia Augustinaitė

Heather Koga serga II tipo cukriniu 
diabetu nuo 2013 m. Ji aistringai rūpinasi 

diabeto supratimu ir švietimu bei dalyvavo 
daugelyje diabeto projektų vietos ir 

tarptautiniu mastu pagal IDF Blue Circle 
Voices tinklo reklamą.
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kai kurios pagrindinės vėžio formos, tačiau juo serga daug 
daugiau žmonių – didžioji dauguma iš 537 mln. žmonių 
visame pasaulyje šiuo metu gyvena sirgdami diabetu. Dėl 
genų, amžiaus ir svorio padidėjimo iki 50 % visų žmonių 
susirgs II tipo cukriniu diabetu, jei riebalų perteklius susikaups 
gyvybiškai svarbiuose organuose, ypač kepenyse ir kasoje.

Nuolatiniai tyrimai rodo, kad II tipo diabeto galima iš-
vengti santykinai kukliai ir sąmoningai metant svorį. Nu-
stačius būklę, ją galima pakeisti į remisiją, bent 1–2 metų 
laikotarpį, numetus maždaug 10 kg svorio, o tai pašalina 
nenormalius riebalus iš kepenų ir kasos, leidžia atsigauti 
organų funkcijoms. Todėl II tipo diabetas yra pagrindinės 
nutukimo ligos dalis.

Dauguma žmonių nepersivalgo ir tyčia nepriauga ant-
svo rio. Ligos procesas randasi tada, kai, esant santykinai 
mažam fiziniam aktyvumui, apetitas nebeatitinka energijos 
sąnaudų. Kai yra maisto perteklius ir nėra fizinio aktyvumo, 
kūno riebalų kaupimasis yra naudingas evoliucinis atsakas 
būsimo maisto trūkumo laikotarpio kalorijoms sukaupti. 
Todėl daugelio žmonių apetitas yra šiek tiek didesnis nei 
reikia nuolatiniam kūno svoriui išlaikyti. Ši fiziologija su-
teikė komercinę galimybę.

Iki 50 % visų žmonių susirgs II tipo cukriniu diabetu, 
jei riebalų perteklius susikaups gyvybiškai svarbiuose or-
ganuose, ypač kepenyse ir kasoje.

Per pastaruosius 40 metų suaugusių Vakarų gyventojų 
vidutinis kūno masės indeksas (KMI) padidėjo nuo maždaug 
24 kg/m2 iki 28 kg/m2, o tai reiškia, kad vidutinis svoris pa-
didėjo maždaug 8–10 kg. Kad nenumestų šio papildomo 
svorio, vis neaktyvesnės populiacijos kasdien turi suvarto-
ti apie 100–120 kcal daugiau. Padidėjęs maisto ir gėrimų 
pardavimas, siekiant pasiekti ir išlaikyti aukštesnį KMI, su-
tapo su mažėjančiomis maisto sąnaudomis ir visuomenės 
pokyčiais, siekiant valgyti perdirbtus maisto produktus ir 
gėrimus naujomis sąlygomis. Užkandžių ir pigaus maitini-
mo sektoriuose, kuriuose naudojami sudėtingi rinkodaros 
metodai, valgymas normalizavosi kaip socialinė veikla už 
namų ribų. Šie maisto produktai agresyviai parduodami dėl 

Pasaulio jaunimo socialinio judėjimo puoselėjimas gali 
būti veiksmingiausias ir ekonomiškiausias atsakas kovojant 
su dvejopomis epidemijomis.

Iš esmės pagrindinių visuotinės negalios ir sutrumpėjusios 
gyvenimo trukmės priežasčių visada buvo galima išvengti. 
Atliekant mokslinius tyrimus ir juos paverčiant visuomenės 
sveikatos politika, XIX ir XX amžiai iš esmės įveikė istoriškai 
dominuojančias priežastis, kurių galima išvengti – infekci-
jas ir netinkamą mitybą, išskyrus mirtį ir negalią dėl ginklų 
nuosavybės ir ginkluotų konfliktų.

Šiuo metu pagrindinės neįgalumo ir sutrumpėjusios gy-
venimo trukmės priežastys, kurių galima išvengti, yra taba-
kas ir antsvoris ar nutukimas. Abu yra galingo fiziologinio 
žmogaus apetito nikotinui, maistui ir gėrimams komercinio 
išnaudojimo pasekmės, kurias palaiko sėkminga rinkodara, 
kai rūkymas ir per didelis vartojimas yra normalus arba pa-
geidautinas dalykas. Rūkymas sumažėjo šalyse, turinčiose 
didesnes pajamas, iš dalies dėl sveikatos sąmoningumo ir 
politikos, o iš dalies dėl to, kad jaunesni žmonės atmetė 
tabako įmonių išnaudojimą siekiant pelno. Deja, investuo-
tojai vis dar remia tabako įmones, nes veikla perkeliama į 
mažas ir vidutines pajamas gaunančias šalis, kuriose rūky-
mo poveikis sveikatai dar nejuntamas.

Šiuo metu pagrindinės neįgalumo ir sutrumpėjusios 
gyvenimo trukmės priežastys, kurių galima išvengti, yra 
tabakas ir antsvoris ar nutukimas.

Nors dauguma su rūkymu susijusių ligų išsivysto per 
keturis ar penkis dešimtmečius, daugelis antsvorio ar nutu-
kimo pasekmių atsiranda jaunesniame amžiuje, ypač tarp 
azijiečių, kurie sudaro ketvirtadalį pasaulio gyventojų. Prii-
mant dideles individualias variacijas, jos fiziniai ir psichiniai 
simptomai bei negalios tampa problemiški sulaukus 30–40 
metų, o galimai niokojančios kardiometabolinės komplika-
cijos išryškėja sulaukus 40–50 metų. Tarp jų II tipo diabetas 
yra pats svarbiausias. Tai tapo dažniausia aklumo, apatinių 
galūnių amputacijų ir inkstų nepakankamumo priežastimi 
bei reikšminga širdies nepakankamumo priežastimi. II tipo 
cukrinis diabetas sumažina gyvenimo trukmę panašiai kaip 

Nutukimo ir II tipo  
diabeto prevencija: 
laikas perduoti estafetę
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jų pridėtinės vertės pardavėjams, o ne vartotojams. Juose 
yra mažai maistinių medžiagų, o kai kuriuose yra pridėtų 
priklausomybę sukeliančių ingredientų, tokių kaip kofei-
nas, kad padidėtų pardavimas.

Atsižvelgiant į tai, labai turtingai ir ciniškai „didžiajai 
maisto“ pramonei neatsižvelgiant į papildomą žalą sveika-
tai, kurią sukelia per didelis vartojimas, įprastas sveikatos 
švietimas ir projektai, kuriais siekiama užkirsti kelią nutu-
kimui, iš esmės žlugo. Nė vienoje šalyje nemažėjo nutu-
kimo paplitimas, o daugelyje šalių tendencija didėja. Ge-
ros reikšmės švietimu pagrįsti projektai mokyklose ir kitose 
įstai gose leido šiek tiek trumpam sumažinti vidutinį svorio 
padidėjimą. Tačiau šios intervencijos pirmiausia gali pa-
veikti normalaus svorio vaikus, kurių elgesys yra sveikas, 
o ne tiems, kuriems lemta tapti nutukusiais suaugusiaisiais. 
Namai, šeima ir socialinė aplinka yra svarbesnė nei išsila-
vinimas sveikatos elgsenai nustatyti.

Tikslinga kovoti su jaunų žmonių nutukimu, nes pre-
vencija duotų didžiausią naudą. Tačiau bandymai paveikti 
jaunus žmones, kad jie gyventų kitaip, dažniausiai žlunga. 
Jaunuoliai paprastai reaguoja prieš autoritetą ir yra laikomi 
„sunkiai pasiekiamais“ arba nereaguojančiais į sveikatos 
mokymą. Tačiau čia slypi stipriausias ginklas kovojant su 
nutukimu – jaunų žmonių jėga ir užsispyrimas ginti jiems 
svarbias priežastis. Tai yra naujas XXI a. sprendimas dvejo-
poms antsvorio ar nutukimo ir II tipo diabeto epidemijoms. 
Jaunimas visada buvo aktyvus socialiniuose judėjimuose, 

siekiančiuose bendro gėrio, telkiančiuose kolektyvinę pa-
ramą. Pavyzdžiui, reikšmingas jų vadovaujamas vaidmuo 
kampanijose už žmogaus teises ir sprendžiant pasaulinę 
aplinkos krizę. Socialiniai judėjimai, kuriems labai pade-
da socialinė žiniasklaida, dažnai kyla spontaniškai, tačiau 
norint, kad jie būtų veiksmingi, reikia kelių organizavimo 
sluoksnių (žr. 1 lentelę).

Jaunimas turi valios ir galios apsisaugoti nuo išnaudo-
jimo. Pastaruoju metu jaunimo atsisakymas rūkyti ir var-
toti alkoholį atspindi supratimą ir „didžiosios pramonės“ 
išnaudojimo atmetimą. Tas pats principas galėtų paskatinti 
socialinį judėjimą prieš jaunimo išnaudojimą maisto pra-
monės sektoriuose, kurie skatina perteklinį, ypač perdirbto 
maisto vartojimą, atitraukiant žmones nuo tradicinių mity-
bos įpročių. Jaunimas vis dažniau pasuka į vegetarizmą ar 
veganizmą humanitariniais ir aplinkosauginiais sumetimais.

II tipo cukrinio diabeto galima išvengti tik vengiant kūno 
riebalų pertekliaus kaupimosi ir antsvorio. Būtina puose-
lėti pasaulinį jaunų žmonių socialinį judėjimą, kurti mažo 
pelno, mažo energijos tankio tradicinius maisto produktus, 
kurie būtų nekenksmingi gyvūnams ir aplinkai, paklausą 
(1 lentelę), taip pat būtina keisti elgesį tiek auklėjant, tiek 
įtikinėjant.

Informaciją pagal Mike’as Leanas, Charoula 
Nikolaou straipsnį iš www.idf.org parengė  

Dalia Augustinaitė

Penki Ganzo principai Siūlomas veiksmų planas

1. Santykių kūrimas tarp žmonių, kaip poten-
cialių lyderių, siekiant sukurti bendrą pagrindą.

Konsultacijos ir bendravimas su jaunimo organizacijų atstovais ir nariais, 
siekiant nustatyti principus, sistemą ir derinimąsi su kitais „kilniais jauni-
mo reikalais“.

2. Plėtoti pasakojimą ir žinutes, kad sukauptu-
mėte emocinius išteklius iššūkiui įveikti.

Kartu su jaunimu kurkite interaktyvias, žaismingas programėles, skirtas ra-
cionaliems ir slaptiems metodams, nukreiptiems į bendrus elgesio rezul-
tatus, keičiančius maisto pasirinkimą ir veiklą.

3. Strategijos kūrimas, siekiant aprūpinti ir įga-
linti žmones veiksmams reikalingais ištekliais ir 
gabumais.

Identifikuokite didelius programų naudotojus, kad paskatintumėte vieti-
nius forumus, įdarbinimą, šūkius ir veiksmus, kuriuos palaiko pagrindinė 
žiniasklaida.

4. Aiškus, išmatuojamas, atpažįstamas veiks-
mas – ne tik spustelėkite ir pamirškite.

Nustatyti metrikas, kad būtų paskelbta apie didėjantį paramos lygį ir iš-
matuojamą poveikį nutukimą lemiančio maisto tiekimui ir jaunų žmonių 
neveiklumui.

5. Struktūros, įskaitant tarpusavyje priklausomas 
ir pakopines vadovų komandas ir mokymus.

Sukurti tarptautines organizacines struktūras, daugiausia naudojant interne-
tinius metodus, siekiant išplėsti jaunimo pasiekiamumą, užfiksuoti ir propa-
guoti augančio, veiksmingo socialinio judėjimo organinę prigimtį ir kalbą.

1 lentelė. Socialinio judėjimo, skirto užkirsti kelią nepageidaujamam jaunų žmonių svorio augimui, inicijavimas ir palaikymas 
(Originally published in Nicolaou CK, Robinson TN, Sim KA, Lean MEJ. Turning the tables on obesity: young people, IT and 
social movements. Nature Reviews Endocrinology.  2020 Feb; 16(2): 117-22)
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„Norėjome parodyti, kad minti dviratį gali kiekvienas – 
jaunas, senas, sveikas ar net turintis ligų bagažą. Šis spor-
tas yra puikus įrankis kovoti su nutukimu, galinčiu išprovo-
kuoti ar tiesiogiai lemiančiu daugelį ligų, tarp jų ir diabetą. 
Be to, Vilnius tikrai tampa vis draugiškesniu miestu dvirati-
ninkams, tad šiandien automobilį iškeitę į dviratį jūs ne tik 
fiziškai ir emociškai investuosite į save, bet ir kovosite su 
vienu didžiausių šio laikmečio iššūkių – klimato kaita“, – 
kalbėjo renginio organizatorius Danijos ambasadorius Lie-
tuvoje Hansas Braskas.

Diagnozė suteikė naujų jėgų

Renginio ašimi tapo drauge su visais mynusio Louis 
Evanso pasakojimas apie jį staiga užklupusią ligą ir gali-
mybę nenutraukti sporto – dviračių – lenktynių. L. Evan-
sas važinėti dviračiu pradėjo būdamas ketverių, o sulaukęs 
13 metų jis jau rimtai treniravosi ir lenktyniavo. Aktyvios 
keturių asmenų šeimos narys Evansas vaikystėje taip pat 
užsiėmė įvairiomis sporto šakomis, įskaitant regbį, futbolą, 
baidarių sportą, tenisą, kriketą ir plaukimą.

16-metis Evansas pradėjo blogai jaustis dėl skrandžio 
spazmų, dehidratacijos, nuovargio ir padažnėjusio šlapi-
nimosi – visų klasikinių diabeto simptomų. 

„Mane kankino pragariškas troškulys ir nekalbu apie 
tokį, kai valandą važinėji dviračiu saulėtame Vilniuje – per 
dieną išgerdavau 4, 5 ar net 6 litrus vandens. Taip pat jutau 
nežmonišką nuovargį. Užmigdavau paskaitose, važiuoda-
mas autobusu. Nukrito ir svoris. Atrodytų, turėjau džiaugtis, 
tačiau taip nusilpau, kad pralaimėjau man svarbias dvira-
čių varžybas“, – kalbėjo vaikinas.

Po šio įvykio apsilankęs pas šeimos gydytoją ir atlikęs 
šlapimo tyrimą, Evansas vakare sulaukė skambučio – jam 
buvo liepta nedelsiant vykti į ligoninę. Po išsamesnių tyri-
mų vyrui diagnozuotas I tipo diabetas. 

„Kas manęs laukia? Ar galėsiu toliau profesionaliai va-
žinėti dviračiu? Apie šią ligą žinojau tik tiek, kad ja sirgo 
neseniai pasimirusi mano močiutė – kaip suprantate, mažai 
paguodos“, – su šypsena šiandien prisimena dviratininkas.

Dar ligoninės lovoje ieškodamas informacijos apie ligą 
jaunuolis perskaitė apie „Team Novo Nordisk“ – pasauli-
nę dviratininkų, triatlonininkų ir bėgikų, sergančių diabe-
tu, sporto komandą, sėkmingai besivaržančią su visiškai 
sveikais sportininkais. Evansas akimirksniu suprato, kad 
jo svajonės važinėti dviračiu gali dar nesibaigti. Iš pradžių 
jis prisijungė prie talentų ID stovyklos, kitąmet tai padarė 
vėl, ir visus sužavėjo savo atkaklumu ir talentu – 2020 m. 
Evansas pakviestas į 2020 metų  komandą.

„Gal keistai nuskambės, bet diabetas man daug davė – tą 
drąsą, norą judėti pirmyn, įrodyti sau ir kitiems, ką sugebu 
gyvendamas su šia diagnoze“, – kalbėjo vaikinas.

Gydytojas: nutukimas – tai daugiau nei svarstyklių 
skaičiai

Po pranešimo norintieji galėjo sužinoti savo kūno ma-
sės indeksą, jį komentavo Visuomenės sveikatos biuro spe-
cialistai. Būtent tokiu įrankiu yra diagnozuojamas nutuki-
mas, kuris tiesiogiai sukelia tiek diabetą, tiek kitas gyvybei 
pavojingas ligas. Kaip pasakojo Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Šeimos medicinos klinikos docentas Gedimi-
nas Urbonas, pacientai pas jį dažniausiai ateina ne dėl nu-

nežmoniškas troškulys ir nuovargis privertė 
pasitikrinti sveikatą: diagnozė nesustabdė 
23-ejų jaunuolio nuo jo svajonės

Liepos 1-ąją sostinės gatvėmis riedėjo šimtai Lietuvos, Danijos ir Ukrainos 
vėliavų spalvomis pasipuošusių dviratininkų – tokia sveikatingumo akcija 
Danijos Karalystės Lietuvoje ambasada paminėjo tądien Kopenhagoje 
prasidėjusias jau 109-ąsias „tour de France“ lenktynes.



15

tukimo, o dėl jo sukeltų komplikacijų – cukrinio diabeto, 
sąnarių patologijos, širdies ir kraujagyslių ligų. Jo teigimu, 
tai, kad pacientai pirmiausia atvyktų spręsti nutukimo prob-
le mos, o ne padarinių – labiau išimtis, nei taisyklė.

„Viena to priežasčių – daugelis tikrai dar nesuvokia, 
kad nutukimas yra sveikatos problema, liga, o ne estetinis 
dalykas. Taip pat visuomenėje stinga susirūpinimo, susieji-
mo su kitomis pavojingomis būklėmis, kurios išsivysto dėl 
nutukimo. Nutukimas – tai daug daugiau nei svarstyklių 
skaičiai“, – pabrėžė doc. G. Urbonas.

Jo teigimu, derėtų vengti sąvokos „sveikas nutukimas“ – 
antsvoris sukelia daug problemų, apie kurias pacientai nesu-
simąsto, tad būtina imtis priemonių svoriui koreguoti, nor-
malizuoti. Nutukimas diagnozuojamas skaičiuojant kūno 
masės indeksą – jei KMI aukštesnis nei 30, pokyčiai būtini.

„Iki šiol mūsų priemonės gydyti nutukimą buvo labai 
ribotos. Pagrindinė pagalba – mitybos ir fizinio aktyvumo 
korekcija, kurios esminė ašis – motyvacija. Jei pacientas 
nėra nusiteikęs keistis, jis neįdės visų pastangų ir rezultato 
vienam gydytojui, be paciento darbo, pasiekti nepavyks. 
Visgi dabar labai džiaugiamės, kad yra pasirodžiusi nau-
ja vaistų klasė, skirta medikamentiškai gydyti nutukimą. 
Planuojama, kad juos skirti pacientams galėsime jau grei-
tai“, – sakė gydytojas.

Pašnekovo teigimu, kūno masės perteklius neatsiranda 
„iš oro“ – įprastai svorio didėjimas dėl padidėjusio apeti-
to trunka ilgus metus, o per didelių porcijų įprotį pakeisti 
tikrai nėra lengva. Todėl visuomenėje, pasak G. Urbono, 
dar stinga empatijos ir suvokimo. 

„Todėl tuos, kurių KMI didesnis nei 25 – labai kviečiu 
aptarti svorio korekcijos klausimą su savo šeimos gydytoju. 
Mes, gydytojai, norime spręsti ne tik nutukimo pasekmes, 
bet ir įveikti ligų priežastį. Tą, kaip minėjau, galime pasiekti 
dietos, fizinio aktyvumo pokyčiais, yra chirurginės galimy-
bės, o greitai galėsime pasiūlyti ir medikamentinę pagalbą. 
Tereikia žengti pirmą žingsnį – ateiti“, – akcentavo LSMU 
Šeimos medicinos klinikos docentas.

Miestai – vieta suvaldyti nutukimą ir klimato kaitą

Vienoje renginio palapinių buvo galima rasti ir „Novo 
Nordisk Pharma“ Lietuvoje vadovą Marijų Valatką. Tai – 
jau ne pirma drauge surengta akcija, skatinanti sveikatin-
gumą – Danijos ambasada Lietuvoje ir „Novo Nordisk“ 
vienija tas pats siekis – sveikesnė visuomenė bei tvarumas. 

„Pasaulinė biotechnologijų kompanija „Novo Nordisk“ 
yra išsikėlusi labai ambicingą tikslą – tapti ne tik geriausia 

pasaulyje, bet tapti geriausia pasauliui. Todėl mes labai 
daug dėmesio skiriame tvarumui. Jau 2020 m. pasiekėme, 
kad visos mūsų gamyklos būtų aprūpinamos 100 proc. 
atsinaujinančios elektros energija. Kitas žingsnis – ambi-
cija iki 2030 m. užtikrinti, kad mūsų veiklos ir transporto 
išmetamas CO2 kiekis būtų nulinis. Todėl šis renginys yra 
puiki galimybė pasidalinti bei pasisemti įkvėpimo ir gerų 
patirčių iš Danijos dviračių ekokultūros bei „Team Novo 
Nordisk“ profesionalaus dviratininko motyvuojančios isto-
rijos, taip pat pagerinti sveikatą bei sumažinti CO2“, – kal-
bėjo M. Valatka.

 Šiuo metu 764 milijonai žmonių visame pasaulyje yra 
nutukę. Prognozuojama, kad jau 2030 m. šis skaičius pa-
sieks 1 mlrd. M. Valatkos teigimu, miestai yra ta vieta, kur 
kartu galime suvaldyti klimato kaitą ir nutukimą. 

„Novo Nordisk“ bendradarbiauja su partneriais dauge-
lyje pasaulio miestų tobulinant ligų prevenciją, kreipiant 
didelį dėmesį į švietimą ir edukaciją. Mokslo ir medicinos 
ekspertai jau pripažino nutukimą kaip rimtą lėtinę ligą. Nors 
kai kuriems žmonėms tai gali būti netikėta, kitiems, ypač 
tiems, kurie serga šia liga, tai yra didelis palengvėjimas. Ta-
čiau kodėl nutukimas yra liga, o ne tik valios trūkumas ar 
gyvenimo būdo klausimas? Dalis atsakymo ta, kad nutuki-
mas yra daugiau, nei matome. To priežastys yra įvairios – 
nuo genetinio polinkio, socioekonominės aplinkos iki neu-
roprocesų smegenyse – todėl šią ligą nėra lengva gydyti. 
Gera naujiena yra ta, kad nutukimas yra valdoma liga, o 
su juo gyvenantys žmonės jau turi galimybių pasinaudoti 
naujais gydymo būdais, siekiant geresnės sveikatos. Svar-
bu didinti ligos žinomumą, paneigti mitus, mažinti ligos 
stigmatizavimą bei diskriminaciją“, – pabrėžė pašnekovas.

Sveikatingumo akcija Vilniuje
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Visiems jiems buvo pateikta anketa, kurioje buvo prašo-
ma pažymėti: kurio tipo diabetu serga, kokias yra pa-

tyrę komplikacijas, kokius būtinus sveikatos būklės tyrimus 
atlieka poliklinikose, ar jų gydymo įstaigoje yra gydytojas 
endokrinologas, oftalmologas, kiek laiko tenka laukti, kad 
patektų pas šeimos gydytoją, kitus reikiamus specialistus. 
Be to, buvo klausiama, ar žmonės žino apie planuojamą 
sveikatos priežiūros įstaigų pertvarką, siekiant gerinti sava-
laikį kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
pacientams. Klausta, ar žmonės dalyvauja prevencinėse 
programose, apmokamose Privalomojo sveikatos draudimo 
lėšomis, jei nedalyvauja, kodėl? Įvertinta, kiek žmonių skie-
pijosi nuo COVID-19, gripo, pneumokokinės pneumonijos 
ir erkinio encefalito. Klausta, jei nesiskiepija, kodėl? 

Iš viso išdalintos 258 Lietuvos diabeto asociacijos pa-
rengtos anketos, atgal grįžo kiek daugiau nei pusė – 55,91 % 
(152 anketos). Užpildytas anketas pateikė 22 vyrai ir 130 mo-
terų. Iš atsakymų paaiškėjo, kad 15 % atsakiusiųjų serga 
I tipo diabetu, 72 % – II tipo diabetu, 5 % diabetu neserga, 
o 8 % nieko nepažymėjo. Nustatyta, kad apie 6 % yra sirgę 
miokardo infarktu, 8 % patyrę insultą, 57 % pažymėjo ser-
gantys hipertonine liga, 11 % turi įvairių inkstų patologijų. 

Iš atsakymų matyti, kad gydymo įstaigose 66 % užpil-
džiusiųjų anketas kiekvienais metais tiriasi lipidus (choleste-
rolį su frakcijomis) ir kreatinino kiekį kraujyje, 61 % – mik-
roalbuminuriją (šlapimo tyrimas), 83 % – 2–4 kartus per 
metus glikuotą hemoglobiną (HbA1c), 80 % – lankosi pas 
akių ligų specialistą. 58 % pažymėjo, kad jų gydymosi įs-
taigose yra gydytojas endokrinologas, 55 % – kad yra gy-
dytojas oftalmologas.

Į klausimą, kiek laiko tenka laukti, kad patektų pas šei-
mos gydytoją, iš 127 atsakymų buvo tokie: per 1 savaitę 
patenka 51 % atsakiusiųjų, per laikotarpį, trunkantį iki 2 sa-
vaičių, – 39 %, o 10 % pažymėjo, kad reikia laukti 3–4 sa-
vaites. Į klausimą, per kiek laiko žmonės patenka pas kitus 
spe cia listus iš 113 pažymėjusiųjų atsakymą rezultatai tokie: 

per 1–2 savaites patenka 13 % žmonių, per 2–3 savaites – 
3 %, per 1–2 mėnesius – 57 %, nuo 2 iki 3 mėnesių – 11 %, 
iki 6 mėnesių – 8 % atsakiusiųjų (daugiausia pas kardiolo-
gus), 8 % dalyvių pažymėjo, kad tenka laukti įvairiai pas 
skirtingus specialistus.

Apie planuojamą sveikatos priežiūros tinklo reformą 
žino 70 % pildžiusiųjų anketas, apie tai negirdėjo 21 %, 
net 9 proc. nieko nepažymėjo. Sveikatos priežiūros sistemos 
pokyčiams pritaria per 72 % apklaustųjų, nepritaria 18 %, 
nieko nepažymėjo apie dešimtadalis pildžiusių anketas. Ko-
dėl nepritaria? Atsakymai įvairūs: kai kurie mano, kad pro-
vincijoje gyvenančių žmonių sveikatos būklė pasunkės, ir 
taip sunku patekti pas gydytojus, pokyčiai didelė nesąmonė, 
bus toli ir brangu važiuoti į kitus miestus, gydymo įstaigos ir 
paslaugos nutols nuo ligonių, mažės paslaugų prieinamumas, 
bus uždaromi ligoninių skyriai, ligoniams bus blogiau ir t. t. 

Anketose, kaip minėta, klausta apie dalyvavimą prevenci-
nėse programose, apmokamose Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo lėšomis. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė-
je programoje iš pildžiusiųjų anketas 22 vyrų dalyvauja tik 
50 %, o iš 130 moterų – tik 49 %. Nieko nepažymėjo 16 % 
moterų. Storosios žarnos vėžio prevencinėje programoje iš 
visų 152 pildžiusiųjų anketas dalyvauja tik 49 % žmonių, 
nieko nepažymėjo 18 % dalyvių. Gimdos kaklelio vėžio 
prevencinėje programoje iš 130 pildžiusių anketas moterų 
dalyvauja tik 36 %, nieko nepažymėjo 24 % moterų. Pros-
tatos vėžio prevencinėje programoje iš pildžiusiųjų anketas 
22 vyrų dalyvauja 68 %. Krūties vėžio prevencinėje progra-
moje iš 130 pildžiusių anketas moterų dalyvauja tik 58 %, 
nieko nepažymėjo 14 % moterų. Į klausimą, kodėl nedaly-
vauja prevencinėse programose, buvo gauti tokie atsakymai: 
neatitinka amžiaus grupė, šeimos gydytojas nesiūlo, neduoda 
siuntimo, nėra poreikio, nežino, kad tokios programos yra. 

Į klausimus apie skiepus gauti atsakymai 152 anketose. 
Nuo COVID-19 skiepijosi net 90 %. Iš 10 % žmonių, kurie 
nesiskiepijo, kai kurie atsakė, kad nenori ar bijo šalutinio po-

Lietuvos diabeto asociacijos 
anketinės pacientų apklausos rezultatai

anykščiuose, Marijampolėje, raseiniuose ir Druskininkuose vykusiuose Lietuvos diabeto 
asociacijos mokymuose dalyvavo i ir ii tipo diabeto sergantieji, jų šeimų nariai ir asmenys, 
besidomintys šia liga, iš 20 miestų ir rajonų: anykščių, Druskininkų, elektrėnų, jonavos, 
Kauno, Kelmės, Marijampolės, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, 
radviliškio, raseinių, rokiškio, Šakių, Šiaulių, tauragės, telšių, Vilkaviškio. 



17

veikio. Nuo gripo skiepijosi tik 50 %. Iš 38 % žmonių, kurie 
nesiskiepijo, kai kurie atsakė, kad brangu, neserga, abejoja, 
bijo labiau susirgti, nenori. 12 % nieko nepažymėjo. Nuo 
pneumokokinės pneumonijos skiepijosi apie 18 %. Iš 60 % 
žmonių, kurie nesiskiepijo, kai kurie atsakė, kad brangu, ne-
žino, kad tokia vakcina yra, nenori, neserga, nebuvo bėdų, 
žada skiepytis. 22 % nieko nepažymėjo. Nuo erkinio en-
cefalito skiepijosi apie 22 %. Iš 63 % žmonių, kurie nesi-
skiepijo, kai kurie atsakė, kad per brangu, abejoja, nežino, 
nenori. 15 % nieko nepažymėjo. 

Peržiūrėjus anketų atsakymus, galima daryti išvadą, kad 
daugiau dėmesio pacientams turėtų skirti šeimos gydytojai: 
informuoti apie vykstančias prevencines programas, reko-
menduoti, informuoti apie skiepų naudą. Be to, ir patys pa-
cientai turėtų daugiau rūpintis savo sveikata, domėtis apie 
ligų prevenciją, klausti savo šeimos gydytojų, kas jiems pri-
klauso nemokamai, o už ką reikėtų susimokėti. 

Lietuvos diabeto asociacijos
informacija

Daugiau nei 1 600 – tiek pacientų kasmet pasinaudoja ga-
limybe Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lė-
šomis išsinuomoti medicinos prietaisus ir naudotis jais na-
muose. Dažnu atveju tai vienintelis būdas ligoniams išvengti 
ilgalaikės hospitalizacijos ir pakelti finansinę brangaus, bet 
gyvybiškai būtino gydymo naštą.

Gyventojai išsinuomoti ir naudoti namuose gali deguo-
nies bei dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus, paprastas 
ar išmaniąsias insulino pompas bei infuzines (vadinamą-
sias skausmo) pompas. Visų šių prietaisų nuomos išlaidos 
yra 100 procentų apmokamos PSDF lėšomis tiems pacien-
tams, kuriems jie yra būtini sveikatos priežiūrai namuose. 
Tai sprendžia gydytojų konsiliumas.

„Galime pasidžiaugti, kad žmonės, kuriems gyvybiškai 
reikalingas gydymas deguonimi ar dirbtine plaučių ventilia-
cija, nebeprivalo būti ligoninėje vien tam, kad galėtų nau-
dotis reikiamais brangiais aparatais. Taip pat ir cukriniu dia-
betu sergantys pacientai, neišgalintys savo lėšomis įsigyti ar 
išsinuomoti insulino pompų bei nepakeliamą skausmą ken-
čiantys onkologiniai pacientai, nepajėgiantys savarankiškai 
įsigyti infuzinių pompų gali pasinaudoti prietaisų nuomos 
kompensavimu ir taip pagerinti savo gyvenimo kokybę“, – 
sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (VLK) Medicinos priemonių kompensavimo sky-
riaus vedėjas Giedrius Baranauskas.

Gydymas deguonimi ar nuolatine dirbtine plaučių ven-
tiliacija skiriamas tiems pacientams, kuriems diagnozuotas 
lėtinis kvėpavimo nepakankamumas. Ligonių kasos kasmet 
apmoka šių aparatų  nuomos išlaidas maždaug 1000 pa-
cien tų. Šiemet iki liepos tam prireikė daugiau nei 800 tūkst. 
eurų PSDF lėšų.

Ligonių kasų kompensuojamos insulino pompos nuo šių 
metų balandžio yra skiriamos visiems I tipo cukriniu diabetu 
sergantiems  pacientams, nėščiosioms ir planuojančioms pa-
stoti moterims (iki vienų metų laikotarpiui, kai cukrinis dia-
be tas yra nekontroliuojamas), taip pat ligoniams, kurie yra 
įtraukti į laukiančiųjų kasos salelių transplantacijos sąrašą.

„Pastebime, kad kasmet vis daugiau žmonių pasinau-
doja galimybe išsinuomoti insulino pompas PSDF lėšomis. 
Jei užpernai šios paslaugos prireikė daugiau nei 400,  per-
nai – 650, tai per pirmą šių metų pusmetį  – jau arti 750 pa-
cientų. Tam iki šių metų liepos išleista apie 1,2 mln. eurų iš 
PSDF“, – sako G. Baranauskas.

Taip pat ligonių kasos apmoka ir infuzinių pompų nuo-
mą. Jos skiriamos pacientams, kuriems yra diagnozuoti na-
vikai, nuolatinei stipraus ar nepakeliamo lėtinio skausmo 
kontrolei užtikrinti, kai stipriais opioidiniais analgetikais ne-
pavyksta jo numalšinti.

Matant augantį brangios medicinos įrangos nuomos po-
reikį pacientams, šiais metais finansavimas buvo padidintas 
daugiau nei dvigubai ir iš PSDF buvo skirta 8,5 mln. eurų.

Ligonių kasos primena, kad pacientams, norintiems išsi-
nuomoti reikiamą įrenginį, su tretinio lygio gydytojų konsi-
liumo išvada reikia kreiptis į įmones, turinčias sutartį su VLK 
dėl medicinos prietaisų, būtinų sveikatos priežiūrai namuose, 
nuomos išlaidų kompensavimo. Pasirinkta įmonė su pacien-
tu pasirašys sutartį dėl prietaiso išdavimo, garantinio aptar-
navimo, nuolatinės priežiūros ir keičiamųjų dalių tiekimo.

Daugiau informacijos apie medicinos prietaisų nuomą 
bei šią įrangą išduodančių įmonių sąrašus galite rasti

www.vlk.lt

Apmoka ligonių kasos: medicinos prietaisais  
namuose naudojasi tūkstančiai pacientų
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Muzikinis sveikinimas mokymų dalyviams

Mokymuose dalyvavo 7 savivaldybių: Marijampolės, 
Šakių, Vilkaviškio, Elektrėnų, Plungės, Druskininkų 

Vilniaus, cukriniu diabetu sergančiųjų klubų nariai. Susiti-
kimo metu kalbėta apie sveikatos paslaugų prieinamumą, 
dalintasi naudinga informacija ir praktiniais patarimais, kaip 
kovoti su šia liga.

Renginyje dalyvavo ir susirinkusius klubų atstovus svei-
kino Savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis, Sa-
vivaldybės tarybos narys, Socialinės ir sveikatos apsaugos 
komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas, Savivaldybės 
administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė 
Rainienė, Marijampolės socialinės pagalbos centro direkto-
rė Vilma Ratkevičienė.

Susitikimo pradžioje mokymų dalyvius dainomis pasvei-
kino Marijampolės kultūros centro moterų vokalinis ansamb-
lis „Gaja“, vadovaujamas Audronės Jusaitytės.

Pristatydama mokymo dalyvius Marijampolės klubo „Dia-
be tikas ABC“, šiuo metu vienijančio 80 narių, pirmininkė, 
Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentė Genovaitė Nai-
dzinavičienė pasidžiaugė, kad šalies klubų atstovai atsiliepė 
į kvietimą susitikti ir dalyvauti mokymuose, nes visų bendrijų 
tikslas – burti cukriniu diabetu susirgusiuosius, mokyti juos 
susigyventi su šia sunkia bei klastinga liga, išvengti sunkių 
komplikacijų ir žinoti, kaip gauti įvairiapusę pagalbą.

Renginio pradžioje su naujienomis apie Lietuvos diabeto 
asociacijos veiklą ir svarbiausiomis cukrinio diabeto preven-
cijos aktualijomis supažindino Lietuvos diabeto asociacijos 
(LDA) prezidentė Vida Augustinienė. Visą dieną trukusiuose 
mokymuose pranešimus naudingomis sergantiesiems dia-
be tu temomis skaitė kviestiniai svečiai: Ona Jurkauskienė, 
gydytoja endokrinologė, Lietuvos diabeto asociacijos vice-
prezidentė (pranešimas „Širdies ir kraujagyslių ligos. Atero-
sklerozė ir diabetas“), Lilija Socevičienė, akių ligų gydytoja 

(„Cukrinis diabetas ir akių ligos“), Jūratė Stukienė, Lietuvos 
medicinos bibliotekos Informacijos paslaugų ir mokymo iš-
teklių skyriaus vedėja („Teisingus sprendimus dėl sveikatos 
lemia informacija iš patikimų šaltinių. Ar naudojamės jais?“), 
Diana Gineikė, Kauno TLK Kontrolės skyriaus vyriausioji 
specialistė („Privalomojo sveikatos draudimo garantijos ser-
gantiesiems cukriniu diabetu“).

Apie cukrinio diabeto ir širdies ligų gydymo sąsajas ir 
gydymą kalbėjo gydytoja endokrinologė Rasa Jackūnienė, 
kaip tinkamai matuoti kraujo spaudimą ir kūno tempera-
tūrą, patarimais dalijosi Darius Dereškevičius, informaci-
ją apie diabetinės pėdos priežiūros įvertinimą ir būtinybę 
kreiptis specialisto konsultacijos pateikė Aldona Danylienė, 
slaugytoja diabetologė, Tarptautinės diabeto federacijos Eu-
ropos regiono valdybos narė, Lietuvos diabeto asociacijos 
viceprezidentė, Plungės sergančiųjų diabetu klubo pirminin-
kė, bei kiti įvairias aktualias temas pristatę specialistai, kurie 
suteikė daug naudingos informacijos ir praktinių patarimų, 
kaip kovoti su liga.

Informaciją apie Marijampolės visuomenės sveikatos 
biuro veiklą bei teikiamas paslaugas pateikė Lina Laukai-
tienė, Marijampolės visuomenės sveikatos biuro direktorė, 
kuri ragino būti aktyviems ir dalyvauti įvairiuose organizuo-
jamuose užsiėmimuose.

Visi renginio dalyviai akcentavo, kad būtina įgyti kuo dau-
giau žinių bei įgūdžių, burtis drauge ir dalintis informacija, 
nes sergančiųjų cukriniu diabetu daugėja. Ši liga nesirenka 
pagal amžių – sergančiųjų diabetu amžius vis labiau jaunė-
ja, todėl svarbu skleisti žinias apie prevencines priemones 
ir padrąsinti tuos, kurie šia liga serga, tačiau gali išmokti gy-
venti pilnavertiškai aktyvų gyvenimą.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyriaus informacija

Marijampolėje vyko diabeto  
prevencijai skirti mokymai

Lietuvos diabeto asociacija kartu su Marijampolės 
klubu „Diabetikas abc“ Marijampolės 
savivaldybės administracijos salėje surengė 
cukriniu diabetu sergančiųjų savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymus „Gera cukrinio 
diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“.

DIAbeto MoKyKlA
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Nors salėje atėjusių linkuviečių buvo tik per 30, tačiau 
į renginį atvykusios viešnios sakė, kad svarbu tai, kad 

salėje yra bent vienas žmogus, kuriam yra aktualu tai, apie 
ką jos kalba. Klubo pirmininkė Adelė Dobilienė ir Visuome-
nės sveikatos centro direktorė Laisvida Badauskienė kalbėjo 
apie diabeto nustatymo, profilaktikos svarbą; tai, kad liga, 
ypač antrojo tipo, vis jaunėja; sergantieji turi būti susipaži-
nę su ligos valdymo ypatumais; nebijoti kreiptis į gydytojus, 
ne ką svarbiau ir turinčių tą pačią diagnozę bendravimas. 

Basanavičiaus gatvėje esantis diabeto klubas vis kviečia 
diabetu sergančius žmones į susitikimus, siūlo padalinamo-
sios medžiagos, įvairių priemonių ligai valdyti. Paskutiniuoju 
metu klubas turi kojų masažuoklį pėdoms, įsigijo kojų ir ran-
kų limfodrenažus. Jais naudotis galės klubo nariai. Vis buvo 
siūloma naudotis pėdos kabinetu, domėtis įvairiomis nau-
jovėmis valdant ligą, burtis į klubą, kad bend  ro mis jėgomis 
būtų galima palengvinti diabeto valdymą. Vilnietė gydytoja 
pasidalijo informacija, kad diabeto diag nozė labai pažen-
gusi, o genetikai jau rado mikro-DNR, kurios rodo būsimų 
komplikacijų galimybę, žmogui, kuriam dar nėra net diagno-
zuotas cukrinis diabetas... Medicina keičiasi, tad lieka tik pa-
čiam žmogui domėtis ne tik savo liga, bet ir kaip sau padėti.

Šiaulių ortopedijos technikė Aurelija Džiūgienė kalbėjo 
apie tai, kaip ortopedija gali padėti sergant diabetu. Moteris 
pasakojo, ką reikia daryti, kad nereikėtų kreiptis po kompli-
kacijų, mat gijimas ir grįžimas į gyvenimą yra labai sudė-
tingas. Kaip to išvengti, kokie yra žingsniai? Pirmiausiai tai 
rūpinimasis savo pėdomis. Šeimos gydytojas pacientui me-
tams parašo siuntimą į diabetinės pėdos kabinetą, tam, kad 
būtų atidžiai apžiūrimos pėdos, sutvarkomi nagai, kulnai, 
įvertinama odos būk lė. Bet kokia maža žaizdelė gali virsti 
didžiule problema...

Avalynė, kuri nešiojama, turi būti ypač patogi ir tinkama. 
Nusiavus vakare reikia atidžiai apsižiūrėti pėdas, tarpupirš-
čius, odos būklę. Pastebėjus bet kokius pokyčius – kreiptis į 
šeimos gydytoją siuntimo į diabetinės pėdos kabinetą. Beje, 
sergantieji tam tikromis diabeto formomis, gali gauti kom-
pensacijas ortopedinei avalynei, įdėklams, supinatoriams. 
Dėl to reikia tartis su ortopedu traumatologu. Kaune gami-
nami pagal individualų užsakymą batai padės išvengti nu-
trynimų, nuospaudų ir kitų pėdų pažeidimų.

Gydytoja Jurga Misevičienė pakalbėjo apie šlapimo ne-
laikymą. Juo sirgti gali ir sveiki žmonės. Dalyvavę susitikime 
sužinojo, kada reikėtų susirūpinti ir kreiptis į šeimos gydytoją. 
Ligos pradžioje gali padėti pratimai, pagalbinės priemonės. 
Viena iš profilaktikos priemonių: mažinti kavos, sulčių, val-
gyti pomidorus, labai svarbu gerti daug vandens, daug judėti 
ir mažiau valgyti. Vėlesnis gydymas taip pat įvairus. Tik, anot 
gydytojas, nereikia tikėtis, kad problema praeis savaime. 

Dažniau ši problema kamuoja moteris nei vyrus, bet ir pas-
tarieji patiria nevalingą šlapimo išsi skyrimą. Pagal statistiką kas 
4-ta moteris ir kas 10-tas vyras turi šlapimo nelaikymo prob le-
mų. Kas 6-ta gimdžiusi trisdešimtmetė, kas 4-ta 45 metų ir kas 
ant ra penkiasdešimt metė jau susiduria su šia problema... Pažen-
gus ligai, gydantis ar kai jau padėti nebegalima, nemaloniems 
pojūčiams ir kvapams mažinti yra sukurta daug pagalbinių 
priemonių: įklotų, sauskelnių ir kelnaičių tiek moterims, tiek  
vyrams. 

Valstybė pacientams padeda – diagnozavus ligą, dalis 
šių priemonių yra kompensuojama. Medicinos atstovė šla-
pimo nelaikymo srityje Lendrūna Pet rai tytė pristatė „Tena“ 
produkciją. Be minėtų produktų, susirinkusieji turėjo gali-
mybę ne tik pamatyti, bet ir paliesti kūno priežiūros priemo-
nes: pirštines, seilinukus, losjonus, šampūnus ir prausiklius 
bei kitas, padedančias ne tik turintiems šlapimo nelaikymo 
prob le mų, bet ir slaugomų ligonių priežiūrai. Naujiena tapo 
ir „Leukoplast“ produktai, skirti žaizdų priežiūrai. Ypač ak-
tualu jautrios odos savininkams. Mat pleistrai, tvarsčiai ir 
žaizdų uždarymo juostelės yra padengtos silikonu, todėl 
nuimant oda yra netraumuojama.

Eglė Rimaitienė pristatė „Bioformacijos“ mineralus, rei-
kalingus ne tik sergančiam, bet ir sveikam. Juos profilaktiškai 
naudoja tam, kad papildytų įvairius organizmo komponen-
tus: cinką, kalį, gliukozaminą ir kitokius. Jų kiekiai produk-
tuose dideli, jau gydomieji.

Po renginio ne vienas sakė, kad tokius susitikimus reikė-
tų rengti ne tik diabetu sergantiems, bet ir platesnei visuo-
menės daliai. Klubo pirmininkė A. Dobilienė pažymėjo, 
kad draugystė su kalbėjusiomis specialistėmis nesibaigia, 
kitas susitikimas planuojamas vasaros pabaigoje Pakruojyje  
ar kitur.

Alma Bajalienė

Gyventi tai yra žinoti
Diabeto klubo „Vita“ nariai lankėsi Linkuvos seniūnijoje, kur vyko 
švietėjiškas renginys apie cukrinio diabeto profilaktiką, gyvenimą 
juo sergant ir kokios galimos komplikacijos ir kaip jas valdyti. 
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Cukrinis diabetas – klastinga liga. Pavėluota diagnos-
tika arba netinkamas gydymas gali sukelti diabeti-

nes komplikacijas: inkstų, akių, nervų sistemos, širdies, 
galvos smegenų, galūnių, ypač kojų, pažeidimus ir jų 
funkcijų sutrikimus.

Sinagogoje susirinko pakruojiečiai, norintys sužinoti 
apie civilizuoto pasaulio epidemija vadinamos ligos rizi-
ką, simptomus, prevenciją, švietėjišką renginį organizavo 
diabeto klubo „Vita“ nariai ir jos pirmininkė A. Dobilie-
nė. Klubo pirmininkė A. Dobilienė savo pranešime ak-
centavo, kad lengviausiai su liga „susidraugauti“ bend-
raminčių būryje: žinios apie priemones, apsilankymą pas 
gydytojus, diabeto valdymo gudrybes. 

Sveikatos biuro direktorė L. Badauskienė pristatė, kas 
yra diabetas, kokie yra rizikos veiksniai. Sveikatos spe-
cialistė sakė, kad cukrinis diabetas yra sunki liga, bet ji  
valdoma.

Kiekvienam sergančiam reikalinga savikontrolė ir di-
džiulė meilė sau. Reikia atsirinkti maistą, kurį valgo, pa-
žiūrėti, kiek angliavandenių, baltymų ir riebalų vartoja-
ma, valgyti reikia po nedaug ir dažnai. Nepamiršti gerti 
skysčių, vengti žalingų įpročių. 

Ypač svarbus yra aktyvus gyvenimo būdas, fizinė veik-
la. „Liga nesustabdo gyvenimo, jis tęsiasi toliau, tačiau jį 
gyventi reikia produktyviau, labiau mylint save bei arti-
muosius“, – sakė direktorė, linkėdama saugoti ir branginti 
brangiausią gyvenimo dovaną – sveikatą.

A. Eitmantienė, A. Džiugienė ne tik pristatė ortope-
dijos priemones, padedančias sergantiems diabetu ap-
saugoti jautriausias ir nemažai komplikacijų sukelian-

čias žmogaus kūno vietas – kojas. Komplikacijas suke-
lia ne pats diabetas, o aukštas gliukozės kiekis kraujyje. 
Kuo daugiau laiko bus praleidžiama normos ribose, tuo 
mažesnė komplikacijų tikimybė. Tad jei cukrus viršija 
8 mmol/l, galima susileisti insuliną arba eiti pasivaikš-
čioti. O tam reikalinga patogi avalynė. Per renginį buvo 
galima sužinoti, kaip reikia gauti kompensacijas reika-
lingai avalynei įsigyti, kokie ligos kriterijai tai leidžia  
padaryti.

Gydytoja M. Misevičienė pristatė temą „Šlapimo ne-
laikymas“. Ši problema dažna ne tik tarp diabetu sergan-
čių, bet ir vyresnio amžiaus žmonių. Todėl įdomu buvo 
išgirsti ne tik priežastis, bet ir kokie šiuolaikiniai gami-
niai leidžia jaustis patogiai. Medicinos atstovė L. Pet-
rai tytė ne tik parodė, bet ir pasidalino gaminių pavyz- 
džiais.

Susirinkusiems buvo įdomi ir „Microlife“ atstovės 
L. Songailės paskaita apie kraujospūdžio matavimo ypa-
tumus. Ne visi žino, kaip taisyklingai jį matuoti, nes ne-
retas pastebėjo, kad pamatavę jį skirtingose rankose, pa-
mato ir skirtingus skaičius.

O mineralų svarbą renginyje akcentavo medicinos 
atstovė E. Rimaitienė.

Norintys įsijungti į diabeto klubo „Vita“ veik-
lą gali kreiptis tel. 8 600 28 930 arba ateiti į klu-
bą Basanavičiaus g. 4 antradieniais ir ketvirtadieniais  
nuo 9 iki 12 val.

Alma Bajalienė

Valdyti diabetą –  
įveikti gyvenimo kliūtį

cukrinis diabetas yra sunki, lėtinė, gyvybei pavojinga liga, kuria susergama, 
sutrikus medžiagų apykaitai dėl insulino stokos ar jo neveiklumo. insulinas 
yra kasos hormonas, padedantis kraujo angliavandeniui gliukozei patekti į 
ląsteles ir jas aprūpinti energija. tiek insulino stoka, tiek sutrikusi jo veikla 
didina gliukozės kiekį kraujyje (hiperglikemija), dėt to ilgainiui pažeidžiamos 
kraujagyslės, įvairūs audiniai ir organai.
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Pranešėja susitikimo dalyviams priminė šeimos gy-
dytojo kompetencijas gydant cukrinį diabetą. Šei-

mos gydytojas, prireikus pasitelkdamas kitus asmens 
sveikatos priežiūros specialistus, turi įtarti, diferencijuo-
ti, diag no zuoti ir gydyti padidėjusį gliukozės kiekį krau-
jyje, mėginiu nustatytą nenormalų gliukozės toleravimą, 
pirmojo tipo cukrinį diabetą ir jo komplikacijas; antrojo 
tipo cukrinį diabetą ir jo komplikacijas. Šeimos gydyto-
jas taip pat turi gebėti įtarti ir pagal kito sveikatos priežiū-
ros specialisto rekomendacijas gydyti gestacinį cukrinį  
diabetą.

Ligonių kasų atstovė pranešime pristatė, kokius pirmi-
nio lygio tyrimus sergantiesiems cukriniu diabetu turi atlik-
ti šeimos gydytojo paslaugas teikiančios asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos (ASPĮ). Taip pat apžvelgė sergančiųjų 
pirmojo tipo arba antrojo tipo cukriniu diabetu stebėsenos 
rodiklius ir jų stebėsenos dažnumą.

D. Ozolienė pranešime priminė, kokios yra sergančių-
jų cukriniu diabetu slaugos paslaugų rūšys. Tai – pirminė 
ir tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba, pa-
gal ASPĮ patvirtintą sergančiųjų cukriniu diabetu mokymo 
programą teikiama slaugytojo diabetologo konsultacinė 

Ligonių kasų atstovė Plungėje pristatė 
pranešimą slaugytojams diabetologams

Šiaulių teritorinės ligonių kasos (tLK) Kontrolės skyriaus vedėja Dalia ozolienė dalyvavo 
Plungėje vykusiame slaugytojams diabetologams skirtame seminare, kuriame perskaitė 
pranešimą apie kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos ir ortopedijos technikos 
priemonių skyrimo bei išrašymo sergantiesiems cukriniu diabetu aktualijas. taip pat priminė 
šeimos gydytojo kompetencijas, gydant cukrinį diabetą, pristatė, kiek ir kokių slaugos 
paslaugų buvo suteikta sergantiesiems diabetu Šiaulių tLK veiklos zonoje.

Slaugytojų konferencija 2022 m. liepos 1–2 d.
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pagalba, taip pat gydomasis pedikiūras ir diabetinės pė-
dos priežiūra.

Siuntimą gauti šioms iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) lėšų apmokamoms slaugytojo diabetologo 
paslaugoms išduoda šeimos gydytojas, siuntime nurody-
damas paslaugos pavadinimą.

Gydytojas endokrinologas taip pat gali siųsti pacientą 
pirminės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos 
ir diabetinės pėdos priežiūros paslaugoms gauti. Siunti-
mas galioja vienus metus nuo pirmos slaugytojo diabeto-
logo suteiktos paslaugos. Gydytojas endokrinologas, pa-
cientui išdavęs siuntimą slaugytojo diabetologo paslau-
goms gauti, apie tai privalo informuoti šeimos gydytoją  
(Forma Nr. 027/a).

Paslauga laikoma baigta, kai pacientas savarankiškai 
geba nustatyti gliukozės kiekį kraujyje, taisyklingai susileisti 
insuliną, atpažinti hipoglikemiją, hiperglikemiją, ketonuri-
ją ir imtis reikiamų priemonių joms pašalinti, atpažinti ir 
mokėti apskaičiuoti angliavandenių kiekį maiste, prižiū-
rėti kojas. Paciento gebėjimus įvertina paslaugas suteikęs 
slaugytojas diabetologas. Jeigu paciento įgūdžiai yra ne-
pakankami, gydantis gydytojas ar slaugytojas diabetologas 
gali pratęsti paciento mokymą, numatydamas jo trukmę ir  
tematiką.

Pasak D. Ozolienės, 2021 m. Šiaulių TLK veiklos zo-
nos ASPĮ sergantiesiems cukriniu diabetu suteikta pirmi-
nė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba sudarė 
24 proc. visų atvejų skaičiaus, tęstinė slaugytojo diabe-
tologo konsultacinė pagalba – 13 proc., gydomasis pedi-
kiūras – 39 proc., diabetinės pėdos priežiūra – 14,4 proc. 
Iš viso per 2021 m. sergantiesiems cukriniu diabetu buvo 
suteikta 9 061 paslauga. 

Dažniausiai teikiamą paslaugą – gydomąjį pedikiūrą – 
esant indikacijų, su gydytojo siuntimu ligonių kasos apmo-
ka 4 kartus per metus. Esant diabetinei pėdai, su gydyto-
jo siuntimu ligonių kasos apmoka iki 24 diabetinės pėdos 
priežiūros paslaugų per metus.

Sergantiesiems cukriniu diabetu diabetinei pėdai gydyti 
yra numatyta ir ortopedijos technikos priemonių kompen-
sacija iš PSDF. Tokiu atveju gydytojas medicinos doku-
mentų išraše (forma 027/a) ar asmens sveikatos istorijoje 
(forma 025/a) turi pažymėti, kokios ortopedijos priemonės 
skiriamos apdraustajam pagal sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintas medicinines indikacijas ir nurodyti tų priemo-
nių charakteristikas. Pacientas gali kreiptis į bet kurią orto-

pedijos technikos priemones gaminančią įmonę, kuri yra 
pasirašiusi sutartį su VLK. Šių ortopedijos įmonių ir jų filia-
lų kontaktiniai duomenys yra skelbiami ligonių kasų inter-
neto svetainėje.

Sergantiesiems cukriniu diabetu iš PSDF apmokamą or-
topedinę avalynę ar batų įdėklus skiria gydytojas ortopedas 
traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas arba fizinės me-
dicinos ir reabilitacijos gydytojas pagal gydytojo en dok ri-
no logo rekomendaciją (rekomendacija rašoma vieną kar-
tą per metus). 

Apdraustajam, kuriam ortopedinė avalynė gaminama 
pirmą kartą, pirmaisiais metais skiriamos dvi ortopedinės 
avalynės poros (antroji pora skiriama ne anksčiau kaip po 
6 mėnesių nuo pirmosios poros išdavimo dienos), o antrai-
siais metais – viena ortopedinės avalynės pora (ne anksčiau 
kaip po 6 mėnesių nuo antrosios ortopedinės avalynės po-
ros išdavimo šiam apdraustajam dienos).

Batų įdėklai sergantiesiems cukriniu diabetu taip pat 
skiriami ne dažniau nei kas pusmetį.

Mokymų dalyviams D. Ozolienė paaiškino pagrindines 
kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos ir ortope-
dijos technikos priemonių skyrimo bei išrašymo sergantie-
siems cukriniu diabetu aktualijas. Pabrėžė, kad teisę juos 
išrašyti turi tik sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys 
sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartį su teri-
torine ligonių kasa.

Šiaulių teritorinės
ligonių kasos informacija

Kalba D. ozolienė, Šiaulių tlK atstovė
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Šių metų balandžio ir gegužės mėnesiais vyko dvi švietėjiškos 
paskaitos apie cukrinį diabetą Šiluvos ir Ariogalos gimnazi-

jose. Jos parengtos pagal Lietuvos diabeto asociacijos neįgaliųjų 
veiklos rėmimo projekto, finansuojamo iš Neįgaliųjų reikalų de-
partamento lėšų, veiklos programą. Paskaitas skaitė bendrosios 
praktikos slaugytoja, diabetologė, pėdų priežiūros specialistė 
Rita Vaitekūnienė. Paskaitų metu gimnazijų moksleiviams ir pe-
dagogams buvo suteikta daug naudingos informacijos apie ligos 
požymius, diagnozavimą, komplikacijas, mitybos svarbą, kokios 
yra teisės ir socialinė pagalba sergantiesiems cukriniu diabetu. Po 
paskaitos mokiniams ir mokytojams buvo daromi gliukozės kie-
kio kraujyje matavimo tyrimai. Abiejose gimnazijose buvo rasta 
po keletą mokinių, kurių gliukozės kiekis kraujyje viršijo normos 
ribas. Šiems mokiniams buvo patarta apsilankyti pas šeimos gy-
dytoją ir pasidaryti išsamesnius tyrimus. 

Birželio 28 d. vyko mokymai „Gera cukrinio diabeto kont-
ro lė – komplikacijų prevencija“. Šiuose mokymuose dalyva-
vo 86 žmonės iš Telšių, Panevėžio, Mažeikių, Kauno, Kelmės, 
Ariogalos ir Raseinių.  Dalyviai įgijo taip pat daug naudingos ir 
reikalingos informacijos, kuri buvo aktuali ne tik sergantiesiems 
cukriniu diabetu, bet ir turintiesiems kitokių sveikatos sutrikimų. 
Puikią nuotaiką mokymų pradžioje mums padovanojo Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjungos Raseinių rajono filialo ansamblio 
„Svaja“ atlikėjai (vadovė Gražina Grabienė). 

Mokymų metu Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida 
Augustinienė pasidalino savo žiniomis bei informacija apie Lie-
tuvos diabeto asociacijos veiklą bei pasiekimus, dėl kurių gerėja 
sergančiųjų cukriniu diabetu gyvenimas. Prevencinius praneši-
mus skaitė ir Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentė Ona 
Jurkauskienė, Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos pas-
laugų ir mokymo išteklių skyriaus vedėja Jūratė Stukienė, gydyto-
ja endokrinologė dr. Rita Šulcaitė, Kauno TLK Kontrolės skyriaus 

vyriausiasis specialistas Bronius Broniukaitis, provizoriai Darius 
Milkevičius ir Erika Vitkauskienė, bendrosios praktikos slaugy-
toja, diabetologė, pėdų priežiūros specialistė Rita Vaitekūnienė. 

Nuoširdžiai dėkojame Raseinių rajono savivaldybės merui 
Andriui Bautroniui už dėmesį ir rūpestį organizuojant šiuos mo-
kymus bei dovanas mokymų lektoriams. Ačiū Raseinių rajono 
tarybos narei Jūratei Garliauskienei, kuri savo užimtoje dieno-
tvarkėje rado laisvą valandėlę pasisveikinti su mokymų dalyviais 
ir paklausyti keleto pranešimų, VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo 
ir paslaugų centro direktorei Astai Stanaitienei už dalyvavimą 
bei palaikymą ir pagalbą organizuojant šiuos mokymus. Dėkui 
VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro Ariogalos 
kabineto darbuotojoms už rankdarbius, kurie iškeliavo į moky-
mų lektorių namus pilni šilumos ir meilės. Ačiū Raseinių spe cia-
liosios mokyklos direktorei Sandrai Maslauskienei už galimybę 
šiuos mokymus organizuoti jos vadovaujamos įstaigos patal-
pose. Dėkoju Linai Kuzmarskienei ir jos darbuotojų kolektyvui 
už gardžius pietus, o savo klubo „Diabetas“ nariams ir visiems 
mūsų bendro likimo draugams, nepabūgusiems alinančio karš-
čio, už kantrybę, draugystę ir gerą nuotaiką. Širdingą ačiū tariu 
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentei V. Augustinienei, kurios 
dėka šiuos mokymus šiemet galėjome organizuoti Raseiniuose. 
Ačiū mokymų lektoriams ir šio projekto partneriams bei visiems, 
kurie padėjote atlikti įvairius organizacinius darbus. Prevenciniai 
mokymai yra neatsiejama sėkmingo įvairių ligų gydymo dalis. 
Linkime visiems kuo geriausios sveikatos, o visus norinčius kvie-
čiame prisijungti prie klubo „Diabetas“ veiklos.

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir 
paslaugų centro socialinė darbuotoja,
Raseinių rajono cukralige sergančiųjų  

klubo „Diabetas“ pirmininkė
Inga Karpinienė

Prevenciniai cukrinio diabeto mokymai

cukrinis diabetas yra viena iš labiausiai 
paplitusių ir pavojingiausių lėtinių ligų visame 
pasaulyje. Kasmet šia liga sergančiųjų 
skaičius auga, o specialistai prognozuoja, kad 
2030 metais sergančiųjų skaičius gali viršyti 
643 mln. žmonių visame pasaulyje, 2045 
metais - 783 mln. nuolat didėjantį ligonių 
skaičių pastebime ir raseinių rajone. siekiant 
pristabdyti cukrinio diabeto komplikacijų 
plitimą, svarbu laiku diagnozuoti ligą. 

Mokymai Raseiniuose
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Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) Kontrolės sky-
riaus vedėjas Edgaras Voras ir šio skyriaus vyriausiasis 

specialistas Zenonas Paulavičius mokymų dalyviams prista-
tė Panevėžio TLK informaciją apie iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) sergantiesiems diabetu apmokamas 
medicinos paslaugas, pagalbos priemones, vaistus, atsakė į 
dalyvių klausimus.

E. Voras susirinkusiesiems priminė, ką garantuoja privalo-
masis sveikatos draudimas sergantiesiems cukriniu diabetu, 
aptarė šių ligonių gydymo efektyvumo stebėjimo rodiklius. 
Taip pat pateikė 2019 m. atliktos analizės rezultatus, kurie 
rodo, kad Lietuvoje vykdomos diabeto kontrolės priemonės 
yra nepakankamos. Pavyzdžiui, glikuoto hemoglobino nu-
statymo tyrimas nebuvo atliktas 16 proc. sergančiųjų dia-
betu, nors turėtų būti atliekamas bent 1 tyrimas per metus. 
Šeimos ir vidaus ligų gydytojai, gydantys cukriniu diabetu 
sergančius suaugusiuosius, net kai gydymo eiga stabili, ne 
rečiau kaip 1 kartą per metus turi juos siųsti į endokrinolo-
go konsultaciją. Tačiau 53 proc. tokių asmenų 2019-aisiais 
endokrinologo konsultacijos negavo. 26 proc. sergančiųjų, 
turinčių akių ligų komplikacijų, irgi negavo akių gydytojo 
konsultacijos, nors ji turėtų būti reguliari ir ne retesnė kaip 
1 kartą per metus.

Ligonių kasos atstovas kalbėjo apie medicininės reabili-
tacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimą, 
slaugos paslaugas, priklausančias tiems, kurie serga diabe-
tu, ortopedijos technikos priemonių kompensavimą. Apgai-
lestauta, kad Anykščiai lig šiol neturi diabeto kabineto, dėl 

ko suteiktų slaugos paslaugų sergantiems diabetu skaičius 
yra mažas. 2019 m. gydomojo pedikiūro paslaugą gavo tik 
1 proc. vyresnių nei 65 m. asmenų. Ir visai negavo diabe-
tinės pėdos priežiūros paslaugos asmenys, turintys pėdos 
opų. Artimiausios įstaigos, kurios teikia slaugos paslaugas 
(diabeto kabinetai), yra Panevėžyje, Utenoje ir Ukmergėje.

Mokymų dalyviams pateikta informacijos apie PSDF išlai-
das 2020–2021 m., skirtas kompensuojamiesiems vaistams 
ir medicinos pagalbos priemonėms (MPP). Taip pat pranešta 
apie lėšų šiam tikslui padidėjimą beveik 12 proc. 2022 me-
tais, vaistų, skirtų diabetui gydyti, stebėsenos rodiklius pa-
gal savivaldybes. Informuota, kokie nauji vaistai šiais metais 
įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą, 
kokios MPP kompensuojamos. Pažymėta, kad 2021 metais 
keitėsi insulino pompų keičiamųjų dalių kompensavimas 
sergantiesiems I tipo cukriniu diabetu, buvo ir kitų pokyčių.

Susirinkusieji ligonių kasos atstovų teiravosi dėl medicini-
nės reabilitacijos paslaugų, išsakė prieinamumo pas gydytojus 
specialistus problemą, klausė, kodėl tiek mažai kompensuo-
jama diagnostinių juostelių tiems, kurie serga II tipo diabetu.

Panevėžio TLK atstovai atsakė į klausimus. Akcentuota, 
kad diagnostinių juostelių gliukozei nustatyti kiekis, skiriamų, 
kai naudojamos insulino pompos arba nuolatinio gliukozės 
kiekio stebėjimo sistemos, sumažintas dėl to, kad mažėjo jų 
poreikis. Nuo 2022 metų liepos 1 d. bus pradėta kompen-
suoti nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemas sergan-
tiesiems I tipo diabetu ir kt.

Panevėžio teritorinės ligonių kasos informacija

apie paslaugas, priemones ir vaistus – 
sergančiųjų cukriniu diabetu mokymuose

Ligonių kasų atstovai dalyvavo 
anykščiuose vykusiuose 
cukriniu diabetu sergančiųjų 
savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo mokymuose „Gera 
cukrinio diabeto kontrolė – 
komplikacijų prevencija“, 
kuriuos kasmet organizuoja 
Lietuvos diabeto asociacija.

Kalba e. Voras, Panevėžio tlK atstovas
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KelIAUJAMe, SPoRtUoJAMe

baidarių sportas yra universalus, tad ir žygyje dalyvavo 
dalyviai nuo 8 iki 75 metų, ir tai yra puiki veikla, pa-

dedanti sustiprinti komandą. Buvimo sergančiųjų diabetu 
ligos komandoje nepasirinkome niekas, bet bendra veikla 
mums ypač svarbi, juk jos metu mes dalinamės patirtimi ir 
naujienomis, savo rūpesčiais ir baimėmis. Sirgti lėtine liga 
psichologiškai labai sunku, ir tai vargina sergantįjį, tad la-
bai svarbus šeimos narių ir artimųjų palaikymas. Dažnai 
namuose mes užimti kasdieniais rūpesčiais, galbūt pamirš-
tame labiau pasidomėti kito sveikata, neatrandame laiko 
pokalbiams ir buvimui kartu, tad tokie susibūrimai sustipri-
na santykius ir tarp šeimos narių, juk lėtai plaukiant, siū-
buojant baidarei, taip gera paplepėti... 

Pakalbinus sergančiuosius ir paklausus, kodėl jiems svar-
bu tokie renginiai, daugelis jų atsakė, kad tokie susitikimai 
dar kartą įrodo, kad nesi vienas su šia liga, o tai įkvepia bei 
motyvuoja dar labiau stengtis ją kontroliuoti, suteikia pasi-
tikėjimo savimi bei drąsos nepasiduoti dėl ligos kylantiems 
iššūkiams. Dar vienas plaukimo baidarėmis privalumas yra 
tiesioginė nauda sveikatai, kurios mes ypač siekiame, nes 
fizinis aktyvumas gerina nuotaiką, mažina nerimą, daro tei-
giamą įtaką miegui, kovojant prieš depresiją ir liūdesį, ma-
žina svorį ir cukraus kiekį kraujyje, ugdo valią ir kantrybę.

Šiame žygyje visi susitikome dėl Lietuvos diabeto aso-
ciacijos neįgaliųjų veiklos rėmimo programos, kurios pa-
grindinis tikslas – neįgaliųjų aktyvaus poilsio skatinimas, ir 
dėl Druskininkų visuomenės sveikatos projekto „Plaukimas 
baidarėmis Veisiejų regioniniame parke, klubo „Atgaja“ 
šeimoms, turinčioms sergančiųjų cukriniu diabetu“. Visi 
džiaugėmės puikiai praleistu sekmadieniu be pranašauto 
lietaus ir šviečiančia saule, nuostabia gamta ir dalyvių ge-

romis emocijomis. Dešimties kilometrų trasa tikrai nepra-
ilgo, o trumpas sustojimas atsikvėpti, užkąsti ir pamatuo-
ti cukraus kiekį kraujyje padėjo atgauti jėgas ir toliau tęsti 
šią kelionę upe. 

Žygį baidarėmis užbaigė mūsų energingosios organi-
zatorės Jelenos Šimonienės kalba, apkabinimai ir diplomų 
įteikimas jauniausiems ir kantriausiems dalyviams. Už tai, 
kad susitikome, esame dėkingi Lietuvos diabeto asociacijai 
ir Druskininkų miesto diabeto klubui „Atgaja“, už be galo 
skanius pietus dėkojame Vido Varnelio įmonei „Banga“, 
už puikų organizuotumą – kasmetiniam mūsų partneriui – 
„Pinčiuko baidarėms“. 

Inga Granatauskienė,
Druskininkų miesto diabeto klubo „Ateitis“ narė

Lietuvos diabeto asociacijos  
baidarių žygis

Liepos 10 dieną Veisiejų regioniniame parke vyko Lietuvos diabeto 
asociacijos ir Druskininkų miesto diabeto klubo „atgaja“ dienos 
žygis baidarėmis. Žygyje dalyvavo sergantieji cukriniu diabetu ir jų 
šeimos nariai iš Druskininkų, Kauno, Marijampolės, Kazlų rūdos, 
Pasvalio, jonavos, Plungės ir Šalčininkų. 

baidarių žygis Druskininkuose
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Žygį organizavo Lietuvos diabeto asociacija, projekto 
vadovė – LDA tarybos narė, Druskininkų miesto dia-

beto klubo „Atgaja“ pirmininkė Jelena Šimonienė. Drus-
kininkų kurorte sudaryta itin gera dviračių takų infrastruk-
tūra, tad žygiui buvo pasirinkta „Žvaigždžių orbitos“ trasa. 

Diena prasidėjo dalyvių registracija ir sveikinimo kalba 
susirinkusiems. Taip pat buvo aptarti kelionės planai. Dėl 
oro sąlygų buvo nuspręsta keisti maršrutą, pasirenkant tra-
sas arčiau Druskininkų, nes orų prognozė buvo grėsminga 
ir žadanti liūtį. Pasivaišinus kava su torto gabalėliu ir pasi-
matavus gliukozės kiekį kraujyje, triukšminga tautodailės 
mugės alėja keliavome nuomotis dviračių. 

Pirmiausiai dalyviai aplankė Mergelių Akis – mažus le-
gendinius pelkėtus ežerėlius, telkšančius pušynų apsupty-
je. Ypatingos gamtos ramybės apsuptyje, kurioje veda po-
ilsinis dviračių takas, buvo išgirsta žavi šios vietovės isto-
rija. Toliau dalyviai pajudėjo vaizdinga Nemuno pakran-
te link Švendubrės kaimelyje stūksančio didžiojo Velnio 
akmens. Atvykę į kelionės tikslą, palypėję ant akmens ir 
pasižvalgę į laukų platybes, pasiklausę pušų ošimo, pail-
sėję ir sukaupę jėgas, dalyviai pajudėjo link Druskininkų 
atgal, nes grėsmingai tamsus dangus ir aidintis griaustinis 
ragino greičiau judėti link miesto. Ir tik prisiminę legendas 
apie Meilės salą Nemune ties Druskininkais, nesustojome 
pasižvalgyti, nes miestas mus pasitiko liūtimi. Tačiau net 
stiprus lietus ir peršlapę drabužiai nesugadino energingos 
žygeivių nuotaikos. 

Kelionės dviračiais, pasak sveikatos specialistų, yra puiki 
priemonė gerai žmogaus savijautai užtikrinti, nes važiuo-
jant pagerėja širdies, kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos 
veikla, mažėja gliukozės kiekis kraujyje, o esant permai-
ningam orui stiprėja ir mūsų imuniteto apsauga.

Praleidę porą valandų gryname ore, dalyviai sugrį-
žo sušilti ir skaniai papietauti viešbučio „Dainava“ res-
torane. Atsisveikinant buvo įteikti diplomai ir nuostabios 
UAB „ Šimėja“ dovanos jauniausiems žygio dalyviams. 
Džiaugiamės suteikta galimybe dalyvauti ir lauksime kitų 
metų, kai vėl visi susitiksime, nes tam puikiai tinka Druski-
ninkų kurorto apylinkės, o gerai nuotaikai ir dalyvių ener-
gijai nesutrukdo net permainingas vasaros oras.

Inga Granatauskienė
Druskininkų miesto  

diabeto klubo „Atgaja“ narė

Dviračių žygis Druskininkuose

Šių metų rugpjūčio 6 dieną Druskininkuose vyko 
sergančiųjų cukriniu diabetu ir jų šeimos narių žygis 
dviračiais. Daugiau nei 20 žygio dalyvių nepabūgo 
alinančio karščio ir lietumi grasinančio dangaus. 

Ant didžiojo 
Velnio akmens
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laba diena, gerbiami svečiai, klubo nariai, draugai, bi-
čiuliai. Džiaugiuosi, kad šiandien susirinkome į Kelmę 

pabūti drauge ir švęsti Kelmės diabeto klubo 30-ojo gim-
tadienio. Daugelis čia esančių esame gavę likimo dovaną, 
nes „diabetas yra dovana, tik negražioje pakuotėje“, o no-
rint susitvarkyti su šia dovana, būtina ir kitų pagalba. Dia-
betas – liga, kurią gydydamas didžiausią darbą atlieka pats 
ligonis. Nuo jo požiūrio, pastangų ir valios priklauso, kaip 
ši liga bus suvaldyta. Tiesa, kartais nuo mūsų nepriklau-
sančios aplinkybės viską gali gerokai pakoreguoti – kaip 
tinkamai jas išnaudoti ir nepakenkti sau? 

COVID-19 visus privertė gerokai apriboti socialinius 
įpročius ir fizinį aktyvumą, tačiau, kaip sakoma, kai užsi-
daro durys, atsidaro langas. Kadangi fiziškai aktyvus gyve-
nimo būdas sergant diabetu turi tapti rutina, šis laikas iš-
mokė kasdienei fizinei veiklai skirti dar daugiau dėmesio, 
o blogus įpročius pakeisti naudingais sveikatai. 

Šiandien, minėdami klubo gimtadienį, prisimename, 
kaip gyvenome, ką turėjome prieš 30 ar net 10 metų. 

Išmaniųjų technologijų stebuklai, kurie sergantiesiems 
diabetu sugrąžina visavertį gyvenimą, laikas, kai diabetu 
sergantys žmonės patys virinosi švirkštus, kad susileistų in-
suliną, jau praeityje. Niekas nebūtų patikėjęs, kad šią pavo-
jingą ligą padės valdyti su įvairiais prietaisais susietos išma-
niosios programėlės. Šiandien tiek ligoniai, tiek gydytojai 
tikina, kad dėl technologijų proveržio diabetu sergančio 
žmogaus gyvenimas tapo daug lengvesnis, o sveikata – ge-
resnė. Diabetas, kaip ir daugelis kitų ligų, visada užklumpa 
tarsi netikėtai. Dar labiau sutrikdo, kad tai viso gyvenimo 
liga, o gresiančios komplikacijos – itin skaudžios: galima 
netekti kojų, apakti, prarasti inkstus, didėja rizika patirti 
infarktą arba insultą. Tiesa, šiandien jau yra pakankamai 
informacijos ir priemonių, kaip šią ligą kontroliuoti, tačiau 
iššūkių tikrai netrūksta. 

Anksčiau mes praktiškai neturėjome nieko – nebuvo 
savikontrolės priemonių, insuliną leisdavomės vieną kartą 

per dieną. Reikėdavo kasdien eiti į gydymo įstaigą pa sitik-
rin ti cukraus lygį kraujyje, tačiau niekas to nedarydavo taip 
dažnai. Didžiulis perversmas įvyko, kai Lietuva tapo ne-
priklausoma – atsirado suvokimas, kad insuliną reikia su-
sileisti reguliariai, pasikeitė gydymo priemonės ir t. t. Tuo 
laikotarpiu ir mūsų klubas žengė pirmuosius žingsnius, 
reikėjo mokytis gyventi su liga, suprasti ją ir kontroliuoti. 
Mums pasisekė, kad 1992 metais a. a. profesorius Juozas 
Steponas Danilevičius, Kauno klinikų endokrinologas, ir 
a. a. Kelmės ligoninės endokrinologas Vladas Stabraus-
kas įkūrė klubą, kurio vardą ir šiandien turime „Diabetas 
ABC“. Pirmąja klubo pirmininke išrenkama tytuvėniškė 
felčerė Emilija Rudzevičienė. Darbas naujas, atsakingas, 
reikalaujantis ne tik žinių, bet ir laiko, dar ir dukra susirgo, 
todėl toliau ieškoma, kas galėtų vadovauti klubui Emilijai 
atsisakius. Vadovauti išrenkama Ramutė Kriaučiūnienė (ji 
taip pat yra išėjusi Amžinybėn). Ketvirtais gyvavimo metais 
prie klubo „vairo“ stoja Larisa Rarovskaja, ir prasideda nau-
jas klubo veiklos etapas. Šiandien keista klausytis, kad tada 
du kartus per savaitę klubo narius veždavo į Kauno klinikas 
tikrinti akių ar kojų pėdų, užsakyti ortopedinę avalynę, kad 
reikėjo gauti patalpas klubui ir pan., reikėjo ir mokomo-
sios, švietėjiškos medžiagos. Atidaryta diabeto mokyklėlė, 
bet ji veikė neilgai dėl lėšų stokos. Nuo įsikūrimo klubo 
atrama buvo rajono savivaldybės vadovai, rėmėjai, įstai-
gų, organizacijų vadovai ir, žinoma, klubo nariai. Daug ir 
didelės įvairiapusės pagalbos klubui teikė jau Amžinybėn 
išėję Alma Monkauskaitė, Stepas Dzimidas, Zigmas Stro-
domskis. Tuomet aktyviais rėmėjais buvo klubo garbės na-
riai Zenonas Mačernius ir Janina Skeberdienė, taip pat kiti 
rėmėjai: Kęstutis Bilius, Albertas Meškauskas, Kęstutis Vei-
neikis, Vytautas Kareiva, gydytojai Rimantas Kavaliauskas, 
Vichelmena Andrulienė, Antanas Jokšas. 

Kas metai auga ir narių skaičius, o tai leidžia plėsti 
veik lą. 2002 m. Reginos ir Juozo Paulauskų iniciatyva su-
sikuria saviveiklos kolektyvas „Mes drauge“. Kolektyvas 

Kelmės diabeto klubo „Diabetas abc“ 
pirmininko Vytauto brakausko pranešimo 
mintys organizacijos 30-mečio minėjime 
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 respublikinio konkurso „Dainuojanti santaka“ laureatas, 
antros vietos laimėtojas, apdovanotas Vilijos Blinkevičiū-
tės padėkos raštu. 2007 metais ansambliui pradeda vado-
vauti Justinas Kasparas, vėliau Augustinas Bartkevičius. Ir 
vėl kolektyvui vadovauja Justinas Kasparas. Jo dėka 2007 
metais išleidžiama koncertinių įrašų kompaktinė plokštelė. 
Keitėsi vadovai, keitėsi ansamblio pavadinimai, bet kolek-
tyvas išliko, ir šiandien ansamblis turintis naują pavadinimą  
„Viltis“.

Per 30 metų mūsų klubas turėjo daug netekčių, ne tik 
klubo narių, bet ir vadovų. Larisai Rarovskajai išėjus Am-
žinybėn, klubui laikinai vadovauja Vaida Filipavičienė. Ir 
vėl nauji vėjai, naujos mintys, aktyvėja ansamblio veikla, 
koncertinės išvykos. Klubo nariai dalyvauja respublikiniuo-
se renginiuose, mokymuose, bendrauja su kitų rajonų klu-
bais, su kompanijomis, kurios gamina insuliną bei kontrolės 
priemones. Klubo nariai kasmet vyksta į respublikinį rengi-
nį „Pabūkime kartu“. O kiek išvykų, pažintinių kelionių ne 
tik po Kelmės rajoną, bet ir po šalį. Neilgai džiaugėmės – 
liga pasiglemžė ir ją. Taip jau sutapo, kad nuo 2018 metų 
klubui tenka vadovauti man. Manau, kad mane supranta 
tie, kas vadovauja vienam ar kitam kolektyvui. Yra sunku. 
Labai džiaugiuosi, kad turiu puikią komandą, su kuria gali-
me įveikti bet kokį darbą. Padeda ne tik klubo nariai, bet ir 

rajono vadovai, tarybos nariai, administracija ir kt. Turime 
rėmėjų, pagalbininkų. Turime patalpas, bandome išgyventi 
iš projektinės veiklos. 

Nors sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius auga, bet 
daugelis ligonių nenori garsintis ir nenori dalyvauti klubo 
veikloje. Ir taip jie daro žalą patys sau. Būna dienų, kad 
tiesiog neturi nei noro, nei jėgų išeiti iš namų. Žinoma, kad 
dalyvavimas klubo veikloje neišgydys ligos, bet gautos ži-
nios, bendravimas tikrai padės! Nes neliksi vienas su savo 
bėda. Deja, per pandemiją klubo narių skaičius sumažėjo. 
Šiandien mūsų klubas vienija daugiausiai pensinio amžiaus 
asmenis, turinčius specialiųjų poreikių. Smagu, kad turime 
narių, kurie klubo veikloje dalyvauja nuo pat klubo įsikūri-
mo ir aktyviai prisideda prie vykdomos veiklos: 

Zita Vaičiulienė – jau 20 metų klubo narė, ji ir Tarybos 
narė, dainuoja ansamblyje, yra ir projekto vykdytoja, vi-
sada pasiruošusi padėti kiekvienam, kam reikia pagalbos.

Darijus Januška – mūsų pagalbininkas, kada reikia ką 
nors atspausdinti, išsiųsti medžiagą, nes mes ilgą laiką ne 
tik nemokėjome dirbti kompiuteriu, bet ir jo neturėjome.

Teresė Plaščinskienė – jos energijos, aktyvumo reikia pa-
vydėti. Pamenate, ji visada buvo Larisos rankos ir kojos. Ir 
dabar turbūt nėra nė vienos kelionės, kurioje nedalyvautų 
ir neturėtų vilties, kad ištrauks laimingą bilietą.

Kelmės diabeto klubo pirmininkas Vytautas brakauskas (viduryje)  su svečiais
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Stasys Deimantas – jis mums kaip tas operos „Figaro 
vedybos“ personažas. Tai atnešk, tai pakelk, tai surišk... 
Jis mūsų rankos ir jėga, ypač aktyvus per sporto varžybas. 

Elena Račienė – aktyvi sportininkė, paskaitų klausytoja, 
mėgsta rūpintis sveikata, ypač Druskininkuose.

Zita Šimulienė – taip pat ilgametė narė, dainuoja an-
samblyje. Ji šiuo metu yra po operacijos, negali dalyvauti 
užsiėmimuose, bet šiandien šventėje yra.

Jonas Keleris – dosnus ūkininkas, aprūpina mus eko-
loginiais miltais, žirniais. Mėgsta keliones, pats geriausias 
mokinys kompiuterinio raštingumo užsiėmimuose.

Gerimanas Šarlauskas – mūsų „taksistas“, prireikus vi-
sada pagelbsti, aktyvus sportininkas. 

Jau daug metų vykdome socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektą, kuris suteikia 
galimybę bendrauti, keliauti, semtis žinių. Meninių gebėjimų 
ugdymo, socialinių įgūdžių, amatų būrelio, kompiuterinio raš-
tingumo užsiėmimų metu galima tenkinti poreikius pagal gali-
mybes. Projekto veikloje dalyvauja 20 klubo ir 10 šeimos narių. 
Organizuojami mokymai, išvykos į kitus rajonus mokymosi bei 
pažintiniais tikslais. Dalyvaujame respublikiniuose renginiuose, 
mokymuose. Dalyvavome ir patys organizavome respublikinę 
sporto šventę. Estafetę perdavėme Raseiniams. Geri, draugiš-
ki ryšiai sieja su Pakruojo, Plungės, Šiaulių, Raseinių, Telšių  
klubais. 

Noriu padėkoti ansamblio dalyviams, kurie, negailė-
dami savo laiko, atsakingai lanko repeticijas, turi koncer-
tinę programą, dalyvauja rajono renginiuose, turi ir išvy-
kų. Vladas Samuila į repeticijas atvažiuoja iš Žalpių. Nors 
toloka ir kuras pabrango, bet jam brangiausia yra kolekty-
vas ir daina. Didžioji pagalbininkė, dešinioji Justino ranka 
ansamblyje yra Danutė Kasparienė. Virginija Leikuvienė – 
balsingoji dainorėlė, rami, nuoširdi, didžiausias jos hobis, 
ieškoti naujų dainų. Leonora Sokolovienė – mūsų naujokė, 
bet kai užtraukia, uždainuoja... Džiaugiamės, Levute, kad 
tu atėjai į mūsų būrį. Kiekvienas kolektyvas turi savitą brai-
žą, nes jame yra įvairių dalyvių. Turime ir mes ansamblio 
„saldžiąją porelę“. Tai mūsų naujokai Stefanija ir Anicetas. 
Draugiški, linksmi, mes net šiek tiek baltai pavydime, kaip 
gražiai jiedu bendrauja.

Nors ir nedidelis mūsų kolektyvas, bet pasidžiaugti ir 
pasigirti tikrai turime kuo. Turime darbščių, kūrybingų klu-
bo narių. Jonas Levickis turi tokį muziejų iš akmenų ir me-
džių sukūręs. Bronius Kazlauskas kuria gražius dirbinius 
iš medžio, dalyvauja mokymuose, mėgsta keliauti. Zosė 
Budginienė, Aldona Bačiūnienė, Liucija Glazauskienė, Zita 

Vaičiulienė, Edita Markevičienė tokių rankdarbių pridaro, 
kad gražu žiūrėti.

Jau keletą metų socialinės reabilitacijos projekte vykdė-
me tas pačias veiklas – socialinių įgūdžių, amatų būrelio ir 
meninių gebėjimų. O šiais metais nusprendėme mokytis ir 
informacinių technologijų. Juk turime mokėti parašyti elekt-
ro ninį laišką, sutvarkyti banko reikalus ir, žinoma, naudotis 
socialiniais tinklais. Mūsų klubo narė Marytė Pakamanienė 
jau pusę metų sėkmingai moko naudotis informacinėmis 
technologijomis. Turime naują projekto vykdytoją Editą 
Markevičienę, kuri vadovauja socialinių įgūdžių ugdymo 
būreliui. Mėgstame pažintinius užsiėmimus, išvykas, klau-
some įvairias paskaitas. Nors kelionės labai pabrango, bet 
vis dar ieškome nelankytų vietų. 

Sportas diabetu sergantiesiems būtinas. Turime ir aktyvių 
sportininkų. Tai Marytė Pakamanienė, Liucija Glazauskie-
nė, Kęstutis Ramanauskas, Stasys Deimantas, Elena Račie-
nė, Gerimantas Šarlauskas, Aldona Staševičienė.

Yra posakis: kai tau sekasi, apsižvalgyk ir išvysi draugus, 
o kai tau sunku – apsižvalgyk ir pamatysi tikrus draugus. 
Mes jų turime. Nuoširdų ačiū tariame rajono vadovams, So-
cialinės paramos skyriaus vedėjai ir specialistams, Kelmės 
visuomenės sveikatos biuro kolektyvui ir jo vadovei Linai 
Balčiūnienei. Kokia bėda ar ko trūkstame ar nemokame 
pasidaryti, lekiame pas Liną ar Audronę. Dėkojame, kad 
mus pakenčia seniūnijos darbuotojai, Visuomenės sveika-
tos centro darbuotojai, kai ansambliečiai du kartus per sa-
vaitę po dvi valandas nuo pat ryto traukia dainas. Turime 
pagalbininkę Giedrę Baltušienę, kuri labiau nei mes patys 
rūpinasi mūsų kojų pėdomis. Ir šiandien ji mums talkina. 
Ačiū Tau, Giedre. 

Klubo vardu dėkoju ir kaimyninių rajonų klubų vado-
vams, mūsų klubo nariams už bendrystę, draugystę. Dėko-
jame rėmėjams, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie šven-
tės organizavimo. Tai Algirdas Jarutis, Donatas Meškauskas 
(pakeitė tėvą Albertą), Roma ir Vytautas Kareivos, Remigi-
jus Dzvankauskas, Česlovas Lukošius ir mūsų klubo nariai. 
Šiandien turime džiaugtis, kad esame, gyvuojame, švenčia-
me, nors mūsų nevyriausybinių organizacijų likimas visiš-
kai neaiškus, laukia akreditacija. O tai dideli iššūkiai, bet 
tikimės, kad viskas bus gerai. Linkiu visiems stiprios svei-
katos, vilties, kad kaip ir visuomet... po nakties išauš rytas, 
ir viskas bus gerai. 

Ačiū už dėmesį. 
Vytautas Brakauskas,

Kelmės diabeto klubo  
„Diabetas ABC“ pirmininkas
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liepos 22 d. į Kelmės kultūros centrą švęsti 30-ojo gim-
tadienio rinkosi Kelmės diabeto klubo „Diabetas ABC“ 

nariai ir gausus būrys bendraminčių.

Šia proga klubo narius sveikino Kelmės rajono savival-

dybės meras Ildefonsas Petkevičius, Tarybos narys Zigmas 

Filipavičius, Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

parapijos klebonas dekanas Mindaugas Grigalius, Socia-

linės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė, Kelmės 

LASS pirmininkė Janina Samušienė, Neįgaliųjų draugijos 

pirmininkė Birutė Alūzienė.

Minėjime dalyvavo Lietuvos diabeto asociacijos prezi-

dentė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos va-

dovė Vida Augustinienė, Tarptautinės diabeto federacijos 

Europos regiono valdybos narė, Lietuvos diabeto asociacijos 

viceprezidentė, Plungės diabeto klubo pirmininkė Aldona 

Paminėtas klubo „Diabetas abc“ 
veiklos jubiliejus

Danylienė, Lietuvos diabeto asociacijos tarybos narė, Pak-
ruojo diabeto klubo „Vita“ pirmininkė Adelė Dobilienė.

Sulaukta ir gretimų rajonų klubų pirmininkų su koman-
domis. Dalyvavo Šiaulių klubo „Lemtis“ pirmininkė Daiva 
Jakutienė ir mišrus vokalinis ansamblis bei Telšių diabeto 
klubo „Dia Telšiai“ pirmininkė Virgilija Kaminskienė.

Šventinį pranešimą perskaitė klubo pirmininkas Vytautas 
Brakauskas. Mintimis apie gyvenimą su liga dalijosi pirmoji 
klubo pirmininkė Emilija Rudzevičienė, klubo narės Z. Vai-
čiulienė, L. Sokolovienė, M. Pakamanienė ir kt.

Šiauliečiai ir Kelmės klubo mišrus vokalinis ansamblis 
„Viltis“ padovanojo nuotaikingą koncertą. Atminimo do-
vanėlėmis ir prizais apdovanoti aktyviausi sportininkai, il-
gamečiai klubo nariai.

Klubo „Diabetas ABC“ informacija

V. brakauskas su lDA vadovėmis V. Augustiniene 
ir A. Danyliene

Koncertuoja Kelmės diabeto klubo ansamblis „Viltis“

Šventės dalyviai
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ŽuRNALAS 

LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA

Pre nu me ra ta pri ima ma vi suo se  
Lie tu vos pa što sky riuo se iki kiek vie no  
me tų ket vir čio pir mo mė ne sio 28 d.  

Žurnalo in dek sas 0016. 

Vieno numerio kaina – 1,02 Eur  
su pašto  pristatymu,  

paskutiniam ketvirčiui – 1,02 Eur. 

Pre nu merata 2022 metų  
ketvirtam numeriui bus  priimama  

iki spalio 28 d. 

Nepamirškite 
užsiprenumeruoti

Diabeto
žurnalo 2022 

metų paskutiniam 
ketvirčiui!


