ISSN 1392–5946

2022 m. lapkričio mėn. Kaina 1,02 Eur

Nr. 4 (116)

Pagal Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo
2022 metais konkurso nuostatų 8.7 papunktį, privalome ne mažiau nei
40 procentų Lietuvos diabeto asociacijos leidžiamo periodinio leidinio
„Diabetas“ informacijos parengti lengvai suprantama lietuvių kalba.
Pateikiame lengvai suprantama lietuvių kalba
spausdintą informaciją žurnale „Diabetas“ Nr.4.116.

Lapkričio 14-oji –
Pasaulinė
diabeto diena
Kasmet lapkričio 14-ąją minima Pasaulinė diabeto diena.
Tikslas – atkreipti dėmesį į cukrinį diabetą ir komplikacijas.
Svarbu priežiūros prieinamumas.
Cukrinis diabetas – lėtinė, gyvybei pavojinga liga.
Pasaulyje diabetu serga 537 milijonai žmonių.
Kas 5 sekundės miršta vienas žmogus.
541 mln. suaugusiųjų turi gliukozės tolerancijos sutrikimų.

Parengta
lengvai suprantama
lietuvių kalba

Kas yra diabetas?
Diabetu susergama:
1. Dėl nepakankamos insulino gamybos kasoje.
2. Dėl sutrikusio insulino veikimo audiniuose.
Insulinas yra kasos gaminamas hormonas.
Hormonas padeda gliukozei patektų į ląsteles.
Ląstelėse gliukozė paverčiama energija.
Insulino stoka didina gliukozės kiekį kraujyje.
Sutrikusi insulino veikla taip pat didina gliukozės kiekį kraujyje.
Ilgainiui pažeidžiamos organizmo kraujagyslės.
Pažeidžiami įvairūs audiniai ir organai.
Diabetas yra pagrindinė širdies ligų priežastis.
Diabetas yra pagrindinė insulto priežastis.
Diabetas yra pagrindinė aklumo priežastis.
Diabetas yra pagrindinė inkstų nepakankamumo priežastis.
Diabetas yra pagrindinė kojų amputacijų priežastis.
Ankstyva ligos diagnozė ir gydymas padeda išvengti ar atitolinti
visą gyvenimą lydinčias komplikacijas.
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Cukrinio diabeto rizikos veiksniai:
1. Nutukimas arba antsvoris.
2. Judėjimo stoka.
3. Gliukozės tolerancijos sutrikimas.
4. Nesubalansuota mityba.
5. Vyresnis negu 40 m. amžius.
6. Per didelis kraujospūdis.
7. Per didelis kraujo cholesterolis.
8. Paveldimumas.
9. Nėštumas.
10. Gyvenamoji vieta.

Diabeto požymiai:
1. Dažnas šlapinimasis.
2. Besaikis troškulys.
3. Didėjantis alkis.
4. Svorio mažėjimas.
5. Nuovargis.
6. Negebėjimas susikaupti ar išlaikyti dėmesį.
7. Suprastėjusi rega.
8. Vėmimas.
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9. Skrandžio skausmai.
10. Plaštakų ir pėdų dilgčiojimas.
11. Plaštakų ir pėdų nejautra.
12. Sunkiai gyjančios žaizdos.
13. Sergantiesiems II tipo diabetu visi šie požymiai neryškūs arba nejaučiami.
14. Pavėluotai diagnozuotas I tipo diabetas sukelia neįgalumą arba mirtį.
15. Diabeto požymių žinojimas apsaugos tave ir tavo šeimą.

Pagrindinės diabeto valdymo priemonės:
1. Dieta.
2. Fizinis aktyvumas.
3. Žinios.
4. Savikontrolė.
5. Gydymas vaistais.

Diabeto priežiūros prieinamumas Lietuvoje:
1. Nėra diabeto registro.
2. Nėra diabeto profilaktikos, diagnozės, gydymo ir kontrolės plano.
3. Pakeistas diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais
tvarkos aprašas.
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4. II tipo diabetu sergantiesiems skiriamas savalaikis gydymas
modernesniais vaistais.
5. Kompensuojamos gliukozės kiekio stebėjimo sistemos.
6. Sistemos sudarytos iš keičiamųjų jutiklių ir siųstuvų.
7. Trūksta lėšų savikontrolės priemonėms sergantiesiems II tipo diabetu.

Svarbu laiku diagnozuoti ligą.
Svarbu individuali ligos priežiūra.
Svarbu diabeto mokymas ir švietimas.
Svarbu tinkama kojų priežiūra.
Būtini kojų priežiūros kabinetai.
Jie turi būti arčiau namų.
Šie kabinetai veikia nedaugelyje gydymo įstaigų.
Tam trukdo per maži slaugytojų darbo įkainiai.

Lapkričio 14 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje
įvyks respublikinė konferencija
Diabeto priežiūros prieinamumas
Daugiau informacijos bus rajonų diabeto bendrijose, draugijose, klubuose.
Vida Augustinienė
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
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Šarko pėda –
sunki diabetinės
pėdos komplikacija
Šarko pėda gali išsivystyti:
1. Pacientas serga diabetu daugiau nei 10 metų.
2. Sunkiai sekasi suvaldyti glikemiją.
3. Nugaros smegenų pažeidimas.
4. Pėdos traumos ar operacija.
5. Piktnaudžiavimas alkoholiu.
6. Nervinio audinio pažeidimas.

Šarko pėda – tai neuropatijos sukeltas
kaulų, raiščių bei sąnarių pažeidimas:
1. Suyra kaulas.
3. Plyšta raiščiai.
4. Sunyksta sąnarys.
5. Galūnė deformuojasi.
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Antrinės komplikacijos:
1. Atsiveria žaizdos.
2. Atsiranda nuospaudų.
3. Galūnė amputuojama.
Šarko neuropatija sukelia stuburo, kelio, riešo sąnario pakitimus.

Kodėl vystosi Šarko neuropatija:
1. Sutrinka kraujagyslių tonuso reguliavimas.
2. Į pėdas priteka daugiau kraujo.
3. Kaulas rezorbuojasi, nes išplaunami mineralai.
4. Pažeidžiami periferiniai nervai.
5. Sutrinka pėdos jutimas.
6. Pėdos mikrotraumos lieka nepastebėtos.
7. Sutrinka uždegiminio atsako reguliavimas.
8. Kraujyje padidėja TNF alfa ir IL-6 kiekiai.

Simptomai:
1. Parausta ir tinsta pėda, dalis pėdos, blauzda.
2. Padidėja temperatūra 2 laipsniais.
3. Kraujo tyrimas nerodo uždegimo.
4. Pakėlus koją paraudimas pėdoje atslūgsta.
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Diagnostika:
1. Padaryti pėdos rentgeno nuotrauką.
2. Šarko pėdą geriausiai nustato MRT tyrimas.
3. Verta atsižvelgti į gretutines ir persirgtas ligas.

Gydymas:
1. Imobilizacija, krūvio apribojimas.
2. Naudojamas įtvaras.
3. Specialus ortopedinis batas.
4. Nuolatinė imobllizacija.

Po ilgalaikės imobilizacijos reabilitacija yra būtina.
Atstatoma raumenų veikla.
Sumažinamas uždegimas.
Nepamiršti kitos pėdos.
Avėti ortopedinę avalynę ar bent vidpadžius.
Po gydymo įtvaru skirti tinkamą ortopedinę avalynę.

Indrė Kuropatkinaitė-Vaitekūnė
Ortopedė traumatologė
VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
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Epione –
ilgesniam gyvenimui
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Epione yra prekės ženklas.
Epione - integruotų sveikatos paslaugų centras.
Centras jungia priežiūrą namuose ir socialinę globą.
Epionė – tai senovės graikų deivė, malšinanti skausmą.
EPIONE steigėja, gydytoja Raimonda Ulianskienė.
1995 m. Panevėžio onkologijos ligoninėje įkurtas Paliatyviosios pagalbos
ir skausmo malšinimo skyrius.
Svarbiausia buvo – paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose.
Tada trūko pagalbos namuose.
Šiandien jau galime padėti.
EPIONE pripažįstama viena iš lyderių.

Paliatyvioji pagalba namuose:
1. Teikiame skausmo malšinimo paslaugas.
2. Gydomi ligos simptomai.
3.Teikiame slaugos, socialines, psichologinės ir dvasinės pagalbos paslaugas.
4. Teikiame paslaugas ne tik ligoniams, bet ir jų šeimos nariams.
5.Socialinės išmokos dėl paciento namuose gaunamų paslaugų nėra mažinamos.
6. Paliatyvinė pagalba reikalinga sergantiesiems nepagydoma liga iki pat mirties.
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Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos
paslaugos teikiamos, kai:
1. Ligos gydymui išnaudotos visos aktyviojo gydymo galimybės.
2. Paciento sveikatos būklė įvertinta 2 arba mažiau balų.
3. Pacientui reikalinga ligos simptomų valdymas.
4. Valdymas gerina paciento ir jo artimųjų gyvenimo kokybę.

Paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose teikia:
1. Gydytojas.
2. Medicinos slaugytoja.
3. Slaugytojos padėjėja.
4. Psichologas.
5. Kineziterapeutas.
6. Socialinė darbuotoja.
7. Pagal poreikį vienu metu gali ateiti keli specialistai.

Per dieną apmokami ne daugiau kaip 3 specialistų vizitai vienam pacientui.
Vizitų skaičius per kalendorinius metus neribojamas.
Paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose teikiamos kiekvieną dieną
nuo 8.00 iki 20.00 val.
Siuntimą ambulatorinėms paliatyviosios pagalbos paslaugoms išrašo
gydantis gydytojas.
Siuntimą išrašo ir VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centro gydytojas.
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Kaip gauti apmokamas paliatyviosios pagalbos
paslaugas namuose?
Pacientas ar jo artimieji turi kreiptis į VšĮ ISPC telefonu +370 615 75219.
Darbo dienomis per 12–24 val. su paciento artimaisiais telefonu
susisiekia VšĮ ISPC gydytojas.
Jis įvertina paliatyviosios pagalbos poreikį namuose.
Gydytojas išrašo siuntimą šioms paslaugoms gauti.
Parengia visus reikalingus dokumentus.
Paskiria specialistų vizitus.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose:
1. Šias paslaugas gauna visi Privalomuoju sveikatos draudimu
apdrausti pacientai.
2. Paslaugos nustatomos pagal poreikį.
3. Per dieną apmokami du vizitai vienam pacientui.
4. Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiamos kasdien
nuo 8.00 iki 20.00 val.
5. Pacientas turi teisę pasirinkti paslaugų teikėją.

Kęstutis Runkelė
VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centro
Vilniaus padalinio direktorius
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