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 TDF Europos regiono valdybos nariai susitikime Atėnuose

Tarptautinės diabeto 
federacijos Europos 
regiono valdyba 

Vasario 6–7 d. Briuselyje, Belgijoje, vyko 
Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) 
 Europos regiono naujos kadencijos valdybos 
posėdžiai, kuriuose dalyvavo šios  valdybos 
narė, Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) 
prezidentė V. Augustinienė.

Posėdžiuose buvo patvirtintas paskutinio val-
dybos posėdžio, vykusio Vankuveryje 2015 m. 
lapkričio 29 d., protokolas, aptarta šios valdy-
bos veiklos strategija ir 2016 m. veiklos planas, 
pasiskirstyta pareigomis. 

TDF Europos regiono valdybos vizijos priori-
tetas yra „kartu dirbti diabeto labui visoje Euro-
poje, gerinant priežiūros prieinamumą, kuriant 
dinamišką naują bendradarbiavimą su sergan-
čiaisiais diabetu, sveikatos priežiūros profesiona-
lais ir kitais partneriais“. Visa veikla apims šiuos 
penkis prioritetus: unifikuotą sveikatos priežiūros prieinamumą, 
jaunimą, bendradarbiavimą, patarimus ir ryšių palaikymą.

Manoma, kad 2031 m. vidutiniškai 1 iš 10 europiečių sirgs 
cukriniu diabetu. Europos Sąjungos lygmeniu žadama parengti 
Europos diabeto rezoliuciją. Todėl būtina atsižvelgti į naciona-
linių politikų, klinikinės praktikos ir priežiūros naujoves, reikia 
patvirtinti labiau holistinę diabeto ir jo valdymo viziją. Vienas iš 
2016 m. prioritetinių TDF Europos regiono projektų – „ExPand“ 
(angl. The European Policy and Action Network on Diabetes). 

TDF Europos regiono nariai turi nemažai patirties, kaip rei-
kia paveikti diabeto politiką aukščiausiu lygmeniu, dirbant su 
Europos Parlamento nariais (yra sudaryta ES Diabeto darbo gru-
pė) Europos ir nacionaliniu lygmeniu su 70 narių asociacijų iš 
47 Europos šalių. TDF Europos regionas turi reikiamų ekspertų 
ir patirties vadovauti šiam projektui.

Dar vienas svarbus prioritetinis projektas – „Joint Action on 
Chronic Diseases – Addressing and managing chronic diseases 

across the life cycle“. Šiuo projektu siekiama atitolinti susirgi-
mą lėtinėmis ligomis, sumažinti neįgalumą dėl lėtinių ligų bei 
išvengti šalutinio poveikio dėl netinkamos priežiūros. Siekiama 
analizuoti visus šiuos dalykus, vykdyti sėkmingą politiką, prakti-
ką ir intervenciją pirminei, antrinei ir tretinei prevencijai.

Liepos 11–17 d. planuojama jau šeštoji Tarptautinės diabe-
to federacijos Europos regiono Jaunųjų lyderių stovykla. Ji šiais 
metais rengiama Kipre. Stovyklą padės organizuoti Kipro dia-
beto asociacija. 

Pasaulinės diabeto dienos renginiai planuojami Europos ins-
titucijose ir kiekvienoje šalyje. Be to, dalyvaujama įvairiuose kitų 
organizacijų renginiuose – Europos pacientų forumo Generali-
nėje Asamblėjoje, Europos sveikatos forumo konferencijoje. 

Daugiau informacijos apie Tarptautinės diabeto federacijos 
veiklą galima rasti adresu www.idf.org.
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•  •  •
Birželio 4–5 d. Atėnuose, Graikijoje, TDF  Europos  regiono 
valdybos nariai susitiko antrą kartą šiais metais. Rengi-
niuose dalyvavo šios valdybos narė V. Augustinienė.  

Posėdžiuose buvo patvirtintas paskutinio valdybos posėdžio, 
vykusio Briuselyje 2016 m. vasario 6–7 d., protokolas. Prezidentė 
S. Karadeniz trumpai apžvelgė pagrindinius TDF Europos regio-
no veiklos akcentus po paskutinio valdybos posėdžio. Sėkmingai 
buvo paminėta Pasaulinė sveikatos diena, parengtas laiškas aso-
ciacijoms ir sveikatos ministrams, parengtas TDF Europos regio-
no pozicijos dokumentas dėl pridedamojo cukraus (angl. Added 
Sugar), aptarti 2016 m. biudžeto prioritetai ir kt.

Daug diskutuota apie tai, kaip labiau įtraukti jaunimo lyderius 
į organizacijų veiklą, kaip sustiprinti TDF jaunimo veiklą, ypač 
pagal Jaunųjų lyderių programą. D. Rahelic, naujai paskirtasis 
šios programos pirmininkas, išsamiai papasakojo apie Jaunųjų 
lyderių programą, kuri yra suderinta su TDF naujomis tipinėmis 
veiklos procedūromis, nes iki šiol veikė nepriklausomai nuo TDF. 
Anksčiau apie šios programos dalyvius ne visada žinojo šalių dia-
beto asociacijos, TDF narės asociacijos turėtų patvirtinti jaunimo 
lyderių dalyvavimą. Per ankstesnius TDF kongresus dvi savaites 
vykusi Jaunųjų lyderių programa nebetęsiama dėl finansinių mo-
tyvų ir nepakankamų rezultatų. TDF Europos regiono valdyba 
pritarė TDF valdybos siūlymui į šios programos rengimą įtraukti 
ir regionines TDF valdybas, jos turi dalyvauti įtraukiant regiono 
jaunimo lyderius į programą, tai turi būti akcentuota 2016 m. 
Pasaulinės diabeto dienos renginių metu.

S. de Sebata, TDF Europos regiono vadovė, pristatė detalią 
veiklos nuo 2016 m. vasario iki gegužės mėnesio apžvalgą. Ji 
pabrėžė, kad palyginti per trumpą laiką buvo atliktas didžiulis 
darbas. Moteris paaiškino Rašytinės deklaracijos dėl diabeto 
(angl. Written Declaration on Diabetes), patvirtintos Europos 
Parlamento (ją pasirašė 405 EP nariai), reikšmę. Tai yra 2015 m. 
Pasaulinės diabeto dienos veiklos tiesioginis rezultatas. 

Deklaracijoje pažymima didėjanti diabeto grėsmė ir būti-
nybė priimti strategiją, kaip ją stabdyti Europoje. S. de Sebata 
pateikė naujienas apie ES platformos dėl dietos, fizinio aktyvu-
mo ir mitybos (angl. EU Platform on Diet, Physical Activity and 
Nutrition) atliktą darbą. Pabrėžta, kokia svarbi TDF Europos re-
giono dalyvavimo ES Diabeto darbo grupėje (angl. EU Diabetes 
Working Group) reikšmė, ryšiai su Europos Taryba (angl. Council 
of Europe), Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regionu, 
dalyvavimas įvairiuose projektuose.

Iždininkė S. B. Rolih pristatė finansinę TDF Europos regiono 
ataskaitą. Išrinktoji prezidentė N. Pall pasidalijo informacija iš 
susitikimo su verslo partneriais. Pritarta pasiūlymams dėl TDF 
Europos regiono prizų jauniesiems mokslininkams bei medi-
kams už ilgalaikius pasiekimus diabeto srityje. 

Aptarta TDF Europos regiono simpoziumo „Naujos techno-
logijos ir terapija diabete: paciento gyvenimo kokybės gerini-
mas“ (angl. New technologies and therapies in diabetes: impro
wing patient quality of life) Europos diabeto studijų asociacijos 
kongrese galutinė programa. Simpoziumas vyks 2016 m. rug-
sėjo 11 d. Miunchene, Vokietijoje. Į jį kviečiamos nacionalinės 
diabeto asociacijos ir kiti Europos diabeto studijų asociacijos 
kongreso dalyviai.

Pasidalinta informacija apie pasiruošimą Jaunųjų lyderių sto-
vyklai, vyksiančiai Kipre, 2016 m. liepos 11–17 d. Patvirtintos 
dalyvių kandidatūros. Kipro diabeto asociacijos, kuri padeda or-
ganizuoti šį renginį, prezidentas A. Mavrides pateikė detalią in-
formaciją apie tai, kur vyks stovykla, papasakojo apie planus.

Kitas TDF Europos regiono tarybos renginys vyks Lisabo-
noje, Portugalijoje, 2016 m. lapkričio 25–27 d. Valdyba aptarė 
šio renginio programą. Renginį padės organizuoti Portugalijos 
diabeto asociacija, kuri šiais metais mini 90-ąsias savo veiklos 
metines.

Pasaulinės diabeto dienos renginys Europos Parlamente Briu-
selyje planuojamas lapkričio 8 d. Jį padės organizuoti du EP nariai. 
Susitikimo metu valdyba aptarė ir įvairiais klausimais rengiamus 
TDF Europos regiono pozicijos dokumentus, leidinius, svarbius 
einamuosius biuro ir darbuotojų priėmimo klausimus.

Pasaulinės diabeto dienos renginiai vyks ir kiekvienoje šalyje.
Metų pabaigoje planuojamas Regioninės tarybos susirinki-

mas ir konferencija „Kartu mes esame stipresni“, kuri vyks lap-
kričio 25–27 d. Maltoje, šios šalies pirmininkavimo Europos 
Tarybai metu. 

Graikijos diabeto asociacija pakvietė visus narius apsilankyti 
jų organizacijos biure, kur buvome supažindinti su asociacijos 
veikla, pasiekimais, su tuo, kas nuveikta dėl diabetu sergančių 
žmonių. K. Makrilakis, Graikijos diabeto asociacijos preziden-
tas, TDF Europos regiono valdybos nariams prisiminimui pado-
vanojo po sveikatos deivės Higėjos statulėlę. Graikų mitologi-
joje Higėja – gydymo dievo Asklepijo ir Epionės dukra. Ji buvo 
sveikatos, švaros ir sanitarijos deivė. Higėją visada lydėdavo jos 
brolis Telesforas. Romėnų mitologijos atitikmuo – deivė Salija 
(Salus), keltų – Sirona. Higėja vaidino svarbų vaid menį Asklepi-
jaus kulte. Asklepijas simbolizavo gydymą, ji – ligos prevenciją. 
Ji buvo vaizduojama kaip jauna moteris, maitinanti gyvatę, kuri 
yra apsivijusi aplink jos kūną. Kartais vaizduojama laikanti ąsotį, 
kuriuo girdo gyvatę. Žodis „higiena“ kilo iš jos vardo.

Europos pacientų forumas
Kovo 21–24 d. Briuselyje, Belgijoje, vykusioje Europos pa
cientų forumo (EPF) kasmetinėje Generalinėje Asamblėjoje 
ir konferencijoje Lietuvos pacientų organizacijų atstovų 
tarybai (LPOAT) atstovavo pirmininkė V. Augustinienė. 
Į  renginį atvyko apie 40 Europos pacientų forumo narių. 

Buvo išrinktas naujas prezidentas. Juo tapo italas Marco Gre-
co, kuris nuo 2008 m. pirmininkauja ir Europos Krono ligos ir 
opinio kolito pacientų asociacijų federacijai. Jis 2003–2007 m. 
buvo šios organizacijos Jaunimo grupės steigėjas ir jos lyderis. 

Buvusiam EPF prezidentui, vadovavusiam EPF nuo 2005 m., 
Andersui Olausonui suteiktas EPF Garbės Prezidento vardas. 
Taip pat buvo išrinkti du nauji valdybos nariai ir trys perrinkti 
kitai kadencijai. Be to, į EPF gretas priimti du nauji nariai-aso-
cia cijos – vienas asocijuotas ir vienas laikinasis narys. Šiuo metu 
EPF vienija 67 nares organizacijos, kurios kartu atstovauja pa-
cientų judėjimui Europos Sąjungos lygmeniu.

Susitikimo metu buvo patvirtintas praeitų metų Generali-
nės Asamblėjos protokolas, pristatyta EPF metinė ir finansinės 
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Vida Augustinienė

Brangūs skai ty to jai!
Ar visuomet, kai jaučiatės gerai ir esate net laimingi, jausmuose 

intuityviai neatsiranda abejonė, kad viskas yra tartum ūkanoje plau
kiantis laivas, kuris bet kuriuo metu užplauks ant seklumos ar uolų, 
ir pasitikėjimas žmonėmis, savo artimu ir pasauliu subyrės į tūkstan
čius šukių ir rasos lašelių, kuriuos surinkti ir vėl įžiebti šviesą reikės 
žymiai daugiau laiko, nei visas likęs gyvenimas? Kuo gali pasitikėti, 
jei leisiesi pasikliauti kitų galia ir protu? Ko gali tikėtis, jei demonst
ruo si savo protą, kokį sugebi turėti? Kas tau nutiks, jei priimsi kitų 
demonstruojamą protą ir išmintį? Klastingi klausimai, į kurių pinkles 
pakliuvęs patiklus ar perdėm apsukrus žmogus garantuotai taps savo 
paties ar voro auka. Bet tai yra pasekmės, o ne priežastys. 

Nusistovėjęs pasaulis, kurio tariamas stabilumas kaip lopšinė jau 
buvo gerokai visus apraminęs, nors kartais koks nors skeptikas pa
skleisdavo mintį, kad gali būti blogiau, bet jau ne taip blogai, kad 
imtų griūti gerovės ar pakenčiamos gerovės pamatai, kurie vis tiek 
leis gyvuoti, neprapulsi. Tokia emocinė būsena atima budrumą, ne
gilios povandeninės srovės paplauna pamatą po kojom ir... ach! Kas 
išties ranką, jei nutrūko, beveik nutrūko žmogiškieji ryšiai? Pasitikė
jimas vienas kitais dilte dyla, kaip mėnulis. Tą ypač ryškiai pama
tysime per rinkimus į Seimą. Buvę autoritetai nukris iš dangaus lyg 
žvaigždės, nebrėždamos paskui save šviesos šleifo.  

Ką ir sakyti, jei naujas lyderis, pretenduojantis į visos sistemos 
vedlius ar sraigtelius, pasirodo visai ne toks, o tai nutinka pernelyg 
dažnai? Mūsų nuostaba – o kaip mes tikėjomės ir laukėme, deja, – 
dar rodo, kad mes vis dar tikimės ir laukiame. Lyderiai greit nusi
meta karališkas skraistes, tapdami pilkomis pelėmis. O mes norime, 
kad lyderis turėtų ryžto išlikti toks, koks yra, norime ir laukiame, kad 
suteiktų pastovumą, stabilumą ir galimybę eiti pirmyn, grąžinant 
pasitikėjimą ir platinant kelius į naujus atradimus ir gražesnį gyve
nimą. Na, nors truputį!

Su geriausiais linkėjimais ir tikėdama sėkme 

Vida Augustinienė

veiklos ataskaitos. Daug dėmesio skirta pa cien tų įgali-
nimo kampanijai, pristatyta Pacientų įgalinimo charti-
ja (angl. Patient Empowerment Charter). Aptartas 2016 
m. EPF veiklos planas. Kitą dieną vyko apskritojo stalo 
diskusija, skirta psichinei sveikatai, kovai su stigma ir 
diskriminacija. 

Šie renginiai vyko teroristų išpuolio Belgijoje dieno-
mis, todėl teko iš dalies keisti darbotvarkę dėl negalėjusių 
atvykti lektorių ir įtemptos situacijos, įvykdžius sprogdi-
nimus Briuselio oro uoste bei metro stotyje.

Daugiau informacijos apie Europos pacientų forumo 
veiklą galima rasti adresu www.eupatient.eu. 

Tarptautinis pacientų 
organizacijų aljansas
Balandžio 8–11 d. Londone, Didžiojoje Britanijoje, 
vyko Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso 
(TPOA) metinis generalinis susirinkimas ir Pasaulio 
pacientų kongresas. Lietuvos pacientų organizacijų 
atstovų tarybai atstovavo pirmininkė V. Augusti nienė.

150 pacientų gynėjų iš 48 pasaulio šalių susirinko 
į Londoną aptarti, kaip inovacijos gali padėti pasiekti 
universalų, pa cien to centre ir tvarų sveikatos priežiūros 
prieinamumą visame pasaulyje. 

Pacientų grupės, akademikai ir įvairių sveikatos or-
ganizacijų atstovai susirinko 7-ajame Pasaulio pacientų 
kong re se skleisti šiuolaikišką geriausią praktiką, moksli-
nius tyrimus ir pabrėžti specifinius pavyzdžius, kaip pa-
gerinti sveikatos priežiūros prieinamumą visų šalių kon-
tekste. Pagrindinės kongreso temos buvo visuomenės 
mobilizacija, sveikatos profesionalų vadovaujamos ino-
vacijos nelaimių ir konfliktų vietovėse, sveikatos sistemų 
stiprinimas ir pacientų įtraukimas į vaistų kūrimą.

Jungtinių Tautų Tvaraus vystymosi tikslų patvirtinimas 
pastūmėjo universalų sveikatos draudimą – visi žmonės 
gauna jiems reikiamas sveikatos paslaugas, nepatirdami 
finansinės naštos. Kiekviena Jungtinių Tautų narė šalis suti-
ko užtikrinti sveiką gyvenseną ir propaguoti gerą savijautą 
visiems iki 2030 m. Daug pacientų universalų sveikatos 
draudimą priima kaip iššūkį skleisti naujas idėjas.

Naujoviškas požiūris gerina pacientų patirtį, gydy-
mo metodų pasirinkimą ir rezultatus. Nauji pavyzdžiai 
gerina pacientų informacijos prieinamumą virtualiojoje 
erdvėje, tarpusavio pagalbą, finansavimas padeda pa-
cientams dalyvauti moksliniuose tyrimuose, socialiniai 
tinklai padeda normalizuoti įvairias būkles ir mažinti 
stig mas. Šie pasiekimai keičia sveikatos priežiūros veidą. 
Pacientai yra geriau informuoti, labiau įtraukti, daugiau 
suinteresuoti dirbti bendradarbiaudami ir kartu su kitais 
keisti sveikatos sistemas dėl žmonių gerovės.

Kaip pažymėjo TPOA prezidentė J. Bilinska, siekiant 
universalaus sveikatos draudimo, atsakomybė tenka kiek-
vienam, įtrauktam į sveikatos priežiūrą, taip pat ir pa cien-
tams. Pacientai turi etinę ir moralinę teisę būti įtraukti į 
visus sprendimus apie jų priežiūrą ir atnešti naujų idėjų, 
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Pasaulio pacientų kongreso Londone dalyviai

kurių negali atkartoti nė viena kita grupė. Pacientai jau keičia 
sveikatos priežiūrą naujovišku požiūriu. Sprendimus priimantys 
asmenys privalo išgirsti ir priimti paciento balsą.

TPOA yra unikalus pasaulinis aljansas, atstovaujantis visų 
tautų ir įvairiomis ligomis sergantiems pacientams. Jis skatina, 
kad visame pasaulyje pacientas būtų sveikatos sistemos centre. 
Daugiau negu 250 TPOA narių atstovauja per 365 milijonus pa-
cientų. Daugiau informacijos apie šią organizaciją ir kongresą 
galima rasti adresu www.iapo.org.uk. 

Aktyvaus pilietiškumo tinklas
Gegužės 3–4 d. Briuselyje, Belgijoje, Europos Parlamente 

vyko Europos pacientų teisių dienos 10-mečio minėjimo ren-

organizacijomis iš 14 skirtingų Europos šalių. Šioje akcijoje da-
lyvauja ir Lietuvos pacientų organizacijų atsto vų taryba.

Gegužės 4-tąją minima 10-oji Europos pacientų teisių diena. 
Šių metų tema – „Sveikatos priežiūros sistemų neefektyvumo 
mažinimas ir pacientų priežiūros kokybės gerinimas“. Pagrindi-
nis dėmesys skiriamas kovai prieš Europos sveikatos priežiūros 
sistemų neefektyvumą ir lėšų švaistymą, geros praktikos taikymą, 
siekiant efektyvumo ir pacientų priežiūros kokybės didinimo. 

Daugiau informacijos apie Aktyvaus pilietiškumo tinklą ir 
renginius, skirtus Europos pacientų teisių dienos 10-mečio mi-
nėjimui, galima rasti adresu www. activecitizenship.net.

Straipsnį pagal Lietuvos diabeto  
asociacijos pateiktą medžiagą parengė 

Dalia Augustinaitė

Pasaulio pacientų kongresas

giniai. Renginių, kuriuos or-
ganizavo Aktyvaus pilietišku-
mo tinklas, šūkis – „Pacientų 
teisės neturi sienų“. Į Europos 
pacientų teisių dienos minėji-
mą buvo pakviesta ir Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų 
tarybos pirmininkė V. Augus-
tinienė.

Pirmoji renginio diena 
buvo skirta diskusijai „Pa cien-
tų teisės neturi sienų... taip pat 
rizikos“. Ją surengė Europos 
Parlamento narių grupė ir Ak-
tyvaus pilietiškumo tinklas kar-
tu su nacionalinėmis pa cien tų 
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Tarptautinės diabeto  
federacijos Europos regiono  
Jaunųjų lyderių stovykla Kipre

Visi jaunuoliai pirmą kartą dalyvavo tokioje stovykloje. Tai-
gi visi buvo lygiaverčiai ir gyveno kambariuose po du su 

atsitiktinai parinktu stovyklos dalyviu. Toks apgyvendinimas 
paskatino susipažinti su kitų valstybių atstovais. Jau pirmo-
sios dienos vakarą, kai visi stovyklos dalyviai buvo apgyven-
dinti, kiekvienos šalies atstovas turėjo trumpai pristatyti savo 
šalies diabeto aso cia ciją ir save. Kad susipažinimas vyktų 
sparčiau, buvo žaidžiami žaidimai, atliekamos nesudėtin-
gos užduotys.

Kitomis stovyklos dienomis vyko po keletą mokymų apie 
diabetą, kuriuos vedė organizatoriai iš visos Europos. Jie da-
lijosi ne tik žiniomis, bet ir savo patirtimi, patarimais, kaip 
reikia gyventi sergant šia liga. Tačiau ne mažiau svarbu ir tai, 
kad patys jaunieji stovyklos atstovai turėjo galimybę pasidalyti 
savo patirtimi, išsakyti savo problemas. Visos stovyklos metu 
pagrindinėmis temomis išliko mityba, fizinis aktyvumas, sie-
kimas lyderystės, naujausių gydymo metodų prieinamumas. 
Buvo skatinama savo valstybėse rengti įvairius susibūrimus, 
kurti organizacijas, kurios suvienytų sergančiuosius diabetu ir 
leistų lengviau siekti savo tikslų bei galimybių naudotis naujau-
siais medicinos pasiekimais. Buvo rengiamos ir konferencijos 
su atstovais iš „Eli Lilly“ bei „Medtronic“ kompanijų.

Išklausiusi įvairių šalių atstovų pasisakymus ir pabendra-
vusi su daugeliu jų asmeniškai, susidariau nuomonę, kad 
bendrame Europos kontekste Lietuva pagal gydymo prieina-
mumą ir aprūpinimą gydymui reikalingomis priemonėmis 
užima vidutinę poziciją. Tai yra Lietuvos diabeto asociacijos 
ir jos prezidentės V. Augustinienės didžiulio darbo rezultatas. 
Net ir XXI a., kai ši klastinga liga plinta jau panašiai kaip epi-
demija, yra šalių, kuriose mažai finansiškai prisidedama prie 
ligos gydymo, trūksta lėšų gydymui ar ligos kontrolei reika-
lingoms priemonėms įsigyti. Tačiau turiu paminėti, kad dau-
gelyje valstybių aprūpinimas kontrolės ir gydymo priemonė-
mis yra geresnis negu mūsų šalyje. Tai yra mūsų visų sergan-
čiųjų siekiamybė.

Stovykloje buvo ir smagių vakarėlių, fizinio aktyvumo už-
siėmimų, maudynių baseine. Visi dalyvavome žygyje į kal-

Liepos 11–17 d. jau šeštą kartą vyko Tarptautinės  diabeto federacijos Europos 
regiono Jaunųjų lyderių sto vyk la, skirta jaunimui nuo 18 iki 30 metų. Ją savo šalyje 
surengė Kipro diabeto asociacija. Į stovyklą susirinko jaunimas iš 23 šalių, taip pat 
atvyko ir vyresnio amžiaus įvairių šalių diabeto organizacijų atstovų, gydytojų bei 
ankstesnių stovyklų dalyvių. Jie dalijosi naujomis  žiniomis ir savo patirtimi. 

nus, kurie iš visų pusių supo mūsų gyvenamąją vietovę. Taip 
pat buvo suorganizuota ekskursija į gretimus miestelius, ku-
rios metu daug sužinojome apie patį Kiprą, jo istoriją, gyven-
tojų papročius.

Galimybė vykti į Kipre organizuotą stovyklą, įgyta patir-
tis – neįkainojamas dalykas. Tai ne tik galimybė gauti naujų 
žinių apie diabeto gydymą, bet ir puikus laiko praleidimo bū-
das. Man ši kelionė buvo nuostabus nuotykis, iš kurio gavau 
daug įvairiapusės patirties.

Už išskirtinę galimybę dalyvauti Tarptautinės diabeto fede-
racijos Europos regiono Jaunųjų lyderių stovykloje nuoširdžiai 
dėkoju Lietuvos diabeto asociacijos prezidentei V. Augus-
tinienei ir Marijampolės diabeto klubo pirmininkei G. Nai-
dzinavičienei.

Roberta Lukšytė
Marijampolės diabeto klubo

„Diabetikas ABC“ narė

R. Lukšytė antroje eilėje pirma iš kairės



6

2002-aisiais Aktyvaus pilietiškumo tinklas kartu su Europos 
piliečių organizacijų grupe priėmė Europos pacientų teisių 

chartiją ir įvardijo 14 pacientų teisių, kurios visos turi garantuoti 
aukštą žmonių sveikatos lygį ir užtikrinti kokybiškas paslaugas, 
kurias teikia nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigos. Tai teisė į 
profilaktikos priemones, teisė gauti sveikatos priežiūros paslau-
gas, teisė gauti informaciją, teisė sutikti, teisė laisvai pasirinkti, 
teisė į privatumą ir konfidencialumą, teisė gerbti paciento lai-
ką, teisė į kokybės standartų laikymąsi, teisė į saugumą, teisė 
į naujoves, teisė išvengti nebūtinos kančios ir skausmo, teisė į 
asmeninį gydymo būdą, teisė skųstis ir teisė į kompensaciją. 

ES Direktyvoje 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalsty-
bines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo oficialiai 
pripažintos „teisė laisvai pasirinkti“ ir „teisė gauti informaciją“. 
Šios teisės įtrauktos į Europos pacientų teisių chartiją.

2015 m. rugsėjo 4 d. Europos Komisijos ataskaitoje dėl Di-
rektyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines svei-
katos priežiūros paslaugas įgyvendinimo taikymo rašoma, kad 
Europoje tik 17 proc. pacientų žino savo tarpvalstybinės svei-
katos priežiūros teises, o Lietuvoje – vos 15 proc. Apie nacio-
nalinių pacientų organizacijų egzistavimą iš viso Europoje yra 
girdėję vos dešimtadalis piliečių, Lietuvoje – kiek daugiau, 11 
procentų. Todėl kampanija „Pacientų teisės neturi sienų“ sie-
kiama informuoti, kad pacientai turi teisę gydytis bet kurioje 
ES valstybėje narėje ir gauti tam tikrų arba visų gydymo išlaidų 
kompensaciją. Taip pat turi teisę žinoti apie prieinamas gydymo 
galimybes ES šalyse, sveikatos priežiūros paslaugų saugumą ir 
kokybę, paslaugų teikėjo teisę teikti tas paslaugas.

Ar žinojote, kad?
Turite teisę gauti išlaidų kompensaciją už konkrečias gydy-• 
mo paslaugas tiek savo, tiek kitoje ES valstybėje.
Kompensuojamoji suma prilygsta jūsų šalyje taikomai gy-• 
dymo išlaidų sumai.   
Galite rinktis viešąjį arba privatųjį sveikatos priežiūros pas-• 
laugų teikėją.
Prieš naudojantis gydymo stacionare arba specializuotame • 
sektoriuje paslaugomis užsienyje, gali prireikti šalies, ku-
rioje gyvenate, sveikatos priežiūros institucijos leidimo. Šis 
leidimas suteikiamas, kai jūsų gyvenamoje šalyje reikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų tenka laukti labai ilgai ir tai 
kenkia jūsų sveikatai. Šiuo atveju turite teisę gauti didesnę 
kompensaciją.

Pagal ES teisę reikalaujama, kad sveikatos draudikai, svei-
katos priežiūros institucijos ir sveikatos priežiūros paslaugų tei-
kėjai padėtų pasinaudoti šiomis teisėmis.

Tvarka šalies gydymo įstaigose
Šalis, kurioje gyvenate, yra atsakinga už jums suteiktų svei-

katos priežiūros paslaugų kompensavimą kitose ES valstybėse 
narėse. Ji privalo suteikti jums tinkamą medicinos pagalbą prieš 
išvykstant ir sugrįžus. Šalyje turi būti įsteigtas vienas ar daugiau 
informacijos centrų, kuriuose gautumėte išsamią informaciją 
apie jūsų teises, kuriomis sveikatos priežiūros paslaugomis ga-
lite pasinaudoti, kada reikalingas leidimas vykstant į kitą šalį, 
kaip pateikti skundą, jei manote, kad jūsų teisės galimai buvo 
pažeistos.

Jūsų šalies sveikatos priežiūros institucijos pateikia jūsų ligos 
aprašo kopiją, reikalingą gydymą ir gydymo paslaugas kitoje 
šalyje. Grįžtant atgal ta šalis teikia tokį pat aprašą apie suteiktas 
gydymo paslaugas, kurių negalėjo suteikti jūsų šalis.  

Tvarka šalyje, kurioje ketinate gauti gydymo paslaugas
Ketindami gauti gydymo paslaugas kitoje ES šalyje, žinokite, 

kad turite tokias pačias teises, kaip ir tos šalies piliečiai, kokie 
galioja teisės aktai ir standartai. Pasirinktas sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjas turi išaiškinti prieinamus skirtingus gydymo 
būdus, informuoti apie teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę ir saugumą, informuoti apie juridinį statusą, atsakomy-
bę ir draudimą, paslaugų kainą, išankstines galimas išlaidas. Jis 
po gydymo pateikia ligos istorijos išrašą, skirtą jūsų šalies svei-
katos priežiūros institucijai.

Kas žinotina prieš išvykstant gydytis į kitą ES šalį ?
Prieš išvykdami gydymosi planą suderinkite su savo svei-

katos priežiūros specialistu:
Prieš priimdami galutinį sprendimą, gydymo planą aptarkite •	
su savo gydytoju. Kruopščiai suplanuokite kelionę.
Išsiaiškinkite visas gydymosi galimybes.•	
Pasirūpinkite savo medicinos dokumentų kopijomis, informa-•	
cija apie vartojamus vaistus ir reikalingų tyrimų rezultatus.
Išsiaiškinkite, ar reikės bendrosios praktikos gydytojo siun-•	
timo, kad patektumėte pas reikalingą specialistą ir galėtu-
mėte gauti kompensaciją.
Patikrinkite informaciją apie savo sveikatos priežiūros pas-• 
laugų teikėją. 

Pacientų teisės neturi sienų
Aktyvaus pilietiškumo tinklas (Italija) kartu su partnerėmis iš Austrijos, Bulgarijos, Kipro, Prancūzijos, 
Vokietijos, Vengrijos, Airijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Slovakijos, Ispanijos ir Nyderlandų prisideda 
prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos „Pacientų teisės neturi sienų“. Šalys siekia, 
kad Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas 
įgyvendinimo būtų tinkamai įgyvendinama visose ES šalyse. Todėl jos skelbia informaciją apie minėtą 
direktyvą, dalijasi kita pacientams naudinga medžiaga. 
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Informacijos centre arba su draudiku išsiaiškinkite finan-• 
sinius klausimus.
Sužinokite, kiek kainuos gydymas ir ar jūsų šalies ins-• 
titucijos išlaidas kompensuos tiesiogiai, grąžins visas ar 
tik jų dalį.
Išsiaiškinkite visus išankstiniam leidimui gydytis taiko-• 
mus reikalavimus.
Nepamirškite, kad kai kurios išlaidos (kelionės, apgy-• 
vendinimo, repatriacijos ir pan.) gali būti nekompen-
suojamos. 
Įsitikinkite, ar tikrai jums bus suteiktos visos vėliau rei-• 
kalingos sveikatos priežiūros paslaugos.
Pasirūpinkite sveikatos priežiūros paslaugos teikėjo iš-• 
duoto išrašo kopija.
Jei išrašomas receptas, įsitikinkite, ar jis galioja kitose • 
valstybėse (ES teisės aktų numatyta tvarka vaistiniai pre-
paratai išrašomi mažiausiais kiekiais, kad receptus pri-
pažintų visos šalys).
Iš anksto pasirūpinkite, kad vėliau būtų suteiktos reikia-• 
mos sveikatos priežiūros paslaugos jūsų šalyje.
Daugiau informacijos apie skubios arba neplanuo-

tos sveikatos priežiūros paslaugas galite rasti šiuo adresu:  
www.europa.eu/youreurope.

Kovojate su reta liga? 
ES Direktyvoje 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvals-

tybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo taip 
pat nurodoma, kad Europoje turi būti kuriami bei plečia-
mi specializuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir in-
formacijos centrų tinklai, ypatingą dėmesį skiriant retomis 
ligomis sergantiems pacientams, kad jiems būtų suteikia-
ma visa informacija apie ligų diagnozavimą ir jų gydymą 
kitose valstybėse narėse, ypač jei jų šalyje nėra galimybės 
to padaryti. Europos sveikatos priežiūros paslaugų tinklai 
pacientams, ypač tiems, kuriems reikalinga ypatinga me-
dicinos pagalba, turi teikti prieinamas, kokybiškas, ekono-
miškai naudingas ir geriausias galimas sveikatos priežiū-
ros paslaugas. Daugiau naudingos informacijos rasite čia:  
http://bit.ly/1sySi21,http://bit.ly/1ITQdFd. 

Kur kreiptis?

Prireikus pagalbos galite susisiekti su informacijos centru 
Lietuvoje – Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionaliniu 
kontaktiniu centru, tiksliau – Valstybine akreditavimo sveika-
tos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos (Jeruzalės g. 21, Vilnius). Daugiau informacijos apie 
šią įstaigą rasite interneto svetainėje www.lncp.lt.

Taip pat galite susisiekti su Lietuvos pacientų organiza-
cijų atstovų taryba (Gedimino pr. 28-404, Vilnius), oficialia 
Aktyvaus pilietiškumo tinklo partnere Lietuvoje. Daugiau 
informacijos apie tarnybos veiklą rasite interneto svetainėje 
 ww.pacientutaryba.lt.

Parengta pagal Aktyvaus pilietiškumo tinklo ir
Lietuvospacientųorganizacijųatstovųtarybosinf.

Laikraštis 

61
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Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2016 metų paskutiniam ketvirčiui!

Pre nu me ra ta pri ima ma vi suo se Lie tu vos pa što sky
riuoseikikiekvienometųketvirčiopirmomėnesio28d.
Laikraščioindeksas0016.

Jumsreikiaiškirptičiapateiktąprenumeratoskvi
tą, įrašyti duomenis, kam ir kokiu adresu užsakote
laikraštį, ir nunešus į pašto skyrių sumokėti. Vieno
numeriokaina–0,75Eursupaštopristatymu.Prenu
merata2016metųIVketvirčiui–0,75Eur,priimama
ikispalio28d.

lietuvos diabeto asociacija
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Lie tu vos dia be to  
aso cia ci jos kro ni ka

2016 m. gegužės 11 d. LR Seime vykusioje spaudos kon-• 
ferencijoje „Kiaušidžių vėžys – klastinga liga“, skirtoje Pa-
saulinei kovos su kiaušidžių vėžiu dienai, kalbėjo Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto narė prof. habil. dr. V. M. Čigrie-
jienė, Nacionalinio vėžio instituto Onkoginekologijos sky-
riaus gydytojas dr. K. Žilinskas, asociacijos „Onkologija.lt“ 
prezidentė Z. Zamžickienė, Lietuvos pacientų organizacijų 
atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkė V. Augustinienė ir kiti 
dalyviai. Konferencijoje norėta atkreipti dėmesį į sunkiai 
kontroliuojamą onkologinę ligą – kiaušidžių vėžį. Kasdien 
Lietuvoje daugiau nei viena moteris juo suserga. Kasmet Lie-
tuvoje nustatoma apie 400 naujų kiaušidžių vėžio atvejų, o 
apie 300 moterų miršta nuo šios ligos. Išgyvenamumo ro-
dikliai susirgus mūsų šalyje yra vieni blogiausių Europoje – 
tik kas trečia moteris, susirgusi kiaušidžių vėžiu, išgyvena 
penkerius metus. Tą dažnai lemia efektyvaus šiuolaikinio 
gydymo neprieinamumas. Nors medicinos bendruomenės, 
pacientų teises ginančios organizacijos, Seimo Sveikatos rei-
kalų komitetas stengiasi, per pastaruosius metus kiaušidžių 
vėžio gydymas mūsų šalyje negerėja ir neatitinka ES šalyse 
visuotinai priimtų standartų.

Gegužės 12 d. LPOAT visoms valdžios instancijoms per-• 
davė pacientų poziciją „Dėl biologinių vaistinių preparatų 
vartojimo“.

Gegužės 13 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė atsakė į • 
LRT laidos „Pinigų karta“ žurnalistų klausimus apie esmines 
sveikatos sistemos problemas.

Gegužės 16 d. LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto aso cia-• 
cijos (LDA) prezidentė V. Augustinienė dalyvavo Tarptau-
tinės celiakijos dienos minėjime, kurį surengė Nacionali-
nės celiakijos ir maisto netoleravimo draugijos pirmininkė 
J. Sadauskaitė.

Gegužės 17 d. Elektrėnuose vyko LDA savarankiško gyveni-• 
mo įgūdžių ugdymo mokymai „Gera cukrinio diabeto kont-
rolė – komplikacijų prevencija“. Renginį padėjo organizuoti 
Elektrėnų diabeto klubas (pirmininkas A. Sodonis). Pagrin-
dinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Gegužės 18 d., birželio 1 ir 22 d. LR Seimo Sveikatos rei-• 
kalų komiteto posėdžiuose buvo svarstomas Sveikatos prie-
žiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2 ir 45 straipsnių pakeiti-
mo ir Įstatymo papildymo 152 ir 153 straipsniais įstatymo 
projektas. Pacientų poziciją išsakė šio komiteto neetatinė 
ekspertė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Gegužės 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko  LPOAT • 
susitikimas su ministru J. Požela. Susitikime LPOAT kėlė šiuos 

klausimus: pacientų organizacijų dalyvavimas formuojant 
sveikatos sistemos politiką; vaistinių preparatų ir medicinos 
pagalbos priemonių kompensavimo politika; sveikatos siste-
mos reorganizavimo klausimai; kokiais kriterijais vadovau-
jantis skirstomos lėšos pacientams atstovaujančioms nevy-
riausybinėms organizacijoms, dalyvaujančioms sveikatos 
stiprinimo veiklos projektuose, finansuojamuose Sveikatos 
apsaugos ministerijos; šiuo metu aktualūs klausimai Lietu-
vos pacientų organizacijų atstovų tarybos narių organizacijų 
atstovaujamiems pacientams. Pasigesta ministro geranoriš-
kumo. Jis kritikavo LPOAT poziciją dėl klausimų, dėl kurių 
Sveikatos apsaugos ministerijos pozicija yra kitokia.

Gegužės 26 d. Šakių rajone, Zyplių dvare vyko LDA savaran-• 
kiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai „Gera cukrinio 
diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Renginį pa-
dėjo organizuoti Šakių rajono cukralige sergančiųjų klubas 
„Linelis“ (pirmininkė B. Jančaitienė). Pagrindinis renginio 
rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.

Gegužės 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko semina-• 
ras „Ar reikia naujų vaistų Lietuvoje? Kas naujo?“. Seminare 
buvo diskutuota šiomis temomis: prioritetai vaistų politiko-
je; inovacijos farmacijoje ir jų kelias iki paciento, kas naujo 
ES ir pasaulyje; ar reikia Lietuvai naujų vaistų, ar jau veja-
mės ES šalis; kaip nauji kompensuojamieji vaistai pasiekia 
pacientą Lietuvoje, Farmacijos įstatymo įgyvendinimas ir 
kt. Seminare dalyvavo LPOAT pirmininkė, LDA prezidentė 
V. Augustinienė ir LPOAT narė, asociacijos „Onkologija.lt“ 
prezidentė Z. Zamžickienė.

Birželio 4–5 d. Atėnuose (Graikija) vyko Tarptautinės diabe-• 
to federacijos Europos regiono valdybos posėdžiai, kuriuo-
se dalyvavo šios valdybos narė, LDA prezidentė V. Augus-
tinienė.

Birželio 7 d. Pakruojyje vyko LDA savarankiško gyvenimo • 
įgūdžių ugdymo mokymai „Gera cukrinio diabeto kontro-
lė – komplikacijų prevencija“. Renginį padėjo organizuoti 
Pakruojo rajono diabeto klubas „Vita“ (pirmininkė A. Dobilie-
nė). Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

• Birželio 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Priva-
lomojo sveikatos draudimo tarybos (PSDT) posėdis, kurio 
metu svarstyta, kad reikėtų iš Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo (PSDF) biudžeto rezervo šiemet skirti 30 mln. 
eurų sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms di-
dinti, – taip siekiama suteikti galimybę gydymo įstaigoms 
pakelti gydymo įstaigų darbuotojų atlyginimus. Tarybos po-
sėdyje buvo svarstomi aktualūs vaistų ir medicinos pagalbos 
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Lie tu vos dia be to aso cia ci ja –  
Tarptautinėsdiabeto 
federacijosnarė

BurkitėsįLietuvosdiabetoasociaciją 
irveikitesavosveikatoslabui 

kartusumilijonaispasaulyjesergančiųžmonių.
Lietuvosdiabetoasociacijarūpinasi, 

kadgerėtųcukriniudiabetusergančiųžmoniųgyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDAnarysturididesnęgalimybę:

ogautinaujausiąinformacijąapiesveikatosaktualijas;
opadėtikitiemsžmonėmsgerintisavoligospriežiūrą;
olengvatinėmissąlygomisįsigytisavikontrolėspriemonių.

KuogausiausuburiamaLDAnarių,tuolabiaustiprėjaAsociacija 
irgalitobulintidiabetopriežiūrą. 

ĮstokiteįsavorajonodiabetoklubąirtapsiteLDAnariu.

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

DARBO LAIKAS

LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA
Gediminopr.28,404kabinetas,LT01104Vilnius

Telefonas:(8~5)2620783.Mob.telefonas:865211555.Faksas:(8~5)2610639
Internetas:www.dia.lt.Elektroninispaštas:info@dia.lt

Lietuvosdiabetoasociacijadirbavisomisdarbodienomis9–18val., 
penktadieniais–iki17val.Pietųpertrauka12–13val.

Atsiskaitomojisąskaita:Nr.LT507044060001030696
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priemonių kompensavimo klausimai. Į Ligų ir kompensuo-
jamųjų vaistų joms gydyti sąrašą pasiūlyta įrašyti vaistus 
nuo recidyvuojančios remituojančios išsėtinės sklerozės, 
nuo žmogaus imunodeficito viruso sukeltos ligos, nuo hi-
pertenzinės ligos. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių sąrašą rekomenduota papildyti vienkartiniais 
atsiurbimo kateteriais, skirtais pacientams, turintiems su-
formuotą tracheostomą ir gastrostomą. 

 Posėdžio metu pristatyta nauja paslauga – skatinti gydy-
tojus už kiekvieną sėkmingai išgydytą tuberkulioze sirgusį 
pacientą. Pritarta naujų paslaugų bazinėms kainoms. Nuo 
šių metų liepos bus kompensuojamos naujos paslaugos: 
gydytojo odontologo antrinio lygio paslauga bei pulmono-
logo arba vaikų pulmonologo konsultacija, kai atliekami 
bakteriologiniai tuberkuliozės tyrimai. Artimiausiu metu 
įsigalios dar viena naujovė – vaikams, sergantiems onko-
hematologinėmis ligomis, ir recipientams po kraujodaros 
kamieninių ląstelių transplantacijos, kraujo komponentų 
tranfuzijos bus atliekamos ne tik stacionare, bet ir dienos 
stacionare, t. y. vaikas šiai procedūrai atlikti nebus hospi-
talizuojamas. 

Birželio 9–15 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiško • 
gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymo stovykla II tipo diabe-
tu sergantiesiems. Stovyklos vadovė – Druskininkų miesto 
diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, jai padė-
jo kineziterapeutė G. Valiukaitė (Radviliškio diabeto klu-
bo „Likimas“ narė) ir slaugytoja diabetologė, LDA Garbės, 
Slaugytojų diabetologų draugijos narė J. Uleckienė. Pa-
grindinis mokymo stovyklos rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos. Birželio 9 d. su stovyklautojais susitiko LDA vadovė 
V. Augustinienė.

Birželio 10 ir 30 d., liepos 14 d. bei rugpjūčio 3 d. LDA • 
prezidentė V. Augustinienė susitiko su diabetu sergančiais 
vaikais ir jų tėveliais Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ 
stovykloje, Kauno rajone. 

 Buvo kalbama apie tai, kad vaikai, sergantys cukriniu dia-
betu, nepageidaujami vaikų darželiuose. Nors į sanatorijas 
vaikai iki 8 metų gali važiuoti kartu su tėvais ar globėjais, 
jie negauna nedarbingumo pažymėjimo, todėl gali vykti su 
diabetu sergančiu vaiku tik per savo atostogas. Svarstyta, 
kodėl nekompensuojami nepertraukiamos kraujo gliuko-
zės kontrolės sensoriai ir su kokiais dar sunkumais susidu-
ria šeimos. 

Birželio 17 d. Klaipėdoje vyko LDA savarankiško gyvenimo • 
įgūdžių ugdymo mokymai „Gera cukrinio diabeto kontro-
lė – komplikacijų prevencija“. Renginį padėjo organizuoti 
Klaipėdos miesto vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas 
„Smalsučiai“ (pirmininkė J. Jasiulionienė), muzikinį sveikini-
mą parengė Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių diabetikų klubas 
(pirmininkė A. Lymontaitė ir jos padėjėja D. Balčiūnienė). 
Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Birželio 19 d. LRT laidoje „Labas rytas“ apie Europos pa-• 
cien tų teisių dienos minėjimą mintimis dalijosi LPOAT pir-
mininkė V. Augustinienė.

Birželio 23 d. LDA prezidentė V. Augustinienė susitikime • 
su Nacionalinio pagalbos centro direktoriumi R. Bernota-

Mokymai Klaipėdoje, meninę programą parengė Klaipėdos 
aklųjų ir silpnaregių diabetikų klubas

Dirbtinio kvėpavimo mokymai II tipo diabetu sergančiųjų 
mokymo stovykloje Druskininkuose

Anketų pildymas mokymo stovykloje Druskininkuose. 
Stovi stovyklos vadovė J. Šimonienė
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vičiumi aptarė bendradarbiavimo klausimus, pasiūlė Pagal-
bos linijos paslaugą diabetu sergantiems žmonėms. Dau-
giau informacijos apie šias paslaugas galima rasti adresu  
www.pagalboslinija.lt. 

Liepos 5 d. Vilniuje Amerikos prekybos rūmų Lietuvo-• 
je Sveikatos komiteto „Local American Working Group“ 
(LAWG) organizuotoje spaudos konferencijoje buvo pri-
statytas profesinių paslaugų bendrovės „EY“ atliktas tyrimas 
„Vaistų kainų palyginimas Lietuvoje ir 25 Europos Sąjungos 
šalyse“. Jį pristatė šios bendrovės gyvybės mokslų ekspertas 
L. Jurkonis. Konferencijoje kalbėjo R. Pumputienė, LAWG 
vadovė, Z. Zamžickienė, LPOAT narė, asociacijos „Onko-
logija.lt“ prezidentė, ir A. Juškevičienė, Nacionalinio vė-
žio instituto direktoriaus pavaduotoja klinikai. Į žiniasklai-
dos atstovų klausimus šia tema atsakė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė. 

Liepos 10–16 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiško • 
gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymo stovykla I tipo diabe-
tu sergantiesiems. Stovyklos vadovė – Druskininkų miesto 
diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, jai padėjo 
D. Tamulaitis (Druskininkų miesto diabeto klubo „Atga-
ja“ narys) ir gydytoja, vaikų endokrinologė L. Orlovskaja 
(Vilniaus miesto Centro poliklinika). Pagrindinis moky-
mo stovyklos rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Liepos 
10 d. su stovyklautojais susitiko LDA prezidentė V. Augus- 
tinienė.

Liepos 12 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė atsakė į • 
„Žinių“ radijo žurnalistų klausimus apie LR Prezidentės 
D. Grybauskaitės pasirašytas Seimo priimtas Sveikatos prie-
žiūros įstaigų įstatymo pataisas. Įstatyme numatyti maksima-
lūs terminai, per kuriuos žmogui turi būti suteiktos gydymo 
paslaugos. Draustiems pacientams nemokama paslauga pas 
šeimos gydytoją turės būti suteikiama per 7 dienas, pas gy-
dytojus specialistus – ne ilgiau kaip per 30 dienų. Brangūs 
tyrimai turės būti atliekami per 30 dienų, o planinės opera-

Stovyklautojų Druskininkuose pasivaikščiojimas parke

cijos – per 60 dienų. Laiku nesuteiktos gydymo paslaugos 
negali būti laikomos kokybiškomis. Už jas gydymo įstai-
goms bus apmokama proporcingai mažesniu įkainiu – nuo 
20 iki 50 procentų. Gydymo įstaigų veiklai vertinti bus su-
kurta gydymo įstaigų reitingavimo sistema, taikoma dauge-
lyje kitų Europos šalių. Pacientų atstovė abejoja, ar tai gali-
ma realiai įgyvendinti, kai trūksta įvairių sričių specialistų, 
ypač rajonų gydymo įstaigose, kai ribotai finansuojamos 
specialistų konsultacijos. Ar iš viso pacientai gaus reikia-
mas medikų paslaugas, jei gydymo įstaigos bus baudžia-
mos dar labiau mažinant finansavimą, ar tikrai gerės pas-
laugų prieinamumas.

Liepos 13 d. Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“ • 
(pirmininkas K. Kukis) minėjo savo veiklos 25-erių metų 
jubiliejų. Vilkaviškiečius sveikino rajono savivaldybės me-
ras, savivaldybės skyrių vadovai, gydymo įstaigų, įvairių 
visuomeninių organizacijų atstovai, diabeto organizacijų 
vadovai, kiti svečiai. Padėkos raštą už aktyvią veiklą įteikė 
LDA prezidentė V. Augustinienė, pranešimą skaitė vicepre-
zidentė O. Jurkauskienė.

Liepos 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Privalo-• 
mojo sveikatos draudimo tarybos (PSDT) posėdis, kuriame 
dalyvavo šios tarybos narė, LPOAT pirmininkė V. Augusti-
nienė. Taryba pritarė į Centralizuotai apmokamų vaistinių 
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą įrašyti 
šiuos vaistus: „Ranizumab“ ir „Aflibercept“ geltonosios dė-
mės paburkimams, atsiradusiems centrinės tinklainės ve-
nos okliuzijoms, gydyti; „Bevacizumab“– gimdos kaklelio 
vėžiui gydyti; „Aflibercept“– metastazavusiam gaubtinės ir 
tiesiosios žarnos vėžiui gydyti; „Obinutuzumab“ – lėtinei 
limfocitinei leukemijai gydyti; „Radžio Ra 223 dichlori-
das“ – priešinės liaukos (prostatos) vėžiui gydyti. Posėdžio 
metu patvirtintas Lietuvos Respublikos 2015 m. PSDF me-
tinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys, Teritorinių ligonių 
kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudary-
mo tvarkos aprašas.

Raseinių rajono diabetu sergančiųjų klubo 
nariai naisiuose
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Vasaros stovyklos Druskininkuose

Stovyklai vadovavo Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ 
pirmininkė J. Šimonienė, jai talkino Slaugytojų diabetologų 

draugijos narė, slaugytoja diabetologė J. Uleckienė ir Radviliškio 
diabeto klubo „Likimas“ narė, kineziterapeutė G. Valiukaitė. 

Birželio 9 d. su stovyklautojais susitiko LDA vadovė V. Augus-
tinienė.

Stovyklos dalyvės A. Veilentaitė iš Panevėžio ir L. Šamburkienė 
iš Raseinių dalijasi savo prisiminimais: „Stovykloje patobulinome 
žinias, geriau išmokome pažinti ir kontroliuoti savo ligą. Esame 
dėkingos stovyklos vadovei, slaugytojai diabetologei už įgytus 
įgūdžius. Įgytos žinios pravertė grįžus į namus. Reguliariai tikrin-
davo mūsų kraujo gliukozę, mokė savikontrolės, sveikos mitybos, 
skaičiuoti angliavandenių normą. Dėkojame stovyklos vadovės 
padėjėjai G. Valiukaitei už nuotaikingas mankštas, patarimus dėl 
fizinio krūvio, už nuotraukose įamžintas akimirkas.“

Druskininkuose asmenys, sergantys II tipo diabetu, mokėsi 
vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis. Jie aplankė M. K. Čiurlio-
nio memorialinį muziejų, „Meilės salą“ Nemuno upėje, K. Dinei-
kos sveikatingumo parką, kartu su XIX amžiaus ponia apžiūrėjo 
kitas žymias Druskininkų miesto vietas. Visus sužavėjo miesto 
gėlynai. Stovyklautojai smagių akimirkų patyrė lankydamiesi 
A.  Česnulio sodyboje – skulptūrų ir poilsio parke, keldamiesi 
lynų keliu per Nemuną į žiemos pramogų kompleksą „Snow 
Arena“, žaisdami boulingą. 

Birželio 9–15 d. II tipo diabetu sergantieji mokėsi ir 
ilsėjosi Druskininkuose Lietuvos diabeto asociacijos 
surengtoje savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
mokymo stovykloje. Čia jie gilino žinias apie cukrinį 
diabetą, mokėsi šią ligą pažinti ir kontroliuoti. 

„Dėkojame Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveika-
tos biurui už įdomias paskaitėles apie pirmosios medicinos pa-
galbos suteikimą užspringus, dirbtinį kvėpavimą, kraujospūdžio 
matavimą ir kt. Nuoširdų ačiū tariame pagrindiniam stovyklos 
rėmėjui – Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos, taip pat partneriams – UAB „Abo-
vita“ ir „Microlife“. Visų stovyklautojų vardu dėkojame mieloms 
vadovėms. Įgytomis žiniomis ir patirtimi dalysimės su kitais klu-
bų nariais“, – laiške, skirtame Lietuvos diabeto asociacijai, rašė 
stovyklos dalyvės Alma ir Laimutė. 

„Jau 20 metų sergu klastinga liga – cukriniu diabetu, – pasa-
koja Vilkaviškio rajono diabeto bendrijos „Insula“ narė T. Pal-
tanavičienė. – Dalyvaudama klubo susirinkimuose, paskaitose, 
skaitydama laikraštį „Diabetas“ daug sužinojau apie šią ligą. Kai 
bendrijos pirmininkas K. Kukis pasiūlė važiuoti į stovyklą, labai 
apsidžiaugiau, nes jau seniai norėjau išmokti teorines žinias 
derinti su praktiniais mokymais.“ Moteris teigia, kad Druskinin-
kuose išmoko, kaip reikia pagerinti cukraus kontrolę, planuoti 
mitybą ir dar daug kitų dalykų. „Jeigu kam nors bus galimybė 
vykti į tokius mokymus, neabejokite, tiek daug naudingų dalykų 
neišmoksite niekur kitur“, – ragina ji.

Liepos 10–16 dienomis Druskininkuose surengta savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų stovykla, skirta I tipo 
diabetu sergantiesiems. Jai taip pat vadovavo Druskininkų miesto 
diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė. Moteriai padėjo 
Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ narys D. Tamulaitis 
ir Vilniaus miesto Centro poliklinikos gydytoja, vaikų endokrino-
logė L. Orlovskaja. Liepos 10 d. su stovyklautojais susitiko LDA 
prezidentė V. Augustinienė.

Alytaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo „Mes“ narė V. Kaz-
lauskaitė teigia: „Esu labai dėkinga už galimybę dalyvauti sto vyk-
lo je. Čia galėjau pagilinti žinias apie savo ligą. Stovykloje ne tik 
mokėmės, bet ir pramogavome, važinėjomės dviračiais, žaidė-

Tinkamai matuoti kraujospūdį moko E. Vitkauskienė

MokyMai

I tipo diabeto mokymo stovykla Druskininkuose 2016 m. liepą, 
žygis dviračiais
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Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo mokymai

čių pacientų ligos ir gydymo vertinimo tyrimo rezultatai“ skaitė 
V. Augustinienė, paskaitą „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komp-
li kacijų prevencija“ skaitė gydytoja O. Jurkauskienė, paskaitą 
„Patikima sveikatos informacija – svarbus pacientų įgalinimo 
veiksnys“ skaitė Lietuvos medicinos bibliotekos atstovė J. Stukie-
nė. Apie akių ligų komplikacijas ir jų prevenciją pasakojo Akių 
klinikos vadovė gydytoja L. Socevičienė. Su pacientų teisėmis 
sveikatos sistemoje supažindino teisininkė R. Navickienė, sava-
rankiško kraujospūdžio matavimo taisykles išaiškino gydytojas 
D. Dereškevičius. Valstybinės Vilniaus teritorinės ligonių kasos 
Kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja A. Dumšienė pateikė 
svarbios informacijos cukrinio diabeto ligoniams. 

Visi seminaro dalyviai buvo vaišinami kava, arbata su diabe-
tiniais sausainiais, dienos pietūs suvalgyti kavinėje „Raspa“. 

Seminaro dalyviai papildė savo žinias, o kai kurie ir pirmą 
kartą dalyvavę sužinojo daug naujovių.

Pagrindinis savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
mokymų „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų 
prevencija“rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Parengta pagal Elektrėnų
diabeto klubo inf.

Gegužės 17 d. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje žmonėms, 
 sergantiems cukriniu diabetu, surengti savarankiško gyvenimo įgūdžių  ugdymo 
mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. 

renginyje dalyvavo net 115 žmonių. Seminarą pradėjo Elekt-
rėnų diabeto klubo pirmininkas A. Sodonis, kuris skaitė pra-

nešimą ,,Diabeto klubo įtaka sergančiųjų gyvenimo gerinimui“ 
ir padėkojo visiems už gausų dalyvavimą. 

Elektrėnų diabeto klubas įsteigtas 1996 m. gegužės 21 d., 
tad klubas švenčia 20-metį. Jį įkūrė ir ketverius metus vadovavo 
V. Butkienė, po jos trejus metus darbą tęsė R. Galiauskienė, net 
13 metų klubui vadovauja dabartinis jos vadovas. 

Klubo 20-mečio proga pasveikinti ir įteikti atminimo dova-
nas bei Elektrėnų savivaldybės mero padėką atvyko mero pa-
vaduotojas A. Vyšniauskas, Socialinės paramos skyriaus vyriau-
sioji specialistė A. Vitkauskienė, Sveikatos apsaugos skyriaus 
vyriausioji specialistė V. Komisarenkienė, Elektrėnų savival-
dybės visuomenės sveikatos biuro direktorė A. Sakalinskienė, 
Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė E. Pa-
beralienė. Padėkos raštą įteikė ir pasveikino Lietuvos diabeto 
asociacijos prezidentė V. Augustinienė kartu su viceprezidente 
O. Jurkauskiene. Visus sveikinimus muzika palydėdavo Elekt-
rėnų neįgaliųjų draugijos ansamblio „Žara“ saviveiklininkai 
(vadovė N. Skuodienė).

Prasidėjus mokymams pirmiausia išdalytos anketos su klau-
simais apie cukrinį diabetą. Tai praktiniai užsiėmimai. Vėliau 
buvo aptarti rezultatai. Paskaitą „II tipo cukriniu diabetu sergan-

me kėgliais. Stovyklos vadovės nuostabios ir labai supratingos, 
visada buvo galima kreiptis pagalbos. Visi dalyviai buvo drau-
giški. Tą savaitę Druskininkuose gyvenome tarsi viena didelė ir 
vieninga šeima. Tikiuosi, kad kitais metais vėl galėsiu pagilinti 
žinias apie cukrinį diabetą.“ 

Cukrinio diabeto mokymai – neatsiejama gydymo dalis. Dia-
betu sergantis asmuo privalo jausti atsakomybę už savo sveikatą, 
kasdien diabetą kontroliuoti, remtis gaunamomis žiniomis, gerinti 
glikemijos kontrolę, laikytis sveikos mitybos principų, tinkamai 
naudotis savikontrolės priemonėmis, saugotis komplikacijų. Viso 
to mokoma diabeto mokymų stovyklose.

Pagrindinis mokymų stovyklų rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Parengta pagal LDA atsiųstą inf.
Individualus mokymas stovykloje Druskininkuose, 
slaugytoja diabetologė J. Uleckienė
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ŽInIoS IŠ KLUbų

Gilinamos cukriniu diabetu 
sergančių žmonių žinios

Šakių rajone iš viso I tipo diabetu serga 36 asmenys, 
II tipo – 1 150. Rajone veikia diabeto klubas „Linelis“, 
vienijantis 130  narių (pirmininkė B. Jančaitienė). 

rajono poliklinikoje veikia kojų priežiūros ir diabeto moky-
mo kabinetai, kuriuose dirba slaugytoja A. Drūlienė. Kojų 

priežiūros kabinetas veikė ir neturėdamas finansavimo iš ligo-
nių kasų, jį išlaikė Šakių ligoninė. Diabeto ligoniams padeda 
rūpestinga ir geranoriška gydytoja endokrinologė D. Bagdonie-
nė, taip pat kiti gydytojai specialistai. 

Pagrindinės sergančiųjų diabetu klubo „Linelis“ veiklos yra 
šios: gilinti cukriniu diabetu sergančių žmonių žinias apie dia-
beto gydymą, kontrolę, komplikacijas, šviesti visuomenę apie 
diabeto keliamą pavojų, vykdomų akcijų metu nustatyti susir-
gusiuosius iki komplikacijų atsiradimo pradžios.

2016-aisiais klubas įgyvendina tris projektus: „Gera cukrinio 
diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“, „Socialinės reabi-
litacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“, „Kartu mes 
stipresni“. Juos finansuoja Šakių rajono savivaldybė.

Klubas palaiko glaudžius ryšius su gydymo įstaigomis, rajo-

no savivaldybe, Socialinės paramos skyriumi, Bendruomenės 
sveikatos taryba, Sveikatos biuru ir kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, rajono laikraščių redakcijomis. 

Į klubą žmonės kreipiasi tada, kai jiems trūksta informaci-
jos, savikontrolės priemonių ar tiesiog nuoširdaus bendravi-
mo. Žmonėms, kurie kreipiasi, stengiamasi padėti – tvarkomi, 
keičiami aparatėliai, dūrikliai, aprūpinama literatūra, išklau-
soma, pasikalbama, dalijamasi patirtimi ir pan. Renginiuose 
žmonės lankosi noriai, aktyviai įsitraukia į veiklą. Klubo na-
riai kartu keliauja po Lietuvą, užsiima menine veikla, vyksta į 
mokymų stovyklas, klausosi paskaitų, dalyvauja seminaruose, 
sporto varžybose.

Diabetu sergantiems žmonėms yra aktualus sanatorinis 
gydymas, ilgas ortopedinės avalynės laukimas, kuris trunka 
apie metus. Ligoniai labai pageidauja didesnio kompensuo-
jamųjų diagnostinių juostelių skaičiaus tinkamai gliukozės 

Mokymų Šakiuose svečiai. Kalba diabeto klubo ,,Linelis” pirmininkė b.Jančaitienė
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Mokymus Šakių rajono cukriniu diabetu sergančiųjų 
klubas „Linelis“ organizavo Zyplių dvare

kiekio kraujyje kontrolei užtikrinti, bet tai visos šalies prob- 
lemos... 

Klubas „Linelis“ įsikūręs Šakiuose, Gimnazijos g. 1 (buvusioje 
bibliotekoje), Šakių rajono kurčiųjų organizacijos patalpose.

Biruta Jančaitienė
Šakių rajono cukriniu diabetu

sergančiųjų klubo „Linelis“ pirmininkė

Vasara – kelionių metas

aplankėme vienintelį Lietuvoje Baltų dievų muziejų, unika-
lų ir šalyje taip pat vienintelį Inkilų muziejų po atviru dan-

gumi, Baltų žolynų muziejų, kurio gėlynas suformuotas pagal 
prieverpstės formą. Šis muziejus sudarytas iš trijų dalių, jose pa-
sodintos sakralinės, buitinės bei kultūrinės augalų veislės. Sakra-
linėje dalyje auga aguona, rugiagėlė, pelynas, dirvinis asiūklis, 
trispalvė našlaitė ir kt., buitinėje dalyje – žemuogė, sidabražolė, 
šilokas, rasakila, kraujažolė ir kt., o kultūrinėje dalyje puikuojasi 
lelijos, bijūnai, jurginai, našlaitės, vilkdalgiai. Pasivaikščiojome 
po Baltų areną. Ugnies aikštėje kiekvienas ekskursijos dalyvis 
sugalvojo po slaptą norą ir atliko jam išsipildyti reikalingą ri tua-
lą. Pasigrožėję Naisių miestelio grožiu, prieš išvykdami namo, 
užsukome ir į Žemaitukų žirgyną. Į Raseinius grįžome geros 
nuotaikos, kupini įspūdžių ir teigiamų emocijų.

Tądien keliautojai aplankė ir Kryžių kalną bei Pranciškonų 
vienuolyną, kur dalyvavo pamaldose.

Inga Karpinienė
Raseinių rajono diabetu sergančiųjų

klubo „Diabetas“ pirmininkė

Birželio 21 d. dieną Raseinių rajono diabetu sergan-
čiųjų klubo „Diabetas“ nariai ir VšĮ Raseinių neįga-
liųjų dienos užimtumo lankytojai vyko į ekskursiją po 
Naisius. Ekskursiją Naisiuose pradėjome Naisių žemės 
istorijos muziejuje. 
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Komplikacijų prevencija
Birželio 7 d. Pakruojyje vyko Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) sava-
rankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai „Gera cukrinio diabeto 
kontrolė – komplikacijų prevencija“. Renginį padėjo organizuoti Pakruo-
jo rajono diabeto klubas „Vita“ (pirmininkė A. Dobilienė). Pagrindinis 
renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų  departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.

Mokymų pradžioje sveikinimo žodį tarė Pakruojo rajono 
savivaldybės meras S. Gegieckas, mero patarėja R. Sau-

sienė, LDA prezidentė V. Augustinienė. Kalbėtojai pabrėžė 
sveikatos išsaugojimo, gebėjimo kontroliuoti ligą ugdymosi 
svarbą. Gražių žodžių sveikintojai nepagailėjo ir Pakruojo ra-
jono diabeto klubo „Vita“ pirmininkei A. Dobilienei.

Apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą sergan-
tiems cukriniu diabetu kalbėjo klubo „Vita“ pirmininkė. Savo 
kalbą ji pradėjo Budos žodžiais: „Palaikyti gerą sveikatą yra 
pareiga, kitaip mes nesugebėsime palaikyti stiprių ir švarių 
minčių“. 

Apžvelgdama rajono situaciją, A. Dobilienė apgailestavo, 
kad dėl kai kurių paslaugų trūkumo ligoniams tenka vykti į 
kitų rajonų sveikatos priežiūros įstaigas. Moteris pasidžiaugė 
produktyviu bendradarbiavimu su Pakruojo rajono savivaldy-
be, už dėmesį klubo veiklai padėkojo merui.

Vėliau renginio dalyviai užpildė žinių apie cukrinį diabetą 
ir sveikatos priežiūros prieinamumo vertinimo anketas, kurių 
rezultatai buvo išanalizuoti mokymų pabaigoje.

Su naujienomis apie cukrinį diabetą supažindino LDA 
prezidentė V. Augustinienė, apie ligos kontrolę mintimis da-
lijosi gydytoja endokrinologė, LDA viceprezidentė O. Jur-
kauskienė. 

Lietuvos medicinos bibliotekos Mokymo išteklių skyriaus 
vedėja J. Stukienė kalbėjo, kaip svarbu gauti patikimą infor-
maciją apie sveikatą, nes tai yra svarbiausias pacientų įgali-
nimo veiksnys.

Su pacientų teisėmis sveikatos sistemoje supažindino svei-
katos teisės ekspertė R. Navickienė, kaip savarankiškai ma-
tuoti kraujospūdį, kalbėjo UAB „Microlife“ atstovas D. Mil-
kevičius, o Šiaulių teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus 
vedėja D. Ozolienė pateikė aktualią informaciją sergantiems 
cukriniu diabetu. 

„Įgyti išminties sveikatos srityje labai svarbu. Dar svar-
biau yra gebėti ta informacija dalintis“, – apie tokių moky-
mų naudą kalbėjo meras S. Gegieckas. Savo ruožtu klubo 
„Vita“ pirmininkė pasidžiaugė, kad gerokai sumažėjo ampu-
tacijų skaičius – ko gero, tai irgi nuolat klubo organizuoja-
mų mokymų rezultatas – žmonės išmoksta geriau pasirūpinti  
savimi.

Renginyje dalyvavo diabeto klubų iš įvairių Lietuvos ra-
jonų nariai. 

Parengta pagal
Pakruojo rajono savivaldybės

Kultūros, paveldosaugos
ir viešųjų ryšių skyriaus inf.

A. Dobilienė, o. Jurkauskienė ir V. Augustinienė kalbasi 
su Pakruojo rajono savivaldybės meru S. Gegiecku

Mokymų Pakruojyje dalyviai
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Išvyka į Naisius
Gegužės 29osios rytą beveik 50 
Plungės sergančiųjų cukriniu dia-
betu klubo narių išvyko į Naisius. 
Ši gyvenvietė žinoma visoje Lietu-
voje: čia filmuojamas televizijos 
serialas, vyksta festivaliai, kurių 
metu nevartojamas alkoholis. 
Atvykus į Naisius visų pirma apima 
jaukumo ir saugumo jausmas, 
stebina nepriekaištinga tvarka.

m. Naisiai buvo Mažąja kultūros sostine. Tai agronomo, versli-
ninko, ūkininko, politiko, mecenato Ramūno Karbauskio nuo-
pelnas. Jis buvo ir mūsų gražios ir įsimintinos kelionės rėmėjas. 
Nuoširdžiai jam už tai dėkojame.

Birželio 7 d. klubo nariai lankėsi Pakruojyje, kur vyko mo-
kymo seminaras „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplika-
cijų prevencija“. Tiek daug puikių lektorių ir gydytojų susirinko 
vienoje vietoje pasidalyti savo žiniomis. Už puikiai suorgani-
zuotą renginį ačiū tariame Pakruojo diabeto klubo pirmininkei 
A. Dobilienei, už galimybę nuvykti – nuolatiniam klubo rėmė-
jui S. Piepaliui. Tačiau labiausiai dėkingi esame Lietuvos dia-
beto asociacijos prezidentei V. Augustinienei, kurios dėka šie 
seminarai vyksta ir sergantieji diabetu turi progą mokytis bei 
tobulinti savarankiško gyvenimo įgūdžius. 

Jurgita Neverdauskaitė-Gintauskienė
Plungės diabeto klubo narė

kelionė po šį miestelį prasidėjo aplankant Naisių žemės isto-
rijos muziejų, kuris įsikūręs moderniai įrengtuose bendruo-

menės kultūros namuose. Nemažą įspūdį paliko ir muziejai po 
atviru dangumi: Baltų dievų skulptūrų, Inkilų bei Baltų žolynų. 
Pastarasis suformuotas prieverpstės formos žemės plote. Kiek-
vienoje iš trijų prieverpstės dalių pasodintos skirtingos augalų 
rūšys, daugiausiai – vaistažolės. Po visą kaimą išsibarstęs Inkilų 
muziejus. Ko gero, inkilų čia gerokai daugiau nei šimtas. Naisių 
peizažą išskirtiniu daro kaimo laukų viduryje iškilusi Baltų are-
na. Jos matmenys atitinka Romos Koliziejų. Nuo Baltų arenos 
atsiveria nuostabūs Naisių apylinkių vaizdai.Netoli Literatūros 
muziejaus įkurtas žemaitukų žirgynas-veislynas. Šie tvirti žirgai, 
savo vertę įrodę XIII–XIV a. kovose su kryžiuočiais, išnyko per 
XX a. pasaulinius karus. Bandoma šią veislę atkurti. 

Neliko abejonės, jog nors šis kaimas ir nedidelis, tačiau 
ypatingas. Čia tiek daug galima pamatyti ir pasijausti gamtos 
dalimi. Atrodo, kad čia gyvena vien tik laimingi žmonės. 2015 
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Iden ti fi ka vi mo apy ran kė
pa skelbti ra jo no grei to sios me di ci nos pa gal bos, po li ci jos 
dar buo to jams ir vi sai ben d ruo me nei.

Lietuvos diabeto asociacija

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

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

UAb „ALPERA“
Titnago g. 10, LT-02300 Vilnius 

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

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

Taiuždaragrupė,kuriojevisi–jauniirširdyjejauni–galėsbendrautitarpusavyje,dalytis
mintimis,patarimais,palaikytivienaskitąirrastinaudingosinformacijosapiecukrinio

diabetoligą.Tikbūdamikartuesamestiprūs!Vienykimėsirbendraukime!

Lietuvosdiabetoasociacijosvaldybosnarė
Jurgita Neverdauskaitė-Gintauskienė

Tel.867170523

KviečiuvisųLietuvosdiabetoklubųjaunimą 
jungtisprienaujaisusikūrusiosgrupėssocialiniametinkle„Facebook“:

Diabetas jauniems –  
ne kliūtis gyventi ir veikti!  

Bendraukime!
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•  •  •
Vaikus nuo sunkių ligų  

padeda apsaugoti nemokami 
skiepai 

Lietuvoje pastaruoju metu daugėja atvejų, kai tėvams nepa-
skiepijus vaikų, šie sunkiai suserga. Nepaisant to, visuome-

nėje kyla ginčų dėl nuo sausio 1-osios įsigaliojusio draudimo 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms priimti neskiepytus vaikus. 
Valstybinė ligonių kasa (VLK) ragina laiku paskiepyti vaikus 
nuo užkrečiamųjų ligų ir primena, kad mūsų šalyje vaikai nuo 
gimimo skiepijami pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalen-
dorių nemokamai. 

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skiepus yra paskelbusi 
vienu svarbiausių žmonijos išradimų ir iki šiol kovai su užkre-
čiamosiomis ligomis efektyvesnių profilaktikos priemonių nei 
vakcinos nesukurta. Atsižvelgiant į PSO rekomendacijas bei 
į ES šalių patirtį, yra parengtas vaikų profilaktinių skiepijimų 
kalendorius. Laikantis jame nustatytų terminų vaikai Lietuvos 
gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių 
kasomis, yra nemokamai skiepijami VLK perkamomis vakcino-
mis nuo šių užkrečiamųjų ligų: tuberkuliozės, hepatito B, kok-
liušo, difterijos, stabligės, poliomielito, B tipo Haemophilusinf
luenza infekcijos, tymų, epideminio parotito, raudonukės, o 
vaikai iki 2 m. amžiaus ir priklausantys rizikos grupėms – nuo 
pneumokokinės infekcijos. 

Be to, šiemet planuojama pradėti skiepyti 11 m. mergaites 
žmogaus papilomos viruso vakcina. Šis virusas žinomas kaip 
gimdos kaklelio vėžio sukėlėjas, o tai antrasis iš dažniausiai 
pasitaikančių vėžinių moterų susirgimų. 

Žmogaus papilomos viruso infekcija – tai virusinė, dažniau-
siai lėtinė liga, kai virusas gyvuoja organizme nesukeldamas 
jokių simptomų, bet ilgainiui, veikiant įvairiems rizikos veiks-
niams, gali pažeisti odą, viršutinius kvėpavimo takus, lytinių 
organų sistemos gleivinę. Taip pat galimi ikivėžiniai ar vėžiniai 

Paciento teisė – pasirinkti 
reabilitacinio gydymo įstaigą 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) primena, kad pacientai, kuriems skiriamas nemoka-

mas medicininės reabilitacijos ir sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas, gali pasirinkti reabilitacinio gydymo įstaigą. Tam 
skirta ir speciali VLK interneto svetainės skyriuje „Medicininė 
reabilitacija“ esanti informacinė sistema, kuria gali naudotis ir 
pacientai, ir gydytojai. 

„Šioje informacinėje sistemoje pateikiami gydymo įstaigų, 
kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis 
dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) 
gydymo paslaugų teikimo ir apmokėjimo, sąrašai, jų adresai, 
telefonai, teikiamos paslaugos. Gydymo įstaigos informacinėje 
sistemoje pateikia duomenis apie esamą laisvų vietų skaičių (ši 
informacija turi būti atnaujinama kiekvieną darbo dieną), o šiais 
duomenimis gali naudotis tiek pacientai, tiek gydytojai, kurie ski-
ria reabilitaciją“, – teigia VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės 
skyriaus vyriausioji specialistė R. Savičiūtė. 

Pasak jos, informacine sistema naudotis yra paprasta ir patogu, 
pavyzdžiui, paieškos langelyje galima įrašyti ieškomą ligų grupės 
ar gydymo rūšies pavadinimą, tuomet sistema pateiks trumpesnį 
sąrašą, kuriame bus tik ieškomas paslaugas teikiančios gydymo 
įstaigos bei nurodytas laisvų vietų skaičius. 

Pacientui svarbu žinoti, kad jis turi teisę pasirinkti jam tin-
kančią reabilitacijos įstaigą bei sužinoti, kiek joje yra laisvų vie-
tų. Gydytojo pareiga – paaiškinti pacientui apie jam reikalingas 
rea bi litacinio gydymo paslaugas bei galimybes pasirinkti gydy-
mo įstaigą, kurioje šios paslaugos bus teikiamos.

VLK primena, kad nemokamas reabilitacinis gydymas ap-
draustiesiems gali būti skiriamas po ūmių ligų, operacijų, taip 
pat sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms paūmėjus, po traumų ir 
kitais atvejais. Reabilitacija skiriama ne tada, kai pacientas pagei-
dauja, o tada, kai ji reikalinga ir tik gydytojui atsakingai įvertinus 
paciento diagnozę, sveikatos būklę. Šį gydymą skiria gydantysis 
gydytojas pagal fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo reko-
mendacijas. Gydytojas taip pat sprendžia, ar reikalinga reabilita-
cija stacionare ar ambulatoriškai, kokia galima jos trukmė.

Gydytojui paskyrus reabilitacinį ar sanatorinį gydymą, pa-
cientui rūpintis jokiomis pažymomis nereikia. Visi formalumai 
tarp gydymo įstaigos ir ligonių kasų yra suderinami elektroniniu 
būdu, o būtini dokumentai persiunčiami į paciento pasirinktą 
reabilitacijos įstaigą. 

Informacija apie reabilitacijos paslaugas teikiančias gydymo 
įstaigas skelbiama VLK interneto svetainės www.vlk.lt skyriuje 
„Medicininė reabilitacija“. 

VALSTybInė LIGonIų KASA  
PRIE SVEIKAToS APSAUGoS MInISTERIJoS.  

PRAnEŠIMAI ŽInIASKLAIDAI

Kontaktai žiniasklaidai 
Irena Džiužaitė

Valstybinės ligonių kasos  
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Tel. (8 5) 237 0717  

El. paštas irena.dziuzaite@vlk.lt
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audinių pažeidimai. Viena iš priemonių, galinti padėti apsi-
saugoti nuo šių susirgimų, yra vakcina. 

Taigi galimybių nemokamai pasirūpinti vaiko sveikata 
Lietuvoje yra tikrai daug. Tėveliams tereikia jomis pasido-
mėti ir nenumoti ranka į skiepus, nes jie gali užkirsti kelią 
sunkioms užkrečiamoms ligoms ir išsaugoti mažylio sveika-
tą. „Tėvams, abejojantiems dėl skiepų reikalingumo, svarbu 
žinoti, kad skiepų nauda įrodyta moksliniais tyrimais. Nepa-
skiepijus vaiko nuo užkrečiamųjų ligų laiku ir jam sunkiai 
susirgus, liga gali būti ne tik nepagydoma, bet ir kelti pavojų 
kitiems. O norint geriau suprasti skiepų naudą verta pasitarti 
su gydančiu gydytoju“, – sakė VLK Sveikatos priežiūros įs-
taigų aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė A. Dmitri- 
jevaitė. 

Tėvus, nerimaujančius dėl vakcinų saugumo, VLK spe-
cialistai nori nuraminti: „VLK perka, o Užkrečiamųjų ligų 
ir AIDS centras paskirsto Lietuvos gydymo įstaigoms tik tas 
vakcinas, kurios atitinka aukštus kokybės reikalavimus, ke-
liamus vakcinoms ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Jas lei-
džiama naudoti tik įvertinus saugumą ir efektyvumą“, – pa-
tikino VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus 
vedėja L. Reinartienė. 

Vaikų skiepijimui skirtas vakcinas VLK perka kasmet, 
už jas sumokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) lėšomis. Suprantant vaikų skiepų svarbą ir siekiant 
užtikrinti gerą augančios kartos sveikatą, kasmet skiriama vis 
daugiau PSDF biudžeto lėšų imunoprofilaktikos programai. 
Štai 2014 m. šiai sričiai buvo skirta 4,7 mln. eurų, pernai – 
6,4 mln. eurų, o šiemet numatoma skirti dar daugiau – 8,7 mln.  
eurų. 

VLK primena, kad prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvai 
ar teisėti globėjai turi būti informuoti apie vakcinų skyrimo 
tvarką, o dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti tėvai 
turi pasirašyti vaiko sveikatos raidos istorijoje. Neskiepijama 
tik labai retais atvejais, pavyzdžiui, dėl sunkių ligų ar nusil-
pusios imuninės sistemos. Tačiau apie tai tėvus ar globėjus 
turi informuoti gydytojas. 

Kontaktai žiniasklaidai 
Virga Mačėnaitė  

Valstybinės ligonių kasos  
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė  
Tel. (8 5) 248 7627, mob. tel. 8 687 41445

El. paštas virga.macenaite@vlk.lt

Šeimos gydytojas padės  
išvengti sunkių ligų

branginantiems gerą savijautą ligonių kasos primena, kad į 
šeimos gydytoją reikia kreiptis ne tik susirgus, bet ir svei-

katą tikrintis prevenciškai, naudojantis Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis finansuojamomis 
patikros programomis.

„Šeimos gydytojas konsultacijos metu privalo informuo-
ti apie apdraustiesiems nemokamas prevencines programas, 
kurios priklauso pacientui pagal jo amžiaus grupę, ir pasiūlyti 
atlikti reikiamus tyrimus“, – pabrėžia Šiaulių teritorinės ligonių 
kasos direktorius R. Mažeika.

Šiuo metu šeimos gydytojai gali pasiūlyti gyventojams nau-
dotis širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa bei ke-
turiomis apsaugos nuo vėžio programomis – gimdos kaklelio, 
krūties, prostatos ir storosios žarnos. Vaikams skirta krūminių 
dantų dengimo silantais programa.  

Šeimos gydytojas kartą per metus vyrams nuo 40 iki 55 
metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų privalo pasiūlyti širdies 
ir kraujagyslių ligų prevencijos programos priemones. Pa-
cien tams nemokamai atliekama elektrokardiograma, gliuko-
zės, cholesterolio ir kiti reikalingi tyrimai. Šeimos gydytojas 
įvertina, ar pacientui yra pavojus susirgti širdies kraujagys-
lių ligomis, ar ne. Nustačius cukrinį diabetą arba metaboli-
nį sindromą, pacientas siunčiamas į specializuotą širdies ir 
kraujagyslių ligų prevencijos padalinį (KPP) atlikti išsamesnių  
tyrimų.

Vėžys išlieka viena dažniausių ligų ne tik Lietuvoje, bet ir 
visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) eks-
pertų duomenimis, įgyvendinant prevencines programas, ga-
lima sumažinti sergamumą onkologinėmis ligomis 30–70 %, 
o mirtingumą nuo jų – apie 30 %, todėl, siekiant laiku užkirsti 
vėžiui kelią, šeimos gydytojui tenka ypač svarbus vaidmuo.

Šeimos gydytojas kartą per trejus metus privalo pasiūlyti 
25–59 metų moterims atlikti onkocitologinį gimdos kaklelio 
tyrimą, skirtą gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijai. 
O kartą per dvejus metus 50–69 metų moteris pakviesti atlikti 
mamografinį tyrimą dėl krūties vėžio. Storosios žarnos vėžio 
ankstyvoji diagnostika kartą per dvejus metus turi būti pasiū-
loma pacientams nuo 50 iki 75 metų – atliekamas slapto krau-
javimo išmatose nustatymo testas, o esant teigiamam rezulta-
tui – kolonoskopija.

Vyrams nuo 50 iki 75 metų ar nuo 45 metų, jeigu tėvai ar 
broliai sirgo prostatos vėžiu, šeimos gydytojas rekomenduoja 
kartą per dvejus metus atlikti kraujo tyrimą, parodantį prostatos 
specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenimis, gyventojų 
dalyvavimas nemokamose ligų prevencijos programose auga: 
2015 m. prevencijos nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei vėžio 
programomis pasinaudojo beveik 122 tūkst. Šiaulių ir Telšių 
apskričių gyventojų, o 2014 m. – arti 118 tūkst.

Į šeimos gydytoją turėtų suskubti kreiptis ir sveikata pasi-
rūpinti pirmiausia tie žmonės, kurie jaučia nuovargį, galvos 
skausmą, svaigimą, troškulį, skausmą širdies plote, ypač fizinio 
krūvio metu, jeigu tinsta kojos, vargina pilvo pūtimas, skaus-
mai. Šeimos gydytojas skiria papildomų tyrimų, o juos atlikęs 
ir įvertinęs apžiūros duomenis, išklauso paciento nusiskundi-
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mus ir radęs pakitimų, visada ieško jų priežasčių, skiria specia-
listų konsultacijas.

„Reguliarūs tyrimai ir ankstyva diagnostika gali užkirsti kelią 
daugumai ligų, todėl pajautus nerimą keliančius simptomus reikia 
kreiptis į šeimos gydytoją, kuris minėtas paslaugas suteiks nemo-
kamai“, – tvirtina Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktorius.

Siekdamos atkreipti dėmesį į šeimos gydytojo institucijos 
svarbą, ligonių kasos šiuo metu vykdo socialinę akciją „Sveika 
šeima“ ir ragina gyventojus aktyviau naudotis iš PSDF biudžeto 
apmokamomis prevencinėmis programomis, rūpintis sveikatos 
profilaktika, šeimos sveikata.

Šiaulių TLK inf.

•  •  •
Vaikai ir šeimos gydytojas:  

kada kreiptis būtina?

Šeimos gydytojas yra laikomas vienu svarbiausių tiek vaikų, 
tiek suaugusiųjų medikų.  Dažnai tėveliai, besirūpindami 

savo atžalos sveikata, į šeimos gydytoją kreipiasi tik tada, kai 
jų vaikui pasireiškia akivaizdūs ligos simptomai. Ligonių kasos 
siekia stiprinti  pasitikėjimą šeimos gydytoju ir primena, kad į šį 
mediką rekomenduojama kreiptis ne tik vaikui  susirgus, bet ir 
dėl itin svarbių profilaktinių sveikatos patikrinimų.

Profilaktinis vaikų sveikatos tikrinimas
Šeimos gydytojo kompetencijai priskiriama ne tik diagnozuoti 

ir gydyti vaikų ligas, bet ir daugelis kitų paslaugų, teikiamų ma-
žiesiems. Vienos svarbiausių – vaikų profilaktiniai sveikatos tikri-
nimai, kurie padeda išaiškinti ir koreguoti sveikatos rizikos veiks-
nius, nustatyti vaiko sveikatos būklę, jos atitiktį normatyvams.  

„Tėveliai neturėtų pamiršti pasirūpinti vaikų sveikatos pro-
filaktika ir taip užkirsti kelią rimtesniems susirgimams. Juk kuo 
anksčiau yra diagnozuojama liga, tuo lengviau ją gydyti“, – pro-
filaktinių vaikų sveikatos tikrinimų svarbą pabrėžė Vilniaus TLK 
direktoriaus pavaduotoja D. Šimelienė. 

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai turi būti atliekami nuo pat 
vaiko gimimo iki jo pilnametystės ne rečiau kaip kartą per me-
tus. Šiems tikrinimams yra priskiriama odos, matomų gleivinių, 
burnos apžiūra, periferinių limfmazgių apčiuopa, arterinio krau-
jospūdžio matavimas, regėjimo aštrumo nustatymas, klausos 
tikrinimas, bendras kraujo ir šlapimo tyrimas, gliukozės kiekio 
kraujyje ištyrimas, svorio, ūgio matavimas ir kiti tyrimai.

Vaiko sveikatos pažymėjimas
Kiekvienais metais ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaiko 

tėvai privalo pasirūpinti savo atžalos sveikatos patikra. Ugdymo 
įstaigai privaloma pateikti ne anksčiau kaip prieš metus išduotą 
vaiko sveikatos pažymėjimą.

Sveikatos patikros metu šeimos ar vaikų ligų gydytojas įverti-
na vaiko fizinę būklę ir jo galimybes dalyvauti mokyklos ugdymo 
veikloje. Įvertina vaiko ūgį, svorį, kraujospūdį, regą, kraujotakos, 
kvėpavimo, nervų, virškinimo, skeleto bei raumenų ir kitų sis-
temų funkcionavimą. Taip pat nustato ir fizinio ugdymo grupę. 
Jeigu vaikas dėl sveikatos būklės atleidžiamas nuo kūno kultū-
ros pamokų, gydytojas nurodo kuriam laikui. Vertinimų duome-

nys ir rekomendacijos įrašomi išduodamame specialios formos 
pažymėjime. Jame taip pat pateikiama informacija apie skubią 
pagalbą vaikui, sergančiam alergija, lėtinėmis ar kitomis ligomis, 
nurodant pirmosios medicinos pagalbos priemones.

Sveikatos tikrinimams taip pat priskiriama profilaktinė vaikų 
dantų ir burnos higienos būklės apžiūra. Atlikdamas kasmetinį svei-
katos patikrinimą, odontologas įvertina vaiko dantų ir žandikaulių 
būklę, informuoja apie dantų ėduonies profilaktikos priemones. 
Vaikams nuo 6 iki 14 metų ir jų tėveliams primena apie krūminių 
dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą, kurioje da-
lyvaujantiems vaikams paslaugos teikiamos nemokamai.

Profilaktiniai skiepijimai
Pavojingų ligų prevencijai užtikrinti Lietuvoje vykdoma vaikų 

imunoprofilaktika, kurią skiria šeimos gydytojas. Jis vadovaujasi 
patvirtintu profilaktinių skiepijimų kalendoriumi, kuriame pagal 
skirtingas vaikų amžiaus grupes numatytos reikalingos vakcinos. 
7 metų vaikams šeimos gydytojas skiria atlikti ir tuberkulino mė-
ginį (Mantu).  

Vilniaus TLK primena, kad profilaktiniai vaikų sveikatos pa-
tikrinimai, imunoprofilaktika ir kitos gydymo paslaugos vaikams 
yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis ir tėveliams už šias paslaugas papildomai mo-
kėti nereikia.   

Vilniaus teritorinės ligonių kasos inf.

•  •  •
Apdraustiesiems privalomuoju 
sveikatos draudimu antrąkart 

mokėti už gydymą nereikia 

Vis dar pasitaiko atvejų, kai pacientų gydymo įstaigose pa-
prašoma susimokėti už specialistų konsultacijas ar gydytojų 

paskirtus tyrimus. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) primena, kad Lietuvoje, kaip ir dau-
gumoje Europos šalių, visiems apdraustiesiems privalomuoju 
sveikatos draudimu (PSD) už gydymą antrąkart mokėti nerei-
kia, nes gydymo įstaigoms sumoka ligonių kasos Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. 

Kas laikomi apdraustaisiais?
PSDF lėšomis apmokama medicinos pagalba teikiama tik 

apdraustiems PSD žmonėms, t. y. tiems, kurie patys moka arba 
už juos yra mokamos PSD įmokos. Nedirbantis ir pajamų ne-
gaunantis žmogus taip pat privalo mokėti nustatyto dydžio PSD 
įmokas. Šios įmokos „Sodrai“ turi būti pervedamos iki einamojo 
mėnesio paskutinės dienos.

Vaikus, senjorus, bedarbius (asmenis, užsiregistravusius Dar-
bo biržoje ir įgijusius bedarbio statusą) bei kitus valstybės lėšomis 
draudžiamųjų grupėms priskiriamus asmenis PSD draudžia valsty-
bė, t. y. už juos taip pat sumokamos nustatyto dydžio įmokos.

Kaip sužinoti, už ką mokėti nereikia?
Kiekvienoje gydymo įstaigoje, sudariusioje sutartį su ligo-

nių kasomis, pacientams turi būti suteikta išsami informacija, 
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kokios paslaugos apmokamos PSDF lėšomis, o apdraustie-
siems nemokama paslauga turi būti pasiūlyta pirmiausiai. Iš-
samus teikiamų paslaugų sąrašas, paslaugų teikimo tvarka ir 
sąlygos turi būti skelbiamos visiems gerai matomoje vietoje. 
Jeigu pacientas neranda šio sąrašo, jis turėtų kreiptis į gydymo 
įstaigos darbuotojus.

Kokios sveikatos priežiūros paslaugos nemokamos?
Prireikus, visiems žmonėms nemokamai teikiama skubi me-

dicinos pagalba. 
Apdraustiesiems mokėti nereikia tose gydymo įstaigose, su 

kuriomis ligonių kasos sudaro sutartis dėl paslaugų teikimo ir 
apmokėjimo. Tad prisirašiusiems prie pirminės sveikatos prie-
žiūros įstaigos pacientams nereikia mokėti už šeimos gydytojo 
paslaugas, už kurias joms sumoka ligonių kasos. Kai prireikia 
gydytojo specialisto konsultacijos, turintiems šeimos gydytojo 
ar kitos srities specialisto siuntimą, paslaugos yra teikiamos ne-
mokamai, o apdraustieji turi teisę pasirinkti gydymo įstaigą ir 
gydytoją specialistą. 

Apdraustiems PSD suaugusiems nereikia mokėti už gydyto-
jo odontologo paslaugas, tačiau reikia mokėti už dantų tvarky-
mui panaudotas odontologines medžiagas ir vienkartines prie-
mones. Vaikams ir senjorams kompensuojamos dantų proteza-
vimo išlaidos.

Turintiems gydytojo siuntimą PSDF lėšomis apmoka-
mos stacionarinės paslaugos, reabilitacija. Taip pat nustaty-
to amžiaus gyventojai gali pasitikrinti sveikatą pagal gimdos 
kaklelio, krūties, storosios žarnos, prostatos vėžio, širdies ir 
kraujagyslių ligų prevencines programas, o vaikai nuo 6 iki 
14 metų gali dalyvauti dantų silantavimo prevencinėje prog- 
ramoje.

Apdraustieji pagal kompensuojamųjų vaistų receptą gali 
įsigyti gydytojo jiems paskirtų kompensuojamųjų vaistų ir me-
dicinos pagalbos priemonių, kurių visa kaina arba didžioji jos 
dalis kompensuojama PSDF lėšomis. Paciento teisė – vaistinė-
je racionaliai pasirinkti išrašytą vaistą ir primokėti mažiau – pa-
sirinkus vaistą su ta pačia veikliąja medžiaga, bet su mažesne 
paciento priemoka.

Kas nutinka neapsidraudus?
Jei gyventojas nėra apdraustas PSD, prireikus medicinos pa-

galbos, jam gali tekti susimokėti. Tokiu atveju tektų mokėti už 
visas paslaugas, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą. Neapdraus-
tajam itin brangiai kainuotų daugelis chirurginių operacijų, taip 
pat onkologinių ar lėtinių ligų gydymas.

Kaip pasitikrinti savo draustumą?
Gyventojai, suabejoję, ar yra drausti PSD, gali pasitikrinti VLK 

interneto svetainės skyrelyje „Ar esate draustas“ arba prisijun-
gę prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo 
„Elektroniniai valdžios vartai“. Prisijungti prie šio portalo galima 
naudojantis internetine bankininkyste, el. parašo arba mobilio-
jo el. parašo sistema. Draudžiamųjų PSD duomenų peržiūroje 
galima sužinoti, kokie PSD statusą patvirtinantys dokumentai 
buvo išduoti, kokiai draudžiamųjų grupei gyventojas priklauso, 
ar PSD nebuvo nutrūkęs, be viso to, galima parsisiųsti išsamų 
PSD istorijos išrašą.

Ką daryti sužinojus, kad yra nedraustas?
Pirmiausiai reikia kreiptis į „Sodrą“ ir sužinoti, kokias įmo-

kas nuo 2016 m. pradžios reikia mokėti ir ar nuo metų pradžios 
neturite PSD įmokų įsiskolinimo. 

•  •  •
Vaikams skirta reabilitacija – 

ne poilsis 

prasidėjus vasarai, vis daugiau žmonių domisi galimybėmis 
sanatorijose gauti reabilitacijos paslaugas vaikams. Kaip ir 

kiekvienais metais, šių paslaugų poreikis ypač padidėja šiltuo-
ju metų laiku. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) primena, kad reabilitacija yra gydymo tę-
sinys po ūmių ligų, taip pat sergantiems lėtinėmis ligomis ar 
joms paūmėjus, po traumų ir kitais atvejais. Dėl šio gydymo 
skyrimo reikia kreiptis ne tuomet, kai tėvai planuoja atostogas, 
o tada, kai jo iš tiesų reikia ir ją skiria gydytojas. 

Kada skiriama medicininė reabilitacija?
Medicininės reabilitacijos paslaugos gali būti teikiamos sana-

torijoje, ligoninėje arba poliklinikoje. Šios paslaugos skiriamos 
tiems vaikams, kurie turi judamojo-atramos aparato pažeidimų 
(po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), taip pat vaikams, ser-
gantiems nervų, kvėpavimo, kraujotakos ar virškinimo sistemų 
bei kitomis ligomis. Įvertinęs mažojo paciento sveikatos būklę, 
medicininę reabilitaciją vaikams skiria fizinės medicinos ir rea-
bilitacijos gydytojas. Kokia reabilitacijos rūšis ir gydymo trukmė 
bus pasirinkta, priklauso nuo mažajam pacientui nustatytos diag-
nozės, ligos sudėtingumo, vaiko būklės sunkumo ir biosocialinių 
funkcijų sutrikimo lygio. 

Jei vaikui yra mažiau nei 8 metai, kartu su juo į stacionarinės 
reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą gali vykti ir jį slaugantis 
šeimos narys. Jei vaikui daugiau nei 8 metai, slaugantis asmuo 
kartu su juo vykti gali tik tuo atveju, jei vaikas yra neįgalus arba 
taip nusprendžia gydytojų konsultacinė komisija. Šiais atvejais 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis 
apmokamos ne tik vaiko reabilitacijos paslaugos, bet ir jį slaugan-
čio asmens nakvynė bei maitinimas. Kitais atvejais vaiką lydintis 
žmogus už apgyvendinimą ir maitinimą turi susimokėti pats. 

„Praėjusiais metais daugiausiai stacionarinių medicininės rea-
bilitacijos paslaugų vaikams suteikta gegužės–rugpjūčio mėnesiais. 
Atsižvelgiant į tai, galima būtų išskirti vyraujančią tendenciją, jog 
dauguma žmonių dėl vaikų stacionarinės reabilitacijos kreipiasi 
vasaros atostogų metu, todėl kai kuriose sanatorijose nebelieka 
vietų ir susidaro eilės. Reikėtų nepamiršti, kad labai svarbu į me-
dikus kreiptis tada, kai gydymo iš tiesų reikia, o ne tada, kai tam 
yra tiesiog patogus metas“, – sako VLK Paslaugų ekspertizės ir 
kontrolės skyriaus vyr. specialistė A. Matuliauskienė. 

Pasak jos, suteikus tinkamą pagalbą, vaikus galima būtų apsau-
goti nuo ligos komplikacijų, sanatorijose neužimant vietos tiems 
mažiesiems, kuriems iš tiesų reikia pagalbos vasaros metu. 

Kaip sužinoti, ar yra laisvų vietų?
VLK interneto svetainės skyreliuose „Apie eiles“ bei „Medi-

cininė reabilitacija“ galima pasitikrinti, kurios gydymo įstaigos 
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teikia vaikui reikiamą pagalbą, taip pat galima sužinoti, ar tuo 
metu pageidaujamoje įstaigoje yra laisvų vietų. 

Šiuo metu medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antire-
cidyvinio) gydymo paslaugas vaikams Lietuvoje teikia 66 gy-
dymo įstaigos. 

Šiais metais medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo 
išlaidoms kompensuoti iš PSDF biudžeto iš viso numatyta dau-
giau nei 44 mln. eurų, iki 20 proc. šių lėšų yra planuojama pa-
naudoti vaikams teikiamoms paslaugoms apmokėti. 

•  •  •
VLK pataria: ką daryti, kad 

endoprotezavimo netektų laukti 
kelis metus 

pacientai, kenčiantys skausmus dėl sąnarių pažeidimų, ku-
riems reikalingos sąnarių keitimo operacijos, gali rinktis 

gydymo įstaigą, kurioje jie būtų įrašyti į eilę. Svarbu žinoti, kad 
vienose gydymo įstaigose sąnario endoprotezas paskiriamas per 
1 mėnesį, o kitose gali tekti laukti ilgiau nei metus. Valstybinė 
ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ragina 
žmones nekentėti skausmų ir kreiptis į tą gydymo įstaigą, ku-
rioje dirbtinis sąnarys būtų paskirtas greičiausiai. 

Kur kreiptis dėl operacijos?
Lietuvoje Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšo-

mis kompensuojami klubo, kelio, peties, čiurnos bei alkūnės en-
doprotezai. Gydymo įstaigų, kuriose atliekamos sąnarių keitimo 
operacijos, sąrašai skelbiami VLK interneto svetainės skyrelyje 
„Sąnarių endoprotezavimas“. Čia taip pat galima rasti informa-
cijos, kiek kurioje gydymo įstaigoje tektų laukti sąnario pasky-
rimo, ir pasirinkti norimą gydymo įstaigą. Visada verta įvertinti, 
kiek pacientui tektų laukti eilėje ir rinktis tą gydymo įstaigą, ku-
rioje eilė trumpesnė. 

„Pajutus skausmus dėl pažeisto sąnario, pirmiausia reikia 
kreiptis į šeimos gydytoją, kuris įvertins paciento būklę ir, jei 
reikia, nusiųs jį specialisto – gydytojo ortopedo traumatologo – 
konsultacijai. Žmogus turi teisę pasirinkti, kurioje įstaigoje nori 
konsultuotis su specialistu, nustatysiančiu tikslią būklę ir informuo-
siančiu apie sąnario endoprotezavimo operacijos būtinumą. Na, 
o apsisprendus dėl endoprotezavimo operacijos, pacientas turi 
teisę pasirinkti ir gydymo įstaigą, kurioje bus atliekama operaci-
ja. Tuomet gydytojas kartu su pacientu pildo prašymą dėl PSDF 
lėšomis apmokamo sąnario endoprotezo skyrimo, o pacientas 
įrašomas į eilę“, – pataria VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprū-
pinimo skyriaus vyr. specialistė R. Petrėtienė. 

Kaip pasirinkti arba pakeisti gydymo įstaigą?
Su gydytojo pagalba užregistravus prašymą dėl endoprotezo 

skyrimo, prašymui suteikiamas numeris, kurį žinodamas pacien-
tas bet kada gali pasitikrinti savo vietą eilėje. Tai padaryti galima 
VLK svetainės skyrelyje „Sąnarių endoprotezavimas“, naudojantis 
sistema „Pasitikrinkite savo vietą sąnarių endoprotezų eilėje“.

VLK interneto svetainėje taip pat kas mėnesį atnaujinama in-
formacija apie eiles visose gydymo įstaigose. Todėl, jei pacien-
tas pasirinko gydymo įstaigą, kur sąnario paskyrimo reikia laukti 

ilgai, ir vėliau nusprendžia, kad verta rinktis kitą, kur eilė trum-
pesnė, jis gali bet kada pakeisti gydymo įstaigą. Tuomet reikia 
VLK pateikti laisvos formos prašymą dėl gydymo įstaigos keitimo. 
Svarbu žinoti, kad pakeisti gydymo įstaigą galima tik iki endo-
protezo skyrimo. VLK paskyrus endoprotezą, operacija turi būti 
atliekama toje pačioje gydymo įstaigoje, o skirtas endoprotezas 
į kitą gydymo įstaigą nepervežamas.

Laukimo eilėse gydymo įstaigose gali būti nuo 1 iki 2000 en-
doprotezo laukiančių žmonių, todėl labai svarbu pasidomėti, kur 
eilės yra mažiausios. „Pavyzdžiui, didžiausios eilės kelio sąnario 
endoprotezui gauti šiuo metu yra susidariusios Res pub li ki nėje 
Vilniaus universitetinėje ligoninėje bei Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninėje Kauno klinikose. Endoprotezo skyrimo čia 
tektų laukti ilgiau nei metus, o kitose gydymo įstaigose endopro-
tezas gali būti skirtas kur kas greičiau“, – teigia R. Petrėtienė. 

Šiuo metu laukiančių kelio sąnario endoprotezavimo lau-
kimo trukmė ne ilgesnė nei 1 mėnuo Utenos, Mažeikių, Mari-
jampolės, Jonavos, Respublikinėje Panevėžio ligoninėse. Klubo 
sąnario endoprotezavimo eilės nėra Jonavos, Biržų, Mažeikių, 
Regioninėje Telšių, Raseinių, Respublikinėje Šiaulių, Respubli-
kinėje Klaipėdos, Alytaus apskrities S. Kudirkos, Marijampolės, 
Ukmergės ligoninėse. Kitose gydymo įstaigose šių endoprotezų 
gali tekti laukti nuo 1 mėnesio iki 1,5 metų. Kitų sąnarių endo-
protezai (čiurnos, peties, alkūnės) skirstomi kiekvieną metų ket-
virtį, todėl jų paskyrimo reikia laukti 3–6 mėnesius. 

Pasak R. Petrėtienės, Lietuvoje kasmet atliekama vis daugiau 
sąnarių endoprotezavimo operacijų – per praėjusius metus jų at-
likta beveik 8 tūkstančiai.

Ligonių kasos kompensuoja savo 
lėšomis įsigytą endoprotezą

Pacientas, gavęs pranešimą dėl įtraukimo į eilę endoprote-
zui gauti, tačiau dėl kokių nors aplinkybių nusprendęs nelaukti 
eilėje arba norintis įsigyti kitokį nei PSDF lėšomis apmokamas 
endoprotezas, gali sumokėti už pasirinktą endoprotezą pats, o 
atėjus jo eilei – gauti kompensaciją. Už savo lėšas įsigijus endo-
protezą būtina ne vėliau kaip per 90 dienų po operacijos VLK 
pateikti prašymą ir kitus dokumentus kompensacijai gauti. Taip 
pat reikia žinoti, kad kompensuojama tik tokia pasirinkto endo-
protezo kainos dalis, kiek kainuoja analogiškas PSDF lėšomis 
kompensuojamas dirbtinis sąnarys. 

Kompensacijos už savo lėšomis įsigytus sąnarių endoprote-
zus skiriamos eilės tvarka pagal pacientų prašymų registravimo 
VLK datą. Šiuo metu VLK kompensuoja 446,86 euro už klubo 
sąnario endoprotezą, 878,35 euro už kelio sąnario endoprote-
zą, 1931,04 euro už peties sąnario endoprotezą, 2047,50 euro 
už alkūnės sąnario endoprotezą, 1815,45 euro už čiurnos są-
nario endoprotezą. 

Kviečiame apsilankyti VLK profilyje socialinio 
 tinklo svetainėje „Facebook“:  
www.facebook.com/vlk.lt. 

Visi gyventojai rūpimus klausimus gali pateik-
ti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų 
 informacijos telefono numeriu 8 700 88888.

Vilniaus teritorinės ligonių kasos inf.
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Mor kų ar ba ta
250 g van dens, 65 g džio vin tų mor kų.

Su džio vin tos mor kos už pi la mos karš tu vi rin tu van de niu, 
san da riai už den gia mos ir pa lai ko mos ke le tą mi nu čių, kad pri-
trauk tų. Pas kiau per ko šia mos. Prie mor kų ar ba tos tin ka mor kų 
tor tas, įvai rūs sau sai nė liai. Ar ba ta yra gra žios spal vos, aro ma-
tin ga, mais tin ga. Ji ypač tin ka vai kams.

Šio je ar ba to je (kar tu su mor ko mis) yra 5,1 g B; - R; 32 g A; 
2,7 DV; 148,4 kcal (623,3 kJ).

Ga li ma pa si da ry ti įvai rių ar ba tų iš žo le lių, jas už py lus ver-
dan čiu van de niu.

Tai mė tų, čiob re lių, kmy nų, mė ly nių la pų, že muo gių la pų, 
bruk nių la pų, ra mu nė lių, jo na žo lių, me li sos, įvai rių džio vin-
tų uo gų – erš kė tuo gių, mė ly nių, juo dų jų ser ben tų, že muo gių, 
šal ta lan kio ir ki to kių ar ba tų.

Po mi do rų, obuo lių, aro ni jos sul tys
100 g po mi do rų sul čių,
50 g obuo lių sul čių, 50 g aro ni jos sul čių.

Sul tys atšal do mos, išpla ka mos mik se riu ir, dar 0,5 val. pa-
lai ky tos šal tai, pa tie kia mos.

Šia me gė ri me yra 1,6 g B; - R; 11,5 g A; 2 DV; 52,4 kcal 
(220,1 kJ).

Šal ta apel si nų ka va
50 g apel si nų sul čių, 20 g pie no,
200 g stip rios šal tos ka vos.

Vis kas atšal do ma, su maišoma ir pa tie kia ma.
Šia me gė ri me yra 1 g B; 0,6 g R; 7,3 g A; 0,6 DV; 38,6 kcal 

(162,1 kJ).

Receptai. Skanu ir sveika! 

Obuo lių ir ar bū zų kok tei lis

100 g obuo lių sul čių,
30 g po mi do rų  sul čių,
30 g ar bū zų sul čių.
pa gal sko nį cit ri nos skil te lių bei sul čių.

At šal dy tos sul tys iš pla ka mos ir, į tau res įdė jus po cit ri nos 
skil te lę, pa tie kia mas gė ri mas.

Ši a me kok tei ly je yra 1,1 g B; - R; 13 g A; 1,1 DV; 56,4 
kcal (236,9 kJ).

Mišrainė su vai siais
1 obuo lys, 1 kriau šė, 3–4 sly vos, 
1 agur kas, 1 valg. šaukš tas grie ti nės, 2–3 la pe liai sa lo tų,
50 g kep tos viš tie nos, žą sie nos ar triu šie nos.

Obuo lys, kriau šė, agur kas, mė sa su pjaus to ma, už pi la ma 
grie ti ne. Puo šia ma sly vo mis, sa lo tų la pe liais. 

Vie no je por ci jo je yra 7,7 g B; 12,8 g R; 21,5 g A; 1,8 DV; 
232 kcal (974,4 kJ).

Svo gū nų, po rų ir  
špa ra gi nių pu pe lių sa lo tos
75 g jau nų po rų,
50 g špa ra gi nių pu pe lių su ankš ti mis,
10 g alie jaus (ar ma jo ne zo),
pa gal sko nį pet ra žo lių la pe lių, drus kos.

Po rai, pu pe lės su pjaus to ma, su mai šo ma su alie ju mi, pa-
ska ni na ma. Puo šia ma pet ra žo lių la pe liais. 

Vie no je por ci jo je yra 1,2 g B; 9,6 g R; 5,0 g A; 0,4 DV; 
111,2 kcal (467 kJ).

Įvairūs patiekalai iš V. Augustinienės knygos  
„Cukrinis diabetas ir mityba“
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Bu ro kė lių miš rai nė su kmy nais
200 g bu ro kė lių, 
25 g grie ti nės, 
1 ar bat. šaukš te lis kmy nų, 
pa gal sko nį drus kos.

Bu ro kė liai iš ver da mi, nu lu pa mi, per pjau na mi pu siau ar į 
ke tu rias da lis, su de da mi į in dą, už pi la mi sū ry mu (40 g drus-
kos 1 l van dens), pa sle gia mi ir pa rau gi na mi 2–3 pa ras. Ta da 
su pjaus to mi šiau de liais, už pi la mi kmy nų nuo vi ru ir dar pa lai-
ko mi 3–4 val.

Prieš val gant skys tis nu pi la mas, pa ska ni na ma grie ti ne.
Vie no je por ci jo je yra 2,2 g B; 4,5 g R; 17,5 g A; 1,5 DV; 

119,3 kcal (501,1 kJ).

Įda ry ti po mi do rai
I bū das
4 vi du ti nio dy džio po mi do rai,
pa gal sko nį svies to, drus kos.

Įda rui:
1 valg. šaukš tas ža lių jų žir ne lių, 1 mor ka,
100 g žie di nių ko pūs tų, 0,5 svo gū no,
0,5 valg. šaukš to džiū vė sė lių,
pa gal sko nį pi pi rų, drus kos.

Po mi do rų vir šū nė lės nu pjau na mos, vi dus iš sko bia mas, 
kiek pa sū doma.

Įda rui vi sos dar žo vės iš ver da mos at ski rai pa sū dy ta me van-
de ny je, iš grie bus su smul ki na mos, su mai šo mos su ki tais pro duk-
tais ir iš skob tu minkš ti mu. Ma sė ge rai iš mai šo ma, ja pri kem ša mi 
po mi do rai. Ant vir šaus už de da ma po ga ba liu ką svies to. Ta da 
po mi do rai ke lioms mi nu tėms de da mi į įkai tin tą or kai tę.

Pa tie kia mi karš ti su duo na prie žu vies pa tie ka lų.
Po mi do rus ga li ma įda ry ti ir ki to kiais pro duk tais: gry bais, 

mė sa, žu vimi.
Iš ei ga 4 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 1,6 g B; 9,7 g R; 9,1 g A; 0,9 DV; 

130 kcal (546 kJ).
Duo na ir ki ti prie dai ap skai čiuo ja mi at ski rai.

II bū das
300 g po mi do rų,
100 g varš kės,
50 g svo gū nų,
1 kiau ši nis,
50 g grie ti nės,
50 g svies to,
pa gal sko nį kra pų, pet ra žo lių, pi pi rų, drus kos.

Po mi do rų vir šū nė lės nu pjau na mos ir su šaukš tu iš sko bia-
mas vi dus. Su smul kin ti svo gū nai pa ke pi na mi svies te, su de da-
mi į varš kę kar tu su vir tu ka po tu kiau ši niu ir ki tais pro duk tais. 
Vis kas iš mai šo ma. Šia ma se įda ro mi po mi do rai (su kau bu rė-
liu). Ant vir šaus už de da mos nu pjau tos vir šū nė lės. 

Vie no je por ci jo je yra 7,2 g B; 4,4 g R; 6,6 g A; 0,5 DV; 
94,8 kcal (398,2 kJ). 

III bū das
300 g po mi do rų,
1 kiau ši nis,
50 g fer men ti nio sū rio,
3 skil te lės čes na ko,
25 g ma jo ne zo,
pa gal sko nį pi pi rų, drus kos.

Vir tas kiau ši nis, sū ris, čes na kas su ka po ja mi, pa ska ni na mi. 
Vis kas iš mai šo ma su ma jo ne zu. Ma se įda ro mi iš skob ti po mi-
do rai ir už den gia mi nu pjau to mis vir šū nė lė mis. 

Vie no je por ci jo je yra 7,5 g B; 9,8 g R; 5 g A; 0,5 DV; 
135,5 kcal (569,4 kJ).

Per trin ta agu ro čių sriu ba
0,5 l mė sos sul ti nio,
100 g agu ro čių,
50 g mor kų,
25 g svo gū nų,
25 g pet ra žo lės šak nies,
5 g svies to,
1 kiau ši nio try nys,
pa gal sko nį drus kos.
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Su pjaus ty ti agu ro čiai iš ver da mi mė sos sul ti ny je, per tri na-
mi per sie te lį ir su kre čia mi į sul ti nį. Svo gū nas, mor ka, pet ra žo-
lė smul kiai su pjaus to mi ir iš troš ki na mi svies te, per tri na mi per 
sie te lį ir su de da mi į sriu bą. Pa sū do ma ir už vi rus su pi la mas iš-
mai šy tas try nys. 

Vie no je por ci jo je yra 2,7 g B; 5,6 g R; 5 g A; 0,5 DV; 
81 kcal (340 kJ). 

Gel tek lių sriu ba
0,5 l sul ti nio, 100 g gel tek lių,
25 g mor kų, 5 g svies to,
5 g mil tų, 10 g grie ti nės,
pa gal sko nį pet ra žo lių la pe lių, cit ri nos rūgš ties, drus kos.

Gel tek lės ir mor ka ap ver da mos pa sū dy ta me ar pa rūgš tin-
ta me van de ny je. Pas kiau nu sku ta mos, su pjaus to mos 2 cm il-
gio ga ba liu kais, su de da mos į ver dan tį sul ti nį ir bai gia mos vir-
ti. Mil tai pa ke pi na mi svies te, pra skie džia mi tru pu čiu sul ti nio 
ir su pi la mi į sriu bą. Už vi ri na ma, pa rūgš ti na ma, pa ska ni na ma 
smul kiai su pjaus ty tų pet ra žo lių la pe liais ir grie ti ne. 

Vie no je por ci jo je yra 0,5 g B; 2,9 g R; 8,8 g A; 0,7 DV; 
63,3 kcal (265,9 kJ). 

Pie niš ka mo liū gų sriu ba su bul vė mis
500 g pie no,150 g mo liū gų,
50 g mor kų, 70 g bul vių,
5 g svies to, pa gal sko nį drus kos.

Mo liū gas ir bul vės su pjaus to mi ku be liais, mor ka plo nais 
grie ži nė liais. Ma ža me kie ky je van dens ap ver da ma mor ka, pas-
kiau su be ria mos bul vės ir mo liū gas. Ver da ma, kol su minkš tė ja. 
Už ba li na ma pie nu, su kre čia mas sviestas. 

Vie no je por ci jo je yra 8,2 g B; 8,2 g R; 22 g A; 2 DV; 
195 kcal (819 kJ).

Mė siš ka bro ko lių sriu ba
0,5 l mė sos sul ti nio, 80 g bro ko lių,
50 g bul vių, 25 g mor kų
1 (50 g) po ras, 1 po mi do ras,
25 g sa lie rų, 5 g svies to,
1 valg. šaukš tas grie ti nės,
0,5 kiau ši nio try nio,
pa gal sko nį pet ra žo lių la pe lių, po mi do rų ty rės, ba zi li ko, 
   druskos.

Po ras su pjaus to mas grie ži nė liais ir pa ke pi na mas svies te. Į 
ver dan tį sul ti nį su be ria mos kvad ra tė liais su pjaus ty tos bul vės, 
grie ži nė liais su pjaus ty ta mor ka. Dar žo vėms pa vi rus, su de da-
mi su pjaus ty ti bro ko liai, sa lie ras, po ras. Bai giant vir ti, su kre-
čia mi nu lup ti, su pjaus ty ti po mi do rai ar jų ty rė. Sriu ba už ba li-
na ma grie ti ne, iš plak ta su try niu. Įbe ria ma smuk liai su pjaus ty-
tų pet ra žo lių la pe lių. 

Vie no je por ci jo je yra 1,8 g B; 5,7 g R; 7,7 g A; 0,6 DV; 
89 kcal (373,8 kJ).

Bul vi niai bly nai su mor ko mis
300 g bul vių, 70 g mor kų,
100 g varš kės, 1 kiau ši nis,
1 valg. šaukš tas sė le nų, 
alie jaus ke pi mui, pa gal sko nį drus kos.

Nu skus tos bul vės ir mor kos su tar kuo ja mos, su mai šo mos su 
sė le no mis, varš ke, įmu ša mas kiau ši nis, pa ska ni na ma. Vis kas 
iš mai šo ma ir ke pa ma įkai tin tuo se rie ba luo se. 

Iš ei ga 3 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 9 g B; 2,7 g R; 16,9 g A; 1,4 DV; 

128 kcal (537,6 kJ). 

Gry bų vy nio ti nis fo li jo je
200 g ver šie nos, 1 valg. šaukš tas alie jaus,
40 g kum pio, 20 g svo gū no,
pa gal sko nį švie žių, džio vin tų ar šal dy tų gry bų, pi pi rų, pet-
ra žo lių, kmy nų, drus kos.

Džio vin ti gry bai va lan dą pa mir ko mi. Ta da, nu py lus van-
de nį, nau do ja mi kaip švie ži, tik tru pu tį il giau troš ki na mi. Šal-
dy ti gry bai ne at šil do mi, o de da mi tie siai ant alie ju je ap kep tų 
svo gū nų. Švie ži – nu va lo mi, su pjaus to mi, pri de da mi prie pa-
ke pin tų svo gū nų, pa sū do mi, api bars to mi pet ra žo lė mis, kmy-
nais. Tru pu tį įpi la ma van dens ir pa troš ki na ma. Iš muš ta, pa sū-
dy ta ir pi pi rais api bars ty ta mė sa de da ma ant alie ju mi pa tep tos 
fo li jos. Ant mė sos de da ma kum pio rie ke lė, o ant jos – pa troš-
kin ti gry bai. Fo li ja su su ka ma ir vy nio ti nis or kai tė je ke pa mas 
apie 30 min. Pa tie kia mas su ry žiais ar ba ma ka ro nais, ar su 
dar žo vių sa lo tomis.

Iš ei ga 2 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 25 g B; 20 g R; 1 g A; 0,1 DV; 284 kcal 

(1192,8 kJ).

Ver šie nos pjaus niai
600 g ver šie nos,
40 g rie ba lų,
20 g svies to už py li mui,
1 kiau ši nis,
15 g džiū vė sė lių, tru pu tis pie no,
pa gal sko nį prie sko nių, cit ri nos, ma ri nuo tų agur kų, sly vų, 
žalių prie sko ni nių dar žo vių, drus kos.

Mė sa su pjaus to ma sker sai rau me nų, pa mu ša ma kū je liu, 
api bars to ma drus ka, su mai šy ta su prie sko niais, pa vil go ma su 
tru pu čiu pie no iš plak tu kiau ši niu, ap vo lio ja ma džiū vė sė liais. 
Ke pa ma rie ba luo se prieš pat pa tie kiant. 

Iš ke pę pjaus niai su de da mi į pa šil dy tą pus du be nį, už pi la-
mi pa kai tin tu svies tu, ant kiek vie no už de da ma po grie ži nė lį 
cit ri nos ar ba rau gin to ar ma ri nuo to agur ko, sly vos. Puo šia ma 
ža lio mis prie sko ni nė mis dar žo vė mis.

At ski rai pa tie kia ma kep tų bul vių, troš kin tų mor kų ar ri di-
kų sa lotų. 

Iš ei ga 6 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 12,2 g B; 7,6 g R; 2 g A; 0,2 DV; 

86,8 kcal (364,6 kJ). Bul vės ir įvai rios sa lo tos ap skai čiuo ja-
mos at ski rai. 
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Troš kin tas, gry bais įda ry tas upė ta kis

800 g upė ta kių, 20 g džio vin tų ba ra vy kų,
20 g svies to, 2 valg. šaukš tai grie ti nės,
pa gal sko nį svo gū nų, mor kų, ki tų prie sko ni nių dar žo vių, 
 druskos.

Per pa kak lę iš da ri nė ti upė ta kiai nu plau na mi ir nu sau si na-
mi, įtri na mi drus ka ir, pri kim šus pa ruoš to gry bų įda ro, pjū vis 
už siu va mas. Upė ta kiai pa vo lio ja mi mil tuo se ir ap ke pa mi svies-
te. Pas kui su de da mi į troš kin tu vą su su smul kin to mis prie sko-
ni nė mis dar žo vė mis, įpi la ma tru pu tis sul ti nio ir troš ki na ma. 
Bai giant troš kin ti su pi la ma grie ti nė. 

Įda rui iš mir ky ti ba ra vy kai ap vi ri na mi ir smul kiai su pjaus to-
mi, pri de da ma svies te pa ke pin tų svo gū nų, iš mai šo ma. 

Iš ėmus siū lus, troš kin ti upė ta kiai su de da mi į pa šil dy tą du-
be nį, api pi la mi per koš tu pa da žu, ku ria me bu vo troš ki na mi, 
api bars to mi pet ra žo lių la pe liais. Pa tie kia mi su vir to mis bul vė-
mis, vir tais ma ka ro nais ir ža lio mis sa lo to mis. 

Iš ei ga 8 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 19,4 g B; 4,3 g R; 0,45 g A; 0,04 

DV; 118 kcal (494 kJ). Bul vės, ma ka ro nai ir sa lo tos skai čiuo-
ja mos at ski rai. 

Obuo lių ir sė le nų py ra gas
3 kiau ši niai,
3 valg. šaukš tai šal to van dens,
65 g mil tų, 40 g sė le nų,
1 ar bat. šaukš te lis ke pi mo mil te lių,
1 cit ri nos žie ve lė,
200 g obuo lių.

Kiau ši nio try niai iš tri na mi, bal ty mai iš pla ka mi su šal tu van-
de niu, mil tai ir sė le nos per si jo ja ma ir at sar giai mai šant su be-
ria ma į kiau ši nių ma sę. Teš la  suk re čia ma į rie ba luo tą skar dą. 
Ant teš los iš dė lio ja mi nu lup ti, plo nais grie ži nė liais su pjaus ty-
ti obuo liai.

Ke pa ma 20–25 min. 175–200 °C or kai tė je.
Py ra gas pjaus to mas į 8 da lis.
Vie no je jo da ly je yra 5 g B; 3 g R; 10 g A; 1 DV; 88 kcal 

(369,6 kJ).

Kriau šių pu din gas

125 g pie no, 7 g krak mo lo,
7 g tar kuo to šoko la do, 3 g ka ka vos,
100 g vir tų kriau šių.

Krak mo las išmaišomas šal ta me pie ne, su be ria mi prie sko-
niai ir maišant išver da ma. Į pu din gą įpi la ma po 1 valg. šaukš tą 
kom po to skys čio, su be ria mas su ka po tas šo ko la das ir už de da-
ma po pu sę kriau šės. Pu din gas pa tie kia mas šil tas.

Išei ga 2 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 3 g B; 2 g R; 13 g A; 1 DV; 80 kcal 

(336 kJ).

Gerv uo gių kre mas
140 g gerv uo gų, 2 valg. šaukš tai kom po to sul čių,
4 g žela ti nos, 0,5 kiaušinio bal ty mas.

Ga mi na mas taip pat, kaip ab ri ko sų kre mas.
Vie no je por ci jo je yra 7 g B; - R; 12 g A; 1 DV; 85 kcal 

(357 kJ).

Mor kų tor tas
3 kiau ši niai,
3 valg. šaukš tai šal to van dens,
45 g mil tų, 30 g krak mo lo,
30 g mal tų laz dy no rie šu tų,
80 g mor kų,
0,5 ar bat. šaukš te lio cit ri nos sul čių,
2 nu brauk ti ar bat. šaukš te liai ke pi mo mil te lių.

Try niai iš su ka mi, bal ty mai iš pla ka mi su šal tu van de niu. Vis-
kas su mai šo ma, at sar giai su be ria mi iš si jo ti mil tai, krak mo las, 
ke pi mo mil te liai. Mor kos ge rai iš tri na mos su cit ri nos sul ti mis ir 
at sar giai įmai šo mos į teš lą. Ji su pi la ma į rie ba lais iš tep tą skar dą 
ir ke pa ma 175–200 °C or kai tė je 20–25 min.

Su pjaus to ma į 8 da lis.
Vie no je jo da ly je yra 4 g B; 5 g R; 9 g A; 0,8 DV; 97 kcal 

(407,4 kJ).
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Cukrinio diabeto gydymo 
lankstumo ypatumai

Diabetas – tai liga, reikalaujanti iš žmogaus papildomų 
pastangų ją kontroliuoti, t. y. pasiekti, kad glikemija ryte 

nevalgius būtų iki 7 mmol/l, dvi valandos po valgio mažiau 
nei 8,5 mmol/l, glikuoto hemoglobino rodiklis (parodo vi-
dutinę glikemiją per paskutinius 3 mėnesius) būtų mažesnis 
nei 7,0 proc. Labai svarbu, kad ligoniai nejaustų naktinių ir 
sunkių hipoglikemijų (cukraus kiekis kraujyje mažesnis nei 
4,0 mmol/l). Tik gera glikemijos kontrolė padeda sergan-
čiajam ne tik gerai jaustis kiekvieną dieną, bet ir išvengti 
lėtinių diabeto komplikacijų (aklumo, galūnių amputacijų, 
infarktų, insultų ir kt.) ateityje. 

Jeigu Jūsų glikemijos kontrolės rodikliai didesni nei re-
komenduotini, būtinai pasitarkite su šeimos gydytoju ar 
endokrinologu. Sergant cukriniu diabetu, svarbu ir gera 
glikemijų kontrolė, ir medikamentų vartojimo priderinimas 
prie besikeičiančio gyvenimo būdo. Insulino terapija išlie-
ka veiksmingiausias gliukozės kiekį mažinantis gydymo 
būdas tarp sergančių II tipo cukriniu diabetu asmenų, kai 
pakeitus gyvenimo būdą ir (ar) vartojant geriamuosius gliu-
kozės kiekį mažinančius vaistus nepavyksta pasiekti reko-
menduojamų tikslų.

Pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, svarbu skirti 
tokį insuliną, kuris užtikrintų optimalų gliukozės kiekį krau-
jyje, užkertant kelią diabeto komplikacijų vystymuisi. Todėl 
bazinio insulino analogai buvo sukurti, siekiant imituoti kasos 
(endogeninio) insulino poveikį. Tačiau šiuo metu prieinami 
baziniai insulinai turi tam tikrų apribojimų bei nukrypimų 
nuo idealių bazinio insulino analogo farmacinių savybių. 
Vienas iš apribojimų yra trumpesnis kaip 24 val. veikimas, 
kas neleidžia nuosekliai ir tinkamai kontroliuoti gliukozės 
kiekį kraujyje visą 24 valandų laikotarpį, leidžiant insuliną 
vieną kartą per parą. Šie baziniai insulinai gliukozės koncent-
raciją mažina šuolio principu, kai jų poveikis palaipsniui 
stiprėja iki tam tikro piko, po kurio gliukozės kiekis kraujy-

je ima mažėti – pacientai stebi glikemijos svyravimus. To-
dėl vėliau klinikinėje praktikoje bazinį insuliną gali prireikti 
dozuoti dažniau, skiriant jį tuo pačiu metu kiekvieną dieną, 
taip siekiant palaikyti tinkamą gliukozės kiekį kraujyje. Visa 
tai gali būti pacientą ribojančiu veiksniu, nes parinkti opti-
malią insulino dozę vienu suleidimu gali trukdyti didėjan-
ti hipoglikemijų rizika, o praleista laiku nesuleista insulino 
dozė gali iškraipyti esamą ligos eigą. 

Neseniai atsirado naujos kartos bazinis insulinas, pasi-
žymintis efektyviu gliukozės kiekį mažinančiu poveikiu, be 
to, jį galima sušvirkšti skirtingais laiko intervalais, t. y. pri-
derinti insulino švirkštimą prie gyvenimo būdo. Šis naujas 
bazinis ilgo veikimo insulinas pasižymi ilga veikimo trukme 
ir mažu gliukozės kiekio kraujyje kintamumu – sergantieji 
pastebi mažus glikemijos svyravimus ir rečiau pastebi hi-
poglikemijas (mažas cukraus kiekis kraujyje). Šios insulino 
savybės tinka gydant tiek I, tiek II tipo cukrinį diabetą, įvai-
rioms amžiaus grupėms, taip pat turintiems kepenų ar inks-
tų funkcijos sutrikimų. 

Insulino terapijos rekomendacijų laikosi vos apie 70 proc. 
sergančių II tipo cukriniu diabetu žmonių. Viena iš insulino 
neleidimo ar praleidimo priežasčių, dažnai įvardijamų tarp 
pacientų, yra tai, kad injekcijos trukdo jų kasdieninei veiklai. 
Šis naujas ilgo veikimo insulino preparatas leidžia lanksčiau 
atlikti injekcijas, išlaikant stabilią paros glikemiją.

Taigi, gydant insulinu sergančiuosius cukriniu diabetu, 
skiriant naująjį insulino analogą, galima ir efektyviai kontro-
liuoti glikemiją, ir be didesnių gyvenimo režimo (pamaininio 
darbo, atostogų, pamiršus laiku sušvirkšti, išvykus, keliau-
jant į kitas šalis, kur skiriasi paros laikas, ir kt.) apribojimų 
atlikti insulino injekcijas.

Gydytoja endokrinologė
Kristina Semionova

Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis, 2015 m. visame pasaulyje 
cukriniu diabetu sirgo 415 milijonų žmonių, sergamumo dažnis – 1as iš 11 
suaugusiųjų sirgo šia liga. Prognozuojama, kad 2040 m. diabetu gali sirg-
ti net 642 mln. pasaulio gyventojų. Lietuvoje cukriniu diabetu serga apie 
120 000 žmonių. Sergančiųjų nuolat daugėja. 
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Vilniaus teritorinė ligonių kasa (Vilniaus TLK) atkreipia šie-
met mokyklas ir nuolatines studijas baigusių jaunuolių dė-

mesį į privalomąjį sveikatos draudimą. Jie valstybės lėšomis 
apdrausti iki šių metų rugpjūčio 31 dienos (imtinai).

„Studijų baigimas – džiugi šventė absolventams. Įgiję kva-
lifikaciją jaunuoliai skuba kuo greičiau įsitvirtinti darbo rin-
koje. Vis dėlto pirmojo darbo paieškos gali ir užsitęsti, tokiu 
atveju nereikėtų pamiršti pasirūpinti privalomuoju sveikatos 
draudimu. Kadangi aukštųjų mokyklų absolventai valstybės 
lėšomis draudžiami iki vasaros pabaigos, o vėliau, neįsidarbi-
nus ar nepratęsus mokslų pagal nuolatinės studijų formos stu-
dijų programas, draudimu reikia pasirūpinti patiems“, – teigia 
Lietuvos studentų sąjungos prezidentas P. Baltokas.

Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių ir aukš-
tųjų mokyklų moksleiviai ir studentai, studijuojantys pagal 
nuolatinės studijų formos studijų programas, yra draudžiami 
valstybės lėšomis. Jaunuoliai, baigiantys mokyklas ar studijas 
vasarą, privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) valstybės lė-
šomis yra apdrausti iki rugpjūčio 31 d. (imtinai). 

Jei jaunuoliai nuo rugsėjo mėnesio nesimokys pagal nuo-
latinės studijų formos studijų programas, nevykdys jokios 
darbinės veiklos ir nebus draudžiami valstybės lėšomis dėl 
kitų priežasčių – jie nepateks į PSD draudžiamųjų katego-
rijas ir jau rugsėjį turės pradėti už save kas mėnesį mokėti 
PSD įmokas.

Už įsidarbinusius asmenis PSD įmokas mokės darbdavys. 
Nusprendusiesiems užsiimti individualia veikla arba indivi dua-
lia veikla pagal verslo liudijimą reikės apsidrausti savarankiš-
kai, sumokant draudimo įmokas pagal nustatytą tvarką.

Šiemet dar nebaigę mokslų arba nuolatinių studijų jau-
nuoliai valstybės lėšomis PSD bus apdrausti ir kitais mokslo 
metais. Apie juos duomenis teritorinės ligonių kasos gauna iš 
moksleivių ir studentų registro, todėl į teritorines ligonių kasas 
dėl draustumo patvirtinimo jiems kreiptis nereikia. 

Išvykstantiesiems studijuoti į užsienį
Išvykstantiesiems studijuoti į Europos Sąjungos (ES) valsty-

bių narių aukštąsias mokyklas pagal nuolatinės studijų formos 
studijų programas, sveikatos draudimas Lietuvoje patvirtina-
mas tik tada, kai teritorinei ligonių kasai pateikiama mokymo 
įstaigos akademinė pažyma (originalas) ir asmens tapatybę 
patvirtinantis dokumentas. Studentai PSD draudžiami vie-
neriems mokslo metams, todėl pažymą iš ES ar Norvegijos, 
Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos aukštųjų mokyklų turi 
pristatyti kiekvienais mokslo metais. 

„Kvietimus studijuoti užsienio šalyse gavę studentai dažnai 
vietoj akademinės pažymos pateikia minėtą oficialų kvietimą 

studijuoti, tačiau reikia turėti omenyje, kad tai nėra studijuo-
jančiojo statusą patvirtinantis įrodymas. Universiteto kvietimas 
nėra garantas, kad pakviestasis studijuoti tikrai ten mokysis. 
Todėl teritorinėms ligonių kasoms būtina pateikti oficialią (ant 
firminio aukštosios mokyklos blanko) akademinę pažymą, pa-
tvirtinančią, kad jaunuolis studijuoja aukštojoje mokykloje“, 
– pabrėžia Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus ve-
dėjos pavaduotoja R. Jonuškienė.

Pateikti iš Lietuvos aukštosios mokyklos gautą pažymą, 
patvirtinančią teisę į sveikatos draudimą valstybės lėšomis, 
reikia ir vykstantiesiems studijuoti į ES šalis pagal studijų mai-
nų programas.

Vilniaus TLK primena, kad savarankiškai apsidrausti rug-
sėjo mėnesį PSD reikės jaunuoliams, kuriems mokslo me-
tai prasidės vėliau, pavyzdžiui, spalio mėnesį, nes kitaip jų 
draustumas nutrūks. Jaunuoliai, ketinantys studijuoti už Euro-
pos ribų, valstybės lėšomis nėra draudžiami ir savo draudimu 
turi pasirūpinti patys.

Europos sveikatos draudimo kortelė
Studentai, išvykstantys studijuoti į ES šalių universitetus, 

turėtų iš anksto pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kor-
tele (ESDK), kuri garantuos, kad jie gaus būtinąją medicinos 
pagalbą ir jiems nereikės dėl sveikatos sutrikimų nutraukti 
studijų ir grįžti namo. Medicinos pagalba teikiama pagal tos 
šalies, kurioje studijuos, teisės aktus. Ar pagalba būtina ir ko-
kia ji turėtų būti, spręs gydytojas. 

Norintieji įsigyti ESDK turi kreiptis į teritorinę ligonių kasą 
(pagal gyvenamąją vietą) ir pateikti užpildytą prašymą kartu 
su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. 

R. Jonuškienė atkreipia dėmesį, kad ESDK išduoti gali su-
trukdyti tai, kad būsimi studentai paskuba deklaruoti savo išvy-
kimą iš Lietuvos, todėl praranda nuolatinio Lietuvos gyventojo 
statusą ir netenka teisės būti apdrausti PSD valstybės lėšomis, 
negali gauti nemokamų gydymo paslaugų. „Studijuojantie-
siems ES nereikia deklaruoti savo išvykimo. Jei deklaruosite 
išvykimą, sveikatos draudimu reikės pasirūpinti toje šalyje, 
kurioje ketinate studijuoti“, – sako R. Jonuškienė. 

Jeigu kyla klausimų, į teritorinę ligonių kasą 
skambinkite šiais numeriais: 8 700 88 888, 
(8 5) 212 0000, rašykite el. p. vitlk@vlk.lt,   
info@vlk.lt arba daugiau informacijos ieškokite 
 interneto svetainėje www.vilniaustlk.lt.

Vilniaus teritorinės ligonių kasos inf.

Ką būtina žinoti apie sveikatos  
draudimą šiemet mokyklas ir studijas 

baigusiems jaunuoliams 


