
2016 m. lapkričio mėn. Kaina 0,75 Eur  Nr. 4 (92)

ISSN 1392–5946

 – pagrindinis rėmėjas

Neįgaliųjų reikalų  
departamentas prie SADM

Laikraštį remia:

Worwag  
Pharma

Tarptautinė diabeto federacija

Lapkričio 14-oji – Pasaulinė  
diabeto ir Jungtinių Tautų diena

Diabetas – plintanti epidemija.  
Veikime šiandien, kad pakeistume rytojų!

Cukrinis diabetas – vienas iš pasaulyje ir Europoje didžiausių 
visuomenės sveikatos iššūkių. Europos Sąjungos šalyse šia 

liga serga daugiau nei 32 mln. suaugusių žmonių ir dar labai 
daug žmonių turi riziką ja sirgti. Vien 2015 m. Europos Sąjun-
goje diabetui gydyti buvo išleista 114 bilijonų eurų. 

Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) 7-ajame „Diabe-
to atlaso“ leidime nurodoma, kad Lietuvoje cukriniu diabe-
tu serga 117 tūkstančių arba 5,45 proc. suaugusių gyventojų. 
Skaičiuojama, kad 2015 m. mūsų šalyje diabetui gydyti išleis-
ta 102,85 mln. eurų, t. y. 6 proc. viso nacionalinio sveikatos 
biudžeto lėtų. 

TDF 2016 m. Pasaulinės diabeto dienos (PDD) kampani-
jai pasiūlė temą „Akys ir diabetas“. Be to, šiais metais akcen-
tuojama sveikatos tikrinimo(si) svarba, siekiant išvengti kom-
plikacijų ir sumažinti jų riziką. Laiku nustačius ligą ir skyrus 
gydymą, diabetu sergantys žmonės gali išvengti daugybės 
brangiai kainuojančių komplikacijų gydymo. Tikrintis svar-
bu, nes, TDF 2015 m. duomenimis, pasaulyje daugiau negu 
193 mln., arba pusė, diabetu sergančių žmonių net nežino, 
kad serga šia klastinga liga. Dauguma jų serga II tipo diabe-
tu. Šio tipo diabetu sergantys žmonės daug metų gali nejausti 
jokių ligos simptomų, tačiau didelis gliukozės kiekis tyliai pa-
žeidžia jų organizmus. 

Cukrinis diabetas yra svarbiausia širdies ir kraujagyslių 
ligų, aklumo, inkstų nepakankamumo ir apatinių galūnių am-
putacijų priežastis. Maždaug vienam trečdaliui visų I ir II tipo 
diabetu sergančiųjų gali išsivystyti įvairūs akių pažeidimai, 
galima net apakti. Šių komplikacijų galima išvengti arba jas 
atitolinti gerai valdant kraujo gliukozę, kraujospūdį ir choles-
terolį. 2016 m., minint Pasaulinę diabeto dieną, akcentuoja-
ma integruotos diabeto komplikacijų atrankos svarba diabetu 
sergantiems žmonėms.

PDD kampanija kviečia visus: atsakingus už diabeto prie-
žiūrą, sergančiuosius, vyriausybes, sveikatos priežiūros spe-
cia listus ir kt., tobulinti savo žinias, šviesti visuomenę, kaip 
atpažinti ligą, kaip jos išvengti arba kaip atitolinti komplika-
cijas. Siekdama šio tikslo, Lietuvos diabeto asociacija kartu 
su Na cio naline sveikatos taryba prie LR Seimo 2016 m. lap-
kričio 14 d. 10.00–14.00 val. Seime, III rūmų konferencijų 
salėje, organizuoja konferenciją „Diabetas – plintanti epi-
demija. Veikime šiandien, kad pakeistume rytojų“. Daugiau 
informacijos apie renginį teikiama el. paštu info@dia.lt arba 
tel. 8 652 11 555.

Vida Augustinienė 
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė 

Tarptautinės diabeto federacijos  
Europos regiono valdybos narė
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Lietuvos diabeto asociacijos tikslai:
vienyti medikus, cukriniu diabetu sergančius ir visus geros • 
valios žmones šios ligos kontrolei Lietuvoje gerinti;
skleisti informaciją apie diabetą ne tik besigydantiems, • 
bet ir visuomenei, valdžios institucijoms;
teikti ligoniams socialinę ir psichologinę pagalbą;• 
šalinti sergančių žmonių teisių pažeidimus ir įvairius • 
draudimus;
aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje.• 

1994 m. LDA priimta į Tarptautinę diabeto federaciją (TDF). 
TDF yra skėtinė organizacija, 2016 m. ji vienija 230 nacio-
nalinių diabeto asociacijų iš 170 šalių. Tarptautinė diabeto fe-
deracija siekia paveikti sveikatos politikos sprendimus, šviesti 
visuomenę, keistis aukštos kokybės informacija apie diabetą, 
mokyti sergančiuosius ir sveikatos priežiūros specialistus. TDF 
gina sergančių ir rizikos grupei priklausančių žmonių interesus, 
skatina kokybišką diabeto priežiūrą, prevenciją ir gydymą visa-
me pasaulyje, o nacionalinės asociacijos – savo šalyse.

2016 m. LDA jungia 54 rajonų ir miestų diabeto klubus, 
bendrijas ir draugijas, kuriose vienijasi daugiau kaip 6 000 in-
dividualių narių.

LDA iniciatyva 2002 m. įkurta Lietuvos pacientų organizacijų 
atstovų taryba (LPOAT), aktyviai dalyvaujanti sprendžiant svarbius 
sveikatos priežiūros klausimus. LDA prezidentė, LPOAT pirminin-
kė Vida Augustinienė yra LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto ne-
eta ti nė ekspertė, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos, įvairių 
komisijų, darbo grupių narė. 2005 m. Lietuvos pacientų organi-
zacijų atstovų taryba priimta į Tarptautinį pa cien tų organizacijų 
aljansą, o 2007 m. tapo Europos pa cien tų forumo nare. 

LDA aktyviai bendradarbiauja su LR Seimu, Sveikatos ap-
saugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijomis, Valstybine ligonių kasa, „Sodra“, žiniasklaidos 
priemonėmis, palaiko ryšius su įvairiomis kitomis pacientų ir 
medicinos organizacijomis. Ji, siekdama užkirsti kelią galimiems 
sergančiųjų žmonių teisių pažeidimams, bendradarbiauja su 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Respublikine 
darbo birža, teikia informaciją mokykloms, greitosios medici-
nos pagalbos centrams, visuomenei.

Dalyvavimas įvairių institucijų darbe padeda įgyvendinti užsi-
brėžtus tikslus, kontroliuoti, kaip diabeto prevencijai naudojamos 
biudžeto lėšos, kaip sudaroma ir vykdoma Sveikatos programa. 

Bemaž dėl kiekvieno sprendimo tenka įveikti stiprų biurokratų 
pasipriešinimą, abejingumą žmonių rūpesčiams, tačiau susivie-
nijusi su pacientų organizacijomis, Lietuvos diabeto asociacija 
yra didelė veiksminga jėga. Pavyzdžiui, 2007 m. pagal LDA re-
komendacijas buvo perskirstytos lėšos LR sveikatos apsaugos mi-
nisterijos finansuotai Cukrinio diabeto kontrolės 2006–2007 m. 
programai. Rezultatai rodo, kad tai pasiteisino.

Visuomenės švietimas
1990 m. Lietuvos diabeto asociacijos iniciatyva pradėtos 

organizuoti diabeto mokymo stovyklos, kuriose nuo 1997 m. 
anketine apklausa ir tyrimais pradėtos vertinti vaikų ir jaunuo-
lių žinios bei ligos kontrolė. 1992 m. pradėti organizuoti se-
minarai slaugytojams diabetologams. 

Nuo 1993 m. kasmet visoje šalyje specialiais renginiais 
pažymima Pasaulinė diabeto diena, kurios tikslas – atkreipti 
visuomenės ir vyriausybių dėmesį į šią ligą, jos komplikacijas, 
prevenciją ir ligos kontrolę, įskaitant mokymą ir informaciją 
įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis. 

2014–2016 m. tema – „Sveika gyvensena ir diabetas“, šū-
kis – „Veikime šiandien, kad pakeistume rytojų“. Tyrimų metu 
kasmet randama vis daugiau žmonių su kraujo gliukozės nor-
mą viršijančiais rodikliais. Visi jie raginami kuo skubiau kreip-
tis į savo gydymo įstaigas ir detaliai išsitirti dėl diabeto. Vado-
vaujant Tarptautinei diabeto federacijai, vykdoma jungtinė 
diabeto kampanija. 

Pasaulinė diabeto diena yra oficialiai pripažinta Jungtinių 
Tautų (toliau – JT) diena, kuri minima nuo 2007 metų. Tai pa-
skelbė JT Generalinė Asamblėja, 2006 m. gruodžio 20 dieną 
pasirašydama rezoliuciją 61/225. Šia svarbia rezoliucija pri-
pažinta, kad diabetas yra „lėtinė, sunki ir brangiai kainuojan-
ti liga, sukelianti sunkias komplikacijas, kurios daro žalą šei-
moms, valstybėms ir visam pasauliui, yra grėsmingas iššūkis, 
trukdantis įgyvendinti tarptautinius, taigi ir Tūkstantmečio 
plėtros, tikslus“. Šia rezoliucija Jungtinės Tautos „ragina vals-
tybes nares aktyvinti nacionalinę diabeto prevencijos, gydy-
mo ir priežiūros politiką, nuosekliai tobulinti sveikatos prie-
žiūros sistemą, atsižvelgiant į susitartus tarptautinius, taigi ir 
Tūkstant mečio, plėtros tikslus“.

Nuo 1994 m. spausdinamas ir platinamas LDA laikraštis 
„Diabetas“, taip pat aktuali literatūra, išleistas Pasaulio sveika-

Lietuvos diabeto asociacijos vaidmuo 
vykdant diabeto prevenciją ir kontrolę

Lietuvos diabeto asociacija (LDA) įsteigta 1989 m. gruodžio 9 d. Tada joje buvo tik 
200 narių, žmonėms trūko žinių apie sveikatą, liga kėlė baimę ir gėdą, ligoniams 
grėsė visuomenės atskirtis. Todėl liga vis labiau plito, niekas negynė ligonių teisių. 
Apie kylančią grėsmę LDA ėmė kalbėti viešai. Pasitelkusi gydytojus ir pasaulio 
bendruomenę, ji rinko duomenis ir skelbė diabeto priežastis, jo pa sek mes, keitė 
visuomenės nuostatas, teikė žmonėms drąsos ir vilties. 
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Vi da Au gus ti nie nė

Brangūs skai ty to jai!
Dažnai atrodo, kad žemė plokščia. Toks regėjimas ypač sustiprėja 

ir įgauna labai ryškias formas, kai Sveikatos apsaugos ministerijoje 
svarstomas naujų vaistų įtraukimas į Kompensuojamųjų vaistų są-
rašą kitiems metams. Pasaulis susitraukia į aguonos grūdą, kuriame 
sproginėja savanaudiškos gerovės siekių burbuliukai. Tuomet saky-
mas, kad diabetas – plintanti epidemija, veikime šiandien, kad pa-
keistume rytojų, tampa fraze, kuri lyg nuotaka stovi nuošaly ir ver-
kia supratusi, kad mylimasis jos visai nemyli. Kodėl taip yra? Viskas 
priklauso nuo stebėtojo koordinačių ir iliuzijos, kad Žemė plokščia: 
saulė pateka Rytuose ir leidžiasi Vakaruose. Jei atsidursi kitoje vietoje 
ir pasisuksi kitu kampu, tai Rytai ir Vakarai irgi pasisuks kitu kampu. 
Medicinos mokslas dar tik pradėjo tirti kūno ir proto ryšį. Bet kas iš 
to, kad ištirs? Savi marškiniai arčiau kūno.  

Mūsų gyvenimas, kaip sveikas ar sergantis kūnas, yra procesas, 
kurį lemia ne tik mūsų protas, bet ir aplinka, pripildyta vienokio ar 
kitokio lėtai kintančio proto lauko. Jei tame lauke daugiau primity-
vumo, apgaulės, savanaudiškumo, tai mūsų sveikas ar sergantis kū-
nas nyksta ir sensta, reikia vis daugiau pastangų ir energijos žengti 
bent žingsnį pirmyn ir kitiems suteikti drąsos, kad tas laukas taptų 
palankus gyvybei. Štai kodėl vizijos ar svajonės apie dabartį ir ateitį 
lieka tos pačios. Lietuvos diabeto asociacijos tikslai irgi derinasi prie 
savo šalies ir pasaulio visuomenės gyvenimo. Mes ir toliau siekia-
me vienyti medikus, cukriniu diabetu sergančius ir visus geros va-
lios žmones šios ligos kontrolei Lietuvoje gerinti, skleisti informaciją 
apie diabetą ne tik besigydantiems, bet ir visuomenei, valdžios ins-
titucijoms, teikti ligoniams socialinę ir psichologinę pagalbą, šalinti 
sergančių žmonių teisių pažeidimus ir įvairius draudimus, aktyviai 
dalyvauti tarptautinėje veikloje.

Pažymėję Pasaulinę diabeto dieną ir pasiryžę nepaliaujamai 
siekti savo tikslų, tokia gaida užbaikime šiuos metus ir pasitikime 
Naujuosius, manydami, kad Žemė vis dėlto yra apvali. Kaip šauk-
si, taip ir atsilieps.

Su šilčiausiais linkėjimais, 

Vi da Au gus ti nie nė

tos organizacijos ir Tarptautinės diabeto federacijos reko-
menduotas sveikatos pasas „Diabetas“. Darbo dienomis 
iš LDA buveinės informacija apie diabetą teikiama tele-
fonu. Čia veikia diabeto mokykla, žmones nemokamai 
konsultuoja gydytojas endokrinologas bei slaugytojas 
diabetologas. 1996–1999 m. nemokamai teiktos ir psi-
choterapeuto konsultacijos. Kasmet organizuojami 5–6 
mokymai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplika-
cijų prevencija“ rajonuose, seminarai rajonų diabeto 
klubų vadovams. 

Nuo 1998 m. LDA dalyvauja įgyvendinant Neįgalių 
žmonių socialinės integracijos programą. Sergantiesiems 
cukriniu diabetu išduodamas vairuotojo pažymėjimas 
vairuoti automobilį, išplėstas aukštųjų mokyklų siūlo-
mų specialybių, kurias gali įgyti ir diabetu sergantys 
jaunuoliai, sąrašas. 

II tipo diabetu sergančių suaugusiųjų mokymas 
stovyk lose pradėtas 2003 m., I tipo diabetu sergančiųjų 
suaugusių žmonių mokymas LDA vasaros stovyklose 
vyksta nuo 2010 m. 

2011 m. LDA ir medicinos profesionalų bendrų pa-
stangų dėka įteisintas slaugytojo diabetologo ir kojų prie-
žiūros specialisto paslaugų įkainis. 

Sporto varžybos „Cukrinis diabetas – ne kliūtis 
sportuoti“ diabetu sergantiesiems organizuojamos nuo 
2012 m., o nuo 2015 m. jaunimui rengiamos orientaci-
nės sporto varžybos, žygiai baidarėmis ir dviračiais.  

Gydymo priemonių kompensavimas
Bendradarbiaujant su valdžios institucijomis ir medi-

cinos profesionalais pasiekta, kad sergantieji diabetu ne-
mokamai gautų visų rūšių insuliną ir kitus vaistus nuo dia-
beto, padidintas kompensuojamųjų diagnostinių kraujo 
gliukozės juostelių skaičius, atiekami nemokami glikuoto 
hemoglobino tyrimai, remiamas gydymas insulino pompa 
vaikams ir jaunimui, nėščioms moterims. 2008 m. pradėti 
kompensuoti vaistai skausminei neuropatijai gydyti. 

1991–1996 m. įgyvendinta LDA iniciatyva parengta 
ir LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta „Lietu-
vos valstybinės kompleksinės medicininės ir socialinės 
pagalbos programa sergantiesiems cukriniu diabetu“. 
1991–2005 m. visiems sergantiesiems kas mėnesį gy-
domajam maitinimui mokėta 20 proc. (arba 15 proc.) 
minimalaus gyvenimo lygio kompensacija. 

Bendradarbiaujant su Danijos diabeto asociacija, 
valdžios institucijoms pavyko įrodyti, kokia svarbi ligos 
savikontrolė, ir jau nuo 1994 m. sergantieji I tipo dia-
betu pradėjo kasmet gauti nemokamai po 50 diagnos-
tinių juostelių kraujo gliukozei tirti, o nuo 1997 m. visi 
besigydantieji insulinu jų nemokamai kasmet gaudavo 
po 150, nėščiosios – po 300. 

Nuo 2004 m. kompensuojamas gliukagonas, taip pat 
I tipo diabetu sergančių nėščiųjų gydymas insulino pom-
pa. 2008 m. patvirtinta gydymo insulino pompa kom-
pensavimo tvarka vaikams iki 18 m. amžiaus, nėščioms 
ir planuojančioms pastoti moterims. Kompensuojamos 
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(87 eurai per mėnesį) vienkartinės pompų dalys. Nuo 2016 m. 
gydymo insulino pompa keičiamų dalių kompensavimas jau-
nimui pratęstas iki 24 m. amžiaus.

Nuo 2005 m. diagnostinių juostelių per metus kompensuo-
jama: vaikams iki 18 m. amžiaus, sergantiems I tipo cukriniu 
diabetu, – iki 1800; suaugusiesiems, sergantiems I tipo cuk riniu 
diabetu, – iki 600; suaugusiesiems, sergantiems II tipo diabetu ir 
besigydantiems insulinu, – iki 300; suaugusiesiems, sergantiems 
II tipo diabetu ir vartojantiems peroralinius hipoglikemizuojan-
čius vaistus, – iki 150. Nuo 2009 m. suaugusiems, sergantiems 
I tipo diabetu, – iki 900 vnt.; vaikams, sergantiems II tipo dia-
betu, besigydantiems insulinu, – iki 900 vnt., o besigydantiems 
tabletėmis – iki 450 vnt. Nuo 2016 m. jaunimui iki 24 metų 
kompensuojamas toks pat diagnostinių juostelių skaičius, kaip 
ir vaikams iki 18 m.

Nuo 2006 m. diagnostinių juostelių kompensuojama: nėš-
čiosioms, sergančioms cukriniu diabetu, papildomai 600 nėš-
tumo laikotarpiui; nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabe-
tu, 150 nėštumo laikotarpiui. 

2006 m. pradėtas kasmet kompensuoti glikuoto hemo-
globino (HbA1c) tyrimas: I tipo cukriniu diabetu sergantiems 
vaikams ir suaugusiesiems iki 4 kartų; II tipo cukriniu diabetu 
sergantiesiems – iki 2 kartų. Nuo 2007 m. 4 kartus per metus 
visiems diabetu sergantiems žmonėms kompensuojamas gli-
kuoto hemoglobino tyrimas. 

2006 m. LR sveikatos apsaugos ministerija patvirtino „Cuk-
rinio diabeto kontrolės 2006–2007 m. programą“ ir jai įgyven-
dinti skyrė lėšų. Buvo atlikta pirminė cukrinio diabeto ir jo kom-
plikacijų profilaktika, kad sergantiesiems II tipo diabetu būtų 
laiku diagnozuota liga ir teikiamas gydymas. Profilaktiškai pa-
tikrinus per 42 tūkst. rizikos veiksnių turinčių žmonių, 5 proc. 
nustatytas cukrinis diabetas, 10,5 proc. – gliukozės tolerancijos 
sutrikimas, 12 proc. – sutrikusi glikemija nevalgius.

2015 metais LDA inicijavo tyrimą „Antro tipo cukriniu diabe-
tu (CD) sergančių pacientų ligos ir gydymo įvertinimas“. Anketa 
buvo sudaryta remiantis Estijos, Suomijos ir Švedijos klausimy-
nais. Šios anoniminės anketos padėjo surinkti informaciją apie 
pacientus, jų žinias apie ligą, jos gydymą, diabeto komplikacijas, 
lydinčias ligas, taikomą gydymą, jo efektyvumą, problemas, su 
kuriomis susiduria diabetu sergantys žmonės ir kt. Anketos buvo 
išdalytos diabeto klubuose. Iš viso apklausti 478 respondentai 
iš 15 Lietuvos miestų ir rajonų. Anketų duomenų analizę atliko 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentės, vadovauja-
mos doc. dr. Ž. Visockienės. Išnagrinėjus 472 anketas, nustaty-
ta, kad 46 proc. sergančiųjų diabetu stokoja žinių apie diabetą, 
komplikacijų atsiradimo priežastis, nepakankamai kontroliuo-
ja savo ligą. Rezultatai buvo pristatyti 2016 m. balandžio 7 d. 
konferencijoje „Diabetas“, skirtoje Pasaulinei sveikatos dienai 
paminėti. Su tyrimo rezultatais buvo supažindinti ir laikraščio 
„Diabetas“ skaitytojai.  

Tarptautinė veikla
2003–2009 m. ir nuo 2015 m. LDA vadovė V. Augustinie-

nė išrinkta Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono 
valdybos nare, 2009–2015 m. ji atstovavo Lietuvos pacientų 
organizacijų atstovų tarybai Europos pacientų forumo valdy-
boje, buvo jos narė.

LDA žodiniai ir stendiniai pranešimai Europos diabeto studijų 
asociacijos, Tarptautinės diabeto federacijos, Pasaulio sveikatos 
organizacijos, Europos sveikatos forumo, Europos Parlamento 
renginiuose (nuo 1994 m.).

Cukrinio diabeto situacija pasaulyje
Pasaulyje diabetas plinta kaip epidemija. 21-ame šimtme-

tyje diabetas yra viena iš didžiausių sveikatos krizių. Kasmet 
vis daugiau žmonių serga šia liga, kuri lemia tokias ilgalaikes 
komplikacijas: inkstų nepakankamumą, aklumą, širdies bei ner-
vų ligas, kojų amputacijas ir kitas problemas. Be diabeto, dar 
labai daug žmonių turi kraujo gliukozės tolerancijos sutrikimų, 
tai didina riziką ateityje susirgti diabetu. Pasaulio sveikatos or-
ganizacijos skaičiavimais, per didelis kraujo gliukozės kiekis 
yra vienas iš trijų didžiausių ankstyvų mirčių rizikos veiksnių 
(po aukšto kraujospūdžio ir tabako vartojimo). Blogai kontro-
liuojamą ligą lydi rimtos komplikacijos ir ankstyva mirtis. Gerai 
patys sugebėdami kontroliuoti ligą, padedami sveikatos specia-
listų, sergantieji diabetu gali gyventi ilgą ir visavertį gyvenimą. 
Ankstyva ligos diagnozė padeda išvengti brangiai kainuojan-
čių komplikacijų.

Į sveikatos išlaidas, skirtas diabeto priežiūrai, įeina didesnis 
sveikatos paslaugų naudojimas, darbo našumo ir darbingumo 
netekimas. Diabetas didina ekonominę naštą tiek patiems ligo-
niams, tiek jų šeimoms, nacionalinėms sveikatos sistemoms ir 
šalims. Tai yra reikšminga nuolatinio ekonomikos augimo kliū-
tis. Diabetu sergančių žmonių sveikatos išlaidos yra 2–3 kar-
tus didesnės negu šia liga nesergančių žmonių. Vien 2015 m. 
pasaulyje diabeto gydymo ir komplikacijų prevencijos išlaidos 
siekė 673 bilijonų JAV dolerių, o 2040 m. prognozuojama sieks 
802 bilijonus. Dauguma šalių diabetui išleidžia 5–20 proc. 
visų sveikatai skirtų išlaidų. Pasaulyje 12 proc. sveikatos išlai-
dų tenka diabetui.

Tarptautinės diabeto federacijos atlaso VII leidinio (angl. 
IDF Diabetes Atlas, 7th Edition, 2015) naujausiais duomeni-
mis, 2015 m. pasaulyje diabetu sirgo 415 mln. arba 8,8 proc. 
[7,19–11,36 proc.] 20–79 m. amžiaus gyventojų (bendras šio 
amžiaus gyventojų skaičius pasaulyje – 4,72 bilijonai). Diabetu 
serga 1 iš 11 šio amžiaus žmonių, be to, 1 iš 2 žmonių nežino, 
kad jau serga. 193 mln. pasaulio gyventojų liga dar nediagno-
zuota. Gliukozės tolerancijos sutrikimas nustatytas 318 mln. 
arba 6,7 proc. [4,5–12,1 proc.] 20–79 m. amžiaus pasaulio 
gyventojų, 1 iš 15 suaugusiųjų. 1 iš 7 gimdymų yra paliestas 
nėštumo diabeto. Abu šie atvejai yra susiję su padidėjusia ri-
zika vėlesniame gyvenime susirgti II tipo diabetu. II tipo dia-
betas nustatomas per 90 proc. visų sergančiųjų. Taip pat dau-
gėja ir I tipo diabetu sergančių vaikų. 2015 m. sirgo 542 tūkst. 
(0–14 m.) amžiaus vaikų. Kasmet pasaulyje vidutiniškai suserga 
maždaug 3 proc. arba po 86 tūkst. vaikų. Europoje labiausiai 
I tipo diabetu serga vaikai.

Prognozuojama, kad 2040 m. pasaulyje cukriniu diabetu 
sirgs beveik 642 mln. (1 iš 10) suaugusių žmonių, gliukozės 
tolerancijos sutrikimu – 481 mln.  

Europoje diabetu 2015 m. sirgo 59,8 mln., Lietuvoje – 
 20–79 m. amžiaus grupėje diabetas 2015 m. buvo diagnozuo-
tas 116,9 tūkst. arba 5,5 proc. [4,8–7,7 proc.] gyventojų. Be to, 
pažymima, kad 44,1 tūkst. sergančiųjų diabetu liga dar nedia-
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gnozuota, vadinasi, ir negydoma, todėl vystosi komplikacijos. 
Dėl diabeto ligos vien 2015 m. Lietuvoje mirė per 1,7 tūkst. 
šios amžiaus grupės ligonių. Vienam sergančiajam Lietuvoje 
vidutiniškai išleidžiama apie 1,2 tūkst. JAV dolerių, Europo-
je – apie 2,62 tūkst. JAV dolerių, pasaulyje – apie 1,62 tūkst. 
JAV dolerių. 

2015 m. dėl diabeto ligos mirė 5 mln. pasaulio žmonių, kas 
7 sekundes – 1 žmogus. Palyginkime, 2013 m. nuo ŽIV/AIDS 
ir tuberkuliozės mirė po 1,5 mln., o nuo maliarijos – 0,6 mln. 
žmonių. Kasmet atliekama 1 mln. žmonių kojų amputacijų dėl 
diabeto. Nekontroliuojamas diabetas yra viena iš 10 nedarbin-
gumo priežasčių pasaulyje. PSO duomenimis, pasaulyje yra 
15 mln. apakusių žmonių dėl diabeto.

Kokios diabeto ligonių daugėjimo priežastys?
Didėjantis nutukusių arba antsvorį turinčių žmonių skai-

čius. Sėsli, nejudri gyvensena. Nesubalansuotas maitinimasis. 
Senėjanti visuomenė. Dėl ekonomikos ir finansų krizės taikant 
griežtas taupymo priemones, diabetu sergantiems žmonėms 
kylantys sunkumai naudotis kokybiškomis sveikatos priežiū-
ros paslaugomis.

Ką turime daryti?
Būtina kovoti su diabeto rizikos veiksniais, kaip antai: prasta 

mityba ir mažu aktyvumu. Tai galima spręsti, įtraukiant įvairiau-
sius sektorius (sveikatos ir socialinių paslaugų, švietimo, žemės 
ūkio, žiniasklaidos, mobilumo mieste ir fizinės veiklos bei kt.). 
Sveikai gyvensenai skatinti vien viešosios politikos ir sveikatos 
priežiūros sektoriaus nepakanka. Turi būti taikomos ir politinės 
priemonės, kurios padėtų spręsti struktūrines problemas, dėl ku-
rių ir kyla diabeto epidemija. Turi būti užtikrinamas sveikatos 
sistemų tvarumas ir galimybės naudotis kokybiškomis sergan-
čiųjų diabetu priežiūros paslaugomis.

Svarbu suvokti, kad investicijos į sergančiųjų diabetu prie-
žiūrą, diabeto tyrimus ir prevenciją yra būtina sąlyga, siekiant, 
kad žmonės būtų sveikesni ir produktyvesni, ir vienas iš svar-
biausių ilgalaikio ekonomikos augimo veiksnių. Diabetu ser-
gantiems žmonėms būtina nuolat užtikrinti galimybes gydy-
tis, kad jie galėtų kontroliuoti visą gyvenimą trunkančią ligą. 
Daugelio diabeto komplikacijų, tokių kaip širdies ligos, inkstų 
nepakankamumas ir pėdų problemos, galima išvengti laiku jas 
diagnozavus, šviečiant pacientus bei specialistus ir visą visuo-
menę diabetologijos klausimais, teikiant visapusišką, daugia-
disciplinę ilgalaikę priežiūrą.

Jungtinių Tautų aukšto lygio susitikime 2011 m. rugsėjo 
19–20 d. JT priėmė politinę deklaraciją dėl neinfekcinių ligų 
prevencijos ir kontrolės, kuria pripažino, kad pasaulis išgyve-
na lėtinių neužkrečiamų ligų epidemiją, kuri veikia sveikatos 
apsaugos sistemas visose valstybėse. Diabetas, širdies ir krau-
jagyslių ligos, vėžys ir kvėpavimo sistemos ligos yra lėtinės, 
brangiai kainuojančios ir dauguma atvejų išvengiamos ligos. 
Šios 4 ligos turi bendrus modifikuotus rizikos veiksnius ir yra 
pagrindinė skurdo priežastis, kliūtis ekonomikos vystymuisi ir 
rimta grėsmė Jungtinių Tautų Tūkstantmečio vystymosi planų 
pasiekimui. Svarbu pažymėti, kad, vengiant diabeto, galima 
išvengti ir kitų neinfekcinių ligų.

Europos Parlamento Rezoliucija dėl diabeto epidemijos 
Euro pos Sąjungoje priimta 2012 m. kovo 14 d. Ja Europos Par-
lamentas rekomenduoja visoms ES šalims narėms parengti ir 
nuosekliai įgyvendinti ilgalaikes nacionalines diabeto tyrimo, 
gydymo, kontrolės programas, kuriose būtų numatyti strategi-
niai veiksniai, mažinantys nutukimą, skatinantys tinkamą dietą, 
fizinį aktyvumą, ligos kontrolę laiku, pažangų gydymą, šalinant 
nelygybę į sveikatos priežiūrą ir diskriminaciją bei optimizuo-
jant sveikatos priežiūros išteklius. 

Tokia grėsminga diabeto epidemija verčia imtis skubių prie-
monių viso pasaulio šalis, tarptautines organizacijas, todėl ne-
gali likti nuošaly ir Lietuvos visuomenė, valdžios institucijos bei 
visuomeninės organizacijos. Taigi, remdamasi mokslo pasieki-
mais ir rekomendacijomis, jau dvidešimt septintus metus Lietu-
vos diabeto asociacija aiškina visuomenei pasaulinės diabeto 
pandemijos priežastis, kovoja už sergančių žmonių teises, moko 
juos, kaip vengti ligos ir rūpintis savimi susirgus, kad gyvenimas 
liktų visavertis, netaptų našta sau ir kitiems. Diabeto pandemija 
griauna nusistovėjusius sveikatos priežiūros standartus, požiūrį 
į ligą ir gydymo metodus. Ligos prevencija yra aksioma, tačiau 
tenka įrodinėti kasdien, kad būtų priimami tinkami įstatymai, 
grindžiantys valstybės sveikatos politiką. 

LDA, didžiausia Lietuvoje visuomeninė sergantiems žmo-
nėms atstovaujanti organizacija, dirba ir dirbs tam, kad kiekvie-
nas žmogus gautų kuo geresnes sveikatos priežiūros paslau-
gas, daugiau sužinotų apie ligos profilaktiką, kontrolę ir būtų 
atsakingas už savo gyvenseną. Darbo sėkmę lemia ir aktyvus 
dalyvavimas Tarptautinės diabeto federacijos, Tarptautinio pa-
cientų organizacijų aljanso, Europos pacientų forumo, LPOAT 
veikloje, taip pat glaudus bendradarbiavimas su valdžios ins-
titucijomis. 

Lietuvos diabeto asociacijos  
artimiausi tikslai

LDA siekia, kad vadovaujantis Jungtinių Tautų rezoliuci-
jos, Europos Parlamento deklaracijos ir rezoliucijos dėl dia-
beto bei JT deklaracijos dėl lėtinių neinfekcinių ligų preven-
cijos ir kont rolės rekomendacijomis Lietuvoje būtų parengta 
ir įgyvendinama ilgalaikė Nacionalinė cukrinio diabeto ir jo 
komplikacijų prevencijos, kontrolės bei gydymo programa. 
Gydymo įstaigose būtų įsteigti diabeto mokymo ir kojų prie-
žiūros kabinetai. Visuomenės švietimui, diabeto ir jo kompli-
kacijų prevencijai, nepavėluotai diagnozei būtų skiriama dau-
giau dėmesio ir lėšų.

Vida Augustinienė 
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė 

Tarptautinės diabeto federacijos  
Europos regiono valdybos narė

Lietuvos diabeto asociacija 
Gedimino pr. 28-404, LT-01104 Vilnius

www.dia.lt
info@dia.lt, tel. 8 5 262 0783,  

mob. 8 652 11 555, faksas 8 5 261 0639
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Tarptautinės diabeto 
federacijos Europos regionas 
ir Europos diabeto studijų 
asociacija

Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono 
simpo ziu mas „Naujos technologijos ir gydymas, 
gerinant sergančiųjų diabetu gyvenimo kokybę“ vyko 
Miunchene (Vokietija) šių metų rugsėjo 11 d., o 52-asis 
Europos diabeto studijų asociacijos (angl. European 
Association for the Study of Diabetes, EASD) metinis 
renginys vyko Miunchene rugsėjo 12–16 dienomis.

Šiuose renginiuose dalyvavo 15,3 tūkst. žmonių iš 134 ša-
lių. Tai mokslininkai, įvairių medicinos sričių specialistai, 

farmacijos pramonės, medikų ir pacientų organizacijų atstovai, 
studentai, žurnalistai ir kiti sveikatos priežiūra besidomintys as-
menys. Per 1,8 tūkst. dalyvių atstovavo Vokietijai, daugiau nei 
1 tūkst. – Jungtinei Karalystei, beveik 1 tūkst. dalyvių buvo iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. Europos diabeto studijų asociaci-
jos renginyje dalyvavo 67 Lietuvos atstovai.

Europos diabeto studijų asociacijos misija – kalbant apie 
mokslinius tyrimus ir mokant skleisti diabeto priežiūros pra-
našumus. Nuo to laiko, kai 1965 m. Europos diabeto studijų 
asociacija buvo įsteigta, ji organizuoja metinius susitikimus. 
Tai didžiausios tarptautinės diabeto mokslinių tyrimų konfe-
rencijos pasaulyje. 

2016 m. Europos diabeto studijų asociacija gavo daugy-
bės pranešimų tezes. Pranešimus peržiūrėjo ir atrinko 40 te-
zių peržiūros komiteto narių. 16 konferencijos programos su-

darymo narių sukūrė programą iš anonimiškai atrinktų 1 167 
pranešimų. 

Konferencijos temos buvo labai įvairios: diabeto prognozės 
ir prevencija, diabetas ir imunologija, klausimai apie insuliną, 
lipidų metabolizmas, diabetas vaikystėje ir diabeto komplika-
cijos. Daug dėmesio skirta hipoglikemijos diagnozei ir jos val-
dymui, diabetinei neuropatijai, vyresnio amžiaus žmonių hi-
pertenzijos ir kraujagyslių ligų prevencijai bei gydymui ir ligos 
kontrolei. Diskutuota apie diabetą ir demenciją, fizinio aktyvu-
mo naudą psichologinei savijautai, diabetinę retinopatiją, taip 
pat apie tai, kaip numatyti jos progresavimo riziką ir kaip jos 
išvengti. Kalbėta apie lipidus ir inkstų ligas, smegenis ir rieba-
lus, beta ląstelių veiklą ankstyvoje I tipo diabeto stadijoje, gy-
vensenos įtaką II tipo diabeto vystymuisi, naujas įžvalgas apie 
diabetinę nefropatiją, epidemiologiją ir genetiką, nutukimą ir 
svorio reguliavimą, diabeto gydymą transplantacija, diabeto 
kontrolės svarbą, I tipo diabeto gydymą insulino pompa, ge-
netiką ir metabolizmą, II tipo diabeto genus ir biomarkerius, 
naują požiūrį į nėštumą ir diabetą, autoimuninį diabetą, nau-
ją požiūrį į beta ląstelių apsaugą, širdies ir kraujagyslių ligas, 
hipertenziją ir diabetą, diabetu sergančiųjų gydymo riziką ir 
naudą. Aptartas kraujospūdis sergant diabetu. 

Daug dėmesio skirta medicinos prietaisų saugai ir naujo-
vėms, nuolatinei kraujo gliukozės kontrolei, naudojant jutiklius. 
Miunchene gvildenta ir daugiau temų, pvz.: kraujagyslių dis-
funkcija, socialiniai ir ekonominiai netekimai, sergant II tipo 
diabetu, metforminas, nauja geriamųjų vaistų klasė (SGLT2 in-
hibitoriai), kepenų metabolizmas, diabetas ir vėžys, diabetinės 
pėdos žaizdų gydymo būdai, naujas požiūris į ląstelių ir kasos 
transplantaciją bei klinikiniai rezultatai. Darbas vyko simpo-
ziu muose, plenarinėse sesijose, darbo grupėse, buvo diskutuo-
jama prie mokslo ir diabeto organizacijų stendų. 

Bendradarbiaujant Europos diabeto studijų asociacijai ir 
Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) Europos regionui, dia-

TarpTauTiniai renginiai

Su Lietuvos gydytojais prie LDa stendo Iš kairės: V. Augustinienė, EDSA sekretoriato vadovė 
M. Grüsser, J. Neverdauskaitė-Gintauskienė, EDSA prezidentė 
J. R. Zierath
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beto asociacijoms jau nuo 2005 m. yra skiriama speciali vieta 
(Associations‘ Village), kur susirenka kartu tarptautinės diabe-
to asociacijos, draugijos ir studijų grupės. Kiekviena organi-
zacija turi savo stendo vietą, kur eksponuoja informaciją apie 
savo darbą ir gerąją praktiką. Tai vieta, kur vyksta visapusiškas 
bend radarbiavimas, čia asociacijos keičiasi žiniomis ir patirti-
mi, ateities planais. Čia viso pasaulio gydytojams ir mokslinin-
kams pateikiama informacija apie esamas organizacijas. Prie 
asociacijų stendų kiekvienas turi progą sužinoti apie diabetą 
įvairiose šalyse, pasikalbėti su kolegomis ir gauti naujausią 
informaciją apie diabeto tyrimus, atliekamus ne tik Europoje, 
bet ir visame pasaulyje. Atstovai prie kiekvieno stendo su ma-
lonumu atsako į kiekvieną klausimą.

LDA veiklą stendiniu pranešimu „LDA pasiekimai sergan-
čiųjų diabetu labui“ pristatė prezidentė V. Augustinienė ir val-
dybos narė J. Neverdauskaitė-Gintauskienė. Europos diabeto 
studijų asociacijos ir TDF Europos regiono vadovai susipažino 
su asociacijų veikla, domėjosi apie tai, su kokiais sunkumais 
susiduriame savo veikloje, kaip sekasi bendradarbiauti su val-
džios institucijomis, kokia yra diabeto priežiūra kiekvienoje 
šalyje, kas neramina sergančius žmones, kaip ir kas remia or-
ganizacijų veiklą. Malonu pažymėti, kad LDA darbas yra la-
bai gerai vertinamas. Sulaukėme nemažai pagyrų, kad iš mūsų 
organizacijos veiklos ir pasiekimų yra ko pasimokyti ir kitoms 
šalims. Labai džiaugiamės, kad prie mūsų stendo apsilankė 
daug renginio dalyvių, taip pat ir medikų iš Lietuvos.

Renginio metu buvo galima susipažinti su TDF veikla ne tik 
prie stendų, bet ir specialiai surengtoje konferencijoje. Čia buvo 
aptariamas strateginis veiklos planas, suteikta daugiau infor-
macijos apie 2016 m. Pasaulinės diabeto dienos organizavimo 
ypatumus bei TDF Europos regioninę konferenciją, vyksiančią 
2017 m. lapkričio 25–27 d. Lisabonoje (Portugalija).

2017 m. rugsėjo 14–18 d. Lisabonoje (Portugalija) vyks  
53-oji Europos diabeto studijų asociacijos konferencija. 

Daugiau informacijos apie Miunchene vykusį didžiulį ir 
labai svarbų renginį bei pranešimus ir kitų metų konferenciją 
galima rasti internete adresu www.easd.org.

Europos sveikatos  
forumas Gasteine 

Europos sveikatos forumas (ESF) Gasteine ( Austrija) 
yra svarbiausias kasmetinis Europos Sąjungos 
 sveikatos politikos renginys. 

Jame kiekvienais metais susitinka daugiau nei 500 politikų, 
sveikatos sprendimų priėmėjų, įvairių interesų grupių, vy-

riausybių, administracijos, verslo ir pramonės ekspertų, visuo-
menės, mokslo asmenų, tarp jų ir Pasaulio sveikatos organiza-
cijos, Euro pos Komisijos, Europos Parlamento, Pasaulio banko 
atstovų. Šiemet renginyje dalyvavo apie 550 žmonių.

19-ojo 2016 m. rugsėjo 28–30 dienomis Austrijoje vyku-
sio ESF tema – „Demografija ir netolygumai Europoje“ (angl. 
 Demographics & Diversity in Europe). Jame Lietuvai atstovavo 
LR sveikatos apsaugos viceministrė J. Sabalienė, kiti ministerijos, 
Valstybinės ligonių kasos, M. Riomerio universiteto, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto Santariškių 
klinikų ir kiti atstovai, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų 
tarybos pirmininkė V. Augustinienė.

Praėjusiais metais forume ypatingas dėmesys buvo skirtas 
saugiai sveikatai Europoje, prioritetų balansui, atsakomybės 
pasidalijimui, diskutuota apie tai, kaip spręsti problemas, turint 
mažus išteklius, daugėjant vyresnio amžiaus žmonių, didėjant 
pacientų lūkesčiams ir plėtojantis technologijoms. Kalbėtojai 
dalijosi patirtimi apie veiksmingas investicijas į sveikatą ir gy-
ventojų sveikatos statusą bei sveikatos sistemų stiprinimą. Daug 
kalbėta apie tai, kaip reformuoti nacionalines sveikatos sistemas 
Europos Sąjungoje, daugiau dėmesio ir išteklių skiriant ligų ir jų 
komplikacijų prevencijai bei sveikai gyvensenai propaguoti.

Šių metų forume buvo kalbama apie Europos sveikatos prie-
žiūros netolygumus, atsižvelgiant į demografines sąlygas. Ypač 
nerimą kelia nenumatyti šių dienų iššūkiai sveikatos sistemoms. 
Tai pabėgėliai, migrantai, mažumos, pažeidžiamos visuomenės 
grupės, „Brexit“. Taip pat daug dėmesio skirta neinfekcinių ligų 
plitimui ir priemonėms, kaip tai stabdyti. Labai svarbu veikti 
anksti, laiku ir visiems kartu. Kalbėta apie naujų technologijų 
ir vaistų prieinamumą, darbą ir sveikatą, sveikatos raštingumą, 
m. sveikatą, e. sveikatą. Kodėl svarbus tarpsektorinis bendra-
darbiavimas gerinant visuomenės sveikatą? Akcentuota, kodėl 
norint užkirsti kelią daugeliui ligų yra būtini skiepai. Dalytasi 
gerąja ES šalių narių patirtimi. Pritaikyti (personalizuoti) vaistai 
yra viena iš naujausių sveikatos mokslinių tyrimų sričių. Gydymo 
tokiais vaistais įgyvendinimas yra pagrindinis iššūkis tiek Euro-
poje, tiek visame pasaulyje. Europos šalių sveikatos sistemos 
susiduria su finansiniais iššūkiais perkant labai brangius vaistus. 
Ypač daug interaktyvių diskusijų vyko forume „Inovatyvūs vais-
tai“. Pranešėjai pristatė daug skirtingų nuomonių, kaip pasiekti 
stabilų balansą tarp inovatyvaus gydymo prieinamumo, vertės 
ir naudos. Daug diskutuota dėl aukštų inovatyvių vaistų kainų 
Europoje, kaip pagrindinį iššūkį šių vaistų prieinamumui. Šios 
sesijos pranešėjų ir auditorijos interaktyvių debatų metu buvo 
siūlomi įvairūs sprendimai, kaip išspręsti šias problemas.

Kongreso atidarymo metu Europos sveikatos forumo prezi-
dentas Helmutas Brandas pristatė naują organizacijos logotipą, 
kurio spalvos atspindi visų Europos šalių vėliavų spalvas. Lo-
gotipas atrodo naujai, bet pagrindinė misija yra ta pati – dirbti 
geresnei sveikatai Europoje!

Konferencijos dalyviai, kaip ir praėjusiais metais, turėjo gali-
mybę teikti savo komentarus apie prezentacijas ir pasisakymus 
per socialinį tinklą „Twitter“ (≠EHFG2016).

Daugiau informacijos apie Europos sveikatos forumą Gastei-
ne ir pranešimus galima rasti internete adresu www.ehfg.org.

Straipsnį pagal Lietuvos diabeto asociacijos  
ir Lietuvos pacientų organizacijų  

atstovų tarybos pateiktą informaciją  
parengė Dalia Augustinaitė
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1. Akmenės rajono diabeto klubas „Sadutė“ 
    Ieva BALABEKOVIENĖ
    Respublikos g. 17-32, Naujoji Akmenė
    Tel. (8 425) 54 394, mob. 8 688 52 546

2.  Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“
      Leonora OKUNEVIČIENĖ 
      Klubo adresas: Jaunimo g. 3, Alytus
 Korespondenciją siųsti adresu: Dailidžių g. 10, Alytus
      Mob. 8 683 92 285
      El. paštas levunora@gmail.com

3.  Alytaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Mes“
     Vytautas DAUNARAVIČIUS 
 Kaštonų g. 16-20, Alytus
      Mob. 8 657 40 674
      El. paštas vytaudau@gmail.com
      www.alytusdia.lt

4. Anykščių rajono cukralige sergančiųjų klubas „Ateitis“
     Leonora Gražina ŠLIŽIENĖ
     Skardžio g. 13, Anykščiai
     Mob. 8 619 18 729 
     El. paštas petrasslizys@gmail.com

5. Biržų rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubas 
„Krantas“

  Birutė ILGINIENĖ
 Žalioji g. 7, Biržai
 Tel. (8 450) 33 413 (n.), mob. 8 699 59 266

6. Druskininkų miesto diabeto klubas „Atgaja“
  Jelena ŠIMONIENĖ
 Ateities g. 38-16, Druskininkai
 Tel. (8 313) 56 065 (n.), mob. 8 682 44 585 
 El. paštas simoniene.jelena@gmail.com

7. Elektrėnų diabeto klubas
  Alfonsas SODONIS
 Taikos g. 8-14, Elektrėnai 
 Tel. (8 528) 39 416 (n.), mob. 8 652 11 392
      El. paštas berzasalfa@gmail.com

8. Ignalinos rajono diabeto klubas „Gydūnė“
      Milda LAŠIŪNIENĖ
      Geležinkelio g. 6, Ignalina
      Mob. 8 677 69 633

9. Jonavos rajono sergančiųjų 
cukriniu diabetu klubas „Ramunė“

  Jonas LAIVA
 Kosmonautų g. 5-8, Jonava 
 Tel. (8 349) 59 217 (n.), mob. 8 600 12 016
 El. paštas m.audra10@gmail.com 
     www.ramunediabetasjonava.lt

10. Joniškio rajono diabetu sergančiųjų klubas „Viltis“
     Aldona GOŠTAUTIENĖ
     Stungių k., Joniškio r.
     Mob. 8 615 92 307   

11. Kaišiadorių rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubas 
„Likimas“

 Antanas Boleslovas ZAKARAUSKAS
      Maironio g. 30, Kaišiadorys
      Tel. (8 346) 58 052, mob. 8 613 11 500
 El. paštas danute.tarvydiene@gmail.com

12. Kauno diabetikų bendrija „Aronija“
 Genovaitė VROTNIAKIENĖ
 Liepų g. 7-22, Girionys, Kauno r.
 Klubo adresas: Tvirtovės al. 35, Kaunas (Kauno technikos kolegija) 
 Mob. 8 688 32 598 
 El. paštas girionys1@gmail.com

13. Kauno diabetikų klubas „Insula“
 Liubovė TRAKIMIENĖ
 Kranto 15-oji 17A-1, Kaunas
 Tel. (8 37) 34 31 61, mob. 8 694 20 539
      El. paštas liubainsa@gmail.com

14. Kauno vaikų diabeto klubas „Svaja“
      Monika GASEVIČIENĖ
      Naujoji g. 5, Kaunas     
     Mob. 8 698 04 595
 El. paštas: gmonic30@gmail.com, diavaikai.kaunas@gmail.com

15. Kelmės diabeto klubas „Diabetas ABC“
 Larisa RAROVSKAJA
  Laugalio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r.
 Klubo adresas: Dariaus ir Girėno g. 2A, Kelmė
 Mob. 8 621 72 090 
 El. paštas e.mikutaviciene@gmail.com (buhalterė)
 El. paštas zigmantera@gmail.com (pirmininko pavaduotoja)
 Vaida Filipavičienė, mob. 8 611 44 961

16. Kėdainių rajone sergančiųjų cukralige klubas 
„Diabetas“

  Rimgaudas RIMOŠAITIS
 Beržų g. 7-7, Pelėdnagiai, Kėdainių r. 
 Mob. 8 652 21 212
 El. paštas rimgaudas.rimosaitis@gmail.com

17.  Kėdainių vaikų ir jaunimo diabeto klubas „Cukrinukas“
  Jūratė ATKOČIŪNIENĖ
 Klubo adresas: Budrio g. 5, Kėdainiai
 Namų adresas: Ąžuoloto g-ja, Stasiūnų k., Kėdainių r.
 Mob. 8 688 58 588

Lietuvos diabeto asociacijos 
kolektyviniai nariai
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18. Klaipėdos miesto sergančiųjų 
cukriniu diabetu klubas „CD“

  Kristina DAUGINTIENĖ
 Liepų g. 9, Kvietiniai, Klaipėdos r.
 Mob. 8 683 66 108
 El. paštas: klubascd@gmail.com,  

kristina.daugintiene@gmail.com 

19. Klaipėdos miesto vaikų, sergančių cukriniu diabetu, 
klubas „Smalsučiai“

  Jolanta JASIULIONIENĖ
 Klubo adresas: K. Donelaičio g. 7, Klaipėda
 Namų adresas: Kuncų g. 4-60, Klaipėda
 Mob. 8 686 02 363
      El. paštas klubas.smalsuciai@gmail.com,  

jolanta.jasiu@gmail.com 

20. Kupiškio rajono diabeto klubas „Kupa“
  Laima BERNADICKIENĖ
 Pergalės g. 14-2, Kupiškis
 Tel. (8 459) 35 673, mob. 8 682 18 568
      El. paštas jurala@takas.lt

21. Kuršėnų miesto ir Šiaulių rajono žmonių, 
sergančių cukriniu diabetu, klubas „Venta“

      Vera SAMUŠIENĖ
      Daugėlių g. 80-17, Kuršėnai, Šiaulių r.
      Mob. 8 650 73 482
 El. paštas remyga.juc@gmail.com

22. Kretingos diabeto klubas „Vilties kelionė“
       Vytautas Kazimieras VAIČIONIS
 Namų adresas: Sporto g. 6A, Kretinga 
       Klubo adresas: Vilniaus g. 2, Kretinga 
       Mob. 8 676 55 295, tel. (8 445) 51 635

23. Lazdijų rajono klubas „Diabetas“
      Loreta ZAJANKAUSKIENĖ
      Vilniaus g. 5-8, Lazdijai
      Mob. 8 615 43 489
      El. paštas lora.astro@gmail.com

24. Lentvario miesto cukrinio diabeto klubas „Sana“
  Jadvyga JACEVIČ
 Namų adresas: Trikampio g. 7, Lentvaris, Trakų r. 
 Klubo adresas: Lauko g. 26, Lentvaris
 Tel. (8 528) 28 528 (d.)
 Mob. 8 641 29 786
      El. paštas jadvyga.jacevic@gmail.com

25. LASS Biržų rajono diabeto klubas 
  Angelė DOVYDĖNIENĖ
 Vyšnių g. 1, Biržai
 Tel. (8 450) 33 230 (n.)

26. Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių diabetikų klubas
      Audronė LYMONTAITĖ
      Mob. 8 612 52 998
      El. paštas a.limontaite@gmail.com
      Baltijos pr. 31, Klaipėda (Klaipėdos regos ugdymo centras) 
 Danutė Balčiūnienė (padėjėja)
 El. paštas marceledanute@yahoo.com 

27. VšĮ Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų 
ir silpnaregių taryba

  Antanas ŠUKYS
 Namų adresas: Beržų g. 39-47, Panevėžys
 Klubo adresas: Staniūnų g. 66, Panevėžys 
 Tel.: (8 45) 43 44 85, 43 32 92, mob. 8 634 71 820
 El. paštas antanasukys@gmail.com 

28. Lietuvos slaugytojų diabetologių draugija 
  Virginija BULIKAITĖ
  Ašigalio g. 25-51, Kaunas
  Mob. 8 615 24 245
 El. paštas bulikaitevirginija@yahoo.com

29. Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“
  Genovaitė NAIDZINAVIČIENĖ
  Klubo adresas: Bažnyčios g. 19, Marijampolė
 Klubo tel. (8 343) 55 231
 Mob. 8 610 08 715
      El. paštas genovaite.n@hotmail.com

30. Mažeikių rajono diabetikų klubas „Žemaičių spėka“
  Vida PAULAUSKIENĖ
 Namų adresas: Gamyklos g. 6/2-57, Mažeikiai
 Klubo adresas: Naftininkų g. 9, Mažeikiai 
 Mob. 8 610 28 470
 El. paštas vidapau7@gmail.com

31. Pagėgių savivaldybės diabeto klubas „Rambynas“
  Laima JUCIENĖ
 Vytauto g. 4-2, Pagėgių sen., Tauragės apskr.
 Tel.: (8 441) 57 092, 57 422
 Mob. 8 687 31 872 

32. Pakruojo rajono diabeto klubas „Vita“
  Adelė DOBILIENĖ
 Namų adresas: P. Mašioto g. 57-14, Pakruojis
 Klubo adresas: Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
 Mob. 8 674 31 223
 Klubo mob. 8 600 28 930, faks. (8 421) 69 074 
 Socialinės rūpybos skyriaus mob. 8 674 31 930
      El. paštas adadobiliene@gmail.com

33. Palangos diabeto klubas „Diabetas“
  Tomas BUDRYS
  Gintaro g. 43, Palanga
 Tel. (8 460) 56 119, mob. 8 698 76 159
      El. paštas tomasbudrys@gmail.com

34. Panevėžio diabeto draugija „Viltis“
 Danguolė KUODIENĖ
 Nevėžio g. 38, Panevėžys 
 Mob. 8 686 50 596
 El. paštas diabetas.panevezys@gmail.com

35. Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu 
diabetu draugija „Sveikata“

  Vida VEGIENĖ
     Biržų g. 14B, Pasvalys
     Tel. (8 451) 34 206 (n.), faks. (8 451) 34 111
 Mob. 8 685 26 105 
 El. paštas vida.vegiene@gmail.com
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45. Tauragės diabeto bendrija „Insula“
  Vytautas ŠIMKUS
 Namų adresas: Ateities takas 5-51, Tauragė
 Klubo adresas: Jūros g. 3, Tauragė 
 Mob.: 8 670 66 198, 8 645 66 677

46. Telšių diabetikų bendrija „Dia Telšiai“
  Dalia DAUGNORIENĖ
  Kauno g. 11-26, Telšiai 
     Mob. 8 673 47 668
 El. paštas dadaug@one.lt

47. Ukmergės diabetikų klubas „Vilkmergė“
  Saulius NARKŪNAS
  Namų adresas: Draugystės g. 5-4, Taujėnai, Ukmergės r. 
      Klubo adresas: Vytauto g. 105, Ukmergė
 Mob. 8 652 45 543

48. Utenos rajono sergančiųjų cukralige klubas „Viltis“
       Vytautas KAZIELA
       Kaštonų g. 8, Utena
       Mob. 8 699 83 088
       El. paštas kaziela.vytautas@gmail.com

49. Utenos vaikų ir jaunimo diabeto klubas
      Jolita BILINSKIENĖ
   Žilvičių g. 13, Utena
    Mob. 8 699 03 416
      El. paštas diavaikai.utena@gmail.com

50. Varėnos rajono diabeto klubas „Riba“
  Donatas GAVĖNAS 
  Namų adresas: Vytauto g. 24-18, Varėna 
 Klubo adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
 Tel. (8 310) 51 630 (n.), mob. 8 610 40 324
      El. paštas gavenai@zebra.lt

51. Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“
  Kazimieras KUKIS 
  Slyvų g. 7, Vilkaviškis 
 Tel. (8 342) 51 783, mob. 8 610 46 053
      El. paštas vilkaviskis.insula@gmail.com 

52. Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos diabetu 
sergančiųjų klubas „Beta“

 Dalia BARTUSEVIČIENĖ
 Klubo adresas: Antakalnio g. 59-313, Vilnius
      Namų adresas: Antakalnio g. 116-7, Vilnius
 Tel. (8 5) 234 17 08, mob.:  8 656 45 335, 8 607 27 973
 El. paštas pivarauskas.jonas@gmail.com

53. Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas  
„DiaBitė Plius“

     Eglė JAKIMAVIČIENĖ 
     Tuskulėnų g. 1-15, Vilnius
 Tel.: (8 5) 273 14 75 (n.), 239 87 08 (d.), mob. 8 682 98 555 
 El. paštas egle.jakimaviciene@mf.vu.lt

54. Zarasų rajono sergančiųjų cukralige klubas „Viltis“ 
 Jovita VAŠKEVIČIENĖ
  Aukštaičių g. 5A, Zarasai
      Mob. 8 621 73 237
      El. paštas jovke0@yahoo.com

36. Plungės miesto sergančiųjų cukriniu diabetu klubas
     Aldona DANYLIENĖ
     Namų adresas: Beržų g. 20, Jovaišiškės k., Plungės r. 
 Klubo adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 114, Plungė
     Mob. 8 612 72 364 
     El. paštas danyliene@gmail.com

 37. Prienų rajono diabeto klubas „Versmė“
     Birutė BARTKEVIČIŪTĖ
     Klubo adresas: Birutės g. 10, Birštonas
     Mob. 8 687 21 261 
     El. paštas birutelb@hotmail.com

38. Radviliškio diabeto klubas „Likimas“
     Irena GVAZDAUSKIENĖ 
 Klubo adresas: Radvilų g. 17-106, Radviliškis
 Namų adresas: Žiedo g., Pavartyčių k., Radviliškio r.
 Mob. 8 682 38 046
 El. paštas irena.gvazdauskiene@gmail.com  

39. Raseinių rajono cukralige sergančiųjų klubas 
„Diabetas“

  Inga KARPINIENĖ
  Tulpių g. 11, Šiluva, Raseinių r. 
 Mob. 8 609 01 389
  El. paštas karpiniene.inga@gmail.com 

40. Rokiškio diabetikų klubas „Rokiškis“
 Marijona MIELIAUSKIENĖ
 Paparčių g. 11, Rokiškis 
 Tel. (8 458) 31 402, mob. 8 615 78 816
     El. paštas laimamiel@gmail.com 

41. Šakių rajono cukralige  
sergančiųjų klubas „Linelis“

  Biruta JANČAITIENĖ
 A. Tatarės g. 77, Lukšiai, Šakių r. 
 Tel. (8 345) 44 731, mob. 8 618 03 172
      El. paštas sakiu.diabeto.klubas@gmail.com

42. Šiaulių krašto žmonių, sergančių 
cukriniu diabetu, klubas „Lemtis“

  Daiva JAKUTIENĖ
 Klubo adresas: Stoties g. 9C, Šiauliai
 Mob. 8 676 39 643
 El. paštas klubaslemtis@gmail.com 

43. Šilalės rajono diabeto klubas „Diabetas“ 
  Veronika KOZLOVIENĖ
 Namų adresas: Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė
 Klubo adresas: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė
 Mob. 8 618 40 388
 El. paštas verak@silalesligonine.lt

44. Šilutės klubas „Diabetikas ABC“
 Aldona VYTIENĖ
 Namų adresas: Zudermano g. 8-42, Šilutė
 Klubo adresas: Gluosnių g. 4, Šilutė
 Tel.: (8 441) 75 749 (n.), faks. (8 441) 77 855
 Mob. 8 600 22 147 
 El. paštas ievute.smalakyte@gmail.com
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Lie tu vos dia be to aso cia ci ja –  
Tarptautinėsdiabeto 
federacijosnarė

Burkitės į Lietuvos diabeto asociaciją  
ir veikite savo sveikatos labui  

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

kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:

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

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

Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.

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

DARBO LAIKAS

LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA
Gedimino pr. 28, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius

Telefonas: (8~5) 2620783. Mob. telefonas: 8 652 11555. Faksas: (8~5) 2610639
Internetas: www.dia.lt. Elektroninis paštas: info@dia.lt

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

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

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

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

nemokamai antradieniais 12–14 val. 
Slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė ligonius moko  

ketvirtadieniais 14-16 val. Registruotis iš anksto tel. 8 686 39369.
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Lie tu vos dia be to  
aso cia ci jos kro ni ka

2016 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) pre-• 
zidentė V. Augustinienė susitiko su diabetu sergančiais vaikais 
ir jų tėveliais stovykloje „Žibutė“ Kačerginėje, Kauno rajone. 
Rugpjūčio 11 d. „15min.lt“, o rugpjūčio 12 d. „Žinių radijo“ • 
žurnalistai klausė Lietuvos pacientų organizacijų atstovų ta-
rybos (LPOAT) pirmininkės V. Augustinienės nuomonės apie 
nedarbingumo lapelių skaičiaus daugėjimą, palyginti su anks-
tesniais metais.
Rugpjūčio 12 d. V. Augustinienė atsakė į Panevėžio laikraščio • 
„Sekundė“ žurnalistų klausimus apie LR Seimo narių siūlomą 
dovanų gydytojams įteisinimą.
Rugpjūčio 13–19 d. Druskininkuose vyko II tipo diabetu ser-• 
gančiųjų mokymo stovykla. Stovyklos vadovė – Druskininkų 
miesto diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, me-
dicinos vadovė – LDA Garbės narė slaugytoja diabetologė 
J. Uleckienė. Pirmąją stovyklos dieną su dalyviais susitiko LDA 
prezidentė V. Augustinienė.
Rugpjūčio 24 d. V. Augustinienė atsakė į žurnalo „Veidas“ • 
žurnalistų klausimus apie problemas, su kuriomis susiduria 
pacientai dėl medicinos paslaugų gavimo privačiose gydy-
mo įstaigose.
Rugpjūčio 25 d. sveikatos apsaugos viceministras V. Gavrilov • 
pakvietė LPOAT pirmininkę V. Augustinienę aptarti klausimo 
dėl naujajame 2016 m. kompensuojamųjų vaistų kainyne pa-
didėjusių priemokų pacientams.
Rugpjūčio 26 d. Sveikatos apsaugos ministerija pakvietė pa-• 
cien tų organizacijų atstovus aptarti 2016 m. Kompensuojamųjų 
vaistų kainyną. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybai 
atstovavo pirmininkė V. Augustinienė. 
Rugpjūčio 29 d. „TV3“, Lietuvos radijo ir leidinio „Savaitė“, • 
rugpjūčio 31 d. „Ūkininkų patarėjo“ žurnalistai kalbino LPOAT 
pirmininkę V. Augustinienę apie 2016 m. Kompensuojamųjų 
vaistų kainyno privalumus ir trūkumus, pacientams įsigyjant 
vaistus vaistinėse.
Rugpjūčio 30 d. ir lapkričio 11 d. Sveikatos apsaugos ministe-• 
rijoje vyko Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–
2023 m. veiksmų plano Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo 
nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties ir Sergamumo 
ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų 
mažinimo srities tikslų, uždavinių ir priemonių, finansuojamų 
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės 
biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komiteto 
posėdis, kuriame stebėtojo teisėmis dalyvavo LPOAT pirminin-
kė V. Augustinienė.
Rugpjūčio 31 d. į „M-1“ žurnalistų klausimus apie eiles gy-• 
dymo įstaigose brangiems medicinos tyrimams atlikti atsakė 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
Rugpjūčio 31 d. VšĮ „Pušyno kelias“ vyko Stebėtojų tarybos • 
posėdis, kuriame dalyvavo šios tarybos narė LDA prezidentė 
V. Augustinienė.
Rugsėjo 3 d. Marijampolėje vyko respublikinės sporto varžy-• 
bos cukriniu diabetu sergantiesiems „Cukrinis diabetas – ne 

kliūtis sportuoti“. LDA projektą įgyvendino Marijampolės klu-
bas „Diabetikas ABC“ (pirmininkė G. Naidzinavičienė). Var-
žybose dalyvavo 65 asmenys iš Plungės, Jonavos, Šakių, Vil-
kaviškio, Rokiškio, Kauno, Mažeikių ir Marijampolės dia beto 
organizacijų. 
Rugsėjo 3 d. į „Lietuvos ryto TV“ laidos „24/7“ žurnalistų klau-• 
simus apie vaistų įsigijimo problemas, sergant kai kuriomis sun-
kiomis virškinimo sistemos ligomis, nuomonę išsakė LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė.
Rugsėjo 5 d. LR Seime vyko „Sveikatos forumo“ konferencija, • 
skirta sveikatos politikai, kurioje LPOAT atstovavo pirmininkė 
V. Augustinienė. LPOAT yra „Sveikatos forumo“ narė.
Rugsėjo 8 d. Telšių diabeto klubas „Dia Telšiai“ (pirmininkė • 
D. Daugnorienė) pakvietė rajonų diabeto klubus į šventę „Pa-
būkime kartu“. Renginyje dalyvavo Akmenės, Jonavos, Kelmės, 
Mažeikių, Pasvalio, Plungės, Šiaulių, Tauragės, Telšių rajonų 
diabeto organizacijų delegacijos bei LDA prezidentė V. Augus-
tinienė. Šventė prasidėjo Žemaitės dramos teatre, vėliau svečiai 
susipažino su šiųmetės Kultūros sostinės įžymiomis vietomis bei 
nuostabiai praleido laiką Žemaitijos kaimo muziejuje.
Rugsėjo 11 d. Miunchene (Vokietija) vyko Tarptautinės dia beto • 
federacijos Europos regiono simpoziumas „Naujos technologi-
jos ir gydymas, gerinant sergančiųjų diabetu gyvenimo koky-
bę“, o rugsėjo 12–16 d. – Europos diabeto studijų asociacijos 
(angl. European Association for the Study of Diabetes, EASD) 
metinė 52-oji konferencija. Šiuose renginiuose dalyvavo LDA 
valdybos narė jaunimo klausimams J. Neverdauskaitė-Gintaus-
kienė ir prezidentė V. Augus tinienė. Eksponuotas LDA stendinis 
pranešimas „LDA pasiekimai sergančiųjų diabetu labui“.
Rugsėjo 19 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Priva-• 
lomojo sveikatos draudimo posėdis, kuriame dalyvavo šios ta-
rybos narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Taryba pritarė, 
kad į kompensuojamųjų ligų sąrašą būtų įtrauktos giliųjų venų 
trombozė ir plaučių embolija bei vaistai jų gydymui. Taip pat 
svarstyti įvairių vaistų bei medicinos pagalbos priemonių sąra-
šų pakeitimai. Patvirtintos peritonine dialize gydomų pacientų 
teikiamų paslaugų ir jų bazinės kainos, aptarti kiti klausimai. 
Rugsėjo 22–23 d. Druskininkuose įvyko seminaras „Sergančių-• 
jų įgalinimas – gera ligos savikontrolė“ LDA kolektyvinių narių 
vadovams. Renginyje dalyvavo 40 asmenų, organizuojančių 
darbą rajonų diabeto klubuose. 
Rugsėjo 28–30 d. Gasteine, Austrijoje, vykusioje  19-oje Euro-• 
pos sveikatos forumo konferencijoje „Demografija ir įvairovė 
Europoje. Nauji sprendimai sveikatai“ (angl. Demographics 
and Diversity in Europe. New  Solutions for Health) dalyvavo 
LPOAT pirmininkė V. Augus tinienė.
Spalio 4 d. M. Riomerio universitete vyko konferencija „Sveika-• 
tos sistemos vystymo perspektyvos“, kurioje dalyvavo  LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė.
Spalio 5 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Privalomo-• 
jo sveikatos draudimo posėdis, kuriame dalyvavo šios tarybos 
narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Taryba pritarė pri-
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statytam 2017 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto projektui. Planuojama, kad biudžetas kitais me-
tais sudarys 1,57 mlrd. eurų, t. y. 8,9 proc., arba 128 mln. 
daugiau, palyginti su 2016 m. biudžetu.
Spalio 15 d. Plateliuose (Plungės r.) LDA valdybos narės • 
jaunimo klausimams J. Neverdauskaitės-Gintauskienės 
iniciatyva organizuotas žygis dviračiais.
Spalio 27 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Pri-• 
valomojo sveikatos draudimo posėdis, kuriame dalyvavo 
šios tarybos narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Ta-
ryba pritarė, kad:

 –  Iš PSDF biudžeto rezervo rizikos dalies būtų skirta 7 mln. 
eurų kreditoriniam įsiskolinimui už išduotus kompensuo-
jamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones iš da-
lies padengti;

  –  Dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir me-
dicinos pagalbos priemonių sąrašo pakeitimo.

 Daug diskusijų sukėlė naujų vaistų įrašymo į Ligų ir kom-
pensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą iš rezervinio vaistų 
sąrašo  klausimas.  Kadangi 2017 m. planuojamame PSDF 
biudžete nėra papildomai numatyta tam lėšų, todėl  vien-
pusiškai  teiktame nutarimo  projekte numatytas  vaistų, 
skirtų arterinei hipertenzijai gydyti, grupavimas bazinei 
kainai nustatyti pagal veikliąsias medžiagas ir jų ekviva-
lentines dozes. Tai pablogintų  sąlygas vieno  svarbiausių 
širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių koregavimui bei  
didėtų  priemokos už šiuos vaistus pacientams.  Kadangi 
Taryba tam nepritarė, tai vaistų šioms ligoms gydyti  įra-
šymo klausimas atidėtas. Tačiau, nesilaikant skaidrumo 
principų, pasiūlyta įrašyti vaistus iš rezervinio sąrašo  tik 
onkologinėms ligoms ir B hepatitui gydyti.
Spalio 29 d. Mažeikių rajono diabetikų klubas „Žemai-• 
čių spėka“ (pirmininkė V. Paulauskienė) minėjo savo 
veiklos  25-metį. Renginio dalyvius sveikino LDA prezi-
dentė V. Augus tinienė, rajono valdžios ir gydymo įstai gų, 
Plungės, Šiaulių diabeto klubų bei įvairių kitų organiza-
cijų atstovai. 
Lapkričio 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Dar-• 
bo grupės vaistų politikos plėtros kryptims nustatyti posė-
dis. Dalyvavo šios darbo grupės narė LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė.
Lapkričio 8 d. Jonavos diabeto klubas „Ramunė“ (pirmi-• 
ninkas J. Laiva) minėjo Pasaulinę diabeto dieną, pranešimą 
„Lietuvos diabeto asociacijos vaidmuo vykdant diabeto pre-
venciją ir kontrolę“ skaitė LDA vadovė V. Augustinienė.
Lapkričio 10 d. Plungės diabeto klubas pakvietė į Plun-• 
gę ne tik savo rajono diabetu sergančiuosius, bet ir visos 
Lietuvos diabeto organizacijų atstovus į Pasaulinės dia-
beto dienos ir savo organizacijos veiklos 25-mečio mi-
nėjimo šventę Oginskio rūmuose, kurie vakare nušvito 
mėlyna spalva.
Lapkričio 14 d. 10.00–14.00 val. LR Seime, III rūmų II a. • 
konferencijų salėje LDA kartu su Nacionaline sveikatos 
taryba prie LR Seimo ir Sveikatos reikalų komitetu orga-
nizuoja respublikinę konferenciją „Diabetas – plintan-
ti epidemija. Veikime šiandien, kad pakeistume rytojų“, 
skirtą Pasaulinei diabeto ir Jungtinių Tautų dienai pažymė-
ti. Lapkričio mėnesį renginiai šiai dienai pažymėti vyksta 
visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos teikia rajonų dia-
beto organizacijos. 

LAIKRAštIS 

71

17

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2017 metams!

Pre nu me ra ta pri ima ma vi suo se Lie tu vos pa što sky-
riuo se iki kiek vie no me tų ket vir čio pir mo mė ne sio 28 d. 
Laik raščio in dek sas 0016. 

Jums rei kia iš kirp ti čia pa teik tą pre nu me ra tos kvi-
tą, įra šy ti duo me nis, kam ir ko kiu ad re su už sa ko te 
laik rašt į, ir nu ne šus į pa što sky rių su mo kė ti. Vie no 
nu me rio kai na – 0,75 Eur su pa što pri sta ty mu. Pre-
nu merata 2017 metams kainuoja 3,00 Eur, priimama 
iki sausio 28 d.

lietuvos diabeto asociacija
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Jau prabėgo vasara, ir vaikai išskubėjo į mokyklėles su gėlė-
mis mokytojams ir pirmojo skambučio šurmuliu, pasiruošę 

rimtiems mokslams ir naujoms išdaigoms su draugais. Nors po 
neįprastai šiltos žiemos šiemet iškentėjome neįprastai šaltą va-
sarą, smagių nuotykių ir gražaus laiko vis tik nepritrūkome. 

Šiemet liepos 10–17 dienomis Druskininkuose vykusioje Lie-
tuvos vaikų ir jaunimo, sergančių cukriniu diabetu, stovykloje 
sulaukėme itin draugiškų, žingeidžių ir gerų vaikų būrelio.

Stovykla prasidėjo gražią ir saulėtą dieną. Tai buvo vienin-
telė saulėta diena per visą stovyklos laikotarpį, tad Druskininkų 
ežeruose stovyklautojams pasimaudyti neteko. Tačiau dingusi 
saulė neprivertė atsisakyti nei pramogų, nei sporto, o numaty-
tą programą įvykdėme su kaupu. Dienotvarkė kasdieną buvo 
labai įtempta, tad veltui laiko nešvaistėme. Diena prasidėdavo 
mankšta gryname ore. Pasportavę eidavome pusryčiauti, po 
pusryčių vyko mokomieji seminarai. Kiekvieną kartą pusryčių, 
pietų ir vakarienės metu mokėmės skaičiuoti angliavandenius, 
kuriuos, kaip paaiškėjo, yra ne taip jau paprasta suskaičiuoti, 
nes kiekvienas tą patį produktą interpretuoja labai skirtingai, o 
ir suskaičiavus, ir insuliną teisingai suleidus, deja, kai kurie pro-
duktai vis tiek per daug didina kraujo glikemiją, nes juose yra 
gausu trumpos grandies angliavandenių. Rytinio sporto metu 
vadovė Jelena leido vaikams paeksperimentuoti ir įsitikinti, kas 
vysta organizme sportuojant, stebėjome kaip kinta glikemija ir 
mokėmės ją kontroliuoti. 

Po pietų kiekvieną dieną vėl intensyviai sportuodavome, 
mokėmės šiaurietiškojo ėjimo su lazdomis, važinėjome dvi-
račiais, daug vaikščiojome pėsčiomis po Druskininkų parkus 

ir apylinkes, žai-
dėme boulingą. 
Kiekvieną vakarą, 
kad geriau miego-
tume, energingo-
sios vadovės Jele-
nos vedini, eidavo-
me pasivaikščioti, 
taip nejučia vieną 
vakarą nupėdino-
me net dvylika ki-
lometrų.

Pramogų irgi 
netrūko: aplankė-
me 1972 m. įkur-
tą miško muzie-
jų „Girios aidas“, 
grožėjomės apylinkių vaizdais iš aukštai, keldamiesi keltuvais į 
„Snow“ areną. Taip pat aplankėme Druskininkų muziejų, savo 
rankomis turėjome galimybę pasigaminti įvairiausiais eteriniais 
aliejais kvepiančias, putojančias vonios druskos tabletes. Va-
kare stovyklos menininkai pasireiškė piešdami didelį plakatą 
tema „Diabetas mano gyvenime“. 

Stovykloje turėjome ir svečių: Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro darbuotojai pravedė praktinius 
pirmosios medicinos pagalbos ir gaivinimo mokymus, Na cio-
nalinės celiakijos ir maisto netoleravimo draugijos pirminin-
kė J. Sadauskaitė papasakojo apie celiakijos ligą. LDA vadovė 

V. Augustinienė supažindino su cukrinio 
diabeto gydymo naujovėmis, pasidalijo 
informacija iš Tarptautinės dia be to fe-
deracijos.

Stovyklos uždarymo vakarą visi klau-
sėmės koncerto. Po jo kiekvienas norintis 
turėjo progą išbandyti save šokdamas ir 
balansuodamas su tikru kardu ant gal-
vos. Vakaro pabaigoje kiek vienas daly-
vis gavo padėkos raštą už dalyvavimą 
stovykloje. 

Lina Orlovskaja 

Vaikų ligų gydytoja ir vaikų 
endokrinologė 

„Vaikų poliklinika jūsų namuose“, 
www.vaikupoliklinika.lt,  

Centro poliklinika, Vilnius, 
Šeškinės poliklinika, Vilnius

Vaikų stovykla  
Druskininkuose

ŽINIoS Iš klubų

Gyd. l. orlovskaja

II tipo diabetu sergantieji stovyklautojai Druskininkuose



15

Nugalėtojams – taurės, 
medaliai ir diplomai

Marijampolės profesinio rengimo centro sporto salėje rugsėjo 3-ąją vyko jau 
penktosios respublikinės sporto varžybos „Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“, 
kuriose 65 dalyviai iš aštuonių Lietuvos rajonų patys sau ir kitiems įrodinėjo, kad ši 
lėtinė liga negali užkirsti kelio sergančiajam judėti ir džiaugtis kitų draugija. 

Šalies diabeto klubų nariai iš Plungės, Jonavos, Šakių, Vil-
kaviškio, Rokiškio, Kauno, Mažeikių ir Marijampolės, iš 

viso 12-a komandų, varžėsi bočios, smiginio, baudų metimo 
ir judriosios estafetės rungtyse. Šiemet taikliausi bočios rung-
tyje buvo rokiškėnai, antri – jonaviškiai, trečia – Marijampolės 
klubo „Diabetikas ABC“ komanda. Ši rungtis nulėmė, kad ki-
tais metais varžybos vyks Rokiškyje.

Jau trečią kartą varžybos organizuojamos Sūduvos sostinė-
je. Tokią garbę ir atsakomybę Marijampolės klubas „Diabetikas 
ABC“ pelnė trejus metus iš eilės laimėjęs simbolinę bočios rung-
tį. „Noriu padėkoti Marijampolės savivaldybės Sporto skyriui, 
ypač savivaldybės tarybos nariui, sunkiosios atletikos treneriui 
A. Kirkliauskui, be kurio patirties ir pagalbos nebūtume taip 
sklandžiai surengę varžybų“, – sakė klubo „Diabetikas ABC“ 
pirmininkė G. Naidzinavičienė. 

Šįkart varžybų dalyviai sulaukė gausaus svečių būrio. Prieš 
pradedant varžytis juos pasveikino LR Seimo narys A. Mitrule-
vičius, mero pavaduotoja I. Lunskienė, Sporto skyriaus vedėjas 
V. Papečkys, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augus-
tinienė. Nors tą pačią dieną Marijampolės sporto centre „Sūdu-
va“ vyko tradicinis galiūnų turnyras, kurio pagrindinis organi-
zatorius yra A. Kirkliauskas, jis rado laiko susitikti ir su šių spor-
to varžybų dalyviais bei pakviesti juos visus į popietę pradėtą  
24-ąjį tarptautinį galiūnų turnyrą. 

Varžybos prasidėjo nuotaikingomis neįgaliųjų ansamblio 
„Girnos“ (vad. G. Difartas) melodijomis. Vėliau dalyvių laukė 
sporto rungtys. Smiginio rungtyje tarp moterų taikliausia buvo 
L. Baranauskienė iš Šakių, tarp vyrų – marijampolietis E. Ku-
liešius. Baudų metimo rungtis geriausiai sekėsi B. Jančaitienei 
(Šakiai) ir V. Jablonskiui (Vilkaviškis). Judriojoje estafetėje I vie-
ta atiteko Plungės sportininkams, II iškeliavo į Šakius, o III – 
į Rokiškį. Kadangi bočios rungtyje nenugalimi buvo Rokiškio 
sportininkai, kitais metais sporto varžybas visos šalies diabeto 
klubų sportininkams organizuos jie.

Bočios ir judriosios estafetės laimėtojai buvo apdovano-
ti taurėmis, medaliais ir diplomais, kitų rungčių nugalėtojai – 
dip lomais ir medaliais. Varžyboms teisėjavo T. Kiveris (Mari-
jampolės krašto žmonių su negalia sporto klubas „Siekis“) ir jo 
sudaryta teisėjų komanda. 

Varžybas rėmė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Marijampolės savi-
valdybė.

Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“ dėkingas už pagal-
bą ir paramą Marijampolės profesinio rengimo centrui, UAB 
,,Mantinga“, UAB „Šaluva“, UAB „Interlux“, UAB „Abovita“, 
UAB „Microlife“.

Marijampolės savivaldybės administracijos  
Viešųjų ryšių tarnybos inf. 

Sportininkų komandos Marijampolėje
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bočia – komandinis žaidimas, reikalaujantis susikaupimo 
ir savo bei priešininkų komandos narių stebėjimo. O es-

tafetės – linksmiausias žaidimas. Plungės komandoje jauniau-
sias ir vikriausias buvo B. Bagužis. Turime pasidžiaugti, kad 
tapome šios rungties nugalėtojais.

Prizus įsteigė ir šventės metu mus globojo olimpinio čem-
piono sunkiaatlečio A. Didžbalio treneris A. Kirkliauskas. Taip 
pat esame dėkingi Marijampolės diabeto klubo pirmininkei 
G. Naidzinavičienei ir treneriams. Varžybose savo apsilanky-
mu mus pagerbė V. Augustinienė. Visada besišypsanti LDA 
prezidentė džiaugėsi, kad varžybos tampa bendravimo ir 
sveikatos švente. 

Visi klubai buvome pakviesti į tarptautinę galiūnų šventę, 
kuri vyko Marijampolėje. A. Kirkliauskas pasirūpino, kad bū-
tume įleisti į renginį ir galėtume stebėti galingiausius vyrus iš 
Norvegijos, Latvijos, Gruzijos, Rusijos ir Lietuvos. Buvo net 

pats V. Blekaitis. Renginio metu turėjome progą gauti auto-
grafą iš A. Didžbalio ir su juo nusifotografuoti. Juk tai jis lai-
mėjo pirmąjį Lietuvos istorijoje sunkiosios atletikos varžybų 
olimpinių žaidynių medalį. Namo grįžome puikios nuotaikos, 
parsivežėme prizų ir medalių. Nuoširdžiai dėkojame klubo 
nariui K. Ruginiui, nuvežusiam mus į sporto šventę.

Rugsėjo 8 d. Lietuvos diabeto klubai gavo nuoširdų pa-
kvietimą į respublikinį diabetu sergančiųjų susitikimą Telšiuo-
se „Pabūkime drauge“. 

Devynių rajonų klubai susirinko į Telšių Žemaitės dra-
mos teatrą. Telšių savivaldybės atstovai gražiai pristatė Telšių 
miestą. Sužinojome, kiek daug meno ir architektūros pastatų 
yra Telšiuose, Žemaitijos sostinėje. Gidai mums papasakojo 
ir aprodė katedrą, aikštę bei kitus meno kūrinius. Žinoma, 
nebuvo nei vieno, kuris nenorėjo patrinti lokio nosies ir tyliai 
sugalvoti noro. „Džiugo“ kavinukėje pasmaguriavome ledų 

su „Džiugo“ sūriu. Po ekskursijos nuvy-
kome į Žemaitijos kaimo muziejų. Ten 
svetingai mus sutiko ir aprodė, kur mie-
gojo samdiniai, kaip atrodė vaikų vaikš-
tynė, kokia vieta buvo paskiriama senyvo 
amžiaus žmogui. Daug įspūdžių ir žinių 
pasisėmę laimingi grįžome namo. 

Dėkojame Telšių diabeto klubo pir-
mininkei D. Daugnorienei už susitiki-
mo suorganizavimą. Kitais metais susi-
tikimas vyks Plungėje. Padėkoti norisi 
ir B. Milvydui bei D. Dauginčiui, taip 
pat plateliškiui S. Puidokui, kad rugsė-
jo 8 d. mus nuvežė į Telšius, į renginį 
„ Pabūkime kartu“.

Sigrida Blauzdienė 
Plungės diabeto klubo 

tarybos narė

Išvykos – naujos pažintys 
ir geros emocijos

Rugsėjo 3 d. Marijampolėje vyko tradicinės Lietuvos diabeto 
asociacijos (LDA) sporto varžybos. Renginys prasidėjo šūkiu 
„ Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“. Visi klubai buvo 
 svetingai sutikti su arbata, kava ir užkandžiais. Buvo žaidžiama 
bočia, smiginis, mėtomos baudos, bėgamos estafetės. 

Plungės diabeto klubo komanda Marijampolėje
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ruduo – gražus metų laikas, kai gamta pasidabina nuosta-
biausia spalvų gama ir kai visus taip traukia išeiti į lauką, 

pasigerėti paskutiniais šiltesniais saulės spinduliais. 
Plungės diabeto klubo nariai taip pat neatsispyrė pagundai 

praleisti gražią rudenišką dieną gamtoje ir kartu su artimaisiais 
bei draugais spalio 15 dieną dalyvavo dviračių žygyje. Jie pa-
buvojo viename gražiausių ir garsiausią praeitį turinčiame Že-
maitijos miestelių – Plateliuose. Nepabijojo net šaltuko. 

Prieš dviračių žygį visi dalyviai apsilankė Platelių lankyto-
jų centre, kur liko išties maloniai nustebinti. Centras įrengtas 
šiuolaikiškai ir moderniai. 

Dalyviai sužinojo ne tik tai, koks didelis yra Platelių ežeras, 
bet ir pamatė ežero dugno reljefo maketą, giliausią jo vietą ir 
geriausią pakrantę, pritaikytą atvykti su vaikais. Jie sužinojo, kad 
čia veisiasi ir lašišinių šeimos žuvys – seliava ir ežerinis sykas, 
užsilikę iš poledynmečio laikų. Dalyviai klausėsi gyvūnų sklei-
džiamų garsų, uostė žoleles, žiūrėjo paveikslėlius, bandydami 

atspėti, kas čia, sužinojo Platelių ežero pavadinimo kilmę, taip 
pat dar daug kitų dalykų.  

Šią ekskursiją vedė vyr. bibliotekininkė Aušra. Aplankėme 
ir biblioteką. Graži žemaičių tarmė, o svetingumas neišpasa-
kytas. Bibliotekos darbuotojai pasitiko su vaišėmis: šaltalankių 
arbata, duonele su kanapėmis, kaimišku varškės sūriu, medu-
mi, bičių duonele,... 

Dviračių žygio metu Plungės diabeto klubo nariai kartu su 
gide pasigrožėjo Platelių ežero panorama, mišku, pralėkė kal-
votais dviračių takeliais, o stovyklavietėje surengė iškylą. Nors 
diena buvo kiek šaltoka, tačiau ji visiems paliko neišdildomų 
įspūdžių. Ačiū Plungės diabeto klubo pirmininkei Aldonai, gi-
dei Aušrai ir visiems dalyvavusiems žygyje.

Jurgita Neverdauskaitė-Gintauskienė 
Lietuvos diabeto asociacijos valdybos 

narė darbui su jaunimu

Dviračių žygis Plateliuose

Su baidarėmis Minijos upe

rugpjūčio 21 dieną sergantieji dia-
betu ir jų šeimos nariai bei drau-

gai leidosi į žygį baidarėmis Minijos 
upe. Buvo pasirinktas 17 km maršrutas 
 Cigonaliai–Kartena. Dauguma baidarė-
mis plaukė pirmą kartą. Vasaros pabaigo-
je upė buvo srauni ir gili, tad patyrėme 
nemažai ekstremalių pojūčių plaukdami 
per upės slenksčius ir siekdami išvengti 
susidūrimo su akmenimis. 

Maironio apdainuota Žemaitijos ka-
ralienė Minija – tai viena gražiausių ir 
švariausių upių. Tuo galėjo įsitikinti ir 
žygio dalyviai. Plaukdamas galėjai pasi-
jausti gamtos dalimi: tyla, paukščių čiul-
bėjimas, vandens čiurlenimas, nuostabi 
žmogaus nepaliesta augalija. Taip gera 
kartais ištrūkti iš miesto šurmulio... Visi 
žygio dalyviai tikslą pasiekė saugiai ir 
liko sužavėti poilsiu. Bandysime jį pa-
kartoti kitą vasarą. Kviečiame visus no-
rinčius prisijungti!

Jurgita Neverdauskaitė-Gintauskienė 
Lietuvos diabeto asociacijos valdybos 

narė darbui su jaunimu

baidarių žygio dalyviai
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Naujovės leis trumpinti eiles, 
laukiantiems dantų protezavimo 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) informuoja, kad nuo lapkričio įsigalioja nauja dantų prote-
zavimo tvarka, kuri pagerins paslaugų prieinamumą ir sumažins 
eiles laukiantiems dantų protezavimo. Nuo šiol pensinio amžiaus, 
negalią turintys žmonės ir vaikai iki 18 metų galės gauti nemoka-
mas dantų protezavimo paslaugas paprasčiau ir greičiau.

VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėjos D. Be-
rūkštienės teigimu, šios naujovės aktualios tiems žmonėms, ku-
rie turi teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis apmokamas dantų protezavimo paslaugas.

Nuo šiol išvadą, ar reikalingas dantų protezavimas, žmonėms 
pateikti galės ne tik tretinio, bet ir antrinio lygio gydymo paslaugas 
teikiančios įstaigos. Ši naujovė galioja tiems, kurių apatinis žandi-
kaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnis nei 12 mm aukščio. 

„Iki šiol jiems, norint gauti gydytojų odontologų konsiliu-
mo išvadą dėl dantų protezavimo, reikėjo vykti į Kauną arba 
Vilnių. Dabar to daryti nereikės, nes žmogus galės pasirinkti 
arčiau namų esančią gydymo įstaigą, pavyzdžiui, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje ar kitame mieste, kuriame teikiamos 
antrinio ar tretinio lygio odontologinės paslaugos. Žmonėms 
bus paprasčiau gauti reikiamas gydytojų išvadas, specialiai 

nebereikės vykti toli, pagerės paslaugų prieinamumas“, – sako 
D. Berūkštienė.

Pasak jos, naujojoje tvarkoje numatyta, kad dantų proteza-
vimo paslaugos turės būti suteiktos per 3 metus nuo tos dienos, 
kai teritorinė ligonių kasa (TLK) išrašė pažymą apie teisę gauti 
šias paslaugas nemokamai.  

Nuo šiol bus griežčiau žiūrima ir į paslaugos atidėjimą – ją 
bus galima atidėti ne ilgiau nei vieneriems metams. Jei žmogus 
bus atidėjęs paslaugą, jis dantis susiprotezuoti turės per 4 me-
tus nuo tos dienos, kai TLK išrašė pažymą apie teisę gauti ne-
mokamai šias paslaugas. 

VLK duomenimis, kasmet daugėja vaikų, kuriems prireikia 
dantų protezavimo paslaugų (2014 m. tokių vaikų buvo 1917, 
o 2015 m. – jau 2313). Tad naujojoje tvarkoje buvo sugriežtinti 
reikalavimai vaikų dantų protezavimui – numatytos konkrečios 
ligos ir būklės, dėl kurių gali būti protezuojami vaikų dantys. 
Taip pat buvo numatytos ir technologijos, kuriomis bus prote-
zuojami dantys vaikams. 

Teigiamų pokyčių sulauks gyvenamąją vietą pakeitę žmo-
nės. Iki šiol žmonės, deklaravę gyvenamąją vietą kitos TLK vei-
klos zonoje, būdavo įrašomi į laukiančiųjų dantų protezavimo 
eilės galą. Dabar šie žmonės į sąrašą bus įtraukiami pagal vie-
nintelį kriterijų – prašymo įrašyti į laukiančių dantų protezavi-
mo pateikimo datą. 

„Dantų protezavimo dažniausiai laukia garbaus amžiaus 
žmonės, todėl būtų socialiai nejautru ir neteisinga juos įrašyti 

VAlStybINė lIGoNIų kASA  
PRIE SVEIkAtoS APSAuGoS MINIStERIJoS.  

PRANEšIMAI ŽINIASklAIDAI

Visi mes norime likti sveiki, tačiau dažniausiai liga ateina 
nelaukta ir netikėtai, ypač tada, kai sužinai, jog sergi II tipo 

cukriniu diabetu. Gydytojai skiria vaistų, tačiau sėkmingai kon-
troliuoti ligą reikia pačiam. Kontroliuoti ligą ne taip paprasta, 
tai daryti reikia mokėti ir, be abejo, mokytis. Žmonėms, ser-
gantiems cuk riniu diabetu, tai daryti padeda Lietuvos diabeto 
asociacijos, kuriai vadovauja V. Augustinienė, organizuojami 
mokymai.

Aš dalyvavau mokymuose, kurie vyko rugpjūčio 13–19 die-
nomis Druskininkuose. Juose dalyvavo 15 sergančiųjų iš įvai-
rių Lietuvos regionų.

Sužinojome daug naudingos informacijos per praktinius ir 
teorinius užsiėmimus, kuriuos vedė diabetologė J. Uleckienė. 
Moteris kiekvienam nuoširdžiai ir su meile patarinėjo ir mokė, 
kaip sveikai maitintis, sergant šia klastinga liga, kaip išvengti 
galimų komplikacijų.

II tipo diabetu sergančiųjų 
mokymai Druskininkuose

Kelis kartus per dieną buvo atliekami kraujo tyrimai gliu-
kozės kiekiui nustatyti.

Žinoma, be geros nuotaikos nebus ir geros sveikatos. Ja mus 
džiugino talentinga, linksma stovyklos vadovė J. Šimonienė. Rytą 
pradėdavome mankšta, kurią įpratau ir toliau darau namuose. 
Daug pamatėme ir sužinojome ekskursijų po Druskininkus ir 
jo apylinkes metu, net lyno kelią išbandėme. Kolektyvas, da-
lyvavęs mokymuose, buvo malonus ir draugiškas.

Liko malonūs prisiminimai ir dėkingumas LDA prezidentei 
V. Augustinienei už suteiktą galimybę daug sužinoti ir pabu-
voti malonioje Druskininkų aplinkoje, taip pat pagerinti savo 
sveikatą. Ačiū už tokią galimybę.

Danutė Monstavičienė
Šiaulių krašto žmonių, sergančių 

cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“ narė
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į kitos TLK sąrašą paskutiniu eilės numeriu. Ypač tokiais atve-
jais, kai žmogus eilėje jau yra laukęs 2–3 metus. Manome, kad 
ši naujovė yra ne tik socialiai teisinga, bet ir leis greičiau gauti 
reikiamas paslaugas“, – sako D. Berūkštienė. 

Dar viena naujovė – kompensacijos už dantų protezavi-
mo paslaugas grąžinimo tvarkoje. Pasitaiko atvejų, kai žmo-
nės nenori laukti kelis metus eilėje. Tokiu atveju jie turi teisę 
šias paslaugas apmokėti savo lėšomis, o vėliau, atėjus jų eilei, 
gauti kompensaciją. Pagal naują tvarką, TLK šią kompensaciją 
galės pervesti ne tik į paslaugas gavusio paciento, bet ir į kito 
žmogaus sąskaitą. Taip nutarta, nes gana dažnai dantų prote-
zavimo paslaugas apmoka ne pats pacientas, o kitas jam arti-
mas žmogus. 

Pensininkams ir negalią turintiems žmonėms kompensuoja-
ma iki 397,22 eurų suma. Kai kuriais atvejais (žmonėms, kurių 
bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio 
nei 12 mm aukščio) kompensuojama iki 1222,20 eurų. Vai-
kams kompensuojama iki 1222,20 eurų, bet ne daugiau nei 
buvo faktinės išlaidos. 

2015 m. vidutinės išlaidos vienam pacientui sudarė apie 
357 euro, t. y. vidutiniškai apie 6 proc. didesnės dantų prote-
zavimo išlaidos nei 2014 m. (337 eurų).

Žmonės nenori sužinoti, 
kiek kainavo jų gydymas 

Vis dar nedaug žmonių nori sužinoti, kiek kainavo jų gydy-
mas, tad dėl to retai kreipiasi į teritorines ligonių kasas (TLK). 
Išimtis – Panevėžio TLK, kur vien per 9 šių metų mėnesius Pa-
nevėžio bei Utenos apskričių gyventojams buvo išduota keli 
tūkstančiai duomenų suvestinių apie jiems suteiktas gydymo 
paslaugas ir jų kainas. Vis dėlto žmonės kiek aktyviau naudo-
jasi elektroninėmis paslaugomis ir taip sužino, kiek kainavo 
jų gydymas.

Jau ne vieneri metai pacientai, kurie sirgo ir gydėsi kokioje 
nors gydymo įstaigoje, naudodamiesi elektroninėmis paslau-
gomis arba apsilankę TLK gali sužinoti, apie jiems suteiktas gy-
dymo paslaugas ir jų kainas. TLK žmonėms išduoda popierines 
tokių duomenų suvestines.

Norą gauti duomenis apie savo gydymą, jo kainas žmonės 
buvo ne kartą išreiškę VLK užsakymu atliekamuose sociologi-
niuose tyrimuose. Tiesa, tokiai galimybei atsiradus, ja žmonės 
retai naudojasi. Remiantis TLK duomenimis, smalsiausieji gy-
vena Panevėžio bei Utenos apskrityse – per 9 šių metų mėne-
sius Panevėžio TLK 1261 žmogui yra išdavusi net 2665 ataskai-
tas apie jiems suteiktas gydymo paslaugas. Tuo tarpu Vilniaus 
TLK tokių ataskaitų išdavė – 5, Kauno TLK – 4, Šiaulių TLK – 9, 
Klaipėdos TLK – 1. 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos (VLK) direktoriaus pavaduotojos Ž. Abelienės teigimu, 
svarbu, kad kuo daugiau gyventojų sužinotų, kiek Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų skirta apmokėti įstaigoms 
už jiems suteiktas paslaugas.  

„Pagyrimo verti Panevėžio TLK specialistai, kurie apsi-
lankiusiems nuolat primena, kad yra galimybė sužinoti, kiek 
kainavo jų gydymas, ir įteikia tokias duomenų suvestines. Tai 
sveikintina antikorupcinė priemonė, skatinanti visuomenės do-
mėjimąsi valstybės viešųjų lėšų (PSDF biudžeto) panaudojimu. 
Tikimės, kad šiuo pavyzdžiu paseks ir kitos ligonių kasos“, – 
sako Ž. Abelienė.

Pasak Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus ve-
dėjos Sigitos Paulauskienės, pastebėjus, kad patys pacientai 
retai prašo tokių suvestinių, nuo 2015 m. buvo imtasi aktyviai 
lankytojus informuoti apie tai, kokias paslaugas ir už kiek jie 
gavo gydymo įstaigose.  

VLK primena, kad visi pacientai išrašymo iš ligoninės die-
ną turi gauti paciento atmintines, kuriose paaiškinta, kad tokią 
informaciją jie gali gauti TLK. Pasak Panevėžio TLK atstovės, 
neretai tokių atmintinių žmonės negauna. Kitiems, kuriems to-
kios atmintinės buvo įteiktos, nebuvo suteikta informacija, ko-
kiu tikslu ji duota.

VLK Informacinių sistemų plėtros skyriaus vedėjo S. Štarolio 
teigimu, dar paprasčiau daugelį duomenų sužinoti naudojan-
tis elektroninėmis paslaugomis. Tereikia elektroninės valdžios 
vartų portale www.epaslaugos.lt grupėje „Gyventojams“ pasi-
rinkti kategoriją „Sveikatos apsauga“ bei užsisakyti nemokamai 
teikiamus VLK duomenis. 

„Džiaugiamės, kad kasmet VLK elektroninėmis paslaugomis 
pasinaudoja daugiau gyventojų, ir tikimės, kad tokių žmonių tik 
daugės. Juk tai patogu, nes niekur važiuoti nereikia, taupomas 
laikas. Pavyzdžiui, 2015 m. tokiomis paslaugomis pasinaudo-
jo apie 10 tūkst. žmonių, o per 9 šių metų mėnesius duomenis 
apie sveikatą pasitikrino daugiau nei 12 tūkst. žmonių“,– tei-
gia S. Štarolis.

Šiuo metu elektroninės valdžios vartų portale galima per-
žiūrėti pasirinkto laikotarpio apsilankymų pas gydytojus istoriją, 
sužinoti, kokios ligos diagnozuotos ir gydytos, kiek sumokėta 
už kompensuojamuosius vaistus bei ortopedijos technines prie-
mones, kokios paslaugos suteiktos, kiek jos kainavo. 

Didžioji šios informacijos dalis į elektroninės valdžios vartų 
portalą patenka iš gydymo įstaigų, vaistinių ir įmonių, kurios 
duomenis apie PSDF lėšomis kompensuojamą gydymą, kom-
pensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones į sis-
temą įrašo nustatyta forma.

Kontaktai žiniasklaidai:
Lina Bušinskaitė-Šriubėnė
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja 
Tel. (8 5) 236 4105, mob. tel. 8 687 41445
El. paštas lina.sriubene@vlk.lt
 
Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu  
info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 
8 700 88888.
Kviečiame apsilankyti VLK profilyje socialiniame tinkle 
„ Facebook“: www.facebook.com/vlk.lt.
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Receptai. Skanu ir sveika! 
Įvairūs patiekalai iš V. Augustinienės knygos  
„Cukrinis diabetas ir mityba“

Žie di nių ko pūs tų sa lo tos
100 g vir tų žie di nių ko pūs tų,
0,5 ar bat. šaukš te lio alie jaus,
1 ar bat. šaukš te lis gars ty čių,
1 ar bat. šaukš te lis ža lių prie sko ni nių dar žo vių,
pa gal sko nį drus kos.

Dar žo vės su pjaus to mos, su mai šo mos, pa ska ni na mos gars-
ty čio mis, drus ka, už pi la mos alie ju mi. Vir tų žie di nių ko pūs tų 
sa lo tos ga li bū ti ga mi na mos ir su ki to mis vir to mis dar žo vė mis, 
švie žiais ar vir tais obuo liais. 

Vie no je por ci jo je yra 2,4 g B; 2,2 g R; 4 g A; 0,3 DV; 
45 kcal (189 kJ).

Mor kų ir žir ne lių miš rai nė
1 vir ta mor ka,
2 valg. šaukš tai vir tų ar kon ser vuo tų ža lių jų žir ne lių,
1 ne di de lis obuo lys,
1 vir tas kiau ši nis,
0,5 valg. šaukš to grie ti nės,
pa gal sko nį drus kos.

Mor ka, kiau ši nis su ka po ja mi, obuo lys su tar kuo ja mas, pri-
de da ma žir ne lių, pa ska ni na ma druska. Vis kas už pi la ma grie-
ti ne. 

Vie no je por ci jo je yra 7,2 g B; 7,2 g R; 15,2 g A; 1,3 DV; 
154,4 kcal (648,5 kJ).

Ro pi nių svo gū nų ir obuo lių sa lo tos
50 g svo gū nų,
120 g obuo lių,
20 g grie ti nės,
pa gal sko nį drus kos.

Svo gū nai, obuo liai su pjaus to mi, su mai šo mi su grie ti ne. 
Vis kas pa ska ni na ma druska. 

Vie no je por ci jo je yra 1,8 g B; 3,6 g R; 16,8 g A; 1,4 DV; 
106,8 kcal (448,6 kJ).

Sa lie rų ir po rų miš rai nė
100 g sa lie rų, 50 g po rų,
100 g rau gin to agur ko,
10 g alie jaus, 50 g cit ri nos sul čių ir žie ve lės,
pa gal sko nį pi pi rų, pet ra žo lių, drus kos.

Sa lie rai, po rai iš ver da mi, su pjaus to mi grie ži nė liais, cit ri-
nos žie ve lė su tar kuo ja ma, rau gin ti agur kai su smul ki na mi ku-
be liais. Vis kas su mai šo ma, pa ska ni na ma druska ir pipirais, 
už pi la ma alie ju mi. 

Vie no je por ci jo je yra 2,9 g B; 9,4 g R; 10,2 g A; 0,85 DV; 
307,1 kcal (1289,8 kJ).

Bu ro kė lių miš rai nė su krie nais
100 g vir tų bu ro kė lių, 100 g obuo lių, 
0,5 val go mo jo šaukš to pa ruoš tų krie nų, 
25 g grie ti nės, pa gal sko nį pi pi rų, kra pų, drus kos.

Bu ro kė liai, obuo liai su tar kuo ja mi. Vis kas su mai šo ma, pa-
ska ni na ma druska ir pipirais, už pi la ma grie ti ne. Puo šia ma 
kra pais.

Vie no je por ci jo je yra 1,6 g B; 4,5 g R; 19,3 g A; 1,6 DV; 
124,1 kcal (521,2 kJ).

Jau tie nos sul ti nys
2 stik li nės ne rie baus jau tie nos sul ti nio,
¼ kiau ši nio ar ba ½ bal ty mo,
tru pu tis pi pi rų,
pa gal sko nį svo gū nų laiš kų, drus kos,
pet ra žo lių ar ba gels vės.

Mė sos sul ti nys per ko šia mas, pa ska ni na mas drus ka, pi pi rais. 
Iš plak tu kiau ši niu sriu ba su tirš ti na ma ir api bars to ma svo gū nų 
laiš kais, ki tais ža lu my nais.

Vie no je por ci jo je yra 3 g B; 1 g R; – A; 21 kcal (88,2 kJ).

Svo gū nų sriu ba
0,5 l sul ti nio, 2 svo gū nai,
10 g mil tų, 10 g svies to,
25 g py ra go, pa gal sko nį drus kos, pi pi rų, lau ro la pe lių.

Svo gū nai su pjaus to mi plo nais grie ži nė liais ir svies te ke pa-
mi, iki pa gels ta. Už be ria ma mil tų, su mai šo ma ir dar pa ke pi na-
ma. Už pi la ma karš tu sul ti niu, ge rai iš mai šo ma, ver da ma apie 
15 min. Įbe ria ma drus kos, pi pi rų, lau ro la pe lių. Py ra go rie ku tės 
su pjaus to mos ku be liais ir džio vi na mos, iki pa rus vė ja. Į lėkš tę 
de da ma po šaukš tą džiū vė sė lių ir už pi la ma sriu ba. 

Vie no je por ci jo je yra 2,6 g B; 4,2 g R; 13,7 g A; 1,1 DV; 
103 kcal (432,6 kJ).
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Pie niš ka bal ta gū žių ko pūs tų sriu ba 
0,5 l pie no (ar ba 100 g grie ti nė lės),
200 g bal ta gū žių ko pūs tų, 
50 g mor kų, 25 g sa lie ro šak nies, 
70 g bul vių, 10 g svies to, pa gal sko nį drus kos.

Ko pūs tai su pjaus to mi kvad ra tė liais, mor kos – grie ži nė liais, 
bul vės ir sa lie ras – ku be liais. Dar žo vės, už py lus tru pu čiu van-
dens ir pri dė jus svies to, ver da mos. Pir miau sia su be ria mos mor-
kos, pas kiau ko pūs tai, dar vė liau bul vės, sa lie rai. Dar žo vėms 
iš vi rus, sriu ba už ba li na ma pie nu, pa sū do ma. 

To kias sriu bas ga li ma vir ti iš įvai rių rū šių ko pūs tų, iš sky-
rus rau do nuo sius. 

Vie no je por ci jo je yra 8,7 g B; 10,1 g R; 24 g A; 2 DV; 
222 kcal (932,4 kJ). 

Šal ta rūgš ty nių sriu ba
0,5 l van dens, 100 g rūgš ty nių,
1 kiau ši nis, 50 g grie ti nės,
1 skil te lė čes na ko, pa gal sko nį drus kos, 
svo gū nų laiš kų, kra pų.

Su pjaus ty tos rūgš ty nės iš ver da mos ir atau ši na mos. Su drus-
ka su tri na mi su pjaus ty ti svo gū nų laiš kai ir čes na kas. Grie ži-
nė liais su pjaus to mas kie tai vir tas kiau ši nis. Vis kas su de da ma 
į sriu bą, pa sū do ma, už ba li na ma grie ti ne, pa ska ni na ma su-
pjaus ty tais kra pais. 

Vie no je por ci jo je yra 3,6 g B; 7 g R; 0,3 g A; 0,02 DV; 
79 kcal (331,8 kJ).

Viš tie nos sriu ba su dar žo vė mis
0,5 l van dens, 
200 g viš tie nos krū ti nė lės,
vi du ti nio dy džio svo gū nas, 
400 g dar žo vių, 0,5 čes na ko skil te lės,
1,5 valg. šaukš to au ga li nio alie jaus,
pa gal sko nį pi pi rų, drus kos,
1 ar bat. šaukš te lis na tū ra lios po mi do rų ty rės,
1 valg. šaukš tas su smul kin tų svo gū nų laiš kų, pet ra žo lių.

Viš tie nos krū ti nė lė (be odos) iš ver da ma su pu se svo gū no, 
pas kiau su pjaus to ma ku be liais. Dar žo vės smul kiai su pjaus to-
mos su ki ta svo gū no pu se le, čes na ku, ap ke pa ma įkai tin ta me 
alie ju je. Įpi la ma pu sė nuo vi ro ir troš ki na ma 15 min. Ta da su-
pi la mi li kęs nuo vi ras, po mi do rų ty rė ir su be ria ma su pjaus ty ta 
viš tie na. Dar apie 10 min. pa ver da ma, įbe ria ma pi pi rų, pa sū-
do ma ir pa tie kia ma, api bars čius žo le lių mi ši niu. 

Vie no je por ci jo je yra 29 g B; 13 g R;  14 g A; 1,17 DV; 
289 kcal (913,8 kJ).

Vir ta ly de ka su po mi do rų pa da žu
1 kg ly de kos, 0,5 mor kos, pet ra žo lių ša ke lė, 0,5 svo gū no,
2 lau ro la pe liai, 6 kar tūs ir kve pian tie ji pi pi rai,
1 stik li nė po mi do rų pa da žo, pa gal sko nį drus kos.

Nu va ly ta, iš skros ta ir ge rai iš plau ta žu vis su pjaus to ma ga-
ba lais. 

Prie sko ni nės dar žo vės nu va lo mos, nu plau na mos, su smul-
ki na mos, su de da mos į ver dan tį van de nį ir, įbė rus drus kos, 
prie sko nių, 7 min. pa ver da mos. Į taip pa ruoš tą ver dan tį dar-
žo vių sul ti nį su de da mi vie na ei le žu vies ga ba lai ir la bai lė tai 
20 min. pa ver da ma. Ta da žu vis grieb tu ku iš ima ma iš sul ti nio 
ir su de da ma šo nu į pa kai tin tą pus du be nį. Pri de da ma gal va, 
uo de ga, ša lia su de da mos vir tos, svies tu pa lais ty tos ir kra pais 
api bars ty tos bulvės. 

Žu vis už pi la ma po mi do rų ar ba ki to kiu pa da žu ar tir py tu 
svies tu. At ski rai pa tie kia mi švie ži agur kai, po mi do rai ar ba ko-
pūs tų sa lotos. To kiu pat bū du ga li ma pa ruoš ti ly ną ir ster ką. 

Iš ei ga – 10 por ci jų.
Vie no je por ci jo je yra 19,2 g B; 1,4 g R; 1,8 g A; 0,2 DV; 

97 kcal (406 kJ). Vi si prie dai skai čiuo ja mi at ski rai. 

Vir ta jau tie na
0,5 kg jau tie nos, 0,5 stik li nės svo gū nų pa da žo,
pa gal sko nį prie sko nių, prie sko ni nių dar žo vių, drus kos.

Mė sa de da ma į ver dan tį van de nį, kad ap sem tų, su de da-
mos prie sko ni nės dar žo vės ir ant ma žos ug nies ver da ma, kol 
su minkš tė ja (1–2 val.). Bai giant vir ti pa sū do ma, su be ria mi prie-
sko niai. Iš vi ru si mė sa su pjaus to ma sker sai rau me nų ne sto rais 
grie ži nė liais, su de da ma į pa ruoš tą svo gū nų pa da žą ir dar ke-
lias mi nu tes pa troš ki na ma. 

Pa tie kia ma už pil ta pa da žu. Puo šia ma vir to mis mor ko mis, 
ža liais pet ra žo lių la pe liais. Val go ma su vir to mis bul vė mis ir 
rau gin tis agur kais. 

Iš ei ga – 5 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 13 g B; 10,2 g R; 4,2 g A; 0,4 DV; 

160,6 kcal (674,5 kJ). Bul vės ap skai čiuo ja mos at ski rai. 

Svo gū nų pa da žui:
1 valg. šaukš tas svies to, 1 valg. šaukš tas mil tų, 6 svo gū nai, 
1 stik li nė sul ti nio, 2 valg. šaukš tai grie ti nės, pa gal sko nį ac to 
ar cit ri nos rūgš ties, mal tų pi pi rų, drus kos.

Svo gū nai su pjaus to mi grie ži nė liais ar ba smul kiai su ka po-
ja mi, pa ke pi na mi svies te, su be ria mi mil tai ir dar pa ke pi na-
ma. Ta da su pi la mas sul ti nys, ac tas ar cit ri nos rūgš tis, grie ti nė. 
Vis kas pa kai ti na ma. 

Pa da že yra 10,4 g B; 24,9 g R; 42,6 g A; 3,5 DV; 436,1 kcal 
(1831,6 kJ).
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Kep ta ver šie na su sū riu
800 g ver šie nos,
40 g rie ba lų,
pa gal sko nį prie sko nių, prie sko ni nių dar žo vių.

Įda rui:
1 stik li nė tar kuo to varš kės sū rio,
2 valg. šaukš tai grie ti nės,
15 g džiū vė sė lių,
tru pu tis pet ra žo lių, kra pų la pe lių, 
svo gū nų laiš kų, druskos.

Ver šie na iš ly gi na ma ne sto ru sluoks niu, kiek pa mu ša ma 
kū je liu, api bars to ma drus ka, su mai šy ta su prie sko niais, ir ap-
te pa ma įda ru. Stip riai su su ka ma, su ri ša ma, de da ma į kep tu vą 
su įkai tin tais rie ba lais, ap de da ma su pjaus ty to mis prie sko ni-
nė mis dar žo vė mis ir ke pa ma or kai tė je, pa lais tant iš te kė ju sio-
mis sul ti mis. Jei jų ma žai, įpi la ma karš to van dens. Iš ke pa per  
1–1,5 val.

Įda rui: į su tar kuo tą sū rį su pi la ma grie ti nė, su be ria mi džiū-
vė sė liai, su smul kin ti pet ra žo lių ir kra pų la pe liai, svo gū nų laiš-
kai, ma sė kiek pa sū do ma ir leng vai iš mai šo ma. 

Ver šie na pa tie kia ma su pjaus ty ta ir už pil ta per koš tu pa da žu, 
ku ria me ke pė; ap link ap de da ma kep tų bul vių ar ki to kių vir tų 
dar žo vių. At ski rai pa tie kia ma bruk nių ko šės, kon ser vuo tų vai-
sių, ža lių jų žir ne lių ar sa lo tų. 

Iš ei ga – 8 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 13,3 g B; 6,9 g R; 2 g A; 0,2 DV; 

123,3 kcal (517 kJ). Bul vės ir vi si ki ti prie dai ap skai čiuo ja mi 
at ski rai. 

Troš kin ta triu šie na 
su burokėlių salotomis
800 g triu šie nos (už pa ka li nės da lies),
20 g rie ba lų,
0,5 kiau ši nio,
15 g džiū vė sė lių mė sai ap vo lio ti,
pa gal sko nį prie sko ni nių dar žo vių, prie sko nių (kmy nų, ka-
da gio uo gų, pi pi rų, lau ro la pe lių).

Bu ro kė lių sa lo toms: 
150 g vir tų bu ro kė lių,
1 valg. šaukš tas tar kuo tų krie nų,
1 valg. šaukš tas alie jaus,
1 kie tai vir tas kiau ši nis,
tru pu tis cit ri nų sul čių ar rūgš ties,
pa gal sko nį drus kos.

Mė sa su pjaus to ma ga ba liu kais, pa sū do ma, ap vo lio ja ma 
plak tu kiau ši niu ir džiū vė sė liais, ap ke pi na ma rie ba luo se. Su-
de da ma į ema liuo tą puo dą, įpi la ma sul ti nio ar karš to van dens, 
su de da mi vi si prie sko niai bei prie sko ni nės dar žo vės ir troš ki-
na ma ant sil pnos ug nies. Pa tie kia ma su vir to mis bul vė mis ir 
bu ro kė lių sa lo to mis. 

Sa lo toms bu ro kė liai stam biai su tar kuo ja mi, su mai šo mi su 
krie nais, drus ka, už pi la ma alie jumi ir cit ri nos sul ti mis. Api bars-
to ma ka po tu kie tai vir tu kiau ši niu. 

Iš ei ga – 8 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 13,9 g B; 10,7 g R; 3 g A; 0,25 DV; 

163,9 kcal (688,4 kJ).
Bul vės ap skai čiuo ja mos at ski rai. 

Ko pūs tų sklin džiai
150 g ko pūs tų,
50 g pie no,
1 valg. šaukš tas mil tų,
1 kiau ši nis,
5 g svies to,
10 g grie ti nės,
pa gal sko nį drus kos.

Ko pūs tai smul kiai su pjaus to mi, įpi la ma pie no, iš troš ki na ma 
ir atau ši na ma. Ta da su be ria mi mil tai, druska, įmu ša mas kiau-
ši nio try nys. Vis kas ge rai iš mai šo ma, ir su kre čia mas iš plak tas 
kiau ši nio bal ty mas. Rie ba luo se ke pa mi ne di de li sklin džiai. Prie 
jų tin ka tir pin tas svies tas su grie ti ne. 

Vie no je por ci jo je yra 11,5 g B; 16,7 g R; 22,7 g A; 1,9 DV; 
287,1 kcal (1205,8 kJ). 

Sa lie rų mal ti nu kai
150 g sa lie rų,
1 rie ku tė py ra go,
50 g mė sos,
1 kiau ši nis,
tru pu tis rie ba lų ke pi mui,
pa gal sko nį kmy nų, pi pi rų, drus kos.

Sa lie rai ap ver da mi 10 min. pa sū dy ta me van de ny je. Van-
de ny je iš mir ky tas py ra gas, sa lie rai, mė sa su ma la ma mės ma le, 
su de da mi vi si ki ti pro duk tai, ge rai iš mai šo ma. Da ro mi ne di de li 
mal ti nu kai, ke pa mi karš tuo se rie ba luo se. 

Val go ma su vir to mis bul vė mis ir rau gin tais agur kais ar ba 
ko pūs tais. 

Vie no je por ci jo je yra 13,9 g B; 5,3 g R; 18,7 g A; 1,5 DV; 
178 kcal (747,6 kJ).

Bul vės ap skai čiuo ja mos at ski rai. 
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Kep tos mor kos
250 g mor kų, 20 g svies to (ke pi mui),
pa gal sko nį drus kos.

Nu skus tos mor kos pu siau iš ver da mos, su pjaus to mos pail gais 
ga ba liu kais, pa sū do mos ir iš ke pa mos įkai tin ta me svies te. 

Tin ka prie kep tos mė sos.
Vie no je por ci jo je yra 1,4 g B; 7,6 g R; 7,7 g A; 0,6 g DV; 

104,8 kcal (440,2 kJ). 

Mo liū gų ko šė
250 g mo liū gų, 50 g pie no,
20 g svies to, 2 valg. šaukš tai ma nų kruo pų,
pa gal sko nį drus kos.

Mo liū gas smul kiai su pjaus to mas ir ap ver da mas ne di de lia-
me kiek pa sū dy to van dens kie ky je. Ta da nu sun kia ma, mo liū gai 
su grū da mi, su pi la ma pie nas, įde da ma 10 g svies to, su be ria mos 
ma nų kruo pos, pa sū do ma ir ver da ma ant ma žos ug nies. 

Val go ma su tir py tu li ku siu sviestu. 
Iš ei ga – 2 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 2,8 g B; 8,3 g R; 20,3 g A; 1,7 DV; 

166,8 kcal (700,6 kJ). 

Varš kės ir obuo lių ap ke pas
300 g lie sos varš kės, 180 g obuo lių,
30 g kiau ši nio try nio, 45 g kiau ši nio bal ty mo,
15 g ma nų kruo pų,
tru pu tis drus kos, cit ri nos sul čių, skys to sal dik lio.

Obuo liai su pjaus to mi plo no mis skil te lė mis ir su de da mi į 
karš čiui at spa rią for mą. Varš kė šiek tiek at skie džia ma van de-
niu (jei sau sa) ir su mai šo ma su try niu, ma nų kruo po mis, sal-
dik liu ir drus ka. Bal ty mas iš pla ka mas iki stan džių pu tų ir at-
sar giai mai šant su kre čia mas į varš kės ma sę. Varš kės ma sė to-
ly giai pa skirs to ma ant obuo lių. Ke pa ma iš anks to pa šil dy to je 
200 °C or kai tė je 15 min.

Iš ei ga – 3 por ci jos.
Vie no je por ci jo je yra 18 g B; 4 g R; 12 g A; 1 DV; 175 kcal 

(735 kJ).

Varš kės spur gos
250 g varš kės, 1 kiau ši nis, 
1 valg. šaukš tas grie ti nės, 64 g mil tų, 16 g sė le nų,
1 ar bat. šaukš te lis so dos ar ke pi mo mil te lių,
1 valg. šaukš tas spi ri to.

Iš vi sų pro duk tų už mai šo ma teš la, da ro mos ne di de lės spur-
gos ir ver da mos alie ju je. 

Vi so se spur go se yra 47,6 g B; 11,7 g R; 58,5 g A; 4,9 DV; 
530 kcal (2226 kJ).

Rie šu tų vy nio ti nis
2 kiau ši niai, 50 g mal tų rie šu tų,
1 ar bat. šaukš te lis ka ka vos,
1 valg. šaukš tas van dens.

Įda rui:
125 g lie sos varš kės,
1 ar bat. šaukš te lis cit ri nos sul čių,
tru pu tis že la ti nos.

Bal ty mai iš pla ka mi su šal tu van de niu, try niai iš su ka mi su 
ka ka va ir rie šu tais. Vis kas at sar giai iš mai šo ma. Ma sė su kre čia-
ma ant sviestinio po pie riaus, iš tep to rie ba lais, iš ko čio ja ma ir 
su vy nio ja ma kar tu su po pie riu mi. Ke pa ma 175°C or kai tė je 
10 min. Ta da nui ma mas po pie rius, ir ke pi nys at vė si na mas. Ant 
jo už de da ma įda ro, su vy nio ja ma ir atau ši na ma.

Atau šin tas vy nio ti nis su pjaus to mas į 10 da lių.
Vie no je da ly je yra 0,4 g B; 0,5 g R; 0,4 g A; – DV; 0,7 kcal 

(29,4 kJ).

Apel si nų kre mas
100 g apel si nų sul čių,
2 valg. šaukštai van dens,
3 g žela ti nos, 0,5 kiaušinio bal ty mas.

Že la ti na iš tir pi na ma, bal ty mas iš pla ka mas, vi si pro duk tai 
ge rai iš mai šo mi, su pi la ma į for mą, už šal do ma.

Vie no je por ci jo je yra 5 g B; - R; 12 g A; 1 DV; 75 kcal 
(315 kJ).
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Šoko la do pu din gas
125 g pie no, 7 g krak mo lo,
7 g šoko la do, 3 g ka ka vos.

Krak mo las iš mai šo mas šal ta me pie ne, įbe riama ka ka va ir 
mai šant iš ver da ma. Pa ska ni na ma šoko la du. Pu din gas val go-
mas šil tas.

Vie no je por ci jo je yra 5 g B; 3 g R; 13 g A; 1 DV; 100 kcal 
(420 kJ).

Ke fy ras su kom po tu
125 g lie so ke fy ro, 
0,5 DV kom po to vai sių  
(pa vyz džiui, 50 g obuo lių ar 75 g avie čių, ar ba 40 g sal džių 
vyš nių).

1 por ci jo je, ati tin kan čio je 1 DV, yra 6 g B; - R; 12 g A; 1 DV; 
75 kcal (315 kJ).

Gi lių ka va
1 kg gi lių, 1 l pie no.

Su rink tos gi lės dvi pa ras pa džio vi na mos. 
Pas kiau iš lukš ten tos jos 12–24 val. pa mir ko mos 
pie ne. Ta da ver da mos ta me pa čia me pie ne apie 
40–60 min. Iš vir tos gi lės ge rai nu sau si na mos, pa-
skru di na mos ir su ma la mos.

Su mal ta gi lių ka va, su ber ta į dė žu tes ar mai še-
lius, lai ko ma sau so je vie to je.

Ka vai vir ti ima ma 1 da lis van dens, 2 da lys pie-
no, o pa ruoštų gi lių de da ma pa gal sko nį. Pa vyz-
džiui, vie nai por ci jai rei kia 150 g pie no, 75 g van-
dens, gi lių pa gal sko nį.

To kio je ka vos por ci jo je yra 4,2 g B; 4,8 g R; 
6,7 g A; 0,6 DV; 87 kcal (365,4 kJ).

Obuo lių ar ba ta
0,25 g džio vin tų  o buo lių žie ve lių,
1 stik li nė van dens,
pa gal sko nį cit ri nos.

Van duo už ver da mas, už pi la mas ant obuo lių žie ve lių ir, 
už den gus in dą, pa lai ko ma karš tai 5–10 min. Ar ba ta pa tie kia-
ma su cit ri na.

Ar ba to je yra 0,3 g B; - R; 12,4 g A; 1 DV; 50,8 kcal 
(213,4 kJ).

Pie no gė ri mas

0,5 stik li nės pie no, 0,5 stik li nės mor kų sul čių,
1 skil te lė čes na ko,
pa gal sko nį ža lių prie sko ni nių dar žo vių, drus kos.

Pie nas, sul tys at šal do mos, su mai šo mos, pri de da ma su smul-
kin to čes na ko, ža lu my nų ir pa tie kia ma.

Šia me gė ri me yra 3,9 g B; 3,3 g R; 10,3 g A; 0,8 DV; 
86,5 kcal (363,3 kJ).

Po mi do rų fli pas
1 kiaušinio try nys,
1 po mi do ras,
50 g pie no,
pagal skonį pipirų, druskos.

Fli pas ga mi na mas iš ža lių kiau ši nių, vai sių sul čių ir pie no ar 
grie ti nė lės. Į in dą įmu ša mas try nys ir su de da mi ki ti kom po nen tai. 
Pla ka ma 1 min. plaktuvu. Ta da gė ri mas per pi la mas į tau rę. 

Vie no je por ci jo je yra 5,3 g B; 8,9 g R; 4 g A; 0,3 DV; 
117,3 kcal (492,7 kJ).

Ana na sų fi zas
1 cit ri nos sul tys,

50 g ana na sų sul čių,
1 kiaušinio  bal ty mas,

2 le do ga ba lė liai,
pa gal sko nį ga zuo to van dens.

Fizas – tai an gliš kas gė ri mas. Jis ga mi na-
mas taip: į in dą de da mi 2 le do ga ba lė liai ir 

su pi la mas pa gal re cep tą nu ro dy tas mi ši nys. 
Vis kas pla ka ma 2 min., iki ma sė pra de da pu-

to ti. Ta da per sie te lį nu ko šia ma į tau res ar stik li-
nes, įpi la ma ga zuo to van dens ir duo da ma ger ti per 

šiau de lį.
Re cep tas ap skai čiuo tas vie nai por ci jai. 
Šia me gė ri me yra 4,5 g B; – R; 7,2 g A; 0,6 DV; 

46,8 kcal (196,6 kJ).
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progresuojantis cukrinis diabetas sukelia įvairias kompli-
kacijas, kurios skirstomos į smulkiųjų kraujagyslių komp-

likacijas akyse, inkstuose, nervuose. Tačiau svarbiausios yra 
stambiųjų kraujagyslių širdies, smegenų ir kitų organų kompli-
kacijos, tokios kaip infarktas, insultas ir pan. Būtent šios kom-
plikacijos yra dažniausia diabetu sergančiųjų mirties priežastis. 
Net 80 proc. sergančiųjų cukriniu diabetu miršta nuo širdies 
ir kraujagyslių ligų. 

Cukrinis diabetas gydomas dieta, fiziniu aktyvumu ir me-
dikamentais. Gydymas turi garantuoti gerą savijautą ir pasiekti 
gerus laboratorinius rodiklius. Taip pat labai svarbu yra poil-
sis ir streso valdymas. Tinkamai kontroliuojant diabetą galima 
ne tik pagerinti gyvenimo kokybę, išlaikyti darbingumą, bet ir 
išvengti nepageidaujamų komplikacijų bei sunkių padarinių 
joms išsivysčius.

Sergantys cukriniu diabetu turi maitintis sveikai. Patar-
ti ir apmokyti gali dietologas, slaugytojas diabetologas. Bet 
pagrindinis principas – įtraukti kiekvienos grupės produktų, 
gauti vitaminų ir mineralų, atsisakyti nesveiko maisto – rafi-
nuotų angliavandenių (baltų miltų produktų, bulvių patiekalų, 
cukraus), kurie ir silpnina imunitetą. Tokia mityba garantuoja 
gerą savijautą, svorio mažėjimą, normalaus svorio išlaikymą. 
Svarbiausia sveikos mitybos principai:
• Nuosaikumas – svarbu per parą gauti su maistu ne daugiau 

energijos, negu sunaudojama.
• Maisto medžiagų įvairovė ir tinkamas balansas – anglia-

vandeniai 50–60 proc., baltymai 17–20 proc., riebalai 
 30–33 proc.

• Mitybos režimo laikymasis – svarbu maitintis reguliariai 
5–6 kartus per parą.
Fiziniai pratimai svorio mažėjimui turi labai mažą reikš-

mę, bet labai svarbūs atramos ir judėjimo aparato stiprinimui, 
raumenų masės didinimui, riebalinio audinio kiekio mažini-
mui, atsparumo insulinui mažinimui. Patartina kiekvieną die-
ną daryti mankštą trisdešimt minučių, du kartus per savaitę 
sportuoti. Pradedantiesiems aktyviai rūpintis savo fizine svei-
kata patartina konsultuotis su fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojais, kineziterapeutais, nes neretas turi stuburo sąnarių 
problemų. Su specialistų pagalba programas intensyvinti. Ne-

pamirškime, kad fizinis darbas – tai ne mankšta ir ne sportas. 
Sėdimas gyvenimo būdas – tiesus kelias į visų organų funk-
cijų nykimą. Todėl net menkiausi jėgos pratimai rankoms su 
svarmenimis, žiūrint mėgstamą laidą ar filmą, – žingsnis link 
sveiko gyvenimo būdo.

Labai svarbu kreipti dėmesį į miego laiko trukmę ir koky-
bę. Miegoti reikėtų aštuonias valandas, kad spėtume atgauti 
jėgas. Taip pat svarbu mažinti patiriamą stresą – mažės hor-
monų, kurie skatina atsidėti riebalus pilvo srityje, kai kuriems 
mažės noras persivalgyti streso metu, bus užkirstas kelias pri-
imti neteisingus sprendimus.

Žalingų įpročių atsisakymas taip pat padeda mažinti širdies 
ir kraujagyslių ligų komplikacijų riziką bei mirtingumą. Nerū-
kykime, nepiktnaudžiaukime kofeinu ir alkoholiu. Alkoholis 
stabdo gliukozės gamybą, kaupimą ir išskyrimą iš kepenų, todėl 
gliukozė nepatenka į kraują ir gali ištikti hipoglikemija. Sergan-
tiems II tipo cukriniu diabetu ir turintiems širdies ir kraujagyslių 
ligų patologiją ar didelę jos riziką, simptominė hipoglikemija 
(< 2,8 mmol/l) susijusi su didesniu mirtingumu.

Vaistai turi apsaugoti nuo visų kūno kraujagyslių pakenki-
mo, apsaugoti nuo nepageidaujamo svorio priaugimo, apsau-
goti nuo hipoglikemijų. Todėl šiandien kreipiame dėmesį ne 
tik į normalios glikemijos siektinumą, bet ir dislipidemijos, ar-
terinės hipertenzijos korekciją, t. y. širdies ir kraujagyslių ligų 
gydymą, tinkamiausią sergant II tipo cukriniu diabetu. Širdies ir 
kraujagyslių liga yra dažna II tipo cukriniu diabetu sergančiųjų 
asmenų sergamumo ir mirtingumo priežastis. Tarp šių pacientų 
yra dvigubai daugiau koronarinės širdies ligos, širdies nepakan-
kamumo, insulto, periferinių kraujagyslių ligų, taip pat širdies 
ir kraujagyslių ligų mirties atvejų. Širdies ir kraujagyslių ligų ri-
zika didėja žmonėms, turintiems gliukozės toleravimo sutriki-
mų. Todėl, parenkant medikamentus, šiandien kreipiamas dė-
mesys ne tik į medikamentų poveikį glikemijos korekcijai, kas 
neabejotinai būtina, bet ir į svorio mažinimą, kraujospūdžio 
mažinimą, trigliceridų koncentracijos mažinimą, didelio tankio 
lipidų koncentracijos didinimą, fibrinolizės gerinimą. 

Apžvelgsime preparatus, galinčius duoti naudos. Gerai ži-
nomas, pakankamai senas, gerai ištirtas biguanidų klasės vais-
tas metforminas yra geriamas medikamentas, kuris apsaugo 

Cukrinis diabetas: širdies 
ir kraujagyslių ligų rizika

Cukrinis diabetas – tai lėtinė endokrininė liga, trunkanti visą gyvenimą 
nuo jos nustatymo. Tai grupė būklių, kurioms būdingas lėtinis gliukozės 
koncentracijos padidėjimas kraujo plazmoje. Šis gliukozės apykaitos 
sutrikimas išsivysto dėl absoliutaus ir santykinio insulino trūkumo, taip 
pat daugelio kitų priežasčių, tačiau dažniausias yra II tipo (santykinio 
insulino trūkumo) diabetas.
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diabetui gydyti!

ii tipo cukrinis diabetas – viena labiausiai paplitusių lėtinių 
ligų visame pasaulyje. Dėl visuomenės senėjimo, nesvei-

kos mitybos, mažo fizinio aktyvumo, vis didėjančio nutukimo 
ir kitų veiksnių sergamumas šio tipo cukriniu diabetu nuolat 
auga. 2014 m. ši liga buvo diagnozuota 422 mln. suaugusiųjų. 
Šiuo metu skaičiai greičiausiai yra kur kas didesni. Sergančiųjų 
diabetu daugėja ir Lietuvoje – kasmet diabetas diagnozuojamas 
daugiau nei 10 000 žmonių. Daugelis žmonių terminą „cukri-
nis diabetas“ sieja tik su padidėjusiu gliukozės kiekiu kraujyje, 
tačiau viskas yra kur kas sudėtingiau. 

Šiuo metu diabetas nėra išgydomas, bet jis valdomas, t. y. 
siekiama gyvensena ir medikamentais normalizuoti cukraus, 
riebalų kiekį kraujyje, arterinį kraujospūdį, jei reikia, ir kraujo 
krešumo rodiklius. Diabeto gydymo efektyvumą galima įvertinti 
matuojant cukraus kiekį kraujyje, glikuotą hemoglobiną. 

Daugelio pasaulio šalių medikai rekomenduoja, kad gli-
kuotas hemoglobinas (parodo glikemijos vidurkį per paskuti-
nius 3 mėnesius) turėtų būti mažesnis nei 7,0 proc. Gliukozės 
(cukraus) kiekis kraujyje turėtų būti ryte iki 7,0 mmol/l, o po 
valgio praėjus 2 valandoms mažesnis nei 8,5 mmol/l. Šiuo-
laikiniai medikamentai yra efektyvūs, todėl dauguma pacien-
tų pasiekia šiuos gydymo tikslus. Jeigu Jūsų diabeto valdymo 
(kontrolės) rodikliai yra didesni nei rekomenduojama, būtinai 
pasitarkite su savo gydytoju ar gydytoju endokrinologu, tikrai 
galima padėti suvaldyti ligą. 

Blogai kontroliuojant diabetą, dėl padidėjusio gliukozės, rie-
balų kiekio kraujyje, padidėjusio arterinio kraujospūdžio ir kitų 
veiksnių išsivysto diabeto komplikacijos – pažeidžiamos širdies 
kraujagyslės, todėl ištinka miokardo infarktas, pakenkiami inks-
tai, sutrinka regėjimas, blogėja gyvenimo kokybė.

Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek ir visame išsivysčiusiame pa-
saulyje II tipo cukrinis diabetas gydomas etapais. Taip yra dėl 
to, kad mažėja insulino gamyba kasoje. Taigi, vaistai, kurie šian-
dien yra efektyvūs, po kurio laiko tampa neefektyvūs, todėl ir 
būtina laiku kreiptis į medikus, kad skirtų efektyvesnį gydymą. 
Diabetui gydyti naudojami įvairūs medikamentai. Paskutiniais 
metais pasaulyje ir Lietuvoje atsirado daug naujų vaistų diabe-
tui gydyti: vieni vaistai geriami, kiti švirkščiami. Vaistai paren-
kami individualiai pagal paciento ligos eigą. 

Insulinas diabetui gydyti vartojamas jau daugiau kaip 
90 metų. Tai pats veiksmingiausias vaistas, mažinantis cukraus 
kiekį kraujyje. Jis skiriamas daugeliui pacientui. Laiką, kada pra-
dėti gydyti insulinu, nusprendžia gydytojas, atsižvelgdamas į 
ligos eigą. Vieniems šis gydymas reikalingas nuo ligos pradžios, 
kitiems – po kelerių metų.

Laiku ir tinkamai paskirta insulino terapija ženkliai pagerina 
diabeto ligonių savijautą, jų gyvenimo kokybę, sumažina ligotu-
mą ir mirtingumą. Šiuolaikinis gydymas insulinu netrikdo įprasto 
žmogaus gyvenimo ritmo, darbo, laisvalaikio ar atostogų. 

Neseniai Lietuvoje atsirado keli nauji insulinai, nuo ankstes-
nių besiskiriantys koncentracija, švirkštiklio ypatybėmis, taip pat 
pristatytas visiškai naujas savo chemine struktūra ir unikaliomis 
savybėmis pasižymintis insulinas. Anksčiau rinkoje buvę ir iki 
šiol esantys baziniai insulinai veikia iki 24 valandų. Taigi juos 
reikia leisti vieną kartą per dieną, praktiškai tuo pačiu metu, o 
daliai pacientų jį reikia švirkštis du kartus per parą. Tai neretai 
sukelia sunkumų, nes daugelis aktyvių žmonių jaučiasi tarsi 
pririšti prie konkretaus insulino leidimo laiko. Jei dėl tam tikrų 
priežasčių insulino injekcija praleidžiama, iš karto pablogėja 
glikemijos kontrolė, iškyla ūmių diabeto komplikacijų, pvz., 
ketoacidozės, išsivystymo rizika. Naujasis insulinas veikia ge-
rokai ilgiau, t. y. jo stabilus glikemiją mažinantis poveikis trun-
ka daug ilgiau nei iki šiol vartojamų ilgo veikimo insulinų, to-
dėl atsiranda galimybė prireikus švirkštis ilgo veikimo insuliną 
skirtingais laiko intervalais tarp injekcijų. Tai svarbu ir dirbant, 
ir atostogaujant, ir keliaujant, ir pamiršus. Naujojo ilgo veikimo 
insulino poveikis išlieka toks pat kiekvieną dieną švirkščiant tą 
pačią dozę, todėl glikemijos rodikliai mažiau svyruoja, page-
rėja savijauta, cukrus rečiau sumažėja iki sveikatai pavojingo 
mažo kiekio. 

Norėdami gerai jaustis, matuokitės cukraus kiekį kraujyje 
taip dažnai, kaip Jums rekomendavo gydytojas ar diabeto mo-
kytojas. Jeigu Jūsų cukraus kiekio kraujyje rodikliai didesni už 
rekomenduojamus, jeigu turite klausimų dėl diabeto gydymo, 
mitybos, sporto, pasitarkite su gydytoju. 

Berta Zaleckienė  
Gydytoja endokrinologė

Nuo 1991 m. kasmet lapkričio 14-ąją minima Pasaulinė diabeto diena. Ji švenčiama 
per kanadiečio Frederiko Bantingo, kuris kartu su Charlesu Bestu atrado būdą 
insulinui gaminti, gimtadienį. F. Bantingas pirmą kartą išgelbėjo diabetu sergantį  
14-metį, suleisdamas jam insulino. 1923 m. jam už tai suteikta Nobelio premija.


