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patvirtinimo. LR SAM 2012 m. vasario 28 d.
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aštuoniolika!

septyniolika
Man jau

šešiolika

Atmintinė paaugliams sergantiems
cukriniu diabetu



Ir nesvarbu, kokį skaičių paminėsi, kokia intonacija ir su kokiais 
lūkesčiais ištarsi šiuos žodžius, aišku viena – į Tavo gyvenimą ateina 
pokyčiai.

Dideli iššūkiai, daug nežinios, netrūksta rizikos... „O dar tas nelemtas 
diabetas...“

Šis leidinukas ir yra mūsų dovana Tavo n-ioliktojo gimtadienio proga. 
Jame sudėjome apie diabetą viską, kas Tau gali būti aktualu savarankiškai 
žengiant į suaugusiųjų pasaulį. Čia rasi ne tik girdėtas tiesas apie šios ligos 
vingrybes, bet ir gyvenimo situacijas (alkoholio vartojimą, rūkymą, 
lytinius santykius, kontracepciją, nėštumo planavimą ir t. t.), kai diabetas 
reikalauja tam tikrų papildomų žinių. Pasinaudojus šiomis žiniomis ir jas 
įvaldžius, aktyvus jaunatviškas gyvenimas atsivers Tau visu savo grožiu ir 
veržlumu.

Tegu paliekant vaikystę tai bus mažas kompasas, kuris leis Tau pasakyti: 
„Manęs laukia šaunus gyvenimas, ir diabetas man nesukliudys.“
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Vairavimas 
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„Man jau šešiolika, septyniolika, aštuoniolika!“
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Visiškai normalu kartais jaustis liūdnam
ar dėl ko nors jaudintis, bet jei tokie jausmai 
vargina dažnai, trukdo, jei Tau labai sunku 
gyventi sergant diabetu, tuomet išsikalbėjimas 
tikrai gali pagelbėti.

Mano emocijos

Taip jaučiantis tampa dar sunkiau 
atlikti tai, kas susiję su liga, gali net 
atrodyti, kad neverta vargintis – 
rūpintis injekcijomis, glikemijos 
matavimu ar mityba. Nedarant to, 
kas būtina sergant diabetu, jo 
valdymas gali labai pablogėti. Tai 
reiškia, kad diabeto priežiūros 
specialistai ir tėvai taip pat gali 
imti jaustis pikti, pervargę, 
įsitempę ir apgailėtini. Taip nejučia 
galima įsisukti į ydingą ratą – kuo 
blogiau jautiesi emociškai, tuo 
labiau nesuvaldai diabeto, o tai 
verčia jaustis dar blogiau.

Galvodami apie 

įvairius dalykus, 

žmonės gali jaustis 

įsitempę, pikti, išsekę 

ar apgailėtini. 



Jautiesi blogai emociškai?
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Ar kartais jautiesi liūdnas, būni įsitempęs arba jaudiniesi dėl 
daugelio tavo gyvenime vykstančių dalykų? 

Tai normalu ir gali vykti dėl daugybės priežasčių – dėl barnio su 
draugu, išsiskyrimo su savo vaikinu / mergina, dėl to, kad artimas 
žmogus serga ar miršta. Netgi dėl nelabai pasisekusio egzamino gali 
būti blogos nuotaikos arba jaustis išsekęs. Kai taip jautiesi, gali imti 
manyti, kad viskas vyksta blogai, gali jausti paniką, netgi gali tapti 
sunku kvėpuoti.

Įtampa ar jaudinimasis gali kelti liūdesį ar verksmingumą arba 
skatinti elgtis kitaip, nei įprastai elgiesi. Tai gali paveikti ir Tavo 
valgymą – gali imti valgyti daugiau arba mažiau nei įprastai, gali 
paveikti ir miegą. 

Kad ir kaip keistai skambėtų, visiškai normalu
kartais jaustis liūdnam ar jaudintis, bet jei taip
jautiesi beveik visą laiką ir jei tie pojūčiai Tau
trukdo gyventi, tai būtų naudinga su kuo nors
apie tai pasikalbėti. Apie tai, ką jauti, pasikalbėk
su draugais, tėvais, gydytojais ar slaugytoja
diabetologe. Jie Tau patars, kaip „grįžti į vėžias”.
Kai kuriems žmonėms padeda jau tai,
kad išsikalba – pasidalina su kitais savo našta.
Jei tai nepadeda, vertėtų kreiptis į psichologą ar
kitą specialistą – jie galėtų pasiūlyti įvairių būdų,
kaip įveikti liūdesį, įtampą ar jaudulį.
Taip Tu atrastum galimybių ir priemonių vėl būti pats
atsakingas už savo gyvenimą.

StresasLiūdesys ar nerimas dažniausiai
yra atsakas į įvykius,
vykstančius aplink mus.
Tokie įvykiai vadinami stresoriais,
ir dažniausiai jų neįmanoma išvengti.
Bet galima išmokti juos priimti ir su jais susidoroti.

Kiekvienas iš mūsų kasdien susiduriame su įvairiais stresoriais. Kai kurie 
stresoriai yra mums žinomi ir gali neatrodyti labai baisūs. Kiti gali būti 
rimtesni įvykiai, kuriuos įmanoma arba kurių neįmanoma kontroliuoti.

Štai sąrašas dalykų, kurie gali kelti stresą. Gal galėtum
jį papildyti:

• Namų darbų atlikimas laiku.
• Kontroliniai darbai mokykloje.
• Barniai su draugais, broliais, seserimis ar tėvais.
• Persikraustymas gyventi į kitą vietą.
• Išvyka atostogų metu.
• Šeimos narių/ draugų liga.
• Važiavimas viešuoju transportu.
• Apsilankymas poliklinikoje ar pokalbis su 

diabeto priežiūros komanda.
• Glikemijos matavimas ar insulino injekcijos, kai 

leidi laisvalaikį su draugais.

Mano kiti stresoriai:
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Yra žinoma, kad bet koks stresas – geras ar blogas, 
kontroliuojamas ar nekontroliuojamas – veikia organizmą ir skatina 
išsiskirti adrenaliną, dėl to gali imti jausti jaudulį, įtampą, netgi 
paniką. Stresas taip pat gali skatinti glikemijos pokyčius, o tai dar 
labiau didina stresą. Tai dar vienas ydingas ratas.

Apgalvok įvykius, keliančius Tau daugiausia streso. Galbūt įmanoma 
išvengti vieno ar kito įvykio ar situacijos, verčiančių Tave taip jaustis? 
Pavyzdžiui, jeigu barniai su tėvais kelia stresą, gal vertėtų pabandyti jų 
vengti. Bet nepavyks išvengti streso, susijusio su, pvz., namų 
užduotimis arba kontroliniais darbais. Taigi, kaip galima būtų tvarkytis 
su dalykais, kurių išvengti neįmanoma? Didelę laiko dalį mes mintyse 
koncentruojamės į tai, kas yra blogai, kas erzina ar kelia stresą. Bandyk 
labiau koncentruotis į tai, kas yra gerai, – tai gali būti veiksminga. 
Pabandyk kasdien rasti bent vieną gerą dalyką, kas pasisekė ar gero 
nutiko tą dieną – net jei tai buvo mažmožis, smulkmena. Kaip tai įvyko, 
kodėl, ką ar kaip padarei, kad to pasiekei arba kad tai įvyko? Ką 
galėtum padaryti, kad paskatintum tai įvykti vėl, kad vėl pasiektum 
gero rezultato? Kaip tai galėtum užtikrinti?

Adatos
ir pirštų
badymai

Psichologas galėtų padėti išmokti tam tikrų 

atsipalaidavimo technikų, patarti, kas galėtų 

būti naudinga mažinant jaudulį laukiant 

injekcijų arba pasikalbėti, kas galėtų pagelbėti 

įveikiant „perdegimą“– pervargimą, atsiradusį 

stengiantis suvaldyti diabetą.

Kaip jautiesi
tirdamas glikemiją kraujyje, leisdamasis insuliną?
Ar pajėgi matuoti glikemiją tiek kartų, kiek prašo diabeto 
priežiūros specialistai arba tėvai?

Nekentėk tylėdamas. Kartais adatų baimė ar vengimas gali būti 
ženklas, kad „perdegei“. t. y. pervargai, stengdamasis suvaldyti savo 
ligą. Pasikalbėk su savo gydytoju ar slaugytoja diabetologe
apie galimus insulino leidimo bei glikemijos kontrolės
pakeitimus.

Skaitydamas šį bukletą,
galbūt pagalvosi, ką pats norėtum 

ar galėtum padaryti kitaip,
ką norėtum keisti

savo gyvenime. 



10 11

Išvaizda ir valgymo sutrikimai

Diabeto kontrolės gairės verčia daug daugiau galvoti apie tai, ką valgai, 
kada valgai, ir apie kitus dalykus, susijusius su maistu ir režimu, nei tai 
daryti tenka Tavo draugams. Tai gali apsunkinti Tavo santykį su maistu. 
Taip pat kartais gali pastebėti, kad ypač trokšti būtent to maisto, kurio 
būtų geriau vengti. Užuot pasitenkinęs mažu gabalėliu šokolado, 
suvalgai visą „plytą“, ir tai baigiasi hiperglikemija bei dideliu kaltės 
jausmu.

Kartais, kai esi apimtas liūdesio, nerimo ar jaudulio, bandai pasijusti 
geriau, suvalgydamas didžiulius kiekius maisto. Iš pradžių gal tai šiek 
tiek ir padeda, bet vėliau pasijunti dar blogiau ar net ima pykinti arba 
nesusileidi reikiamo insulino kiekio. Po to galbūt bandai valgyti mažiau 
nei įprastai. Gali būti labai sunku išsivaduoti iš tokio ydingo 
besikartojančių persivalgymo ir neprivalgymo periodų rato. Tai gali 
labai pabloginti diabeto kontrolę, todėl labai svarbu nutraukti šį ydingą 
ratą kuo greičiau – kai tik pastebi, kad į jį pakliuvai.

Sergant diabetu reikia atkreipti dėmesį ir užsiimti tokiais dalykais, apie 
kuriuos Tavo draugams ir bendraamžiams net nereikia galvoti. Diabeto 
priežiūros specialistai Tau nurodo, kuriuo metu leistis insuliną (turi 
prisitaikyti, net jei tas laikas Tau neparankus), nepamiršti dažnai 
matuotis glikemijos, galvoti, ką valgai ir kiek insulino reiks susileisti, 
atsižvelgiant į maistą.

Jei nors prie vieno iš šių teiginių pažymėjai „sutinku“, tikrai vertėtų 
pasikalbėti su savo gydytoju ar slaugytoja diabetologe apie tai, kas 
galėtų padėti. 

Galbūt nerimausi, kad reikia pasakyti apie tai tėvams ar diabeto 
priežiūros specialistams, bet apie tai pasikalbėti tikrai yra svarbu.

Pirmiausia reikia liautis galvoti, kad tam tikras maistas yra geras, o tam 
tikras – blogas. Gydytojas ar slaugytoja diabetologė padės Tau 
išsiaiškinti, ką ir kaip gali sau leisti valgyti, atsižvelgdamas į savo 
sveikatos būklę. Stenkis valgyti reguliariai. Tai padės organizmui geriau 
pasisavinti insuliną ir išvengti didelio alkio. Diabeto priežiūros 
specialistai gali padėti apsvarstyti Tavo valgymo režimą bei mitybos 
visavertiškumą. Gali tekti apsvarstyti, ar nereikia keisti insulino leidimo 
režimo taip, kad galėtum valgyti tai, ką labiau mėgsti ar ko labiau 
norisi.

Pabandyk atvirai atsakyti sau:

Vengiu valgyti, kai šalia yra kitų žmonių.

Stengiuosi suvalgyti mažiau, o vėliau 
suvalgau didelį kiekį maisto paslapčia.

Dažnai sveriuosi.

Pastaruoju metu praradau daug svorio, 
nes to specialiai siekiau.

Norėčiau būti daug lieknesnis.

Nekenčiu savo šlaunų/ pilvo/ sėdmenų.

Vengiu leistis insulino, kad nepriaugčiau 
svorio.

Sutinku Nesutinku
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tikek – viskas tav
o rankose.

Tu viska gali!

Pabandyk kasdien rasti bent vieną gerą dalyką, kas pasisekė ar gero nutiko tą dieną - net jei tai buvo mažmožis, 
smulkmena. Kasdien įrašyk tai į atskirą popieriaus lapą. Tai gali praversti 
sunkesnėmis akimirkomis, pamačius, 
kiek iš tikrųjų galima atrasti teigiamų dalykų.

FIZINIS
AKTYVUMAS 

Fizines veiklos
 planavimas 

ir glikemijos
 kontrole
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Kodėl fizinis aktyvumas
yra svarbus?

Fizinis aktyvumas yra svarbi sveiko

gyvenimo dalis, o 1 tipo cukrinis diabetas nėra  kliūtis 

sportuoti. 

Yra daug motyvuojančių pavyzdžių, kai 1 tipo diabetas 

elitiniams sportininkams nesutrukdė pasiekti 

aukščiausių sportinių rezultatų, (pvz.: Gary Hallas – JAV 

plaukikas, 5 kartus laimėjęs olimpines žaidynes; 

Michalas Jelinskis – Lenkijos irkluotojas, olimpinis 

čempionas, 4 kartus pasaulio čempionas ir daugelis kitų 

sportininkų).

Nesvarbu, ar sieki tapti profesionaliu sportininku, ar 

sportine veikla užsiimi tik savo malonumui, fizinis 

aktyvumas, kaip ir insulinas bei mityba, padeda 

kontroliuoti glikemiją.

Fizinės veiklos planavimas ir glikemijos kontrolė

Gera glikemijos kontrolė

Aptark su savo gydytoju ar slaugytoja
diabetologe savo pasirinktą sportinę veiklą
(jos intensyvumą, trukmę, treniruočių skaičių per savaitę, 
glikemijos tikslus prieš, per ir po treniruotės, kaip išvengti 
hipo- / hiperglikemijų treniruočių metu, aptark varžybas).

Fizinio aktyvumo privalumai:

• puiki galimybė susipažinti su naujais draugais;
• gerina sveikatos būklę, todėl pagerėja bendra savijauta 

ir nuotaika;
• didina energijos lygį, didina ištvermę;
• padeda pasiekti geresnę diabeto kontrolę, mažina 

komplikacijų išsivystymo riziką;
• gerina kraujo apytaką, širdies darbą, reguliuoja kraujo 

spaudimą, mažina cholesterolio kiekį;
• sumažina stresą;
• padeda išmokti disciplinos ir režimo; 
• sportuojant keičiasi ne tik svoris, bet ir kūno apimtys.

• Mityba.
• Fizinis aktyvumas.
• Insulinas.

Trys pagrindiniai veiksniai, nulemiantys
gerą glikemijos kontrolę:

15
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Hipoglikemijos rizika sportuojant

• Neužmiršk, kad hipoglikemijos rizika yra ne tik fizinio krūvio
metu – ji išlieka iki 24 val. po fizinės veiklos ir priklauso nuo fizinio 
aktyvumo intensyvumo, trukmės, insulino kiekio ir laiko, kada 
insulinas buvo suleistas. 

• Rekomenduojama tikrinti glikemiją prieš, per (kas 30–40 min) ir po 
(kas 1–2 val.) treniruotės. Jei fizinė veikla buvo intensyvi, reikėtų sekti 
glikemiją ir naktį.

• Jei labai daug judėjai, derėtų užkąsti, suvartoti daugiau 
angliavandenių kito valgymo metu.

• Po fizinės veiklos, kitą maistui padengti skirto (greito veikimo) 
insulino dozę reikėtų sumažinti. Prireikus bazinė insulino dozė prieš 
naktį taip pat turėtų būti sumažinta. 

• Užsiimdamas fizine veikla būtinai turėk gliukozės tablečių ar kitų 
greitai pasisavinamų angliavandenių. 

• Kilus įtarimui dėl hipoglikemijos, visada reikia pamatuoti glikemiją.
• Jei dėl sportavimo kyla klausimų, pasitark su savo gydytoju arba 

slaugytoja diabetologe.

Lentelė. Angliavandenių suvartojimo rekomendacijos sportuojant

• Fizinį aktyvumą planuok iš anksto. 

• Praleisk ar atidėk treniruotę, jeigu sergi ar blogai jautiesi.

• Mankštintis patartina praėjus 1–2 val. po insulino 
suleidimo ir valgio.

• Pasitikrink glikemiją prieš pradėdamas sportinę veiklą. 
Taip pat įvertink, ar nereikėtų papildomai suvartoti 
angliavandenių, o jei reikia, tai kiek ir kada (žr. lentelę).

Naudingi patarimai:

Glikemija

Laikas

Prieš fizinį krūvį

Iki 7 mmol/l

7-12 mmol/l

12-14 mmol/l

Daugiau nei
14 mmol/l

Po 30-40 min. Po 60-80 min.

5-15 g
angliavandenių

5-15 g
angliavandenių

5-15 g
angliavandenių

0 g
angliavandenių

5-15 g
angliavandenių

5-15 g
angliavandenių

0 g
angliavandenių

0 g
angliavandenių

5-15 g
angliavandenių

Fizinis krūvis nerekomenduojamas
(susileisti insulino)
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Pasirupink,
kad fizine veikla
butu saugi, ir
megaukis judejimu!
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Ruošiantis kelionei ar atostogoms 
reikia skirti laiko joms susiplanuoti. 
Susiplanuoti kelionę labai svarbu. 
Nepamiršk prieš išvykdamas 
pasitarti su savo gydytoju ar 
slaugytoja diabetologe ir įsitikink, 
kad Tavo diabetas yra tinkamai 
kontroliuojamas. 

KELIAVIMAS

Keliaujant tolimus atstumus, keičiasi laiko

juostos, todėl pasikonsultuok su savo gydytoju ar

slaugytoja diabetologe apie laiko juostos pasikeitimą ir 

insulino leidimosi laiko pakoregavimą.

Apsvarstyk, ar kelionės metu norėsi užkandžių. Net ir 

nenorint užkandžiauti, su savimi reikia turėti papildomų 

užkandžių. Kelionė gali užtrukti ilgiau, nei tikiesi. Kartu su 

savo gydytoju ar slaugytoja diabetologe aptark vietinio 

maisto ypatumus ir ar turėsi tinkamas sąlygas maitintis. 

Pasikeitus įprastam maitinimosi režimui, maisto produktams 

bei fiziniam aktyvumui, keičiasi ir insulino poreikis.

Laiko pasikeitimas

ir maistas kelionės metu

19
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Pasitikrink, ar apsvarstei viską, ko reikia keliaujant:

• Skiepai: jei keliauji į tolimą šalį, ar iš anksto pasidomėjai 
rekomenduojamais profilaktiniais skiepais?

• Insulino atsargos: ar nepamiršai pasirūpinti pakankamomis insulino 
atsargomis? Ar turi kur jas tinkamai laikyti? Ar žinai, kad, keliaujant 
lėktuvu, insulinas ir kitos reikalingos diabeto priežiūros priemonės 
turi būti rankiniame bagaže? Pasirūpink reikalingais dokumentais, 
kad galėtum rankiniame bagaže su savimi turėti insulino ir kitas 
reikalingas priemones.

• Dokumentai: ar turi sergančiojo diabetu pasą / identifikavimo 
kortelę ar skiriamąjį ženklą, kuriame nurodyta, kad sergi cukriniu 
diabetu? „Aš sergu cukriniu diabetu“ turi būti parašyta anglų kalba 
("I have diabetes").

• Draudimas: ar turėsi sveikatos draudimą kelionės metu ir ar visais 
atvejais jis galioja? 

• Medikamentai: ar nepamiršai pasiimti pakankamai kitų vaistų, 
kuriuos vartoji įprastai, bei medikamentų, kurių gali prireikti 
atostogaujant ar keliaujant (pvz., nuo viduriavimo, skausmo ar 
pan.)? 

• Žinios: ar Tu ir Tavo kelionės bičiuliai žino, kaip reikia elgtis, jei 
kartais kelionėje pablogėtų Tavo sveikata? Tai ypač svarbu 
apsvarstyti keliaujant vienam.

• Maistas: ar įsidėjai papildomo maisto ir užkandžių, kurių gali 
prireikti, jei bus atidėtas skrydis ar į jį pavėluosi?

• Pagalba: ar turi užsirašęs tos šalies, po kurią keliausi, skubios 
medicinos pagalbos numerius?

Insulinas:

• Pasiimk vartojamą insuliną ir papildomą jo kiekį.
• Pasiimk insulino informacinį lapelį, kuris yra insulino pakuotėje. 

Kitos reikalingos priemonės:

Ar jau esi pasiruošęs keliauti? Kokias diabeto priežiūros
priemones pasiimti?

• Gliukagonas. 

• Dienynas.

• Rekomendacijos, kaip elgtis 
sergant diabetu, išsivysčius 
hiperglikemijai, ketonurijai, 
hipoglikemijai.

• Papildomas maistas ir 
užkandžiai.

• Adatėlės, insulino injektoriai, 
keičiamos insulino pompos 
dalys. 

• Gliukomatis ir diagnostinės 
juostelės gliukozės kiekiui 
kraujyje nustatyti.

• Ketonų nustatymo juostelės.

• Gliukozės tabletės, saldinti 
gėrimai ar angliavandenių 
turintis maistas (vaisiai, 
duona).

• Identifikavimo kortelė/ 
dokumentas, patvirtinantis, 
kad sergi diabetu ir kad Tau 
su savimi reikia turėti insulino 
ir kitas diabeto priežiūros 
priemones.
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Identifikacija

Su savimi privaloma turėti dokumentą – sergančiojo
diabetu pasą ar identifikavimo kortelę arba skiriamąjį 
ženklą, kuriame yra nurodyta, kad sergi cukriniu diabetu. 
Nuoroda „Aš sergu cukriniu diabetu“ turi būti parašyta 
anglų kalba. Šis dokumentas gali Tau padėti susirgus ar 
kelionės patikros metu.

Kelionės draudimas

Prieš kelionę rekomenduojama apsidrausti. Prieš įsigydamas 
sveikatos draudimą, kruopščiai jį išnagrinėk. Įsitikink, kad jis 
galioja sergantiesiems cukriniu diabetu ir kad, pablogėjus 
Tavo sveikatos būklei, draudimo kompanija padengs 
gydymo išlaidas. Su draudimo kompanija reikėtų išsiaiškinti 
ir kitas draudimo sąlygas, kurios aktualios sergant cukriniu 
diabetu. Jei atostogas planuoja mokykla ar kita organizacija, 
išsiaiškink, ar jos draudimas galioja ir sergantiesiems 
diabetu.

Vartojamą insuliną laikyk tamsioje vietoje, kambario 
temperatūroje (bet ne aukštesnėje kaip 25 °C), kad jis būtų 
apsaugotas nuo karščio ir šviesos. Kambario temperatūroje laikytas 
insulinas galioja 28 dienas. Jei insulino flakono nesuvartojai per 
nurodytą laiką, rekomenduojama jį pakeisti nauju. Keliaudamas 
saugok insuliną nuo tiesioginių saulės spindulių, nepalik jo ant 
palangės, automobilyje, nedėk arti šildymo prietaisų. Keliaudamas 
visuomeniniu transportu ar lėktuvu, neatiduok jo į bagažinę. 
Insulino atsargas laikyk šaldytuve (2–8 °C temperatūroje). Jeigu 
insulinas buvo užšalęs, jo vartoti negalima. Pasibaigus ant dėžutės 
nurodytam tinkamumo laikui, vaisto vartoti negalima. 
Ruošdamasis kelionei, pasitark su savo gydytoju ar slaugytoja 
diabetologe, koks šaltkrepšis tiktų insulinui laikyti. Ruošiantis į 
ilgesnes nei mėnesio trukmės keliones, reikėtų išsiaiškinti, kur 
galėsi nusipirkti insulino ir kitų reikiamų diabeto priežiūros 
priemonių.

Svarbu žinoti, kokios koncentracijos insulinas vartojamas 
šalyje. Mes vartojame 100 V/ml koncentracijos insuliną, 
tačiau yra šalių, kuriose vartojami kitokios koncentracijos 
insulino preparatai. Gali skirtis ne tik insulino koncentracija, 
bet ir jo pavadinimas, todėl turėk su savimi Tavo vartojamo 
insulino informacinį lapelį. 

Insulino koncentracija

Insulino laikymas
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Karštis:

• Apsisaugok nuo saulės.

• Saugok insuliną nuo tiesioginių saulės spindulių, 
laikyk jį tamsioje ir vėsioje vietoje.

• Insulino pasisavinimas šiltame klimate gali būti 
greitesnis – dažniau tikrink gliukozės kiekį kraujyje.

• Gerk daug nesaldintų gėrimų.

• Saugok kojas nuo sužeidimų, nevaikščiok basomis.

• Karštas oras gali pakenkti diagnostinių juostelių 
tikslumui.

Šaltis:

• Pasiimk pakankamai šiltų drabužių – daug plonų 
sluoksnių geriau nei vienas storas sluoksnis.

• Insulino pasisavinimas gali sulėtėti, todėl dažniau 
pasitikrink gliukozės kiekį kraujyje.

• Apsaugok insuliną nuo per didelio šalčio – tai 
mažina jo veiksmingumą. Jeigu insulinas buvo
užšalęs, jo vartoti NEGALIMA.

• Šaltas oras gali pakenkti
diagnostinių juostelių tikslumui.
Aptark tai su slaugytoja diabetologe
ar gydytoju.

NEPA MIR SK

SVAR B IAUSIO _

DZ I UK IS KELIONE

AR A TOS G O MI S

Temperatūros įtaka
Ką turėtum žinoti, planuodamas išvyktigyventi į užsienį?

Prieš planuojant išvykti ilgesniam laikui gyventi į užsienį, rekomenduojama pasiimti tarptautinę sveikatos draudimo kortelę iš savo miesto ligonių kasų skyriaus ir pakankamai diabeto priežiūros priemonių bent pirmam mėnesiui. Nuvykus į užsienį, reikia prisiregistruoti sveikatos priežiūros centre ir susirasti diabeto priežiūros specialistą, susižinoti skubios medicinos pagalbos numerius.

Gliukometrą gali paveikti 

šaltas ar karštas klimatas, 

aukščio pasikeitimas, todėl 

prieš išvykdamas aptark

tai su savo gydytoju ar 

slaugytoja diabetologe.

A

TO
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Daugelyje šalių asmenims, sergantiems diabetu ir vartojantiems 
insuliną, leidžiama įgyti vairuotojo teises, jei ligos kontrolė
yra pakankama. Teisė vairuoti – tai ne visų žmonių teisė,
o privilegija, kurią galima turėti, jei laikaisi tam tikrų
sąlygų, kurios būtinos ne tik vairuotojo, bet
ir aplinkinių eismo dalyvių saugumui.
Pagrindinė vairavimo sergant cukriniu diabetu
sąlyga – saugaus gliukozės kiekio kraujyje
palaikymas visos kelionės metu. 

27

• Prieš sėsdamas prie vairo visada pasitikrink gliukozės 
kiekį kraujyje. Jis turi būti ne mažesnis nei 5 mmol/l. Net jei 
jautiesi gerai, gliukozės koncentracija kraujyje gali būti 
mažesnė nei 4 mmol/l, o tuomet sulėtėja reakcija, susilpnėja 
gebėjimas galvoti ir orientuotis, pablogėja regėjimas.

• Visada su savimi turėk greitai pasisavinamų angliavandenių: 
gliukozės tablečių, sulčių, vaisių.

• Jei pajusi mažo gliukozės kiekio kraujyje požymius ar tiesiog 
pasijusi blogai, kuo greičiau sustok ir išjunk variklį.
Pasitikrink gliukozės kiekį kraujyje ir, jei reikia, suvalgyk 
greitai pasisavinamų angliavandenių. Po 10–15 minučių 
pakartotinai pasitikrink gliukozės kiekį kraujyje, ir tik kai 
gliukozės kiekis kraujyje bus didesnis nei 5 mmol/l ir jausiesi 
gerai, galėsi važiuoti toliau.

• Vairuodamas ilgesnėse kelionėse ne rečiau kaip kas
2 valandas pakartotinai pasitikrink gliukozės kiekį kraujyje. 

• Nešiok apyrankę ar kitokį ženklą, įspėjantį, kad sergi
cukriniu diabetu. 

• Nepalik insulino ir gliukomačio juostelių automobilyje, nes 
jiems gali pakenkti karštis ar šaltis.

Vairuojant svarbu:

Vairuok saugiai!

Pasirupink savo

ir kitu saugumu!
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ALKOHOLIO

VARTOJIMAS

Svarbu žinoti:

• Nėra jokio saugaus ar rekomenduojamo alkoholio kiekio.

• Vartojant alkoholinius gėrimus, gali išsivystyti priklausomybė 
nuo alkoholio.

• Alkoholis blokuoja gliukozės gamybą kepenyse, todėl gliukozės 
kiekis kraujyje mažėja. Gerdamas alkoholį rizikuoji, kad 
išsivystys hipoglikemija.

• Sergančiajam diabetu reikia aiškiai suvokti, kaip elgtis įvairiose 
situacijose. Neblaivus asmuo nesugeba teisingai įvertinti savo 
situacijos ir adekvačiai į ją reaguoti. Tai panašu į girtą 
vairuotoją, kuris negali saugiai vairuoti automobilio.

• Gali atsitikti taip, kad pats neatpažinsi prasidedančios 
hipoglikemijos.

• Jei Tau išgėrus alkoholio
vystosi hipoglikemija,
tai galimybės sau padėti
gali būti labai menkos.

NERIZIKUOK  SAVO  SVEIKA TA

NEVARTOK  ALKOHOLIO

Kodėl Tau pavojinga gerti alkoholį?
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Pagrindinės taisyklės, ką turi padaryti,
jei vis dėlto pavartojai alkoholio:

• Labai svarbu matuoti gliukozės kiekį kraujyje prieš ir po alkoholio 
vartojimo. Tai padės Tau sužinoti, kaip alkoholis veikia glikemiją.

• Niekada negerk alkoholio nevalgęs, nes taip labai greitai vystosi 
hipoglikemija.

• Jei geri alkoholio, kartu valgyk lėtai pasisavinamų 
angliavandenių.

• Jei buvai svečiuose, neik į namus vienas, paprašyk, kad kas nors 
Tave palydėtų.

• Prieš eidamas miegoti pasimatuok glikemiją. Glikemija neturėtų 
būti mažesnė nei 10 mmol/l.

• Sumažink naktinio – ilgo veikimo insulino dozę 2 V, kad 
hipoglikemijos rizika būtų mažesnė.

• Jei alkoholio išgėrei vakare, tai hipoglikemijos rizika išlieka visą 
naktį ir kitos dienos ryte.

• Jei išgėręs vėlai grįžti namo, būtinai pažadink savo artimuosius ir, 
nors nesmagu, bet pasakyk jiems apie savo būklę. Tai gali 
išgelbėti Tavo gyvybę.

• Būtinai nešiok cukrinio diabeto indentifikavimo apyrankę, nes 
praeiviai gali pamanyti, kad tiesiog esi neblaivus, ir neatkreipti 
dėmesio į hipoglikeminę būklę.

• Miegant gali išsivystyti hipoglikemija, ir naktį
Tau gali būti reikalinga pagalba. 

• Tik atsibudęs kuo greičiau
matuok glikemiją ir valgyk.

RUKY MAS
Ar žinai, kad rūkymas:

• Kenkia sveikatai. 

• Nikotinas pablogina insulino įsisavinimą, mažina 
organizmo jautrumą insulinui ir apsunkina cukrinio 
diabeto kontrolę.

• Pažeidžia smulkiąsias kraujagysles, todėl didėja 
lėtinių cukrinio diabeto komplikacijų (inkstų, akių, 
periferinių nervų pažeidimų, širdies ir kraujagyslių 
ligų) išsivystymo rizika.

• Yra viena iš pagrindinių suaugusių vyrų 
impotencijos priežasčių.

• Gali mažinti vaisingumą. 

• Net ir retsykiais surūkyta cigaretė žalinga sveikatai. 
Taigi, rizikuoti neverta.

Pasakyk savo draugams, 

kad sergi diabetu,
ir paaiškink, kaip jie galėtų 

Tau padėti, jei išsivystytų 

hipoglikemija.



NERIZIKUOK SAVO SVEIKATA –

NEVARTOK NARKOTINIŲ

MED IAGŲ !

• Kanapės gali padėti atsipalaiduoti ir lengviau 
bendrauti, tačiau kartu jų vartojimas gali sukelti 
nerimą ar paniką. Taip pat kanapės didina alkio 
pojūtį, dėl ko gali būti sudėtinga palaikyti tinkamą 
gliukozės koncentraciją. Galiausiai, pavartojus 
kanapių, sumažėja gebėjimas susikoncentruoti, 
todėl gali pamiršti ar nenorėti sušvirkšti insulino.

• Kanapių rūkymas didina priklausomybės nuo 
tabako išsivystymo riziką.

• Haliucinogeninės medžiagos, pvz., LSD, sukelia 
„keliones“, kurios gali užsitęsti iki 12 valandų ir 
būti gąsdinančios. Būdamas tokios būsenos, gali 
pamiršti susileisti insulino.

• Kai kurie žmonės, eidami į klubus ir norėdami būti 
labiau pasitikintys savimi bei energingi, vartoja 
stimuliatorių, tokių kaip ekstazis ar 
metamfetaminas. Stimuliatoriai gali slopinti alkio 
jausmą ir kartu su dideliu fiziniu aktyvumu
(pvz., nepertraukiamu šokimu) padidina sunkios 
hipoglikemijos riziką.

Įsitikink, jog žinai, kad:
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Jokia narkotinė medžiaga nėra saugi. Tiek nelegalios, 
tiek legalios (nikotinas ir alkoholis) narkotinės 
medžiagos gali sukelti problemų, susijusių su sveikata, 
šeima, draugais ir net policija. Geriausias būdas viso to 
išvengti yra vengti narkotikų iš viso.
Narkotikų vartojimas gali įvairiai pakeisti žmogaus elgesį ir 
jo sveikatos būklę – tai priklauso nuo narkotinės medžiagos 
koncentracijos ir kiekio. Visa tai galiausiai atsilieps ir 
diabeto eigai.

33
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LYTINIAI SANTYKIAI

Lytinis aktas yra aktyvi fizinė veikla, kuri gali sukelti staigią 
hipoglikemiją. Su savimi visada turėk greitai pasisavinamų 
angliavandenių. Paaiškink partneriui apie savo ligą ir kas 
Tau gali nutikti.

Paauglystėje Tu jautiesi jau pasiruošęs suaugusiojo 

gyvenimui. O ar esi pasiruošęs prisiimti atsakomybę už 

savo veiksmus ir susidurti su jų pasekmėmis?

• Turėtum žinoti, kad Lietuvoje lytiniai santykiai iki 16 metų 

yra neteisėti.

• Sprendimas pradėti lytinius santykius yra labai reikšmingas, 

todėl nereikėtų jo priimti lengvabūdiškai. Lytiniai santykiai 

turi būti grindžiami meile, pagarba ir rūpesčiu.

• Prieš pradėdamas lytinius santykius rimtai apsvarstyk, ar Tu 

ir Tavo būsimasis partneris esate fiziškai, psichologiškai, 

morališkai pasiruošę šiam žingsniui.

• Ankstyvų lytinių santykių pasekmės gali būti pačios 
įvairiausios: nėštumas paauglystėje, abortas, lytiškai 
plintančios ligos, depresija, alkoholizmas ar narkomanija.

• Jei vis dėlto nusprendei pradėti suaugusiojo gyvenimą ir 

turėti lytinių santykių, venk atsitiktinių lytinių santykių ir 

nepamiršk apsisaugojimo priemonių.

Ką svarbu žinoti apie lytinius santykius
sergant diabetu?
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Kontracepcija

Sergantiesiems cukriniu diabetu
yra tinkamos visos kontracepcijos 
formos. Laiku panaudotos 
kontraceptinės priemonės apsaugos 
nuo neplanuoto nėštumo.

Kur ieškoti patarimo?

Kontracepcijos klausimus aptark su savo šeimos gydytoju ar gydytoju 
akušeriu-ginekologu. Specialistai atsižvelgs į Tavo poreikius ir patars, 
kuris kontracepcijos būdas Tau tinkamiausias.

Prezervatyvai 
Prezervatyvai – tai tokia kontracepcijos forma, 
kuri gali apsaugoti nuo nėštumo ir lytiškai 
plintančių ligų. Jų galima įsigyti prekybos 
centruose, vaistinėse ir degalinėse. 

Kontraceptinės tabletės
Kontraceptinės tabletės tinkamos apsisaugoti 
nuo nėštumo, tačiau neapsaugo nuo ligų, 
plintančių lytiniu keliu. Apie tablečių 
vartojimą ir galimus šalutinius poveikius 
pasitark su savo akušeriu-ginekologu. 

Skubioji kontracepcija
Jei turėjai nesaugius lytinius santykius ir 
nenori pastoti, reikėtų kuo skubiau (ne vėliau 
kaip 72 val. po nesaugaus lytinio akto) išgerti 
skubiosios kontracepcijos tabletę(čių). 
Vaistai veiksmingi ir mažina pastojimo riziką, 
tik jei yra išgerti per pirmas 3 paras po 
nesaugaus lytinio akto. Jų įsigyti galima 
vaistinėse. Tabletės neapsaugo nuo lytiškai 
plintančių ligų. Planuojant toliau turėti lytinių 
santykių, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar 
ginekologą, jie Tau parinks tinkamą 
kontracepcijos būdą.

Kitos kontracepcijos priemonės
Tai kontraceptinis žiedas, pleistrai, spiralės.
Aptark jų naudojimą su gydytoju akušeriu-ginekologu.

Žinok!
Apsauga nėra
100 proc.

Žinok!
Kartotinis tablečių 
išgėrimas po kito 
nesaugaus lytinio 
akto gali būti 
nepakankamai 
veiksmingas 
apsisaugoti nuo 
nėštumo, be to, gali 
sukelti ir tam tikrų 
komplikacijų.

Žinok!
Kontraceptines 
tabletes reikia vartoti 
griežtai pagal 
numatytą vaistų 
vartojimo schemą.
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Pasekmės gali būti įvairios – lytiškai plintančios infekcijos, 
neplanuotas nėštumas, emocinės būklės sutrikimas.

Lytiškai plintančios infekcijos yra dažnos. Jos gali sukelti 
žalingą poveikį Tavo organizmui. Jei pastebėjai savo 
organizmo pasikeitimų ir įtari, kad galėjai užsikrėsti lytiškai 
plintančia liga, – būtinai kreipkis į savo gydytoją
akušerį-ginekologą arba šeimos gydytoją.

Cukriniu diabetu sergantiems jaunuoliams dažnai pasireiškia 
grybelio sukeliama infekcija pienligė (Candida albicans). 
Atsiradusi gliukozė šlapime skatina grybelių augimą.
Ši infekcija dažnesnė lytiškai aktyviems žmonėms. Jei įtari 
pienligę, dėl gydymo kreipkis į šeimos gydytoją ar
akušerį-ginekologą.

Jei manai, kad esi nėščia, nusipirk 
nėštumo testą vaistinėje ir atlik jį 
namuose.

• Pasikalbėk apie tai su artimiausiu žmogumi, pvz., mama, močiute. 

• Apsilankyk pas savo šeimos gydytoją, akušerį-ginekologą. 

• Kuo skubiau kreipkis į savo gydytoją endokrinologą. Tavo sveikatos 
būklė turės būti vertinama kur kas dažniau nei iki šiol. Bloga diabeto 
kontrolė gali būti žalinga Tau ir Tavo vaikui.

• Nėštumo metu svarbu išlaikyti glikemiją kuo artimesnę normaliai, 
išvengiant sunkių hipoglikemijų. Reguliariai tikrinkis gliukozės kiekį 
kraujyje ir bandyk jį išlaikyti stabilų.

• Padidėjęs glikozilinto hemoglobino (HbA ) rodiklis prieš nėštumą ir jo 1c

metu labai padidina naujagimių apsigimimų riziką. Mažiausia įgimtų 
anomalijų rizika, kai HbA  <6,5 proc.1c

Kodėl svarbu planuoti nėštumą?
• Planuotas nėštumas – svarbiausias dalykas Tau ir Tavo šeimos 

nariams, apsaugantis nuo neigiamų emocijų ir stresinių veiksnių.

• Savalaikis nėštumo planavimas bei konsultacijos su gydytoju 
endokrinologu ir akušeriu-ginekologu užtikrins sėkmingą nėštumą ir 
sveiko vaisiaus išnešiojimą.

• Gera cukrinio diabeto kontrolė (stabili, kuo artimesnė normaliai 
glikemija, HbA  <6,5 proc.) svarbi tiek prieš pastojant, tiek ir 1c

nėštumo metu, norint sumažinti naujagimio apsigimimo riziką. Prieš 
pastojant reikėtų pasikalbėti su savo gydytoju endokrinologu ar 
slaugytoja diabetologe, kaip pasiekti šių tikslų.

• Prieš nėštumą ir jo metu (iki 12 nėštumo savaitės) reikia vartoti folio 
rūgšties, kurią Tau paskirs šeimos gydytojas ar akušeris-ginekologas. 
Folio rūgšties preparatai yra reikalingi vaisiaus nervų sistemos 
vystymuisi.

Nėštumas

Nepageidaujamos lytinių santykių pasekmės Jei esi nėščia...
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Taigi, svarbu žinoti, kad:

• Lytiniai santykiai iki 16 m. yra neteisėti.

• Pradėdamas lytinius santykius, Tu prisiimi atsakomybę už jų 

galimas nepageidaujamas pasekmes.

• Sergant cukriniu diabetu ir turint lytinių santykių, reikia 

nepamiršti apie padidėjusią hipoglikemijos riziką, todėl būk 

pasiruošęs ją koreguoti.

• Sergantiesiems cukriniu diabetu tinka tos pačios 

kontraceptinės priemonės, kaip ir sveikiems žmonėms.

• Tinkamos ir laiku panaudotos kontraceptinės priemonės 

gali apsaugoti nuo neplanuoto nėštumo, lytiškai plintančių 

ligų.

• Nėštumo atveju reikalinga gera diabeto kontrolė, reguliarus 

gliukozės kiekio kraujyje stebėjimas ir stabilumo išlaikymas.

• Prasta diabeto kontrolė blogina ne tik Tavo, bet ir būsimo 

vaikelio būklę, didina apsigimimų riziką.

AUSKARAI  IR  

TA TUIRUOTES
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Ar esi įsitikinęs,
kad nori auskarų ar tatuiruotės?
Kai kurie mano, kad tatuiruotės ir auskarai yra madinga, 
tačiau būtina atsiminti, kad tatuiruotės yra ilgalaikės,
o, pašalinus auskarą, lieka skylė arba randas. Veriant 
auskarus gali susidaryti ryškūs (keloidiniai) randai, kurie 
šalia pradūrimo vietos gali būti dideli ir iškilūs. Prieš 
darant tatuiruotę ar veriantis auskarus turi būti
100 proc. užtikrintas, kad to nori!
Cukrinis diabetas nereiškia, kad negali vertis auskarų 
ar darytis tatuiruočių, tačiau yra keletas dalykų, 
kuriuos turi įvertinti ir užtikrinti, kad tai nesukeltų 
problemų.

• Jei jau nusprendei vertis auskarus ar darytis
tatuiruotę, tai daryk patikimoje vietoje,
atitinkančioje higienos standartus, kad būtų kuo
mažesnė galimos infekcijos rizika.

• Prieš veriant auskarus ar darant tatuiruotę salono
darbuotojai turi žinoti, kad sergi cukriniu diabetu.
Būtinai pasakyk tai jiems. 

• Kad procedūros metu neatsirastų hipoglikemija ar 
paprasčiausiai nepasidarytų silpna ar bloga, turi pavalgyti 

bent prieš 1 val. iki procedūros. Prieš procedūrą pasimatuok 

glikemiją.

• Neik vienas, kartu pasiimk draugą ar kitą artimą žmogų.

• Nėra nustatyta amžiaus riba, nuo kada galima vertis auskarus 

į ausis ar kitas kūno vietas ar darytis tatuiruotę, tačiau kai 

kurioms procedūroms atlikti reikalingas tėvų sutikimas.

Infekcijos:
į ką atkreipti dėmesį

Kiekvieną kartą pažeidžiant odą, atsiranda infekcijos rizika.
Veriant auskarus ar darant tatuiruotę, yra du būdai užsikrėsti
kokia nors infekcija:
• Infekcija gali būti perduodama per kraują (pavyzdžiui hepatitas), 

jei auskarus veriantis ar tatuiruotę darantis asmuo tinkamai 
nenuvalė ir nesterilizavo visų savo instrumentų.

• Gali išsivystyti bakterinė žaizdos infekcija, kurios uždelstas 
gydymas gali sukelti rimtų komplikacijų (diabetinę ketoacidozę, 
toksinio šoko sindromą ar kraujo užkrėtimą).

Būtina žinoti:

• Jei po auskarų vėrimo ar pasidaręs tatuiruotę pasijutai blogai, 
priežastis gali būti infekcija. Būtinai kreipkis į gydytoją.

• Jei auskaro įvėrimo ar tatuiruotės vieta infekavosi (paraudo, 
patino, peršti, skauda, šlapiuoja ir pan.), dažniau pasitikrink 
cukraus kiekį kraujyje, taip pat tirk ketonus kraujyje ar šlapime. Jei 
cukraus kiekis kraujyje padidėjęs ar atsiranda ketonų, konsultuokis 
su gydytoju endokrinologu arba slaugytoja diabetologe.

• Lūpos ar liežuvio auskarai gali apsunkinti valgymą ir gėrimą keletui 
savaičių, todėl gali būti nestabilus cukraus kiekis kraujyje.

• Jei auskaro įvėrimo vieta infekuojasi, norint išgydyti infekciją, 
auskarą paprastai tenka pašalinti. Nepašalinus auskaro, infekciją 
bus sunku išgydyti, ir gali susidaryti dideli randai.

Naudingi patarimai:
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SVEIKA TOS
P ATIKROS 

Norint anksti nustatyti cukrinio diabeto komplikacijas ir užkirsti 
kelią jų vystymuisi, reikalinga kasmetinė sveikatos patikra.

Pirmo tipo cukrinis diabetas yra autoimuninė liga. Celiakija ir 
hipotiroidizmas taip pat yra autoimuninės ligos, todėl sergantiesiems 
1 tipo cukriniu diabetu yra didesnė rizika susirgti šiomis ligomis. Šių 
ligų simptomai gali likti nepastebėti, todėl jiems nustatyti reikia 
atlikti papildomus kraujo tyrimus.

Su cukriniu diabetu susijusios ligos

Kas yra celiakija?

• Celiakija – tai liga, kuria sergant žmogaus žarnynas
netoleruoja gliuteno (baltymas, esantis maisto produktuose, 
kurių sudėtyje yra kviečių, rugių ir miežių).

• Sergant celiakija gali kamuoti pilvo skausmas, dujų kaupimasis 
žarnyne, vidurių užkietėjimas, viduriavimas, svorio mažėjimas, 
be priežasties sumažėjęs arba svyruojantis cukraus kiekis 
kraujyje. Kartais simptomų gali ir nebūti. Sveikatos priežiūros 
specialistai celiakiją gali įtarti ir tuomet, kai matomas 
nepakankamas augimas.

• Celiakija gydoma atsisakant produktų, kurių sudėtyje yra 
gliuteno. Diabeto priežiūros specialistai padės Tau ir suteiks 
papildomos informacijos apie begliutenę dietą.

Celiakijai nustatyti
vien klinikinių simptomų
nepakanka, todėl, jei reikės,
gydytojas atliks keletą
papildomų tyrimų. 

Kas yra celiakija?



Tyrimai rodo, kad dideli glikemijų

svyravimai ar dažni padidėjimai

gali turėti įtakos inkstų, akių,

širdies kraujagyslių ir nervų

pažeidimams.
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Kas yra hipotiroidizmas?

• Hipotiroidizmas – tai sindromas, kai skydliaukė nepagamina 
pakankamo kiekio tiroksino. Skydliaukė – tai liauka, esanti priekinėje 
kaklo dalyje ir gaminanti hormoną tiroksiną. Šis hormonas reguliuoja 
kūno metabolizmą.

• Tiroksino trūkumas žmogui pasireiškia nuovargiu, vangumu, šalčio 
netoleravimu, be priežasties sumažėjusiu gliukozės kiekiu kraujyje. 
Kartais išvardinti simptomai gali ir nepasireikšti.

• Hipotiroidizmo gydymas paprastas – kasdien išgerti tiroksino tabletę.

Inkstų pažeidimai

• Inkstų pažeidimas sergant diabetu vadinamas diabetine nefropatija. 
Dėl inkstų kraujagyslių pažeidimo į šlapimą patenka nedidelis kiekis 
baltymo (mikroalbuminurija). Mikroalbuminurija yra pirmasis inkstų 
pažeidimo požymis. Progresuojant kraujagyslių pažeidimui, gali 
padidėti kraujo spaudimas, o inkstai pažeidžiami negrįžtamai.

• Norint nustatyti mikroalbuminuriją, reikia atlikti šlapimo tyrimą. 
Šlapimo tyrimą reikėtų atlikti kasmet visiems sergantiesiems nuo
11 metų amžiaus, praėjus 2 metams nuo ligos pradžios, o sergantie-
siems nuo 9 metų amžiaus, praėjus 5 metams nuo ligos pradžios.

• Kaskart atvykus pas diabeto specialistą, Tau bus pamatuojamas 
kraujo spaudimas. Nustačius pakitimų, gali būti paskirti vaistai, 
apsaugantys inkstus nuo pažeidimo.

Akių pažeidimai

• Akių tinklainės smulkiųjų kraujagyslių pažeidimas sergant diabetu 
vadinamas diabetine retinopatija. 

• Tinklainė – tai šviesai jautrus vidinis sluoksnis akies gilumoje, kur 
formuojasi vaizdai. Glikemijų svyravimai gali pakenkti tinklainės 
smulkiosioms kraujagyslėms.

• Akies kraujagyslių pažeidimas gali būti ir esant geram regėjimui.
• Akių tinklainės patikra įtraukta į kasmetinės priežiūros planą. Norint 

tinkamai apžiūrėti tinklainę, reikia sulašinti į akis lašiukų ir atlikti akių 
dugno tyrimą. Šis tyrimas kasmet atliekamas visiems sergantiesiems 
diabetu: susirgusiems nuo 11 metų amžiaus jis kasmet atliekamas, 
praėjus 2 metams nuo ligos pradžios, o sergantiesiems nuo 9 metų 
amžiaus – praėjus 5 metams nuo ligos pradžios.

• Nustačius ankstyvuosius akių pakitimus, galima taikyti gydymą.
• Gydytojas endokrinologas Tave nusiųs pas akių specialistą ir 

paaiškins, kokios pagalbos galima tikėtis.

Kraujagyslių pažeidimai sergant cukriniu diabetu

Kraujagyslių pažeidimas sergant diabetu vadinamas diabetine 
angiopatija. Tinkamas gliukozės kiekis kraujyje yra labai svarbus, nes 
tik palaikant glikemiją tikslinėse ribose galima sumažinti kraujagyslių 
pažeidimo riziką ir išlaikyti
gerą sveikatą. 

Lėtinės cukrinio diabeto
komplikacijos
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Mažesnė komplikacijų tikimybė, jei:

• Gliukozės kiekį kraujyje palaikysi numatytose tikslinėse ribose.

• Gliukozės kiekis kraujyje bus stabilus (be didelių glikemijos 

svyravimų).

• HbA  < 7,5 proc. be ryškių hipoglikemijų (HbA  tyrimas 
1c

1c

atliekamas kas 3 mėn.)

• Nerūkysi.

Siektini tikslai: 

HbA1c

Prieš valgį

Po valgio

Prieš miegą

Nakties metu

• Tik gera cukrinio diabeto kontrolė gali padėti išvengti 

komplikacijų arba jas atitolinti.

• Nepamiršk kasmet pasitikrinti sveikatos

taip, kaip rekomenduoja Tavo

diabeto priežiūros specialistai.

Taip galima anksti išsiaiškinti

kylančias sveikatos problemas

ir užkirsti joms kelią.

£ 7,5 proc.

5-8 mmol/l

5-10 mmol/l

6,7-10 mmol/l

4,5-9 mmol/l

£ 7 proc.

<7 mmol/l

<8 mmol/l

6-8 mmol/l

5-8 mmol/l

Tikslas

Rodiklis 0-18 m. amžiaus
pacientams

>18 m. 
pacientams

Nėra ryškių (kurias reikėtų gydyti) ir (ar) naktinių
hipoglikemijų

• Padidėjęs kraujo spaudimas gali būti inkstų pažeidimo 
ar širdies ligos simptomas.• Vieną kartą pamatuotas padidėjęs kraujo spaudimas 

dar nereiškia, kad atsirado sveikatos problemų. Kraujo 
spaudimas gali padidėti dėl nerimo ar susijaudinimo 
ligoninėje, todėl spaudimą reikia matuoti keletą
kartų.

• Gera glikemijų kontrolė ir nerūkymas padės apsaugoti 
kraujagysles nuo pažeidimo.Siektinas arterinis kraujo spaudimas:< 120/80 mm Hg.

Kraujospūdis

Kojų priežiūra

Opos, pėdos minkštųjų audinių ar kaulų pažeidimas sergant diabetu vadinama diabetine pėda. 
• Pėdų apžiūra – tai kasmetinės sveikatos patikros dalis. Iškilus klausimams dėl pėdų priežiūros, kreipkis patarimo į diabeto specialistų komandą.
• Avalynė turi būti patogi, nespausti, netrinti kojų. Norint išvengti pėdų problemų, reikia laikytis higienos taisyklių (kasdien plauti kojas, keisti kojines), stengtis nepažeisti odos, taisyklingai kirpti kojų nagus. Nagus reikia kirpti pagal nago formą, nagų ilgis turi būtų sulig kojos pirštų pabaiga. Negalima nagų kirpti tiesiai ar per trumpai. Atsiradus pėdų problemoms, pasikonsultuok su gydytoju ar slaugytoja diabetologe.
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Cholesterolio patikra

• Padidėjus cholesterolio kiekiui, kraujagyslės gali susiaurėti ar 
užsikimšti, o tai sukelia insultą ar infarktą.

• Cholesterolio kiekiui nustatyti atliekamas kraujo tyrimas. 
• Nustačius padidėjusį cholesterolio kiekį kraujyje, Tau bus 

patarta, kokių maisto produktų vengti, norint sumažinti 
cholesterolį. Jei reikės, gydytojas paskirs vaistų.

Štai ir peržvelgėme trumpai
tuos akmenėlius, kuriuos Tavojo gyvenimo kelyje
gali pamėtėti diabetas. Gal kiek trumpai, gal kiek lakoniškai, bet 
visada gali klausti, domėtis ir sužinoti apie tai plačiau. 

Atmink:
• Kvailų klausimų nebūna.

• Domėsiesi –žinių turėsi.

• Žiniomis nuginkluosi diabetą.

Sėkmės Tavo savarankiško gyvenimo skrydyje!

Lipidograma

Rodiklis

Bendras
cholesterolis <5,2 mmol/l

Mažo tankio
lipoproteinų (MTL)
cholesterolis

<2,6 mmol/l

Didelio tankio
lipoproteinų (DTL)
cholesterolis

³1,1 mmol/l

Trigliceridai <1,7 mmol/l

<4,5 mmol/l

<2,6 mmol/l, jei
labai didelė ŠKL rizika
< 1,8 mmol/l

> 1,0 mmol/l vyrams
ir >1,3 mmol/l
moterims

<1,7 mmol/l

Tikslas

16–18 m. amžiaus
pacientams >18 m. pacientams
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