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Laikraštį remia:

Švietimas ir įgytos žinios 
mažina diabeto epidemiją 
Apie 2015 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos  
rėmimo projekto įgyvendinimą

greitojo maisto automatų, valgyklose yra didesnis vaisių ir dar
žovių pasirinkimas. 

Klubų atstovai džiaugėsi puikiais ryšiais su valdžios institu
cijomis (savivaldybėmis, socialinės paramos skyriais, sveikatos 
biurais) bei su gydymo įstaigų vadovais ir specialistais (Telšiai, 
Šakiai, Varėna): valdžios institucijų atstovai mielai konsultuoja, 
dalyvauja klubų renginiuose, remia jų veiklą. Klubų atstovai yra 
kviečiami, kai yra svarstomi cukriniu diabetu sergantiesiems ak
tualūs klausimai. Diabeto organizacijos sulaukia ir jų paramos: 
nemokamos savivaldybės, socialinių paslaugų centrų patalpos 
renginiams, nemokami skelbimai laikraščiuose, informacija apie 
būsimus ir praėjusius renginius, pvz., Tauragės diabeto klubas 
palaiko puikius ryšius su laikraščiu „Tauragės kurjeris“, Tauragės 
radiju; Varėnos klubas su laikraščiu „Merkio kraštas“, su rajo
no savivaldybe, miesto seniūnija, Socialinės paramos skyriumi, 
sveikatos priežiūros organizacijomis, Socialinių paslaugų centru, 
profesine mokykla; Telšių diabeto klubas – su visais trimis Telšių 
rajono laikraščiais. Telšiškiai džiaugiasi glaudžiu bendradarbia
vimu su rajono Aklųjų ir silpnaregių klubu, Raudonojo Kryžiaus 
bei Samariečių bendrija, neįgaliųjų ir pensininkų klubais, Socia
linių paslaugų centru, savivaldybe. 

Visų klubų nariai noriai lankosi renginiuose, išskyrus tuos, 
kurie sunkiai serga. Juos kiti nariai aplanko namuose. Vis dar di
delė problema rajonuose – specialistų trūkumas. Dauguma jų 
atvyksta iš didesnių gydymo centrų. Visuose rajonuose, išskyrus 
Varėną, yra mokymo ir kojų priežiūros kabinetai. Vilniaus, Tau
ragės, Šakių, taip pat kiti du Marijampolės apskrities klubai (Vil
kaviškio ir Marijampolės) turi patalpas savo veiklai įgyvendinti. 
Telšių ir Varėnos klubai glaudžiasi Socialinių paslaugų centruose. 
Visi trys Marijampolės apskrities klubai įgyvendina socialinės rea
bilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus. Šakių savivaldybėje 
yra įsteigta Nevyriausybinių organizacijų koordinacinė taryba, 
visų organizacijų vadovai yra kviečiami dalyvauti, kai svarstomi 
jiems aktualūs klausimai. Pvz., Telšių diabeto klubo pirmininkė 
jau aštuonerius metus yra Telšių rajono savivaldybės Bendruo

Neįgaliųjų teisių gynimas
Šakių, Tauragės, Telšių, Varėnos ir Vilniaus diabeto klubų va

dovai B. Jančaitienė, V. Šimkus, D. Daugnorienė, D. Gavėnas ir 
D. Bartusevičienė padėjo išsiaiškinti, su kokiais sunkumais gy
dymo įstaigose susiduria diabeto ligoniai. Ypač aktuali proble
ma  – priemokos už insuliną. Ligoniai skundėsi, kad neužtenka 
išrašomų diagnostinių priemonių kiekio, ypač sergantiems II tipo 
cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamuosius vaistus. Vis dar 
didelė problema – ilgos eilės gydymo įstaigose ir ilgas laukimo 
laikas pas specialistus, ypač ilgai tenka laukti dėl ortopedinės 
avalynės, visai nėra galimybių patekti į reabilitacijos įstaigas. 

Diabeto ligoniai domisi informacija apie vaistus ir savikontro
lės priemones, apie ligą ir kaip išvengti jos komplikacijų. Jiems 
padeda diabeto organizacijos – aiškina, remdamosi įsakymais, 
kiek kompensuojamųjų priemonių priklauso sergančiajam. 

Išsiaiškinta, kad klubuose daugiausiai lankosi senyvo am
žiaus žmonės, kurių svarbiausias tikslas – bendrauti. Sunku į 
veiklą įtraukti jaunimą, nes daugelis jų nenori, kad visuomenė 
žinotų apie jų ligą. 

Kai kurių rajonų ligoniai turi mažiau skundų, palyginti su 
praėjusiais metais, pvz., telšiškiai nesiskundžia dėl gaunamų 
kompensuojamųjų priemonių kiekio, džiaugiasi maloniu ben
dradarbiavimu su medikais. 

Išsiaiškinta, kokia bendra situacija mokymo įstaigose: moky
tojai žino apie sergančius vaikus; mokyklose yra įrengti medici
nos kabinetai, kur mokiniai, sergantys cukriniu diabetu, gali su
sileisti insuliną, pasimatuoti cukraus kiekį kraujyje. Tačiau vaikų 
darželiuose ir mokyklose dirbantiems medikams nėra suteikta 
teisė net sušvirkšti vaikui insulino ar patikrinti kraujo gliukozės 
kiekio, todėl tėvams tenka patiems ateiti ir pasirūpinti mažes
niaisiais, mažiau savarankiškais vaikais. Pedagogams į moky
mų programą, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą, cukri
nis diabetas net nėra įtrauktas, todėl mokytojai negalėtų padėti, 
jei vaiką ištiktų hipoglikemija. Smagu, kad mokyklose nebėra 
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menės sveikatos tarybos narė. 2015 m. gruodžio 3 d. Telšių ra
jono meras P. Kuizinas pirmininkę apdovanojo padėkos raštu ir 
dovana už nuoširdų darbą su sergančiais žmonėmis.

Seminaras LDA kolektyvinių narių vadovams
Seminaras „Komandinis darbas visuomeninėse organizaci

jose“ vyko 2015 m. rugpjūčio 28 d. Vilniuje. Klubams, bendri
joms, draugijoms vadovauja asmenys savanoriškais pagrindais, 
dauguma jų arba patys serga cukriniu diabetu, arba yra sergan
čių vaikų tėveliai, slaugytojai. Asmuo, kuris vadovauja diabeto 
organizacijai, privalo turėti žinių ne tik apie ligą, bet ir apie or
ganizacinius bei finansinius klausimus, įgūdžių efektyviai bend
rauti ir valdyti įvairias situacijas. LDA sėkmė priklauso nuo to, 
kaip sėkmingai darbą vykdo atskiri kolektyviniai nariai. Į diabeto 
organizacijas dažniausiai kreipiasi ką tik susirgę žmonės. Svar
bu mokėti jiems padėti, patarti, nukreipti į atitinkamas instituci
jas. Taigi reikšmingos ne tik žinios apie ligą, bet ir psichologinė 
parama bei pagalba. 

Praktinio seminaro metu dalyviai buvo mokomi, kaip mažinti 
sergančiųjų cukriniu diabetu socialinę atskirtį, kaip įtraukti juos 
į gyvenimą bendruomenėje, kodėl svarbu padėti vieni kitiems, 
patarti, paguosti. LDA vadovė V. Augustinienė supažindino se
minaro dalyvius su organizacijos veiklos kryptimis sveikatos sis
temoje. Lietuvos ligoninių asociacijos prezidentas D. Vaiginas 
informavo apie sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę Lie
tuvos ligoninėse. Daug diskutuota, kas laukia pacientų dėl Svei
katos apsaugos ministerijos skubos tvarka planuojamos sveikatos 
sistemos pertvarkos. 

Ž. Pleinienė aiškino, kodėl svarbu laiku atlikti kraujo tyrimus, 
atkreipė dėmesį į glikuoto hemoglobino tyrimo svarbą ligos kon
trolei bei pristatė naujas šio tyrimo diagnostines priemones. 

Informacija apie jaunimo indėlį gerinant diabeto situaciją da
lijosi jaunimo atstovė J. NeverdauskaitėGintauskienė. 

Gydytoja endokrinologė O. Jurkauskienė savo pranešimą 
skyrė aterosklerozei ir diabetui. Ji priminė, kad šios ligos veikia 
viena kitą, todėl svarbu apie tai žinoti kiekvienam diabetu ser
gančiajam. 

Slaugytoja diabetologė A. Danylienė dalijosi patirtimi, kaip 
geriau organizuoti darbą savo rajono diabeto klubuose ligonių 
mokymo klausimais. 

V. Augustinienė pateikė naujausią Tarptautinės diabeto fe
deracijos (TDF) informaciją apie diabeto organizacijų vaidmenį 
visuomenės švietimo politikoje bei Pasaulinės diabeto ir Jungti
nių Tautų dienos renginių tikslą. 

Seminaro dalyviai pasidalijo darbo patirtimi rajonų diabeto 
klubuose, su kokiais sunkumais jie susiduria, papasakojo, kaip se
kasi dirbti kartu su slaugytojais diabetologais, gydytojais, jų šeimų 
nariais ir kitų organizacijų nariais bei valdžios institucijomis.

Konferencija, skirta lapkričio 14-ajai –  
Pasaulinei diabeto ir Jungtinių Tautų dienai

Lapkričio 14 d. Vilniuje vyko respublikinė konferencija „Svei
ka gyvensena ir diabetas“. Šia tema vyko daug renginių: konfe
rencijų, seminarų, susitikimų su visuomene, radijo, TV laidų ir 
pan., visoje Lietuvoje. Buvo atliekami profilaktiniai kraujo gliu
kozės tyrimai. Renginius organizavo 54 LDA kolektyviniai na
riai – rajonų diabeto bendrijos, draugijos, klubai. Platinta LDA 
parengta informacija: įvairūs bukletai, ligos kontrolės dienynai, 
„Diabeto“ laikraštis ir kt. 

LDA ir rajonų diabeto klubų vadovai, medikai skleidė infor
maciją apie cukrinio diabeto simptomus, galimas jo komplika
cijas, būdus, kaip jų išvengti, mokymo svarbą respublikiniuose ir 
rajonų laikraščiuose ir kt. spaudoje, radijo ir televizijos laidose. 
Renginiai ir nemokami kraujo gliukozės matavimai vyko visoje 
Lietuvoje: savivaldybėse, mokyklose, visuomenės sveikatos biu
ruose, prekybos centruose. Iš viso 2015 m. profilaktiškai krau
jo gliukozė patikrinta daugiau nei 12 tūkst. Lietuvos gyventojų. 
Iš jų 8,8 proc. gliukozės rodiklis nustatytas didesnis nei norma. 
89 proc. tų žmonių yra vyresni negu 45 m., 75 proc. turi antsvorį 
ar yra nutukę, o 19 proc. giminėje turi diabeto ligonių. Žmonėms, 
kurių kraujyje rasta per daug gliukozės, rekomenduota kreiptis į 
savo šeimos gydytojus ir detaliai išsitirti sveikatą.

Pasaulinės diabeto dienos (PDD) konferencijoje dalyvavo 
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė, 
Ministro Pirmininko patarėjas sveikatos klausimais A. Vinkus, 
Sveikatos apsaugos ministerijos ministro patarėja D. Guobužie
nė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Endokri
nologijos centro vadovė, Endokrinologijos skyriaus stacionaro 
vedėja gydytoja endokrinologė Ž. Visockienė, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Endokrinologijos instituto, Lietuvos endokri
nologų draugijos pirmininkas prof. habil. dr. A. Norkus. 

Apie cukrinio diabeto epidemiją ir PDD svarbą visuome
nės švietimui kalbėjo LDA prezidentė V. Augustinienė. Paskai
tą apie cukrinį diabetą ir inkstus skaitė VUL Santariškių klinikų 
gydytoja nefrologė S. Anisko. Apie cukrinį diabetą ir akių ligų 
prevenciją žiniomis dalijosi akių ligų gydytoja L. Socevičienė. 
Diabetinės retinopatijos bendrybes bei gydymo naujoves patei
kė LSMU ligoninės Kauno klinikų doc. J. Balčiūnienė, paskaitą 
skaitė rezidentė A. Grizickaitė. Su farmacine rūpyba Lietuvoje 
bei paslaugas, skirtas diabetu sergantiems žmonėms, supažin
dino „Nemuno“ vaistinės farmacinės rūpybos projektų vadovas 
A. Nastarauskas. Informacija apie cukrinio diabeto gydymo in
sulinu naujienas dalijosi VUL Santariškių klinikų gydytoja en
dokrinologė G. Naskauskienė. „NugaBest“ įrenginius kovai su 
diabetu pristatė T. Kovaliova ir V. Grigalienė.

Tarptautinis bendradarbiavimas 
LDA atstovai dalyvavo 7 tarptautiniuose renginiuose. Stok

holme, Švedijoje, rugsėjo 10–12 d. LDA tarybos ir valdybos 
narė mokymo klausimams, Plungės diabeto klubo pirmininkė, 
slaugytoja diabetologė A. Danylienė dalyvavo Europos diabeto 
slaugytojų fondo 20ojoje konferencijoje. Rugsėjo 13 d. ji kartu 
su LDA prezidente V. Augustiniene dalyvavo TDF simpoziume, 
rugsėjo 14–18 d. – Europos diabeto studijų asociacijos  51ojoje 
metinėje konferencijoje. Eksponuotas stendinis pranešimas apie 
LDA veiklą.

Vankuveryje, Kanadoje, lapkričio 24–gruodžio 4 d. LDA val
dybos narė jaunimo klausimams, Plungės ir Klaipėdos diabeto 
klubų narė J. NeverdauskaitėGintauskienė dalyvavo Jaunųjų 
lyderių mokymo kursuose ir Pasaulio diabeto kongrese. LDA 
vadovė V. Augustinienė ir tarybos bei valdybos narys, Elektrė
nų diabeto klubo pirmininkas A. Sodonis lapkričio 29 d. daly
vavo TDF Europos regiono kasmetinėje Generalinėje Asamblė
joje, lapkričio 30 d. – 23ojoje TDF Generalinėje Asamblėjoje, 
o gruodžio 1–4 d. – Pasaulio diabeto kongrese. Tarptautinės 
dia beto federacijos Europos regiono Generalinėje Asamblėjo
je LDA vadovė išrinkta šios organizacijos valdybos nare 2 metų 
kadencijai. Pasaulio diabeto kongrese eksponuotas LDA sten
dinis pranešimas. 
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Brangūs skai ty to jai!

Vida Augustinienė

Materialių siekių ir poreikių žmogus turi daug, daug dau
giau, negu įstengtų juos įgyvendinti ir jais pasinaudoti. Tai nėra 
blogai, tik jų magiška galia panaši į pinigų: kuo daugiau turi, tuo 
daugiau jų reikia, o kai išlaidavimo poreikiai baigiasi, atslenka 
beprasmybės debesys, dingsta džiaugsmas ir gyvenimo skonis. 
Pasirodo, gyvenai ne taip, kaip buvo prigimties lemta. Tada no
risi turėti kitokių siekių ir poreikių, bet jau metų būna nugyventa 
daug ir sveikata nebe ta. Tačiau gyvename sąlygoto proto lauke, 
kurio kontūrai keičiasi, mainosi. Kas sugeba įveikti ir pasiprie
šinti šiam sąlygoto proto laukui, atneša permainų, keičia ir ple
čia visuomenės veikimo lauką. Tai išskirtiniai žmonės, geban
tys šalinti įvairiausias egoizmu paremtas iliuzijas, kiekvienam 
padedantys įveikti abejones dėl savęs ir savo vietos pasaulyje.
Tai sakydama, turiu omenyje darbščiausius ir rūpestingiausius 
mūsų asociacijos žmones, kurie supranta savo ir kitų žmonių 
gyvenimo vertę. Juk skirtingais kriterijais grindžiamose vertybių 
sistemose nepaliaujamoje vertybių kaitoje jaučiame tam tikrą 
vertybių branduolio pastovumą, kuris konsoliduoja visas kitas 
vertybes, suteikia joms prasmę. Tai ir yra mūsų žmonės, nuolat 
siekiantys žinių ir pagrindinio tikslo – gyventi su sunkia liga, ne
atsisakant savo vilčių ir lūkesčių, būti reikalingiems visuomenei, 
būti jos branduoliu.

Lapkritį minėjome Pasaulinę diabeto dieną. Į konferenciją Lie
tuvos diabeto asociacijos būstinėje suvažiavo daugybė žmonių iš 
visos Lietuvos. Pliaupė lietus, buvo didelė dargana, tačiau jauni ir 
pagyvenusieji skubėjo įgyti naujų žinių, pasitikrinti cukraus kie
kį kraujyje. Tapo įprasta, kad žinios, sergantiesiems diabetu, yra 
tarsi magiška šviesa, troškimas nuolat ją regėti. Tai mūsų gyveni

Socialinės reabilitacijos paslaugų  
neįgaliesiems bendruomenėje projektų 
vertinimo ir atrankos stebėsena

Marijampolės, Pagėgių, Plungės r., Rietavo, Skuodo r., Ša
kių r., Šilutės r., Telšių r. savivaldybėse vykdyta socialinės reabi
litacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų verti
nimo ir atrankos stebėsena. 

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas
Cukriniu diabetu sergančiųjų mokymas LDA 
Kasdien į LDA kreipiasi diabetu sergantys žmonės, jų šeimos 

nariai, įvairių valdžios institucijų, organizacijų, spaudos atsto
vai, medikai ir kt. Į diabeto mokyklą atvyksta pavienių žmonių 
ir grupių iš rajonų diabeto klubų, informacija teikiama ir telefo
nu. Praėjusiais metais visus konsultavo ir mokymus vedė Euro
pos slaugytojų diabetologų federacijos, LDA, Slaugytojų diabe
tologų draugijos narė slaugytoja diabetologė ir kojų priežiūros 
specialistė A. Jakočiūnienė ir gydytoja endokrinologė O. Jur
kauskienė. Darbo dienomis informaciją sergantiesiems diabetu 
bei jų šeimos nariams ir kitiems besikreipiantiesiems teikė LDA 
prezidentė V. Augustinienė. 

mo būdas, mūsų niekada nemažėjantis siekis. Jis toks pastovus ir 
reikalingas, kaip duona kasdieninė. Per dvidešimt šešerius metus 
mes įpratome taip gyventi. Tai mūsų gyvenimo norma.

Šiemet vėl mokysimės, sieksime žinių seminaruose, konfe
rencijose ir vasaros stovyklose. Kartosime tai, ką žinome, ir su
žinosime tai, ko nežinojome. Čia ir yra mūsų nemažėjanti stip
rybė ir gyvenimo viltis. 

Su geriausiais linkėjimais

Mokymai
2015aisiais LDA surengė 5 savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymo mokymus „Gera cukrinio diabeto kontrolė – kompli
kacijų prevencija“. Jie vyko gegužės 14 d. Druskininkuose, ge
gužės 27 d. Kelmėje, birželio 4 d. Varėnoje, birželio 13 d. Ma
rijampolėje ir birželio 18 d. Rokiškyje. Kadangi projektu buvo 
siekiama prisidėti prie neįgaliųjų savarankiškumo didinimo ir 
sudaryti galimybes neįgaliesiems, gyvenantiems visoje Lietu
voje, dalyvauti LDA mokymuose, todėl jie surengti skirtinguose 
rajonuose. Į renginius buvo kviečiami ne tik LDA nariai, bet ir 
kiti bendruomenėje gyvenantys diabeto ligoniai, jų šeimos na
riai, besidomintys šia liga. 

Mokymus padėjo organizuoti šie diabeto klubai: Druskininkų 
miesto diabeto klubas „Atgaja“ (pirmininkė J. Šimonienė), Kel
mės diabeto klubas „Diabetas ABC“ (pirmininkė L. Rarovskaja), 
Varėnos rajono diabeto klubas „Riba“ (pirmininkas D. Gavė
nas), Marijampolės miesto ir rajono diabetikų klubas „Diabeti
kas ABC“ (pirmininkė G. Naidzinavičienė) ir Rokiškio diabetikų 
klubas „Rokiškis“ (pirmininkė M. Mieliauskienė). 

Į mokymus atvyko diabetu sergančių žmonių iš 25 Lietuvos 
rajonų savivaldybių: Alytaus, Anykščių, Druskininkų, Elektrėnų, 
Joniškio, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos, Kelmės, Marijampo
lės, Mažeikių, Pakruojo, Panevėžio, Plungės, Prienų, Radviliš
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kio, Raseinių, Rokiškio, Šakių, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Varėnos, 
Vilkaviškio, Vilniaus. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
mokymus aplankė daug svečių: Druskininkų miesto, Varėnos ir 
Rokiškio rajonų savivaldybių ir gydymo įstaigų atstovai; LR Sei
mo narė A. Monkauskaitė, Kelmės rajono savivaldybės administ
racijos direktoriaus pavaduotoja D. Genutienė, Socialinės para
mos skyriaus vedėja R. Každailienė, Kelmės ligoninės direktorė 
B. Petrošiūtė, gydytojas A. Jokšas; Marijampolės savivaldybės 
tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas 
A. Kirkliauskas, Socialinių reikalų departamento direktorė D. Pan
kauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė A. Pa
rulienė, Sveikatos biuro direktorė L. Laukaitienė ir daugelis kitų 
valdžios institucijų, ligoninių, poliklinikų bei gydymo įstaigų, ži
niasklaidos, įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovų ir kitų, 
norinčių kuo daugiau sužinoti apie cukrinį diabetą. 

Pranešimus cukrinio diabeto ir jo komplikacijų profilaktikos, 
diagnostikos, gydymo, kontrolės ir mokymo klausimais skaitė ir 
praktiniais patarimais dalijosi LDA prezidentė V. Augustinienė, 
gydytojos endokrinologės O. Jurkauskienė, J. Kulbokienė, akių 
ligų gydytoja L. Socevičienė, gydytoja neurologė B. Petrošiūtė, 
šeimos gydytojas A. Jokšas, gydytojos D. MeškelevičiūtėBabens
kienė, J. Misevičienė, Lietuvos medicinos bibliotekos Mokymo 
išteklių skyriaus vedėja J. Stukienė, Rokiškio visuomenės svei
katos biuro vadovė L. Narbutienė, Marijampolės sveikatos biuro 
direktorė L. Laukaitienė, slaugytoja diabetologė B. Marčiukaitie
nė, LSMU Farmacijos fakulteto prof. N. Savickienė, provizorius 
D. Milkevičius ir kt. Teritorinių ligonių kasų (TLK) atstovai: Kau
no TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja 
R. ValinskaitėBarščevičienė, Šiaulių TLK vyriausioji specialistė 
gydytoja V. Krasauskaitė, Panevėžio TLK Kontrolės skyriaus ve
dėjas E. Voras, Vilniaus TLK atstovės R. Januškienė, A. Dumšie
nė ir E. Matikiūnaitė, suteikė vertingos informacijos ir išsamiai 
atsakė į visus rūpimus klausimus.

Iš viso per 2015 m. vykusius mokymus atlikta 250 glikuoto 
hemoglobino (HbA1c) tyrimų. Tik 27 proc. šio tyrimo rezultatai 
buvo labai geri (iki 6 proc.), patenkinamas tyrimo rezultatas (nuo 
6 iki 7 proc.) nustatytas beveik trečdaliui tirtųjų – 29,25 proc., 
blogi glikuoto hemoglobino rezultatai (nuo 7 iki 8 proc.) buvo 
21,75 proc. sergančiųjų, o labai blogi (daugiau negu 8 proc.) – 
22 proc. žmonių. Jei cukrinio diabeto gydymas yra veiksmingas, 
glikuotas hemoglobinas turėtų būti ne didesnis negu 6,5 proc. 
Tačiau realybė rodo, kad daugiau negu 70 proc. ligonių prastai 
kontroliuoja savo ligą arba jos visai nevaldo. Visi, kurių gliuko
zės ir glikuoto hemoglobino rodikliai yra blogi, turi susirūpinti ir 
kreiptis į medikus, kad būtų atidžiai peržiūrėtas ir pakoreguotas 
ne tik mitybos planas, bet ir gydymas. 

Asmenys, sergantys II tipo cukriniu diabetu, dalyvavo sergan
čių pacientų ligos ir gydymo įvertinimo tyrime. Jų tyrimo pagal 
anketinę apklausą rezultatai dabar analizuojami VUL Santariškių 
klinikų Endokrinologijos centro specialistų. Tikimės, kad 2016 m. 
gegužės mėnesio „Diabeto“ laikraštyje galėsime paskelbti šio ty
rimo rezultatus. Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip ligoniai ver
tina savo būklę, gydymo pagalbos kokybę ir informacijos apie 
cukrinį diabetą prieinamumą. Panašios apklausos buvo atlieka
mos Suomijoje, Estijoje ir Švedijoje.

Stovyklos
LDA surengė tris septynių dienų trukmės cukriniu diabetu 

sergančiųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklas. 
Visos stovyklos vyko Druskininkuose, VšĮ Valstybės ir savival
dybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“. Joms vadovavo 

LDA tarybos narė, Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ 
pirmininkė J. Šimonienė. Jai talkino gydytojas V. Danyla, slau
gytojos diabetologės A. Danylienė ir J. Uleckienė bei padėjėja 
G. Valiukaitė. Liepos mėnesį vykusioje stovykloje mokėsi I tipo 
diabetu sergantieji, kitos dvi stovyklos buvo skirtos II tipo diabe
tu sergantiems žmonėms. Stovyklose žinių sėmėsi 48 II ir I tipo 
cukriniu diabetu sergantys suaugusieji ir jaunuoliai. Jos vyko bir
želio  10–16 d., liepos 25–31 d. ir rugpjūčio 10–16 d. Į stovyklas 
atvyko ligonių iš 21 miesto ir rajono: Alytaus, Druskininkų, Elekt
rėnų, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Kretingos, Kuršė
nų, Mažeikių, Panevėžio, Plungės, Radviliškio, Rokiškio, Šakių, 
Šiaulių, Šilutės, Tauragės, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus. 

Mokymai vyko pagal LDA parengtą mokymo programą. 
Buvo mokoma pagrindinių ligos valdymo principų: taisyklingai 
maitintis, apskaičiuoti suvalgyto maisto angliavandenių, balty
mų ir riebalų kiekį gramais, angliavandenius skaičiuoti vienetais, 
pasirinkti tinkamą insulino dozę pagal nustatytą gliukozės kiekį 
kraujyje ir planuojamą suvalgyti angliavandenių kiekį, mokėti 
susišvirkšti insuliną ir žinoti tam tinkamiausias kūno vietas, su
prasti hipoglikemijos ir hiperglikemijos bei ketoacidozės priežas
tis, tinkamai elgtis, atsiradus pirmiesiems gliukozės mažėjimo ar 
gausėjimo kraujyje simptomams. Vyko kultūrinė ir poilsio prog
ramos, įvairūs susitikimai su medikais, ligos kontrolės priemonių 
specialistais. Stovyklų dalyviai laisvalaikį leido sportuodami, kur
dami, vykdami į ekskursijas ir tiesiog kalbėdamiesi. 

Diabeto ligoniai kraujo gliukozę tyrė kasdien (ne mažiau kaip 
4 kartus per dieną) ir duomenis registravo dienynuose. I tipo diabe
tu sergančiųjų dienynų analizė parodė, kad prieš pusryčius jų gliu
kozės kiekio vidurkis svyravo nuo 5,2 iki 13,9 mmol/l (vidurkis – 
8,2 mmol/l), prieš pietus – nuo 5,4 iki 10,7 mmol/l (7,7 mmol/l), 
prieš vakarienę – nuo 4,5 iki 11,2 mmol/l (7,1 mmol/l), o vėlai 
vakare – nuo 4,9 iki 9,3 mmol/l (7 mmol/l). Visų dalyvių dienos 
gliukozės kiekio vidurkis buvo 7,5 mmol/l. 

Išanalizavus pirmos stovyklos II tipo diabetu sergančių suau
gusiųjų dalyvių dienynus, paaiškėjo, kad prieš pusryčius jų gliu
kozės kiekio vidurkis svyravo nuo 5,07 iki 7,8 mmol/l (vidurkis – 
6,6 mmol/l), prieš pietus – nuo 4,3 iki 7,8 mmol/l (6,2 mmol/l), 
prieš vakarienę – nuo 4,9 iki 7,2 mmol/l (5,8 mmol/l), vėlai va
kare – nuo 4,4 iki 8,1 mmol/l (6,2 mmol/l). Visų šios stovyklos 
II tipo diabetu sergančių suaugusių dalyvių gliukozės dienos 
vidurkis – 6,2 mmol/l. 

Antros stovyklos II tipo diabetu sergančiųjų dienynų rezultatai 
buvo tokie: prieš pusryčius gliukozės kiekio vidurkis siekė nuo 
4,5 iki 11,6 mmol/l (vidurkis – 7,2 mmol/l), prieš pietus – nuo 
4,4 iki 10,3 mmol/l (6,1 mmol/l), prieš vakarienę – nuo 4,6 iki 
9,8 mmol/l (6,3 mmol/l), o vėlai vakare – nuo 4,6 iki 10 mmol/l 
(7,1 mmol/l). Šios stovyklos visų II tipo diabetu sergančių daly
vių dienos vidurkis – 6,7 mmol/l.

Viena iš LDA užduočių yra išsiaiškinti situaciją, kaip cukrinis 
diabetas yra kontroliuojamas, todėl kiek vie nam sto vyk los da ly viui 
bu vo at lik tas gli kuo to he mog lo bi no ty ri mas, ku ris pa ro dė, ar dia
be tas per pas ku ti nius 3 mė ne sius bu vo gy dy tas veiks min gai. 

II tipo diabetu sergančiųjų glikuoto hemoglobino rodikliai 
buvo tokie: HbA1c < 6 % – 6,6 % stovyklų dalyvių; HbA1c > 
6 % < 7 % – 80 % dalyvių; HbA1c > 7 % – 13,4 % dalyvių. 
I tipo diabetu sergančiųjų glikuoto hemoglobino rodikliai buvo 
tokie: HbA1c < 6,5 % – 40 % stovyklų dalyvių; HbA1c > 7 % 
< 8 % – 13,3 % dalyvių; HbA1c > 8 % < 9 % – 30,3 % daly
vių; HbA1c 9 % – 6,7 %, HbA1c 10 % – 6,7 % dalyvių. Šie 
duomenys rodo, kad didžioji dauguma ligonių negeba tinka
mai valdyti diabeto. 
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Pagal PSO anketas buvo vertinami ir kiti sveikatos rodikliai. 
Sto vyk lau to jų ži nios bu vo ver ti na mos anke ti ne at vy ku sių jų ir 
iš vyks tan čių jų ap klau sa. At vy ki mo die ną įver ti nus I tipo dia
betu sergančiųjų ži nias, pa aiš kė jo, kad 75 % jų at sa ky mų bu
vo  tei sin gi; neteisingų – 24 %; abejojo – 1 %. Sudėtingiausia 
stovyklautojams buvo atsakyti į klausimus apie mitybą (kokios 
medžiagos yra kaloringiausios, kiek angliavandenių vienetų yra 
tam tikruose maisto produktuose, ką ir kokiais kiekiais galima 
valgyti). Jaunuoliai gerai supranta apie fizinį aktyvumą ir insuli
ną sergant cukriniu diabetu. Nors insulinas yra I tipo sergančių 
jaunuolių kasdienybė, atsakydami į klausimus apie insuliną, jie 
padarė daugiausiai klaidų. Ne visi žinojo, į kurias vietas reikia 
leistis insuliną, kaip jis veikia. 

Išvykimo dieną teisingų atsakymų padaugėjo iki 98 %. Per 
7 die nas, pra leis tas mo ky mų sto vyk lo se, žinios vi du ti niš kai pa
ge rė jo apie 23 %. Tai rodo, kad mokymo stovyklos sergantie
siems diabetu yra būtinos. 

Abiejose II tipo diabetu sergančiųjų mokymo stovyklose taip 
pat buvo pildomos ligos ir gydymo įvertinimo anketos. Šio tyri
mo rezultatai dabar analizuojami VUL Santariškių klinikų Endo
krinologijos centro specialistų. Rezultatus planuojama paskelbti 
gegužės mėnesio „Diabeto“ laikraštyje. Šio tyrimo tikslas – išsi
aiškinti, kaip ligoniai vertina savo būklę, gydymo pagalbos ko
kybę ir informacijos apie ligą prieinamumą. 

Diabeto mokymo stovyklų dalyviai mokėsi, ilsėjosi, aktyviai 
dalyvavo sporto programoje: darė rytinę mankštą, važinėjo dvi
račiais, bėgiojo, aplankė visas Druskininkų miesto įžymias vie
tas. Nuo la ti nis cuk ri niu dia be tu ser gan čių jų mo ky mas ir ge ra 
dia be to kon tro lė ga ran tuo ja ge res nius šios ligos gy dy mo re zul
ta tus. Tai pa de da su lė tin ti ar net su stab dy ti kom pli ka ci jų vysty
mąsi, ge ri na ligo nio gy ve ni mo ko ky bę, truk mę, ma ži na grės mę 
li gai pro gre suo jant tap ti ne įga liuo ju. Pasitikėjimo suteikia ne 
tik profesio nali komanda, bet ir likimo draugai. Be to, gerai or
ganizuota laisvalaikio programa leidžia ligoniams patirti daug 
džiaugsmo ir pasijusti visateisiais visuomenės nariais. Stovyklau
tojai sustip rėjo tiek fiziškai, tiek ir dvasiškai, įgijo savarankiškų 
ligos kontrolės įgūdžių.

Sporto renginių neįgaliesiems organizavimas
Varžybos „Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“ vyko rug

sėjo 19 d. Marijampolėje. Renginys prasidėjo apžvalgine ekskur
sija po Marijampolės miestą. Dalyviai liko sužavėti ekskursijos 
vadovo G. Kuncaičio žiniomis, vaizdžiai papasakota Marijam
polės miesto istorija. Po ekskursijos prasidėjo varžybos. Varžy
bose dalyvavo 10 komandų iš Druskininkų, Plungės, Mažeikių, 
Vilkaviškio, Šakių, Jonavos, Rokiškio ir Marijampolės. Varžybų 
dalyvius sveikino LR Seimo nario A. Mitrulevičiaus padėjėjas 
K. Padolskis, Marijampolės savivaldybės Socialinio departamento 
vyr. specialistė A. Parulienė, Marijampolės savivaldybės Sveikatos 
tarybos pirmininkas A. Kirkliauskas – varžybų vyriausiasis teisėjas. 
Dalyviai varžėsi keturiose rungtyse. Pagrindinė rungtis – seno
vinis bočios žaidimas. Jis įtrauktas į parolimpines žaidynes. Šios 
rungties nugalėtojais tapo Marijampolės klubo „Diabetikas ABC“ 
komanda „Sūduvis“, antroji vieta atiteko Druskininkų „Atgajai“, 
trečioji – Plungės komandai. Antroji rungtis – smiginio mėtymas. 
Jei bočia buvo komandinis žaidimas, tai smiginio mėtymo varžy
bos vyko individualiai. Moterų pogrupio nugalėtoja tapo V. Pau
lauskienė (Mažeikiai), vyrų – E. Pileckis (Marijampolė). Baudas 
geriausiai mėtė B. Jančaitienė (Šakiai) ir V. Jablonskis (Vilkaviš
kis). Visus maloniai ir linksmai nuteikė paskutinė rungtis „Links
moji estafetė“. Ją labiausiai palaikė sirgaliai. Šią rungtį laimėjo 

Rokiškio komanda, II vieta atiteko Mažeikių „Žemaičių spėkai“, 
o III – Druskininkų „Atgajai“. Linksmosios estafetės sumanytojas 
A. Kirkliauskas įteikė šios rungties nugalėtojams taures. 

Vi sų rung čių nu ga lė to jai bu vo ap do va no ti taurėmis, di plo
mais ir me da liais. Dalyviams buvo ne tiek svarbu laimėti, kiek 
susitikti su tokio paties likimo draugais ir pabendrauti. Šis ren
ginys pasiekė tikslą – propaguota neįgalių, sergančių cukriniu 
diabetu, kūno kultūra ir sportas, skatinta stiprinti savo sveikatą. 
Diabetu sergantys žmonės ne tik gali, bet ir turėtų sportuoti. Re
guliarus fizinis aktyvumas mažina gliukozės kiekį kraujyje, pa
deda insulinui geriau veikti. 

Lietuvos diabeto asociacijai šiai veiklai organizuoti 55 838 
EUR skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos. Kiti rėmėjai skyrė 23 750 EUR. 

Projektą rėmė UAB „Abbott Diabetes Care“, „Astra Zeneca“, 
„DC Solutions“, „Digimeda“, „Eli Lilly Lietuva“, „Geri laikai“, 
„ Interlux“, „Microlife“, „Novartis Pharma Services“, „Novo 
Nordisk Pharma“, „Oriola Vilnius“, „Pfizer Luxembourg SARL“, 
„Roche Lietuva“ Diagnostikos padalinys, „Vilandra“, A. Klišonis. 
Lėšų surado rajonų diabeto klubai ir bendrijos: Alytaus „Viltis“, 
Druskininkų, Kelmės, Klaipėdos „Smalsučiai“, Kur šė nų „Venta“, 
Ma žei kių „Že mai čių spė ka“, Šakių „Li ne lis“, Elek trė nų, Panevė
žio „Viltis“, Plun gės rajono dia be to klu bai. Stovyklų dalyviai ap
simokėjo patys kelionę ir iš dalies primokėjo už apgyvendinimą. 
VšĮ VSTMC „Dainava“ suteikė nuolaidas patalpų nuomai. 

Stovyklautojams įvairias nuolaidas teikė Druskininkų mies
to muziejai, KB Lietuvos kooperatyvų sąjunga suteikė nuolaidas 
patalpų nuomai, restoranas „Neringa“ – dalyvių maitinimui. Gli
kuoto hemoglobino (HbA1c) tyrimus bei kitus tyrimus nemoka
mai atliko medicininių tyrimų laboratorijos „Antėja“ specialis
tai. Diabeto klubų vadovai renginius organizavo savanoriškais 
pagrindais, surado nemokamas patalpas, taip pat papildomų 
lėšų dalyviams maitinti renginių organizavimo vietose. Projektą 
tiesiogiai rėmė Europos diabeto studijų asociacija ir Tarptautinė 
diabeto federacija.

Nuoširdžiai dėkojame visiems geradariams.

Apie 2015 m. periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos 
ir platinimo finansavimo projekto įgyvendinimą

2015aisiais išleisti ir išplatinti keturi laikraščio „Diabetas“ 
numeriai: Nr. 1.85, Nr. 2.86, Nr. 3.87, Nr. 4.88 (tiražas 9,5 tūkst. 
egz.). Dalis leidinio tiražo atiduota prenumeratoriams, likusi da
lis – nemokamai išdalyta per LDA renginius, LDA kolektyvinius 
narius, diabeto organizacijas, ligonines, poliklinikas, vaistines, 
parodas, susitikimus, mokymo konferencijas, mokymo stovyklas 
ir kt. Dalis leidinių išsiųsta paštu valdžios institucijoms, rėmėjams, 
straipsnių autoriams ir rajonų diabeto organizacijoms. 

LDA leidžiamo laikraščio „Diabetas“ informacija dalijamės 
su įvairių rajonų žiniasklaidos atstovais. Leidinys taip pat skel
biamas interneto svetainėje www.dia.lt. 

Leidybai 3 883 EUR skyrė Neįgaliųjų reikalų departamen
tas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kiti rėmė
jai skyrė 8 817 EUR. Leidybos projektą taip pat parėmė UAB 
„ Abbott  Diabetes Care“, „Abovita“, „AstraZeneca Lietuva“, 
„Berlin  Chemie Menarini Baltic“ „Eli Lilly Lietuva“, „Interlux“, 
„ Johnson &  Johnson“, „Microlife“, „Novartis Pharma Services 
INC.“ atstovybė Lietuvoje, „Novo Nordisk Pharma“, „Sanofi
Aventis Lietuva“.

Pagal LDA informaciją straipsnį parengė  
Dalia Augustinaitė
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Europos sveikatos forumas (ESF) Gasteine (Austrija) yra svar
biausias kasmetinis  Europos Sąjungos sveikatos politikos ren

ginys. Jame kiekvienais metais susitinka daugiau nei 500 politikų, 
sveikatos sprendimų priėmėjų, įvairių interesų grupių vyriausybių, 
administracijos, verslo ir pramonės ekspertų, visuomenės, moks
lo asmenų, tarp jų ir  Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos 
Komisijos, Europos Parlamento, Pasaulio banko atstovų, kurie 
aptaria sveikatos prioritetus, iššūkius, tikslus ir uždavinius.

2015 m. rugsėjo 30–spalio 2 d. Gasteine vyko 18oji Europos 
sveikatos forumo konferencija „Saugi sveikata Europoje. Prioritetų 
balansas, atsakomybės pasidalijimas“ (angl. Securing Health in 
Europe. Balancing Priorities, Sharing Responsibilities). Forume 
pagrindinis dėmesys buvo skirtas Europos sveikatos priežiūros 
sistemos apsaugai ir Europos piliečių sveikatai.

Konferencijoje Lietuvai atstovavo LR Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių ka
sos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto 
Santariškių klinikų ir kiti atstovai, Lietuvos pacientų organizacijų 
atstovų tarybos pirmininkė V. Augustinienė.

Tris dienas plenarinėse sesijose ir darbo grupėse daug dis
kutuota apie tai, kaip spręsti problemas, turint mažus išteklius, 
daugėjant vyresnio amžiaus žmonių, didėjant pacientų lūkes
čiams ir plėtojantis technologijoms. Kalbėtojai dalijosi patirtimi 
apie veiksmingas investicijas į sveikatą ir gyventojų sveikatos 
statusą bei sveikatos sistemų stiprinimą. Daug kalbėta apie tai, 
kaip reformuoti nacionalines sveikatos sistemas Europos Sąjun
goje, daugiau dėmesio ir išteklių skiriant ligų ir jų komplikacijų 
prevencijai bei sveikai gyvensenai propaguoti. Dalytasi gerąja 
ES šalių narių patirtimi. Gvildenta ir daug kitų temų, pvz., pa
cien tų įgalinimas praktikoje, sveikatos informacija, naujų vaistų 
prieinamumas Europoje, duomenų apie sveikatą galia, psichinė 
sveikata, kaip išvengti grėsmės sveikatai ir kt. 

Daugybinės ligos yra visos Europos medikų ir sveikatos siste
mų iššūkis. Lėtinėmis ligomis, tokiomis kaip diabetas bei širdies 
ir kraujagyslių ligos, Europoje serga 8 iš 10 asmenų, kurių am
žius per 65 m. Visoje Europos Sąjungoje apytiksliai 70–80 proc. 
sveikatos priežiūrai skirtų biudžeto lėšų tenka lėtinėms ligoms 
gydyti. 65 proc. žmonių, vyresnių nei 65 metai, serga daugybi
nėmis lėtinėmis ligomis, o 85 metų amžiaus grupėje šis skaičius 
šokteli net iki 85 proc.

Malonu pažymėti, kad Vilniaus universiteto ligoninės Santa
riškių klinikų Kardiologijos ir angiologijos centro gydytojas kar
diologas R. Navickas 18ajame ESF Gasteine pristatė daugybi
nių ligų keliamas grėsmes bei iššūkius, su kuriais susiduria ne tik 
pacientai, juos gydantys medikai, bet ir visa sveikatos sistema. 
Medikai daug diskutuoja, ieško tinkamiausių būdų, kaip gydy

ti pacientus, sergančius daugybinėmis ligomis, kaip efektyviai 
panaudoti sveikatos priežiūrai skiriamas lėšas. Lietuvoje daugy
binėmis lėtinėmis ligomis sergantys pacientai 2,1 karto dažniau 
kreipiasi į pirminės priežiūros spe cia listą, o vizitai į namus yra 
9,8 karto dažnesni, palyginti su vieną lėtinę ligą turinčiaisiais. 
Daugybinės lėtinės ligos yra nepaprastai rimtas iššūkis pa cien tui, 
jį prižiūrinčiam medikui, sveikatos sistemai ir net valstybei, mat 
tokių pa cien tų gydymas dažnai yra ilgas, sudėtingas ir brangus. 
Be to, vis dar trūksta mokslinių tyrimų šiuo klausimu.

Pasak R. Navicko, daugybinėmis ligomis sergantys pa cien tai yra 
sudėtingi, nes nėra vienos aiškios diagnozės ir vieno skirtingoms 
ligoms tinkamo gydymo būdo. Deja, tokių pacientų gyvenimo 
kokybė ženkliai prastesnė, nes jie netenka dalies fizinių funkcijų, 
vartoja didelį kiekį įvairių, šalutinį poveikį galinčių sukelti medi
kamentų, prastėja jų psichikos sveikata, gali pasireikšti depresija. 
Tokiems pacientams yra 61 proc. didesnė rizika būti per 30 dienų 
pakartotinai hospitalizuotam dėl to paties susirgimo.

Lėtinių ligų gydymui, gydymo metodikų valdymui dėmesio 
trūksta visoje Europoje. 2014 m. pradėtas vykdyti Europos Komi
sijos inicijuotas jungtinės veiklos projektas „Lėtinių ligų prevenci
ja ir sveiko senėjimo visą gyvenimą skatinimas“ ( JACHRODIS), 
kuriame dalyvauja ir VUL Santariškių klinikų specialistai. Pagrin
dinis projekto tikslas – skatinti ir prisidėti prie gerosios lėtinių ligų 
valdymo patirties perdavimo bei keitimosi ja tarp Europos šalių ir 
regionų. Šiose, su lėtinėmis ligomis susijusiose veiklose, didžiau
sias dėmesys skiriamas visuomenės sveikatos skatinimui, pirminei 
lėtinių ligų prevencijai, sergamumui daugybinėmis ligomis bei 
II tipo diabetu. Projekte dalyvauja 66 partneriai iš 26 šalių.

Daugiau informacijos apie Europos sveikatos forumą Gasteine 
ir pranešimus galima rasti internete adresu www.ehfg.org.

TarpTauTiniai rEnginiai

Europos saugi sveikata. 
Prioritetų balansas 

LDa atstovai Vankuveryje
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2015 m. Tarptautinė diabeto federacija (TDF) Pasaulio dia
beto kongresą organizavo Vankuveryje, Kanadoje. Diabeto 

priežiūros ekspertai – gydytojai, mokslininkai, slaugytojos, pe
dagogai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, taip pat įvairių 
šalių vyriausybių pareigūnai, politikai ir kiti atstovai susirinko iš 
viso pasaulio keistis diabeto mokslinių tyrimų ir gerosios prak
tikos pavyzdžiais. Kongrese dalyvavo 230ties Tarptautinės dia
beto federacijos narių asociacijų atstovai. Pažangiausio mokslo 
programą sudarė 220 valandų sesijų, kurios buvo padalytos į 6 
srautus. Iš viso pranešimus skaitė 350 pranešėjų, pateikta dau
giau nei 1 000 stendinių pranešimų. 

Pasaulio diabeto kongresas yra puiki vieta mokymosi patir
čiai skleisti. Iki 80 dalyvių pristatė savo naujausius tyrimus, pro
duktus, aptarė medicinos pažangą. Šis renginys yra ideali vieta 
susitikti su visais diabeto medicinos, slaugos, valdymo ir gynimo 
srityje dirbančiais žmonėmis. Prieš ir po kongreso vyko daugybė 
kitų renginių, simpoziumų ir susitikimų.

Lietuvos diabeto asociacijai atstovavo trys dalyviai. Lapkri
čio 24–gruodžio 4 d. LDA valdybos narė jaunimo klausimams, 
Plungės ir Klaipėdos cukrinio diabeto klubų narė J. Neverdaus
kaitėGintauskienė dalyvavo Jaunųjų lyderių mokymo kursuo
se ir Pasaulio diabeto kongrese. LDA vadovė V. Augustinienė ir 
tarybos bei valdybos narys, Elektrėnų diabeto klubo pirmininkas 
A. Sodonis lapkričio 29 d. dalyvavo TDF Europos regiono kas
metinėje Generalinėje Asamblėjoje, lapkričio 30 d. – 23 ojoje 
TDF Generalinėje Asamblėjoje ir gruodžio 1–4 d. Pasaulio dia
beto kongrese. 

TDF Europos regiono Generalinėje Asamblėjoje LDA vadovė 
išrinkta šios organizacijos valdybos nare 2 metų kadencijai. Pasau
lio diabeto kongrese eksponuotas LDA  stendinis pranešimas. 

Kongrese pristatytas naujas TDF atlasas, 7 leidimas. Diabe
tas yra viena iš didžiausių XXI a. negandų. Atlaso duomenimis, 
2015 m. pasaulyje diabetu sirgo 415 mln. 20–79 m. amžiaus 
gyventojų, Europoje – 59,8 mln., Lietuvoje – 116,9 tūkst. šio am
žiaus grupės gyventojų. Vienas iš 11 suaugusiųjų pasaulyje serga 
diabetu. Pasaulyje dar yra 318 mln. suaugusių žmonių, turinčių 
gliukozės tolerancijos sutrikimą. Tai sąlygoja, kad šie žmonės turi 
didelę riziką ateityje susirgti diabetu. Vienam iš dviejų suaugu
siųjų, sergančių diabetu, kol kas liga nėra diagnozuota. Didelė 
tikimybė, kad jiems vystosi komplikacijos. Prognozuojama, kad 
2040 m. sirgs 1 iš 10 arba 642 mln. suaugusiųjų. Diabetas bei 
jo komplikacijos daugumoje šalių yra viena iš pagrindinių mir
ties priežasčių. Palyginti su kitomis ligomis, TDF duomenimis, 
vien dėl diabeto 2015 m. mirė 5 mln. pasaulio gyventojų. PSO 
duomenimis, nuo ŽIV/AIDS ir tuberkuliozės 2013 m. mirė po 
1,5 mln. žmonių, o nuo maliarijos – 0,6 mln. 

II tipo diabetas yra labiausiai paplitusi forma. Aukšto išsivys
tymo lygio šalyse ši diabeto forma sudaro 91 proc. visų diabe
tu sergančių suaugusiųjų. Be to, skaičiuojama, kad vienas iš 15 
suaugusių žmonių turi sutrikusią gliukozės toleranciją. Vienas 
iš septynių gimdymų yra pažeisti gestacinio (nėštumo) diabeto. 
Abu šie atvejai yra susieti su padidėjusia rizika vėlesniame gy
venimo laikotarpyje išsivystyti II tipo diabetui. 

I tipo diabetas yra mažiau paplitęs, bet sergančiųjų skaičius 
kasmet didėja apie 3 proc., ypač kalbant apie vaikus. Apie 86 
tūkst. vaikų kasmet suserga I tipo diabetu. Europoje yra didžiau
sias vaikų, sergančių I tipo diabetu, paplitimas. Tose šalyse, kur 
nėra prieinamas gydymas insulinu, vaikų gyvenimo trukmė yra 
labai trumpa. TDF programa „Gyvenimas vaikui“ (angl. Life for 
a Child) aprūpina insulinu 17 tūkst. vaikų iš 46 šalių. 2015 m. 
pirmą kartą vaikų, sergančių I tipo diabetu, skaičius viršijo pusę 
milijono – 542 tūkst. vaikų pasaulyje.

Cukrinis diabetas yra didžiulė finansinė problema ne tik ser
gantiesiems, jų šeimoms dėl insulino ir kitų pagrindinių vaistų 
didelės kainos, diabetas taip pat daro esminę ekonominę įtaką 
šalims ir nacionalinėms sveikatos sistemoms. Taip yra dėl di
desnio sveikatos paslaugų vartojimo, darbingumo mažėjimo, 
ilgalaikės pagalbos poreikio, atsiradus sunkioms komplikaci
joms – inkstų nepakankamumui, aklumui ar širdies problemoms. 
Dauguma šalių išleidžia nuo 5 iki 20 proc. bendro sveikatos 
biudžeto vien diabetui gydyti. Tokia didelė ligos kaina yra reikš
mingas iššūkis sveikatos sistemoms ir nuoseklaus ekonominio 
vystymosi kliūtis. 

TDF misija yra skatinti diabeto priežiūrą, prevenciją ir gydymą 
visame pasaulyje. Federacija yra lyderė, daranti didžiausią įtaką 
politikai, visuomenės informavimui ir raginanti gerinti sveikatą. 
Pastebimai 2015 m. Jungtinių Tautų šalys priėmė darnaus vys
tymosi tikslus (angl. adopted Sustainable Development Goals), į 
kuriuos įeina ir uždaviniai, susiję su neinfekcinėmis ligomis. 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslas yra iki 2030 m. 
vienu trečdaliu sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo neinfek
cinių ligų. Yra būtinas mokymas, kad gerėtų diagnozavimas ir 
visų tipų diabeto ligos valdymas bei gyvensenos keitimas, kad 
lėtėtų II tipo diabeto atvejų didėjimas. Ankstyva ligos diagnozė 
gali padėti išvengti ar atitolinti sunkias komplikacijas žmonėms, 
sergantiems II tipo diabetu. Yra pasiektas progresas, taikant pa
tik ri nimo (angl. screening) programas ir nustatant diabeto rizikos 
priežastis. Tai buvo jau atlikta 32 pasaulio šalyse.

Daugiau informacijos apie visa tai galima rasti adresu   
www.idf.org.

Straipsnį pagal LDA pateiktą  
informaciją parengė 
Dalia Augustinaitė

Pasaulio diabeto kongresas:  
220 valandų mokymo sesijų
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Jaunųjų diabeto lyderių mokymai Vankuveryje
2015 m. lapkričio 24–29 d. vyko jaunųjų diabeto lyderių mokymai Vankuveryje (Kanada). Šie mokymai 
 organizuojami jau trečią kartą. Lyderiai susirenka kas dvejus metus. Pirmą kartą mokymai vyko Dubajuje 
(Jungtiniai Arabų Emyratai), antrą kartą – Melburne (Aust ralija). 2017 metais mokymai vyks Abu Dabyje 
(Jungtiniai  Arabų Emyratai). Kiekvienais metais vis daugiau diabeto lyderių susivienija dėl bend ros vizi-
jos – gerinti diabetu sergančių jaunų žmonių gyvenimą. Jie siekia diabetu sergančiųjų mokymo, geresnės 
 priežiūros, geresnės gyvenimo kokybės, taip pat  mažinti  diskriminaciją, susijusią su diabetu. 

Šiais metais mokymuose dalyvavo 116 jaunuolių iš 87 pa
saulio šalių. Į Vankuverį atvyko ir vyresniųjų diabeto lyderių, 

mokytojų, gydytojų, kurie suteikė daug žinių, dalijosi savo patir
timi. Mokymų grafikas buvo įtemptas. Neįkainojama galimybė 
buvo mokytis vienas iš kito.

Dalis jaunuolių mokymuose dalyvavo pirmą kartą, kita dalis 
grįžo pasidalyti savo patirtimi. Taigi viename kambaryje gyveno 
po pirmus ir antrus metus dalyvaujantį jaunąjį lyderį.

Bendraujant su lyderiais iš viso pasaulio, galima pamatyti, 
kiek daug yra tokių šalių, kuriose insulinas kainuoja brangiai, kai 
kuriose jų jis sunkiai prieinamas, o kai kurių diabeto priežiūros 
rinkinių tiesiog neįmanoma nusipirkti. 

Debbie Jones – programos įkūrėja ir pirmininkė – atvėrė ga
limybę jaunimui būti pastebėtam ir rūpintis kitais sergančiais li
kimo draugais. Kad ir koks didelis pasaulis bebūtų, tačiau visus 
vienija cukrinis diabetas, juk kiekvienam kasdien reikės rūpintis 
savimi, norint gyventi ilgą ir pilnavertį gyvenimą. 

Jaunieji diabeto lyderiai po mokymų turėjo galimybę daly
vauti Pasaulinio diabeto kongrese, kuris šiais metais vyko lap
kričio 30–gruodžio 4 dienomis. Kongresas prasidėjo iškilminga 
jaunųjų diabeto lyderių eisena. Jaunuoliai pasipuošė savo šalių 

tautiniais rūbais, nešė savo šalies vėliavas. Visa tai atrodė įspū
dingai. Keturias dienas vykusiame kongrese dalyvavo ir pasi
sakė žymiausi pasaulio diabeto mokslininkai, daktarai, slaugy
tojai, mitybos specialistai, farmacijos atstovai, buvo pristatytos 
naujausios diabeto valdymo technologijos ir kt. Savo patirtimi 
pasidalijo ir jaunieji diabeto lyderiai, kurie jau sėkmingai vykdo 
diabeto projektus savo šalyse. Šie mokymai, galimybė dalyvau
ti Pasaulio diabeto kongrese ir nauji draugai iš viso pasaulio, jų 
patirtis įkvėpė ir toliau aktyviai veikti. Tai įmanoma, vienijant dia
betu sergantį jaunimą ir kviečiant prisijungti prie diabeto klubų 
ir Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) veiklos.

Taigi labai norėtųsi už šią išskirtinę galimybę padėkoti LDA 
prezidentei V. Augustinienei ir Plungės diabeto klubo pirminin
kei A. Danylienei, kurios yra mano mokytojos. Už finansinę pa
ramą nuoširdus ačiū UAB „Novo Nordisk Pharma“, Plungės ra
jono savivaldybės merui A. Klišoniui ir Klaipėdos miesto vaikų, 
sergančių cukriniu diabetu, klubui „Smalsučiai“.

Jurgita Neverdauskaitė-Gintauskienė
Lietuvos diabeto asociacijos tarybos narė  

darbui su jaunimu

Jaunieji diabeto lyderiai
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PDD nuo 1991 m. minima kasmet lapkričio 14ąją per ka
nadiečio Frederiko Bantingo, kuris kartu su Džonu Makleodu 
atrado būdą insulinui gaminti, gimtadienį. 1922 m. pirmą kartą 
suleidęs insuliną F. Bantingas išgelbėjo cukriniu diabetu sirgusį 
14metį. 1932 m. už tai jam buvo suteikta Nobelio premija.

Daug renginių, kaip ir kasmet, vyko visoje Lietuvoje. Patei
kiame trumpą jų apžvalgą. 

Elektrėnuose
Lapkričio 21 d. Elektrėnų diabeto klubo nariai (vadovas A. So

donis) paminėjo PDD. Ta proga renginyje „Sveika gyvensena ir 
diabetas“ paskaitą skaitė lektorė A. Jodkonė, savo būties patirtimi 
pasidalijo žinoma krašto sveikuolė B. Vasiliauskienė.

Prieš prasidedant renginiui nemažam būriui atvykusiųjų ne
mokamai buvo atliktas lipidogramos (bendro, mažo bei dide
lio tankio cholesterolio ir trigliceridų – laisvųjų kraujo riebalų) 
tyrimas. 

Visiems susirinkus į Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliote
kos konferencijų salę diabeto klubo pirmininkas A. Sodonis pra
dėjo PDD minėjimą. Jis priminė, kad insulinas – tai baltyminės 
kilmės hormonas, kurį išskiria specialiosios (beta) kasos ląstelės. 
Šis baltymas veikia kaip tarpininkas, kuris perduoda informaciją 
iš kasos į įvairiausias organizmo daleles. Taip gliukozė patenka 
į jas, ir organizmas gauna energijos, o baltymai vartojami kaip 
statybinė medžiaga. Liga aprašyta dar I a. po Kr. Sergančiųjų dia
betu šlapime aptinkamas didesnis cukraus kiekis, juos kamuoja 
alkis, plonosiose žarnose krakmolas paverčiamas gliukoze, kuri 
patenka į kepenis ir kaupiasi glikogeno pavidalu. Kol nebuvo iš
rastas insulinas, tokie ligoniai neturėjo vilties pasveikti.

A. Sodonis informavo, kad savivaldybėje diabetu serga dau
giau nei tūkstantis žmonių. „Liga neišgydoma, bet galima gyventi 
ilgai“, – apibendrino jis.

Supažindindama su Lietuvoje populiarėjančiais Rytų medi
cinos principais, taikomais gydant cukrinį diabetą, A. Jodkonė 
akcentavo žmogaus harmonijos su gamta, organizmo energeti
nės pusiausvyros atkūrimo svarbą, papasakojo apie čakras (bio
energetinius centrus, parapsichologinius objektus), meditaciją, 
pabrėžė humoro, pozityvių pojūčių reikšmę asmens gyvenime, 
atkreipė dėmesį, jog daug žmonių miršta nuo neišmintingo vais
tų vartojimo šalutinio poveikio, teigė, kad imunitetą stiprina svo
gūnai, česnakai, žvynabudės ir kt. 

PDD proga visiems gero palinkėjusi elektrėniškė B. Vasi
liauskienė pasidalijo mintimis, kaip pasirinkus sveiką gyvenimo 
būdą galima atsikratyti daugelio gresiančių ar prasidėjusių ligų. 
Ji ypač teigiamai vertina judėjimą, gryną orą, šalto bei šilto van

Pasaulinė diabeto diena – 
visuotinis švietimas

Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena (PDD). Šią dieną visame pasaulyje apie 
cukrinį diabetą kalbama garsiau ir plačiau, vyksta įvairūs renginiai, seminarai, 
skirti ne tik visuomenei, bet ir medikams, rengiamos įvairios akcijos, žmonės 
 kviečiami nemokamai atlikti gliukozės kiekio kraujyje tyrimus. 

dens procedūras, maitinimosi reguliavimą, sugebėjimą nuslo
pinti neigiamas emocijas.

Baigiantis oficialiai daliai A. Sodonis padėkojo renginio rė
mėjams: Elektrėnų savivaldybei, Lietuvos diabeto asociacijai 
(LDA), Elektrėnų socialinių paslaugų centrui, UAB „Gudobelė“ 
(Kaišiadorys) ir 2 proc. gyventojų pajamų mokesčių skyrusiems 
asmenims (20 žmonių), lektorei A. Jodkonei ir kt. Diplomais 
apdovanojo diabeto klubo nares R. Čepienę, R. Vaitkūnienę ir 
R. Sabockienę, kurios spalį Druskininkuose vykusiame respubli
kiniame protų mūšyje „Pažink ir leisk pažinti“ užėmė II vietą, 
pagerbė aktyviausias savo padėjėjas M. Lavrukaitienę, O. Suba
čienę, R. Ščiukieną, palinkėjo kuo greičiau pasveikti L. Klinke
vičienei bei R. Tamošiūnienei.

Vėliau renginio dalyviai pabendravo prie kavos puodelio.

Parengta pagal laikraščio
„Elektrėnų žinios“ inf.

Šilutėje
PDD proga į Šilutės seniūnijos salę susirinkę klubo „Diabe

tas ABC“ nariai paminėjo veiklos 25 metų sukaktį. Nuo 1991 m. 

šiam veikliam klubui vadovauja A. Vytienė. Iš pradžių į klubą su
sibūrė 34 nariai, šiuo metu jų yra 120. „Diabetas ABC“ priklau
so LDA. Klubo nariai mokomi ligos savikontrolės ir taisyklingos 
mitybos, aprūpinami gliukomačiais cukrui matuoti bei naujausia 
literatūra apie diabetą, kurią suteikia LDA. 

Šventės proga Šilutės klubą „Diabetas ABC“ pasiekė LDA 
prezidentės V. Augustinienės padėka A. Vytienei už nuoširdų 

Seimo narys A. Skardžius sveikina Šilutės klubą 25 m. proga
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ilgametį darbą. Sulaukta gausaus būrio svečių, ištikimų draugų, 
pagalbininkų, rėmėjų. „Jūs esate viena šeima – šeima, sujungta 
ligos, susiglaudę kartu tampate ramsčiu vienas kitam. Šeimoje 
būna visko – ir ugnies, ir dūmų, bet kur ugnis ir dūmai, ten kve
pia namais, ten šilta“, – kalbėjo svečiai. 

Klubo pirmininkei širdį paglostė, kad į jubiliejaus minėjimą 
susirinko beveik 70 žmonių – klubo narių, bičiulių, rėmėjų, gy
dytojų. Dauguma jų pabrėžė, kad į šį klubą jie ateina kaip į šei
mą, kur pavaišinami ne tik arbatos puodeliu ar sumuštiniu, bet 
ir supratingumu, šiluma, padrąsinančiu žodžiu. 

„25eri metai – graži sukaktis. Labai svarbu, kad turite, kur su
sirinkti, galite pasidalyti patirtimi, vienas kitam patarti, kaip kovoti 
su ta neganda“, – sakė LR Seimo narys A. Skardžius. Jis prisiminė 
vieną komandiruotę į Centrinę Afriką – į Burkina Faso valstybę, 
kur žmonės gyvena molinėse trobelėse, o vidutinė jų gyvenimo 
trukmė – vos 25 metai. Tačiau tie žmonės, anot A. Skardžiaus, 
šypsosi, yra laimingi. „Turbūt svarbiausias dalykas yra priimti gy
venimą tokį, koks jis yra, šypsotis jam, ir gyvenimas atsakys tuo 
pačiu. O susibūrę į klubą, į bendruomenę, į valstybę, veikdami 
kartu mes visas negandas įveiksime“, – linkėjo Seimo narys. 

„Labai smagu, kad randate jėgų ir noro bendrauti, dalytis 
džiaugsmais, vargais, patirtimis, kad praskaidrinate vieni ki
tiems nuotaiką, kad švenčiat. Nuoširdžiai sveikinu PDD ir klubo  
25mečio proga“, – K. Komskio palinkėjimo žodžius perskaitė 
jo padėjėjas R. Stonkus. 

Anot šilutiškės K. Šveikauskienės, žmogui reikia žmogaus, 
ypač tada, kai likimas prispaudžia ligos našta, kurią vienam būtų 
sunku pakelti, bet kai šalia likimo draugai, geranoriški gydytojai, 
slaugytojos, kai pataria, pamoko, paaiškina, rodos, liga beslegia 
mažiau. Tuo pasidžiaugė ir daugelį metų diabetu sergančius šilu
tiškius globojusi bei mokiusi E. Balčytienė, apie tai kalbėjo buvusi 
ilgametė Raudonojo Kryžiaus Šilutės skyriaus vadovė J. Kubaitie
nė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė V. Vaivadaitė, sveikino 
kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Užaugusiu klubu ir svarbia jo veikla džiaugėsi klubo inicia
torė ir pirmoji diabeto mokytoja, medikė E. Balčytienė. 

Į šventę susirinkusieji, kaip įprasta šiame klube, galėjo pasi
tikrinti cukraus kiekį kraujyje. 

Po sveikinimų laukė „Karčemos“ ansamblio koncertas ir vai
šių stalas. Kelios dešimtys klubo narių ir svečiai būryje džiaugėsi 
kelias valandas.

Parengta pagal laikraščių „Pamarys“,
„Šilutės naujienos“ ir „Šilo karčema“ inf.

Prienuose ir Birštone
Prienų ir Birštono krašte PDD minėjimas prasidėjo kiek anks

čiau – lapkričio 10ąją. Visą savaitę Prienų ir Kauno rajonų vi
suomenės sveikatos biurų atstovai tyrė gliukozės kiekį kraujyje. 
Klubo pirmininkė B. Bartkevičiūtė PDD minėjo kartu su Biršto
no gimnazistais. 

Lapkričio 14ąją visus į didžiulį renginį pakvietė klubas 
„Versmė“. Po diabeto klubo pirmininkės B. Bartkevičiūtės pasi
sakymo  sveikinimo žodis buvo suteiktas Birštono savivaldybės 
merei N. Dirginčienei, kuri pasidžiaugė, kad Birštono kurorte 
yra puikios sąlygos ir galimybės rūpintis sveikata. Seimo nario 
A. Palionio manymu, šią savaitę visa spauda mirga šokiruojan
čiais straipsniais apie diabeto paplitimą tiek visame pasaulyje, 
tiek mūsų šalyje. Baisiausia, kad nemažai daliai žmonių ši liga 

nėra diagnozuota, vadinasi, ji nekontroliuojama. A. Palionis 
susirinkusiuosius informavo, kad Seime užregistravo pasiūlymą 
pirkti inovatyvius vaistus lėtinėms ligoms gydyti.

L. Jakinevičienė perdavė LR Seimo nario V. Kamblevičiaus 
geros sveikatos linkėjimus klubo nariams ir pažadėjo, kad Prie
nų savivaldybė taip pat ieškos galimybių ir rems iniciatyvas pri
sidėti prie diabeto klubo veiklos. Įteikdama klubo pirmininkei 
B. Bartkevičiūtei simbolinę angelo statulėlę, L. Jakinevičienė 
priminė, kad mus visada globoja angelai bei visada šalia esan
tys medikai.

Visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė 
A. Gataveckienė įvertino klubo narių ir svečių kūno masės indek
są, riebalų ir skeleto raumenų procentinę dalį bei vidinių riebalų 
lygį, konsultavo sveikos gyvensenos klausimais. 

Prienų ligoninės direktorė, gydytoja endokrinologė J. Milak
nienė, jau daug metų bendraujanti ir kuruojanti diabeto klubo 
veiklą, daugelį savo pacientų puikiai pažįsta ne tik iš pavardžių. 
Ji – tarsi savas žmogus, šeimos draugas, į kurį galima visada 
kreiptis ir gauti atsakymą bei patarimą. Kartu su direktore į PDD 
minėjimą Birštone atvyko ir diabeto slaugytoja R. Petrauskienė, 
kuri irgi, kaip tas gerasis angelas, būna visada šalia, kai iškyla 
slaugos ar ligonio priežiūros klausimų.

J. Milaknienė teigė, kad diabeto gydymas tobulėja, sukuria
mi nauji, inovatyvūs vaistai, tačiau liga plinta. Gydytoja kalbėjo 
apie naujoves gydant diabetą, kam daugiausiai dėmesio skiria 
medikai ir farmacininkai. Pagrindinis vaistas diabetui gydyti yra 
insulinas. Pasak endokrinologės, mokslininkai stengiasi sukurti 
tokį insuliną, kuris pradeda veikti tuoj pat jį panaudojus, tokį, 
kuris veiktų ilgą laiką. Sunkiausia yra vaikams, sergantiems I ar 
II tipo cukriniu diabetu. Jų skaičius taip pat didėja. 

Baigdama savo pranešimą J. Milaknienė davė ir keletą pa
prastų patarimų: išgėrus tris puodelius ramunėlių arbatos – pa
gerinama gliukozės kontrolė. Virtų kiaušinių vartojimas vyrams 
sumažina cukrinio diabeto išsivystymo riziką, riešutai – anksty
vos mirties galimybę.

Klubo pirmininkė B. Bartkevičiūtė pasakojo, kad lankomasi 
įstaigose, seniūnijose, gyventojai kviečiami pasitikrinti gliukozės 
kiekį kraujyje. Siekiama, kad kuo daugiau žmonių atkreiptų dė
mesį į vis didėjančią riziką susirgti cukriniu diabetu. Klube visus 
metus vyksta sveikatos stiprinimo programa, kurios metu klubo 
nariai aktyviai dalyvauja paskaitose, užsiima fiziniu aktyvumu. 

Mėlyna šviesa užpernai buvo apšviesta „Versmės“ statula ir 
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, o pernai efektingai sužibo Birš
tono mineralinio vandens garinimo bokštas. Mėlyna šviesa visą 
savaitę kvietė ir priminė, kad reikia rūpintis savo sveikata.

Prienų ir Birštono diabeto klubo narius, pažyminčius PDD, 
sveikino daugelio visuomeninių organizacijų atstovai. „Bočių“ 
bendrijos pirmininkė J. Barutienė priminė, kad Birštonas – svei
katos miestas, kad daug nevyriausybinių organizacijų propa
guoja sveiką gyvenimo būdą, gyvena prasmingai ir stengiasi ne 
tik patys daugiau sužinoti, bet ir tas žinias perteikti kitiems. Be 
to, bendravimas, buvimas kartu suteikia pasitenkinimą, meilę 
sau ir artimam.

Seimo nario A. Palionio padėjėja V. Petkevičienė priminė, 
kad visi turėtume labiau mylėti save ir skirti daugiau dėmesio 
savo sveikatai. Kalbėjo ir Lietuvos slaugytojų diabetologių drau
gijos vadovė, Endokrinologijos klinikos slaugytoja diabetologė 
V. Bulikaitė, firmos „Roche Lietuva“ atstovė ir pirmoji diabeto 
klubo pirmininkė ir įkūrėja D. Mickiūtė.
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„Mes visi stiprūs ir drąsūs, išmokome kovoti su liga, ją kont
roliuoti. Nepraraskime tikėjimo, meilės ir vilties. Išmokime 
džiaugtis saulės spinduliu, duonos kąsniu ir esančiu šalia žmo
gumi“, – sakė D. Mickiūtė, pakviesdama visus bendrai maldai 
už išėjusius Amžinybėn.

„Linkiu Jums ir toliau negailėti savo laiko bei pastangų pade
dant žmonėms, sergantiems šia sunkia liga. Rašytojas V. Hugo yra 
pasakęs, kad vidinis žmogaus gerumas – tai saulė. Tad ir toliau 
būkite ta šiluma bei saule likimo nuskriaustiems žmonėms“, – 
kalbėjo moteris.  

Po to buvo pasveikinti jubiliatai, šiemet šventę gražius savo 
gyvenimo jubiliejus, o klubo nariai eilėmis dėkojo klubo pir
mininkei.

Svečiams B. Bartkevičiūtė įteikė po mėlynžiedę sanpauliją 
ir neįgaliųjų draugijos narių pagamintus draugystės obuoliukus. 
Ansamblis iš Prienų „Puriena“ renginio pabaigoje visiems pado
vanojo nuotaikingą koncertą.

Parengta pagal laikraščio „Naujasis Gėlupis“,
diabeto klubo „Versmė“ inf.

Alytuje
Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“ organizavo 

akciją „Vienykimės prieš diabetą“ ir dar kartą priminė apie cuk
rinio diabeto priežastis, požymius, gydymą ir komplikacijas bei 
galimybes nesusirgti šia liga. Diabetas ir dauguma jo komplikacijų 
yra našta ne tik valstybės biudžetui, bet ir visai bendruomenei. 

Akcijos organizatoriai ragino alytiškius rūpintis savo ir artimųjų 
sveikata, pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, kad laiku būtų diag
nozuotas II tipo cukrinis diabetas. Šiemet profilaktinėje gliukozės 
kiekio kraujyje patikroje panoro sudalyvauti keletas Alytaus įmonių. 
Patikra buvo suderinta su Alytaus miesto savivaldybės sveikatos 
vyriausiąja specialiste J. Katkauskaite. Klubo vadovė L. Okunevi
čienė kartu su slaugytoja L. Matoniene ir savanore R. Pakalniene 
tikrino Alytaus miesto savivaldybės, taip pat Socialinės paramos 
skyriaus, Dainavos pagrindinės mokyklos, UAB „Traidenis“ ir UAB 
„Jacobsen Home Co“ darbuotojus. Iš viso patikrinti 228 asme
nys. Diabeto klubo nariai taip pat platino LDA leidžiamą laikraštį 
„Diabetas“, informacinius lankstinukus apie diabetą, kuriais ap
rūpino UAB „Abovita“, savo klubo lankstinukus, kuriuos išleido 
Visuomenės sveikatos rėmimo 
programos lėšomis.

Gyventojus, sergančius 
cuk riniu diabetu, Alytaus mies
to ir rajono diabeto klubo „Vil
tis“ nariai kvietė jungtis prie 
jų, nes panašaus likimo drau
gų apsuptyje lengviau įveikia
mos cukrinio diabeto negan
dos, sėk mingiau savarankiškai 
valdyti ir kontroliuoti diabetą, 
spręsti įvairias kitas socialines 
problemas. Klubas vienija vai
kus, jaunuolius, suaugusiuo
sius, sergančius I tipo cuk riniu 
diabetu, jų tėvelius ir II tipo ser
gančiuosius, jų šeimos narius, 
kitus visuomenės narius. 

Šios akcijos informaciniai partneriai – regioninis radijas FM33, 
Dzūkijos televizija, Alytaus miesto savivaldybės naujienų inter
neto svetainė. Informacija apie klubo vykdomą veiklą skelbia
ma ir socialiniame tinklalapyje „Facebook“ (paieška Leonora 
Okunevičienė). Kiekvienas diabetu sergantis žmogus turi teisę į 
geriausią sveikatos priežiūrą, kurią gali teikti jo šalis. Minėdami 
PDD alytiškiai ragino vietinės valdžios atstovus, sveikatos prie
žiūros specialistus, politikus, visuomenės ir privataus sektoriaus 
atstovus padėti šiai teisei tapti realybe. 

PDD proga Alytaus miesto teatras vakare pasipuošė mėlyna 
spalva. Akcijos dalyviai su mėlynais balionais sustojo į simbolinį 
gyvų žmonių ratą. Renginyje dalyvavo apie 70 dalyvių. Mėlynas 
ratas – PDD simbolis. 

Leonora Okunevičienė
Alytaus miesto ir rajono  

diabeto klubo „Viltis“ vadovė

Mažeikiuose
Mažeikių rajono diabetikų klubas „Žemaičių spėka“ PDD 

minėjo Bendruomenės centre. Į renginį atvyko svečių iš Telšių 
diabeto klubo. 

Bendruomenės centro direktorė A. Šimkuvienė pa svei ki no 
visus susirinkusiuosius šios dienos proga, palinkėjo svei katos, pri
statė centro teikiamas paslaugas ir kvietė jomis pa sinaudoti.

Gydytoja D. Šiliuvienė skaitė paskaitą apie diabetą ir sveiką 
gyvenseną, suteikė naudingų žinių. Akcentuota, jog svarbu tu
rėti kuo daugiau žinių apie ligą, bet dar svarbiau jas taikyti kas
dieniame gyvenime. 

Susirinkusiesiems koncertą padovanojo Gintarėlio darželio 
bendruomenės kolektyvas. Skambėjo dainos, buvo skaitomos 
eilės. Po paskaitos susirinkusieji nuoširdžiai bendravo vieni su 
kitais, vaišinosi dietiniais patiekalais, dalijosi šypsenomis, gražiais 
žodžiais bei sveikinimais. Visi džiaugėsi klubo narės – rašytojos 
R. Niuniavienės – kūryba.

PDD proga Mažeikių vaikai ir jaunimas, sergantys diabetu, 
rinkosi į Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biurą pasiklausyti paskaitos tema „Esu aktyvus net sirgdamas 
diabetu“ ir padiskutuoti. Visuomenės sveikatos biuro direktorė 
R. Laucevičienė papasakojo apie visuomenės sveikatos  stiprinimo 

Pasaulinės diabeto dienos minėjimas Mažeikiuose
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 programas, taip pat apie veiklas, skirtas vaikams ir jaunimui. Su
sirinkusieji pasidalijo savo patirtimi apie sveiką gyvenseną bei 
apie tai, kaip kontroliuoja ligą. Pasakojo apie mėgstamus užsiė
mimus ir apie tai, kad viskas įmanoma, net ir sergant.

PDD minėjimas dar kartą primena, kad reikia būti dėmesin
giems savo sveikatai, nuolat rūpintis savimi, tartis su specialis
tais. Bendri siekiai, noras gyventi visavertį gyvenimą dar labiau 
suartina žmones, leidžia pasijusti, kad jie yra ne vieni su savo 
sunkumais. Juk taip svarbu būti neabejingiems sau ir šalia esan
tiems – tai gyvenimą daro šviesesnį ir kupiną pilnatvės.

Aušra Sakalauskienė
Mažeikių rajono diabetikų klubo  

„Žemaičių spėka“ pirmininkė

Pakruojyje
Lapkričio 17 d. Pakruojo rajono diabeto klubas „Vita“ sukvie

tė klubo narius, visuomenės atstovus į PDD minėjimą. Minėjimą 
pradėjo klubo pirmininkė A. Dobilienė. Ji padėkojo visiems susi
rinkusiems, palinkėjo sveikatos ir pakvietė sveikinimo žodį tarti 
V. Augustinienę – LDA prezidentę. Moteris priminė, kad lapkri
čio 14oji – Pasaulinė diabeto ir Jungtinių Tautų diena. Ji minima 
pasaulyje nuo 1991 m. (Lietuvoje nuo 1993 m.) ir ja siekiama 
atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad diabetas yra „lėtinė, sun
ki ir brangiai kainuojanti liga, sukelianti sunkias komplikacijas, 
kurios daro žalą šeimoms, valstybėms ir visam pasauliui“. Ser
gančiųjų šia liga skaičius auga – pasaulyje 2015 m. įregistruota 
415 mln. diabetu sergančių žmonių. Dėl diabeto komplikacijų 
miršta 1 žmogus kas 7 sekundes. Dėl šios klastingos ligos su
keltų komplikacijų tampama neįgaliu. Be to, daug šia liga jau 
susirgusių žmonių patys to dar nežino ar nesijaučia sergantys, 
todėl būtina visuomenę šviesti, kalbėtis apie ligos požymius, pa
vojus, riziką susirgti. Būtina skirti daugiau dėmesio prevencijai, 
kad nereikėtų kovoti vien tik su ligos pasekmėmis. Dar vienas 
skaudulys – sergančiųjų amžius vis jaunėja.

Už aktyvią Pakruojo rajono diabeto klubo „Vita“ veiklą pir
mininkei A. Dobilienei dėkojo ir stiprybės visiems susirinkusiems 
linkėjo rajono meras S. Gegieckas, mero pavaduotojas G. Grybė, 
Socialinės rūpybos skyriaus vedėja D. Rutkevičienė, Pakruojo 
seniūnas S. Margis, Seimo nario V. Gailiaus padėjėjas G. Šurna, 
farmacijos įmonių atstovai, kolegos iš Radviliškio klubo. Pasak 
mero S. Gegiecko, klubo veikla – entuziazmo ir atsidavimo pa
vyzdys ne tik visuomeninėms organizacijoms. Prisidėdamas prie 
šventinių sveikinimų mero pavaduotojas G. Grybė pasidžiaugė 
aktyvia šviečiamąja klubo veikla, savitarpio pagalba. Seniūnas 
S. Margis atkreipė dėmesį, kad mieste įrengtos treniruoklių aikš
telės prisideda prie visuomenės sveikatinimo.

Klubo nariai padėkojo savo vadovei A. Dobilienei, gimtadie
nio proga pasveikino šventėje dalyvavusią gydytoją L. Duderienę 
ir LDA prezidentę V. Augustinienę, taip pat pasveikinti visi jubi
liejinius gimtadienius švenčiantys klubo „Vita“ nariai. Šventinius 
linkėjimus palydėjo melodingos ansamblio „Sidabrinė šarma“ 
(vadovas M. Zubas) dainos.

Šventės pabaigoje, kviesdama pabūti prie puodelio arbatos, 
klubo pirmininkė A. Dobilienė linkėjo visiems būti nuoširdiems, 
paprastiems, nesusireikšminti ir neniekinti kitų. Svarbiausia su
vokti, kad ši diena yra didžiausia dovana, nes rytoj tavęs jau 
gali ir nebebūti...

Plungėje

Plungės gyventojai ir miesto svečiai taip pat buvo kviečiami 
aktyviai dalyvauti PDD renginiuose. Visą savaitę nemokamai 
buvo tikrinamas gliukozės kiekis kraujyje, skaitytos paskaitos 
„Nutukimas ir diabetas“, „Sveika gyvensena ir diabetas“. Atvirų 
durų savaitės metu gyventojai turėjo galimybę gauti nemokamos 
literatūros apie diabetą, geranoriškai nusiteikusios diabeto klubo 
narės dalijosi patirtimi sergant diabetu, buvo vaišinama arbata. 

PDD renginius, vykusius Plungėje, rėmė UAB „AstraZeneca“, 
šeimos klinika „Inesa“, LDA ir Plungės rajono savivaldybė.

Jurgita Neverdauskaitė-Gintauskienė
Plungės diabeto klubo narė

Radviliškyje
Radviliškio diabeto klubas „Likimas“ įdomiai paminėjo PDD. 

Renginį vedė V. Puodžiūnienė. Pirmininkė I. Gvazdauskienė kal
bėjo, kad daugėja sergančiųjų diabetu, todėl klubo tikslas yra 
padėti sergantiesiems ir juos mokyti. Renginio dalyvius sveikino 
Socialinės paramos skyriaus vedėjas D. Brazys ir savivaldybės 
administracijos pavaduotoja, firmos „Roche“ atstovė Aurelija. 
Koncertavo Aklųjų ir silpnaregių draugijos moterų ansamblis. 
Buvo paruošta viktorina apie diabetą, kurią linksmai pravedė 
Vitalija. Laimėtojai buvo simboliškai apdovanoti.

R. Underytė
Radviliškio diabeto klubo  

„Likimas“ narė

Klaipėdoje
Klaipėdos sergančiųjų cukriniu diabetu klubas „CD“ kartu su 

Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru ir prekybos bei pramogų 
centru „Akropolis“ PDD proga vykdė akciją savo mieste – ne
mokamai tikrino gliukozės kiekį kraujyje. Akcija susilaukė ne
mažo praeivių dėmesio. Žmonės džiaugėsi galimybe pasitik rinti 
savo sveikatą.

Jurgita Neverdauskaitė-Gintauskienė
Klaipėdos sergančiųjų cukriniu diabetu  

klubo „CD“ narė

Profilaktiniai kaujo gliukozės tyrimai Plungėje
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ŽinioS iŠ klubų

naujametinė šventė Plungėje

Šakių diabeto klubui „Linelis“ – 
jau 25-eri

Lapkričio 12 dieną Šakiuose buvo minima ne tik Pasauli-
nė diabeto diena, bet ir švenčiamas žmonių, sergančių cukri-
niu diabetu, klubo „Linelis“ veiklos 25-metis. Prieš renginį vi-
siems norintiems rajono gyventojams nemokamai buvo atlie-
kami cholesterolio, cukraus kiekio kraujyje tyrimai.

klubas savo veiklą pradėjo vienas pirmųjų Lietuvoje – 1990 m. 
sausio 17 dieną. Jį Šakiuose sumanė įsteigti gydytoja endo

krinologė B. Šileikienė. Klubo tarybai vadovavo B. Mackevičiū
tė. Bėgant metams, keitėsi „Linelio“ vadovai: nuo 1998 m. jam 
 5 erius metus vadovavo R. Gabartas, o nuo 2003 m. prie jo vai
ro stovi B. Jančaitienė.

Renginys prasidėjo šventiškai – uždegtos 25 žvakutės, prime
nančios 25erius klubo metus. Gydytoja B. Šileikienė apžvelgė jo 
įkūrimo laikotarpį, priminė, kodėl jis pavadintas „Lineliu“. 

Per klubo gyvavimo metus surengti 162 susirinkimai,112 ta
rybos posėdžių, suorganizuoti 6 apskrities seminarai. Dalyvauta 
Lietuvos diabeto asociacijos suvažiavimuose, įvairiuose semina
ruose, kituose renginiuose, šventėse. Aplankyta daug Lietuvos 
vietovių, važiuota į Lenkiją.

„Linelio“ nariai labai aktyvūs. Jie mielai dalyvauja sporto var
žybose „Diabetas – ne kliūtis sportuoti“, kur laimi prizinių vietų. 
Be to, jie įgyvendina įvairias socialines programas, finansuojamas 
Šakių rajono biudžeto lėšomis, dalyvauja Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekte ir kt.

Šventėje dalyvavo LDA prezidentė V. Augustinienė, rajono 
meras J. Bertašius, Sveikatos biuro direktorius V. Lebežinskas, 
Šakių ligoninės vyriausiasis gydytojas A. Klimaitis, Socialinių 
paslaugų centro direktorė V. Bielskienė, Šakių pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro direktorė R. Laukaitienė, Seimo na
rio M. Basčio padėjėja, rajono Socialinės paramos skyriaus ats
tovai, visų neįgaliųjų organizacijų atstovai, likimo draugai iš 
Vilkaviškio, uždarųjų akcinių bendrovių „Gulbelė“, „Abovita“, 
„Interlux“, „Roche“ atstovai, rajono tarybos nariai, spaudos at
stovai ir kt. svečiai.

Renginį gražiu koncertu užbaigė Lukšių kultūros namų kvar
tetas, vadovaujamas R. Poderio.

Loreta Dobilaitė
Šakių diabeto klubo „Linelis“ narė

gruodžio 29 d. Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubas 
rinkosi pasidžiaugti ką tik praėjusiomis šv. Kalėdomis ir pa

lydėti senuosius metus. Susirinko gausus būrys klubo narių. Taip 
pat atvyko svečių iš Latvijos. 

Šventinės nuotaikos Plungės diabeto klube

Šventinis pasibuvimas buvo išties smagus: netrūko juoko, 
dainų. Muzikinė komandų dvikova atskleidė, kokie dainingi, 
kūrybingi klubo nariai ir kiek daug dainų jie moka. Vakaro ve
dėja išjudino visus, o savo dainomis jai talkino nuolatinis klubo 

rėmėjas S. Piepalius, kuris ir 
parėmė šį vakarą. 

Visi klubo nariai nuošir
džiai dėkoja UAB „Norvetu
va“ direktoriui J. P. Rassmus
senui. Jo dėka jau ne pirmą 
kartą džiaugiamės galimybe 
linksmai ir draugiškai sutikti 
didžiąsias metų šventes.

Jurgita Neverdauskaitė-
Gintauskienė

Plungės sergančiųjų 
cukriniu diabetu 

klubo narė
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Marijampolės diabeto  
klubo traukinys juda į šviesą  
jau 25-erius metus

Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“ šiemet lapkri-
čio 13-ąją, Pasaulinės diabeto dienos išvakarėse, paminėjo 
ir savo veiklos 25-ąją sukaktį. Klubas buvo įkurtas 1990 m. 
Jo  pirmuoju pirmininku buvo Č. Paleckis. Dabar šis klubas 
vienija 150 ligonių. Savo užsiėmimuose klubas moko  pažinti 
diabetą, jį valdyti, naudotis savikontrolės priemonėmis, 
 organizuoja temines paskaitas, seminarus, akcijas, vykdo kitus 
 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenė-
je  projektus. 

Klubo narius ketvirčio amžiaus veiklos sukaktuvių proga 
sveikino Marijampolės savivaldybės vadovai, su jų veikla susi
jusių įstaigų ir organizacijų atstovai. Daug sveikatos dienų ir ilgų 
prasmingų gyvavimo dešimtmečių klubo nariams linkėjo Seimo 
narys A. Mitrulevičius, Marijampolės savivaldybės mero pava
duotoja I. Lunskienė, administracijos Socialinių reikalų depar
tamento darbuotojos.

Aktyviausi klubo nariai „Diabetiko ABC“ istoriją renginio 
svečiams pristatė pasitelkdami judančio į priekį traukinio, kurio 
garvežys traukia penkis vagonus, simbolį. „Sumanėme prista
tyti veiklą penkmečiais, tikimės, taip bus įdomiau ir nekels ne
reikalingų asociacijų“, – renginio pradžioje sakė klubo tarybos 
narė A. Jonuškienė. 

Pirmajame vagone sutilpo 1990–1995 metai, kai įsikūrė Lie
tuvos diabeto asociacija, davusi postūmį kurtis organizacijoms 
visoje šalyje. Tai buvo ieškojimų, tradicijų kūrimo metai. Trūko 
patalpų, lėšų, patirties. 

1996–2000 m. veikla suteikė pirmąsias išmoktas pamokas. 
Apie šį laikotarpį kalbėjusi klubo tarybos nario žmona Z. Pau
levičienė pabrėžė, kaip tuo metu trūko specialios literatūros, 
todėl klubo užsiėmimuose sergantieji ir jų artimieji keisdavosi 
žiniomis. Marijampolėje buvo atidarytas diabetinės pėdos kabi
netas. Klubo nariai dėkingi Pirminės sveikatos priežiūros centro 
vyr. gydytojai R. Čiuplevičienei už suteiktą patalpą kabinetui ir 
moralinį palaikymą. 

2001–2005 m. veiklos vagono turinį pristatė diabetu ser
gančiosios mama S. Matlauskienė. Ji atkreipė dėmesį į nuo tada 

G. naidzinavičienė ir Marijampolės savivaldybės mero 
pavaduotoja i. lunskienė

Minėjimo svečiai

pradėtas organizuoti vasaros stovyklas, kuriose sergantys vaikai 
buvo mokomi pažinti savo kūno reakcijas ir taip valdyti ligą. Po
nia Skaidrė prisiminė šviesaus atminimo A. Rimą, buvusį Seimo 
narį, kuris organizavo akciją „Mažųjų didelės viltys“. Už akcijos 
metu paaukotus pinigus klubo vaikai buvo visus metus aprūpinti 
savikontrolės priemonėmis. „Mums tuokart pavydėjo visų kitų 
miestų sergantieji“, – pasakojo ji. 

Lipti į ketvirtą vagoną padėjo klubo narė J. Anskaitienė. Jos 
teigimu, 2006–2010 m. laikotarpis pasižymėjo ryškia veiklos 
plėtra. Klubo nariai buvo aktyviai mokomi neleisti ligai vairuoti 
gyvenimo: išleista daug lankstinukų, vyko seminarai. Dešimčiai 
klubo vaikų savivaldybė padėjo įsigyti insulino pompų. Klubo na
riai kartu lankė koncertus, spektaklius, vyko į ekskursijas. Klubas 
įgijo daug rėmėjų. Jo veiklą rėmė buvęs Seimo narys ir ministras 
R. Turčinskas, Seimo narys A. Mitrulevičius, sėkmingai pakeitęs 
savo pirmtaką A. Rimą, meras V. Brazys, savivaldybės adminis
tracijos Socialinių reikalų departamento direktorė D. Pankauskie
nė, Socialinės paramos skyriaus vedėja V. Bružinskaitė, savival
dybės gydytoja O. Aleksienė, Marijampolės pirminės sveikatos 
priežiūros centro vyr. gydytoja R. Čiuplevičienė, Marijampolės 
ligoninės direktorė A. Kuodienė, ligoninės gydytojos endokri
nologės J. Kulbokienė ir R. Jackūnienė, slaugytoja diabetologė 
B. Marčiukaitienė ir kiti. Daug gerų žodžių J. Anskaitienė išsakė 
apie ilgametę klubo pirmininkę G. Naidzinavičienę. Ne be rei
kalo jai už rūpestį visais klubo žmonėmis 2015 m. buvo įteiktas 
švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medalis.

Paskutinį – 2011–2015 m. – veiklos vagoną susirinkusiems 
pristatė pati klubo pirmininkė G. Naidzinavičienė, prisipažinusi, 
kad visus 25erius metus buvo to traukinio garvežio vairuoto
ja. Oficialiai klubui ji vadovauja nuo 1997 m. Pastaruoju metu, 
anot pirmininkės, klubas užsiima projektine veikla ir daugiausia 
laikosi iš gaunamų lėšų. Kadangi tai socialinės reabilitacijos pas
laugų neįgaliesiems bendruomenėje programos lėšos, didžiausia 
problema, jog projektai skiriami tik neįgaliesiems, o ne visiems, 
pvz., pensinio amžiaus sulaukusiems, žmonėms. 

Klubo nariai pastaruoju metu įtraukiami ir į sportinę veiklą. 
Jau kelerius metus vyksta LDA sporto varžybos „Diabetas – ne 
kliūtis sportuoti“, kurias organizuoti padeda Marijampolės mies
to ir rajono klubas „Diabetikas ABC“ ir klubo narys, bet kartu 
treneris ir teisėjas A. Kirkliauskas. Pirmininkė ypač padėkojo 
pirmiesiems klubo rėmėjams – Anapilin iškeliavusiam A. Ri
mui, buvusiam Marijampolės rajono merui J. Vaičiuliui ir Ma
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Lie tu vos dia be to aso cia ci ja –  
Tarptautinėsdiabeto 
federacijosnarė

Burkitės į Lietuvos diabeto asociaciją  
ir veikite savo sveikatos labui  

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

kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:

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

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

Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.

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

DARBO LAIKAS

LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA
Gedimino pr. 28, 404 kabinetas, LT-01104 Vilnius

Telefonas: (8~5) 2620783. Mob. telefonas: 8 652 11555. Faksas: (8~5) 2610639
Internetas: www.dia.lt. Elektroninis paštas: info@dia.lt

Lietuvos diabeto asociacija dirba visomis darbo dienomis 9–18 val.,  
penktadieniais – iki 17 val. Pietų pertrauka 12–13 val.

Atsiskaitomoji sąskaita: Nr. LT 50 7044 0600 0103 0696
AB SEB bankas. Įmonės kodas: 291737660

DIABETO MOKYKLA
Gyd. endokrinologė Ona Jurkauskienė ligonius konsultuoja  

nemokamai antradieniais 12–14 val. 
LDA buveinėje – Gedimino pr. 28, 404 kabinetas

Tel. (8~5) 2625476.
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rijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos „Caritas“ vedėjai 
S. Požarskienei bei, žinoma, klubo tarybai, kuri kasdien padeda 
tempti traukinį į priekį. 

Klubo gimtadienio proga svečiams ir saviškiams buvo pa
rengta diabetinių valgių parodėlė. Klubo moterys nuklojo stalą 
patiekalais, pagamintais pagal LDA prezidentės V. Augustinienės 
knygą „Valgiai cukralige sergantiesiems“. Valgių parodėlę mote
rims paruošti padėjo klubo narė E. Lickienė, mokanti klubo na
rius sveikos mitybos įgūdžių.

Aurelija Baniulaitienė
Marijampolės savivaldybės  

Viešųjų ryšių tarnybos vedėja

Didžiausias turtas –  
buvimas drauge

Diabetas – sunki liga, kuria susirgus tenka mokytis gyventi 
iš naujo: pakeisti mitybos įpročius, kasdien tikrinti gliukozės 
kiekį kraujyje, susileisti insulino dozę ar išgerti reikiamas tab-
letes. Šis gyvenimo pokytis daug lengviau išgyvenamas tada, 
kai žmogus žino, kad iškilus net menkiausiai problemai, susi-
jusiai su sveikata, turės kur kreiptis pagalbos. 

Raseinių diabeto klubas „Diabetas“ jau 23 metus vienija žmo
nes, sergančius cukriniu diabetu, ir padeda jiems pažinti bei kont
roliuoti savo ligą. Praėjusiais metais mūsų klubo nariai ne kartą 
gilino savo žinias apie diabetą ir kitas sveikatos problemas. 

2015 m. sausio mėnesį vyko mokymai „Dr. Šiuslerio druskų 
stebuklinga galia“. Susipažinome su mineralinių druskų povei
kiu mūsų sveikatai, galimybe šiais preparatais gydyti daugybę 
negalavimų. 

Vasario mėnesį visi rinkomės į paskaitą „Pasakos apie onko
logiją, jos priežastis, gydymą ir profilaktiką“. Ją vedė natūralios 
medicinos sveikatos centro „Vilcacora“ gydytojas T. Viliūnas, 
kuris suteikė daug naudingos ir naujos informacijos apie vėžį, 
jo gydymą homeopatiniais vaistais.

Balandžio mėnesį kalbėjomės apie šlapimo nelaikymo prob
lemas, susipažinome su „Seni“ siūloma produkcija žmonėms, 
turintiems šlapimo nelaikymo problemų. Taip pat vyko „Max 
Medica“ arbatų, kurios padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujy
je, pristatymas. Balandžio 10 d. dalyvavome IX Lietuvos diabeto 
asociacijos organizuotame suvažiavime Vilniuje. 

Gegužės mėnesį susipažinome su kiekvienam iš mūsų pri
klausančiais nemokamais tyrimais. Šio mėnesio 27 d. važiavo
me į Kelmėje vykusius mokymus „Gera cukrinio diabeto kont
rolė – komplikacijų prevencija“, kuriuos organizavo LDA kartu 
su Kelmės diabeto klubu „Diabetas ABC“.

Spalio mėnesį keliavome po Raseinių kraštą. Aplankėme Mai
ronio tėviškės namus, pasivaikščiojome jo pramintais takeliais. 
Susipažinome su Maslauskiškių malūno istorija. Aplankėme Du
bysos regioninio parko gamtos prieglobstyje įsikūrusią daryklą 
„Slėnio sūriai“. Ten sužinojome, kaip gaminami rankų darbo sū
riai, taip pat galėjome jų paragauti ir įsigyti. Mūsų išvyka baigėsi 
jaukiuose ir svetinguose Betygalos bendruomenės namuose.

Lapkričio 14 d. dalyvavome LDA organizuotoje respubliki
nėje konferencijoje „Sveika gyvensena ir diabetas“. Šios nau
dingos konferencijos įkvėpti ir savo klube paminėjome Pasau
linę diabeto dieną kartu su gydytoja L. Socevičiene, akių klini

kos „Lirema“ vadove.  Gydytoja informatyviai papasakojo apie 
akių ligas ir ne vieną, dalyvavusį renginyje, privertė susimąstyti 
apie būtinybę nuolat tikrinti savo regėjimą. Minėjimą užbaigė
me su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Raseinių skyriaus 
ansamblio „Svaja“ vyrų dainomis ir Raseinių diabeto klubo na
rių, šventusių 2015 m. jubiliejus, sveikinimais.

Raseinių klubas „Diabetas“ jau ketvirtus metus vykdo cukraus 
kiekio kraujyje tyrimus įvairiose įstaigose bei organizacijose. Ši 
akcija vyksta Pasaulinės diabeto dienos proga. 2015 m. Raseinių 
rajone buvo atlikta 250 cukraus kiekio kraujyje tyrimų. Akcija 
pradėta Raseinių policijos komisariate. Ji pratęsta VšĮ Raseinių 
neįgaliųjų dienos užimtumo centre, Raseinių socialinės paramos 
centre. Akcijos metu 3 asmenims buvo rastas padidėjęs cukraus 
kiekis kraujyje. Jiems buvo patariama kreiptis į savo šeimos gy
dytoją. Žmonės noriai dalyvavo akcijoje ir džiaugėsi galimybe 
nemokamai išsitirti cukraus kiekį kraujyje. Ją mūsų klubas būti
nai rengs ir 2016 metais.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 2015 metais buvote su 
mūsų klubu, bendradarbiavote ir padėjote įgyti naujų žinių bei 
gebėjimų, suteikėte galimybę geriau pažinti savo ligą. 

 Inga Karpinienė
 Raseinių klubo „Diabetas“ pirmininkė

Naujųjų metų pradžia 
Klaipėdos diabeto klube

Sausio 15 dieną Klaipėdos sergančiųjų cukriniu diabetu klubo 
„CD“ nariai susirinko jaukiai šventinei vakarienei. Išties smagu 
visiems pabūti kitokioje aplinkoje, pakalbėti ne tik apie cukrinį 
diabetą, kuris yra neatsiejama gyvenimo dalis, bet ir apie gyve
nimiškus džiaugsmus bei rūpesčius, pasidalyti šventinėmis nuo
taikomis, o svarbiausia – labiau pažinti vienas kitą. 

Vakaro metu skambėjo lietuvių liaudies dainos. Klubo pir
mininkė K. Daugintienė pasveikino visus susirinkusius. Moteris 
kiekvienam padovanojo po dovaną. Esame jai labai dėkingi.

Klubo nariai džiugiai prisiminė, kad lygiai už mėnesio – klu
bo gyvavimo 26erių metų gimtadienis. 

Jurgita Neverdauskaitė-Gintauskienė
Klaipėdos sergančiųjų cukriniu diabetu  

klubo „CD“ narė

Naujametinis renginys Radviliškyje
Palydėti senus metus ir prisiminti nuveiktus darbus klubo 

nariai buvo pakviesti į naujametinį renginį. Renginyje apsilankė 
Kalėdų Senelis, o visi dalyviai pabuvojo nykštukais. Metai buvo 
prasmingi. Buvo įgyvendintas projektas „2015 metų socialinės 
reabilitacijos paslaugos bendruomenėje“. Taip pat buvo lanko
mi neįgalūs ir vyresnio amžiaus sergantieji, buvo sudalyvauta 
rajono neįgaliųjų sporto varžybose, Pakruojo PDD minėjime. 
Vasarą buvo surengta ekskursija į Naisius, taip pat sudalyvau
ta Kelmės ir Tauragės diabeto klubų organizuotame renginyje 
„Pabūkime kartu“ Tauragėje. Tikimės, kad ir 2016 metai bus tu
riningi ir prasmingi.

R. Underytė
Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ narė
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ESDK patvirtina apdraustojo teisę gauti Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas bū

tinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo Europos 
Sąjungos (ES) šalyse ir Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine bei 
Šveicarijoje metu.

„Žmonės turėtų įsidėmėti, kad nustojus mokėti PSD įmokas 
ir praradus draudimą, šia kortele naudotis negalima – net jei 
kortelėje nurodytas galiojimo terminas dar nesibaigęs. Kasmet 
pasitaiko žmonių, kurie, ar dėl nežinojimo, ar dėl kitokių prie
žasčių, pasinaudojo šia kortele ir privalėjo grąžinti už jų gydymą 
sumokėtas lėšas į PSDF biudžetą“, – teigė VLK Teisės skyriaus 
vedėja V. Griškova.

Taip atsitinka, jei netekęs draudimo žmogus pasinaudoja 
kortele ir gauna būtinąją pagalbą ES šalyje, pavyzdžiui, žmogus 
išėjo iš darbo, nustojo mokėti PSD įmokas ar už jį jos nebebu
vo mokamos, todėl neteko draudimo, bet dar turi ESDK, kurioje 
nurodytas galiojimo terminas nesibaigęs. 

Pagal asmens pateiktą ESDK užsienyje suteikiama būtinoji 
medicinos pagalba. Ją suteikusiai gydymo įstaigai sumoka tos 
šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Vėliau ji kreipia
si į Lietuvos sveikatos draudimo įstaigą, o tai yra VLK, dėl šių 
išlaidų kompensavimo. VLK pagal galiojančią tvarką sumoka 
už suteiktas paslaugas, tačiau nustačiusi, kad žmogus nebuvo 
draustas PSD, sumokėtą sumą išsiieško iš tų, kurie neteisėtai pa
sinaudojo kortele. 

Per dešimt 2015 metų mėnesių Vilniaus teritorinė ligonių kasa 
(TLK) nustatė 44 neteisėto pasinaudojimo ESDK atvejus, Kau
no TLK – 27, Klaipėdos TLK – 28, Šiaulių TLK – 16, Panevėžio 
TLK –  1. Dėl visų šių atvejų atliekamos nustatytos procedūros. 

„Nustačius, kad žmogus neteisėtai pasinaudojo ESDK, pir
miausia jam pranešama, kad jis turi pats atlyginti žalą, t. y. grą
žinti lėšas į PSDF, arba pateikti draudimą patvirtinančius doku
mentus. Žmogui naudingiau iš karto atsiliepti į šį pranešimą ir 
elgtis geranoriškai, o jei nepavyksta geruoju – kreipiamasi į teis
mą ir teismine tvarka išieškoma už būtinąją pagalbą sumokėta 
pinigų suma“, – aiškino V. Griškova. 

Pasak jos, svarbu žinoti, kad gavus pranešimą dėl žalos at
lyginimo, geriausia tai padaryti savanoriškai, atvykus į TLK. TLK 
specialistai pasiūlo pasirinkti: arba iš karto pervesti į nurodytą 
sąskaitą visą sumą, arba pasirašyti sutartį dėl žalos atlyginimo 
dalimis. Jei sudaroma sutartis, žalos atlyginimo terminas (ne il
gesnis kaip 5 metai) nustatomas šalių susitarimu, atsižvelgiant į 
jos dydį ar kitas aplinkybes. 

Žalos dydis kiekvienu atveju priklauso nuo žmogui suteiktų 
gydymo paslaugų kiekio bei apmokėtos sumos. Gydymas svetur 
kainuoja brangiau nei Lietuvoje. Taigi tiems gyventojams, kurie 
nėra drausti PSD, prireikus tenka plačiai atverti piniginę svečioje 
šalyje. Pavyzdžiui, žinomas atvejis, kai vienas žmogus, nebūda
mas draustas, pasinaudojo ESDK ir padarė didesnę nei 29,9 tūkst. 
eurų žalą PSDF biudžetui, kurią jis turėjo atlyginti.

Tad prieš išvykstant už Lietuvos ribų patariama visuomet 
įsitikinti, ar esate draustas PSD, jei ne – reikėtų pasirūpinti šiuo 
draudimu. Savo draudimą galima pasitikrinti VLK interneto sve
tainėje www.vlk.lt skyrelyje „Ar esate draustas?“.

Primename, kad ESDK galima įsigyti TLK arba jų atstovybė
se. Kortelė išduodama arba keičiama nemokamai bet kuriam 
asmeniui, kuris yra apdraustas PSD, pavyzdžiui, mokosi, dirba, 
gauna pensiją. 

Iki 2015 metų gruodžio 1 d. iš viso išduotos 138 050 korte
lės ir 32 248 jas pakeičiantys sertifikatai. 

Europos sveikatos draudimo kortele 
naudotis gali tik apdraustieji PSD 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad viešint 
svečioje šalyje ir prireikus  būtinosios medicinos pagalbos gydymo įstaigoje, Europos 
sveikatos draudimo kortele (ESDK) naudotis gali tik tie  žmonės, kurie mūsų šalyje yra 
apdrausti privalomuoju  sveikatos draudimu (PSD). 

Taip atrodo Europos sveikatos draudimo kortelė. 
Vlk nuotr. 

Kontaktai žiniasklaidai 
Irena Džiužaitė 

Valstybinės ligonių kasos  
prie Sveikatos apsaugos  ministerijos 

Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo pavaduotoja  
    Tel. (8 5) 237 07 17, el. paštas irena.dziuzaite@vlk.lt
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Lie tu vos dia be to  
aso cia ci jos kro ni ka
• 2015 m. lapkričio 11 d. Jonavos rajono sergančiųjų cukriniu 

diabetu klubo „Ramunė“ (pirmininkas J. Laiva) organizuo
tame Pasaulinės diabeto dienos (PDD) minėjime aktualiais 
cukrinio diabeto klausimais kalbėjo Lietuvos diabeto asocia
cijos (LDA) prezidentė V. Augustinienė, paskaitas skaitė gy
dy tojai.

• Lapkričio 12 d. LDA vadovė sveikino diabetu sergančiuosius, 
jų šeimų narius, medikus ir rėmėjus Šakių rajono cukriniu 
diabetu sergančiųjų klubo „Linelis“ (pirmininkė B. Jančaitie
nė) 25erių metų veiklos ir PDD minėjimo renginyje.

• Lapkričio 13 d. LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Pri
valomojo sveikatos draudimo posėdis, kuriame dalyvavo šios 
tarybos narė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos 
(LPOAT) pirmininkė V. Augustinienė. Nutarta: 

– Pritarti siūlymui padidinti kitam patikslintam cukriniam 
diabetui (TLK10AM kodas E13) gydyti ir nepatikslintam cuk
riniam diabetui (TLK10AM kodas E14) gydyti kompensuo
jamųjų vaistinių preparatų kompensavimo lygį – vietoj 80 
procentų kompensuoti 100 procentų.

– Pritarti pakeisti Kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių sąraše (C sąraše) diagnostinių juostelių gliukozei 
nustatyti paskyrimo sąlygas, nustatyti, kad šiuo metu vaikams 
ir suaugusiems, sergantiems II tipo cukriniu diabetu ir varto
jantiems insuliną, kompensuojamasis diagnostinių juostelių 
gliukozei nustatyti kiekis būtų kompensuojamas ir vaikams, 
ir suaugusiems, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK 10
AM kodas E13), nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK10AM 
kodas E14) ir hipoinsulinemija, išsivysčiusia po procedūros 
(TLK10AM kodas E89.1), gydyti.

• Lapkričio 13 d. Marijampolės miesto ir rajono klubas „Dia
betikas ABC“ (pirmininkė G. Naidzinavičienė) šventė 25 erių 
metų veiklos jubiliejų bei minėjo PDD. 

• Lapkričio 14 d. LDA surengė konferenciją „Sveika gyvense
na ir cukrinis diabetas“, skirtą Pasaulinei diabeto ir Jungtinių 
Tautų dienai paminėti, kurioje dalyvavo daugiau nei 300 
žmonių. Renginio dalyvius sveikino LR Seimo Sveikatos rei
kalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė, Ministro Pirminin
ko patarėjas sveikatos klausimais A. Vinkus, sveikatos ap
saugos ministrės patarėja D. Guobužienė, VUL Santariškių 
klinikų Endokrinologijos centro vadovė doc. Ž. Visockienė, 
Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininkas prof. habil. dr. 
A.  Norkus. 

• Lapkričio 17 d. Pakruojo rajono diabeto klubas „Vita“ (pir
mininkė A. Dobilienė) surengė PDD minėjimą. Su aktualiais 
cukrinio diabeto klausimais susirinkusiuosius supažindino 
LDA prezidentė V. Augustinienė.

• Lapkričio 19 d. LR Seimo plenariniame posėdyje pranešimą 
„Vaikų sveikata“ skaitė Nacionalinės sveikatos tarybos prie 
LR Seimo pirmininkas J. Pundzius. Posėdyje pranešimo klau
sėsi ir LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. 

• Lapkričio 20–21 d. Klaipėdoje vyko konferencija „Diabetinė 
pėda“ gydytojams endokrinologams ir slaugytojams diabe
tologams. LDA prezidentė V. Augustinienė skaitė pranešimą 
„Lietuvos diabeto asociacijos informacija“ ir dalyvavo aps
kritojo stalo diskusijoje „Diabetinė pėda“.

• Lapkričio 24–26 d. Vilniuje vyko tarptautinė Jungtinės vei
klos CHRODIS konferencija apie sveikatos propagavimą ir 
lėtinių ligų keliamas problemas Europoje (angl. Joining forces 
in health promotion to tacle the burden of chronic diseases 
in Europe). Joje dalyvavo LPOAT ir LDA vadovė V. Augusti
nienė.

• Lapkričio 26 d. LR sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševi
čiūtė į pasitarimą dėl Vyriausybės nutarimo Nr. 944 pakeiti
mo projekto pasikvietė LPOAT pirmininkę V. Augustinienę.

• Lapkričio 26 d. Valstybinės ligonių kasos inicijuoto projek
to „Žinoti sveika“ apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo 
V. Augus tinienė. 

• 2015 m. lapkričio 24–gruodžio 4 d. Vankuveryje, Kanadoje, 
LDA valdybos narė jaunimo klausimams, Plungės ir Klaipėdos 
cukrinio diabeto klubų narė J. NeverdauskaitėGintauskienė 
dalyvavo Jaunųjų lyderių mokymo kursuose ir Pasaulio dia
beto kongrese. LDA vadovė V. Augustinienė ir tarybos bei 
valdybos narys, Elektrėnų diabeto klubo pirmininkas A. Sodo
nis lapkričio 29 d. dalyvavo Tarptautinės diabeto federacijos 
(TDF) Europos regiono kasmetinėje Generalinėje Asamblėjo
je, lapkričio 30 d. – 23ojoje Tarptautinės diabeto federacijos 
Generalinėje Asamblėjoje ir gruodžio 1–4 d. Pasaulio dia
beto kongrese. TDF Europos regiono Generalinėje Asamb
lėjoje LDA vadovė išrinkta šios organizacijos valdybos nare 
2 metų kadencijai. Pasaulio diabeto kongrese eksponuotas 
LDA stendinis pranešimas. 

• Gruodžio 7 d. Vilniuje „Europos namuose“ vyko diskusija, 
skirta sveikatos priežiūros sistemai aptarti, kurioje dalyvavo 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Gruodžio 8 d. Valstybinėje ligonių kasoje vyko Privalomojo 
sveikatos draudimo tarybos (PSDT) posėdis, kuriame svars
tyti svarbūs sveikatos programų finansavimo, aktyviojo gy
dymo stacionarinių paslaugų apmokėjimo klausimai, aptarti 
reikšmingi Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių, Ligų ir kompensuojamųjų 
vaistų joms gydyti sąrašų, Kompensuojamųjų vaistinių pre
paratų kainyno pokyčiai.
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• Gruodžio 10 d. Švenčionių sveikatos biuras pakvietė 
LDA vadovę V. Augustinienę ir viceprezidentę gydytoją 
endokrinologę O. Jurkauskienę į susitikimą su Švenčio
nėlių diabeto ligoniais. 

• Gruodžio 17 d. Vilniuje vykusiame LPOAT valdybos 
posėdyje aptarti aktualūs einamieji klausimai.

• Gruodžio 22 d. Valstybinėje ligonių kasoje vykusiame 
PSDT posėdyje vienas iš svarbiausių klausimų buvo 
sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės 
didinimas. PSDT nariai aptarė svarbius Centralizuotai 
apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gy
dyti sąrašų pokyčius.

• Gruodžio 23 d. LDA pateikė 2016 m. Periodinių leidi
nių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo pro
jektą Ne įgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės ir 
darbo ministerijos.

• 2016 m. sausio 13 d. Valstybinėje ligonių kasoje vyko 
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdis, kuriame 
pritarta Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšų paskirstymui, naujos konsultacijos – sporto 
medicinos gydytojo paslaugos – bazinei kainai, taip pat 
daug dėmesio buvo skirta vaistų kompensavimo klau
simams. Posėdyje dalyvavo šios tarybos narė, LPOAT 
pirmininkė V. Augustinienė. 

• Sausio 23 d. Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu 
diabetu, klubas „Lemtis“ (pirmininkas A. Kvietkauskas) 
minėjo savo veiklos 25erių metų jubiliejų. Renginio 
dalyvius šia proga sveikino LR Seimo nariai E. Žakaris, 
R. Baškienės sveikinimą skaitė jos padėjėja J. Šakočiu
vienė, sveikatos apsaugos ministrės R. Šalaševičiūtės 
sveikinimą skaitė patarėja D. Guobužienė, LDA prezi
dentė V. Augustinienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero 
A. Visocko sveikinimą perdavė vicemeras S. Tumėnas ir 
daug kitų svečių. Šiauliečius sveikino ir kaimynai – Kur
šėnų m. ir Šiaulių r. žmonių, sergančių cukriniu diabetu, 
klubas „Venta“ (pirmininkė V. Samušienė), Mažeikių ra
jono klubas „Žemaičių spėka“ (buvusi pirmininkė F. Juo
zėnienė), Plungės miesto sergančiųjų cukriniu diabetu 
klubas (pirmininkė A. Danylienė). Skambėjo nuotaikin
gos R. Dambrausko dainos. 

• Vasario 6–7 d. Briuselyje, Belgijoje, vyko TDF Europos 
regiono valdybos posėdžiai, kuriuose dalyvavo šios val
dybos narė, LDA prezidentė V. Augustinienė. 

• Vasario 9 d. Vilniuje vyko LDA valdybos posėdis, kuria
me aptarti aktualūs einamieji klausimai.

LAIKRAštIS 
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Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2016 metų trims ketvirčiams!

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

Jums rei kia iš kirp ti čia pa teik tą pre nu me ra tos kvi tą, 
įra šy ti duo me nis, kam ir ko kiu ad re su už sa ko te laik-
rašt į, ir nu ne šus į pa što sky rių su mo kė ti. Vie no nu me-
rio kai na – 0,75 Eur su pa što pri sta ty mu. Pre nu merata 
2016 metų trims ketvirčiams – 2,25 Eur, priimama iki 
balandžio 28 d.  

lietuvos diabeto asociacija
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Koks turėtų būti tinkamas maistas?

Su maistu organizmas turi gauti gyvybinės energijos, o jos turi 
tik augalinis maistas. Jame yra daug vitaminų, vandens, minera
linių medžiagų, amino rūgščių, riebalų ir fermentų, kurie padeda 
virškinti ir šalinti iš organizmo tai, kas nereikalinga. Augaliniame 
maiste esanti gyvybinė energija valo, gydo, atkuria mūsų ląsteles, 
padeda būti jauniems ir sveikiems. Nuolat vartodami „skanų“ 
maistą mes teršiame savo organizmo ląsteles, sergame ir perduo
dame tokius įpročius savo vaikams bei vaikaičiams. Termiškai 
apdorotas maistas netenka 75 proc. savo kompleksinių jungi
nių, o organizmas, siekdamas kompensuoti maistinių medžiagų 
nuostolius, neišvengiamai reikalauja daugiau maisto. Taip įgyja
mas įprotis persivalgyti, o tai sudaro sąlygas atsirasti skrandžio, 
kepenų, širdies ir kraujagyslių, inkstų, vidaus sekrecijos liaukų 
ir kitų organų ligų priežastims bei nutukimui. 

Valgymas, virškinimas, maisto pasisavinimas ir šalinimas reika
lauja iš organizmo didelių energijos sąnaudų. Kai valgomas per
dirbtas maistas, organizmas virškinimui išeikvoja pusantro karto 
daugiau energijos nei virškindamas vaisius ar daržoves. Bet kurį 
maistą reikia labai gerai sukramtyti, seilėmis suvilgytas maistas 
lengviau ir geriau virškinamas, gerėja šalinimas. Tuo atveju, jei 
valgote daug virto, kepto ar troškinto maisto, reikėtų jį derinti su 
žaliomis daržovėmis. Žalio maisto turėtų būti 3 kartus daugiau 
nei virto, pvz., 100 g mėsos ir 300 g šviežių daržovių salotų arba 
150 g žuvies ir 450 g šviežių daržovių salotų.

Ką reikia žinoti apie daržoves?

Daržovių organizmui reikia kasdien ir visais metų laikais. Jei 
maitinantis dominuoja įvairios daržovės, žmogus mažiau serga. 
Daržovės normalizuoja vandens ir druskų apykaitą, gerina virš
kinimą, puikiai dera su varške, kiaušiniais, žuvimi, mėsa, riešu
tais ir grūdais. Ypač daug maisto medžiagų yra daržovių sultyse, 
kurios pasisavinamos po 10–15 min. jas išgėrus. 

Suaugusio žmogaus daržovių dienos norma, neskaitant bul
vių, turėtų būti 300–400 g. Šis daržovių kiekis turėtų būti varto
jamas neišskiriant žiemos ir pavasario. Daržovių trūkumas pa
vasarį yra viena iš sumažėjusio atsparumo infekcinėms ligoms ir 
peršalimo priežasčių. Reikia prisiminti, kad per pietus, pusryčius 
ir vakarienę būtinai turi būti valgoma daržovių. Norint išsaugo

ti maistinę daržovių vertę, reikia jas virti nedideliame vandens 
kiekyje, dėti į verdantį vandenį ir virti su odele. 

Ką reikia žinoti apie vaisius?

Tai vienintelė maisto rūšis, prie kurios žmonija prisitaikiusi 
biologiškai. Juos reikia valgyti prieš pagrindinį valgį, kai dar tuš
čias skrandis (30 min. prieš valgį). Jei vaisius valgysite po valgio, 
vaisiai susilietę su kitu maistu skrandyje ims rūgti ir gesti. Dauge
lis žmonių nevartoja rūgštesnių sulčių arba vaisių. Jie sako, kad 
yra ir taip padidėjęs skrandžio rūgštingumas. Reikia žinoti, kad 
visi augaliniai produktai turi daug šarminių bazių, ir jie rūgštūs 
tik savo savybėmis, o patekę į organizmą tampa šarminiais, jei 
valgoma tinkamai. 

Kaip ir visą kitą maistą vaisius reikia gerai sukramtyti, kad 
jie susimaišytų su seilėmis ir taip pagerėtų jų įsisavinimas. Tą 
patį reikia padaryti ir su sultimis, reikia jas gurkšnoti, sumaišy
ti su seilėmis. 

Maisto produktų derinimas

Kiekvienam organizmo veiksmui atlikti reikalinga energija, 
kuri yra papildoma su tinkamu maistu. Virškinimas atima iš orga
nizmo daugiau energijos nei visos jo funkcijos ir bet koks fizinis 
aktyvumas, todėl kartais po valgio norisi miego. Kad virškinant 
būtų suvartojama mažiau energijos, reikia vartoti lengvai pasi
savinamą maistą bei jį suderinti. 

Lengvai pasisavinami yra vaisiai, per 30–40 min., jei varto
jami vieni, kai skrandis yra tuščias. Daržovės pasisavinamos per 
2 valandas, jei buvo valgomos vienos ar tinkamai suderintos. 
Reikia žinoti, kad žmogaus organizmas vienu metu gali virškinti 
tik vienos rūšies virtą ar kitaip apdirbtą maistą. Nereikia maišy
ti krakmolingo maisto su baltyminiu maistu. Kiekvienai maisto 
rūšiai organizmas gamina tam tikras virškinimo sultis ir tam tik
ros sudėties seiles. 

Pavyzdžiui, suvalgytas mėsos patiekalas reikalauja rūgščių 
virškinimo sulčių ir, jei dar būna valgomos bulvės, o joms virš
kinti reikia šarminių skrandžio sulčių, tuomet skrandžio sultys 
neutralizuoja vienos kitas, organizmas vėl eikvoja energiją, kad 
pagamintų naujas skrandžio sultis. Tam reikia laiko, ilgiau išbu
vęs skrandyje maistas pradeda gesti, maistingos medžiagos žūsta, 

Visavertė mityba
Gyvame organizme, kaip ir bet kurioje energinėje sistemoje, vyksta  
nuolatiniai  mainai, maistas kaip energijos šaltinis patenka, o tai, kas  
nereikalinga,  organizmas pašalina. Kad žmogus būtų sveikas, tarp įeinančios ir išeinan-
čios energijos turi būti pusiausvyra,  kitaip nesuvirškinti maisto produktai per ilgai išbuvę 
 nepašalinti nuodys organizmą,  formuos šlakus ir vėliau tai gali tapti ligos priežastimi. 

DiAbETo PAMokoS
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o rūgdamas ir pūdamas maistas išskiria nuodingas medžiagas, 
kurios su skysčiais patenka į kraują, taip susidaro dujos, atsiran
da nemalonus pilvo pūtimo jausmas. 

Jei nusprendėte suvalgyti bulvių, ryžių ar sūrio, valgykite vie
nu metu vieną iš šių produktų, derindami su tris kartus daugiau 
šviežių daržovių salotų. Duoną galima valgyti su sviestu ir dar
žovėmis, košę taip pat valgykite su daržovėmis. Nereikia užmirš
ti, kad pusvalandis prieš valgį reikėtų išgerti bent po pusę stikli
nės šilto vandens, paruošti skrandį virškinti. Pieną geriau vartoti 
suraugintą. Dirbantiems protinį darbą rekomenduojama vartoti 
kuo mažiau krakmolingų produktų. 

Jeigu taip maitinsimės, ne tik gausime daugiausiai naudos iš 
suvalgytų produktų, bet ir išvengsime virškinimo sutrikimų, tu
rėsime kokybišką kraują, būsime sveiki ir energingi. 

Šiomis mintimis savo kalbą pradėjo Lietuvos diabeto asocia
cijos (LDA) prezidentė V. Augustinienė. Moteris akcentavo, 

kad prieš 30 metų, kai ji šia liga apsirgo, diabeto ligonių buvo 
dešimt kartų mažiau. O kiek dar žmonių nežino, jog ja serga?! 

Pasidžiaugusi, jog pagaliau ir Lietuvoje jau rengiama nacio
nalinė diabeto programa (kurios darbo grupei ji priklauso), prezi
dentė pakruojiečiams pranešė dar vieną svarbią žinią – Pakruojo 
diabeto klubo lyderė A. Dobilienė neseniai išrinkta minėtosios 
asociacijos valdybos nare, dėl ko jai su dar dešimčia tokių pat 
aktyvistų teks spręsti visos šalies diabeto ligonių problemas.

Iš savanoriškais pagrindais dirbančių diabeto klubų entuziastų 
yra ko pasimokyti net ir etatiniams darbuotojams. Tai pastebėjo ir 
Pasaulinės diabeto dienos proga susirinkusiuosius sveikinęs rajo
no meras S. Gegieckas, kuriam A. Dobilienė padėkojo už patal
pas savivaldybėje „laboratorijai ant ratų“ įsikurti. Mat pastaroji, 
pirmininkės tvirtinimu, už 25 eurus atlieka net 17 tyrimų! 

Už neišsenkantį entuziazmą aktyviausiems klubo nariams 
dėkojo bei visiems sveikatos linkėjo vicemeras G. Grybė, So cia
linės rūpybos skyriaus vedėja D. Rutkevičienė, Pakruojo seniū
nas S. Margis, Seimo nario padėjėjas G. Šurna, likimo draugai 
iš Radviliškio, pakruojiečius diabeto ligonius globojanti gydy
toja iš Biržų L. Duderienė, su klubu bendradarbiaujančių firmų 
„Abovita“, „Roche Lietuva“, „Worwag Pharma“, „Sanofi Aventis“ 
atstovės, akcentavusios, kad Pakruojo diabeto ligonių būryje 
patiria kur kas daugiau šilumos ir bendrystės, negu kitur. Beje, 

Pamiršus ligas ir rūpesčius...
Pasaulinės diabeto dienos minėjimas – tai puiki proga ne tik pabūti kartu, atsipalaidavus 
nuo kasdienos rūpesčių bei sveikatos problemų, bet ir padėkoti geradariams, padedantiems 
klubui vykdyti šviečiamąją veiklą bei rengti nuolatines akcijas, tirti cukraus kiekį kraujyje. 
Juolab kad tyrimų rezultatai nedžiugina, o cukrinis diabetas plinta tarsi epidemija. 

minėtoji biržietė, turinti 46 metų darbo stažą, užjautė diabeto 
ligonius, ne visada randančius bend rą kalbą su gydytojais, ku
rie gana dažnai skundžiasi nepakeliamais darbo krūviais, nors 
taip ir nederėtų...

Klubo vardu pirmininkei dėkojęs J. Juodagalvis visų jo na
rių prašė aktyvumo ir iniciatyvumo, kad ir toliau būtų išlaikyta 
aukštai iškelta „Vitos“ veiklos kartelė. Kaip visada buvo pasvei
kinti visų metų jubiliatai, kuriems melodingas savo dainas skyrė 
M. Zubo vadovaujamos „Sidabrinės šarmos“ moterys.

Nepritrūkta dėmesio šia liga sergantiems vaikams... Taip pat 
dvynukus auginančiai klubo narei Astai ir jai padedančiai ma
mai... Avarijos pėsčiųjų perėjoje metu patirtą traumą tebesigy
dančiai Snieguolei... Minėjime negalėjusiai dalyvauti rozalimie
tei gydytojai V. Kazlauskienei. Ir, žinoma, renginio rėmėjams, be 
kurių nebūtų buvę nei tų mielų dovanėlių, nei simboliškų vaišių 
užstalėje: visoms minėtosioms farmacijos firmoms, AB „Meres
ta“ generaliniam direktoriui J. Macijauskui, R. ir L. Gudjurgiams, 
UAB „Linkuvos mėsa“, agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ Pakruojo 
fondui, Pakruojo kultūros centrui (už nemokamas patalpas šven
tei bei kitiems renginiams), Verslo informacijos centro direktorei 
S. FalkauskaiteiBaltakienei (už gražius lankstinukus) ir kt.

Šventę suruošusios „Vitos“ darbštuolės negalėjo atsidžiaugti 
tuo, kad joms padėjo nebe tik vienas iš jauniausių klubo narių – 
Paulius, bet ir jo draugė Karolina. 

Parengta pagal P. Kvedarienės inf.

Tokias maisto derinimo teorijas 1902 m. aprašė fiziologas 
I. P. Pavlovas. Amerikietis H. Šeltonas sukūrė mokslą apie „ža
lią“ mitybą ir tiksliai suformulavo pagrindines maisto derinimo 
taisykles. Pasirinkimas yra visada. Pagal Pasaulio sveikatos or
ganizacijos duomenis, net 50 proc. mūsų sveikatos priklauso 
nuo sąmoningai pasirinkto gyvenimo būdo. Pakeisti maitini
mosi įpročius nelengva, bet tai darant palaipsniui gaunamas 
teigiamas rezultatas. 

Ramutė Kunigiškienė
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės  

sveikatos biuro direktorė
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Kas yra hipoglikemija? 
Tai būklė, kurią sukelia sumažėjęs gliukozės (cukraus) kie

kis kraujyje. Sumažėjus gliukozės kiekiui kraujyje < 3,9 mmol/l 
(arba 70 mg/dl), vystosi hipoglikemija. Kiekvieno žmogaus, ku
riam pasireiškia gliukozės trūkumo (hipoglikemijos) simptomai, 
gliukozės kiekis kraujyje yra individualus.

Hipoglikemija skirstoma į sunkią, kai žmogus negali pats sau 
suteikti pagalbos, ir į lengvą, kai sugeba pats sau padėti.

Lengvos hipoglikemijos simptomai 
Kai gliukozė yra 3,9–2,8 mmol/l, atsiranda tachikardija, dre

bulys, išblyškimas – dėl kompensacinio adrenalino padidėjusio 
išsiskyrimo, taip pat dėl pagumburio ventrolateralinių branduolių 
dirginimo jaučiamas alkis, o dėl centrinės nervų sistemos pažei
dimo būna silpna, prakaituojama, jaudinamasi. 

Sunkios hipoglikemijos simptomai
Kai gliukozė < 2,8 mmol/l, pasireiškia hipoglikeminė koma 

dėl smegenų mitybos sutrikimo. Vyrauja smegenų žievės slopi
nimas, netenkama sąmonės, atsiranda traukuliai. Laiku neatsta
čius gliukozės kiekio kraujyje, pacientą ištinka mirtis. 

Kai gliukozės koncentracija sumažėja iki 1,39 mmol/l, gali 
įvykti kvėpavimo centro paralyžius.

Taigi ištikus hipoglikemijai, staiga pasikeičia sergančiojo el
gesys – jis gali tapti piktas, nervingas, keistai elgtis, atrodyti kaip 
išgėręs arba apsvaigęs. Žmogus gali labai drebėti, skųstis drebu
liu ar šaltkrėčiu, labai prakaituoti, būti labai išblyškęs. Palietus 
jį, oda bus blyški, šalta, prakaituota. Toks ligonis skųsis stipriu 
alkiu arba prašys ko nors užkąsti. Jis gali kalbėti nerišliai, būti 
agresyvus ar labai liūdnas, prieštarauti bet kokiam jūsų bandy

Diabetas ir naktinio cukraus kiekio 
kraujyje sumažėjimo epizodai

do galvos smegenų funkciją. Gliukozė yra pagrindinis galvos 
smegenų energijos šaltinis. Suaugusio žmogaus smegenys kas
dien sunaudoja apie 120 g gliukozės. Gliukozės suvartojimas 
smegenų ląstelėse priklauso nuo jos kiekio kraujyje. Sumažėjus 
gliukozei kompensaciškai padidėja hormonų, didinančių gliu
kozės koncentraciją kraujyje (adrenalinas, gliukagonas, gliuko
kortikoidai), sekrecija.

Naktinė hipoglikemija
Apie 50 proc. visų hipoglikemijų įvyksta naktį, dažniausiai 

tarp 2–4 val. Net 50 proc. suaugusiųjų, kuriuos ištinka hipo
glikemija, serga I tipo cukriniu diabetu, o 33 proc. serga II tipo 
diabetu ir yra gydomi vaistais. Sunki naktinė hipoglikemija – net 
6 proc. diabetu sergančių ligonių,  jaunesnių nei 40 metų, mir
ties priežastis.

Kada reiktų įtarti, jog jus vargina naktinė hipoglikemija? 
Jūs pabundate stipriai išprakaitavęs.• 
Jūsų patalynė ir naktiniai rūbai šlapi nuo prakaito. • 
Jūs prabundate dėl stipraus galvos skausmo.• 
Jus vargina nuolatiniai naktiniai košmarai.• 
Iš ryto atsikeliate nepasiilsėjęs ir pervargęs.• 
Naktinė hipoglikemija sutrikdo miegą, pablogina nuotaiką, 

sumažina darbingumą. Net penktadalis ligonių kitą dieną po 
hipoglikemijos neatvyksta į darbą. Daliai jų įvyksta miokardo 
infarktas arba insultas.

Kokios hipoglikemijos priežastys? 
Hipoglikemijos priežastys gali būti įvairios:
Vaistai. Suleista per didelė insulino dozė arba suleistas ne tos • 
rūšies insulinas. Išgerta per daug glikemiją mažinančių vaistų 
(insulino sekretagogų).
Vakare išgertas alkoholis.• 
Silpni naktipiečiai.• 
Silpna vakarienė.• 

2 pav. Sunki hipoglikemija1 pav. lengva hipoglikemija

3 pav. Žmogaus anatomija

Pagumburis
Kankorėžinė liauka

Hipofizė

Paraskydinės liaukos
Skydliaukė
Čiobrialiaukė

Kepenys
Antinksčiai

Inkstai

Kasa

Kiaušidės  
(moterims)
Placenta (mot.)

Sėklidės  
(vyrams)

mui padėti. Asmuo gali skųstis 
galvos svaigimu, pulsuojančiais 
galvos skausmais, negalėjimu 
susikaupti bei tvinkčiojimu 
aplink burną. Tokio žmogaus 
judesiai gali būti labai neran
gūs ir nekoordinuoti. 

Labai stipriai sumažėjus 
cukraus kiekiui kraujyje, vys-
tosi traukuliai, žmogus gali nu-
alpti ar prarasti sąmonę.

Gliukozė yra pagrindinis 
organizmo energijos šaltinis 
ląstelėje. Ji kaupiasi glikogeno 
pavidalu kepenyse ir raumeny
se, kuris prireikus suvartojamas. 
Nepavalgius glikogeno atsargos 
sunaudojamos maždaug per 
12–20 val. Gliukozės kiekio 
sumažėjimas kraujyje sutrik
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* Pacientas gali nesuprasti, kad patiria hipoglikemiją ar jos neatpažinti.
** Po hipoglikemijos epizodo per savaitę sunaudojama 6 glikemijos 
matavimo juostelėmis daugiau.

Mažesnis negu ~ 5,5 mmol/l gliukozės kiekis einant mie• 
goti.
Daug aktyvesnė dienos veikla už kitas. Sunkaus fizinio dar• 
bo metu suvartojamas kepenų ir raumenų glikogenas, o ang
liavandenių atsargos nepapildomos.

Ką tokiu atveju daryti?
Nusistatykite savo žadintuvą 2 arba 3 valandai nakties. Pa• 
budę pasimatuokite gliukozės kiekį.
Pabandykite apie tai pasikalbėti su savo gydytoju ir jo pa• 
dedami sureguliuoti valgymo laikus, insulino dozę, bazinį 
insuliną.

Kaip elgtis hipoglikemijos metu?
Amerikos diabeto asociacija rekomenduoja:
Išmatuoti cukraus kiekį gliukomačiu.• 
Jeigu gliukozės kiekis kraujyje yra 3,9 mmol/l (70 mg/dl) ir • 
mažesnis, būtina suvartoti 15 g greitai įsisavinamo cukraus. 
Tai gali būti saldžios sultys, saldus gazuotasis gėrimas arba 
saldainis.
Po 15 minučių reikia pakartoti kraujo tyrimą. • Jeigu cukraus 
kiekis kraujyje nepakilo, reikia dar kartą išgerti saldaus skys
čio ar suvalgyti saldainį.
Praėjus dar 15 minučių kartoti kraujo tyrimą dar kartą.• 
Taip elgtis tol, kol cukraus kiekis kraujyje bus daugiau nei • 
3,9 mmol (70 mg/dl). Būtinai palaukite 15 minučių prieš 
kartodami cukraus kiekio kraujyje tyrimą.
Hipoglikemijos sukeltas alkio jausmas yra nesuvaldomas, • 
todėl, išgėrus saldaus skysčio ar suvalgius saldainį, jis neiš
nyks. Kaip tik dėl to remtis alkio pojūčiais, teikiant pagalbą, 
negalima.
Turėti gliukagono rinkinį.• 

Kas gali greitai pakelti cukraus kiekį kraujyje?
3 gliukozės tabletės.• 
120 ml (1/2 stiklinės) apelsinų, obuolių ar kitų sulčių.• 
120 ml (1/2 stiklinės) saldaus pieno.• 
1 valgomasis šaukštas medaus, cukraus.• 
3–6 cukriniai saldainiai.• 
Šokoladiniai saldainiai šiuo atveju nerekomenduojami, 

nes juose yra riebalų, kurie skatina virškinimą, bet ne cuk-
raus, esančio saldainyje, įsisavinimą. 

Išvados
Naktinė hipoglikemija sutrikdo miegą, pablogina nuotaiką, • 
sumažina darbingumą, sukelia miokardo infarktą, insultą.
1/5 pacientų kitą dieną po hipoglikemijos neatvyksta į • 
 darbą.
Po hipoglikemijos tenka daugiau sunaudoti diagnostinių • 
juostelių.
Atsiranda hipoglikemijos baimė, todėl nepavyksta pasiekti • 
geros diabeto kontrolės.

Gydytoja endokrinologė  
Gintarė Naskauskienė

VUL Santariškių klinikų  
Endokrinologijos centras5 pav. Hipoglikemija pacientų gyvenime

4 pav. Hipoglikemijos simptomai

Po hipoglikemijos epizodo

Neinformavo 
gydytojo apie 

hipoglikemiją3* 

Savavališkai 
sumažino vaistų dozę 

(2TCD pacientai)1

Dažniau 
savarankiškai tikrino 

hipoglikemiją2**

Praleido visą 
ar dalį darbo 

dienos3

Pa
ci

en
tų

 %

HIPOGLIKEMIJA
PRIEŽASTYS: mažai maisto, per daug insulino ar kitų antidiabetinių 
vaistų, per daug intensyvi fizinė veikla.
PRADŽIA: staigi, gali išsivystyti hipoglikeminė koma.

Išgerkite pusę stiklinės apelsinų sulčių arba pieno; suvalgykite 
keletą saldainių ar cukraus gabalėlių.
Pamatuokite gliukozės kiekį kraujyje; jei simptomai išlieka, 
konsultuokitės su savo gydytoju.
Praėjus simptomams, per 30 min. užkąskite, pvz., sumuštinį ir išgerkite 
stiklinę pieno.
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Vadovaudamasi Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pa
galbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsau
gos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, 
vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į 
kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
67 punktu ir atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo 
tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. DT8/8, 

ĮSAKYMAS
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  

2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių sąrašo (c sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo  

2015 m. gruodžio 1 d. Nr. V1384
Vilnius

p a k e i č i u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos prie
monių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos svei
katos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 
„Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo 
patvirtinimo“ ir 17 punktą išdėstau taip:

 

„17. Diagnostinės 
juostelės gliukozei 
nustatyti

17.1. Atsižvelgiant į originalios pakuotės dydį išrašoma:
17.1.1. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 1ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 150 
juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per metus);
17.1.2. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 1ojo tipo cukriniu diabetu, – iki 75 juostelių per 
mėnesį (iki 900 juostelių per metus);
17.1.3. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojan
tiems insuliną, – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);
17.1.4. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojan
tiems geriamuosius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, – iki 75 juostelių per 2 mė
nesius (iki 450 juostelių per metus);
17.1.5. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insu
liną, – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus);
17.1.6. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems ge
riamuosius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus, – iki 50 juostelių per 4 mėnesius (iki 
150 juostelių per metus);
17.1.7. nėščiosioms, sergančiosioms bet kurio tipo cukriniu diabetu, skiriama papildomai iki 
200 juostelių per 3 mėnesius (iki 600 juostelių nėštumo laikotarpiu);
17.1.8. nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu, – iki 50 juostelių per 3 mėnesius (iki 150 
juostelių nėštumo laikotarpiu);
17.1.9. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK10AM ko
das E13), nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK10AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, išsivys
čiusia po procedūros (TLK10AM kodas E89.1), – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juoste
lių per metus);
17.1.10. asmenims nuo 24 metų, sergantiems kitu patikslintu diabetu (TLK10AM kodas 
E13), nepatikslintu cukriniu diabetu (TLK10AM kodas E14) ir hipoinsulinemija, išsivysčiusia 
po procedūros (TLK10AM kodas E89.1), – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių 
per metus).
17.2. Juosteles išrašo gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų 
gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.
17.3. Pirmą kartą išrašant juosteles galima išrašyti mažiausią originalią pakuotę.
17.4. Vėliau vienu metu, išskyrus 17.1.6 papunktyje nurodytu atveju, galima išrašyti ne dides
nį kaip 3 mėnesiams skiriamą juostelių kiekį.
17.5. Diagnostinės juostelės aparatams, turintiems balso pranešimo funkciją, skiriamos tik aklie
siems ir asmenims, turintiems regos sutrikimų, įskaitant abiejų arba vienos akies  aklumą.“

Sveikatos apsaugos ministrė       RimantėŠalaševičiūtė
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ĮSAKYMAS
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  

2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49  
„Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo  

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. V1356
Vilnius

Vadovaudamasi Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pa
galbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl 
Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įra
šymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo pa
tvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos 
draudimo tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimą DT8/6 ir 
nutarimą DT8/7, 

P a k e i č i u  Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti 
sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kom
pensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

2. Pakeičiu IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR 
MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 10 skirsnį „Cukrinis diabetas 
(80 %)“ ir jį išdėstau taip:

„Kitas patikslintas cukrinis diabetas ir nepatikslintas 
 cukrinis diabetas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

10. 1. Gliclazidum E13E14  

10. 2. Glimepiridum E13E14  

10. 3. Glipizidum E13E14  

10. 4. Gliquidonum E13E14  

10. 5. Insulinum E13E14  

10. 6. Metforminum E13E14“  

Sveikatos apsaugos ministrė       RimantėŠalaševičiūtė
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Rizika sveikatai dėl svorio
Antsvoris ir nutukimas – ypač rimta visuomenės sveikatos 

problema. Lietuva pagal nutukusių ar antsvorį turinčių žmonių 
skaičių po Didžiosios Britanijos, Airijos, Graikijos, Maltos, Is
landijos ir Liuksemburgo užima 5–7 vietą Europoje. 2010 metų 
tyrimo duomenimis, Lietuvoje 60 proc. 20–65 m. amžiaus vyrų 
ir 50 proc. tokio pat amžiaus moterų turėjo antsvorį. Taigi nutu
kimas nustatytas 19 proc. vyrų ir 20 proc. moterų.

Nutukimas yra liga, dėl padidėjusių riebalų sankaupų sąly
gojanti nedarbingumą, kitų ligų (II tipo cukrinio diabeto, širdies ir 
kraujagyslių susirgimų, stuburo ir sąnarių problemų, tam tikrų vė
žinių susirgimų ir kt.) atsiradimą ir ankstesnę mirtį. Kita vertus, apie 
80 proc. asmenų, sergančių II tipo cukriniu diabetu, turi antsvorį ar 
yra nutukę. Jie dažniau serga ir širdies bei kraujagyslių ligų susir
gimais (3–4 kartus dažnesni miokardo infarktai, 2 kartus dažnesni 
galvos smegenų insultai, dviem iš trijų dažniau randamas didesnis 
kraujospūdis), dažnesnės stuburo ir sąnarių problemos, sunkinan
čios judėjimą. Susikaupę riebalai gali trukdyti ir kvėpuoti. 

Antsvoris ir nutukimas diagnozuojami pagal kūno masės in
deksą (KMI), kuris priklauso nuo asmens ūgio ir svorio (internete 
yra daug KMI skaičiuoklių). Nutukimas diagnozuojamas tada, 
kai KMI yra ≥ 30 kg/m2, antsvoris – kai KMI yra tarp 25,0 ir 29,9 
kg/m2. Kitas nutukimo įvertinimas – juosmens apimties matavi
mas. Pilvinis nutukimas (kai moterų juosmens apimtis – daugiau 
nei 88 cm, vyrų – daugiau nei 102 cm) susijęs su didesne širdies 
ir kraujagyslių ligų rizika. 

Net nedidelis svorio sumažinimas mažina riziką susirgti cuk
riniu diabetu ir kitomis ligomis, mažėja nugaros skausmas, gerėja 
gyvenimo kokybė. Jei II tipo cukrinis diabetas diagnozuotas ne
seniai, keliais kilogramais sumažinus svorį, galima sureguliuoti 
gliukozės kiekį kraujyje. Ilgiau sergant II tipo cukriniu diabetu, 
sumažinus svorį keliais kilogramais, reikia mažiau vaistų.

II tipo cukrinio diabeto simptomai ir svorio mažėjimas
Svorio kritimas – vienas iš cukrinio diabeto simptomų. Gliuko

zės kiekis kraujyje padidėja tada, kai organizmas negali tinkamai 
panaudoti gliukozės. Gliukozė lieka kraujyje, ji nepanaudojama 
energijai gaminti arba atidedama į atsargas. Kad būtų kompensuo
tas energijos trūkumas, kepenys pradeda gaminti daugiau gliuko
zės, todėl gliukozės kiekis kraujyje didėja net nevalgius. Gliukozė 
išskiriama su šlapimu. Nepanaudota gliukozė kaupiasi kraujyje. 
Inkstai perfiltruoja apie 160 litrų kraujo per dieną. Nedaug šlakų 
ir vandens pašalinama su šlapimu, kitos filtruojamos medžiagos, 
tarp jų ir didžioji dalis gliukozės, reabsorbuojamos atgal į kraują. 
Jei kraujyje yra daugiau gliukozės (daugiau nei 10–11 mmol/l), 
negu inkstai gali reabsorbuoti, ji patenka į šlapimą. Gliukozės 
perteklius šalinamas su šlapimu, todėl padidėja šlapimo kiekis. 
Kai organizmas netenka daug skysčių, atsiranda sausumas bur
noje, troškulys. Su šlapimu išskiriama gliukozė, taip šalinamos 
ir kalorijos, todėl svoris mažėja valgant įprastai. 

II tipo cukrinio diabeto nemedikamentinis gydymas 
Labai svarbu, diagnozavus II tipo cukrinį diabetą, keisti mitybą 

ir fizinį aktyvumą, bent keliais kilogramais sumažinti kūno svorį.
Svarbiausias veiksnys, lemiantis svorio mažėjimą, – maisto 

kalorijų ribojimas, o ne maisto sudėties parinkimas. Reikėtų at

sisakyti maisto produktų, turinčių daug kalorijų mažame kiekyje 
riebalų, saldumynų, alkoholio. Norint per savaitę netekti 0,5 kg, 
reikia sumažinti dienos maisto kaloringumą 500 kcal.

Nors manoma, kad, siekiant išvengti alkio jausmo, būtini 
trys pagrindiniai valgymai, tačiau tarpiniai užkandžiai reikalin
gi tik kartu su kai kuriais medikamentais. Užkandžiavimo reikė
tų vengti, nes nejučia prisideda nemažas kiekis kalorijų. Maisto 
skaidulos, esančios daržovėse, sėlenose, užpildo skrandį, grei
čiau imamas jausti sotumas. 

Jei kalorijas skaičiuoti per daug sudėtinga, galima tiesiog treč
daliu ar pusiau sumažinti į lėkštę dedamo maisto kiekį arba tokį 
jo kiekį palikti lėkštėje nesuvalgytą.

Siekiant sumažinti svorį, nepakanka tik mažiau valgyti, rei
kia didinti fizinį krūvį, nes jis pagreitina gliukozės sunaudojimą 
ir taip mažina jos kiekį kraujyje. Jei norite mažinti kūno svorį, 
sportuodami nevalgykite papildomai.

Fizinis krūvis ir svorio sumažėjimas didina organizmo jautru
mą insulinui, sumažina gliukozės ir cholesterolio kiekį kraujyje, 
taip pat ir širdies susirgimų riziką.

Fizinis aktyvumas – svarbus veiksnys, norint palaikyti širdies 
ir kraujagyslių sveikatą. Reguliarūs aerobiniai (pagreitinantys šir
dies plakimą) pratimai sumažina kraujospūdį, lipidus, vidaus or
ganų riebalus, pagerina gliukozės toleravimą ir insulino jautru
mą nesergantiems cukriniu diabetu, taip pat pagerina glikemijų 
kontrolę sergantiems II tipo cukriniu diabetu.

Turintys antsvorio ir nutukę asmenys dažnai teisinasi, kad 
neturi laiko sportuoti. Trumpas, bet intensyvus sportas (po 10 
minučių) keletą kartų per dieną yra toks pat efektyvus, kaip ir 
vienas ilgas sportavimas (ilgiau nei 40 minučių).

Kasdienė fizinė veikla gali būti tokia pat efektyvi, kaip ir su
planuotas fizinis aktyvumas (aerobika, bėgiojimas, plaukimas). 
Būti aktyviems kasdienėje veikloje, pvz., lipti laiptais, o ne kilti 
liftu. Lipant 2 000 laiptelių per dieną (10 kartų užlipant ir nu
sileidžiant iš penkiaaukščio namo) sudeginama apie 100 kcal, 
todėl lipant 8 000 laiptelių per dieną galima sudeginti 400 kcal. 
Tai padėtų palaikyti svorį.

Svorį mažinti padeda užrašai, pvz., ne tik ką, kiek, kada as
muo valgo, be ir kokioms situacijoms esant linkę persivalgyti. 
Taip galima aptikti elgesio stereotipus, kurie funkciškai susiję su 
asmens problemomis, pvz., sunku valdytis pamačius tam tikrą 
maistą, supykus, skubant, esant prislėgtam ar vienišam ir pan. 
Jeigu sąlyginis stimulas nestiprinamas, pvz., nors supykęs žmo
gus nori imti valgyti, tačiau vietoj to eina pasivaikščioti, tada 
sąlyginė reakcija ima silpnėti, blėsti. Taigi, atpažinus savuosius 
stimulus, galima keisti elgseną.

II tipo cukrinio diabeto medikamentinis gydymas ir svoris
Nors vienas iš pagrindinių cukrinio diabeto gydymo tikslų 

yra užkirsti kelią svorio augimui, tai nėra lengva. Kai paskyrus 
vaistą gliukozės kiekis kraujyje sumažėja, sumažėja ir gliuko
zės išskyrimas su šlapimu, t. y. viduje sulaikomos kalorijos, ku
rių iki tol buvo netenkama. Taigi, jei paskyrus vaistus pradeda 
augti svoris, tai rodo, kad asmuo maisto valgo ne mažiau, nei 
valgydavo iki tol.

Kokie vaistai gali padėti ne tik sureguliuoti gliukozės kiekį 
kraujyje, bet ir sumažinti kūno svorį? 

Nutukimas ir cukrinis diabetas
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Remiantis tarptautinėmis gairėmis, visus II tipo cukriniu diabetu 
sergančius asmenis reikia pradėti gydyti biguanidais (metformi-
nu). Jis nedaug mažina apetitą, gliukozės pasisavinimą, slopina 
naujos gliukozės gamybą kepenyse. Nesumažina gliukozės že
miau normalaus lygio, nebūna hipoglikemijų ir su jomis susijusio 
„prievartinio“ papildomo valgymo. Pastaruoju metu nustatyta ir 
daugiau žmogui naudingų šio vaisto savybių. Negalima vartoti, 
jei pažeistos kepenys arba inkstai.

Inkretinai – GLP-1 agonistai – kai kuriems asmenims efekty
viai mažina svorį. Nesukelia hipoglikemijų, asmuo, vartojantis 
vaistą, pirmas savaites gali vemti, jį gali pykinti. Vaisto kompen
savimo sąlygos gali keistis, jis dažniausiai skiriamas, kai neveiks
mingas dviejų vaistų derinys.

Neseniai sukurti ir patvirtinti vartoti naujos klasės vaistai – 
SGLT2 inhibitoriai (natrio ir gliukozės antrojo vienakrypčio ne
šėjo 2 inhibitoriai; angl. sodiumglucose cotransporter 2 protein 
inhibitors). Jie veikia inkstų kanalėlių natrio ir gliukozės perna
šos baltymus (kotransporterius), slopina gliukozės reabsorbciją ir 
didina jos pašalinimą su šlapimu. Šiuo metu šios grupės vaistai 
Lietuvoje neįtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą.

Pioglitazonas, inkretinai – DPP4 inhibitoriai – juos vartojant 
poveikis svoriui nedidelis.

Insulino preparatų, sulfanilkarbamidų vartojimas siejamas 
su svorio didėjimu.

Gydytoja endokrinologė dr. Evalda Danytė
Straipsnį remia UAB „AstraZeneca Lietuva“ 

950.196,011/02/16/LT

„Daryk mankštą, valgyk daržoves 
Ir būtinai vaikščiok skiepytis.
Paklausyk mano patarimo: 
Laikyk kojas šiltai, saugok tvirtai sveikatą.“

(Vytautas Kernagis)

Sergant cukriniu diabetu, nepakanka šiltesnių kojinių, reikia 
nepamiršti kasdien pasirūpinti savo pėdomis. Pėdų negala

vimų, stacionarizavimo dėl infekcijos ir kraujotakos problemų 
galima išvengti. Reguliariai tikrinkitės, kad pėdų problemos būtų 
pastebėtos kuo anksčiau.

9 pėdų priežiūros žingsniai:
1. Vieną kartą per metus Jūsų pėdas turi apžiūrėti sveikatos prie

žiūros specialistas (šeimos gydytojas, endokrinologas, slau
gytoja diabetologė). Jei pakito pėdų nagai, pėdų forma, esate 
vyresnis nei 65 metų amžiaus, prastai matote arba esate aklas, 
Jums priklauso gydomasis pedikiūras. Valstybė kompensuoja 
iki 4 paslaugų per metus. Atsiradus pėdos opų, skiriama iki 
24 paslaugų per metus. Siuntimą šioms paslaugoms išduoda 
šeimos gydytojas.

2. Gydytojas įvertina Jūsų riziką pėdų problemoms atsirasti. Jei
gu pėdų jautrumas sumažėjęs, pėdų forma pakitusi, yra opos 
susiformavimo rizika.

3. Jei Jūsų pėdos priskiriamos prie padidėjusios rizikos grupės, 
reikalinga specialisto konsultacija.

4. Kiekvieną dieną apžiūrėkite pėdas. Atkreipkite dėmesį, ar 
neatsirado odos paraudimų, nuospaudų, įtrūkimų, ar pėda 
nepatinusi, nepasikeitė jos forma. Jei pėdų apžiūrą sudėtinga 
atlikti pačiam, naudokite veidrodį, paprašykite kito žmogaus 
pagalbos.

5. Jei sumažėjo pėdų jautrumas, nevaikščiokite basi, nepraus
kite pėdų karštu vandeniu (vandens temperatūrą patikrinki
te ranka), nenaudokite elektrinių šildytuvų ar karšto vandens 
butelių kojoms šildyti ar kitų šildymo priemonių.

6. Kirpkite kojų nagus tiesiai, nekirpkite per trumpai, neužapva
linkite kampų. Netaisyklingai nukirptas nagas gali įaugti, at
siranda pūlinys. Sausą pėdų odą patepkite kremu.

7. Nešalinkite nuospaudų patys. Nenaudokite pleistrų ar aštrių 
įrankių – galite pažeisti odą. Niekada nenaudokite aštrių 
instrumentų, elektrinių prietaisų ar cheminių preparatų kojų 
priežiūrai. Vonios chirurgijai – ne! Profesionalų pėdų pedi
kiūrą atlieka slaugytoja diabetologė.

8. Patogi avalynė. Apibrėžkite savo pėdą uždėję ją ant karto
no lapo. Iškirpkite šią formą ir, įdėję ją į batus, įsitikinkite, ar 
jie pakankamai ilgi ir platūs. Prieš audamiesi batus, visada 
patikrinkite, ar batuose nėra svetimkūnių. Batuose mūvėki
te natūralios medžiagos kojines su nespaudžiančia gumute. 
Tikrinkite pėdas kas kartą, kai nusiaunate batus. Apžiūrėkite, 
ar nėra mažų žaizdelių ar nuspaudimo žymių (paraudimo). 
Jei pėdų forma pakitusi (deformuota), Jums nustatytos dvi ir 
daugiau lėtinių cukrinio diabeto komplikacijų, kreipkitės į 
gydytoją, kad skirtų ortopedinę avalynę.

9. Gera glikemijos kontrolė apsaugo nuo nervų ir kraujagyslių 
pažeidimų, kurie yra pagrindinės opų priežastys.

Kokius pakitimus pėdoje gali sukelti nervų pažeidimas?
Pažeistos pėdos paraudusios, linkusios mažiau prakaituoti.• 
Pakitusi pėdos forma.• 
Sustorėjusi oda.• 
Galite jausti dilgčiojimą, deginimą.• 
Sumažėjęs pėdų jautrumas (sutrinka temperatūros jutimas – • 
galite nejausti vandens temperatūros, skausmo jutimo išny
kimas – nieko nejausite užlipę ant aštraus daikto).

Jei sutriko kojų kraujotaka, gali atsirasti:
Blauzdų mėšlungis, blauzdų skausmas einant, praeinantis • 
sustojus ir pailsėjus.
Blizganti, lygi pėdų oda.• 
Sumažėjęs plaukuotumas kojų srityje.• 
Šaltos, blyškios pėdos.• 
Pasikeitusi pėdų spalva.• 
Pėdų patinimas.• 
Kruopšti kasdienė pėdų priežiūra padeda išvengti kompli

kacijų.
Gydytojos Evalda Danytė,

Ieva Baikštienė

Pasirūpinkime pėdomis
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Slaugytojų diabetologų 
pasitenkinimo darbu įvertinimas 

Slaugos mokslas – vienas jauniausių ne tik Lietuvoje, bet ir 
pasaulyje. Šiuolaikinis požiūris į slaugytoją Lietuvoje kei

čiasi. Australijos mokslininkai, atlikę tyrimą, nustatė, kad vie
nas iš veiksnių, turėjusių įtakos slaugytojų pasitenkinimui darbu 
ir išlikimui sveikatos priežiūroje, – tai profesinis savarankišku
mas, autonomija. Daugumai žmonių darbas yra svarbiausias 
veiksnys, apibūdinantis gyvenimo kokybę, gerovę ir tenkinantis 
fizio loginius, saugumo, socialinius ir saviraiškos poreikius, todėl 
pasitenkinimas darbu yra svarbi žmogaus gyvenimo dalis. Slau
gytojų profesinės elgsenos elementų vystymasis neatsiejamas 
nuo vykstančių pokyčių sveikatos paslaugų rinkoje. Sveikatos 
priežiūros paslaugų sektoriuje dirbantys profesionalai, Europos 
ekspertų nuomone, turi bendrų bruožų: tai žemas darbuotojų 
motyvacijos lygis, nepasitenkinimas atlygiu ir darbo sąlygomis, 
didelis fizinis ir psichologinis krūvis ir kt. 

Slaugytojo pasitenkinimas įvairiais darbo aspektais ir kitais jį 
supančios aplinkos veiksniais sąlygoja pasitenkinimą darbu, slau
gytojo entuziazmą, nuoširdumą darbui, jo norą keistis, tobulėti, 
priimti naujoves bei dalyvauti jose. Mažas pasitenkinimas darbu 
gali lemti menkos kokybės paslaugą, silpnus bendradarbiavimo, 
bendravimo ryšius, priešiškumą, blogą sveikatą ar dažną slaugy
tojų kaitą. Svarbiausia, kad slaugytojas turėtų stip rią motyvaciją 
dirbti ir turėtų sąlygas pasitenkinti darbu. Slaugytojų pasitenkini
mas darbu – vienas svarbiausių organizacijos valdymo tikslų.

Tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojų diabetologų pasitenkini
mą darbu sveikatos priežiūros įstaigose. 

Tyrimas buvo atliekamas anoniminės anketinės apklausos 
būdu 2013 m. gruodžio mėnesį slaugytojų diabetologų konfe
rencijos metu. 

Tyrimo objektas – slaugytojai diabetologai, dirbantys su cukri
niu diabetu sergančiais pacientais sveikatos priežiūros įstaigose 
(diabeto mokymo kabinetuose, kartu su gydytoju endokrinolo
gu, šeimos gydytoju). Apklausta 80 slaugytojų. Gauti statistiniai 
duomenys apdoroti specializuota programa „SPSS 16.0“. Atskiros 
tiriamųjų grupės buvo lyginamos, taikant X2X2 kriterijų.

Rezultatai
77,2 proc. slaugytojų buvo išklausę specialią 160 val. truk

mės mokymo programą, suteikiančią teisę dirbti slaugytoju dia

betologu. 56,67 proc. slaugytojų diabetologų darbo vieta nuro
dė diabeto mokymo kabinetą, 55,55 proc. respondentų buvo 
patenkinti savo darbu, 26,98 proc. – nepatenkinti. 

46,03 proc. slaugytojų diabetologų nurodė palaikantys drau
giškus santykius su bendradarbiais, 30,16 proc. santykius apibū
dino kaip dalykinius, 17,46 proc. – kaip tolerantiškus. 

Su tiesioginiu vadovu 50,79 proc. apklaustųjų palaiko daly
kinius santykius, 20,63 proc. – tolerantiškus ir tik 17,46 proc. – 
draugiškus. 

Paaiškėjo, kad jeigu respondentams būtų suteikta galimybė 
dar kartą rinktis specialybę, net 90 proc. ir vėl rinktųsi būti slau
gytoju diabetologu, vadinasi, nepasitenkinimas darbu kyla ne dėl 
klaidingai pasirinktos profesijos, bet dėl kitų veiksnių. 

Slaugytojos nurodė, su kokiais trikdžiais susiduria savo darbe. 
Tai dokumentacijos, kuri užima didelę darbo laiko dalį, pildy
mas, prasta pacientų motyvacija mokytis, didelis darbo krūvis, kai 
tenka nuolat skubėti, nuovargis, mokymo priemonių trūkumas. 

Net 88,33 proc. apklaustųjų rekomenduotų slaugytojo dia
betologo darbą kitiems slaugytojams. Kalbant apie pasitenkini
mą lemiančius veiksnius, aukščiausiai vertinamas įkvėpimas. Tai 
rodo, kad dažniausiai slaugytojai diabetologai dirba su įkvėpimu 
ir supranta, kad jų darbas labai svarbus cukriniu diabetu sergan
tiems pacientams. 

Išvados
Daugiau nei pusė respondentų, dirbančių slaugytojais dia

betologais, yra patenkinti savo darbu, jį rekomenduotų kitiems ir 
dar kartą pasirinktų patys. Identifikuotas pasitenkinimą slaugytojo 
diabetologo darbu lemiantis veiksnys – įkvėpimas. Tyrime daly
vavusių slaugytojų diabetologų nuomone, svarbiausi veiksniai, 
lemiantys pasitenkinimą darbu, yra galimybė tobulėti, geros dar
bo sąlygos, galimybė panaudoti savo sugebėjimus. Prasčiausiai 
vertinamos karjeros galimybės: slaugytojai nebuvo patenkinti 
algos pakėlimo ir paaukštinimo galimybėmis.

Virginija Bulikaitė,
G. Aleškevičienė

LSMU ir LSMU Endokrinologijos klinika

Visame pasaulyje sergančiuosius cukriniu diabetu moko kvalifikuoti, specialiai tam paruošti 
slaugytojai (angl. diabetes nurse specialists). Lietuvoje šia liga sergančius pacientus moko 
slaugytojai diabetologai. Slaugytojas diabetologas moko ir konsultuoja sergančiuosius diabetu 
bei rūpinasi profesionalia pacientų kojų priežiūra (gydomasis pedikiūras, diabetinės pėdos 
priežiūra). Šias pareigas gali užimti slaugytojai, turintys galiojančią bendrosios ir (ar) specia-
liosios slaugos praktikos licenciją, baigę ne trumpesnę kaip 160 valandų slaugytojo diabetolo-
go darbo principų neformaliojo švietimo programą ir įgiję tai patvirtinantį pažymėjimą. Slaugy-
tojas diabetologas teikia sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugas savarankiškai arba 
kaip komandos narys, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros specialistais.





30

Šiuolaikinis mokslas nuolat eina į priekį. Daugėja cukrinio diabeto 
gydymo naujovių. Svarbiausia, kad gydymas būtų veiksmingas 

ir priimtinas pacientams. Siekiant šio tikslo, šiais metais sukurtas 
ir pacientų jau pamėgtas naujas itin ilgai veikiantis bazinis insu
linas, tiekiamas „FlexTouch“ švirkštikliuose. Juo gydomi cukriniu 
diabetu sergantys suaugusieji, paaugliai ir vaikai net nuo 1 metų 
amžiaus. Vaisto vartojimą palengvina ne tik lankstus dozavimo 
laikas, bet ir „FlexTouch“ švirkštiklis – naujausias „Novo Nordisk“ 
švirkštiklis, sukurtas, kad kasdienės injekcijos būtų paprastesnės. 
„Novo Nordisk“ nuolat bendrauja su pacientais bei specialistais 
ir stengiasi, kad cukrinio diabeto gydymas būtų patogesnis, sau
gesnis ir netrikdytų kasdienio gyvenimo ritmo. 

„FlexTouch“ yra pirmoji užpildyta insulino švirkštimo priemonė 
su unikaliu spyruokliniu dozavimo mechanizmu. Skirtingai nuo 
kitų švirkštimo priemonių, kuriose stūmoklio ilgis keičiasi, didi
nant vaisto dozę, dėl naujojo „FlexTouch“ unikalaus spyruoklinio 
dozavimo mechanizmo stūmoklis nepailgėja, kad ir kokia dozė 
būtų parinkta, todėl stūmoklį lengviau pasiekti ir nuspausti. Dėl 
didesnio praktiškumo vartotojui „FlexTouch“ yra kūginės formos. 
Tai padeda užtikrinti didesnį stabilumą švirkščiant. 

Palyginti su kitomis švirkštimo priemonėmis, dėl spyruok linio 
mechanizmo leidimo „FlexTouch“ švirkštikliu jėga yra nepaprastai 
maža – apytikriai 5 Niutonai (N), nepriklausomai nuo dozės dy
džio. Dėl naudojimo lengvumo daugiau kaip 80 proc. pacientų ir 
sveikatos priežiūros specialistų pirmenybę teikia „FlexTouch“.

Naujas insulino švirkštiklis 
„FlexTouch“

„FlexTouch“ turi unikalų spyruoklinį mechanizmą, dėl to injek
cijos atlikimą valdo vidinė spyruoklė ir todėl stūmoklis nepailgėja, 
kad ir kokia dozė būtų pasirinkta. Didžiausia dozė, kurią galima 
suleisti vienu kartu, naudojant „FlexTouch“ 100 V/ml švirkš tik lį, 
yra 80 vienetų. Mažiausia dozė, kurią galima suleisti viena injek
cija, naudojant „FlexTouch“, yra 1 vienetas. „FlexTouch“ užtikri
na nuoseklų ir tikslų mažų, vidutinių ir didelių dozių suleidimą 
pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos rekomendacijas. 
Netgi surinkus per didelę dozę, ją galima lengvai pakoreguoti pa
sukimu atgal.

Ypatingą dėmesį „Novo Nordisk“ skiria saugiam vaistų var
tojimui. „FlexTouch“ dideliame dozės langelyje lengva įskaityti 
pateiktus skaičius. Suleidus reikiamą vieną dozę, girdimas sprag
telėjimas, kas labai patogu silpnai matantiems pacientams. „Flex
Touch“ dozės parinkiklis skleidžia skirtingus pagalbinius spragsėji
mo garsus, kai yra sukamas į priekį, atgal arba viršijus švirkštiklyje 
likusių vienetų skaičių. Vartotojas gali lengvai atskirti du skirtingus 
spragsėjimo garsus – tai dar viena savybė, padedanti pacientams 
naudoti „FlexTouch“. 

„FlexTouch“ galima naudoti su „NovoFine“ adatomis. Vaisti
nėse kartu su „Novo Nordisk“ vieno insulino dėžute nemokamai 
pridedamos 7 adatos. 

Gydytoja Airida Audronė Bagdžiūnienė
Vilniaus universiteto ligoninės  

Santariškių klinikos
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Lietuvos diabeto asociacija
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m
e! Mieli Jubiliatai, nuoširdžiai sveikiname Jus 

gražios ir prasmingos sukakties proga. Tegul 
 kiekviena diena neša sveikatą, džiaugsmą ir kuo 
geriausią nuotaiką. Būkite sveiki ir laimingi! 

Juozas Steponas Danilevičius – 80 
Leokadija Veseckienė – 75
Vytautas Šimkus – 70
Aldona Goštautienė – 65 


