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Nuo pneumokoko
skiepykitės nemokamai!
Prof. habil. dr. Antanas Norkus
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

I

š visų bakterijų pati dažniausia – pneumokoko. Jeigu pasiskie
pysite nuo jos, išvengsite daugybės kvėpavimo takų ligų: ausų
uždegimo, sinusito, bronchito, plaučių uždegimo ir kt. Pneumo
kokas yra labiausiai paplitęs plaučių uždegimo sukėlėjas. Nuo
jo galima susirgti ne tik kvėpavimo takų, bet ir kitomis ligomis.
Jei ši bakterija prasiskverbia į kraują, galima susirgti tokiomis
sunkiomis ligomis kaip sepsis (kraujo užkrėtimas) ir meningitas, kurios neretai baigiasi mirtimi. Skiepas nuo pneumokoko
yra veiksmingas, norint apsaugoti suaugusiuosius nuo plaučių
uždegimo, taip pat nuo kraujo infekcijų.

Kodėl nuo pneumokoko ypač vertėtų pasiskiepyti
cukriniu diabetu sergantiesiems?
Diabeto ligoniai plaučių uždegimu serga dvigubai dažniau,
palyginti su sveikais. Jų imuninė sistema silpnesnė, nepajėgia
kovoti su infekcijomis. Skiepai nuo pneumokoko padeda imu
ninei sistemai atpažinti šią bakteriją ir ją sunaikinti. Užtenka
pasiskiepyti vieną kartą, ir apsauga nuo pneumokoko išliks
visą gyvenimą.
Esame įpratę manyti, kad nuo plaučių uždegimo padės
pasveikti antibiotikai. Tačiau, jeigu tai pneumokokų sukeltas
plaučių uždegimas, antibiotikai gali nepadėti, nes šios bak
terijos darosi vis labiau jiems atsparios. Kartais pneumokokai
būna atsparūs net keliems skirtingiems dažniausiai vartoja
miems antibiotikams. Todėl, net ir pakeitus vieną vaistą kitu,
plaučių uždegimo gydymas gali būti neveiksmingas. Yra ir
tokių pneumokoko rūšių, kurios gali sukelti žaibinį plaučių
uždegimą, dėl kurio ligonis gali numirti greičiau, nei suveiks
antibiotikai. Ši rūšis, vadinamasis trečiasis pneumokoko sero-

Peršalimo ligų sezonas kiekvieną dieną vis labiau
įsismarkauja. Ar esame pasiruošę susitikti su virusais ir
bakterijomis? Iš visų virusų pats pavojingiausias – gripo, o
skiepas nuo gripo – pati veiksmingiausia apsauga. Tikiuosi,
kad šiemet, kaip ir kasmet, jau pasiskiepijote nuo jo.

tipas, Lietuvoje kasmet aptinkama vis dažniau. Todėl geriau
pasiskiepyti ir nesusirgti.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje skiepai nuo pneumoko
ko yra kompensuojami valstybės daugumai cukriniu diabetu
sergančių pacientų.
Jeigu sergate I tipo cukriniu diabetu, jie jums bus nemokami.
Jeigu sergate II tipo cukriniu diabetu, už skiepą taip pat nereikės mokėti, jeigu esate vyresnis nei 65 metai ir jums papil
domai nustatyta bent viena iš diabeto komplikacijų, tokia kaip
daugybinės mikrokraujagyslinės, kraujotakos ar inkstų komp
likacijos.
Jeigu sergate II tipo cukriniu diabetu, skiepai bus nemokami,
jeigu esate vyresnis nei 65 metų ir, be cukrinio diabeto, jums
diagnozuota kita lėtinė liga, tokia kaip išeminė širdies liga, šir
dies nepakankamumas ar plaučių liga.
Dėl galimybės pasiskiepyti nemokamu skiepu nuo pneu
mokoko kreipkitės į savo šeimos gydytoją. Jis įvertins Jūsų svei
katos būklę ir parinks tinkamiausią laiką skiepytis. Pasiskiepyti
galėsite toje gydymo įstaigoje, kurioje esate prisiregistravęs pas
šeimos gydytoją. Nemokamus skiepus turi visos Lietuvos pir
minės sveikatos priežiūros įstaigos.
Skiepas nuo pneumokoko yra vienas ir tas pats, priešingai
nei gripo vakcina, kuri kasmet yra vis kitokia. Šia bakterija, skir
tingai nei gripu, galite užsikrėsti bet kuriuo metų laiku, ne tik
šaltuoju. Todėl nuo jos galite skiepytis bet kada. Skatinu negaišti
ir pasiskiepyti dar šiandien, nes po virusinių infekcijų gali kilti
bakterinių komplikacijų, iš kurių dažniausia – pneumokokinė.
Kai pasiskiepysite, apsaugą įgysite po dviejų savaičių, t. y. dar
šį peršalimo ligų sezoną.

Pasaulinės diabeto dienos
renginiai Lietuvoje
Respublikinė konferencija
„Moterys ir diabetas – mūsų teisė į sveiką ateitį“
Pasaulinei diabeto ir Jungtinių Tautų dienai paminėti lapkričio 14 d. Vilniuje,
Gedimino pr. 28, vyko respublikinė konferencija Tarptautinės diabeto
federacijos pasiūlyta tema „Moterys ir diabetas – mūsų teisė į sveiką ateitį“,
kurioje dalyvavo per 300 asmenų, iš jų 115 neįgalūs suaugusieji ir 8 vaikai.

I

š viso buvo suorganizuoti 54 renginiai: konferencijos, moky
mo seminarai, susitikimai su visuomene, eisenos, radijo, TV
laidos, atlikti profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai visuome
nei, t. y. sergančiųjų diabetu šeimos nariams, slaugytojams dia
betologams ir kojų priežiūros specialistams, dirbantiesiems su
neįgaliaisiais, žmonėms, turintiems rizikos veiksnių sirgti cukri
niu diabetu – vyresniems nei 40 m. amžiaus, turintiems antsvorį,
giminėje sergančiųjų, žmonėms su padidėjusiu kraujospūdžiu,
cholesteroliu, moterims, gimdžiusioms vaikus, sunkesnius negu
4 kg, ar nėštumo metu turėjusioms padidėjusį kraujo gliukozės
kiekį, žmonėms, jaučiantiems cukrinio diabeto simptomus, ir
kitiems, pageidaujantiems išsitirti, ar neserga šia liga.
Konferencijoje „Moterys ir diabetas – mūsų teisė į sveiką
ateitį“ dalyvavo Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininkas
prof. habil. dr. A. Norkus, Valstybinės ligonių kasos Sveikatos
priežiūros paslaugų departamento Paslaugų ekspertizės ir kont
rolės skyriaus vedėja V. Momkuvienė, visuomenės sveikatos
biurų, Higienos instituto, Lietuvos medicinos bibliotekos, kitų
institucijų, žiniasklaidos atstovai, atvyko gausių delegacijų iš
23 rajonų diabeto klubų (Anykščių, Elektrėnų, Panevėžio aklų
jų, Klaipėdos aklųjų, Kretingos, Kėdainių, Radviliškio, Ignalinos,
Rokiškio, Kauno „Aronija“, „Insula“, Vilniaus „Beta“, Pakruojo,
Mažeikių, Raseinių, Kaišiadorių, Kupiškio, Šiaulių, Šilalės, Ma
rijampolės, Varėnos, Jonavos, Telšių, Vilniaus miesto ir rajono,
Trakų, Vievio, Šalčininkų rajono gyventojai, besidomintys cuk
riniu diabetu ir pageidaujantys išsitirti, ar neserga šia liga).
Pranešimą „Pacientų, sergančių cukriniu diabetu, ilgalaikė
priežiūra“ skaitė doc. dr. A. Domeikienė, Šeimos medicinos
klinikos, LSMU MA MF, LSMU ligoninės Kauno klinikų, Lietu
vos šeimos gydytojų kolegijos lektorė.
„Kokie ir kodėl reikalingi kraujo tyrimai, sergant cukriniu
diabetu?“ kalbėjo gydytoja D. Meškelevičiūtė-Babenskienė,
Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos
prezidentė, Medicininių tyrimų laboratorijos „Antėja“ direk
torė medicinai.
„Ką turėtų žinoti žmogus, siekiantis išvengti diabeto ar jau
sergantysis?“ aiškino I. Kuprevičiūtė, gydomosios mitybos spe
cialistė.
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LDA prezidentė, Tarptautinės diabeto federacijos Europos
regiono valdybos narė V. Augustinienė parengė pranešimą
„Pasaulinė diabeto diena „Moterys ir diabetas – mūsų teisė į
sveiką ateitį“.
VUL Santaros klinikų bendrosios praktikos slaugytoja V. Bi
guzienė dalijo „Slaugytojos praktinius patarimus“.
Taip pat pranešimus skaitė gyd. endokrinologė G. Naskaus
kienė iš VUL Santaros klinikų („Moterys ir diabetas“), bendro
sios praktikos gydytoja R. Žukauskienė („Natokinazės reikšmė
trombozės profilaktikoje“), akių klinikos „Lirema“ vadovė, akių
ligų gydytoja L. Socevičienė („Moteris ir sveika gyvensena“).
Per konferenciją vyko aktyvios diskusijos, buvo užduota daug
klausimų pranešėjams.
Kaip jau minėta, renginius PDD paminėti organizavo 54
LDA kolektyviniai nariai – rajonų diabeto bendrijos, draugi
jos, klubai. Platinta Lietuvos diabeto asociacijos parengta in
formacija (įvairūs bukletai, ligos kontrolės dienynai, „Diabeto“
laikraštis ir kt.).
Lietuvos diabeto asociacijos ir rajonų diabeto klubų vadovai,
medikai skleidė informaciją apie cukrinio diabeto simptomus,
galimas jo komplikacijas, būdus, kaip jų išvengti, mokymo svar
bą respublikiniuose ir rajonų laikraščiuose ir kt. spaudoje, radijo
ir televizijos laidose. Renginiai ir nemokami kraujo gliukozės
matavimai vyko visoje Lietuvoje: savivaldybėse, mokyklose,
visuomenės sveikatos biuruose, prekybos centruose.
Iš viso 2017 m. profilaktiškai kraujo gliukozė patikrinta be
veik 6 tūkst. Lietuvos gyventojų. Iš jų 19,3 proc. gliukozės ro
diklis nustatytas didesnis nei norma. 85 proc. tų žmonių yra
vyresni negu 40 m., 70 proc. turi antsvorį ar yra nutukę, 18
proc. giminėje turi diabeto ligonių. Žmonėms, kurių kraujyje
rasta per daug gliukozės, rekomenduota kreiptis į savo šeimos
gydytojus ir detaliai išsitirti sveikatą. Renginių metu kraujo gliu
kozę tikrinosi apie 800 žmonių, kurie jau žino, kad serga šia
liga. Deja, ketvirtadaliui jų gliukozė rasta didesnė už normą.
Jiems taip pat patarta konsultuotis su diabeto specialistais, ap
silankyti diabeto mokymo kabinetuose, kad būtų paaiškinta,
kaip koreguoti ligos kontrolės rezultatus.

Elektrėnai

E

lektrėnų diabeto klubo renginyje pranešimus skaitė gy
dytoja endokrinologė R. Dubosienė, slaugytoja diabe
tologė R. Žilinskienė. Taip pat vyko klausimų ir atsakymų
viktorina, nugalėtojams įteikti prizai.
Renginyje dalyvavo Elektrėnų visuomenės sveikatos
biuro specialistės J. Pašvenskaitė ir J. Ramanauskaitė, ku
rios ne tik bendravo su žmonėmis, bet ir pravedė pamoką,
kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą, atliko profilakti
nius kraujo gliukozės tyrimus.

Jonava

J

onavos diabeto klubas „Ramunė“ artėjant Pasaulinei dia
beto dienai surengė kartu ir savo veiklos 25-mečio minėji
mą. Renginyje dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės meras
E. Sabutis, Seimo nario R. Sinkevičiaus padėjėja L. Slovikie
nė, rajono tarybos narė, Sveikatos, ekologijos ir socialinių
reikalų komiteto pirmininkė B. Platkauskienė, savivaldybės
Socialinės paramos skyriaus vedėja D.Ūselienė, Jonavos li
goninės direktorės pavaduotojas V. Kačiušis ir daugybė kitų
svečių, klubo draugų.

Kaunas

L

ietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų moksli
nės draugijos (LSMU SMD) būreliai kartu su LSMU En
dokrinologijos klinika organizavo šiuos renginius: lapkričio
13 d. LSMUL Kauno klinikose mokomajame laboratori
niame korpuse surengė seminarą „Cukrinio diabeto pre
vencija ir gydymas“, lapkričio 14 d. prie Kauno muzikinio
teatro praeiviams pasakojo apie cukrinį diabetą ir matavo
gliukozės kiekį kraujyje, lapkričio 18–19 d. Kauno „Akro
polio“ vaistinėje taip pat matavo gliukozės kiekį kraujyje.
Visą lapkritį Kauno mokyklose buvo vedamos pamokėlės
moksleiviams apie šią ligą.
Lapkričio 14 d. vakare Kauno muzikinis teatras nušvito
mėlyna spalva.

Kelmė

K

elmės diabeto klubas „Diabetas ABC“ PDD minėjo
lapkričio 14 d. Kelmės kultūros centre. Renginį vedė
klubo narė S. Drazdovienė, jai padėjo klubo tarybos narė
V. Filipavičienė.
Susirinkusiuosius nuoširdžiai pasveikino Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė, Sociali
nės paramos skyriaus vedėja R. Každailienė, Kelmės aklųjų
ir silpnaregių centro vadovė J. Samušienė.
Pranešimą apie sergamumą cukriniu diabetu Kelmės
rajone ir Lietuvoje skaitė Kelmės rajono savivaldybės vi
suomenės sveikatos biuro direktorė L. Balčiūnienė. Cukri
nis diabetas plinta lyg epidemija, pasaulyje kas dešimt se
kundžių diagnozuojami du nauji diabeto atvejai. Pranešėja
palygino Lietuvos ir Kelmės rajono gyventojų sergamumo
šia liga rodiklius.

Brangūs skaitytojai!
Naujieji metai jau tapo vakarykšte diena. Apie šią dieną
rytoj kalbėsime: Fuit heri*. Apie gyvenimą, kuris savo tiesiojoje sujungė vakarykštę dieną su praeitimi, taip pat sakome:
Fuit heri. Kai mūsų, valstybės, visuomenės gyvenime atsiranda
sąstingis, nieko nauja ir svarbaus neįvyksta, atsiranda nuobodulys, kuris praeitį, dabartį ir ateitį suplaka į vienį ir jau nebegali atskirti, kas yra gerai, o kas blogai. Per daug ilgai užsitęsę
politiniai samprotavimai be tinkamos išeities, nors ir girdisi
labai protingų žmonių balsai, kurių mažai kas paiso, sėja ilgą
susitaikymą ir paklusnumą. Istorijos kreivė kyla aukštyn, leidžiasi žemyn, vėl kyla. Matyt, žmonėms neduotas mąstymo,
tvarkos, dorovės ir moralės stabilumas. Kas belieka? Gesinti
vidinę šviesą kaip žvakes bažnyčioje po mišių?
Gyvenimas – kaip suartas laukas rudenį. Pavasarį į jį sukris nauji grūdai ir išleis gležnus želmenis. Tuose želmenyse
visa viltis, kad mūsų pastangos ir darbai buvo labai reikalingi, o ne beprasmiai.
Svarbu neužtrenkti durų savyje, neatsiriboti nuo mums visiems reikalingų darbų, nors asmeniškai jie gali atrodyti nereikalingi. Lietuvos diabeto asociacijos nariai ir bendražygiai tą
patyrė ne kartą ir gerai žino: gyvenimas – tai judėjimas pirmyn,
judėjimas link šviesos. Tie, kurie dirba, atkakliai siekia gražių
tikslų, niekada nesako: Fuit heri. Jie sako: Et nunc est.**
Kas mūsų laukia, ko turime siekti šiemet? Mokyti žmones, šviesti visuomenę, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, siekti, kad kiekvienam žmogui būtų sudaryta reali galimybė laiku diagnozuoti ligą, gauti kokybišką, saugų ir
efektyvų, individualiai geriausiai tinkamą gydymą bei sveikatos priežiūrą.
Štai ir atsirado esamasis ir būsimasis laikas, ši diena ir ateitis, apie kurias nesakysime: fuit heri.
Su geriausiais linkėjimais,

*Iš lot. Tai buvo vakar.
**Iš lot. Tai yra dabar.

Vida Augustinienė
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Savo mintimis pasidalijo klubo tarybos narys D. Januška.
G. Urbonavičienė, Gamtos akademijos narė, pristatė „moliūgų
skonio improvizaciją“. Diabeto dienos minėjime koncertavo
Kelmės diabeto klubo kolektyvas „Viltis“ ir pagyvenusių žmo
nių bendrijos „Bočiai“ ansamblis „Atgaiva“.

Marijampolė

M

arijampolės klubas „Diabetikas ABC“, vadovaujamas
G. Naidzinavičienės, Pasaulinei diabeto dienai paminėti
organizavo renginį „Čia mūsų namai“.
Renginį vedusi klubo narė E. Jonuškienė kvietė pagalvoti,
kas yra kiekvienam iš mūsų namai, ir klubo veiklą įvardijo, kaip
„Mažąjį rojų“, kuriame kiekvienas narys randa atjautą, pagal
bą ir šilumą. Šį kartą jų „rojus“ kvepėjo džiovintomis vaista
žolėmis, kurių darbščios klubo tarybos moterys pririnko ne tik
svečiams dovanoti, bet ir kolegoms apdalyti. Nors renginyje
buvo linksmos užduotys ir klegesys, neapsieita be liūdnesnių
akimirkų. Tylos minute pagerbtas net šešių šiemet mirusių klu
bo narių atminimas.
Pristatydama pastarojo laikotarpio darbus klubo pirminin
kė G. Naidzinavičienė minėjo, kad vykdytos cukraus kiekio
kraujyje matavimo marijampoliečiams akcijos metu nemoka
mai patikrinti 425 žmonės. „Anksčiau patikrindavome dau
giau marijampoliečių – net 500, bet džiugu tai, kad padidė
jusio cukraus kiekio atvejų radome šiemet mažiau – tik tris, o
ankstesniais metais buvo devyniolika“, – pasakojo klubo pirmininkė.
Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas R. Ma
kauskas, sveikindamas susirinkusius klubo narius merės
I. Lunskienės ir savo vardu, prisiminė klubo įkūrimo ištakas,
pirmąjį klubo pirmininką Č. Paleckį, kurio nėra tarp gyvųjų
jau 20 metų. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų
departamento direktorė D. Pankauskienė patikino, kad nevy

Renginio Marijampolėje svečiai

riausybinių organizacijų veikla yra labai svarbi ir reikalinga, o
klubas „Diabetikas ABC“ yra vienas aktyviausių savivaldybės
NVO šeimoje. Apie tai, kokią profesionalią pagalbą ir žinias
nariai gauna klube, kalbėjo Marijampolės savivaldybės visuo
menės sveikatos biuro direktorė L. Laukaitienė. Susirinkusius
sveikino Savivaldybės tarybos Socialinės ir sveikatos apsau
gos komiteto narys A. Kirkliauskas, Marijampolės socialinės
pagalbos centro direktorė V. Ratkevičienė, buvęs Seimo narys
A. Mitrulevičius.
Šventinis susiėjimas tęsėsi su muzika – svečiai ir dalyviai
klausėsi Arūno ir Irinos Šerpyčių akordeono dueto, o vėliau visi
vaišinosi klubo moterų parengtomis sveikomis vaišėmis.
Lapkričio 24 d. klubo moteris vėl sukvietė paskaita „Mote
ris ir cukrinis diabetas“.

Mažeikiai

M

ažeikių rajono neįgaliųjų centre vyko konferencija, skirta
Pasaulinei diabeto dienai paminėti. Ją organizavo Ma
žeikių rajono diabeto klubas „Žemaičių spėka“. Konferencijo
je dalyvavusi Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduoto
ja I. Macijauskienė džiaugėsi, kad diabeto klubo veikla – tai
galimybė susiburti žmonėms, pasidalyti patirtimi, kuo daugiau
sužinoti apie klastingą ligą ir prireikus padėti vieni kitiems. Vi
cemerė atkreipė dėmesį, kad ši liga diagnozuojama vis jaunes
niems žmonėms ir kad jos eiga, komplikacijos labai priklauso
nuo gyvenimo būdo ir aplinkos, todėl susirinkusiuosius kvietė
būti geranoriškesnius, kasdien dovanoti meilę ir šypsenas.
Renginyje pristatyta diabeto klubo veikla, kalbėta, kaip iš
sirinkti sveikus produktus ir pateikta informacija apie diabeti
nę neuropatiją. Diabeto klubo „Žemaičių spėka“ pirmininkė
V. Paulauskienė priminė šio klubo istoriją.
Džiugią atmosferą kūrė VšĮ Mažeikių bendruomenės cent
ro kolektyvai – kapela „Nu, lekam“, ansamblis „Skambesys“ ir
šokių kolektyvas „Nenuorama“.
Renginys Marijampolėje
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Klaipėda

M

elnragės paplūdimyje vyko akcija „Vienybės mėlyna gija“,
rengiama Klaipėdos miesto vaikų, sergančių cukriniu dia
betu, klubo „Smalsučiai“, Alytaus miesto ir rajono diabeto klu
bo „Viltis“ ir Šilutės diabeto klubo „Margainis“. Akcijos metu
suformuotas mėlynas ratas. „Diabeto dienos simbolis yra mė
lynas ratas, reiškiantis vienybę kovoje su diabetu. Mėlyna spal
va taip pat atspindi dangų ir jūrą, todėl neatsitiktinai šiai dienai
paminėti pasirinktas Klaipėdos Melnragės paplūdimys“, – sakė
akcijos organizatoriai.
Po akcijos Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos moks
lų fakultete vyko seminaras „Cukrinis diabetas – liga, kurią ga
lima kontroliuoti“. Čia pranešimus skaitė LSMUL Kauno klini
kų Endokrinologijos klinikos slaugytoja A. Krivolap. Jos pra
nešimo tema – „Ar galima išvengti hiperglikemijos keičiant
gyvenimo būdą?“ Klaipėdos universitetinės ligoninės Endo
krinologijos skyriaus gydytojas endokrinologas A. Pangonis
bandė atsakyti į klausimą, „Ką gali per didelis gliukozės kiekis
kraujyje?“
Pranešimą „Hiperglikemijos įtaka diabetinės polineuropati
jos vystymuisi“ skaitė E. Brūzdienė („Wörwag Pharma“). Klai
pėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto lektorė
A. Rudžianskienė aptarė sergančiųjų cukriniu diabetu burnos
priežiūrą. To paties fakulteto lektorė L. Dvarionaitė kalbėjo
apie burnos higienos priemones, skirtas cukriniu diabetu ser
gantiems žmonėms. Gydytoja oftalmologė V. Gerbauskienė iš
VšĮ Jūrininkų ligoninės kalbėjo tema „Akių pažeidimai sergant
cukriniu diabetu“.
Prieš seminarą visi norintys galėjo pasimatuoti cukraus kie
kį kraujyje.
Vakare klubas „Smalsučiai“ pakvietė klaipėdiečius į S. Šim
kaus konservatoriją. Čia cukriniu diabetu sergantys vaikai ir jų
draugai dovanojo koncertą.
Pasaulinei diabeto dienai skirtą renginį organizavo ir Klai
pėdos visuomenės sveikatos biuras. Jis surengė seminarą apie
diabetą ir psichologinius šios ligos aspektus. Ši tema aktuali ne
tik sergantiems cukriniu diabetu žmonėms ar jų artimiesiems,
bet ir kitų ligų paliestiems asmenims.
Klaipėdoje vyko ir dviejų dienų mokslinė-praktinė kon
ferencija „Cukrinis diabetas: autonominė neuropatija“, kurią
surengė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Endokrino
logijos institutas, Endokrinologijos klinika ir Lietuvos endokri
nologų draugija.
R. Verkauskienė (LSMU Endokrinologijos klinika ir Endokri
nologijos institutas) ir prof. A. Norkus (LSMU Endokrinologijos
institutas) aptarė diabetinės neuropatijos aktualijas. J. Pečeliū
nienė (VU Medicinos fakultetas) skaitė pranešimą „Diabetinė
neuropatija: tarpdisciplininis požiūris“. S. Auškalnis (LSMU KK
Urologijos klinika) kalbėjo apie erektilinės disfunkcijos medika
mentinį gydymą. Su naujais teisės aktais, reglamentuojančiais
endokrininę tarnybą Lietuvoje, supažindino Sveikatos apsau
gos ministerijos atstovas.

Pirmą konferencijos dieną taip pat kalbėta apie vaikų, pa
auglių ir jaunų suaugusiųjų I tipo cukrinio diabeto kontrolės ir
komplikacijų tyrimą Lietuvoje, apie diabetinės polineuropati
jos medikamentinį gydymą, diabetinės osteoneuroartropatijos
diagnostiką, gydymo taktiką ir rekomendacijas, diabetinės nef
ropatijos rizikos veiksnius ir diagnostiką, taip pat angliavandenių
ir riebalų apykaitos sutrikimą moterims, sirgusioms gestaciniu
diabetu. Be viso to, aptarti diabetinės kardiovaskulinės auto
nominės neuropatijos diagnostikos ypatumai, apžvelgti naujų
skausminės diabetinės neuropatijos tyrimų rezultatai, akies ju
dinamojo nervo išeminės neuropatijos klinika ir diagnostika.
Atskirai aptarti Lietuvos endokrinologų draugijos organiza
ciniai klausimai. LDA prezidentė V. Augustinienė aptarė Lietu
vos diabeto asociacijos aktualijas.
Antrą konferencijos dieną skaityti farmacijos kompanijų rem
ti pranešimai apie širdies ir kraujagyslių ligas, insulino terapijos
režimo parinkimą, siekiant geresnės glikemijos, taip pat hipogli
kemiją ir jos klinikines pasekmes. Daug dėmesio skirta SGLT-2
inhibitoriams, šiandieninėms technologijoms, kurios įgalina
diabeto kontrolę. Svarstyta, kodėl reikia skiepyti nuo pneumo
kokinės infekcijos cukriniu diabetu sergančiuosius.

Pasvalys

P

asvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu draugija
„Sveikata“(vadovė V. Vegienė) PDD skirtą renginį „Diabe
tas – dabartis ir ateitis“ organizavo Pasvalio krašto muziejuje.
Tą pačią dieną draugija minėjo savo veiklos 25-metį. Rengi
nyje dalyvavo ir skaitė pranešimus LR Seimo narys A. Matulas
(„Naujas požiūris į sveikatos priežiūrą“), Pasvalio ligoninės vyr.
gydytojas R. Rastauskas („Tinkamos sveikatos priežiūros lūkes
čiai“), PSPC vyr. gydytojas V. Povilionis („Diabeto priežiūros
pokyčiai Pasvalio rajone“), Savivaldybės Socialinės paramos
ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė, savivaldybės gydytoja
D. Vasiliūnienė („Šiandieninės nevyriausybinių organizacijų
aktualijos Pasvalio rajone, savivaldybės ir nevyriausybinių or
ganizacijų partnerystė“).
Konferencijos dalyvius sveikino LDA vadovė V. Augustinie
nė, Pasvalio rajono savivaldybės meras G. Gegužinskas, vice
meras P. Balčiūnas, Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos kle
bonas dekanas H. Kalpokas. Renginyje dalyvavo Panevėžio,
Radviliškio, Rokiškio, Kelmės, Joniškio, Mažeikių, Plungės, Tel
šių, Anykščių diabeto organizacijų vadovai ir kiti atstovai, Pas
valio rajono nevyriausybinių organizacijų „Bočiai“, neįgaliųjų
draugijos, „Teisė kvėpuoti“, „Šviesa“, katalikių moterų sąjun
gos Pasvalio skyriaus, aklųjų ir silpnaregių sąjungos, Pasvalio
dienos centro, „Užjausk draugą“ ir kitų organizacijų, rėmėjų
atstovai. Koncertavo Diliauskų moterų ansamblis, vadovauja
mas G. Gumbelevičiaus. Po konferencijos visi susirinkusieji
apžiūrėjo Pasvalio miestą.
Renginio metu buvo galima įsigyti įvairios literatūros dia
beto klausimais.
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Mokslinė-praktinė
konferencija Pasvalyje
2017 m. lapkričio 18 d. Pasvalyje vyko mokslinė-praktinė konferencija
„Diabetas – dabartis ir ateitis“, skirta Pasaulinei diabeto dienai ir
Pasvalio rajono sergančių cukriniu diabetu draugijos „Sveikata“ 25mečiui paminėti. Jos tikslas – aptarti ir įsigilinti į diabetu sergančių
žmonių problemas bei problemų sprendimo galimybes.

LR

Seimo narys A. Matulas per konferenciją gana plačiai
kalbėjo tema „Naujas požiūris į sveikatos priežiūrą“.
Jis paaiškino naujus Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus
įstatymus, vaistų įsigijimo vaistinėse apribojimus ir pakeitimus,
vaistų kainodaros pokyčius.
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė ap
tarė Tarptautinės diabeto federacijos ir Lietuvos diabeto asocia
cijos veiklos naujienas. Ji pabrėžė, kad kasmet diabetu sergan
čių žmonių skaičius didėja ne skaičiais, o kartais.
Apie diabeto priežiūros pokyčius Pasvalio rajone kalbėjo
V. Povilionis, Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros
centro vyr. gydytojas. Tinkamos sveikatos priežiūros lūkesčius

Konferencijos dalyviai
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ir ateities planus atskleidė Pasvalio ligoninės vyr. gydytojas
R. Rastauskas.
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialis
tė, savivaldybės gydytoja D. Vasiliūnienė kalbėjo apie ne
vyriausybinių organizacijų aktualijas Pasvalio rajone, savi
valdybės ir rajono nevyriausybinių organizacijų partnerystės
ryšius.
Per konferenciją paminėtas ir Pasvalio rajono sergančių
cukriniu diabetu draugijos „Sveikata“ gyvavimo 25-metis. Vi
sus šiuos metus jai vadovauja V. Vegienė. Pirmininkė papasa
kojo apie savo ilgametį darbą, kokių rezultatų pavyko pasiekti,

Laikraštis

su kokiais sunkumais susiduria, kaip sekasi bendradarbiauti
su valdžios institucijomis, kas neramina sergančius žmones,
kaip ir kas remia draugijos veiklą, taip pat pasidžiaugė akty
viais nariais, kuriuos apdovanojo padėkos raštais.
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos diabeto asociacijos,
Panevėžio, Pakruojo, Radviliškio, Rokiškio, Kelmės, Joniškio,
Jonavos, Mažeikių, Plungės, Telšių, Anykščių draugijų, klu
bų, rajono nevyriausybinių organizacijų „Bočiai“, Neįgaliųjų
draugijos, Pasvalio astmininkų klubo „Teisė kvėpuoti“, Lie
tuvos katalikių moterų sąjungos Pasvalio skyriaus draugijos,
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio dienos cent
ro, Pasvalio krašto klubo „Užjausk draugą“, Pasvalio rajono
savivaldybės ir kt. įstaigų atstovai, svečiai, rėmėjai.
Svečiai turėjo galimybę ne tik paklausyti pranešimų, pa
bendrauti su Pasvalio rajono savivaldybės atstovais, Seimo
nariu, LDA prezidente, bet ir susipažinti su Pasvalio mu
ziejumi, pasiklausyti Pasvalio Diliauskų moterų vokalinio
ansamblio dainų.

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“
laikraščio 2018 metų trims ketvirčiams!
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
2018 metų trims ketvirčiams – 2,25 Eur, priimama iki
balandžio 28 d.
lietuvos diabeto asociacija

Parengta pagal atsiųstą inf.

18

Renginio rėmėjai

18

Konferencijos svečiai
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Tarptautiniai renginiai

Tarptautinės diabeto
federacijos kongresas Abu Dabyje
2017 m. gruodžio 4–8 d. Jungtinių Arabų
Emyratų sostinėje Abu Dabyje jau ketvirtą
kartą vyko Tarptautinės diabeto federacijos
(TDF) 2017 metų kongresas. Jame kaip atskira
grupė dalyvavo jaunimas nuo 18 iki 29 metų.
Kongresą surengti šioje šalyje nusprendė
Jaunųjų diabeto lyderių (JDL) išankstinis
komitetas, kurio nariai buvo susitikę vasario
23–24 d. Briuselyje (Belgija). Į kongresą buvo
pakviesta 80 jaunųjų lyderių iš viso pasaulio,
iš kurių atvyko 63. Bendras kongreso svečių ir
dalyvių skaičius buvo tūkstantinis.
Iš kairės trečia – R. Lukšytė

D

idžioji dalis jaunųjų konferencijos dalyvių tokiame rengi
nyje dalyvavo pirmą kartą. Dėl to visi buvo lygiaverčiai ir
„Novotel“ bei „Ibis“ viešbučių kambariuose buvo apgyvendinti
po du su atsitiktinai parinktu dalyviu iš skirtingų pasaulio žemy
nų. Toks apgyvendinimo būdas leido greičiau susipažinti ir su
sibendrauti su žmonėms iš skirtingų regionų. Siekiant to paties
tikslo, pirmosios konferencijos darbo dienos išvakarėse buvo
surengta bendra vakarienė, per kurią jaunimas dalijosi kelionės
įspūdžiais, bandė įsiminti vieni kitų vardus, pasipasakoti, iš kur
atvyko, pasikalbėti, kaip sekasi gyventi ir „susidraugauti“ su dia
betu. Baigiantis vakarienei prie mūsų prisijungė dalyvių grupė
iš Europos, kurie dalyvavo savo prisistatymo repeticijoje.
Visomis kongreso dienomis vyko intensyvūs mokymai apie
diabeto gydymą, apie prieinamumą ir galimybę naudotis nau
jausiomis priemonėmis, palengvinančiomis šios ligos gydymą
ir komplikacijų mažinimą, apie pačią Tarptautinę diabeto fe
deraciją, jos veiklą, JDL vykdomą programą. Visus šiuos mo
kymus vedė TDF nariai iš įvairių šalių, gydytojai, atstovai iš
tokių kompanijų kaip „Lilly“, „Medtronic“ ir kt. Viso kongreso
metu pagrindinėmis temomis išliko mityba, fizinis aktyvumas,
siekimas lyderystės, naujausių gydymo metodų prieinamumas.
Taip pat mokymų metu pasisakė ir keletas jaunųjų lyderių, apie
jų vykdomą veiklą. Dalis iš jų organizuoja stovyklas sergantie
siems, aktyvius užsiėmimus: žygius, plaukimą baidarėmis, kiti
kuria straipsnius tinklaraščiuose, atskiras paskyras apie diabetą
„Instagram“ paskyroje, rengia mokymus darželiuose, mokyk
lose, darbovietėse. Toks pasidalijimas savo patirtimi padeda
labiau motyvuoti ir kitus atstovus imtis iniciatyvos, siekiant su
burti žmones, sergančius šia liga.
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Pabendravusi su atstovais iš įvairių šalių bei išklausiusi jų
pasisakymus, susidariau nuomonę, kad tiek Europoje, tiek ir
visame pasaulyje vis dar labai opia problema išlieka diabeto
gydymas ir aprūpinimas reikalingomis priemonėmis. Vis dėlto
Lietuva, mano nuomone, užima vidutinę poziciją. Tai yra Lie
tuvos diabeto asociacijos ir jos prezidentės V. Augustinienės di
džiulio darbo ir pasiaukojimo rezultatas. Nors dabar yra XXI a.,
kai labai sparčiai plėtojamos naujosios technologijos, kurios
turėtų padėti sumažinti sergančiųjų cukriniu diabetu skaičių,
vis dėlto ši liga išlieka tarp vienų sparčiausiai plintančių. Taigi
gauti geresnių, naujesnių priemonių, padėsiančių reguliuoti šią
ligą, yra visų mūsų sergančiųjų siekiamybė.
Viso kongreso metu turėjome ir aktyvios veiklos. Kiekvie
nas iš mūsų turėjo užduotį – nusifilmuoti. Apie šią užduotį
buvome informuoti iš anksto, dar prieš kongresą, todėl turėjo
me laiko pasiruošti. Kiekvienas dalyvis buvo gavęs klausimų,
į kuriuos turėjo atsakyti ir paruošti 90 sekundžių scenarijų. Iš
visų nufilmuotų pasisakymų bus sukurtas vaizdo įrašas apie
skirtingose valstybėse esamas diabeto problemas, vykdomas
programas. Taip pat buvo surengtas 5 kilometrų bėgimas. Šia
me bėgime dalyvavo gausybė jaunuolių, kurie parodė, jog
sergantis cukriniu diabetu žmogus iš tikrųjų gali viską. Pasida
lysiu viena citata, kurią perskaičiau ant vienos iš dalyvių marš
kinėlių: „Taip, aš sergu diabetu. Taip, aš galiu nubėgti 10 kilometrų.“
Likus dienai iki išvykimo, vyko naujų tam tikro regiono ats
tovų rinkimai. Į Europos atstovo vietą kandidatavo du jaunieji
lyderiai: serbas ir lenkė. Suskaičiavus rezultatus, nauju Europos
lyderiu išrinktas Urošas Bogdanovičius iš Serbijos.

Kiekvienos dienos mokymų pabaigoje mūsų laukė laisvas
laikas ir vakarienė vis skirtingoje vietoje. Tai buvo puikus laikas
dar geriau susipažinti su kitais dalyviais, pasilinksminti, apsi
keisti nuomonėmis tiek apie ligą, tiek apie jaunimo gyvenimą
ir problemas įvairiose pasaulio šalyse. Taip pat turėjome progą
pamatyti nuostabius naktinio Abu Dabio vaizdus, apsilankyti
marmuru ir auksu spindinčioje Didžiojoje šventykloje, užsukti
į vietines mažas parduotuvėles.
Galimybė vykti į Abu Dabyje organizuotą kongresą, įgyta
patirtis – neįkainojamas dalykas. Tai ne tik naujos žinios apie
diabeto gydymą, susipažinimas su naujausiais mokslo pasieki
mais, bet ir būrys to paties likimo draugų visame pasaulyje. Tik
bendromis visų ir kiekvieno iš mūsų pastangomis mes galime
atkreipti valstybių vadovų ir atsakingų už piliečių sveikatos ap
saugą asmenų dėmesį dėl šios klastingos ligos gydymo ir pre
vencijai reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų didinimo, savo
valstybių piliečių švietimo. Dar norisi visiems pasakyti, kad mes
esame tokie patys, kaip ir sveikieji: „Aš esu asmuo. Aš nesu dia
betikas. Aš turiu diabetą. Aš esu asmuo su diabetu.“
Už išskirtinę galimybę dalyvauti TDF kongrese nuoširdžiai
dėkoju Lietuvos diabeto asociacijos prezidentei V. Augusti
nienei ir Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“ pirmininkei
G. Naidzinavičienei.

Roberta Lukšytė
Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“ narė

Jaunieji diabeto lyderiai Abu Dabyje
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Lietuvos diabeto
asociacijos kronika
• 2017 m. lapkričio 13 d. Lietuvos pacientų organizacijų atsto
vų tarybos (LPOAT) pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos
(LDA) prezidentė V. Augustinienė atsakė į „Info TV“ žurnalis
tų klausimus dėl Sveikatos apsaugos ministerijos priimamų
sprendimų vaistinių preparatų kainų mažinimo klausimais
bei vaistų prieinamumo pacientams ribojimo.
• Lapkričio 13 d. V. Augustinienė dalyvavo „Lietuvos ryto“
TV laidos „Nuoga tiesa“ diskusijoje dėl medicinos darbuo
tojų keliamų reikalavimų sveikatos sistemos tobulinimo
klausimais.
• Lapkričio 14 d. Vilniuje, KB Lietuvos kooperatyvų sąjun
gos konferencijų salėje vyko LDA organizuota respubliki
nė konferencija „Moterys ir diabetas – mūsų teisė į sveiką
ateitį“, skirta Pasaulinei diabeto ir Jungtinių Tautų dienai
pažymėti.
• Lapkričio 15 d. Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ (pir
mininkė A. Dobilienė) organizuotame Pasaulinės diabeto
dienos (PDD) minėjime apie aktualius cukrinio diabeto
klausimus kalbėjo LDA prezidentė V. Augustinienė, paskai
tas skaitė gydytojai, dalyvavo savivaldybės, gydymo įstaigų
vadovai, įvairių nevyriausybinių organizacijų, žiniasklai
dos atstovai.
• Lapkričio 16 d. LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ pokalby
je apie šeimos gydytojų ir pacientų šiandienines aktualijas
kalbėjo šeimos gydytoja J. Dūdienė ir LPOAT pirmininkė
V. Augustinienė.
• Lapkričio 16 d. V. Augustinienė atsakė į „Lietuvos ryto“ TV
žurnalistų klausimus apie Sveikatos apsaugos ministerijos
planus keisti iš PSDF biudžeto kompensuojamųjų vaistų
receptų rašymo ir išdavimo vaistinėse tvarką. Kaip tai atsi
lieps pacientams? Ta pačia tema V. Augustinienė kartu su
sveikatos apsaugos ministru A. Veryga ir Lietuvos vaistinių
asociacijos valdybos pirmininke K. Nemaniūte-Gage kal
bėjosi LRT laidoje „Dėmesio centre“.
• Lapkričio 17–18 d. Klaipėdoje vyko gydytojų endokri
nologų mokslinė-praktinė konferencija „Cukrinis diabe
tas: autonominė polineuropatija“, kurioje LDA prezidentė
V. Augustinienė skaitė pranešimą „Lietuvos diabeto asocia
cijos aktualijos“.
• Lapkričio 18 d. LDA vadovė V. Augustinienė dalyvavo Pasva
lio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu draugijos „Sveikata“
(pirmininkė V. Vegienė) PDD minėjimo renginyje. Tą pačią
dieną buvo minimas draugijos 25-erių metų veiklos jubilie
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jus. Ji pasveikino diabetu sergančiuosius, jų šeimų narius,
medikus ir rėmėjus, dalijosi aktualia informacija.
• Lapkričio 22 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame
ES struktūrinių fondų priežiūros komiteto posėdyje stebėtojo
teisėmis dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
• Lapkričio 22 d. V. Augustinienė dalyvavo LR Seimo Sveika
tos reikalų komiteto susirinkime, kuriame svarstytas Odon
tologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstaty
mo projektas Nr. XIIP-3955(2); Odontologų rūmų įstaty
mo Nr. IX-1929 3, 4, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektas Nr. XIIIP-1049; Sveikatos priežiūros įstaigų įsta
tymo Nr. I-1367 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Nr. XIIIP-1050; Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakei
timo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1051.
• Lapkričio 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko LR
Vyriausybės nutarimo Nr. 994 projekto aptarimas. Diskusi
jose dalyvavusi LPOAT pirmininkė V. Augustinienė išsakė
nerimą dėl nutarime planuojamų pacientams nepalankių
sprendimų vaistų kompensavimo klausimais keitimų.
• Gruodžio 2–8 d. Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyra
tuose, vyko Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) renginiai:
TDF Europos regiono kasmetinis tarybos susirinkimas (gruo
džio 3 d.), kuriame V. Augustinienė išrinkta šios organiza
cijos valdybos nare 2017–2019 m. kadencijai; TDF 24-oji
Generalinė Asamblėja (gruodžio 4 d.); Pasaulio diabeto
kongresas (gruodžio 4–8 d.); TDF Jaunųjų lyderių moky
mo programa (gruodžio 5–8 d.), kurioje dalyvavo R. Lukšy
tė. Lietuvos diabeto asociacijai TDF renginiuose atstovavo
LDA prezidentė V. Augustinienė ir valdybos narė, Plungės
diabeto klubo pirmininkė A. Danylienė bei Marijampolės
klubo „Diabetikas ABC“ narė R. Lukšytė.
• Gruodžio 14 d. Vilniuje vyko finansų ministro 2017 m. ge
gužės 30 d. įsakymu Nr. 1K-205 sudaryto „2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ste
bėsenos komiteto“ posėdžiai, kuriuose dalyvavo šio komi
teto narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.
• Gruodžio 19 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė atsakė
į leidinio „Lietuvos sveikata“ žurnalistų klausimus apie pa
cientų lūkesčius 2018 m.
• Gruodžio 20 d. V. Augustinienė dalyvavo LR Seimo Svei
katos reikalų komiteto posėdyje, kur buvo svarstomas Svei
katos sistemos įstatymo Nr. I-552 11 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas.

• 2018 m. sausio 11 d. V. Augustinienė atsakė į LRT laidos
„Panorama“ žurnalistų klausimus dėl Sveikatos apsaugos
ministerijos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo
Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medi
cinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vais
tinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus
(pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (me
dicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagal
bos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
projekto. LPOAT šiam projektui nepritaria. Šiuo klausimu
reportažas rodytas sausio 14 d. „Panoramos“ laidoje.
• Sausio 15 d. V. Augustinienė atsakė į leidinio „Sekundė“,
o E. Kvedaraitė į LRT radijo žurnalistų klausimus, kokia pa
cientų pozicija dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymo
keitimo projekto dėl kompensuojamųjų vaistų išrašymo ir
išdavimo vaistinėse tvarkos.
• Sausio 17 d. V. Augustinienė išsakė nuomonę „Žinių radi
juje“ dėl Sveikatos apsaugos ministerijos plano taikyti prie
vartos metodus gydytojams išrašyti, o vaistinėms išduoti
pacientams tik pigiausius vaistus. LPOAT kategoriškai su
tuo nesutinka.
• Sausio 18 d. V. Augustinienė dalyvavo „Darbo grupės Lie
tuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr.
1-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 152,
153 straipsniais įstatymo įgyvendinamiesiems teisės aktams
parengti“ posėdyje ir išsakė pacientų nuomonę.

VIII Pasaulio diabeto kongresas: diskusijos prie apvalaus stalo

• Sausio 18 d. LDA prezidentė V. Augustinienė kartu su svei
katos apsaugos ministru A. Veryga ir asociacijos „Lietuvos
maisto pramonė“ direktore I. Pilipiene dalyvavo LRT laidos
„Dėmesio centre“ diskusijoje apie Sveikatos apsaugos mi
nisterijos ir atsakingų maisto produktų gamintojų pasirašy
tą bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojama ge
rinti maisto produktų sudėtį – mažinti cukraus, druskos ir
riebalų kiekį juose, siekiant užtikrinti geresnę ir sveikesnę
jų sudėtį.
• Sausio 22 d. LRT buvo prisatatytas atliktas tyrimas dėl recep
tinių vaistų PVM sumažinimo nuo 21 proc. iki 5 proc. įtakos
vaistų kainoms. Diskusijoje dalyvavo V. Augustinienė.
• Sausio 24 d. V. Augustinienė atsakė į „INFO TV“ žurnalis
tų klausimus dėl vaistų rašymo ir vaistų išdavimo tvarkos
vaistinėse problemų žmonėms, kurie neišgali vaistų įsigyti
iš karto dėl lėšų stokos.
• Vasario 1–4 d. Kalkuto
je (Indija) vyko VIII Pasaulio
diabeto kongresas „Diabete
sIndia 2018“. LDA preziden
tė V. Augustinienė savo pra
nešime „Kaip diabeto organi
zacija gali įtakoti Vyriausybės
sprendimus geresnei diabetu
sergančių žmonių priežiūrai“
(How Diabetes Organization
can influence Government
decisions for better care for
People with Diabetes) dalijosi
organizacijos veiklos patirtimi
ir pasiekimais Lietuvoje dėl
sergančiųjų diabetu.

Vasario 1–4 d. LDA prezidentė V. Augustinienė dalyvavo VIII Pasaulio diabeto kongrese
„DiabetesIndia 2018“ Kalkutoje (Indija)

Nukelta į 13 p.
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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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Žinios iš klubų

Susitinkame kasmet
Rugpjūčio 5 dieną įvyko kasmetinis respublikinis diabeto klubų „Pabūkim kartu“
susitikimas, kurį šiais metais organizavo Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubas.
Susitikimas vyko Plateliuose – viename gražiausių ir garsiausią praeitį turinčiame
Platelių miestelyje, tiksliau – šalia Platelių ežero esančioje Šeirės stovyklavietėje.

P

rieš 14 metų kaip tik prie šio ežero įvyko pirmasis renginys.
Tada susitiko Jonavos, Tauragės ir Plungės diabeto klubai,
skambėjo tokie žodžiai: „To Platelių miškas dar nėra matęs!“
Tuos, kurie tąkart dalyvavo, užplūdo sentimentai. Jie prisiminė
laiką, praleistą kartu, žaidimus ir gardųjį kugelį. Atrodė tarsi tai
būtų įvykę vakar. Šiais metais susitiko net 13 diabeto klubų iš
Naujosios Akmenės, Jonavos, Kelmės, Mažeikių, Panevėžio,
Pasvalio, Plungės, Šiaulių, Tauragės, Telšių. Pasidžiaugta naujai
prisijungusiais klubais iš Kretingos, Šakių ir Vilniaus. Susitikime
dalyvavo 320 žmonių.
Dangus nelepino saulės spinduliais, dalyvius gaivino lietaus
lašai, tačiau visi buvo nusiteikę sportiškai ir aktyviai praleisti die
ną: dalyvavo sveikatingumo mankštoje, mokėsi suteikti pirmąją
medicinos pagalbą, vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis, ėjo
į žygį Šeirės gamtos taku (4 km), dalyvavo linksmosiose estafe
tėse, šokio pamokoje, plaukė katamaranu, o dalis dalyvių vyko
į dviračių žygį aplink Platelių ežerą.
Burtai lėmė, kad kitais metais susitikimą organizuos Kretin
gos klubas. Nekantriai visi laukia kitos vasaros ir kito susitikimo.
Kaip minėjo Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubo pir
mininkė A. Danylienė: „Širdžių vienybė, komandinis darbas ir
pakili nuotaika sukūrė tikrą šventę“, kurią išties verta kartoti.
Renginį savo atvykimu pagerbė LR Seimo narys J. Varkalys,
Plungės rajono savivaldybės meras, o kartu ir renginio globėjas
A. Klišonis, LDA prezidentė V. Augustinienė, Plungės rajono
savivaldybės administracijos direktorius A. Krauleidis, Plun

gės rajono savivaldybės gydytoja O. Gerulskienė, Bendruo
menės sveikatos tarybos komisijos pirmininkė S. Simonavičie
nė, Plungės rajono savivaldybės Apskaitos skyriaus buhalterė
Z. Kovalionok, UAB „Abovita“ pardavimų vadovė L. Kaula
kienė, LDA valdybos narė darbui su jaunimu ir dviračių žygio
organizatorė J. Neverdauskaitė, verslininkas S. Piepalius. Pasi
sakymų metu jie negailėjo gražių žodžių bei pasveikino visus
susirinkusiuosius.
Renginį rėmė UAB „Abovita“, Platelių jachtklubo vadovas
V. Buivydas, šeimos klinika „Inesa“, UAB „Kulių prūdas“, LDA,
UAB „Medicata Filia“, Platelių girininkija, Plungės rajono sa
vivaldybė, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, laikraštis „Plungės žinios“, Plungės sporto ir rekreacijos
centras, studija „Tavo šokis“, Telšių miškų urėdija, verslininkas
S. Piepalius, ūkininkas A. Šaulys, Plungės „Ryto“ pagrindinės
m-klos mokytojas V. Vaitkus, Kelmės diabeto klubo „Diabe
tas ABC“ vokalinis ansamblis „Viltis“, Žemaitijos nacionalinio
parko direkcija. Nuoširdus jiems ačiū už geranorišką bendra
darbiavimą, Plungės diabeto klubo nariams ir A. Razguvienei
už komandinį darbą bei pagalbą organizuojant renginį ir, ži
noma, ačiū visiems susirinkusiems praleisti dieną kartu, juk tik
dėl Jūsų verta stengtis!
Egidijus Razgus
Plungės sergančiųjų cukriniu
diabetu klubo narys

Lietuvos diabeto 
asociacijos kronika
Atkelta iš 11 p.

• Vasario 9 d. V. Augustinienė atsakė į „Žinių radijo“ žurna
listų klausimus dėl pacientų maitinimo ligoninėse.

• Vasario 9 d. LR Seime Lietuvos epilepsija sergančiųjų są
junga EPILĖ karu su Seimo nariu M. Majausku organizavo
spaudos konferenciją Europos epilepsijos dienai paminėti.
Renginyje dalyvavo ir LPOAT pirmininkė.

• Vasario 10–11 d. Briuselyje (Belgija) vykusiuose Tarptau
tinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos po
sėdžiuose dalyvavo šios valdybos narė, LDA prezidentė
V. Augustinienė.
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Pakruojis
Į

Pakruojo rajono diabeto klubo „Vitos“ organizuotą minėji
mą sugužėjo būrys svečių – rajono vadovai, LDA prezidentė
V. Augustinienė, ilgus metus su klubu bendraujanti gydytoja L. Du
derienė iš Biržų, Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ nariai. Infor
macija dalijosi klubui padedančių farmacijos įmonių „Valentis“,
„Wörwag Pharma“, „Abovita“, „Eurovaistinė“, „Novo Nordisk
Pharma“ ir kitų lietuviškų bei užsienio įmonių atstovai.
Per ilgus metus trunkančią diabeto klubo veiklą šimtams
pakruojiečių ir asmenims iš viso rajono buvo patikrintas cuk
raus kiekis kraujyje, skleista žinia apie diabeto prevenciją. Iki
gruodžio 1-osios buvo galima pasinaudoti klubo organizuo
jama akcija – nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje
klubo patalpose (Basanavičiaus g. 4, 2 a.) antradieniais ir ket
virtadieniais iki pietų.
A. Dobilienė pažymi tokio tyrimo svarbą visiems – cukraus
padidėjimo asmuo paprastai nejaučia ir apie tai sužino tik už
klupus ligai. Prieš renginį rajone klubo nariai ir pirmininkė kar
tu su savivaldybės gydytoja V. Žuvininkiene dalyvavo sostinėje
organizuotuose diabeto dienai skirtuose renginiuose „Moterys
ir diabetas – mūsų teisė į sveiką ateitį“. Sutinkama, kad dia
betas moterims yra pavojingesnis vien jau dėl to, kad jos turi
gimdyti vaikus, kontroliuoti visos šeimos gyvenimą – jei serga
pati, prisitaikyti, o jei serga atžalos – prižiūrėti maistą, higieną.
Statistikos duomenimis, dvi iš penkių cu
kriniu diabetu sergančių moterų yra dar
bingo amžiaus, tad turi savo būseną su
derinti su veikla. A. Dobilienė sakė, kad
išsiplėsti šia tema renginio metu negali,
tačiau iš konferencijų parsivežtas žinias
būtinai perduos visiems klubo nariams,
galvoja rengti ir daugiau seminarų savo
patalpose.
Skambant Pagyvenusių žmonių aso
ciacijos ansamblio „Sidabrinė gija“ dai
noms ir Giedrės Židonienės eilėms A. Do
bilienė dėkojo firmų atstovams už nuolati
nę paramą – klubo nariai

aprūpinami brangiais vaistais, papildais, paremiami kitomis
priemonėmis, kurios būtinos kovojant su diabetu. „Po simbolinį
angeliuką padovanojo jiems klubas. Už tai, kad jų geri darbai
padeda mums valdyti ligą“, – sakė A. Dobilienė, pridurdama,
kad ačiū nori pasakyti „Eurovaistinei“, ši klubo nariams leidžia
savo patalpose inicijuoti cukraus kraujyje tyrimų akcijas, taip
pat skiria įvairias higienos priemones diabetu sergantiems jau
niausiems klubo nariams – dar moksleiviams.
A. Dobilienė už nuoširdžią veiklą apdovanota išskirtine
Lietuvos diabeto asociacijos padėka. Asociacijos prezidentė
V. Augustinienė pažymėjo, kad net kai kuriems gydytojams rei
kėtų iš Adelės pasimokyti supratimo ir sukauptos patirties, o ap
lenkti Pakruojo niekada nesinori vien dėl Ados svetingumo!
„Reikia tik pasidžiaugti, kad klube – nemažai ilgaamžių,
kuriems jau ir netoli 90-imt. Vadinasi, su diabetu galima gy
venti“, – kalbėjo A. Dobilienė, prašydama audringų ovacijų
vyriausiai klubo narei Stasytei – kol leido sveikata, jos mezgi
niai sušildydavo ne tik klubo narius, bet ir svečius. O dabar,
nepaisant apleidžiančių jėgų, ji stengiasi sudalyvauti visuose
renginiuose.
Po oficialiosios dalies visi susėdo prie bendro stalo – puo
deliui kavos, šiltam pokalbiui. Klubo pirmininkė pasidalijo pa
gyrimais naujai Pakruojo ligoninėje dirbančiai specialistei Vio
letai Smilgienei – klubo nariai jau įvertino
medikės supratingumą. Kol kas labiausiai
visi sergantieji laukia ligoninėje atidaromo
pėdų priežiūros kabineto. Ligoninės vado
vas V. Sudaris patvirtino, kad jau perkama
įranga, į Kaune vykstančius mokymus iš
siųstas specialistas. „Labai tikimės, kad jau
po Naujųjų šią paslaugą galėsime pasiū
lyti rajono gyventojams“, – sakė jis. Pėdų
priežiūros kabinetas labiausiai reikalingas
diabeto ligoniams dėl ant kojų atsirandan
čių žaizdų profilaktikos ir gydymo.

V. Augustinienės padėka
gyd. L. Duderienei

Klubo vadovė
A. Dobilienė sveikina
gyd. L. Duderienę
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Renginio svečiai

Mūsų vadovė –
visų pripažinta lyderė
Sausio viduryje cukrinio diabeto klubas „Viltis“ Joniškio ligoninės
salėje surengė konferenciją, o po jos – klubo susirinkimą, per
kurį rinko vadovą. Klubo nariai savo lyderiu dar vienai kadencijai
išrinko A. Goštautienę, kuri jam vadovauja nuo 1994 metų.
Jų manymu, kitą tokią rūpestingą vadovę, geresnę patarėją,
rūpestingesnę draugę, valdant įnoringą ligą, būtų sunku rasti.
A. Goštautienė, pati nuo vaikystės serganti šia liga, rajono
ligonius subūrė į galingą klubą, moko juos sveiko gyvenimo
būdo, sveikos ir subalansuotos mitybos. Ir tądien, surengtos
konferencijos metu, klubo pirmininkė skaitė paskaitą, kaip tu
rime maitintis, kokių privalome laikytis taisyklių.
„Kadangi net 75 proc. žmogaus kūno masės sudaro vanduo,
todėl vandens per dieną turime gerti pakankamai, priklausomai
nuo svorio, 1,5–2 litrus. Tik iki pietų valgomi vaisiai, nuo 12 val. –
mėsa, žuvis ir daug daržovių, o vakarienei būtinas baltymų turintis
maistas“, – pasakojo A. Goštautienė, kuriai pačiai nuo vaikystės
pavyksta sėkmingai tramdyti šią kaprizingą ligą.
Joniškio ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoja J. Stirbienė
pabrėžė, kad tik 10 proc. žmogaus sveikatos priklauso nuo
medikų rūpinimosi, visa likusi dalis – genų ir paties žmogaus
požiūrio į savo sveikatą, į diagnozuotą ligą veiksmų rezultatas
ir gyvenimo kokybė.
Apie slaugytojų diabetologų, tokių kaip A. Goštautienė, atlie
kamo darbo svarbą ir naudą per konferenciją kalbėjo Joniškio
ligoninės vyr. slaugytoja V. Tuminienė. Cukrinio diabeto klube
įrengtas diabetinės pėdos kabinetas, o jo slaugytoja O. Miliaus
kienė kiekvienam sergančiajam per metus pasirengusi atlikti net
4 nemokamas pedikiūro procedūras, net 24 kartus per metus
gali suteikti mažų, sunkiai gyjančių žaizdelių kojose gydymo
procedūras. Žmonės, sergantys cukriniu diabetu, anksčiau ar
vėliau susiduria su šia problema, kuri be profesionalios pagal
bos sergančiajam pridaro daug nemalonumų ir rūpesčių, sutrik
do sveikatą.
Konferencijoje svečiavosi ir ortopedai. Jie papasakojo apie
galimybę diabetu sergantiems asmenims dukart per metus pa
sinaudoti nemokamai skiriama avalyne, kurią ortopedai pa
gamina pagal individualius matmenis iš kokybiškų medžiagų.
Visas ligonių išlaidas kompensuoja teritorinės ligonių kasos.
Tinkama avalynė sergantiems cukriniu diabetu asmenims, kai
yra diagnozuota diabetinė pėda (kraujotakos sutrikimai pėdo
se), turintiems kojų pirštų, čiurnos ir pėdos deformacijų, užtik
rina kojų sveikatą.
Pasak diabetologės A. Goštautienės, cukriniu diabetu ser
gantys ilgiau kaip penkerius metus, dėl kompensuojamos ava
lynės turi kreiptis į šeimos gydytoją, kuris išrašys siuntimą pas
endokrinologą, o pastarasis parengs išvadą, kad tokie batai yra

A. Goštautienė Joniškio cukrinio diabeto klubui
„Viltis“ vadovauja daugiau nei 24 metus.

būtini, norint sveikų kojų. Su šia pažyma šeimos gydytojas li
gonį siunčia pas ortopedus traumatologus.
Konferencijos metu net septyni asmenys, pasinaudodami
proga, kad nereikėtų važiuoti į Šiaulius, tokią avalynę pas or
topedus iškart ir užsisakė, kiekvienam iš jų individualiai išma
tuotos pėdos, o po dviejų mėnesių į diabeto klubą bus prista
tyta jau pagaminta avalynė.
Ortopedai pažadėjo Joniškio cukrinio diabeto klubo „Viltis“
narių susirinkimuose apsilankyti bent kartą per mėnesį ir 7–8
žmonėms sudaryti galimybę vietoje užsisakyti tinkamą avaly
nę, pagamintą pagal individualius poreikius.
Diabeto klubo nariai per renginį parašė raštą, adresuotą sa
vivaldybės administracijos direktoriui A. Rudnickui, su prašymu
rasti galimybę suteikti dalinę paramą septyniems I tipo cukriniu
diabetu sergantiems rajono gyventojams, kad jie galėtų įsigyti
gliukozės matavimo kraujyje jutiklius.
„Deja, diabetas vis dar yra nepagydoma liga, todėl susirgus
būtina nuolatinė gliukozės kiekio organizme nustatymo ir insu
lino dozavimo sistema. Sergantieji, kad žinotų, kokią insulino
dozę turi susileisti, privalo 8–10 kartų per dieną matuoti gliu
kozės kiekį kraujyje, t. y. badyti savo pirštus. Per mėnesį toks
ligonis sau į pirštą duria 270–300 kartų, per metus atlieka 2920
dūrių, todėl nuo tokių procedūrų lupasi pirštų pagalvėlių oda,
pirštai praranda jautrumą. Šiuolaikiniai mokslo ir technologijų
pasiekimai leidžia pagerinti gliukozės kiekio nustatymo tikslu
mą, analizei sunaudoja mažesnį kraujo kiekį bei perduoda in
formaciją, taip pat gali operatyviai informuoti apie hipo- arba
hiperglikemiją“, – pasakoja klubo vadovė.
„Neinvaziniai gliukozės jutikliai veikia nuolat ir registruoja
cukraus kiekį kraujyje visą dieną. Taip būtų galima registruoti
gliukozės koncentracijos svyravimą per dieną. Toks ilgalaikis gliu
kozės koncentracijos stebėjimas padeda pamatyti, išanalizuoti
ir suprasti, kaip maistas, fizinė veikla ar vaistai veikia gliukozės
koncentraciją kraujyje. Taigi, tokie duomenys padeda koreguoti
gydymą, režimą ir kontroliuoti cukrinį diabetą.
Padėti septyniems I tipo cukriniu diabetu sergantiems įsi
gyti modernius jutiklius iš savivaldybės prašoma 1 260 eurų,
kiekvienam po 180 eurų. Tai pirminė būtina vieno kontrolės
mėnesio įmoka, vėliau po 120 eurų kas mėnesį mokėti pasi
ryžę patys sergantieji.
Lina Rudnickienė
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Klubas „Ramunė“ atšventė 25-metį
Artėjant Pasaulinei diabeto dienai, Jonavos rajono sergančių cukriniu diabetu
klubas „Ramunė“ šiltai paminėjo veiklos 25-metį. Renginyje skambėjo muzika,
liejosi linkėjimai, padėkomis buvo apdovanota dešimtys narių.
Klubo istorija
Diabetas yra lėtinė, sunki ir brangiai kainuojanti liga, su
kelianti sunkias komplikacijas. Iniciatyvą suburti į klubą šios
ligos kamuojamus žmones iškėlė gydytojas J. Remėza, 2017ųjų rudenį iškeliavęs į Anapilį, ir jonavietis A. Razma, tapęs
naujo sambūrio pirmuoju pirmininku. Klubas, pavadintas
„Ramunės“ vardu, 1992 m. buvo įregistruotas rajono savival
dybėje ir tapo Lietuvos diabeto asociacijos nariu.
Nuo 1994 m. „Ramunei“ vadovavo R. Kažemėkaitie
nė – organizavo renginius, kvietė medicinos specialistus į
susitikimus su klubo nariais. Jai išvykus gyventi į Kauną, pir
mininko vairą perėmė J. Laiva, sėkmingai vadovaujantis jau
17-us metus.
Pasak jo, visą šį laikotarpį klubo narių skaičius buvo sta
bilus – vieni žmonės išeina į Anapilį, kiti įsilieja į sambūrio
veiklą. Tad veikloje dalyvauja apie 70 asmenų.
Šiame būryje – daugiausia moterų, o amžiaus vidurkis
siekia apie 67-erius metus. J. Laivos teigimu, jaunesni nariai
dažniausiai vyksta į analogišką klubą Kaune. Galbūt ten įdo
miau, gal smagesni užsiėmimai vaikams. „Mane truputį ste
bina, kad turime mažai vyrų, nors mūsų veikla taip pat įdomi
ir įvairi. Sunku pasakyti, kodėl tokia jų pozicija. Galbūt reikia
juos aktyviau paskatinti ir paaiškinti, kad šis sambūris reika
lingas ir, drįsčiau sakyti, stiprina sveikatą. Juk visas negandas
lengviau išgyventi drauge, o ne vienam“, – dalijosi patirtimi
„Ramunės“ vadovas.

Sportinė veikla
Nepasiduoti cukriniam dia
betui padeda aktyvi sportinė
veikla. „Ramunė“ nepraleidžia
progos ir kasmet dalyvauja
respublikinėse diabeto klubų
varžybose. Puikų sportinį pa
sirengimą ir aktyvumą liudija
jonaviečių parsivežti medaliai ir
taurės. Pavyzdžiui, pernai Jona
vos diabeto klubo sportininkai
Marijampolėje vykusiose var
žybose pelnė II vietą. Šiemet
Rokiškyje, dalyvaudami smigi
nio, baudų mėtymo, judriosios
estafetės ir kitose rungtyse, „Ra
munės“ sambūrio sportininkai
parsivežė III vietą.
„Buvo labai stipri Radviliš
kio komanda, o mes pralaimė
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Jonavos renginio svečiai

jome Panevėžio klubui, tad likome treti. Tačiau džiaugiamės,
žinome, kad sportuoti sveika. Tad ir vadovaujamės šūkiu:
„Diabetas – ne kliūtis sportuoti“, – sakė J. Laiva.
25-mečio popietę už aktyvią sportinę veiklą padėkomis
paskatintos „Ramunės“ narės A. Malinauskienė, V. Kašaus
kienė ir A. Kirvelevičius.

Problemų neišvengiama
Anot klubo pirmininko, malonu matyti aktyviai klubo veik
loje dalyvaujančius žmones. Tačiau, J. Laivos žodžiais tariant,
neįmanoma visiems išvykti į kituose rajonuose ar sostinėje
organizuojamus renginius. „Tenka kalbėtis, derinti su žmo
nėmis, važiuoti norėtų visi, bet tokių galimybių nėra – reikia
ieškoti kompromisų“, – atvirai kalbėjo pašnekovas.
Yra kur kas didesnių problemų. Pirmininkas, daugelį metų
pats kovojantis su šia klastinga liga, gerai žino, kad per dieną
cukraus kiekis kraujyje gali keistis daugybę kartų, todėl jį bū
tina dažnai matuoti. „Bet susiduriame su problema – nepa
kankamai kompensuojamos diagnostinės juostelės vartojan
tiems tabletes. Per metus kompensuojamos tik trys dėžutės,
kuriose yra po 50 juostelių. Tai labai mažai. Tiems, kurie lei
džiasi insuliną, kompensacijos skiriamos šešioms dėžutėms,
o vaikams jų kiekis yra normalesnis – nemokamai skiriama
po 36 dėžutes“, – sakė J. Laiva.
O štai insulinas, kurį privalo leistis sergantieji, kompen
suojamas 100 proc.

Pasak klubo pirmininko, nuo diabeto nemirštama, dažniau
siai dėl jo kyla įvairių komplikacijų. Ne vienam sergančiajam
gali sutrikti inkstų veikla – tenka važinėti į dializės procedūras,
liga persimeta į širdies ir smulkiąsias kraujagysles. „Tada žmo
gus gali gauti neįgalumo grupę. Todėl diabetas ir laikomas klas
tinga liga, nes jis skverbiasi į kitus organus ir juos pažeidžia“, –
dalijosi patirtimi J. Laiva.

Linkėjo sveikatos
Klubo 25-mečio renginyje dalyvavo labai daug svečių, at
ėjusių su puokštėmis gėlių ir dovanomis. Rajono Savivaldybės
meras E. Sabutis prisipažino pagalvojęs, kad pateko į Naujųjų
metų sutiktuves. „Jūs visi gebate būti optimistai – čia ir muzika,
ir tortai su žvakutėmis, ir fejerverkai. Tad ir norėtųsi palinkėti,
kad šis gūdus ruduo ir ateinanti žiema nepaliktų šalto įspau
do jūsų širdyse, o gerą nuotaiką išsaugotumėte iki atgimstan
čio pavasario. Aplankykite tuos, kurie šiandien negalėjo ateiti
ir pabūti drauge, palikite jiems šilumos saujelę. Visiems linkiu
įveikti ligos klastą – sveikatos ir ilgų gyvenimo metų“, – linkė
jo rajono vadovas.
Seimo nario padėjėja L. Slovikienė, perduodama parlamen
taro R. Sinkevičiaus sveikinimus ir padėką ilgamečiam pirmi
ninkui J. Laivai, taip pat linkėjo sveikatos ir ryžto.
„Kiekvienam iš jūsų – dvasinės stiprybės, vilties ir ramy
bės“, – sakė rajono tarybos narė, Sveikatos, ekologijos ir soci
alinių reikalų komiteto pirmininkė B. Platkauskienė. Gražių lin
kėjimų puokštę padovanojo savivaldybės Socialinės paramos
skyriaus vedėja D. Ūselienė.
VšĮ Jonavos ligoninės administracijos vardu kalbėjęs įstai
gos direktorės pavaduotojas V. Kačiušis pagyrė klubo narius
už ištvermę: „Jūs rodote sveikiesiems pavyzdį, kaip galima
smagiai gyventi. Linkiu, kad liga neprogresuotų ir leistų sutikti
klubo 50-metį.“

Jonavos diabeto klubo muzikantai

Svarbios detalės
Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos
narė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė,
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė prisipa
žino: „Kai Jonas Laiva kviečia atvykti, atsisakyti neįmanoma.“
Bendraudama su jonaviečiais daugiau negu du dešimtmečius,
viešnia pasidžiaugė klubo narių veiklumu. „Jonavos „Ramunė“
kasmet atvažiuoja į labai naudingus mokymus, organizuojamus
Pervalkoje, Druskininkuose, Plateliuose, kitose Lietuvos vietose.
Tad ir šiandien kviečiu grupę jonaviečių įsijungti į Pasaulinės
diabeto dienos minėjimą, kuriame pasiklausysime paskaitų ir
galėsime dalyvauti diskusijoje „Moterys ir diabetas – mūsų teisė
į sveiką ateitį“, – kvietė V. Augustinienė, keliolika klubo narių
paskatindama Lietuvos diabeto asociacijos padėkomis.
Elektrėnų diabeto klubo atstovai, sveikindami pirmininką ir
susirinkusiuosius sukakties proga, šmaikštavo: „Į jonaviečių or
ganizuojamus renginius norėtų atvažiuoti visi mūsų sambūrio
nariai. Būkite visada žvalūs, energingi ir kovokite su diabetu“.
Popietę paįvairino klubo moterų ansamblis „Ramunė“, va
dovaujamas J. Butkuvienės. Renginyje didelis dėmesys skirtas
šio ansamblio įkūrėjai N. Smolinai, sukūrusiai klubo himną, o
minėjime prabilusiai eilėmis. Gyvenimo troškimą, o kartu ir jo
trapumą simbolizavo abiejų pirmininkų – A. Razmos ir J. Laivos
atneštas degantis aukuras. Tylos minute pagerbti ir Išėjusieji.
„Nuoširdžiai dėkoju visiems svečiams, radusiems laiko
pabūti kartu su mumis, padėjusiems bent trumpam pamirš
ti skausmus ir bėdas. Matyti šalia savęs žmones, rodančius
mums dėmesį ir padedančius integruotis į visavertį gyvenimą,
labai svarbu. Dėkojame dr. B. Lubio paramos ir labdaros fon
dui, rajono savivaldybės administracijai, Socialinių paslaugų
centrui, Lietuvos diabeto asociacijai, Jonavos ligoninės ir Pir
minės sveikatos priežiūros centro vadovams. Ačiū visiems, pa
dedantiems kiekvienam mūsų klubo nariui semtis stiprybės ir
optimizmo“, – dėkojo J. Laiva.
Straipsnis parengtas pagal atsiųstą inf.

Jonavos diabeto klubo pirmininkas J. Laiva
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Sporto šventė Rokiškyje
R

ugsėjo 2 d. Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubo
nariai vyko į Rokiškį. Sporto šventė organizuojama kiek
vienais metais. Pagrindinio žaidimo bočios nugalėtojai kitais

Varžybų nugalėtojai. Iš dešinės: Radviliškio (I vieta),
Marijampolės (II vieta) ir Jonavos (III vieta) diabeto klubų
komandos

metais turi savo mieste organizuoti varžybas. Be bočios, dar
yra smiginis, baudų metimas ir estafetė. Visi aktyviai dalyvau
ja, bendrauja su kitų miestų klubais.
Turėjome laiko pasigrožėti Rokiškio bažnyčia, gidė papa
sakojo viduje esančių relikvijų atsiradimo istorijas – apie įspū
dingą kriauklę ir baldakimo pastatymą.
Plungiškiai aktyviai dalyvavo sporto šventėje, džiaugiasi
savo miestui parvežę taurę ir 9 medalius. Po ilgos ir judrios
dienos klubo narius saugiai namo parvežė Plungės savivaldy
bės vairuotojas Jonas. Nuoširdžiai dėkojame Plungės rajono
savivaldybės merui A. Klišoniui, visada sulaukiame pagalbos
ir paramos organizuojant renginius ir keliones. Taip pat diabeto
klubo pirmininkei A. Danylienei, kuri visada ragina mus judėti
į priekį. Ir, žinoma, kukliam savivaldybės vairuotojui, – už sau
gią kelionę pliaupiant lietui. Visiems kartu ir kiekvienam atskirai
tariame nuoširdų AČIŪ.
Sigrida Blauzdienė
Plungės diabeto klubo narė

Joniškis
B

aigiantis lapkričiui, Joniškio rajono diabeto klubas „Viltis“,
gavęs diagnostinių juostelių iš LDA, surengė joniškiečiams
akciją – galimybę pasimatuoti cukraus kiekį kraujyje. Šia paslau
ga mielai pasinaudojo tie, kuriems laukti prie gydytojo kabine
to nėra kantrybės, kuriems neužtenka drąsos pasitikrinti savo
sveikatą.
Ši diabeto kontrolės akcija įgavo mobilumo – klubo vado
vė A. Goštautienė ir narė E. Kragienė profilaktiškai pasitikrinti
kraujo gliukozę žmones kvietė į „Žilvino“ pramogų centrą, o
slaugytoja O. Miniauskienė profilaktikos tyrimus atliko gyven
tojų namuose Joniškyje, klubo narė V. Zastarskienė – Beržinin
kų kaimo gyventojų namuose.
Pasak klubo vadovės, ketvirtadalio (25 iš 100) pasitikrinu
sių kraujyje rastas toks padidėjęs cukraus kiekis kraujyje, kad
jau galima įtarti cukrinį diabetą. Šią ligą galima įtarti, kai prieš
pusryčius cukraus kiekis kraujyje siekia 6,1 mmol/l ir daugiau,
o po valgio praėjus 1,5–2 val. – daugiau kaip 7,8 mmol/l.
Akcijos dieną klubo narės vieno vyro kraujyje cukraus ne
valgius aptiko 12 mmol/l. Pasak A. Goštautienės, kai cukraus
rodikliai peržengia 10 mmol/l ribą, gliukozės tolerancijos testo
paprastai gydytojai net neskiria, diagnozė jau ir taip aiški.
„Sergantys diabetu turi būti kaip kareiviai: pagal režimą gy
venti, taisyklingai ir laiku maitintis, vartoti vaistus, leistis insu
liną, tikrinti cukraus kiekį kraujyje“, – pasakoja klubo vadovė.
Sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius taip pat auga. Prieš 56
metus, kai A. Goštautienei buvo diagnozuotas cukrinis dia
betas, tokia liga šalyje sirgo 0,2 proc. gyventojų. Šiandien šie
skaičiai įspūdingesni – cukrinis diabetas diagnozuotas 4 proc.
šalies gyventojų. Joniškio rajone tokia liga diagnozuota tūkstan
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čiui gyventojų. Turint omenyje, kad gyventojų skaičius smarkiai
mažėja, cukriniu diabetu serga kone dešimtadalis gyventojų,
liga plinta ir ją būtina nuolat mokytis valdyti.
Pirmą kartą diagnozavus cukrinį diabetą, ligonis per me
tus gali gauti net 5 val. nemokamų konsultacijų pas slaugytoją
diabetologę A. Goštautienę, kuri yra gyvas pavyzdys, kad cuk
rinis diabetas gali būti pažabojamas. Klubo vadovės žinios ir
asmeninė praktika yra didžiausia sergančiųjų viltis, tik svarbu
klausytis ir įsidėmėti.
Prieš 8 metus buvo įsigyta įranga kojų priežiūrai, prieš tre
jetą metų ES struktūrinių fondų pagalba įrengtos patalpos, ta
čiau paslauga diabetu sergantiems asmenims dėl įvairių kliū
čių pradėta teikti tik prieš pusantrų metų. Žaizdos, nutrynimai,
paraudimai, įaugę nagai diabeto ligoniui gali sukelti itin rimtų
komplikacijų, net galūnių amputaciją, tad antradieniais nuo 8
iki 15 val. paslaugos Pėdos kabinete labai pageidaujamos, juo
lab kad sergantiems cukriniu diabetu 4 procedūros per metus
yra nemokamos.
Klubo vadovė A. Goštautienė labiausiai džiaugiasi atnau
jinta galimybe cukriniu diabetu sergantiems žmonėms per me
tus gauti individualius ortopedinius batus. Iki šiol batai buvo
gaminami serijiniu būdu ir sergančiųjų kojoms nė kiek nepa
dėjo, kiek kenkė. Prieš dešimtmetį nemokamai sergantiesiems
ortopedai pasiūdavo po vieną porą batų, dabar teisybė vėl at
kurta ir sergantiesiems diabetu nemokamai pasiuvamos dvi
poros odinių batų. Tik reikia gauti šeimos gydytojo siuntimą
ir kreiptis į ortopedus ir ortopedijos technikos įmones, kurių
vien Šiauliuose, pasak A. Goštautienės, pastaruoju metu vei
kia bent keturios.

2018 metų cukriniu diabetu
sergančių vaikų

reabilitacinio gydymo
vasaros stovyklų planas

L a p k r i č i o ry ta s
Lapkričio rytas tamsus,
Daugelis miega ramiai,
Kviečia užsukti visus,
Parapijiečių namai.

VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės
vaikų ligų klinikos
Vaikų reabilitacijos skyriaus  
„Žibutė“ sektoriuje

Gera, kai esam kartu,
Jausti pagalbą bei meilę,
Ir susibūrus ratu
Džiaugtis tarnystės palaima.
Lapkritis atneša dieną,
pasaulis ją mini ir žino.
Palietė skausmas ne vieną,
Kas tos ligos nepažino.
Mes esam dėkingi Juzefai,
Ji kviečia visuomenę, prašo
Pagelbėt, padėti sveikatai
Ir kraują ištirti iš lašo.
Dėkojam parapijai mūsų,
Atvėrus duris prisiglausti,
Leidus drauge susibūrus,
Dievui ir žmogui tarnauti.

Stovyklos vyks:

birželį–liepą

2018-06-05–23 – stovykla vaikams, sergantiems
 ukriniu diabetu (iki 12 metų su vienu iš tėvų);
c
2018-06-26–07-14 – stovykla paaugliams;

Rasuolė Dapkevičienė

liepą–rugpjūtį

2018-07-17–08-04 – stovykla vaikams, sergantiems
c ukriniu diabetu (iki 12 metų su vienu iš tėvų);
2018-08-07–25 – stovykla paaugliams.

Stovyklų metu atvykusių vaikų laukia
įvairūs užsiėmimai:
•
•
•
•

praktiniai ir teoriniai cukrinio diabeto mokymai;
sporto ir žaidimų šventės;
ekskursijos;
vakaronės ir kt.

Vieta:

J. Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno rajonas, Lietuva.

Daugiau informacijos:

Tel.: (8 37) 569 338, (8 37) 569 296.

Naujovė – tėvams, auginantiems vaiką iki 7
metų, reabilitacinio gydymo metu vienam iš tėvų
išduodamas nedarbingumo lapelis.

Vilnius
A

nkstyvą sekmadienio rytą, lapkričio 19-tą dieną į Vilniaus
Katedros parapijos namus (Tilto g. 1) rinkosi žmonės, no
rintys pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje ir sužinoti, ar neser
ga cukriniu diabetu. Tyrimus atliko slaugytojos diabetologės
J. Uleckienė ir R. Dapkevičienė. Joms talkino Vilniaus miesto
Antakalnio poliklinikos diabetu sergančiųjų klubo „Beta“ narė
B. Čatrauskienė ir K. Uleckaitė. Kunigas Virginijus visus šiltai
sutiko, vėliau įteikė dovanų – knygų. Išgirdę kunigo Virginijaus
kvietimą į organizuojamą akciją, parapijos namuose apsilankė
75 žmonės, iš jų 67 labai džiaugėsi, kai sužinojo, jog neserga
cukriniu diabetu, kad jų gliukozės kiekis kraujyje normalus. Ta
čiau kitiems žmonėms slaugytojos diabetologės pasiūlė kreiptis
pas šeimos gydytoją.
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2017 metus
prisimenant...
Gruodžio pabaigoje Pasvalio rajono sergančių
cukriniu diabetu draugijos „Sveikata“ nariai
rinkosi į paskutinį susirinkimą, kurio metu
aptarė nuveiktus darbus, pasveikino jubiliatus
ir atsisveikino su senaisiais metais.

Į

žanginį sveikinimo žodį tarė draugijos pirmininkė V. Vegienė.
Ji palinkėjo sveikatos ir gerų ateinančių metų.
Renginyje apsilankė ir Kalėdų Senelis. Jis atėjo ne tuščiomis,
o su didžiuliu maišu dovanų, kurias reikėjo išsipirkti eilėmis,
dainomis ar įmenant minklę. Kalėdų Senelis visiems palinkė
jo ramių Kūčių, prasmingų šv. Kalėdų bei gerų Naujųjų metų
ir prasmingai sulaukti bei pažymėti Lietuvos valstybės atkūri
mo 100-metį.

2017 metus palydint

2017-ieji draugijai „Sveikata“ buvo laimingi, kupini pras
mingų renginių, išvykų, sporto renginių, įvairių sveikatinimo
priemonių, mankštų. Tikimės, kad 2018-ieji bus dar geresni.
Po oficialių sveikinimų ir linkėjimų vaišintasi sveikuolišku
gimtadienio tortu ir kitomis vaišėmis.
Parengta pagal Pasvalio rajono
sergančių cukriniu diabetu draugijos inf.
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Ligonių kasos kviečia dalyvauti
vėžio prevencinėse programose

V

alstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistai ragina gyventojus rūpintis
savo sveikata, nedelsti ir profilaktiškai pasitikrinti dėl vėžio.
Nemokamai tai padaryti galima dėl Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamų prevencinių programų.
Šiuo metu Lietuvoje vykdomos net kelios vėžio prevenci
nės programos. Privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti
Lietuvos gyventojai, atitinkantys tikslinį amžių, gali nemo
kamai pasitikrinti dėl gimdos kaklelio, krūties, prostatos bei
storosios žarnos vėžio. Visų prevencinių programų tikslas –
aptikti ligas ankstyvoje stadijoje, nes kuo anksčiau jos dia
gnozuojamos, tuo daugiau yra galimybių jas išgydyti.
Gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje gali
dalyvauti 25–60 metų moterys kartą per trejus metus. Kar
tą per dvejus metus 50–70 metų moterys gali nemokamai
pasitikrinti dėl krūties vėžio. 50–70 metų vyrai periodiškai
gali dalyvauti prostatos vėžio prevencinėje programoje, taip
pat ir vyrai nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo prieši
nės liaukos vėžiu. Be to, 50–75 metų amžiaus tiek vyrai,
tiek moterys kartą per dvejus metus gali pasitikrinti dėl sto
rosios žarnos vėžio.
Norint išsitirti pagal prevencines programas, reikėtų
kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris išsamiai supažindins su
programomis ir paskirs reikiamus tyrimus. „Šeimos gydyto
jas turėtų nurodyti, kada žmogui reikia pasitikrinti sveikatą,
paaiškinti apie atliekamus tyrimus, gydymo veiksmingumą,
jei nustatoma ankstyvoji ligos stadija, atsakyti į žmogui rūpi
mus klausimus, o kartu įteikti nustatytos formos informacinį
pranešimą, kviečiantį atvykti į gydymo įstaigą atlikti tyrimus.
Savo ruožtu ir patys žmonės turi jausti pareigą pasirūpinti
savo ir šeimos narių sveikata bei iš anksto suplanavę apsi
lankyti pas šeimos gydytoją ir profilaktiškai pasitikrinti svei
katą“, – sako VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus
vyriausioji specialistė J. Grigarienė.
Pasak jos, jei žmogus nėra numatyto amžiaus progra
moje, bet turi nusiskundimų dėl savo sveikatos, jam taip pat
reikėtų nedelsti ir kreiptis į šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs
sveikatos būklę, skirs tyrimus ar prireikus išrašys siuntimą
konsultuotis pas gydytoją specialistą.
Preliminariais VLK duomenimis, praeitais metais pagal
gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą pasitikrino 119
tūkst., pagal krūties vėžio – 106 tūkst., pagal prostatos vėžio
– 96 tūkst., pagal storosios žarnos vėžio – 230 tūkst. žmonių.
Tendencijos buvo panašios ir ankstesniais metais.

Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Pranešimai žiniasklaidai

• • •
Kada pas gydytojus galima
patekti be siuntimo?

V

alstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistai gauna nemažai gyventojų klausimų
dėl galimybės tiesiogiai konsultuotis pas gydytojus specialistus. VLK primena, kad daugeliu atvejų reikia kreiptis į šeimos
gydytoją, tačiau kai kada apdraustieji privalomuoju sveikatos
draudimu turi galimybę pas gydytoją specialistą patekti ir be
šeimos gydytojo siuntimo.
Pasitaiko ir tokių atvejų, kai į polikliniką atėję pacientai dar
registratūroje prašo juos nukreipti tiesiai pas gydytojus specia
listus: esą jie patys puikiai žino, kokio mediko apžiūros rei
kia. „Daug ligų nustatyti ir gydyti gali šeimos gydytojas, o tik
neaiškiu, šeimos gydytojo kompetencijai nepriskirtu atveju,
išduodamas siuntimas gydytojo specialisto konsultacijai. Vis
dėlto yra keletas atvejų, kai šeimos gydytojo siuntimas nereika
lingas“, – sako VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus
vyriausioji specialistė Ž. Baigienė.
Pasak VLK atstovės, be siuntimo galima kreiptis į gydymo
įstaigas dėl būtinosios medicinos pagalbos, kuri visiems mūsų
šalies gyventojams – tiek privalomuoju sveikatos draudimu ap
draustiems, tiek neapdraustiems – yra teikiama nemokamai ir
neatidėliotinai.
Taip pat šeimos gydytojo siuntimo nereikia kreipiantis į gy
dytoją dermatovenerologą (dėl odos ir venerinių ligų). „Tiesa,
privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti pacientai iš anks
to turėtų pasidomėti, ar gydymo įstaiga yra sudariusi sutartį su
teritorine ligonių kasa (TLK) dėl dermatovenerologo konsul
tacijų teikimo ir jų apmokėjimo. Tik tokiu atveju, jei sutartis
yra sudaryta – šios paslaugos bus apmokamos iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo ir pacientui nereikės už paslaugas
mokėti“, – teigia Ž. Baigienė.
Gydymo įstaigų sąrašą, sudariusių sutartį su TLK ir teikian
čių dermatovenerologo konsultacijas, galima rasti TLK (svarbu
rinktis tą, kurios veiklos zonoje esate deklaravę gyvenamąją
vietą) interneto svetainėse, čia taip pat yra informacija apie
laukimo eiles pas gydytojus specialistus, kurios pagalba ga
lima pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje gydytojo konsultacija
bus suteikta greičiausiai.
Siuntimo nereikia, jei į tą patį specialistą dėl tos pačios
priežasties kreipiamasi pakartotinai, t. y. gydytojas nurodė at
vykti pakartotinai, nes dar tęsia paciento tyrimą ar gydymą,
arba pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam reikalinga il
galaikė stebėsena.

„Neretai pacientai, kurie serga lėtinėmis ligomis (akių,
nervų, kraujotakos, kvėpavimo sistemų ir kt. ligomis) nustaty
tu periodiškumu turi lankytis pas gydytojo specialistą. Pirmą
kartą kreipiantis į gydytoją specialistą šeimos gydytojas išduo
da siuntimą ir, kai specialistas patvirtina ilgalaikio stebėjimo
poreikį, toliau pas jį galima lankytis be siuntimo. Kaip dažnai
reikės lankytis ir apie kito vizito datą pacientui turi pasakyti
gydytojas specialistas“, – tvirtina Ž. Baigienė.
VLK atstovė taip pat primena, kad pirmines asmens svei
katos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje, jei žmogus
joje prisirašęs, be siuntimo galima kreiptis ne tik į šeimos gy
dytoją, bet ir į kitus gydytojus (pavyzdžiui, gydytoją odonto
logą, gydytoją psichiatrą), teikiančius pirmines sveikatos prie
žiūros paslaugas.
Jei dėl kokių nors priežasčių užsiregistravęs pas gydytoją
pacientas atvykti negali – svarbu apie savo neatvykimą praneš
ti gydymo įstaigai. Gydymo įstaiga, žinodama, kad pacientas
neatvyks planinei medicinos pagalbai, galės pasiūlyti tuo laiku
pasinaudoti kitam šių paslaugų eilėje laukiančiam pacientui.
„Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas įpa
reigoja pas gydytojus užsirašiusius ir negalinčius atvykti pa
cientus apie tai pranešti prieš parą. Būkime pilietiški, nes to
kiu atveju pas specialistą greičiau pateks pacientai, kuriems ši
pagalba būtina“, – primena Ž. Baigienė.

Kontaktai žiniasklaidai
Rimantas Zagrebajev
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 236 4105
El. paštas rimantas.zagrebajev@vlk.lt

Mes tokie laikini – kaip lietus, į žemę nupuolęs.
Ir tokie amžini – kaip erdvė.
Kaip žodžiai. Kaip molis.
R. Skučaitė
Nuoširdžiai užjaučiame Šilutės diabeto klubo
„Diabetikas ABC“ pirmininkę Aldoną Vytienę, mirus
mylimai Mamytei.
Lietuvos diabeto asociacija
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Informacija

apie 2017 m. neįgaliųjų asociacijų
veiklos rėmimo projekto įgyvendinimą
Neįgaliųjų teisių gynimas
Netiesiogiai atstovauta 95 tūkst. neįgaliųjų (iš jų neįgalių
vaikų 800) teisėms 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 įdarbino po 0,25 etato 7 mėn.
4 diabetu sergančius ar jiems padedančius žmones iš Joniškio
(A. Goštautienė), Klaipėdos (D. M. Balčiūnienė), Šakių (B. Jan
čaitienė), Vilniaus (D. Bartusevičienė) rajonų diabeto klubų. Jie
susitiko su sergančiaisiais ne tik savo, bet ir kaimyninių rajonų
diabeto klubų renginiuose, domėjosi sveikatos priežiūros pas
laugų prieinamumo sąlygomis gyvenamojoje vietovėje, rajono
bei apskrities gydymo įstaigose, rinko informaciją apie ligonių
teisių pažeidimus, padėjo žmonėms jas ginti 51 savivaldybėje.
Jie informavo LDA apie šios srities problemas, taip pat primi
nė sergantiesiems apie valstybės kompensuojamas sveikatos
priežiūros bei socialines paslaugas ir ligos kontrolės priemo
nes. Kvietė žmones jungtis į jų teises ginančią organizaciją –
į LDA.
Tačiau žmonės nėra aktyvūs, todėl sunku pritraukti naujų
narių. Vilniuje ligoniai labai neaktyvūs. Nors vien Antakalnio
poliklinikoje gydosi per 2 tūkst. sergančiųjų, klubo „Beta“ veik
loje dalyvauja tik 50 (mažiau nei 3 proc. poliklinikoje besilan
kančių sergančiųjų) žmonių, o kuo gyvena kiti per 10 tūkst.
sergančių diabetu vilniečių, neaišku.
Šakių rajone užregistruoti 1268 II tipo diabetu sergantieji ir
36 asmenys, sergantys I tipo diabetu. Šakių klubas „Linelis“ vie
nija 131 narį (per 10 proc. rajono diabetu sergančiųjų).
Marijampolės rajone užregistruota apie 500 sergančių dia
betu žmonių. Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“ veikloje
dalyvauja 150 diabeto ligonių (30 proc. visų sergančiųjų).
Vilkaviškio diabeto bendrija „Insula“ vienija 208 narius, t. y.
apie 22 proc. iš rajone registruotų 950 diabeto ligonių.
Klubų veikloje daugiausia dalyvauja vyresni, II tipo dia
betu sergantys žmonės. Vilniaus „Beta“ klube vaikų nėra, bet
Vilniuje yra kitas vaikų ir jaunimo klubas „DiaBitė Plius“, ku
ris vienija 90 narių. Klaipėdoje yra 3 diabeto organizacijos:
Klaipėdos „CD klubas“ (43 nariai), Klaipėdos vaikų ir jaunimo
diabeto klubas „Smalsučiai“ (60 narių) bei Klaipėdos aklųjų ir
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silpnaregių diabeto klubas, į kurį susibūrė 14 diabeto ligonių,
iš jų 11 yra neregiai.
Išsiaiškinta, su kokiais sunkumais susiduria diabetu sergantys
žmonės: priemokos už insuliną; išrašomų kompensuojamųjų
diagnostinių priemonių kiekio (ypač suaugusiesiems, sergan
tiems II tipo diabetu ir vartojantiems geriamus gliukozės kiekį
kraujyje mažinančius vaistus) trūkumas; ilgas laukimo laikas pas
specialistus; rajonuose trūksta specialistų, visai nėra galimybių
patekti į reabilitacijos įstaigas. Žmones domina kompensuoja
mieji vaistai ir savikontrolės priemonės, informacija apie ligą
ir kaip išvengti jos komplikacijų. Klubuose daugiausiai lankosi
senyvo amžiaus žmonės, kurių svarbiausias tikslas – bendravi
mas. Sunku pritraukti jaunimą, nes jis nenori, kad visuomenė
žinotų apie jų ligą.
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 (Šakiai,
Marijampolė, Vilkaviškis). Joniškio rajono mokyklose vaikai
neturi sąlygų susileisti insulino tam skirtose patalpose. Vaikų
darželiuose ir mokyklose dirbantiems medikams nėra suteikta
teisė net sušvirkšti vaikui insulino ar patikrinti kraujo gliukozės
kiekio, todėl tėvams patiems tenka ateiti ir pasirūpinti mažes
niaisiais, mažiau savarankiškais vaikais. Tėvai skundžiasi, kad
nenorima priimti diabetu sergančių vaikų į darželius.
Mokyklose nebėra greito maisto automatų, valgyklose yra
didesnis vaisių ir daržovių pasirinkimas. Paslaugas teikę Šakių,
Klaipėdos klubų atstovai džiaugėsi puikiais ryšiais su valdžios
institucijomis (savivaldybėmis, socialinės paramos skyriais,
sveikatos biurais) bei su gydymo įstaigų vadovais ir specialistais
(Šakių, Marijampolės, Vilkaviškio): valdžios institucijų atstovai
mielai konsultuoja, dalyvauja klubų renginiuose, sulaukia pa
galbos. Klubų atstovai yra kviečiami, kai yra svarstomi cukriniu
diabetu sergantiesiems aktualūs klausimai. Diabeto organizacijos
sulaukia ir paramos: nemokamos savivaldybės, socialinių pas
laugų centrų patalpos renginiams, nemokami skelbimai laikraš
čiuose, informacija apie būsimus ir praėjusius renginius. Dau
guma klubų bendradarbiauja su rajono savivaldybėmis, miesto
seniūnijomis, socialinės paramos skyriais, sveikatos priežiūros
organizacijomis, socialinių paslaugų centrais.
Joniškio rajone dirba tik viena gydytoja endokrinologė A. Va
lentukevičienė. Šeimos gydytojų darbo krūvis didžiulis, todėl
informacijos iš gydytojų ligoniai gauna mažai. Dauguma ser
gančiųjų net nežino apie Diabetinės pėdos kabinete teikiamas
paslaugas. Šeimos gydytojai, slaugytojos neinformuoja pacien
tų, nerašo siuntimų pas slaugytoją diabetologą mokymams ir

diabetinės pėdos priežiūrai. Informacija teikiama per rajono
spaudą, tačiau dauguma žmonių jos neskaito, nes neišgali jos
nusipirkti, todėl informaciją sužino tik diabeto klubo rengia
muose susirinkimuose, susitikimuose. Joniškio rajono sveikatos
biuras dirba savarankiškai, nesigilina į cukriniu diabetu sergan
čiųjų problemas, nebendradarbiauja su diabeto klubu, nesutei
kia galimybės savo renginiuose dalytis informacija apie cukrinį
diabetą. Sveikatos biuras neįsiklauso į slaugytojo diabetologo
patarimus. Joniškio rajono maitinimo įstaigose nėra sudaryta
galimybė tinkamam sergančiųjų diabetu maitinimuisi. Rajono
ligoninėje diabetu sergantieji maitinami taip pat, kaip visi kiti
ligoniai, išskyrus gėrimus be cukraus.
Joniškio sergančiųjų cukriniu diabetu klubas „Viltis“ nuo
lat rengia profilaktinius kraujo gliukozės kiekio tyrimus gyven
tojams. Vien gruodžio mėnesį atlikus tyrimus iš 100 patikrintų
žmonių net ketvirtadaliui rastas padidėjęs kraujo gliukozės kie
kis, visiems jiems pasiūlyta kuo greičiau kreiptis į šeimos gydy
tojus dėl detalaus ištyrimo, ar neserga diabetu.
Vilkaviškio rajono poliklinikoje veikia kojų priežiūros ir
diabeto mokymo kabinetas (Maironio g. 5), Marijampolėje
(Palangos g. 1), Šakiuose kabinetas įsikūręs konsultacinėje po
liklinikoje (Bažnyčios g. 37), tačiau nuo lapkričio 1 d. jis ne
veikia, nes nėra slaugytojos. Kabinetuose sergantiems diabetu
kojų priežiūros procedūros atliekamos nemokamai. Šakių ir
Vilkaviškio diabeto klubams padeda gydytojai endokrinologai
ir slaugytojos D. Bagdonienė, A. Baltrušaitytė ir V. Baronienė.
Marijampolės klubas tokios pagalbos nesulaukia.
Visi Marijampolės apskrities diabeto klubai turi patalpas.
Klubo „Linelis“ kabinetas yra Šakiuose – Gimnazijos g. 1 (bu
vusioje bibliotekoje). Marijampolės „Diabetikas ABC“ įsikūręs
poliklinikoje, Bažnyčios g. 19. Vilkaviškio „Insula“ – Vilkaviškio
poliklinikoje (P. Jašinsko g. 2). Visuose Marijampolės apskrities
rajonuose yra endokrinologas, kardiologas ir kiti reikiami spe
cialistai. Jeigu reikia, ligoniai siunčiami į LSMU Kauno klinikas.
Diabetu sergantiesiems teikiama ambulatorinė reabilitacija ra
jonų ligoninėse. Kiekvieną mėnesį į konsultacines poliklinikas,
išskyrus Vilkaviškį, atvažiuoja ortopedai iš Kauno, kurie ligonius
aprūpina reikiama avalyne ir kitomis ortopedinėmis priemonė
mis. Norintieji patys važiuoja į Kauno ortopedijos centrą.
Klubo „Linelis“ darbo laikas yra ketvirtadieniais 10–14 val.,
o prireikus bet kurią darbo dieną, Marijampolės diabeto klubas
„Diabetikas ABC“ dirba trečiadieniais ir penktadieniais, Vilka
viškio „Insula“ – trečiadieniais 10–14 val.
Visų rajonų klubai dalyvauja socialinės reabilitacijos paslau
gų neįgaliesiems projektų veikloje, šis darbas vykdomas beveik
visomis darbo dienomis, todėl ir darbo laikas pailgėja. Klubai
palaiko ryšius su rajono savivaldybėmis, socialiniais paramos
skyriais, bendruomenės sveikatos tarybomis, sveikatos biurais ir
kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, rajoninių laikraščių
redakcijomis. Klubus remia Lietuvos diabeto asociacija, rajono
savivaldybės, sveikatos bendruomenės tarybos, asmenys, per
vedantys 2 proc. pajamų mokesčio, kartais Seimo nariai, už
darosios akcinės bendrovės, ūkininkai. Klubai rašo projektus
bendruomenės sveikatos taryboms ir rajono savivaldybėms.
Klubai į renginius kviečia savivaldybės atstovus.

Šakių rajone jau dešimt metų yra įsteigta Nevyriausybinių
organizacijų koordinacinė taryba, kuri dalyvauja savivaldybė
je svarstant aktualius sergantiesiems klausimus. Koordinacinės
tarybos veikloje dalyvauja visų nevyriausybinių organizacijų
pirmininkai, taip pat ir diabeto klubo. Klubas „Linelis“ iš savi
valdybės atstovų gauna reikiamą darbui informaciją. Koordi
nacinės nevyriausybinių organizacijų tarybos jau yra įsteigtos
Vilkaviškyje ir Marijampolėje, jų veikloje taip pat dalyvauja
organizacijų vadovai. Diabetu sergantis žmogus, gavęs šeimos
gydytojo siuntimą, pas endokrinologą ir kitus specialistus pa
tenka per 1–2 savaites. Kai atvejis skubus, ligoniai priimami tą
pačią dieną. Jei reikia, skiriamas specialus transportas neįgalie
siems atvykti į gydymo įstaigą.
Cukriniu diabetu sergantys žmonės didžiausius sunkumus
patiria pas šeimos gydytojus, kuriems trūksta praktikos diabe
to kontrolės klausimais, o pas specialistus reikia laukti. Šakių
rajone yra 13 gydymo įstaigų: Šakių ligoninė, Šakių PSPC, Ku
dirkos Naumiesčio PSPC, Gelgaudiškio AMB, Griškabūdžio
AMB, Lukšių AMB, Lekėčių AMB, Kidulių AMB, Kriūkų AMB,
Plokščių AMB, D. Zaleckienės AMB, Šakių psichikos sveika
tos centras, Šakių GMP. Šakių rajone yra 6 sergantieji cukriniu
diabetu, kuriems reikalinga slauga namuose.
Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių diabetikų klubas nedidelis –
šiuo metu jame 14 narių, tarp kurių yra 11 neregių. Klubo pir
mininkė A. Lymontaitė – taip pat neregė, neturinti regos liku
čio. Klubą maloniai priima Klaipėdos regos ugdymo centras,
juolab kad dauguma neregių diabeto ligonių – šios mokymo
įstaigos programų dalyviai. Regos ugdymo centras nemoka
mai suteikia patalpas, talkina transportu, klubas centre kasmet
1–2 kartus tiria kraujo gliukozę visiems norintiems. Jam talki
na Regos ugdymo centro medikė, nes klubo nariai to padary
ti tiesiog negalėtų. D. Balčiūnienei, kaip klubo pagalbininkei,
tenka tvarkyti dokumentus, rinkti nario mokestį, ne tik organi
zuoti išvykas į LDA konferencijas ir seminarus, bet ir lydėti ne
regius bei padėti visur, kur reikia reginčių akių. Be to, kartu su
klubo pirmininke yra parengusios ne vieną pranešimą ar svar
bią informaciją centro darbuotojams, kurie kasdien susitinka
su neregiais diabetu sergančiaisiais. Jos prireikus skaito prane
šimus ir didesnei auditorijai. Beje, klubo nariams renginių metu
naujausią informaciją neretai perteikia slaugytoja diabetologė
K. Zaglubockaja.
Klubo nariai ne tik su pirmininke A. Lymontaite, bet ir su
D. Balčiūniene dalijasi savo pasiekimais, bėdomis ir iškylan
čiomis problemomis. Bando kartu jas spręsti. Nemažai tenka
prisidėti, ieškant kompensuojamiesiems vaistams, ypač juoste
lėms neregių specialiems „kalbantiems“ aparatėliams ir insuli
nui „pigesnių“ vaistinių. Neseniai neregys diabetu sergantysis
pasiguodė už kompensuojamuosius vaistus „Camelia“ vaistinė
je primokėjęs virš 60 eurų. Jis paprašė panašią „porciją“ vaistų
(išskyrus vienus vaistus nuo širdies) nupirkti „Apotheca“ vaisti
nėje. Skirtumas nerealus – priemoka nesiekė nė 3 eurų.
Kažkada, atsiradus aparatėliams su balso funkcija, aklieji la
bai džiaugėsi, nepaisant to, kad už tuos aparatėlius reikėjo mo
kėti. Tuomet buvo garantuota, kad juostelės bus nemokamos.
Gal kokius metus taip ir buvo. Vėliau juostelių kainos vaisti
nėse ėmė banguoti kaip jūros bangos audros metu. O dar ir ne
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visose vaistinėse jų būna. Ir kaip tam nereginčiam žmogui su
sigaudyti? Daug lengviau, kai tokius klausimus išdiskutuoji su
klubo nariais. Šiuo metu minėtų juostelių be priemokos galima
įsigyti ir vėl jau minėtoje „Apotheca“ vaistinėje.
Dėl gydytojų specialistų Klaipėdoje problemos tokios pat,
kaip ir visoje Lietuvoje. Diabeto ligoniai aptarnaujami taip,
kaip ir visi kiti ligoniai, tik visai neaiški riba tarp nemokamos
medicinos ir įvairiausių nemokamo gydymo priemokų. Pvz.,
paskutiniu metu diabetu sergančiai neregei už 1 lašelinę tenka
primokėti 3 eurus. O jų juk reikia ne vienos. Ir kaip išsiaiškinti,
kiek tai teisėta. Klaipėdoje Diabetinės pėdos priežiūros kabi
netai veikia Uosto poliklinikoje Respublikinėje Klaipėdos ligo
ninėje, VšĮ Konsultacinėje poliklinikoje, VšĮ Jūrininkų sveika
tos priežiūros centre, VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centre,
„Clinicus Klaipėda“. Dėl ortopedijos priemonių sergantieji gali
kreiptis į šias įmones: „Ortopedijos technika“, „Pirmas žings
nis“, „Teida“, „Ortopedijos paslaugos“.
Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos diabetu sergančių
jų klubas „Beta“, įsikūręs Antakalnio poliklinikoje, veikia kiek
vieną antradienį 16–18 val. Čia organizuojami įvairūs rengi
niai: paskaitos, susitikimai su įvairiais gydytojais specialistais,
slaugytojomis. Renginiuose dalyvauja ne tik klubo nariai, bet ir
kiti sergantieji bei jų šeimos nariai. Norint patekti pas šios po
liklinikos specialistus, reikia laukti 15–20 dienų. Poliklinikoje
veikia Diabetinės pėdos priežiūros kabinetas. Klubas palaiko
ryšius ne tik su poliklinikos vadovybe, bet ir aktyviai bendradar
biauja su Vilniaus miesto savivaldybe, įgyvendino jos remiamus
projektus. Visų klubų nariai, išskyrus tuos, kurie sunkiai serga,
noriai lankosi klubo „Beta“ renginiuose. Sunkiai sergančiuosius
klubo nariai aplanko namuose.
Remdamasi iš klubų vadovų gauta informacija, LDA krei
piasi į įvairias valdžios institucijas, siekdama spręsti problemas
nacionaliniu lygiu.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos panaudotos
4 projekto vykdytojų, vadovo, finansininko darbo užmokesčiui,
„Sodrai“ ir Garantiniam fondui.
Pasaulinei diabeto ir Jungtinių Tautų dienai paminėti lapkri
čio 14 d. Vilniuje vyko respublikinė konferencija Tarptautinės
diabeto federacijos pasiūlyta tema „Moterys ir diabetas – mūsų
teisė į sveiką ateitį“, kurioje dalyvavo per 300 asmenų, iš jų
115 neįgaliųjų (iš jų 8 neįgalūs vaikai). Taip pat šia tema buvo
suorganizuoti 54 renginiai: konferencijos, mokymo seminarai
sergantiesiems, susitikimai su visuomene, eisenos, radijo, TV
laidos, atlikti profilaktiniai kraujo gliukozės tyrimai visuomenei
(sergančiųjų diabetu šeimos nariams, slaugytojams diabetolo
gams ir kojų priežiūros specialistams, dirbantiesiems su neįga
liaisiais, žmonėms, turintiems rizikos veiksnių sirgti cukriniu
diabetu – vyresniems nei 40 m. amžiaus, turintiems antsvorį,
giminėje sergančiųjų, žmonėms su padidėjusiu kraujospūdžiu,
cholesteroliu, moterims, gimdžiusioms vaikus, sunkesnius negu
4 kg ar nėštumo metu turėjusioms padidėjusį kraujo gliukozės
kiekį, žmonėms, jaučiantiems cukrinio diabeto simptomus, ir
kitiems pageidaujantiems išsitirti, ar neserga diabetu).
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Renginius organizavo 54 LDA kolektyviniai nariai – rajonų
diabeto bendrijos, draugijos, klubai. Platinta Lietuvos diabeto
asociacijos parengta informacija: įvairūs bukletai, ligos kont
rolės dienynai, „Diabeto“ laikraštis ir kt. Manome, kad infor
maciją įvairiais žiniasklaidos kanalais bei renginių metu gavo
apie 100 tūkst. asmenų, iš jų per 95 tūkst. neįgaliųjų (iš jų ne
įgalių vaikų per 800). Lietuvos diabeto asociacijos ir rajonų dia
beto klubų vadovai, medikai skleidė informaciją apie cukrinio
diabeto simptomus, galimas jo komplikacijas, būdus, kaip jų
išvengti, mokymo svarbą respublikiniuose ir rajonų laikraš
čiuose ir kt. spaudoje, radijo ir televizijos laidose. Renginiai ir
nemokami kraujo gliukozės matavimai vyko visoje Lietuvo
je: savivaldybėse, mokyklose, visuomenės sveikatos biuruose,
prekybos centruose.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos panaudo
tos projekto dalyvių maitinimo, transporto išlaidoms, specialis
tams pagal autorines sutartis, profilaktinių tyrimų reagentams,
vienkartinėms adatėlėms, kanceliarinėms prekėms (informaci
jos, anketų ir kvietimų spausdinimui bei dauginimui), patalpų
nuomai, projekto vadovo ir finansininko darbo užmokesčiui,
„Sodrai“, Garantiniam fondui.
Projektą rėmė „Abbott Diabetes Care“, „Abovita“, „Eli Lilly
Lietuva“, „Interlux“, KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga, „Novo
Nordisk Pharma“, „Pfizer Luxembourg SARL“, „Roche Lietuva“
Diagnostikos padalinys, „Sanofi Aventis Lietuva“, „Valentis Phar
ma“, VšĮ Socialiniai paramos projektai. Įvairūs kiti rėmėjai padėjo
rajonų diabeto klubams renginių organizavimo vietose.
Iš viso dalyvauta 6 tarptautiniuose renginiuose. Juose da
lyvavo 4 asmenys, iš jų 2 neįgalieji. Rugsėjo 10 d. Lisabonoje
(Portugalija) vyko Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) Eu
ropos regiono simpoziumas „Geresnės diabeto priežiūros už
tikrinimas: bendra priežiūros paslaugų teikėjų, sveikatos sis
temų ir diabetu sergančių žmonių užduotis“ (angl. Achieving
improved compliance to diabetes care: the common task for
care providers, health systems and people with diabetes), ku
riame LDA vadovė pirmininkavo sesijai „Diabeto komanda –
kaip pagerinti sanglaudą?“ (angl. The Diabetes Team – How
to improve Cohesion). Rugsėjo 11–15 d. vyko Europos diabeto
studijų asociacijos (EASD) 53-čioji konferencija, kurioje buvo
eksponuojamas stendinis pranešimas apie LDA veiklos pasie
kimus ir iššūkius.
2 delegatai dalyvavo TDF Europos regiono kasmetiniame
tarybos susirinkime (gruodžio 3 d.); 2 delegatai dalyvavo TDF
24-ojoje Generalinėje Asamblėjoje (gruodžio 4 d.); 3 delegatai
dalyvavo Pasaulio diabeto kongrese (gruodžio 4–8 d.); vienas
delegatas dalyvavo TDF Jaunųjų lyderių mokymo programo
je (gruodžio 5–8 d.). Visi šie 4 tarptautiniai renginiai vyko Abu
Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Neįgaliųjų reikalų departamento lėšos panaudotos delega
tų kelionės lėktuvu bei kitu transportu, viešbučio bei draudimo
išlaidoms apmokėti, taip pat sumokėtas nario mokestis Tarp
tautinei diabeto federacijai.
Projektą tiesiogiai rėmė Europos diabeto studijų asocia
cija ir TDF. Paramos skyrė „Abbott Diabetes Care“ ir „Novo
Nordisk Pharma“.

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo
įgūdžių ugdymas mokymuose,
seminaruose, stovyklose
Suorganizuota viena diabeto mokykla (užsiėmimai vyko
LDA), kurioje pagal nesikartojančių asmenų sąrašą dalyvavo
595 asmenys, iš jų 205 neįgalieji (iš jų neįgalių vaikų – 102).
2017 m. individualūs ir grupiniai mokymai vyko 12 mėn.
visomis darbo dienomis 8.00–17.00 val. LDA mokyklai nuo
mojamose patalpose iš KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga. Nuo
sausio 1 d. iki gegužės 1 d. Europos slaugytojų diabetologų fe
deracijos, LDA Slaugytojų diabetologų draugijos narė slaugy
toja diabetologė ir kojų priežiūros specialistė J. Uleckienė sa
vanoriškai vieną dieną per savaitę individualiai ir grupėse vedė
Lietuvos diabeto asociacijos pagal Tarptautinės diabeto fede
racijos programą organizuojamus mokymo užsiėmimus „Kaip
valdyti cukrinį diabetą“, vykusius Lietuvos diabeto asociacijoje
(Gedimino pr. 28–404, Vilniuje). Vieną kartą per savaitę diabetu
sergantiesiems teikė informaciją individualiai ir mokė gydytoja
endokrinologė O. Jurkauskienė Lietuvos diabeto asociacijoje
(Gedimino pr. 28–404, Vilniuje) ir prireikus teikė informaciją
telefonu. Kitomis dienomis gydytoja individualius ir grupinius
mokymus vedė LDA organizuojamuose mokymo renginiuose
rajonų diabeto klubuose. Visomis darbo dienomis informaciją
sergantiesiems diabetu bei jų šeimos nariams ir kitiems besi
kreipiantiesiems teikė LDA vadovė V. Augustinienė. Kasdien į
LDA kreipėsi 10–20 neįgalių žmonių. Į diabeto mokyklą atvyko
pavieniai žmonės ir grupės iš rajonų diabeto klubų. Taip pat in
formacija buvo teikiama telefonu ir susitinkama rajonuose bei
sanatorijoje „Žibutė“ Kačerginėje, Kauno r.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos panaudo
tos projekto ryšių, interneto paslaugų, patalpų nuomos, infor
macijos, anketų, pranešimų rengimo ir dauginimo išlaidų ap
mokėjimui, kraujo gliukozės diagnostinių juostelių pirkimui,
specialistams pagal autorines sutartis, vadovo, finansininko ir
2 projekto vykdytojų darbo užmokesčiui, „Sodrai“ ir Garanti
niam fondui.
Projektą rėmė „Novo Nordisk Pharma“.
2017 m. LDA surengė vienos dienos trukmės 4 savarankiš
ko gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymus „Gera cukrinio dia
beto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Mokymai vyko ge
gužės 18 d. Kaune, Statybos ir paslaugų mokymo centre; ge
gužės 24 d. Vilkaviškyje, Paežerių dvare; gegužės 29 d. Rad
viliškyje, Kultūros centre; birželio 7 d. Anykščiuose, Kultūros
centre. Juose dalyvavo 416 žmonių, iš jų 175 neįgalieji (iš jų
1 neįgalus vaikas).
Kadangi projektu buvo siekiama prisidėti prie neįgaliųjų sa
varankiškumo didinimo ir sudaryti galimybes neįgaliesiems, gy
venantiems visoje Lietuvoje, dalyvauti LDA mokymuose, todėl
jie buvo surengti skirtinguose rajonuose. Į renginius buvo kvie
čiami ne tik LDA nariai, bet ir kiti bendruomenėje gyvenantys
sergantieji diabetu, jų šeimos nariai, besidomintys šia liga.
Mokymus savanoriškais pagrindais padėjo organizuoti 4 dia
beto klubų vadovai: Kauno diabetikų klubas „Insula“ (pirmi
ninkė L. Trakimienė), Vilkaviškio diabetikų bendrija „Insula“
(pirmininkas K. Kukis), Radviliškio diabeto klubas „Likimas“
(pirmininkė I. Gvazdauskienė), Anykščių rajono cukralige ser

gančiųjų klubas „Ateitis“ (pirmininkė L. Šližienė). Į mokymus
atvyko diabetu sergančių žmonių iš 22 Lietuvos rajonų savi
valdybių: Alytaus, Anykščių, Druskininkų, Elektrėnų, Joniškio,
Jonavos, Kauno, Kazlų Rūdos, Kelmės, Kupiškio, Marijampo
lės, Pakruojo, Panevėžio, Plungės, Radviliškio, Rokiškio, Šakių,
Šiaulių, Tauragės, Utenos, Vilkaviškio, Vilniaus.
Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymus aplankė
daug svečių: Kauno, Vilkaviškio, Radviliškio ir Anykščių savi
valdybių bei gydymo įstaigų atstovai. Labai gerai Vilkaviškio
diabetikų bendrijos „Insula“ veiklą įvertino A. Neiberka, Vilka
viškio r. savivaldybės meras; D. Sabašinskienė, l. e. p. Sociali
nės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja džiaugėsi
maloniu bendradarbiavimu su bendrija, dėkojo už pagalbą ser
gantiems rajono žmonėms; L. Blažaitis, Vilkaviškio r. ligoninės
vyr. gydytojas supažindino renginio dalyvius su ligoninėje tei
kiamomis paslaugomis diabetu ir kitomis ligomis sergantiems
žmonėms. Gražiu bendradarbiavimu su Anykščių rajono ser
gančiųjų klubu „Ateitis“ džiaugėsi Anykščių r. meras D. Vaigi
nas. Taip pat renginiuose dalyvavo daugelis kitų valdžios insti
tucijų, 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. Augustinienė,
Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininkas prof. A. Norkus,
LDA viceprezidentė, gydytoja endokrinologė O. Jurkauskie
nė, LMSU Endokrinologijos klinikos gydytoja endokrinologė
dr. R. Šulcaitė, LSMU Akių ligų klinikos akių ligų gydytoja dr.
J. Balčiūnienė, akių ligų klinikos „Lirema“ vadovė, akių ligų
gydytoja L. Socevičienė, sveikatos teisės ekspertė R. Navickie
nė, Lietuvos medicinos bibliotekos Mokymo išteklių skyriaus
vedėja J. Stukienė, Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro
specialistė A. Didžiokienė, „Microlife“ specialistai D. Dereške
vičius, E. Vitkauskienė ir kt. Žiniomis dalijosi teritorinių ligonių
kasų (TLK) atstovai: Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus
vedėjo pavaduotoja R. Valinskaitė-Barščevičienė, Šiaulių TLK
Kontrolės skyriaus vedėja D. Ozolienė, Panevėžio TLK specia
listė R. Venckienė ir A. Valentinavičienė. Jos suteikė vertingos
informacijos ir išsamiai atsakė į visus rūpimus klausimus.
Visuose mokymuose dalyviai pildė žinių ir gydymo vertini
mo anketas, buvo atliekami kraujo gliukozės tyrimai. Realybė
rodo, kad beveik 50 proc. sergančiųjų ligą kontroliuoja blogai
arba jos iš viso nevaldo. Visi, kurių gliukozės rodikliai yra blogi,
turi susirūpinti ir kreiptis į medikus, kad būtų atidžiai peržiūrėtas
ir patikslintas ne tik mitybos planas, bet ir gydymas.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos panaudo
tos projekto dalyvių maitinimo, transporto, ryšių, informacijos,
anketų, pranešimų, kvietimų rengimo ir dauginimo išlaidoms
apmokėti, kraujo gliukozės diagnostinėms juostelėms, pašto
ženklams pirkti, specialistams pagal autorines sutartis, 1 projekto
vykdytojo, vadovo, finansininko darbo užmokesčiui, „Sodrai“
ir Garantiniam fondui.
Projektą rėmė „Abbott Diabetes Care“, „Abovita“, „Micro
life“, „Novo Nordisk Pharma“. Diabeto klubų vadovai rengi
nius organizavo savanoriškais pagrindais, surado nemokamas
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patalpas (nemokamai patalpas suteikė Kauno statybos ir pas
laugų mokymo centras, Anykščių ir Radviliškio kultūros cent
rai), taip pat surado papildomų lėšų dalyviams maitinti rengi
nių organizavimo vietose. Prie renginių organizavimo prisidėjo
Anykščių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybės. Medicininių tyri
mų laboratorija „Antėja“ sudarė galimybę renginių dalyviams
pasidaryti įvairius kraujo tyrimus su nuolaidomis. Vilkaviškio r.
laikraščio „Santaka“ žurnalistai skelbė informaciją apie rengi
nį nemokamai.
2017 metais LDA surengė tris septynių dienų trukmės cuk
riniu diabetu sergančiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdy
mo stovyklas. Visos stovyklos vyko Druskininkuose, VšĮ Valsty
bės ir savivaldybių mokymo centre „Dainava“. Joms vadovavo
LDA Tarybos narė, Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“
pirmininkė J. Šimonienė. Jai talkino gydytoja rezidentė R. Ko
reivienė, LSMU Endokrinologijos klinika; slaugytojos diabe
tologės A. Krivolap, LMSU Vaikų endokrinologijos skyrius, ir
V. Karbočienė iš Šiaulių; padėjėja J. Tamulaitienė, Druskininkų
miesto diabeto klubo „Atgaja“ narė. Liepos mėnesį vykusioje
stovykloje mokėsi I tipo diabetu sergantieji, kitos dvi stovyklos
buvo skirtos II tipo diabetu sergantiems žmonėms. Stovyklose
žinių sėmėsi 45 II ir I tipo cukriniu diabetu sergantys suaugusieji
ir jaunuoliai, iš jų 29 neįgalieji (iš jų 8 neįgalūs vaikai).
Stovyklos II tipo diabeto ligoniams vyko birželio 10–16 d. ir
liepos 30 d.–rugpjūčio 5 d., o I tipo diabetu sergantiems žmo
nėms – liepos 15–21 d. Į stovyklas atvyko ligonių iš 20 miestų
ir rajonų: Biržų, Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Kauno,
Kretingos, Kupiškio, Marijampolės, Mažeikių, Jonavos, Pane
vėžio, Pasvalio, Pakruojo, Rokiškio, Šakių, Šiaulių, Šalčininkų,
Tauragės, Vilkaviškio, 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 tinkamai susišvirkšti insuliną ir žinoti tam
tinkamiausias kūno vietas, suprasti hipoglikemijos ir hipergli
kemijos bei ketoacidozės priežastis, tinkamai elgtis, atsiradus
pirmųjų gliukozės mažėjimo ar gausėjimo kraujyje simptomų.
Vyko kultūrinė ir poilsio programos, įvairūs susitikimai su me
dikais, ligos kontrolės priemonių specialistais. Stovyklų dalyviai
laisvalaikį leido sportuodami, kurdami, vykdami į ekskursijas
ir tiesiog kalbėdamiesi.
Sergantieji diabetu kraujo gliukozę tyrė kasdien (ne mažiau
kaip 7 kartus per dieną) ir duomenis registravo dienynuose. I tipo
diabetu sergančiųjų dienynų analizė parodė, kad prieš pusryčius
jų gliukozės kiekio vidurkis svyravo nuo 4,3 iki 11,2 mmol/l
(vidurkis – 7,6 mmol/l), dvi valandos po pusryčių – nuo 4,7 iki
13,2 mmol/l (vidurkis – 7,4 mmol/l), prieš pietus – nuo 5,1 iki
10,2 mmol/l (vidurkis – 7 mmol/l), dvi valandos po pietų – nuo
5,8 iki 11,1 mmol/l (vidurkis – 8 mmol/l), prieš vakarienę – nuo
5,3 iki 12,8 mmol/l (vidurkis – 7,8 mmol/l), dvi valandos po va
karienės – nuo 5,4 iki 10,03 mmol/l (7,5 mmol/l), prieš miegą –
nuo 4,85 iki 11,6 mmol/l (vidurkis – 8,2 mmol/l). Visų dalyvių
dienos gliukozės kiekio vidurkis – 7,9 mmol/l.
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Pirmos stovyklos II tipo diabetu sergančiųjų dienynų rezultatai
buvo tokie: prieš pusryčius jų gliukozės kiekio vidurkis svyravo
nuo 5 iki 9,78 mmol/l (vidurkis – 7,61 mmol/l), dvi valandos
po pusryčių – nuo 4,9 iki 13,7 mmol/l (vidurkis – 7,7 mmol/l),
prieš pietus – nuo 4,68 iki 17 mmol/l (vidurkis – 6,8 mmol/l),
dvi valandos po pietų – nuo 5,3 iki 18,5 mmol/l (vidurkis –
8,06 mmol/l), prieš vakarienę – nuo 4,9 iki 14,2 mmol/l (vi
durkis – 6,75 mmol/l), dvi valandos po vakarienės – nuo 5,6
iki 14,9 mmol/l (vidurkis – 7,71 mmol/l). Visų dalyvių dienos
gliukozės kiekio vidurkis – 7,46 mmol/l.
Išanalizavus antros stovyklos II tipo diabetu sergančių su
augusiųjų dalyvių dienynus, paaiškėjo, kad prieš pusryčius jų
gliukozės kiekio vidurkis svyravo nuo 5,2 iki 10,2 mmol/l (vi
durkis – 7,95 mmol/l), dvi valandos po pusryčių – nuo 5 iki
11,2 mmol/l (vidurkis – 8,21 mmol/l), prieš pietus – nuo 4,5 iki
15 mmol/l (vidurkis – 7 mmol/l), dvi valandos po pietų – nuo
5,8 iki 11 mmol/l (vidurkis – 7,55 mmol/l), prieš vakarienę –
nuo 4,6 iki 12 mmol/l (vidurkis – 6,99 mmol/l), dvi valandos po
vakarienės – nuo 5,1 iki 9 mmol/l (vidurkis – 6,74 mmol/l). Visų
dalyvių dienos gliukozės kiekio vidurkis – 7,4 mmol/l.
Viena iš LDA užduočių yra išsiaiškinti situaciją, kaip cukri
nis diabetas yra kontroliuojamas, todėl kiekvienam stovyklos
dalyviui 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 % – 6,67 %;
HbA1c > 6 % < 7 % – 36,66 % dalyvių;
HbA1c > 7 % < 8 % – 33,33 % dalyvių;
HbA1c > 8 % < 9 % – 10 % dalyvių;
HbA1c > 9 % – 6,67 % dalyvių;
HbA1c > 10 % – 6,67 % dalyvių.
Visų II tipo diabeto stovyklų dalyvių HbA1c vidurkis –
7,27 %.
I tipo diabetu sergančiųjų glikuoto hemoglobino rodikliai
buvo tokie:
HbA1c > 6 % < 7 % – 15,38 % dalyvių;
HbA1c > 7 % < 8 % – 30,77 % dalyvių;
HbA1c > 8 % < 9 % – 23,8 % dalyvių;
HbA1c > 9 % < 10 % – 30,77 % dalyvių.
Visos I tipo diabeto stovyklos dalyvių HbA1c vidurkis –
8,15 %.
Iš tyrimų rezultatų matoma, kad tik 43,33 % (mažiau negu
pusė) II tipo diabetu sergančiųjų tinkamai valdo savo ligą, jų
HbA1c yra iki 7 %. Bet I tipo diabeto ligonių situacija yra blo
gesnė, tik 15,38 % žmonių HbA1c rodiklis yra patenkinamas.
Šie duomenys taip pat rodo, kad didžioji dauguma I tipo diabetu
sergančiųjų negeba tinkamai valdyti diabeto. Iš HbA1c tyrimo
rezultatų darytina išvada, kad II tipo diabetu sergančiųjų ligos
kontrolė žymiai geresnė už I tipo ligonių.
Taip pat, pagal PSO anketas, buvo vertinami ir kiti sveika
tos rodikliai. Stovyklautojų žinios buvo vertinamos anketine
atvykusiųjų ir išvykstančiųjų apklausa. Atvykimo dieną įverti
nus I tipo diabetu sergančiųjų žinias, paaiškėjo, kad 75,75 %
jų atsakymų buvo teisingi; neteisingų – 22,75 %; abejojo dėl
atsakymų – 1,5 % stovyklautojų. Nebuvo nė vieno žmogaus,

kuris būtų atsakęs į visus klausimus teisingai. Sudėtingiausia
stovyklautojams buvo atsakyti į klausimus apie mitybą, pvz.,
kokios medžiagos yra kaloringiausios, kiek angliavandenių
vienetų yra tam tikruose maisto produktuose, ką ir kokiais kie
kiais galima valgyti.
Jaunuoliai gerai supranta apie fizinį aktyvumą ir insuliną,
sergant cukriniu diabetu. Nors insulinas yra I tipo sergančių
jaunuolių kasdienybė, atsakydami į klausimus apie insuliną, jie
padarė daugiausia klaidų. Ne visi žinojo, į kurias vietas reikia
leistis insuliną, kaip jis veikia. Išvykimo dieną teisingų atsakymų
padaugėjo iki 99,81 %. Neteisingų atsakymų liko tik 0,19 %.
Per 7 dienas, praleistas mokymo stovykloje, žinios vidutiniškai
pagerėjo apie 24,06 %. Tai rodo, kad mokymo stovyklos ser
gantiesiems diabetu yra būtinos.
II tipo diabetu sergančiųjų abiejose mokymo stovyklose
buvo pildomos II tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų ligos
ir gydymo įvertinimo tyrimo anketos. Atvykimo dieną teisingų
atsakymų buvo 78,93 %, išvykimo dieną – 99,86 %. Vadinasi,
žinios pagerėjo apie 20,93 %. Diabeto mokymo stovyklų daly
viai mokėsi, ilsėjosi, aktyviai dalyvavo sporto programoje: darė
rytinę mankštą, važinėjo dviračiais, bėgiojo, vaikščiojo su laz
domis, aplankė visas Druskininkų miesto įžymias vietas.
Nuolatinis cukriniu diabetu sergančiųjų mokymas ir gera
diabeto kontrolė garantuoja geresnius šios ligos gydymo rezul
tatus. Tai padeda sulėtinti ar net sustabdyti komplikacijų vys
tymąsi, gerina ligonio gyvenimo kokybę, ilgina trukmę, maži
na grėsmę ligai progresuojant tapti neįgaliuoju. Pasitikėjimo
suteikia ne tik profesionali komanda, bet ir likimo draugai. Be
to, gerai organizuota laisvalaikio programa leidžia ligoniams
patirti daug džiaugsmo ir pasijusti visateisiais visuomenės na
riais. Stovyklautojai sustiprėjo tiek fiziškai, tiek ir dvasiškai, įgijo
savarankiškų ligos kontrolės įgūdžių.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos panaudo
tos specialistams pagal autorines sutartis, dalyviams maitinti,
apgyvendinti, popieriui, kitoms kanceliarinėms prekėms bei
medžiagoms vaikų užimtumui, glikuoto hemoglobino (HbA1c)
reagentams, diagnostinėms kraujo gliukozės juostelėms, pir
mosios medicinos pagalbos priemonėms, ryšių (pašto ženklai,
telefonas), transporto išlaidoms, patalpų, sporto, laisvalaikio ir
kultūrinės programos organizavimo priemonių nuomai, 2 pro
jekto vykdytojų, vadovo ir finansininko darbo užmokesčiui,
„Sodrai“, Garantiniam fondui.
Projektą rėmė „Abbott Diabetes Care“, „Abovita“, „Novo
Nordisk Pharma“, „Roche Lietuva“ Diagnostikos padalinys,
„Microlife“, rajonų diabeto klubai ir bendrijos: Druskinin
kų, Elektrėnų, Mažeikių „Žemaičių spėka“, Marijampolės
„Diabetikas ABC“, Šakių „Linelis“, Panevėžio „Viltis“, Pakruojo
„Vita“, Jonavos „Ramunė“. Stovyklų dalyviai apsimokėjo patys
kelionę ir dalinai prisimokėjo už stovyklos išlaidas. Glikuoto
hemoglobino (HbA1c) tyrimus nemokamai atliko medicininių
tyrimų laboratorijos „Antėja“ specialistai, taip pat suteikė gali
mybę stovyklų dalyviams su nuolaida pasidaryti įvairius kitus
kraujo tyrimus, VšĮ VSMC „Dainava“ suteikė nuolaidų patalpų
nuomai, apgyvendinimui ir maitinimui. Stovyklautojams įvai
rias nuolaidas teikė Druskininkų miesto muziejai ir įvairių kitų
geradarių dėka buvo suteikta papildomų pramogų.

Aktyvaus poilsio renginių
neįgaliesiems organizavimas
Suorganizuotas 1 aktyvaus poilsio renginys – žygis dvira
čiais aplink Platelių ežerą, Plungės rajone 2017 m. rugpjū
čio 5 d. Žygyje dalyvavo 47 asmenys, iš jų 13 neįgaliųjų (iš
jų 7 neįgalūs vaikai). Renginį savanoriškais pagrindais padėjo
organizuoti LDA valdybos, Plungės ir Klaipėdos diabeto klu
bų narė J. Neverdauskaitė ir Plungės diabeto klubo pirminin
kė A. Danylienė.
Žygis prasidėjo Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų
centre, kur dalyviai buvo supažindinti su muziejaus ekspozi
cija, Platelių ežeru, vandens pramogomis, lankomomis parko
vietomis, pažintiniais takais. Po to dviračių žygio dalyviai, ly
dimi Žemaitijos nacionalinio parko gido, patraukė ežero link.
Pirmiausia jie sudalyvavo LDA rajonų diabeto organizacijų
kasmetinio respublikinio susitikimo „Pabūkime kartu“ atidary
me, kurį 2017 m. prie Platelių ežero organizavo Plungės dia
beto klubas. Čia buvo proga žygio dalyviams pabendrauti su
LR Seimo nariu J. Varkaliu, Plungės rajono savivaldybės meru
A. Klišoniu, įvairių rajonų diabeto organizacijų vadovais ir na
riais. Žygio metu dalyviai aplankė daugybę nuostabių Platelių
ežero apylinkių, pietavo Plokštinės stovyklavietėje, aplankė
Beržoro miestelį, pakilę į apžvalgos aikštelę grožėjosi Platelių
ežero panorama. Žygio metu buvo įveikti 26 km.
Žygio pabaigoje dalyviai mielai prisijungė prie renginio
„Pabūkime kartu“, kuriame dar spėjo sudalyvauti linksmosio
se estafetėse ir šokio pamokoje, į kurią pakvietė studijos „Tavo
šokis“ vadovas K. Barčius.
Dviračių žygyje dalyvavo diabetu sergantys žmonės, jų šei
mų nariai, draugai iš Naujosios Akmenės, Klaipėdos, Plungės,
Panevėžio, Mažeikių, Šiaulių.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos panaudo
tos specialistams pagal autorines sutartis, gido paslaugoms,
dalyviams maitinti, dviračiams nuomotis, ryšių ir transporto iš
laidoms apmokėti, vadovo ir finansininko darbo užmokesčiui,
„Sodrai“, Garantiniam fondui.
Renginį rėmė „Microlife“ ir „Novo Nordisk Pharma“.

Sporto renginiai neįgaliesiems
2017 m. rugsėjo 2 d. Rokiškyje, Sporto mokykloje įvyko 1 spor
to renginys – šeštosios respublikinės varžybos „Cukrinis diabetas
– ne kliūtis sportuoti“, kuriose dalyvavo 61 asmuo, iš jų 43 neįga
lieji (iš jų 2 vaikai). Iš viso renginyje dalyvavo 77 žmonės.
Varžybas savanoriškais pagrindais organizavo Rokiškio dia
betikų klubo „Rokiškis“ pirmininkė M. Mieliauskienė ir pava
duotojas V. Pilibaitis. Varžybose dalyvavo 12 komandų iš Plun
gės, Mažeikių, Šakių, Jonavos, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio,
Rokiškio, Marijampolės, Šiaulių diabeto organizacijų.
Dalyviai varžėsi keturiose rungtyse. Pati pagrindinė rungtis –
senovinis bočios žaidimas. Ji įtraukta į parolimpines žaidynes.
Šios rungties nugalėtojais tapo Radviliškio diabeto klubo „Liki
mas“ komanda, antroji vieta atiteko Marijampolės „Diabetikas
ABC“, trečioji – Jonavos „Ramunės“ klubo komandai. Jau tapo
tradicija, kad ateinančiais metais varžybas organizuos bočios
žaidimo I vietos nugalėtojas. Tad 2018 m. sporto varžybas rengs
Radviliškio diabeto klubas „Likimas“.
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Antroji rungtis – smiginio mėtymas. Jei bočia buvo komandi
nis žaidimas, tai smiginio mėtymo varžybos vyko individualiai.
Smiginio rungtyje tarp moterų taikliausia buvo Z. Motiekienė
iš Pasvalio, tarp vyrų – plungiškis S. Puidokas.
Baudų metimo rungtis geriausiai sekėsi plungiškiams I. Blauz
dytei ir D. Rimeikiui.
Visus maloniai ir linksmai nuteikė paskutinė rungtis „Jud
rioji estafetė“. Ją labiausiai palaikė sirgaliai. Judriojoje estafe
tėje I vieta atiteko Šiaulių sportininkams, II vieta – Plungei, o
III vieta – Mažeikiams.
Varžyboms teisėjavo V. Pilibaitis (Rokiškio diabetikų klu
bo „Rokiškis“ pirmininko pavaduotojas) ir jo sudaryta teisėjų
komanda.
Visų rungčių nugalėtojai buvo apdovanoti. Bočios ir judrio
sios estafetės laimėtojai buvo apdovanoti taurėmis, medaliais
ir diplomais, kitų rungčių nugalėtojai – diplomais ir medaliais.
Dalyviams buvo ne tiek svarbu laimėti, kiek susitikti su tokio
paties likimo draugais ir pabendrauti. Šis renginys pasiekė tiks
lą – propaguota neįgalių, cukriniu diabetu sergančių žmonių
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 ge
riau veikti insulinui.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos panaudo
tos specialistams pagal autorines sutartis, dalyviams maitinti,

popieriui ir kitoms kanceliarinėms prekėms, diagnostinėms
kraujo gliukozės juostelėms, pirmosios medicinos pagalbos
priemonėms, ryšių (pašto ženklams, telefonui), transporto,
projekto vadovo ir finansininko darbo užmokesčiui, „Sodrai“,
Garantiniam fondui.
Prizai (taurės, diplomai ir medaliai) buvo nupirkti iš LDA
rėmėjų skirtų lėšų veiklos organizacinėms išlaidoms. Lėšų
projektui skyrė „Abbott“, „AstraZeneca“ ir „Novo Nordisk
Pharma “.
Neįgaliųjų reikalų departamentas Lietuvos diabeto asociacijai
veiklos projektų rėmimui 2017 m. skyrė 59 195 eurus, kiti rėmė
jai – 24 638 eurus. Bendras netiesioginę naudą gavusių asmenų
skaičius 100 tūkst., iš jų 95 tūkst. neįgaliųjų (800 vaikų). Bendras
naudą (paslaugas) gavusių asmenų (pagal bendrą nesikartojan
tį asmenų sąrašą) skaičius 1325, iš jų 538 neįgalieji (iš jų 116
neįgalių vaikų). Bendras projekte dirbusių asmenų skaičius (pa
gal bendrą nesikartojantį asmenų sąrašą) – 11, iš jų 4 neįgalieji.
Bendras projekte dalyvavusių savanorių skaičius (pagal bendrą
nesikartojantį asmenų sąrašą) – 13, iš jų 7 neįgalieji.
Apžvalgą pagal Lietuvos
diabeto asociacijos inf. parengė
Dalia Augustinaitė

Informacija
apie 2017 m. periodinių leidinių
neįgaliesiems leidybos ir platinimo
finansavimo projekto įgyvendinimą
Išleista ir išplatinta 4 numeriai (Nr. 1.93, Nr. 2.94,
Nr. 3.95, Nr. 4.96) žurnalo „Diabetas“ po 2000 egz.
tiražu.
Periodinį leidinį skaitė apie 18 tūkst. asmenų: 8 tūkst.
gavo spausdintą žurnalą (iš jų 6 tūkst. neįgaliųjų, iš jų 80
vaikų) ir 10 tūkst. asmenų skaitė interneto svetainėje (iš jų
4 tūkst. neįgaliųjų, iš jų 120 vaikų).
Periodinis leidinys buvo platinamas www.dia.lt inter
neto svetainėje.
Leidinio tiražo dalis atiduota prenumeratoriams, likusi
dalis išdalyta nemokamai per Lietuvos diabeto asociacijos
renginius, taip pat Lietuvos diabeto asociacijos kolektyvi
niams nariams, diabeto organizacijoms, ligoninėms, po
liklinikoms, vaistinėms, parodoms, susitikimams, mokymo
konferencijoms, mokymo stovykloms ir kt. Dalis leidinių
išsiųsta paštu valdžios institucijoms, rėmėjams, straipsnių
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autoriams ir rajonų diabeto organizacijoms. Lietuvos diabe
to asociacijos leidžiamo laikraščio „Diabetas“ informacija
dalijamės su įvairių rajonų žiniasklaidos atstovais.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės ir dar
bo ministerijos gautos lėšos (3 943 EUR) panaudotos leidi
nio rengimo spaudai (leidinio dizaino sukūrimui, maketa
vimui, apipavidalinimui) ir leidinio spausdinimo dalinėms
išlaidoms apmokėti.
Leidybos projektą rėmė UAB „Abbott Diabetes Care“,
„Abovita“, „AstraZeneca Lietuva“, „Berlin Chemie Menarini
Baltic“, „Boehringer Ingelheim“, „Eli Lilly Lietuva“, „Interlux“,
„Microlife“, „Novartis Pharma Services INC.“ atstovybė Lie
tuvoje, „Novo Nordisk Pharma“, „Sanofi-Aventis Lietuva“,
„Wörwag Pharma“.
Apžvalgą pagal LDA pateiktą inf. parengė
Dalia Augustinaitė

