
2018 m. rugpjūčio mėn. Kaina 0,75 Eur  Nr. 3 (99)

ISSN 1392–5946

Laikraštį remia:

Neįgaliųjų reikalų  
departamentas prie SADMCMYK: 100/70/0/30

RGB: 0/51/102
Pantone: 288

Medicinos pagalbos 
priemonių  kompensavimas
Lietuvos diabeto asociacija, nuosekliai dėdama pastangas 
ir glaudžiai bendradarbiaudama su LR sveikatos apsaugos 
ministerijos institucijomis, pasiekė, kad nuo 2018 m. liepos 
mėnesio Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis pradėta kompensuoti insulino pompų nuoma.

Diabetas yra lėtinė, visą gyvenimą trunkanti liga, kurią būti
na rūpestingai valdyti ir kontroliuoti. Nekontroliuojamas ar 

blogai kontroliuojamas jis pažeidžia daugelio organų sistemą. 
Visos šios ligos komplikacijos grėsmingos ir blogina žmogaus 
gyvenimo kokybę bei sukelia funkcinius pakitimus. 

1950 m. įsteigta Tarptautinė diabeto federacija, šiuo metu 
vienijanti 230 narių asociacijų iš 168 pasaulio šalių (viena iš 
jų yra Lietuvos diabeto asociacija), kviečia viso pasaulio šalių 
vyriausybes gerinti sergančiųjų diabetu priežiūrą. Kiekvienas 
diabetu sergantis žmogus turi teisę į geriausią sveikatos prie
žiūrą, kurią gali teikti jo šalis. 

Lietuvos diabeto asociacija, bendradarbiaudama su LR 
sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos endokrinologų drau
gija, pasiekė, kad nuo 2004 m. pradėtos kompensuoti insuli
no pompų keičiamos dalys diabetu sergančioms nėščiosioms, 
nuo 2005 m. padidinta diagnostinių juostelių diabeto savi
kontrolei kompensacija, nuo 2006 m. kompensuojami gli
kuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimai, nuo 2008 m. kompen
suojamos keičiamos insulino pompų dalys diabetu sergan
tiems vaikams ir I tipo cukriniu diabetu sergančioms nėščio
sioms bei planuojančioms pastoti (iki vienerių metų) moterims 
(87  eurai per mėn.). Šiuo metu gydymu insulino pompa nau
dojasi maždaug 40 proc. dia betu sergančių vaikų. Tai pavyks
ta pasiekti, sutelkiant specialistų ir ekspertų endokrinologų, 
savivaldybių, labdaros fondų ir pompų gamintojų ar atstovų  
jėgas.  

2015 m. insulino pompų, naudojamų ambulatoriniam gy
dymui nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių 
komplektai pradėti kompensuoti I tipo diabetu sergantiems jau
nuoliams iki 24 metų, taip pat jiems padidintas kompensuojamų 
juostelių kiekis iki 1 800 juostelių per metus. Dėl to jaunuoliai 
turi galimybę ir toliau naudotis turimomis insulino pompomis 
bei geriau kontroliuoti savo ligą.

Lietuvos diabeto asociacija, nuosekliai dėdama pastangas 
ir glaudžiai bendradarbiaudama su LR sveikatos apsaugos mi
nisterijos institucijomis, pasiekė, kad nuo 2018 m. liepos mė
nesio Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto 
lėšomis pradėta kompensuoti insulino pompų nuoma.

Insulino pompų su gliukozės kraujyje duomenų įvertinimo, 
naudojant diagnostines juosteles gliukozės kiekiui nustatyti, 
funkcija nuomos išlaidos PSDF biudžeto lėšomis kompensuo
jamos 100 procentų. Taip pat į insulino pompos nuomos išlaidų 
kompensavimą įskaičiuojamas ir vienkartinių keičiamųjų dalių 
rinkinys, reikalingas insulinui suleisti į poodį. 

Gydymas insulino pompa skiriamas I tipo cukriniu diabe
tu sergantiems vaikams ir jaunuoliams iki 24 metų amžiaus, 
nėščiosioms ir planuojančioms pastoti moterims (skiriama iki 
vienerių metų laikotarpiui, kai diabetas yra nekontroliuojamas). 
Insulino pompų nuomos išlaidos kompensuojamos tiems priva
lomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems žmonėms, ku
riems jos yra būtinos sveikatos priežiūrai namuose. Tai spren
džia gydytojų konsiliumas.
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Žmonėms, norintiems išsinuomoti insulino pompą, reikia 
kreiptis į įmonę, turinčią sutartį su Valstybine ligonių kasa 
dėl medicinos prietaisų, būtinų sveikatos priežiūrai namuose 
užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo. Įmonė su sergančiuoju 
diabetu (ar vaiko tėvais) pasirašo sutartį dėl insulino pompos iš
davimo, garantinės priežiūros, nuolatinės priežiūros ir keičiamų
jų dalių tiekimo. Dėl insulino pompų nuomos išlaidų kompen
savimo su Valstybine ligonių kasa yra sudariusios sutartis visos 
trys įmonės, tiekiančios insulino pompas Lietuvai („ Abovita“, 
„Monameda“, „Roche Lietuva“ Diagnostikos padalinys).

Lietuvos diabeto asociacija siekia, kad visi diabetu sergantys 
žmonės gautų nemokamai gyvybiškai būtinus vaistus insuliną 
ar tabletes (be priemokų), kad kiekvienam sergančiajam būtų 
prieinamas savalaikis, saugus, kokybiškas, individualiai geriau
siai tinkamas, gydytojo parinktas efektyvus gydymas, kad  bet 
kokios lengvatos ar diabeto priežiūros pagerinimas pasiektų kuo 
daugiau diabetu sergančių Lietuvos žmonių. Kartu manome, 
kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos turi 
būti panaudojamos efektyviai. Mūsų prašomos priemonės yra 
lengvai prognozuojamos ir apskaičiuojamos.

Todėl, mūsų manymu, būtų tikslinga kompensuoti insulino 
pompų keičiamas dalis visiems I tipo diabetu sergantiesiems, 
kurie pompas yra įsigiję patys ar gavę panaudos būdu. Kasmet 
diabetu suserga apie 110 vaikų. Maždaug tiek pat jų kasmet su
laukia 24 metų, kai pompų keičiamos dalys jau nebekompen
suojamos. Todėl galima spėti, kad išlaidos per metus sudarytų 
papildomai apie 42 tūkst. eurų (pompas šiuo metu naudoja 
apie 40 proc. vaikų ir jaunuolių iki 24 m.).

Dar šiais metais planuojama pradėti kompensuoti išmaniųjų 
insulino pompų su gliukozės jutikliais nuomą. Kadangi nemažai 
sergančiųjų diabetu iki 24 m. amžiaus jau yra įsigiję išmanią
sias insulino pompas, bet dėl lėšų stokos nesinaudoja gliukozės 
jutikliais, todėl tikslingiau būtų gliukozės jutiklius kompensuo
ti atskirai, neįtraukiant jų į išmaniųjų insulino pompų nuomą. 
Kol ligonių turimų pompų galiojimo laikas yra nesibaigęs, Vals
tybinė ligonių kasa kompensuotų tik gliukozės jutiklius. Taip 
būtų veiksmingiau naudojamos Privalomojo sveikatos drau
dimo biudžeto lėšos. Be to, insulino pompa sergantieji kartais 
naudojasi ne visą laiką. Kompensuojama galėtų būti tam tikra 
suma mėnesiui – 100–120 eurų gliukozės jutikliams įsigyti to
kiu pačiu principu, kaip kompensuojamos insulino pompų 

keičiamos dalys. Receptas būtų išrašomas arba diagnostinėms 
juostelėms, arba gliukozės jutikliams.  

Lietuvos diabeto asociacijos iniciatyva 2015 m. buvo atlikta 
II tipo diabetu sergančiųjų ligos ir gydymo vertinimo apklausa. 
Rezultatų analizė, kurią atliko VUL Santaros klinikų Endokri
nologijos centro darbuotojai, vadovaujami dr. Ž. Visockienės, 
rodo, kad 46 proc. II tipo diabetu sergančiųjų nepakankamai 
kontroliuoja savo ligą.

Todėl būtų tikslinga padidinti kompensuojamų diagnostinių 
gliukozės juostelių kiekį II tipo cukriniu diabetu sergantiems su
augusiesiems: vartojantiems insuliną – iki 600 juostelių metams 
(50 juostelių – mėnesiui, dabar yra 50 juostelių – 2 mėnesiams), 
vartojantiems tabletes – iki 200 juostelių metams (50 juostelių – 
3 mėnesiams, dabar yra 50 juostelių – 4 mėnesiams). 

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

Valdant diabetą ir siekiant išvengti komplikacijų, ne mažiau 
svarbus ir paties paciento indėlis. Daugiau nei pusė ligos kont
ro lės priklauso būtent nuo pačių sergančiųjų, todėl šios priemo
nės kaip tik prisidėtų prie pačių pacientų indėlio ir motyvacijos 
bei, palyginti nedidelėmis PSDF biudžeto lėšomis, leistų gero
kai pagerinti didelio skaičiaus ne tik sergančių diabetu vaikų, 
bet ir suaugusiųjų diabeto kontrolę.

Detalesnę informaciją dėl insulino pompų nuomos rasite 
2018 m. balandžio–liepos mėnesio sveikatos apsaugos mi nist 
ro įsakymuose „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lė
šomis nuomojamų medicinos pagalbos priemonių (prietaisų) 
būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti“, kuriuos spaus
diname šiame „Diabeto“ numeryje.

Tarptautinės diabeto federacijos rekomendacijas dėl 
II tipo diabetu sergančiųjų ligos kontrolės galima rasti adresu   
www.idf.org: „Global Guideline for Type 2 Diabetes“, IDF, 
2012; „Global Guideline for Managing  Older People with Type 
2  Diabetes“, IDF, 2013; „Clinical Practice  Recomendations for 
Managing Type 2 Diabetes in Primary Care“, IDF, 2017.

Vida Augustinienė 
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė

Gerb. gydytoja Jūrate Kulbokiene,
... laiko lašai tiksi ir tiksi. Krinta ant Jūsų delnų ir širdies. Eina metai.  

Nueitas kelias gražus ir ilgas. Jūs didelę dalį savo gyvenimo atidavėte mums, 
sergantiesiems, mūsų klubo nariams.

Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“ taryba ir nariai sveikina Jus 65-ojo jubiliejaus 
proga, linki neblėstančios energijos, sveikatos ir turi viltį, kad ir ateityje padėsite 

visiems mums būti sveikesniems.

Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“ taryba
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Vi da Au gus ti nie nė

Brangūs skai ty to jai!
Pažanga visada susilaukia mūsų susižavėjimo šūksnių, 

kelia nuostabą ir kasdienio gyvenimo rutiną praturtina op-
timizmu. Tegul neilgam, vienai dienai ar dviem, bet tai jau 
irgi šis tas, nes suteikia energijos bent kiek pakeisti minčių 
kryptį, nors tame procese ir nedalyvauji.

Pažanga – nuolat kintantis, niekada nesibaigiantis pro-
cesas. Kas vakar buvo neginčijamai teisinga, tas šiandien 
eina perniek. Bet yra ir kitokia, dirbtinai sukelta ar išgalvota 
pažanga, kuri yra ne kas kita, kaip asmeninės atsakomybės 
vengimo forma. Lyg iš dangaus nukritęs koks nors politikas 
išmeta idėjų, sukeliančių pavojingą chaosą. Vienų žmo-
nių padėtis ir aplinkybės, tarsi garantavusios ilgą priimti-
ną pastovumą, staiga tampa tokios prastos, kad beviltiška 
joms priešintis, nes šiame maišale akimirksniu užauga ir 
subręsta seniai savo valandos laukusios lervos, iš kurių iš-
sirita riebūs vabalai, žinantys, ko reikia jiems ir ko reikia 
žmonėms, kad tie manytų besivartą kaip inkstai taukuose. 
Šiame laiko tarpsnyje moralinis vabalų pranašumas tampa 
amoralus, bet tą pajusti reikia laiko ir žmonių aukų. Atsa-
kingas žmogus niekada nepuls įrodinėti ir visaip girti savo 
minties, susapnuotos ar atsitiktinai galvoje apsilankiusios. 
Vertinga mintis reikalauja proto pastangų, galybės darbo, 
kuris lyg lakmuso popierėlis parodytų, kiek tai naudinga 
ir reikalinga sveiko proto žmonėms. 

Tikriausiai atspėjot, kad lenkiu į mūsų sveikatos apsaugos 
sistemą, į kurią kaip tik įsisuko pavojingą pažangą nešantys 
žmonės, siūlantys naują surogatą, kuris visu gražumu taip 
nutolo nuo tikrų sveikatos problemų, kad sudarkė ne tik 
tai, kas buvo gerai padaryta ir nuosekliai einama prie dar 
geresnių rezultatų, bet užraugė tokį maišalą, kad nežinia, 
kada galėsime nuo tos smarvės išsivaduoti. 

O žinote, per tą sveikatos sistemos pertvarką, akinamai 
skaistų ministerijos požiūrį į kompensuojamuosius vaistus 
tapau labai galinga, įtakinga, tiesiog įžymybe. Pasirodo, tai 
aš sugrioviau visą sveikatos sistemos tvarką, nustačiau ir pa-
tvirtinau, kokius vaistus pacientams skirti, ką kompensuoti, o 
ką beveik veltui atiduoti. Tai aš pradėjau iš savo krašto guiti 
geriausius pasaulio vaistų gamintojus, šūkaudama, jog tikroji 
pažanga kenkia, mums jos nereikia. Pasirodo aš labai noriu, 
kad gyvybiškai svarbiems vaistams, pavyzdžiui, insulinui, būtų 
priemokos. Dabar laukiu, kada man pigiausių vaistų gamin-
tojai atbogins visą vagoną aukso luitų, už kuriuos pasistatysiu 
pasaulyje neturinčią sau lygių tokią pilį, kurios neįveiks ne-
tyčia prisikėlę kalavijuočiai ar kryžiuočiai. Tikiuosi, kad taip 
ir įvyks, nors ne materialiai, bet taip, žodžiu ar šnabždesiu 
 ausin. Habet sua fata (iš lot. – turi savo likimą) 

Dar pagalvoju, kodėl daugiau žmonių nebuvo įvertinta 
taip, kaip aš? Aha, žinau! Aš niekada nenukrypau į šalį, nesi-
muliavau, nieko nemėgdžiojau, visada laikiausi savo princi-
pų ginant pacientų teises į prieinamą laiku, saugų, kokybišką, 
individualiai geriausiai tinkamą, efektyvų gydytojo paskirtą 
gydymą bei teisę rinktis gydymo įstaigą ir gydytoją. Kas gali 
būti blogiau dirbtinės pažangos, dogmų kūrėjams? Kai nepa-
vyksta įveikti, tada sugalvoja mane iškelti ant pjedestalo, visų 
žmonių blogio kaltininkę. Šaunu, ar ne? Tačiau gyvenimas 
kinta, tikroji pažanga yra begalinė, saugumas, kaip galutinė 
stotelė, nepasiekiama. Todėl netikėkime dirbtiniais pranašais.

Su geriausiais linkėjimais
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Per 200 pacientų gynėjų kartu su įvairiais aukšto lygio svei
katos priežiūros partneriais iš viso pasaulio susirinko į Ma

jamį aptarti visame pasaulyje svarbiausius pacientų įgalinimo 
klausimus, tokius kaip: kompetencijų, teisių, tinklo, paramos 
ir galimybių žinojimas.

Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso  
metinis generalinis susirinkimas

 Prieš kongreso atidarymą gegužės 24 d. vyko Tarptau
tinio pacientų organizacijų aljanso metinis generalinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo tik aljanso nariai, po vieną atstovą iš 
organizacijos, turinčios balsavimo teisę. Šio susirinkimo metu 
iš 6 kandidatų buvo išrinkti 3 nauji valdybos nariai. Į balsų skai
čiavimo komisiją buvo įtraukta Lietuvos pacientų organizacijų 
atstovų tarybos pirmininkė V. Augustinienė. 

Tądien buvo pristatyta ir patvirtinta 2017 metų Tarptauti
nio pacientų organizacijų aljanso metinė finansinė ataskaita, 
paskirtas auditorius 2018 m. finansams prižiūrėti. Popietinėje 
sesijoje visiems kongreso dalyviams aljanso valdyba pristatė 
2018–2020 m. strateginius planus ir programas.

Tarptautinis pacientų organizacijų aljansas prisijungė prie 
kampanijos „Kovok su klastotėmis“

Gegužės 24 d. Majamyje kampanijos „Kovok su klastotė
mis“ (angl. Fight The Fakes) atstovai didžiuodamiesi pranešė, 

kad Tarptautinis pacientų organizacijų aljansas prisijungia prie 
jos kaip 36asis partneris. Aljansas, prisijungdamas prie šios 
kampanijos, siekia, kad būtų didinamas visuomenės sąmonin
gumas ir informuotumas dėl padirbtų vaistų vartojimo. Tikima
si, kad dalyvavimas kovos su sukčiavimu kampanijoje padės 
apie tokius vaistus informuoti ne tik plačiąją visuomenę, bet ir 
tūkstančius slaugytojų, vaistininkų, mokslininkų, nevyriausybi
nių organizacijų ir fondų, akademinių institucijų ir jų studen
tų, farmacijos didmenininkų ir mokslinių tyrimų bei generinių 
vaistų farmacijos pramonės atstovų. 

„Mes džiaugiamės, prisijungdami prie kovos su klastotė
mis ir galėdami kalbėti apie grėsmes, kurias tokie vaistai kelia 
pacientams. Pasaulio sveikatos organizacijos pranešimai apie 
neatitinkančius standartų ir padirbtus vaistus 2017 m. lapkričio 
mėnesį atskleidė, kad pasaulyje padirbti vaistai yra paplitę ir jie 
žmonių yra vartojami. Tikimės, kad didinsime informuotumą ir 
kovosime su netikrais vaistais, prisidėdami prie šio pasaulinio 
judėjimo,“ – sakė Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso 
pirmininkė Jolanta Bilińska. 

Jos manymu, padirbtų vaistų poveikis pacientams yra di
džiulis, nes ligos progresuoja, didėja mirtingumas ir atsparu
mas antimikrobinėms medžiagoms. „Tai taip pat prisideda prie 
nepasitikėjimo vyriausybe, sveikatos priežiūros sistemomis ir 
sveikatos priežiūros specialistais. Trumpai tariant, tai nusikalti
mas pacientams. Kiekvienas pacientas turi teisę gauti saugius, 
veiksmingus ir teisėtus vaistus,“ – kalbėjo pirmininkė.

TarPTauTiniai renginiai

Tarptautinis pacientų organizacijų aljansas
Gegužės 24–26 d. Majamyje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, vyko 
Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso metinis generalinis susirinkimas 
ir 8-asis Pasaulio pacientų kongresas. Jame Lietuvos pacientų organizacijų 
atstovų tarybai atstovavo pirmininkė V. Augustinienė.

Pasaulio kongreso dalyviai
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Jolanta Bilińska pridūrė: „Informuotumo didinimas ir visuo
tinis pacientų teisių suteikimas yra pagrindinis dalykas, kurį mes 
darome. Norint spręsti problemas, kylančias dėl tokių vaistų, 
reikia šviesti visuomenę apie jų sukeliamus pavojus. Kiekvie
nas asmuo turėtų žinoti, ką reikia daryti, jei įtaria, jog vaistas 
yra suklastotas. Būtina siekti, kad sveikatos politikos formuoto
jai imtųsi šio svarbaus klausimo.“

Apie vaistų klastotes
PSO padirbtais vaistais vadina vaistus, kuriems sąmoningai 

arba siekiant apgauti nurodoma netikra jų tapatybė, sudėtis ar 
šaltinis. Beveik bet kurios rūšies farmacinis produktas gali būti 
ar buvo suklastotas, pradedant nuo „gyvenimo būdo“ vaistų, 
įskaitant erekcijos sutrikimams gydyti skirtų ar svoriui mažinti 
vartojamų vaistų, baigiant gyvybei būtinais vaistais, pvz., tais, 
kuriais gydoma maliarija, tuberkuliozė, ŽIV arba AIDS, vėžys, 
širdies ligos, cukrinis diabetas ar kitos gyvybei pavojingos li
gos. Gali būti klastojami bet kurie vaistai – tiek įvairių firmų, 
tiek generiniai vaistai, tiek pagaminti savo šalyje, tiek impor
tuoti iš kitos šalies.

Pagrindinių kongreso sesijų apžvalga
8asis Pasaulio pacientų kongresas buvo surengtas siekiant 

įvertinti pacientų įtraukimą ir pacientų teisių suteikimą sveika
tos priežiūros paslaugų vertės grandinėje. Renginyje pristatyti 
geriausi pacientų dalyvavimo ir įgalinimo pavyzdžiai, apžvelg
ta, kaip sveikatos priežiūros finansuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
platintojai ir reguliuotojai įtraukė į sveikatos priežiūros organi
zavimo veiklą ir įgaliojo pacientus. Kongreso dalyviai išnagri
nėjo įrodymų bazę, aptarė šiuos svarbiausius klausimus: pa
cientų galios suteikimas, kalbant apie sveikatos finansavimą 
ir visuotinę sveikatą; pacientų įgaliojimai sveikatos priežiūros 
reglamentavime; pacientų įgalinimas klinikiniuose tyrimuose 
ir kuriant vaistus; pacientų teisių suteikimas pasauliniu mastu 
ir farmacijos pramonėje.

Pacientų galios 
Gegužės 25 dieną kalbėta apie sveikatos finansavimo gali

mybes. Buvo aptariama, kaip pacientai yra įtraukiami, kai kal
bama apie sveikatos finansavimo klausimus, įvairių šalių svei
katos sistemose, su kokiomis problemomis jie susiduria. Plačiau 
panagrinėti Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos tarny
bos, kuriai šiais metais jau 70 metų, Lenkijos, Afrikos, Taivano 
ir kitų naujai sukurtų sveikatos sistemų finansavimo modeliai.

Pacientų įgaliojimai sveikatos priežiūros reglamentavime
Sveikatos priežiūros reguliuotojai, kaip antai JAV maisto ir 

vaistų administracija (FDA) ir Europos vaistų agentūra (EMA), 
visiškai pasikeitė. Šiuo metu jie turi įprastas pacientų įsitrauki
mo galimybes ir pacientų teisių stiprinimo gebėjimų ugdymo 
programas. Kongrese abi šios agentūros kalbėjo apie pacientų 
įtraukimą ir teisių jiems suteikimą. Be viso to, kongrese buvo 
pristatyta nauja Afrikos Sąjungos partnerystė Afrikos vystymuisi 
(NEPAD), buvo kalbama apie Afrikos vaistų reguliavimo deri
nimo programą (AMRH) ir Afrikos vaistų agentūrą. 

Afrikos Sąjunga (AS), kaip ir Europos Sąjunga (ES), kuri vykdo 
EMA, buvo sukurta siekiant paspartinti 55 Afrikos šalių ekonomi
kos integracijos procesą. NEPAD buvo įpareigota sukurti Afrikos 
vaistų agentūros (ratifikavimo sutarties) pagrindus per Afrikos 
vaistų reguliavimo derinimo programą (AMRH), kurios tikslas – 
nustatyti ir patobulinti standartus ir reikalavimus, susijusius su 
saugių, aukštos kokybės vaistų tiekimu Afrikos gyventojams.

Pacientų įgalinimas 
Galbūt didžiausias šiuo metu vykstantis pokytis yra pacien

tų įtraukimas ir įgalinimas, susijęs su klinikiniais ir vaistų arba 
prietaisų tyrimais bei jų tobulinimu. Akademiniai ir farmaciniai  
tyrimai keičiasi. Pacientai nebėra vien tik pasipelnymu partne
riams, mokslo darbuotojų tyrimo objektu ar pakaitiniai asme
nys įvairiuose moksliniuose tyrimuose.

Šia tema buvo kalbama daugiausia. Buvo nagrinėjama, kaip 
pacientai lėtai „kolonizuoja“ mokslinių tyrimų erdvę. Nieko 
apie mus, nieko be mūsų. Sesija prasidėjo nuo teorinių pagrin
dų ir įrodymų, kaip pacientas įtraukiamas į mokslinius tyrimus, 
po to nagrinėta pacientų  įgaliojimų sekos vertė visoje tyrimų 
grandinėje. Pacientai ne tik dalyvauja kaip objektai, jie taip pat 
dalyvauja nustatant tyrimo klausimą, metodiką ir daro įtaką vi
siems tyrimo, analizės ir ataskaitų teikimo etapams. Buvo apta
riama, kaip reikėtų finansuoti mokslinius tyrimus, kurie padėtų 
pa cien tams ir tiems, kurie jais rūpinasi, priimti sprendimus vie
nais ar kitais sveikatos klausimais. 

Pacientų bendradarbiavimas su įvairiais partneriais
Tarptautinis pacientų organizacijų aljansas surengė pratybas, 

norėdamas nustatyti geriausius bendradarbiavimo pavyzdžius 
visame pasaulyje. Buvo duodama patarimų, kaip visi suinte
resuoti partneriai turėtų gauti laiku, tikslią ir tinkamą informa
ciją, teigiama, kad būtina kurti į pacientą orientuotą ir indivi
dualią sveikatos priežiūrą, nes juk mes visi norime pagerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugumą, prieinamumą, 
priimtinumą, tinkamumą.

Šis kongresas – puikus informacijos šaltinis. Čia ne tik 
buvo galima sužinoti daug naujienų, susijusių su pacientų 
problemomis visame pasaulyje, bet ir pasidalyti mūsų šalies 
veiklos patirtimi, pasidomėti kitų šalių iš visų pasaulio žemy
nų sveikatos priežiūros organizavimo pavyzdžiais, iššūkiais pa
cien tams, būdais, kaip juos spręsti, pabendrauti su kitų šalių, 
kitų organizacijų atstovais.

Tarptautinis pacientų organizacijų aljansas
Tarptautinis pacientų organizacijų aljansas yra unikalus pa

saulinis aljansas, atstovaujantis visų tautų ir įvairiomis ligomis 
sergantiems pacientams. Jis skatina, kad visame pasaulyje pa
cien tas būtų sveikatos sistemos centre. Šiandien 276 Tarptautinio 
pacientų organizacijų aljanso nariai (vienas iš jų yra Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų taryba) iš 71 šalies atstovauja 50 
ligų sergantiesiems. Daugiau informacijos apie šią organizaciją 
ir kongresą galima rasti adresu www.iapo.org.uk.

Straipsnį pagal Lietuvos diabeto  
asociacijos pateiktą medžiagą parengė 

Dalia Augustinaitė
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Lie tu vos dia be to  
aso cia ci jos kro ni ka
•  2018 m. gegužės 13–17 d. Druskininkuose, mokymo cent

re „Dainava“ vyko seminarasstovykla Lietuvos diabeto 
asociacijos (LDA) kolektyvinių narių vadovams „Cukrinis 
diabetas. Ką turi žinoti organizacijų vadovai“. Stovykloje 
dalyvavo klubų pirmininkai iš 20 rajonų. Stovyklos vado
vė – Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė 
J. Šimonienė, jai talkino J. Tamulaitienė, medicinos vadovė 
slaugytoja diabetologė V. Karbočienė iš Šiaulių. Pagrindi
nis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie So cia
linės apsaugos ir darbo ministerijos. Partneriai: „Abbott“, 
„ Abovita“, „Microlife“, „Novo Nordisk Pharma“, Paliesiaus 
klinika. Gegužės 13 d. su stovyklautojais susitiko LDA pre
zidentė V. Augustinienė.

• Gegužės 15 d. Kaune, Žalgirio arenoje, „Eurovaistinė“ šven
tė savo veiklos 20metį. Pasidžiaugti jų pasiekimais buvo 
pakviesta ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tary
bos (LPOAT) pirmininkė, LDA prezidentė V. Augustinienė.

• Gegužės 16 d. į LR Seime Sveikatos reikalų komitete vykusį 
Farmacijos įstatymo Nr. X709 įvairių straipsnių pakeitimo 
projekto svarstymą dėl vaistų prekybos degalinėse ir par
duotuvėse buvo pakviesta ir LPOAT pirmininkė V. Augus
tinienė. Galutinis sprendimas nebuvo priimtas.

• Gegužės 22 d. ir birželio 22 d. Sveikatos apsaugos minis
terijoje vyko darbo grupės „Dėl Lietuvos medicinos nor
mos MN 28:2004 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, 
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ po
sėdis, kuriame dalyvavo šios darbo grupės narė V. Augus 
tinienė.

• Gegužės 24–26 d. Majamyje (JAV) vykusiame Tarptautinio 
pacientų organizacijų aljanso generaliniame susirinkime ir 
Pasaulio pacientų kongrese dalyvavo LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė.

• Gegužės 30 d. Tauragėje, sodyboje „Požerūnų malūnas“, 
vyko savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai 
„Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevenci
ja“. Renginį padėjo organizuoti Tauragės diabeto bendri
ja „ Insula“ (pirmininkas V. Šimkus). Pagrindinis renginio 
rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Sociali
nės apsaugos ir darbo ministerijos. Partneriai: „Abbott“, 
„ Abovita“, „Microlife“, „Novo Nordisk Pharma“, „Worwag 
Pharma“, Tauragės rajono savivaldybė ir kt. 

• Birželio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vy
kusiame Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pasita
rime dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.

• Birželio 6 d. Mažeikių kultūros centre vyko savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai „Gera cukrinio dia
beto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Renginį padėjo 
organizuoti Mažeikių rajono diabetikų klubas „Žemaičių 
spėka“ (pirmininkė V. Paulauskienė). Pagrindinis renginio 
rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Sociali
nės apsaugos ir darbo ministerijos. Partneriai: „Abbott“, 
„Abovita“, „Microlife“, „Novo Nordisk Pharma“, „Worwag 
Pharma“, akių ligų klinika „Lirema“, Lietuvos medicinos 
biblioteka, Mažeikių rajono savivaldybė ir kt.

• Birželio 11 d. išsiųstas LR Prezidentei, Seimo Pirmininkui, 
frakcijų seniūnams, Sveikatos reikalų komiteto pirminin
kei, Ministrui Pirmininkui, ūkio, finansų, sveikatos apsau
gos ministrams, Konkurencijos tarybos pirmininkui bendras 
Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT), 
„Baltic Institute of Corporate Governance“ (liet. Bendro-
vių valdymo institutas Baltijos šalyse), Lietuvos medikų 
sąjūdžio, Diagnostikos ir gydymo įstaigų asociacijos, Na
cionalinės gydymo įstaigų asociacijos, Lietuvos privačių 
sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos, Lietuvos rajono 
ligoninių asociacijos, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, 
Lietuvos ligoninių asociacijos vadovų pasirašytas „Kreipi
masis dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 
Nr. I1343, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I1367 
ir kitų įstatymų pakeitimo projektų paketo“.

• Birželio 11–17 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiš
ko gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų stovykla II tipo 
diabetu sergantiesiems. Stovyklos vadovė – Druskininkų 
miesto diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, jai 
padėjo J. Tamulaitienė (Druskininkų miesto diabeto klubo 
„Atgaja“ narė) ir slaugytoja diabetologė A. Krivolap (Kau
nas). Pagrindinis mokymų stovyklos rėmėjas – Neįgaliųjų 
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Birželio 11 d. su stovyklautojais susitiko LDA 
prezidentė V. Augustinienė.

• Birželio 12 d. Kaune vyko finansų ministro 2018 m. ba
landžio 19 d. įsakymu Nr. 1K–155 sudaryto 2014–2020 
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų progra
mos stebėsenos komiteto posėdžiai, kuriuose dalyvavo šio 
komiteto narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Birželio 13 d. Utenos meno mokykloje vyko savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai „Gera cukrinio dia
beto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Renginį padė
jo organizuoti Utenos rajono sergančiųjų cukralige klubas 
„Viltis“ (pirmininkas V. Kaziela). Pagrindinis jo rėmėjas – 
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Lietuvosdiabetoasociacija – 
Tarptautinėsdiabeto 
federacijosnarė

Burkitės į Lietuvos diabeto asociaciją  
ir veikite savo sveikatos labui  

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

kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:

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

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

Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.

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

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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Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos. Partneriai: „Abbott“, „Abovita“, 
„Microlife“, „Novo Nordisk Pharma“, „Worwag Pharma“, 
akių ligų klinika „Lirema“, Lietuvos medicinos biblioteka, 
Utenos meno mokykla ir kt.

• Birželio 14 d., birželio 28 d., liepos 18 d. ir rugpjūčio 8 d. 
LDA prezidentė V. Augustinienė susitiko ir pasidalijo in
formacija su diabetu sergančiais vaikais bei jų tėveliais 
stovyklose, kurios vyko sanatorijoje „Žibutė“ Kačerginė
je, Kauno rajone. Stovyklos dalyviai kėlė jiems aktualius 
klausimus dėl problemų, su kuriomis susiduria tėvai, leis
dami diabetu sergančius vaikus į ikimokyklines įstaigas ir 
mokyklas, norėdami patekti į Kačerginės vaikų sanatoriją 
„Žibutę“, kreipiantis dėl neįgalumo grupių nustatymo, in
sulino pompų ir nepertraukiamo gliukozės matavimo ju
tiklių bei diagnostinių kraujo gliukozės juostelių kompen
savimo klausimų, patekimo pas specialistus eilių ir liepos 
mėnesį atsiradusių priemokų insulinui bei ribojimo skirti 
reikiamą insuliną naujai susirgusiesiems, kitų konkrečių 
asmeninių klausimų. 

• Birželio 19 d. Vilniuje vyko Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos įgyvendinamo projekto  „Sveikatos technologijų, 
susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdie
gimas“ pristatymas. Jame dalyvavo ir LPOAT pirmininkė 
V. Augustinienė.

• Birželio 20 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komitete vyko su
sitikimas dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I1367 
pakeitimo įstatymo projekto. Pacientams aktualius klausi
mus kėlė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. 

• Birželio 20 d. į „Lietuvos ryto TV“ ir „TV3“ žurnalistų klau
simus dėl planuojamų sveikatos sistemos pokyčių atsakė 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Birželio 21 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė susitiki
me su neuroklinikos „Empatija“ vadove G. Vaitkiene susi
pažino su klinikoje teikiamomis paslaugomis pacientams.

• Birželio 29 d. visiems LR Seimo nariams išsiųstas Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų tarybos kreipimasis su prašy
mu įsigilinti į skubiai planuojamus priimti įstatymus ir jiems 
nepritarti. Jų priėmimas pablogintų sergančio žmogaus ga
limybes laiku sulaukti medicinos pagalbos, padidintų  eiles 
gydymo įstaigose bei dar labiau paskatintų korupcijos kles
tėjimą jas apeinant. 

• Liepos 2 d. Seimas neatsižvelgė į kreipimąsi dėl nerimą 
keliančių planuojamų pokyčių ir patvirtino Lietuvos Res
publikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I1343, Sveika
tos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I1367 ir kitų įstatymų 
pakeitimo projektų paketą.

• Liepos 2 d. „Žinių“ radijo žurnalistai klausė V. Augustinie
nės nuomonės dėl Seimo skubotai priimtų įstatymų pa
keitimų projektų, kokią įtaką tai turės Lietuvos žmonėms.

• Liepos 5 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė nuogąsta
vimus dėl skubotos sveikatos reformos galimų pasekmių 
išsakė LRT laidos „Savaitė“ žurnalistams.

• Liepos 11 d. V. Augustinienės nuomonės dėl Seime pri
imtų sveikatos reformos įstatymų klausė  Pasvalio „Darbo 
laikraščio“, liepos 12 d. –„Ūkininko patarėjo“ žurnalistai.

• Liepos 11–13 d. V. Augustinienė atsakinėjo į LRT radijo, 
„Žinių“, „Lietus“, „200 sekundžių“ ir įvairių kitų radijo lai
dų bei „TV3“ žurnalistų klausimus dėl pacientams riboja
mų teisių gauti saugų, kokybišką, individualiai geriausiai 
tinkamą, efektyvų gydytojo paskirtą gydymą, kompensuo
jamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lė
šomis, liepos mėnesį įsigaliojus naujajam kompensuoja
mųjų vaistų kainynui.

• Liepos 12 d. „Vakaro žinių“ žurnalistė teiravosi LPOAT 
pirmininkės nuomonės dėl antikorupcinio švietimo visuo
menei reikalingumo.

• Liepos 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Priežiūros 
komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas šis klausimas: 
„Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros 
paslaugų tinklo optimizavimo krypties aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 
liepos 16 d. įsakymu Nr. V825 „Dėl sveiko senėjimo už
tikrinimo Lietuvoje 2014–2020 m. veiksmų plano patvir
tinimo“. Posėdyje stebėtojo teisėmis dalyvavusi LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė teiravosi, ar pakankamai yra 
Lietuvoje specialistų, teikiančių geriatrines sveikatos prie
žiūros paslaugas. Atsakyta, kad šiuo metu jų dar trūksta.

• Liepos 17–23 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų stovykla I tipo diabe
tu sergantiesiems. Stovyklos vadovė – Druskininkų miesto 
diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, jai padėjo 
J. Tamulaitienė (Druskininkų miesto diabeto klubo „ Atgaja“ 
narė) ir slaugytoja diabetologė V. Karbočienė (Šiauliai). Pa
grindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Liepos 17 d. su 
stovyklautojais susitiko LDA prezidentė V. Augustinienė.

• Liepos 18 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyvavo 
„Žinių“ radijo diskusijoje dėl planuojamos sveikatos siste
mos reformos. 

• Liepos 19 d. į „DELFI“ žurnalistės klausimus dėl vaistų Val-
sartanum išėmimo iš Kompensuojamųjų vaistų kainyno at
sakė LPOAT pirmininkė.

• Liepos 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame 
„Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos prie
žiūrai namuose užtikrinti, įrašymo (išbraukimo) į (iš) PSDF 
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biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių 
(prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užti
krinti, sąrašą (o) komisijos“ posėdyje, kuriame buvo 
svarstomas klausimas dėl išmaniųjų insulino pompų 
su gliukozės ju tik liais nuomos klausimas, dalyvavo  
 LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Ji siūlė, kad  tiks
lingiau būtų gliukozės jutiklius kompensuoti atskirai, 
neįtraukiant jų į išmaniųjų insulino pompų nuomą, nes 
nemažai sergančiųjų diabetu iki 24 m. amžiaus jau yra 
įsigiję išmaniąsias insulino pompas, bet dėl lėšų sto
kos nesinaudoja gliukozės jutikliais. Kol ligonių turi
mų pompų galiojimo laikas yra nesibaigęs, Valstybinė 
ligonių kasa kompensuotų tik gliukozės jutiklius. Taip 
būtų veiksmingiau naudojamos Privalomojo sveikatos 
draudimo biudžeto lėšos.

• Rugpjūčio 1–7 d. Druskininkuose vyko LDA savarankiš
ko gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų stovykla II tipo 
diabetu sergantiesiems. Stovyklos vadovė – Druskininkų 
miesto diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė, 
jai padėjo J. Tamulaitienė (Druskininkų miesto diabeto 
klubo „Atgaja“ narė) ir slaugytoja diabetologė A. Kri
volap (Kaunas). Pagrindinis mokymo stovyklos rėmė
jas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Rugpjūčio 1 d. su sto
vyklautojais susitiko LDA prezidentė V. Augustinienė.

• Rugpjūčio 2 d. V. Augustinienė kartu su Vaistų gamin
tojų asociacijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos at
stovais dalyvavo „Žinių“ radijo diskusijoje apie liepos 
mėnesį įsigaliojusį Kompensuojamųjų vaistų kainyną. 
Diskusiją galima peržiūrėti adresu 

 https://www.ziniuradijas.lt/ laidos/atviraspokalbis/  
arnelikspacientai  be reikalinguvaistu?video=1

• Rugpjūčio 2 d. V. Augustinienės nuomonės apie Kom
pensuojamųjų vaistų kainyną klausė ir LRT radijo žur
nalistai.

• Rugpjūčio 4 d. Kretingos diabeto klubas „Vilties kelionė“ 
(pirmininkas V. K. Vaičionis) organizavo diabeto orga
nizacijų susitikimą „Pabūkime kartu“. Į renginį atvyko 
delegacijos iš Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Telšių, Tau
ragės, Mažeikių, Kelmės, Šiaulių. Susitikimo dalyvius 
sveikino LDA prezidentė, Kretingos rajono savivaldybės 
administracijos vadovas ir kiti svečiai.

• Rugpjūčio 7 d. LR Seime vyko Seimo opozicinių frakci
jų spaudos konferencija „Savivaldybių vadovai, medi
kų ir pacientų organizacijos kyla į kovą prieš Sveikatos 
apsaugos ministerijos sudarytą „juodąjį“ ligoninių są
rašą“. Pacientams aktualiais klausimais konferencijoje 
kalbėjo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė ir valdybos 
narė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ atstovė A. Tutlie
nė. Spaudos konferencijos įrašą galima rasti adresu  
www.lrs.lt.

LAIKRAštIS 

81
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Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2018 metų paskutiniam ketvirčiui!

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

Jums rei kia iš kirp ti čia pa teik tą pre nu me ra tos kvi-
tą, įra šy ti duo me nis, kam ir ko kiu ad re su už sa ko te 
laik rašt į, ir nu ne šus į pa što sky rių su mo kė ti. Vie no 
nu me rio kai na – 0,75 Eur su pa što pri sta ty mu. Pre nu-
merata 2018 metų IV ketvirčiui – 0,75 Eur, priimama 
iki spalio 28 d.

lietuvos diabeto asociacija
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Mokymai vyko Druskininkuose. Juose dalyvavo 20 rajo
nų diabeto organizacijų vadovų, iš kurių net 17 neįga

liųjų. Vienas dalyvis yra slaugytojas diabetologas ir vienas šei
mos narys. Dauguma seminaro dalyvių (18) patys serga cukri
niu diabetu. Taigi, jie privalo žinoti, kaip tinkamai valdyti šią 
ligą, kaip išvengti jos komplikacijų. Be viso to, diabeto klubų 
pirmininkai susiduria su įvairiais organizaciniais ir finansiniais 
klausimais. Jiems tenka bendrauti su klubo nariais, spręsti ir 
valdyti įvairias situacijas. 

Praktiniam mokymo seminaruistovyklai pagal Lietuvos 
diabeto asociacijos patvirtintą mokymų organizavimo tvarką 
vadovavo J. Šimonienė. Jai talkino Druskininkų miesto dia
beto klubo „Atgaja“ narė J. Tamulaitienė ir medicinos vadovė 
V. Karbočienė. 

Mokymuose pranešimus skaitė įvairių sričių specialistai. 
Susirinkusiesiems buvo pristatyta naujausia informacija apie 

diabeto mokslinius tyrimus, šios ligos gydymą bei kontrolę, 
aptarta diabeto ir jo komplikacijų prevencija. 

Stovyklos dalyvių amžiaus vidurkis – apie 63 metai: jauniau
siam dalyviui 33 metai, vyriausiam – 75 metai. Iš 20 atvykusių 
klubų vadovų 10 yra pensininkai (du iš jų dirba), 8 dirba. 
Vidutinė sirgimo cukriniu diabetu trukmė – 24 metai. Sirgimo 
trukmė svyruoja nuo 3 iki 40 metų. 11 dalyvių gyvena pilnoje 
šeimoje, 6 yra našliai, 1 – vienišas, 2 išsiskyrę. 

Kaip jau įprasta LDA mokymų stovyklose, buvo vertina
mos dalyvių žinios ir jų sveikatos būklė atvykimo ir išvykimo 
dieną. Taigi, dalyviai pildė LDA parengtas anketas. Panagrinė
kime jų rezultatus.

Iš viso žinių įvertinimo anketas užpildė 10 dalyvių, sergančių 
II tipo diabetu. Iš visų II tipo diabetu sergančiųjų tik vienas atvy
kimo dieną atsakė teisingai į visus anketos klausimus (iš viso – 
21 klausimas, bendrai teisingų atsakymų buvo tik 90 proc.). 

Neįgaliųjų teisių gynimas
Seminaras-stovykla LDA kolektyvinių narių vadovams

2018 m. gegužės 13–17 d. Lietuvos diabeto asociacija kartu su 
Druskininkų miesto diabeto klubu „Atgaja“ (pirmininkė J. Šimonienė) 
surengė penkių dienų seminarą-stovyklą „Cukrinis diabetas. 
Ką turi žinoti organizacijų vadovai?“ 

Diabeto organizacijų vadovai Druskininkuose
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menduojama HbA1c riba yra mažesnė už 6,5 proc. Žmonių, 
turinčių širdies problemų, HbA1c neturi viršyti 7 proc. 

6 proc. dalyvių glikuotas hemoglobinas buvo labai geras – 
iki 6 proc., kaip ir nesergančių diabetu žmonių.  Daugiau nei 
dešimtadalio (13 proc.) HbA1c – tarp 6 ir 6,5 proc., beveik 
penktadalio dalyvių (19 proc.) – tarp 6,5 ir 7 proc. Taigi, tik 
38 proc. mokymo programos dalyvių atvyko gerai kontroliuo
dami savo ligą. 

Tačiau 62 proc. vadovų atvyko į mokymus patys blogai 
kont ro liuo dami ligą: 25 proc. dalyvių HbA1c – tarp 7 ir 8 proc., 
31 proc. – tarp 8 ir 9 proc., o 6 proc. HbA1c buvo didesnis negu 
11 proc. Tikimės, kad stovyklos dalyviai suprato, kaip svarbu 
tinkamai valdyti ligą, laikytis dienos režimo, skaičiuoti maiste 
angliavandenių kiekį, kokia svarbi yra fizinio aktyvumo įtaka 
gerai savijautai ir ligos kontrolės rodikliams.

LDA surengtas praktinių mokymų seminarasstovykla „Cuk
rinis diabetas. Ką turi žinoti organizacijų vadovai?“ padėjo klubų 
vadovams, kurie atstovauja sergančiųjų ir neįgaliųjų teisėms net 
51 savivaldybėje, patiems išmokti, kaip reikia tinkamai kontro
liuoti ligą, suprasti, kad žinias nuolat reikia gilinti, norint išvengti 
cukrinio diabeto komplikacijų, ir kad įgytas žinias būtina taikyti 
savo veikloje: informuoti klubų narius ir visuomenę apie diabe
to prevencijos naudą, neįgaliųjų socialinės integracijos gerini
mo galimybes, rengti susitikimus, kuriuose būtų nagrinėjamos 
aktualios neįgaliųjų problemos, dalijamasi patirtimi, skatinama 
sveika gyvensena, neįgalieji telkiami bendroms veik  loms, didi
nančioms jų savarankiškumą. 

Pagrindinis projekto rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departa
mentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat 
projektą rėmė  „Abbott Diabetes Care“, „Abovita“, „Microlife“, 
„Novo Nordisk Pharma“, Paliesiaus klinika. Medicininių tyri
mų laboratorija „Antėja“ sudarė galimybę renginio dalyviams 
pigiau pasidaryti įvairius kraujo tyrimus. 

Informaciją parengė prezidentė V. Augustinienė  
ir viceprezidentė gyd. endokrinologė O. Jurkauskienė 

Išvykimo dieną net 7 dalyviai iš 10 atsakė į visus klausimus ne
suklysdami. Taigi, teisingų atsakymų jau buvo net 98 proc. Tai 
rodo, kad per penkias dienas žinios tikrai pagerėjo. 

9 dalyviai pildė I tipo diabetu sergantiesiems parengtas ži
nių vertinimo anketas. Atvykimo dieną nė vienas iš jų neatsa
kė teisingai į visus 37 klausimus. Bendras visų dalyvių teisin
gų atsakymų skaičius sudarė tik 80 proc. Išvykimo dieną net 
6 dalyviai jau atsakė į visus klausimus teisingai. Bendras visų 
dalyvių teisingų atsakymų skaičius sudarė jau 98 proc. Žinios 
ženkliai pagerėjo.

Panagrinėjus tiek I tipo, tiek II tipo cukriniu diabetu sergan
čiųjų teisingus atsakymus ir matant, kad jų po penkių dienų 
intensyvių teorinių ir praktinių mokymų ženkliai padaugėjo, 
galima daryti išvadą, kad diabeto organizacijų vadovai po šių 
mokymų jausis savimi labiau užtikrinti ir galės dalytis įgytomis 
žiniomis su savo klubų nariais.

Kaip ir kitose diabeto mokymų stovyklose, buvo atliekami 
įvairūs tyrimai. Panagrinėkime jų rezultatus. 

Kasdien 7 kartus per dieną dalyviams buvo atliekami 
kraujo gliukozės tyrimai. Nustatyta, kad 19 dalyvių kraujo 
gliukozės vidurkis prieš pusryčius buvo 7,8 mmol/l (gliuko
zė tarp dalyvių svyravo nuo 5,6 iki 13 mmol/l). Praėjus 2 val. 
po pusryčių visų gliukozės vidurkis siekė 7,7 mmol/l (svyravo  
4,7–12,7  mmol/l). Prieš pietus jis buvo 6,4 mmol/l (svyravo 
4,8–11,2 mmol/l). Praėjus 2 val. po pietų – 8,4 mmol/l (svyravo 
5,0–12,65  mmol/l). Prieš vakarienę vidurkis siekė 6,5  mmol/l 
(svyravo 4,5–10,5  mmol/l), o praėjus 2 val. po vakarienės – 
6,6 mmol/l (svyravo 4,4–10,9 mmol/l), prieš miegą – 6,8 mmol/l 
(svyravo 4,9–9,1 mmol/l). Bendras visų dalyvių penkių dienų 
gliukozės kraujyje vidurkis – 7,2 mmol/l.

Be šio tyrimo, siekiant įvertinti paskutinių 3 mėnesių ligos 
kontrolę, buvo atliekami glikuoto hemoglobino (HbA1c) tyri
mai, kad būtų galima išmokyti sergančiuosius tikslingai keisti 
mitybą, fizinį aktyvumą, vaistų dozes, taip pat pagerinti sveikatos 
rodiklius. Visų dalyvių HbA1c vidurkis – 7,59 proc. Tai viršija 
leidžiamą rodiklio ribą. Cukriniu diabetu sergantiesiems reko

D. Dereškevičius moko teisingai pasimatuoti kraujospūdį M. Lašiūnienei atliekami kraujo tyrimai
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Sergantieji diabetu labiau rizikuoja susirgti 
infekcinėmis ligomis

„Nustatyta, kad sergančiųjų cukriniu diabetu rizika susirgti 
infekcinėmis ligomis yra didesnė nei nesergančių juo, infek
cinės ligos eiga yra sunkesnė, ligos prognozė ir baigtis – blo
gesnė. Mirtingumo pavojus, susirgus plaučių uždegimu, gali 
padidėti net 30 proc.“, – sako doc. dr. Lina Zabulienė, Ka
roliniškių poliklinikos gydytoja endokrinologė, Konsultacijų 
skyriaus vedėja.

Anot pašnekovės, dažnesnes infekcijas lemia per didelė 
gliukozės koncentracija kraujyje (hiperglikemija), palaikanti 
imuninės funkcijos sutrikimą ir didinanti kai kurių mikroorga
nizmų virulentiškumą (t. y. tam tikros mikrobų rūšies gebėjimą 
sukelti ligą). Infekcijos taip pat dažnesnės, esant diabeto komp
li kacijoms, sumažėjus šlapimo antibakteriniam aktyvumui ir 
atsiradus gliukozės šlapime, pakitus virškinamojo trakto ir šla
pimo takų judrumui. Be to, pavojų didina ir dažnesnės inva
zinės procedūros, atliekamos sergantiesiems diabetu. Jie daž
niau suserga kvėpavimo takų, šlapimo takų, virškinimo trakto, 
odos ir minkštųjų audinių, galvos ir kaklo, kitomis infekcijomis. 

„Infekcinės ligos gali sutrikdyti visą medžiagų apykaitą 
ir lemti tiek hipoglikemiją (kai gliukozė tampa mažesnė nei 
4 mmol/l), tiek ir ketoacidozę ar net komą“, – perspėja gydy
toja L. Zabulienė.

Šaltuoju metų laiku sergantiesiems diabetu ypač dažnos 
kvėpavimo takų infekcijos, jiems dažniau prireikia hospitali
zacijos dėl gripo, ji užtrunka ilgiau nei nesergantiems diabetu, 
taip pat didėja gripo komplikacijų – plaučių uždegimo, kvė
pavimo nepakankamumo ir mirties grėsmė. 

Nustatyta, kad apie 25 proc. plaučių uždegimo atvejų su
kelia pneumokokas (lot. Streptococcus pneumoniae). Kai ku
riais atvejais pneumokokas įsiskverbia į sterilias terpes, pvz., į 
kraują, pleurą, smegenis, širdį ar kaulus, ir gali sukelti sepsį (t. y. 
kraujo užkrėtimą), meningitą ir kitas gyvybei pavojingas ligas.

Kaip sergantieji diabetu gali išvengti  
gripo ir plaučių uždegimo? 

„Apsisaugoti nuo ligos ar greičiau pasveikti peršalus gali pa
dėti gera bendra sveikatos būklė, valdomas gliukozės kiekis ir 

gera diabeto kontrolė, sveika gyvensena. Tačiau patikimiausia 
apsauga nuo gripo ir plaučių uždegimo – skiepai, ypač rizikos 
grupės asmenims: vaikams, vyresniems nei 65 m. asmenims, 
sergantiems lėtinėmis ligomis, rūkantiems, gulintiems ligoni
nėse ir kt. Tai, kad persirgote plaučių uždegimu, neapsaugo 
nuo būsimos infekcijos, todėl rekomenduojama skiepytis ne 
tik esant rizikos veiksniams, bet ir persirgus infekcine liga“, – 
primena gydytoja L. Zabulienė. 

Geriausia pasiskiepyti  
prieš ligų sezoną

Daugelis sergančiųjų diabetu nerimauja, ar skiepas nesu
kels komplikacijų, ar dėl to nepablogės savijauta?

„Vakcina nuo pneumokokinės infekcijos yra inaktyvuota, 
joje yra tik ligų sukėlėjų dalelių, o ne pati bakterija, tad vak
cina yra visiškai saugi ir negali sukelti ligos. Ta pačia vakcina 
skiepijame ir kūdikius nuo 2 mėnesių amžiaus“, – kilusias abe
jones sklaido Jolanta Dieninienė, VUL Santaros klinikų Infek
cinių ligų centro Skiepų kabineto gydytoja.

Anot pašnekovės, retai pasitaikantys šalutiniai reiškiniai, 
pvz.: paraudimas skiepo vietoje, tos dienos vakare jaučiamas 
nuovargis ar vos pakilusi temperatūra, labai menkos problemos, 
palyginti su tuo, kokios gali būti pneumokoko sukelto plaučių 

Vasara – tinkamiausias metas  
ruoštis kovai su šaltojo sezono ligomis

Daugelis mūsų jaučiamės puikiai – jau paatostogavome, pailsėjome, 
prisimaudėme jūroje ar ežere. Kad ir kaip būtų liūdna, vasara tuoj baigsis, o po 
jos – ruduo, lietūs, šalti orai ir... bakterijos, sukeliančios sunkias ligas. Kaip jų 
išvengti? To paklausėme gydytojų.

Gyd. J. Dieninienė paskiepijo LDA vadovę V. Augustinienę
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uždegimo pasekmės. Pneumokokas labai „pikta“ bakterija, kuri 
sukelia didelių organizmo pakitimų, gydyti naudojami antibio
tikai – tai gali komplikuoti ir diabeto situaciją. 

„Pneumokokas turi sudėtingą kapsulę, dėl kurios jis įveikia 
visas kliūtis, todėl organizmas negali nuo jo apsisaugoti. Vienin
telė apsauga nuo šios bakterijos – skiepai“, – teigia pašnekovė. 

Lietuvoje nuo pneumokokinės infekcijos skiepijama naujos 
kartos vakcina, turinčia imuninę atmintį, tad pasiskiepijus šia 
vakcina imunitetas įgyjamas labai ilgam laikui.  

Gydytojos teigimu, geriausiai būtų pasiskiepyti nuo pneu
mokokinės infekcijos prieš prasidedant šaltajam sezonui. 
Ypač tam tiktų vasara, kai organizmas sustiprėjęs, pailsėjęs. 

Jeigu skiepijamasi rudenį ar žiemą, tuo pačiu galima pa
siskiepyti ir nuo gripo – šios vakcinos neblogina viena kitos  
veikimo.

2–18 metų vaikams, sergantiems diabetu, pneumokokinė 
vakcina yra nemokama. Ji nemokama ir suaugusiems asmenims, 
visiems sergantiems I tipo cukriniu diabetu, taip pat – sergan
tiems II tipo cukriniu diabetu, kuriems planuojama chirurginė 
operacija, vyresniems nei 65 metų, turintiems diabeto kompli
kacijų, sergantiems išemine širdies liga, širdies nepakankamu 
ar lėtinėmis plaučių ligomis.

Dėl galimybės nemokamai pasiskiepyti nuo pneumokoki
nės infekcijos reikėtų teirautis savo šeimos gydytojo. 

Kadangi projektu buvo siekiama prisidėti prie neįgaliųjų sa
varankiškumo didinimo ir sudaryti galimybes neįgaliesiems, 

gyvenantiems visoje Lietuvoje, dalyvauti LDA mokymuose, 
todėl juos surengėme skirtinguose rajonuose. Į renginius buvo 
kviečiami ne tik LDA nariai, bet ir kiti bendruomenėje gyve
nantys diabeto ligoniai, jų šeimos nariai, taip pat visi, besido
mintys šia liga. 

Mokymus savanoriškais pagrindais padėjo organizuoti 3 dia 
beto klubų vadovai: Tauragės diabeto bendrijos „Insula“ (pirmi
ninkas V. Šimkus), Mažeikių rajono diabetikų klubo „Žemaičių 
spėka“ (pirmininkė V. Paulauskienė) ir Utenos rajono sergančių
jų cukralige klubo „Viltis“ (pirmininkas V. Kaziela). Į mokymus 
atvyko diabetu sergančių žmonių iš 19 Lietuvos rajonų savival
dybių: Akmenės, Anykščių, Jonavos, Kelmės, Klaipėdos, Kretin
gos, Mažeikių, Pasvalio, Panevėžio, Plungės, Rokiškio, Rasei
nių, Šakių, Šilutės, Širvintų, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus. 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymus aplan
kė daug svečių: Tauragės, Mažeikių savivaldybių merai bei 
kiti savivaldybių ir gydymo įstaigų atstovai. Be to, renginiuose 
dalyvavo daugelis kitų valdžios institucijų, ligoninių, poliklini
kų 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, 
LDA viceprezidentė, gydytoja endokrinologė O Jurkauskienė, 
akių ligų klinikos „Lirema“ vadovė, akių ligų gydytoja L. So

cevičienė, sveikatos teisės ekspertė R. Navickienė, Lietuvos 
medicinos bibliotekos Mokymo išteklių skyriaus vedėja J. Stu
kienė, LDA Garbės narė slaugytoja diabetologė J. Uleckienė, 
LDA valdybos narė slaugytoja diabetologė A. Danylienė, Tau
ragės ligoninės Konsultacinės poliklinikos gydytoja endokrino
logė L. Ribikauskienė, „ Micro life“ specialistai D. Milkevičius, 
E. Vitkauskienė ir L. Burbė, „Worwag Pharma“ atstovai D. Pau
lauskienė, N. Beleckienė ir kt. Žiniomis dalijosi teritorinių ligo
nių kasų (TLK) atstovai: Klaipėdos TLK Kontrolės skyriaus vy
riausias specialistas E. Vaitkus, Šiaulių TLK Kontrolės skyriaus 
vedėja D. Ozolienė, Panevėžio TLK specialistė R. Venckienė. 
Jie suteikė vertingos informacijos ir išsamiai atsakė į visus rū
pimus klausimus.

Visuose mokymuose dalyviai pildė žinių ir gydymo verti
nimo anketas, buvo atliekami kraujo gliukozės ir glikuoto he
moglobino (HbA1c) tyrimai. Realybė rodo, kad didelės dalies 
sergančiųjų ligos kontrolė yra bloga, ar net visai nevaldoma 
liga, net 34 proc. šio tyrimo rodikliai buvo didesni už leistinas 
ribas, t. y. buvo daugiau negu 7 proc. Visi, kurių gliukozės ro
dikliai yra blogi, turi susirūpinti ir kreiptis į medikus, kad būtų 
atidžiai peržiūrėtas ir patikslintas ne tik mitybos planas, bet ir 
gydymas. Iš pasitikrinusiųjų glikuotą hemoglobiną (HbA1c) 32 
proc. žmonių HbA1c buvo normalus, t. y. mažiau negu 6 proc.; 
34 proc. žmonių HbA1c buvo 6–7 proc.; 7–8 proc. HbA1c ras
tas beveik penktadaliui (19 proc.) pasitikrinusiųjų; 9 proc. ligo
nių HbA1c svyravo tarp 8–9 proc.; net 6 proc. – HbA1c siekė  
9–10 proc.

Savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo mokymai rajonuose

2018 m. Lietuvos diabeto asociacija suorganizavo 3 vienos dienos trukmės savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo mokymus „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“. Mokymai vyko gegužės 30 d. 
Tauragėje, sodyboje „Požerūnų malūnas“; birželio 6 d. Mažeikiuose, Kultūros centre; birželio 13 d. Utenoje, 
Meno mokykloje. Juose dalyvavo 309 suaugusieji, daugiau nei trečdalis jų – 131 – turintys negalią.
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Analizuojant mokymuose sergančiųjų II tipo diabetu pildy
tas anketas paaiškėjo, kad apie 50 proc. nežinojo, kas būdinga 
hipoglikemijai ir hiperglikemijai. Todėl primename, kad:

Hipoglikemija vadinami visi atvejai, kai gliukozės kiekis 
kraujyje yra < 3,9 mmol/l, nesvarbu, ar yra hipoglikemijos 
simptomų, ar ne.

Pirmieji hipoglikemijos simptomai, kai pacientas gali pa
dėti sau, yra:

• sustiprėjęs prakaitavimas,
• alkis,
• drebulys,
• stiprus širdies plakimas,
• susijaudinimas.

Progresuojanti hipoglikemija, kai gali reikėti kitų pagalbos, 
yra tada, kai pasireiškia šie simptomai:

• galvos svaigimas, 
• galvos skausmas,
• sumažėjusi dėmesio koncentracija,
• sutrikusi orientacija.

Sunki hipoglikeminė būklė, kai pagalbos nebegali suteikti 
sergantysis pats sau:

• elgesio sutrikimai, 
• mieguistumas,
• traukuliai,
• koma.
Hipoglikemijos gydymas. Esant lengvai ar vidutinio sunku

mo hipoglikemijai:
• 15 ar 20 g greito veikimo angliavandenių;
• 15 g angliavandenių turi:

– 3 tabletės gliukozės,
– pusė stiklinės vaisių sulčių,
– 3 šaukšteliai medaus,
– 1 stiklinė pieno.

Praėjus 15 min. būtina patikrinti gliukozės kiekį kraujyje. 
Jei glikemija išlieka < 3,9 mmol/l, pakartotinai reikėtų suvartoti 
15–20 g greito veikimo angliavandenių.

• Jei glikemija > 3,9 mmol/l, reikia suvalgyti ilgai veikian
čių angliavandenių.

• Esant sunkiai hipoglikemijai, gali padėti gliukagono in
jekcijos arba 40 proc. gliukozės tirpalas į veną.

Ryški hiperglikemija – kai padidėja gliukozės kiekis kraujy
je iki 11 mmol/l ir daugiau. Ji pasireiškia ne drebuliu, kaip dalis 
anketoje pažymėjo, o sustiprėjusiu troškuliu, gausiu šlapinimusi, 
gali pykinti, pradedama vemti, dingsta apetitas, atsiranda skaus
mų pilvo plote, silpnumas progresuoja, yra ketonų šlapime.

Į klausimą, kada tirti ketonus šlapime, dalis atsakė, „kai 
jaučiamas alkis“. Tai neteisingas atsakymas, nes acetono (ketonų) 
šlapime atsiranda, kai gliukozės kiekis kraujyje didelis, kai yra 
ryški hiperglikemija.

Keletas pacientų skiltyje, kaip prižiūrėti kojas, pažymėjo, kad 
būtina vaikščioti basomis. Tai kategoriškai draudžiama sergant 
diabetu, kad būtų išvengta kojų traumų, infekcijų.

Sergančiųjų I tipo cukriniu diabetu anketų buvo labai ne
daug. Dauguma apklaustųjų nežinojo, kad ketonai šlapime 
parodo, jog diabetas blogai kontroliuojamas, kad kraujo gliu
kozės kiekis labai didelis.

Sergantieji nežino, kas yra gliukagonas, kiek angliavande
nių atitinka 1 angliavandenių vienetą (AV).

Tik mažiau nei pusė pažymėjo, kad prenumeruoja laikraštį 
„Diabetas“. Keletas iš jų net nežinojo, kad yra toks laikraštis, 
nors į klausimą, ar yra, diabeto asociacijos (rajono klubo) na
rys atsakė teigiamai.  

Pagrindinis projekto rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departa
mentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat 
projektą rėmė  „Abbott Diabetes Care“, „Abovita“, „Microlife“, 
„Novo Nordisk Pharma“. Diabeto klubų vadovai renginius or
ganizavo savanoriškais pagrindais, surado nemokamas patal
pas (jas nemokamai suteikė Tauragės rajono sodyba „Požerūnų 
malūnas“,  Mažeikių kultūros centras, Utenos meno mokykla), 
taip pat suieškojo papildomų lėšų dalyviams maitinti renginių 
organizavimo vietose. Prie renginių prisidėjo Tauragės ir Ma
žeikių rajonų savivaldybės, akių ligų klinika „Lirema“, Lietuvos 
medicinos biblioteka, „Worwag Pharma“, O. Andriuškienės IĮ 
„Vinita Plius“, Tauragės autobusų parkas, UAB „Smaližius X“, 
VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras. Medicininių tyrimų la
boratorija „Antėja“ sudarė galimybę renginių dalyviams pigiau 
pasidaryti įvairius kraujo tyrimus. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems geradariams, padėjusiems 
Lietuvos diabeto asociacijai organizuoti  ir parėmusiems  šiuos 
svarbius mokymus diabetu sergantiems žmonėms. 

Gydytoja endokrinologė Ona Jurkauskienė, 
Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentė

Padėka dainininkėms Tauragėje – tortasMokymo Mažeikiuose dalyviai
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Visuomenėje vyrauja klaidinga nuomonė, kad šia liga suser
gama valgant daug saldumynų, blogai maitinantis ar pasi

rinkus netinkamą gyvenimo būdą. Ne, tai visiška netiesa, šia 
liga susergama, kai žmogaus organizmo autoimuninė sistema 
pradeda pati naikinti insuliną gaminančias ląsteles, dėl to or
ganizme jo trūksta, ir visi sergantieji turi insuliną leistis kasdien 
tam, kad išgyventų.

Mano dukrai šie Naujieji metai atnešė ne naujas galimybes, 
mes jų nepradėjome naujais iššūkiais ar tikslais. Šiuos metus 
sutikome Kauno klinikose, kur dukrai buvo diagnozuotas I tipo 
cukrinis diabetas. Pirmieji šeši mėnesiai su šia nepagydoma 
liga buvo pilni ašarų, skausmo ir nežinomybės. Vaikas, sergant 
I tipo cukriniu diabetu, privalo kiekvieną savo kąsnį planuoti, 
nes prieš valgant reikia susikaičiuoti angliavandenius ir susileisti 
atitinkamą kiekį insulino, palaukti ir tik tada valgyti. Ar įsivaiz
duojate, ką tai reiškia 9 metų vaikui, kai taip staiga kasdienybė 
tampa visiškai kitokia nei jos bendraamžių? Buvo tikrai labai 
sunku. Nors sergame jau daugiau nei pusę metų, kasdien kyla 
klausimų, kaip su šia liga gyventi ir kaip ją kontroliuoti, kaip 
įveikti kylančius psichologinius sunkumus.

Šią vasarą dukrą Lietuvos diabeto asociacija pakvietė su
dalyvauti diabetu sergančiųjų mokymo ir aktyvaus poilsio sto
vykloje. Ji truko savaitę ir vyko mūsų mieste, Druskininkuose, 
VSMC „Dainava“. Stovyklos organizatoriai – Lietuvos diabeto 
asociacija ir Druskininkų miesto diabeto klubas „Atgaja“. Pa
grindinis rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas. 

Stovyklos vadovės, mūsų miesto diabeto klubo pirmininkės, 
Jelenos Šimonienės sudaryta stovyklos programa buvo labai 
skrupulingai parengta. Tai buvo labai aktyvi stovykla, nes jau
nimas daug vaikščiojo, važinėjo dviračiais, maudėsi, sportavo, 
lankėsi Dineikos sveikatingumo parke bei miesto muziejuose. 
Kasdien vyko teorinės ir praktinės paskaitos apie ligos kontrolę, 
vedamos slaugytojos diabetologės Vaidos Karbočienės, kuri ir 
visos stovyklos metu rūpinosi dalyvių sveikata. 

Stovykloje, kaip ir įprasta, sergant diabetu, mažiausiai sep
tynis kartus per parą buvo atliekami gliukozės kiekio kraujyje 
tyrimai, skaičiuojamos ir aptariamos insulino poreikio dozės, 
pristatomos technologinės naujienos, susijusios su dar lengves
ne ir geresne šios ligos priežiūra. Vadovė Jelena ir jos padėjėja 
Jūratė Tamulaitienė organizavo išvykas ir sporto pramogas po 
visas Druskininkų apylinkes. Stovykloje dalyvavo keturi druski
ninkiečiai, kiti dalyviai buvo iš Marijampolės, Mažeikių, Šiaulių, 
Kretingos, Pakruojo, Pasvalio ir Plungės. Labai džiugu, kad Lie
tuvoje, sergančiuosius cukriniu diabetu vienija jų miesto klubai, 
kuriuose dalyvaudamas gali jausti, jog nesi vienas. Ši diabeto 

vasaros stovykla leido visiems susitikti ir pabūti ilgiau kartu, pa
sisemti patirties, išmokti savarankiškumo.

Stovykla buvo didžiulis teigiamų emocijų pliūpsnis ir mano 
dukrai, nes pagaliau ji sustiprėjo ir psichologiškai, nes pamatė, 
kad ne ji viena serga diabetu. Namo ji grįžo labiau pasitikinti 
savimi, įgijusi daug naujų žinių, išmokusi savarankiškai priim
ti sprendimus dėl ligos kontrolės, o kas svarbiausia jai pačiai – 
įgijusi naujų draugų. Draugais jie tapo visi, ir ne tik dėl to, kad 
juos vienija liga, o todėl, kad tie jauni žmonės – lyg viena šei
ma: jautrūs vieni kitiems, dėmesingi ir labai atsakingi. 

Esu dėkinga už dukrai suteiktą galimybę dalyvauti diabeto 
stovykloje, už atsakingą stovyklos vadovų ir diabetologės darbą. 
Nekantraudami lauksime ir kitos vasaros, kai vėl visi susitiksime.

Agotos mama

Žinios iš sToVykLų

Ne saldumynai kalti 
Šių metų liepos 17–23 dienomis Druskininkuose vyko jaunimo, 
sergančio cukriniu diabetu, stovykla. Joje dalyvavo sergantieji I tipo 
cukriniu diabetu. Šio tipo diabetas yra lėtinė, nepagydoma liga, 
kuria dažniausiai susergama vaikystėje arba paauglystėje. 

stovyklautojai iškylauja

Vyksta praktinis mokymas
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gegužės 13–17 d. Druskininkuose vyko seminarasstovyk
la Lietuvos diabeto asociacijos kolektyvinių narių vado

vams „Cukrinis diabetas. Ką turi žinoti organizacijų vadovai?“ 
Jame dalyvavau ir aš, Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ 
vadovė Adelė Dobilienė. 

Susirinkome visi geros nuotaikos, linksmi, pasirengę pa
gerinti turimas žinias. Į Druskininkus atvyko ir Lietuvos diabe
to asociacijos prezidentė V. Augustinienė. Ji pasveikino visus 
dalyvius. Supažindino su mokymo programos tikslais, rėmė
jais, palinkėjo siekti geresnių žinių, gerai leisti laiką, pailsėti 
ir, žinoma, dar labiau tarpusavyje susidraugauti. Bendrovės 
„ Abovita“ atstovė L. Kaulakienė pasidalino informacija apie 
žinių ir savikontrolės namuose svarbą, supažindino su nau
jausiomis  „ Abbott“ kompanijos tiekiamomis priemonėmis 
Lietuvos diabetu sergantiesiems, palinkėjo kuo geriausios 
sveikatos, pailsėti ir grįžus į savo rajonus dalytis žiniomis su 
visais sergančiaisiais. Taip pat ji įteikė visiems po kuprinėlę su 
informacija. Per mokymus gavome daug dietologių patarimų, 
kaip tiksliai apskaičiuoti maisto porcijas, kada leisti insuliną, 
išgirdome visas naujienas apie diabeto ligą ir jos gydymą. 

Vakarais vaikščiojome po Druskininkus. Tai labai gražus 
miestas. Čia labai daug žalumos, ypač graži architektūra, šo
kantis ir dainuojantis fontanas, nuostabūs parkai ir gėlynai. 

Ačiū Aldonai, su kuria gyvenau, už palaikymą ir malonų 
bendravimą. Be viso to, esu už suteiktas žinias be galo dė
kinga stovyklos vadovėms, lektoriams. Projektas pasiteisino. 

Adelė Dobilienė 

Žinių nebūna per daug

Prabėgus savaitei po cukriniu diabetu sergančiųjų sava
rankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų ir akty

vaus poilsio stovyklos Druskininkuose, kuri vyko rugpjūčio 
1–7 dienomis, vis dar neapleidžia joje patirtos pačios gra
žiausios emocijos. 

Informatyvūs mokymai, puikiai organizuotas aktyvus 
stovyklautojų poilsis, vadovų profesionalumas, paslaugu
mas, supratimas ir kantrybė prikėlė mus, sergančius cukri
niu diabetu, naujam gyvenimui, padėjo suvokti, kad ši liga 
nėra nuosprendis. 

Stovykloje įgytos žinios padės kiekvienam iš mūsų gy
venti kaip įmanoma kokybiškesnį gyvenimą. Norėtųsi čia  
sugrįžti.

Esame nepaprastai dėkingi Lietuvos diabeto asociacijai ir 
visai stovyklos vadovų komandai – Jelenai Šimonienei, Jūra
tei Tamulaitienei ir Aušrai Krivolap.

Ramunė Jonauskienė 
Kretingos diabeto klubo  

„Vilties kelionė“ narė

Diabetas – 
ne nuosprendis

Ji – Jelena Šimonienė, mokymo ir aktyvaus poilsio stovyk los 
vadovė (Lietuvos diabeto asociacijos tarybos narė, Druski

ninkų diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė), 2018 m. rugpjūčio 
mėnesio pradžioje savaitės trukmės užsiėmimams vesti „Dai
navos“ sanatorijoje pasirinko geriausią komandą – Aušrą Krivo
lap – slaugytoją diabetologę iš Kauno Lietuvos sveikatos moks
lų universiteto, Jūratę Tamulaitienę – to paties klubo „Atgaja“ 
narę. Su diabeto gydymo naujovėmis supažindinti atvyko Lie
tuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė. Kasdien 
paskaitas paįvairindavo nauji asmenys, jau nuo pirmos dienos 
įtraukti į labai konkrečiai sudarytą mokymo ir aktyvaus poilsio 
dienotvarkę. Nuo pirmos susitikimo akimirkos stovyklos vado
vės nuoširdumas, derantis su atviru pasitikėjimu savo jėgomis, 
nuteikė stovyklautojus rimtam darbui ir aktyviai veiklai. 

Savaitę praleidę besimokydami, kaip pagerinti gyvenimo 
kokybę sergant cukriniu diabetu, atlikę praktinius darbus ir 
išlaikę apklausos testus, supratome, kad J. Šimonienė – dar ir 
Druskininkų miesto ambasadorė, išmananti kurorto istoriją, su 

Po vilties ugnelę –  kiekvienam 
meile tai atskleidžianti savo stovyklos dalyviams. Taip, kaip ji 
myli ir rūpinasi savo šeima, pajutome šią šilumą ir mes, likome 
sužavėti jos darbais ir užmojais, ne vieną paskatino draugiškes
nei ir kūrybiškesnei aplinkai formuoti. Jau pirmą vakarą subur
ti į kolektyvą, išlikome draugiški iki paskutinės atsisveikinimo 
akimirkos, tikėdami su nuostabia vadove dar ne kartą susitikti. 
Nuoširdžiai su humoru skambėjo stovyklautojų prašymai, kad 
visus „paliktų“ antriems metams kurso kartoti. 

Pirmą kartą dalyvaudama Lietuvos diabeto asociacijos sa
varankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymų ir aktyvaus 
poilsio stovykloje, supratau, kad pirmiausia ligos prevencija 
priklauso nuo asmenų, tokių, kaip Jelena, išmanymo ir noro 
padėti žmonėms, bei pagrindinių rėmėjų – Ne įgaliųjų reikalų 
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 
apgalvotų sprendimų ir stovyklos finansavimo.

Janina Nikoliukienė 
Elektrėnų diabeto klubo narė 
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rugpjūčio 1–7 d. Druskininkuose vyko II tipo diabetu 
sergančiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

mokymų ir aktyvaus poilsio stovykla. Pirmiausia noriu pa
dėkoti Plungės diabeto klubo vadovei A. Danylienei ir Lie
tuvos diabeto asociacijos prezidentei V. Augustinienei už 
gautą kvietimą joje sudalyvauti. Kadangi neturiu galimybės 
aktyviai dalyvauti Plungės diabeto klubo mokymuose, nes 
dar dirbu, nusprendžiau, kad turiu labiau pasirūpinti savi
mi ir pagilinti žinias apie cukrinį dia betą, kuriuo sergu jau  
apie 10 metų.

Stovykla pranoko visus mano lūkesčius. Sužinojau labai 
daug naudingų dalykų. Paskaitas skaitė, patarimus dalijo sto
vyk los slaugytoja diabetologė A. Krivolap. Ačiū jai už visas 
žinias apie tai, kas yra cukrinis diabetas, kokių tipų būna, dėl 
ko šia liga susergama, kaip reikia gydyti skirtingo tipo dia
betą, kaip pasisavinamas insulinas, ir daug kitų dalykų apie 
mano gyvenimo palydovę. Informacija mums buvo pateikta 
labai profesionaliai, metodiškai, aiškiai. Labai naudingos buvo 
paskaitos apie mitybą, sergant cukriniu diabetu, kokią įtaką 
cukraus kiekiui kraujyje turi mūsų su maistu suvartojami ang
liavandeniai, baltymai, riebalai, kokios yra produktų grupės ir 
kiek kiekvienas produktas turi šių maisto medžiagų. A. Krivo
lap aiškiai papasakojo apie mitybos režimą, metabolinį sind
romą, apie tai, kokius maisto produktus ir jų kiekius reikėtų 
vartoti, kad mūsų cukraus kiekis būtų kuo geresnis. Diabeto

logė atsakė į visus kilusius klausimus. Stovykloje įgytos žinios 
padės man namuose geriau kontroliuoti savo ligą. Be viso to, 
sužinojau, kokius gydytojus ir kiek kartų per metus turėčiau  
aplankyti. 

Mokymo stovyklos vadovė Druskininkų miesto diabeto 
klubo „Atgaja“ pirmininkė J. Šimonienė taip pat verta tik pačių 
geriausių žodžių. Nuoširdžiai dėkoju jai už mankštų, šiaurietiš
kojo ėjimo su lazdomis, ekskursijų ir kitų veiklų po Druskinin
kus organizavimą. Vadovės dėka buvome užimti nuo ankstaus 
ryto iki vėlaus vakaro. Labai sujaudino J. Šimonienės požiūris 
į neįgalų žmogų, nesvarbu, kokią negalią jis beturėtų. Linkiu 
jai daug stiprybės, to gerumo, kuriuo ji užkrečia, dalytis savo 
gerumu su kitais. Ačiū, stovyklos vadove. 

Iš stovyklos išvažiuoju labai daug sužinojusi apie ligą, 
apie mitybos, fizinio aktyvumo, streso įtaką šiai ligai. Sakau, 
likit sveiki Druskininkai, be galo gražus mieste, lik sveika mo
kymo stovykla. Tikiuosi, dar kada nors čia sugrįžti, nes vis
ko per 7 dienas išmokti turbūt neįmanoma, o mokytis labai 
reikia. Iki kitų pasimatymų, mielos moterys, atiduodančios 
savo žinias, energiją, kad padėtumėte mums, diabetu sergan 
tiesiems.  

Liucija Zabitytė 
Plungės diabeto klubo narė

Tikiuosi čia dar sugrįžti

Žodis „ačiū“ yra pernelyg lengvas,  norint padėkoti tam, 
kas sugalvojo šią stovyklą ir įgyvendino. Čia išbūtas lai

kas padėjo pagilinti ir atnaujinti žinias apie diabetą. Stovykloje 
praleista savaitė buvo be galo užimta. Paskaitos buvo įdomios 
ir naudingos. Ypač daug žinių apie mitybos kontrolę, sergant 
cukriniu diabetu, gavome iš stovyklos slaugytojos diabetolo
gės A. Krivolap. Daug kas buvo neaišku, bet į visus klausimus 
buvo atsakyta. Ne tik mokymų metu, bet ir laisvu laiku buvo 
negailima patarimų apie ligą. 

O ką kalbėti apie stovyklos vadovę J. Šimonienę! Tai žmo
gus, turintis daug idėjų, optimizmo, energijos ir paskatinimo 
gyventi, sergant šia liga. 

Į šią stovyklą norisi grįžti, nes sunku pamiršti viso kolek
tyvo nuoširdumą. Čia įgytas teorinių žinių bagažas yra gana 
platus, tačiau vyresnio amžiaus stovyklos dalyviams reikėtų 
galbūt daugiau laiko praktinėms žinioms įtvirtinti. 

Esame dėkingi už galimybę pabūti šioje stovykloje, vyku
sioje Druskininkuose. Tikimės čia sugrįžti, kad pagilintumėme 
turimas žinias ir įgytume naujų. 

Ramunė Masiliūnienė 
Zita Pačengienė 

Ramunė Janauskienė

Lietuvos diabeto  
asociacijos prezidentei
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esu Faina Jozėnienė iš Mažeikių rajono diabeto klubo „Že
maičių spėka“. Klubo pirmininke buvau 15 metų. Diabe

tu sergu 52 metai. Šiais laikais sirgti šia liga nėra taip blogai. 
Kiekvienas susirgęs diabetu yra mokomas, kaip gyventi sergant 
šia liga, supažindinamas su galimomis komplikacijomis, turi 
po gliukomatį cukrui matuoti. Švirkštai insulinui leisti patogūs.

Šių metų gegužės 13–17 d. Druskininkuose įvyko semina
rasstovykla Lietuvos diabeto asociacijos kolektyvinių narių va
dovams „Cukrinis diabetas. Ką turi žinoti organizacijų vadovai“. 
Stovykloje dalyvavo klubų pirmininkai iš 20 rajonų. Džiaugiuo
si, kad ir man teko laimė į ją nuvykti. Esu labai patenkinta, kad 
patekau. Mokymų vadovė buvo Jelena Šimonienė, jai padėjo 
Jūratė Tamulaitienė, slaugytoja diabetologe dirbo Vaida Karbo
čienė iš Šiaulių. Ačiū LDA prezidentei Vidai Augustinienei, kad 
šiemet suorganizavo tokią stovykląseminarą. Kiekvienas rytas 
prasidėdavo rytine mankšta lauke. Net lietus nesutrukdė mankš
tintis. Oras buvo geras. Išmokome vaikščioti su šiaurietiškomis 
lazdomis. Kiekvieną dieną vykdavo paskaitos. Išmokome geriau 
pažinti ir kontroliuoti savo ligą. Atnaujinome žinias, kaip reikia 
savarankiškai keisti insulino ar kitų vaistų dozę. Prisiminėme, 
kaip apskaičiuoti maisto sudėtį, maisto kiekį pagal konkrečius 
savikontrolės rodiklius, sužinojome, kiek reikia suvalgyti anglia
vandenių pusryčiams, kiek pietums, vakarienei, kurie maisto 
produktai turi daugiau angliavandenių, kurie mažiau. Taip pat 
sužinojome, kuriuos aliejus sveikiau vartoti. 

Slaugytojos Vaida ir Aldona priminė apie mankštos reikšmę 
cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenime, apie gerą kojų 

Gerumas yra didesnis 
nei pats didžiausias blogis

priežiūrą, aptarė, kokius tepaliukus naudoti kojoms prižiūrėti. 
Druskininkų sveikatos biuro atstovai parodė, kaip teikti pirmąją 
medicinos pagalbą, įvykus nelaimei. Mokėmės taisyklingai at
likti dirbtinį kvėpavimą, aptarėme, ką daryti, kai nukrenta cuk
raus kiekis kraujyje. Su naujausiais kraujospūdžio aparatais ir 
kaip jais taisyklingai naudotis supažindino „Microlife“ firmos 
atstovai. Kai kildavo neaiškumų, galėjome asmeniškai kreiptis 
pagalbos į slaugytoją diabetologę Vaidą, taip pat į Aldoną Da
nylienę, į vadovę Jeleną. 

Kiekvienas stovyklos dalyvis buvo asmeniškai konsultuo
jamas dėl suvalgomo maisto kiekio. Ačiū vadovei Jelenai už 
įdomias ekskursijas po Druskininkų miestą. Esame dėkingi gi
dei Aldonai Kreivėnienei už labai įdomiai pravestą ekskursiją. 
Laisvalaikiu dalijomės žiniomis, kaip gerai parašyti programą. 
Laiką praleidome naudingai. Rodos, viską moki, žinai, bet iš
girsti kažką tokio, ko anksčiau negirdėjai ar jau užmiršai. 

Ačiū visiems vadovams už kantrybę, draugiškumą. Ačiū 
prezidentei už suteiktą galimybę sudalyvauti tokioje stovyklo
jeseminare. Ačiū už Jūsų gerumą. 

Filosofas Paulas Ricoeuras sakė: „Gerumas yra didesnis nei 
pats didžiausias blogis. Kad ir koks radikalus būtų blogis, jis nėra 
toks didelis kaip gerumas.‘‘ Gerumas – kalba, kuria gali kalbėti 
nebyliai ir kurią girdi kurtieji.

Faina Jozėnienė 
Mažeikių diabetikų klubas  

„Žemaičių spėka“

Prienų ir Birštono cukrinio diabeto klubas „Versmė“ vyk
do šviečiamąją veiklą – supažindina narius su naujausiais 

mokslo pasiekimais, su vaistais, padedančiais lengviau valdy
ti diabetą. 

Klubo pirmininkė B. Bartkevičiūtė rūpinasi, kad nariai turė
tų galimybę pasiklausyti paskaitų, kuriose naujausias tenden
cijas apie cukrinio diabeto gydymą sužino ir perteikia Prienų 
ir Birštono gydytojai endokrinologai, farmacininkai ar žolinin
kai. „Eglės“ sanatorijos kineziterapeutė I. Laukevičienė pamo
kė, kaip taisyklingai atlikti įvairius fizinius pratimus, vaikščioti 
su šiaurietiškomis lazdomis.

Per neseniai vykusį susirinkimą „Versmės“ nariai buvo su
pažindinti su japoniškais maisto papildais „Dr. OHHIRA“. Apie 

Domimės naujovėmis

DiAbeTo MokykLA

jų naudą endokrininei sistemai papasakojo vadybininkė H. Ra
čylienė. Šie maisto papildai gaminami tradiciniu natūralios fer
mentacijos būdu, nenaudojant terminio apdorojimo. Moteris 
kalbėjo apie gerąsias bakterijas, apie tai, kas yra disbakteriozė 
ir simbiozė bei prebiotinai, kuo pranašus ir naudingas fermen
tavimas. Turėjome progą kai kuriuos maisto papildus išbandyti. 

Smagu, kad produktų (papildų), apie kuriuos buvo kalba
ma, galima įsigyti ir Birštono „Guobos“ vaistinėje, plačiau pa
siskaityti ir išbandyti. Žinoma, geri produktai nėra pigūs, bet 
išbandyti verta, kartu praplėsti savo žinias ir patirtį.

Parengta pagal „Naujojo Gėlupio“ inf.
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Gera nuotaika, bendri pietūs leido visiems pasijusti gerai, 
užmiršti savo sunkią ligą, pasisemti gerų emocijų. Atsisveikin
dami svečiams įteikėme padėkas, atminimo dovanėles.

Kitąmet organizuoti susitikimą „Pabūkime kartu“ patikė
ta Klaipėdos diabeto klubui. Sėkmės jam palinkėjome ir mes.

Janina Budrienė 
Klubo „Vilties kelionė“ pirmininko pavaduotoja

Puokštė gražiausių emocijų

šiemet 15ąjį respublikinį diabeto klu
bų susitikimą „Pabūkime kartu“ orga

nizavo Kretingos diabeto klubas „Vilties 
kelionė“ Kretingoje. Šis susitikimas suta
po su Kretingos diabeto klubo gyvavimo 
dešimtmečiu.

Susitikime dalyvavo 8 klubai arba 
bend  rijos: Mažeikių rajono „Žemaičių 
spėka“, Šiaulių krašto „Lemtis“, Telšių 
„Dia Telšiai“, Kelmės „Diabetas ABC“, 
Plungės sergančiųjų diabetu klubas, Tau
ragės „Insula“, Kretingos „Vilties kelionė“ 
bei Klaipėdos „CD“.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis Kre
tingos katalikų bažnyčioje, meldėmės už 
sergančius cukriniu diabetu ir nuo šios li
gos išėjusius Anapilin. Po to nuvykome į 
Kretingos muziejų, apžiūrėjome Žiemos 

susiTikiMAi

susitikimo „Pabūkime kartu“ dalyviai

kalba klaipėdos CD klubo pirmininkė k. Daugintienė

sodą, susipažinome su Kretingos miesto kultūriniu paveldu. 
Renginio dalyviai, ypač tie, kurie čia lankėsi pirmą kartą, buvo 
sužavėti Žiemos sodo ekspozicijomis.

Po to keliavome į sodybą „Vienkiemis“, kur įvyko bendras 
susitikimas: dalyvavo Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė 
Vida Augustinienė, Kretingos savivaldybės administracijos di
rektorius Virginijus Domarkas ir pranciškonas brolis Bernardas. 
Po jų sveikinimo žodžių kiekvienas klubas prisistatė kuo išra
dingiau, ypač sužavėjo Plungės diabeto klubas.
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cija vyskupu Linu Vodopjanovu, kuris Kretingoje yra palikęs 
gilias savo veiklos pėdas. Vyskupas kraštiečius supažindino su 
katedros istorija, jos interjerą puošiančiomis dailininko Povilo 
Puzino freskomis, vaizduojančiomis žmogaus kilimą iš žemės 
į dangų, įspūdį paliko ir Jono Mackevičiaus centrinio altoriaus 
lubose nutapyta freska „Stebuklas ties Polocku“.

Viename iš septynių vyskupijų centrų Kaišiadoryse piligri
minės kelionės dalyviai ne tik susipažino su šio miesto, Kaišia
dorių vyskupijos, Kristaus Atsimainymo katedros istorija, bet ir 
sužinojo, kuo vyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimas susijęs 
su Kaišiadorių katedra, šalia kurios didžiųjų vartų yra pastatyta 
šios iškilios asmenybės skulptūra.

Diabeto klubas „Vilties kelionė“ neapsiriboja vien tik išvy
komis. Jis rugpjūčio 4 d. minėjo savo veiklos 10metį ir ta pro
ga surengė respublikinį renginį „Pabūkime kartu“. Sergančiųjų 
diabetu klubai susitiko Kretingos katalikų bažnyčios šventoriu
je, dalyvavo šv. Mišiose už segančiuosius cukriniu diabetu ir 
išėjusiuosius Anapilin, aplankė Žiemos sodą. Vėliau visi susiti
ko kaimo turizmo sodyboje „Vienkiemis“, kur vyko simbolinė 
kelionė į praeitį, šokio pamoka, šimtmečio viktorina. Renginio 
svečias – brolis Bernardas.

Parengta pagal atsiųstą inf. 

Piligriminės kelionės –  
Lietuvai pažinti

Kretingos diabeto klubo „Vilties kelionė“ nariai, vykdyda
mi projektą „Viltis visada gyva“, surengė dvi piligrimines 

keliones, kurios padėjo labiau pažinti Lietuvą ir suteikė nepa
kartojamų įspūdžių.

Per pirmąją piligrimystės išvyką bendraminčiai pabuvojo 
Trakuose, Užutrakyje ir Kernavėje. Lankydamiesi Trakų kraš
te, kelionės dalyviai pasigrožėjo Užutrakio dvaru, kurį 1897–
1901 m. pastatė Juozapas Tiškevičius, šalia rūmų sukurtu par
ku, Trakuose apžiūrėjo didžiausias Istorinio nacionalinio par
ko vertybes – istorijos paminklus, gilinosi į Trakų istoriją, kurią 
mena Trakų pilis, jos muziejus, apsilankė Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčioje, kuri garsėja Švč. Mergelės Marijos 
su kūdikiu paveikslu – jį bažnyčiai dovanojo Vytautas Didysis, 
gavęs paveikslą dovanų iš Bizantijos imperatoriaus. Praėjusių 
metų rugpjūtį šiai bažnyčiai suteiktas mažosios bazilikos titulas. 
Lankydamiesi Kernavėje – pirmojoje Lietuvos sostinėje, piligri
minės kelionės neogotikinio stiliaus Švč. Mergelės Škaplierie
tės bažnyčios apžvalgos aikštelėje grožėjosi penkių piliakalnių 
kompleksu, slėniu, per kurį vingiuoja Neris.

Nepakartojamų įspūdžių diabeto klubo nariams suteikė ir 
išvyka į Panevėžį bei Kaišiadoris. Panevėžio vyskupijos centre 
Kristaus Karaliaus katedroje kretingiškiai susitiko su Jo Eminen

Mielieji,
rašau Jums, norėdama padėkoti už tai, kad prisiminėte mane 

ir man pačią svarbiausią dieną tarėte nuoširdų žodį, linkėjimus. 
Gyvenimas yra gražus, bet, deja, pareikalauta iš jo daug svei
katos, ištvermės, stiprybės, susiklausymo, atsakomybės, žinių, 
supratimo, pagarbos. Tik šių savybių pasisėmus, buvo galima 
nueiti šį vadovavimo draugijai kelią. Kiekvienas įvykis, kiek vie
na patirtis man buvo pamoka, kiekviena nesėkmė buvo žingsnis 
į sėkmę, kiekvienas sunkumas buvo išbandymas. Gyvenkime 
už tai, kad esame kartu, gyvenkime gerumu ir viltimi. Tvirtai 
tikiu, kad Pasvalio draugijos „Sveikata“ vairą atidaviau į geras 
ir patikimas, jaunas Grytos Šedienės rankas. Tikiu, kad ji nenu
vils Jūsų ir draugijos narių pasitikėjimo.

Dėkoju Lietuvos diabeto asociacijai 
ir jos kolektyvinių narių vadovams

Dar kartą labai Jums AČIŪ už palaikymą, bendradarbiavi
mą ir draugystę ilgus metus.

Baigdama nuoširdžiai linkiu, kad metai būtų dosnūs pras
mingų darbų. Telydi sveikata, sėkmė ir laimė, nauji kilnūs tikslai, 
idėjos ir viltis. Tegu pildosi visi sumanymai, siekiai ir svajonės!

Įspūdingos ir prasmingos Jums vasaros ir naujų susitikimų 
renginiuose „Pabūkime kartu“. 

Visa širdimi su Jumis – 

Vida Vegienė 
buvusi Pasvalio draugijos „Sveikata“  

pirmininkė, valdybos narė
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo 
įstatymo 122 straipsniu, 261 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į 
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. balandžio 5 d. 
nutarimą Nr. DT3/5:

1. Tv i r t inu Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveika
tos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustaty
mo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos 
aprašą (pridedama). 

2. Nus ta tau , kad:
2.1. šis įsakymas taikomas medicinos priemonėms (prietai

sams), kurių vertė ne mažesnė kaip 500 eurų (į šią sumą neįeina 
vienkartinių (keičiamų) medicinos priemonių (prietaisų) dalių įsi
gijimo išlaidos); 

ĮSAKYMAS
dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių 
kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo  

2018 m. balandžio 18 d. Nr. V429 
Vilnius

2.2. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių są
raše (C sąrašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kom
pensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) 
patvirtinimo“ (toliau – C sąrašas), esančių vienkartinių (keičiamų) 
medicinos pagalbos priemonių, skirtų iki šio įsakymo įsigaliojimo 
paciento lėšomis įsigytoms ir išnuomotoms medicinos priemonėms 
(prietaisams), įsigijimo ir nuomos išlaidos kompensuojamos pagal 
iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusį C sąrašą, bet ne ilgiau kaip 5 
metus nuo momento, kai jos buvo įsigytos ar pradėtos nuomoti.  

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pa
gal veiklos sritį.

Sveikatos apsaugos ministras         Aurelijus Veryga 

PRo MeMoRiA

Rugpjūčio 9ąją išseko Aldonos Jančienės gyvenimo 
upė, liko vasaros kaitroje išdegę liūdni tušti krantai, ant jų 
abipus stovėjo dar gyvi, ją pažinoję žmonės. Vieni apgai
lestavo, kad nespėjo jos aplankyti ligoninėje, kažko nepa

klausė, nepasikalbėjo, neatnešė šiai gražiai moteriai gyvų 
gėlių puokštės. Tiesiog šiaip, be progos. Žmogui išėjus į 
Anapilį, visada atsiranda daugybė reikalų, kuriuos turėjo
me atlikti su juo. 

Aldona Jančienė nelaukė padėkų ir gėlių, ji džiugiai 
su visais bendravo, rasdavo laiko paguosti ir atvirai pasi
kalbėti. Moteris Lietuvos diabeto asociacijoje dirbo buhal
tere daugiau nei 5 metus. Tai buvo tikra profesionalė. Be 
šio darbo, ji savanoriškai imdavosi tokių veiklų, kurioms 
atlikti reikėdavo pagalbos ir neužtekdavo rankų. Lietuvos 
diabeto asociacijos žmonės mylėjo Aldoną. 

Praėjo Žolinės – derliaus ir šeimų susiėjimo šventė. 
Regis, Aldona galėjo sėdėti su mumis už stalo ir dalytis 
džiaugsmais bei rūpesčiais... 

Ateina ruduo. Netrukus viskas nutils. Žemę užklos 
sniegas. Tačiau po žiemos, vos tik pirmieji šilti saulės spin
duliai ją palies, išgirsime paukščių čiulbesį. Gaila, kad šį 
aušros chorą girdės ne visi... Mums Aldona Jančienė buvo 
išskirtinis žmogus. 

Lietuvos diabeto asociacija, 
Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos  

diabetu sergančiųjų klubas „BETA“

Aldona Jančienė 
(1944–2018)



22

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V429 

Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, 
nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių 

sudarymo tvarkos aprašas 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai 
namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos iš
laidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašas (toliau – 
Aprašas) nustato medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos 
priežiūrai namuose užtikrinti (toliau – medicinos priemonės) nuo
mos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo bei 
sutarčių su ūkio subjektais sudarymo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos: 
2.1. Gyvybinių funkcijų palaikymas – gyvybiškai svarbių fizio

loginių parametrų, kurių svyravimai galėtų sukelti tiesioginį pavojų 
pacientui (širdies, kvėpavimo, centrinės nervų sistemos veiklos ar 
kitų gyvybiškai svarbių funkcijų sutrikimai), stebėjimas ir palaiky
mas.

2.2. Ilgalaikė medicininė intervencija – ilgiau kaip 30 dienų 
atliekama medicininė procedūra, kurios tikslas diagnozuoti, gydyti 
ar koreguoti organų ir jų sistemų funkciją medicinos priemonėmis 
veikiant paciento audinius ir (ar) organus, pažeidžiant audinių ir 
(ar) organų vientisumą arba jų nepažeidžiant. 

2.3. Pareiškėjas – universiteto asmens sveikatos priežiūros 
įstaiga, Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), Valstybinė 
ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), 
Gydytojų profesinės kvalifikacijos draugija, pacientų organizacija 
arba keli pirmiau išvardyti juridiniai asmenys, teikiantys dokumen
tus šio Aprašo nustatyta tvarka dėl medicinos priemonės įrašymo 
(išbraukimo) į (iš) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 
lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų svei
katos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (o) (toliau – Medicinos 
priemonių sąrašas) ir atsakantys už pateiktų dokumentų teisingu
mą. 

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip 
jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme. 

II SKYRIUS
KOMISIJOS VEIKLA

3. Dėl medicinos priemonių įrašymo (išbraukimo) į (iš) Me
dicinos priemonių sąrašą (o) sprendžia sveikatos apsaugos mi
nistro įsakymu sudaryta Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų 
sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, įrašymo (išbraukimo) į (iš) 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nuomo
jamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai 
namuose užtikrinti, sąrašą (o) komisija (toliau – Komisija). 

4. Komisiją sudaro:
4.1. trys SAM atstovai;
4.2. trys VLK atstovai;
4.3. vienas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros vei

klai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) 
atstovas;

4.4. vienas pacientų organizacijų atstovas.
5. Komisija savo veikloje vadovaujasi sveikatos apsaugos 

ministro patvirtintu Komisijos darbo reglamentu. Komisijos nariai 
prieš pradėdami veiklą Komisijoje ir vieną kartą per kalendorinius 
metus pasirašo nešališkumo deklaraciją (Aprašo 2 priedas).

6. Komisijos sekretoriato funkcijas atlieka VLK atstovai.

III SKYRIUS
DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI

7. Pareiškėjas, siekiantis įrašyti medicinos priemonę į Medici
nos priemonių sąrašą, VLK pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos 
draudimo įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytas aplinkybes 
patvirtinančius dokumentus:

7.1. nustatytos formos paraišką įrašyti medicinos priemonę į 
Medicinos priemonių sąrašą (Aprašo 1 priedas);

7.2. medicinos priemonės naudojimo (vartojimo) instrukciją 
(pateikiama lietuvių kalba).

8. Gauti dokumentai per 5 darbo dienas nuo dokumentų ga
vimo dienos įvertinami, ar atitinka Sveikatos draudimo įstatymo 
122 straipsnio 3 dalyje ir Apraše nustatytus reikalavimus. VLK, nu
stačiusi, kad dokumentai neatitinka nurodytų reikalavimų, apie tai 
informuoja pareiškėją. Šiuo atveju laikas, reikalingas trūkumams 
šalinti, neįskaičiuojamas į nagrinėjimo laiką. Jei pareiškėjas per 30 
darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos trūkumų nepašalina, 
dokumentai grąžinami pareiškėjui ir laikoma, kad jie nepaduoti. 

IV SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMAS KOMISIJAI

9. Svarstant prašymą dėl medicinos priemonės įrašymo (iš
braukimo) į (iš) Medicinos priemonių sąrašą (o), pagal kompe
tenciją informaciją Komisijai teikia:

9.1. VASPVT – apie rinkoje esančių medicinos priemonių, 
kurias prašoma įrašyti į Medicinos priemonių sąrašą ir kurios ati
tinka Sveikatos sistemos įstatyme, sveikatos apsaugos ministro 
ar jo įgaliotos institucijos patvirtintuose teisės aktuose nustatytus 
medicinos priemonių  pateikimo rinkai ir platinimo reikalavimus, 
 pas kirtį, tipą, modelius, gamintojus;

9.2. VLK – apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (to
liau – PSDF) biudžete numatytas lėšas bei apie planuojamų naujai 
įtraukti priemonių nuomos išlaidų galimą įtaką PSDF biudžetui;

9.3. Farmacijos departamentas – apie alternatyvius gydymo 
būdus;

9.4. Komisija turi teisę kreiptis į gydytojų specialistų draugi
jas ar asociacijas, kitus specialistus dėl papildomos informacijos, 
susijusios su dokumentų nagrinėjimu ir sprendimo priėmimu. 

10. Aprašo 9 punkte nurodyti subjektai pagal kompetenciją 
informaciją Komisijai pateikia raštu per 10 darbo dienų nuo Ko
misijos kreipimosi. 

V SKYRIUS
KOMISIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

11. Komisijos priimami sprendimai:
11.1. siūlyti sveikatos apsaugos ministrui įrašyti medicinos 

priemonę į Medicinos priemonių sąrašą, jei medicinos priemonė 



23

atitinka visus Sveikatos draudimo įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus kriterijus;

11.2. siūlyti sveikatos apsaugos ministrui neįrašyti medicinos 
priemonės į Medicinos priemonių sąrašą, jei medicinos priemonė 
neatitinka bent vieno iš Sveikatos draudimo įstatymo 122 straipsnio 
3 dalyje nurodytų kriterijų;

11.3. siūlyti sveikatos apsaugos ministrui išbraukti į Medicinos 
priemonių sąrašą jau įrašytą medicinos priemonę, jei medicinos 
priemonė nebeatitinka bent vieno iš Sveikatos draudimo įstatymo 
122 straipsnio 3 dalyje nurodytų kriterijų.

12. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos protokolu. 
13. Sprendimas, kuriuo Komisija nesiūlo medicinos priemo

nės įrašyti į Medicinos priemonių sąrašą, per 10 darbo dienų įfor
minamas sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Įsakyme  turi būti 
nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvai.

14. Jeigu sveikatos apsaugos ministras pritaria Komisijos siū
lymui įrašyti medicinos priemonę į Medicinos priemonių sąrašą, 
ant Komisijos protokolo užrašoma rezoliucija „Pritarti Komisijos 
siūlymui“ ir per 3 darbo dienas nuo rezoliucijos priėmimo Komi
sijos protokolo kopija perduodama VLK, kuri per 10 darbo dienų 
turi pradėti medicinos priemonės bazinės kainos nustatymo pro
cedūrą. Medicinos priemonių nuomos bazinės kainos apskaičiuo
jamos Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka. 

15. Apie sveikatos apsaugos ministro Aprašo 13 punkte nurodytą 
sprendimą Komisija per 5 darbo dienas nuo įsakymo pasirašymo 
raštu informuoja pareiškėją (rašte nurodoma sprendimo apskun
dimo tvarka ir terminai, prie rašto pridedama sveikatos apsaugos 
ministro įsakymo kopiją).

16. Prašymą išbraukti medicinos priemonę, įrašytą į Medicinos 
priemonių sąrašą, turi teisę teikti Aprašo 2.3 papunktyje nurodyti 
pareiškėjai. 

17. Komisija, jei medicinos priemonė nebeatitinka bent vieno 
iš Sveikatos draudimo įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurody
tų kriterijų, priima Aprašo 11.3 papunktyje nurodytą sprendimą. 
Sveikatos apsaugos ministras pritarimą Komisijos siūlymui keisti 
Medicinos priemonių sąrašą įformina ant Komisijos protokolo už
rašydamas rezoliuciją „Pritarti Komisijos siūlymui“. Komisija per 3 
darbo dienas nuo rezoliucijos gavimo pateikia Komisijos protokolo 
kopiją  VLK, kuri parengia Medicinos priemonių sąrašo keitimą. 

VI SKYRIUS
MEDICINOS PRIEMONĖS NUOMOS BAZINĖS KAINOS 

NUSTATYMO METODIKA
18. Medicinos priemonės nuomos bazinę kainą nustato VLK 

direktoriaus įsakymu sudaryta Medicinos priemonių nuomos ba
zinių kainų nustatymo komisija (toliau – Nuomos bazinių kainų 
nustatymo komisija). Nuomos bazinių kainų nustatymo komisijos 
sudėtis, funkcijos, teisės ir pareigos nustatomos VLK direktoriaus 
įsakymu.

19. Medicinos priemonių nuomos bazinės kainos nustatomos 
pagal medicinos priemonių nuomos paslaugas teikiančių ūkio sub
jektų pateiktus duomenis apie šių medicinos priemonių įsigijimo 
iš gamintojų ir (ar) jų įgaliotų atstovų kainas.

20. Pirmą kartą nustatydama medicinos priemonių nuomos 
bazines kainas VLK savo interneto svetainėje pateikia viešą skel
bimą apie nuomos bazinių kainų nustatymo procedūros vykdymą, 
kuriame kviečiami ūkio subjektai, pageidaujantys teikti šių medi
cinos priemonių nuomos paslaugas, teikti duomenis apie medici
nos priemonės, kuri siūloma nuomoti, įsigijimo kainas.

21. Ūkio subjektai, pageidaujantys teikti medicinos priemo
nių nuomos paslaugas, pateikia informaciją VLK apie medicinos 

priemonių įsigijimo iš gamintojų ir (ar) jų įgaliotų atstovų kainas 
per 10 darbo dienų nuo Aprašo 20 punkte nurodyto pranešimo 
pateikimo.

22. Medicinos priemonių nuomos bazinių kainų nustatymo 
metais VLK ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos pa
teikia medicinos priemonių, kurios siūlomos nuomoti, techninių 
funkcijų aprašymą (toliau – medicinos priemonių techninių funk
cijų aprašymas) ir pasiūlymus pateikti šių medicinos priemonių 
įsigijimo kainas kiekvienam ūkio subjektui, einamaisiais metais 
turinčiam sudarytą sutartį su VLK.

23. Medicinos priemonių nuomos bazinių kainų skaičiavimo 
metais ūkio subjektai medicinos priemonių įsigijimo kainas patei
kia VLK ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. 

24. Prireikus VLK gali prašyti ūkio subjektų pateikti paaiškini
mus, papildomą informaciją bei dokumentus, pagrindžiančius nu
rodytą medicinos priemonių įsigijimo kainą. Šią informaciją ūkio 
subjektas turi pateikti per 10 dienų nuo VLK užklausimo dienos. 
Prireikus VLK taip pat gali kreiptis į nepriklausomus ekspertus, ku
rie gali būti pasitelkiami iškilus specialių žinių poreikiui, vertinant 
medicinos priemonių specifikacijas ir jų kainas. 

25. Nepriklausomiems ekspertams taikomas 3 metų darbo pa
tirties reikalavimas medicinos priemonių nuomos paslaugų teikimo 
srityje. Ekspertai privalo užpildyti Aprašo 5 punkte nurodytą (pagal 
šiame punkte nurodytą periodiškumą)  nešališkumo deklaraciją. 

26. Gavusi ūkio subjektų pateiktas medicinos priemonių įsi
gijimo kainas, Nuomos bazinių kainų nustatymo komisija per 60 
dienų apskaičiuoja medicinos priemonių nuomos bazines kainas. 
Nuomos bazinių kainų nustatymo komisijos sprendimas įformina
mas protokolu. VLK struktūrinis padalinys, atsakingas už medici
nos priemonių nuomos organizavimą, parengia sveikatos apsaugos 
ministro įsakymo dėl medicinos priemonės įrašymo į Medicinos 
priemonių sąrašą ir medicinos priemonių nuomos bazinių kainų 
nustatymo projektą. 

27. Medicinos priemonės mėnesio nuomos bazinė kaina nu
statoma taip:

čia:
B – mėnesio nuomos bazinė kaina;
K1 – medicinos priemonės įsigijimo kaina ūkio subjekto, patei

kusio mažiausią medicinos priemonės įsigijimo kainą;
K2 – medicinos priemonės įsigijimo kaina ūkio subjekto, pa

teikusio antrą mažiausią medicinos priemonės įsigijimo kainą.

28. Jeigu medicinos priemonės įsigijimo kainas pateikia ne 
daugiau kaip 2 ūkio subjektai, medicinos priemonės nuomos ba
zinė kaina skaičiuojama pagal ūkio subjekto, kuris šias priemones 
įsigyja pigiausiai, nurodytą kainą dalijant ją iš 24. Medicinos prie
monės nuomos bazinė kaina negali būti didesnė nei medicinos 
priemonių sąrašuose nurodyta galiojanti jos nuomos bazinė kaina. 

29. VLK turi teisę gauti visą reikiamą informaciją ir dokumen
tus, leidžiančius nustatyti ūkio subjektų pateiktų duomenų apie 
medicinos priemonių įsigijimo kainas pagrįstumą. Nuomos ba
zinių kainų nustatymo komisija sulygina ūkio subjektų pateiktų 
medicinos priemonių įsigijimo kainas su viešai prieinamuose ga
mintojų kataloguose nurodytomis jų pardavimo kainomis. Jeigu 
ūkio subjektų pateiktos įsigijimo kainos viršija gamintojo kataloge 
nurodytas pardavimo kainas, Nuomos bazinių kainų nustatymo 
komisija medicinos priemonės nuomos bazines kainas nustato 
pagal gamintojo medicinos priemonių kataloge nurodytas parda
vimo kainas. Nuomos bazinių kainų nustatymo komisija taip pat 
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turi teisę patikrinti kitą pateiktą informaciją apie kainas, jei kyla 
įtarimų, kad nurodyti duomenys yra nepagrįsti ir (ar) neteisingi. 

30. VLK viešai neskelbia ūkio subjektų pateiktų dokumentų 
(ūkio subjektų pateiktų medicinos priemonių įsigijimo kainų, pa
aiškinimų, dokumentų, pagrindžiančių medicinos priemonių įsi
gijimo kainas), kurių paskelbimas pažeistų konfidencialumo rei
kalavimus ir darytų įtaką rinkai, jei nėra medicinos priemonių ga
mintojo sutikimo dėl tokios informacijos paskelbimo.

31. Į Medicinos priemonių sąrašą įrašytų medicinos priemonių 
nuomos bazinių kainų nustatymo procedūra vykdoma ne rečiau 
kaip kas penkerius metus. 

VII SKYRIUS
MEDICINOS PRIEMONIŲ NUOMOS IŠLAIDŲ 

 KOMPENSAVIMO TVARKA
32. Medicinos priemonių nuomos išlaidos kompensuojamos 

PSDF biudžeto lėšomis apdraustiesiems, kuriems medicinos prie
monės pagal gydytojų konsiliumo išvadą yra būtinos sveikatos 
priežiūrai namuose užtikrinti. 

33. Medicinos priemonių, įrašytų į Medicinos priemonių sąra
šą, nuomos bazinė kaina, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu, kompensuojama 100 procentų, neviršijant faktinių me
dicinos priemonių nuomos išlaidų.

34. Medicinos priemonių nuomos išlaidos kompensuojamos 
per ūkio subjektus, teikiančius medicinos priemonių nuomos pas
laugas, kurios yra sudariusios sutartis su VLK. 

35. Ūkio subjektai, teikiantys medicinos priemonių nuomos 
paslaugas, kurios yra sudariusios sutartis su VLK, medicinos prie
monę gali teikti nuomai ne ilgiau nei penkerius metus.

36. Ūkio subjektai, teikiantys medicinos priemonių nuomos 
paslaugas, privalo pacientus aprūpinti medicinos priemonės vei
kimui užtikrinti reikalingomis vienkartinėmis keičiamosiomis da
limis bei keičiamosiomis medicinos priemonėmis, užtikrinančio
mis, kad nuomojama medicinos priemonė atliks funkciją, kuriai 
ji skirta. Šių vienkartinių keičiamųjų dalių kaina yra įtraukta į me
dicinos priemonių nuomos bazinę kainą.

37. Medicinos priemonių užsakymo pateikimo ir apskaitos 
tvarką nustato VLK direktorius.

VIII SKYRIUS
SUTARČIŲ DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ NUOMOS 

SUDARYMO TVARKA
38. VLK sudaro sutartį su ūkio subjektais dėl medicinos prie

monių nuomos išlaidų kompensavimo (toliau – sutartis). Sutarties 
tipinę formą tvirtina VLK direktorius.

39. Medicinos priemonėmis apdraustuosius aprūpina ūkio 
sub jektai, pasirašę sutartis su VLK (šių ūkio subjektų sąrašas, adre
sai ir kontaktiniai duomenys skelbiami VLK interneto svetainėje  
www.vlk.lt).

40. VLK apmoka ūkio subjektams, sudariusiems sutartis su VLK, 
medicinos priemonių nuomos išlaidas pagal šių ūkio subjektų pa
teiktas medicinos priemonių nuomos išlaidų kompensavimo pa
raiškas.

41. Ūkio subjektai privalo užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą 
medicinos priemonėmis, dėl kurių yra pasirašiusios sutartis, ne
taikydamos priemokos dėl technologinių ypatumų.

42. Ūkio subjektai, pageidaujantys sudaryti sutartį, pateikia 
VLK nustatytos formos paraišką sudaryti atitinkamų metų sutartį 
dėl medicinos prietaisų nuomos išlaidų kompensavimo (toliau – 
paraiška) ir kitus dokumentus (arba jų kopijas), teikiamus kartu su 
paraiška sutarčiai sudaryti.

43. Ūkio subjektai paraiškas pateikia tiesiogiai, registruotu 
laišku, faksu, per kurjerius, per e. pristatymo sistemą, elektroni
niu paštu (šiuo atveju laiško gavėjas turi patvirtinti jo gavimą; jei 
patvirtinimas negaunamas, laikoma, kad dokumentai buvo įteikti 
praėjus 5 dienoms nuo elektroninio laiško išsiuntimo dienos) ūkio 
subjekto prašyme nurodytais adresais ar fakso numeriais. Paraiškos 
tiesiogiai teikiamos ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui 
atvykus į VLK. Kartu su paraiška teikiamų dokumentų kopijos turi 
būti patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V117 „Dėl 
Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

44. Paraiška sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį pa
teikiama VLK iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Paraiškos su
daryti einamųjų metų sutartį pateikiamos VLK likus ne mažiau kaip 
dviem savaitėms iki einamųjų metų ketvirčio, nuo kurio norima 
sudaryti sutartį, pradžios.

45. Jei tikrinant paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus 
nustatoma trūkumų ir (ar) nustatoma, kad nepateikti reikiami do
kumentai, VLK raštu nurodo ūkio subjektui nustatytus trūkumus ir 
(ar) trūkstamus dokumentus ir įspėja, kad nepašalinus trūkumų ir 
(ar) nepateikus reikiamų dokumentų per 20 darbo dienų nuo VLK 
rašto gavimo ūkio subjekte dienos, paraiškos nagrinėjimas bus 
nutrauktas ir sutartis nesudaroma. Jei ūkio subjektas per nustatytą 
terminą nepašalina trūkumų ir (ar) nepateikia visų reikiamų doku
mentų, paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas ir ūkio subjektas apie 
tai informuojama raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti 
paraiškos nagrinėjimą priėmimo dienos.

46. Sutarties projektas suderinamas su ūkio subjektu, turinčiu 
teisę sudaryti šią sutartį.

47. Ateinančių kalendorinių metų sutartis sudaroma iki eina
mųjų metų gruodžio 23 dienos. Einamųjų metų sutartis sudaro
ma nuo kito tų metų ketvirčio pirmojo mėnesio pirmos dienos po 
paraiškos pateikimo.

48. Sutartyje nurodomos Sveikatos draudimo įstatymo 261 
straipsnio 4 dalyje nurodytos esminės sąlygos.  

49. Sutarties sudarymu pripažįstama, kad ūkio subjektui už 
apdraustiesiems išnuomotas  medicinos priemones bus kompen
suojama  PSDF biudžeto lėšomis kas mėnesį bazinėmis medicinos 
priemonės nuomos kainomis šio Aprašo nustatyta tvarka.

50. Ūkio subjektas, kurį pasirinko apdraustasis, rūpinasi medi
cinos priemonės išdavimu ir jos priežiūra visą nuomos kompensa
vimo laikotarpį. Medicinos priemonei sugedus, ūkio subjektas per 
24 val. turi pakeisti medicinos priemonę kita veikiančia medicinos 
priemone.

51. Sutartis įsigalioja kitą dieną po to, kai VLK gauna ūkio sub
jekto pasirašytą sutartį, jeigu pasirašytoje sutartyje nenurodyta kita 
sutarties įsigaliojimo data. Ūkio subjektas pasirašytą sutartį gali pa
teikti bet kuriuo iš Aprašo 43 punkte nurodytų būdų. Jei sutartis tei
kiama elektroniniu paštu, ji turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu 
parašu.

52. Ūkio subjektas, turintis pretenzijų dėl sutarties nesudarymo 
arba nutraukimo, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53. Medicinos priemonių funkcijų techninį aprašymą tvirtina 
VLK direktorius.

54. Medicinos priemonės į Medicinos priemonių sąrašą įrašo
mos ir išbraukiamos, nuomos bazinės kainos nustatomos įvertinus 
VLK ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones. 
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ĮSAKYMAS
Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis  

nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų),  
būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti,  

sąrašo patvirtinimo  
2018 m. birželio 22 d. Nr. V724 

Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo 
įstatymo 122 straipsniu, Medicinos priemonių (prietaisų), būti
nų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kai
nų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių suda
rymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V429 
„Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai 
namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo ir sutarčių 
sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Privalo
mojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. birželio 22 d. nutari
mą Nr. DT6/1„Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšo

mis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos 
priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ ir siekdamas ra
cio naliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto  
lėšas:

1. T v i r t i n u  Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšo
mis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos 
priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pa
gal administravimo sritį.

Sveikatos apsaugos ministras         Aurelijus Veryga 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V724  

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis  
nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų),  
būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti,  

sąrašas

Eil. 
Nr.

Nuomojamų medicinos  pagalbos 
priemonių (prietaisų),  būtinų 
sveikatos priežiūrai  namuose 

 užtikrinti,   pavadinimas

Kaina (su PVM 21 proc.), 
eurais

Nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų),  
būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti,  

skyrimo sąlygos
1 mėnesio  1 dienos

1 2 3 4 5

1

Insulino pompa su glikemijos 
duomenų įvertinimo, naudojant 
diag nostines juosteles gliukozės 
kiekiui nustatyti, funkcija  

68,96 2,29

Skyrimo sąlygos numatytos sveikatos apsaugos ministro 
2008 m. sausio 16 d. įsakyme Nr. V41 „Dėl Insulino 
pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine 
poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo 
ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ ir sveikatos apsaugos ministro 2012 m. 
vasario 28 d. įsakymu Nr. V159 „Dėl Cukrinio diabeto 
ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
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ĮSAKYMAS
dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. v-429 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos 
priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir 

sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
2018 m. birželio 28 d. Nr. V742 

Vilnius

Pakeičiu Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos prie
žiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuo
mos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 
m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V429 „Dėl Medicinos priemonių 
(prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos 
bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutar
čių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 271 punktu:
„271. Jeigu medicinos priemonės keičiamųjų dalių kaina 2 

metų laikotarpiu viršija medicinos priemonės įsigijimo kainą, me
dicinos priemonės mėnesio nuomos bazinė kaina nustatoma taip:

B = (K1+D*24)/24,

čia:
B – mėnesio nuomos bazinė kaina;
K1 – medicinos priemonės įsigijimo kaina ūkio subjekto, pa

teikusio mažiausią medicinos priemonės įsigijimo kainą;
D – vienam mėnesiui skirto medicinos priemonių keičiamųjų 

dalių komplekto kaina.*“
2. Papildau pastaba:
„*Jeigu keičiamųjų dalių bazinė kaina yra patvirtinta sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu, medicinos priemonės mėnesio nuomos 
bazinė kaina nustatoma pagal šią keičiamųjų dalių bazinę kainą.“

Sveikatos apsaugos ministras         Aurelijus Veryga 

ĮSAKYMAS
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724  

„Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), 
būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

2018 m.  liepos 3 d. Nr. V766
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi
nistro 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V 742 „Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 
d. įsakymo Nr. V429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būti
nų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų 
nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeič iu Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis 
nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos prie
žiūrai namuose užtikrinti, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 
V724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuo
mojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiū
rai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“, 1 eilutę ir ją išdėstau 
taip:

Sveikatos apsaugos ministras         Aurelijus Veryga 

„1

Insulino pompa su glikemijos 
duomenų įvertinimo, naudojant 
diag nostines juosteles gliukozės 
kiekiui nustatyti, funkcija  

137,41 4,58

Skyrimo sąlygos numatytos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 
sausio 16 d. įsakyme Nr. V41 „Dėl Insulino pompų, taikomų 
ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, 
keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir sveikatos apsaugos ministro 
2012  m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V159 „Dėl Cukrinio 
diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pa
gal administravimo sritį.
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VALsTybinė LiGonių kAsA  
PRie sVeikATos APsAuGos MinisTeRiJos.  

PRAnešiMAi ŽiniAskLAiDAi

Turiu regos sutrikimų:  
kas priklauso nemokamai? 

Kasmet daugėja žmonių, turinčių įvairių regėjimo sutrikimų. 
Dažnas nežino, kas jam priklauso, jeigu jis yra apdraustas 

privalomuoju sveikatos draudimu (PSD). Valstybinės ligonių 
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistai 
pataria, kur ir dėl kokių nemokamų paslaugų privalomuoju 
sveikatos draudimu (PSD) apdrausti žmonės turėtų kreiptis.   

Visiems PSD apdraustiems pacientams – tiek vaikams, 
tiek suaugusiesiems – Privalomojo sveikatos draudimo fon
do (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros 
paslaugos teikiamos tose gydymo įstaigose, kurios yra suda
riusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK). Tad už 
sveikatos priežiūros paslaugas PSD apdraustiems pacientams 
mokėti nereikia – gydymo įstaigoms sumoka ligonių kasos.

Apie bendrąją profilaktiką
 „Dėl regėjimo profilaktikos ar sutrikimų pirmiausia reikėtų 

apsilankyti pas savo šeimos gydytoją, kuris rūpinasi įvairaus 
amžiaus žmonių sveikata: nuo kūdikių iki senyvo amžiaus 
pacientų“, – sako VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės sky
riaus vedėja D. Berūkštienė.

 Anot jos, mūsų šalies gyventojams akių ligų profilaktika 
apima įvairias amžiaus grupes. „Kiekvienais metais šeimos 
gydytojas profilaktiškai turi patikrinti ikimokyklinio ir moky
klinio amžiaus vaikų regėjimą. Be to, vieną kartą per 2 metus 
tikrinamas regėjimas ir, esant indikacijų, akispūdis 19–40 m. 
žmonėms. 41–65 m. žmonėms regėjimas tikrinamas 1 kartą 
per 2 metus, akispūdis (esant indikacijų) – 1 kartą metuose, 
o nuo 65 metų – tikrinama kasmet. Jeigu prireikia platesnio 
ištyrimo – pacientas siunčiamas pas gydytoją oftalmologą“, – 
teigia D. Berūkštienė.

Apie specialisto konsultaciją
 Lietuvoje specializuotas gydytojo oftalmologo paslaugas 

teikia per 500 šios srities gydytojų specialistų. PSD apdraustas 
žmogus, turintis siuntimą, gali pats pasirinkti gydytoją specia
listą bet kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį 
su ligonių kasa. Oftalmologo konsultacijai siunčiantis gydy
tojas turi informuoti pacientą, kur tokios paslaugos teikiamos 
(nurodyti bent 3 įstaigas).

 Siuntimą konsultacijai turintis pacientas per 30 dienų 
turi užsiregistruoti pas pasirinktą specialistą. Gyventojus ra
giname pasidomėti, kokioje gydymo įstaigoje pas specialistą 
galima patekti per trumpesnį laiką ir rinktis būtent tą įstaigą, 
kur eilė trumpiausia.

Beje, tam tikrais atvejais apdraustieji PSD, kreipdamiesi į 
gydytoją specialistą, gali nepateikti šeimos gydytojo siuntimo.

 „Siuntimas neprivalomas, jei pacientas kreipiasi dėl bū
tinosios pagalbos. Be to, jei kreipiamasi pakartotinai į tą patį 
specialistą dėl tos pačios priežasties, t. y. gydytojas nurodė 
atvykti dar kartą, nes tęsia paciento tyrimą ar gydymą arba 
pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam reikalinga ilgalaikė 
stebėsena“, – teigia D. Berūkštienė. 

Apie gydymą ligoninėje
 Planinei sveikatos priežiūros pagalbai, skirtingai nei būti

najai, taip pat reikalingas gydytojo siuntimas. Pacientui gydy
ti būtinus vaistus, medicinos pagalbos priemones (MPP) turi 
pirkti pačios įstaigos ir panaudoti juos gydymo metu, todėl 
pacientas pirkti nereikia.

Gydymo įstaigos turi pacientą informuoti apie jo teisę ir 
galimybes konkrečią paslaugą gauti nemokamai. Neretai li
gonių kasų specialistų teiraujamasi, ar reikia mokėti už akies 
lęšiuką, kai atliekama akies lęšiuko keitimo operacija.

 „PSDF biudžeto lėšomis apmokami operacijai atlikti rei
kalingi medikamentai bei MPP, taip pat akių lęšiukai“, – tei
gia D. Berūkštienė.

Apie vaistus ir akinių lęšius
 Iš PSDF biudžeto kompensuojami vaistai glaukomai, akies 

kraujagyslių uždegimui (uveitui) gydyti.
 Šių metų liepą kai kuriems vaistams pradėjus taikyti aukš

tesnį kompensavimo lygį, gerų žinių sulaukė pacientai, kuriems 
diagnozuota glaukoma: jei anksčiau jiems skiriamų vaistų ba
zinės kainos buvo kompensuojama 90 proc., tai dabar – 100 
procentų. Tad patys pacientai už šiuos vaistus primokėti turi 
labai nedaug, nes už didžiąją vaisto kainos dalį sumokama 
PSDF biudžeto lėšomis.

 Taip pat yra kompensuojami biologinės terapijos vaistai 
akies kraujagyslių uždegimui (uveitui) gydyti. Tiesa, juos ski
ria ir išrašo gydytojas oftalmologas, teikiantis III lygio sveika
tos priežiūros paslaugas.

 Apie vaistų kompensavimą žino dažnas, tačiau nedažnas 
pacientas žino, kad galima pasinaudoti ir kompensacija aki
nių lęšiams. Kompensacija skiriama tik gydytojui oftalmologui 
nustačius atitinkamą regėjimo lygį ir pacientui išrašius recep
tą kompensuojamiems akinių lęšiams. Vaikams, kurių geriau 
reginčiosios akies korekcija neviršija 0,3 regėjimo aštrumo, 
akinių lęšiai yra kompensuojami ne dažniau kaip kartą per 
metus. Tuo tarpu, suaugusieji kompensaciją gauna ne dažniau 
nei kartą per dvejus metus, jei jų geriau reginčiosios akies re
gėjimo aštrumas su visiška korekcija neviršija 0,1 regėjimo 
aštrumo. Kompensuojamoji suma vaikams siekia 38 eurus 
kartą per metus, suaugusiems – 76 eurus kartą per du metus.

 Gydytojui oftalmologui išrašius receptą kompensuoja
miems akinių lęšiams, dėl jų įsigijimo reikėtų kreiptis į opti
kas, su kuriomis TLK yra sudariusios sutartis.
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„Taip pat reiktų žinoti, kad pacientą reabilitacijai siunčian
tis gydytojas turi paaiškinti, kokios reabilitacijos paslaugos jam 
yra reikalingos ir nurodyti bent 3 gydymo įstaigas, kur jos yra 
teikiamos. O reabilitacijos įstaigą pacientas turi teisę pasirinkti 
pats. Visuomet rekomenduojame reabilitacijai rinktis tą įstai
gą, kurioje laukimo eilės yra trumpiausios. Tai galima sužinoti 
VLK interneto svetainės skyrelyje „Apie medicininę reabilitaci
ją“. Duomenys apie esamą laisvų vietų skaičių yra atnaujinami 
kiekvieną darbo dieną, todėl visuomet galima rasti aktualiausią 
informaciją“, – sako A. Matuliauskienė.

VLK specialistės teigimu, gydytojui paskyrus reabilitaci
nį gydymą, pacientui nereikia rūpintis jokiomis pažymomis. 
Siuntimo dokumentus sutvarko siunčiantis gydytojas kartu su 
teritorine ligonių kasa (TLK). Pacientui tereikia telefonu susi
siekti su pasirinkta reabilitacijos įstaiga ir suderinti atvykimo 
datą. Atvykus į reabilitacijos įstaigą, jis turės pateikti tik gydy
tojo išduotą išrašą iš medicininių dokumentų ir pasą arba as
mens tapatybės kortelę. 

Primename, kad jeigu pacientui reabilitacija yra reikalinga 
nedelsiant, o siunčianti gydymo įstaiga yra išnaudojusi šioms 
paslaugoms numatytas lėšas, pacientui vis tiek bus suteiktos 
reikiamos paslaugos. Tokiu atveju gydymo įstaiga turi kreiptis 
į teritorinę ligonių kasą dėl reabilitacijos skyrimo išimties tvar
ka. Jeigu pacientui vis dėlto kyla kokių nors neaiškumų, kurių 
gydytojas jam negali paaiškinti ar išspręsti, tokiu atveju galima 
kreiptis į gydymo įstaigos administraciją. Jei ir čia nepavyksta 
gauti aiškaus atsakymo, pacientas gali kreiptis į savo gyvena
mosios vietos TLK.

 

Ligonių kasos kviečia:
• Skaityti svarbiausias naujienas socialiniame tinkle 

„ Facebook“: https://goo.gl/ML8SqJ
• Pamatyti naujausias nuotraukas socialiniame tinkle 

„Instagram“: https://goo.gl/tXvpXr
• Žiūrėti išsamius ir linksmus vaizdo įrašus svetainėje 

„Youtube“: https://goo.gl/BPBep2
• Sekti išskirtinius informacijos grafikus ir ne tik „Flickr“: 

https://goo.gl/Hsyhq4

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

Kontaktai žiniasklaidai 
Valstybinės ligonių kasos  

prie Sveikatos apsaugos  ministerijos
Ryšių su visuomene skyrius 

Tel. 8 687 41445

.
 
 
     

• • •
Medicininė reabilitacija:  

apie ką pamiršta pacientai?

Kiekvienais metais daugiausiai stacionarinių Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmo-

kamų medicininės reabilitacijos paslaugų suteikiama vasarą. 
Tiek medikai, tiek Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) specialistai pacientams primena, kad 
reabilitacijos įstaigos skirtos ne poilsiui, o gydymui ir paslau-
gos jose teikiamos ištisus metus.

„Pastebime, kad kasmet gegužės–rugpjūčio mėnesiais ypač 
padaugėja tėvų, norinčių išsiųsti savo vaikus į sanatorijas. Todėl 
kai kuriose reabilitacijos įstaigose neretai susidaro eilės. Svar
bu suprasti, kad reabilitacija skiriama ne tada, kai pacientui yra 
tiesiog patogus metas, o tada, kai gydymas yra iš tiesų reikalin
gas. Sanatorijos skirtos ne poilsiui – į jas tiek vaikai, tiek suau
gusieji siunčiami esant rimtoms ligoms ištisus metus“, – sako 
fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas T. Sinevičius.

Gydytojas atkreipia dėmesį, kad reabilitacijos paslaugos 
teikiamos ligoniams po sunkių operacijų, ligų ir traumų arba 
sergantiesiems lėtinėmis ligomis. Tačiau daliai pacientų reabili
tacija gali būti iš viso neskiriama dėl medicininių kontraindika
cijų. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju dėl reabilitacijos skyrimo 
sprendžia šeimos gydytojas arba stacionaro gydantis gydytojas 
pagal FMR gydytojo rekomendacijas.

„Svarbu žinoti, kad dėl tos pačios ligos per 1 kalendorinius 
metus suaugusiems žmonėms gali būti skiriamas 1 reabilitaci
jos kursas. Vaikams tokio apribojimo nėra: jei yra indikacijų, 
dėl tos pačios ligos jie gali vykti į reabilitaciją ir kelis kartus per 
metus“, – pabrėžia VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės sky
riaus vyriausioji specialistė A. Matuliauskienė.

Pasak jos, vaikus iki 8 metų į reabilitacijos įstaigas gali ly
dėti slaugantis asmuo. Jei vaikui daugiau nei 8 metai, kartu su 
juo galima vykti tik tuo atveju, jeigu vaikas yra neįgalus arba 
taip nusprendžia gydytojų konsultacinė komisija. Šiais atvejais 
PSDF biudžeto lėšomis apmokamos ne tik vaiko reabilitacijos 
paslaugos, bet ir jį slaugančiojo nakvynė bei maitinimas. Svar
bu nepamiršti, kad tos pačios šeimos vaikus vienu metu gali 
lydėti tik vienas slaugantis asmuo. 

Rūpimus klausimus galima pateikti 
el. paštu info@vlk.lt 
arba tel. 8 700 88888.
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ti, kad asmuo šioje mokykloje studijuoja. Jaunuolių gaunami 
kvietimai studijuoti, net jei jie yra oficialūs, nėra laikomi stu
dento statusą patvirtinančiu dokumentu – tokie kvietimai ne
įrodo, kad pakviestas studijuoti asmuo iš tiesų ten studijuos“, – 
pabrėžia R. Jonuškienė.

Studentų draustumas taip pat patvirtinamas, kai pati aukš
toji mokykla teritorinei ligonių kasai atsiunčia pažymą, kad 
jaunuolis joje studijuoja. Studentų PSD galioja vienus mokslo 
metus, todėl tęsiant studijas tokia pažyma pateiktina kasmet.

Į minėtas Europos šalis vykstant studijuoti pagal studijų mai
nų programas, teritorinei ligonių kasai taip pat būtina pateikti 
pažymą, patvirtinančią teisę į sveikatos draudimą valstybės lė
šomis. Ji gaunama iš Lietuvos aukštosios mokyklos.

„Jeigu užsienyje mokslo metai prasidės vėliau, pavyzdžiui, 
spalio mėnesį, tai rugsėjo mėnesį PSD įmoką reikės susimokė
ti savarankiškai. Kitaip draustumas nutrūks, – atkreipia dėmesį 
R. Jonuškienė. Jaunuoliai, planuojantys studijuoti ne Europoje, 
turi žinoti, kad savo sveikatos draudimu jie turės pasirūpinti pa
tys, nes ten studijuodami nebus draudžiami valstybės lėšomis.

 
Europos sveikatos draudimo kortelė

 Išvykstant studijuoti į ES šalis ir Norvegiją, Islandiją, Lich
tenšteiną bei Šveicariją, rekomenduojama iš anksto užsisakyti 
Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK). Ji patvirtina teisę 
šiose šalyse gauti būtinąją medicinos pagalbą, kad dėl sveika
tos sutrikimo nereikėtų nutraukus studijas grįžti į Lietuvą. Me
dicinos pagalba teikiama pagal studijų šalies teisės aktus ir ski
riama gydytojo nuožiūra.

ESDK išduodamos teritorinėse ligonių kasose (pagal gy
venamąją vietą), pateikus prašymą kartu su asmens tapatybės 
dokumentu. Prašymą iš anksto galima pateikti internetu – per 
el. valdžios portalą.

 
Išvykimo deklaravimas

 Vykstantiems studijuoti į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lich
tenšteiną ir Šveicariją jaunuoliams nereikia deklaruoti savo iš
vykimo iš Lietuvos. Mat, deklaravus išvykimą, prarandamas 
nuolatinio Lietuvos gyventojo statusas ir netenkama draustumo 
valstybės lėšomis. Tokiais atvejais, norint naudotis nemokamo
mis gydymo paslaugomis, sveikatos draudimu tenka patiems 
pasirūpinti toje šalyje, kurioje studijuojama.

Vilniaus teritorinės ligonių kasos inf.

Ką privalu žinoti apie sveikatos 
draudimą, baigiant mokyklą 

ar studijas?

Mokyklas ir nuolatines studijas baigiantiems jaunuoliams 
kiekvieną vasarą tampa ypač aktuali jų draustumo pri-

valomuoju sveikatos draudimu tema. Vilniaus teritorinė ligo-
nių kasa primena, kad valstybės lėšomis jie yra apdrausti iki 
šių metų rugpjūčio 31 dienos (imtinai).

Valstybės lėšomis yra draudžiami visi Lietuvos Respublikos 
bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštųjų mokyklų moksleiviai 
bei studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos 
studijų programas. Jei šiems jaunuoliams mokslai baigiasi va
sarą, privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) jie yra apdrausti 
iki rugpjūčio 31 d. (imtinai). Studijas baigus ar nutraukus kitu 
laiku (pavyzdžiui, žiemą arba pavasarį), draudimas galioja iki 
mokslų baigimo mėnesio pabaigos.

„Nuo rugsėjo PSD įmokas kiekvieną mėnesį už save patys 
turės mokėti tie jaunuoliai, kurie rugsėjį nesimokys pagal nuo
latinės studijų formos studijų programas arba nebus draudžiami 
valstybės lėšomis dėl kitų priežasčių. PSD įmokas patys turės 
mokėti ir tie, kurie nedirbs pagal darbo sutartį ar valstybės tar
nyboje, t. y. nepriklausys tai grupei darbuotojų, už kuriuos šias 
įmokas moka darbdavys“, – sako Vilniaus teritorinės ligonių 
kasos (Vilniaus TLK) Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja R. Jonuškienė.

Pasirūpinti draudimu turės ir asmenys, pasirinkę užsiimti 
individualia veikla arba individualia veikla pagal verslo liudi
jimą. Jie privalės apsidrausti savarankiškai, nustatyta tvarka su
mokėdami įmokas.

Tačiau mokyklos ir nuolatinių studijų šiemet dar nebaigę 
jaunuoliai valstybės lėšomis PSD bus apdrausti ir kitais mokslo 
metais. Dėl draustumo patvirtinimo į teritorines ligonių kasas 
jiems patiems kreiptis nereikės, nes reikiami duomenys gauna
mi iš moksleivių ir studentų registro.

„Abiturientai ir studijas baigiantys studentai turėtų įsidėmė
ti, kad jų privalomasis sveikatos draudimas galios iki vasaros 
pabaigos. Todėl jau dabar reikia pasidomėti, kaip jis pasikeis 
pradėjus studijuoti ar dirbti Lietuvoje arba išvykus mokytis į už
sienį. Prireikus rudens pradžioje būtina pasirūpinti, kad draus
tumas nenutrūktų“, – esamų ir būsimų studentų dėmesį taip pat 
atkreipia Lietuvos studentų sąjungos prezidentas E. Sarkanas.

 
Studijos užsienyje

 Jaunuoliai, išvykstantys studijuoti į Europos Sąjungos (ES) 
šalių narių ar Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos 
aukštąsias mokyklas pagal nuolatinės studijų formos studijų prog
ramas, teritorinei ligonių kasai turės pateikti mokymo įstaigos 
akademinės pažymos originalą ir asmens tapatybės dokumen
tą. Tik tada bus patvirtintas jų sveikatos draudimas Lietuvoje.

„Teritorinei ligonių kasai pateikiama oficiali (firminiame 
aukštosios mokyklos blanke) akademinė pažyma turi patvirtin

Kontaktai žiniasklaidai 
Irena Jarmalienė

Valstybinės ligonių kasos  
prie Sveikatos apsaugos  ministerijos

Administravimo skyriaus Raštinės poskyrio vedėja
Tel. (8 5) 210 0052

El. paštas irena.jarmaliene@vlk.lt
www.vilniaustlk.lt


