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2017 metų Pasaulinės diabeto dienos (toliau – PDD) 
tema – moteris ir diabetas – mūsų teisė į sveiką ateitį. 
Šių metų kampanijos tikslas – atskleisti prieinamą ir 
nešališką būtinąją medicinos, technologijų, savikontrolės, 
švietimo ir informacijos prieigos svarbą moterims, 
kurioms gresia susirgti ar kurios jau serga cukriniu 
diabetu, siekiant užkirsti kelią II tipo diabeto išsivystymui 
ar siekiant  geriausių diabeto kontrolės rezultatų. 

Tarptautinė diabeto federacija (TDF) gegužės–rugsėjo mėne-
siais, siekdama įgyvendinti šią kampaniją, teikė informaci-

ją įvairių šalių bendruomenėms, kad jos kuo geriau pasiruoš-
tų PDD minėjimui. Pasaulinė diabeto diena visame pasaulyje 
minima lapkričio 14-ąją. 

Pagrindinis kampanijos tikslas – visos cukriniu diabetu ser-
gančios moterys turi turėti prieigą prie sveikatos priežiūros ir 
švietimo, kad būtų galima efektyviau valdyti ligą ir gerinti svei-
katos būklę. 

Pagrindiniai faktai
• Šiuo metu pasaulyje diabetu serga daugiau nei 199 mln. 

moterų. Prognozuojama, kad iki 2040 m. šis skaičius išaugs 
iki 313 mln.

• Dvi iš penkių cukriniu diabetu sergančių moterų yra dar-
bingo amžiaus. Manoma, kad pasaulyje tokių moterų yra 
daugiau nei 60 mln.

• Nustatyta, kad mirties priežasčių sąraše mirtis nuo cukrinio 
diabeto yra devintoje vietoje. Pasaulyje nuo diabeto ligos ir 

jos komplikacijų per metus miršta 2,1 mln. žmonių. 
• II tipo cukriniu diabetu sergančios moterys 10 kartų dažniau 

nei nesergančiosios kenčia nuo koronarinės širdies ligos.
• Moterims, sergančioms I tipo cukriniu diabetu, yra didesnė 

rizika persileisti laukiantis ar anksčiau gimdyti kūdikį. 

Ko siekiama?
• Sveikatos sistema turi sutelkti dėmesį į sprendimus, kuriais 

būtų užtikrinami specifiniai moterų, sergančių cukriniu dia-
betu, poreikiai.

• Visos moterys, sergančios šia klastinga liga, turi turėti gali-
mybę gauti būtinąsias diabeto gydymo paslaugas, turėti pri-
eigą prie technologių, savikontrolės studijų, turinčių įtakos 
geriausiems sveikatos būklės rezultatams.

• Visos moterys turi turėti galimybę gauti informaciją apie 
nėštumo riziką, sergant cukriniu diabetu, taip pat apie tai, 
kaip valdyti šią ligą planuojant pastoti.

• Visos moterys ir merginos turi turėti galimybę užsiimti fizi-
ne veikla, padedančia kontroliuoti sveikatos būklę.
Būtina pagerinti kūdikio besilaukiančių moterų stebėseną 

bei priežiūrą ir švietimo prieinamumą.

Pagrindiniai faktai
•	 Vienai iš septynių besilaukiančių moterų diagnozuojamas 

gestacinis (nėščiųjų) diabetas.
•	 TDF duomenimis, 20,9 mln. (apie 16,2 proc.) 2015 m. 

gimdžiusių moterų nustatyta hiperglikemija nėštumo metu. 
Maždaug pusei šių moterų, praėjus 5–10 m. po gimdymo, 
nustatytas II tipo cukrinis diabetas. 

•	 Maždaug pusė hiperglikemijos atvejų nėštumo metu yra 
nustatoma moterims iki 30 m.

Tarptautinė diabeto federacija
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•	 Didžioji dauguma hiperglikemijos atvejų nėštumo metu 
buvo nustatyta mažų ir vidutinių pajamų šalyse, kur gim-
dyvių sveikatos priežiūra ir kontrolė yra ribota.

Ko siekiama?
•	 II tipo cukrinio diabeto prevencijos strategijos turi daugiau 

dėmesio skirti gimdyvių sveikatai bei mitybai, jų priežiū-
rai, įgūdžių lavinimui prieš nėštumą, laukiantis bei pagim-
džius, taip pat auginant kūdikį.

•	 Nėščiosioms teikiamos paslaugos turi apimti optimalią 
sveikatos priežiūrą ir galimybes nustatyti ankstyvąją ges-
tacinio (nėščiųjų) diabeto stadiją.

•	 Gestacinio (nėščiųjų) diabeto nustatymas ankstyvojoje 
stadijoje turėtų būti integruotas į nėštumo priežiūros pa-
slaugas, kad būtų atpažinti jo požymiai ir išvengta gim-
dyvių mirties.

•	 Medicinos darbuotojai turi būti pasirengę nustatyti, gydyti, 
valdyti ir stebėti diabeto eigą per visą nėštumo laiko tarpį.
Moterys ir merginos – pagrindinė sveikos gyvensenos ir 

geros savijautos grandinės dalis, lemianti ateities kartų svei
katos būklę. 

Pagrindiniai faktai
•	 Manoma, kad galima išvengti iki 70 proc. II tipo diabeto 

susirgimo atvejų, pakeitus mitybos įpročius.
•	 Nustatyta, kad 70 proc. ankstyvos suaugusiųjų mirties 

atvejų lėmė paauglystėje susiformavę gyvensenos ir mi-
tybos įpročiai.

•	 Motinos turi milžinišką įtaką savo vaiko ilgalaikei sveika-
tos būklei.

•	 Moterys – pagrindinės mitybos ir gyvenimo būdo įpročių 
ugdytojos šeimoje.

Ko siekiama?
•	 Moterims ir mergaitėms turi būti suteikta galimybė leng-

vai ir bekompromisiškai gauti žinių ir išteklių rūpintis savo 
sveikata, kad išvengtų II tipo diabeto pačios bei jų šeimos 
nariai.

•	 Diabeto prevencijos prioritetas – skatinti jaunų mergaičių 
fizinį aktyvumą ir lavinti įgūdžius, ypač vis dar besivys-
tančiose šalyse.

Straipsnį pagal TDF informaciją parengė  
Dalia Augustinaitė

Laikraštyje pateikiama informacija apie LDA veiklą, diabeto 
mokslo naujoves, ligos profilaktiką, gydymo, savikontrolės ir 

kitus klausimus, skaitytojai informuojami apie valstybės paramą 
sergantiesiems, atsakoma į jų klausimus. Kiekvienas sergantysis 
ar LDA kolektyviniai nariai (diabeto klubai, draugijos, bendrijos), 
medikai ir visi žmonės, kuriems rūpi pagalba diabetu sergantiems 
žmonėms, gali šiame leidinyje dalytis savo informacija. 

Laikraštis „Diabetas“ pasiekia skaitytojus per Lietuvos paštą. 
Leidinį už simbolinę kainą galima užsiprenumeruoti bet kuriame 
Lietuvos pašto skyriuje, Taip pat jį galima skaityti LDA interneto 
svetainėje www.dia.lt. Kad skaitytojus pasiektų svarbiausia infor-
macija, leidybai dalį lėšų skiria Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei nuolatiniai 
rėmėjai, kuriems nuoširdžiai dėkojame. Tai įvairios kompanijos, 
besirūpinančios cukriniu diabetu sergančiais žmonėmis: „Eli Lil-
ly Lietuva“, „Abbott Diabetes Care“, „Abovita“, „AstraZeneca“, 
„Berlin Chemie Menarini Baltic“, „Boehringer Ingelheim“, „In-
terlux“, „Microlife“, „Novartis“, „Novo Nordisk Pharma“, „Sanofi 
Aventis Lietuva“, „Worwag Pharma GmbH & Co. KG“. 

Pagal gaunamas lėšas už prenumeratą ir iš rėmėjų LDA laik-
raštį šiuo metu gali išleisti kartą per ketvirtį. Leidinys prieš 23 
metus pradėtas leisti 4 puslapių apimties, šiandien jis gerokai 
storesnis – 32 puslapių. Priklausomai nuo turimų lėšų, keičia-
si ir jo dizainas. 

LDA siekdama, kad laikraštis būtų naudingas ir įdomus kiek-
vienam ligoniui, juo besirūpinančiam šeimos nariui ar medici-

nos darbuotojui savo turiniu, patrauklus išvaizda, klausė savo 
skaitytojų nuomonės – prašė jų užpildyti anketą. 

Iš Valstybinės ligonių kasos šių metų liepos 17 d. gauti infor-
macinės sistemos „Sveidra“ duomenys apie 2016 m. asmenų, 
kuriems suteiktos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biu-
džeto lėšomis apmokamos asmens sveikatos priežiūros paslau-
gos dėl cukrinio diabeto, skaičių rodo, kad Lietuvoje 2016 m. 
I tipo cukriniu diabetu sirgo 7 750 žmonių, o II tipo diabetu – 
apie 114 000 asmenų.

11 proc. „Diabeto“ skaitytojų užpildė 2017 m. vasario mė-
nesio numeryje skelbtą anketą ir ją atsiuntė. Šiame straipsnyje 
pateikiame apibendrintą anketų informaciją. 

Kadangi dauguma diabetu sergančių žmonių yra vyresnio am-
žiaus, be to, ne visiems yra prieinama informacija internete, jie 
mieliau skaito spausdintą „Diabeto“ laikraštį. Džiaugiamės, kad 
turime galimybę dalyti laikraštį žmonėms nemokamai per įvairius 
LDA renginius, mokymo stovyklas, seminarus, konferencijas ir kt. 
Matome, kad žmonės domisi savo sveikata. Ji daugiausia priklauso 
nuo paties sergančiojo gyvensenos, gebėjimų valdyti ligos eigą.

80 proc. anketas pildžiusių žmonių yra II tipo diabetu sergan-
tieji, apie 17 proc. – I tipo diabeto ligoniai, tik 3 proc. – slaugyto-
jai diabetologai, gydytojai ir sergančiųjų šeimos nariai. Daugiau 
negu pusė skaitytojų turi aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį 
arba aukštesnįjį išsilavinimą. Pagal socialinę padėtį anketas dau-
giausiai pildė pensininkai (76 proc.), taip pat moksleiviai, studen-
tai, tarnautojai, darbininkai, net bedarbiai ir neįgalieji. 

„Diabeto“ skaitytojų anketos apžvalga
Laikraštis „Diabetas“ – pagrindinė Lietuvos diabeto asociacijos (toliau – LDA) 
informacijos perdavimo, mokymo ir keitimosi priemonė sergantiesiems diabetu, 
jų šeimos nariams, medikams ir visuomenei. Jis leidžiamas nuo 1994 m. 
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Vi da Au gus ti nie nė

Brangūs   
skai ty to jai!

Bejėgiškumas. Tai – ne senatvė, pakirtusi jėgas. Ne liga, ilgam 
ar visam laikui apribojanti dvasinę ir fizinę laisvę. Ne invalidumas, 
kai žmogus, prikaustytas prie vežimėlio, negali užvažiuoti aukštais, 
ne jam skirtais laiptais. Toks bejėgiškumas priklauso daugiau nuo 
asmeninės individo dvasinės ir fizinės būsenos, nulemtos gyveni-
mo sunkumų, nesėkmių ar ligų. Kalbėdama apie bejėgiškumą turiu 
omenyje tikrovės atmetimą, kai bejėgiškumas primetamas dirbtinai 
ten, kur stinga kompetencijos, orumo ir pagarbos žmogui, kitaip 
tariant, proto. Argi paprastam žmogui teikia stiprybės ir pasitikėji-
mo nors rytojaus diena nuolatiniai valdžios vyrų kivirčai dėl vietos 
stovėti ant aukštesnio hierarchijos laiptelio. Nesitikėkime dvasingų 
politikų, tokių nebūna, tačiau pasitikėjimo jais žlugimas neatneša 
ir tokių rezultatų, kad galėtume lengviau atsikvėpti: „Pagaliau!“ Sa-
kote, reikia pavyzdžių, prašom: emigracijos stabdymas ir emigrantų 
susigrąžinimas, valsai, tango ir polkos su ragučiais dėl kompensuo-
jamųjų vaistų, vis daugiau klaidžių takelių ateities ūkanose išnyksta 
pakeliui kylant į švietimo Himalajus...  

Sveikata – žmogaus gyvenimo pamatas, viena jautriausių vie-
tų. Jeigu jau jautriausia, tad visada smagu ir madinga ją vartyti lyg 
šieną lankoj. Pradžius ar supus, nesvarbu, svarbu vartyti. Vartymas 
– vis dėlto gerai apmokamas valdžios užsiėmimas, štai kodėl per 
kiekvienus rinkimus atsiranda tiek daug vartytojų. O kodėl gi ne? 
Juolab kad valdžia ir ją palaikančios jėgos nuolankiai priimamos ir 
kartais net garbinamos. Iš bejėgiškumo. Bet nepamirškim, kai niekas 
už nieką neatsako, o tik kalba ir svarsto, gero nelauk.

Ką mums atneš Naujieji? Ką atneš ateitis? Visais laikais tai jau-
dino žmones, jaudina ir dabar kiekvieną iš mūsų, labai neramina, 
nes tai niekada neišsipildysiančių svajonių ir idėjų, utopijų metas, 
kai jaučiamės galingi, pasitikintys ten toli, ateityje. Gal koks šape-
lis iš vilčių kupetos nukris, toks šiltas ir kvepiantis, tuo ir džiaugsi-
mės. Ranka nekyla parašyti, kad viskas, ką sumanėme, išsipildys. 
Yra pasakyta: gerais norais pragaras grįstas. Nekurkim sąmoks-
lo teorijų. Tegul svajonės ir fantazijos lieka gyvenimo įkvėpimo,  

įžvalgų  šaltiniu! 

Su geriausiais linkėjimais,

Iš anketų sužinojome, kad reguliariai leidinį prenume-
ruoja apie 35 proc. skaitytojų, apie 30 proc. skaito diabeto 
klube, kiti skolinasi ar įsigyja LDA renginiuose, skaito inter-
nete. Paskutinius 4 laikraščio numerius skaitė per 40 proc. 
atsakiusiųjų į anketą. Daugiau negu pusė žmonių skaito visą 
leidinio informaciją, trečdalis – tik įdomiausius straipsnius, 
kiti – apie du trečdalius informacijos. 

Apie 40 proc. „Diabeto“ skaitytojų sakė, kad renka 
visus numerius, per 30 proc. leidinį atiduoda skaityti ki-
tiems žmonėms, penktadalis išsikerpa įdomiausius straips-
nius. Žmones labiausiai domina straipsniai apie mediciną, 
įvairius mitybos klausimus. Jiems aktuali informacija apie 
socialines teises, žmonių patirtį, sergant cukriniu diabetu, 
taip pat domina skaitytojų laiškai, informacija apie rengi-
nius, įvairūs patarimai, žinutės, reklama apie savikontrolės 
priemones, maistą ir kt. 

Anketoje buvo domimasi, kokiais klausimais laikraštis 
padėjo. Dauguma skaitytojų minėjo, kad padėjo suprasti 
savikontrolės svarbą, išmokti tinkamai maitintis, sužinoti 
apie valstybės teikiamą paramą diabeto ligoniams, taip pat 
sužinoti diabeto srities naujoves. Čia jie rado informacijos 
apie LDA renginius. Beveik pusė skaitytojų teigė, kad leidi-
nyje yra daug įdomių straipsnių, kurie yra jiems naudingi. 
Džiugu, kad žmonės dažnai pasakoja kitiems, ką perskaitė 
leidinyje. Nemaža dalis diabeto klubų leidinio straipsnius 
aptaria per susirinkimus.

Apie „Diabeto“ laikraštį dauguma žmonių sužinojo savo 
rajono, miesto diabeto organizacijoje arba LDA. Gaila, kad 
tik apie 16 proc. apie leidinį sužinojo iš savo gydytojo ar 
slaugytojos. Kiti žmonės patys ieškojo informacijos inter-
nete. Apie 60 proc. skaitytojų laikraštį vertina gerai, apie 
35 proc. labai gerai ir tik 5 proc. patenkinamai. 

Gavome pasiūlymų, kaip reikėtų leidinį tobulinti. Dau-
guma pažymi, kad norėtų, jog jame būtų kuo įvairesnių 
medicinos straipsnių, informacijos apie gydymo naujoves, 
sveiką mitybą, valgių receptų, apie nėštumo planavimą, in-
sulino pompas, natūralią mediciną, gydymą arbatžolėmis, 
taip pat rekomendacijų, kaip mesti svorį, gyvenimo, ser-
gant diabetu, istorijų. Daliai atsakiusiųjų trūksta straipsnių 
mažiau išsilavinusiems žmonėms, pensininkams. Skaityto-
jai norėtų iš anksto skelbiamos informacijos apie įvairius 
planuojamus renginius, akcijas. Pageidaujama daugiau 
reklamos, taip pat kryžiažodžių, eilėraščių, informacijos 
apie žmogaus gyvenimą ir nesergant diabetu. Be to, žmo-
nės norėtų, kad leidinys būtų spalvotas, būtų leidžiamas 
dažniau ir didesnės apimties.

Nuoširdžiai dėkojame visiems savo nuomonę išsakiu-
siems skaitytojams, pateikusiems pasiūlymų, į kuriuos at-
sižvelgsime, rengdami kitus „Diabeto“ numerius. Matome, 
kad žmonėms trūksta informacijos. Jos tikriausiai negauna 
gydymo įstaigose. Matyt, gydytojams trūksta laiko, o dia-
be to mokymas nevyksta dar daugelyje gydymo įstaigų. 
Gaila, kad dėl lėšų stokos negalime patenkinti visų porei-
kių – neturime galimybės padidinti tiražo ir leisti dažniau 
negu vieną kartą per ketvirtį. 

Kiekvienas skaitytojas gali prisidėti prie lėšų kaupimo – 
užsiprenumeruoti „Diabetą“ pašte.

Anketų apžvalgą parengė
Dalia Augustinaitė
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Lietuvos diabeto asociacijos laiškas 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui A. Verygai,  

Valstybinei ligonių kasai ir Farmacijos departamentui

Reikia pažymėti ir pasidžiaugti, kad Lietuvos diabetu ser-
gantiesiems yra skiriamas nuolatinis dėmesys. Džiugu, 

kad vyksta konstruktyvus dialogas tarp SAM, medikų ekspertų 
ir diabetu sergančiųjų teises ginančios Lietuvos diabeto asoci-
acijos. Taip pavyksta pasiekti tikrai labai reikšmingų ir ekono-
miškai efektyvių sprendimų, padedančių visokeriopai pagerinti 
diabeto priežiūros būklę Lietuvoje. 

Jau nuo 2004 m. pradėtos kompensuoti insulino pompų kei-
čiamosios dalys diabetu sergančioms nėščiosioms, nuo 2005 m. 
padidinta diagnostinių juostelių diabeto savikontrolei kompen-
sacija, nuo 2006 m. kompensuojami glikuoto hemoglobino 
tyrimai, nuo 2008 m. kompensuojamos keičiamosios insuli-
no pompų dalys diabetu sergantiems vaikams ir I tipo cukriniu 
diabetu sergančioms nėščiosioms bei planuojančioms pas to ti 
(iki vienerių metų) moterims. Šiuo metu gydymu insulino pom-
pa naudojasi maždaug 40 proc. diabetu sergančių vaikų. Tai 
pavyksta pasiekti, sutelkiant specialistų ir ekspertų endokrino-
logų, savivaldybių, labdaros fondų ir pompų gamintojų ar at-
stovų jėgas. 2015 m. insulino pompų, naudojamų ambulato-
riškai gydyti nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų 
dalių komplektai pradėti kompensuoti I tipo cukriniu diabetu 
sergantiems jaunuoliams iki 24 metų, taip pat jiems padidintas 
kompensuojamųjų juostelių kiekis iki 1800 per metus. Dėl to 
jaunuoliai turi galimybę ir toliau naudotis turimomis insulino 
pompomis bei geriau kontroliuoti savo ligą. 

Diabetas yra lėtinė, visą gyvenimą trunkanti liga, kurią būtina 
rūpestingai valdyti ir kontroliuoti. Nekontroliuojamas ar blogai 
kontroliuojamas diabetas pažeidžia daugelio organų sistemą. 
Visos jo komplikacijos grėsmingos ir blogina žmogaus gyveni-
mo kokybę bei sukelia funkcinius pakitimus. 

1950 m. įsteigta Tarptautinė diabeto federacija, šiuo metu 
vienijanti 230 narių asociacijų iš 168 pasaulio šalių (viena iš 
jų yra Lietuvos diabeto asociacija), kviečia viso pasaulio šalių 
vyriausybes gerinti sergančiųjų diabetu priežiūrą. Kiekvienas 
diabetu sergantis žmogus turi teisę į geriausią sveikatos prie-
žiūrą, kurią gali teikti jo šalis. Lapkričio 14-oji – Pasaulinė di-
abeto diena (PDD) – minima visame pasaulyje. Minėti PDD 
pasiūlė Tarptautinė diabeto federacija ir Pasaulio sveikatos or-
ganizacija 1991 metais, siekdamos atkreipti dėmesį į pasauli-
nę tos ligos epidemiją. 

2016 m. Pasaulinės diabeto dienos renginių visoje Lietuvoje 
metu vyko daugybė dialogų ir susitikimų ne tik miestuose, mies-
teliuose, klubuose, bet ir LR Seime vykusioje konferencijoje su 
sergančiaisiais, medikais. Tai padėjo galutinai išsikristalizuoti 

svarbiausiems būtiniems žingsniams, siekiant geresnės diabe-
to priežiūros. Tie svarbiausi klausimai buvo pabrėžti ir LSMU 
Endokrinologijos klinikos ir instituto vadovės prof. R. Verkaus-
kienės pranešime LR Seime. 

Lietuvos diabeto asociacija siekia, kad bet kokios lengvatos 
ar diabeto priežiūros pagerinimas pasiektų kuo daugiau diabetu 
sergančių Lietuvos žmonių. Kartu manome, kad Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos turi būti panaudoja-
mos efektyviai. Mūsų prašomos priemonės yra lengvai progno-
zuojamos ir apskaičiuojamos. 

Atsižvelgdami į tai, manome, kad būtų tikslinga kompen-
suoti insulino pompų keičiamąsias dalis visiems I tipo cukri-
niu diabetu sergantiesiems, kurie pompas yra įsigiję patys ar 
gavę panaudos būdu. Kasmet diabetu suserga apie 110 vai-
kų. Maždaug tiek pat jų kasmet sulaukia 24 metų, kai pompų 
keičiamosios dalys jau nebekompensuojamos. Todėl galima 
prognozuoti, kad išlaidos metams sudarytų papildomai apie 
42 tūkst. eurų (pompas šiuo metu naudoja apie 40 proc. vaikų 
ir jaunuolių iki 24 m.). 

Prašome suteikti galimybę vaikams ir jaunuoliams iki 24 m. 
rinktis, ar naudoti diagnostines gliukozės juosteles, ar nuolatinio 
kraujo gliukozės monitoravimo sensorius. Sensoriai naudojami 
su gliukozės kiekio monitoravimo prietaisais. Pats prietaisas yra 
naudojamas keletą metų, o įvedamą į paodį sensorių reikia keis-
ti kas kelios ar keliolika dienų. Šiuo metu net pačių tėvų įsigyti 
monitoravimo prietaisai nėra naudojami, nes neišgali kiekvie-
ną mėnesį nupirkti sensorių. Kompensuojama galėtų būti tam 
tikra suma per mėnesį – 90–100 eurų – tokiu pačiu principu, 
mechanizmu, kaip kompensuojamos insulino pompų keičia-
mosios dalys. Receptas būtų išrašomas arba diag nostinėms 
juostelėms, arba sensoriams. 

Lietuvos diabeto asociacijos iniciatyva 2015 m. atliktos II tipo 
cukriniu diabetu sergančiųjų ligos ir gydymo vertinimo apklausos 
rezultatų apžvalga, atlikta VUL Santariškių klinikų Endokrinolo-
gijos centre, vadovaujant dr. Ž. Visockienei, rodo, kad 46 proc. 
II tipo diabetu sergančiųjų ligos kontrolė yra nepakankama. 

Prašome padidinti kompensuojamųjų diagnostinių gliuko-
zės juostelių kiekį II tipo cukriniu diabetu sergantiesiems suau-
gusiesiems: vartojantiems insuliną – iki 600 juostelių metams 
(50 juostelių – mėnesiui, dabar – 2 mėnesiams), vartojantiems 
tabletes – iki 200 juostelių metams (50 juostelių – 3 mėne-
siams, dabar – 4 mėnesiams). Sėkmingą diabeto kontrolę pa-
deda užtikrinti nuoseklus glikemijos (gliukozės kiekio kraujy-
je) stebėjimas. 

Dėl medicinos pagalbos priemonių 
kompensavimo diabetu sergantiesiems

2017-01-02 
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VUL Santariškių Endokrinologijos centro vadovė, gydytoja 
endokrinologė dr. Ž. Visockienė mano, kad valdant diabetą ir 
siekiant išvengti komplikacijų ne mažiau svarbus ir paties pa-
ciento indėlis. Daugiau nei pusė ligos kontrolės priklauso bū-
tent nuo pačių sergančiųjų. Todėl šitos prašomos priemonės 
kaip tik prisidės prie pačių pacientų indėlio ir motyvacijos bei, 
palyginti su nedidelėmis PSDF biudžeto lėšomis, leis ženkliai 
pagerinti didelio skaičiaus ne tik sergančių diabetu vaikų, bet 
ir suaugusiųjų diabeto kontrolę. 

Nepritariame prof. R. Verkauskienės siūlymui panaikinti 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiriamas negalios 
pašalpas vaikams, sergantiems I tipo diabetu, o šias lėšas nau-
doti insulino pompų pirkimui. Pašalpos, kaip parama šeimai, 
mokamos visiems I tipo diabetu susirgusiems vaikams, o gy-
dymas pompomis reikalingas tik daliai pacientų. 

Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė 
Vida Augustinienė

LR sveikatos apsaugos ministerijos Ligų, vaistinių preparatų 
ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 

atsakymas Lietuvos diabeto asociacijai 
Dėl medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 

sergantiesiems cukriniu diabetu 
2017-06-15 

Atsakydami į Jūsų 2017 m. sausio 2 d. raštą Nr. 17-03 „Dėl 
medicinos pagalbos priemonių kompensavimo diabetu sergan-
tiesiems“, informuojame, kad Ligų, vaistinių preparatų ir me-
dicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija (toliau – 
Komisija) 2017 m. birželio 1 d. posėdyje svarstė klausimą dėl 
Jūsų rašte pateiktų siūlymų.

Pažymime, kad sveikatos draudimo informacinės sistemos 
„SVEIDRA“ duomenimis, 2016 m. kompensuojamąsias diagnos-
tines gliukozės juosteles naudojo apie 90 tūkst. pacientų, sergan-
čių II tipo cukrinių diabetu, ir jų kompensavimui buvo išleista 
2,6 mln. eurų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – 
PSDF) biudžeto išlaidų. Jei būtų padidintas kompensuojamųjų 
diagnostinių gliukozės juostelių kiekis II tipo cukrinių diabetu 
sergantiems suaugusiems pacientams ir insuliną vartojantiems 
nuo 300 iki 600 juostelių per metus, o II tipo cukrinių diabetu 
sergantiems suaugusiems pacientams ir vartojantiems gliukozės 
kiekį kraujyje reguliuojančius vaistus skaičius nuo 150 iki 200 
per metus, prognozuojamos PSDF biudžeto išlaidos sudarytų 
apie 6 mln. eurų ir didėtų apie 2,3 mln. eurų. 

Atsižvelgdama į tai, kad nėra įrodymų, jog intensyvus glike-
mijų stebėjimas veiktų gyvenimo kokybę ar turėtų įtakos kliniškai 
reikšmingoms išeitims, bei į tai, kad diagnostinių juostelių skai-
čiaus padidinimas reikšmingai didintų PSDF biudžeto išlaidas, 
Komisija minėtame posėdyje nusprendė nepritarti Jūsų siūlymui 
padidinti kompensuojamųjų diagnostinių juostelių kiekį II tipo 
cukriniu diabetu sergantiems suaugusiesiems. 

Nagrinėjant Jūsų siūlymą kompensuoti insulino pompų kei-
čiamąsias dalis visiems I tipo cukriniu diabetu sergantiesiems, 
kurie insulino pompas yra įsigiję patys ar gavę panaudos būdu, 
buvo pažymėta, kad insulino pompos suaugusiesiems, sergan-
tiems I tipo cukriniu diabetu, rekomenduojamos, jei:

1. Hb1AC išlieka daugiau tikslinio dydžio (> 7 proc.) ir dažnai 
kartojasi sunkios hipoglikemijos (< 3,05 mmol/l);

2. Dažnos hipoglikemijos, trikdančios kasdienę veiklą;
3. Dažni ir nenuspėjami glikemijų svyravimai;
4. Ryškus „aušros fenomenas“ (rytinė hiperglikemija);
5. Tam tikros pacientų grupės (prieš nėštumą, nėščiosios, pro-

fesionalūs sportininkai). 
Siekdama patikslinti prognozuojamas PSDF biudžeto išlai-

das, Komisija nusprendė kreiptis į gydytojus endokrinologus 
su prašymu pateikti prognozuojamą pacientų, vyresnių kaip 
24 m., skaičių (pagal kiekvieną pirmiau išvardytą kriterijų), ku-
riems reikėtų insulino pompų keičiamųjų dalių.

Komisija minėtame posėdyje nusprendė Jūsų rašte pateik-
tą siūlymą suteikti galimybę vaikams ir jaunuoliams iki 24 m. 
rinktis, ar naudoti diagnostines gliukozės juosteles, ar nuola-
tinio gliukozės monitoravimo sensorius, svarstyti kartu su pa-
teikta paraiška įrašyti į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių sąrašą (C sąrašą) gliukozės sensorių Enlite Glucose 
Sensor, gavus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
terijos specialistų konsultantų atsakymą dėl insulino pompų 
skyrimo kriterijų. 

Pažymime, kad su 2017 m. birželio 1 d. protokolu galite 
susipažinti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje 
http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/farmacine-ir-kita-su-tuo-susijusi-
veikla/vaistu-ir-medicinos-pagalbos-priemoniu-kompensavimas/
ligu-vaistiniu-preparatu-ir-medicinos-pagalbos-priemoniu-kom-
pensavimo-komisijos-posedziu-protokolai. 

Pirmininkė  
Kristina Garuolienė 
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Nuoširdžiai dėkojame Jums už sudarytą galimybę 2017 m. 
rugsėjo 8 d. dalyvauti Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos 
pagalbos priemonių kompensavimo komisijos posėdyje ir 
išsakyti Lietuvos diabeto asociacijos nuomonę komisijos 
svarstomais klausimais dėl cukriniu diabetu sergančiųjų ligos 
kontrolės priemonių (insulino pompų, sensorių, diagnostinių 
juostelių, adatų) kompensavimo.

Lietuvos diabeto asociacija, susipažinusi su Ligų, vais-
tinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompen-
savimo komisijos posėdžio, vykusio 2017-06-01 protokolu 
Nr. LKV-10/17 ir gautu 2017-06-15 atsakymu Nr. (1.2.10.4-
253)10-5162) į Lietuvos diabeto asociacijos 2017-01-02 raštą 
Nr. 17-03 bei Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimo komisijos posėdžio, vykusio 2017-
07-05 protokolu Nr. LKV-12/17, ir atsižvelgdama į diabetu 
sergančių žmonių poreikius, teikia siūlymus.

Siekiant gerinti cukriniu diabetu sergančių žmonių gydy-
mo kokybę ir ligos kontrolės rezultatus bei racionaliai nau-
doti Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšas, būtina 
pirmiausia priimti principinius sprendimus.
1. Žinoti, kiek numatoma skirti papildomai lėšų CUKRI-

NIAM DIABETUI iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biu džeto.

2. Nustatyti prioritetus, ką kompensuoti, kad kuo didesnis 
žmonių skaičius jaustų valstybės paramą.

3. Nesiorientuoti į vienos konkrečios kompanijos gamina-
mas šios ligos kontrolės priemones, o palikti galimybę 
pacientui pačiam rinktis bei į rinką patekti naujoms mo-
dernioms technologijoms.

Prioritetiniai sprendimai turėtų būti šie:
1. Išplėsti insulino pompų keičiamųjų dalių kompensavi-

mą visiems I tipo diabetu sergantiesiems, kurie gydosi 
insulino pompomis, įsigytomis savo, labdaros lėšomis ar 
panaudos būdu.

2. Pradėti kompensuoti sensorius (juos gamina Medtronic, 
Dexcom, Abbott ir kt.) vaikams ir jaunimui iki 24 m. am
žiaus, taip pat nėščiosioms ir planuojančioms nėštumą 
moterims.

3. Kompensuoti tik insulino pompų nuomą. Tokiu atveju 
už gydymo kokybę ir rezultatus bus atsakingas ne tik pats 
pacientas, bet ir gydytojas bei kompanija.

4. Kompensuoti insulinines adatas visiems sergantiesiems 
diabetu, besigydantiems insulinu, o ne atskiroms gru-
pėms. Išbraukti iš kompensuojamųjų priemonių sąrašo 
vienkartinius insulino švirkštus, nes daug metų jie nebė-
ra naudojami.

5. Didinti kompensuojamų diagnostinių gliukozės juostelių 
kiekį II tipo cukriniu diabetu sergantiems suaugusiesiems: 
vartojantiems insuliną – iki 600 juostelių metams (arba 
50 juostelių mėnesiui, dabar yra 50 juostelių 2 mėne-
siams), vartojantiems tabletes – iki 200 juostelių metams 
(arba 50 juostelių – 3 mėnesiams, dabar yra 50 juostelių 
4 mėnesiams). Sėkmingą diabeto kontrolę padeda už-
tikrinti nuoseklus glikemijos (gliukozės kiekio kraujyje) 
stebėjimas. Mirtingumo rizika mažėja net 52 proc., o 
sergamumas – 32 proc. (S. Martin, B. Schneider, L. Hei-
nemann, V. Lodwig, H. J. Kurth, H. Kolb, W. A. Scher-
baum for the ROSSO. Stydy Group, Self-monitoring of 
blood glucose in type 2  diabetes and long-term outcome: 
an epidemiological cohort study. Diabetologia, 2006, 49 
(2): 271–278).

Pagarbiai

Lietuvos diabeto  
asociacijos prezidentė 

Vida Augustinienė

Lietuvos diabeto asociacijos laiškas 
K. Garuolienei,  

Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių  
Kompensavimo komisijos pirmininkei

Dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių kompensavimo komisijos svarstomų 

insulino pompų, sensorių, diagnostinių juostelių, 
insulino adatų kompensavimo klausimų

2017-09-08 
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Lie tu vos dia be to  
aso cia ci jos kro ni ka
• 2017 m. rugpjūčio 10 ir 29 d., rugsėjo 19 d., spalio 27 d. 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) 
pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) prezidentė 
V. Augustinienė dalyvavo darbo grupės, kuri svarstė Lietuvos 
Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. 1–1367 
2 ir 45 straipsnių pakeitimą ir įstatymo papildymą 15-2 bei 
15-3 straipsniais (įstatymo įgyvendinamiesiems teisės aktams 
parengti), posėdyje ir išsakė pacientų nuomonę.

• Rugpjūčio 26 d. idėjų festivalyje „Laisvės piknikas“, sureng-
tame Kauno Nemuno saloje, diskusijoje „Ar padarys val-
džia Lietuvą sveikesne?“ pacientų organizacijų nuomone 
dalijosi LPOAT pirmininko pavaduotoja, Lietuvos astmos 
klubų asociacijos prezidentė E. Kvedaraitė.

• Rugpjūčio 30 d. LDA prezidentė V. Augustinienė dalyvavo 
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos organizuotame seminare apie viešųjų 
pirkimų vykdymo pokyčius 2017 metais.

• Rugsėjo 2 d. Rokiškyje vyko respublikinės sporto varžybos 
cukriniu diabetu sergantiesiems „Cukrinis diabetas – ne kliū-
tis sportuoti“. LDA projektą įgyvendino Rokiškio diabetikų 
klubas „Rokiškis“ (pirmininkė M. Mieliauskienė, pirminin-
kės pavaduotojas V. Pilibaitis). Varžybose dalyvavo 65 as-
menys iš Plungės, Jonavos, Šakių, Rokiškio, Panevėžio, 
Pasvalio, Radviliškio, Mažeikių, Marijampolės ir Vilniaus 
diabeto organizacijų. 

• Rugsėjo 5 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė atsakė į 
„Lietuvos žinių“ žurnalistų klausimus apie medicinos prie-
taisų nuomą sergantiesiems, už nuomą apmokant iš Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų; „Lietuvos 
ryto TV“ klausė V. Augustinienės nuomonės apie ilgas eiles 
pas specialistus.

• Rugsėjo 10 d. Lisabonoje (Portugalija) vyko Tarptautinės dia-
beto federacijos Europos regiono simpoziumas „Geresnės 
diabeto priežiūros užtikrinimas: bendra priežiūros paslaugų 
teikėjų, sveikatos sistemų ir diabetu sergančių žmonių už-
duotis“ (angl. Achieving improved compliance to diabetes 
care: the common task for care providers, health systems 
and people with diabetes). V. Augustinienė pirmininkavo 
sesijai „Diabeto komanda – kaip pagerinti sanglaudą?“ (angl. 
The diabetes team – how to improve cohesion?), kurioje 
buvo dalijamasi patirtimi, kodėl svarbus sveikatos priežiūros 
spe  cia listų, pacientų, farmacijos atstovų ir kitų komandos 
narių bendradarbiavimas. Rugsėjo 11–15 dienomis vyko  
53-asis Europos diabeto studijų asociacijos metinis renginys. 
Šiuose renginiuose dalyvavo LDA valdybos narė jaunimo 

klausimams J. Neverdauskaitė ir prezidentė V. Augustinie-
nė. Eksponuotas LDA stendinis pranešimas „LDA pasieki-
mai sergančiųjų diabetu labui“.

• Rugsėjo 18 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalijosi 
mintimis apie vaistų kompensavimo aktualijas pacientams 
su Lietuvos radijo klausytojais ir „INFO TV“ žiūrovais.

• Rugsėjo 20 d. LR Seime, Sveikatos reikalų komiteto posėdyje 
Sveikatos apsaugos ministerija pristatė informaciją apie pa-
sirengimą įgyvendinti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 
Nr. 1-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildy-
mo 15-2, 15-3 straipsniais įstatymą Nr. XII–2538. Posėdyje 
dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Nei SAM, nei 
Sveikatos reikalų komiteto vadovams nesvarbi nei gydymo 
įstaigų, nei pacientų organizacijų atstovų nuomonė, kad ne-
skiriant papildomų lėšų sveikatos paslaugoms apmokėti bei 
trūkstant specialistų nėra realu, jog šį įstatymą būtų galima 
įgyvendinti nuo 2018 m. sausio 1 d.

• Rugsėjo 21 d. tarptautinėje jubiliejinėje Ligonių kasų konfe-
rencijoje privalomojo sveikatos draudimo 20-mečiui ir Vals-
tybinės ligonių kasos 25-mečiui paminėti „Branda pasiekta. 
Kas toliau?“ dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. 
VLK vadovai įteikė padėkos raštą LPOAT už aktyvų dalyva-
vimą vykdant privalomąjį sveikatos draudimą.

• Rugsėjo 22 d. LR Seime vykusioje konferencijoje „Generi-
niai ir originalūs vaistai: įrodymai ir įsitikinimai“ dalyvavo 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Ji išsakė savo nuomo-
nę, atsakė į „TV3“ žurnalistų klausimus.

• Rugsėjo 23 d. LPOAT pirmininkė V. Augustinienė dalyvavo 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarptautinėje moks-
linėje konferencijoje „Baltijos jūros regiono šalių odontolo-
gų dienos“, vykusioje Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų 
centre „Litexpo“.

• Rugsėjo 26 d. Vilniuje, Technikos bibliotekoje, vyko LPOAT 
narės, Sergančiųjų tinklainės ligomis asociacijos (pirminin-
kė S. Ivaškevičienė) metinė konferencija, kurioje dalyvavo 
LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Rugsėjo 28 d. Vilniuje vyko LPOAT valdybos posėdis, ku-
riame aptarta veikla, dabartiniai iššūkiai ir tolesnės veiklos 
kryptys, naujos įstatų redakcijos registravimo, artėjančio 
LPOAT 15 metų veiklos jubiliejaus paminėjimo bei kiti pa-
cientams ir jų organizacijoms aktualūs klausimai.

• Rugsėjo 29 d. Vilniuje vyko finansų ministro 2017 m. gegu-
žės 30 d. įsakymu Nr. 1K-205 sudaryto „2014–2020 metų 
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Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ste-
bėsenos komiteto“ posėdžiai, kuriuose dalyvavo šio komi-
teto narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Spalio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerija į pasitarimą dėl 
insulino pompų ir kitų savikontrolės priemonių kompensa-
vimo pakvietė ir LDA prezidentę V. Augustinienę, kuri dar 
kartą priminė LDA keliamus klausimus dėl cukriniu diabetu 
sergantiesiems aktualių ligos kontrolės priemonių kompen-
savimo (žr. 2017-09-08 LDA raštą SAM, 8 psl.). 

• Spalio 11 d. Briuselyje (Belgija) vyko antroji „GenCAD“ 
konferencija „Lytis ir sveikata – žinojimas, faktai ir Europos 
perspektyvos“ (angl. Gender and health – awareness, facts, 
and European perspectives). Projekto tikslas – pagerinti lė-
tinių ligų prevenciją ir pasekmes, remiantis lyčių skirtumo 
supratimu, vertinant širdies ir kraujagyslių ligas, išsiaiškinti 
šiuos skirtumus gydant ir prevencinėje veikloje. Konferen-
cijoje dalyvavo LPOAT pirmininkė V. Augustinienė. Visuo-
menei ir profesionalams rengiama informacija apie lytį ir 
ligas, prevencijos priemones. Ši informacija bus išversta ir 
į lietuvių kalbą.

• Spalio 12 d. Vilniuje vyko LDA tarybos susirinkimas. Jame 
svarstyti aktualiausi diabeto ligonių sveikatos politikos ir 
LDA organizaciniai klausimai, kalbėta apie pasiruošimą Pa-
saulinės diabeto dienos „Moterys ir diabetas“ renginiams. 

• Spalio 16–17 d. Briuselyje (Belgija) Europos pacientų foru-
mas, kurio narė yra ir LPOAT, organizavo nacionalinių ko-
alicijų susitikimą. Jame dalyvavo ir V. Augustinienė.

• Spalio 18 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdy-
je buvo pristatytas 2018 m. Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo biudžeto projektas. Į pristatymą buvo pakviesta 
ir LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

• Spalio 18 d. Vilniuje, Europos Komisijos biure, įvyko LPO-
AT pirmininkės V. Augustinienės susitikimas su Europos Ko-
misijos Sveikatos priežiūros sistemų skyriaus pareigūne K. 
Ptak. Jos susitikimų Lietuvoje su įvairiomis sveikatos srities 
institucijomis tikslas – aptarti įvairius sveikatos priežiūros 
rezultatų ir sistemų iššūkius. Susitikimo su LPOAT tikslas – 
aptarti šiuos dalykus pacientų požiūriu.

• Spalio 20 d. Vilniuje, LR Vyriausybės rūmuose Lietuvos aso-
ciacija „Gyvastis“ (pirmininkė A. Degutytė) suorganizavo 
šventinį padėkos medikams ir donorams renginį.

• Spalio 23–24 d. Briuselyje (Belgija) Europos pacientų foru-
mas pakvietė LPOAT pirmininkę V. Augustinienę į projek-
to „Pro-STEP“ baigiamąją konferenciją. „Pro-STEP“ – ban-
domasis ES finansuojamas projektas, kuriuo siekiama ska-
tinti sergančiųjų lėtinėmis ligomis savikontrolę, daugiausia 
dėmesio skiriant gerai savikontrolei ir sveikatos priežiūros 
tvarumui, įskaitant sąnaudų ir naudos analizę, taip pat prie-
mones ir kliūtis.

• Spalio 25 d. LR Seime vykusiame renginyje „Sveikatos skir-
tumai. Kodėl jie didėja Lietuvoje?“ pranešimą „Ar pacien-
tams sudarytos vienodos galimybės gauti savalaikę ir ko-
kybišką pagalba šalyje?“ skaitė V. Augustinienė. Diskusiją 
vedė Seimo nariai A. Matulas ir M. Navickienė. Diskusijo-
je dalyvavo Seimo nariai, visuomenės sveikatos ekspertai, 
įstaigų vadovai, medikai, pacientų organizacijų atstovai.

• Spalio 28 d. LPOAT suėjo 15 metų. Ji įregistruota 2002 m. 
spalio 28 d. LPOAT šiuo metu vienija 30 įvairiomis sunkio-
mis ligomis (artrito, astmos, Bechterevo, diabeto, epilepsijos, 
krūties, kiaušidžių, galvos smegenų ir kitomis vėžio, vaikų 
vėžio, nefrologinėmis, osteoporozės, sutrikusios psichikos, 
Parkinsono, širdies nepakankamumu, hipertenzija, derma-
tologinėmis, tinklainės ligomis sergančių, storulių, laringeh-
tomuotų žmonių, nacionalinę donorų asociaciją, celiakijos 
ir maisto netoleravimo draugiją, akromegalija ir kitomis hi-
pofizės, retomis onkologinėmis ligomis bei cistine fibroze) 
sergančiųjų asociacijas. Per 20 000 jų narių šiandien ats-
tovauja daugiau nei 1 mln. įvairiomis sunkiomis lėtinėmis 
ligomis sergančiųjų interesams. LPOAT 2005 m. priimta į 
Tarptautinį pacientų organizacijų aljansą. 2007 m. LPOAT 
tapo Europos pacientų forumo nare. LPOAT vadovė net tris 
kadencijas iš eilės 2009–2015 m. išrenkama Europos pa-
cientų forumo valdybos nare. LPOAT aktyviai bendradar-
biauja su pacientų organizacijomis ir valdžios institucijomis, 
padeda spręsti įvairiomis ligomis sergantiesiems aktualias 
sveikatos problemas. Pagrindinis veiklos tikslas – į pacientą 
orientuota sveikatos apsaugos politika.

• Spalio 30 d. „Lietuvos ryto TV“ klausė V. Augustinienės nuo-
monės dėl greitosios pagalbos stotims kylančių problemų, 
įgyvendinant SAM nurodymus per nustatytą laiką iš bet ku-
rios Lietuvos vietos nuvežti miokardo infarkto ištiktus žmo-
nes į universitetines ligonines.

• Spalio 30 d. internetinis portalas „TV3“ teiravosi V. Augusti-
nienės nuomonės dėl SAM ministro ribojimų įsivežti iš už-
sienio šalių tam tikrą vaistų pakuočių kiekį, ko tuo siekiama?

• Lapkričio 7 d. Jonavos diabeto klubas „Ramunė“ (pirmi-
ninkas J. Laiva) minėjo savo veiklos 25-metį ir Pasaulinę 
diabeto dieną. Renginio dalyvius sveikino LDA prezidentė 
V. Augustinienė, rajono valdžios ir gydymo įstaigų bei įvai-
rių organizacijų atstovai. 

• Lapkričio 14 d. 10.00–16.00 val. Vilniuje, Gedimino pr. 28 
(Lietuvos kooperatyvų sąjungos pastate), IV a., konferencijų 
salėje, Lietuvos diabeto asociacija organizuoja respublikinę 
konferenciją „Moterys ir diabetas“, skirtą Pasaulinei diabeto 
ir Jungtinių Tautų dienai pažymėti. Pranešimus skaitys Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus universiteto 
bei kitų įstaigų specialistai. Lapkričio mėnesį renginiai šiai 
dienai pažymėti vyksta visoje Lietuvoje. Daugiau informa-
cijos teikia rajonų diabeto organizacijos. 
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Lietuvosdiabetoasociacija – 
Tarptautinėsdiabeto 
federacijosnarė

Burkitės į Lietuvos diabeto asociaciją  
ir veikite savo sveikatos labui  

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

kad gerėtų cukriniu diabetu sergančių žmonių gyvenimas.

Naudinga būti LDA nariu
LDA narys turi didesnę galimybę:

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

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

Įstokite į savo rajono diabeto klubą ir tapsite LDA nariu.

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

DARBO LAIKAS

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

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

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

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

DIABETO MOKYKLA
LDA buveinėje – Gedimino pr. 28, 404 kabinetas

Tel. (8~5) 2625476. 
Gyd. endokrinologė Ona Jurkauskienė ligonius konsultuoja  

nemokamai antradieniais 12–14 val. 
Slaugytoja diabetologė Juzefa Uleckienė ligonius moko  

ketvirtadieniais 14-16 val. Registruotis iš anksto tel. 8 686 39369.
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Europos diabeto 
studijų asociacijos 
renginys Lisabonoje

Šio renginio metu svarbus dėmesys skiriamas diabe-
to asociacijoms bei kitoms organizacijoms iš viso 

pasaulio. Jos turi galimybę stendiniais pranešimais pa-
pasakoti apie savo veiklą, pasiekimus, tikslus, kylančius 
problemas. 

Lisabonoje šiais metais kartu su Lietuvos diabeto aso-
ciacijos prezidente V. Augustiniene atstovavome Lietuvai. 
Aš papasakojau apie jaunimo, sergančio diabetu, veiklą 
ir įvykusius renginius Lietuvoje. Tai nuostabi patirtis, nes 
galime palyginti skirtingų šalių padėtį, gerinant diabeto 
kontrolę, vaistų, savikontrolės priemonių prieinamumą, 
pasidalyti savo patirtimi bei pasisemti patirties iš kitų or-
ganizacijų darbų. Džiugu, kad, palyginti su kitomis šali-
mis, Lietuva yra nuveikusi tikrai nemažai, gerinant cuk-
riniu diabetu sergančių žmonių gyvenimą. Mūsų šalis ir 
toliau kovoja, kad žmonės, sergantys tiek I, tiek II tipo 
cukriniu diabetu, turėtų kuo geresnę diabeto kontrolę ir 
priemonių prieinamumą.

Rugsėjo 10 d. prieš Europos diabeto studijų asocia-
cijos renginį vyko Tarptautinės diabeto federacijos Euro-
pos regiono simpoziumas „Geresnės diabeto priežiūros 
užtikrinimas: bendra priežiūros paslaugų teikėjų, sveika-
tos sistemų ir diabetu sergančių žmonių užduotis“ (angl. 
Achieving improved compliance to diabetes care: the 
common task for care providers, health systems and pe-
ople with diabetes). V. Augustinienė pirmininkavo sesijai 
„Diabeto komanda – kaip pagerinti sanglaudą?“ (angl. 
The diabetes team – how to improve cohes ion?), kurioje 
buvo dalytasi patirtimi, kodėl svarbus sveikatos priežiūros 
specialistų, pacientų, farmacijos atstovų ir kitų koman-
dos narių bendradarbiavimas. Pranešėjams buvo pateik-
ta daug klausimų, vyko labai įdomios ir ilgos diskusijos.

Jurgita Neverdauskaitė 
LDA valdybos narė  
darbui su jaunimu

Rugsėjo 11–15 dienomis Lisabonoje (Por tu galija) 
įvyko 53-asis Europos diabe to studijų asociacijos 
metinis renginys. Jis kasmet pritraukia daugiau nei 
15 000 dele gatų iš daugiau nei 130 šalių. Kitais  
metais susitikimas vyks Berlyne (Vokietija).

LAIKRAštIS 

81

18

Nepamirškite užsiprenumeruoti „Diabeto“ 
laikraščio 2018 metams!

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

Jums rei kia iš kirp ti čia pa teik tą pre nu me ra tos kvi-
tą, įra šy ti duo me nis, kam ir ko kiu ad re su už sa ko te 
laik rašt į, ir nu ne šus į pa što sky rių su mo kė ti. Vie no 
nu me rio kai na – 0,75 Eur su pa što pri sta ty mu. Pre-
nu merata 2018 metams kainuoja 3,00 Eur, priimama 
iki sausio 28 d.

lietuvos diabeto asociacija
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Stovyklą surengė Rumunijos diabeto, maisto medžiagų ir 
metabolinių ligų federacija. Jai talkino bendrovė „Eli Lilly“ 

ir Europos slaugytojų diabetologų fondas (angl. Fundation of 
European Nurses in Diabetes – FEND). 

Renginyje dalyvavo 24 jaunuoliai iš Belgijos, Bulgarijos, Kro-
atijos, Kipro, Danijos, Vokietijos, Graikijos, Italijos, Lietuvos, Ma-
kedonijos, Moldovos, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumu-
nijos, Rusijos Federacijos, Serbijos, Švedijos, Turkijos, Ukrainos 
ir Jungtinės Karalystės. Lietuvai atstovavo Šakių rajono cukralige 
sergančiųjų klubo „Linelis“ narys A. Valevičius. Kaip ir praėju-
siais metais, stovykloje didelis dėmesys buvo skiriamas sportui, 
laisvalaikiui, interaktyviems seminarams, dalyvių pranešimams. 

Stovyklą, naudodamasi programa „Skype“, atidarė TDF 
Euro pos regiono prezidentė S. Karadeniz. TDF Europos regiono 
valdybos narė C. Petrut pristatė TDF veiklą, misiją ir prioritetus. 
Rumunijos diabeto, maisto medžiagų ir metabolinių ligų fede-

racijos prezidentas I. Veresiu supažindino susirinkusiuosius su 
federacijos istorija ir veikla. Profesorė G. Roman aptarė bendrą 
diabeto situaciją Rumunijoje, diabeto prevencijos strategijas, 
išteklius ir iššūkius.

Įkvėpimas – pagrindinis dalykas jaunų suaugusiųjų, kurie 
taps kitus įkvepiančiais lyderiais, dalykas. Įrodyta, kad teigia-
mi sektini pavyzdžiai motyvuoja jaunus žmones. Vienas tokių 
sektinų pavyzdžių – buvęs TDF Europos regiono preziden-
tas J. M. V. Nabais, kuris jaunuoliams mielai papasakojo apie 
savo gyvenimą, sergant cukriniu diabetu, taip pat apie nuveik-
tus darbus. 

Stovyklos dalyviai kalbėjo įvairiomis temomis, pvz., kaip 
reikia dirbti su partneriais, diabeto prevencijos, sveikatos prie-
žiūros Europoje, diskriminacijos, naujausių gydymo pasiekimų 
ir kt. temomis. Stovyklos metu pagrindinėmis temomis išliko 
mityba, fizinis aktyvumas, siekimas lyderystės, naujausių gydy-
mo metodų prieinamumas. 

Kaip ir praėjusiais metais, jaunuoliai pristatė savo šalis, dia-
beto situaciją jose, aptarė, kokie tolesni jų, kaip diabeto gynėjų, 
planai. Žinoma, susirinkusieji ne tik mokėsi, bet ir pramoga-
vo – lankė įvairias Rumunijos vietoves. Didelį įspūdį visiems 
paliko Rumunijos kraštovaizdis, Klužo-Napokos vietovėje buvo 
daug kalvų ir slėnių.

Įsimintiniausia stovyklos diena – liepos 13-oji, kai dalyviai 
115 metrų gylyje, Turdos druskų kasykloje, šoko „flašmobą“. 
Šokis tiesiogiai buvo transliuojamas per socialinį tinklą „Face-
book“ ir kitus tinklus.

Paskutinę dieną stovyklos dalyviai susirinko į baigiamąją 
ceremoniją, kurios metu visi kartu žiūrėjo vaizdo filmuką apie 
stovyklą. Visiems dalyviams įteikti TDF pažymėjimai. 

Parengta pagal TDF inf. 

Jaunųjų lyderių stovykla Rumunijoje

A. Valevičius 
pristato Lietuvą.

Jaunieji lyderiai stovykloje Rumunijoje

Liepos 10–17 d. Rumunijoje, 
Klužo-Napokos mieste, jau septintą 
kartą vyko Tarptautinės diabeto 
federacijos (TDF) surengta Europos 
regiono jaunųjų lyderių stovykla, 
skirta jaunimui nuo 18 iki 30 metų. 
Stovyklos tikslas – ne tik pagerinti 
Europoje gyvenančio jaunimo, 
sergančio cukriniu diabetu, žinias, 
įgūdžius, aptarti problemas, su 
kuriomis jie susiduria, pasidalyti 
patirtimi, bet ir įgyti lyderystės, 
vadovavimo įgūdžių, taip pat 
suvienyti jaunimą. 
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Dviračiais aplink Platelių ežerą
Rugpjūčio 5-ąją įvyko Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) organizuotas 
aktyvaus poilsio renginys, skirtas neįgaliesiems ir jų artimiesiems, – 
žygis dviračiais aplink Platelių ežerą. Jame dalyvavo 47 žmonės. 

Žygis prasidėjo Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų cent-
re. Gidė pravedė ekskursiją. Daugelį sužavėjo nauja eks-

pozicija „Keliaukime aplink Platelių ežerą“, supažindinanti su 
Platelių ežeru (jo susiformavimu, dugno reljefu, povandeniniu 
pasauliu), vandens pramogomis, lankomomis parko vietomis, 
pažintiniais takais. 

Lankant ekspoziciją „Pasėrokoukem žemaitėškā“, galima pa-
simokyti žemaitiškų žodžių ir posakių. Antrame aukšte įrengta 
gamtos ekspozicija – paslaptingas miškas naktį ir dieną (su gy-
vūnais, augalais, grybais ir garsais), spalvinga pieva su drugeliais, 
vabalais, pelke su bebro „namu“, vandens gyvūnais.

Vėliau visi vyko į taip ilgai ir nekantriai lauktą žygį aplink 
Platelių ežerą. Didžioji dalis susirinkusiųjų keliavo pagrindinio 
rėmėjo lėšomis išnuomotais dviračiais. Kadangi tuo pačiu metu 
vyko kasmetinis respublikinis susitikimas „Pasibūkim kartu“, tad 
kelionės pradžioje visi turėjo galimybę sudalyvauti šio renginio 
atidaryme. LDA prezidentė V. Augustinienė ir kiti šio renginio 
svečiai – Seimo narys J. Varkalys, Plungės rajono savivaldybės 
meras A. Klišonis, klubų pirmininkai ir kt. – palydėjo į žygį, lin-
kėdami saugios kelionės.

Platelių ežeras buvo tikras atradimas tiems, kurie siekė su-
sipažinti su natūralumą išlaikiusia gamta. Tai didžiausias ir 
švariausias ežeras Žemaitijoje. Nors stovyklaviečių gana daug, 
tačiau čia viskas prižiūrima, aplinka tvarkoma. Plokštinės sto-

vyklavietėje dviračių žygio dalyviai sočiai papietavo. Tęsdami 
kelionę ir vykdami per Beržoro miestelį, didžioji dalis dalyvių 
pakilo į apžvalgos aikštelę, kur su nuostaba grožėjosi atsivėru-
sia Platelių ežero panorama. Žygio pabaigoje visi dalyviai pri-
sijungė prie renginio „Pabūkim kartu“, dar spėjo sudalyvauti 
linksmose estafetėse ir šokio pamokoje, į kurią pakvietė studi-
jos „Tavo šokis“ vadovas K. Barčius. 

Džiugu, kad į šį renginį nusprendė atvykti svečias iš Angli-
jos – jaunasis diabeto lyderis ir „DiAthlete“ įkūrėjas Gavinas 
Griffithsas. Jis vos prieš porą mėnesių dalyvavo LDA organi-
zuotame 5 km bėgimo renginyje Klaipėdoje ir neseniai grįžo 
iš pasaulinio turo.

Dviračių žygio diena prabėgo nejučia, vis pasirodantis lie-
tus retkarčiais sulėtindavo, o kartais ir pagreitindavo mynimo 
tempą, tačiau 26 km buvo įveikti. Visi grįžo pakilios nuotaikos, 
nusiteikę žygį pakartoti. Aktyvus laikas gamtoje atitraukia nuo 
kasdienių rūpesčių, ligos, o kartu nuteikia būti aktyviems, gerina 
savijautą, sveikatą, moko rūpintis savimi ir vienas kitu.

Pagrindinis renginio rėmėjas – Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Už galimybę 
įgyvendinti šį projektą nuoširdus jam, taip pat LDA prezidentei 
V. Augustinienei ir kitiems prisidėjusiems bei rėmusiems.

Jurgita Neverdauskaitė 
LDA valdybos narė darbui su jaunimu

Žinios iš kLubų

Dviračių žygis
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Pasirūpinkime savo širdimi
Norėdamas tikslingai paminėti Pasaulinę širdies dieną, Pakruojo rajono diabeto klubas 
„Vita“ spalio 5 dieną savivaldybės salėje surengė susitikimą su gydytojais ir vaistininkais. 
„Turime būti aktyvūs, siekdami atkreipti dėmesį į didėjantį sergamumą širdies ir kraujagyslių 
ligomis. Skatiname kuo dažniau tikrintis sveikatą, tuomet ligai kelią užkirsti galima ankstyvoje 
jos stadijoje“, – įsitikinusi renginio organizatorė, diabeto klubo pirmininkė A. Dobilienė. 

Į susitikimą atvyko firmos „Worwag 
pharma“ atstovė S. Žainienė. Ji pa-

pasakojo apie diabeto pažeistas kojas ir 
jų priežiūrą. Firmos „Medicata“ atstovė 
R. Pertikienė pristatė natūralią, medaus 
prisotintą produkciją – papildus, vitami-
nus, kitus produktus. Klubo garbės gydy-
toja, endokrinologė iš Biržų L. Duderienė 
dalijosi mintimis apie gyvenseną, sergant 
cukriniu diabetu.  

Veikė laboratorija ant ratų. Čia buvo 
galima išsitirti pigiau. Nemokamai buvo 
atliekamas gliukozės tyrimas. 

Norint išvengti širdies ligų, reikėtų 
laikytis šių rekomendacijų: rinktis svei-
ką gyvenseną – nekaloringą maistą, sai-
kingai vartoti cukrų ir druską, sportuoti, 
gerti pakankamai vandens ir atsisakyti 
žalingų įpročių. 

„Reikia atkreipti dėmesį, kad dažna 
širdies ligų priežastis  – nesureguliuotas 
kraujospūdis, o jį galima kontroliuoti ne tik vaistais, bet ir sveika 
gyvensena, antra priežastis – cholesterolis“, – žiniomis dalijosi 
A. Dobilienė. Moteris priduria, kad labai daug prie širdies ligų 
prisideda stresas, kiekvieną dieną visi skuba, nervinasi dėl dar-
bų, mokslų, kitokių reikalų... O reikėtų nusiraminti, rasti laiko 
sau, savo pomėgiams, poilsiui. 

Norint stiprinti širdį, patariama valgyti maisto produktus, ku-
riuose yra kalio, kalcio, magnio, vitaminų A, E, C, pvz., bulves, 
pomidorus, pieno produktus, kiaušinius, grikius, įvairią žuvį, 
obuolius, morkas, riešutus. 

Parengta pagal laikraštyje 
„Auksinė varpa“ skelbiamą inf. 

kalba Pakruojo rajono savivaldybės meras s. Gegieckas

Stovyklą Druskininkuose prisiminus
Esu Pasvalio rajono sergančiųjų 
cukriniu diabetu draugijos 
„Sveikata“ narė. Cukriniu diabetu 
sergu jau 5-erius metus. Šiais 
metais gavau pasiūlymą dalyvauti 
Lietuvos diabeto asociacijos II 
tipo diabetu sergančiųjų mokymo 
ir aktyvaus poilsio stovykloje 
Druskininkuose. 

Ten mums buvo skaitomos paskaitos apie ligą, mitybą ir užimtumą. Labai gerai, 
kad yra tokia stovykla, kurioje galima išmokti, kaip reikia elgtis, kai cukraus 

kiekis kraujyje padidėja arba sumažėja, kaip apsiskaičiuoti angliavandenius, ku-
rie diabeto ligoniui yra labai svarbūs. Daug sužinojau apie savo ligą, skaudžias 
jos pasekmes. Tai labai padėjo suprasti, ką turiu pakeisti savo gyvenime. 

Nuoširdžiai dėkoju šios stovyklos organizatorei Lietuvos diabeto asociacijai, 
ir Pasvalio draugijai „Sveikata“ – už galimybę joje dalyvauti.

Aldona Svilienė 
Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu  

diabetu draugijos „Sveikata“ narė
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Mes – už sveiką gyvenseną
Šių metų vasara visus erzino kaprizais. Vieną dieną šilta, šviečia 
saulė, o kitą – niūru ir lietinga. Tačiau renginių tikrai netrūko.

Gražų liepos 21-osios penktadienio vakarą Pasvalio rajono 
sergančiųjų cukriniu diabetu draugijos „Sveikata“ pirmi-

ninkė V. Vegienė ir narė V. Karoblienė kartu su Pasvalio rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stip rinimo 
specialistėmis B. Kazilevičiene ir A. Markevičiene buvo pa-
kviestos į šventę „Namišiai 2017“. 

Šventė buvo labai turtinga įvairių renginių. Mažo kaimelio 
tylą skrodė baikerių skleidžiamas garsas. Virš parko padangę 
raižė du lėktuvai ir lijo saldainių lietus. 

Nepaisant įvairių renginių gausos, vietiniai namišiečiai 
ir jų svečiai domėjosi ir sveikata. Specialistės konsultavo gy-
ventojus įvairias sveikatos klausimais, dalijo lankstinukus, 
o draugijos „Sveikata“ narės tyrė gliukozės kiekį kraujyje, 
aiškino, kaip reikia sveikai gyventi, norint nesusirgti diabe-
tu. Norinčių išsitirti buvo daug. Džiugu, kad dauguma re-
zultatų buvo geri. Šventėje dalyvavo daug jaunimo, nema-
žai jų domėjosi apie rūkymo ir alkoholio vartojimo žalą  
sveikatai. 

Dvylika draugijos narių liepos 25 d. stovyklavo Pasvalio kem-
pinge. Stovyklos dalyviai įsikūrė kempingo nameliuose. Pirminin-
kė V. Vegienė supažindino su stovyklos užsiėmimų tvarkaraščiu, 
su saugiu ir kultūringu elgesiu per užsiėmimus. Mūsų laukė sma-
gus, sveikatai naudingas laikas. Visi pasitikrinome gliukozės kiekį 
kraujyje. Aptarėme rezultatus, maloniai pabendravome gerdami  
arbatą. 

Klausėmės kvapų terapijos specialistės praktikės J. Bubne-
lienės paskaitos „Eterinių aliejų galios, paslaptys ir gydomosios 
savybės“. Kvapų terapija – kryptingas eterinių ir augalinių aliejų 
naudojimas fizinėms bei dvasinėms ligoms gydyti, taip pat jų 
profilaktikai. Kvapų terapijos specialistė mokė, kaip panaudoti 
terapines kvapiųjų aliejų savybes, norint atpalaiduoti ar stimu-
liuoti kūną bei dvasią, įveikti negalavimus, pagerinti savijautą. 
Iš kvapo stengėmės atspėti, koks aliejus. 

Pusryčiai, pietūs, pavakariai buvo pagal sveikatingumo tra-
dicijas, sveikos mitybos ir gyvensenos specialistų rekomenda-
cijas. Po pietų buvo įvairūs judėjimo pratimai, vaikščiojimas 
su šiaurietiškojo ėjimo lazdomis, vadovaujant kineziterapeu-
tei K. Čeponienei. 

Pagilinome žinias: ko negalime nugalėti, galime valdyti – 
optimali cukrinio diabeto kontrolė, emocinis valdymas ir kova 
su juo, įgijome praktinių sveikatos žinių, mūsų laukė vakaro-
nė prie laužo – pokalbiai, klausimai, atsakymai, pasisakymai, 
stovyklos programos aptarimas ir prizai. 

Už šią stovyklą dėkojame mūsų pirmininkei V. Vegienei, taip 
pat rėmėjams – Pasvalio rajono savivaldybei, Pasvalio rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. Oras buvo nuosta-
bus. Kvėpavome puikiu parko medžių skleidžiamu kvapu.

Valerija Karoblienė 
Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu  

draugijos „Sveikata“ valdybos narė

stovyklautojai dviračių žygyje Druskininkuose
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Rugpjūčio 17-ąją Pasvalio parko stadione organizavome re-
gionines neįgaliųjų sporto varžybas, kuriose nebūna pra-

laimėtojų. Šiemet tradicinėse neįgaliųjų sporto varžybose run-
gėsi 16 komandų – 160 dalyvių. Tikslas – populiarinti sporti-
nes varžybas tarp žmonių, turinčių fizinę negalią, skatinti juos 
sistemingai treniruotis. 

Į Pasvalio parką suvažiavo iš Šiaulių, Kuršėnų, Kupiškio, 
Kauno, Biržų, Pakruojo, Panevėžio miesto ir rajono, Ignalinos, 
Rad viliškio, Rokiškio, Alytaus. Gausi komanda atvyko iš Latvi-
jos, Bauskės miesto. 

Atitrūkti nuo visų kitų darbų ir parungtyniauti, parodyti savo 
galimybes, pasiekimus, smagaus pasibuvimo ir gražios sportinės 
kovos linkėjo naujasis Pasvalio bažnyčios klebonas H. Kalpokas, 
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė 
D. Vasiliūnienė, Pasvalio sporto mokyklos direktorė E. Butri-
mienė, vyriausiasis varžybų teisėjas, Pasvalio sporto mokyklos 
sportinių renginių organizatorius V. Kazlauskas. 

„Jūsų veikla yra pavyzdys, kaip reikia mokėti džiaugtis gy-
venimu. Manau, kad į šį renginį iš įvairių miestų, rajonų susirin-
kusių dalyvių svarbiausias tikslas yra ne nugalėti, o puoselėti ir 
stiprinti draugystę“, – kalbėjo Pasvalio meras G. Gegužinskas. 

Varžybų dalyviai išmėgino jėgas aštuoniose rungtyse. Ne-
įgalieji varžėsi smiginio, baudų mėtymo, vežimėlių slalomo, 
kamuolio mušimo į vartus, krepšinio baudų mėtymo, rankų 
lenkimo, šaškių varžybose. Kai kurios rungtys buvo neįprastos, 
pvz., rankų taiklumo „kopėčios“, žvejyba sausumoje. 

Komandos buvo apdovanotos taurėmis ir padėkos raštais. 
Dalyviai, iškovoję prizines vietas, buvo apdovanoti nugalėto-
jų medaliais. 

Už smagiai kartu praleistą laiką širdingai dėkoju į Pasvalį 
atvykusioms komandoms, Pasvalio sporto mokyklai ir Pasva-
lio neįgaliųjų draugijai.  

Vida Vegienė  
Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu 

draugijos „Sveikata“ pirmininkė 

Sportas – sveikata
Jau antrus metus Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu draugija „Sveikata“ 
įgyvendina neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektą. Draugijoje 
yra neįgaliųjų sveikatingumo būrelis, kuriam vadovauja trenerė K. Čeponienė. Užsiėmimai 
vyksta du kartus per savaitę. Bendraujame ne tik su neįgaliųjų interesus atstovaujančiomis 
organizacijomis, bet ir su kitomis miesto bei rajonų nevyriausybinėmis organizacijomis 
ir bendruomenėmis, dalyvaujame įvairiose varžybose, sporto šventėse. 

sporto šventės Pasvalyje dalyviai
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„Taip gyvenimas susiklostė, kad kvietimą atvykti į II tipo 
diabetu sergančiųjų mokymus Druskininkuose gavau praėjus 
daugeliui metų nuo susirgimo. Iškart norisi atvirai pasidaly-
ti, kokios mintys dėliojosi perskaičius kvietimą ir kas stabdė 
priimti sprendimą dalyvauti. Maniau, kad liga nepagydoma, 
kad pakankamai daug žinau apie savo ligą ir tai, kaip save 
prižiūrėti. Gydytojai laiku suteikia pagalbą. Taigi, ką ten rei-
kės veikti 6 mokymo dienas. Dar pamaniau, kad stovyklos 
medicinos vadovė gydytoja rezidentė (aišku, kad jauna ir 
nepatyrusi). Tos 6 dienos jau ir taip suplanuotos kitiems dar-
bams. Taigi nėra laiko... – prisimena Viktoras. – Galų gale 
nugalėjo smalsumas ir giminaičių raginimas vykti. Vykda-

mas labiausiai norėjau, kad išmokčiau suvaldyti gana daž-
nas hipoglikemijas.“

„Taigi liepos 30 dieną 18 mokymo dalyvių: 16 moterų ir 
2 vyrai, iš įvairių Lietuvos kampelių susitikome valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų mokymų centre „Dainava“ Druskinin-
kuose. Mus pasitiko Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė 
V. Augustinienė, Druskininkų miesto diabeto klubo „Atgaja“ 
pirmininkė ir mokymo stovyklos vadovė J. Šimonienė, vadovės 
padėjėja J. Tamulaitienė ir stovyklos medikė LSMUL Kauno 
klinikų gydytoja rezidentė R. Koreivienė. Konferencijų salėje 
susipažinome. Mums pristatė pagrindinį stovyklos rėmėją – 
Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir 

DiAbeto mokymAi

Diabeto mokymo ir aktyvaus poilsio 
stovykla Druskininkuose 

„Jeigu man tada, kai susirgau II tipo cukriniu diabetu, kas nors būtų pasiūlęs 
dalyvauti mokymuose, iš karto būčiau sutikęs. Viskas, kas buvo susiję su cukriniu 
diabetu, man buvo tarsi tamsus miškas“, – sako jau 7 metus II tipo cukriniu diabetu 
sergantis V. Šaulys ir dalijasi įspūdžiais iš diabeto mokymo ir aktyvaus poilsio 
stovyklos, vykusios liepos 30–rugpjūčio 5 d. Druskininkuose. 

stovyklautojų poilsis žygyje su šiaurietiško vaikščiojimo lazdomis. k. Pilecko nuotr.
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darbo ministerijos, organizacijas ir įstai-
gas, be kurių paramos nebūtume galėję 
sėkmingai ir turiningai mokytis. Užpildė-
me anketas, kurios padėjo įvertinti mūsų 
žinias. Čia supratome, kad, ko gero, ne 
viską mes „cukrinukai“ taip gerai ir žino-
me bei mokame“, – pasakoja stovyklos 
dalyvis V. Šaulys. 

Vyras teigia: „Ir nuo to momento din-
go visas pirmosios dienos oficialumas. 
Juokais pasakius, prasidėjo pokalbių lai-
da „Tarp mūsų mergaičių“: kas ko nepa-
daro, kokie įstatymų pasikeitimai, gydy-
tojų veiksmai, vaistų ir paslaugų kainos, 
sergančiųjų teisės ir pareigos; vos ne kie-
kvienos dalyvės asmeniniai potyriai, na, ir, 
žinoma, palinkėjimai turiningai praleisti 
stovyklos laiką ir daug sužinoti. Tai suglu-
mino mane ir mano kolegą Kęstą. Vakarop 
tarpusavyje bendraudami jau buvome 
beveik nusprendę, kad naudos sau čia 
greičiausiai nerasime. Bet kadangi visos 
kitos gyvenimo sąlygos mus tenkino, tai 
savo klumpių link namų kol kas dar nesukome.“ 

„Viskas į savo vėžes stojo jau kitos dienos rytą, kai savo 
pastebėjimus apie šiuolaikinį cukrinį diabetą išsakė stovyklos 
gydytoja rezidentė R. Koreivienė. Nuo pat pirmų minučių 
sup ratome – tai profesionalė. Tai, ką mes žinojome, ir jos pa-
teiktos naujausios žinios derėjo tarpusavyje. Visos stovyklos 
metu Rasos veržlumas, geranoriškumas, sugebėjimas supran-
tamai pateikti informaciją, patarimus įvairiausiomis temomis 
mus valdė ir traukė prie informacijos. Padedami gydytojos 
mokėmės visa tai įvaldyti praktiškai. Jos dėka aš išmokau ap-
skaičiuoti savo organizmo jautrumą insulinui; apskaičiuoti 
insulino leidimosi vienetus ir maisto kiekį. Visa tai priartinti 
prie laiko ritmo ir fizinio krūvio. Manau, kad kiekvienas sto-
vyklos dalyvis mintyse kartu su manimi taria nuoširdų ačiū 
gydytojai Rasai ir linkime tokių medikų būsimų stovyklų da-
lyviams“, – toliau pasakoja Viktoras.

„Ačiū tariame ir stovyklos vadovei Jelenai, jos pavaduotojai 
Jūratei už pasiaukojimą, rūpestingumą. Jos priartino stovyk los 
gyvenimą prie paprastumo ir nuoširdaus bendravimo. Šios 
merginos taip sugebėjo viską organizuoti, kad visos stovyklos 
metu kiekvieną dieną nuveikdavome labai daug. Buvo atlie-
kami įvairūs kraujo tyrimai. Organizuotos teorinės praktinės 
paskaitos apie kraujospūdį, kraujo tyrimų reikšmes, pirmo-
sios medicinos pagalbos suteikimą, komplikacijas ir pagalbą 
sau, maisto papildus ir maisto vartojimą bei kalorijas. Prakti-
nis užsiėmimas suteikė žinių apie šiaurietiškąjį ėjimą, ėjimo 
techniką bei pramankštos pratimus. Jelenos vadovaujami šias 

žinias per penkias dienas pavertėme įgūdžiais. Buvo suda-
rytos sąlygos aktyviai veiklai. Aplankėme pačias gražiausias 
Druskininkų vietoves. Ekskursijos metu sužinojome labai daug 
apie Druskininkų miestą, stebėjome jį iš paukščio skrydžio. 
Lyno keltu aplankėme Druskininkų pasididžiavimą – sniego 
areną.  Rungtyniavome spausdami kartingo greičio pedalą. 
Daug kas pirmą kartą išmoko važinėti šiuolaikiniais dvira-
čiais. Visa tai buvo integruota į ligos savikontrolę ir požiūrį, 
kad diabetas – tai naujos galimybės, nauji draugai, šiek tiek 
kitoks gyvenimo būdas“, – įspūdžiais dalijasi vyras.

Paskutinę stovyklos dieną visiems buvo įteiktos padėkos už 
dalyvavimą. Stovyklos vadovė atsisveikino sakydama: „Ma-
lonu sutikti žvilgsnį žmogaus, kuriam ką tik padėjai. Jis ypa-
tingas, spindintis, iškalbingesnis už visus ištartus dėkingumo 
žodžius. Ir taip norėtųsi padėti visiems ir visuomet.“

Jau 7 metus II tipo diabetu sergantis V. Šaulys teigia: „Pir-
miausia padėkime sau. Jeigu turite galimybę, būtinai vykite į 
tokius ar panašius mokymus. Nedvejokite. Man asmeniškai 
žinios sugrįžo su kaupu: įgijau tvirtesnių praktinių įgūdžių, 
kaip kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje; kaip derinti insuliną 
ir mitybą; iki minimumo sumažinti hipoglikemijos atvejus.“ 

„Ačiū Lietuvos diabeto asociacijai ir jos prezidentei V. 
Augus tinienei už pagalbą ir mokymų organizavimą. Tikiuo-
si, kad tokių mokymų tik daugės. Manau, kad jie reikalin-
gi ne tik sergantiesiems, bet ir jų šeimos nariams“, – dėkojo 
Viktoras. 

Parengta pagal atsiųstą inf.

mokomės, kaip tinkamai valdyti diabetą. k. Pilecko nuotr.
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Cukrinis diabetas ir kitos ligos

Žvynelinė yra lėtinė pasikartojanti liga, pasireiškianti dėl 
organizmo patologinių sutrikimų, kaip ir kitos ligos, to-

kios kaip artritas, astma, cukrinis diabetas ar trumparegystė. 
Todėl labai svarbu šviesti visuomenę, suteikiant daugiau žinių 
apie žvynelinę ir neleisti plisti mitams bei klaidingiems įsitiki-
nimams apie ją.

Šiame straipsnyje aptariami dažniausi mitai apie žvyne-
linę.

Mitas: „Žvynelinė yra užkrečiama.“ 

Faktas: Žvynelinė, ypač vidutinio sunkumo ar sunkios for-
mos, yra aiškiai matoma. Dėl sutrikusio odos ląstelių daugini-
mosi susidaro stori, raudonos spalvos, žvynu padengti užde-
giminiai odos plotai. Tačiau žvynelinė nėra užkrečiama. Jūs 
negalite šia liga „užsikrėsti“ nuo kito asmens, taip pat jos ne-
galite „perduoti“ kitam asmeniui, prisiliesdami ar palaikydami 
glaudžius ryšius. Tiesą sakant, žvynelinė yra tiek pat užkrečia-
ma kaip strazdanos! 

Mitas: „Žvynelinė yra tik odos liga. Kosmetinė problema.“ 

Faktas: Žvynelinė yra lėtinė imuninės sistemos liga, sutrik-
danti odos ląstelių dauginimąsi. Normalios odos ląstelės subręs-
ta per 28–30 dienų, o po to nepastebimai yra pašalinamos nuo 
odos paviršiaus. Tuo tarpu žvynelinės pažeistos odos ląstelės 
subręsta vos per 3–4 dienas. Tuomet jos pasislenka ant odos 
paviršiaus, sluoksniuojasi, pleiskanoja ir formuoja į žvynus pa-
našias odos struktūras. Žvynelinės sukeliami odos pažeidimai 
gali būti skausmingi ir niežėti, jie gali įtrūkti ir kraujuoti. 

Apie 30–50 proc. žvyneline sergančių asmenų išsivysto ir 
psoriazinis artritas, kuris sukelia sąnarių skausmą, sustingimą 
ir patinimą.

Sergantiesiems žvyneline, odos uždegimas yra tik ledkal-
nio viršūnė. Turima vis daugiau įrodymų, kad ši liga susijusi su 
sunkiais sveikatos sutrikimais, tokiais kaip širdies ir kraujagyslių 
ligos, cukrinis diabetas, kepenų ligos, depresija ir nutukimas.

Mitas: „Žvynelinė tik fiziškai paveikia pacientus.“

Faktas: Šalia ligos sukeliamos fizinės naštos, žvyneline ser-
gantys pacientai taip pat patiria reikšmingus psichologinius ir 
emocinius sunkumus. Žvyneline sergantys asmenys dėl savo 
odos išvaizdos ir aplinkinių reakcijos į juos dažnai jaučiasi 
bejėgiai, apimti nevilties, pykčio, nusivylimo, kartais net su-
serga depresija. Kai kuriems pacientams, sergantiems sunkia 
žvyneline, net kyla minčių apie savižudybę. Daugelis žvy-
neline sergančiųjų stengiasi slėpti savo ligą ir dėvi odos pa-
žeidimus dengiančius drabužius, riboja savo kasdienę veik-
lą ir vengia, pavyzdžiui, plaukioti ar sportuoti sporto klube. 
Taip jie stengiasi išvengti aplinkinių spoksojimo ir neigiamų  
komentarų. 

Žvyneline sergantys asmenys savo sveikatos sutrikimą ir ne-
galią dažnai lygina su tais, kurie serga kitomis lėtinėmis ligomis, 
tokiomis kaip cukrinis diabetas ar širdies ligos. 

Mitas: „Žvynelinę sukelia prasta higiena.“

Faktas: Žvynelinė yra imuninės sistemos liga. Ji neturi nie-
ko bendro su bloga higiena. Veiksniai, galintys turėti įtakos 

sPALio 29-oJi – PAsAuLinė ŽVyneLinės DienA

Mitai apie žvynelinę 
ir klaidingas požiūris 

Žvynelinės simptomus, priešingai nei kitų susirgimų, 
galima pastebėti ant odos, todėl dažnai aplinkiniai 
tai mato ir spėlioja, kas atsitiko? Jie svarsto, ar tie, 
matomi pakitimai yra užkrečiami, nors žvynelinė nėra 
užkrečiama. Taip pat aplinkiniai gali pagalvoti, kad 
žvyneline sergantis žmogus yra nešvarus, per daug 
nervingas ar jautrus; iš tiesų taip gali būti, tačiau tai 
nėra žvynelinės priežastis. Kartais gali atrodyti, kad 
asmuo, turintis odos pažeidimų, kažką padarė, kad 
susirgo žvyneline, bet tai taip pat yra klaidinga.
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žvynelinės eigai, yra stresas, organizmo išsekimas, infekcinės 
ir uždegiminės ligos, hormonų pokyčiai, nutukimas, tam tik-
rų medikamentų, alkoholio vartojimas, netinkamas gyvenimo 
būdas ir imuninės sistemos sutrikimai. 

Mitas: „Žvynelinę galima išgydyti.“

Faktas: Žvynelinė yra lėtinė, visą gyvenimą trunkanti liga. 
Iki šiol nežinomos priemonės, galinčios ją išgydyti, tačiau at-
siranda naujų gydymo galimybių ir tobulėja esami gydymo 
metodai, todėl pacientai turi daugybę įvairių būdų, kurie gali 
padėti valdyti žvynelinės simptomus. Kol liga yra nepagydoma, 
atliekami naujausi klinikiniai tyrimai teikia vilčių sukurti veiks-
mingą ir saugų gydymą, leidžiantį geriau valdyti ligą. Imuninės 
sistemos tyrimai paskatino sukurti naujus biologinius vaistinius 
preparatus, kurie veikia ligą sukeliančias priežastis. 

Mitas: „Žvynelinė yra lengvai diagnozuojama.“

Faktas: Daugelis odos ligų pasireiškia panašiai, pavyzdžiui, 
kai kurie ankstyvieji žvynelinės simptomai kaip niežėjimas ar 
odos paraudimas atrodo taip pat, kaip sergant egzema ar ato-

PRo memoRiA

Dainara Kartheiser 
(1968 10 28–2017 09 28)

Baigiantis rugsėjui po sunkios ligos Anapilin iškeliavo Dainara Kart-
heiser. Paliko gyvenimą ramiai, lydima Dievo. Palaikai ilsisi Liepynės 
kapinių kolumbariume.

Buvo jauna, veržli, smalsi, atsidavusi, nuoširdi, mylinti. Moteris il-
gus metus telkė ir įkvėpė vilniečius tėvus, augi nančius cukriniu diabe-
tu sergančius vaikus.

Organizavo renginius, vertė literatūrą, rengė straipsnius ir leidinius, 
buvo ilgametė „Diabeto“ laikraščio redakcijos kolegijos narė. Guodė ir 
drąsino sergančių vaikų tėvelius, stovyklavo kartu su paaugliais diabeto 
mokymo stovyklose. Jos rankoms paklusęs fotoaparatas užfiksavo ne 
tik daugybę nuostabių gyvenimo akimirkų, bet ir pa ro dose eksponuo-
tų meninių kompozicijų.

Nuoširdžiai užjaučiame velionės sūnų ir kitus artimuosius. Dainara 
išliks mūsų atmintyje kaip visuomet besišypsanti optimistė. 

Vilniaus vaikų ir jaunimo  
diabeto klubo „Diabitė plius“ pirmininkė  

Eglė Marija Jakimavičienė

Čia praeisime tik vieną kartą.
Vieną žingsnį link sidabro vartų.

Pelenams paliksim savo vardą.
Čia praeisime tik vieną kartą.

Janina Degutytė

piniu dermatitu. Todėl kartais ligą yra sunku diagnozuoti. At-
siradus bet kokių odos pažeidimų, labai svarbu laiku kreiptis 
ir pasikonsultuoti su gydytoju dermatologu, kuris atliks reikia-
mus tyrimus, tiksliai diagnozuos ligą ir rekomenduos tinka-
miausią gydymą.

Mitas: „Žvynelinė negali būti paveldima.“

Faktas: Daugeliui pacientų žvynelinė atsiranda, nors ja 
nėra sirgę jų artimieji. Tačiau maždaug 40–60 proc. šia liga 
sergančių pacientų yra nustatomos genetinės sąsajos. Dau-
gelis atliktų tyrimų rodo genetinį polinkį ar paveldėjimo ten-
denciją šiems pacientams susirgti žvyneline. Tačiau, net ir 
turėdamas genetinį polinkį, asmuo nebūtinai susirgs šia liga. 
Žvynelinės atsiradimą gali lemti ir daugelis kitų veiksnių, pa-
vyzdžiui, odos sužeidimas ar infekcija gali specifiškai pakeisti 
tam tikrų genų pasireiškimo pobūdį ir taip paskatinti žvynelinės  
išsivystymą.

Parengta pagal  
www.svarioda.lt inf. 
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Širdies ligos yra ne viena liga, o ligų grupė, kuri priklauso nuo 
įvairių priežasčių. Šios ligos pažeidžia širdį ir jos darbą. Šir-

dies ligomis galima susirgti esant bet kokio amžiaus, ypač tada, 
kai įtakos turi rizikos veiksniai. Vyrai ir moterys serga skirtingomis 
širdies ligų formomis. Jiems pasireiškia skirtingų simptomų. Tai-
gi jiems gali reikėti skirtingų prevencijos priemonių ir gydymo. 

Susirgti širdies ligomis galima dėl įvairių priežasčių. Daž-
niausi širdies ligų rizikos veiksniai yra šie:

1. Amžius. Vyrai širdies vainikinių arterijų liga suserga anks-
ti, dažniausiai įkopę į septintąją dešimtį, o moterys – pasieku-
sios aštuntąją dešimtį. Abiejų lyčių atstovams rizika ja susirgti 
yra panaši. 

2. Didelis kraujospūdis. Padidėjęs arterinis kraujospūdis yra 
svarbus insultų, koronarinės širdies ligos rizikos veiksnys tiek 
vyrams, tiek moterims. Aukštesnis kraujospūdis dažnesnis jau-
niems vyrams ir vyresnio amžiaus moterims. 

Moterys koronarine širdies liga suserga 7–10 metų vėliau nei 
vyrai. Apskritai, šia liga serga daugiau moterų, nes jos gyvena 
ilgiau, o koronarine širdies liga sergama senatvėje.

3. Cukrinis diabetas. Diabetu sergančios moterys priklau-
so didelės rizikos grupei susirgti koronarine širdies liga. Todėl 
joms būtinas intensyvus gydymas. 

4. Didelis cholesterolio kiekis kraujyje. Tai pagrindinis širdies 
ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnys tiek vyrams, tiek moterims.

5. Rūkymas. Jaunoms rūkančioms moterims širdies ligų ri-
zika padidėja labiau nei vyrams. Ypač pavojingas derinys – rū-
kymas, antsvoris ir hormonų terapija. Moterims rūkymas pa-
ankstina menopauzę ir pagreitina krešulio susidarymą krauja-
gyslėse, todėl rūkančios moterys dažniau patiria širdies prie-
puolį už nerūkančias.

6. Depresija ir stresas. Ilgalaikis stresas yra vienas svarbiau-
sių hipertoninės, koronarinės širdies ligos, aterosklerozės rizikos 
veiksnių. Sergant depresija, gerokai dažniau gali sutrikti širdies 
veikla, ištikti staigi mirtis. Nervinė įtampa padidina kraujyje 
„streso“ hormonų katecholaminų kiekį, sukelia kraujagyslių 
spazmus, trikdo kraujo lipidų pusiausvyrą. Depresija ir patiria-
mas stresas dažniau pasireiškia moterims nei vyrams. Tai yra 
laikomi svarbesniais rizikos veiksniais moterims.

Po menopauzės moterims gali išsivystyti ūmi streso sukelta 
širdies liga – stiprūs krūtinės skausmai, panašūs į miokardo in-
farktą. Tokia būklė vadinama sudaužytos širdies sindromu, ir 

vyrams pasireiškia labai retai. Paprastai tokiam pacientui ski-
riamas medicininis gydymas.

7. Nėštumas ir jo komplikacijos. Moterims, kurioms besi-
laukiant buvo didelis kraujospūdis, padidėja rizika, kad vėliau 
išsivystys širdies liga ir hipertenzija, todėl pagimdžius būtina 
stebėti jų kraujospūdį. 

9. Erekcijos sutrikimai. Tai gali būti pirmasis vyrų korona-
rinės širdies ligos požymis.

Taigi vyrai ir moterys gali sirgti skirtingomis širdies ligomis. 
Streso sukeltos širdies ligos dažniau pasireiškia moterims. Mote-
rims nėštumo metu gali išsivystyti specifinės širdies ligos formos. 

Vyrų ir moterų širdies smūgio simptomai

Dažniausiai ir vyrų, ir moterų juntamas širdies smūgio simp-
tomas yra skausmas, spaudimas ar diskomforto jausmas krūti-
nės srityje. Tačiau jis ne visada pasireiškia labai ryškiai. Širdies 
smūgį patyrusios moterys neretai kartu su krūtinės skausmu 
arba be jo jaučia kitų simptomų, pavyzdžiui: 
•  diskomfortą kaklo, žandikaulio, pečių, viršutinės nugaros 

ar pilvo srityje; 
•  sunkumą kvėpuoti; 
•  skausmą vienoje ar abiejose rankose; 
•  pykinimą ar vėmimą; 
•  prakaitavimą; 
•  galvos sukimąsi ar svaigulį; 
•  neįprastą nuovargį. 

Kadangi moterys dažnai nesupranta, kad jas ištiko širdies 
smūgis, į ligoninę jos dažniausiai atvyksta vėliau nei vyrai.

Prevencinės priemonės

Ką gali padaryti vyrai ir moterys, siekdami sumažinti riziką 
susirgti koronarine širdies liga? Nenuvertinkite kylančios rizi-
kos! Moterys dažnai būna linkusios jos nepaisyti. Žinokite ro
diklių verčių normas ir imkitės veiksmų, jei rodikliai jas viršija! 

Kraujospūdis: optimalus < 120/80 mm Hg, gydymas vais-
tais skiriamas, kai kraujospūdis ≥ 140/90 mm Hg; 

Gliukozės kiekis kraujyje: ≤ 100 mg/dl (5,6 mmol/l); 
Lipidų kiekis kraujyje: MTL cholesterolis ≤ 115 mg/dl; 
Liemens apimtis: moterų ≤ 80 cm, vyrų ≤ 94 cm. 

Kaip apsaugoti savo širdį? 
Kuo skiriasi vyrai ir moterys?  

Nuo 1999 m. visame pasaulyje rugsėjo 29 dieną Pasaulinės širdies federacijos iniciatyva 
minima Pasaulinė širdies diena. Šia proga siekiama priminti visuomenei apie širdies 
ligas sukeliančius rizikos veiksnius, paskatinti sveiką gyvenimo būdą. Tai daryti yra labai 
svarbu, nes širdies ir kraujagyslių ligos yra dažniausia mirtingumo priežastis pasaulyje. 
Dėl šios priežasties kasmet miršta 17,5 mln. žmonių (tai sudaro 31 proc. visų mirčių 
pasaulyje). Lietuvoje nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų miršta beveik dvigubai 
(56 proc.) daugiau gyventojų negu vidutiniškai ES šalyse senbuvėse.
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Būkite sveiki! Pasirinkite sveiką gyvenimo būdą ir taip su-
mažinkite riziką susirgti koronarine širdies liga. 

Meskite arba nepradėkite rūkyti. Moterims mesti rūkyti 
yra sunkiau. Stenkitės atsikratyti šio įpročio ir, jei reikia, kreip-
kitės pagalbos. 

Reguliariai mankštinkitės. Vyrai ir moterys gali pastebimai 
pagerinti savo širdies sveikatą reguliariai mankštindamiesi. 
Skirkite laiko, pvz., 30 minučių per dieną (5 dienas per savai-
tę) vaikščiojimui. 

Valgykite sveikai. Valgykite daug visadalių grūdų, įvairių 
šviežių vaisių ir daržovių, neriebių arba visiškai be riebalų pie-
no produktų ir liesos mėsos. Venkite sočiųjų ir hidrintų riebalų, 
pridėtinio cukraus, ypač druskos. Siekdami optimalios sveikatos 
ir ilgaamžiškumo išlaikykite normalų kūno svorį. 

Alkoholis. Ribokite alkoholio vartojimą. 
Taigi širdis yra viena iš svarbiausių kūno dalių. Jei širdies 

veikla pablogėja, yra tikimybė, kad žmogus serga širdies ligo-
mis. Yra įvairių širdies ligų, tokių kaip išeminė širdies liga, hi-
pertenzija, širdies nepakankamumas, įgimta širdies liga, širdies 
vožtuvų sutrikimai, širdies infekcijos, kardiomiopatija ir kt. Su-
sirgti širdies liga gali tiek vyrai, tiek moterys. 

Parengta pagal projekto „GenCAD“ inf.

Mirus brangiam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučia-
me Ukmergės diabetikų klubo „Vilkmergė“ ilgametį 
pirmininką SAULIŲ NARKŪNĄ. Šią sunkią netek-
ties valandą telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.

Lietuvos diabeto asociacija

Begalinė upė Dievo laiko
Supa amžinų dienų gelmes...

Jo ranka jos amžių srovę laiko
Ir jo rankoj esam jūs ir mes.

Bernardas Brazdžionis

„Pacientas, turintis siuntimą, gali pasirinkti gydytoją specialistą 
bet kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su jo 
gyvenamosios vietos teritorine ligonių kasa (TLK) dėl reikalingų 
paslaugų teikimo. Siunčiantis gydytojas turi suteikti informaciją 
pacientui, kur tokios paslaugos teikiamos“, – sako VLK Paslaugų 
ekspertizės ir kontrolės skyriaus specialistė Ž. Baigienė.

VLK primena, kad informaciją apie eiles (ją ligonių kasoms 
teikia pačios gydymo įstaigos) galima rasti TLK interneto sve-
tainėse, paskambinus telefonu į gydymo įstaigas ir jų informa-
cinėse sistemose.

Ligonių kasos atlieka laukimo eilių gydymo įstaigose, su 
kuriomis sudaro sutartis, stebėseną ir kas mėnesį iš jų gauna 
duomenis apie eiles. VLK turimi duomenys rodo, kad paprastai 
yra galimybė rasti specialistą, pas kurį tektų laukti trumpiau, jei 
pacientai rinktųsi jį pagal laukimo trukmę. Tačiau pacientams 
svarbūs ir kiti (subjektyvūs) kriterijai, todėl pasirinkus specialis-
tą, pas kurį susidaro didesnė eilė, tenka laukti ilgiau. Vadinasi, 
laukimo trukmė dažnai priklauso nuo to, kokią gydymo įstaigą 
ir kurį gydytoją specialistą pasirenka pats pacientas.

VLK specialistės teigimu, siekiant mažinti eiles, taip pat svar-
bu nepamiršti ir pacientų atsakomybės. Jei dėl kokių nors prie-
žasčių užsiregistravęs pas gydytoją specialistą pacientas atvykti 
negali, apie savo neatvykimą jis turi pranešti gydymo įstaigai 
prieš parą. „Gydymo įstaiga, žinodama, kad pacientas neat-

VLK pataria: kaip patekti pas 
gydytoją specialistą greičiau?

neretai gyventojai, gavę šeimos gydytojo siuntimą, skundžiasi 
ilgomis laukimo eilėmis pas gydytoją specialistą. Tačiau ne 

visi žmonės žino, kad iš tiesų jie patys gali pasirinkti tiek gydy
toją specialistą, tiek gydymo įstaigą, kurioje yra mažiausia eilė 
paskirtoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Valstybinė 
ligonių kasa (VLK) primena, kaip sužinoti, kokia laukimo eilė 
yra pas specialistą, ir ką daryti, jei eilė didelė.

Pirmiausia reikėtų žinoti, kad apdraustiems privalomuoju 
sveikatos draudimu (PSD) pacientams siuntimą nemokamai gy-
dytojo specialisto konsultacijai išduoda gydytojas (šeimos gy-
dytojas arba gydytojas specialistas), atsižvelgdamas į pa cien to 
sveikatos būklę.

Jei gydytojas nusprendžia siųsti pacientą planinei gydytojo 
specialisto konsultacijai, išduodamas siuntimą jis turi nurodyti 
bent 3 gydymo įstaigas, kuriose dirba siuntime nurodytos pro-
fesinės kvalifikacijos gydytojas. Pacientas gali pats pasirinkti 
gydymo įstaigą, kurioje yra mažiausia eilė paskirtoms sveika-
tos priežiūros paslaugoms gauti. Svarbu tik nepamiršti užsire-
gistruoti pas gydytoją specialistą per 30 dienų, nes tiek laiko 
galioja siuntimas. 

VALstybinė LiGonių kAsA  
PRie sVeikAtos APsAuGos ministeRiJos.  

PRAnešimAi ŽiniAskLAiDAi
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jais, kai į ligoninę kreipiamasi ne dėl būtinosios pagalbos, gy-
ventojas turi turėti siuntimą. Jį išrašyti gali šeimos gydytojas ar 
kitas specialistas.

Specialistai primena, kad PSD įmokas turi mokėti visi Lie-
tuvos gyventojai, išskyrus mokinius, besimokančius pagal ben-
drojo ugdymo arba profesinio mokymo programas, nepilname-
čius, studentus, studijuojančius pagal nuolatinės arba dieninės 
studijų formų programas, Darbo biržoje užsiregistravusius be-
darbius, vieną iš tėvų, auginančių vaiką iki 8 metų, du vaikus ir 
daugiau nepilnamečių vaikų, pensiją arba šalpos kompensaci-
ją gaunančius, neįgaliuosius, neįgalų žmogų slaugančiuosius. 
Už šiuos asmenis PSD įmokas sumoka valstybė.

Asmuo yra draustas PSD, jei jis dirba pagal darbo sutartį arba 
gauna atlyginimą ir moka PSD įmokas – jas „Sodrai“ perveda 
darbdavys. PSD įmoką sudaro 9 proc. nuo apskaičiuotų paja-
mų: iš jų 3 proc. moka darbdavys, 6 proc. – darbuotojas.

PSD – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir eko-
nominių priemonių sistema, Sveikatos draudimo įstatymo nusta-
tytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti PSD draudžiamiems 
asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir 
medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

Sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas galima rasti  
www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-paslaugu-
bazines-kainos. Pasitikrinti, ar esate apdraustas PSD, galima 
čia: www.vlk.lt/Puslapiai/Ar-esate-draustas.aspx.

 

Ligonių kasos:  
Kaip gauti reabilitaciją?

Ligonių kasų specialistai sulaukia nemažai gyventojų klau
simų apie tai, „kaip gauti“ reabilitacijos paslaugas. Nere

tai kai kuriuos gyventojus aiškintis su medicinine reabilitacija 
susijusių klausimų į ligonių kasas be reikalo atsiunčia pačios 
gydymo įstaigos. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsau
gos ministerijos (VLK) primena svarbiausius dalykus, kuriuos 
būtina žinoti apie medicininę reabilitaciją.

1. Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacien-
tams medicininė reabilitacija nekainuoja.

VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyriausio-
ji specialistė A. Matuliauskienė sako, kad medicininė reabili-
tacija – viena iš gydymo rūšių, skiriama ligoniams po sunkių 
operacijų, ligų ir traumų arba sergantiesiems lėtinėmis ligomis. 
„Taikant šį gydymą, siekiama atkurti paciento darbingumą ar 
sutrumpinti laikino nedarbingumo trukmę, sumažinti neįgalu-

Kontaktai žiniasklaidai 
Vita Lyskoitienė

Valstybinės ligonių kasos  
prie Sveikatos apsaugos  ministerijos

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4168

El. paštas vita.lyskoitiene@vlk.lt

Kontaktai žiniasklaidai 
Rimantas Zagrebajev

Valstybinės ligonių kasos  
prie Sveikatos apsaugos  ministerijos
Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas 

Tel. (8 5) 236 4105
El. paštas rimantas.zagrebajev@vlk.lt

vyks, galės pasiūlyti tuo laiku pasinaudoti kitam šių paslaugų 
eilėje laukiančiam žmogui, kuriam ši pagalba būtina. Būkime 
atsakingi, juk taip taupomas ir gydytojų, ir pacientų laikas“, – 
ragina Ž. Baigienė.

Eilės nėra vien tik Lietuvos problema. Kitos šalys irgi susidu-
ria su tokiomis kliūtimis kaip gydytojų, slaugytojų trūkumas ir 
kt. Kiekvienoje šalyje ši problema sprendžiama įvairiais būdais. 
Lietuvoje taip pat yra numatytos eilių mažinimo priemonės. 
Pavyzdžiui, nuo 2018 m. pradžios įsigalios Sveikatos priežiū-
ros įstaigų įstatymo pakeitimai, kuriais bus nustatomi paslaugų 
suteikimo maksimalūs terminai. Juos praleidus, apmokėjimas 
gydymo įstaigai bus mažinamas. Taip siekiama, kad ir įstaigos 
rūpintųsi, jog pacientai paslaugas gautų laiku.

 
Kiek kainuoja gydymas Lietuvoje?

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) primena, kad apsidraudęs privalomuoju sveikatos 

draudimu (PSD) žmogus gali jaustis saugiai. Tokiu atveju pa
cien to gydymo išlaidos yra apmokamos iš Privalomojo svei
katos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų. Tuomet neapsi
draudęs asmuo už suteiktą konsultaciją, procedūrą, operaciją, 
tyrimus, reabilitaciją ir kitas paslaugas turi sumokėti visą jos 
kainą iš savo kišenės. Dažniausiai klausiama, kokios tai sumos?

Specialistai pateikia pavyzdžius – apendicito operacija ir 
gydymas ligoninėje asmeniui kainuotų nuo 719 iki 1240 eurų. 
Insulto gydymas ligoninėje kainuotų nuo 640 iki 8921 eurų, 
o rimtesnė operacija, kaip inksto transplantacijos operacija ir 
gydymas, atsieitų net 22 000 eurų. Tuomet vieni brangiausiai 
kainuojantys vaistai yra nuo vėžio, pavyzdžiui, gydant krūties 
vėžį, vaistai kainuotų apie 35 000 eurų, o nuo inkstų vėžio – 
apie 37 000 eurų.  

Taigi, daugelis neišgalėtų tiek sumokėti, todėl PSD mokantys 
turi saugumo garantą, kad, prireikus net brangiausio gydymo, 
toks bus apmokamas PSDF lėšomis arba pacientui reikės pri-
mokėti tik tam tikrą dalį sumos. Tokia sistema veikia ir dauge-
lyje Europos šalių – Lenkijoje, Austrijoje, Čekijoje, Vengrijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir kt.

Neapsidraudusiam asmeniui reikėtų už visas suteiktas me-
dicinos pagalbos paslaugas, išskyrus būtinąją medicinos pa-
galbą, susimokėti pačiam. Būtinoji pagalba dažnu atveju ir 
užsienio šalyse teikiama nemokamai visiems asmenims. Būti-
nosios medicinos pagalbos mastą nustato pacientą apžiūrėjęs 
gydytojas. Dažniausiai tokia pagalba yra teikiama dėl ūmaus 
susirgimo ar gyvybei čia ir dabar gresiančios būklės. Tais atve-
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mo reiškinius. Šiam tikslui kompleksiškai naudojamos fiziote-
rapijos, kineziterapijos, ergoterapijos priemonės, psichologinė 
pagalba, gydymas vaistais ir dieta, vyksta pacientų, jų artimųjų 
mokymai, ortopedijos ir techninės pagalbos priemonių skyri-
mas ir kt.“, – pasakojo specialistė. 

2. Reabilitacija skiriama ne tada, kai pacientas pageidauja, 
o tada, kai ji reikalinga. 

Ir skiriama tik gydytojui atsakingai įvertinus paciento diagno-
zę, sveikatos būklę. Šį gydymą skiria gydantysis gydytojas – tai 
gali būti ir šeimos, ir gydytojas specialistas, pagal fizinės medi-
cinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas. Gydytojas taip 
pat sprendžia, ar reabilitacija reikalinga stacionare ar ambula-
toriškai, kokia galima jos trukmė.

Pasak VLK atstovės, vasarą padaugėja tėvų, norinčių išsiųsti 
savo vaikus į medicininės reabilitacijos įstaigas. „Žmonės turė-
tų suprasti, kad šios įstaigos skirtos ne poilsiui, į jas tiek vaikai, 
tiek suaugusieji siunčiami esant rimtoms ligoms ištisus metus“, – 
teigė VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyriausioji 
specialistė A. Matuliauskienė.

3. Gydytojui paskyrus reabilitacinį ar sanatorinį gydymą, 
pacientui rūpintis jokiomis pažymomis nereikia.  

Pacientas turi telefonu su reabilitacijos įstaiga suderinti atvy-
kimo datą, o nuvykęs į vietą pateikti gydytojo išduotą išrašą iš 
medicininių dokumentų ir pasą arba asmens tapatybės kortelę. 
„Daugiau jokių pažymų pacientui nereikia. Beje, į reabilitacijos 
įstaigą reiktų nuvykti per penkias darbo dienas nuo siunčian-
čiojo gydytojo parengto medicinos dokumentų išrašo išdavimo 
pacientui dienos“, – pasakojo VLK specialistė.

4. Pacientas gali pasirinkti reabilitacinio gydymo įstaigą. 
VLK primena, kad pacientas turi teisę pasirinkti jam tinkan-

čią reabilitacijos įstaigą bei sužinoti, kiek joje yra laisvų vietų. 
Gydytojo pareiga – paaiškinti pacientui apie jam reikalingas re-
abilitacinio gydymo paslaugas bei galimybes pasirinkti gydymo 
įstaigą, kurioje šios paslaugos bus teikiamos. Tai sužinoti gali-
ma ir naudojantis VLK informacine sistema. Čia galima suži-
noti reabilitacijos paslaugas teikiančių gydymo įstaigų adresus, 
telefonų numerius, duomenis apie laisvas vietas.

5. Vaikai iki 8 metų turi teisę į reabilitacijos įstaigas vykti 
lydimi juos slaugančio asmens. 

Vieną ar kelis tos pačios šeimos vaikus gali lydėti tik vienas 
slaugantis asmuo.

Kilus nesklandumų dėl medicininės reabilitacijos skyrimo 
tvarkos, pirmiausia vertėtų kreiptis į ją skiriančios gydymo įstai-
gos administraciją. Taip pat papildomos informacijos galima tei-
rautis Ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888 
arba el. pašto adresu info@vlk.lt. 

Ligonių kasos: vis daugiau 
receptų išrašo slaugytojai

neretai ligonių kasų specialistų teiraujamasi, ar slaugytojai 
gali išrašyti kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos 

priemonių receptus? Primename, kad slaugytojai gali privalo
muoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams recepte 

išrašyti tik kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones. 
Kompensuojamus vaistus paskirti ir išrašyti gali tik gydytojas.

Bendrosios praktikos, bendruomenės slaugytojams ir slau-
gytojams diabetologams jau kurį laiką suteikta teisė, gydytojui 
paskyrus, išrašyti pacientams daugumą medicinos pagalbos 
priemonių. Iš viso 2016 m. slaugytojai išrašė apie 3 500 re-
ceptų medicinos pagalbos priemonių, kai tuomet vien per šių 
metų pirmąjį pusmetį – beveik tiek pat, kiek per visus praėju-
sius metus – 3 400. Tikimasi, kad slaugytojų išrašomų medici-
nos pagalbos priemonių receptų skaičius sparčiai augs ir toliau.

„Svarbu žinoti, kad pirmą kartą skiriamų kompensuojamųjų 
medicinos pagalbos priemonių receptą turi išrašyti gydytojas, 
nes jis diagnozuoja paciento ligą, dėl kurios jam gali būti išra-
šomos kompensuojamosios priemonės“, – teigia I. Medžiaušai-
tė, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministeri-
jos (VLK) Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Kaip ir daugelyje Europos šalių, mūsų šalyje kompensuoja-
mos ne visų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos, 
o tik tų, kurios yra įrašytos į atskirą Kompensuojamųjų medici-
nos pagalbos priemonių sąrašą. Į šį sąrašą įrašytos priemonės, 
skiriamos Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems žmo-
nėms, kurie serga tam tikromis ligomis.

Gydytojui paskyrus, slaugytojai toliau gali išrašyti diagnos-
tinių juostelių gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti, sauskelnių, 
įklotų, vienkartinių paklodžių, šlapimo ir išmatų rinktuvų, šla-
pimo pūslės kateterių, uridomų, urostominių maišelių ir plokš-
telių, tvarsčių, hidrogelį, insulino pompų keičiamąsias dalis, 
vienkartinių gleivių išsiurbimo kateterių ir kt.

„Medicinos pagalbos priemonės vaistinėje išduodamos 
pagal kompensuojamųjų vaistų paso receptą arba elektroninį 
receptą. Jei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių 
receptą kompensuojamųjų vaistų pase išrašo slaugytojai, jie, 
kaip ir gydytojai, ant kompensuojamųjų vaistų recepto blanko 
turi užklijuoti sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirti-
nantį lipduką“, – sako I. Medžiaušaitė.

Medicinos pagalbos priemonių receptai gali būti išrašomi 
vienam, dviem, trims ar net šešiems mėnesiams. Pusmečiui 
reikalingas priemones slaugytojai gali išrašyti vieno apsilanky-
mo metu keliuose receptuose. O pacientas reikiamas priemo-
nes vaistinėje gali įsigyti periodiškai kas vieną, kas du ar kas 
tris mėnesius.

„Tai ypač aktualu sunkiems ligoniams, besigydantiems na-
muose, ir jų artimiesiems. Juk slaugytojai, lankydami neįga-
liuosius namuose ir teikdami jiems sveikatos priežiūros paslau-
gas, pavyzdžiui, atėję suleisti vaistų, perrišti žaizdų, pamatuoti 
kraujospūdžio, atlikti kai kurių minimalių diagnostikos, pragu-
lų profilaktikos procedūrų, tuo pačiu metu gali jiems išrašyti 
ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių recep-
tus. Žinotina, kad dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių receptų išrašymo kiekvienoje gydymo įstaigoje turi 
būti galima kreiptis tiesiogiai pas slaugytoją ir neregistruojant 
apsilankymo pas gydytoją“, – sako I. Medžiaušaitė. Tai padeda 
ne tik taupyti pacientų bei gydytojų laiką, bet ir didina slaugos 
paslaugų prieinamumą, jų kokybę. 

Beje, siekiant plėsti teikiamų slaugos paslaugų apimtis ir 
slaugytojų savarankiškumą, šiemet mokslus pabaigė pirmieji 
studentai, kurie tapo išplėstinės praktikos arba „išmaniaisiais 
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pacientams sprendžia gydantis gydytojas, neretai pacientai 
pasirenka tyrimą ar procedūrą savo iniciatyva – tuomet faktinę 
jo kainą reikia susimokėti gydymo įstaigos kasoje. Mokėti už 
MRT reikia ir tiems, kurie nėra apdrausti Privalomuoju sveika-
tos draudimu, taip pat tiems, kurie pageidauja nelaukti tyrimo 
bendroje eilėje.

Svarbu žinoti ir tai, kad jei gydytojo siuntime įrašyta siun-
čiančiai įstaigai pateikti tyrimo vaizdo kopiją, už ją pacientui 
mokėti nereikia. Specialistai perspėja, kad dažnai gautą vaiz-
dą siūloma įrašyti ir pacientui. Jei pacientas dėl kažkokių prie-
žasčių pats pageidauja turėti vaizdo kopiją (pavyzdžiui, USB 
laikmeną) – už ją reikės sumokėti. Tačiau tai nėra būtina, nes 
gydantis gydytojas tiesiogiai gaus paciento MRT tyrimo nuo-
trauką arba aprašą.

VLK primena, kad gydymo įstaiga privalo informuoti paci-
entus apie galimybę nemokamai gauti ligonių kasų PSDF lėšo-
mis apmokamas paslaugas, o pacientas turi teisę rinktis. Taip pat 
gydymo įstaigose turi būti patvirtinta aiški mokamų paslaugų 
teikimo tvarka ir suteikta galimybė pacientams su ja susipažinti.

PSDF lėšomis kompensuojami MRT tyrimai Lietuvoje atlie-
kami 17 gydymo įstaigų: Vilniuje – Centro poliklinikoje, Vil-
niaus universiteto ligoninės Santaros klinikose, Nacionaliniame 
vėžio institute, Kaune – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Kauno klinikų ligoninėje, Kauno Šilainių poliklinikoje, Respub-
likinėje Kauno ligoninėje, Klaipėdoje – Klaipėdos universiteti-
nėje ligoninėje, Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, Klaipėdos 
Jūrininkų ligoninėje, taip pat ir Alytaus apskrities S. Kudirkos 
ligoninėje, Plungės rajono savivaldybės ligoninėje, Regioninėje 
Telšių ligoninėje, UAB „Bendrosios medicinos praktika“, UAB 
„SK IMPEKS medicinos diagnostikos centre“, UAB „Mažeikių 
MCT“ ir jos filiale, UAB „Affidea Lietuva“ ir jos filialuose, UAB 
„Tomografija“.

VLK duomenimis, vien ambulatoriškai gydytiems pacien-
tams pernai suteikta daugiau kaip 107 tūkst. MRT paslaugų, už 
jas iš PSDF biudžeto sumokėta kiek daugiau nei 11 mln. eurų.

Kontaktai žiniasklaidai 
Rimantas Zagrebajev

Valstybinės ligonių kasos  
prie Sveikatos apsaugos  ministerijos
Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas 

Tel. (8 5) 236 4105
El. paštas rimantas.zagrebajev@vlk.lt

Kviečiame apsilankyti VLK profilyje  
socialiniame tinkle „ Facebook“:  
www.facebook.com/vlk.lt. 

Rūpimus klausimus galima pateikti el.  pašto  
adresu info@vlk.lt arba Ligonių kasų  
 informacijos tel. 8 700 88888. 

slaugytojais“. Pastarieji jau artimiausiu metu papildomai galės 
išrašyti lėtinėmis ligomis sergančių pacientų gydymui skiriamų 
kai kurių grupių vaistų receptus, išduoti asmens sveikatos pažy-
mėjimus (pažymas), atlikti asmens sveikatos būklės tikrinimą, 
ligų profilaktiką. Tikimasi, kad tokių slaugytojų rengimas leis 
mažinti pacientų eiles poliklinikose.

Magnetinio rezonanso 
tomografijos peripetijos – mokėti 

papildomai nereikia?

Vis dažniau ligonių kasos sulaukia gyventojų klausimų ir 
pasipiktinimų, ar vis dėlto reikia mokėti už magnetinio 

rezonanso tomografijos (MRT) tyrimus? Specialistai primena, 
kad apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) 
pacientams, kaip ir už kitus gydytojo paskirtus brangiuosius 
tyrimus, tarp jų ir už MRT, su gydytojo siuntimu papildomai 
mokėti nereikia.

MRT tyrimai Lietuvoje atliekami jau ne pirmus metus, juos 
gydantis gydytojas gali skirti tiek ambulatoriškai, tiek stacio-
nare gydomiems pacientams. Svarbu žinoti, kad jei apdraus-
tiesiems PSD šis tyrimas atliekamas stacionare, tokiu atveju jo 
išlaidos yra įskaičiuotos į bendrą paciento gydymo ligoninėje 
kainą, o jei tyrimas reikalingas ambulatoriškai gydomam paci-
entui – Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) 
biudžeto lėšomis apmokamas su gydytojo specialisto siuntimu.

Bet kuriuo atveju sprendimą, ar konkrečiam pacientui reika-
linga atlikti tokį tyrimą, esant tam tikriems sveikatos sutrikimams, 
priima gydantis gydytojas. Siuntimą brangiesiems tyrimams ir 
procedūroms, apmokamiems iš PSDF biudžeto lėšų, išduoda tik 
antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiantis specialistas. Skirdamas MRT tyrimą, gydytojas turi atsa-
kingai įvertinti jo būtinumą ir galimą poveikį paciento sveikatai, 
skirti jį pagrįstai. Ligos ir būklės, kuriais atvejais atliekamas MRT, 
yra patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Trumpai 
tariant, MRT atliekami, kai visi kiti tyrimo metodai yra nepakan-
kamai informatyvūs ir būtina patikslinti diagnozę.  

„Skubame nuraminti visus – jeigu gydytojas jus siunčia MRT 
atlikti su siuntimu, tokiu atveju mokėti nereikia – mokėti nereikia 
nei už tyrimą, nei už jam atlikti reikalingas vienkartines priemones 
ir medžiagas. Dažniausiai siūlomi neva specialūs vienkartiniai 
medicininiai drabužiai, tačiau pastarieji nėra būtini, o susimokėti 
už juos papildomai, žinoma, paprašoma, – sako Valstybinės li-
gonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Paslaugų 
ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja D. Berūkštienė. – Beje, 
ambulatoriškai gydomas pacientas turi teisę pasirinkti gydymo 
įstaigą, kurioje jam būtų suteikta ši paslauga, o siunčiantis gy-
dytojas turi informuoti, kokiose įstaigose ji teikiama. Siuntime 
negali būti nurodyta konkreti įstaiga ar specialistas.“

Pasak VLK atstovės, už MRT tyrimą mokėti nereikės, jei pa-
cientas su siuntimu kreipsis į gydymo įstaigą, su kuria teritori-
nė ligonių kasa yra sudariusi sutartį dėl šių paslaugų teikimo ir 
apmokėjimo PSDF. Nors dėl tyrimų, taip pat ir MRT, skyrimo 
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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  

2017 m. spalio 10 d. Nr. V-1168 
Vilnius

„1. 22. Empagliflozinum E11 Skiriamas triguboje terapijoje kaip pasirenkamasis gydymas deriniuose kartu 
su  metforminu ir sulfonilkarbamido dariniais.“

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pa-
galbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keiti-
mo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos 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 atsižvelgdamas į Privalomojo svei-
katos draudimo tarybos 2017 m. rugsėjo 15 d. nutarimus Nr. 
DT-5/2 ir Nr. DT-5/4,

p a k e i č i u   Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydy-
ti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl 
kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Papildau IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR 
MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 1 skirsnį „Cukrinis diabetas. 
Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija 
(100 %)“ 1.22 papunkčiu:

Socialinės apsaugos ir darbo ministras, 
pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą Linas Kukuraitis

ĮSAKYMAS
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

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

2017 m. spalio 23 d. Nr. V-1206
Vilnius

„1. 23. Dapagliflozinum E11 Skiriamas gydant trijų vaistinių preparatų deriniu kaip pasirenkamasis vaistinis 
 preparatas kartu su metformino ir sulfonilkarbamido deriniais.“

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pa-
galbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keiti-
mo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos 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 atsižvelgdamas į Privalomojo svei-
katos draudimo tarybos 2017 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 
DT-5/4 ir 2017 m. spalio 5 d. nutarimą Nr. 6/1, 

p a k e i č i u  Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydy-
ti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl 
kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“: 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pa-
galbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keiti-

mo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos 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 atsižvelgdamas į Privalomojo svei-
katos draudimo tarybos 2017 m. rugsėjo 15 d. nutarimus Nr. 
DT-5/2 ir Nr. DT-5/4,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydy-
ti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl 
kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Papildau IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR 
MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 1 skirsnį „Cukrinis diabetas. 
Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija 
(100 %)“ 1.23 papunkčiu:

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga
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Cukrinis diabetas ir kitos ligos

Per pastaruosius du dešimtmečius ŠKL gydymo pažanga 
ženkliai pagerino išgyvenamumą po širdies priepuolio ar 

insulto. Vis dėlto diabeto dažnis auga, atsiranda naujų širdies 
ligų ir ŠKL komplikacijų atvejų. Deja, sergančių cukriniu dia-
betu ligonių išgyvenamumas pagerėjo mažiau, negu neser-
gančių diabetu.

Yra keli širdies ligų tipai. Vainikinių arterijų, kurios yra šir-
dyje, liga. Riebalai, vadinami aterosklerotinėmis plokštelėmis, 
gali jas susiaurinti. Jei plokštelė staiga įtrūksta, tai gali sukelti 
širdies priepuolį. Diabetinei širdies ligai taip pat būdingas sta-
zinis širdies nepakankamumas. Tai būklė, kai širdis nebegali 
veiksmingai „pumpuoti“ kraujo, o pagrindiniai simptomai yra 
dusulys ir kojų patinimas.

Įrodyta, kad tarp diabeto ir ŠKL ir yra tiesioginis ryšys. Lai-
koma, kad diabetas yra vienas iš kelių pagrindinių širdies ir 
kraujagyslių ligų rizikos veiksnių, kurį galima gerai kontroliuo-
ti. Kodėl diabetu sergantiems žmonėms yra didesnė rizika sirgti 
ŠKL? Nes sergantiems diabetu, ypač II tipo, dažnai pasireiškia 
ir kitų sutrikimų, dėl kurių ir padidėja rizika susirgti širdies ir 
kraujagyslių ligomis. 

Kaip gydoma diabetinė širdies liga? 

Pirmiausia būtina koreguoti širdies ligų rizikos veiksnius, 
tačiau kartais prireikia ir medicininių procedūrų. Žmonės, ku-
riems yra padidėjusi diabeto rizika, turėtų būti stebimi, atliekant 
kraujo gliukozės tyrimus. Diabeto prevencijos programos paro-
dė, žmonėms, kurių svoris sumažėja, II tipo diabeto vystymasis 
per trejus metus sumažėja daugiau negu 50 proc. 

Taigi, pirmiausia turi būti gydomas diabetas, tačiau kont-
roliuoti vien gliukozės kiekio nepakanka. Siekiant sumažinti 
širdies ligų ir insulto riziką, būtina kartu kontroliuoti dar kelis 
rizikos veiksnius.

Aukštas kraujospūdis (hipertenzija) jau seniai yra pripažintas 
pagrindiniu ŠKL rizikos veiksniu. Tyrimai rodo, kad yra ryšys tarp 
hipertenzijos ir organizmo atsparumo insulinui. Kraujo spū dis 
didesnis nei 140/90 milimetrų gyvsidabrio (mm Hg) yra susijęs 
su padidėjusia II tipo diabeto rizika. Kai žmogui yra hiperten-
zija ir jis suserga diabetu, rizika padvigubėja.

Pakitęs cholesterolio kiekis: jei yra mažas didelio tankio 
lipoproteinų (DTL) arba „gero“ cholesterolio kiekis, II tipo dia-
beto rizika yra didesnė. Trigliceridai yra dar vienas riebalų tipas 
kraujyje. Žmonėms su aukštu trigliceridų kiekiu taip pat didesnė 
II tipo diabeto išsivystymo rizika. Pacientams, kuriems nustaty-
ta ankstyvoji širdies vainikinių arterijų liga, dažnai pasitaiko to-
kia kraujo riebalų triada: padidėjęs MTL (mažo tankio „blogo“) 
cholesterolio kiekis, mažai DTL („gerojo“) cholesterolio, didelis 
trigliceridų kiekis. Šios būklės, susijusios su atsparumu insulinui, 
vadinamos diabetine, arba aterogenine, dislipidemija.  

Nutukimas yra labai svarbus ŠKL rizikos veiksnys. Jis susi-
jęs su atsparumu insulinui. Kuo daugiau yra riebalinio audinio, 
tuo labiau ląstelės tampa atsparios insulino poveikiui. Svorio 
sumažėjimas gali pagerinti situaciją, nes padidina organizmo 
jautrumą insulinui. Nutukimas ir atsparumas insulinui taip pat 
lemia ir aukštą kraujospūdį.

Fizinio aktyvumo stoka yra dar vienas atsparumo insulinui ir 
ŠKL rizikos veiksnys, kurį lengvai galima koreguoti. Kuo mažiau 
aktyvumo, tuo didesnė rizika. Fizinis aktyvumas padeda kont-
roliuoti svorį ir daro ląsteles labiau jautrias insulinui. Mankšti-
nantis gliukozė vartojama kaip energija. Fiziniais pratimais su-
mažinus svorį, galima užkirsti kelią ar pavėlinti II tipo cukrinio 
diabeto atsiradimą, sumažinti kraujospūdį ir sumažinti širdies 
priepuolio bei insulto riziką. Bet kokio tipo vidutinis arba inten-
syvus aerobinis fizinis aktyvumas, pavyzdžiui, sportas, namų 
ruošos darbai, sodininkystė ar su darbu susijusi fizinė veikla, 
yra labai naudingas. Rekomenduojama bent 30 min. vidutinio 
intensyvumo aerobinio aktyvumo bent 5 dienas per savaitę (iš 
viso 150 min. per savaitę) arba bent 25 min. intensyvaus aero-
binio aktyvumo 3 dienas per savaitę (iš viso 75 min.); arba vi-
dutinio ir intensyvaus aerobinio aktyvumo derinys.

Rūkymas ypač padidina riziką, nesvarbu, ar žmogus serga 
cukriniu diabetu, ar ne. Todėl būtina suvaldyti šį blogą įprotį.

Diabetas yra būklė, kai gliukozės kiekis kraujyje padidėja 
iki pavojingo lygio. Todėl norint sumažinti gliukozės kiekį krau-
jyje dažnai prireikia vaistų. Kuo ilgiau sergama cukriniu diabe-
tu, kuo blogiau kontroliuojamas gliukozės kiekis kraujyje, tuo 

Cukrinis diabetas ir širdies 
ir kraujagyslių ligos

Cukrinis diabetas – viena labiausiai paplitusių lėtinių ligų. Tyrimai parodė, kad sergantiems 
diabetu pacientams širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) dažnis padidėja 2–3 kartus, palyginti 
su diabetu nesergančiais pacientais. Moterims, sergančioms cukriniu diabetu, ši rizika dar 
didesnė. Deja, širdies ir kraujagyslių ligos, sukeliančios širdies smūgį ar insultą, yra pagrindinė 
mirtingumo priežastis tiek vyrams, tiek moterims, sergantiems cukriniu diabetu. Kita svarbi 
ŠKL dalis yra prasta kraujotaka kojose, dėl kurios labai padidėja kojų opų ir amputacijų rizika.
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didesnė komplikacijų rizika. Ilgalaikės diabeto komplikacijos 
vystosi palaipsniui. Galų gale, diabeto komplikacijos gali būti 
netgi pavojingos gyvybei (ŠKL, inkstų funkcijos nepakanka-
mumas, akių kraujagyslių pažeidimai iki aklumo, kojų opos ir 
net amputacijos).

Neatsiejama diabeto gydymo dalis – sveika mityba, kurios 
net nesinori vadinti dieta, ir gliukozės kiekio kraujyje matavi-
mas bei stebėjimas. Priklausomai nuo gydymo, reikia tikrinti ir 
registruoti gliukozės kiekį nuo keleto kartų per savaitę, iki ke-
turių–aštuonių kartų per dieną. Toks stebėjimas yra vienintelis 
būdas įsitikinti, ar gliukozės kiekis kraujyje išlieka normalus. 

Be kasdienio gliukozės kiekio kraujyje stebėjimo, gydyto-
jas reguliariai atlieka ir įvertina glikuoto hemoglobino (HbA1C) 
tyrimą, parodantį gliukozės kiekį kraujyje per pastaruosius 
2–3 mėnesius. Šis tyrimas parodo, ar diabeto gydymas yra pa-
kankamas. Padidėjęs HbA1C lygis gali reikšti, kad reikia pa-
keisti gydymo režimą arba mitybą. HbA1C tikslas gali skirtis, 
priklausomai nuo amžiaus ir įvairių kitų veiksnių. Tačiau dau-
gumai diabetu sergančių žmonių rekomenduojama HbA1C 
palaikyti mažesnį kaip 7 proc.

Diabetas gydomas įvairiais vaistais. Ligos pradžioje daž-
niausiai skiriami geriamieji vaistai. Kai kurie vaistai nuo diabe-
to daro organizmo audinius jautresnius insulinui arba skatina 
kasą gaminti ir išskirti daugiau insulino. Kiti slopina pernelyg 
gausią gliukozės gamybą kepenyse, iš kur ji patenka į kraują, 

ir tai reiškia, kad reikia mažesnio kiekio insulino. Dar kiti vais-
tai blokuoja tam tikrų skrandžio ar žarnyno fermentų poveikį 
ir taip sumažina gliukozės kiekį kraujyje. Kai kurie vaistai yra 
injekciniai, taip pat ir insulinas, kurio prireikia, kai organizme 
savojo insulino gamyba yra išsekusi.

Taigi, gydant diabetą, stengiamasi ne tik kontroliuoti gliu-
kozės kiekį kraujyje, bet ir visais įmanomais būdais sumažin-
ti sergamumą kraujagyslių ligomis. Todėl svarbu, kokie vaistai 
vartojami. Sergantiems diabetu arba prediabetu dažnai pasi-
taiko kraujospūdžio ir lipidų sutrikimų, kuriuos galima aptik-
ti bei gydyti ir taip užkirsti kelią širdies ir kraujagyslių ligoms. 
Daugumos cukriniu diabetu sergančių pacientų kraujospūdį 
galima sureguliuoti su dviejų ar daugiau vaistų pagalba. Taip 
pat yra saugių ir veiksmingų vaistų, skirtų pasiekti lipidų tiks-
lams. Širdies ir kraujagyslių ligų saugumo tyrimai parodė, kad 
gydant sergančius II tipo diabetu tam tikrais medikamentais dar 
papildomai mažėja širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Todėl kei-
čiasi ir diabetu sergančio paciento gydymo tikslai – svarbu ne 
tik gerai kontroliuoti pačią ligą, išvengti diabeto komplikacijų, 
bet ir padėti išvengti širdies ir kraujagyslių ligų. Dėl Jūsų dia-
beto ir širdies bei kraujagyslių ligų gydymo pasitarkite su savo 
gydytoju ar gydytoju endokrinologu.

Dr. Eglė Urbanavičienė







Iden ti fi ka vi mo apy ran kė
pa skelbti ra jo no grei to sios me di ci nos pa gal bos, po li ci jos 
dar buo to jams ir vi sai ben d ruo me nei.

Lietuvos diabeto asociacija

Pra ne ša me, kad dia be tu ser gan tys žmo nės ga li įsi gy ti 
iden ti fi ka vi mo apy ran kę. Ne lai mės at ve ju, pvz., iš ti kus hi-
pog li ke mi jai, ji pa dės ša lia esan tie ms, taip pat me di kams 
grei čiau nu sta ty ti, kad žmo gus ser ga cuk ri niu dia be tu. 
Apy ran kė je iš gra vi ruo tas žen kle lis „dia“, taip pat ser gan-
čio jo var das, pa var dė, te le fo nas, ku riuo rei kė tų pra neš ti 
apie žmo gaus būklę; nu ro do mi jo vais tai – in su li nas ar 
tab le tės.

Apy ran kių (pa si dab ruo tų, pa auk suo tų, si dab ri nių ar 
auk si nių), pa gal pa gei da vi mą ir fi nan si nes ga li my bes, 
ga li ma už si sa ky ti ad re su:

uAb „ALPeRA“
titnago g. 10, Lt-02300 Vilnius 

tel. (8 5) 2311667, tel./faks. (8 5) 2455012
mob. 8 687 16182

Dia be to klu bų, ben dri jų, drau gi jų va do vai kvie čia-
mi apie šią ga li my bę in for muo ti sa vo mies to ir ra jo no 
ser gančiuo sius, taip pat pa dė ti gau ti apy ran kes pa-
gei dau jan tie siems. Apie apy ran kės reikš mę rei kė tų 
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Lietuvos diabeto asociacija
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Nijolė Vaitelionienė – 65 
Marijona Mieliauskienė – 65

Mielos Jubiliatės! 
Atėjus rudeniui, labai prasmingai skamba poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžiai: „Gyventi reikia. Ir toliau eiti reikia.“ 
Gyvenkite, būkite sveikos, energingos ir laimingos!


