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Moteris ir
cukrinis
diabetas:

mūsų teisė
į sveiką ateitį
Kovo 8-ąją, minint Tarptautinę moters dieną, su
Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) Europos
regiono valdybos nare Lietuvos diabeto asociacijos
prezidente Vida Augustiniene kalbamės apie moters
vaidmenį, vadovaujant diabeto organizacijai, ir tai,
kaip kovoti su vis didėjančiais gestacinio (nėščiųjų)
diabeto atvejais.

– Šiandien švenčia viso pasaulio moterys. Kodėl ši diena
yra svarbi Jums ir visai diabeto bendruomenei?
– Šventimas moterims yra kaip gyvenimas su diabetu: tai
turėtų būti kasdienis įsipareigojimas! Deja, tai jokiu būdu nėra
tik atvejis, taigi mums reikia būti ištvermingoms.
Paskutiniai TDF Diabeto atlaso duomenys rodo, kad cuk
riniu diabetu serga tiek moterys, tiek vyrai. Tačiau kasdienis jų

ligos valdymas skiriasi. Reikia pripažinti, kad moteris kasdien
privalo nuveikti daug daugiau už vyrą: jai tenka rūpintis bui
ties reikalais, taip pat dažnai ir kitu šeimoje diabetu sergančiu
nariu. Taigi jai tenka ne tik motinos vaidmuo, ji turi pasirūpinti
gyvensenos pasikeitimu šeimoje, ir didžioji dalis atsakomy
bės tenka būtent jai. Tai ypač pasakytina, kalbant apie vaikus,
sergančius I tipo cukriniu diabetu. Jiems reikalinga nuolatinė
medicinos ir psichologinė pagalba.
Diabetu serganti moteris patiria dvigubą diskriminaci
ją. Kaip moteris ir kaip kvalifikuota inžinierė, serganti I tipo
diabetu, dažnai turėjau kovoti dėl karjeros ir lygių teisių bei
galimybių savo profesinėje veikloje. Per Vankuveryje vykusį
Pasaulio diabeto kongresą nuliūdino kolegės pranešimas, ku
riame buvo teigiama, kad jos šalyje daug ištekėjusių moterų,
kurios susirgo cukriniu diabetu, buvo paliktos vyrų, nes šie
įsitikinę, kad cukrinis diabetas bus perduotas vaikams arba
kad žmonos susirgimas tik sunkės. Deja, taip yra ir daugely
je kitų šalių...

Kitas dvigubos diskriminacijos pavyzdys – iš miesto aplin
kos: visi žinome, kokia svarbi yra reguliari fizinė veikla. Tai
vienas iš diabeto prevencijos ir valdymo būdų. Net šiandien
kai kuriose šalyse moterys ir mergaitės negali užsiimti akty
via fizine veikla, todėl padidėja rizika susirgti II tipo diabetu,
vystosi įvairios komplikacijos. Jūs matote, kad mūsų kova dėl
daugiau teisių moterims ir mažiau diskriminacijos yra nuolati
nė. Džiaugiuosi, kad prie jos prisideda ir 2017 m. Pasaulinės
diabeto dienos kampanija, kurios tema „Moterys ir diabetas:
mūsų teisė į sveiką ateitį“.
– Vis daugiau moterų kenčia nuo gestacinio (nėščiųjų)
diabeto, bet apie tai mažai kalbama. Kaip manote, kodėl
taip yra?
– Tiesa, kad gestaciniu (nėščiųjų) diabetu serga vis dau
giau moterų. Tai turi įtakos kas septintam gimdymui pasau
lyje. Tačiau dar daug žmonių nemano, kad tai yra pavojin
ga. Gestacinis diabetas gali būti susijęs su tokiomis nėštumo
komplikacijomis kaip persileidimas, negyvo vaisiaus gimi
mas, ankstyvas gimdymas, embriono vystymosi sutrikimai,
kas sunkina gimdymą. Net jeigu gestacinis diabetas nustato
mas tik laukiantis, pusei moterų išlieka rizika pagimdžius per
5–10 metų susirgti šia klastinga liga. Gestacinis diabetas turi
įtakos ne tik moteriai, bet ir vaikui, nes didesnė nutukimo, su
trikusios medžiagų apykaitos rizika.
Visoje Europoje būtina imtis veiksmų ir siekti gestacinio
diabeto prevencijos. Būtina gestacinio diabeto patikrą integ
ruoti į gimdyvių sveikatos intervencijų ir paslaugų suteikimą
pirminės sveikatos priežiūros lygiu, siekiant užtikrinti anksty
vą diagnostiką, kuri padės geriau rūpintis moterimis ir suma
žinti jų mirtingumą.
Sveikatos priežiūros specialistų mokymai – vienas pagrin
dinių ir svarbiausių dalykų, nuo kurio reikia pradėti. Mano šei
mos gydytojas man diagnozavo I tipo diabetą, kai laukiausi.
Jis pasiūlė nutraukti nėštumą, nes esą gims neįgalus kūdikis,
ir tada grįžti bei nuspręsti, kaip bus gydomas diabetas. Jūs net
neįsivaizduojate, kaip aš tuo metu jaučiausi! Laimei, aš apsi
lankiau pas savo ginekologą ir pasikalbėjau. Gydytojas man
paaiškino, kas yra diabetas, kaip jį valdyti viso nėštumo metu.
Man gimė sveika ir graži dukra Dalia. Deja, tokių istorijų, kaip
mano, vis dar tenka išgirsti.
Kitas svarbus dalykas – prevencija. Žinome, kad gyvenimo
būdo pakeitimas ir prevencijos priemonės gali padėti išveng
ti daugiau nei 70 proc. II tipo diabeto bei gestacinio diabeto
atvejų. Deja, prevencija Europoje vis dar gana ribota. Kaip pa
vieniai asmenys ir kaip asociacijos privalome daugiau dėme
sio skirti priemonėms, padėsiančioms užkirsti kelią cukrinio
diabeto atsiradimui, taip pat stengtis visuomenę šviesti apie
aktyvios fizinės veiklos ir sveikos gyvensenos svarbą. Didelį
dėmesį turime skirti moterų sveikatai, nuo kurios priklausys
ateinančios kartos sveikata.
– Jūsų požiūrį, kai kalbama apie cukrinį diabetą, girdi
visa Europa. Jūs turite įtakos, priimant daug svarbių įsta-
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tymų diabetu sergantiems asmenims Lietuvoje. Jūsų manymu, ką reikėtų daryti tiek nacionaliniu, tiek Europos
lygmeniu?
– Praėjusiais metais suėjo 30 metų, kai gyvenu kartu su
diabetu. Nuo 1986 m. stengiuosi kovoti už geresnes teises ir
mažinti žmonių, sergančių cukriniu diabetu, diskriminaciją
savo šalyje ir Europoje. Vadovaudama Lietuvos diabeto aso
ciacijai kartu su specialistais pasiekiau daug moterų labui:
visos besilaukiančios moterys gali gauti medicinos priežiū
rą Vilniuje ir Kaune; joms kompensuojamas insulino pompų
keičiamųjų dalių komplektas – 87 eurai per mėnesį nėštumo
metu; taip pat šis komplektas kompensuojamas planuojan
čioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas diabe
tas – iki 1 metų. Nėštumo laikotarpį nėščiosioms, sergančio
sioms bet kurio tipo cukriniu diabetu, skiriama papildomai
iki 200 juostelių per 3 mėnesius (iki 600 juostelių nėštumo
laikotarpiu); nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu,
– iki 50 juostelių per 3 mėnesius (iki 150 juostelių nėštumo
laikotarpiu).
Šiandien Lietuvoje gydymą geriamaisiais vaistais, insulinu,
mikroalbuminuriją, keturis glikuoto hemoglobino (HbA1c) ty
rimus per metus ir mokymus diabetu sergantiems žmonėms
kompensuoja valstybė. Mūsų Lietuvos diabeto asociacija įdė
jo daug pastangų, kad tai būtų pasiekta. Štai kodėl aš tvirtai
tikiu, kad pilietinė visuomenė gali pakeisti faktinę padėtį ir
dabartinę paradigmą, ir esu įsitikinusi, kad mūsų nuolatinis
darbas Europoje lems geresnę diabeto prevenciją, priežiūrą
bei mažins diskriminaciją.
Pasaulinės diabeto dienos tema leidžia mums kaip asocia
cijai kovoti už daugiau teisių moterims, sergančioms diabetu.
Pasinaudokime šiomis palankiomis aplinkybėmis, sustiprin
kime pastangas, propaguokime žinias ir mažinkime cukriniu
diabetu sergančių moterų nelygybę!
Interviu parengtas
pagal TDF inf. anglų kalba

Apie TDF Europos regioną
TDF Europos regionas – organizacija, apimanti 70 nacionalinių
diabeto asociacijų 47 šalyse visoje Europoje ir atstovaujanti
žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, bei sveikatos priežiūros specialistams. TDF savo veikla siekia daryti įtaką politiniams
sprendimams, didinti visuomenės žinojimą ir skatinti sveikatos
gerinimą, taip pat propaguoti keistis geriausia praktika ir aukštos kokybės informacija apie diabetą visame Europos regione.
Mes pateikiame naujausią informaciją apie cukrinio diabeto
ligą, palaikome informavimo kampanijas su kitais partneriais ir
suinteresuotais tarpininkais, dirbame su įvairiomis Europos bei
tarptautinėmis organizacijomis ir siekiame plėtojimo, įgyvendinimo ir efektyvios viešosios diabeto politikos kontrolės.

Brangūs skaitytojai!
– Tai apie ką šiandien kalbėsim? – išdidžiai iškėlęs
besmakrę galvytę, klyktelėjo žąsinėlis ir smarkiai suplakė sparnais.
– Kalbėk tu vienas, mes tavęs klausysim ir tau paklusim, – sugagėjo žąselių pulkas, – gir gir gir, gar gar gar!
– Teisybė! – pasididžiavo žąsinėlis. – Būdamos su manimi, į puodą nepakliūsit!
– Gir gir gir, gar gar gar! Sveikinam tave, nenugalėtą,
o kiek tave puolė visokių erelių, varnų ir sakalų. Po tavo
sparnu mums šilta ir jauku.
– Gerai jau gerai, – taip giriamas žąsinėlis net paraudo. – Taigi gerai įsidėmėkit: niekada nesusidėkit su tais,
kurie drumsčia vandenį ir ieško tiesos. Kam mums tiesa,
jei ir taip viskas aišku? Nereikia dėl to jaudintis. Sovietų
nomenklatūrinis rojus sugrįžta, lekiam pasitikti!
– Gir gir gir, gar gar gar!..
Tai ką po tokios įžangos kalbėti? Staiga kaip lemtingas ženklas man ant galvos nukrito žąsinėlio plunksna.
Kaip suprasti šį astrologinį ženklą: gagenti paskui jį ar
pasisaugoti, kad grįžęs kietais sparnais šonų neišvanotų.
Na, galvoju, nepasiduosiu prietarams, nebijosiu žąsinėlio sparnų, geriau su jumis pasvarstysiu, kaip atsiranda
socialinė nejautra ar nejautrumas. Žinote, anais laikais,
kai buvo carų ir karalių epochos, tai juos pačius ir jų šeimas pratino prie nuodų, iš pradžių mažomis dozėmis.
Tada praeidavo pavojus, kad juos nedorėliai nunuodys.
Jie jau būdavo užsigrūdinę. Geras metodas, pasakysiu.
Tokiu būdu galima žmogų pripratinti prie minties apie

karą, nereaguoti į visokį smurtą ir žiaurumus. Na, nebent
socialiniuose tinkluose paaikčioti. Juk niekas nesikeičia.
Taigi, pratinimas prie nuodų sugrįžta. Pirksim tokius vaistus, kurie išmėgins mūsų galybę ir atsparumą. Jeigu nuo jų
netyčia dievulis prisakys ilgai gyventi, nieko tokio, svarbu
pigiai. Kiek pinigų sutaupysim šioj varganoj ašarų pilnoj
pakalnėj, tik kur juos dėsim, nebent Belzebubas pasiims
į pragarą ir su nuolaida užpirks didelius kiekius dervos.
Šitaip būsim nubausti už nejautrą, paklusnumą. Argi žąsinėlis pasigailės? Nelaukit! Kuo daugiau nelaimėlių, tuo
jo galybė didesnė, nes žąselių pulkelis jau išaugo į visą
armiją. Reiktų pagalvoti ir blaiviai išsiaiškinti lietuvių liaudies patarlės „Duok durniui kelią“ prasmę.
O kol kas pacituosiu šviesaus atminimo Leonido
Donskio mintį: „Gyvenimas yra it fortepijonas, kuriuo
mes pradedame išgauti autentišką garsą ir priartėjame
prie jo skambesio gelmės tada, kai mūsų laikas pasaulyje baigiasi.“ Ši didi mintis viename akorde skamba su
taip pat šviesaus atminimo žymiausio Lotynų Amerikos
rašytojo Gabrielio Garsia Marquezo mintimi: „Išmintis
ateina tada, kai jos jau nebereikia.“ O gaila.
Geriausi linkėjimai,

Vida Augustinienė
Vida Augustinienė
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Tarptautiniai renginiai

Tarptautinės diabeto federacijos
Europos regionas
Vasario 18–19 d. Londone (Didžioji Britanija)
vykusiuose Tarptautinės diabeto federacijos (TDF)
Europos regiono valdybos posėdžiuose dalyvavo šios
valdybos narė, Lietuvos diabeto asociacijos (LDA)
prezidentė V. Augustinienė.

R

enginys vyko Didžiosios Britanijos diabeto asociacijos pa
talpose. Buvo sudaryta galimybė plačiau susipažinti su šios
organizacijos veikla. Kaip pažymėjo šios asociacijos atstovė
B. Turner, dėl lėšų trūkumo sunku įgyvendinti mokslinių tyrimų
programą. Kadangi šalyje, kaip ir visame pasaulyje, sergančiųjų
diabetu skaičius grėsmingai didėja, būtina mažinti nutukimą ir
skirti daugiau dėmesio II tipo diabeto prevencijai, taip pat bū
tina aiškinti žmonėms rizikos veiksnius ir kviesti juos daugiau
dėmesio skirti savo sveikatai. Trijų iš penkių II tipo diabeto atve
jų galima išvengti. Tik 25 proc. žmonių įsitikinę, kad diabetas
yra rimta sveikatos būklė.
Didžiosios Britanijos diabeto asociacija daug dėmesio skiria
visuomenės švietimui, siekia, kad žmonės suprastų šios ligos
grėsmę ir keistų gyvensenos įpročius, vengtų komplikacijų. Nu
statyta, kad galima išvengti net apie 80 proc. amputacijų. Ne
visi žmonės gauna nuolatinę aukštos kokybės sveikatos prie
žiūrą, kurios jiems reikia. Tik tinkamai prižiūrima ir gydoma
liga, geresnė savikontrolė ir žinios bei visapusiška pagalba gali
padėti ligoniui gyventi visavertį gyvenimą.
Diabeto organizacija dirba kartu su Nacionaline sveikatos
sistema visoje Didžiosios Britanijos teritorijoje ir siūlo žmo
nėms mokymą, daug dėmesio skiria I tipo diabetui, organizuo
ja švietimo renginius mokyklose. Maždaug 69 proc. žmonių
sako, kad jie nesupranta, kas yra cukrinis diabetas. Organiza
cijoje dirba daug mokamų darbuotojų, bet dar daugiau sava
norių. Jie įgyvendina diabeto programą kartu su profesionalais
visoje šalyje ir padeda kiekvienam sergančiajam kuo geriau
valdyti savo ligą.
TDF Europos regiono valdybos posėdžių metu buvo aptarti
TDF Europos regiono paskutinio valdybos posėdžio ir regioninės
tarybos susirinkimo, vykusio Lisabonoje (Portugalija) protoko
lai. Daug dėmesio skirta organizacijos veiklos prioritetiniams
uždaviniams įgyvendinti. Diskutuota apie planuojamą Jauni
mo forumą bei Jaunųjų lyderių stovyklą, „DiaEuro“ renginius,
vyksiančius 2017 m. vasarą.
Šių metų Pasaulinės diabeto dienos tema – „Moterys ir dia
betas“. Įvairūs renginiai vyks Europos Parlamente Briuselyje
(Belgija) ir Strasbūre (Prancūzija). Diabeto asociacijoms siūloma
raginti savo šaliai atstovaujančius EP narius daugiau prisidėti,
priimant sprendimus visos Europos Sąjungos mastu.
Susitikimo metu taip pat aptarti TDF Europos regiono
2017 m. rugsėjo 10 d. simpoziumo ir Europos diabeto studijų
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asociacijos kongreso, vyksiančio rugsėjo 11–15 d. Lisabonoje
(Portugalija), darbotvarkės planai.
Šių metų Pasaulinės sveikatos dienos, minimos balandžio
7 d., tema – „Depresija“. Ši tema labai svarbi ir diabetu sergan
tiesiems, todėl siūloma ir nacionalinėms diabeto asociacijoms
skleisti informaciją savo šalyse.
Be viso to, aptarti pasiruošimo Pasaulio diabeto kongresui,
vyksiančiam gruodžio 2–8 d. Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų
Emyratai), klausimai. Prieš kongresą vyks tiek TDF Generalinė
Asamblėja, tiek visų TDF regionų atstovų susitikimai.
Renginio metu pristatyta, kaip įgyvendinami ES finansuoja
mi projektai, kokie parengti TDF Europos regiono dokumentai
dėl diabeto problemų sprendimo Europos Sąjungos mastu kas
naujo vyksta viso pasaulio TDF veikloje. Aptarti kiti svarbūs or
ganizaciniai ir einamieji klausimai. Kitas TDF Europos regiono
posėdis planuojamas birželio mėnesį Kijeve (Ukraina).

VII Pasaulio diabeto kongresas
„DiabetesIndia 2017“
Vasario 23–26 d. Naujajame Delyje (Indija) vyko
VII Pasaulio diabeto kongresas „DiabetesIndia 2017“.
Čia visi susirinkusieji turėjo galimybę bendraudami
individualiai ar bendrose diskusijose skleisti savo
patirtį, dalytis žiniomis apie diabeto valdymą,
prevenciją ir mokslinius tyrimus. Tai puikus būdas
skleisti informaciją apie naujausius tyrimus ir metodus
kovojant su cukriniu diabetu.

D

iabetas yra pasiekęs epidemijos lygį, ypač besivystančiose
šalyse, tokiose kaip Indija. II tipo diabeto paplitimo augi
mas tarp miesto gyventojų kelią didžiulį susirūpinimą visai me
dicinos bendruomenei.
Pasaulio diabeto kongresai, organizuoti „DiabetesIndia“, kas
met sulaukia vis daugiau delegatų. Šiais metais sukurta unikali
4 dienų mokslinė programa, apimanti visus diabeto aspektus,
pradedant nuo supratimo, kas yra patofiziologija, ir kokio rei
kia gydymo. Ją sukūrė dr. Shaukat M. Sadikot, dr. B. Saboo ir dr.
S. R. Aravind. Konferencijoje dalyvavo daugiau negu 40 tarp
tautinių ekspertų, mokslininkų ir per 200 specialistų iš Indijos,
kurie skleidė mokslines žinias ir dalijosi patirtimi.
Ypač įstrigo atmintin šiltas, draugiškas tarpusavio bendra
vimas, nuoširdus organizatorių svetingumas ir dėkingumas
kiekvienam kongreso dalyviui už pasidalintą patirtį, paskleis
tas mokslo žinias. Tarptautinės diabeto federacijos prezidento
ir „DiabetesIndia“ prezidento dr. Shaukat M. Sadikot kvietimu
Pasaulio diabeto kongrese dalyvavo ir Lietuvos diabeto aso
ciacijos prezidentė V. Augustinienė, kuri kartu su dr. R. Dixit
pirmininkavo vienai iš tarptautinės programos sesijų, kur buvo
aptarti šie klausimai: skiepai, sergant diabetu; nejaučiamos hi
poglikemijos; erekcijos, endotelio ir emociniai sutrikimai; vaistų
ir toksinų įtaka diabetui; diabetą lydinčios infekcijos; savikont

EPF metinis generalinis susirinkimas:
plačiau, stipriau, garsiau

B

Dr. R. Dixit ir V. Augustinienė

rolė – kada ir kaip dažnai; ar visų gliukozės matavimo prietaisų
rodikliai iš tiesų teisingi?
Daugiau informacijos apie kongrese pristatytus
mokslinius pranešimus galima rasti internete šiuo adresu:
www.diabetesindia.org.

GENCAD konferencija

K

ovo 1 d. Briuselyje (Belgija) vykusioje GENCAD konfe
rencijoje „Lytis ir sveikata – XXI amžiaus iššūkis“ dalyvavo
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Čia buvo pristatyti naujausi
moksliniai pranešimai, kokią įtaką susirgti įvairiomis ligomis bei
jų gydymui turi žmogaus lytis. Daugiau informacijos apie kon
ferenciją rasite internete šiuo adresu: www.gencad.eu.

EPF metinis generalinis susirinkimas

alandžio 10–11 d. Briuselyje (Belgija) vyko Europos pacientų
forumo (EPF) metinis generalinis susirinkimas. Tai yra gera
galimybė susirinkti visiems EPF nariams ir priimti svarbiausius
strateginius klausimus, kurie turi įtakos ne tik EPF, kaip organi
zacijai dirbančiai Briuselyje, bet ir visų narių pacientų organi
zacijų veiklai. Susirinkime pateikta ir patvirtinta 2016 m. EPF
veiklos ataskaita, aptarti 2017 m. veiklos prioritetai. Be to, šis
susirinkimas atlieka pagrindinį vaidmenį demokratijos ir EPF
valdymo procese, renkant naujus valdybos narius bei balsuo
jant už naujų organizacijų priėmimą EPF nariais.
Šiais metais į valdybą pakartotinai išrinkti M. Greco (Europos
Krono ligos ir opinio kolito asociacijų koalicija), R. C. Ganes
cu (Rumunijos nacionalinė lėtinių ligų organizacijų koalicija)
ir S. Hasurdjiev (Bulgarijos nacionalinė pacientų organizacija).
H. Karkkainen (Pasaulio psichinių ligų aljanso Europos pata
rėjų tinklas) išrinkta pirmą kartą. M. Greco perrinktas EPF pre
zidentu, o R. C. Ganescu – buhalteriu. Toliau valdyboje darbą
tęsia viceprezidentas B. West (Europos AIDS gydymo grupė),
D. Tomek (Slovakijos pacientų teisių gynimo asociacija), M. Ra
taj (Lenkijos nervų ir raumenų ligų asociacija), J. Fuertes (Euro
pos plaučių hipertenzijos organizacija) ir S. Palkonen (Europos
alergijos ir kvėpavimo takų ligų pacientų asociacijų federacija).
Speciali padėka buvo išreikšta 6 metus EPF valdyboje dirbu
siam R. Johnstone.
EPF narystę papildė 4 tikrieji nariai. Tai Vokietijos, Švedijos
ir Graikijos organizacijos, padedančios lėtinėmis ligomis ser
gantiems neįgaliems žmonėms, ir Europos įgimtų širdies ligų
organizacija.
Asocijuotais nariais priimtos dvi organizacijos, atstovau
jančios pacientams, sergantiems reumatinėmis ir kaulų bei
raumenų ligomis Pietų Europoje, ir Europos plaučių vėžio or
ganizacija. Laikinuoju EPF nariu tapo Pacientų organizacijų
platforma iš Ispanijos.
Su naujai priimtais nariais šiuo metu EPF atstovauja ne ma
žiau kaip 74 Europos pacientų organizacijoms (26 nacionalinės
koalicijos ir 48 Europos skėtinės organizacijos), būdamas stip
riausiu pacientų balsu Europos Sąjungos lygiu. Nariai yra EPF
veiklos pagrindas, jų grįžtamasis ryšys
neša neišmatuojamą pridėtinę vertę
EPF politikos ir patarimų veikloje.
EPF prezidentas M. Greco baig
damas dviejų dienų renginį pabrėžė,
kad susivienijusių pacientų judėjimas
yra didžiulė jėga: „Jeigu kiekvienas
pacientas yra vandens lašas, visi kar
tu mes esame jūra.“
Straipsnį pagal Lietuvos diabeto
asociacijos ir
Lietuvos pacientų
organizacijų atstovų tarybos
pateiktą informaciją
parengė Dalia Augustinaitė
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Lietuvos pacientų problemos
bus dar geriau girdimos
Šių metų balandžio 20 dieną prie Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos
(LPOAT) prisijungė trys naujos narės – Lietuvos širdies nepakankamumu
sergančiųjų asociacija, Hipertenzija sergančiųjų asociacija ir Dermatologinėmis
ligomis sergančiųjų asociacija. Tai labai svarbus žingsnis. LPOAT dabar vienija
31 pacientų organizaciją. Reikia tikėtis, kad pacientų problemos nuo šiol bus
dar geriau girdimos ir sprendžiamos.

K

aip teigia V. Augustinienė, LPOAT pirmininkė bei vienos
anksčiausiai įsteigtų pacientų organizacijų – Lietuvos dia
beto asociacijos (LDA) – įkūrėja, svarbiausia, kad sergantis
žmogus gautų tai, kas jam priklauso, žinotų savo teises, nes
niekas, išskyrus jį patį, juo nepasirūpins. „Nesvarbu, kokia liga
serga žmogus, jei jis neišmano savo teisių, nežino, kas jam pri
klauso, jis negali niekur kreiptis ir nieko nereikalauja. Dažnas
pacientas mano, kad liga – tai jo asmeninis reikalas, kad šlie
tis prie savo likimo brolių, gaišti laiką nėra jokios būtinybės.
Aš bet kuria liga susirgusiems skeptikams sakau: žmonės turi
burtis į pacientų organizacijas. Privalo tai daryti bent jau dėl
išskaičiavimo, juolab kad taip yra visame civilizuotame pa
saulyje“, – tvirtina V. Augustinienė.

Kova ne už vieną, o už visus
Pacientų organizacija, pasak LPOAT pirmininkės, gerai tuo,
kad ji kovoja ne už kažką vieną, o už didelę grupę žmonių.
Kuo joje daugiau narių, tuo valstybės, aplinkinių požiūris yra
pagarbesnis. Manoma, kad ta organizacija yra verta pagalbos,
kad jai priklausančių žmonių nuomonė yra svarbi, tad stengia
masi pacientus išklausyti. „Puikiai prisimenu savo patirtį, kai
kadaise įkūrėme LDA. Mūsų, sergančiųjų, buvo vos 200, tad
niekas tada mūsų negirdėjo. Kiek kartų aš stovėjau už durų,
už kurių būdavo svarstomi gyvybiškai svarbūs klausimai, kiek
įvairių raštų parašyta... Prašydavome dėmesio bent 5 minutes.
Mažai kas norėjo mus tuomet matyti, išgirsti. Tuo tarpu dabar
asociacija vienija daugiau nei 6000 narių, tad nebegirdėti to
kio būrio sergančiųjų diabetu yra nebeįmanoma“, – tvirtina
pašnekovė.
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė neslepia visada sakiu
si, kad negalima sustoti ir laukti, kol iš sąstingio atsibus ir kiti
pacientai. „Institucijoms rašydavau laiškus dėl vaistų kom
pensavimo, dėl pacientų ignoravimo, kitų ligoniams svarbių
klausimų. Po truputį pradėjome žadinti ir kitus, ieškoti kitų
asociacijų, telkti jas į būrį, – pasakoja. – 2002 metais įvyko
savotiškas lūžis – pradėjo kurtis daugiau organizacijų, žmo
nės suskato eiti, prašytis į priėmimus, dėstyti individualiai savo
bėdas. SAM savo ruožtu pradėjo mus stabdyti, neva, ko mes
čia lendame. Tada mums kilo idėja visą savo veiklą įsiregist
ruoti oficialiai – taip buvo įkurta Lietuvos pacientų organiza
cijų atstovų taryba. Seimo sveikatos reikalų komitetas mus
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pakvietė kaip ekspertus. Mūsų atstovai galėdavo dalyvauti
tuose posėdžiuose, kur buvo svarstomi visoms mūsų organi
zacijoms aktualūs klausimai. LPOAT šį rudenį švęs savo veik
los 15 metų sukaktį.“

Piktinosi, bet ignoruoti nebegalėjo
V. Augustinienė teigia, kad jai teko išsiugdyti karvedžio
būdą – to reikėjo, norint, kad politikai, sveikatos apsaugos
valdininkai, kiti atsakingi valstybės tarnautojai apskritai išgirs
tų ir atkreiptų dėmesį į pacientų nuomonę. „Žvelgiant iš laiko
perspektyvos, akivaizdu tai, kad vienas pats pacientas nieka
da nieko nepasieks. Vienas lauke – ne karys. Tik kritinė masė
gali padaryti pastebimą poveikį, – teigia LPOAT pirmininkė. –
Aišku, pirmaisiais tarybos gyvavimo metais valdžios atstovai,
kiti specialistai mumis siaubingai piktinosi. Galiausiai suprato,
kad su mumis reikia skaitytis.“
Pašnekovė pastebi, kad reikalai smarkiai pasikeitė tada, kai
Lietuva įstojo į Europos Sąjungą. Šaliai tapo privalu skaitytis
su Europos socialinės chartijos bei Jungtinių Tautų organiza
cijos, Europos Sąjungos tarptautiniais dokumentais bei visuo
tinai pripažintomis moralės normomis. Visgi faktas, jog vien
Europoje yra susivieniję apie 150 milijonų pacientų, – įspū
dingas ir reiškia milžinišką jėgą. „Atėjo laikas, kai valdžios
institucijos pradėjo suprasti, jog sveikatos sistemos centre turi
būti pacientas, o ne sveikatos ministrai ar gydymo įstaigų va
dovai. Ir kas svarbiausia, pradėjo suvokti, kad pacientas turi
teisę dalyvauti sveikatos apsaugos sistemoje tiesiogiai. Ta
čiau paprasto žmogaus iš šalies niekas juk nepakvies išdėsty
ti savo nuomonės ir poreikių. Kita kalba, kai į valdžios insti
tuciją kreipiasi pacientų organizacija, atstovaujanti nemažai
daliai Lietuvos piliečių. Tik visi kartu galime reikalauti teisės
gauti kokybišką gydymą ar ypatingą vaistą“, – aiškina LPOAT
pirmininkė.

„Esame tarsi garsiakalbis“
Asociacijos Onkologija.lt prezidentės, LPOAT valdybos na
rės Z. Zamžickienės manymu: „Pacientų asociacija gali kalbėti
su visais, ji gali prie vieno stalo sukviesti valdžios atstovus, gy
dytojus ir sergančiuosius. Jos siekis – provokuoti dialogą ir kad
tas dialogas būtų su labai gražiais, esminiais sprendimais. Su
sivieniję į būrį mes esame tarsi garsiakalbis. Tik būdami kartu

mes galime kalbėti taip, kad mus išgirstų. Jeigu tik rašysime
raštus, jeigu valdžios atstovai mūsų nepamatys, nepažins,
nežinos mūsų vardo, su mumis ir nesikalbės. Jeigu jau esa
me, privalome būti garsiakalbiai, triukšmingi, aiškiai mato
mi. Tokia yra pacientų organizacijų funkcija.“ Anot moters,
būtina skleisti informaciją pacientams, supažindinti visuo
menę su ligų simptomais, informuoti valdžios institucijas
apie sunkumus, kuriuos patiria ligoniai, taip pat mokyti
sergančiuosius tinkamai prisižiūrėti, teikti jiems socialinę
ir psichologinę pagalbą, atstovauti pacientams įvairiose
valdžios institucijose bei ginti jų teises. Lietuvos pacien
tų augančią jėgą jau spėjo pastebėti ne tik Europa, nuolat
dirbama ir su Pasaulio sveikatos organizacija.

Ar esame tolygūs senajai Europai?
Į klausimą, gal kitose šalyse net ir nereikia tokios kovos
už būvį, kaip pas mus, juk Vakarų Europoje pacientų tei
sių bei nuomonės paisoma ilgus dešimtmečius, V. Augusti
nienė atsako nedaugžodžiaudama: „Pacientų organizacijų
išties niekam nereikėtų, jeigu savo darbą tinkamai atliktų
atsakingos valdžios institucijos, gydymo įstaigos. Tačiau
pasaulyje pacientų organizacijos kuriasi, nes sergantis žmo
gus yra pažeidžiamas. Deja, daugelyje šalių vis dar reikia
apsiginti. Savų skaudulių turi dauguma valstybių. Pacien
tai buriasi dėl to, kad gautų saugią ir kokybišką medicinos
pagalbą, kad galėtų savo atstovams išsakyti realią situaciją
apie gydymą. Kalbėdamasi su viso pasaulio pacientų at
stovais, galiu drąsiai teigti, kad ne vien mūsų šalyje, bet ir
kitur valdžios institucijos gydymo situaciją stengiasi pavaiz
duoti geresnę, nei ši yra iš tikrųjų. Tik sergantieji pajėgūs
išsklaidyti dūmus: papasakoti, kaip yra realybėje, koks tas
gydymo procesas, kaip jie patys jaučiasi ir ko jiems nesu
teikia valstybė.“

Laikraštis

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“
laikraščio 2017 metų antram pusmečiui!
Prenumerata priimama visuose Lietuvos pašto sky
riuose iki kiekvieno metų ketvirčio pirmo mėnesio 28 d.
Laikraščio indeksas 0016.
Jums reikia iškirpti čia pateiktą prenumeratos kvitą,
įrašyti duomenis, kam ir kokiu adresu užsakote laik
raštį, ir nunešus į pašto skyrių sumokėti. Vieno nume
rio kaina – 0,75 Eur su pašto pristatymu. Prenumerata
2017 metų antram pusmečiui – 1,50 Eur, priimama iki
liepos 28 d.
lietuvos diabeto asociacija
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Būryje sveikti lengviau
Lietuvoje pacientų organizacijos renkasi draugėn, žmo
nės bendrauja, aiškinasi, diskutuoja. Visas asociacijas vie
nija bendras tikslas – pagerinti tų pacientų, kuriems atsto
vauja, sveikatos būklę. „Priklausant bendrijai, asociacijai,
žymiai didesnės galimybės gauti objektyvios informacijos.
Lietuvoje yra daugiau nei 30 pacientų organizacijų – kiek
vienoje jų yra organizuojami įvairūs mokymai, seminarai,
konferencijos, kviečiami įvairiausi specialistai, valdžios
atstovai, kurie paaiškina apie sergančio žmogaus teises,
gydymą, vaistų kompensavimą. Tai nepaprastai svarbu.
Reikia atminti viena: jei sėdėsi namuose, niekas pas tave
neateis ir užjausdamas į duris nepasibels. Pačiam reikia
būti iniciatyviam“, – aiškina V. Augustinienė. Anot jos,
pacientas – tai labai jautrus visuomenės dalyvis. Valstybė
privalo juo rūpintis, per kuo trumpesnį laiką išsaugoti ar
grąžinti jo sveikatą, darbingumą. Lietuvoje šiuo klausimu,
deja, dar reikia labai daug dirbti.
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Daugiau informacijos apie
LPOAT veiklą skelbiama šiuo adresu:
www.pacientutaryba.lt
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Lietuvos diabeto
asociacijos kronika
• 2017 m. vasario 14 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko
Baltijos šalių nacionalinė C hepatito gydymo strategijos
konferencija, joje dalyvavo Lietuvos pacientų organizacijų
atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkė V. Augustinienė.
• Vasario 15 d. į LR sveikatos apsaugos ministerijos vadovy
bės susitikimą su pacientų organizacijomis kvietimą gavo
ir LPOAT, siekianti, kad sveikatos sistema būtų orientuota
į pacientą, kad kiekvienam žmogui, sergančiam bet kuria
liga, būtų prieinamas kokybiškas, geriausiai tinkamas, efek
tyvus ir laiku teikiamas gydymas. Susitikimo metu paaiškė
jo, kad ministras A. Veryga ignoruoja LPOAT, kad ministe
rija skatina tik tas organizacijas, kurios besąlygiškai pritaria
jos politikai.
• Vasario 18–19 d. Londone (Didžioji Britanija) vykusiuose
Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos
posėdžiuose dalyvavo šios valdybos narė, Lietuvos diabeto
asociacijos (LDA) prezidentė V. Augustinienė.
• Vasario 20 d. į LRT žurnalistų klausimus apie komunikavi
mo stoką tarp gydytojų ir pacientų atsakė LPOAT pirminin
kė V. Augustinienė.

– Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medi
cinos pagalbos priemonių sąrašo keitimui (dėl vaisto „Pali
vizumab“).
– Į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą
(A sąrašą) įtraukti „Liraglutidum“ II tipo cukriniam diabetui
gydyti ir „Nutriparino“ kalcio bei „Bemiparino“ natrio drus
kos, skirtos giliųjų venų trombozei gydyti, su sąlygomis, kad
bus patvirtintas tarpusavyje keičiamų GLP-1 receptorių ago
nistų II tipo diabetui gydyti „Liraglutidum“, „Exenatidum“
ir „Lixinetidum“ grupavimas bazinei kainai nustatyti, taip
pat „Nutriparino“ kalcio bei „Bemiparino“ natrio druskos,
skirtos giliųjų venų trombozei gydyti, grupavimas bazinei
kainai nustatyti. Taryba grupavimui pritarė.
– Ragenos transplantacijos IX etapo „Keratoprotezo kartu
su ragena transplantacijos operacija“ bazinei kainai.
– Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų ir jų bazinių
kainų sąrašui.
– PSD fondo biudžeto lėšų, numatytų ortopedijos techni
nėms priemonėms, paskirstymui pagal šių priemonių po
klasius.
– Pagalbinio apvaisinimo paslaugų bazinėms kainoms.

• Vasario 23–26 d. Naujajame Delyje (Indija) vyko VII Pa
saulio diabeto kongresas „DiabetesIndia 2017“. LDA pre
zidentė V. Augustinienė pirmininkavo vienai iš tarptautinės
programos sesijų, kur buvo aptarti šie klausimai: skiepai,
sergant diabetu; nejaučiamos hipoglikemijos; erekcijos,
endotelio ir emociniai sutrikimai; vaistų ir toksinų įtaka
diabetui; diabetą lydinčios infekcijos; savikontrolė – kada
ir kaip dažnai; ar visų gliukozės matavimo prietaisų rodik
liai iš tiesų teisingi?

• Kovo 3 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė susitiko su
tinklaraščio „Informuotas pacientas“ steigėja L. Steponavi
čiene ir aptarė bendradarbiavimo klausimus.

• Kovo 1 d. Briuselyje (Belgija) vykusioje GENCAD konfe
rencijoje „Lytis ir sveikata – XXI amžiaus iššūkis“ dalyvavo
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Kovo 15 d. LPOAT ir LDA vadovė V. Augustinienė daly
vavo radijo laidos „Vartotojo gidas“ diskusijoje apie vaistų
kainas Lietuvoje.

• Kovo 2 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame
Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarybos posėdyje da
lyvavo šios tarybos narė V. Augustinienė. PSDT pirmininke
išrinkta sveikatos apsaugos viceministrė G. Šakalytė. Posė
dyje nuspręsta pritarti:

• Kovo 17 d. LR Seime vykusioje konferencijoje „60 metų
nuo Romos sutarties“ dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augus
tinienė.

– 2017 m. PSD fondo biudžeto lėšų paskirstymui: asmens
sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti (per 1,1 mln. eurų);
sveikatos programoms finansuoti ir kitoms sveikatos draudi
mo išlaidoms apmokėti (per 88 mln. eurų); vaistams ir me
dicinos pagalbos priemonėms kompensuoti (per 291,7 mln.
eurų), iš jų: kompensuojamiesiems vaistams – 234,5 mln.
eurų, centralizuotai perkamiems vaistams – 53,2 mln. eurų,
labai retoms ligoms gydyti – 4 mln. eurų.
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• Kovo 8 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė susitiko su
VĮ „Registrų centras“ atstovu D. Prialgausku ir kalbėjosi apie
pacientų teisių apsaugą.
• Kovo 14 d. V. Augustinienė „Veido“ žurnalui davė interviu
apie Vyriausybės sveikatos programą.

• Kovo 17 d. LRT rengtoje diskusijoje „Kaip Centrinė pirki
mo organizacija (CPO LT) gali prisidėti prie vaistų ir medi
cinos pagalbos įrangos kainų mažinimo Lietuvoje“ dalyvavo
LPOAT vadovė V. Augustinienė.
• Kovo 21 d. Kauno muzikiniame teatre vyko „Eurovaistinės“
darbuotojų apdovanojimų šventė. Prizų įteikimo ceremo
nijoje dalyvavo V. Augustinienė.
• Kovo 23 d. Vilniuje, Naujosios Vilnios poliklinikoje LDA
prezidentė V. Augustinienė ir valdybos narė D. Bartuse
vičienė susitikime su sergančiaisiais diabetu aptarė visus
jiems rūpimus gydymo ir ligos kontrolės bei dalyvavimo
LDA veikloje klausimus.

Lietuvos diabeto asociacija –
Tarptautinės diabeto
federacijos narė
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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• Kovo 28 d. Vilniuje vyko LDA valdybos susirinkimas, ku
riame aptarti pasirengimo tarybos narių visuotiniam susirin
kimui bei kiti aktualūs valdžios priimami sprendimai, LDA
organizaciniai klausimai.
• Kovo 30 d. Vilniuje vyko LPOAT valdybos susirinkimas,
kuriame aptarti pasirengimo tarybos narių visuotiniam susi
rinkimui, LPOAT organizaciniai klausimai bei aktualūs val
džios priimami sprendimai, parengtas LPOAT kreipimasis į
sveikatos apsaugos ministrą dėl vaistų politikos gairių.
• Kovo 30 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyvavo
VšĮ „Respublikinė psichiatrijos ligoninė“ stebėtojų tarybos
posėdyje.
• Balandžio 3 d. įvyko ilgai lauktas LPOAT susitikimas su LR
sveikatos apsaugos ministru A. Veryga, kuriame aptarti trys
pagrindiniai klausimai: vaistų politika, sveikatos paslaugų
prieinamumas bei tolesnis aktyvus LPOAT bendradarbiavi
mas su SAM. Ministrui buvo trumpai pristatyta LPOAT veik
la, jos pasiekimai. Organizacijų atstovai išsakė susirūpinimą
dėl problemų, su kuriomis susiduria įvairiomis ligomis ser
gantieji, pateikė siūlymų, kaip jos turėtų būti sprendžiamos.
Be viso to, pasakyta, kad nerimą kelia šališkas ministerijos
požiūris į pacientų organizacijas, LPOAT diskriminavimą,
jam pritariančiųjų protegavimą. Jis kvietė LPOAT agituoti
visus Lietuvos žmones gydytis pigiausiais vaistais. Į LPOAT
išreikštą poziciją, kad kiekvienam bet kuria liga sergančiam
žmogui turi būti prieinamas savalaikis, efektyvus gydymas
pagal sveikatos būklę ir gydytojo paskirtais vaistais, kad
sveikatos apsaugos politika turi būti orientuota į pacientą,
ministras A. Veryga ir viceministrė K. Garuolienė atsakė, jog
jų pozicija yra kitokia.
• Balandžio 3 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė atsakė į
leidinio „Lietuvos žinios“ žurnalistės klausimus apie vaistų
kompensavimo aktualijas, taip pat tai, kokie klausimai buvo
aptarti su SAM ministru A. Veryga.
• Balandžio 4 d. LR sveikatos apsaugos ministerija pakvietė
LDA vadovę V. Augustinienę, vaikų gydytojus endokrinologus
bei vaikų ir jaunimo diabeto klubų atstovus aptarti insulino
pompų kompensavimo reikalingumą ir galimybes.
• Balandžio 5 d. Valstybės kontrolės pareigūnai domėjosi pa
cientų požiūriu apie dabartinę situaciją sveikatos sistemoje,
su kokiomis problemomis susiduria pacientai ir jų organi
zacijos, bendraudami su LR sveikatos apsaugos ministeri
ja, įvairiomis sveikatos priežiūros institucijomis bei gydy
mo įstaigomis. Į pareigūnų klausimus atsakė LPOAT ir LDA
vadovė V. Augustinienė.
• Balandžio 7 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė pasvei
kino medicinos darbuotojus Pasaulinės sveikatos dienos
minėjime Rotušėje, Vilniuje.
• Balandžio 8 d. Parkinsono ligos draugija, vadovaujama
prezidentės V. Valeikienės, minėjo savo veiklos 20-metį ir
Pasaulinę Parkinsono ligos dieną. Šventės dalyvius pasvei
kino ir LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
• Balandžio 10–11 d. Briuselyje (Belgija) vyko Europos pa
cientų forumo (EPF) metinis generalinis susirinkimas, kuria
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me pateikta 2016 m. EPF veiklos ataskaita, aptarti 2017 m.
veiklos prioritetai, išrinkti nauji valdybos nariai, priimtos
7 naujos organizacijos.
Balandžio 13 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyku
siame ES struktūrinių fondų priežiūros komiteto posėdyje
stebėtojo teisėmis dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augus
tinienė.
Balandžio 19 d. „Lietuvos ryto“ televizijos žurnalistai klausė
V. Augustinienės nuomonės apie SAM planuojamo kom
pensuojamųjų vaistų kainų mažinimo sprendimus.
Balandžio 20 d. „Lietuvos ryto“ televizijos žurnalistai do
mėjosi, kokia LPOAT pirmininkės nuomonė dėl LR svei
katos apsaugos viceministrės K. Garuolienės, administruo
jančios vaistų kompensavimo politikos klausimus, dekla
racijoje nenurodžiusios giminaičio, dirbančio farmacinėje
kompanijoje.
Balandžio 21 d. LPOAT vadovė dalyvavo Lietuvos mokslų
akademijoje organizuotoje konferencijoje „Kodėl ir kaip
Lietuva turėtų ruoštis inovacijoms sveikatos apsaugos sis
temoje?“
Balandžio 24 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pasi
tarime LPOAT pirmininkė V. Augustinienė išsakė nuomo
nę apie „Privalomojo sveikatos draudimo įstatymo 28 str.
keitimo įstatymo“ projektą.
Balandžio 25 d. LPOAT vadovė dalyvavo VšĮ „Pušyno ke
lias“ stebėtojų tarybos posėdyje.
Balandžio 26 d. V. Augustinienė dalyvavo ir pasisakė
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, kur buvo
svarstomas ir priimtas „Privalomojo sveikatos draudimo
įstatymo 28 str. keitimo įstatymo“ projektas.
Balandžio 27 d. Vilniuje vyko LPOAT visuotinis narių su
sirinkimas, kur buvo išklausyta ir patvirtinta organizacijos
2016 m. veiklos ataskaita, aptarti tolesni veiklos prioritetai,
išrinkta valdyba: V. Augustinienė, LDA prezidentė; E. Kve
daraitė, Lietuvos astmos klubų asociacijos prezidentė;
Z. Zamžickienė, asociacijos „Onkologija.lt“ prezidentė;
A. Tutlienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ atstovė; T. Pir
maitienė, Lietuvos širdies nepakankamumu sergančiųjų
asociacijos prezidentė. LPOAT ir valdybos pirmininke vėl
išrinkta V. Augustinienė. Revizoriumi išrinktas D. Tumšys,
Lietuvos donorų asociacijos prezidentas ir valdybos pir
mininkas. Į LPOAT priimtos 3 naujos organizacijos: Lietu
vos širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacija (pre
zidentė T. Pirmaitienė), Lietuvos hipertenzija sergančiųjų
asociacija (prezidentė A. Leleikienė) ir Lietuvos derma
tologinėmis ligomis sergančiųjų asociacija (prezidentas
R. Undro).
Gegužės 2 d. LPOAT vadovė V. Augustinienė LR sveikatos
apsaugos ministro kvietimu dalyvavo Medicinos darbuoto
jų dienos minėjime Vilniaus Rotušėje.
Gegužės 10 d. Briuselyje (Belgija) Europos Ekonomikos
ir socialinių reikalų komitete vyko Europos pacientų tei
sių dienos minėjimas. Jame dalyvavo LPOAT pirmininkė
V. Augustinienė.

Patvirtinta: 2017 m. kovo 28 d.
LDA valdybos susirinkime, protokolas Nr. 1

Dalyvių atrankos tvarka
į Lietuvos diabeto asociacijos diabeto
mokymo ir aktyvaus poilsio stovyklas
2

017 m. planuojama organizuoti 3 septynių dienų trukmės
stovyklas po 15–17 dalyvių ir 3 darbuotojus: viena stovykla
I tipo diabetu sergantiems vaikams ir jaunuoliams (14–30 m.
amžiaus) – liepos 15–21 d. ir dvi II tipo diabetu sergantiems
suaugusiesiems – birželio 10–16 d. ir liepos 30–rugpjūčio 5 d.
Druskininkuose.
Informacija apie diabeto mokymo ir aktyvaus poilsio stovyk
las aptariama Tarybos ir Valdybos susirinkimuose, išsiunčia
ma visų rajonų diabeto organizacijų vadovams, spausdinama
„Diabeto“ laikraštyje ir skelbiama Lietuvos diabeto asociacijos
interneto svetainėje www.dia.lt.
Į stovyklas pirmumo teise kviečiami neįgalūs, neseniai susir
gę ir nė karto mokymo stovyklose nedalyvavę jauni ir vyresnio
amžiaus žmonės, sergantys I ir II tipo cukriniu diabetu, pagei
daujantys ir pagal sveikatos būklę galintys dalyvauti praktiniuose
mokymuose, kaip taikant žinias, laikantis mitybos, savikontrolės

principų, vartojant vaistus ir būnant aktyviam tinkamai kontro
liuoti ligą. Į stovyklas kviečiami ne tik asociacijos nariai, bet ir
kiti sergantieji iš visos Lietuvos.
Lietuvos diabeto asociacija surinkusi informaciją apie vai
kus ir jaunuolius bei suaugusius asmenis, sergančius I ir II tipo
diabetu, pageidaujančius dalyvauti savarankiško gyvenimo
įgūdžių ugdymo mokymo stovyklose, atsižvelgdama į dalyvių
pageidavimus, sudaro grupes pagal diabeto ligos tipą, su kiek
vienu žmogumi suderina jų galimybes dalyvauti siūlomoje
mokymo programoje ir dalyviams išsiunčia kvietimus, sutartį
ir mokymo stovyklos taisykles. Jei dėl pablogėjusios sveikatos
būklės ar kitų svarbių priežasčių sergantysis nebegali atvykti į
mokymo stovyklą, atsilaisvinusi vieta pasiūloma kitiems dia
betu sergantiesiems.
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
Vida Augustinienė

Alfonsui Sodoniui – nominacija
už nuopelnus sveikatos srityje
J

au 15 metų elektrėniškiai renka ir pagerbia „Metų žmones“.
Šiais metais už nuopelnus sveikatos srityje apdovanotas ir
Elektrėnų diabeto klubo pirmininkas Alfonsas Sodonis.
A. Sodonis – savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos
narys, aktyvus visuomenininkas. Diabeto klubui vadovauja
daugiau nei dešimtmetį. Jis kiekvieną cukriniu diabetu sergan
tį žmogų moko individualiai, į mokymus kviečia sergančiojo
šeimos narius. A. Sodonis savo veikla prisideda prie sveikesnės
visuomenės kūrimo.
Diabeto klubo vadovui įteikta pastrėvietės tautodailinin
kės R. Rakauskienės specialiai sukurta „Elektrėnų žiburio“ sta
tulėlė.
Iš viso „Metų žmonių“ apdovanojimai įteikti 13 Elektrėnų
savivaldybės gyventojų.

Sveikinamas A. Sodonis (kairėje)
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Psoriazė – psichologiškai
ir fiziškai sekinanti liga
Psoriazė (arba žvynelinė) – viena dažniausių odos ligų, kuria serga maždaug
3–4 proc. pasaulio gyventojų – daugiau nei 125 mln. žmonių. Lietuvoje ši
liga paplitusi daugiau nei tarp 120 tūkst. gyventojų. Į šia neužkrečiama liga
sergančius žmones žiūrima tarsi į raupsuotuosius: bijoma paduoti jiems
ranką sveikinantis, atsisėsti šalia, plaukioti tame pačiame baseine ar ežere.
Jiems atsisakoma daryti masažą, kirpti plaukus...

J

ei reikėtų pasakyti, ar psoriazė sergančius labiau sekina fi
ziškai ar psichologiškai, tai būtu sunku padaryti tiek me
dikams, tiek pacientams. Fiziškai sunku, nes daugelį pacien
tų paprastai kasdien kankina niežulys, pažeista ir sausa oda
dažnai trūkinėja, pleiskanoja, atsiranda skausmingų įtrūkimų.
Psichologiškai psoriazė yra sunki liga dėl to, kad yra matoma
aplinkiniams, kurie pradeda šalintis sergančiojo, nes galvo
ja, kad gali užsikrėsti (nors ši liga nėra užkrečiama!), o pats
pacientas ima kompleksuoti, vengti žmonių ir taip pasmer
kia save vienatvei.
Liga yra lėtinės eigos, todėl daugelis pacientų patiria nuo
latinę baimę ir stresą, kad gali netikėtai išberti, o tai dar paska
tina greitesnį ligos paūmėjimą. Medikai tikina, kad sergantieji
psoriaze dvigubai dažniau rizikuoja susirgti depresija, cukriniu
diabetu nei jokia odos liga nesergantys.
Žinoma žurnalistė Agnė Bukartaitė žvyneline susirgo būda
ma paauglė. „Tuomet man buvo 15 metų. Mamos kolegė, odos
gydytoja, pasakė, kad sergu psoriaze. Diagnozė man neskam
bėjo grėsmingai: atrodė, kad kartais žiemą ant mano alkūnių
ir kelių atsiradusios nedidelės pleiskanojančios dėmės gali ne
žymiai plėstis iki tol, kol pasirodys pirmieji saulės spinduliai,
o atėjus vasarai apie ligą galėsiu pamiršti iki vėlyvo rudens“, –
taip apie ligos pradžią prisimena žurnalistė.
Situacija pasikeitė po kelių metų, tuomet A. Bukartaitė su
prato, kad psoriazė dar vadinama žvyneline ir kad ši liga yra
nepagydoma, su ja reikės gyventi visą gyvenimą. „Lietuviškas
ligos atitikmuo įplieskė karą mano palyginus taikiame sambū
vyje su psoriaze. Žodis „žvynelinė“ man tapo tikru prakeiksmu,
todėl šio ligos pavadinimo stengiuosi neminėti iki šiol. Pamenu,
kaip būdama paauglė tyrinėdavau išbertą savo odą ir ieškoda
vau žuvies žvynų (nes ligos pavadinimas žvynelinė). Aišku, jų
neradau. Kuo labiau slėpiausi ir pykau, tuo agresyviau mane
puolė liga. Kūnas būdavo išbertas jau ne tik žiemą, bet ir va
sarą“, – pasakoja žurnalistė.
Per savo kaip sergančios psoriaze pacientės „karjerą“ jau
na moteris išbandė įvairiausius gydymo būdus, kol suprato,
kad efektyviausias ginklas šioje kovoje – „draugystė“ su liga
ir pačia savimi. Šiandien A. Bukartaitė tikina pribrendusi apie
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savo ligą kalbėti viešai ir galbūt taip bent kažkiek palengvinti
gyvenimą kitiems sergantiesiems. Ji buvo viena iš iniciatyvos
„Švari oda“ įkūrėjų.
„Šios iniciatyvos pagrindiniai tikslai yra du. Pirmiausia, no
rima paskatinti sergančiuosius nebijoti kalbėti apie ligą, dalintis
savo patirtimi ir išgyvenimais, klausti ir gauti patarimų, tiek iš
gydytojų profesionalų, tiek iš savo likimo brolių ar sesių, da
lintis savo ligos istorijomis, jausmais ir išgyvenimais. O klausi
mų sergantieji turi tikrai daug: tiek apie įprastą kasdienį gyve
nimą, kaip jį galima palengvinti, tiek apie intymųjį, apie ligos
diagnostikos, gydymo galimybes. Bendrauti galima interne
te sukurtoje specialioje platformoje, kuri pasiekiama adresu
www.svarioda.lt. Informacijos čia ras ir tie, kurie domisi, kaip
padėti artimam žmogui, kenčiančiam nuo psoriazės, kaip rea
guoti į jo paaštrėjusią ligą, ar leisti suprasti, kad pastebi odos
nelygumus, ar apsimesti, kad nieko nemato. Antras tikslas –
šviesti visuomenę, kad žmonės suprastų, kokia liga yra psoria
zė, kad ji yra neužkrečiama ir galima ją kontroliuoti“, – pasa
koja A. Bukartaitė.
Ilgus metus mokslininkai manė, kad pagrindinė šios ligos
priežastis yra pernelyg greitas ląstelių dauginimasis, tačiau atradę
interleukiną 17A (IL-17A) suprato, kad užburtame psoriazės
rate svarbus vaidmuo tenka baltymui. Dabar manoma, kad
IL-17A pasiųstas signalas odos ląstelėms paskatina jų spartesnį
nei paprastai augimą bei kaupimąsi odos paviršiuje. Dėl to
atsiranda storų ir daugybinių odos pažeidimų. Tuo pat metu
IL-17A siunčia signalą ir su infekcija kovojančioms ląstelėms,
sukeldamas niežulį, žvynų atsiradimą bei skausmą. Su infekcija
kovojančios ląstelės pagamina dar daugiau IL-17A, ir taip ratas
niekada nesibaigia. Biologinės terapijos vaistas sekukinumabas
yra IgG1/κ klasės monokloninis antikūnas, identiškas žmogaus
antikūnui; jis selektyviai jungiasi prie uždegiminius procesus
skatinančio citokino interleukino 17A (IL‑17A) ir jį neutralizuoja,
taip sumažindamas ligos požymius, suteikdamas palengvėjimą
ligoniams.
Už naujo biologinės terapijos vaisto sekukinumabo sukū
rimą psoriazei gydyti juos sukūrusiems mokslininkams buvo
paskirta farmacijos pramonės Nobelio premija „Prix Galien“.
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Paprastai jos skiriamos už ypatingus laimėjimus, kuriant naujus
vaistus.
Psoriazė yra nepagydoma, tačiau „banguojanti“ liga, kuri
gali atsitraukti, o po to vėl sugrįžti. Paprastai ji paūmėja šal
tuoju metų laiku, o atsitraukia – vasarą, kai šviečia saulė ir odą
veikia ultravioletiniai spinduliai.
Tai yra sunki liga tiek fiziškai, tiek emociškai. Fiziškai sun
ku dėl to, kad niežėjimas yra dažno paciento kasdienis paly
dovas. Be to, pažeista ir sausa oda dažnai pleiskanoja, trūki
nėja, atsiranda skausmingų įtrūkimų. Psoriaze sergantys pa
cientai yra išskirtiniai, nes jų liga yra visiems matoma, aplin
kiniai tokio žmogaus pradeda šalintis, o jis pats kompleksuoti,
pradeda vengti žmonių, net ir pačių artimiausių šeimos narių,
taip pasmerkdamas save vienatvei. Daugelis sergančiųjų bijo
planuoti net ir netolimos ateities darbus, nes niekada nežino,
kada liga paūmės. Vidinė baimė – o jei mane netikėtai išbers –
yra nuolatinis palydovas. Dėl baimės ir streso išsivysto depre
sija. Pacientas atsiduria tokiame užburtame rate, iš kurio tarsi
ir nėra išėjimo.
Nors psoriazė nėra išgydoma, tačiau jei pacientas laikosi
visų gydytojo nurodymų, ligą galima suvaldyti. Nėra vieno gy
dymo metodo, kuris tiktų visiems pacientams, tačiau geriau
si rezultatai pasiekiami naudojant kompleksinį gydymą. Pso
riazės gydymas skirstomas į vietinį, sisteminį, fototerapiją ir
fotochemoterapiją, balneoterapiją.
Paprastai pradžioje visiems pacientams gydymas pradeda
mas vietinio poveikio priemonėmis. Tai įvairūs kremai ar te
palai, kuriais tepamos pažeistos odos vietos, esant sunkesnei
formai – gydytojas skiria vaistų, gali rekomenduoti ir gydymą
ligoninėje. Gana dažnai, kai įvairūs kremai ir tepalai yra ne
veiksmingi, skiriama šviesos terapija – gydymas UVB ir UVA
spinduliais. Dažnai šis gydymo metodas būna taikomas kaip
papildomas gydymas. Kartais vietoje šviesos skiriama lazerinė
terapija.
Naujausias ir šią dieną efektyviausias gydymas yra biolo
ginė terapija. Dar kitaip ji vadinama taikinių terapija, nes pa
skirti vaistai veikia tik tam tikras imuninės sistemos ląsteles ir
užkerta kelią uždegimo plėtimuisi. Be to, gydant šiais vaistais,
pacientams nebereikia kasdien taip preciziškai rūpintis savo
oda ją tepant įvairiausiais tepalais. Daugelį šis procesas seki
na, o reikiamas gydymo rezultatas dažnai nebūna pasiekiamas,
ypač gydant sunkias ligos formas.
Gydytojai dermatovenerologai tiki, kad artimiausiu metu šie
naujausi vaistai bus prienami ir Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvo
je biologiniai vaistai sunkiai psoriazei gydyti perkami ribotam
pacientų skaičiui centralizuotų pirkimų būdu.
Psoriazė su biologiniais vaistais yra visiškai kontroliuoja
ma, gyvenimo kokybė tampa tokia, kaip ir nesergančiojo, nes
pasiekiamas švarios arba beveik švarios odos efektas, žmogus
integruojasi į visuomenę, pradeda planuoti savo darbus, veik
las drauge su šeima.

Svarbiausi faktai apie psoriazę
• Tai lėtinė, uždegiminė, nenuspėjamos eigos, nuolat pa
sikartojanti sisteminė liga, kuri dažniausiai pasireiškia
odos pažeidimais.
• Šia liga gali sirgti bet kokio amžiaus žmonės, tačiau ji
gerokai dažnesnė tarp suaugusiųjų nei vaikų. Psoriazė
vienodai paplitusi tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų.
• Vis dar nėra žinomos tikslios psoriazės susirgimo prie
žastys. Tai autoimuninė liga, tačiau tikslus autoantige
nas iki šiol nėra nustatytas.
• Susirgimo atsiradimui įtakos turi genetiniai veiksniai: ti
kimybė, kad vaikas susirgs psoriaze, jei ji diagnozuota
abiem tėvams, siekia apie 40 procentų. Kartais liga pa
sireiškia tik ketvirtos ar penktos kartos asmenims.
• Psoriazę gali išprovokuoti daugybė aplinkos veiksnių,
dažniausi jų: ūminės ir lėtinės infekcijos (ypač dažnai
pasireiškia po tonzilito, gripo, užsikrėtus ŽIV, hepatitais),
stresas, metaboliniai susirgimai (nutukimas, cukrinis
diabetas), alkoholio vartojimas, rūkymas, įvairūs kon
taktiniai dirgikliai, medikamentai (dažnai arterinės hi
pertenzijos gydymui skiriami vaistai) ir kt.
• Sveikos odos ląstelės atsinaujina kas 28–30 dienų. Ser
gant psoriaze – kelis kartus greičiau (kas 3–6 dienas),
todėl pažeistuose plotuose susidaro ląstelių sankau
pos – ligai būdingi sidabrinės spalvos žvynai.
• Yra daugybė psoriazei būdingų simptomų, kurie pri
klauso nuo ligos eigos, sunkumo bei formos. Vieniems
asmenims ji gali būti vos pastebima, kiti dėl sunkios
eigos gydomi net stacionare.
• Maždaug trečdaliui sergančiųjų psoriaze yra pažeidžia
mi ir sąnariai (diagnozuojamas psoriazinis artritas), ta
čiau tai nėra ligos komplikacija.
• Ši liga turi didžiulę įtaką pacientų kasdieniam gyveni
mui, darbingumui bei psichologinei būklei.
• Psoriazė neišgydoma, ja sergama visą gyvenimą, tačiau
tinkamai naudojant paskirtą gydymą yra žymiai pageri
nama ne tik odos, nagų, sąnarių būklė, bet ir paciento
gyvenimo kokybė.
• Psoriazė gydoma įvairiais būdais, kurie kiekvienam
sergančiajam parenkami ir skiriami individualiai. Nėra
vieno gydymo metodo, tinkančio visiems, vis tik ge
riausi rezultatai pasiekiami naudojant kompleksinį ir
ilgalaikį gydymą.
• Psichologinė pusiausvyra, artimųjų supratimas ir pa
laikymas, tolerantiška visuomenė bei pacientų moky
mas susigyventi su liga yra be galo svarbūs gydymo
procese.
Parengta pagal
www.svarioda.lt skelbiamą inf.
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Širdies nepakankamumo diagnozė –
nauji žingsniai gyvenime
Sulaukus keturiasdešimties vienas iš 5 rizikuoja susirgti širdies nepakankamumu. Dešimt
metų nuo diagnozės nustatymo išgyvena tik ketvirtadalis susirgusių, pusė miršta per pirmus
penkerius metus. Visoje Europoje šia liga serga apie 15 mln. pacientų, iš jų daugiau nei
103 tūkst. Lietuvoje. Tai neišgydomas ir sekinantis susirgimas: širdis nebepajėgia tinkamai
prisipildyti ir išstumti kraujo. Sergantiesiems širdies nepakankamumu pasireiškia tokie
simptomai, kaip oro trūkumas, dusulys, kulkšnių tinimas, nuovargis. Pastarasis pradžioje
pasireiškia fizinio krūvio metu, o vėliau ir esant ramybės būsenai.

T

atjana Pirmaitienė – iš tų žmonių, kurie rūpinasi savo svei
kata, gyvena aktyviai ir stengiasi mąstyti pozityviai. Tačiau ir
jai nepavyko išvengti didžiausios šio amžiaus rykštės. Moteriai
teko atlaikyti rimtą išbandymą – patirti infarktą, po kurio sekė
širdies nepakankamumo diagnozė. Tačiau moteris nenuleido
rankų. Šiandien ji – viena iš Širdies nepakankamumu sergan
čiųjų asociacijos steigėjų.

Kardinaliai peržiūrėjo prioritetus
T. Pirmaitienei 67-eri, tačiau ji vis dar dirba, rūpinasi būriu
anūkų ir gyvena aktyvų gyvenimą. Prieš porą metų baigė statyti
namą. Moteris prisipažįsta: tai kainavo daug sveikatos, nes psi
chologinis krūvis buvo didžiulis. Be to, ji dar spėja pasirūpinti
savo 90 metų mama. Todėl net išgirdusi diagnozę, kuri daug
kam skamba kaip nuosprendis, moteris neprarado optimizmo
ir pozityvaus požiūrio.
„Iš ligoninės išvažiavau tiesiai į reabilitaciją. Nebuvau ten
jauniausia, bet pagal savo užsidegimą, požiūrį į ligą, save ir gy
venimą jaučiausi tikra aktyvistė. Mano tikslas buvo kuo greičiau,
kaip įmanoma, vėl jaustis normaliai ir pamiršti tai, kas nutiko.
Po infarkto supratau vieną svarbų dalyką: savimi reikia rūpin
tis. Taigi iš esmės peržiūrėjau požiūrį į save. Anksčiau svar
biausi būdavo vaikai, anūkai, mama – krisdama, bet kitiems
padėsiu. Tačiau kam tu būsi įdomus, kai būsi ligotas? Net pats
sau tampi neįdomus. Todėl dabar, kai reikia spręsti kokią nors
problemą, į pirmą vietą iškeliu save ir savo sveikatą, o po to
jau visa kita. Anksčiau į pirmą vietą keldavau visa kita, o sau
palikdavau paskutinę vietą. Tiesiog dažniau pradėjau sakyti
ne“, – atviravo pašnekovė.

Liga užgriuvo netikėtais simptomais
Vis dėlto, kad ir kaip norėtų, ligos moteris pamiršti nega
li, nes ji primena apie save fizinėmis pasekmėmis. Po infarkto
dusulys tapo dar didesnis nei tuomet, kai ji kreipėsi dėl jo pir
mą kartą. Kita vertus, moteris ir toliau sporto klube lanko jogą,
daug vaikšto, važinėja dviračiu. Kaip pati sako, sportuoti reikia
atsargiau, vis pasitikrinant pulsą: be reikalo nerizikuoja, bet ir
fizinio krūvio neatsisako.
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„Iš pradžių turėjau bėdą – labai pradėjo augti svoris, tinti
kojos, atsirado nemiga. Kojų tinimas praėjo, kai gydytojai tin
kamai suderino vaistus. Labiausiai erzino svorio augimas. Atro
do, valgai tą patį, darai tą patį, o jis vis tiek auga. Matyt, sutriko
medžiagų apykaita. Gal prisidėjo ir tai, kad pradėjau lėčiau ju
dėti. Susidarė uždaras ratas: svoris auga, tu dėl to mažiau judi,
dusulys dėl svorio dar labiau didėja, tuomet judi dar mažiau,
ir dar daugiau auga svoris. Iš nevilties griebiausi netradicinės
medicinos. Preparatų lieknėjimui nevartojau, tačiau išbandžiau
organizmą valančias žoleles. Šiandien dėl svorio jau neturiu
problemų, viskas susitvarkė“, – pasakojo T. Pirmaitienė.

Situacija keičiasi
Paklausta, kaip vertinanti gydymo prieinamumą nuo savo
ligos, moteris neslėpė, kad labiausiai trūksta visuomenės, taip
pat pačių pacientų švietimo. „Žinios ir jų taikymas yra efekty
viausias ginklas, kovojant su bet kokia liga. Pagrindinis Lietu
vos širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacijos tikslas ir
yra – edukacija. Sieksime, kad pacientai, jų artimieji kuo dau
giau žinotų, kaip gyventi visavertį gyvenimą, sergant širdies
nepakankamumu, kokie yra naujausi vaistai, koks taikomas
gydymas,“ – pasakoja T. Pirmaitienė ir priduria, kad situacija
pamažu keičiasi į gerąją pusę.
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Širdies ir krauja
gyslių klinikos vedėjas, akademikas prof. A. Laucevičius, Lie
tuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų kardiologė
prof. A. Kavoliūnienė ir Santariškių klinikų gydytoja kardiolo
gė prof. J. Čelutkienė buvo vieni iš specializuotų širdies nepa
kankamumo kabinetų Lietuvoje kūrimo iniciatorių. Prieš kelis
mėnesius buvo paruoštos 28 specialistų komandos, o 5 svei
katos priežiūros įstaigose jau veikia širdies nepakankamumo
kabinetai, kuriuose konsultuojami pacientai.

Kaip kilo mintis įkurti asociaciją?
Savo kailiu patyrusi, kokia yra situacija, T. Pirmaitienė, pa
dedama bendraminčių, ryžosi įkurti Širdies nepakankamumu
sergančiųjų asociaciją.
„Siekti nusimatytų tikslų, sveikti ir daug ką sužinoti dideliame
būryje yra lengviau, dėl to ir susikūrėme, – asociacijos įkūrimo
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priežastis vardija T. Pirmaitienė. – Pasibeldėme ir į Tarptautinio
širdies centro (angl. iHUUB, The International Heart Hub) du
ris, kur buvome labai šiltai priimti ir supratome, kad nuo šiol
širdies nepakankamumu sergantys Lietuvos žmonės nebėra
vieniši, prisijungėme prie 15 mln. širdies nepakankamumu ser
gančių europiečių. Dalyvavome Europos Parlamente pristatant
naują raštišką deklaraciją, kuri ragina Europos Sąjungą padėti
milijonams sergančiųjų širdies nepakankamumu – gauti jiems
visapusišką priežiūrą ir skubią medicinos pagalbą, apsaugoti
ir neleisti šia liga susirgti kitiems.“
Pasak pašnekovės, skatinti žmones rūpintis savimi, keisti
savo požiūrį į save ir gyvenimą yra gražus, malonus, šviečia
masis darbas. „Juolab kad man tai nėra nepažįstama veikla. Dir
bu su gyvybės draudimu, taigi moku ir popierius tvarkyti, ir su
žmonėmis bendrauti bei pateikti jiems reikalingą informaciją.
Pagaliau tai puiki galimybė man pačiai daugiau sužinoti apie
savo ligą, jos gydymą“, – atviravo T. Pirmaitienė ir pridūrė, kad
artimiausiu metu asociacijos veikla bus šviečiamoji.
Jau veikia asociacijos internetinis tinklalapis
www.sirdiesnepakankamumas.lt, kuriame galima rasti pirmi
nės informacijos apie širdies nepakankamumą. T. Pirmaitienė
tikisi rasti kuo daugiau bendraminčių, kurie neketina užsidaryti
tarp keturių sienų ir nori nuveikti kažką naudinga. Laukiami ir
širdies nepakankamumu sergančiųjų šeimos nariai. Ne mažiau
laukiami ir tie, kuriems reikia pagalbos – informacijos, patari
mo, paskatinimo ar tiesiog paguodos žodžio.

Įspėjamieji ženklai
Širdies nepakankamumas ilgą laiką gali būti sėkmingai gy
domas medikamentais bei pasikeitusiu gyvenimo būdu. Ta
čiau labai svarbu save nuolat stebėti. Pagalbos kreiptis reikė
tų nedelsiant, jei:
• Krūtinės skausmas nepalengvėja nuo nitroglicerino.
• Vargina stiprus, nesiliaujantis dusulys.
• Kartojasi sąmonės netekimo epizodai.
Ženklai, rodantys, kad vertėtų susirūpinti ir apie sveikatos
būklę pranešti gydytojui:
• Vis labiau ir vis dažniau trūksta oro.
• Dėl oro stokos vis dažniau atsibundama naktį, kvėpuoti
darosi vis sunkiau.
• Norint gerai išsimiegoti, reikia vis daugiau pagalvių.
• Jaučiamas retas arba stiprus, greitas širdies plakimas.
Gydytojui reikia pranešti ir su juo pasikalbėti apie:
• Staigų svorio priaugimą.
• Didėjantį prakaitavimą arba skausmą pilvo srityje.
• Kojų, kulkšnių tinimą.
• Apetito sumažėjimą, pykinimą.
• Didėjantį nuovargį.
• Stiprėjantį kosulį.
Inga Saukienė

Imlumas infekcinėms ligoms,
sergant cukriniu diabetu
Įvadas
Cukrinis diabetas pagal Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO)
apibūdinamas kaip daugiaetiologinis metabolinis sutrikimas, kurio
metu stebima lėtinė hiperglikemija su angliavandenių, riebalų ir
baltymų apykaitos sutrikimu, atsirandančiu dėl sutrikusio insulino
išskyrimo, jo veikimo sutrikimų, ar dėl šių abiejų priežasčių. Epi
demiologiniai stebėjimai rodo, jog cukrinis diabetas yra viena iš
labiausiai pasaulyje paplitusių neinfekcinių ligų ir viena dažniau
sių mirties priežasčių išsivysčiusiose šalyse. Tarptautinė diabeto
federacija (TDF) apskaičiavo, kad pasaulyje 1994 m. diabetu sirgo
100 milijonų žmonių [1]. 2000 m. cukriniu diabetu sergančiųjų
skaičius išaugo iki 171 milijono. Numatoma, kad 2030 metais
ligonių skaičius pasieks 366 milijonus atvejų [2].
Cukrinio diabeto metu esanti hiperglikemija lemia humo
ralinio imuniteto pažeidimą – sumažėja T ląstelių atsakas, neu
trofilinė funkcija [3], todėl sergant diabetu didėja jautrumas
infekcinėms ligoms. Dažniausiai infekcijos pažeidžia diabetu
sergančiųjų odą bei šlapimo takus, tačiau galimos ir kitos in
fekcijų lokalizacijos. Daugelis specifinių infekcijų pasireiškia

sergantiems diabetu, kitos infekcinės ligos padidina sergančių
jų diabetu pacientų komplikacijų riziką. Kadangi cukrinis dia
betas yra didžiulę grėsmę kelianti liga 21-ame amžiuje, reikia
nedelsiant imtis veiksmų, norint sustabdyti diabeto bangą ir
sumažinti mirtingumą nuo jo komplikacijų.
Straipsnio tikslas – kritiškai peržiūrėti dabartines žinias apie
mechanizmus, susijusius su didesniu imlumu infekcinėms ligoms
pacientams, sergantiems cukriniu diabetu. Taip pat siekiama ap
žvelgti pagrindines infekcines ligas, susijusias su cukriniu diabe
tu, jų simptomatiką, gydymą bei prevencines priemones.

Darbo objektas ir metodai
MEDLINE duomenų bazėje, įvedus šių reikšminių žodžių
derinius: „cukrinis diabetas“, „komplikacijos“, „kvėpavimo takų
infekcijos“, „šlapimo takų infekcijos“, „odos ir minkštųjų audinių
infekcijos“, buvo ieškoma straipsnių, publikuotų nuo 1991 iki
2014 metų. Bibliografinėje paieškoje buvo ieškoma originalių
ir apžvalginių straipsnių, parašytų anglų kalba. Straipsniai buvo
atrinkti, remiantis jų pavadinimais ir tezių pagrindimais.
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Patofiziologija
Lėtinės cukrinio diabeto komplikacijos yra pagrindinė ser
gamumo ir mirtingumo tarp pacientų, sergančių diabetu, prie
žastis. Dažnai remiamasi imuninės sistemos defektais, aiškinant
padidėjusią sergamumo, komplikacijų ir mirčių riziką dėl infek
cijų pacientams, sergantiems cukriniu diabetu. Imuninės siste
mos disfunkcijos patogenezėje dalyvauja daugelis biocheminių
mechanizmų [4]. Lėtinė hiperglikemija sergantiesiems cukriniu
diabetu pacientams gali sukelti acidozę, kuri riboja imuninės
funkcijos aktyvumą. Hiperglikemija lemia oksidacinio streso [4],
hipoksijos ir išemijos išsivystymą audiniuose, baltymo C kinazės
aktyvaciją ir augimo faktoriaus trūkumą [5]. Manoma, jog C4
komponento sumažėjimas cukrinio diabeto metu yra susijęs su
polimorfonuklearų disfunkcija ir sumažėjusiu citokinų atsaku [3].
Hiperglikemijos metu polimorfonukleariniuose leukocituose ima
daugėti citozolinio kalcio, o didelis jo kiekis slopina adenozino
trifosfato (ATF) sintezę, kuri yra būtina fagocitozei vykti. Neigia
mai paveikiamas ir polimorfonuklearinių leukocitų gebėjimas
susitelkti infekcijos vietoje bei skatinti apoptozę [3].
Nors hiperglikemija ir acidemija sunkina humoralinio imu
niteto, polimorfonuklearinių leukocitų ir limfocitų funkcijų su
trikimus, tačiau paciento būklė pagerėja, kai pH ir gliukozės
kiekis kraujyje pasiekia normalų lygį [6].
Dėl kraujotakos sulėtėjimo, esant lėtinei hiperglikemijai,
ilgainiui pažeidžiami nervai, tuomet oda – vienas pagrindinių
įgimto imuniteto gynybos linijų – nepajėgia suteikti tinkamos
apsaugos nuo traumų ir uždegimų poveikio. Dėl pažeistų nervų
odoje šeimininkas gali nepastebėti odos traumos, kol neprasi
deda infekcija. Todėl odos ir minkštųjų audinių infekcinės ligos
sergantiesiems diabetu su lėtine hiperglikemija yra kasdienybė.
Nors dažniausia infekcijų lokalizacija sergant cukriniu diabetu
yra oda ir šlapimo takai, nekontroliuojant cukraus kiekio krau
jyje galimos ir sunkesnės infekcijos [7].
Jei patogenui pavyksta įsibrauti į šeimininko organizmą, o
įgimto imuniteto sistema yra nusilpusi, iškyla didelis infekci
jos pavojus. Hiperglikemija sukelia ir kitus nepageidaujamus
funkcinius imuninės sistemos pokyčius, pavyzdžiui, silpnesnę
papildomą atsakomąją reakciją, leukocitų adheziją ir bakteri
cidinį poveikį [7].
Hiperglikemija, slopindama imuninę sistemą, lemia ne tik
naudingą aplinką bakterijoms, bet ir neigiamai veikia organiz
mo reakciją į antimikrobinį gydymą. Vykstant įprastai bakteri
nei infekcijai organizme aptinkami tokie gramneigiami orga
nizmai kaip Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia
ir Escherichia coli. Dažnai aptinkama ir gramteigiama flora,
pavyzdžiui, stafilokokai ir streptokokai. Sumažėjus kraujo ir
deguonies perfuzijai kraujagyslėse ir esant nepakankamam
leukocitų sintezės užtikrinimui, gali būti aptinkami ir anaero
biniai organizmai. Paminėtinos ir grybelinės infekcijos, tokios
kaip kandidamikozė, bei virusinės infekcijos [7].

Pagrindinės infekcijos,
susijusios su cukriniu diabetu
Šlapimo takų infekcijos yra labiau paplitusios asmenims,
sergantiems cukriniu diabetu. Komplikacijos taip pat pasitaiko
dažniau diabetu sergantiems asmenims, negu nesergantiems,
kuriems nustatytos šlapimo takų infekcijos. Pagrindiniai rizikos
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veiksniai, lemiantys šlapimo takų infekcijų išsivystymą cukrinio
diabeto metu, yra prasta glikemijos kontrolė, diabeto trukmė,
diabetinė mikroangiopatija, sutrikusi leukocitų funkcija, pasikartojantis vaginitas bei anatominiai ir funkciniai pakitimai šlapimo takuose [8]. Dažniausias šlapimo takų infekcijų sukėlėjas,
tiek sergantiems cukriniu diabetu, tiek sveikiems asmenims, yra
E. coli [9]. Klebsiella pneumoniae, Gp B streptoccoci ir C. albicans dažniau pasitaiko sergantiems cukriniu diabetu [9]. Kliniki
niai simptomai, diagnostika ir gydymas nekomplikuotų šlapimo
takų infekcijų atvejais sergantiems cukriniu diabetu pacientams
yra toks pats, kaip ir juo nesergantiems pacientams [9].
Ūminis pielonefritas dažniau pasireiškia asmenims, ser
gantiems cukriniu diabetu [10]. Diabeto ligoniams pasikarto
jančios šlapimo takų infekcijos ir bakteriurija pasitaiko kur kas
dažniau, nei nesergantiems cukriniu diabetu [11]. Mikroorga
nizmų, sukeliančių šlapimo takų infekcijas, sergantiems dia
betu ir sveikiems asmenims, dažnis šiek tiek skiriasi. E. Coli
sukeltos šlapimo takų infekcijos yra būdingos tiek sergantiems
diabetu, tiek juo nesergantiems, tačiau Klebsiella pneumoniae
ir gramteigiami kokai būdingesni bendruomenėje įgytai šlapi
mo takų infekcijai pacientams, sergantiems diabetu. Pielonef
ritas apsunkina diabeto kontrolę, nes ši liga sukelia atsparumą
insulinui, negana to, jos metu pasireiškiantis pykinimas gali
apriboti normalią paciento organizmo hidrataciją [6]. Esant
cukriniam diabetui, pielonefritas gydomas įprastine tvarka, ta
čiau tokiems pacientams nustatomas žemesnis hospitalizacijos
laipsnis [6]. Be to, cukriniu diabetu sergantiems pacientams kur
kas dažniau pasireiškia pielonefrito komplikacijos (pvz., inkstų
abscesas, emfizeminis pielonefritas, inkstų spenelių nekrozė,
gramneigiamas sepsis). Pacientams, sergantiems pielonefritu,
kuriems pasireiškia pykinimas, hipovolemija ar turintiems ne
kontroliuojamą gliukozės koncentraciją kraujyje, turi būti ski
riami intraveniniai antibiotikai ir insulinas normaliai gliukozės
koncentracijai palaikyti [10].
Grybelių sukeltos šlapimo takų infekcijos. Diabetas yra pa
grindinis predisponuojantis veiksnys, lemiantis šlapimo takų in
fekcijas, kurias sukelia grybeliai, ypač Candida rūšys [8]. Atskirti
šias infekcijas nuo kolonizacijos gali būti sunku. Klinikinių simp
tomų buvimas, arba piurija, rodo, kad yra infekcija [11]. Infekci
jos pažeidimo mastas svyruoja nuo nereikšmingos kolonizacijos
apatiniuose šlapimo takuose iki klinikinio cistito, emfizeminio
cistito, pielonefrito ar inkstų absceso [12]. Grybelių sukelto cis
tito metu gali formuotis „grybeliniai kamuoliai“, kurie daro įtaką
šlapimo takų obstrukcijai išsivystyti [8]. Gydoma šlapimo pūslės
irigacijomis su amfotericinu B, vienkartine doze amfotericinu B
intraveniškai arba peroraliniu flukonazoliu [13].
Emfizeminis pielonefritas itin stipriai susijęs su diabetu. Ši
infekcija yra sunki ir turi aukštą mirtingumo dažnį. Emfizema
tozinis pielonefritas – infekcija, kurios metu vyksta inkstų pa
renchimos nekrozė ir dujų formavimasis inkstų surenkamojoje
sistemoje ar periinkstiniame audinyje [14]. Nekrozinę inkstų
infekciją sukelia Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae arba
kiti mikroorganizmai, galintys fermentuoti gliukozę į anglies
dioksidą [14]. Emfizeminio pielonefrito simptomai paprastai
nesiskiria nuo neemfizeminio pielonefrito: pasireiškia staigus
karščiavimas, šaltkrėtis, šono skausmas, pykinimas ir vėmimas
[11]. Du specifiniai emfizeminio pielonefrito simptomai yra
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palpuojama masė, būdinga apie 50 proc. atvejų, ir rečiau pasi
reiškiantis klinikinis požymis – juosmens krepitacija. Remiantis
vien klinikine simptomatika, emfizeminį pielonefritą diagnozuo
ti yra sunku, todėl dauguma autorių rekomenduoja atlikti pil
vo apžvalginę rentgenogramą, įskaitant inkstus, šlapimo pūslę
bei šlapimtakį, visiems pacientams sergantiems cukriniu dia
betu ir turintiems klinikinių emfizeminio pielonefrito požymių
[10]. Emfizeminio pielonefrito gydymas paremtas antibiotikų
terapija, o patvirtinus emfizeminio pielonefrito diagnozę, ski
riamas chirurginis gydymas [10].
Mirtingumo dažnis, gydant tik antibiotikų terapija, siekia
70–80 proc. Tačiau pacientui atlikus drenavimą ar nefrekto
miją, mirtingumas sumažėja iki 20–30 proc. [10].
Odos ir minkštųjų audinių infekcijos. Pacientai, sergantys
cukriniu diabetu, yra imlesni odos ir minkštųjų audinių infek
cijoms, tokioms kaip folikulitai, furunkuliozė ir poodiniai abs
cesai. Rizikos veiksniai, lemiantys odos ir minkštųjų audinių
infekcijų atsiradimą yra sensorinė neuropatija, aterosklerotinė
kraujagyslių liga bei hiperglikemija [6]. Šios infekcijos gali at
sirasti cukrinio diabeto ligos metu arba būti kaip vienas pirmų
jų diabeto simptomų [15]. Pacientų, sergančių diabetu, odos ir
minkštųjų audinių infekcijų eiga yra kur kas sunkesnė, palyginti
su sveikais asmenimis [15].
Nekrotizuojantis fasciitas apibūdinamas kaip gilioji poodinio
audinio infekcija, sukelianti fascijų ir poodinio audinio nekrozę,
mikrovaskulinę trombozę ir sisteminės intoksikacijos požymius
[16]. Ši infekcija turi labai aukštą mirtingumo dažnį – maždaug
40 proc. atvejų [16]. Pacientams, sergantiems cukriniu diabetu,
nekrotizuojantis fasciitas sudaro 20–30 proc. atvejų [10]. Odos
ir minkštųjų audinių infekcijos paprastai esti polimikrobinės. Jas
sukelia S. aureus enterobacteriaceae, enterokokai, streptokokai
ir įvairūs anaerobai [6]. Pirminiai ligos simptomai yra karščiavi
mas ir intensyvus vietinis skausmas, vėliau šiose skausmo vieto
se atsiranda odos nekrozė su mažais išopėjimais, iš kurių teka
bespalvis, nemalonaus kvapo skystis [17]. Pacientams dažnai
pasireiškia ir sisteminio apsinuodijimo požymiai – karščiavi
mas, tachikardija bei hipotenzija [10]. Tiriant pacientą galima
aptikti ir infekcijos pažeistos srities krepitaciją, kuri atsiranda dėl
dujų formavimosi ir labiau būdinga pacientams, sergantiems
cukriniu diabetu [10]. Diabetu sergantiems pacientams būtina
atlikti minkštųjų audinių infekcijos paplitimo rentgenogramą,
siekiant diagnozuoti minkštųjų audinių dujinę nekrozę. Pažei
džiamiausios vietos yra krūtinė, pilvo siena, galūnės, tarpvietė
bei kirkšnys [18]. Galutinė nekrotizuojančio fasciito diagnozė
patvirtinama atlikus chirurginį ištyrimą [10]. Nekrotizuojančio
fasciito atveju privalomas chirurginis negyvybingų audinių pa
šalinimas [6]. Skiriant antibiotikų terapiją būtina aprėpti visą
potencialių patogenų spektrą [10].
Piktybinis ar invazinis išorinės ausies otitas – tai ausies iš
orinio klausos kanalo infekcija, apimanti kaukolės pamatą ir
kitas aplinkines sritis [17]. Tai infekcija, atsirandanti beveik iš
imtinai sergantiems cukriniu diabetu. Piktybinis ar invazinis iš
orinės ausies uždegimas dažniausiai pasireiškia vyresniems nei
35 metų diabetu sergantiems žmonėms, ir jo sukėlėjas beveik
visada yra Pseudomonas aeruginosa [19]. Infekcija prasideda
išoriniame klausos kanale ir plinta į gretimus minkštuosius au
dinius, kremzles ir kaulus [6]. Dažniausias klinikinis simptomas

yra otalgija. Ausies skausmas apibūdinamas kaip tvinkčiojan
tis, aštraus pobūdžio, nemažėjantis nuo įprastinės analgezijos
ir stiprėjantis nakties metu. Daugumai pacientų ligos metu pa
sireiškia pūlinga otorėja, o karščiavimo gali ir nebūti [10]. Ap
žiūrint klausos kanalą gali būti aptinkami granuliaciniai audi
niai, tačiau infekcijos išplitimas į ausies kaušelį ir priešais au
sies kaušelį esančius bei spenelinės ataugos audinius nustatant
diagnozę neleidžia suklysti [6]. Infekcija gali išplisti į kaukolę,
sukeldama kaukolės osteomielitą ir intraokulinį pakenkimą, į
veido nervus ar į smegenų dangalus, dažnai sukeldama mirtį.
Geriausias tyrimas, padedantis nustatyti ligos poveikio mastą, yra
magnetinis rezonansas [17]. Piktybinio išorinės ausies uždegimo
atveju privaloma skubi chirurginė konsultacija, nes chirurginis
negyvybingų audinių pašalinimas dažnai yra vienas svarbiausių
gydymo elementų. Tokiems invazine liga sergantiems pacien
tams būtina intraveninė antibiotikų terapija prieš Pseudomonas
aeruginosa. Diabetu sergančius pacientus, kuriems yra pasireiš
kęs sunkios formos išorinės ausies uždegimas, bet invazinę ligą
patvirtinančių įrodymų nesant, galima gydyti antibiotikų lašais
į ausį, kartu skiriant oralinį ciprofloksaciną [6].
Rinocerebrinė mukormikozė – tai reta oportunistinė ir in
vazyvi infekcija, sukeliama Zygomycetes klasės grybelių. Maž
daug 50 proc. rinocerebrinės mukormikozės pasitaiko diabetu
sergantiems asmenims, dažniausiai kartu esant ir ketoacidozei
[20]. Organizmams kolonizavus nosies ir šalutines nosies ertmes,
infekcija per kraujo indus išplinta į gretimus audinius, sukelda
ma minkštųjų audinių nekrozę bei kaulų eroziją [6]. Ankstyva
sis rinocerebrinės mukormikozės klinikinis pasireiškimas apima
akių bei galvos skausmą ir nosies užgulimą. Apžiūrint pacientą
stebimas periorbitalinės srities patinimas, išverstakumas bei tam
sūs nekroziniai židiniai gomuryje ir nosies gleivinėje, kas yra
specifinis šios infekcijos požymis [17]. Būdinga rinocerebrinės
mukormikozės komplikacija yra kaverninio sinuso trombozė,
kuomet pacientai skundžiasi stipriu galvos skausmu, oftalmo
plegija, ragenos nejautra ir apakimu, o retsykiais gali atsirasti
ir VII nervo paralyžius [10]. Vidinės miego arterijos trombozė
yra kita rinocerebrinės mukormikozės komplikacija, galinti
sukelti hemiplegiją ir padidinti mirtingumo dažnį. Infekcijos
diagnostikai atliekama nekrozinio audinio iš nosies ar gomu
rio biopsija. Šlapiuose nekrozinio audinio tepinėliuose dažnai
aptinkamas platus hifų tinklas, šis radinys leidžia diferencijuo
ti mukormikozę nuo sunkios veido celiulito formos. Taip pat
atliekama kompiuterinė tomografija ar magnetinio rezonanso
tyrimas ligos poveikio mastui nustatyti. Rinocerebrinės mukor
mikozės gydymas paremtas hiperglikemijos ir acidemijos kont
role, skiriant IV amfotericiną B ir skubų chirurginį negyvybingų
audinių pašalinimą [6].
Pėdos infekcijos – tai svarbiausios lėtinės cukrinio diabeto
komplikacijos, kurios yra vienos iš dažniausių hospitalizacijos,
amputacijų, osteomielito ir mirties priežasčių [15]. Didesnę ri
ziką sirgti pėdų infekcijomis turi vyrai, daugiau nei 10 metų ser
gantys cukriniu diabetu pacientai su prasta glikemijos kontrole
bei turintys tinklainės, inkstų ar širdies ir kraujagyslių patologijų
[9]. Sensorinė neuropatija, motorinė bei autonominė neuro
patija, paviršinės grybelinės odos infekcijos, vaskulopatija bei
imuniteto defektai tai veiksniai, dalyvaujantys pėdų infekcijų
patogenezėje [9]. Pėdų infekcijos skirstomos į vidutinio sunku
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mo ir sunkias. Vidutinio yra apibrėžiamos kaip paviršutiniškos,
be jokių rimtų išemijos, sisteminio toksiškumo požymių ir kaulų
ar sąnarių dalyvavimo. Sunkioms infekcijoms būdinga gilus išo
pėjimas, audinių išemija, sisteminės intoksikacijos požymiai bei
pažeidžiami kaulai ar sąnariai [21]. Apie 60 proc. opų sukėlėjai
yra Staphylococcus aureus ir Staphylococcus epidermidis. Enterococci, Streptococci ir Enterobacteria yra rečiau sutinkami sukė
lėjai, o apie 15 proc. atvejų sudaro anaerobai [22]. Diagnozuoti
pėdos infekciją diabetu sergantiems pacientams yra sunku, nes
jiems nepasireiškia vietinio uždegimo simptomai ir karščiavimas
[9]. Osteomielitą galime įtarti, kai opos sritis yra didesnė nei 2 cm,
o opos gylis didesnis nei 3 mm [9]. Jautriausi diagnostikos meto
dai yra scintigrafija ir magnetinis rezonansas [17]. Sergant ūmiu
osteomielitu skiriama antibiotikų terapija, kaip ir pacientams, ne
sergantiems diabetu. Lėtinio osteomielito atveju reikalingas chi
rurginis negyvybingų audinių pašalinimas, kartu su antibiotikų te
rapija, taip pat kartais gali prireikti galūnės amputacijos. Siekiant
sumažinti riziką atsirasti pėdų išopėjimams, diabetu sergantiems
žmonėms rekomenduojama laikytis prevencinių priemonių, to
kių kaip pulso tikrinimas infekcijos pažeistoje pėdoje, apsaugi
niai batai, slėgio mažinimas, profilaktinė chirurginė konsultacija
bei pacientų švietimas ir mokymas [9].
Kvėpavimo takų infekcijos yra dažnesnė apsilankymų pas
gydytoją priežastis cukriniu diabetu sergantiems asmenims, pa
lyginti su nesergančiais [23].
Streptokokinė pneumonija ir gripas. Yra pastebėtas didesnis
sergamumas pneumonija pacientams su cukriniu diabetu [24].
Dažniausios kvėpavimo takų infekcijos, pasireiškiančios cukriniu
diabetu sergantiems pacientams, yra sukeliamos Streptococcus
pneumoniae ir influenza virusų [23]. Sergantys cukriniu diabetu
šešis kartus dažniau hospitalizuojami esant gripo epidemijoms [3].
Diabetas yra bakteremijos rizikos veiksnys pacientams su pneu
mokokine pneumonija ir yra susijęs su padidėjusiu mirtingumu.
Taip pat stebimas padidėjęs bakterinės pneumonijos, ketoacido
zės paplitimas bei mirtingumo padidėjimas per gripo epidemijas
pacientams, sergantiems cukriniu diabetu [24]. Rekomenduo
jama skiepyti visus pacientus, sergančius cukriniu diabetu, gri
po ir pneumokokinėmis vakcinomis. Šios vakcinos sumažintų
pneumonija ir gripu sergančiųjų skaičių bei mirtingumo dažnį
nuo šių ligų [23].

Išvados
Sergant cukriniu diabetu, susilpnėjus imuninės sistemos ak
tyvumui, padidėja imlumas infekcinėms ligoms bei mirtingumas
nuo jų. Tokios retos infekcijos, kaip emfizeminis pielonefritas,
nekrotizuojantis fasciitas, invazinis išorinės ausies uždegimas ir
rinocerebrinė mukormikozė, yra labiau paplitusios tarp pacien
tų, sergančių cukriniu diabetu. Be to, diabetas yra bakteremijos
rizikos veiksnys ir didina mirtingumo bei sergamumo dėl bakte
rinės pneumonijos rezultatus. Gydytojai turėtų atkreipti didesnį
dėmesį į cukrinio diabeto komplikacijų prevenciją.
Saulius Čaplinskas,
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras,
Mykolo Romerio universitetas
Ieva Linkevičiūtė,
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
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Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Pranešimai žiniasklaidai

Skydliaukės hormonų tyrimai
kompensuojami ligonių kasų

P

rivalomasis sveikatos draudimas apdraustiesiems užtik
rina galimybę gauti įvairias gydymo paslaugas nemoka
mai. Šių paslaugų išlaidas kompensuoja valstybinis sveikatos
draudimas. Tačiau vis dar pasitaiko daug atvejų, kai žmonės
nežino, ar jiems reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos
yra nemokamos. Skydliaukės hormonų tyrimai – ne išimtis.
Į Vilniaus teritorinę ligonių kasą dažnai kreipiasi gyventojai,
kurie teiraujasi dėl skydliaukės hormonų tyrimų ir jų apmo
kestinimo.

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

• • •
Tėvelių atostogos svarbiau
nei vaikų sveikata?

Mokami ar nemokami?

N

Vilniaus teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo
skyriaus specialistai informuoja, kad visais atvejais dėl tyri
mų reikalingumo pacientui sprendžia gydytojas. Skydliaukės
hormonų (TTH, FT4) tyrimai yra priskiriami šeimos gydytojo
kompetencijai. Apdraustiesiems kreipiantis į gydymo įstaigą,
prie kurios jie yra prisirašę, minėti tyrimai, taip pat ir pakarto
tiniai, paskyrus juos šeimos gydytojui, yra nemokami.
Tireotropinio hormono (TTH) ir laisvo tiroksino (FT4) tyri
mų skyrimas nepriklauso nuo paciento amžiaus. Tik tuo atve
ju, jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, tyrimus pasirenka savo iniciatyva, jų
faktinę kainą apmoka patys.

„Lietuvoje reabilitacinį ligonių kasų apmokamą gydymą
vaikams teikia 66, o suaugusiems net 137 gydymo įstaigos.
Žiemą šiose gydymo įstaigose nuolat yra laisvų vietų, tačiau
vasarą pakliūti į reabilitacinio gydymo įstaigą tampa labai
sudėtinga, ypač jei ji yra įsikūrusi prie jūros ar kitame kuror
tiniame mieste“, – sako VLK Sveikatos priežiūros paslaugų
departamento direktorius V. Zaksas.
Pasak jo, sergančiam žmogui gali būti skiriamos įvairios
reabilitacijos paslaugų rūšys. Pavyzdžiui, ambulatorinė rea
bilitacija, kuri paprastai atliekama poliklinikoje, arba stacio

iekam ne paslaptis, kad sergant sudėtingomis lėtinėmis
ligomis ar patyrus įvairias traumas gali būti skiriamas
reabilitacinis gydymas. Deja, pažvelgus į ligonių kasų turimą
statistiką, susidaro įspūdis, kad vaikai serga tik vasarą.

Gydytojo specialisto konsultacija
Visais neaiškiais atvejais, taip pat ir dėl tyrimų, kurie nepri
skiriami šeimos gydytojo kompetencijai, atlikimo, jeigu reikė
tų, šeimos gydytojas siunčia į atitinkamo gydytojo specialisto
(pvz., gydytojo endokrinologo) konsultaciją.
Jeigu pacientas (su siuntimu) kreipiasi į gydymo įstaigą,
sudariusią sutartį su jo teritorine ligonių kasa dėl gydytojo en
dokrinologo paslaugų teikimo ir kompensavimo, ir gydytojas
endokrinologas konsultacijos metu jam paskiria skydliaukės
hormonų tyrimus, šie paskirti tyrimai turi būti nemokamai atlikti
toje gydymo įstaigoje, kurioje pacientas konsultuojamas.
Turint siuntimą į gydytojo specialisto konsultaciją, pacien
tui turi būti atlikti visi gydytojo specialisto konsultacijos metu
paskirti būtini tyrimai, kurie reikalingi diagnozei nustatyti, skirti
ar koreguoti gydymą.
Tik tuo atveju, jeigu per konsultaciją gydytojas specialis
tas tyrimų neskiria, o tyrimus pasirenka pats pacientas, jis turi
apmokėti faktinę tyrimų kainą.

Vaikų medicininės reabilitacijos
sezoniškumas 2015 m.
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narinė reabilitacija. Būtent reabilitacijos stacionare paslaugų
analizė ir atskleidžia žmonių neatsakingumą.
„Vaikams, kaip ir suaugusiems, reabilitacinis gydymas ski
riamas dviem atvejais – kai reikia atsigauti po sunkių traumų
arba sergant sunkiomis lėtinėmis ligomis. Abiem atvejais rea
bilitacija negali būti atidėliojama tam laikui, kai tiesiog bus
geras oras“, – teigia V. Zaksas.

VLK duomenys
Kasmet birželio mėnesį drastiškai pradeda daugėti vaikų,
siunčiamų į reabilitaciją, o per liepos ir rugpjūčio mėnesius
gydoma apie 3 tūkstančius tokių vaikų. Tuo tarpu kitais mėne
siais mažųjų ligoniukų skaičius svyruoja nuo 500 iki 800.
V. Zakso teigimu, susidaro įspūdis, kad dažnai lėtinėmis
ligomis sergančių vaikų tėveliai apie reabilitacijos reikalingu
mą prisimena tik vasarą, tikėtina, derindami šį laiką su savo
atostogomis. Toks elgesys yra tikrai neatsakingas.
VLK primena, kad apie medicininės reabilitacijos reikalin
gumą sprendžia fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas,
kuris konsultacijos metu įvertina paciento diagnozę, taikytą
gydymą, gretutinius susirgimus, ligos sunkumo laipsnį, gali
mas kontraindikacijas bei kitus aktualius duomenis. Gydy
tojas, pacientui paskyręs medicininę reabilitaciją, siuntime
konkrečiai nurodo, kokią medicininės reabilitacijos rūšį pa

skyrė, o teritorinė ligonių kasa apmoka už suteiktas tos rū
šies paslaugas.
2015 m. reabilitacijai apmokėti ligonių kasos išleido
43 mln. eurų, iš kurių 7,7 mln. eurų panaudota vaikų reabi
litacijai apmokėti. 2016 m. suteikta reabilitacijos paslaugų
už beveik 46 mln. eurų. Medicininės reabilitacijos paslau
gos visuomet kompensuojamos, tad pacientui papildomai
mokėti nereikia.

Kontaktai žiniasklaidai
Irena Džiužaitė
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 237 0717
El. paštas irena.dziuzaite@vlk.lt
Kviečiame apsilankyti VLK profilyje
socialiniame tinkle „Facebook“: 
www.facebook.com/vlk.lt.
Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu
info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos
tel. 8 700 88888.

2016 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos
rėmimo projekto įgyvendinimas
Neįgaliųjų teisių gynimas
Netiesiogiai atstovautos 95 000 neįgaliųjų (iš jų neįgalių
vaikų 800) teisės 51 savivaldybėje: Akmenės r., Alytaus m. ir r.,
Anykščių r., Birštono, Biržų r., Druskininkų, Elektrėnų, Igna
linos r., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kalvarijos, Kau
no m. ir r., Kazlų Rūdos, Kėdainių r., Kelmės r., Klaipėdos m.
ir r., Kretingos r., Kupiškio r., Marijampolės, Mažeikių r., Pagėgių,
Pakruojo r., Palangos m., Panevėžio m. ir r., Pasvalio r., Plun
gės r., Prienų r., Radviliškio r., Raseinių r., Rietavo, Rokiškio r.,
Šakių r., Šiaulių m. ir r., Šilalės r., Šilutės r., Tauragės r., Telšių r.,
Trakų r., Ukmergės r., Utenos r., Varėnos r., Vilkaviškio r., Vil
niaus m. ir r., Zarasų r.
Lietuvos diabeto asociacija (LDA) įdarbino po 0,25 etato
8 mėn. penkis diabetu sergančius žmones iš Akmenės (I. Bala
bekovienė), Kuršėnų (V. Samušienė), Pakruojo (A. Dobilienė),
Ukmergės (S. Narkūnas) ir Vilniaus (D. Bartusevičienė) rajonų
diabeto klubų. Jie susitiko su sergančiaisiais ne tik savo, bet ir
kaimyninių rajonų diabeto klubų renginiuose, domėjosi svei
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katos priežiūros paslaugų prieinamumo sąlygomis gyvenamo
joje vietovėje, rajono bei apskrities gydymo įstaigose, rinko
informaciją apie ligonių teisių pažeidimus, padėjo žmonėms
jas ginti 51 savivaldybės lygiu. Jie informavo LDA apie šios sri
ties problemas, taip pat priminė sergantiesiems apie valstybės
kompensuojamas sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas
ir ligos kontrolės priemones. Kvietė žmones jungtis į jų teises
ginančią organizaciją – LDA. Tačiau žmonės nėra aktyvūs, to
dėl sunku pritraukti naujų narių.
Akmenės rajone registruoti 934 asmenys, sergantys diabetu.
Klubui „Sadutė“ priklauso vos 41 (4,4 %) narys. Ukmergės r.
yra apie 1 500 diabetu sergančiųjų, klubo „Vilkmergė“ nariais
yra tik 50 žmonių (3,3 %). Vilniuje sergantieji labai neaktyvūs.
Nors vien Antakalnio poliklinikoje gydosi per 2 000, klubo
„Beta“ veikloje dalyvauja tik 80 (apie 4 % poliklinikoje besi
lankančiųjų) žmonių, o kuo gyvena kiti per 10 000 sergančių
diabetu vilniečių? Bet Pakruojo rajone iš 420 sergančiųjų net
109 (apie ketvirtadalis visų rajono sergančiųjų) yra klubo „Vita“

nariai. Akmenės, Kuršėnų, ir Vilniaus „Beta“ klubuose vaikų
nėra, bet Vilniuje yra kitas vaikų ir jaunimo klubas „DiaBitė
Plius“, kuris jungia 88 narius.
Išsiaiškinta, su kokiais sunkumais susiduria diabetu sergan
tys žmonės gydymo įstaigose: ypač aktualia problema tapo
priemokos už insuliną; taip pat ligoniai skundžiasi, kad jiems
neužtenka išrašomų diagnostinių priemonių kiekio (ypač su
augusiesiems, sergantiems II tipo diabetu, ir vartojantiems ge
riamus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus). Vis dar
didele problema išlieka didelės eilės pas gydytojus ir ilgas lau
kimo laikas pas specialistus, ypač ilgos eilės dėl ortopedinės
avalynės. Visai nėra galimybių patekti į reabilitacijos įstaigas.
Per ilgą laiką nepatekdami pas specialistus, žmonės patenka
į ligonines.
Klausimas dėl diagnostinių juostelių skaičiaus keliamas kiek
vienais metais, tai vis dar aktuali problema. Žmones domina
kompensuojami vaistai ir savikontrolės priemonės, informaci
ja apie ligą ir kaip išvengti jos komplikacijų. Tokiais atvejais į
pagalbą ateina diabeto organizacijos, išaiškindamos, remian
tis ministro įsakymais, kiek kompensuojamųjų priemonių pri
klauso sergančiajam.
Klubuose daugiausiai lankosi senyvo amžiaus žmonės, ku
rių svarbiausias tikslas – bendravimas. Sunku pritraukti jaunimą,
nes jie nenori, kad visuomenė žinotų apie jų ligą. Tai pažymi
beveik visi klubai, pvz., Ukmergės r. yra penki diabetu sergan
tys vaikai, bet klubo veikloje nedalyvauja nė vienas. Pakruojo r.
yra penki vaikai, kuriais rūpinasi diabeto klubas „Vita“.
Kai kurių rajonų ligoniai turėjo mažiau nusiskundimų, nei
praėjusiais metais, pvz., akmeniškiai nesiskundžia dėl gauna
mų kompensuojamųjų priemonių, džiaugiasi maloniu bendra
darbiavimu su medikais.
Išsiaiškinta, kokia bendra situacija mokymo įstaigose: mo
kytojai žino apie sergančius vaikus; mokyklose yra įrengti me
dicinos kabinetai, kur mokiniai, sergantys cukriniu diabetu, gali
susileisti insuliną, pasimatuoti cukraus kiekį kraujyje. Tačiau
vaikų darželiuose ir mokyklose dirbantiems medikams nėra
suteikta teisė net sušvirkšti vaikui insulino ar patikrinti kraujo
gliukozės, todėl tėvams patiems tenka ateiti ir pasirūpinti ma
žesniaisiais, mažiau savarankiškais vaikais.
Pedagogams į mokymų programą, kaip suteikti pirmąją
medicinos pagalbą, cukrinis diabetas net nėra įtrauktas, todėl
mokytojai negalėtų padėti vaikui, ištikus hipoglikemijai. Kiek
vienu neaiškiu atveju pedagogai yra priversti klausti tėvų, kaip
elgtis su vaiku.
Klubai informavo, kad pagaliau mokyklose nebėra greito
maisto automatų, valgyklose yra didesnis vaisių ir daržovių
pasirinkimas. Paslaugas teikę klubų atstovai džiaugėsi puikiais
ryšiais su valdžios institucijomis (savivaldybėmis, socialinės
paramos skyriais, sveikatos biurais) bei su gydymo įstaigų va
dovais ir specialistais (Akmenė, Ukmergė, Vilnius): valdžios
institucijų atstovai mielai konsultuoja, dalyvauja klubų rengi
niuose, sulaukia pagalbos. Klubo atstovai yra kviečiami, kai yra
svarstomi cukriniu diabetu sergantiesiems aktualūs klausimai.
Diabeto organizacijos sulaukia ir jų paramos: nemokamos sa
vivaldybės, socialinių paslaugų centrų patalpos renginiams,
nemokami skelbimai laikraščiuose, informacija apie būsimus

ir praėjusius renginius, pvz., Ukmergės diabeto klubas palaiko
puikius ryšius su laikraščiu „Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“;
Akmenės klubas su laikraščiu „Vienybė“, Pakruojo klubas su
„Šiaulių kraštu“, „Auksine varpa“.
Dauguma klubų bendradarbiauja su rajono savivaldybė
mis, miesto seniūnijomis, socialinės paramos skyriais, sveikatos
priežiūros organizacijomis, socialinių paslaugų centrais. Akme
nės klubui daug padeda gydytoja endokrinologė N. Bartkevi
čienė. Ji skaito paskaitas apie diabetą mokyklose mokiniams
ir pedagogams. Džiaugiasi glaudžiu bendradarbiavimu su So
cialinių paslaugų namų gyventojais, rajono savivaldybe, kitų
rajonų (Šiaulių, Pakruojo, Mažeikių, Joniškio, Jonavos ir kitais)
diabeto klubais. Klubas Cemento gamykloje ir kituose darbo
kolektyvuose profilaktiškai tikrina darbuotojų kraujo gliukozę,
gydytoja skaito paskaitas. Tačiau Pakruojo r. gydytojas endokri
nologas ir poliklinikos vadovai visiškai nebendrauja su diabeto
klubu. Savanoriškais pagrindais mokymus padeda organizuoti
gydytoja endokrinologė L. Duderienė iš Biržų. Pakruojo ligoni
nėje nėra Reanimacijos skyriaus, todėl ligoniai vežami į Šiaulių
respublikinę ligoninę. Norint apsilankyti pas šeimos gydytoją,
reikia laukti 2–3 savaites. Nėra odos ligų gydytojo, reikia vykti
į Šiaulius, tai sudaro sunkumų sunkiai vaikštantiems žmonėms.
Pakruojo r. nėra diabeto mokymo ir pėdos kabinetų, labai su
dėtinga sergantiesiems gauti siuntimus į Panevėžį, Šiaulius ar
Radviliškį. Taip pat sudėtinga pasikonsultuoti su kardiologu. Ta
čiau klubas „Vita“ sudomina žmones įdomiomis paskaitomis,
profilaktiniais sveikatos tyrimais, pvz., į 2016 m. organizuotus
mokymus „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų pre
vencija“ susirinko net dešimties aplinkinių rajonų ligoniai.
Paslaugas teikę klubų atstovai informavo, kad didelė prob
lema rajonuose – specialistų trūkumas. Dauguma jų atvyksta
iš didesnių gydymo centrų. Ne visuose rajonuose yra mokymo
bei kojų priežiūros kabinetai. Pakruojo klubo susitikimai vyks
ta jų turimose patalpose. Didesni renginiai vyksta savivaldybės
salėje, kuri yra suteikiama nemokamai. Renginiuose mielai da
lyvauja Socialinės rūpybos skyriaus vedėja D. Rutkevičienė, sa
vivaldybės meras S. Gegieckas, seniūnas S. Margis. Akmenės ir
Ukmergės diabeto klubai savo patalpų neturi. Visų klubų nariai
noriai lankosi jų organizuojamuose renginiuose, išskyrus tuos,
kurie sunkiai serga. Juos klubo nariai aplanko namuose. Rem
damasi šia informacija, LDA kreipėsi į įvairias valdžios institu
cijas, siekdama spręsti problemas nacionaliniu lygiu.
2016 m. rugsėjo 22–23 d. Druskininkuose LDA kolektyvinių
narių vadovams surengtas vienas dviejų dienų trukmės mokymo
seminaras „Sergančiųjų įgalinimas – gera ligos savikontrolė“.
Jame dalyvavo 40 asmenų, iš jų 21 neįgalusis (pagal nesikarto
jantį sąrašą – 17, iš jų – 9 neįgalieji, tarp jų vaikų nebuvo).
LDA kolektyviniams nariams – klubams, bendrijoms, draugi
joms – vadovauja asmenys savanoriškais pagrindais, dauguma
jų arba patys serga cukriniu diabetu, arba yra sergančių vaikų
tėveliai, slaugytojai. Asmuo, vadovaujantis diabeto organiza
cijai, privalo turėti žinių ne tik apie ligą, bet ir apie organiza
cinius bei finansinius klausimus, įgūdžių efektyviai bendrauti
ir valdyti įvairias situacijas. LDA sėkmė priklauso nuo to, kaip
sėkmingai darbą vykdo atskiri Lietuvos diabeto asociacijos ko
lektyviniai nariai.
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Į diabeto organizacijas dažniausiai kreipiasi ką tik susirgę
žmonės. Svarbu mokėti padėti, patarti, nukreipti į atitinkamas
institucijas. Taigi svarbios ne tik žinios apie ligą, bet ir psicho
loginė parama bei pagalba. Diabeto organizacijų vadovai savo
veikla informuoja visuomenę apie neįgaliųjų socialinės integra
cijos gerinimo galimybes, organizuoja susitikimus, per kuriuos
nagrinėjamos aktualios neįgaliųjų problemos, dalijamasi patir
timi, skatinama sveika gyvensena, neįgalieji telkiami bendroms
veikloms, kurios didina jų savarankiškumą, ugdo jų gebėjimus,
kviečiami specialistai, kurie pataria ne tik sveikatos, bet ir kitais
aktualias gyvenimo klausimais. Tai padeda klubams atstovauti ir
ginti sergančiųjų teises 51 savivaldybėje. Seminaro „Sergančių
jų įgalinimas – gera ligos savikontrolė“ metu dalyviai sužinojo
daug naudingos informacijos, įvertino savo galimybes, išsiaiš
kino, kokių žinių trūksta, dirbant tokioje organizacijoje.
Seminare buvo skaitomi šie pranešimai: „LDA įtaka, priimant
sprendimus sveikatos sistemoje“, „Cukrinio diabeto gydymas
medikamentais“, „Akių ligos, sergant cukriniu diabetu“, „Pati
kima sveikatos informacija – svarbus pacientų įgalinimo veiks
nys“, „Pacientų teisės sveikatos sistemoje“, „Jaunimo iniciatyvos
gerinant diabeto situaciją pasaulyje ir Lietuvoje“, „Biologiniai
ir į biologinius panašūs vaistai“, „Sergančiųjų diabetu mokymo
rezultatai vasaros stovyklose Druskininkuose“.
Labai naudingi buvo praktiniai mokymai, vykę antrąją se
minaro dieną darbo grupėse. Pirmiausia kalbėta tokiomis te
momis: savarankiškas kraujospūdžio matavimas, savikontro
lė, mityba, kojų priežiūra, pirmoji medicinos pagalba ištikus
hipoglikeminei komai. Po to, pasiskirsčius į 5 grupes, buvo
praktiškai mokomasi, kaip naudotis įvairiomis savikontrolės
priemonėmis, kaip teisingai savarankiškai pasimatuoti kraujo
spūdį, kaip pasirinkti tinkamą maistą, kaip pasiskaičiuoti maisto
sudėtį (angliavandeniai, baltymai, riebalai ir kt.), kaip tinkamai
prisižiūrėti kojas ir kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą, jei
ištinka hipoglikeminė koma.
Paskaitas skaitė ir praktinius mokymus vedė gydytoja endo
krinologė O. Jurkauskienė, akių ligų gydytoja L. Socevičienė,
Lietuvos medicinos bibliotekos specialistė J. Stukienė, sveika
tos teisės specialistė R. Navickienė, provizorius D. Milkevičius,
visuomenės sveikatos specialistas P. Jagelavičius, kiti specialis
tai, LDA vadovai.
Pasaulinei diabeto (PDD) ir Jungtinių Tautų dienai paminėti
lapkričio 14 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime vyko respu
blikinė konferencija „Diabetas – plintanti epidemija. Veikime
šiandien, kad pakeistume rytojų“. LDA konferenciją organiza
vo kartu su Nacionaline sveikatos taryba prie LR Seimo. Joje
dalyvavo per 400 asmenų (pagal nesikartojantį sąrašą – 285, iš
jų – 100 neįgaliųjų; negalią turinčių vaikų nebuvo).
PDD paminėti visoje Lietuvoje buvo suorganizuoti 54 ren
giniai: konferencijos, mokymo seminarai sergantiesiems, susi
tikimai su visuomene, eisenos, radijo, TV laidos, Plungėje mė
lyna spalva buvo apšviesti Oginskių rūmai, atlikti profilaktiniai
kraujo gliukozės tyrimai visuomenei (sergančiųjų diabetu šei
mos nariams, slaugytojams diabetologams ir kojų priežiūros
specialistams, žmonėms, dirbantiems su neįgaliaisiais, turin
tiems rizikos veiksnių sirgti cukriniu diabetu – vyresniems nei
45 m. amžiaus, turintiems antsvorį, giminėje sergančiųjų, žmo
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nėms su padidėjusiu kraujospūdžiu, cholesteroliu, moterims,
gimdžiusioms sunkesnius negu 4 kg vaikus ar nėštumo metu
turėjusioms padidėjusį kraujospūdį, žmonėms, jaučiantiems
cukrinio diabeto simptomus, ir kitiems, pageidaujantiems išsi
tirti, ar neserga diabetu.
Renginius organizavo 54 kolektyviniai nariai. Jų metu pla
tinta LDA parengta informacija (įvairūs bukletai, ligos kontrolės
dienynai, „Diabeto“ laikraštis ir kt.). Manoma, kad informaci
ją įvairiais žiniasklaidos kanalais bei renginių metu gavo apie
100 000 asmenų, iš jų per 95 000 neįgaliųjų (iš jų daugiau nei
800 neįgalių vaikų).
LDA ir rajonų diabeto klubų vadovai, medikai skleidė infor
maciją apie cukrinio diabeto simptomus, galimas jo komplikaci
jas, būdus, kaip jų išvengti, mokymo svarbą respublikiniuose ir
rajonų laikraščiuose ir kt. spaudoje, radijo ir televizijos laidose.
Renginiai ir nemokami kraujo gliukozės matavimai vyko visoje
Lietuvoje: savivaldybėse, mokyklose, visuomenės sveikatos biu
ruose, prekybos centruose. Iš viso 2016 m. profilaktiškai kraujo
gliukozė patikrinta per 11 000 Lietuvos gyventojų. Iš jų 8,2 %
gliukozės rodiklis nustatytas didesnis nei norma. 85 % tų žmo
nių yra vyresni negu 45 m., 70 % turi antsvorį ar yra nutukę ir
18 % giminėje turi diabeto ligonių. Žmonėms, kurių kraujyje
rasta per daug gliukozės, rekomenduota kreiptis į savo šeimos
gydytojus ir detaliai išsitirti sveikatą.
Konferencijoje „Diabetas – plintanti epidemija. Veikime
šiandien, kad pakeistume rytojų“ dalyvavo Nacionalinės svei
katos tarybos prie Seimo nariai, Lietuvos endokrinologų draugi
jos pirmininkas prof. habil. dr. A. Norkus, visuomenės sveikatos
biurų, Higienos instituto, Lietuvos medicinos bibliotekos, kitų
įvairių institucijų, žiniasklaidos atstovai, gausios delegacijos iš
27 rajonų diabeto klubų: Plungės, Panevėžio „Viltis“ ir aklųjų,
Anykščių, Elektrėnų, Klaipėdos aklųjų ir „CD“, Radviliškio, Jo
niškio, Ignalinos, Rokiškio, Kauno „Aronija“, „Insula“, „Svaja“,
Vilniaus „Beta“, „DiaBitė Plius“, Druskininkų, Vilkaviškio, Pa
kruojo, Mažeikių, Raseinių, Kaišiadorių, Šakių, Šiaulių, Mari
jampolės, Varėnos, Jonavos, Ignalinos, taip pat kiti žmonės,
besidomintys cukriniu diabetu. Skaityti šie pranešimai: „Atsa
kas į diabeto iššūkį – mūsų sprendimuose“ (I. Zurlytė, Pasaulio
sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė), „Nacio
nalinė diabeto programa: jos patvirtinimo ir įgyvendinimo gali
mybės“ (G. Klimienė, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė),
„Diabeto kontrolė: profilaktikos principai, mokslu pagrįstų dia
beto valdymo standartų, efektyvių gydymo metodų įgyvendi
nimo galimybės“ (R. Verkauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Endokrinologijos instituto, Endokrinologijos klini
kos vadovė), „Lietuvos diabeto asociacijos vaidmuo vykdant
diabeto prevenciją ir kontrolę“ (V. Augustinienė, LDA preziden
tė, Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos
narė), „Antrojo tipo cukriniu diabetu sergančiųjų ligos ir gy
dymo įvertinimas“ (G. Jagučianskaitė, VUL Santariškių klinikų
Endokrinologijos centro gydytoja), „Optimali cukrinio diabeto
kontrolė“ (O. Jurkauskienė, LDA viceprezidentė), „Mityba ir
diabetas“ (R. Petereit, Lietuvos dietologų draugijos prezidentė),
„Kaip išvengti regėjimo sutrikimų ir komplikacijų, sergant cuk
riniu diabetu“ (L. Socevičienė, akių ligų gydytoja, akių klinikos

„Lirema“ vadovė). Remiantis aptartų temų pagrindu buvo pri
imta konferencijos dalyvių Rezoliucija.
Renginiuose, kurie vyko rajonuose, dalyvavo LR Seimo,
savivaldybių tarybų nariai, administracijos, gydymo įstaigų
vadovai ar atstovai, gydytojai bei rajonuose veikiančių neįga
liųjų organizacijų vadovai, žiniasklaidos atstovai, miesto ben
druomenės.
Iš viso dalyvauta 6 tarptautiniuose renginiuose. Juose daly
vavo 4 asmenys, iš jų 3 neįgalieji. Vykta į du tarptautinius ren
ginius Miunchene (Vokietija): rugsėjo 11 d. 2 delegatai (J. Ne
verdauskaitė ir V. Augustinienė) dalyvavo Tarptautinės diabeto
federacijos (TDF) simpoziume „Naujos technologijos ir gydy
mas, gerinant sergančiųjų diabetu gyvenimo kokybę“; rugsėjo
12–16 d. tie patys 2 delegatai dalyvavo Europos diabeto stu
dijų asociacijos 52-ojoje metinėje konferencijoje, kurioje eks
ponuotas stendinis pranešimas „Lietuvos diabeto asociacijos
pasiekimai, gerinant diabetu sergančių žmonių gyvenimą“,
kuriuose dalyvavo 2 asmenys, iš jų neįgaliųjų 1. Trys delega
tai (G. Naidzinavičienė, J. Laiva ir V. Augustinienė) lapkričio
25–27 d. Lisabonoje (Portugalija) dalyvavo trijuose TDF Euro
pos regiono renginiuose: Generalinėje Asamblėjoje, kursuose
ir konferencijoje „Kartu mes esame stipresni“, V. Augustinienė
dalyvavo TDF Europos regiono valdybos posėdžiuose.
Dviejose savivaldybėse (Marijampolės ir Rietavo) buvo vyk
doma socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bend
ruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena. Ją atliko
2 asmenys.

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas
Suorganizuota viena diabeto mokykla (užsiėmimai vyko
LDA), kurioje, pagal nesikartojančių asmenų sąrašą, dalyvavo
640 asmenų, iš jų – 256 neįgalieji (87 neįgalūs vaikai).
2016 m. individualūs ir grupiniai mokymai vyko ištisus me
tus darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos iš KB „Lietuvos koo
peratyvų sąjunga“ nuomojamose patalpose. Europos slaugyto
jų diabetologų federacijos, LDA, Slaugytojų diabetologų drau
gijos narė slaugytoja diabetologė ir kojų priežiūros specialistė
J. Uleckienė savanoriškais pagrindais vieną dieną per savaitę
individualiai ir grupėse mokė LDA pagal TDF programą orga
nizuojamuose užsiėmimuose „Kaip valdyti cukrinį diabetą“.
Mokymai vyko LDA (Gedimino pr. 28/2–404, Vilniuje). Vieną
kartą per savaitę gydytoja endokrinologė O. Jurkauskienė mokė
diabeto ligonius, teikė konsultacijas LDA būstinėje. Prireikus
ji teikė informaciją telefonu. Kitomis dienomis gydytoja indi
vidualius ir grupinius mokymus vedė LDA organizuojamuose
mokymuose rajonų diabeto klubuose. Visomis darbo dieno
mis informaciją sergantiesiems diabetu bei jų šeimos nariams
ir kitiems besikreipiantiesiems teikė V. Augustinienė. Kasdien į
LDA kreipėsi 10–20 neįgalių žmonių. Į diabeto mokyklą atvyko
pavieniai žmonės ir grupės iš rajonų diabeto klubų. Be to, in
formacija buvo teikiama telefonu, buvo susitinkama rajonuose
bei sanatorijoje „Žibutė“, Kačerginėje, Kauno r.
2016 m. LDA surengė vienos dienos trukmės keturis sava
rankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymus „Gera cukrinio
diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Mokymai vyko

2016 m. gegužės 17 d. Elektrėnuose, gegužės 26 d. Šakiuose,
birželio 7 d. Pakruojyje, birželio 17 d. Klaipėdoje. Juose daly
vavo 498 žmonės, iš jų, pagal nesikartojančių asmenų sąrašą, –
483 asmenys (tarp jų – 166 suaugę neįgalieji).
Kadangi projektu buvo siekiama prisidėti prie neįgaliųjų
savarankiškumo didinimo ir sudaryti galimybes neįgaliesiems,
gyvenantiems visoje Lietuvoje, dalyvauti LDA mokymuose,
todėl juos organizavome skirtinguose rajonuose. Į renginius
buvo kviečiami ne tik LDA nariai, bet ir kiti bendruomenėje
gyvenantys diabeto ligoniai, jų šeimos nariai, visi, besidomin
tys šia liga.
Mokymus padėjo organizuoti šie diabeto klubai: Elektrėnų
diabeto klubas (pirmininkas A. Sodonis), Šakių rajono cukra
lige sergančiųjų klubas „Linelis“ (pirmininkė B. Jančaitienė),
Pakruojo rajono diabeto klubas „Vita“ (pirmininkė A. Dobilie
nė), Klaipėdos miesto vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas
„Smalsučiai“ (pirmininkė J. Jasiulionienė) ir Klaipėdos aklųjų ir
silpnaregių diabetikų klubas (pirmininkė A. Lymontaitė). Į mo
kymus atvyko diabetu sergančių žmonių iš 24 Lietuvos rajonų
savivaldybių: iš Anykščių, Druskininkų, Elektrėnų, Joniškio,
Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos, Klaipėdos, Kretin
gos, Marijampolės, Mažeikių, Naujosios Akmenės, Pakruojo,
Panevėžio, Plungės, Radviliškio, Šakių, Šiaulių, Šilutės, Taura
gės, Telšių, Vilkaviškio, Vilniaus.
Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymus aplankė
daug svečių: Elektrėnų, Šakių, Pakruojo ir Klaipėdos miestų bei
savivaldybių ir gydymo įstaigų atstovai; Elektrėnų mero pava
duotojas A. Vyšniauskas, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji
specialistė A. Vitkauskienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriau
sioji specialistė V. Komisarenkienė, Visuomenės sveikatos biuro
direktorė A. Sakalinskienė, PSPC direktorė E. Paberalienė, kon
certavo Elektrėnų neįgaliųjų draugijos ansamblis „Žara“ (vadovė
N. Skuodienė); Pakruojo rajono savivaldybės meras S. Gegieckas,
mero patarėja R. Sausienė, Rūpybos skyriaus vedėja D. Rutkevi
čienė, PCPC direktorius E. Ašoklis, koncertavo Pakruojo rajono
Neįgaliųjų draugijos kapela (vadovė R. Petraitienė). Renginyje
Klaipėdoje koncertavo Klaipėdos regos ugdymo centro teatro
trupė „Palėpė“ (vadovės D. M. Balčiūnienė ir L. Aukštuolienė).
Taip pat renginiuose dalyvavo daugelis kitų valdžios institucijų,
ligoninių, poliklinikų bei gydymo įstaigų, žiniasklaidos, įvairių
nevyriausybinių organizacijų atstovų, žmonių, norinčių kuo
daugiau sužinoti apie cukrinį diabetą.
Pranešimus cukrinio diabeto ir jo komplikacijų profilaktikos,
diagnostikos, gydymo, kontrolės ir mokymo klausimais skaitė
ir praktiniais patarimais dalijosi LDA prezidentė V. Augustinie
nė, gydytojos endokrinologės O. Jurkauskienė, D. Bagdonienė,
A. Gražienė, akių ligų gydytoja L. Socevičienė, sveikatos teisės
ekspertė R. Navickienė, gydytojai D. Dereškevičius, L. Burbė,
Lietuvos medicinos bibliotekos Mokymo išteklių skyriaus ve
dėja J. Stukienė, ausų, nosies, gerklės ligų gydytoja R. Kent
rienė, gydytoja psichiatrė J. Sučylaitė, Klaipėdos visuomenės
sveikatos biuro atstovė J. Grubliauskienė, slaugytoja diabeto
logė K. Zaglubockaja, provizorius D. Milkevičius ir kt. Žinio
mis dalijosi teritorinių ligonių kasų (TLK) atstovai: Kauno TLK
Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Va
linskaitė-Barščevičienė, Šiaulių TLK Kontrolės skyriaus vedėja
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D. Ozolienė, Klaipėdos TLK Kontrolės skyriaus vyriausiosios
specialistės V. Špogienė ir S. Leščinskienė, Vilniaus TLK specia
listė A. Dumšienė. Jie suteikė vertingos informacijos ir išsamiai
atsakė į visus rūpimus klausimus.
Visuose mokymuose dalyviai pildė žinių ir gydymo verti
nimo anketas, buvo atliekami kraujo gliukozės tyrimai. Beveik
50 % sergančiųjų ligos kontrolė yra bloga, liga visai nevaldo
ma. Visi, kurių gliukozės ir glikuoto hemoglobino (HbA1c) ro
dikliai yra blogi, turi susirūpinti ir kreiptis į medikus, kad būtų
atidžiai peržiūrėtas ir koreguojamas ne tik mitybos planas, bet
ir gydymas.
2016 m. LDA surengė tris septynių dienų trukmės cukriniu
diabetu sergančiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo
stovyklas. Visos stovyklos vyko Druskininkuose, VšĮ Valstybės ir
savivaldybių mokymo centre „Dainava“. Joms vadovavo LDA
tarybos narė, Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ pir
mininkė J. Šimonienė. Jai talkino vaikų gydytoja endokrinolo
gė L. Orlovskaja, slaugytoja diabetologė J. Uleckienė, padėjėjai
fizioterapeutė G. Valiukaitė ir D. Tamulaitis.
Liepos mėnesį vykusioje stovykloje mokėsi I tipo diabeto
ligoniai, kitos dvi stovyklos buvo skirtos II tipo diabetu sergan
tiems žmonėms. Stovyklose žinių sėmėsi 47 II ir I tipo cukriniu
diabetu sergantys suaugusieji ir jaunuoliai, iš jų – 30 neįgalieji;
iš jų, pagal nesikartojančių asmenų sąrašą, – 39 asmenys, tarp
jų – 26 neįgalieji (iš jų – 10 neįgalių vaikų).
Stovyklos surengtos birželio 9–16 d., liepos 10–16 d. ir
rugpjūčio 13–19 d. Į jas atvyko ligoniai iš 20 miestų ir rajonų:
Alytaus, Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Kauno, Kretingos,
Mažeikių, Panevėžio, Radviliškio, Rokiškio, Jonavos, Pasvalio,
Pakruojo, Raseinių, Marijampolės, Šakių, Šiaulių, Tauragės, Vil
kaviškio, Vilniaus.
Mokymas stovyklose vyko pagal LDA parengtą mokymo
programą. Buvo mokoma pagrindinių ligos valdymo principų:
taisyklingai maitintis, apskaičiuoti suvalgyto maisto angliavan
denių, baltymų ir riebalų kiekį gramais, angliavandenius skai
čiuoti vienetais, pasirinkti tinkamą insulino dozę pagal nusta
tytą gliukozės kiekį kraujyje ir planuojamą suvalgyti angliavan
denių kiekį, mokėti teisingai susišvirkšti insuliną ir žinoti tam
tinkamiausias kūno vietas, suprasti hipoglikemijos ir hipergli
kemijos bei ketoacidozės priežastis, tinkamai elgtis, atsiradus
pirmiesiems gliukozės mažėjimo ar gausėjimo kraujyje simpto
mams. Vyko kultūrinė ir poilsio programos, įvairūs susitikimai
su medikais, ligos kontrolės priemonių specialistais. Stovyklų
dalyviai laisvalaikį leido sportuodami, kurdami, vykdami į eks
kursijas ir tiesiog kalbėdamiesi.
Sergantieji diabetu kraujo gliukozę tyrė kasdien (ne mažiau
kaip 4 kartus per dieną) ir duomenis registravo dienynuose.
I tipo diabetu sergančiųjų dienynų analizė parodė, kad prieš
pusryčius jų gliukozės kiekio vidurkis svyravo nuo 6,60 iki
9,37 mmol/l (vidurkis – 7,64 mmol/l), prieš pietus – nuo 5,98
iki 9,68 mmol/l (vidurkis – 7,44 mmol/l), prieš vakarienę – nuo
7,06 iki 13,53 mmol/l (vidurkis – 9,28 mmol/l), o vėlai vaka
re – nuo 7,47 iki 10,75 mmol/l (vidurkis – 8,78 mmol/l). Visų
dalyvių dienos gliukozės kiekio vidurkis – 8,28 mmol/l.
Pirmos stovyklos II tipo diabetu sergančiųjų dienynų rezul
tatai buvo tokie: prieš pusryčius gliukozės kiekio vidurkis buvo

24

nuo 7,11 iki 8,05 mmol/l (vidurkis – 7,62 mmol/l), prieš pietus –
nuo 5,58 iki 6,47 mmol/l (vidurkis – 6,10 mmol/l), prieš vaka
rienę – nuo 5,58 iki 6,41 mmol/l (vidurkis – 6,07 mmol/l), o vė
lai vakare – nuo 6,05 iki 7,23 mmol/l (vidurkis – 6,53 mmol/l).
Šios stovyklos visų II tipo diabetu sergančių dalyvių dienos vi
durkis – 6,56 mmol/l.
Išanalizavus antros stovyklos II tipo diabetu sergančių su
augusiųjų dalyvių dienynus, paaiškėjo, kad prieš pusryčius jų
gliukozės kiekio vidurkis svyravo nuo 6,29 iki 7,26 mmol/l (vi
durkis – 6,56 mmol/l), prieš pietus – nuo 5,66 iki 7,86 mmol/l
(vidurkis – 6,5 mmol/l), prieš vakarienę – nuo 5,93 iki 7,26
mmol/l (vidurkis – 6,68 mmol/l), vėlai vakare – nuo 6,33 iki
8,33 mmol/l (vidurkis – 7,24 mmol/l). Visų šios stovyklos II tipo
diabetu sergančių suaugusių dalyvių gliukozės dienos vidur
kis – 7,07 mmol/l.
Viena iš LDA užduočių yra išsiaiškinti situaciją, kaip cukrinis
diabetas yra kontroliuojamas, todėl kiekvienam stovyklos daly
viui buvo atliktas glikuoto hemoglobino tyrimas, kuris parodė, ar
diabetas per paskutinius 3 mėnesius buvo gydytas veiksmingai.
II tipo diabetu sergančiųjų glikuoto hemoglobino rodikliai buvo
tokie: HbA1c < 6 % – 27,6 %, HbA1c > 6 % < 7 % – 44,9 %
dalyvių, HbA1c > 7 % < 8 % – 10,3 % dalyvių, HbA1c > 8 %
< 9 % – 13,8 % dalyvių, HbA1c > 9 % – 3,4 % dalyvių. Visų
II tipo diabeto stovyklų dalyvių HbA1c vidurkis – 6,8 %.
I tipo diabetu sergančiųjų glikuoto hemoglobino rodikliai
buvo tokie: HbA1c > 6 % < 7 % – 7,1 % dalyvių, HbA1c > 7 %
< 8 % – 64,3 % dalyvių, HbA1c > 8 % < 9 % – 21,5 % daly
vių, HbA1c > 11,5 % – 7,1 % dalyvių. Visos I tipo diabeto sto
vyklos dalyvių HbA1c vidurkis – 7,89 %. Šie duomenys rodo,
kad didžioji dauguma I tipo diabetu sergančiųjų negeba tinka
mai valdyti diabeto. Kaip matome iš HbA1c tyrimo rezultatų,
II tipo diabetu sergančiųjų ligos kontrolė žymiai geresnė už
I tipo ligonių. Pagal PSO anketas buvo vertinami ir kiti svei
katos rodikliai.
Stovyklautojų žinios buvo vertinamos anketine atvykusiųjų
ir išvykstančiųjų apklausa. Atvykimo dieną įvertinus I tipo dia
betu sergančiųjų žinias paaiškėjo, kad 90 % jų atsakymų buvo
teisingi, neteisingų – 10 %, 31 % stovyklautojų į visus klausi
mus atsakė teisingai.
Sudėtingiausia stovyklautojams buvo atsakyti į klausimus
apie mitybą (kokios medžiagos yra kaloringiausios, kiek ang
liavandenių vienetų yra tam tikruose maisto produktuose, ką ir
kokiais kiekiais galima valgyti). Jaunuoliai gerai supranta apie
fizinį aktyvumą ir insuliną, sergant cukriniu diabetu. Nors in
sulinas yra I tipo sergančių jaunuolių kasdienybė, atsakydami
į klausimus apie insuliną jie padarė daugiausiai klaidų. Ne visi
žinojo, į kurias vietas reikia leistis insuliną, kaip veikia insuli
nas. Išvykimo dieną teisingų atsakymų padaugėjo iki 99,5 %.
Per 7 dienas, praleistas mokymo stovyklose, žinios vidutiniškai
pagerėjo apie 10 %. Tai rodo, kad mokymo stovyklos sergan
tiesiems diabetu yra būtinos.
II tipo diabetu sergančiųjų abiejose mokymo stovyklose
buvo pildomos II tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų li
gos ir gydymo įvertinimo tyrimo anketos. Žinios pagerėjo apie
20 %. Diabeto mokymo stovyklų dalyviai mokėsi, ilsėjosi, ak
tyviai dalyvavo sporto programoje: darė rytinę mankštą, važi

nėjo dviračiais, bėgiojo, vaikščiojo su lazdomis, aplankė visas
įžymias Druskininkų vietas.
Nuolatinis cukriniu diabetu sergančiųjų mokymas ir gera
diabeto kontrolė garantuoja geresnius šios ligos gydymo re
zultatus. Tai padeda sulėtinti ar net sustabdyti komplikacijų
vystymąsi, gerina ligonio gyvenimo kokybę, trukmę, mažina
grėsmę, ligai progresuojant, tapti neįgaliuoju. Pasitikėjimo su
teikia ne tik profesionali komanda, bet ir likimo draugai. Be to,
gerai organizuota laisvalaikio programa leidžia ligoniams pa
tirti daug džiaugsmo ir pasijusti visateisiais visuomenės nariais.
Stovyklautojai sustiprėja tiek fiziškai, tiek ir dvasiškai, įgyja sa
varankiškų ligos kontrolės įgūdžių.

Sporto renginių neįgaliesiems organizavimas
2016 m. rugsėjo 3 d. Marijampolėje įvyko vienas sporto
renginys – penktosios respublikinės varžybos „Cukrinis dia
betas – ne kliūtis sportuoti“, kuriose dalyvavo 72 asmenys, iš
jų – 40 neįgaliųjų (2 neįgalūs vaikai); iš jų, pagal nesikartojantį
sąrašą, – 53 asmenys (24 neįgalieji, iš jų – 2 vaikai).
Varžybas organizavo Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“
(pirmininkė G. Naidzinavičienė). Renginys prasidėjo nuotaikin
gomis neįgaliųjų ansamblio „Girnos“ (vadovas G. Difartas) me
lodijomis. Po koncerto prasidėjo varžybos. Varžybose dalyvavo
12 komandų iš Kauno, Plungės, Mažeikių, Vilkaviškio, Šakių,
Jonavos, Rokiškio ir Marijampolės diabeto organizacijų. Var
žybų dalyvius sveikino LR Seimo narys A. Mitrulevičius, Mari
jampolės savivaldybės mero pavaduotoja I. Lunskienė, Sporto
skyriaus vedėjas V. Papečkys, Marijampolės savivaldybės tary
bos narys A. Kirkliauskas – varžybų vyriausiasis teisėjas.
Dalyviai varžėsi keturiose rungtyse. Pati pagrindinė rung
tis – senovinis bočios žaidimas. Jis įtrauktas į parolimpines žai
dynes. Šios rungties nugalėtojais tapo Rokiškio diabetikų klubo
„Rokiškis“ komanda, antroji vieta atiteko Jonavos „Ramunei“,
trečioji – Marijampolės „Diabetikas ABC“ komandai. Jau tapo
tradicija, kad ateinančiais metais varžybas organizuos bočios
žaidimo I vietos nugalėtojas. Tad 2017 m. sporto varžybas or
ganizuos Rokiškio diabetikų klubas „Rokiškis“.
Antroji rungtis – smiginio mėtymas. Jei bočia buvo koman
dinis žaidimas, tai smiginio mėtymo varžybos vyko indivi
dualiai. Smiginio rungtyje tarp moterų taikliausia buvo L. Ba
ranauskienė iš Šakių, tarp vyrų – marijampolietis E. Kuliešius.
Baudų metimo rungtis geriausiai sekėsi B. Jančaitienei (Šakiai)
ir V. Jablonskiui (Vilkaviškis). Visus maloniai ir linksmai nutei
kė paskutinė rungtis „Judrioji estafetė“. Ją labiausiai palaikė sir
galiai. I vieta atiteko Plungės sportininkams, II vieta – Šakių, o
III – Rokiškio komandai.
Varžyboms teisėjavo T. Kiveris (Marijampolės krašto žmo
nių su negalia sporto klubas „Siekis“) ir jo sudaryta teisėjų ko
manda. Visų rungčių nugalėtojai buvo apdovanoti taurėmis,
medaliais ir diplomais. „Microlife“ pagrindinis vardinis prizas
(kraujospūdžio matavimo aparatas) buvo įteiktas bočios nugalė
tojams – Rokiškio diabetikų klubui „Rokiškis“, kitais „Interlux“
ir „Microlife“ įsteigtais prizais buvo apdovanotos visų rajonų
komandos ir teisėjai. Dalyviams buvo ne tiek svarbu laimėti,
kiek susitikti su tokio paties likimo draugais ir pabendrauti. Šis

renginys pasiekė tikslą – propaguota neįgaliųjų, sergančiųjų
cukriniu diabetu kūno kultūra ir sportas, skatinta stiprinti savo
sveikatą. Diabetu sergantys žmonės ne tik gali, bet ir turėtų
sportuoti. Reguliarus fizinis aktyvumas mažina gliukozės kiekį
kraujyje, padeda insulinui geriau veikti.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos projektui įgyvendinti gauta 57 090 eurų.
Lėšos panaudotos projekto vykdytojų, vadovo, finansininko dar
bo užmokesčiui, „Sodrai“ ir garantiniam fondui, specialistams
pagal autorines sutartis, projekto dalyvių maitinimo, apgyven
dinimo, transporto, kelionės, telefono, interneto paslaugų, pašto
ženklų, pirmosios medicinos pagalbos priemonių, informacijos,
anketų, pranešimų, kvietimų rengimo ir dauginimo išlaidų ap
mokėjimui, glikuoto hemoglobino reagentams, kraujo gliukozės
diagnostinių juostelių pirkimui, kraujo gliukozės diagnostinių
juostelių projekto dalyvių ir rizikos veiksnių sirgti diabetu turin
čių žmonių profilaktiniams tyrimams, vienkartinėms adatėlėms,
popieriui ir kitoms kanceliarinėms prekėms, medžiagoms vai
kų užimtumui (informacijos, anketų ir kvietimų spausdinimui
bei dauginimui), patalpų, sporto, laisvalaikio ir kultūrinės pro
gramos organizavimo priemonių nuomai, tarptautinių renginių
delegatų kelionėms lėktuvu ir viešbučio dalinėms išlaidoms ap
mokėti. Taip pat sumokėtas nario mokestis TDF.
Kiti rėmėjai projektui įgyvendinti skyrė 19 224 eurų. Projek
tą rėmė „Abbott Diabetes Care“, „Abovita“, „Interlux“, „Mic
rolife“, „Eli Lilly Lietuva“, „Novartis Pharma Services“, „Novo
Nordisk Pharma“, „Pfizer Luxembourg SARL“, „Roche Lietu
va“, „Worwag“, rajonų diabeto klubai ir bendrijos: Druskinin
kų, Mažeikių „Žemaičių spėka“, Šakių „Linelis“, Elektrėnų, Pa
nevėžio „Viltis“, Pakruojo, Pasvalio, Jonavos. Stovyklų dalyviai
apsimokėjo patys kelionę ir dalinai prisimokėjo už stovyklos
išlaidas. Glikuoto hemoglobino tyrimus nemokamai atliko
„Sosdiagnostika“ laboratorijos specialistai. VšĮ VSMC „Daina
va“ suteikė nuolaidas patalpų nuomai, projekto dalyvių apgy
vendinimui ir maitinimui. Stovyklautojams įvairias nuolaidas
teikė Druskininkų miesto muziejai ir įvairių kitų geradarių dėka
buvo suteikta papildomų pramogų. Nacionalinė sveikatos ta
ryba prie LR Seimo pasirūpino sale respublikinei konferencijai,
skirtai Pasaulinei diabeto dienai paminėti, ir iš dalies apmokėjo
dalyvių maitinimą.
Valstybinės ligonių kasos, akių ligų klinikos „Lirema“, Lie
tuvos medicinos bibliotekos, įvairių gydymo įstaigų specialis
tai paskaitas skaitė nemokamai. Dalyvavimą tarptautiniuose
renginiuose tiesiogiai rėmė Europos diabeto studijų asociaci
ja ir TDF Europos regionas. Diabeto klubų vadovai renginius
rajonuose organizavo savanoriškais pagrindais, surado nemo
kamas patalpas, taip pat papildomų lėšų dalyvių maitinimui
renginių organizavimo vietose. Sporto varžyboms vardinius ir
kitus prizus įsteigė „Interlux“ ir „Microlife“, varžybas rėmė Ma
rijampolės savivaldybė.
Straipsnį pagal Lietuvos diabeto
asociacijos informaciją parengė
Dalia Augustinaitė
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Kokia yra streso ir įtempto gyvenimo būdo
įtaka organizmui ir kaip jos išvengti?
Pavasarį gamta nubunda, tačiau mums kartais nepavyksta taip paprastai išsibudinti iš žiemą
užklupusio sąstingio: jaučiamės pavargę, mieguisti, dirglūs, darbe sunku susikaupti ir atsiminti
dalykus, rankas ir kojas traukia mėšlungis. Įtemptas gyvenimo būdas, stresas, nepilnavertė
mityba, įvairios ligos sutrikdo organizmo medžiagų apykaitos procesus ir padidina vitaminų
bei mikroelementų poreikį, kuris dažniausiai ir sukelia savijautos pablogėjimą.

A

pie streso ir ypač spartaus gyvenimo būdo įtaką sveikatai,
organizmo siunčiamus pavojaus signalus ir tai, kaip juos
suprasti, padėti kūnui sustiprėti ir jaustis geriau pavasarį, kalba
mės su gydytoja neurologe dr. Kristina Laučkaite.
– Pavasarį jaučiamės labiau pavargę, tampa sunkiau įsiminti dalykus, koncentruoti dėmesį, esame nervingesni. Kas
sukelia tokią savijautą?
– Dažniausiai sezoninius savijautos pokyčius pavasarį su
kelia nepilnavertė mityba, mažesnis fizinis aktyvumas, saulės
stoka, didesnė aplinkos drėgmė žiemos mėnesiais. Remiantis
švedų mokslininkų grupės tyrimu, sausio–kovo mėnesiais vitami
no D koncentracija kraujyje žemiau normos nustatyta 88 proc.
asmenų, liepos–rugsėjo mėnesiais – 50 proc.
Europoje maisto sezoniškumo kokybinė tendencija yra ta,
kad žiemos mėnesiais suvartojama daugiau kaloringo maisto,
mažiau grūdinių produktų. Dėl minėtų veiksnių pavasarį daž
nai ima trūkti organizmui būtinų maisto medžiagų, mikroele
mentų, vitaminų.
– Įtemptas gyvenimo tempas, didelis darbo krūvis, nuolat
jaučiamas stresas ir nuovargis smarkiai blogina savijautą ir kartu gyvenimo kokybę, bet dažnam atrodo, kad užteks savaitgalį
išsimiegoti, ir situacija iškart pagerės. Tačiau pirmadienį darbe
vėl jaučiamės pavargę. Ar tikrai užtenka išsimiegoti?
– Be abejo, miegas mums yra gyvybiškai svarbus. Tai yra
vienas pagrindinių fiziologinių organizmo poreikių. Įrodyta,
kad miegas pagerina atmintį, reguliuoja metabolinius proce
sus, pašalina protinį nuovargį. Miego metu smegenys reorga
nizuojasi, tarsi pasikrauna, pašalina per dieną susikaupusias
toksines medžiagas ir įvairius šalutinius biocheminių reakcijų
metu susidariusius produktus.
Galvos smegenys yra metaboliškai pats aktyviausias žmo
gaus organas. Jos sudaro apie 2 proc. visos kūno masės, tačiau
sueikvoja apie 20 proc. visos kūno energijos. Gerai žinoma,
kad jei miegama nepakankamai, vadinamoji glimfinė sistema
galvos smegenyse neturi pakankamai laiko per naktį išvalyti šių
toksinių medžiagų („šiukšlių“).
Medžiagos kaupdamosios sukelia pažinimo funkcijų, elge
sio sutrikimų, sunkumų priimant sprendimus. Beta amiloidas
yra vienas iš tokių „šiukšlių“ pavyzdžių, kurio sankaupos, ma
noma, sukelia neurodegeneracines ligas, pavyzdžiui, Alzhei
merio ligą ir kitas demencijas.
Lėtinio miego stoką savo pavojingumu mokslininkai vaiz
džiai lygina vairavimui išgėrus. Kai žmogus neišsimiega die
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nomis, savaitėmis, jo nervinės ląstelės ima žūti dėl nuolatinio
darbinio aktyvumo, nes neturi, kada regeneruoti ir pailsėti. Ki
taip tariant – susidėvi.
Tačiau ne visais atvejais užtenka gerai išsimiegoti, tai yra
tik „išvalyti“ tai, ko ir taip gali organizme trūkti – maisto me
džiagų, deguonies, vitaminų, mineralų. Olandų mokslininkų
grupė, atlikusi sisteminę mokslinių darbų analizę, nustatė, kad
iš 20 svarbiausių mikroelementų tarp vyresnių (apie 65 m.) as
menų labiausiai trūko vitamino D, tiamino (B1), riboflavino
(B2), Ca, Mg ir Se.
– Po darbo dienos pradeda tirpti rankos ir kojos, blauzdas
traukia mėšlungis, atsiranda neaiškūs skausmai. Ar derėtų sunerimti dėl šių simptomų? Kokius sveikatos sutrikimus jie reiškia?
Kiekvienas atvejis yra individualus, tačiau jeigu minėtieji
simptomai užsitęsia ir intensyvėja, reikėtų kreiptis į sveikatos
priežiūros specialistą. Dažniausiai tai yra minėtos vitaminų ir
mikroelementų stokos požymis, tačiau gali būti ir endokrininių
arba nervų sistemos ligų simptomai.
– Kokius pokyčius stresas sukelia organizme?
– Stresas yra organizmo atsakas į stresorius, pvz., konfliktus
šeimoje, darbe, gyvenimo būdo pokyčius, aplinkos triukšmą,
užterštumą. Streso fiziologijoje ir neurobiologijoje bei adap
tacijos procesuose pagrindinį vaidmenį vaidina galvos sme
genys. Jos yra pagrindinis streso taikinys ir atsako į stresorius
kontrolės organas.
Jeigu trumpalaikis stresas organizmui gali būti naudingas,
pvz., pabadavimas, trumpalaikė nemiga, tai ilgalaikis stresas
priešingai – visada yra žalingas ir sukelia ilgalaikių pokyčių or
ganizme. Stresas šiuolaikinėje modernioje visuomenėje tapo pa
plitusiu reiškiniu ir reikšminga pasauline sveikatos problema.
Mokslo tyrimai atskleidė, kad aukštas ilgalaikio streso lygis
gali neigiamai veikti tiek psichinę, tiek fizinę sveikatą ir yra sie
jamas su daugelio ligų atsiradimu, tokių kaip autoimuninės li
gos, migrena, nutukimas, raumenų įtampa ir nugaros skausmai,
aukštas cholesterolio kiekis kraujyje, išeminė širdies liga, arteri
nė hipertenzija, metabolinis sindromas, infarktas, opaligė.
– Kuo nervų sistemai svarbus tiaminas?
– Tiaminas – pirmasis vitaminas, kurį Funk ir Cooper 1912 m.
išskyrė iš ryžių kristalų pavidalu, todėl pavadintas vitaminu B1.
Jis mokslo literatūroje turi ne tik cheminį, bet ir fiziologinį pa
vadinimą – antineuritinis vitaminas, pabrėžiant šio junginio
svarbą nervų sistemai ir gyvybei.

Ankstyvieji tiamino stokos simptomai yra dažniausiai ma
žai specifiniai ir būdingi daugeliui kitų ligų: apetito stoka, nuo
vargis, dirglumas, raumenų mėšlungiai, galūnių tirpimas, gali
atsirasti gleivinių ir odos spalvos pokyčiai, įtrūkę lūpų kampu
čiai, perštintis liežuvis.
Vėlyvieji tiamino stokos simptomai vadinami beriberio liga,
ir dažniausiai yra gyvybei grėsmingi:
• širdies ir kraujagyslių sistemos (širdies nepakankamumas);
• metaboliniai (nepaaiškinama metabolinė acidozė kraujyje);
• neurologiniai (orientacijos, dėmesio koncentracijos sutriki
mai, apatija, sumišimas, psichozė, delyras, sąmonės sutri
kimas, koma, akių judesių sutrikimai, nevienodi vyzdžiai,
regėjimo aštrumo susilpnėjimas dėl regos nervo pažeidimo,
eisenos ir koordinacijos sutrikimai, ūžimas ausyse, klausos
susilpnėjimas arba apkurtimas, nevalingi judesiai, kalbos
sutrikimai, galūnių paralyžius, traukuliai).
Šiuo atveju gydymui reikalingos ypač didelės tiamino do
zės – iki 1500 mg per parą.

– Kuriems žmonėms reikalingas didesnis vitamino B1 kiekis?
– Vitamino B1 paros dozė turi būti didesnė, jei vartojama
daugiau angliavandenių, daug termiškai apdoroto ir rafinuoto
maisto, nutukimo, nėštumo, žindymo, karščiavimo, lėtinių in
fekcijų, traumų, hipertireozės ir kitais atvejais, kai medžiagų
apykaita yra pagreitėjusi.
Tiamino preparatai ypač reikalingi, sergant cukriniu diabe
tu, siekiant pagerinti angliavandenių pasisavinimą. Kavoje ir
arbatoje yra medžiagų, skaidančių tiaminą, taigi kavą ir arba
tą vartojant nesaikingai, taip pat reikalingas didesnis vitamino
B1 kiekis per parą.
Piktnaudžiaujantys alkoholiu yra atskira ir dažna B1 sty
giaus rizikos grupė. Poreikis gali išaugti vartojant kai kuriuos
medikamentus, pvz., antibiotikus, diuretikus, dekstrozės tirpa
lus, sergant lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamu, ypač kai tai
komos hemodializės. Vyresnio amžiaus, netekę daug svorio,
po skrandžio mažinimo operacijų, sergantys lėtiniu gastritu ar
Krono liga pacientai yra dar viena grupė, kuriai gali būti reika
lingas vitamino B1 papildymas.

Lietuvos diabeto asociacijos
2017 m. planuojami renginiai
1. Neįgaliųjų teisių gynimas

Sausio-gruodžio mėn.

2. LDA mokykla
Gyd. endokrinologė O. Jurkauskienė (antradieniais 12.00–14.00 val.)
Slaugytoja diabetologė J. Uleckienė (ketvirtadieniais 14.00–16.00 val.)

Vilnius, sausio–gruodžio mėn.

3. Respublikinė konferencija Vilniuje (organizuoja LDA) „Moterys ir
diabetas“, skirta Pasaulinei diabeto dienai (planuojama ~ 300 dalyvių)
4. Vaikų ir jaunuolių bei suaugusiųjų, sergančių I tipo diabetu, mokymo
stovykla, 7 d. trukmė. 1 stovykla, 18 asmenų (14–30 m. amžiaus)
5. Suaugusių žmonių, sergančių II tipo diabetu, mokymo stovyklos,
7 d. trukmė 2 stovyklos po 18 asmenų – II tipo diabetas
6. Mokymo seminarai „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų
prevencija“ rajonų diabeto klubuose, bendrijose, draugijose (4 semina
rai, 1 d. trukmės, po 100 žmonių)
7. Sporto renginys – varžybos „Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“
(65 asmenys)
8. Žygis dviračiais aplink Platelių ežerą, 1 d. trukmė (40 asmenų)
Kartu vyks renginys „Pabūkime kartu“ prie Platelių ežero (organizuoja
Plungės diabeto klubas)
9. DiAthlete Global Tour (5 km bėgimas) (organizuoja Lietuvos diabeto
asociacija, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras ir Klaipėdos miesto
sergančiųjų cukriniu diabetu klubas „CD“)
10. Laikraštis „Diabetas“
11. Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, organizuojamose diabeto
klubuose, bendrijose, draugijose, mokymo stovyklose
12. Ryšiai su valdžios institucijomis
13. Lietuvos diabeto asociacijos Tarybos ir Valdybos susirinkimai
(pagal Įstatus)

Vilnius, lapkričio 14 d.
Druskininkai, liepos 15–21 d.
Druskininkai,
birželio 10–16 d., liepos 30–rugpjūčio 5 d.
Vilkaviškis, gegužės 24 d.; Kaunas,
gegužės 18 d.; Radviliškis, gegužės 29 d.;
Anykščiai, birželio 7 d.
Rokiškis, rugsėjo 2 d.
Liepos 29 d.

Klaipėda, gegužės 28 d.

Vasaris, Nr. 1.93; gegužė, Nr. 2.94;
rugpjūtis, Nr. 3.95; lapkritis, Nr. 4.96
Sausio–gruodžio mėn.
Sausio–gruodžio mėn.
Balandžio 27 d., rugsėjo 20 d., kovo 28 d.,
birželio 20 d., rugsėjo 20 d., gruodžio 14 d.

Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė
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Vasara ir
cukrinis diabetas
Išgirdus diagnozę „cukrinis diabetas“, dažną pacientą apima nerimas. Nerimas,
kuris dažnai yra susijęs ne tik su ligos eiga ir galimomis komplikacijomis, bet ir
su būsimu gydymu. Insulino terapija apipinta įvairiausiais mitais, baimėmis ir
prietarais. Galima išgirsti įvairiausių pasakojimų, kad „kol kaimynas nesileido
insulino, viskas buvo gerai, tik pradėjo leistis – amputavo kojas, apako ar
prasidėjo inkstų dializės“. Taip yra dėl to, kad dažnai insulinas pradedamas vartoti
pavėluotai, jau išsivysčius komplikacijoms. Tai yra užleisto diabeto pasekmė.

D

ažniausiai pacientai, pradėję vartoti insuliną, apsidžiau
gia – jiems mažiau reikia gerti tablečių, mažiau dirgina
mas skrandis, pagerėja savijauta, o „baubas“ insulinas, jį pa
žinus, pasirodo ne toks jau ir baisus. Paskutiniu metu sparčiai
didėja insulinų pasiūla, taigi, didėja ir galimybė pritaikyti kuo
individualesnį, kiekvienam pacientui priimtiną gydymą, pa
skirti tinkamiausią insulino leidimo schemą, atsižvelgiant į
žmogaus gyvenimo būdą, darbą, mitybos įpročius.
Kada reikia insulino? Tai labai individualu. Jeigu jūsų cuk
rus nevalgius yra < 7 mmol/l, praėjus 2 valandoms po val
gio – < 8,5 mmol/l, o 3 mėnesių cukraus vidurkis, t. y. glikuo
tas hemoglobinas (jis turėtų būti tiriamas kas 3 mėnesius) yra
< 7 procentai, vadinasi, jūsų diabetas kontroliuojamas gerai.
Jeigu jūsų cukraus kontrolės rodikliai aukštesni, reikėtų pasi
tarti su savo gydytoju.
Dažnai pacientai insulino terapiją suvokia kaip bausmę,
kad jie kažką darė neteisingai. Tačiau tai netiesa. Insulino te
rapija – natūrali ligos eiga, paprastai, net ir laikantis tinkamo
režimo ir tvarkingai bei nuosekliai geriant vaistus, praėjus
5–7 metams nuo diagnozės nustatymo, kasos beta ląstelių
funkcija išsenka, ir geram cukraus kiekiui palaikyti būtinas
insulinas.
Artėja vasara, tačiau ateinančios vasaros džiaugsmai
taip pat susiję ir su tam tikrais galimais pavojais. Vasarą ne
tik daugiau judame, dėl to gali būti dažnesnis hipoglikemi
jų pavojus, tačiau pasikeičia ir mitybos įpročiai, valgome
daugiau vaisių, bet reikia nepamiršti, kad vaisiai turi daug
angliavandenių, kurie gali turėti įtakos cukraus kiekiui krau
jyje. Taigi, gali tekti koreguoti insulino dozę, todėl apie gy
venimo būdo pasikeitimus rekomenduotina pasitarti su
gydytoju.
Svarbu atsiminti, kad insulino negalima laikyti tiesiogi
niuose saulės spinduliuose. Laikomas ir vartojamas insulinas
turi būti apsaugotas nuo pernelyg didelio karščio ir šviesos.

Nenaudojamas insulinas turi būti laikomas šaldytuve, 2–8 °C
temperatūroje, toliau nuo šaldymo elemento. Jo negalima už
šaldyti. Jau pradėtas naudoti ar nešiojamas kaip atsarga insu
linas neturi būti laikomas šaldytuve.
Atostogų metu dažnai vykstame į užsienį. Taigi, reikia
žinoti, kad insuliną galima gabenti rankiniame bagaže, ta
čiau prieš saugumo patikrą jį reikia išimti iš rankinio baga
žo ir deklaruoti atskirai. Kadangi insulinas laikomas kelionės
metu gyvybiškai svarbiu skystu medikamentu, jis neskaičiuo
jamas į rankiniame bagaže vežamus skysčius 100 ml inde
liuose. Dokumentas apie jums paskirtą gydymą insulinu pri
valomas (jei neturite pažymos, galite turėti su savimi vaistų
pasą – jo užteks). Nedėkite insulino į bagažo skyrių, ten jis
gali užšalti, be to, besikeičiantys slėgiai skrydžio metu gali jam
pakenkti.
Kitas svarbus aspektas vasaros laikotarpiu – vaikščioji
mas basomis. Sergant cukriniu diabetu dažnai būna sumažė
jęs nervinio audinio jautrumas, ypač kojų, todėl labai svar
bu vengti vaikščioti basomis, būtina dėvėti specialią, pato
gią avalynę, kuri neleistų susidaryti nuospaudoms, nutryni
mams ar pūslėms, nes tai gali privesti prie rimtesnių pėdų
sužeidimų.
Sakoma, kad draugus reikia laikyti arti, o priešus dar
arčiau. Taigi, kuo geriau mes pažinsime savo „priešą“ –
cukrinį diabetą, kuo daugiau apie jį žinosime, tuo len
gviau bus su juo gyventi, o dar geriau – jeigu savo prie
šą paversime draugu arba bent jau geru pažįstamu, žino
sime, ko galime iš jo tikėtis, numatysime galimus jo ėji
mus į priekį, tada ir vasara bei gyvenimas taps ilgesnis ir
šviesesnis.
Dr. Rūta Dubosienė
Jurbarko ligoninės
Konsultacinė poliklinika
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