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Lapkričio 14-oji –
Pasaulinė diabeto ir
Jungtinių Tautų diena
nuo 1991 m. kasmet lapkričio 14-ąją minima Pasaulinė
diabeto diena (PDD), kurios tikslas – atkreipti visuomenės
ir vyriausybių dėmesį į cukrinį diabetą, šios ligos komplikacijas,
prevenciją ir kontrolę, įskaitant mokymą ir informaciją
įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis.
2021–2023 m. tema – DIaBetO PRIežIŪROS PRIeInaMUMaS.

Diabeto paplitimas pasaulyje
Cukrinis diabetas – sunki lėtinė, gyvybei pavojinga liga.
Naujausi Tarptautinės diabeto federacijos Diabeto atlaso
X leidinio duomenys rodo spartų diabeto paplitimo didė
jimą visame pasaulyje. Diabetas yra ženklus sveikatos, ge
ros žmonių savijautos, šeimų ir visos visuomenės iššūkis.
2021 m. pasaulyje diabetas nustatytas 537 mln. gyventojų,
nuo 2019 m. šis skaičius padidėjo 16 proc. (74 mln.). Vienas
iš 10 suaugusiųjų serga cukriniu diabetu. Taip pat pasikei
tė prognozės. Manoma, kad 2030 m. cukriniu diabetu sirgs
643 mln., o 2045 m. – 784 mln. (2019 m. buvo prognozuo
jama 700 mln.) gyventojų. Vien 2021 m. nuo diabeto ligos
mirė 6,7 mln. pasaulio suaugusių gyventojų, t. y. 1 mirtis kas
5 sekundes (2019 m. buvo apie 4 mln.). Per maždaug 15 pas
kutinių metų diabeto išlaidos padidėjo 316 proc. 2021 m.
diabeto išlaidos pasaulyje siekia 966 milijardus JAV dolerių.

Be to, pasaulyje apie 541 mln. suaugusiųjų turi gliukozės
tolerancijos sutrikimą. Tai sudaro didelę riziką šiems asme
nims susirgti II tipo diabetu.

Diabeto situacija Lietuvoje
Cukrinis diabetas neaplenkia ir Lietuvos – 20–79 m. am
žiaus gyventojų grupėje 1 tūkst. gyventojų tenka 186,9
(145,2–214,1) diabetu sergantys žmonės. Cukrinio diabe
to paplitimas šio amžiaus gyventojų grupėje yra 9,5 proc.
(7,4–10,8). Nediagnozuotų diabeto atvejų tos pačios am
žiaus žmonių grupėje 1 tūkst. – 62,6 žmonės (48,7–71,7).
2021 m. sveikatos išlaidos vienam sergančiajam diabetu
sudarė 1 342,5 JAV dolerių, mirė 5 870 diabetu sergan
čių žmonių. 2021 m. Lietuvoje sirgo 907 vaikai iki 19 m.
amžiaus.

Detalūs Tarptautinės diabeto federacijos 2021 m. Dia
beto atlaso X leidinio duomenys yra paskelbti Tarptautinės
diabeto federacijos interneto puslapyje www.idf.org.

Pasaulinė diabeto diena yra oficialiai pripažinta Jungtinių
Tautų (JT) diena, kuri minima nuo 2007 metų. Tai paskelbė
JT Generalinė Asamblėja, 2006 m. gruodžio 20 dieną pasi
rašydama rezoliuciją 61/225. Šia svarbia rezoliucija pripa
žinta, kad diabetas yra „lėtinė, sunki ir brangiai kainuojanti
liga, sukelianti sunkias komplikacijas, kurios daro žalą šei
moms, valstybėms ir visam pasauliui“.

Kas yra diabetas?
Diabetu susergama dėl nepakankamos insulino gamybos
kasoje arba sutrikusio jo veikimo audiniuose. Insulinas yra
kasos gaminamas hormonas, kurio reikia, kad kraujo gliuko
zė patektų į ląsteles ir būtų paversta energija. Tiek insulino
stoka, tiek sutrikusi jo veikla gausina gliukozės kiekį kraujy
je (hiperglikemija), dėl to ilgainiui pažeidžiamos organizmo
kraujagyslės, įvairūs audiniai ir organai. Diabetas yra vyrau
janti širdies ligų, insulto, aklumo, inkstų nepakankamumo ir
apatinių galūnių amputacijų priežastis. Ankstyva ligos diag
nozė ir gydymas padeda išvengti ar atitolinti visą gyvenimą
lydinčias komplikacijas.

Cukrinio diabeto rizikos veiksniai gali būti šie: nutukimas arba
antsvoris, judėjimo stoka, anksčiau nustatytas gliukozės to
lerancijos sutrikimas, nesubalansuota mityba, vyresnis negu
40 m. amžius, per didelis kraujospūdis, per didelis kraujo
cholesterolis, artimi giminės sirgo ar serga diabetu, mote
rims – nėštumo diabetas, tautybė – dažniau diabetu serga

azijiečiai, ispanai, vietiniai JAV, Kanados ir Australijos gy
ventojai, afroamerikiečiai.

Diabeto požymiai: dažnas šlapinimasis, besaikis troškulys,
didėjantis alkis, svorio mažėjimas, nuovargis, negebėjimas
susikaupti ar išlaikyti dėmesį, suprastėjusi rega, vėmimas ir
skrandžio skausmai (dažnai painiojami su gripu), plaštakų
ir pėdų dilgčiojimas ar nejautra, neryškus matymas, daž
nos infekcijos, blogai gyjančios žaizdos. Sergantiesiems
II tipo diabetu šie požymiai gali būti neryškūs arba jų žmo
gus gali iš viso nejausti. Jei I tipo diabetas diagnozuojamas
pavėluotai, šį susirgimą gali lydėti rimtas neįgalumas ar
mirtis. Diabeto požymių žinojimas gali apsaugoti Tave ir
Tavo šeimą.
Pagrindinės diabeto valdymo priemonės – dieta, fizinis aktyvu
mas, žinios, savikontrolė, gydymas vaistais.

Diabeto priežiūros
prieinamumas Lietuvoje
Ne išimtis, kad diabetu sergančiųjų skaičius didėja ir Lietu
voje, tik gaila, kad neturime nacionalinio cukrinio diabeto
profilaktikos, diagnozės, gydymo ir kontrolės plano, diabe
to registro. Džiaugiamės, kad 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m.
vasario 28 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Cukrinio diabeto am
bulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos
aprašo pakeitimas“, kuriuo vadovaujamasi skiriant gydymą
kompensuojamaisiais vaistais.
2022 m. atsirado galimybė II tipo diabetu sergantie
siems skirti savalaikį ligos gydymą modernesniais vaistais.

Lietuvos diabeto asociacija ir Lietuvos medicinos biblioteka
2022 m. lapkričio 14 d.
organizuoja respublikinę konferenciją

Diabeto priežiūros prieinamumas,
skirtą Pasaulinei diabeto ir Jungtinių Tautų dienai paminėti.
Konferencija vyks Lietuvos medicinos bibliotekoje, Kaštonų g. 7, Vilniuje. 
Konferencijos pradžia 10.00 val., pabaiga 15.00 val.
Į renginį kviečiami cukriniu diabetu sergantieji, jų šeimos nariai, visi, kurie domisi šia liga. 
Planuojama, kad iš viso konferencijoje dalyvaus apie 150 dalyvių.
Į konferenciją prašome registruotis iki 2022 m. lapkričio 12 d.
el. paštu info@dia.lt arba telefonu +370 652 11555.
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Brangūs skaitytojai!
2022 metai artėja į pabaigą. Jie buvo kupini visokiausių iššūkių. Visame pasaulyje nestabdomai daugėja diabetu sergančių žmonių. Daug streso visuomenei
kelia nerami geopolitinė situacija, nerimas dėl nesibaigiančios COVID-19 ligos plitimo, o dar daugėja
ir susirgimų gripu bei vis atsiranda visokių neįprastų
ligų. Visa tai nepadeda valdyti cukrinio diabeto ligos,
daugėja ir komplikacijų. Žmonėms trūksta kompensuojamų ligos kontrolės priemonių, nėra lengva laiku

 riimti sprendimai dėl I tipo diabetu sergantiesiems nuola
P
tinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemų, sudarytų iš keičia
mųjų jutiklių ir siųstuvų, kompensavimo. Tačiau II tipo dia
betu sergantiesiems trūksta savikontrolės priemonių tinkamai
ligą valdyti. Tam vis nerandama lėšų.
Svarbu ne tik savalaikis diabeto ligos diagnozavimas,
bet ir kiekvienam individualiai tinkama ligos priežiūra. Tam
būtinas sergančiųjų diabetu mokymas ir tinkama kojų prie
žiūra. Būtina atnaujinti ar įkurti naujus diabeto mokymo ir
kojų priežiūros kabinetus, būtent ambulatoriniu sveikatos
priežiūros įstaigų lygiu, arčiau namų.
Šiuo metu tokie kabinetai veikia tik nedaugelyje gydy
mo įstaigų. Nors jau nuo 2011 m. liepos 1 d. atsirado slau
gytojo diabetologo ir kojų priežiūros specialisto pareigybės,

patekti pas medicinos specialistus. Norint tinkamai
save prižiūrėti, tenka daug išleisti papildomai savo
lėšų. O dar didėjančios elektros energijos, šildymo,
maisto, įvairiausių paslaugų kainos. Visa tai žmonėms
kelia siaubą.
Nepaisant visų negandų, metai nenumaldomai
artėja į pabaigą. Lapkričio 14 d. minėsime Pasaulinę
diabeto ir Jungtinių Tautų dieną.
Netruks ateiti šv. Kalėdos, Naujieji Metai. Pasidžiaukime šventėmis, pabūkime su savo artimais žmonėmis,
palinkėkime vieni kitiems geresnių ateinančių metų.
Nenuleiskime rankų, likime stiprūs ir ištvermingi. Nevertindami dabarties, jos negerbdami, lengvabūdiškai
numodami ranka į svarbius darbus, juos nuolat atidėliodami, tingėdami ar simuliuodami aktyvią veiklą,
alinantį užimtumą, sąmonigai naikiname giedresnę
ateitį. Gyvenimo pagrindas toks trapus, taip siūbuoja ir mėto, kad dažnai neturi į ką atsiremti. Nes žmogaus esybė yra nepastovi. Būkime sau gailestingesni.
Su artėjančiomis šventėmis!
Su geriausiais linkėjimais,

Vida Augustinienė

bet gydymo įstaigos neįsteigia šių etatų, motyvuodamos,
kad yra per mažas paslaugų įkainis. Be to, gydymo įstai
gos turi pačios savo lėšomis įrengti šios pagalbos kabinetus
bei siųsti į mokymus slaugytojus atitinkamos kvalifikacijos
specialistų licencijai gauti. Dėl tokių specialistų nebuvimo
rajonuose, pacientai negali pasinaudoti galimybe gauti šias
paslaugas.
Įvairūs renginiai, skirti Pasaulinei diabeto dienai paminėti,
vyksta visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos apie juos ga
lima gauti rajonų diabeto bendrijose, draugijose, klubuose.
Vida Augustinienė
Lietuvos diabeto
asociacijos prezidentė
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Šarko pėda – sunki diabetinės
pėdos komplikacija
Jeigu pėda paraudo, ištino, ne visada reikia galvoti tik apie
infekciją. Diabetu sergantiems pacientams kartais vystosi
vadinamoji Šarko pėda (ŠP), ypač jei jie daugiau nei 10 metų
serga cukriniu diabetu arba jiems sunkiai sekasi suvaldyti
glikemiją. Kartais Šarko pėdos komplikacija gali išsivystyti
po nugaros smegenų pažeidimo, pėdos traumų ar operacijų,
ilgalaikio piktnaudžiavimo alkoholiu ar kitų ligų, sukeliančių
nervinio audinio pažeidimus.

Šarko pėda – tai neuropatijos sukeltas kaulų, raiščių bei
sąnarių pažeidimas, kuris baigiasi kaulo suirimu, raiščių
plyšimu ir visišku sąnario sugriuvimu. Tai lemia galūnės
deformaciją, funkcijos sutrikimus ir kartais antrines komp
likacijas: žaizdas, nuospaudas, infekcijas, dėl ko pacien
tas gali netekti galūnės. Šarko neuropatija pažeidžia ne tik
pėdas. Ji gali sukelti minėtus pakitimus stubure, kelio ar
net riešo sąnaryje.
Išskiriamos kelios hipotezės, kodėl vystosi Šarko neu
ropatija.
Neurovaskulinė teorija teigia, kad dėl autonominės ner
vų sistemos pažeidimo sutrinka kraujagyslių tonuso regulia
vimas, padidėja kraujo pritekėjimas į pėdas ir vyksta kaulo
rezorbcija dėl mineralų išplovimo.
Neurotrauminė teorija teigia, kad dėl periferinių nervų
pažeidimo ir sutrikusio jutimo pėdos mikrotraumos lieka
nepastebėtos. Be to, sutrinka uždegiminio atsako regulia
vimas. Tai siejama su kraujyje padidėjusias TNF alfa ir IL-6
kiekiais. Šie uždegimo faktoriai aktyvina osteoklastus –
ląsteles, atsakingas už kaulinio audinio ardymą.

Simptomai
Vienos pėdos (kartais blauzdos, dalies pėdos) paraudi
mas, tinimas, skausmingumas (dėl neuropatijos skausmu
pacientas gali ir nesiskųsti), lokaliai padidėjusi temperatūra
(+ 2°C, lyginant su kita koja). Žaizdų gali ir nebūti. Kraujo
tyrimuose uždegimo požymių (padidėjusių CRB, ENG, leu
kocitozės) dažniausiai taip pat nebūna. Pakėlus koją, davus
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Indrė Kuropatkinaitė-Vaitekūnė
Ortopedė traumatologė, VšĮ Respublikinė
Vilniaus universitetinė ligoninė

ramybę, paraudimas pėdoje atslūgsta. Tai vienas esminių
bruožų, skiriančių ŠP nuo infekcijos.

Diagnostika
Dažniausiai ji yra sunki, nes tenka diferencijuoti ūmų
procesą su reumatinėmis ligomis, infekcija, kraujotakos
sutrikimais, onkologiniais susirgimais. Labai svarbu atlikti
pėdos rentgeno nuotrauką, bet pradžioje ji gali neparody
ti problemos. Todėl labiausiai specifiškas tyrimas įtariant
Šarko pėdą – MRT. Jis parodo ankstyvus pakitimus, leidžia
aiškiau vertinti ir kitas patologijas. Taip pat rekomenduo
jama atsižvelgti į kitus veiksnius: gretutines ir persirgtas
ligas, simptomų eigą, karščiavimą, kraujo tyrimus. Taigi,
anamnezė ir tinkamas tyrimas yra raktas į sėkmę ir mažes
nį komplikacijų skaičių.

Gydymas
Nustačius ar įtariant Šarko pėdą, pagrindinis gydymas
yra imobilizacija, krūvio apribojimas. Mūsų praktikoje ga
lima naudoti įtvarą (paprasti plastikiniai, modifikuoti su
pakulne), ramentus, specialų ortopedinį batą iki 3–4 mė
nesių. Užsienyje daugiau naudojama pastovi imobilizacija
(angl. Total contact cast), tačiau pas mus kol kas stokojama
žinių ir įgūdžių taikant šį metodą.
Gydant ŠP, svarbiausia išvengti kaulo destrukcijos, su
griuvimo ir stabilių deformacijų, kurios lemia naujų komp
likacijų – žaizdų, infekcijos, atsiradimą. Po ilgalaikės imo
bilizacijos reabilitacija yra būtinas gydymo etapas, nes ji

padeda atkurti raumenų veiklą, sumažinti uždegimą. Lite
ratūroje plačiai diskutuojama ir apie papildomą bifosfonatų
vartojimą, siekiant pagerinti kaulo būklę.
Imobilizacijos metu ir po to labai svarbu nepamiršti apie
kitos pėdos būklę, todėl būtina nešioti ortopedinę avalynę
ar bent vidpadžius, skirtus cukriniu diabetu sergantiesiems
(GS-8). Po gydymo įtvaru patologija neturi būti pamiršta,

todėl rekomenduojama pacientui paskirti tinkamą ortope
dinę sutvirtinančią avalynę.
Šarko pėda yra reta, tačiau labai sudėtinga patologija,
kuri gali baigtis galūnės amputacija dėl antrinių kompli
kacijų. Svarbu savalaikė diagnostika, gydymas, priežiūra
ir darni komanda, sudaryta iš gydytojų, slaugytojų ir pa
čių pacientų.

Klinikinių atvejų pavyzdžiai
63 m. vyras, II tipo cukrinis diabetas
Kreipėsi dėl ties V TMT sąnario susiformavu
sios opos gydymo. Įvertinus rentgenologinį tyrimą,
matoma sąnario deformacija ties V TMT, čiurnikaulių
destrukcija. Kliniškai specifinė pėdos forma, išreikšti
jutimo sutrikimai. Ūmiai išsivysčius gydymui
nepasiduodančiai infekcijai, dėl paciento gyvybei
gresiančios intoksikacijos atlikta skubi galūnės
amputacija.

43 m. vyras, I tipo cukrinis diabetas
Ūmi Šarko pėda. Atvyko su ūmaus
osteomielito (kaulo infekcijos)
diagnoze. Kraujo tyrimai ženkliai
nesureagavę. Žaizdos pėdos viršuje,
švarios, nesiekia kaulo. Koja sutinu
si, paraudusi, šiltesnė nei kita. Atlik
tas skubus žaizdų valymas operaci
nėje, pradėta ankstyva imobilizacija
įtariant ŠP. Per 3 mėn. pėdos tinimas
ir paraudimas išnyko, žaizdos sugi
jo. Paskirta ortopedinė avalynė.

Literatūra
1. An overview of Charcot’s neuroarthropathy. Dured Dardari. Journal of
Clinical & Translational Endocrinology, 2020.
2. Charcot Neuroarthropathy of the foot and Ankle. Andrew Dodd, MD,
FRCSC, and Timothy R. Daniels, MD, FRCSC. J Bone Joint Surg Am.,
2018.

3. Edita Kreivėnaitė. Diabetinės neuroosteoartropatijos diagnostikos,
gydymo taktikos pasirinkimo ir rekomendacijų laikymosi vertinimas.
Medicinos vientisųjų studijų programos baigiamasis magistro darbas.
Darbo vadovė doc. dr. Rita Šulcaitė, 2017.
4. Diabetic neuropathy. Eva L. Feldman, Brian C. Callaghan, Rodica PopBusui, Douglas W. Zochodne, Douglas E. Wright et al, Nature Reviews
| Disease Primers, 2019.
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Epione –
daugiau gyvenimo metams

Prekės ženklas EPIONE vienija 3 įstaigas, 5 paslaugų rūšis bei 97 Panevėžyje,
Šiauliuose ir Vilniuje dirbančius specialistus, savo laiką ir energiją
skiriančius tam, kad suteiktų klientams daugiau gyvenimo metams.

E

PIONE – tai 2002 m. įkurta viešoji įstaiga Integ
ruotų sveikatos paslaugų centras, 2008 m. įkur
ta Paliatyviosios pagalbos klinika ir 2011 m. įsteigtas
Integruotų sveikatos paslaugų centro Vilniaus padali
nys. Taip buvo sujungtos sveikatos priežiūros namuo
se paslaugos ir socialinė globa.
Epionė – tai senovės graikų deivė, malšinanti
skausmą. Todėl pavadinimas EPIONE atspindi mūsų
paslaugų prasmę. Epionė buvo Asklepijaus žmona
bei Panacėjos (medicinos deivė) ir Higiėjos (sveikatos
deivė) mama.

Pasakoja EPIONE steigėja,
gydytoja Raimonda Ulianskienė
„Savo kelią į integralią ir paliatyviąją pagalbą pradėjau
1995 m. Tada Panevėžio onkologijos ligoninėje, padedant
skausmo medicinos Lietuvoje pradininkei gydytojai Janei
Baublienei, įkurtas Paliatyviosios pagalbos ir skausmo malši
nimo skyrius. Vadovaujant šiam skyriui, buvo aiškiai matyti,
su kokiomis problemomis susiduria sunkia, nepagydoma liga
sergantys pacientai ir jų artimieji. Opiausia problema buvo
paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose. Ne tik palia
tyviosios – apskritai pagalba namuose, o svarbiausia – visa
reikalinga pagalba vienoje vietoje. Tada pagalbos namuose
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nebuvo jokios. Kas bus, kai mus išrašysite iš skyriaus? Mes bi
jome grįžti namo ir vėl likti vieni... Dažnai girdėdavau šiuos
klausimus. Ką aš, gydytoja onkologė, galėčiau padaryti, kad
palengvinčiau šiuos išgyvenimus? Ar įmanomas stebuklas?
Mano atsakymu tapo pažintis su Lenkijos paliatyviosios pa
galbos paslaugų pradininku Jaceku Luczaku, kuris pasida
lijo žiniomis, idėjomis, praktikomis ir prisidėjo kuriant vie
nas pirmųjų Lietuvoje Integralios pagalbos ir Paliatyviosios
pagalbos klinikas 2002 ir 2008 m.
Galbūt stebuklo ir neįvyko, tačiau šiandien džiaugiuosi,
kad kartu su komanda galime padėti susidūrusiems su nepa
gydoma liga, galime užtikrinti kokybišką gyvenimą ir pasiū
lyti artimiesiems būdų suprasti užplūstančias emocijas. Gal
būt ir negalime pridėti gyvenimui metų, tačiau nuoširdžiai
stengdamiesi pridedame bent šiek tiek daugiau gyvenimo
tiems metams, tam laikotarpiui, kuris dar yra likęs. Kviečiu
mus, žmogaus likimo bendrakeleivius, prisiminti, kad tiems,
kurie kenčia sunkioje ligoje, tikrai galime padėti priminda
mi, kad jie nėra vieni, kad jie gali kreiptis ir turi teisę sulaukti
kokybiškos ir empatiškos pagalbos.
Įstaigos pamatinės vertybės (šeima, darbo etika, Lietuvos
paveldas ir unikalių paslaugų teikimas) buvo kertiniai akme
nys, kuriant stiprią įstaigą, kuri išugdė daugelį lyderių bei
kvalifikuotų specialistų ir suteikė meilę, pasitikėjimą bei pa
ramą daugeliui pacientų bei jų šeimų.

Šiandien EPIONE užsitarnavo patikimumą ir yra
pripažįstama viena iš srities lyderių, siūlanti modernius
į klientą orientuotus sprendimus. EPIONE specialistų
neįkainojamos srities žinios bei aukštos kokybės sveikatos
priežiūros modeliai tapo atspirties tašku daugeliui organi
zacijų bei įstaigų. EPIONE integralios pagalbos modelis bei
grupinio gyvenimo namų Alzheimerio liga bei demencijo
mis sergantiems asmenims modelis pripažinti gerąja praktika
valstybės lygmeniu ir naudojami visoje šalyje.“

Paliatyviosios pagalbos namuose paslaugos
Paliatyviosios pagalbos pavadinimas kilo iš lotyniško žo
džio palliare, reiškiančio „apglėbti, apsiausti“, t. y. apglėbti
meile bei rūpesčiu. Rūpintis sunkiai sergančiu žmogumi, jo
šeima ir artimaisiais ir, be abejo, – vienas kitu. Rūpestis ne
apsiriboja vien ligos simptomų gydymu, jis reiškia ir dvasi
nę, psichologinę bei socialinę paramą.
Teikiame skausmo malšinimo, ligos simptomų gydymo,
slaugos, socialines, psichologinės ir dvasinės pagalbos pa
slaugas asmenims, sergantiems nepagydoma, progresuojan
čia liga, bei jų šeimos nariams.
Paliatyviosios pagalbos paslaugos apmokamos PSDF
biudžeto lėšomis (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos nustatyta tvarka), pacientams priemokų nėra,
socialinės išmokos dėl paciento namuose gaunamų paslau
gų nėra mažinamos.
Paslaugos teikiamos pacientams, kurie atitinka sveikatos
būklės kriterijus, patvirtintus Sveikatos apsaugos ministerijos
įsakymu 2007 m. sausio 11 d. Nr. V-14 (jo aktualia redakci
ja). Šie pacientai paprastai serga nepagydomomis ligomis,
kuriems paliatyviosios pagalbos paslaugos yra reikalingos
iki pat gyvenimo pabaigos.
Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos teikia
mos suaugusiems asmenims, kurių sveikatos būklė atitinka
bent vieną iš šių kriterijų:
1) ligos gydymui išnaudotos visos aktyviojo gydymo gali
mybės;
2) paciento sveikatos būklė pagal Rytų kooperatinės onkolo
gijos grupės (angl. Eastern Cooperative Oncology Group,
ECOG) skalę įvertinta 2 arba mažiau balų ir (arba) pagal
BARTHEL indeksą – 60 arba mažiau balų, ir (arba) pagal
Karnovskio indeksą – 40 arba mažiau balų;
3) pacientui reikalinga simptomų terapija, t. y. ligos simpto
mų valdymas, kuris gali pagerinti paciento ir jo artimųjų
gyvenimo kokybę.
Paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose teikia šių
specialistų komanda: gydytojas, medicinos slaugytoja, slau

gytojos padėjėja, psichologas, kineziterapeutas, socialinė
darbuotoja. Pacientą pagal poreikį, paprastai vieno vizito
metu, lanko vienas iš šių specialistų, tačiau pagal poreikį
vienu metu gali ateiti ir keli specialistai.
Per dieną yra apmokami ne daugiau kaip 3 specialistų
vizitai tam pačiam asmeniui, vizitų skaičius per kalendori
nius metus neribojamas, t. y. gali būti teikiamos iš PSDF ap
mokamos paslaugos kiekvieną metų dieną.
Paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose gali būti tei
kiamos kiekvieną dieną nuo 8.00 iki 20.00 val.
Siuntimą ambulatorinėms paliatyviosios pagalbos pa
slaugoms gauti turi teisę išrašyti bet kuris gydantis gydytojas,
taip pat ir VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centro gydytojas.

Kokius reikia atlikti veiksmus, norint gauti
iš psdf apmokamas paliatyviosios pagalbos
paslaugas namuose?
Pacientas ar jo artimieji turi kreiptis į VšĮ Integruotų
sveikatos paslaugų centrą (ISPC) telefonu +370 615 75219.
Darbo dienomis, paprastai per 12–24 valandas, su paciento
artimaisiais telefonu susisiekia VšĮ ISPC gydytojas, siekdamas
įvertinti paliatyviosios pagalbos poreikį namuose. Įvertinęs
turimą informaciją, esant ambulatorinės paliatyviosios pagal
bos poreikiui, ISPC gydytojas išrašo siuntimą šioms paslau
goms gauti, sutvarko visus reikalingus dokumentus ir pagal
poreikį paskiria specialistų vizitus.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose
Ambulatorinės slaugos paslaugas, apmokamas iš Priva
lomojo sveikatos draudimo fondo, turi teisę gauti visi PSD
apdrausti pacientai, kuriems pagal Sveikatos apsaugos mi
nisterijos patvirtintą klausimyną yra nustatytas tam tikras šių
paslaugų poreikis: mažas poreikis (52 apmokami specialistų
vizitai per kalendorinius metus); vidutinis poreikis (156 vi
zitai) ir didelis poreikis (260 iš PSDF apmokamų specialistų
vizitų per kalendorinius metus).
Per dieną yra apmokami ne daugiau kaip 2 vizitai tam
pačiam asmeniui.
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose gali būti tei
kiamos kiekvieną dieną nuo 8.00 iki 20.00 val.
Ambulatorinės slaugos paslaugas namuose teikia šių spe
cialistų komanda: bendrosios praktikos slaugytojas, slaugy
tojo padėjėjas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas. Pa
cientą pagal poreikį, paprastai vieno vizito metu, lanko vie
nas iš šių specialistų.
Siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose
(ASPN) gauti išrašo paciento šeimos gydytojas.
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Pacientas turi įstatymu garantuotą teisę pasirinkti
VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centro, ar kito sveika
tos priežiūros paslaugų teikėjo teikiamas ambulatorines
paliatyviosios pagalbos ar ambulatorinės slaugos paslaugas
namuose, nepriklausomai nuo to, ar šias paslaugas teikia ar
neteikia, gydymo įstaiga, kurioje dirba jo šeimos gydytojas.
VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centro slaugytojai atlieka
visus šeimos gydytojo paskyrimus.

Kokius reikia atlikti veiksmus, norint
gauti iš PSDF apmokamas ambulatorinės
slaugos paslaugas namuose?

Siekiant įvertinti ambulatorinės slaugos poreikį namuose,
iš anksto susiderinus, darbo dienomis, paprastai per 12–48
valandas, pas pacientą į namus atvyksta ISPC bendrosios
praktikos slaugytojas, kuris įvertina paciento būklę ir pa
slaugų poreikį.
Esant ambulatorinės slaugos poreikiui, ISPC bendrosios
praktikos slaugytojas gali tarpininkauti kreipiantis į pacien
to šeimos gydytoją.
Šeimos gydytojas pagal nustatytą ambulatorinės slaugos
poreikio dydį išrašo siuntimą šioms paslaugoms gauti.
Kęstutis Runkelė

Pacientas ar jo artimieji turi kreiptis į VšĮ ISPC telefonu
+370 615 75219.

VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centro
Vilniaus padalinio direktorius

Vidmantas
Pilibaitis pasipuošė
aukso ir sidabro
medaliais

R

okiškėnas Vidmantas Pilibaitis iš Lenkijos miesto
Rašyno, kur vyko Europos sunkiaatlečių veteranų
čempionatas, grįžo su sidabro medaliu. Trečią kartą šia
me čempionate dalyvavusį 73-ejų metų V. Pilibaitį ly
dėjo sėkmė. Negalią turintis rokiškėnas varžėsi su svei
kaisiais ir juos aplenkė. Sportininkas varžėsi 70 iki 75
metų amžiaus grupėje su keturiais varžovais iš Ukrai
nos, Austrijos ir Lenkijos.
Dar didesnė sėkmė V. Pilibaitį lydėjo Lenkijos Ra
domsko mieste, kur vyko tarptautinės senjorų sunku
mų kilnojimo varžybos. Čia sportininkas štangos kė
limo rungtyje užėmė pirmąją vietą ir namo parsivežė
aukso medalį.
Parengta pagal atsiųstą informaciją

V. Pilibaitis (pirmas iš kairės) –
visada geros nuotaikos....
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Lietuvos diabeto asociacija –
Tarptautinės diabeto
federacijos narė
Burkitės į Lietuvos diabeto asociaciją
ir veikite savo sveikatos labui
kartu su milijonais pasaulyje sergančių žmonių.
Lietuvos diabeto asociacija rūpinasi,
kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:
o gauti naujausią informaciją apie sveikatos aktualijas;
o padėti kitiems žmonėms gerinti savo ligos priežiūrą;
o lengvatinėmis sąlygomis įsigyti savikontrolės priemonių.
Kuo gausiau suburiama LDA narių, tuo labiau stiprėja Asociacija
ir gali tobulinti diabeto priežiūrą.
Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.
Jei nežinote, kur ieškoti klubo,
kreipkitės į Lietuvos diabeto asociaciją.

DARBO LAIKAS
LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA
Gedimino pr. 28, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius
Telefonas: (8~5) 2620783. Mob. telefonas: 8 652 11555
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
COVID-19 pandemijos metu pagalbos kreipkitės mob. telefonais.

DIABETO MOKYKLA
LDA buveinėje – Gedimino pr. 28, 404 kabinetas
Tel. (8~5) 2625476, 8 652 11555.
Gyd. endokrinologė Ona Jurkauskienė ligonius konsultuoja
nemokamai antradieniais 12–14 val., tel. 8 687 39458.
Slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė ligonius moko
ketvirtadieniais 14-16 val. Registruotis iš anksto tel. 8 686 39369.

9

Brangioji mūsų mylimo laikraščio redakcija!

Į

siminė Lietuvos diabeto asociacijos pirmininkės Vidos
Augustinienės žodžiai: „Kad gyvenimas nušvistų gražes
nėmis spalvomis, reikia genealių valdžios, politikų spren
dimų, todėl reikia tiesiog stengtis gyventi, o sveikatos sis
temos reformos – tarsi duženos po kojomis.“ Jūs, brangio
ji, sėkmingai renkate tas duženas iš po mūsų kojų. Juk tai
Jūsų nuopelnas. Į šiuos Jūsų žodžius galiu atsakyti kunigo
Ričardo Doveikos žodžiais: „Jei jauti skausmą, esi gyvas.
Jei jauti kito skausmą, esi žmogus. Gali sudegti kaip sku
duras arba liepsnoti kaip žvakė.“ Jūs esate ta žvakė, kuri
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liepsnoja. LDA padeda nelaimėje, kai sergi, prarandi vil
tį pakilti iš patalo. Kokia aš bebūčiau, visada platinu Jūsų
laikraštį (dabar esu užsisakiusi net du – vieną sau, kitą drau
gei). Laikraštyje noriu padėkoti ir klubo „Rokiškis“ vadovei
Marijonai Mieliauskienei. Taip pat tariu ačiū kompanijos
„Roche“ atstovei Kristinai, tesėjusiai visus pažadus.
Sveikinu „Rokiškio“ klubo narius. Stiprybės, burkimės į
klubus, kad jie stiprėtų, kartu su LDA – mes jėga.
Vanda Bitinienė
Pandėlys, Rokiškio r.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos naujienos

Sveikatos priežiūros paslaugos
turint siuntimą: ką svarbu žinoti?

G

yventojai jau gana gerai žino, kad apdraustieji priva
lomuoju sveikatos draudimu, turėdami siuntimą, gali
patys rinktis, kurioje sutartį su ligonių kasa turinčioje gydy
mo įstaigoje gauti reikiamos kvalifikacijos gydytojo specia
listo paslaugas, atlikti tyrimus, procedūras. Šia garantija jie
dažnai naudojasi, kai poliklinikoje, kurioje yra prisirašę, ilga
reikiamos paslaugos laukimo eilė. Tačiau renkantis gydymo
įstaigą yra svarbi sąlyga, dėl kurios per neapdairumą ten
ka susimokėti už paslaugą, nors ji galėtų būti nemokama.
Į Vilniaus teritorinę ligonių kasą kas mėnesį kreipiasi po
kelis gyventojus, kurie pageidauja, kad jiems būtų kompen
suotos gydytojų specialistų konsultacijų, procedūrų, dienos
chirurgijos paslaugų ir pan. išlaidos. Žmonės pabrėžia, kad
yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir paslaugų
kreipėsi su siuntimu. Visgi daliai šių paklausėjų tenka paaiš
kinti du svarbius dalykus, į kuriuos neatkreipiama dėmesio:
pirmas – kompensuojamoji paslauga gali būti suteikta, tik
jei būtent dėl jos gydymo įstaiga turi sutartį su ligonių kasa,
antras – suteiktos paslaugos iš Privalomojo sveikatos draudi

mo fondo (PSDF) apmokamos ne asmeniškai gyventojams,
o jas suteikusioms gydymo įstaigoms.
Apdraustieji su siuntimu gali gauti kompensuojamąsias
paslaugas tiek viešosiose, tiek privačiose gydymo įstaigose.
Tačiau prieš kreipiantis būtina sužinoti, ar pageidaujama
gydymo įstaiga turi sutartį su ligonių kasa dėl konkrečios
paslaugos, jos teikimo būdo. Pavyzdžiui, jei žmogaus siunti
me nurodyta, kad reikalinga kardiologo ar oftalmologo kon
sultacija, jis gali kreiptis į bet kurią Lietuvos gydymo įstaigą,
kuri su ligonių kasa sudariusi sutartį būtent dėl šių gydytojų
specialistų paslaugų. Renkantis įstaigą, kurioje siuntimą tu
rinčiam pacientui turi būti suteiktos, pavyzdžiui, išsiplėtusių
kojų venų operacinio gydymo paslaugos, taip pat svarbu iš
siaiškinti, ar sutartis sudaryta dėl dienos chirurgijos paslaugų
(širdies ir kraujagyslių sistemos procedūrų) teikimo.
Kuriose bent trijose gydymo įstaigose teikiama pacientui
reikalinga kompensuojamoji paslauga, turi nurodyti siunti
mą išduodantis gydytojas. Išsamus sąrašas įstaigų, su kurio
mis ligonių kasos sudariusios sutartis ir dėl kokių paslaugų,
skelbiamas ligonių kasų svetainėje.
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Pagal teisės aktus ir gydymo įstaigos privalo savo inter
neto svetainėse, registratūroje bei kitose pacientams lengvai
pasiekiamose vietose aiškiai skelbti paslaugų, dėl kurių su
dariusios sutartis su ligonių kasa, sąrašą. Pacientams reko
menduojama susisiekus su pasirinkta gydymo įstaiga pasi
tikslinti šią informaciją.
Pasirinkę tinkamą gydymo įstaigą, kurioje tikrai teikiama
reikalinga kompensuojamoji paslauga, apdraustieji su siuntimu
neturi mokėti už jame nurodytas paslaugas, įskaitant diagnos
tines ir gydomąsias priemones, vaistus, operacijas, anesteziją
ir pan. Nebent pacientai pasirenka paslaugas gauti ne eilės
tvarka, taip pat mokamas, brangesnes ar papildomas paslaugas,
kurios nėra kompensuojamos. Gydymo įstaigoje prieš mokant
privaloma pasirašyti sutikimą mokėti už paslaugas. Būtina ati
džiai jį perskaityti ir prireikus paprašyti paaiškinti, už ką ir kodėl
prašoma mokėti.

Pasitaiko, kad apdrausti pacientai sutinka mokėti, bet
abejoja dėl mokėjimo pagrįstumo, numanydami, kad jiems
suteiktos paslaugos veikiausiai gali būti teikiamos ir PSDF
lėšomis. Tada žmonės kreipiasi į ligonių kasą su prašymu
kompensuoti, jų nuomone, nepagrįstas išlaidas. Tačiau li
gonių kasos gydymo išlaidų gyventojams asmeniškai nega
li kompensuoti – lėšos už paslaugas, suteiktas pagal ligonių
kasos ir gydymo įstaigos sutartį, sumokamos gydymo įstaigai.
Atsiradus abejonių dėl mokėjimo už medicinos pagal
bą pagrįstumo, pirmiausia reikia raštu kreiptis paaiškinimo į
gydymo įstaigos administraciją, kurį jį privalo pateikti. Jeigu
gautas paaiškinimas paciento netenkina ir pinigai neatgau
nami, kreipimąsi į administraciją ir jos paaiškinimą galima
pateikti nagrinėti savo gyvenamosios vietos teritorinei ligonių
kasai. Paaiškėjus, kad iš paciento neteisėtai buvo prašoma
sumokėti, žmogaus išlaidas kompensuoja gydymo įstaiga,
kuriai jis sumokėjo už paslaugas.
Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

Kas žinotina apie kompensuojamos
sumos už suteiktas dantų protezavimo
paslaugas paveldėjimą

V

is dar pasitaiko žmonių, kurie skambina į ligonių kasas
ir teiraujasi, ar kompensacija už suteiktas dantų pro
tezavimo paslaugas yra paveldima, jei ją turėjęs gauti as
muo miršta.

Pasak ligonių kasų specialistų, besikreipiančiųjų į ligonių
kasas šiuo klausimu nėra daug, atvejai pavieniai, nes nuo
2021-ųjų keitėsi dantų protezavimo tvarka ir nebeliko dan
tų protezavimo laukimo eilių – šių paslaugų išlaidos apmo
kamos tiesiogiai paslaugas suteikusiai įstaigai.
Nelikus laukimo eilių, gyventojams nebereikia dantų
protezuoti už savo pinigus ir laukti kompensacijos, nes dan
tų protezavimas tapo lengvai prieinamas – gydytojui odon
tologui nustačius dantų protezavimo paslaugų pagrįstumą,
asmuo teisę į šias paslaugas įgyja iš karto.
Kai buvo ilgos laukiančiųjų eilės, šie asmenys turė
jo teisę nelaukti, kol ateis jų eilė, ir patys sumokėti už
jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas pasirink
toje gydymo įstaigoje, teikiančioje minėtas paslaugas,
o vėliau kreiptis į teritorinę ligonių kasą (TLK) dėl kompensacijos.
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Tokia kompensacija už dantų protezavimą, jei asmuo mirė
jos nesulaukęs, buvo ir yra paveldima. Tačiau yra svarbios
kelios sąlygos: asmuo turėjo būti įrašytas į asmenų, laukian
čių dantų protezavimo, eilę (ši eilė buvo sudaroma iki 2020
m. gruodžio 31 d.), jam turėjo būti protezuoti dantys, ir už
šias paslaugas jis turėjo būti sumokėjęs pats.
Paveldėtojai, norėdami gauti kompensaciją, turi kreip
tis į TLK ir pateikti notaro patvirtintus paveldėjimo teisę įro
dančius dokumentus bei paveldėjimo teisės į mirusiajam
priklausančią kompensaciją liudijimą ar jo kopiją.
Kaip minėta, šiuo metu dantų protezavimo paslaugų iš
laidos apmokamos paslaugas suteikusiai įstaigai. Jeigu gy
dymo įstaiga sutarties dėl minėtų paslaugų su TLK neturi,
paslaugos nebus kompensuojamos ir už jas gyventojas turės
sumokėti savo lėšomis.
Ligonių kasos primena, kad teisę į kompensuojamą dantų
protezavimą turi vaikai, asmenys, kuriems sukako senatvės
pensijos amžius, žmonės, kurie yra pripažinti nedarbingais
arba iš dalies darbingais, pacientai, kuriems buvo taikytas
gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.
Klaipėdos teritorinės ligonių kasos informacija

Sergantieji pirmo tipo cukriniu diabetu
nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo
sistemas gaus nemokamai

N

uo 2022 m. liepos 1 d. nuolatinio gliukozės kiekio

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos mi

stebėjimo sistema Privalomojo sveikatos draudimo

nisterijos duomenimis (VLK), nuolatinio gliukozės kiekio

fondo (PSDF) lėšomis bus kompensuojama visiems gy

stebėjimo sistemų kompensavimui iš PSDF pirmaisiais

ventojams, sergantiems I tipo cukriniu diabetu. Pacientai,

metais bus skirta apie 3 mln. eurų. Per metus pacientams,

įpratę matuoti gliukozę imant kraują iš piršto ir pageidau

sergantiems I tipo cukriniu diabetu, gydytojas galės išrašyti

jantys tai daryti toliau, kaip ir iki šiol gaus kompensuo

vieną iš šių rinkinių:

jamąsias diagnostines juosteles gliukozei nustatyti. Diag

• iki 36 vienetų jutiklių, keičiamų kas 10 dienų, ir 4 vie

nostinių juostelių kompensavimo tvarka atnaujinta atsi
žvelgiant į skirtingų prietaisų jutiklių technologinius ypatumus.
Medicinos priemonės bus kompensuojamos tik vienam
paciento pasirinktam gliukozės matavimo būdui. Tai reiš
kia, kad kai žmogui bus kompensuojamos nuolatinio gliu
kozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos, tai tam pačiam
gydymo laikotarpiui negalės būti išrašomos kompensuo
jamosios diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti. Taip
pat nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema negalės
būti išrašoma asmenims, sergantiems I tipo cukriniu dia
betu, kuriems kompensuojamos insulino pompos su in
tegruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais
nuomos išlaidos.
Tačiau jeigu pacientui iki liepos 1 d. buvo išrašytos
diagnostinės juostelės, laukti, kol jos visos bus išnaudo
tos, nereikės – kompensuojamą nuolatinio gliukozės kie
kio stebėjimo sistemą bus galima gauti bet kuriuo metu,
nepriklausomai nuo laikotarpio, iki kada pacientui turėtų
pakakti anksčiau išrašytų diagnostinių juostelių.

netai siųstuvų, keičiamų kas 3 mėnesius;
• iki 26 vienetų jutiklių, keičiamų kas 14 dienų, ir vienas
siųstuvas, keičiamas kas 12 mėnesių.
I tipo cukriniu diabetu sergantiesiems, kurie matuojasi
gliukozės kiekį imdami kraują iš piršto arba kurie gydymui
naudoja insulino pompas, kurių skirtingi jutikliai dėl tech
nologinių ypatumų yra kalibruojami diagnostinių juostelių
gliukozei nustatyti pagalba skirtingu dažnumu, diagnosti
nės juostelės bus kompensuojamos pagal atnaujintą tvar
ką. Ji numato skirtingą galimą išrašyti diagnostinių juoste
lių gliukozei nustatyti kiekį, atsižvelgiant į prietaisų jutiklių
kalibravimo dažnumą.
Atnaujinta kompensavimo tvarka I tipo cukriniu diabetu
sergantiems asmenims numato, kad diagnostinės juostelės
gliukozei nustatyti skiriamos:
1. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems I tipo
cukriniu diabetu, kurie glikemijos įvertinimui naudoja tik
diagnostines juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems ne
kompensuojamos insulino pompų su integruotais nuola
tinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais nuomos išlai

Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemą galės iš

dos arba nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos

rašyti gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokri

išlaidos – iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių

nologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šei

per metus);

mos gydytojas, o ją įsigyti bus galima vaistinėse.

2. asmenims nuo 24 metų, sergantiems I tipo cukriniu

Nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema veikia

diabetu, kurie glikemijos įvertinimui naudoja tik diagnosti

greitai ir patogiai. Sistemos jutiklis nuolat matuoja gliukozės

nes juosteles gliukozei nustatyti ir kuriems nekompensuo

kiekį kraujyje, o siųstuvas siunčia jutiklio informaciją apie

jamos insulino pompų su integruotais nuolatinio gliukozės

gliukozės kiekį į išmanųjį įrenginį, pvz., mobilųjį telefoną.

kiekio matavimo jutikliais nuomos išlaidos arba nuolatinio
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gliukozės kiekio stebėjimo sistemos išlaidos – iki 75 juos

jutiklį, vieną kartą per dieną kalibruojamą diagnostinėmis

telių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

juostelėmis gliukozei nustatyti – iki 100 juostelių per 3

3. asmenims, sergantiems I tipo cukriniu diabetu, kurie

mėnesius (iki 400 juostelių per metus).

glikemijos įvertinimui naudoja kompensuojamąjį į insulino

Svarbu atkreipti dėmesį, kad 3 ir 4 punktuose nurody

pompą integruotą nuolatinio gliukozės kiekio matavimo

tas juostelių kiekis skiriamas asmenims nepriklausomai

jutiklį, du kartus per dieną kalibruojamą diagnostinėmis

nuo jų amžiaus.

juostelėmis gliukozei nustatyti – nuo 50 iki 75 juostelių
per mėnesį (iki 750 juostelių per metus);
4. asmenims, sergantiems I tipo cukriniu diabetu, kurie

Sveikatos apsaugos ministerija kviečia pacientus nedve
joti, kreiptis į savo šeimos gydytoją ar gydytoją specialistą
ir pasinaudoti valstybės teikiama pagalba, ligą kontroliuo

glikemijos įvertinimui naudoja kompensuojamąjį į insulino

jant inovatyviomis priemonėms, efektyviau bei patogiau.

pompą integruotą nuolatinio gliukozės kiekio matavimo

VLK ir SAM Spaudos tarnybos informacija

Kokius tyrimus
be papildomo mokesčio
gali paskirti šeimos gydytojas?

L

igonių kasos sulaukia pacientų klausimų, kurių pirmi

nansavimo, apmokama už visą suteiktą paslaugą, o tyrimai

nio lygio tyrimų atlikimą užtikrina šeimos gydytojo

yra sudėtinė sveikatos priežiūros paslaugos dalis.

paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos ir už

Šeimos gydytojas paskiria tyrimus, kai reikia diagno

kuriuos papildomai nereikia mokėti. Ligonių kasų specia

zuoti šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamas ligas,

listai primena: jei tyrimas pacientui tikrai reikalingas, ir

būkles ir sveikatos sutrikimus bei vertina tyrimų rezultatus.

šeimos gydytojas jį skiria, tyrimas bus apmokėtas Privalo

Tyrimai skiriami ne tik norint pagrįsti diagnozę, bet ir nu

mojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.

statyti ligos eigą, pakoreguoti pradėtą gydymą, įvertinti jo
efektyvumą.

Skirdamas tyrimus šeimos gydytojas privalo vadovau
tis Šeimos gydytojo medicinos norma ir užtikrinti, kad pri
valomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams,
būtų suteiktos PSDF lėšomis apmokamos paslaugos ir už
jas nebūtų reikalaujama papildomo mokesčio.
Taigi, apdraustiesiems kreipiantis į gydymo įstaigą, prie

Tyrimai, kuriuos gali skirti šeimos gydytojas:
• bendras kraujo tyrimas profilaktiškai atliekamas vieną
kartą per dvejus metus;
• gliukozės kiekio kraujyje nustatymo ir bendras šlapimo
tyrimas profilaktiškai atliekami vieną kartą per dvejus
metus, nuo 65 m. – vieną kartą per metus;

kurios jie yra prisirašę, gydytojui paskyrus, Šeimos gydytojo

• gliukozės tolerancijos testas;

medicinos normoje nurodyti tyrimai yra atliekami nemo

• albumino / kreatinino santykis šlapime;

kamai, nes už šiuos tyrimus sveikatos priežiūros įstaigoms

• C reaktyvus baltymas ir ENG (uždegimo rodikliai);

PSDF lėšomis sumoka ligonių kasos.

• biocheminiai kraujo tyrimai: kreatininas, kalis, natris,

Sveikatos priežiūros įstaigoms, su kuriomis teritorinės
ligonių kasos sudaro sutartis dėl paslaugų teikimo ir jų fi
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ALAT, ASAT, ŠF, bilirubinas, TTH, šlapimo rūgštis;
• lipidų apykaitos tyrimas (lipidograma);

• cholesterolio kiekio kraujyje nustatymo tyrimas suaugu

Tyrimai skiriami ir tais atvejais, kai pacientai dalyvauja

siems pacientams profilaktiškai atliekamas vieną kartą

ligonių kasų lėšomis apmokamose prevencinėse progra

per metus, vaikams – esant indikacijų;

mose – krūties, gimdos kaklelio, prostatos, storosios žarnos

• PSA (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio
gydymo);

vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų.
Kartą metuose pacientas gali sveikatą pasitikrinti pro

• pulsoksimetrija, spirometrija;

filaktiškai. Šiuo atveju gydytojas turi pamatuoti kraujo

• koprograma, enterobiozės tyrimas;

spaudimą, svorį, ūgį, paskirti elektrokardiogramą, ištirti

• ginekologinis tepinėlis iš makšties ir gimdos kaklelio;

cholesterolio kiekį kraujyje, atlikti burnos apžiūrą, mo

• elektrokardiograma (EKG) profilaktiškai suaugusiems

terims – krūtų apžiūrą ir apčiuopą. Taip pat patikrinamas

pacientams atliekama vieną kartą per metus, vaikams –
esant indikacijų.
Svarbu žinoti, kad pacientams, kuriems paskirtas gydy
mas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais
(Warfarinum, Acenocoumarolum), siekiant išvengti komp
likacijų, 12 kartų per metus ligonių kasos apmoka kraujo
krešumo tyrimą. Sergantiesiems cukriniu diabetu 4 kartus
per metus ligonių kasos apmoka glikuoto hemoglobino
tyrimą, kuris, siekiant išvengti komplikacijų, turėtų būti
atliekamas kas tris mėnesius.
Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją – pro
trombino laiko (PL) ir tarptautinio normalizacijos santykio
(TNS) nustatymas, aktyvinto dalinio tromboplastino laiko
(ADTL) nustatymas, kraujo grupės pagal ABO antigenus ir
rezus priklausomybės faktoriaus nustatymas.

regėjimo aštrumas.
Be to, šeimos gydytojas apžiūros metu pacientams tu
rėtų pamatuoti akispūdį, nes padidėjęs akispūdis gali sig
nalizuoti apie glaukomos pradžią. Vaistai nuo glaukomos
kompensuojami, o laiku pradėjus gydymą, ligą galima
kontroliuoti. Tačiau, jeigu pacientas nesigydo, ilgainiui
gali netekti regėjimo.
Kartą per dvejus metus profilaktiškai suaugusiesiems
gali būti atliekamas bendras kraujo ir bendras šlapimo ty
rimas, nustatomas gliukozės kiekis kraujyje. Šie tyrimai
pacientams nuo 65 metų profilaktiškai gali būti atliekami
kasmet.
VLK ir SAM Spaudos tarnybos
informacija
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Siuntimas pas gydytoją:
kada jo reikia, o kada ne?

S

iuntimas pas gydytoją specialistą yra svarbus ir, ro

Keliais atvejais norint gauti kompensuojamąsias medi

dos, daugumai žmonių aiškus dalykas. Visgi ligonių

cinos paslaugas siuntimo iš viso nereikia. Gydymo įstai

kasų specialistai pastebi, kad neretai gyventojai nežino,

goje, kurioje apdraustasis yra prisirašęs, tiesiogiai galima

jog kai kuriais atvejais norint gauti Privalomojo sveikatos

registruotis pas pirminės odontologijos ir pirminės psi

draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmokamas gydytojų

chikos sveikatos specialistus. Apdraustiems žmonėms be

specialistų paslaugas siuntimo nė nereikia.

siuntimo taip pat galima gauti PSDF lėšomis apmokamas
gydytojo dermatovenerologo (odos ir venerinių ligų) pa

Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems žmo
nėms siuntimus gauti PSDF lėšomis apmokamų paslaugų

slaugas bet kurioje gydymo įstaigoje, dėl šių paslaugų su
dariusioje sutartį su TLK.

išduoda šeimos gydytojai arba gydytojai specialistai. Siun

Sergant lėtine liga, dėl kurios gydytojas specialistas

timai išduodami, jei gydytojui dėl paciento sveikatos būk

turi ilgesnį laiką stebėti žmogaus sveikatos būklę, pakan

lės reikia pasikonsultuoti su kitu gydytoju, atlikti tyrimus,

ka, kad šeimos gydytojas siuntimą pas reikiamą specialis

tikslinti gydymą, gydyti ligoninėje.

tą išrašytų kartą per metus. Pavyzdžiui, siuntimą pas akių

Siuntimas galioja 60 dienų ir net tai žinodami žmonės
dažnai mano, kad per šį laiką reikia siuntimą panaudoti

gydytoją, kai pacientas serga I ar II tipo diabetu su progre
suojančia akių liga.

apsilankant pas jame nurodytos specializacijos gydytoją

Tiek apdrausti, tiek neapdrausti gyventojai nemoka

ar atliekant tyrimus. Tačiau tokios skubos nėra – per du

mai ir neatidėliotinai be siuntimo turi gauti būtinąją me

mėnesius siuntimą turintis pacientas turi ne apsilankyti,

dicinos pagalbą ūmiai susirgę, susižeidę ir pan. Jai pri

o užsiregistruoti siuntime nurodytiems tyrimams ar vizi

skiriama pirmoji medicinos pagalba ir poliklinikose arba

tui pas specialistą. Su siuntimu galima registruotis vieną

ligoninėse teikiama skubi medicinos pagalba, kai kyla

kartą.

realus pavojus gyvybei ar sveikatai, sunkių komplikacijų

Svarbu žinoti, kad dėl gydytojo specialisto paslaugų

rizika.

ar tyrimų su siuntimu nebūtina keiptis į tą pačią gydymo

Tik tokiais būtinosios pagalbos atvejais, kaip patyrus

įstaigą, kurioje jis išduotas. Siunčiantis gydytojas turi nuro

didelę traumą, stipriai nudegus, susirgus liga, gresiančia

dyti bent tris įstaigas, kuriose reikiama kompensuojamoji

gyvybei, be siuntimo galima vykti į ligoninės priimamą

paslauga gali būti suteikta. Tačiau renkasi pats pacientas –

jį. Kitais atvejais reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, o

paslaugą jis gali gauti nebūtinai savo poliklinikoje, gydy

savo poliklinikos ne darbo metu – į budinčius gydytojus

tojo pasiūlytose įstaigose ar savo gyvenamajame mieste,

toje pačioje gydymo įstaigoje arba kitoje, su kuria paciento

tačiau ir bet kurioje Lietuvos gydymo įstaigoje, dėl reikia

poliklinika sudariusi sutartį dėl šeimos gydytojo paslaugų

mos paslaugos teikimo turinčioje sutartį su teritorine ligo

teikimo jos ne darbo valandomis.

nių kasa (TLK).

Informaciją, kur teikiama medicinos pagalba gydymo

Tokia gydymo įstaigos pasirinkimo galimybė praver

įstaigų ne darbo laiku, savaitgaliais ir per šventes, galima

čia, kai siekiama paslaugą gauti greičiau, t. y. renkamasi

sužinoti iš registratūros darbuotojų, gydymo įstaigų inter

ta įstaiga, kurioje siuntime nurodytos paslaugos laukimo

neto svetainėse ir skelbimų lentose. Taip pat šią informaciją

eilė trumpiausia. Be to, tokiu būdu pacientas turi ir plates

patogu rasti ligonių kasų interneto svetainėje www.vlk.lt.

nį reikiamos kvalifikacijos gydytojų pasirinkimą, jei nepa
geidauja kreiptis į vieną konkretų gydytoją.
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Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

Apmoka ligonių kasos: medicinos prietaisais
namuose naudojasi tūkstančiai pacientų

D

augiau nei 1 600 – tiek pacientų kasmet pasinaudo
ja galimybe Privalomojo sveikatos draudimo fon
do (PSDF) lėšomis išsinuomoti medicinos prietaisus ir
naudotis jais namuose. Dažnu atveju tai vienintelis bū
das ligoniams išvengti ilgalaikės hospitalizacijos ir pa
kelti finansinę brangaus, bet gyvybiškai būtino gydymo
naštą.
Gyventojai išsinuomoti ir naudoti namuose gali deguo
nies bei dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus, paprastas
ar išmaniąsias insulino pompas bei infuzines (vadinamą
sias skausmo) pompas. Visų šių prietaisų nuomos išlaidos
yra 100 procentų apmokamos PSDF lėšomis tiems pacien
tams, kuriems jie yra būtini sveikatos priežiūrai namuose.
Tai sprendžia gydytojų konsiliumas.
„Galime pasidžiaugti, kad žmonės, kuriems gyvybiš
kai reikalingas gydymas deguonimi ar dirbtine plaučių
ventiliacija, nebeprivalo būti ligoninėje vien tam, kad
galėtų naudotis reikiamais brangiais aparatais. Taip pat
ir cukriniu diabetu sergantys pacientai, neišgalintys savo
lėšomis įsigyti ar išsinuomoti insulino pompų bei nepa
keliamą skausmą kenčiantys onkologiniai pacientai, ne
pajėgiantys savarankiškai įsigyti infuzinių pompų gali pa
sinaudoti prietaisų nuomos kompensavimu ir taip page
rinti savo gyvenimo kokybę“, – sako Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Medici
nos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius
Baranauskas.
Gydymas deguonimi ar nuolatine dirbtine plaučių ven
tiliacija skiriamas tiems pacientams, kuriems diagnozuotas
lėtinis kvėpavimo nepakankamumas. Ligonių kasos kas
met apmoka šių aparatų nuomos išlaidas maždaug 1000
pacientų. Šiemet iki liepos tam prireikė daugiau nei 800
tūkst. eurų PSDF lėšų.
Ligonių kasų kompensuojamos insulino pompos nuo
šių metų balandžio yra skiriamos visiems I tipo cukriniu
diabetu sergantiems pacientams, nėščiosioms ir planuo
jančioms pastoti moterims (iki vienų metų laikotarpiui,
kai cukrinis diabetas yra nekontroliuojamas), taip pat ligo
niams, kurie yra įtraukti į laukiančiųjų kasos salelių trans
plantacijos sąrašą.

„Pastebime, kad kasmet vis daugiau žmonių pasinau
doja galimybe išsinuomoti insulino pompas PSDF lėšomis.
Jei užpernai šios paslaugos prireikė daugiau nei 400, per
nai – 650, tai per pirmą šių metų pusmetį – jau arti 750
pacientų. Tam iki šių metų liepos išleista apie 1,2 mln. eurų
iš PSDF“, – sako G. Baranauskas.
Taip pat ligonių kasos apmoka ir infuzinių pompų nuo
mą. Jos skiriamos pacientams, kuriems yra diagnozuoti na
vikai, nuolatinei stipraus ar nepakeliamo lėtinio skausmo
kontrolei užtikrinti, kai stipriais opioidiniais analgetikais
nepavyksta jo numalšinti.
Matant augantį brangios medicinos įrangos nuomos po
reikį pacientams, šiais metais finansavimas buvo padidintas
daugiau nei dvigubai ir iš PSDF buvo skirta 8,5 mln. eurų.
Ligonių kasos primena, kad pacientams, norintiems
išsinuomoti reikiamą įrenginį, su tretinio lygio gydytojų
konsiliumo išvada reikia kreiptis į įmones, turinčias sutartį
su VLK dėl medicinos prietaisų, būtinų sveikatos priežiū
rai namuose, nuomos išlaidų kompensavimo. Pasirinkta
įmonė su pacientu pasirašys sutartį dėl prietaiso išdavimo,
garantinio aptarnavimo, nuolatinės priežiūros ir keičiamų
jų dalių tiekimo.
Daugiau informacijos apie medicinos prietaisų nuomą
bei šią įrangą išduodančių įmonių sąrašus galite rasti

www.vlk.lt.

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 socialiniame tinkle „Youtube“: https://goo.gl/BPBep2.
• Sekti išskirtinius informacijos grafikus ir ne tik
socialiniame tinkle „Flickr“: https://goo.gl/bGtZg2.
Rūpimus klausimus galima pateikti
info@vlk.lt arba tel. (8 5) 232 222.
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Tai mums svarbu
Pacientų teisių gynimo švietėjiški renginiai

bos veiklą pristatė pirmininkė V. Augustinienė ir valdybos

2022 m. Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) neįgaliųjų

narė A. Tutlienė.

veiklos projekto Pacientų teisių gynimo švietėjiški rengi
niai vyko balandžio 12 d. Plungės rajono Platelių seniūnijoje

Gerinti sveikatos priežiūros įstatymo projektą

(vykdytoja A. Danylienė), balandžio 27 d. Raseinių rajono

Gegužės 11 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komitete vyko dis

Šiluvos mokykloje (vykdytoja I. Karpinienė), gegužės 10 d.

kusijos dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų

Marijampolės rajono Kalvarijos savivaldybėje (vykdyto

įstatymo Nr. I-1367 2, 10, 11, 15 (1), 39 straipsnių pakeiti

ja G. Naidzinavičienė), gegužės 12 d. Druskininkų „Ryto“
gimnazijoje (vykdytoja J. Šimonienė), gegužės 17 d. Plun
gės rajono Rietavo savivaldybėje (vykdytoja A. Danylienė),
Marijampolės rajono Kazlų Rūdos savivaldybėje (vykdyto
ja G. Naidzinavičienė); Pakruojo rajono savivaldybės Pa
kruojo seniūnijoje (vykdytoja A. Dobilienė), gegužės 19 d.
Anykščiuose, Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje
(vykdytoja G. Siniakovienė), gegužės 26 d. Raseinių rajono

mo, įstatymo papildymo 46 (1) straipsniu įstatymo projektui
Nr. XIVP-1302 ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos
įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo pa
pildymo 12(1) straipsniu įstatymo projektų Nr. XIVP-1303.
Dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Nuomonė apie vaistų kompensavimo tvarką

Ariogalos mokykloje (vykdytoja I. Karpinienė), birželio 7 d.

Gegužės 12 d. ir birželio 6 d. savaitraščio „Ekspress Nedelia“

Pakruojo savivaldybės Linkuvos seniūnijoje (vykdytoja

korespondentė J. Dovliaševič prašė LPOAT pirmininkę

A. Dobilienė), birželio 10 d. Anykščių savivaldybės Ka

V. Augustinienę pakomentuoti informaciją apie keičiamą

varsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre

vaistų kompensavimo tvarką. Ar pacientai galės rinktis

(vykdytoja G. Siniakovienė). Pagrindinis renginių rėmėjas –

brangesnius vaistus, ar tik pigiausius? Kaip vertinama vos

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos

ne kasmet keičiama kompensavimo tvarka?

ir darbo ministerijos. Renginiuose dalyvavo 438 asmenys,
iš jų 79 neįgalieji. Informaciją apie cukrinį diabetą iš visų
dalyvių gavo 165 vaikai.

Įstatymo projekto papildymai
Gegužės 9 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tary
ba (LPOAT) Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reika
lų komitetui raštu Nr. 22-09 pritarė Lietuvos Respublikos
sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 10, 11,
15 (1), 39 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 46 (1)
straipsniu įstatymo projektui Nr. XIVP-1302 ir Lietuvos Res
publikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio
pakeitimo ir įstatymo papildymo 12(1) straipsniu įstatymo
projektui Nr. XIVP-1303.

Pasidalyta veiklos planais

Pastabos apie Farmacijos ir Sveikatos
draudimo įstatymus
Gegužės 13 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje nuotoliniu
būdu vykusiame susitikime buvo aptariamos pastabos dėl
Farmacijos ir Sveikatos draudimo įstatymų pakeitimo pro
jektų. Dalyvavo LPOAT vadovė V. Augustinienė. Prieš tai
šiuo klausimu Lietuvos pacientų organizacijų atstovų ta
ryba 2022 m. gegužės 23 d. raštu Nr. 22-11 pateikė nuo
monę Sveikatos apsaugos ministerijai.

Mokamų vaistų kainų skaidrumo didinimas
Gegužės 17 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė nuotoli
niu būdu dalyvavo Europos Sveikatos sistemų ir politikos
observatorijos organizuotoje konferencijoje „Mokamų

Gegužės 10 d. Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų

vaistų kainų skaidrumo didinimas: kas gali atsitikti? (angl.

koalicijos susitikime pasidalinta savo organizacijų veik

Increasing transparency of prices paid for pharmaceuticals:

los planais. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tary

what might happen?).
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Diabeto priežiūros prieinamumas Lietuvoje
Gegužės 20–22 d. nuotoliniu būdu vyko XII Pasaulio diabe
to kongresas „DiabetesIndia“. Kongreso tema skirta insu
lino išradimo 100-mečiui pažymėti. Pranešimą „Diabeto
priežiūros prieinamumas Lietuvoje“ skaitė LDA prezidentė
V. Augustinienė, LDA prezidentė.

kė nuomonę „Dėl Teisės akto projekto Nr. 22-7578 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m.
balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl vaistinių preparatų ir
medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo
sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeiti
mo“ dokumentų“.

Seminaras kolektyvinių narių vadovams

Stebėsenos komiteto posėdis

Gegužės 20–22 d. Druskininkuose, VSTMC „Dainava“ vyko
2022 m. Lietuvos diabeto asociacijos neįgaliųjų veiklos
projekto specialistų tobulinimo seminaras kolektyvinių
narių vadovams „Cukrinis diabetas. Veiklos organizavimo
klausimai“. Projekto vadovė – J. Šimonienė, Druskininkų
miesto diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė. Jai padėjo šio
klubo narė J. Tamulaitienė. Medicinos vadovė – V. Karbo
čienė (Šiauliai). Mokymuose dalyvavo 15 asmenų iš Drus
kininkų „Atgajos“, Mažeikių ,,Žemaičių spėkos“, Pakruojo
„Vitos“, Telšių „Dia Telšiai“, Vilniaus „Betos“, Radviliškio
„Likimo“, Marijampolės „Diabetiko ABC“, Kėdainių „Dia
beto“, Elektrėnų, Kelmės „Diabeto ABC“, Šiaulių „Lem
ties“, Plungės, Tauragės „Insulos“ diabeto organizacijų.
Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų depar
tamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Renginio partneriai: diagnostikos laboratorija „Antėja“,
„Microlife“,„Roche Lietuva“, „Medicata Filia“. Mokymų
metu buvo vertinamos dalyvių žinios, tikrinama sveika
tos būklė. Kasdien buvo atliekami kraujo gliukozės tyri
mai. Vidutinė visų dalyvių glikuoto hemoglobino (HbA1c)
reikšmė – 6,92 mmol/l. Atskirų asmenų HbA1c tyrimo re
zultatai svyravo 4,8–9,7 mmol/l. Per visas tris dienas visų
dalyvių vidutinė kraujo gliukozės reikšmė – 8,6 mmol/l.
Prieš pusryčius visų dalyvių kraujo gliukozės vidurkis –
7,8 mmol/l (svyravimai 5,1–12,5 mmol/l), po 2 val. po
pusryčių – 8,85 mmol/l (5,2–18,7 mmol/l), prieš pietus –
8,44 mmol/l (4,5–20 mmol/l), 2 val. po pietų – 9,29 mmol/l
(5,2–20,1 mmol/l), prieš vakarienę – 8,15 mmol/l
(4,3–22,3 mmol/l), 2 val. po vakarienės – 8,57 mmol/l
(4,7–24,2 mmol/l), prieš miegą – 8,16 mmol/l
(4,5–19,6 mmol/l). Kaip rodo rezultatai, ligos kontrolė
nėra pakankama.

Gegužės 24 d. nuotoliniu būdu vyko 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos
komiteto posėdis, kuriame dalyvavo jo narė, LPOAT pirmi
ninkė V. Augustinienė. Posėdyje buvo svarstoma ir balsuo
jama dėl šių klausimų: preliminaraus 2022 m. Stebėsenos
komiteto posėdžių tvarkaraščio; 2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos keitimo; 2014–2020 m. ES
fondų investicijų veiksmų programos metinės ataskaitos už
2021 m. Taip pat buvo pristatyta 2021 m. komunikacijos
plano įgyvendinimo pažanga bei kiti klausimai.

Sveikatos apsaugos ministerijai
pateikė nuomonę
Gegužės 23 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tary
ba raštu Nr. 22-11 Sveikatos apsaugos ministerijai patei

Pažangiosios terapijos vaistų revoliucija
Gegužės 24 d. nuotoliniu būdu Aktyvių piliečių tinklas orga
nizavo seminarą „Pažangiosios terapijos vaistų revoliucijos
renginys: ES pilietinių ir pacientų gynimo grupių lyderių
įgalinimas“(angl. Advanced Therapy Medicinal Products
revolution event: empowering leaders of EU civic and
patients advocacy groups). Seminare dalyvavo LPOAT pir
mininkė V. Augustinienė.

Nuomonė apie kompensuojamųjų
vaistų krepšelį
Gegužės 25 d. TV3 žurnalistai klausė V. Augustinienės nuo
monės dėl Vyriausybėje svarstomo kompensuojamųjų
vaistų krepšelio.

Svarstyta įstatymo gerinimas
Gegužės 25 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komitete vyko
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstaty
mo Nr. I-1367 2, 10, 11, 15 (1), 39 straipsnių pakeitimo,
įstatymo papildymo 46 (1) straipsniu įstatymo projekto
Nr. XIVP-1302 ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos
įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo pa
pildymo 12(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-1303
svarstymas. Nuotoliniu būdu dalyvavo LPOAT pirmininkė
V. Augustinienė.
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Stiprinti kibernetinio saugumo žinias
Gegužės 26 d. Kibernetinio saugumo centras prie Krašto ap

Gera cukrinio diabeto kontrolė –
komplikacijų prevencija

saugos ministerijos pakvietė nevyriausybinių organizaci

Birželio 2 d. Anykščiuose vyko 2022 m. Lietuvos diabeto

jų darbuotojus stiprinti savo kibernetinio saugumo žinias

asociacijos neįgaliųjų veiklos projekto, Neįgaliųjų savaran

mokymuose. Jų metu buvo supažindinta su kibernetinio

kiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai „Gera cukrinio

saugumo problematika (organizaciniai reikalavimai, kom

diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“ (vykdytoja

piuteriniai virusai, kibernetinės atakos). Pastarųjų metų žy

G. Siniakovienė). Į mokymus atvyko Anykščių, Rokiškio,

miausių kibernetinių incidentų apžvalga (duomenų nute

Pasvalio, Plungės diabeto organizacijų delegacijos. Pagrin

kėjimo atvejai Lietuvoje, „Trojan Emotet“ virusas Lietuvoje,

dinis mokymų rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas

socialinė inžinerija, daiktų internetas, interneto svetainių

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Renginio

pažeidžiamumas). Rekomendacijos, kad organizacija būtų

partneriai: akių ligų klinika „Lirema“, Anykščių kultūros

atsparesnė kibernetinėms grėsmėms (slaptažodžių kūrimo

centras, Lietuvos medicinos biblioteka, „Linus Medical“,

gairės, apsaugos priemonės, nuotolinis darbas). Mokymuo

„Medicata Filia“, „Microlife“, „Novo Nordisk Pharma“,

se dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.

Apie skubiosios medicinos plėtrą
Gegužės 27 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė nuotoli
niu būdu dalyvavo LR Seime organizuotoje tarptautinėje
konferencijoje „Skubiosios medicinos galimybės didinti
Nacionalinės sveikatos sistemos efektyvumą ir atsparumą
grėsmėms“. Kalbėta apie į pacientą orientuotą skubiąją
medicinos pagalbą, ar galima to pasiekti Lietuvoje, sku
biosios medicinos plėtrą ES šalyse, kodėl ES šalys inves
tuoja į skubiąją pagalbą, taip pat skubios medicinos pa
galbos įtaką sveikatos sistemos pokyčiams ir tarptautinę
patirtį.

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
programa
Gegužės 31 d. nuotoliniu būdu vyko 2021–2027 m. Euro
pos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ste
bėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo jo narė,
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Posėdyje buvo svars
tomas ir patvirtintas Stebėsenos komiteto darbo regla
mentas, vyko pirmojo Stebėsenos komiteto pirmininko

Panevėžio teritorinė ligonių kasa, Valstybinė ligonių kasa,
„Worwag Pharma“.

Aptarti aktualūs Savivaldybės
sveikatos centrų klausimai
Birželio 6 d. nuotoliniu būdu LPOAT vadovė V. Augustinie
nė dalyvavo Šeimos medicinos politikos grupės susirinki
me, kuriame buvo aptarti aktualūs Savivaldybės sveikatos
centrų klausimai.

Apie Labdaros ir paramos įstatymą
Birželio 6 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba
raštu Nr. 22-13 kreipėsi į LR Seimą „Dėl Labdaros ir pa
ramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo
projekto Nr. XIVP-367 (2)“, pateikdama argumentus, ko
dėl svarbu pritarti pateiktam Labdaros ir paramos įstaty
mo projektui ir 1,2 proc. GPM skyrimo nevyriausybinėms
organizacijoms, o ne biudžetinėms įstaigoms. Siūlymui
pritarta.

Pristatytos LDA veiklos kryptys

pavaduotojo rinkimai, svarstytas ir patvirtintas prelimi

Birželio 7 d. LDA prezidentė susitiko su VšĮ LSMU Kauno

narus 2022 m. Stebėsenos komiteto posėdžių tvarkaraš

ligoninės Vaikų ligų klinikos Vaikų reabilitacijos skyriaus

tis, pristatyta 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų

„Žibutė“ cukrinio diabeto sanatorinio gydymo stovyklos

investicijų programa, teisingos pertvarkos fondo priorite

vaikais ir jų šeimų nariais. Pristatytos LDA veiklos kryp

tas, projektų atrankos kriterijų metodika, 2021–2027 m.

tys, cukrinio diabeto kontrolės naujovės, aptarti šeimoms,

Investicijų programos ir plano „Naujos kartos Lietuva“

auginančioms cukriniu diabetu sergančius vaikus, aktua

svetainė.

lūs klausimai.
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Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo mokymai
Birželio 8 d. Marijampolėje vyko 2022 m. Lietuvos dia
beto asociacijos neįgaliųjų veiklos projekto, Neįgalių
jų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai
„Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų preven
cija“ (vykdytoja G. Naidzinavičienė). Į renginį atvyko
Marijampolės, Druskininkų, Plungės, Šakių, Elektrėnų,
Vilkaviškio diabeto klubų delegacijos. Pagrindinis moky
mų rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socia
linės apsaugos ir darbo ministerijos. Renginio partneriai:
akių ligų klinika „Lirema“, Lietuvos medicinos biblioteka,
„Linus Medical“, Marijampolės savivaldybės administra
cija, „Medicata Filia“, „Microlife“, „Novo Nordisk Phar
ma“, Kauno teritorinė ligonių kasa, Valstybinė ligonių
kasa.

Diabeto kontrolės mokymai
Birželio 9–12 d. Druskininkuose, VSTMC „Dainava“ vyko
2022 m. Lietuvos diabeto asociacijos neįgaliųjų veiklos
projekto, Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ug
dymo II tipo cukriniu diabetu sergančiųjų mokymo stovyk
la. Projekto vadovė – J. Šimonienė, Druskininkų miesto
diabeto klubo „Atgaja“ pirmininkė. Jai padėjo šio klu
bo narė J. Tamulaitienė. Medicinos vadovė – A. Krivolap
(Kaunas). Mokymuose dalyvavo 18 asmenų iš Druskinin
kų „Atgajos“, Jonavos „Ramunės“, Mažeikių „Žemaičių
spėkos“, Pakruojo „Vitos“, Radviliškio „Likimo“, Elektrėnų,
Kelmės „Diabeto ABC“, Šakių „Linelio“, Šiaulių „Lemties“,
Plungės, Tauragės „Insulos“, Vilkaviškio „Insulos“ diabe
to organizacijų. Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos. Renginio partneriai: diagnostikos laboratori
ja „Antėja“, „Microlife“,„Novo Nordisk Pharma“, „Roche
Lietuva“, „Medicata Filia“, Elektrėnų diabeto klubas, Ma
žeikių rajono diabetikų klubas „Žemaičių spėka“, Šakių
rajono cukralige sergančiųjų klubas „Linelis“.
Mokymų metu buvo vertinamos dalyvių žinios, sveikatos
būklė. Kasdien buvo atliekami kraujo gliukozės tyrimai. Vi
dutinė visų dalyvių HbA1c reikšmė – 6,94 mmol/l, HbA1c
reikšmė daugiau nei 7 mmol/l – 41 proc. dalyvių. Atskirų
asmenų HbA1c tyrimo rezultatai svyravo 5–11,9 mmol/l.
Per visas keturias dienas visų dalyvių vidutinė kraujo gliu
kozės reikšmė siekė 7,5 mmol/l. Prieš pusryčius visų da
lyvių kraujo gliukozės vidurkis – 7,7 mmol/l (svyravimai

4,9–13,8 mmol/l), po 2 val. po pusryčių – 7,9 mmol/l
(5–12,9 mmol/l), prieš pietus – 6,4 mmol/l (4,9–12,7 mmol/l),
2 val. po pietų – 8,5 mmol/l (5,4–15,4 mmol/l), prieš va
karienę – 7,2 mmol/l (3,8–13,3 mmol/l); 2 val. po vakarie
nės – 8,3 mmol/l (5,4–15,6mmol/l); prieš miegą – 7  mmol/l
(5–11,2 mmol/l). Kaip rodo rezultatai, kai kurių asmenų li
gos kontrolė nėra pakankama.

NVO organizacijų susitikimas
Birželio 10 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyva
vo išvažiuojamajame Nevyriausybinių organizacijų koa
licijos susitikime, kuriame buvo diskutuojama aktualiais
koalicijai klausimais.

Šeimos medicinos plėtra 2016–2025 m.
Birželio 14 d. nuotoliniu būdu LPOAT vadovė V. Augustinie
nė dalyvavo Šeimos medicinos politikos komiteto susirin
kime, kuriame buvo svarstomos Šeimos medicinos plėtros
2016–2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės.

Raktas į tvarų Lietuvos augimą
Birželio 15 d. LPOAT vadovė V. Augustinienė dalyvavo Vil
niaus universiteto bibliotekos organizuotoje konferencijo
je „Sanglaudos politika – raktas į tvarų Lietuvos augimą“.
Pranešimus skaitė E. Fereirra, Europos Sąjungos Sanglaudos
ir reformų komisarė, G. Skaistė, Lietuvos finansų ministrė,
D. Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras, E. Re
gelskis, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo
ekspertas bei inovacijų ir verslo srities atstovas. Buvo dis
kutuojama šiomis temomis: naujo programos laikotarpio
(2021–2027) naujos tendencijos ir lūkesčiai, sanglaudos
politikos, partnerystės ir vietos unikalumo svarba, esminiai
Lietuvos augimo ir tvaraus vystymosi elementai. Po to vyko
spaudos konferencija, pasirašyta deklaracija.

Apie planuojamą sveikatos reformą
Birželio 16 d. Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
V. Augustinienė kartu su VšĮ Telšių pirminės sveikatos prie
žiūros centro direktore L. Juryte-Zakarauskiene atsakė žur
nalistams į klausimus apie planuojamą sveikatos reformą.
V. Augustinienė sakė: „Yra daug žmonių, kurie nedrįsta
prašyti siuntimų, jie nenueina pas specialistas ir net nepri
simena, kada buvo pas endokrinologą, sirgdami diabetu.
Tai priveda prie skaudžių pasekmių. Tikiu, kad sveikatos
reforma situaciją pakeis į gera. Kai girdžiu apie protestus,
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man norisi pasakyti: daugiau dėmesio skirkite žmogui, o
ne tik rūpesčiui, kaip uždirbti pelnus. Dabar žmogus tar
si kabo ore su savo sveikatos bėdomis. Mane stebina, kad
yra bijančių pokyčių. Iš asociacijos narių anketų pastebi
me, kad mažesnių rajonų pacientai greičiau patenka pas
savo šeimos gydytoją, tačiau sunkiau gauna specialisto
paslaugas, o didžiuosiuose miestuose didelės eilės ir pas
šeimos gydytojus.“

Pokalbis apie skaitmeninę transformaciją
Birželio 23–24 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė nuo
toliniu būdu dalyvavo 2022 m. Europos pacientų forumo
kongrese „Tęsiame pokalbį apie skaitmeninę transformaciją“
(angl. Continuing the conversation on digital transformation).
2022 m. kongresas buvo skirtas keistis idėjomis ir gerąja
patirtimi, susijusia su pacientų įgalinimu ir įtraukimu, sie
kiant labai reikalingų šios srities politinių įsipareigojimų,
įgyti didesnį ir nuoširdų supratimą apie daugybę praktinių
žinių ir patirties, kurią pacientai suteikia sveikatos sistemų
dizainui ir stiprinimui, ir daug daugiau.

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo mokymai Raseiniuose
Birželio 28 d. Raseiniuose vyko 2022 m. Lietuvos diabeto
asociacijos neįgaliųjų veiklos projekto, Neįgaliųjų sava
rankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymai „Gera cuk
rinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“ (vykdy
toja I. Karpinienė). Į renginį atvyko Raseinių, Panevėžio,
Mažeikių, Telšių, Kelmės, Kauno „Aronijos“ diabeto klu
bų delegacijos. Pagrindinis mokymų rėmėjas – Neįgalių
jų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos. Renginio partneriai: Lietuvos medicinos
biblioteka, „Medicata Filia“, „Microlife“, „Novo Nordisk
Pharma“, Kauno teritorinė ligonių kasa, Valstybinė ligonių
kasa, Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras,
Raseinių rajono savivaldybė.

Slaugytojas diabetologas –
cukriniu diabetu sergančiųjų mokytojas
Liepos 1–2 d. Plungėje vyko 2022 m. Lietuvos diabeto aso
ciacijos neįgaliųjų veiklos projekto specialistų tobulinimo
seminaras slaugytojams diabetologams „Slaugytojas dia
betologas – cukriniu diabetu sergančiųjų mokytojas“. Pro
jekto vykdytoja – A. Danylienė, Plungės sergančiųjų cukri
niu diabetu klubo pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos
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viceprezidentė, Tarptautinės diabeto federacijos Europos
regiono valdybos narė. Seminare dalyvavo 15 slaugyto
jų diabetologų. Visi dalyviai gavo Klaipėdos universiteto
Sveikatos mokslų fakulteto 16 val. mokymų trukmės pa
žymėjimus. Pagrindinis seminaro rėmėjas – Neįgaliųjų
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos. Renginio partneriai: A. Klišonio komercinė
firma „Inesa“, akių ligų klinika „Lirema“, „Irvitos sodyba“,
Klaipėdos universitetas, Lietuvos medicinos biblioteka,
„Microlife“,„Novo Nordisk Pharma“, Plungės rajono savi
valdybė, „Roche Lietuva“, Šiaulių teritorinė ligonių kasa,
Valstybinė ligonių kasa, „Worwag Pharma“.

Aptartas farmacinės rūpybos
paslaugos modelis
Liepos 4 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyvavo
nuotoliniame darbo grupės posėdyje „Dėl vaistinių pre
paratų išdavimo po farmacinės rūpybos paslaugos suteiki
mo“. Buvo aptartas farmacinės rūpybos paslaugos modelis.

Aptarti įvairūs aktualūs klausimai
Liepos 5 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyva
vo nuotoliniame Nacionalinės NVO koalicijos posėdy
je. Jame buvo aptarti šie klausimai: Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos nevyriausybinių organizacijų finan
savimas, ukrainiečių situacija, civilinės saugos įstatymo
projektas.

Apie suaugusiųjų vakcinacijos vaidmenį
Liepos 7 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyvavo nuo
toliniame Aktyvių piliečių tinklo (angl. Active Citizenship
Network) organizuotame Europos Sąjungos seminare „Link
kitos Tarybos išvadų: koks suaugusiųjų vakcinacijos vaid
muo?“ (angl. Towards the next Council conclusions: which
role of adult vaccination?).

Baidarių žygis
Liepos 10 d. Druskininkuose vyko 2022 m. Lietuvos diabe
to asociacijos neįgaliųjų veiklos projekto aktyvaus poilsio
renginys – žygis baidarėmis Baltosios Ančios upe. Projekto
vykdytoja – J. Šimonienė. Pagrindinis renginio rėmėjas –
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos. Žygyje dalyvavo 26 asmenys, iš
jų 5 vaikai iki 18 m., 5 neįgalieji iš Druskininkų, Pasvalio,
Jonavos, Šalčininkų, Marijampolės, Kauno, Plungės.

Variaus upelio perlai
Liepos 11 d. Anykščių regioniniame parke vyko 2022 m.
Lietuvos diabeto asociacijos neįgaliųjų veiklos projek
to aktyvaus poilsio renginys – pažintinis žygis dviračiais
„Variaus upelio perlai“. Projekto vykdytoja – G. Siniako
vienė. Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos. Žygyje dalyvavo 22 asmenys, iš jų 11 vaikų iki
18 m., 5 neįgalieji iš Anykščių, Utenos, Vilniaus, Panevėžio
rajono.

Dėl receptinių vaistų
įsigijimo internetu
Liepos 12 d. leidinio „Lietuvos sveikata“ žurnalistė klau
sė V. Augustinienės nuomonės dėl kompensuojamųjų ir
kitų receptinių vaistų įsigijimo internetu. Pritariama šiai
naujovei.

Nuotolinė viešoji konsultacija
Liepos 13 d. Sveikatos apsaugos ministerija pakvietė LPOAT
pirmininkę V. Augustinienę dalyvauti nuotolinėje viešoje
konsultacijoje dėl 2021–2030 m. nacionalinio pažangos
plano parengtos priemonės „Gerinti sveikatos priežiū
ros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projekto. Minėtoje
pažangos priemonėje planuojamos veiklos, skirtos bazi
niam sveikatos priežiūros paslaugų paketui savivaldybėse
užtikrinti, ilgalaikėms priežiūros paslaugoms diegti, grei
tosios medicinos pagalbos tinklo pertvarkai įgyvendinti,
pažangiam infekcines ligas gydančių ir pasirengusių ekst
remalioms situacijoms gydymo įstaigų tinklui suformuoti,
pažangioms ir įrodymais pagrįstoms sveikatos priežiūros
technologijoms diegti, sveikatos priežiūros specialistų pri
traukimo į gydymo įstaigas priemonėms diegti, specialistų
kvalifikacijai tobulinti, sveikatos sektoriaus skaitmeninimo
projektams įgyvendinti. Iš viso šiai priemonei suplanuota
skirti 763 mln. eurų.

Šeimos medicinos politikos
komiteto susirinkimai
Liepos 14 d. ir 27 d. nuotoliniu būdu LPOAT vadovė V. Augus
tinienė dalyvavo Šeimos medicinos politikos komiteto su
sirinkimuose, kuriuose buvo tęsiamas „Šeimos medicinos
plėtros 2016–2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo
priemonės“ svarstymas.

Straipsnis apie planuojamą
sveikatos sistemos reformą
Liepos 14 d. žurnalas „Savaitė“ išspausdino straipsnį apie
planuojamą sveikatos sistemos reformą. Jame yra ir LDA
prezidentės V. Augustinienės nuomonė.

Apie Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programą
Liepos 15 d. rašytinės procedūros būdu vyko 2021–2027 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo jo narė,
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Pritarta Finansų mi
nisterijos siūlymui tvirtinti Komunikacijos plano 2022–
2023 m. pakeitimą.

Žygis „Literatūrinė gamta“
Liepos 18 d. Anykščiuose vyko 2022 m. Lietuvos diabeto
asociacijos neįgaliųjų veiklos projekto kultūros renginys –
žygis „Literatūrinė gamta“. Projekto vykdytoja – G. Sinia
kovienė. Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministe
rijos. Žygyje dalyvavo 19 asmenų, iš jų 14 neįgaliųjų iš
Anykščių rajono diabetikų klubo „Ateitis“.

Spaudos pusryčiai
Liepos 21 d. Sveikatos apsaugos ministerija pakvietė LDA
prezidentę V. Augustinienę kartu su ministru A. Dulkiu ir
kitais ministerijos atstovais, Seimo Sveikatos reikalų komi
teto pirmininku A. Matulu, šio komiteto nariu L. Slušniu,
premjerės patarėja sveikatos klausimais Ž. Gudlevičiene
dalyvauti spaudos pusryčiuose. Žurnalistams buvo prista
tyti svarbiausi sveikatos reformos klausimai, atsakyta į jų
klausimus. V. Augustinienė kalbėjo apie tai, kaip reformos
strategiją vertina pacientai, kokie jų ateities lūkesčiai dėl
dėmesio, dėl laiko pacientui, dėl eilių. Informacija buvo
transliuojama LRT laidoje „Panorama“, „Lietuvos ryto“,
LNK ir kitų televizijų žinių, radijo laidose.

Mokymo stovykla sergantiesiems
I tipo cukriniu diabetu
Liepos 21–24 d. Druskininkuose, VSTMC „Dainava“ vyko
2022 m. Lietuvos diabeto asociacijos neįgaliųjų veiklos
projekto, Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdy
mo I tipo cukriniu diabetu sergančiųjų mokymo stovykla.

23

 rojekto vadovė – J. Šimonienė, Druskininkų miesto diabeto
P
klubo „Atgaja“ pirmininkė. Jai padėjo šio klubo narė J. Ta
mulaitienė, medicinos vadovė A. Krivolap (Kaunas). Mo
kymuose dalyvavo 15 asmenų iš Druskininkų „Atgajos“,
Marijampolės „Diabetiko ABC“, Pasvalio „Sveikatos“, vai
kų ir jaunimo „Diabitės“, Šiaulių „Lemties“, Vilkaviškio
„Insulos“ diabeto organizacijų. Pagrindinis renginio rė
mėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Renginio partneriai: diag
nostikos laboratorija „Antėja“, „Medicata Filia“, „Microlife“,
„Roche Lietuva“, „Worwag Pharma“. Mokymo metu buvo
vertinamos dalyvių žinios, sveikatos būklė. Kasdien buvo
atliekami kraujo gliukozės tyrimai, HbA1c. Vidutinė visų
dalyvių HbA1c reikšmė – 7,71 mmol/l, HbA1c reikšmė
daugiau nei 7 mmol/l – 53 proc. dalyvių. Atskirų asmenų
HbA1c tyrimo rezultatai svyravo nuo 5,8 iki 13,6 mmol/l.
Kaip rodo rezultatai, kai kurie asmenys nepakankamai
kontroliuoja savo ligą.

Klubas „Diabetas ABC“ paminėjo 30-metį
Liepos 22 d. Kelmės diabeto klubas „Diabetas ABC“ minė
jo savo veiklos 30 metų jubiliejų. Į renginį atvyko Kelmės
rajono meras I. Petkevičius, kiti rajono savivaldybės, įvai
rių organizacijų atstovai, LDA prezidentė V. Augustinienė,
viceprezidentė, Tarptautinės diabeto federacijos Europos
regiono valdybos narė A. Danylienė, delegacijos iš Pakruo
jo „Vitos“ (pirmininkė A. Dobilienė), Plungės (pirminin
kė A. Danylienė), Šiaulių „Lemties“ (D. Jakutienė), Telšių
„Dia Telšiai“ (V. Kaminskienė) diabeto klubų.

Apie medicinos pagalbos
priemonių kompensavimą
Rugpjūčio 5 d. Lietuvos diabeto asociacija raštu Nr. 22-28
kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, Vaistinių preparatų
ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją
ir Valstybinę ligonių kasą „Dėl medicinos pagalbos prie
monių kompensavimo cukriniu diabetu sergantiesiems“.
Prašoma kompensuoti adatų insulino švirkštikliams ir dau
giau diagnostinių juostelių kraujo gliukozei tirti I ir II tipo
diabetu sergantiesiems.

Žygis dviračiais
Rugpjūčio 6 d. Druskininkų savivaldybėje vyko 2022 m.
Lietuvos diabeto asociacijos neįgaliųjų veiklos projek
to aktyvaus poilsio renginys – žygis dviračiais. Projekto
vykdytoja – J. Šimonienė. Pagrindinis renginio rėmėjas –
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos. Žygyje dalyvavo 22 asmenys, iš jų
11 vaikų iki 18 m., 5 neįgalieji iš Druskininkų, Utenos,
Vilniaus.

Pritarta Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos siūlymui

Liepos 27 d. TV3 žurnalistai klausė V. Augustinienės nuo
monės dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos,
susirgus COVID-19.

Rugpjūčio 8 d. rašytinės procedūros būdu vyko 2021–2027 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo jo narė,
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Pritarta Ekonomikos
ir inovacijų ministerijos siūlymui dėl veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencin
gumo skatinimas“ 3.2.1 konkretaus uždavinio „Padidinti
MVĮ tarptautiškumą“ Ekonomikos ir inovacijų ministeri
jos administruojamos priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801
„Naujos galimybės LT“ vieno projektų atrankos krite
rijaus (taikomo tik kvietimams teikti paraiškas Nr. 5)
keitimui.

Pastabos LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui

Sveikatos priežiūros gerinimas

Liepos 29 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba
raštu Nr. 22-16 pateikė pastabas LR Seimo Sveikatos reika
lų komitetui „Dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstaty
mo Nr. X-709 2, 8, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo
projekto Nr. XIVP-1749 ir Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo“.
Prašoma atsižvelgti į pastabas.

Rugpjūčio 8 d. UAB „EVS Group“ kartu su Sveikatos apsau
gos ministerija įgyvendindama projektą „Sveikatos prie
žiūros kokybės gerinimas, parengiant pagrindines mirties
priežastis Lietuvoje lemiančių ligų ir sveikatos sutrikimų
integruotos sveikatos priežiūros standartus“, parengė me
todinių dokumentų (cukrinio diabeto, retų ligų, odos pik
tybinio naviko, krūties piktybinio naviko, kasos piktybinio

Nuomonė apie nedarbingumo pažymėjimų
išdavimo tvarką, susirgus COVID-19
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naviko) standartizuotus Diagnostikos ir gydymo standarto

Sveikatos reformų svarba

(metodinio dokumento) rengimo, taikymo ir atnaujinimo,

Rugpjūčio 19 d. V. Augustinienė kartu su Sveikatos apsau
gos ministerijos Asmens sveikatos departamento direkto
re O. Vitkūniene dalyvavo „Žinių radijo“ laidoje, kurioje
kalbėta apie sveikatos reformos svarbą, skatinant sveikatos
kultūrą, taip pat tai, kiek sveikatos kultūra priklauso nuo
paties žmogaus, jo požiūrio į savo sveikatą.

Greitosios medicinos pagalbos protokolų rengimo, taikymo
ir atnaujinimo, Slaugos proceso kokybės valdymo algorit
mo ir protokolų rengimo, taikymo ir atnaujinimo tvarkos
aprašus. Seminaro metu buvo pristatyti metodinių doku
mentų paketai, atliktos analizės rezultatai, paketų turinys,
aptariamas naudojimas ir kiti aktualūs klausimai. Seminare
dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė.

Aptartos konkursų organizavimo sąlygos
Rugpjūčio 9 d. nuotoliniu būdu vykusiame Nevyriausybi
nių organizacijų fondo tarybos posėdyje buvo aptariami
NVO skėčių 2023–2024 m. konkursų organizavimo sąly
gos (tikslai, prioritetai, rodikliai ir t. t.) ir Nacionalinių NVO
2023–2024 m. konkursų sąlygos (likę aptarti rodikliai ir
dvimečio finansavimo logika). Posėdyje dalyvavo LPOAT
ir LDA vadovė V. Augustinienė.

Susitikimas su Šeimos medicinos politikos komitetu
Rugpjūčio 11 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje LPOAT va
dovė V. Augustinienė dalyvavo Šeimos medicinos politi
kos komiteto susitikime, kuriame buvo aptariami aktualūs
klausimai dėl „Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų
veiksmų plano įgyvendinimo priemonių“.

Žygis dviračiais aplink Platelių ežerą
Rugpjūčio 13 d. Plungės rajone, Plateliuose vyko 2022 m.
Lietuvos diabeto asociacijos neįgaliųjų veiklos projekto
aktyvaus poilsio renginys – žygis dviračiais aplink Platelių
ežerą. Projekto vykdytoja – A. Danylienė. Pagrindinis ren
ginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie So
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Žygyje dalyvavo

Susitikimas su PSO misijos atstovais
Rugpjūčio 30 d. V. Augustinienė susitiko su Pasaulio sveika
tos organizacijos misijos Lietuvoje atstovais. Aptarti svei
katos sistemos reformos klausimai iš pacientų pozicijos.

Diskusijos prie apskritojo stalo
Rugsėjo 1 d. V. Augustinienė dalyvavo Sveikatos apsaugos
ministerijoje apskritojo stalo diskusijoje, kur Pasaulio svei
katos organizacijos atstovai, baigdami savo misiją, Svei
katos apsaugos ministerijai ir socialiniams partneriams
pristatė vizito metu atlikto tyrimo išvadas apie Lietuvoje
planuojamus sveikatos apsaugos srities pokyčius. Tarptau
tinės organizacijos ekspertai pasidalijo įžvalgomis, prak
tiniais patarimais ir gerosios praktikos pavyzdžiais iš kitų
pasaulio valstybių.

Pacientai ir sveikatos politikos sprendimai
Rugsėjo 8 d. nuotoliniu būdu vyko konferencija „Pacientų or
ganizacijų įtraukimas į sveikatos politikos sprendimų priėmi
mą“ (angl. Involving Patients Organisations in Health Policy
Decision Making). Renginys vyko Prahoje Čekijos pirminin
kavimo ES Tarybai metu, globojamas Čekijos Respublikos
Vyriausybės. Konferenciją organizavo Nacionalinė pacien
tų organizacijų asociacija, bendradarbiaudama su Patient
Access Partnership (PACT) ir Europos pacientų forumu (EPF).
Konferencijoje dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

54 asmenys, iš jų 4 vaikai iki 18 m., 23 neįgalieji iš Plun

Šeimos medicinos plėtros veiksmų planas

gės, Marijampolės, Klaipėdos, Pasvalio, Tauragės, Telšių.

Rugsėjo 13 d. nuotoliniu būdu vyko „Viešoji konsultacija dėl
šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų plano“.
Konsultacijos tikslas – pristatyti Plėtros plano atnaujinimo
gaires ASPĮ, savivaldybėms, visuomenės sveikatos biurams,
pacientams, NVO ir išklausyti jų atstovų siūlymus, kokias
priemones būtina įtraukti į atnaujinamą planą. Renginyje
dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

COVID–19 testai namuose
2022 m. rugpjūčio 18 d. „Vakaro žinių“ žurnalistas teiravosi
Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirminin
kės V. Augustinienės nuomonės dėl priimtos tvarkos dėl
COVID-19 testų atlikimo namuose, fotografavimo ir siun
timo gydytojui.

Nukelta į 30 psl.
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Diabeto mokykla

Jaunimo diabeto stovykla Druskininkuose
2022 m. liepos 21–24 dienomis Druskininkuose vyko jaunimo,
sergančio cukriniu diabetu, mokymų ir aktyvaus laisvalaikio stovykla.

K

aip ir kiekvienais metais, čia ne tik mankštinomės,
maudėmės, turėjome edukaciją su kariais ir praktinę
floristikos pamokėlę, bet ir gilinome žinias – klausėme pas
kaitų apie prietaisus, padedančius lengvinti diabeto valdy
mą. Be visų šių linksmybių ir mokymų, daug bendravome,
džiaugėmės tuo, kad nesame tokie vieni, kad ir kitiems būna
blogų dienų bei įvairiausių situacijų, nutikimų. Stovykloje
kartu buvome tiesiog viena didelė šeima.
Mūsų šeimos nebūtų buvę be mūsų brangiosios Kau
no klinikų diabetologės Aušros Krivolap. Aušrelė džiugi
no savo šypsena ir juoku, visada patardavo, padėdavo iš
spręsti problemas bei kontroliuoti diabetą. Dar vienas be
galo svarbus mūsų šeimos narys – vadovas Jonas Šimonis.
Jonas energingai ir linksmai kiekvieną rytą mus su šypse
na kviesdavo mankštintis, prižiūrėjo mūsų punktualumą
ir elgesį stovykloje. Esame labai dėkingi už tai, kad visada
sugebėdavo prajuokinti, taip pat padėti, įkvėpdavo mus,
primindavo, kad nors ir sergame diabetu, bet galime viską.
Mūsų šeimos galva buvo visų mylima stovyklos vadovė ir
Druskininkų diabeto klubo „Atgaja“ vadovė Jelena Šimonie
nė. Ji šias stovyklas Druskininkuose rengia nuo 1999 metų.
Mes visi esame labai laimingi, kad turime tokią šaunią ir

Stovyklautojų poilsio valandėlė gamtoje
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energingą vadovę, kuri jau daug metų kiekvienos stovyklos
pabaigoje sako: „Šitie metai gal jau paskutiniai, kai darau
stovyklą...“ Tačiau kitais metais vėl susitinkame, todėl esa
me labai dėkingi Jelenai už tai, kad mus visus suburia, kad
organizuoja stovyklas ir niekada nesustoja.
Šios stovyklos akimirkos yra nepamirštamos. Dauguma
stovyklos dalyvių joje dalyvauja kelerius metus iš eilės, o
prisijungusieji žada būtinai dalyvauti kitais metais. Ši sto
vykla duoda tikrai daug tiek dalyviams, tiek vadovams. Visi
išmokstame kažko naujo, susirandame naujų draugų, daug
šypsomės ir juokiamės, o juk visi žino, kad juokas yra rei
kalingas sveikatai. Jeigu paklaustumėte dalyvių, ar nepa
bosta stovykloje, visi atsakytų, kad tikrai ne!
Nuoširdų ačiū tariame mūsų brangiajai Jelenai, kuri vis
mus suburia. Dėkojame Aušrai ir Jonui, be kurių ši stovykla
nepaliktų tiek daug gerų ir šiltų prisiminimų. Taip pat dėko
jame Lietuvos diabeto asociacijos pirmininkei Vidai Augus
tinienei, be kurios tokios stovyklos nevyktų. Labai tikiuosi,
kad ir kitais metais turėsiu galimybę įgyti pačių naujausių
žinių ir smagiai praleisiu laiką.
Agota Granatauskaitė
Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ narė

Diabeto klubas „Vita“
vėl kvietė į renginį
Apie sveikatą ir tai, kaip ją galima išsaugoti, žmogus
dažniausiai susimąsto ir ima domėtis tik tada, kai ši
sušlubuoja... Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“
pirmininkė Adelė Dobilienė tikrai žino, kaip nelengva
žmogui įrodyti, kad sveikata – jo paties reikalas.
Bet nenustoja rūpintis ir vis rašo projektus, kviečia
svečius tam, kad žinios būtų plečiamos.

I

r šį kartą į sinagogą buvo sukviesti žmonės dalyvau
ti projekto „Atpažink. Išmok valdyti. Gyvenk!“ renginį.
Į svečius atvažiavo natūralios medicinos sveikatos centro
„Vilcacora“ vadovas, gydytojas Tomas Vilūnas.
Buvo kalbėta apie infarktą ir insultą. Kas tai, kaip šios
ligos užklumpa žmogų. Gydytojas pabrėžė, kad per pas
taruosius 30 metų šios ligos pajaunėjo. Net 28 tūkstančiai
35–65 metų žmonių patiria infarktą ar insultą. Svečio tvir
tinimu, šios bėdos priežastis – pasikeitęs gyvenimo būdas:
žmonės mažiau juda, daug valgo... Kaip didžiausia blogy
bė įvardinti transriebalai. Kas jie tokie? Tai iš dalies hidrinti
(kaitinti) augaliniai aliejai. Transriebalų yra įvairiuose maisto
produktuose, įskaitant margariną, keptą maistą, kepinius,
tokius kaip krekeriai, sausainiai ir pyragaičiai, iš anksto
paruoštus mišinius, pvz., blynams, konditerijos gaminius,
tokius kaip saldainiai, kremai ir kreminiai gaminiai. Kepta
me ir skrudintame kavinių ir restoranų maiste taip pat daž
nai yra pramoniniu būdu pagamintų transriebalų. Visi šie
produktai gali būti pagaminti be tokių riebalų. Buvo duo
tas pavyzdys: dešreles galima nusipirkti už 5 eurus penkis
vienetus arba visą kilogramą... Kodėl? O todėl, kad didelėje
pakuotėje esančios pigios dešrelės pagamintos naudojant
minėtus riebalus. Gydytojas klausia: ar ne geriau taupant
valgyti daugiau pigių vietinių daržovių ir kartą per savaitę
geros mėsos gabaliuką nei pigias dešreles vos ne kasdien?
Tik pats žmogus gali rinktis, ką valgyti ir kaip gyventi.
Kaip vieną iš sprendimo būdų gydytojas T. Vilūnas siū
lo kraujagyslių valymą. Pats geriausias valymas – kraujo

Renginio dalyviai

donorystė. Jei kraujo duoti žmogus negali, yra medicini
nis būdas. Tai produktai, kurie turi natokinazės fermento.
Natokinazė – vertingas fermentas, išgaunamas iš specialiu
būdu fermentuotų sojų pupelių. Dar 1980 m. šį fermentą
atsitiktinai atrado mokslininkas dr. Hiroyuki Sumi, paste
bėjęs, kad tradicinis japonų pusryčių patiekalas „natto“ turi
kraujo krešulius tirpdančių savybių. Nuo to laiko natokinazė
(t. y. veiklioji medžiaga, esanti „natto“ maiste) tapo moks
linių tyrimų objektu ne tik Japonijoje, JAV, bet ir Lietuvo
je yra plačiai vartojama. Kokio gamintojo produktą pirkti
vaistinėje, taip pat pasirinkti pagal kainą turi pats žmogus.
Susitikime buvo tradiciškai pristatyti ir biofarmacijos
atstovės Eglė Rimaitienės nauji produktai, o Reda Ciplienė
kalbėjo apie meilę, kuri padeda žmogui ne tik gyventi, bet
ir neleidžia jaustis vienišam. O ką daro vienišumas, grei
čiausiai, žino kiekvienas...
Diabeto klubo „Vita“ planuose – susitikimai spalio ir
lapkričio mėnesiais, kurių metu bus kalbama apie orga
nizmo atsparumą.
Parengta pagal atsiųstą medžiagą
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Tai mums svarbu
Atkelta iš 25 psl.

Žmogaus teisių apžvalga

lo populiarinimo knygą „Aš ir mano diabetas. Patarimai

Rugsėjo 14 d. nuotoliniu būdu vyko Nevyriausybinių or
ganizacijų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
posėdis. Posėdyje pristatyta Žmogaus teisių apžvalgos
2020–2021 m. ataskaita (Žmogaus teisių stebėjimo institutas,
Mėta Adutavičiūtė), tyrimo dėl asmenų įsitraukimo į
savanorišką ir bendruomeninę veiklą ataskaita (VšĮ „Euro
pos namai“), NVO fondo veiklos apžvalga (SADM, Rai
monda Mackevičiūtė), pagalbos nevyriausybinėms orga
nizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikė pa
slaugas, subsidijos apžvalga (SADM, Justina Lukaševičiūtė),
taip pat pristatyta pažangos priemonė „Stiprinti ir plėtoti
savanorišką veiklą“ (SADM, Ana Buzarevič), aptarti ir kiti
klausimai. Posėdyje dalyvavo šios tarybos narė, LPOAT
pirmininkė V. Augustinienė.

sergantiesiems“ sudarytojai J. Pečeliūnienei ir autorių ko

Skiepijimas nuo COVID-19
Rugsėjo 15 d. Šeimos medicinos politikos komiteto posėdyje
nuotoliniu būdu aptarti skiepijimo nuo COVID-19
aktualūs klausimai. Posėdyje dalyvavo šio komiteto narė
V. Augustinienė.

Europos diabeto studijų asociacijos kongresas
Rugsėjo 19–23 d. Stokholme, Švedijoje, vyko 58-asis Euro
pos diabeto studijų asociacijos kongresas. EDSA metinis
susirinkimas 2022 m. buvo hibridinis kongresas, kuriame
buvo galimybė prisijungti asmeniškai arba virtualiai. To
kia patirtis užtikrina, kad pasaulinė diabeto bendruome
nė gali gauti naudos iš naujausių tyrimų ir naujovių dia
beto srityje, siūlo įvairias mainų ir sąveikos galimybes,
nepriklausomai nuo nuolatinių kliūčių dėl susitikimų ir
kelionių taisyklių visame pasaulyje. Nuotoliniu būdu
kongrese dalyvavo Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė
V. Augustinienė. Informaciją apie vykusį kongresą galima rasti
www.easd.org.

Apdovanojimas už skaitomiausią knygą
Rugsėjo 20 d. Vilniaus universiteto Senato posėdyje buvo
įteiktas apdovanojimas už skaitomiausią 2021 metų moks
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lektyvui: M. Anglickiui, V. Augustinienei, V. Bičkauskienei,
M. Francaitei-Daugėlienei, D.Jonikienei, E. Kabašinskaitei,
A. Kamarauskaitei, V. Kasiulevičiui, A. Krivolap, L. Lazaus
kui, A. Norkui, R. Ostrauskui, G. Ramonienei, J. Raudytei,
N. Sadauskaitei. Apdovanojimą skyrė Vilniaus universite
to leidykla.

Svarstyta Farmacijos ir Sveikatos draudimo
įstatymų pakeitimo projektai
Rugsėjo 21 d. nuotoliniu būdu LR Seimo Sveikatos reikalų
komiteto posėdyje dalyvavo šio komiteto neetatinė eks
pertė V. Augustinienė. Posėdyje buvo svarstomas Farma
cijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 57 ir 59 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas XIVP-1749), Sveikatos draudimo įstaty
mo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
(XIVP-1750) bei kiti klausimai.

Tikimės teisingo įvertinimo
Rugsėjo 22 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame
Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kom
pensavimo komisijos posėdyje buvo svarstomas klausimas
dėl galimybės kompensuoti Rezerviniame vaistų sąraše
esančius vaistus, Rezerviniame medicinos pagalbos prie
monių sąraše esančias medicinos pagalbos priemones ir
kitas priemones, dėl kurių sprendimas nebuvo priimtas
dėl nepakankamų Privalomojo sveikatos draudimo fon
do biudžeto lėšų.
Dėl Lietuvos diabeto asociacijos pakartotino kreipimosi
2022 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 22-28 „Dėl medicinos pagal
bos priemonių kompensavimo cukriniu diabetu sergantie
siems“ nutarta dar kartą viską svarstyti 2023 m. I ketvirtį.
Be to, nutarta kreiptis į Lietuvos endokrinologų draugiją
su prašymu įvertinti ir pateikti informaciją, ar diagnostinių
juostelių kiekio didinimas II tipo cukriniu diabetu sergan
tiems asmenims, nevartojantiems insulino preparatų, yra
mediciniškai pagrįstas. Lietuvos diabeto asociacija tikisi
objektyvaus Lietuvos endokrinologų draugijos įvertinimo.

Aptarti iššūkiai ir politikos galimybės
Rugsėjo 26–29 d. vyko Europos sveikatos forumo Gastei
ne (EHFG) kongresas, kurio tema „A Moonshot for a True
European Health Union. If not now, when?“ Austrijos fe
deralinio prezidento Aleksandro Van der Belleno globo
jama EHFG 2022 m. šventė savo 25-metį ir įvertino reikš
mingus pasiekimus visuomenės sveikatos srityje per pas
tarąjį ketvirtį amžiaus. Kongrese aptarti iššūkiai ir politikos
galimybės, kurių skubiai reikia tarp sektorių, valstybių ir
disciplinų šiuo metu, kai siekiama sveikatos, saugumo ir
solidarumo. Tai puiki galimybė kartu sukurti tikrą Europos
sveikatos sąjungą. Nuotoliniu būdu kongrese dalyvavo
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Daugiau informacijos
apie kongresą galima rasti www.ehfg.org.

Į LPOAT siūlymus neatsižvelgta
Rugsėjo 28 d. nuotoliniu būdu LR Seimo Sveikatos reikalų
komiteto posėdyje dalyvavo šio komiteto neetatinė eks
pertė V. Augustinienė. Posėdyje buvo svarstomas Pacien
tų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562
2, 24, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
(XIVP-1863) ir kiti klausimai. Į anksčiau pateiktus LPOAT
siūlymus neatsižvelgta.

Eilės pas šeimos gydytojus

cialistus, dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
ir privačiose gydymo įstaigose.

ES fondų investicijų programos stebėsenos
komiteto posėdis
Spalio 4 d. rašytinės procedūros būdu vyko 2021–2027 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos
komiteto posėdis. Posėdyje pritarta siūlomiems pakeiti
mams ir patvirtintas 2021–2027 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų programos stebėsenos komiteto darbo
reglamentas. Patvirtinta Simono Mockevičiaus kandidatū
ra Stebėsenos komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo
pareigoms užimti. Pritarta projektų atrankos metodikai ir
bendrųjų atrankos kriterijų nustatymui. Posėdyje dalyvavo
Stebėsenos komiteto narė V. Augustinienė.

Nacionalinės NVO koalicijos posėdis
Spalio 5 d. Vilniuje vyko Nacionalinės NVO koalicijos po
sėdis. Svarstyti koalicijai aktualūs klausimai. Jame dalyva
vo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

Nuotolinės gydytojų konsultacijos
Spalio 6 d. TV3 žurnalistė teiravosi V. Augustinienės nuo
monės dėl nuotolinių gydytojų konsultacijų.

Rugsėjo 28 d. V. Augustinienė atsakė į radijos stoties „M-1“
žurnalistų klausimus dėl laukimo eilių pas šeimos gydyto
jus ir įvairius medicinos specialistus.

Pateiktas LDA neįgaliųjų veiklos projektas

Paslaugų pasirinkimo galimybės

Svarstyta aktualūs klausimai

Rugsėjo 28 d. „Lrytas.lt“ ir TV3 interneto portaluose išspaus
dinta V. Augustinienės nuomonė dėl paslaugų pasirinkimo
galimybės. „Pacientų organizacijos blogai vertina siūly
mus apriboti pacientų galimybes rinktis aukštesnės koky
bės paslaugas. Turi būti sudaryta galimybė už paslaugas,
kurių valstybė negali visiškai kompensuoti, leisti patiems
pacientams prisimokėti, jeigu šie tą padaryti gali. Visur turi
būti pasirinkimas, o ypač tada, kai kalbama apie žmogaus
sveikatą.“

Spalio 12 d. nuotoliniu būdu LR Seimo Sveikatos reikalų ko
miteto posėdyje dalyvavo šio komiteto neetatinė eksper
tė V. Augustinienė. Posėdyje buvo svarstomas 2023 metų
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių
patvirtinimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų pro
jektai, taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybi
nės ligonių kasos informacija apie 2023 metų Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo
įstatymo projektą.

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir
privačiose gydymo įstaigose

1-oji Pasaulio pacientų konferencija

Rugsėjo 29 d. LNK ir TV3 žurnalistai klausė V. Augustinie
nės nuomonės dėl ilgų eilių patekti pas medicinos spe

Spalio 7 d. konkursui pateiktas 2023 m. Lietuvos diabeto
asociacijos neįgaliųjų veiklos projektas.

Spalio 15–16 d. Romoje, Italijoje, vyko 1-oji Pasaulio pacien
tų konferencija. Konferencija suteikė pacientams platfor
mą ir galimybę užmegzti ryšius, keistis informacija, dalytis
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patirtimi, mokytis vieniems iš kitų, išsakyti savo nuomonę
ir pasisakyti už pacientų interesus tarptautiniu mastu. Ją
organizavo Pasaulio pacientų aljansas. Nuotoliniu būdu
konferencijoje Lietuvai atstovavo V. Augustinienė.

Investicijų ir inovacijų projektų
atrankos kriterijai
Spalio 20 d. Vilniuje vyko 2021–2027 m. Europos Sąjun
gos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto
posėdis. Posėdyje Finansų ministerija pristatė Valdymo
ir kontrolės sistemą, horizontaliųjų principų ir Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų integra
vimo planuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos fon
dų investicijas gaires. Svarstyta ir patvirtinti Ekonomi

Respublikinės sporto varžybos
Spalio 26 d. Raseinių rajono cukralige sergančiųjų klubas
„Diabetas“(pirmininkė Inga Karpinienė) kartu su Neįgalių
jų sporto ir sveikatingumo klubu „Raseinių motyvas“suor
ganizavo respublikines sporto varžybas cukriniu diabetu
sergantiesiems „Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“.
Dalyviai varžėsi bočios, smiginio, krepšinio baudų mė
tymo ir linksmosios estafetės rungtyse. Renginio rėmėjai:
Raseinių rajono savivaldybė, Raseinių kūno kultūros ir
sporto centras, Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų
centras.

Atidarytas naujas ligoninės korpusas

kos ir inovacijų ministerijos projektų atrankos kriterijai,

Spalio 27 d. Vilniuje vyko VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligo

2021–2027 m. metų Europos Sąjungos fondų investi

ninės statybų užbaigimo ir naujojo ligoninės korpuso atida

cijų programos keitimo dėl Teisingos pertvarkos fondo

rymo šventė. Renginyje dalyvavo šios ligoninės stebėtojų

prioritetas.

tarybos narė, pacientų atstovė V. Augustinienė.

Identifikavimo apyrankė
Pranešame, kad diabetu sergantys žmonės gali įsigyti
identifikavimo apyrankę. Nelaimės atveju, pvz., ištikus hi
poglikemijai, ji padės šalia esantiems, taip pat medikams
greičiau nustatyti, kad žmogus serga cukriniu diabetu.
Apyrankėje išgraviruotas ženklelis „dia“, taip pat sergan
čiojo vardas, pavardė, telefonas, kuriuo reikėtų pranešti
apie žmogaus būklę; nurodomi jo vaistai – insulinas ar
tabletės.
Apyrankių (pasidabruotų, paauksuotų, sidabrinių ar
auksinių), pagal pageidavimą ir finansines galimybes,
galima užsisakyti adresu:

UAB „Alpera“
Titnago g. 10, LT-02300 Vilnius
Tel. (8 5) 2311667, tel./faks. (8 5) 2455012
Mob. 8 687 16182

Diabeto klubų, bendrijų, draugijų vadovai kviečia
mi apie šią galimybę informuoti savo miesto ir rajono
sergančiuosius, taip pat padėti gauti apyrankes pa
geidaujantiesiems. Apie apyrankės reikšmę reikėtų
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paskelbti rajono greitosios medicinos pagalbos, policijos
darbuotojams ir visai bendruomenei.
Lietuvos diabeto asociacija

Žurnalas

Nepamirškite
užsiprenumeruoti

Diabeto
žurnalo
2023
metams!

Prenumerata priimama visuose
Lietuvos pašto skyriuose iki kiekvieno
metų ketvirčio pirmo mėnesio 28 d.
Žurnalo indeksas 0016.
Vieno numerio kaina – 1,50 Eur
su pašto pristatymu,
2023 metams – 6,00 Eur.
Prenumerata 2023 metams bus 
priimama nuo š. m. gruodžio 1 d.
iki 2023 m. sausio 28 d.

Sveikiname!

LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Tai, kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraitis, dovana arba lemtis.

Vyr. redaktorė Vida Augustinienė

O būsimieji metai tegul būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!

Lietuvos diabeto asociacija

Nijolė Vaitelionienė – 80
Silva Paseckienė – 75
Marijona Mieliauskienė – 70
Vaida Karbočienė – 50
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