
Šį leidinį finansavo  ES, bet leidinio medžiaga neatspindi oficialios ES ir 
Lietuvos Respublikos nuomonės. Už paskelbtos medžiagos turinį 
atsakinga  VšĮ Šilalės rajono ligoninė. 

ES sudaro 28 valstybės-narės, kurios nusprendė dalintis savo žiniomis, 
patirtimi, resursais. Per 50 savo gyvavimo metų joms pavyko sukurti 
stabilumo, demokratijos ir pastovaus vystymosi garantą su išsaugota
kultūrine įvairove, tolerancija ir asmenine laisve. ES laikosi politikos 
skleisti savo vertybes ir pasiekimus šalyse-narėse ir tarp tautų už jos ribų.

2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa 
(toliau – Programa) parengta pagal Europos kaimynystės priemonę yra 
finansuojama Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Rusijos Federacijos 
lėšomis. Pagal Programą numatyta skatinti ir plėsti bendradarbiavimą
per sieną (toliau – BPS) tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų tęsiant
anksčiau pradėtą bendradarbiavimą pagal 2004–2006 m. TACIS Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos kaimynystės programą ir 2007–2013 m. Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 
bendradarbiavimo per sieną programą.

Europos kaimynystės politika įgyvendinama per Europos kaimynystės
priemonę (EKP). Per konkrečių programų įgyvendinimą siekiama 
glaudesnių ryšių tarp Europos Sąjungos ir jos kaimynių, politinių ir 
ekonominių reformų. EKP programose dalyvauja bent viena Europos 
Sąjungos narė ir šalis partnerė, turinčios bendrą sieną, istorinių, 
kultūrinių, ekonominių sąsajų. Bendradarbiaujama skatinant tvaraus 
pasienio regionų vystymąsi, siekiant mažinti ekonominius, gyvenimo 
kokybės skirtumus, ieškant būdų įveikti bendrus iššūkius. EKP prioritetai
 – teigiami pokyčiai žmogaus teisių ir teisingumo, švietimo ir jaunimo 
įdarbinimo, smulkaus verslo skatinimo, efektyvaus gamtos išteklių 
valdymo, transporto ir kt. srityse.

Projektas LT- RU 2-081 ,,Medicininės pagalbos prieinamumo ir kokybės
gerinimo programa Baltijsko ir Šilalės miestuose“ yra vykdomas 
Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės ir partnerio - Kaliningrado 
srities Baltijsko centrinės rajono ligoninės. Projektas nukreiptas į 
problemų sprendimą, gydymo prieinamumą ir ligų profilaktiką, medicinos
infrastruktūros vystymą (patalpų modernizaciją, atstatomąjį gydymą ir 
aprūpinimą šiuolaikine įranga), medicininio personalo kvalifikacijos 
kėlimą Šilalės rajone ir Kaliningrado srityje. Vienas iš pagrindinių projekto 
momentų  yra ligų prevencijos programos, turinčias didžiausias rizikas  
bendroje mirtingumo skalėje Rusijos Federacijoje ir Lietuvoje taip pat 
sveikos gyvensenos propagavimas, susirgimų profilaktika.

PROJEKTAS LT-RU-2-081

MEDICININĖS 
PAGALBOS 
PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS
GERINIMO PROGRAMA  
BALTIJSKO IR ŠILALĖS

 MIESTUOSE 

INFORMACIJA APIE SVEIKO GYVENIMO BŪDO STANDARTUS, 
LIGŲ PROFILAKTIKĄ IR GYDYMĄ, TURINČIUS DIDŽIAUSIĄ 
ĮTAKĄ MIRTINGUMUI LIETUVOJE.

El. paštas:  info@silalesligonine.lt
Tinklapis:  www.silalesligonine.lt

Vytauto Didžiojo g.19, LT-75132 , Šilalė 
Telefonas:  (8 449) 74235

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ

CUKRINIS
DIABETAS IR JO 
PROFILAKTIKA

PAGRINDINĖ SUSIRGIMO 
PROFILAKTIKA :

DIETA, DAŽNAS MAITINIMASIS IKI 5 KARTŲ PER DIENĄ.

PROTINGAS FIZINIS KRŪVIS.
Fizinis aktyvumas gerina metabolizmo procesus ir padidina
organizmo audinių jautrumą insulinui. 

GALIMA UŽKIRSTI KELIĄ CUKRINIUI DIABETUI IR SĖKMINGAI 
GYVENTI REMIANTIS GYDYTOJŲ REKOMENDACIJOMIS

SUMAŽINTI NEIGIAMĄ LIGOS POVEIKĮ
ORGANIZME PADEDA:

SAVALAIKIS CUKRINIO DIABETO RIZIKOS FAKTORIŲ 
IŠAIŠKINIMAS IR KONTROLĖ

R E G U L I A R I  C U K R A U S  K I E K I O  K R A UJ YJ E  
SAVIKONTROLĖ (DAUGIAU KAIP 6,1 MMOL/
LNEVALGIUS – PRIEŽASTIS KREIPTIS Į GYDYTOJĄ)

REGULIARUS SPECIALISTŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ, 
SERGANT CUKRINIU DIABETU LANKYMAS

MAITINIMOSI REŽIMAS (DIETA, TURINTI MAŽAI
ANGLIAVANDENIŲ)

FIZINIS KRŪVIS ( NE MAŽIAU 30 MINUČIŲ, NE 
MAŽIAU 5 DIENAS SAVAITĖJE)

GYDYTOJO PASKIRTI GYDOMIEJI PREPARATAI

CUKRINIS DIABETAS
Liga, kurią sukelia angliavandenių apykaitos sutrikimai, 
lemiantys gliukozės kiekio kraujyje padidėjimą 
(hiperglikemija) arba sumažėjimą (hipoglikemija).

INSULINAS
Kasoje gaminamas hormonas, kuris reguliuoja gliukozės
kiekį kraujyje.

Šia metaboline liga Lietuvoje serga daugiau nei 100 tūkst. 
gyventojų. Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis 
pasaulyje ši liga yra diagnozuota tik pusei ja segančiųjų 
suaugusiųjų, o kasmet diabetas nustatomas vis jaunesniems 
asmenims. 

CUKRINIO DIABETO TIPAI:

Pirmo tipo cukrinis diabetas 

Antro tipo cukrinis diabetas 

Yra priklausomas nuo insulino. Insulinas yra, bet jo mažiau nei 
reikia, o organizmo ląstelės jam nepakankamai jautrios.

Nepriklausomas nuo insulino. Insulinas organizme gaminasi, 
tačiau nepakankamai.

RIZIKOS FAKTORIAI
Pirmo tipo cukrinis diabetas dažniausiai sutinkamas vaikų
ir jaunų 20 – 30 metų žmonių amžiuje . Laikoma, kad jo
atsiradimo pagrindiniais faktoriais yra: 

PAVELDIMUMAS

VIRUSINIAI SUSIRGIMAI

ORGANIZMO INTOKSIKACIJA

NETAISYKLINGA MITYBA

DAŽNI STRESAI

SUMAŽĖJUS LĄSTELIŲ JAUTRUMUI INSULINUI IŠSIVYSTO 
ANTRO TIPO CUKRINIS DIABETAS.

Tai atsitinka dėl keletos priežasčių:

PAVELDIMUMAS

AMŽINI PAKITIMAI

VIRŠSVORIS

DIABETAS, ATSIRADĘS
NĖŠTUMO LAIKOTARPIU

CUKRINIO DIABETO SIMPTOMAI

TROŠKULYS 
(ligonis išgeria 3 – 5 

litrus per parą)

PADAŽNĖJĘS 
ŠLAPINIMASIS

 ( tiek dieną, tiek naktį)

SAUSUMAS 
BURNOJE

BENDRAS 
RAUMENŲ SILPNUMAS

PADIDĖJĘS 
APETITAS

PADIDĖJĘS ODOS NIEŽULYS 
(ypatingai moterims 

genitalijų srityje)
MIEGUISTUMAS PADIDĖJĘS

NUOVARGIS

BLOGAI GYJANČIOS
ŽAIZDOS

STAIGUS SVORIO KRITIMAS 
(pirmo tipo cukrinio 
diabeto ligoniams)

RIEBALŲ MASĖS 
PADIDĖJIMAS

Kraujo ir šlapimo analizė gali galutinai patvirtinti arba 
paneigti diagnozę. Sergant bus padidėjęs kraujyje gliukozės
kiekis, šlapime – gliukozė ir acetonas.
Sveikam žmogui gliukozės kiekis nevalgius (ryte, po 
naktinio 8 – 14 valandų badavimo) neviršija 6,1 mmol/l,
o praėjus dviems valandoms po bet kurio valgio 
neviršija 7,8 mmol/l. 

KUO PAVOJINGAS PADIDINTAS GLIUKOZĖS 
KIEKIS KRAUJYJE?

Gliukozė, kuri nepateko į raumenų, riebalų ar kepenų 
ląsteles, toliau cirkuliuoja kraujotakoje ir jos perteklius 
patenka į organus ir audinius, kuriuose nedalyvauja 
insulinas, o tai yra akys, inkstai, nervai, stambių 
kraujagyslių sienelės, kur gliukozės poveikis yra 
kenksmingas.

Dėl to vystosi cukrinio diabeto komplikacijos. Tai vyksta 
palaipsniui, labai dažnai nepastebint sergančiajam, 10 – 20 
metų bėgyje, esant aukštam gliukozės kiekiui kraujyje.

VISO TO PASEKOJE GALI IŠSIVYSTYTI
 SEKANTYS SUSIRGIMAI: 

Širdies kraujagyslių ligos (aterosklerozė, išeminė širdies liga, miokardo 
infarktas) 

Periferinių arterijų aterosklerozė, tame tarpe apatinių galūnių

Mikroangeopatijos (smulkių kraujagyslių pažeidimai)

Diabetinė retinopatija (regėjimo sutrikimas dėl akies tinklainės pažeidimo 
mikroaneorizmu, taškinių ir deminiu kraujo išsiliejimų pavidalu, pabrinkimo,
naujų kraujagyslių susidarymu).

Diabetinė neuropatija (nervinio pralaidumo sutrikimas, vedantis prie 
jautrumo sumažėjimo, odos dangalų sausumo ir niežėjimo, galūnių skausmo 
ir traukulių)
Diabetinė nefropatija (baltymų išsiskyrimas su šlapimu, inkstų funkcijos 
sutrikimas)

Diabetinė pėda (žaizdos,  pūliniai – nekrotiniai procesai) periferinių nervų, 
kraujagyslių, odos, minkštųjų audinių fone

Infekcinės komplikacijos (dažni pūliniai odos pakenkimai, nagų grybelis)

Komos (diabetinė, hipoglikeminė, hiperglikeminė)

Diabetinė ketoatcidozė (sunki būklė, dėl kurios prarandama sąmonė ir 
sutrinka gyvybiškai svarbios organizmo funkcijos ko pasekoje kraujyje 
susikaupia metobolizmo produktai)

Būtent diabeto komplikacijos ir sukelia invalidumą, 
gyvenimo  kokybės ir trukmės mažėjimą

CUKRINIS DIABETAS – NE 
LIGA, O GYVENIMO BŪDAS.

Šiai dienai išgydyti cukrinį diabetą, pašalinus 
susirgimo priežastį, praktiškai neįmanoma, todėl 
pagrindinis gydymo tikslas yra optimalaus gliukozės 
kiekio palaikymas kraujyje.
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