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ĮVADAS

Didėjant valdomų rizikos veiksnių, tokių kaip antsvoris ir nutukimas, nesveika mityba ir fizinis 
neaktyvumas, paplitimui bei senstant visuomenei, Lietuva, kaip ir daugelis pasaulio šalių, susi-
duria su naujais sveikatos priežiūros iššūkiais. Šiuo metu ypatingą svarbą ir reikšmę sveikatos sis-
temai ir visos šalies ekonomikai visų ligų kontekste turi lėtinės neinfekcinės ligos, nes sergamumas 
jomis, prognozuojama, ir toliau didės. Diabetas – viena iš keturių pagrindinių lėtinių neinfekcinių 
ligų. Atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2016 m. sveikatos dienos temą, skirtą 
diabetui suvaldyti, Nacionalinės sveikatos tarybos metinio pranešimo 2016 m. pagrindinė tema – 
diabetas. Nauji PSO duomenys rodo, kad Lietuvoje nuo šios ligos ir padidėjusios gliukozės kon-
centracijos kraujyje miršta apie 800 gyventojų, sulaukusių 30–69 metų amžiaus, o vyresnių nei 70 
metų amžiaus grupėje – iki 1 900 asmenų. Pagal šalies pateiktus duomenis 2016 m. išleistoje pir-
mojoje PSO Globalioje ataskaitoje apie diabetą matyti, kad Lietuvoje mirtys nuo diabeto sudaro 
apie vieną procentą visų mirčių, o bendras diabeto paplitimas šalyje yra 9,7 proc. 

XXI amžiuje diabetas yra viena iš didžiausių sveikatos krizių, jis plinta kaip epidemija. Kasmet 
vis daugiau žmonių suserga šia liga, kuri lemia ilgalaikes komplikacijas: inkstų nepakankamumą, 
aklumą, širdies ir nervų ligas bei kitas problemas. Diabetas didina ekonominę naštą tiek patiems 
sergantiesiems, tiek jų šeimoms, nacionalinėms sveikatos sistemoms ir šalims. Preliminariais ap-
skaičiavimais, pasauliniu mastu kasmetinės tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su 2-ojo 
tipo diabeto gydymu, sudaro apie 11,6 proc. visų sveikatos priežiūros išlaidų. 

Metinio pranešimo straipsniuose analizuojamas cukrinio diabeto paplitimo mastas, jo neto- 
lygumai ir kontrolės ypatumai, aptariami profilaktikos principai, efektyvių ankstyvosios diagnos-
tikos ir gydymo metodų įgyvendinimo galimybės. Atkreipiamas dėmesys į tai, jog vaikų nutuki-
mo paplitimas Lietuvoje yra vienas mažiausių Europoje, tačiau su nutukimu susijusių metabolinių 
komplikacijų rizika yra didelė, todėl antsvorio / nutukimo problemą būtina pastebėti ir koreguoti 
kuo jaunesniame amžiuje. Straipsniuose apžvelgiamas Lietuvos diabeto asociacijos vaidmuo vyk-
dant diabeto prevenciją ir kontrolę, maisto pramonės iššūkiai ir galimybės skatinant sveiką mitybą, 
taip pat geroji Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro patirtis apie darbdavių iniciatyvas 
skatinant sveiką gyvenseną. 

Neabejotina, kad siekiant suvaldyti plintančią diabeto epidemiją būtina stiprinti prevenciją, 
ugdant gyventojų sveikatos raštingumą, sudarant palankias sąlygas sveikai gyvensenai tiek in-
divido ir bendruomenės, tiek nacionaliniu lygiu, taip pat būtina tobulinti stebėseną ir priežiūrą, 
efektyviau valdyti ligą. 

Nuoširdžiai dėkoju Nacionalinės sveikatos tarybos nariams už svarbią visuomeninę veiklą, meti-
nio pranešimo straipsnių autoriams ir visiems, prisidėjusiems rengiant šį leidinį.

                         
Prof. habil. dr. Juozas Pundzius

Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
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1.1. CUKRINIS DIABETAS. PAPLITIMO MASTAS, JO NETOLYGUMAI IR 
KONTROLĖS YPATUMAI

R. Gurevičius
Higienos institutas

Pasaulio žmonių populiacijai senstant ir keičiantis kasdienio gyvenimo įpročiams, visuomenės 
sveikatos priežiūra susiduria su naujais iššūkiais. Iš visų ligų šiuo metu itin svarbios įvairaus pobūdžio 
lėtinės neinfekcinės ligos, kurių sergamumo rodikliai, nepaisant skiriamų išteklių, vis auga.

Diabetas – tai metabolinis sindromas, kurio metu pasireiškia lėtinė hiperglikemija, atsiradusi 
dėl įvairios etiologijos insulino gamybos ar sutrikus jo panaudojimui. Ilgainiui diabetas gali sukelti 
regėjimo sutrikimus ar aklumą, inkstų nepakankamumą, pėdų opas ir kt. Be to, nuolatinė hiperg-
likemija labai padidina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, o tai lemia, kad širdies 
ir kraujagyslių sistemos komplikacijos yra dažniausia mirties bei negalios dėl diabeto priežastis [1].

Cukrinis diabetas (CD) buvo suklasifikuotas santykinai neseniai. Tik 1980 m. Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO) pirmą kartą pristatė CD klasifikaciją, kuri keletą kartų buvo tobulinama. Dabar-
tiniu metu pagal šiai ligai skirstyti naudojamą 1997 m. PSO klasifikaciją skiriamos keturios CD rūšys 
[2]. Dažniausiai registruojamos dvi pagrindinės klasės – 1-ojo tipo, t. y. nuo insulino priklausomas 
(CD T1), ir 2-ojo tipo, t. y. nuo insulino nepriklausomas diabetas (CD T2). Jau prieš kelis dešimt-
mečius epidemiologai darė prielaidą, kad sergamumas ir ligotumas 2-ojo tipo CD ekonomiškai 
išsivysčiusiose šalyse didės ir pasieks globalios epidemijos lygį [3]. 

Preliminariais apskaičiavimais, kasmetinės tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su 
2-ojo tipo CD gydymu, pasauliniu mastu sudaro apie 11,6 proc. visų sveikatos priežiūros išlaidų [4].

Lietuvoje CD yra viena iš kelių ligų, kurioms gydyti skiriama daugiausia privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų (2012 m. – 70,5 mln. litų). Išlaidų atžvilgiu didesnę 
ekonominę naštą valstybei kelia tik hipertenzija [5]. 

Šiame straipsnyje panaudoti PSDF fondo IS duomenys, kurie, pritaikius specialiai tam sukurtus al-
goritmus, leidžia išrinkti naujai išaiškintus diabeto atvejus bei rasti sergančių asmenų skaičių atmetant 
besidubliuojančius įrašus. Naujai išaiškintų atvejų ir sergančių asmenų skaičiaus prognozė iki 2020 m. 
atlikta panaudojant 2001–2015 m. duomenų linijinę regresiją, pritaikant tendencijos ekstrapoliacijos, 
t. y. kiekybinio prognozavimo, metodą. 

Sergamumo ir ligotumo diabetu dinamika Lietuvoje
2015 m. Lietuvoje šia liga sirgo 101 395 žmonės, t. y. daugiau nei 3 proc. gyventojų. Kasmet šalyje 
naujai CD nustatomas daugiau nei 15 tūkst. asmenų.

1. CUKRINIS DIABETAS

1 pav. Vaikų ir suaugusiųjų sergamumo cukriniu diabetu (E10–E14) 1 000 gyv. dinamika Lietuvoje 2001–2015 m.
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Sergamumas1 CD 2001–2015 m. nuosekliai didėjo. Naujai išaiškintų atvejų periodo pradžio-
je buvo 6 654, o periodo pabaigoje – 13 368. Per tiriamąjį laikotarpį kasmet vidutiniškai naujai 
išaiškinama po 431 CD atvejį. Jeigu situacija nesikeis, tai 2020 m. naujai išaiškintų CD atvejų šalyje 
bus daugiau kaip 14 300. Vaikų sergamumas CD buvo gerokai mažesnis už suaugusiųjų, tačiau 
taip pat matyti didėjimo tendencija: periodo pradžioje naujai išaiškinta 130 vaikų, sergančių dia- 
betu, o periodo pabaigoje šis skaičius išaugo iki 194. Per tiriamąjį laikotarpį kasmet išaiškinama 
vidutiniškai 3 atvejais daugiau naujų vaikų susirgimų. Jeigu situacija nesikeis ir sergamumas didės 
tokiais tempais, kaip 2001–2015 m., tai 2020 m. naujai išaiškintų CD sergančių vaikų skaičius sieks 
200. Suaugusiųjų sergamumas CD buvo gana aukštas ir taip pat matyti jo didėjimo tendencija: 
periodo pradžioje naujai išaiškintų suaugusiųjų CD atvejų tarp Lietuvos gyventojų buvo 5 971, o 
periodo pabaigoje – 13 174. Analizuojamu laikotarpiu vidutiniškai kasmet buvo išaiškinama po 
427 atvejus. Jeigu situacija nesikeis ir didėjimo tendencija išliks tokia, kaip ir analizuojamu periodu, 
2020 m. bus išaiškinama daugiau kaip 14 000 suaugusiųjų ligos atvejų.  

Vertinant sergamumą 2-ojo tipo CD 2002–2013 m. pagal gimimo kohortą matyti, kad vyrų ir 
moterų sergamumas skyrėsi (2 pav.). Nuo ankstyvosios (gimusiųjų 1929–1931 m.) iki 1953–1955 m. 
gimimo kohortos sergamumas buvo didesnis moterų grupėje, o nuo 1953–1955 m. gimimo ko-
hortos iki vėliausios – 1983–1985 m. gimusiųjų – vyrų sergamumas didesnis nei moterų.

2 pav. Sergamumas 2-ojo tipo diabetu 2002–2013 m. Lietuvoje pagal gimimo kohortas

1 Sergamumas – rodiklis, kurio skaitiklyje yra analizuojamais metais naujai diagnozuoti diabeto atvejai, padalyti iš 
atitinkamo vidutinio gyventojų skaičiaus. Ši proporcija dauginama iš 1 000, 10 000 ar 100 000 priklausomai nuo to, 
kokiam gyventojų skaičiui rodiklis skaičiuojamas.
2 Ligotumas – rodiklis, kurio skaitiklyje yra analizuojamais metais visi registruoti diabeto atvejai, padalyti iš atitinka-
mo vidutinio gyventojų skaičiaus. Ši proporcija dauginama iš 1 000, 10 000 ar 100 000 priklausomai nuo to, kokiam 
gyventojų skaičiui rodiklis skaičiuojamas.

Tiek moterų, tiek vyrų sergamumas didėjo iki 1947–1949 m. gimimo kohortos, o toliau kohortų 
sergamumas CD sulig kiekviena kohorta atskleidė sergamumo mažėjimo tendenciją.

Ligotumas2 CD (iš viso užregistruota CD atvejų, arba sergančiųjų CD skaičius) Lietuvoje taip pat 
nuosekliai auga. 2001 m. mūsų šalyje CD sirgo 38 047 gyventojai, o analizuojamo periodo pabai-
goje 2015 m. sergančių asmenų buvo 101 395. Šis skaičius augo po 4 639 atvejus kasmet, arba 
vidutiniškai po 7,4 proc. Jeigu situacija nesikeis, 2020 m. CD sergančių asmenų skaičius viršys 125 
tūkstančius.



NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2016/ 7

3 pav. Vaikų ir suaugusiųjų ligotumo diabetu (E10–E14)  1 000 gyv. dinamika Lietuvoje 2001–2015 m.

4 pav. Sergamumas cukriniu diabetu (E10–E14) 1 000 gyv. Lietuvoje 2015 m.

Vaikų ligotumas CD daug mažesnis, tačiau taip pat matyti jo didėjimo tendencija. Periodo 
pradžioje 2001 m. Lietuvoje CD sirgo 398 vaikai, o 2015 m. – jau net 814. Sergančiųjų skaičius 
didėjo vidutiniškai po 23 vaikus kasmet, arba po 3,6 proc. Jeigu situacija nesikeis, 2020 m. bus 
užregistruota daugiau kaip 900 sergančių vaikų. Suaugusiųjų ligotumas analizuojamu laikotarpiu 
taip pat didėjo. Periodo pradžioje Lietuvoje sirgo 37 649 žmonės, o periodo pabaigoje šis skaičius 
išaugo iki 100 581. Sergančiųjų skaičius vidutiniškai kasmet didėjo po 4 616, arba po 7,48 proc. 
Jeigu situacija išliks nepakitusi, tai 2020 m. Lietuvoje bus apie 125 tūkst. suaugusiųjų, sergančių CD.

Sergamumo diabet netolygumai Lietuvoje pagal savivaldybes
Siekiant valdyti bet kokią ligą šalies mastu, visada pradedama nuo analizuojamos ligos geo-

grafinio paplitimo analizės. Nustačius sergamumo diabetu ir ligotumo juo geografinio paplitimo 
ypatumus galima išskirti didelio ir mažo paplitimo regionus ir bandyti aiškintis tokio paplitimo 
priežastis. 2015 m. sergamumas diabetu Lietuvos savivaldybėse buvo nevienodas (4 pav.). Aukš-
ti sergamumo rodikliai (nuo 9,9–8,9 atvejo 1 000 gyventojų) užregistruoti net 7 savivaldybėse: 
Palangos, Kretingos, Šilutės, Širvintų, Elektrėnų, Kauno m. ir Lazdijų. 16-oje savivaldybių užregis-
truotas sergamumas diabetu, atitinkantis šalies vidurkį, 21 savivaldybėje – mažesnis už šalies vi-
durkį ir net 16-oje savivaldybių – labai žemas sergamumas (4 pav.). Taigi Lietuvoje 2015 m. stebimi 
ryškūs sergamumo CD netolygumai pagal savivaldybes, parodantys sveikatos priežiūros sistemos 
darbuotojų skirtingą gebėjimą išaiškinti šią ligą. Kita vertus, tikėtina, jog mažo ir labai mažo serga-
mumo regionuose egzistuoja CD hipodiagnostika.
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5 pav. Ligotumas cukriniu diabetu (E10–E14) 1 000 gyv. Lietuvoje 2015 m.

6 pav. Sergamumo ir ligotumo diabetu (E10–E14) 1 000 gyv. ryšys 60-yje Lietuvos savivaldybių 2015 m. (horizontali 
linija rodo sergamumo diabetu Lietuvoje vidurkį, o vertikali linija – ligotumo vidurkį)

Ligotumas CD šalyje taip pat pasiskirstęs netolygiai (5 pav.). Aukštas ir labai aukštas ligotumas 
užfiksuotas 13 savivaldybių: Zarasų, Visagino, Biržų, Kupiškio, Anykščių, Ignalinos, Prienų, Birštono, 
Kėdainių, Jonavos, Širvintų, Panevėžio m. ir Akmenės. 14-oje savivaldybių nustatytas šalies vidurkį 
atitinkantis ligotumas, 18-oje savivaldybių – žemesnis už šalies vidurkį ir 15-oje – labai žemas li- 
gotumas diabetu.

Visa tai rodo, jog sergančiųjų CD dažnis gana plačiai varijuoja šalies savivaldybėse. Turint 
omenyje tai, kad CD yra nepagydoma liga, šiuo sveikatos priežiūros aspektu svarbūs mažo ligotu-
mo regionai, nes tikėtina, jog tarp savivaldybės gyventojų yra ir asmenų, kuriems nediagnozuotas 
diabetas.

2015 m. nustatytas tiesioginis ryšys tarp sergamumo ir ligotumo CD 60 Lietuvos savivaldybių 
(r = 0,334, P < 0.05). Tai rodo tendenciją, kad tose savivaldybėse, kuriose aukštas sergamumas, 
registruojamas ir aukštas ligotumas (6 pav.). Tačiau yra išimčių, kurias gana sunku paaiškinti. 
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Mažiausi rodikliai Didžiausi rodikliai
Savivaldybė Rodiklis 1 000 gyv Savivaldybė Rodiklis 1 000 gyv.

Šilalės r. sav. 5,1 Lazdijų r. sav. 12,0
Kelmės r. sav. 5,3 Kėdainių r. sav. 10,4
Utenos r. sav. 5,4 Ukmergės r. sav. 9,7
Tauragės r. sav. 5,5 Druskininkų sav. 9,3
Mažeikių r. sav. 5,5 Panevėžio m. sav. 8,9

Lietuvos rodiklis 6,9 atv. 1 000 gyv.

1 lentelė. Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1 000 gyv. Lietuvoje 2015 m.

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų Lietuvoje 2015 m. buvo 16 539 (6,94 atv. 
1 000 gyv.) atvejai, daugiausia – pietų ir vidurio Lietuvos savivaldybių ligoninėse. Didžiausias išven-
giamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų rodiklis buvo Lazdijų, Kėdainių, Ukmergės, 
Druskininkų, Panevėžio m. savivaldybių ligoninėse, mažiausias – Šilalės, Kelmės, Utenos, Tauragės, 
Mažeikių savivaldybių ligoninėse (1 lentelė). Mažiausi hospitalizacijos dėl diabeto ir jo komplik-
acijų rodikliai rodo, jog tose savivaldybėse su diabetu sėkmingai susitvarkoma ambulatorinėje 
grandyje, o didžiausi rodikliai atspindi priešingą situaciją.

Diabeto kontrolė Europoje ir Lietuvoje
Anksčiau aprašyti sergamumo dinamikos Lietuvoje svyravimai yra iš dalies susiję su taikytomis 

diabeto kontrolės programomis, kurių vienas pagrindinių uždavinių yra laiku diagnozuoti diabetą. 
Lietuvoje iki šiol buvo taikomos dvi diabeto kontrolės programos: 2006–2007 m. ir 2009–2011 m. 
Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad sergamumo šuoliai stebimi ne programų metu, o po jų. 
Tai netiesiogiai gali rodyti, kad kontrolės programų metu diagnozuojama daugiau prediabetinių 
būklių, kurios vėliau išsivysto į diabetą, tačiau pastarosios prielaidos patvirtinti kol kas neįmano-

Antai Palangoje (32) stebimas itin aukštas sergamumas, o ligotumas – mažesnis už šalies vidurkį. 
Ta pati situacija Kretingos (21), Šilutės (58) savivaldybėse – fiksuojamas aukštas sergamumas, 
tačiau ligotumas diabetu nesiekia šalies vidurkio. Kita vertus, Biržų (6), Ignalinos (9), Utenos (46) 
savivaldybėse registruojamas aukštas ligotumas, tačiau gerokai mažesnis nei šalies vidurkis 
sergamumas. Itin aukštas ligotumo rodiklis registruotas Visagine (51), tačiau sergamumas nesiekia 
šalies vidurkio. Zarasuose (52) užfiksuotas aukštas ligotumas diabetu ir sergamumas. Lazdijuose 
(23), Širvintose (59), Kaune (16), Elektrėnuose (8) ir Birštone (5) stebimi aukšti ir sergamumo, ir 
ligotumo diabetu rodikliai (6 pav.). 

Taigi 2015 m. Lietuvoje stebimi dideli sergamumo ir ligotumo diabetu netolygumai bei tam 
tikri neatitikimai tarp šių, tarpusavyje susijusių, rodiklių, galimai rodantys diagnostikos, registraci-
jos ar apskaitos problemas.

Diabetas turi būti valdomas ambulatorinėje sveikatos grandyje
Įrodyta, jog diabetas gali ir turi būti kontroliuojamas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. 

Šios ligos gydymas teikiant brangią stacionarinę pagalbą turėtų būti išimtis. Išvengiama hospi-
talizacija – tai hospitalizacija, kurios galima išvengti imantis prevencinių priemonių ir (ar) laiku 
teikiant reikiamą ambulatorinę sveikatos priežiūrą. Išvengiamų hospitalizacijų rodiklis skaičiuo-
jamas netiesiogiai vertinant ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir koky-
bę. Vertinant šį rodiklį reikėtų atsižvelgti į gyventojų sveikatos būklės (pvz., sergamumo) rodiklius 
savivaldybėse [6]. Išvengus stacionarinio gydymo, kuris yra vienas brangiausių, būtų sutaupoma 
nemažai lėšų. Iš viso 2015 m. Lietuvoje buvo 97 672 (33,6 atv. 1 000 gyv.) išvengiamos hospita- 
lizacijos atvejai. Didžiausios rodiklio reikšmės fiksuotos pietų ir šiaurės rytų Lietuvos savivaldybių 
ligoninėse.
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ma. Bet kokiu atveju, tikėtina, programos padeda išaiškinti diabetą anksčiau. 2014 m. pirmą kartą 
Europos bendrijoje atliktas ES šalių diabeto kontrolės vertinimas iš paciento pozicijų – Europos 
diabeto indeksas (EDI). Vertinime pažymėta, jog diabeto priežiūra Europoje pagerėjo: kasmet iš-
saugoma per 10 000 gyvybių. Vis dėlto naujas ES šalių palyginimas rodo, kad spartus tobulėjimas 
neati- tinka diabeto atvejų augimo greičio, o diabeto priežiūrą Lietuvoje reikia pertvarkyti iš es-
mės [7]. Vertinime Lietuva užima 29-ąją vietą iš 30 Europos šalių. Tyrime pažymima, jog Lietuvos 
žmonės yra vieni iš prasčiausios sveikatos Europos gyventojų, propaguodami gyvenseną, dėl ku-
rios auga diabeto susirgimų skaičius. Tokia tiksinti diabeto bomba reikalauja griežtos šios ligos 
priežiūros, tačiau Lietuvai trūksta daugelio tam reikiamų išteklių. Net 9 iš prašytų diabeto kon-
trolės rodiklių Lietuva negalėjo pateikti, nes šalyje nėra diabeto registro. 9 rodikliai vertinti blogai, 
4 – gerai, 6 – patenkinamai. Blogiausiai įvertinta diabeto prevencijos sritis: iš 6 kriterijų tik vienas 
įvertintas gerai – tai gaiviųjų gėrimų, įskaitant sultis ir nektarus, suvartojimas. Rašoma, jog diabeto 
priežiūrą reikia pertvarkyti iš esmės, pagrindinį dėmesį skiriant duomenų perdavimui ir diabeto 
priežiūros valdymui. Nurodytos EDI šalių rekomendacijos mūsų šaliai: Lietuva savo politinėje dar-
botvarkėje turėtų skirti prioritetą diabetui; skatinti visuomenės gyvenimo būdo pokyčius; sutelkti 
dėmesį į pacientų mokymus, nes gerai informuoti pacientai gali pagerinti savo ligos eigą ir išeitis, 
išvengdami antrinių komplikacijų ir griežtai laikydamiesi gydymo; įkurti nacionalinį diabeto regis-
trą, kad būtų prieinami procedūrų ir išeičių duomenys; pasirūpinti platesne universalia gestacinio 
diabeto patikra; padidinti pateisinančių išlaidas metformino preparatų vartojimą ir t. t.

 
Aptarimas

Akivaizdu, kad ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse per paskutinius kelis dešimtmečius labai 
pasikeitė didžiausią naštą tiek valstybei, tiek pacientams keliančių ligų pobūdis. Dėl besikeičian- 
čios gyvensenos (mažas fizinis aktyvumas, nesubalansuota mityba, tabako rūkymas, nesaikingas 
alkoholio vartojimas) ir pagerėjusios sveikatos priežiūros bei gyvenimo sąlygų (vakcinacija, priei-
ga prie saugaus vartoti geriamojo vandens, gerėjantys higienos įgūdžiai ir sanitarinės sąlygos) vis 
labiau didėja ligotumas lėtinėmis ligomis [8].

Pasaulyje CD serga daugiau kaip 400 mln. žmonių, kiekvienais metais mūsų žemėje 1,5 mln. 
žmonių miršta nuo komplikacijų, sietinų su diabetu [9]. 2014 m. Europos diabeto indeksas parodė, 
jog diabeto epidemija Europoje paliečia daugiau nei 32 mln. žmonių, kuriems diagnozuota ši liga, 
ir dar daugiau tokių, kuriems liga nediagnozuota. Apskaičiuota, kad gydymo išlaidos Europoje 
2013 m. siekė 100–150 mlrd. eurų ir jos bus dar didesnės, bet daugelyje valstybių ši liga silpnai 
valdoma. Diabetas vis dar yra pagrindinė inkstų funkcijos nepakankamumo, aklumo, pėdų ir kojų 
amputacijų bei širdies ligų priežastis.

Sergamumo CD dinamika Lietuvoje detaliai analizuota [10–12]. Nustatyta, jog sergamumas 
2-ojo tipo CD 2002–2013 m. augo ir buvo netolygiai pasiskirstęs pagal lytį ir amžių, todėl atei- 
tyje priimant sveikatos politikos sprendimus diabeto kontrolės srityje reikia atsižvelgti į šiuos 
dėsningumus [10]. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausia įtakos sergamumo 2-ojo tipo CD 
dinamikai Lietuvoje 2002–2013 m. turėjo amžius, kuris atspindi fiziologinius pokyčius. Periodo 
poveikis, atspindintis subjektyvių veiksnių, tokių kaip registracijos, apskaitos ir diagnostikos 
ypatumai, pokyčius, neturėjo statistiškai reikšmingos įtakos analizuojant sergamumo dinamiką. 
Statistiškai reikšmingas kohortos efektas nurodo potencialius išorinių veiksnių pokyčius, būdingus 
tam tikru laiku Lietuvoje gimusiems žmonėms, ir turėjusius įtakos sergamumui 2-ojo tipo CD 
[11]. Stebimas ryškus sergamumo 2-ojo tipo CD kohortos efektas, apsprendęs ne tik skirtingą 
sergamumo lygį atskirose kohortose, bet ir skirtingą dinamiką jose. Galima daryti prielaidą, kad 
Lietuvos populiacijos sergamumui 2-ojo tipo CD turėjo įtakos specifiniai išoriniai veiksniai, veikę 
tik tam tikru metu gimusius Lietuvos gyventojus [12].

Kaip minėta, 2014 m. paskelbto Europos sveikatos vartotojų jėgainės (angl. Euro Health Consum-
er Powerhouse) tyrimo duomenimis, Lietuva užėmė 29 iš 30 vietų pagal Europos diabeto indeksą, 
kuris apima prevenciją, atvejų nustatymą, paslaugų pasiekiamumą ir apimtį, gydymo / priežiūros 
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prieinamumą, procedūras ir išeitis. Tai rodo, kad kol kas efektyvios diabeto kontrolės programos 
Lietuvoje nėra. Naujos diabeto kontrolės programos kūrėjai turėtų atsižvelgti į Europos Sąjungos 
šalių gerąją praktiką kontroliuojant diabetą ir ją taikyti mūsų šalyje. Geriausiai tam pasitarnautų 
gili Europos diabeto indekso [6] rezultatų analizė.

Išvados
1. Sergamumas ir ligotumas CD Lietuvoje nuosekliai auga. Jei situacija nesikeis, 2020 m. šalyje 

bus naujai išaiškinama daugiau kaip 14 tūkst. naujų atvejų, o sergančiųjų skaičius viršys 125 
tūkstančius.

2. Sergamumui ir ligotumui CD Lietuvoje būdingi ryškūs netolygumai savivaldybėse. Aptiktas 
tiesioginis ryšys tarp sergamumo ir ligotumo CD šalies savivaldybėse bei nustatytos savivaldy-
bės, kuriose šios tendencijos nėra.

3. Gilesnė sergamumo 2-ojo tipo CD dinamikos analizė parodė, jog stebimas ryškus kohortos 
efektas, apsprendęs ne tik skirtingą sergamumo lygį atskirose kohortose, bet ir skirtingą di-
namiką jose. Tai rodo, kad Lietuvos populiacijos sergamumui 2-ojo tipo CD turėjo įtakos speci- 
finiai išoriniai veiksniai, veikę tik tam tikru metu gimusius Lietuvos gyventojus.

4. Diabetas nėra tinkamai kontroliuojamas šalies sveikatos sistemos ambulatorinėje grandyje, 
dėl to tenka jį gydyti ligoninėse, mokant už gydymą brangiau. Dalyje šalies savivaldybių li-
goninių dažnos šios pasaulyje išvengiamomis laikomos hospitalizacijos.

5. Lietuva užėmė 29-ąją vietų iš 30 šalių pagal Europos diabeto indeksą, kuris apima prevenciją, 
atvejų nustatymą, paslaugų pasiekiamumą ir apimtį, gydymo / priežiūros prieinamumą, pro-
cedūras ir išeitis. Kaip viena pagrindinių to priežasčių, nurodytas šalyje veikiančio diabeto regis- 
tro nebuvimas, dėl to negalima pateikti svarbių rodiklių, kuriais remiantis vertinama diabeto 
kontrolė.
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1.2. DIABETO KONTROLĖ: PROFILAKTIKOS PRINCIPAI, EFEKTYVIŲ 
ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODŲ ĮGYVENDINIMO 
GALIMYBĖS

Džilda Veličkienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos institutas ir klinika

Cukrinio diabeto tipai, epidemiologija, problemos aktualumas
Cukrinis diabetas (CD) – medžiagų apykaitos sutrikimas, kuris vystosi dėl absoliutaus arba re-

liatyvaus insulino trūkumo, kai padidėja gliukozės kiekis organizme, sutrinka baltymų ir riebalų 
apykaita. Šiuo metu pasaulyje juo serga daugiau nei 400 mln. žmonių ir prognozuojama, kad per 
artimiausius kelis dešimtmečius sirgs du kartus daugiau [1]. Vidutinis CD dažnis Vakarų Europos 
šalyse yra 4–7 proc., besivystančiose šalyse ir Amerikoje – 9–20 proc. CD dažnio statistika šiek tiek 
priklauso ne tik nuo ligos paplitimo, bet ir nuo šalyje atliekamų diagnostinių tyrimų masto, naudo-
jamų statistinių metodų. Pvz., Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis, CD dažnis Lietuvoje 
2015 m. – 5,5 proc. [1], Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis – 9,7 proc. [2]. 2015 m. Lietu-
voje diagnozuota daugiau nei 110 000 diabeto atvejų [1]. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
informacinės sistemos duomenimis, sergamumas CD Lietuvoje padidėjo nuo 1 096 atv. 100 000 
gyventojų 2001 m. iki 3 490 atv. 100 000 gyventojų 2015 m. [3].

Klasifikuojant CD skiriama daug jo tipų, bet patys dažniausi iš jų yra du.
1-ojo tipo CD, kuriuo suserga vaikai ir dažniausiai jauni iki 35 metų žmonės. Liga išsivysto, kai 

organizme dėl autoimuninės atakos ir uždegimo pažeidžiama kasa, nebegaminamas insulinas ir 
nuo pat susirgimo pradžios gydymui gyvybiškai reikalingas insulinas. Šis diabeto tipas sudaro apie 
10 proc. visų diabeto atvejų [4]. Mūsų šalyje juo serga daugiau nei 7 000 žmonių. Sergamumas juo 
didėja palaipsniui, maždaug 3 proc. per metus Lietuvoje ir Europoje [3]; 

2-ojo tipo CD dažniausiai vystosi vyresniems nei 40 metų antsvorio turintiems ar nutukusiems 
žmonėms, bet juo gali susirgti bet kokio amžiaus asmenys, įskaitant ir vaikus. Šis diabeto tipas 
sudaro apie 90 proc. visų diabeto atvejų, o jo dažnėjimas – pagrindinė diabeto epidemijos plitimo 
priežastis [4]. Susirgimo pradžioje insulino kiekis organizme būna pakankamas ar net per didelis, 
bet jis negali atlikti savo funkcijų dėl organizmo nejautrumo insulinui. Nejautrumas insulinui vys- 
tosi didėjant kūno svoriui ir esant sėsliam gyvenimo būdui. Taigi ilgą laiką organizme būna relia- 
tyvus insulino trūkumas, o absoliutus insulino trūkumas atsiranda tik vėlyvose ligos stadijose [4]. 
Lietuvoje 2-ojo tipo CD serga daugiau nei 100 000 asmenų, dar antra tiek gali būti nediagnozuota, 
nes liga ilgą laiką gali neturėti klinikinių simptomų ir likti neatpažinta, jei neatliekami specifiniai 
tyrimai [1].   

Sergantieji bet kuriuo CD tipu dažniau serga depresija, kinta jų pasitikėjimas savimi, socialinis 
bendravimas, gyvenimo kokybė, darbo pasirinkimo galimybės ir darbingumas, gali vystytis ūminės 
(ketoacidozė ar ketoacidozinė koma, hipoglikeminė koma ir kitos) ir lėtinės (tinklainės pažeidimas 
(retinopatija), inkstų pažeidimas (nefropatija), nervinių skaidulų pažeidimas (neuropatija), žaizdos 
kojose, širdies ir kraujagyslių ligos, tokios kaip miokardo infarktas, širdies nepakankamumas, insul-
tas, periferinių kraujagyslių liga) CD komplikacijos. Atsiradus komplikacijoms sergančių asmenų 
gyvenimo kokybė dar labiau blogėja, mažėja darbingumas, gyvenimo trukmė [4]. Diabetinių 
komplikacijų gydymas brangiai kainuoja valstybės biudžetui, nes būtent komplikacijoms gydyti 
paprastai skiriama daugiau nei pusė visų lėšų, numatytų CD gydyti [5]. Komplikacijų dažniausiai 
atsiranda per vėlai diagnozavus ligą, netinkamai gydant CD, nesilaikant rekomendacijų ir blogai 
kontroliuojant gliukozės kiekį kraujyje. Lietuvoje CD sergantiems asmenims komplikacijų nustato-
ma dažniau nei kitose Europos šalyse [6]. 
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Cukrinio diabeto profilaktikos principai
CD, kaip ir visų kitų susirgimų, profilaktika gali būti pirminė, antrinė ir tretinė [7].
Pirminė profilaktika – tai siekiant išsaugoti sveikatą ir išvengti ligų atsiradimo visuomenėje tai-

koma priemonių visuma: supažindinimas su nepalankiais rizikos veiksniais bei jų išaiškinimas.
Antrinė profilaktika – priemonių taikymas didelės rizikos sirgti asmenims ir ankstyva ligos diag-

nostika. 
Tretinė profilaktika – priemonės, taikomos jau sergantiems asmenims, siekiant sustabdyti ligos 

progresavimą, pagerinti ligos kontrolę ir sumažinti komplikacijų skaičių, išlaikyti darbingumą, 
išvengti negalios ir pagerinti pacientų gyvenimo kokybę. Tretinė profilaktika iš esmės yra geras 
ligos gydymas ar valdymas.  

1-ojo tipo CD profilaktika
Įrodyta, kad rizika susirgti 1-ojo tipo CD mažesnė, kai išvengiama virusinių infekcijų nėštumo 

metu, jei kūdikis ilgai maitinamas motinos pienu, skiriama pakankama vitamino D koncentracija 
kūdikiams ir giminėje nėra bet kokio tipo diabetu sergančių asmenų [8, 9]. Pirmine 1-ojo tipo CD 
profilaktika galėtų būti taikomas visuomenės švietimas apie natūralaus maitinimo motinos pienu 
naudą, priemones, reikalingas apsisaugoti nuo virusinių infekcijų. 

Deja, šiuo metu nėra efektyvios antrinės 1-ojo tipo CD profilaktikos. Moksliniuose tyrimuose tir-
ta ir tiriama daug medikamentų ir kitų būdų, kaip sumažinti susirgimo riziką asmenims, kuriems ji 
labai didelė, t. y. jau sergančių asmenų broliams ir seserims. Vis dėlto šiuo metu neturima įrodymų, 
kad nors vienas medikamentas būtų tinkamas kaip efektyvi profilaktikos priemonė žmonėms. 
Švedų mokslininkai siūlo sergančiųjų 1-ojo tipo CD pirmos eilės giminaičiams tirti antikūnus, suke-
liančius kasos pažaidą, ir, esant šių antikūnų titro padidėjimui, tokiems asmenims reguliariai atlikti 
gliukozės tolerancijos mėginį, kad liga būtų diagnozuota kiek galima anksčiau, kol dar neišsivystė 
ketoacidozė. Jei liga diagnozuojama išsivysčius ketoacidozei, reikia didesnių insulino dozių, ligos 
eiga labilesnė ir sunkiau kontroliuojama [8, 9]. 

2-ojo tipo CD profilaktika
Pakanka įrodymų, kad 2-ojo tipo CD galima išvengti arba atitolinti ligos pradžią [10–12]. 2-ojo 

tipo CD vystosi iš dalies dėl genetinio polinkio sirgti šia liga, bet didžiąja dalimi – dėl netinkamo 
gyvenimo būdo: mažo fizinio aktyvumo ir prastos mitybos. Netinkama gyvensena lemia antsvorį ir 
nutukimą. Todėl kaip pirminė profilaktika labai skatintinas visuomenės švietimas pačiomis įvairiau-
siomis priemonėmis apie tinkamą mitybą, fizinio aktyvumo naudą, sveikus produktus bei galimy-
bę žinoti savo riziką susirgti 2-ojo tipo CD [13]. Pirminė profilaktika turėtų būti taikoma darželiuose, 
mokyklose, universitetuose, darbovietėse, per žiniasklaidą, masinių renginių metu ir pan. Miestų ir 
kaimų infrastruktūra, pritaikyta ir skatinanti fizinį aktyvumą, galėtų taip pat sudaryti palankesnes 
sąlygas daugelio žmonių fizinei veiklai. Kai kuriose šalyse sveikatos draudimo bendrovės sumaži-
na draudimo įmokas, jei asmuo yra normalios kūno masės arba dalyvauja gyvensenos keitimo 
programose. Valstybės politika, apimanti maisto produktų kainų reguliavimą, taip pat galėtų suda- 
ryti palankesnes sąlygas propaguoti sveiką mitybą. Nors pirminės profilaktikos metodų, taikomų 
visuomenėje, efektyvumo mažinant CD susirgimo paplitimą kokybės ir ekonominės naudos san- 
tykio įrodymų dar trūksta [13, 14], šios priemonės galėtų būti naudingos mažinant ne tik 2-ojo tipo 
CD susirgimo, bet ir širdies kraujagyslių bei kitų lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimo riziką. Pirminei 
bei antrinei profilaktikai įgyvendinti labai praverstų verslo įmonių ir įvairių valstybės (Sveikatos 
apsaugos, Švietimo, Ūkio, Finansų, Susisiekimo ministerijų, savivaldybių, neformaliojo švietimo) 
institucijų bendradarbiavimas ir tai, kad sprendimai būtų priimami nacionaliniu lygiu ir juose nu-
matomos ilgalaikės veiklos.

Ekspertai kaip paprasčiausią būdą sužinoti, kokia rizika susirgti 2-ojo tipo CD per artimiau- 
sius 10 metų [13, 14], siūlo kiek galima plačiau naudoti suomių mokslininkų sukurtą klausimyną 

„Įvertink riziką“ [15] (1 lentelė).
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Balai 1. Amžius
0 balų < 45 metai
2 balai  45–54 metai
3 balai 55–64 metai
4 balai > 64 metai

1 lentelė. Cukrinio diabeto rizikos nustatymo klausimynas „Įvertink riziką“

Balai 2. Kūno masės indeksas (skaičiuojamas padalijant kūno svorį 
kilogramais iš ūgio metrais ir pakeliant kvadratu)

0 balų < 25 kg/m2
1 balas  25–30 kg/m2
3 balai > 30 kg/m2

3. Juosmens apimtis
VYRAI MOTERYS

0 balų < 94 cm                           < 80 cm
3 balai  94–102 cm                     80–88 cm
4 balai > 102 cm                          > 88 cm

4. Ar jūs dažniausiai sportuojate arba kitaip stengiatės judėti laisvalaikiu 
arba darbe mažiausiai 30 minučių daugumą dienų?

0 balų TAIP
2 balai  NE

5. Kaip dažnai valgote vaisių, daržovių, uogų?
0 balų Kiekvieną dieną
1 balas Ne kiekvieną dieną

6. Ar kada nors vartojote vaistus nuo padidėjusio arterinio kraujospūdžio?
0 balų NE
2 balai  TAIP

7. Ar gydytojas arba kitas medicinos darbuotojas kada nors yra sakęs, kad 
jūsų gliukozės kiekis kraujyje yra didelis arba padidėjęs (pvz., medicininio 

patikrinimo metu, sergant arba nėštumo metu)?
0 balų NE
5 balai  TAIP

8. Ar kuriam nors iš jūsų šeimos narių buvo diagnozuotas cukrinis diabetas?
0 balų NE
3 balai TAIP: seneliui (-ei), dėdei, tetai arba pusbroliui
5 balai  TAIP: biologiniam tėvui ar mamai, broliui, seseriai arba jūsų vaikui

< 7 → maža gali susirgti 1 iš 100

   7–11 → šiek tiek 
padidėjusi gali susirgti 1 iš 25

12–14 → vidutinė gali susirgti 1 iš 6
15–20 → didelė gali susirgti 1 iš 3

> 20 → labai  
didelė gali susirgti 1 iš 2

Sudėkite 1–8 atsakymų balus.
2-ojo tipo CD rizikos bendras balas __________________ .
Rizika susirgti 2-ojo tipo cukriniu diabetu per 10 metų:
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2 lentelė. Angliavandenių apykaitos sutrikimų nustatymas pagal 2006 m. PSO kriterijus

Angliavandenių 
apykaitos sutrikimas

Nustatymo sąlygos Glikemija veninio kraujo 
plazmoje (mmol/l)

Cukrinis diabetas Glikemija nevalgius
ir (arba)
glikemija 2 val. po 75 g gliukozės krūvio

≥ 7,0

≥ 11,1
Gliukozės toleravimo 
sutrikimas 

Glikemija nevalgius
ir
glikemija 2 val. po 75 g gliukozės krūvio

< 7,0

≥ 7,8 ir < 11,1
Sutrikusi glikemija 
nevalgius

Glikemija nevalgius
ir
glikemija 2 val. po 75 g gliukozės krūvio

≥ 6,1 ir < 7,0

< 7,8

Jei surenkama 15 ar daugiau balų suma, rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją ir atlikti 
gliukozės toleravimo mėginį, siekiant įsitikinti, ar nesergama 2-ojo tipo CD.

Norint sumažinti riziką ar išvengti 2-ojo tipo CD, ekonomiškai naudingiausia antrinė profilakti-
ka, kai profilaktikos priemonės taikomos asmenims, kuriems susirgimo rizika pati didžiausia, t. y. 
esant prediabetinėms būklėms [13]. Prediabetinėmis būklėmis vadinami du angliavandenių apy-
kaitos sutrikimai:
1. sutrikusi glikemija nevalgius;
2. gliukozės toleravimo sutrikimas. 

Šių būklių metu gliukozės kiekis kraujyje padidėjęs nesmarkiai, t. y. dar nesiekia CD lygmens, 
bet naujausi moksliniai tyrimai įrodė, kad lėtinės CD komplikacijos pradeda vystytis jau esant 
šioms būklėms. Taikomos profilaktinės priemonės (mitybos keitimas, fizinio aktyvumo didinimas, 
svorio mažinimas chirurginiu būdu) gali ne tik mažinti susirgimų CD, prediabetu skaičių, atitolinti 
susirgimo pradžią, bet ir sumažinti lėtinių CD komplikacijų atsiradimo riziką [4, 13]. Prediabetinių 
būklių metu nėra jokių klinikinių simptomų ir jos gali būti diagnozuojamos tik atlikus gliukozės 
toleravimo mėginį [16]. CD ir prediabetinių būklių diagnostiniai kriterijai pateikiami 2 lentelėje.

Tikslus prediabetinių būklių paplitimas nėra žinomas ir priklauso ne tik nuo ligos paplitimo šaly-
je, bet ir nuo taikomų atrankos tyrimų masto, todėl paplitimas svyruoja nuo 4,8 iki 17,4 proc. [1]. 
Daugiau nei 30 proc. asmenų, kuriems diagnozuota viena iš prediabetinių būklių, liga progresuos 
iki 2-ojo tipo CD per artimiausius 5 metus [14]. 

Kaip 2-ojo tipo CD profilaktikos priemonės, tirti įvairūs vaistai CD gydyti (metforminas, akarbozė, 
pioglitazonas, rosiglitazonas [10–12, 17–19]), antihipertenziniai, antilipidiniai vaistai, taip pat vaistai 
nutukimui gydyti. Nors yra įrodymų, kad gydymas metforminu sumažino CD atsiradimo riziką apie 
30 proc. [10–12], gydymas akarboze – 25 proc. [18], pioglitazonu – 81 proc. [19], deja, šiuo metu 
oficialiai nė vienas iš medikamentų nėra patvirtintas, kaip vaistas, skirtas 2-ojo tipo CD profilaktikai. 
Medikamentų vartojimas susijęs su galimais šalutiniais poveikiais ir didesne CD profilaktikos kaina, 
lyginant su ilgalaikiu gyvensenos pakeitimu, kai CD rizika gali sumažėti 56–58 proc. ir nauda išlieka 
ilgus metus, net toliau nedalyvaujant gyvensenos keitimo programose [10–12, 20, 21]. 

Gyvensenos keitimas gali būti efektyvi priemonė tik tada, jei taikomas struktūrinis, motyvaciją 
keistis palaikantis mokymas, užsiėmimai organizuojami reguliariai, kas keletą savaičių, ne trum-
piau kaip 1 metus, ir tai atlieka specialiai tam parengti, motyvuoti darbuotojai. Mokymų metu 
iškeliami tikslai, kurių siekiama:
1. Sumažinti kūno svorį > 5 proc. arba pasiekti kūno masės indeksą – 25 kg/m2 ;
2. Padidinti fizinį aktyvumą 30 min. per dieną ar 150 min. per sav.;
3. Padidinti skaidulų suvartojimą iki 15 g 1 000 suvartojamų kalorijų arba 25–35 g per parą;
4. Sumažinti riebalų rūgščių suvartojimą < 10 proc. nuo viso suvartotų kalorijų kiekio;
5. Sumažinti bendrą riebalų suvartojimą iki < 30 proc. bendro suvartotų kalorijų kiekio.
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Kuo daugiau tikslų pavyksta pasiekti, tuo labiau sumažėja 2-ojo tipo CD rizika. Jei pavyksta 
pasiekti visus 5 tikslus – 2-ojo tipo CD rizika išnyksta [10]. Tyrimai rodo, kad pakeistos gyvensenos 
poveikis gliukozės apykaitai išlieka net 20 metų [21].

CD rizika labiausiai mažėja atliekant chirurgines svorio mažinimo (bariatrines) operacijas, kurių 
metu netenkama 17–26 proc. svorio ir CD rizika 15 metų laikotarpiu sumažėja apie 80 proc. [22].

Efektyvios ankstyvosios diagnostikos problemos ir jų sprendimo būdai
1-ojo tipo CD
1-ojo tipo CD dažniausiai prasideda ryškiais klinikiniais požymiais, tokiais kaip svorio mažėji-

mas, troškulys, dažnas, gausus šlapinimasis, bendras silpnumas, todėl liga nelieka nediagnozuota, 
kai atliekamas kraujo tyrimas ir nustatomas didelis gliukozės kiekis kraujyje [4]. Didžiausia diag-
nostikos problema – kitų specialybių gydytojų kvalifikacijos kėlimas, kad jie įtartų ligą ir atliktų 
gliukozės tyrimą. Laiku nediagnozavus susirgimo, vystosi medžiagų apykaitos sutrikimas – ke-
toacidozė, vėliau – ketoacidozinė koma, kuri pavėluotai gydoma gali baigtis mirtimi [4]. Diagno-
zavus 1-ojo tipo CD iki ketoacidozės išsivystymo, tikėtina, CD eiga bus mažiau labili, ilgiau reikės 
mažesnių insulino dozių, išliekant didesniam nuosavam insulino kiekiui organizme ilgesnį laiką [4]. 

Ne mažiau svarbu turėti galimybę klinikinėje praktikoje atlikti imunologinius tyrimus jau ser-
gančių 1-ojo tipo CD pirmos eilės giminaičiams, siekiant įvertinti jų riziką susirgti 1-ojo tipo CD, 
ir vykdyti reguliarią stebėseną, kad liga būtų diagnozuota laiku [8, 9] (žr. sk. apie 1-ojo tipo CD 
antrinę profilaktiką). 

2-ojo tipo CD 
2-ojo tipo CD nesunku diagnozuoti atliekant gliukozės toleravimo mėginį [16] (2 lentelė), jei 

ligą gydytojas įtaria ir atlieka šį mėginį. Didžiausias iššūkis šeimos gydytojui – pagalvoti apie ga-
limą 2-ojo tipo CD, įvertinti rizikos veiksnius, nes liga neturi klinikinių simptomų arba jie mažai 
išreikšti (odos, lytinių organų niežulys, silpnumas, troškulys ir kiti nespecifiniai požymiai) [4]. Ligą 
įtarti reikėtų ir gliukozės toleravimo mėginį atlikti, jei:
1. Pagal klausimyną „Įvertink riziką“ surenkama > 14 balų [15];
2. Asmuo vyresnis nei 45 m. ir yra:

a. 2-ojo tipo CD sergančių pirmos eilės giminių; 
b. anksčiau diagnozuota viena iš prediabetinių būklių;
c. jei moteris sirgo nėščiųjų (gestaciniu) diabetu ir (ar) gimdė sunkesnius nei 4 kg naujagimius; 
d. jei yra antsvoris, kai kūno masės indeksas didesnis negu 25 kg/m2,  ar pilvinis nutukimas, 

kai vyrų juosmens apimtis didesnė ar lygi 102 cm, moterų – didesnė ar lygi 88 cm;  
e. jei stebimas arterinis kraujo spaudimas didesnis nei 140/80 mmHg ar diagnozuota arte-

rinė hipertenzija ir vartojami vaistai nuo hipertenzijos ar nustatyta širdies ir kraujagyslių 
liga;

f. diagnozuota dislipidemija, metabolinis sindromas ar mažas fizinis aktyvumas;
g. vartojami vaistai, didinantys CD riziką. 

Šiuo metu problema ta, kad 2-ojo tipo CD dažnai nediagnozuojamas arba diagnozė nustatoma 
pavėluotai, praėjus keleriems ligos metams, per kuriuos spėja išsivystyti lėtinės CD komplikacijos, 
reikalaujančios brangaus gydymo. Atliktas gliukozės toleravimo mėginys visiems didelės rizikos 
asmenims leistų laiku diagnozuoti ne tik CD, bet ir prediabetines būkles ir, jei šalyje yra galimybė 
taikyti gyvensenos keitimo programas, galima tikėtis suvaldyti diabeto epidemiją. 

Šeimos ir kitų specialybių gydytojų skatinimas ir kvalifikacijos kėlimas, kad jie žinotų, kam ir 
kada įtarti 2-ojo tipo CD ir kokius tyrimus atlikti, jog liga būtų laiku diagnozuota, galėtų padėti su-
mažinti CD komplikacijų skaičių ir sutaupyti valstybės biudžeto lėšų, skirtų šioms komplikacijoms 
gydyti. 
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Efektyvių gydymo metodų įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo būdai
1-ojo tipo CD 
1-ojo tipo CD yra gydomas insulinu. Šiuo metu Lietuvoje sergantiems asmenims gydyti gali-

ma skirti pačius naujausius ir geriausiomis savybėmis pasižyminčius insulinus. Gerai CD kontrolei 
ir norint išvengti tiek ūminių komplikacijų (hipoglikemijos, ketoacidozės), kurios sergantiesiems 
1-ojo tipo CD gana dažnos, tiek lėtinių komplikacijų vystymosi, labai svarbu ne tik gydymas insulinu, 
bet ir tinkamos žinios, kaip elgtis esant įvairioms situacijoms. Tam reikalingas kvalifikuotas, koky-
biškas, lengvai pasiekiamas CD mokymas, pakankamas savikontrolės priemonių kiekis, atskirais 
atvejais – gydymas insulino pompa ar nuolatinio gliukozės monitoravimo sistemos taikymas. Šiuo 
metu Lietuvoje yra galimybė naudotis CD slaugytojo mokymo paslauga, tačiau šalyje ji teikiama 
netolygiai (paslaugos koncentruotos didžiuosiuose Lietuvos miestuose [23]), specialistų parengi-
mas nėra standartizuotas ir sistemingas, teikiamų paslaugų skaičius nepakankamas. 1-ojo tipo 
CD – didelis stresas susirgusiam asmeniui ir visai jo šeimai, todėl sergantiesiems gerokai dažniau 
vystosi depresija, mažėja pasitikėjimas savimi [24]. Dėl to labai pageidautina, kad į teikiamų pa-
slaugų sąrašą būtų įtraukta medicinos psichologo paslauga. Kokybiškesnis ir dažnesnis CD moky-
mas, medicinos psichologo, dietisto paslauga, didesnis insulino pompų, savikontrolės priemonių 
ir nuolatinio gliukozės monitoravimo sistemų išlaidų kompensavimas visiems sergantiesiems 
1-ojo tipo CD galėtų pagerinti šio tipo CD gydymo galimybes. 

Siekiant visiško pasveikimo, atskirais atvejais gali būti atliekama kasos transplantacija, po ku-
rios 1-ojo tipo CD 5 metų remisija stebima apie 80 proc. atvejų. Remisijos metu visiškai nereikia 
insulino ar jo reikia gerokai mažiau, labai sumažėja CD komplikacijų išsivystymo rizika ar atitolina-
ma jų atsiradimo pradžia [25, 26]. Amerikoje nuo 2016 m. rugsėjo 1-ojo tipo CD gydyti patvirtintas 
leidimas naudoti dirbtinę kasą [27, 28]. Eksperimentiniuose tyrimuose gydymui taikoma kasos 
salelių transplantacija [29] ir kiti gydymo metodai. 

2-ojo tipo CD
Nuo pat susirgimo 2-ojo tipo CD pradžios pagrindinis gydymo komponentas – sveika mityba ir 

fizinis aktyvumas. Jei gyvenimo būdo pakeitimas ilgalaikis ir kūno svoris sumažinamas 7–10 proc. – 
galima ilgalaikė 2-ojo tipo CD remisija [4]. Tam, kad gyvensena būtų ilgam pakeista, ir įgyta žinių, 
kaip koreguoti savo medikamentinį gydymą įvairiomis gyvenimo situacijomis, kaip atpažinti kom-
plikacijas ir t. t., reikalingas sistemingas struktūrinis motyvuojantis CD mokymas (žr. sk. apie 1-ojo 
tipo CD gydymo metodų įgyvendinimo problemas). Šiuo metu Lietuvoje išlaidos apmokamos 
PSDF biudžeto lėšomis, t. y. sergantieji gali būti nemokamai konsultuojami diabeto slaugytojo ne 
daugiau kaip 5 kartus per pirmus susirgimo metus, vėliau – 2 kartus per metus [30]. Toks mokymų 
kiekis daugeliui pacientų yra per mažas, kad būtų pasiekti visi tikslai. Labai pageidautina, kad ser-
gantiems žmonėms būtų prieinama kineziterapeuto paslauga ir vyresnio amžiaus ligoniai galėtų 
reguliariai ir saugiai didinti fizinį aktyvumą. 

Greta gyvensenos korekcijos 2-ojo tipo CD gydyti gali būti skiriami geriamieji kelių klasių an-
tidiabetiniai vaistai, leidžiamieji antidiabetiniai vaistai ir insulinas. Dauguma (tačiau ne visi) nau-
jausių ir specifiniu poveikiu ligos vystymosi mechanizmams, taip pat kasą tausojančiu ar širdies ir 
kraujagyslių ligų riziką mažinančiu poveikiu pasižyminčių vaistų yra įtraukti į kompensuojamųjų 
vaistinių preparatų sąrašą arba turi jų skyrimo apribojimus. Kiekviena vaistų klasė ir kiekvienas 
vaistas klasės viduje pasižymi specifinėmis savybėmis, kurias gydytojas specialistas, remdamasis 
moksliniais įrodymais ir tarptautinėmis rekomendacijomis, galėtų labai specifiškai pritaikyti kon-
krečiam pacientui, atsižvelgdamas į jo amžių, gretutinius susirgimus ir vaisto ypatumus, jei būtų 
praplėstos brangesnių, bet ligos vystymosi mechanizmus veikiančių ir šitaip geresnę ilgalaikę dia-
beto kontrolę užtikrinančių vaistų kompensavimo sąlygos. 

Išvados
1. Tiek 1-ojo, tiek 2-ojo tipo CD sergančių asmenų daugėja visame pasaulyje ir Lietuvoje.
2. CD pavojingas dėl ūminių ir lėtinių komplikacijų, kurios labai blogina gyvenimo kokybę, 

darbingumą, trumpina gyvenimo trukmę, brangiai kainuoja valstybei.
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3. Efektyvios 1-ojo tipo CD profilaktikos nėra, 2-ojo tipo CD galima išvengti keičiant gyvenimo 
būdą ar atliekant svorio mažinimo operacijas. 

4. Sveikos gyvensenos propagavimas visuomenėje, 2-ojo tipo CD rizikos įvertinimas ir gliukozės 
toleravimo mėginio atlikimas bei sąlygų sudarymas didelės rizikos sirgti 2-ojo tipo CD asme-
nims dalyvauti gyvensenos keitimo programose gali padėti ne tik anksti diagnozuoti 2-ojo 
tipo CD ir prediabetinę būklę, sumažinti lėtinių CD dažnį, bet ir padėti suvaldyti 2-ojo tipo CD 
epidemiją. Šioms priemonėms įgyvendinti reikia asmens, visuomenės ir valstybės motyvacijos 
bei pastangų, verslo, tarpžinybinių organizacijų bendradarbiavimo ir ilgalaikės nacionalinės 
diabeto programos įgyvendinimo. 

5. CD efektyviems gydymo metodams įgyvendinti reikia papildomo finansavimo, kad CD sergan-
tiems asmenims būtų sudarytos sąlygos naudotis psichologo, kineziterapeuto paslaugomis, 
dažniau ir kokybiškesnėmis diabeto slaugytojo paslaugomis, pacientai galėtų būti gydomi in-
dividualiai efektyviausiais vaistais bei plačiau naudotųsi pažangiomis technologijomis.    
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1.3 DIABETO PREVENCIJA IR KONTROLĖ. ŠEIMOS GYDYTOJO VAIDMUO

Leonas Valius 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Šeimos medicinos klinika

Cukrinis diabetas (CD) – tai įvairių paveldimų ir įgytų priežasčių sukeltas medžiagų apykai-
tos sutrikimas, lėtinė liga, kuria sergant dėl insulino gamybos, sekrecijos ir jo poveikio pakitimų 
(audinių atsparumo insulinui) arba dėl abiejų priežasčių sutrinka angliavandenių, baltymų ir rie-
balų apykaita. Ilgalaikė hiperglikemija lemia lėtinių CD komplikacijų vystymąsi ir daugelio or-
ganų (akių, inkstų, nervų, širdies ir kraujagyslių) pažeidimą. Tyrimų duomenimis, CD yra viena iš 
sparčiausiai plintančių ligų visame pasaulyje. Ja sergančių asmenų skaičiaus didėjimas siejamas 
su populiacijos senėjimu, netinkamais mitybos įpročiais, mažu fiziniu aktyvumu bei nutukimu. CD 
gydymas ir komplikacijos (aklumas, inkstų pažeidimai, diabetinės neuropatijos, kraujagyslių ligos) 
sąlygoja sumažėjusį darbingumą, didesnį mirtingumą, sergančiųjų blogesnę gyvenimo kokybę ir 
dideles valstybės išlaidas.

Statistika ir esama situacija
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, CD sergančių asmenų skaičius sparčiai auga. Pasaulyje CD 

2013 m. sirgo 382 mln. žmonių, Europoje – 56,3 mln. [1]. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis, ligotumas CD (E10–E14) Lietuvoje padidėjo nuo 
229,04 atv. 10 000 gyv. (2009 m.) iki 321,27 atv. 10 000 gyv. (2013 m.). Ligotumas 2-ojo tipo CD 
2013  m. buvo 303,74 atv. 10 000 gyv. ir gerokai viršijo ligotumą 1-ojo tipo CD. Duomenų apie 
CD papli- timą Lietuvoje nepakanka. 1986–1987 m. 30–59 m. sergančiųjų paplitimas Kaune buvo 
1,9 proc. (vyrų – 1,2 proc., o moterų – 2,7 proc.), o 5 atsitiktinai parinktuose rajonuose – 1,9 proc. 
(vyrų – 1,9 proc., moterų – 2 proc.) [2]. 2000 m. duomenimis, 2-ojo tipo CD Kaune sirgo 4,3 proc. 
35–65 m. gyventojų [3], o 2003–2004 m. Raseinių rajone CD nustatytas 5 proc. vyresnių nei 45 m. 
žmonių [4]. Šie skaičiai rodo, kad per 20 metų Lietuvoje epidemiologinis CD sergančių asmenų 
skaičius padvigubėjo. CD kontrolės 2006–2007 m. programos rezultatai įrodė, kad epidemiologinį 
CD sergančių asmenų skaičių galima reikšmingai priartinti prie realiojo [5]. Lietuvos pirminės 
sveikatos priežiūros centruose naujų susirgimo atvejų nustatoma 1,6 karto mažiau nei Europos Są-
jungos (ES) šalyse [6], nors, remiantis Eurostato duomenimis, 2012 m. standartizuotas sergančiųjų 
CD ligo- tumo rodiklis (duomenys standartizuoti pagal amžių, pasaulio populiacijos standartą) 
Lietuvoje 78,3 tūkst. gyventojų buvo didesnis už ES vidurkį (65,1 tūkst. gyventojų) [7]. 

Pasaulyje daugėja 1-ojo tipo CD sergančių žmonių [8]. Sergamumas 1-ojo tipo CD Europoje 
yra pats didžiausias. Prognozuojama, kad bendras sergamumas 1-ojo tipo CD iki 2030 m. padidės 
12,6 mln., t. y. iki 68,9 mln. [9]. Šio tipo CD kasmet suserga apie 200 Lietuvos gyventojų ir jau 
neregistruojama mirčių dėl nenustatytos šios ligos atvejų. Pasaulyje kasmet 1-ojo tipo CD suserga 
20 000 vaikų iki 14 metų (Lietuvoje – apie 100 vaikų ir paauglių per metus) [10]. 1-ojo tipo diabetu 
sergančių asmenų skaičiaus didėjimas tampa didžiule problema ne tik dėl gresiančių komplikacijų, 
bet ir dėl didelių priežiūros išlaidų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono šalys 
vieno CD sergančio žmogaus priežiūrai, įskaitant gydymą, per metus skiria nuo 87 JAV dolerių 
Tadžikistane iki 10 368 JAV dolerių Norvegijoje (Lietuvoje – apie 1 142 JAV dolerius) [11]. 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2009–2013 m. dažniausios 1-ojo 
tipo CD komplikacijos įvardytos kaip daugybinės, apimančios keletą organizmo sistemų. Daugy-
binės komplikacijos diagnozuotos 78,96 proc. sergančiųjų 1-ojo tipo CD, neuropatijos – 36,17 proc., 
akių pakenkimai – 33,62 proc., inkstų – 9,48 proc. [12].

2-ojo tipo CD pasireiškia palaipsniui, be ryškių simptomų, todėl aktyviai neieškant CD diagnozė 
nustatoma pavėluotai, praėjus vidutiniškai 6–9 metams nuo susirgimo pradžios, kai jau atsiranda 
brangaus gydymo reikalaujančių komplikacijų. Lietuvoje CD iki šiol nustatomas tik apie trečdaliui 
visų šia liga sergančių asmenų [13] (literatūros duomenimis, Vakarų Europos šalyse šis skaičius 
viršija 60 proc. [14]).
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Laiku nustačius bent 50 proc. sergančiųjų 2-ojo tipo CD, mūsų šalies Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudžete būtų sutaupytos milijoninės lėšos, kurios išleidžiamos kompli- 
kacijoms gydyti, pailgėtų pacientų amžius. Įrodyta, kad laiku suteikus ambulatorinę CD priežiūrą 
mažėja vidutinė gulėjimo stacionare trukmė ir susirgę žmonės mažiau patiria gyvenimo ir darbo 
nepatogumų [15]. 

Negydant arba blogai kontroliuojant 2-ojo tipo CD, atsiranda lėtinių komplikacijų, didėja 
mirtingumas. Europoje su CD siejama 0,09 proc. mirčių, o Lietuvoje – 0,76 proc. [16]. CD kompli- 
kacijoms gydyti tenkančios lėšos yra kur kas didesnės negu lėšos, skiriamos metabolinių sutrikimų 
valdymui. Įrodyta, kad laiku atliekant kontrolę 50 proc. sumažėja amputacijų skaičius, taip pat 50 
proc. sutrumpėja nedarbingumo trukmė.

Sveikatos priežiūros sistemai didžiulę naštą lemia 2-ojo tipo CD sukeltų komplikacijų gydy-
mas. Įrodyta, kad ekonominiai nuostoliai dėl prarasto darbingumo net 5 kartus viršija tiesiogines 
sveikatos apsaugos išlaidas. 2-ojo tipo CD sukeltoms komplikacijoms gydyti tenka net 75 proc. 
lėšų, t. y. 3 kartus daugiau, nei skiriama tiesioginiam CD gydyti [17]. 

CD ir gestacinis diabetas (t. y. pirmą kartą nėštumo metu nustatytas įvairaus laipsnio gliukozės 
kiekio kraujyje padidėjimas) neigiamai veikia nėštumo eigą ir vaisiaus raidą. Tokie kūdikiai ir vai-
kai linkę tukti, vėliau jiems gresia rizika susirgti CD [18]. Moterys, kurioms nėštumo metu buvo 
diagnozuotas gestacinis diabetas, taip pat dažniau ateityje suserga 2-ojo tipo cukriniu diabetu 
bei širdies ir kraujagyslių ligomis. Per 2001–2011 m. gimdyvių, kurioms nėštumo metu buvo nus-
tatytas gestacinis diabetas, padaugėjo daugiau kaip keturis kartus – nuo 3,88 atv. 1 000 gimdyvių 
(2001 m.) iki 16,31 atv. 1 000 gimdyvių (2011 m.) [19].

CD profilaktikos galimybės
Pakanka įrodymų, kad taikant profilaktikos priemones didelės rizikos susirgti šia liga asmenims 

2-ojo tipo CD galima išvengti arba atitolinti ligos pradžią. Net ir keleriais metais atitolinus susirgi-
mo CD pradžią, anksti nustačius diabetą, mažėtų ir lėtinių CD komplikacijų atsiradimo rizika. Įro-
dyta, kad ekonomiškai naudingiausia taikyti antrinę profilaktiką, t. y. asmenims, kuriems susirgimo 
rizika padidėjusi, anksti išaiškinti diabetą [20]. 

Lietuvoje nėra tiksliai žinomas tikrasis CD dažnis, visai nežinomas prediabetinių būklių – sutri-
kusios glikemijos nevalgius (SGN) ir gliukozės tolerancijos sutrikimo (GTS) – dažnis. Amerikoje 
tokių būklių dažnis įvairiose valstijose svyruoja nuo 6 iki 38 proc. [21]. Asmenims, patiriantiems 
angliavandenių sutrikimo būkles, yra didžiausia CD raidos tikimybė per artimiausius metus. Be 
to, įrodyta, kad lėtinės CD komplikacijos pradeda vystytis esant net minimaliam gliukozės kie-
kio padidėjimui. Taikant CD profilaktikos priemones būtent šiai asmenų grupei būtų galima su-
mažinti CD susirgimo dažnį ar atitolinti CD pradžią, sumažinti sergamumą kardiovaskulinėmis ir 
onkologinėmis ligomis, o tuo pačiu ir sutaupyti valstybės sveikatos apsaugai skiriamų lėšų [22]. 
Pirminės profilaktikos metodų, taikomų visuomenėje, efektyvumo mažinant CD susirgimo dažnį ir 
ekonominės naudos įrodymų dar trūksta.

Daugelio pasaulio šalių mokslininkai pastaruosius dešimtmečius intensyviai ieško būdų, kaip 
suvaldyti CD epidemiją ir kokios priemonės galėtų būti taikomos šios ligos profilaktikai. Kaip profi- 
laktikos priemonės, tirti įvairūs vaistai CD kontroliuoti (metforminas, akarbozė, tiazolidindionai 
(TZD), antihipertenziniai vaistai (ramiprilis, lisinoprilis, valsartanas ir kiti), antilipidiniai vaistai (sim-
vastatinas, pravastatinas), vaistai nutukimui gydyti (ksenikalis, rimanobantas, sibutraminas), chirur- 
ginis nutukimo gydymas ir įvairios gyvenimo būdo modifikacijos metodikos. Pats veiksmingiau-
sias CD prevencijos būdas – gyvensenos keitimas, lyginant su įvairiais medikamentais, kurių var-
tojimas bet kuriuo atveju susijęs su galimais šalutiniais poveikiais ir didesne CD profilaktikos kaina.

Labiausiai CD rizika mažėja atlikus endoskopines ar chirurgines svorio mažinimo (bariatrines) 
operacijas: netenkama 17–26 proc. svorio ir CD rizika 15 metų laikotarpiu sumažėja 83 proc. [23]. 
Antroje vietoje pagal efektyvumą yra gyvensenos keitimas, vykdant mokymus grupėse ne trum-
piau nei 1 metus. Atsitiktinės atrankos klinikiniai tyrimai įrodė, kad prediabeto atveju ilgam lai-
kui koregavus gyvenseną – mitybos įpročius ir fizinį aktyvumą CD rizika gali sumažėti iki 58 proc. 
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stebint tiriamuosius 3 metus ar 43 proc. per 7 metus. Įrodyta, kad efektas išlieka 20 metų. Tai 
geresnis rezultatas, nei gali suteikti daugelis medikamentinių priemonių, ir ekonomiškai naudin-
gas. Nepaisant to, kad klinikinių tyrimų programų efektyvumas, įdiegus jas į kasdienę praktiką, 
yra mažesnis nei klinikiniuose tyrimuose, vis dėlto įrodyta, jog riziką sirgti galima sumažinti apie 
20–50 proc. priklausomai nuo to, kiek rekomendacijų pavyksta sėkmingai praktiškai taikyti, nes 
net nežymus, pvz., 1 kg, svorio sumažinimas mažina CD riziką 16 proc. Reikšmingai sumažėja rizika 
sirgti CD arba 2–4 metais atitolinama CD pradžia, jei ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui svoris su-
mažinamas 4 proc. [24]. 

CD problemos sprendimo perspektyvos Lietuvoje 
Problema turi būti sprendžiama apimant visas lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos kategorijas: 

pirminę, antrinę ir tretinę profilaktiką. PSO nurodo, kad norėdami padėti išvengti 2-ojo tipo CD ir 
jo komplikacijų žmonės turėtų pasiekti ir išlaikyti sveiką kūno svorį, būti fiziškai aktyvūs – kelis kar-
tus per savaitę bent 30 minučių per dieną (vaikai nuo 6 metų turėtų būti fiziškai aktyvūs ne mažiau 
nei 60 min. kasdien); 3–5 kartus per dieną valgyti vaisių ir daržovių bei sumažinti cukraus ir sočių-
jų riebalų suvartojimą; nerūkyti [25]. Šios profilaktikos priemonės sutampa su bendromis lėtinių 
neinfekcinių ligų gairėmis, todėl pasauliniu ar nacionaliniu lygiu turi būti vykdomos bendrai [26].

Diabeto priežiūros sistemos pagrindas – aktyvi CD sergančių asmenų priežiūra nuo diagnozės 
nustatymo iki mirties. Vykdant priežiūrą vadovaujamasi Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo 
kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-159.

Keičiantis CD sergančių asmenų poreikiams, kinta ir sveikatos priežiūros sistema. Slaugy-
tojų vaidmuo neišvengiamai turi tapti vis svarbesnis sveikatos priežiūros specialistų komando-
je sprendžiant sergančiųjų CD problemas ir siekiant užtikrinti tinkamą gyvenimo kokybę. Nors 
slaugos paslaugas CD sergantiems žmonėms Lietuvoje teikia 50 asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų (ASPĮ), tačiau paslaugos labiau koncentruotos didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir ASPĮ 
nėra tolygiai pasiskirsčiusios savivaldybėse (paslaugos teikiamos tik 26 savivaldybėse iš 60), 
todėl paslaugų prieinamumas Lietuvos gyventojams išlieka netolygus. Problemos, trukdančios 
suvaldyti plintančią CD epidemiją, yra šios: prasta gyvensena, vėlyva diagnostika, šeimos gydy-
tojų savarankiškumo stoka pirminės sveikatos priežiūros (PSP) grandyje, nepakankama gydymo 
kontrolė, nepakankamas pacientų prieinamumas prie sveikatos priežiūros paslaugų. Vienas gali-
mas šios problemos sprendimo būdų: įdiegti ilgalaikę (ne vieniems metams) diabeto stebėsenos 
ir ekonomiškai pagrįstą švietimo, ankstyvosios diagnostikos, priežiūros ir gydymo sistemą, kuri 
turėtų apimti visuomenės sveikatos grandies įtraukimą informuojant gyventojus apie CD kelia-
mas grėsmes, būdus jo išvengti, ankstyvosios diagnostikos, gyvensenos keitimo svarbą ir kaip ją 
keisti, nes tai yra esminiai veiksniai, galintys sumažinti sergamumą, paankstinti diagnostiką, padė-
ti geriau kontroliuoti ligą. 

PSP grandyje svarbūs trys aspektai – tai kvalifikacijos tobulinimas, šeimos gydytojo savarankiš-
kumo skatinimas reikalaujant atlikti Šeimos gydytojo normoje priskirtas kompetencijas ir kli-
niškai nereikalingų „privalomų“ konsultacijų specialistams redukavimas. Taip pat būtina atskira 
skatinamoji priemonė, motyvuojanti PSP medikus pasidomėti, ar jų pacientai neturi rizikos ar gliu- 
kozės apykaitos sutrikimų, ar efektyviai ir laiku reguliuoja gydymą. Teigiamų rezultatų duotų ir CD 
sergančių pacientų būklei vertinti skirtų telemedicinos paslaugų, tokių kaip teleoftalmologija at-
liekant kasmetinę akių dugno kontrolę, gliukozės ir inkstų funkcijos rodmenų pasikeitimas nuoto-
liniu būdu, įgyvendinimas / įdiegimas. 

Kitos susijusios sveikatinimo veiklos
Straipsnyje aptarti ir siūlomi veiksmai papildo:
Lietuvos nacionalinę sveikatos koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Ta-

rybos 1991 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. I-1939;
PSO Europos regiono strateginį politikos dokumentą „Sveikata 2020“, kurio uždaviniai yra 
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suvaldyti lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų sukeliamą naštą, sumažinti išvengiamo mirtingumo 
lygį, sveikatos netolygumus, užtikrinti sveikatos priežiūros prieinamumą visiems ir žmogaus teisės 
į aukščiausio lygio sveikatos priežiūrą įgyvendinimą;

Lietuvos sveikatos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nuta- 
rimu Nr. VIII-833, kuri numato diabetologijos problemas Lietuvoje spręsti vykdant: pirminę pro-
filaktiką – mažinti žalingų aplinkos veiksnių poveikį, populiarinti sveiką gyvenseną; antrinę pro-
filaktiką – anksti diagnozuoti diabeto ir gliukozės toleravimo sutrikimus bei didinti nemedikamen-
tinio (mitybos, fizinio aktyvumo ir kt.) poveikį; tretinę profilaktiką – laiku pastebėti CD komplikaci-
jas ir stabdyti jų raidą;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-116 
patvirtintą Telemedicinos paslaugų teikimo aprašą, kuriame akcentuojama, kad gerinant priei-                    
namumą prie sveikatos priežiūros paslaugų būtina diegti paciento sveikatos problemų, įskaitant 
anamnezę, nusiskundimus, tyrimo duomenis, skaitmeninius vaizdus, konsultantų nuomonės 
apsikeitimus tarp PSP grandies specialistų ir konsultantų;

Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. 
birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. programos patvirtinimo“, 
kurioje akcentuojama, kad būtina mažinti CD lemiamą sergamumą ir mirtingumą;

Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 
12 d. nutarimu Nr. IX-1187, kurioje numatyta stiprinti visuomenės sveikatą, įgyvendinti ligų pre-
venciją ir kontrolę bei skatinti profesinį tobulėjimą. Vykdant lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją 
numatyta tobulinti neinfekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių ankstyvojo nustatymo ir kontrolės sis-
temą bei įgyvendinti kompleksines šių ligų prevencijos programas;

Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825, kurio tikslas yra 
gerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą, daugiau dėmesio skiriant ligų profilaktikai, ankstyvajai 
ligų diagnostikai, sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui, sveikatos atkūrimui, gerinti kompleksinių 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti šias paslaugas, įkurti savivaldybių 
pirminės sveikatos priežiūros įstaigose (kuriose neteikiamos paslaugos sergantiems CD) sergančių-
jų CD slaugos kabinetus (kabinetų įkūrimas, remontas, diabetinės pėdos priežiūros medicinos 
įrangos įsigijimas, metodinės priemonės pacientų mokymo paslaugoms ir pan.), organizuoti nau-
jų slaugytojų diabetologų parengimą ir papildomus tęstinius profesinės kvalifikacijos tobulinimo 
kursus slaugytojų diabetologų kompetencijai palaikyti, atsižvelgiant į slaugos mokslo pažangą; 

pasiūlymai glaudžiai susiję su 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programos horizonta- 
liojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstituciniu planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriaus-
ybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293. Vienas iš šio plano tikslų – užtikrinti kokybišką, prieina-
mą ir tvarią sveikatos priežiūrą; 

Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, kuriuo numaty-
tos ir aprašytos strateginės kryptys ir priemonės. Jų įgyvendinimas padėtų sumažinti tam tikruose 
šalies regionuose (teritorijose) gyvenančių bei skirtingoms socialinėms grupėms priklausančių as-
menų sveikatos būklės netolygumų ir prieinamumo prie sveikatos priežiūros paslaugų skirtumus;

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 
priemonių finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-913, kurios vienas iš tikslų – nustatyti naujus CD atvejus, sie- 
kiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų;

Nacionalinę imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilak-
tikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“;

Alkoholio ir tabako kontrolės 2012–2014 metų programą (tarpinstitucinį veiklos planą), 
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1154 „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1080 „Dėl Alkoholio ir tabako 
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kontrolės 2012–2014 metų programos (tarpinstitucinio veiklos plano) patvirtinimo“ pakeitimo“;
Slaugytojo diabetologo kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-754, kuris nustato slaugytojo dia-
betologo kvalifikacinius reikalavimus, būtinus pacientams, sergantiems CD, teikiamų slaugos pa-
slaugų kokybei užtikrinti;

Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Klinikinių laboratorinių 
tyrimų kokybės gerinimo programos patvirtinimo“;

Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą, pat-
virtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-159, 
kuris nustato CD diagnozavimo, ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais, gydymo 
efektyvumo vertinimo ir stebėjimo tvarką; 

Diabetinės polineuropatijos ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-818, kuris nustato diabetinės polineuropatijos diag- 
nozavimo ir gydymo, kompensuojamo iš PSDF biudžeto, tvarką;

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-982, kuris nustato CD 
sergančių asmenų slaugos paslaugų teikimo reikalavimus specialistams, patalpoms ir medicinos 
prietaisams, paslaugų rūšis, šių paslaugų organizavimą, teikimą ir indikacijas bei apmokamų PSDF 
biudžeto lėšomis paslaugų apmokėjimo tvarką ir bazines kainas;

Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, 
keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-41, kuris regla-
mentuoja insulino pompų keičiamųjų dalių skyrimo ir įsigijimo, kompensuojamo iš PSDF biudžeto, 
tvarką.
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1.4 METABOLINIS SINDROMAS – PLINTANTI EPIDEMIJA

Jūratė Butnorienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Endokrinologijos institutas
LSMU ligoninės Kauno klinikų Endokrinologijos klinika

Įvadas
Metabolinis sindromas yra aktuali šio laikmečio sveikatos problema ne tik Lietuvoje [1, 2], bet 

ir visame pasaulyje [3, 4]. Mažas fizinis aktyvumas, nesaikingas kaloringų, angliavandenių tur-               
tingų maisto produktų vartojimas (kai angliavandeniai sudaro >60 proc. bendrai suvartoto kalorijų 
kiekio), genetinis polinkis (nutukimo, atsparumo insulinui, insulino sekrecijos, ląstelių pajėgumo 
genai), 2-ojo tipo cukrinis diabetas (CD) šeimoje, centrinis nutukimas – tai metabolinio sindromo 
rizikos veiksniai [5–8]. Dėl rizikos veiksnių poveikio susiformavęs atsparumas insulinui laikomas 
viena iš pagrindinių metabolinio sindromo atsiradimo grandžių [9–12]. Atsparumo insulinui sąly-
gotas oksidacinis stresas sukelia endotelio ląstelių disfunkciją, skatina kraujagyslių pažeidimo ir 
aterosklerozės proceso progresavimą [10, 13]. Organizme sutrinka gliukozės tolerancija, kepenyse 
padidėja gliukozės gamyba ir atsipalaidavimas į kraujotaką, sutrinka riebalų metabolizmas, kyla 
arterinis kraujo spaudimas ir vystosi kiti metaboliniam sindromui būdingi patologiniai pakitimai 
[14, 15]. Eksperimentiniais ir klinikiniais tyrimais nustatyta, kad lėtinis stresas didina pagumbu-
rio, hipofizės ir antinksčių (PHA) ašies aktyvumą [16, 17], didėja kortizolio kiekis kraujyje [18, 19]. 
Savo ruožtu kortizolis stimuliuoja organizme visceralinių riebalų atsidėjimą, atsparumą insulinui, 
hiperinsulinemiją, gliukozės tolerancijos sutrikimą, dislipidemiją, aktyvina aterosklerotinius pro-
cesus [20, 21]. Visi minėti pakitimai būdingi metaboliniam sindromui. Taigi PHA ašies reguliaci-
jos sutrikimai taip pat turi įtakos metabolinio sindromo atsiradimui. Kita vertus, depresijos metu 
nuo 20 iki 60 proc. atvejų nustatomas padidėjęs kortizolio kiekis kraujyje, dažnai lydimas kai kurių 
metabolinio sindromo požymių ir išreikštos aterosklerozės [20, 22, 23]. Tai leidžia daryti prielaidą 
apie metabolinio sindromo ir kai kurių psichikos susirgimų galimai panašius atsiradimo etapus ir 
tuo pačiu galimą bendrą klinikinį pasireiškimą. Kaip rodo tyrimų rezultatai, depresiniai sutrikimai 
susiję su metaboliniu sindromu nepriklausomai nuo sociodemografinių ar klinikinių veiksnių, o 
sąsajos tarp nerimo sutrikimų ir metabolinio sindromo buvo paveiktos depresinių sutrikimų ko-
morbidiškumo [24]. Apibendrinant literatūros duomenis galima teigti, kad metabolinio sindromo 
patogenezėje vyrauja du pagrindiniai patologiniai procesai – atsparumas insulinui ir PHA ašies 
hiperaktyvacija. Šie sutrikimai lemia tiek klinikinių sindromo komponentų atsiradimą žmogaus 
organizme, tiek ir padidėjusią riziką sirgti 2-ojo tipo CD, širdies ir kraujagyslių ligomis bei galimai 
lemia metabolinio sindromo komorbidiškumą su kai kuriais psichikos sutrikimais. Metabolinio sin-
dromo klinikiniai komponentai yra atsparumas insulinui, hiperinsulinemija, centrinis nutukimas, 
arterinė hipertenzija, dislipidemija, krešumo sistemos aktyvumo padidėjimas, endotelio disfunk-
cija, padidėjęs uždegimo žymenų aktyvumas, hiperurikemija [11]. Taigi metabolinis sindromas yra 
fiziologinių, biocheminių, klinikinių ir metabolinių pokyčių visuma, 5 kartus didinanti riziką susirg-
ti 2-ojo tipo CD, 2 kartus didinanti riziką per artimiausius 5–10 metų susirgti širdies ir kraujagyslių 
liga [25]. Be to, pacientams, kuriems yra metabolinis sindromas, nuo 2 iki 4 kartų padidėja rizika 
patirti insultą, 3–4 kartus didesnė miokardo infarkto rizika bei 2 kartus didesnė rizika mirti nuo 
tokio įvykio, palyginti su tais pacientais, kuriems metabolinio sindromo nėra [26]. Nustatyta, kad 
metabolinis sindromas nuo 1,83 iki 4,2 karto didina tikimybę numirti dėl širdies ir kraujagyslių 
ligos bei nuo 1,77 iki 2,1 karto didina bendrąjį mirtingumą [27–29].

Epidemiologiniai duomenys
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, daugiau nei 1 mln. suaugusiųjų pasaulyje 

turi antsvorio ir apie 300 mln. žmonių yra nutukę [30–32]. Didėjant nutukimo, kaip pagrindinio 
metabolinio sindromo komponento, paplitimui, didėja ir metabolinio sindromo paplitimas, 
kuris savo ruožtu smarkiai didina 2-ojo tipo CD, širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimo riziką, 
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taip pat širdies ir kraujagyslių ligų sąlygoto bei bendrojo mirtingumo riziką [14, 15, 27–29, 33]. 
Framingham‘o širdies tyrimo duomenimis, kūno masei padidėjus ≥2,25 kg per 16 metų laikotarpį 
rizika susirgti metaboliniu sindromu padidėja iki 45 proc. [34]. Palaniappan‘o ir kt. tyrimo rezultatai 
rodo, kad kiekvienas liemens apimties padidėjimas 11 cm iki 80 proc. didina riziką penkerių metų 
laikotarpiu susirgti metaboliniu sindromu [35]. Amerikoje atliktos Nacionalinės sveikatos ir maisto 
apklausos (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES) duomenimis, metabolinio 
sindromo dažnis normalaus kūno svorio asmenų grupėje buvo 5 proc., antsvorio turinčių asmenų – 
22 proc., o nutukusiųjų grupėje siekė net 60 proc. [36]. Metabolinio sindromo paplitimas pasaulyje 
svyruoja nuo <10 iki net 84 proc., priklausomai nuo regiono, tautybės, amžiaus, lyties bei taikomų 
metabolinio sindromo diagnostikos kriterijų [3, 4]. Apskritai Tarptautinė diabeto federacija (TDF) 
apskaičiavo, kad vienas ketvirtadalis pasaulio suaugusių gyventojų turi metabolinį sindromą [37]. 
Aukštesnis socioekonominis statusas, nejudrus gyvenimo būdas ir didelis kūno masės indeksas, 
tyrimų duomenimis, buvo reikšmingai susiję su metaboliniu sindromu. Nustatyta, kad genetiniai 
veiksniai, mityba, fizinio aktyvumo lygis, rūkymas, diabetas šeimoje, išsilavinimas – visi šie veiksniai 
daro įtaką metabolinio sindromo ir jo komponentų paplitimui [38]. 

Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, tiriant vieno iš Lietuvos rajonų bendrąją populiaciją me-
tabolinio sindromo dažnis priklausomai nuo diagnostikai taikytų kriterijų buvo 34,4 proc. (PSO), 
30,1 proc. (NCEP/ATP III) ir 42,5 proc. (TDF) atitinkamai [1, 2, 24]. Kito tyrimo duomenimis, meta- 
bolinio sindromo, diagnozuoto vadovaujantis TDF kriterijais, dažnis tarp vidutinio amžiaus Kauno 
miesto gyventojų buvo 22 proc. [39]. 

Europoje metabolinio sindromo (nustatyto vadovaujantis PSO kriterijais) dažnis 40–55 metų 
amžiaus vyrų grupėje svyruoja nuo 7 iki 36 proc., moterų – nuo 5 iki 22 proc. [40, 41]. Švedijoje 
atlikto populiacinio tyrimo, kurio tiriamasis kontingentas buvo vyresnio amžiaus asmenys, duome- 
nimis, metabolinio sindromo dažnis (vadovaujantis NCEP/ATP III diagnostikos kriterijais) buvo  
22,6 proc. [42]. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) atlikto tyrimo NHANES (tirti 20–79 metų amžiaus asme-
nys) metu ~47 mln. amerikiečių, t. y. ~1 iš 4 suaugusiųjų (23,1 proc.), buvo nustatytas metabolinis 
sindromas (NCEP/ATP III) [43, 44]. Iš jų ~10–15 mln. sirgo 2-ojo tipo CD. Meksikoamerikiečių grupė-
je metabolinio sindromo dažnis buvo 31,9 proc., baltųjų – 23,8 proc., afroamerikiečių – 21,6 proc., 
kitų rasių asmenų – 20,3 proc. [44]. 

Australijoje atlikto tyrimo „AusDiab“ duomenimis, metabolinio sindromo, nustatyto vado-
vaujantis NCEP/ATP III kriterijais, dažnis buvo 19,3 proc., o diagnostikai taikant TDF kriterijus –                         
29,1 proc. [45]. 

Metabolinio sindromo dažnis Azijos šalių gyventojams vadovaujantis NCEP/ATP III kriterijais 
nustatomas neadekvačiai mažas dėl netinkamo šiai etninei grupei nutukimą apibrėžiančio kriteri-
jaus reikšmių. Enkhmaa‘o ir kolegų atlikto tyrimo duomenimis (tiriamoji imtis – 596 japonai ir mon-
golai 30–60 metų amžiaus), vadovaujantis NCEP/ATP III kriterijais, metabolinio sindromo dažnis 
japonams buvo 6 proc., mongolams – 12 proc. [46]. Ir tik modifikavus nutukimą apibrėžiančius 
kriterijus nustatytas panašus metabolinio sindromo dažnis, kaip ir JAV.

Lyties atžvilgiu taip pat nėra bendros metabolinio sindromo dažnio pasiskirstymo tendencijos. 
Metabolinio sindromo dažnis, nustatytas vadovaujantis NCEP/ATP III kriterijais (2001), pasaulyje 
svyravo nuo 8 proc. iki 43 proc. vyrams ir nuo 7 proc. iki 56 proc. moterims [38]. Lietuvoje atliktų tyr-
imų duomenimis, moterims, lyginant su vyrais, metabolinis sindromas diagnozuojamas dažniau, 
atitinkamai PSO – 37,3 proc. ir 31,7 proc., NCEP/ATP III – 41,4 proc. ir 19 proc., TDF – 54,1 proc. ir 
31,1 proc. [1, 2]. Kito Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad metabolinio sindromo (NCEP/
ATP III) dažnis tarp vidutinio amžiaus Kauno gyventojų moterų buvo reikšmingai didesnis lyginant 
su vyrais, atitinkamai 26,3 proc. ir 19,4 proc. [47]. Europoje metabolinis sindromas (nustatytas va-
dovaujantis PSO) dažnesnis vyrams nei moterims, atitinkamai 36 proc. ir 22 proc. [41]. Prancūzų 
atlikto tyrimo „Duomenys iš epidemiologinio tyrimo apie atsparumą insulinui“ (Data from an Epi-
demiological Study on the Insulin Resistance, D.E.S.I.R.) duomenimis, metabolinis sindromas (pagal 
NCEP/ATP III) taip pat buvo dažnesnis vyrams (17 proc.) nei moterims (10 proc.) [48]. Kitų tyrėjų 
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duomenimis, tiriant vyresnio amžiaus švedų populiaciją taip pat dominavo vyrai ir metabolinio 
sindromo dažnis vyrams siekė 26,3 proc., o moterims – 19,2 proc. [42]. JAV reikšmingo metaboli-
nio sindromo (pagal NCEP/ATP III) dažnio skirtumo tarp vyrų ir moterų nenustatyta, ati- tinkamai 
22,8 proc. ir 22,6 proc. [36]. Parkas‘as ir kt. pastebėjo, kad metabolinio sindromo dažnis ženkliau 
padidėja per šeštą ir septintą vyrų ir moterų gyvenimo dešimtmečius [36]. Ponholzer‘is ir kt. teigia, 
kad moterims pomenopauzės metu metabolinio sindromo dažnis didėja ir svyruoja nuo 32,6 proc. 
iki 41,5 proc. [49].

Pastebėta, kad vyresniame amžiuje metabolinio sindromo dažnis didėja ir vyresnių nei 60 
metų amžiaus asmenų grupėje siekia net 50 proc. [50–52]. Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis, 
vyresniame amžiuje metabolinis sindromas reikšmingai dažnesnis – 45–54 metų amžiaus grupė-
je (pagal PSO) metabolinio sindromo dažnis buvo 26,5 proc., o 75–84 metų amžiaus grupėje – 
44,7 proc., atitinkamai, NCEP/ATP III – 21,9 proc. ir 36,2 proc., TDF – 35,5 proc. ir 53,2 proc. [1, 2]. 
D.E.S.I.R. tyrimo duomenimis, 60–64 metų amžiaus grupėje metabolinio sindromo dažnis buvo 
beveik dvigubai didesnis, lyginant su visa tiriamųjų grupe, ir siekė 25 proc. [48]. NHANES tyrimo 
duomenys rodo, kad 20–29 metų amžiaus grupėje metabolinio sindromo dažnis buvo 10 proc., 
40–49 metų – 20 proc., o 60–69 metų amžiaus asmenų grupėje siekė net 45 proc. [44]. 

Metabolinio sindromo sampratos raida
Tam tikro pobūdžio medžiagų apykaitos sutrikimų ryšys su širdies ir kraujagyslių ligomis bei 

2-ojo tipo CD mokslininkų pastebėtas dar 1920 m., kai švedų gydytojas Kylin‘as pademonstravo 
sąsajas tarp aukšto kraujospūdžio ligos (hipertenzijos), didelės gliukozės koncentracijos kraujyje 
(hiperglikemijos) ir podagros (medžiagų apykaitos sutrikimas, kurio metu kraujyje ir kituose or-
ganizmo skysčiuose padidėja šlapimo rūgšties kiekis) [11]. Vėliau, 1947 m., Vague‘is aprašė, kaip 
visceralinis (dar kitaip centrinis) nutukimas susijęs su medžiagų apykaitos sutrikimais, nustatytais 
asmenims, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis bei 2-ojo tipo CD [53]. 1956 m. atkreiptas 
dėmesys į androidinio tipo nutukimo ryšį su CD ir ateroskleroze [11]. 1965 m. Europos diabeto ty-
rimų asociacijos metinėje konferencijoje Avogaro‘as ir Crepaldi‘is pristatė tezes apie sindromą, su-
sidedantį iš hipertenzijos, hiperglikemijos ir nutukimo [54]. 1980 m. nustatytas atsparumo insulinui 
ir hiperinsulinemijos vaidmuo bei ryšys su centriniu nutukimu, padidėjusiu trigliceridų (TG) kiekiu 
kraujyje, gliukozės tolerancijos sutrikimu ar 2-ojo tipo CD, sumažėjusiu didelio tankio lipoproteinų 
(DTL) cholesterolio kiekiu kraujyje ir arterine hipertenzija [5]. 1988 m. Reaven‘as pakitimus, didi-
nančius riziką sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis bei diabetu, pavadino „Sindromu X“ ir įvardijo jį 
sudarančius komponentus: atsparumas insulino stimuliuotam gliukozės pasisavinimui, hiperinsu-
linemija, gliukozės tolerancijos sutrikimas, dislipidemija ir hipertenzija [12]. Jo iškeltos hipotezės 
esmė: atsparumas insulinui – pagrindinis medžiagų apykaitos defektas, sąlygojantis visus kitus 
požymius. Stebėtina, kad Reaven‘as savo apibrėžime nemini visceralinio (arba centrinio) nutukimo, 
kurį vėliau kiti mokslininkai įvardijo kaip vieną iš pagrindinių metabolinio sindromo komponentų. 
Kaplan‘as 1989 m. [55] sindromą pavadino „Mirtinu kvartetu“ bei akcentavo jam būdingą viršutinės 
kūno dalies nutukimą, gliukozės netoleravimą, hipertrigliceridemiją (riebalų kiekio kraujyje pa-
didėjimą), hipertenziją. Tačiau vis dėlto 1992 m. sindromas vėl buvo pervadintas į „Rezistencijos 
(atsparumo) insulinui sindromą“ [56]. 1992 m. Zimmet‘as ir Serjeantsou‘as atkreipė dėmesį į mažo 
fizinio aktyvumo įtaką sindromo išsivystymui bei papildė sindromo komponentų sąrašą nutukimu 
ir hiperurikemija [56]. Remiantis vėlesnių tyrimų duomenimis, sindromas buvo papildytas dar ke-
liais naujais komponentais: mikroalbuminurija bei būdingais pakitimais kraujo krešumo sistemoje 
[57]. Mokslinėje literatūroje galime rasti ir kitokių metabolinio sindromo pavadinimų, tokių kaip 
dismetabolinis sindromas, pliurimetabolinis sindromas, „chaoso“ sindromas. 1998 m. PSO pasiūlė 
bendrą sindromo apibrėžimą ir rekomendavo jį vadinti metaboliniu sindromu [58]. 

Metaboliniam sindromui būdinga ne tik pavadinimų įvairovė, bet ir bendrų diagnostikos kri- 
terijų nebuvimas. Per kelis paskutiniuosius dešimtmečius įvairios ekspertų grupės yra pasiūliusios 
keletą metabolinio sindromo diagnostikos kriterijų variantų [59]. Pirmuosius diagnostikos kriteri-
jus su apibrėžtomis ribinėmis rodiklių reikšmėmis 1998 m. pasiūlė PSO (žr. 1 lentelę) [60].
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1 lentelė. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduoti metabolinio sindromo diagnostikos 
kriterijai

PSO 1998
•	 Rezistencija insulinui (nustatyta apskaičiavus HOMAIR indeksą) arba nustatytas anglia-

vandenių apykaitos sutrikimas (sutrikusi glikemija nevalgius ar gliukozės toleravimo sutriki-
mas, ar 2-ojo tipo CD)

+ bet kurie 2 iš žemiau išvardytų kriterijų
•	 arterinis kraujo spaudimas ≥140/90 mmHg ar antihipertenzinis gydymas,
•	 plazmos trigliceridai (TG) ≥1,7 mmol/l,
•	 didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis <0,9 mmol/l (vyrų) ar <1,0 mmol/l (moterų),
•	 kūno masės indeksas >30 kg/m2 ar liemens / klubų santykis >0,9 (vyrų) ar >0,85 (moterų),
•	 albuminas šlapime >20 g/min. ar albumino / kreatinino >30 mg/g

2 lentelė. Europos grupės insulino atsparumui tirti rekomenduoti metabolinio sindromo 
diagnostikos kriterijai

EGIR 1999
•	 Hiperinsulinemija (>95-os percentilės)
+ bet kurie 2 iš žemiau išvardytų kriterijų
•	 liemens apimtis ≥94 cm (vyrų) ar ≥80 cm (moterų),
•	 plazmos trigliceridai (TG) ≥2,0 mmol/l ar didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis <1,0 

mmol/l,
•	 arterinis kraujo spaudimas ≥140/90 mmHg,
•	 plazmos gliukozės koncentracija nevalgius >6,1 mmol/l

Juose didžiausias dėmesys skiriamas atsparumui insulinui ir angliavandenių apykaitos sutriki-
mo stadijoms, nustatytoms atlikus peroralinį gliukozės tolerancijos mėginį. Be to, čia vertinama ir 
mikroalbuminurija (mažos molekulinės masės baltymas šlapime). HOMA – homeostazės tyrimo 
metodas, plačiausiai klinikinėje praktikoje naudojamas atsparumui insulinui nustatyti [11]. Ištyrus 
plazmos insulino ir gliukozės kiekį nevalgius, pagal formulę apskaičiuojamas atsparumo insuli-
nui HOMA indeksas. HOMA-IR = (plazmos insulinas nevalgius [U/ml]) (plazmos gliukozė nevalgius 
[mmol/l]) / 22,5. Kai HOMA-IR 2,1–2,7, norma; esant GTS – 4,3–5,2; esant 2-ojo tipo CD – 8,3–9,5. 
1999 m. peržiūrėjus PSO kriterijus atsparumą insulinui rekomenduota nustatyti naudojant hiperin-
sulineminį euglikeminį klampą, tačiau šis metodas brangus ir sudėtingas, todėl plačiai praktikoje 
netaikomas. 

Reaguodama į PSO iniciatyvą 1999 m. Europos mokslininkų grupė insulino atsparumui tirti 
(European Group for the study of Insulin Resistance, EGIR) pasiūlė diagnostikos kriterijus, kuriuose 
privalomu metabolinio sindromo diagnostikos kriterijumi įvardijo hiperinsulinemiją, o anglia-
vandenių apykaitos sutrikimui įvertinti apsiribojo vienkartiniu gliukozės nevalgius nustatymu 
plazmoje (žr. 2 lentelę) [61]. 

Dar po dvejų metų Amerikos nacionalinės cholesterolio švietimo programos suaugusių gydy-
mo gairių ekspertai (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel, NCEP/ATP III) 
pasiūlė metabolinio sindromo diagnostikos kriterijus, kuriuose didžiausias dėmesys skirtas širdies 
ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių nustatymui, mažiau dėmesio skiriant angliavandenių apykaitos 
būklei (žr. 3 lentelę) [62, 63]. 2003 m. šie kriterijai buvo peržiūrėti ir sugriežtinta gliukozės neval-
gius riba – iki ≥5,6 mmol/l.
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3 lentelė. Nacionalinės cholesterolio švietimo programos ekspertų rekomenduoti metabolinio 
sindromo diagnostikos kriterijai

NCEP/ATP III 2001
Bet kurie 3 iš žemiau išvardytų 5:
•	 centrinis nutukimas: liemens apimtis >102 cm (vyrų) ar >88 cm (moterų),
•	 plazmos trigliceridai (TG) ≥1,7 mmol/l,
•	 didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis <1,03 mmol/l (vyrų) ar <1,29 mmol/l 

(moterų),
•	 arterinis kraujo spaudimas ≥130/85 mmHg,
•	 plazmos glikemija nevalgius ≥6,1 mmol/l, vėliau 2003 m. pakeista į ≥5,6 mmol/l

4 lentelė. Amerikos endokrinologų asociacijos ir Amerikos endokrinologų kolegijos rekomendu-
oti metabolinio sindromo diagnostikos kriterijai

AACE/ACE 2002 1 rizikos veiksnys + 2 parametrai
Rizikos veiksniai:
•	 kūno masės indeksas ≥25 kg/m2 ar cen-

trinis nutukimas: liemens apimtis >102 cm 
(vyrų) ar >88 cm (moterų),

•	 mažas fizinis aktyvumas,
•	 amžius >40 metų,
•	 etninė priklausomybė,
•	 šeimos anamnezėje 2-ojo tipo CD ar širdies 

ir kraujagyslių liga,
•	 policistinių kiaušidžių sindromas,
•	 anamnezėje gliukozės tolerancijos sutriki-

mas ar gestacinis diabetas,
•	 esanti dislipidemija ar širdies ir kraujagys-

lių liga,
•	 odos „acantosis nigricans“, 
•	 nealkoholinis kepenų suriebėjimas,
•	 vėžys (susijęs su nutukimu)

Parametrai:
•	 sutrikusi glikemija nevalgius (5,6–7,0 

mmol/l) ar po 2 val. išgėrus gliukozės (≥7,8 
mmol/l),

•	 arterinis kraujo spaudimas ≥130 / ≥85 
mmHg,

•	 didelio tankio lipoproteinų (DTL) choles-
terolis <1,03 mmol/l (vyrų) ar <1,29 mmol/l 
(moterų)

Amerikos endokrinologų asociacija (American Association of Clinical Endocrinologist, AACE) kar-
tu su Amerikos endokrinologų kolegija (American College of Endocrinology, ACE) 2002 m. pasiūlė 
dar vienus metabolinio sindromo diagnostikos kriterijus, kuriuose akcentuoti klinikiniai šio sin-
dromo aspektai (žr. 4 lentelę) [64]. Čia diagnozę lemia klinikiniai požymiai. Metabolinis sindromas 
nustatomas esant 1 rizikos veiksniui ir 2 parametrams. Naudojant šiuos kriterijus tyrimų neatlikta, 
todėl nėra patikimų duomenų, ar nustačius metabolinį sindromą vadovaujantis šiais kriterijais jis 
yra 2-ojo tipo CD bei širdies ir kraujagyslių ligų prediktorius.

2005 m. TDF pasiūlė naujus metabolinio sindromo diagnostikos kriterijus, kuriems nustatyti 
nereikia sudėtingos technikos ir didelių lėšų (žr. 5 lentelę) [37]. Vietoj atsparumo insulinui (dėl 
sudėtingo jo įvertinimo), kaip netiesioginis atsparumo insulinui rodmuo, juose pasirinktas cen-
trinis nutukimas (nustatomas pagal liemens apimtį) [65]. Tai privalomas metabolinio sindromo 
diagnostikos kriterijų komponentas. Ribinės liemens apimties reikšmės (paremtos širdies ir krau-
jagyslių ligų rizika) skirtingos priklausomai nuo etninės grupės. Lyginant su ankstesniais kriterijais, 
sugriežtinta glikemijos riba – iki 5,6 mmol/l. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į keleto tyrimų 
rezultatus, kurie parodė, kad net ir nedidelė hiperglikemija yra rimto medžiagų apykaitos sutriki-
mo atspindys bei didina CD, širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimo riziką.
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5 lentelė. Tarptautinės diabeto federacijos pasiūlyti metabolinio sindromo diagnostikos kriterijai

TDF 2005 
Privalomas kriterijus – centrinis nutukimas – apibrėžiamas kaip 
liemens apimtis: europiečių vyrų ≥94 cm, europiečių moterų ≥80 cm (kitų etninių grupių lie-
mens apimties rodikliai pateikti 6 lentelėje)
+ kiti 2 kriterijai:
•	 plazmos glikemija ≥5,6 mmol/l ar anksčiau diagnozuotas angliavandenių apykaitos sutriki-

mas (peroralinis gliukozės tolerancijos tyrimas pageidautinas, tačiau neprivalomas),
•	 plazmos trigliceridai ≥1,7 mmol/l ar specifinis antilipideminis gydymas,
•	 didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis <1,03 mmol/l (vyrų) ar <1,29 mmol/l 

(moterų),
•	 arterinis kraujo spaudimas ≥130 / ≥85 mmHg

6 lentelė. Liemens apimties rodikliai pagal atskiras etnines grupes diagnozuojant metabolinį 
sindromą

Šalis / etninė grupė Liemens apimtis
Europiečiai (JAV klinikinėje praktikoje pa-
likti ATP III rodikliai: >102 cm vyrų ir >88 cm 
moterų)

≥94 cm vyrų ir ≥80 cm moterų

Pietų Azijos regiono gyventojai (kinų, malajų ir 
pietų indų populiacijos)

≥90 cm vyrų ir ≥80 cm moterų

Kinai ≥90 cm vyrų ir ≥80 cm moterų
Japonai ≥85 cm vyrų ir ≥90 cm moterų
Etniniai pietų ir centrinio regionų amerikiečiai ≥90 cm vyrų ir ≥80 cm moterų, 

kol bus patikslinti
Afrikiečiai ≥94 cm vyrų ir ≥80 cm moterų, 

kol bus patikslinti
Rytų Viduržemio ir Vidurio Rytų (arabų) populi-
acijos

≥94 cm vyrų ir ≥80 cm moterų, 
kol bus patikslinti

Papildomai šiuose kriterijuose atsižvelgiama į konstitucinius ypatumus – liemens apimtis dife- 
rencijuota pagal etnines grupes (žr. 6 lentelę).

Pristatydama naujuosius metabolinio sindromo diagnostikos kriterijus TDF atkreipė dėmesį ir 
į papildomus diagnostinius žymenis, kuriuos rutiniškai taikyti kol kas nėra galimybių dėl tyrimų 
brangumo ir sudėtingumo (žr. 7 lentelę). Papildomų kriterijų įtaka 2-ojo tipo CD, širdies ir krau-
jagyslių ligų išsivystymo rizikai yra ir bus tiriama. Tai visceralinių riebalų kiekis bei kepenų suriebė-
jimas, nustatyti tomografinio tyrimo metu; riebalinio audinio biologiniai žymenys (adiponektinas, 
leptinas), apolipoproteinas B, mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolio dalelių dydis, atsparu-
mo insulinui tyrimas, peroralinis gliukozės tolerancijos plazmoje tyrimas, endotelio disfunkcija, 
mikroalbuminurija, uždegimo žymikliai (C reaktyvusis baltymas, tumoro nekrozės faktorius alfa 
(TNF-α), interleukinas 6 (IL-6), trombozės žymenys (plazminogeno aktyviklis inhibitorius 1 (PAI-1), 
fibrinogenas), hipofizės ir antinksčių ašies tyrimai.
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7 lentelė. Papildomi metabolinio sindromo diagnostikos kriterijai

Riebalų išsidėstymas kūne Kompiuterinė tomografija / branduolinis magnetinis rezonansas 
Leptino, adiponektino tyrimai

Aterogeninės dislipidemijos Apolipoproteino B, mažų MTL dalelių tyrimai
Disglikemijos Peroralinis gliukozės tolerancijos testas (PGTT)
Atsparumas insulinui Insulino / proinsulino tyrimas; HOMA-IR; laisvųjų riebalų rūgščių 

nevalgius ir PGTT metu tyrimas 
Kraujagyslių disreguliacijos Endotelio disfunkcijos, mikroalbuminurijos tyrimai
Prouždegiminės būklės C reaktyviojo baltymo, uždegiminių citokinų tyrimai
Protrombozinės būklės Plazminogeno aktyviklio inhibitoriaus 1 ir fibrinogeno tyrimai
Hormoniniai veiksniai Hipofizės ir antinksčių ašies būklės tyrimai

8 lentelė. Amerikos širdies asociacijos bei Nacionalinio širdies, plaučių ir kraujo instituto pasiūlyti 
metabolinio sindromo diagnostikos kriterijai

AHA/NHLBI 2005
Rizikos veiksniai

•	 Liemens apimtis
Vyrų
Moterų
•	 Trigliceridai (TG)
•	 Didelio tankio lipoproteinų (DTL) 

cholesterolis
Vyrų
Moterų
•	 Kraujospūdis
•	 Gliukozė nevalgius

Dgn.: 3 rizikos veiksniai

Parametrai

>102 cm
>88 cm
≥1,7 mmol/l

>1,03 mmol/l
>1,29 mmol/l
≥130 / ≥85 mmHg
5,6 mmol/l

Tais pačiais 2005 m. Amerikos širdies asociacija kartu su Nacionaliniu širdies, plaučių ir kraujo 
institutu pakoregavo 2001 m. NCEP kriterijus, sugriežtindami glikemijos ribą iki 5,6 mmol/l bei 
atkreipdami dėmesį, ar patikslinti parametrai koreguoti, t. y. ar taikomas specifinis gydymas (pvz., 
antilipideminis, antihipertenzinis ir pan.) (žr. 8 lentelę) [66].

Diskusijos, ką turėtų apibrėžti metabolinio sindromo diagnostikos kriterijai – ar atsparumą in-
sulinui, ar nutukimą, ar širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimą lemiančius rizikos veiksnius, ar tiesiog 
statistiškai susijusių požymių rinkinį – vyksta iki šiol. Manoma, kad vis dėlto tinkamiausias metabo-
linio sindromo apibrėžimas būtų toks, kuris geriausiai apibūdintų metabolinį sindromą kaip 2-ojo 
tipo CD bei širdies ir kraujagyslių ligų išsivystymo prediktorių. 

Apibendrinimas
Metabolinis sindromas – šiuo metu aktuali problema. Visuomenėje populiarėjantis „vaka-                       

rietiškas“ gyvenimo būdas, kurio kertiniai akmenys yra netinkama mityba bei mažas fizinis 
aktyvumas, lemia rimtų medžiagų apykaitos, o vėliau ir kraujotakos, sutrikimų atsiradimą žmogaus 
organizme. Metabolinis sindromas – tai atsparumo insulinui sąlygotas medžiagų apykaitos 
sutrikimas, sutrikdantis riebalų ir angliavandenių apykaitą, skatinantis aterosklerozės progresavimą 
bei didinantis 2-ojo tipo CD, širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimo bei bendro ir kardiovaskulinio 
mirtingumo riziką, todėl labai svarbu laiku jį diagnozuoti ir tinkamai gydyti. Pirmo pasirinkimo 
metodas yra nemedikamentinis gydymas. Dėl mažesnio kaloringumo dietos ir pagal galimybes 
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padidinto fizinio aktyvumo ne tik mažėja kūno svoris, bet ir keičiasi genų ekspresija, gerėja riebalinių 
ląstelių išskiriamų veikliųjų medžiagų pobūdis, didėja jautrumas insulinui, gerėja angliavandenių 
apykaita, lipidų, endotelio funkcija, lengviau koreguojamas kraujospūdis, tuo pačiu mažėja 2-ojo 
tipo CD, širdies ir kraujagyslių ligų rizika [67–69]. Gydymo metu asmenims, turintiems antsvorio 
ar nutukusiems, rekomenduojama 6–12 mėnesių laikotarpiu kūno svorį sumažinti 7–10 proc., 
lyginant su pradiniu [66]. Esant nepakankamam nemedikamentinio gydymo efektui, atitinkamai 
pagal vyraujančius metabolinio sindromo komponentus skiriamas medikamentinis gydymas ir 
(ar) chirurginis nutukimo gydymas.
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1.5 VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUTUKIMAS LIETUVOJE

Natalija Smetanina, Rasa Verkauskienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos klinika

Įvadas
Per pastaruosius dvidešimt metų sparčiai išaugęs vaikų ir paauglių nutukimo paplitimas tapo 

aktualia problema visame pasaulyje, kadangi nutukimas lemia daugybės lėtinių neinfekcinių ligų 
ir būklių riziką. Iki 60 proc. nutukusių vaikų ir paauglių lieka nutukę ir suaugę, o su nutukimu susiję 
metaboliniai ir psichosocialiniai sutrikimai nustatomi jau vaikystėje / paauglystėje.

Nutukimo problema yra kompleksinė, todėl, siekiant sumažinti nutukimo sąlygotų metabolinių 
komplikacijų dažnį, poveikis taip pat turi būti kompleksinis, t. y. komandinis problemos sprendi-
mas įtraukiant tėvus, psichologiškai palaikant ir motyvuojant pokyčiams ne tik nutukusį vaiką / 
paauglį, bet ir visą šeimą. Kaip rodo užsienio kolegų tyrimų rezultatai, nutukimo mažinimo strate-
gijos veiksmingumas yra atvirkščiai susijęs su vaiko amžiumi [1], todėl svarbu kuo anksčiau at-
pažinti vaiko / paauglio nutukimą ir taikyti intervenciją.

Problemos apžvalga
Vaikų / paauglių antsvoris ir nutukimas, kaip ir suaugusiųjų, nustatomas įvertinus kūno masės 

indeksą (KMI), tačiau, skirtingai nuo suaugusių žmonių, vaikų ir paauglių KMI priklauso nuo 
amžiaus ir lyties, todėl turi būti naudojamos procentilinės arba standartinio nuokrypio (SN) KMI 
kreivės. Per didelė vaikų kūno masė skirstoma į antsvorį (KMI tarp 85-os ir 95-os procentilių arba 
KMI SN 1,0–2,0 pagal amžių ir lytį) ir nutukimą (KMI virš 95-os procentilės arba KMI SN ≥2,0 pagal 
amžių ir lytį) [2]. 

Lietuvoje iki šiol nėra sukurtų nacionalinių KMI standartų, todėl klinikinėje praktikoje vado-
vaujamasi Tarptautinės nutukimo tyrimo grupės (angl. International Obesity Task Force, IOTF) ar 
Lietuvos gyventojams artimų pagal ūgį ir svorį tautų (pavyzdžiui, flamandų) KMI procentilinėmis 
kreivėmis [3]. Tačiau toks Lietuvos vaikų ir paauglių antsvorio / nutukimo vertinimas nėra tikslus, 
kadangi lyginant Lietuvos vaikų iki 18 metų ir tarptautines ūgio ir svorio procentilines kreives ma-
tomi ribinių reikšmių nesutapimai.

Pastaruosius dvidešimt metų didžiausias vaikų ir paauglių antsvorio ir nutukimo paplitimas yra 
Jungtinėse Amerikos Valstijose (35,2 proc. ir 20,7 proc.) ir Graikijoje (44 proc.), o mažiausias – Kini-
joje, Irane bei Indonezijoje (iki 11 proc.). Tačiau pastaruoju metu tam tikrose išsivysčiusiose šalyse, 
tokiose kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Airija, Ispanija ir Italija, nutukimo paplitimas nebedidė-
ja. Lietuvoje vaikų ir paauglių antsvorio ir nutukimo paplitimas yra vienas iš mažiausių Europoje. 
J. Tutkuvienės ir kt. 2007 m. atlikto tyrimo duomenimis, antsvorio paplitimas tarp 7–18 metų vaikų 
ir paauglių buvo 2,6–9,9 proc. ir 1,5–10,5 proc., nutukimo – 0–4,37 proc. ir 0–2,9 proc. tarp ber-
niukų ir mergaičių atitinkamai [4]. N. Smetaninos ir kt. 2015 m. moksleivių tyrimo duomenimis, 
antsvorio ir nutukimo paplitimas tarp 7–17 metų Kauno regiono vaikų ir paauglių buvo atitinka-
mai 12,6 proc. ir 4,1 proc. (pasiskirstymas pagal amžių ir lytį pateiktas 1 lentelėje) [5].

1 lentelė. 7–17 metų vaikų ir paauglių antsvorio ir nutukimo dažnis (proc.) [5]

7–9 metų 10–13 metų 14–17 metų
Berniukai Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai Mergaitės

Antsvoris 13,1 14,5** 11,6 14,9** 12,8* 6,8
Nutukimas 6,7** 4,8** 4,6 3,1 2,4 1,8

*p < 0,05, lyginant su mergaitėmis;
**p < 0,05, lyginant su 14–17 metų grupe.
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Vaikų nutukimą lemia genetiniai, metaboliniai, elgsenos bei aplinkos veiksniai ir jų tarpusavio 
sąveikos [9]. Reikšmingos įtakos vaikų nutukimui turi šeimos socioekonominė bei psichosocialinė 
padėtis. Mamos nutukimas iki nėštumo ar jo metu, diabetas, mažas ar didelis nėštumo trukmei 
vaiko gimimo svoris ir (ar) greitas jo augimas per pirmuosius dvejus gyvenimo metus, nežindymas, 
ydingi mitybos įpročiai (gausus saldintų gėrimų ir riebaus bei labai kaloringo maisto vartojimas), 
fizinis pasyvumas, sutrumpėjęs miegas, tėvų nutukimas, ypač jei nutukusi mama, diabeto atvejai 
šeimoje ir žema šeimos socioekonominė padėtis didina vaikų nutukimo riziką [3, 9–12]. 

Nutukimas sąlygoja ilgalaikius metabolinius pokyčius ir sudaro patogenezinį pagrindą lėtinėms 
neinfekcinėms ligoms ir būklėms, tokioms kaip širdies ir kraujagyslių sistemos (ŠKS) ligos, atsparu-
mas insulinui bei 2-ojo tipo cukrinis diabetas (CD), metabolinis sindromas, riebalų apykaitos, kaulų 
ir raumenų sistemos ligos, vystytis, taip pat susijęs su nealkoholiniu kepenų suriebėjimu (NAKS), 
moterų policistinių kiaušidžių sindromu (PCKS) ir pertekline vyriškų hormonų gamyba, priešužde-
gimine būkle, bronchų astma, obstrukcine miego apnėja bei tam tikromis vėžio rūšimis [13–15].

Metabolinis sindromas yra žinomas 2-ojo tipo CD ir ŠKS ligų rizikos veiksnys [16]. ŠKS ligos (pa-
didėjusio kraujo spaudimo ir vainikinių širdies kraujagyslių ligos) yra susijusios su riebalų (choles-
terolio) apykaitos sutrikimais ir ateroskleroziniais kraujagyslių pokyčiais [9], kurie aptinkami jau nu-
tukusiems vaikams bei paaugliams (sustorėję periferinių arterijų vidinis ir vidurinis sluoksniai) [17].

Pagrindinis metabolinio sindromo kriterijus ir svarbus ŠKS ligų rizikos veiksnys yra padidėjusi 
juosmens apimtis. Lietuvoje nėra sukurtų nacionalinių juosmens apimties vertinimo kreivių vai-
kams ir paaugliams, o tai apsunkina nutukusių jaunų asmenų vertinimą ir stebėjimą. 

Ištyrus 334 10–17 metų Lietuvos vaikus ir paauglius, turinčius antsvorio ar nutukusius, 
21,3 proc. iš jų nustatytas metabolinis sindromas: 25 proc. berniukų ir 18,4 proc. mergaičių. Kitų 
ša-lių tyrėjų duomenimis, metabolinis sindromas antsvorio turintiems ir nutukusiems vaikams ir 
paaugliams nustatomas nuo 1,9 proc. iki 44 proc. [18, 19]. Taigi nepaisant santykinai nedidelio 
vaikų ir paauglių antsvorio ir nutukimo paplitimo Lietuvoje, metabolinio sindromo dažnis atitinka 
literatūroje pateikiamus duomenis. Mūsų tyrimų duomenimis, metabolinio sindromo dažnis tie- 
siogiai priklauso nuo nutukimo laipsnio (10,7 proc., 22,8 proc. ir 25,9 proc. atitinkamai tarp vaikų ir 
paauglių, esant antsvoriui, nutukimui ir morbidiniam nutukimui, kai KMI SN ≥3,0) [20]. 

Atsparumas insulinui, arba sumažėjęs jautrumas insulinui, yra vienas iš pagrindinių nutukimo 
sąlygotų metabolinių sutrikimų, kuris blogina gliukozės įsisavinimą, pernešimą ir kaupimą, todėl 
dažnai predisponuoja angliavandenių apykaitos sutikimus (vadinamąją prediabetinę būklę) ir yra 
susijęs su PCKS, arterine hipertenzija, riebalų apykaitos sutrikimais bei padidėjusia NAKS rizika [1]. 
Plačiausiai atsparumui insulinui vertinti taikomas surogatinis homeostazės modelio koeficientas 
HOMA-IR (angl. homeostasis model assessment ofi insulin resistance) [21]. Kadangi lytinio brendi-
mo metu dėl padidėjusios augimo hormono ir lytinių steroidų sekrecijos atsiranda fiziologinis at-
sparumas insulinui, šio rodiklio vertė paaugliams išlieka abejotina ir iki šiol nėra bendro sutarimo 
dėl atsparumo insulinui diagnostinių kriterijų pediatriniame amžiuje. 

Tirtoje Lietuvos paauglių, turinčių antsvorio ar nutukusių, grupėje didžiausias atsparumas insu-
linui stebėtas antroje lytinio brendimo pusėje: berniukų – ketvirtoje, o merginų – trečioje lytinio 
brendimo stadijoje pagal Tanner‘į (1 pav.).
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1 pav. Atsparumo insulinui pasiskirstymas tarp berniukų ir mergaičių atsižvelgiant į lytinio brendimo stadijas 
pagal Tanner‘į

Literatūros duomenimis, angliavandenių apykaitos sutrikimo paplitimas tarp antsvorio turinčių 
suaugusių asmenų svyruoja nuo 18,1 proc. Jungtinėje Karalystėje iki 32 proc. Kuveito populiacijo-
je [22, 23], o tarp antsvorio turinčių ar nutukusių vaikų šis sutrikimas yra kiek retesnis: nuo 7 proc. 
Ispanijos iki 12,6 proc. Vokietijos vaikų ir paauglių populiacijoje [23, 24]. Tiriant 10–17 metų Li-
etuvos vaikus ir paauglius, turinčius antsvorio ar nutukusius, angliavandenių apykaitos sutrikimas 
nustatytas 12,1 proc. tiriamųjų: 6,9 proc. respondentų buvo sutrikusi glikemija nevalgius, 4,5 proc. 
tiriamųjų sutrikusi gliukozės tolerancija (kai nustatoma padidėjusi glikemija po 2 val. išgėrus gli-
ukozės tyrimo metu), o 2-ojo tipo CD diagnozuotas tik 0,6 proc. tiriamųjų. Sutrikusi gliukozės tol-
erancija buvo reikšmingai dažnesnė berniukams (7,1 proc.) nei mergaitėms (2,7 proc.), o padidė-
jusi glikemija nevalgius reikšmingai dažniau nustatoma mergaitėms (8,2 proc.) nei berniukams 
(5 proc.). Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad angliavandenių apykaitos sutrikimo paplitimas 
reikšmingai auga didėjant atsparumui insulinui, kuris savo ruožtu buvo tiesiogiai susijęs su nu-
tukimo laipsniu [20].

Cholesterolio frakcijų analizė parodė, kad bendrojo cholesterolio, mažo tankio lipoproteinų ir 
trigliceridų lygiai reikšmingai didėja, o didelio tankio lipoproteinų – reikšmingai mažėja didėjant 
atsparumo insulinui indeksui. Progresuojant brendimui, reikšmingai mažėjo berniukų bendrojo 
cholesterolio ir didelio tankio lipoproteinų koncentracijos, mergaičių – bendrojo cholesterolio, 
mažo tankio lipoproteinų ir trigliceridų koncentracijos [20].

Nealkoholinis kepenų suriebėjimas (NAKS) yra dažniausia lėtinė kepenų liga ir dažniausia 
kepenų transplantacijos priežastis JAV, kuri nuo nežymaus suriebėjimo progresuoja iki kepenų 
fibrozės (randėjimo) ir hepatoceliulinės karcinomos [9]. Vaikų, kaip ir suaugusiųjų, NAKS yra susijęs 
su centriniu nutukimu (padidėjusia juosmens apimtimi), riebalų apykaitos sutrikimu, atsparumu 
insulinui bei ateroskleroziniais kraujagyslių pokyčiais [25].

Lietuvoje tiriant vaikus ir paauglius, turinčius antsvorio ir nutukusius, NAKS nustatytas 26,8 proc. 
tiriamųjų: kepenų hiperechogeniškumas, padidėjęs kepenų fermentų kiekis ar abiejų požymių 
derinys nustatyti atitinkamai 11,7 proc., 9,2 proc. ir 5,8 proc. tiriamųjų. Kitų autorių nurodomas 
NAKS paplitimas bendroje populiacijoje siekia 7,6 proc., o tarp nutukusių vaikų ir paauglių padidė-
ja iki 27,1–45 proc., reikšmingai dažniau pasireiškia berniukams [26, 27].

Policistinių kiaušidžių sindromas (PCKS) yra dažna moterų endokrininės sistemos patologija, 
sutrikdanti vaisingumą ir didinanti gimdos kraujavimų bei karcinomos riziką [28]. Žinoma, 
kad nepriklausomai nuo nutukimo ar atsparumo insulinui pats PCKS padidina 2-ojo tipo CD, 
arterinės hipertenzijos, riebalų apykaitos sutrikimų ir metabolinio sindromo riziką bei paankstina 
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angliavandenių apykaitos sutrikimų atsiradimą [29]. Kita vertus, antsvoris / nutukimas, atsparumas 
insulinui ir 2-ojo tipo CD didina PCKS riziką, todėl patofiziologinis PCKS ir metabolinių sutrikimų 
sąsajų mechanizmas iki šiol nėra aiškus.  

PCKS paplitimas tarp paauglių pasitaiko nuo 0,56–1,14 proc. bendroje populiacijoje iki 38,9 proc. 
tarp nutukusių paauglių [30, 31]. 

Mūsų tyrime 37,8 proc. merginų, turinčių antsvorio / nutukusių, lytinio brendimo pabaigoje 
nustatytas PCKS.  

Nutukusiems vaikams ir paaugliams būdingos obstrukcinės miego apnėjos, kurios ne tik 
lemia didesnį mieguistumą dienos metu ir blogina jų kognityviąsias funkcijas, bet ir didina ŠKS ir 
smegenų kraujagyslių ligų, dislipidemijų bei metabolinio sindromo riziką [32]. 

Nutukę vaikai dažniau serga bronchų astma nei jų normalaus svorio bendraamžiai [14]. Be to, 
sergantiesiems bronchų astma dažniau pasireiškia riebalų ir angliavandenių apykaitos sutrikimų 
[33]. Taip pat žinoma, kad nutukusių asmenų svorio mažėjimas gerina astmos kontrolę, mažina 
kvėpavimo takų uždegiminę būklę ir reaktyvumą bei vaistų nuo astmos poreikį [34]. 

Psichosocialinės komplikacijos apima nepasitenkinimą kūno išvaizda, depresijos simptomus, 
valgymo kontrolės praradimą, sutrikusius socialinius santykius, stigmas, patyčias, blogesnę su 
sveikata susijusią gyvenimo kokybę ir nepasitikėjimą savimi. Esant nutukimui, beveik visos gyve- 
nimo kokybės vertinimo dimensijos yra sutrikusios ir priklauso nuo nutukimo laipsnio [35].

2008–2010 m. atliktas 10–17 metų Kauno regiono moksleivių tyrimas parodė, kad nutukusios 
mergaitės savo sveikatą vertina blogiau nei berniukai, bet abiejų lyčių vaikai ir paaugliai, turintys 
antsvorio / nutukę, išreiškia mažesnį pasitikėjimą savimi, lyginant su mažo / normalaus svorio ben-
draamžiais. 

Vaikų ir paauglių antsvorio / nutukimo korekcijos strategijų pagrindas yra gyvensenos keiti-
mo intervencijos, apimančios mitybos ir fizinio aktyvumo pokyčius. Vykdant tokias programas turi 
dalyvauti įvairių sričių specialistų komanda – vaikų dietologas, dietistas, vaikų psichologas, kine- 
ziterapeutas bei gyvensenos keitimo treneris. Planuojant ilgalaikę intervenciją, būtinas aktyvus 
visos paciento šeimos dalyvavimas. 

Mitybos įpročiams pakeisti ir fiziniam aktyvumui padidinti skirtų elgsenos intervencijų re-
zultatai prieštaringi. Įvairios trumpalaikės svorio mažinimo programos yra veiksmingesnės 
mažiems antsvorio turintiems ar nutukusiems vaikams, tačiau vyresniems nutukusiems vaikams ir 
paaugliams visos intervencijos turi mažesnį poveikį. 

Vaistų pasirinkimas vaikų nutukimui gydyti itin ribotas. Farmakoterapija nutukimui gydyti (kar-
tu su gyvensenos keitimu) gali būti svarstoma tik tada, kai išbandyta intensyvi gyvensenos keiti-
mo intervencija buvo nesėkminga arba yra nutukimo sąlygotų sunkių komplikacijų, ypač jei tarp 
vaiko artimų giminaičių yra 2-ojo tipo CD ar ankstyvomis ŠKS ligomis sergančių asmenų. 

Neseniai Lietuvos sveikatos mokslų universitete atlikto 10–17 metų vaikų ir paauglių, turinčių 
antsvorio / nutukusių, intervencinio tyrimo metu (257 tiriamieji dalyvavo keturiose intervencijos 
grupėse) paaiškėjo, kad 12 mėnesių vien tik gyvenimo būdo keitimo intervencija nebuvo pakanka-
mai veiksminga siekiant kontroliuoti vaikų ir paauglių svorį ir mažinti nutukimą, tačiau gyvense-
nos keitimas kartu su metforminu (jautrumą insulinui gerinančiu vaistiniu preparatu) teigiamai 
veikė svorio kontrolę ir metabolinius pokyčius. 

Chirurginis vaikų nutukimo gydymas gali būti svarstomas tik esant morbidiniam nutukimui 
(KMI >50 kg/m2 arba >40 kg/m2 su sunkiomis metabolinėmis komplikacijomis), pasibaigus lyti-               
niam brendimui ir pasiekus galutinį ūgį, jei nėra kognityviųjų ar psichinių sutrikimų ir esant pa-
ciento bei šeimos psichologiniam stabilumui bei ryžtui sumažinti kūno svorį. Be to, būtinas patyręs 
bariatrijos chirurgas ir įvairių sričių specialistų komanda tam, kad būtų adekvačiai įvertintas ope- 
racijos rizikos ir naudos santykis [36]. 

Tarptautinės vaikų nutukimo prevencijos ir gydymo gairės pabrėžia vaikų nutukimo prevencijos 
svarbą, skatinant kūdikių maitinimą motinos pienu mažiausiai iki 6 mėnesių amžiaus, o mokyklose 
įpareigojant bet kokio amžiaus vaikams suteikti galimybę užsiimti bent 60 minučių trukmės 
vidutinio ir didelio intensyvumo fizine veikla. Medicinos darbuotojai, visuomenės sveikatos 
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specialistai ir pedagogai turėtų mokyti vaikus ir jų tėvus sveikos mitybos, padėti formuoti fizinio 
aktyvumo įpročius, o vaikų ugdymo įstaigose reikėtų apriboti nesveiko maisto prieinamumą ir 
reklamą. Valstybės politika turėtų skatinti ugdyti ir palaikyti sveiką visuomenės gyvenimo būdą, 
sudaryti saugaus susisiekimo su mokymo įstaigomis, sporto klubais bei parduotuvėmis galimybę 
pėsčiomis ir dviračiais [36]. 

  
Apibendrinimas

Vaikų antsvoris nustatomas, kai KMI yra tarp 85 ir 95 procentilių, o nutukimas – virš 95 procen-
tilės atsižvelgiant į amžių ir lytį. Vaikus ir paauglius, kurių KMI viršija 85 procentilę, rekomenduoja-
ma tirti dėl su nutukimu susijusių metabolinių sutrikimų. Išlieka būtinybė sukurti Lietuvos vaikų ir 
paauglių nutukimo vertinimo kriterijų – kūno masės indekso ir juosmens apimties nacionalinius 
standartus atsižvelgiant į amžių ir lytį. Vaikų nutukimo paplitimas Lietuvoje yra vienas mažiausių 
Europoje, tačiau su nutukimu susijusių metabolinių komplikacijų rizika yra didelė, todėl antsvo-
rio / nutukimo problemą būtina atpažinti ir koreguoti kuo jaunesniame amžiuje. Kompleksinės ir 
ilgalaikės sveikos mitybos, fizinio aktyvumo ir elgsenos keitimo programos yra pagrindinis vaikų 
nutukimo gydymo būdas.  
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1.6 LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJOS VAIDMUO VYKDANT DIABETO 
PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
Vida Augustinienė
Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono 
valdybos narė

Lietuvos diabeto asociacija (LDA) įsteigta 1989 m. gruodžio 9 d. Tada joje buvo tik 200 narių, 
žmonėms trūko sveikatos žinių, liga kėlė baimę ir gėdą: susirgusiesiems grėsė visuomenės atskirtis. 
Apie kylančią grėsmę LDA ėmė kalbėti viešai. Pasitelkusi gydytojus, akademinės bendruomenės 
atstovus, asociacija rinko duomenis, keitė visuomenės nuostatas, teikė žmonėms drąsos ir vilties. 

LDA tikslai:
•	 vienyti medikus, cukriniu diabetu (CD) sergančius ir visus geros valios žmones šios ligos kontro- 

lei Lietuvoje gerinti;
•	 skleisti informaciją apie CD ne tik sergantiesiems, bet ir visuomenei, valdžios institucijoms;
•	 teikti ligoniams socialinę ir psichologinę pagalbą;
•	 šalinti sergančių žmonių teisių pažeidimus ir įvairius draudimus;
•	 aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje.

1994 m. LDA priimta į Tarptautinę diabeto federaciją (TDF). TDF yra skėtinė organizacija, 2016 m. 
ji vienijo 230 nacionalinių diabeto asociacijų iš 170 šalių. TDF siekia daryti įtaką sveikatos politikos 
sprendimams, šviesti visuomenę, keistis informacija, mokyti sergančiuosius ir sveikatos priežiūros 
specialistus. TDF gina sergančių ir rizikos grupei priklausančių žmonių interesus, skatina prevenci-
ją, kokybišką CD priežiūrą. 2016 m. LDA jungė 54 rajonų ir miestų diabeto klubus, bendrijas ir 
draugijas, kuriose yra daugiau kaip 6 000 narių. LDA iniciatyva 2002 m. įkurta Lietuvos pacientų or-
ganizacijų atstovų taryba (LPOAT), aktyviai dalyvaujanti sprendžiant svarbius sveikatos priežiūros 
klausimus. LDA prezidentė, LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė yra Lietuvos Respublikos (LR) 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinė ekspertė, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos, 
įvairių komisijų, darbo grupių narė. 2005 m. LPOAT priimta į Tarptautinį pacientų organizacijų al-
jansą, o 2007 m. tapo Europos pacientų forumo nare. LDA aktyviai bendradarbiauja su LR Seimu, 
Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, Valstybine 
ligonių kasa, „Sodra“, žiniasklaida. Taip pat palaiko ryšius su įvairiomis pacientų organizacijomis ir 
kitomis institucijomis. 

Dalyvavimas įvairių institucijų darbe padeda asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų, kontroliuoti, 
kaip CD prevencijai naudojamos biudžeto lėšos, kaip įgyvendinama Lietuvos sveikatos 2014–2025 
m. strategija. LDA yra galinga jėga, nes, pavyzdžiui, 2007 m. pagal LDA rekomendacijas buvo per-
skirstytos lėšos LR sveikatos apsaugos ministerijos finansuotai Cukrinio diabeto kontrolės 2006–
2007 m. programai. Programos įgyvendinimo rezultatai parodė, kad tai pasiteisino.

Visuomenės švietimas
1990 m. LDA iniciatyva pradėtos organizuoti diabeto mokymo stovyklos, kuriose nuo 1997 m. 

atliekant anketinės apklausos tyrimą vertinamos vaikų ir jaunuolių žinios apie ligą. 1992 m. pradėti 
organizuoti seminarai slaugytojams diabetologams. Nuo 1993 m. kasmet visoje šalyje specialiais 
renginiais pažymima Pasaulinė diabeto diena, kurios tikslas – atkreipti visuomenės ir valstybinių 
institucijų dėmesį į šią ligą, jos prevenciją, kontrolę ir komplikacijas. 2014–2016 m. šios dienos tema 

– „Sveika gyvensena ir diabetas“, šūkis „Veikime šiandien, kad pakeistume rytojų“. Pasaulinė diabeto 
diena yra oficialiai pripažinta Jungtinių Tautų (JT) diena, kuri minima nuo 2007 m. Tai paskelbė 
JT Generalinė Asamblėja, 2006 m. gruodžio 20 d. pasirašydama rezoliuciją 61/225. Šia svarbia 
rezoliucija pripažinta, kad diabetas yra „lėtinė, sunki ir brangiai kainuojanti liga, sukelianti sunkias 
komplikacijas, kurios daro žalą šeimoms, valstybėms ir visam pasauliui, yra grėsmingas iššūkis, 
trukdantis įgyvendinti tarptautinius, taigi ir Tūkstantmečio plėtros, tikslus“. JT šia rezoliucija „ragina 
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valstybes nares aktyvinti nacionalinę diabeto prevencijos, gydymo ir priežiūros politiką, nuosekliai 
tobulinti sveikatos priežiūros sistemą, atsižvelgiant į tarptautinius susitarimus, Tūkstantmečio 
plėtros tikslus“.

Nuo 1994 m. LDA leidžia ir platina laikraštį „Diabetas“, taip pat išleistas Pasaulio sveikatos orga- 
nizacijos (PSO) ir TDF rekomenduotas sveikatos pasas „Diabetas“. Darbo dienomis LDA buveinėje 
informacija apie CD teikiama telefonu, veikia diabeto mokykla, teikiamos nemokamos gydyto-
jo endokrinologo bei slaugytojo diabetologo konsultacijos. 1996–1999 m. nemokamai teiktos 
ir psichoterapeuto konsultacijos. Kasmet organizuojami 5–6 mokymai „Gera cukrinio diabeto 
kontrolė – komplikacijų prevencija“ rajonuose, seminarai rajonų diabeto klubų vadovams. Nuo 
1998 m. LDA dalyvauja įgyvendinant Neįgalių žmonių socialinės integracijos programą. Sergan-
tiesiems CD išduodamas vairuotojo pažymėjimas, išplėstas aukštųjų mokyklų siūlomų specialybių, 
kurias gali įgyti ir CD sergantys jaunuoliai, sąrašas. 2-ojo tipo CD sergančių suaugusiųjų mokymas 
stovyklose pradėtas 2003 m., o 1-ojo tipo CD sergančių suaugusių žmonių mokymas LDA vasaros 
stovyklose vyksta nuo 2010 m. LDA ir medicinos profesionalų bendromis pastangomis 2011 m. 
įteisintas slaugytojo diabetologo ir kojų priežiūros specialisto paslaugų įkainis. Nuo 2012 m. or-
ganizuojamos sporto varžybos „Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“, o nuo 2015 m. jaunimui 
organizuojamos orientacinės sporto varžybos, žygiai baidarėmis, dviračiais. 

Gydymo priemonių kompensavimas
Bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis ir medicinos profesionalais pasiekta, kad CD 

sergantys asmenys nemokamai gautų visų rūšių insuliną ir kitus vaistus nuo diabeto, didinamas 
kompensuojamųjų diagnostinių gliukozės kiekio kraujyje nustatymo juostelių skaičius, atliekami 
nemokami glikuoto hemoglobino tyrimai, remiamas gydymas insulino pompa vaikams ir jauni-
mui, nėščioms moterims. 2008 m. pradėti kompensuoti vaistai skausminei neuropatijai gydyti.                   
1991–1996 m. įgyvendinta LDA iniciatyva ir parengta bei LR sveikatos apsaugos ministerijos pat-
virtinta Lietuvos valstybinės kompleksinės medicininės ir socialinės pagalbos sergantiesiems 
cukriniu diabetu programa. 1991–2005 m. visiems sergantiesiems kas mėnesį gydomajam mai-            
tinimui mokėta 20 proc. (arba 15 proc.) minimalaus gyvenimo lygio kompensacija. Bendradar-
biaujant su Danijos diabeto asociacija, valdžios institucijoms pavyko įrodyti, kokia svarbi ligos sa-
vikontrolė, ir jau nuo 1994 m. 1-ojo tipo CD sergantys asmenys pradėjo kasmet nemokamai gauti 
po 50 diagnostinių juostelių kraujo gliukozei tirti, o nuo 1997 m. visi besigydantieji insulinu jų 
nemokamai kasmet gaudavo po 150, nėščiosios – po 300. Nuo 2004 m. kompensuojamas gliuk-
agonas, taip pat 1-ojo tipo CD sergančių nėščiųjų gydymas insulino pompa. 2008 m. patvirtinta 
gydymo insulino pompa kompensavimo tvarka vaikams iki 18 m. amžiaus, nėščioms ir planuo-
jančioms pastoti moterims. Kompensuojamos (87 eurai per mėnesį) vienkartinės pompų dalys. 
Nuo 2016 m. gydymo insulino pompa keičiamų dalių kompensavimas jaunimui pratęstas iki 24 m. 
amžiaus.

Nuo 2005 m. diagnostinių juostelių per metus kompensuojama: vaikams iki 18 m. amžiaus, 
sergantiems 1-ojo tipo CD, – iki 1 800; suaugusiesiems, sergantiems 1-ojo tipo CD, – iki 600; su-
augusiesiems, sergantiems 2-ojo tipo CD ir besigydantiems insulinu, – iki 300; suaugusiesiems, 
sergantiems 2-ojo tipo CD ir vartojantiems peroralinius hipoglikemizuojančius vaistus, – iki 150, o 
nuo 2006 m. diagnostinių juostelių kompensuojama: nėščiosioms, sergančioms CD, – papildomai 
600 nėštumo laikotarpiui; nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu, – 150 nėštumo laikotar-
piui. Nuo 2009 m. 1-ojo tipo CD sergantiems suaugusiems žmonėms – iki 900 vnt.; vaikams, ser-
gantiems 2-ojo tipo CD ir besigydantiems insulinu, – iki 900 vnt., o besigydantiems tabletėmis – iki 
450 vnt. Nuo 2016 m. toks pat diagnostinių juostelių skaičius, kaip ir vaikams iki 18 m. amžiaus, jau 
kompensuojamas ir jaunimui iki 24 m. amžiaus.

2006 m. pradėtas kasmet kompensuoti HbA1c tyrimas: 1-ojo tipo CD sergantiems vaikams ir 
suaugusiesiems – iki 4 kartų; 2-ojo tipo CD sergantiesiems – iki 2 kartų. Glikuoto hemoglobino 
(HbA1c) tyrimas nuo 2007 m. kompensuojamas visiems CD sergantiems žmonėms 4 kartus per 
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metus.
2006 m. LR sveikatos apsaugos ministerija patvirtino Cukrinio diabeto kontrolės 2006–2007 m. 

programą ir jai įgyvendinti skyrė lėšų. Įgyvendinant šią programą atlikta pirminė CD ir jo kom-
plikacijų profilaktika, kad sergantiesiems 2-ojo tipo CD būtų laiku diagnozuota liga ir teikiamas 
gydymas. Profilaktiškai patikrinus per 42 tūkst. žmonių, kuriems kyla šios ligos rizika, 5 proc. as-
menų nustatytas CD, 10,5 proc. – gliukozės tolerancijos sutrikimas ir 12 proc. – sutrikusi glikemija 
nevalgius.

2015 m. LDA inicijavo tyrimą „Antrojo tipo cukriniu diabetu (CD) sergančių pacientų ligos ir gy-
dymo įvertinimas“. Vykdant šį tyrimą atlikta anketinė apklausa. Anketa buvo sudaryta remiantis 
Estijos, Suomijos ir Švedijos klausimynais. Šios anoniminės anketos padėjo surinkti duomenis apie 
pacientų žinias apie ligą, jos gydymą, komplikacijas, gretutines ligas, taikomą gydymą, jo efek-
tyvumą, problemas, su kuriomis susiduria CD sergantys žmonės, ir kt. Anketos buvo išdalytos dia-
beto klubuose. Iš viso apklausti 478 respondentai iš 15 Lietuvos miestų. Anketų duomenų analizę 
atliko Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentės, vadovaujant doc. dr. Ž. Visockienei. Išna-
grinėjus 472 anketas nustatyta, kad 46 proc. CD sergančių žmonių stokoja žinių apie ligą, komplik-
acijų atsiradimo priežastis, nepakankamai kontroliuoja savo ligą. Rezultatai buvo pristatyti 2016 m. 
balandžio 7 d. vykusioje konferencijoje „Diabetas“, skirtoje Pasaulinei sveikatos dienai paminėti 
bei lapkričio 14 d. Seime vykusioje konferencijoje, skirtoje Pasaulinei diabeto dienai pažymėti. Su 
tyrimo rezultatais supažindinti ir laikraščio „Diabetas“ skaitytojai.  

Tarptautinė veikla
LDA vadovė V. Augustinienė yra išrinkta TDF Europos regiono valdybos nare [1], 2009–2015 m. 

ji atstovavo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybai Europos pacientų forumo valdybo-
je, buvo jos nare. Nuo 1994 m. LDA žodiniai ir stendiniai pranešimai pristatomi Europos diabeto 
studijų asociacijos, TDF, PSO, Europos sveikatos forumo, Europos Parlamento renginiuose.

CD situacija pasaulyje
XXI šimtmetyje CD, plintantis kaip epidemija, yra viena iš didžiausių sveikatos krizių. Kasmet 

vis daugiau ir daugiau žmonių suserga šia liga, kuri lemia ilgalaikes komplikacijas: inkstų 
nepakankamumą, aklumą, širdies ir nervų ligas, kt. Aktuali problema yra kraujo gliukozės tolerancijos 
sutrikimai, nes ateityje tai didina riziką susirgti CD. PSO duomenimis, padidėjęs gliukozės kiekis 
kraujyje yra vienas iš trijų didžiausių ankstyvos mirties rizikos veiksnių (po padidėjusio arterinio 
kraujo spaudimo ir tabako vartojimo). Pacientai, patys gerai kontroliuodami ligą, padedant 
sveikatos priežiūros specialistams gali gyventi ilgą ir visavertį gyvenimą. Ankstyva ligos diagnozė 
taip pat padeda išvengti brangiai kainuojančių komplikacijų, nes CD didina ekonominę naštą 
tiek patiems sergantiesiems, tiek jų šeimoms, nacionalinėms sveikatos sistemoms ir šalims. Tai 
reikšminga ekonomikos augimo kliūtis. CD sergantiems gyventojams sveikatos priežiūros išlaidos 
yra 2–3 kartus didesnės negu šia liga nesergantiems žmonėms. Pasaulyje vien 2015 m. išlaidos 
CD gydyti ir komplikacijų prevencijai siekė 673 mlrd. JAV dolerių, o 2040 m., prognozuojama, tam 
prireiks 802 mlrd. JAV dolerių. 

TDF atlaso VII leidinio [2] naujausiais duomenimis, 2015 m. pasaulyje CD sirgo 415 mln., arba 
8,8  proc., 20–79 m. amžiaus gyventojų (bendras šio amžiaus gyventojų skaičius pasaulyje – 
4,72 mlrd.). CD serga 1 iš 11 šio amžiaus žmonių, be to, 1 iš 2 žmonių nežino, kad jau serga. 193 mln. 
pasaulio gyventojų liga dar nediagnozuota. 2-ojo tipo CD nustatomas per 90 proc. visų sergančiųjų. 
Taip pat daugėja ir 1-ojo tipo CD sergančių vaikų. 2015 m. pasaulyje CD sirgo 542 tūkst. (0–14 m.) 
amžiaus vaikų. Kasmet pasaulyje vidutiniškai šia liga suserga maždaug 3 proc., arba 86 tūkst., vaikų.  

2015 m. Lietuvoje 20–79 m. amžiaus grupėje CD diagnozuotas 116,9 tūkst., arba 5,5 proc., 
gyventojų, 44,1 tūkst. sergančiųjų liga dar nediagnozuota ir negydoma, todėl vystosi komplikaci-
jos. Lietuvoje vienam sergančiam žmogui gydyti vidutiniškai išleidžiama apie 1,2 tūkst. JAV dolerių, 
Europoje – apie 2,62 tūkst. JAV dolerių, pasaulyje – apie 1,62 tūkst. JAV dolerių. Nekontroliuojamas 
CD yra viena iš 10 nedarbingumo priežasčių pasaulyje. 
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Kokios CD sergančių asmenų skaičiaus didėjimo priežastys?
Senėjanti visuomenė, didėjantis nutukusių arba antsvorio turinčių žmonių skaičius, sėslus, ne-

judrus gyvenimo būdas, nesubalansuotas maitinimasis. Taip pat sergančiųjų skaičiaus didėjimui 
įtakos turi dėl ekonomikos ir finansų krizės taikomos griežtos taupymo priemonės ir dėl to kylan-
tys sunkumai naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Ką turime daryti?
Būtina kovoti su CD rizikos veiksniais, kaip antai netinkama mityba, mažu fiziniu aktyvumu. 

Sveikai gyvensenai skatinti vien viešosios politikos ir sveikatos priežiūros sektoriaus nepakanka, 
reikalingas efektyvus tarpsektorinis bendradarbiavimas. Svarbu suvokti, kad investicijos į pre-
venciją, CD sergančių asmenų priežiūrą, CD tyrimus yra būtina sąlyga, siekiant sergančiųjų šia liga 
skaičiaus mažėjimo.

2012 m. kovo 14 d. priimta Europos Parlamento rezoliucija dėl diabeto epidemijos Europos 
Sąjungoje (ES). Šioje rezoliucijoje Europos Parlamentas rekomenduoja visoms ES šalims narėms 
parengti ir nuosekliai įgyvendinti ilgalaikes nacionalines CD tyrimo, gydymo ir kontrolės progra-
mas. LDA, didžiausia visuomeninė organizacija Lietuvoje, dirba ir dirbs tam, kad kiekvienas žmo-
gus kuo daugiau sužinotų apie ligos profilaktiką, kontrolę, būtų atsakingas už savo gyvenseną, 
gautų kuo geresnes sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat asociacija, vadovaudamasi JT rezo- 
liucijos, Europos Parlamento deklaracijos ir rezoliucijos dėl diabeto bei JT deklaracijos dėl lėtinių 
neinfekcinių ligų prevencijos ir kontrolės pagrindinėmis nuostatomis ir rekomendacijomis, sieks, 
kad Lietuvoje būtų parengta ir įgyvendinama ilgalaikė nacionalinė CD ir jo komplikacijų prevenci-
jos, kontrolės ir gydymo programa. 

Literatūra
1. http://www.idf.org/idf-europe-board.
2. IDF Diabetes Atlas, 7th Edition, 2015.
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2.1 DARBDAVIŲ INICIATYVOS SKATINANT SVEIKĄ GYVENSENĄ. 
GEROJI KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO PATIRTIS
Gintarė Baštunova, Laura Kubiliutė, Vaida Burinskaitė, Sandra Baranauskaitė 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Darbingo amžiaus žmonės yra vertingas kiekvienos bendruomenės išteklius. Sveiki darbuo-
tojai yra produktyvūs ir motyvuoti bei ekonomiškai naudingi. Norint išsaugoti darbingo amžiaus 
žmonių sveikatą, svarbu suteikti saugias darbo sąlygas ir rūpintis tinkamo darbuotojų prevencinio 
požiūrio formavimu. Visuomenės sveikatos priemonės darbo vietoje bei laisvalaikiu turėtų padė-
ti darbuotojams įgytas žinias pritaikyti praktiškai savo, savo šeimos ir bendruomenės sveikatos 
labui. Šios priemonės apima darbuotojų sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną 
skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų sveikatos 
rizikos veiksnių mažinimą darbo aplinkoje, sveikos darbo aplinkos kūrimą, sveikos gyvensenos 
motyvacijos skatinimą.

Darbo vietose praleidžiama didžioji dalis aktyvaus dienos laiko. Labai dažnai darbas būna vieno-
do intensyvumo, pobūdžio, nuolatos atliekant pasikartojančius nepatogius judesius, dėl kurių 
juntama fizinė įtampa. Tai lemia kaulų ir raumenų, širdies ir kraujagyslių sistemų ligas, nutukimą 
ar kitų ligų riziką. Darbo vieta yra palanki įgyvendinti sveikatos stiprinimo bei fizinio aktyvumo 
veiklas dėl darbuotojų pasiekiamumo. Todėl svarbu tinkamai pasiruošti ir išnaudoti šias galimybes. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakyme teigiama, kad saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams priva-
lo užtikrinti darbdaviai. Tačiau realybė daugybėje darbo vietų yra visai kitokia. Apskaičiuota, kad 
net 160 mln. žmonių kenčia nuo su darbu susijusių / profesinių ligų, o per metus įvyksta 270 mln. 
mirtinų ir nemirtinų nelaimingų atsitikimų. Darbdaviai susiduria su tokiomis problemomis, kaip 
vertingiausių darbuotojų ankstyvas išėjimas į pensiją, nuostoliai dėl kvalifikuotų darbuotojų 
paieškos, nedarbingumas dėl ligos, didelės draudimo išmokos dėl nelaimingų atsitikimų darbe 
ir profesinių ligų. Tyrimais nustatyta, kad profesinės ligos turi kainą: visų pirma tai sergančiojo 
išlaidos, bet taip pat tai ir visuomenės išlaidos susirgusiems žmonėms gydyti, ir, žinoma, įmonių 
finansiniai praradimai netekus darbuotojo [5]. 

Darbuotojų sveikata naudinga rūpintis, nes mažėja nedarbingumo lygis, darbuotojų kaita ir 
darbe patiriamas stresas, didėja produktyvumas, darbuotojų motyvacija, gerėja įmonės rezultatai, 
įmonės įvaizdis, darbuotojų lojalumas, pagerėja vadovų ir darbuotojų santykiai. Norint pasiekti 
teigiamų rezultatų formuojant ne tik darbuotojų, bet ir darbdavių sąmoningumą įvairiais sveika-
tos klausimais, svarbu skatinti ir stiprinti visuomenės sveikatos ir kitų institucijų bendradarbiavimą.

Klaipėdos miesto darbingo amžiaus gyventojų sergamumo tendencijos
Iki 1995 m. Lietuvoje darbingo amžiaus gyventojais buvo laikomi 16–59 metų amžiaus vyrai ir 

16–54 metų amžiaus moterys. Pagal 1994 m. priimtą naują Lietuvos Respublikos valstybinių socia-
linio draudimo pensijų įstatymo pataisą nuo 2010 m. darbingo amžiaus gyventojais laikomi vyrai 
nuo 16 iki 62,5 metų amžiaus ir moterys nuo 16 iki 60 metų amžiaus [1].

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. pradžioje Klaipėdos miesto saviv-
aldybėje gyveno 94 515 darbingo amžiaus asmenų (45 082 vyrai ir 49 433 moterys), kurie sudarė 
61,2 proc. visų gyventojų. Iš viso Lietuvoje darbingo amžiaus yra 1 790 344 gyventojai (887 165 
vyrai ir 903 179 moterys), kurie sudaro 62 proc. visų šalyje gyvenančių asmenų. 

Analizuojant sergamumo duomenis matyti, kad 2014 m. Lietuvoje daugiausia užregistruota 
kvėpavimo, kraujotakos sistemų bei jungiamojo audinio ir skeleto ligų. Nustatyta, kad Klaipėdos 
gyventojams diagnozuotos tos pačios ligos, kaip ir visoje Lietuvoje. 2014 m. Klaipėdos mieste 
užregistruota daugiausia kvėpavimo sistemos ligų, antroje vietoje – kraujotakos, trečioje – jungia-
mojo audinio ir skeleto ligos (1 pav.). 

2. KITOS VISUOMENĖS SVEIKATOS AKTUALIJOS
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1 pav. Iš viso užregistruota susirgimų Klaipėdos mieste ir Lietuvoje 1 000 gyventojų 2014 m.
Šaltinis Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2 pav. Iš viso užregistruota susirgimų 18–64 m. amžiaus grupėje Lietuvoje 1 000 gyventojų 2014 m.
Šaltinis Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2014 m. pagrindinės darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų sveikatos problemos buvo kvėpavi-
mo, kraujotakos ir jungiamojo audinio sistemų ligos (2 pav.).

Klaipėdos mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, iki 2014 m. daugėjo endokrininėmis ligomis sergančių 
asmenų. 2011 m. 18–44 m. asmenų, sergančių šiomis ligomis, buvo 3 217,64 skaičiuojant 100 tūkst. 
gyventojų, o 2015 m. šis rodiklis jau siekė 3 995,71 skaičiuojant 100 tūkst. gyventojų [7]. 

Klaipėdos mieste pastebima sergamumo cukriniu diabetu (CD) didėjimo tendencija. 2011 m. 
18–44 m. amžiaus asmenų grupėje sergančių šia liga buvo 82,97 skaičiuojant 100 tūkst., o 2015 m. 
šis rodiklis jau siekė 153,2 skaičiuojant 100 tūkst. (3 pav.). 
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3 pav. 18–44 m. asmenų sergamumas cukriniu diabetu 100 000 gyventojų 2011–2015 m.
Šaltinis Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

4 pav. 45–64 m. asmenų sergamumas cukriniu diabetu 100 000 gyventojų 2011–2015 m.
Šaltinis Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Lyginant su Lietuvos vidurkiu matyti, kad sergamumo CD rodikliai 18–44 m. bei 45–64 m. 
amžiaus grupėse Klaipėdos mieste yra aukštesni (3 ir 4 pav.).

Klaipėdos miesto geroji patirtis – Sveikiausios įmonės konkursas 
Klaipėda nuo 2011 m. priklauso Europos sveikų miestų tinklui. Uostamiestyje siekiama kur-

ti sveikesnę urbanistinę aplinką, skatinti miestiečių sveiką gyvenimo būdą. Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuras, remdamasis vykdomų veiklų rezultatais, pastebėjo, kad sunkiausia 
pasiekti darbingo amžiaus žmones. Todėl nuo 2009 m. visų Klaipėdos mieste įsikūrusių įmonių 
darbuotojai galėjo sulaukti visuomenės sveikatos specialistų vizito ir įsivertinti rizikos veiksnius. 
Pageidaujantiems specialistai suteikė aktualią informaciją apie galimybę nemokamai dalyvauti 
valstybės finansuojamose prevencinėse programose. 
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5 pav. Konkurse dalyvavusių įmonių klasifikavimas pagal darbuotojų skaičių 2013–2015 m.
*Konkurse dalyvavusių darbuotojų skaičius

Šaltinis Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Pastebėjus didėjantį įmonių susidomėjimą bei poreikį vertinti darbuotojų sveikatos rizikos veiks- 
nius, kiekvienais metais buvo stengiamasi pasiūlyti naujovių. Ši iniciatyva nuo 2013 m. išaugo į ofi-
cialų konkursą, kuris palietė ne tik įmonių darbuotojus, bet ir darbdavius. Tikslas – skatinti sveikos 
gyvensenos iniciatyvas įmonėse, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius bei domėjimąsi sveikata. Šio 
konkurso metu įvertinus įmonių darbuotojų rizikos veiksnius (matuojamas darbuotojų kraujos- 
pūdis, cholesterolio, cukraus kiekis kraujyje, atliekama kūno kompozicijos analizė) buvo konsul-
tuojama įvairiais sveikatos klausimais, o siekiant padidinti konkurso efektyvumą įmonių vadovai 
buvo apklausiami, kaip įmonėse rūpinamasi darbuotojų sveikata. Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras, norėdamas padidinti darbingo amžiaus žmonių fizinį aktyvumą, kuris padėtų su-
mažinti rizikos veiksnius, parengė ir pristatė specialią mankštą ne tik dirbantiems sėdimą darbą, 
bet ir tiems, kurie darbe stovi, nuolatos atlieka pasikartojančius judesius, jų nepatogi darbo poza, 
jaučia fizinę įtampą. Todėl atsižvelgdamos į Klaipėdos miesto savivaldybės paskelbtus Darnaus 
judumo metus 2016 m. įmonės kovoja ne dėl „Sveikiausios įmonės“, o dėl „Judriausios įmonės“ 
titulo. 

Konkurse noriai dalyvauja įvairios įmonės pagal skirtingas ekonomines veiklos rūšis. Skiriasi ne 
tik veiklos pobūdis, bet ir darbuotojų skaičius. Dėl to taikant klasterinę analizę konkurse dalyvau-
jančios įmonės buvo klasifikuojamos pagal darbuotojų skaičių į mikroįmones (iki 20 darbuotojų), 
smulkias (20–50 darbuotojų), vidutines (51–100 darbuotojų) ir stambias (101 ir daugiau darbuo-
tojų). Klasterinė analizė buvo taikoma dėl galimybės tiksliau palyginti ir įvertinti dalyvaujančias 
įmones [3]. 

2013 m. konkurse dalyvavo 30 įmonių, 786 darbuotojai. 2014 m. dalyvavusių įmonių skaičius 
išaugo iki 36, iš viso rizikos veiksniai įvertinti 927 žmonėms, o 2015 m. konkurse dalyvavo 28 
įmonės (845 darbuotojai). Konkurse daugiausia dalyvavo vidutinio dydžio įmonių (5 pav.).

Konkurso rezultatai
Dabartiniu metu pastebimas esminis darbdavių supratimo apie darbuotojų sveikatą ir jos įtaką 

bendrai įmonės ekonominei gerovei pokytis. Vadovai suvokia, kad sveikesni darbuotojai yra pro-
duktyvesni, geresnė jų sveikata lemia mažesnes išlaidas sveikatos priežiūrai ir organizacijos dar-
buotojų produktyvumą, intelektinį kapitalą [8]. Darbuotojai, kurie jaučiasi patenkinti, dažniau yra 
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6 pav. Vadovų, pažymėjusių tam tikrą teiginį apie 
darbuotojų savijautos ir sveikatos gerinimą, procentinė dalis

Šaltinis Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

patikimesni, kūrybiškesni ir lojalesni organizacijai [4]. Kalbant apie valstybės lygmenį manoma, 
jog asmeninė gerovė yra susijusi su aktyvesniu dalyvavimu socialiniame gyvenime, didesne tole- 
rancija ir bendruomeniškumu. Asmens gerovė yra svarbi norint sukurti stabilią ir efektyviai fun- 
kcionuojančią visuomenę [2]. 

Konkurse dalyvavusių įmonių vadovams buvo pateiktos Biuro visuomenės sveikatos specialistų 
sudarytos anketos apie darbuotojų sveikatos stiprinimo priemones, taikomas darbo ir ne darbo 
aplinkoje (judėjimo, tinkamos mitybos skatinimas, rūpinimasis palankiu psichologiniu mikrokli-
matu). Vadovų anketos, kurias sudaro 10 klausimų, buvo validuotos, atliktas apžvalginis tyrimas. 

Prie vadovų atsakymo prisidėjo bendra įmonių darbuotojų sveikatos būklė, kurią vertino 
visuomenės sveikatos specialistai. Apsilankymų metu specialistai nemokamai matavo darbuotojų 
kraujospūdį, cholesterolio bei cukraus kiekį kraujyje, atliko kūno kompozicijos analizę. 

Įmonių vadovų 2015 m. apklausos rezultatai rodo, kad pagrindinės priežastys, lemiančios 
būtinybę rūpintis darbuotojų sveikata, yra mažesnis darbuotojų dėl ligos praleistų darbo dienų 
skaičius, aukštesnis darbuotojų produktyvumas bei didesnė darbuotojų motyvacija (6 pav.). 

Darbdavių apklausos rezultatai parodė, kad pagrindinės priemonės, kuriomis jie skatina dar-
buotojus rūpintis savo sveikata darbo aplinkoje, yra pirmosios medicinos pagalbos teikimas, 
patalpų, skirtų maistui ruošti bei poilsiui, įrengimas (7 pav.). Įmonių vadovai taip pat nurodė ir 
papildomas priemones, kuriomis skatina darbuotojus rūpintis savo sveikata ne darbo aplinkoje: fi-
nansinė parama, skirta fiziniam aktyvumui didinti (krepšinio sporto salės nuoma); sporto renginių 
organizavimas (dviračių žygiai, plaukimas baidarėmis, krepšinio ir boulingo turnyrai, golfas, irkla-
vimo varžybos, dalyvavimas Vilties bėgime); informacijos apie darbuotojo pasiekimus skelbimas 
įmonėje.
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7 pav. Vadovų, pažymėjusių tam tikrą teiginį apie priemones, kuriomis darbuotojai 
skatinami rūpintis savo sveikata darbo aplinkoje, procentinė dalis

Šaltinis Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

Konkursas suteikia puikias sąlygas darbuotojams ir vadovams nemokamai pasitikrinti sveikatos 
rizikos veiksnius. Tai skatina sveikos gyvensenos iniciatyvas, ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius 
bei domėjimąsi savo sveikata.

Apibendrinant pateiktus duomenis galima teigti, kad rūpintis įmonių darbuotojų sveikata yra 
išties svarbu ir naudinga tiek paties asmens, tiek įmonės rezultatų atžvilgiu. Remiantis statistine 
informacija pastebėta, kad vadovai, siekdami didinti įmonės produktyvumą, atsižvelgia į darbuo-
tojų sveikatą ir jos gerinimą, investuodami į įvairias sveikatinimo veiklas ne tik darbo aplinkoje. Jau 
minėtas Sveikiausios įmonės konkursas yra puikus to pavyzdys. Įmonių vadovų iniciatyva gali būti 
kuriama sveika įmonė, o mūsų visų pastangomis – sveika ir aktyvi Klaipėdos miesto bendruomenė.
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2.2 MAISTO PRAMONĖ: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS SKATINANT SVEIKĄ MITYBĄ

Irma Pilipienė 
Asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė 

Įvadas
Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, stebimos nerimą keliančios gyventojų sveika-

tos tendencijos: mūsų šalyje nuo kraujotakos sistemos ligų 2015 m. mirė daugiau nei pusė visų 
mirusiųjų ir šis rodiklis pasiekė aukščiausią lygį per 5 metus [1], taip pat didėja ligotumas cukriniu 
diabetu (CD), kuris nuo 2001 m. išaugo daugiau nei 3 kartus ir 2012 m. buvo didesnis už Europos 
Sąjungos (ES) vidurkį [2]. 2010 m. Lietuvoje atliktas žvalgomasis tyrimas parodė, kad nutukusių 
vaikų ir paauglių per dešimtmetį padaugėjo 1–3 proc., antsvorio atvejų užfiksuota 5–7 proc. dau-
giau [3]. Šios tendencijos glaudžiai siejamos su netinkamais gyventojų mitybos įpročiais bei ribotu 
fiziniu aktyvumu [4]. 2013–2014 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atliktas Lietuvos 
gyventojų tyrimas parodė, kad didžiosios dalies tiek suaugusių, tiek pagyvenusių žmonių mityba 
nėra palanki sveikatai ir neatitinka sveikos mitybos rekomendacijų [5]. 

2012 m. Higienos instituto ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovų atlik-
tas Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo tyrimas parodė, kad nepakankamai juda įvairių amžiaus 
grupių žmonės [6]. Per mažas aktyvumas dažniausiai fiksuojamas asmenims nuo 15 iki 25 m. ir 
nuo 61 iki 74 m., o mažiau judančiųjų daugumą sudaro moterys. Dažniau nepakankamai fiziškai 
aktyvūs ir asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą, nes daug laiko praleidžia sėdėdami, o laisvalaikiu fi-
zinės veiklos Lietuvoje pasirenkamos retai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2012 m. atlikto 
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis, tik 31 proc. vyrų ir 27 proc. moterų 
mankštinosi bent keturias dienas per savaitę [7]. 2013 m. Europos Komisijos (EK) užsakymu 28 val-
stybėse narėse atlikta „Eurobarometro“ apklausa parodė, kad Lietuvoje beveik kas antras gyvento-
jas (46 proc. apklaustųjų) niekada nesportuoja ir nesimankština [8]. Šiuo neigiamu rodikliu aplen-
kėme bendrą ES šalių vidurkį, kuris siekia 42 proc. Bendroje lentelėje tarp valstybių narių, kurių 
gyventojai nurodė niekada neužsiimantys aktyvia fizine ar sportine veikla, Lietuva užima 9 vietą 
(1 pav.).

1 pav. 28 ES šalių gyventojų (proc.) mankštinimosi ar sporto dažnumas. „Eurobarometro“ apklausos duomenys

Aukščiausios pasaulinės sveikatos ir ES institucijos ragina imtis teigiamus pokyčius skatinančių 
priemonių tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu mastu. Sprendimo ieškoma vienijant valstybinių in-
stitucijų bei maisto pramonės atstovų jėgas. Vartotojams bandoma suteikti kiek įmanoma daugiau 
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2 pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal maisto produktų pasirinkimo kriterijus priklausomai nuo amžiaus. 
Suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų faktinės mitybos ir mitybos įpročių tyrimo duomenys

aktualios informacijos apie sveiką gyvenseną, įgyvendinamos ir tokios iniciatyvos, kaip didesnė 
subalansuotų maisto produktų pasiūla, vartotojo patogumui pritaikomos informatyvios produktų 
pakuotės ir pan. Vis dėlto esmine šių veiksmų efektyvumo sąlyga išlieka gyventojų atsakomybė – 
domėtis sveika gyvensena ir taikyti jos principus kasdieniame gyvenime. 

Netinkami vartotojų mitybos įpročiai
Šiuolaikinis vartotojas turi išskirtinai didelę maisto produktų pasirinkimo įvairovę, o informaci-

ja apie subalansuotos mitybos ir sveikos gyvensenos principus lengvai pasiekiama kone kiekvie- 
nam gyventojui įvairiais komunikacijos kanalais. Vis dėlto pastebima tendencija – net ir suvok-
dami savo netinkamos gyvensenos ar mitybos keliamas grėsmes, žmonės nesiima keisti mitybos 
įpročių arba juos mažai keičia. 

2013–2014 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atstovų kartu su savivaldybių 
visuomenės sveikatos biurais atliktas suaugusių (19–64 m.) ir pagyvenusių (65–75 m.) žmonių tyri-
mas atskleidė, jog savo mitybos įpročius kaip netinkamus nurodė 4 iš 10 respondentų [5]. Nustaty-
ta, kad gyventojai Lietuvoje vartoja pernelyg mažai vaisių ir daržovių: šių produktų paros norma 
siekia vos 260 g, nevengiama sūdyti jau pagaminto maisto, o mitybos režimo laikosi vos trečdalis 
tyrimo dalyvių. Net 35,7 proc. suaugusių ir 40,7 proc. pagyvenusių asmenų turi antsvorio, nutuki-
mas nustatytas kas penktam suaugusiam ir beveik kas trečiam pagyvenusiam Lietuvos gyventojui. 
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro iniciatyva 2014 m. pabaigoje – 2015 m. pradžioje at-
liktas ikimokyklinio amžiaus (nuo 1 iki 7 m.) vaikų, nedalyvaujančių organizuotuose kolektyvuose, 
mitybos įpročių tyrimas parodė, jog pastarųjų mitybos rodikliai geresni nei suaugusiųjų, tačiau vis 
dar egzistuoja atotrūkis tarp to, kaip tėvai vertina vaikų mitybą ir kiek kokybiška bei subalansuota 
ji yra praktiškai [9]. Trys ketvirtadaliai tėvų manė, kad jų vaikų mityba yra tinkama, o rezultatai rodo, 
jog subalansuota mityba tebėra siekiamybė – net trečdalis ikimokyklinio amžiaus vaikų šviežių 
daržovių vartoja vos keliskart per savaitę ar netgi per mėnesį, o 28,5 proc. 3–7 m. amžiaus vaikų 
saldumynų valgo kasdien ir (ar) kelis kartus per dieną.

Minėto suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų tyrimo rezultatai taip pat parodė, jog 
maisto produktus vartotojai renkasi ne pagal jų maistingumą ar poveikį sveikatai, o pagal kainą ir 
skonį (2 pav.). Sveikatos gerinimo ar ligų profilaktikos tikslais maisto produktus specialiai renkasi 
vos 13,4 proc. respondentų. Visa tai prisideda ir kuriant nepalankų foną pagerintos sudėties mais-
to produktų rinkos dalies plėtrai.
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Pasaulinė praktika rodo, kad skonio adaptacija yra kompleksiškas ir sudėtingas procesas. EK 
konstatavo, kad maisto produktų sudėtis turi būti keičiama laipsniškai, taip didinant tikimybę, 
jog pakeistos sudėties maisto produktai bus įtraukti į gyventojų mitybą, o ne atmesti kaip ne-
priimtino skonio. EK taip pat išskyrė taikytiną požiūrį, jog kai kurių maisto sudėtinių dalių kiekio 
mažinimo spartą bei galutinius rezultatus gali nulemti ir kultūriniai mitybos įpročiai. Dėl tradicijų 
ar kultūriškai nulemtų preferencijų net ir žinių apie subalansuotą mitybą turintis žmogus nebūti-
nai sąmoningai rinksis sveikesnius produktus, jeigu jam bus neskanu, nepriimtina arba per brangu. 
Dėl šios priežasties bendru valdžios bei privačių institucijų siekiu tampa požiūris, kad vartotojai ne 
tik žinotų subalansuotos mitybos principus, bet ir galėtų lengviau pasirinkti sveikus maisto pro-
duktus (angl. The healthy choice should be the easy choice) [10].

Sveikos mitybos skatinimo iniciatyvos Europoje ir Lietuvoje
2013 m. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) parengė ilgalaikį globalų lėtinių susirgimų pre-

vencijos ir kontrolės veiksmų planą, kuriame pabrėžė ir sveikos mitybos, kaip reikšmingos pre-
vencinės priemonės, svarbą [11]. Europoje šiam planui pritarė įvairios ES institucijos, o 2016 m. 
vasario mėnesį Amsterdame įvyko ES maisto produktų gerinimo konferencija, kurioje daugelis ES 
šalių, taip pat ir Lietuva, pritarė ilgalaikių veiksmų planui. Juo siekiama gerinti maisto produktų 
sudėtį. Šių metų birželio mėnesį Europos Taryba priėmė išvadas dėl maisto produktų gerinimo 
[10], kuriose valstybėms narėms išsakytas raginimas ne vėliau kaip iki 2017 m. pabaigos pareng-
ti nacionalinius maisto produktų gerinimo planus. Šių planų tikslas – sukurti šalyse tokias sąly-
gas, kad iki 2020 m. vartotojai sveikus produktus galėtų pasirinkti lengviau – užtikrinant didesnę 
maisto produktų su mažesniais druskos, sočiųjų riebalų, pridėtinio cukraus kiekiais ar mažesne 
energine verte pasiūlą, prireikus taip pat mažinant porcijų dydį bei teikiant informaciją apie per-
dirbtų maisto produktų maistinę sudėtį. Palaikymą šioms iniciatyvoms išsakė ir tokios tarptautinės 
maisto pramonės atstovus vienijančios organizacijos, kaip Europos maisto ir gėrimų pramonės 
asociacija „Food Drink Europe“, mažmeninės, didmeninės ir tarptautinės prekybos sektoriams Eu-
ropoje atstovaujanti asociacija „Euro Commerce“ bei Europos viešojo maitinimo asociacija „Food 
Service Europe“. 

ES jau įgyvendinta ar šiuo metu įgyvendinama nemažai įvairaus pobūdžio sveikai mitybai 
skatinti skirtų iniciatyvų, kurios apima maisto vartojimo elgsenos tyrimus, mitybos rekomendaci-
jų skirtingoms amžiaus grupėms pateikimą, vartotojų sveikatingumo, maistingumo simbolių 
raštingumo tyrimus, atsakingą vaikams skirtos produkcijos reklamą ir pan. [12].

Pripažindama, kad Europos maisto ir gėrimų pramonė atlieka svarbų vaidmenį formuojant 
sveiką gyvenseną ir subalansuotos mitybos įpročius, asociacija „Food Drink Europe“ taip pat 
įgyvendino ne vieną iniciatyvą. Galima išskirti tokius plačiai taikomus pavyzdžius, kaip specialus 
maisto produktų pakuotės priekinės dalies ženklinimas „Guideline Daily Amounts“, mokslinius ir 
akademinius tyrimus skatinanti platforma „Food for Life“. Nacionaliniu mastu iniciatyvos įgyven- 
dintos įvairiose srityse, pvz.: Portugalijos maisto gamintojo specialiai rinkai daržovių pagrindu 
sukurtas produktas su vitaminu D, Graikijos maisto pramonės asociacijos parengtas informacinis 
leidinys apie rekomenduojamus porcijų dydžius, Estijos maisto pramonės asociacijos alergenų 
maiste nustatymo tyrimų rėmimas, Švedijos maisto pramonės asociacijos parama ieškant naujų 
druskos kiekio maisto produktuose mažinimo būdų, informacinis Prancūzijos maisto pramonės 
asociacijos vaizdo klipas, supažindinantis su ant maisto pakuočių nurodoma informacija, atskirų 
šalių įsipareigojimai dėl atsakingos reklamos vaikams ir pan. [13]. 

Lietuvoje 2015 m. pabaigoje šalies mastu buvo patvirtinta Nacionalinė visuomenės sveikatos 
priežiūros 2016–2023 metų plėtros programa [14]. Vienas pagrindinių šiame strateginiame doku-
mente keliamų tikslų – stiprinti fizinę ir psichinę visų Lietuvos gyventojų sveikatą, t. y. formuoti 
sveiką gyvenseną ir jos kultūrą bei skatinti sveikatos raštingumą. 

Atsižvelgiant į iškeltus nacionalinius tikslus, šiuo metu mūsų šalyje didelis dėmesys skiriamas 
maitinimo organizavimui visų tipų vaikų priežiūros įstaigose. 2016 m. birželį taip pat peržiūrėtos 
ir pakeistos rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos, įgyvendinama 
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ir sveikatai palankesnių maisto produktų ženklinimo sistema „Rakto skylutė“. Kalbant apie 
papildomas valstybinių institucijų vykdomas iniciatyvas, reikia paminėti nėščiosioms ir motinoms 
organizuojamus mitybos mokymus, mokyklose įgyvendinamas programas „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisiai mokykloms“, suaugusiems asmenims rengiamus maisto saugos ir sveikos mitybos mokymus, 
viešąsias paskaitas, parengtas „Nutukimo prevencijos darbo vietose“ rekomendacijas ir kt. [15]. 

Pamažu Lietuvoje regime ir sėkmingų viešųjų institucijų ir maisto bei gėrimų pramonės ben-
dradarbiavimo pavyzdžių. Jau ne vienus metus vykdomame projekte „Sveikatiada“ šiuo metu 
dalyvauja net 702 mokyklos. Ši ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa visoje Lietuvoje 
suteikia vaikams žinių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą ir praktinių įgūdžių [16]. 

Vis dėlto apibendrinant situaciją Lietuvoje galima teigti, kad bendri iškelti visuomenės sveika-
tos gerinimo tikslai šiuo metu įgyvendinami fragmentiškai. Trūksta integruotų privataus ir viešojo 
sektoriaus pastangų bei konkrečių efektyvaus verslo ir valstybinių institucijų bendradarbiavimo 
pavyzdžių. 

Maisto pramonės atstovų veiksmai pasaulyje ir Lietuvoje
Pasaulinei nesubalansuotos mitybos problemai spręsti vienos strategijos nėra – būtini komplek-

siniai ir sisteminiai sprendimai, kurie būtų įgyvendinami bendradarbiaujant įvairiems sektoriams. 
Kalbant konkrečiai apie maisto pramonės atstovų galimybes prisidėti prie bendros visuomenės 
sveikatos gerinimo neretai akcentuojamos maisto sudėties keitimo iniciatyvos ir inovacijos, tačiau 
tai tik viena iš galimų priemonių. 

2016 m. pradžioje didžiausia Europos maisto pramonės asociacija „Food Drink Europe“ pateikė 
viešą poziciją dėl maisto produktų sudėties keitimo ir inovacijų [17]. Joje pabrėžiama, kad tiek 
nacionalinės vyriausybės, tiek maisto verslo operatoriai (įskaitant maisto pramonės, mažmeninės 
prekybos bei visuomeninio maitinimo atstovus) turi siekti bendro tikslo bei prisiimti atsakomybę 
užtikrindami, kad vartotojas turėtų didelį maisto produktų ir gėrimų pasirinkimą, kuris leistų jam 
pasirinkti sveiką ir subalansuotą mitybą palaikančius maisto produktus.

Produktų sudėties keitimas bei inovacijos turėtų būti nukreiptos į vartotojų pasirinkimo gali- 
mybės didinimą. Platus produktų asortimentas, kartu pateikiant išsamią, teisingą informaciją apie 
juos, bei tinkamas vartotojų švietimas ir mokymas apie sveiką ir subalansuotą mitybą – pagrin-
dinės kryptys, kuriomis turėtų būti imamasi aktyvių veiksmų.

Produktų maistinės vertės gerinimas gali būti įgyvendinamas įvairiais veiksmais: gerinant mais-
to produktų sudėtį (reformuliuojant), praturtinant produktus tam tikromis sudėtinėmis dalimis, 
kuriant naujus produktus, naudojant alternatyvius natūralius produktų priedus, ribojant gaunamų 
kalorijų kiekį gaminant mažesnes produktų porcijas ir pan. [17].

Norint pagerinti maisto produktų sudėtį sumažinus tam tikrų medžiagų kiekius, dažniausiai 
kalbama apie šiuos: druska, cukrus, sotieji riebalai, transriebalų rūgštys. Siekiant praturtinti mais-
to produktų sudėtį, didinamas skaidulų, neskaldytų grūdų kiekis. Maisto sudėties keitimo proce-
suose orientuojamasi į mažesnį produktų kaloringumą bei rečiau ar mažais kiekiais naudojami 
alerginę reakciją vartotojui galintys sukelti produktai. Taip pat raginama atsisakyti dirbtinių skonio 
stipriklių bei priedų ir juos pakeisti natūraliomis kvapiosiomis ir skonio suteikiančiomis medžia-
gomis. 

Per pastaruosius dešimtmečius maisto pramonė padarė didelę pažangą: įmonės imasi įvairių 
iniciatyvų keisdamos maisto produktų sudėtį bei gerindamos jų maistinę vertę. Žemiau lentelė-
je pateikiami atskirų Lietuvoje veikiančių įmonių – asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ narių – 
gerosios šios srities praktikos pavyzdžiai (1 lentelė). 
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1. UAB „Mondelez Baltic“ •	 Ilgalaikis bendrovės įsipareigojimas bendrajame produktų 
portfelyje iki 2020 m.: 

 ♦ 10 proc. sumažinti sočiųjų riebalų ir druskos kiekius;
 ♦ 25 proc. padidinti viso grūdo produktų kiekį. 

•	 ES rinkoje įgyvendintas savanoriškas energinės vertės ženklini-
mas priekinėje pakuotės dalyje.

•	 Šokolado gaminiuose eliminuojami hidrinti augaliniai riebalai.
•	 Šokolado produktuose sintetiniai dažikliai keičiami natūraliais.

2. UAB „Estrella Baltics“ •	 Į asortimentą laipsniškai įtraukiami produktai: 
 ♦ su mažesniu druskos bei sočiųjų riebalų kiekiu;
 ♦ tik su natūraliomis kvapiosiomis medžiagomis;
 ♦ pagaminti nenaudojant dirbtinių skonio stipriklių. 

•	 Siekiama sumažinti nepageidaujamų medžiagų kiekį maisto 
produktuose, tam įdiegtos specialios akrilamido mažinimo 
priemonės.

3. UAB „Nestle Baltics“ •	 Iki 2016 m. pabaigos planuojama produktuose, neatitinkan-  
čiuose „Nestle“ mitybos kriterijų, 10 proc. mažinti: 

 ♦ druskos kiekį;
 ♦ cukraus kiekį.

•	 Vaikams ir paaugliams skirtuose pusryčių dribsniuose viso grū-
do miltų kiekis sudarys didesniąją dalį. 

•	 Iki 2016 m. pabaigos planuojama transriebalus pašalinti iš visų 
savo produktų sudėties.

4. „Danone“, SIA •	 Vienos gaminių grupės varškėje pridedamo cukraus kiekis nuo 
2007 m. sumažėjo 22 proc.

•	 Vienos gaminių grupės jogurte cukraus kiekis nuo 2006 m. 
sumažėjo 25 proc.

5. UAB „Fazer Lietuva“ •	 Vis didesnę dalį asortimente užima duonos gaminiai, turintys 
daugiau:

 ♦ skaidulų;
 ♦ viso grūdo miltų;
 ♦ grūdų;
 ♦ sėklų.

•	 Vykdomas laipsniškas cukraus kiekio mažinimas.
•	 Rinkai buvo pristatyti duonos gaminiai su daržovėmis, turėję 

mažiau cukrų, riebalų.
•	 Asortimente buvo be pridėtinio cukraus kepama duona.

1 lentelė. Asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ narių įgyvendintų maisto produktų sudėties 
gerinimo iniciatyvų pavyzdžiai. Asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ duomenys
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6. UAB „Coca-Cola HBC 
Lietuva“

•	 Asortimente išplėsta natūralaus mineralinio vandens pasiūla.
•	 Šaltosios arbatos produktuose apie 30 proc. sumažintas 

cukraus kiekis, jį pakeičiant natūralios kilmės saldikliu „Stevia“.
•	 Pradėti gaminti mažo kaloringumo gėrimai, kuriuose ne dau-

giau kaip 20 kcal, o cukraus kiekis – apie 4 g. 
•	 Į rinką patiektos mažos pakuotės, nuolat didinamas jų pri-      

einamumas, taip sudarant galimybę vartotojui įsigyti mažesnį 
produkto kiekį bei kontroliuoti jo suvartojimą.

7. UAB „Mars Lietuva“ •	 Nuo 2007 m. į rinką tiekiamų ryžių ir padažų produktuose 
druskos kiekis sumažėjo 25 proc. 

•	 Šokolado gaminiuose palaipsniui visiškai eliminuoti hidrinti 
transriebalų rūgščių turintys augaliniai riebalai.

•	 Vykdomas tolesnis druskos ir cukraus kiekio mažinimas: siekia-
ma iki 2021 m. druskos kiekį sumažinti vidutiniškai 20 proc., iki 
2018 m. – sumažinti cukraus kiekį tam tikruose padažuose bei 
užkandžiuose.

Europoje taip pat egzistuoja efektyvių verslo savireguliacijos ir bendradarbiavimo su valsty-
binėmis institucijomis pavyzdžių. Maisto pramonės atstovai įsipareigoja savanoriškai mažinti atit-
inkamų maistinių medžiagų kiekius, propaguoti sveiką mitybą ir pan. Pavyzdžiui, Prancūzijoje kar-
tu su Nacionaline mitybos ir sveikatos programa priimtos iniciatyvos dėl angliavandenių, druskos, 
riebalų kiekio mažinimo [18], Italijoje išskirti Bendrieji tikslai gerinant maisto produktų, ypač skirtų 
vaikams (3–12 m.), mitybines savybes [19], Nyderlanduose pasirašyta Sutartis dėl produktų tobu-
linimo [20] ir kt. 

Pagrindiniai maisto sudėties gerinimui keliami reikalavimai – visi įgyvendinami pokyčiai 
neturėtų didinti energinės maisto produktų vertės, ženkliai pakeisti produkto skonio savybių, 
pabloginti jų kokybę ir saugą. Dėl šių keliamų reikalavimų bei vartotojų įpročių susiduriama su 
produktų sudėties keitimo iššūkiais, kuriuos apibendrintai išskyrė asociacija „Food Drink Europe“:
•	 priimtinumas vartotojui (skonis, konsistencija, kaina ir kt.). Rinkoje stebima nesėkmingų re-

formuliacijos pavyzdžių, kai produktai, kuriuose sumažintas riebalų, cukraus ar druskos kiekis, 
tampa nepriimtini vartotojui ir dėl pakeistos sudėties netenka rinkos dalies;

•	 technologinės gamybos kliūtys. Kai kuriais atvejais dar nerandama alternatyvių sudėtinių da-
lių, pavyzdžiui, verslui įsipareigojus mažiau naudoti palmių riebalų, vis dar nerandama, kuo 
pakeisti šį itin aukštai temperatūrai atsparų riebalą; 

•	 teisinė bazė. Esama teisinė bazė apriboja galimybes skelbti maistingumo teiginius, kai kalbama 
apie laipsniškai keičiamą produktų sudėtį. Pavyzdžiui, norint viešinti duomenis apie sumažintą 
cukraus ar druskos kiekį, pokytis turi siekti bent 30 proc. ir tai tampa neįmanoma sąlyga, kai 
maisto produkto sudėtis keičiama laipsniškai;

•	 interesų konfliktai (pvz., maisto švaistymas);
•	 privačių prekių ženklų užsakovų reikalavimai.

ES Tarybos Išvadose dėl maisto produktų gerinimo pabrėžiama, kad ne mažiau svarbūs ir at-
skirų šalių kultūriniai pasirinkimo bei mitybos įpročiai, kurie iš dalies gali nulemti maisto sudėties 
keitimo spartą. Apibendrinę matome, kad nepaisydami kylančių iššūkių maisto pramonės atstovai 
aktyviai imasi maisto produktų sudėties gerinimo iniciatyvų, tačiau pagrindiniu barjeru vis dar 
išlieka pačių vartotojų sąmoningas poreikis didinti sveikatai palankesnių produktų vartojimą.   

Kita sritis, kuria bandoma skatinti teigiamus pokyčius gerinant visuomenės sveikatos būklę tiek 
valstybinių institucijų, tiek maisto pramonės atstovų lygmeniu – informacijos apie produktą patei-
kimas. Manoma, kad pateikus išsamią maisto produkto informaciją ant jo pakuotės vartotojas turi 
ją suprasti ir atsakingiau rinktis dažnai naudojamus maisto produktus.
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Įmonės, norėdamos kuo geriau informuoti vartotoją, pateikia išsamią produkto informaciją ant 
gaminio pakuotės: 
•	 maisto produktų sudėtį;
•	 maistinę ir energinę vertę; 
•	 kitą privalomą informaciją.

Maisto pramonės atstovai taip pat turi galimybę ant pakuotės pateikti ir papildomus mais-
tingumo terminus. Norintys pasirinkti šį papildomą ženklinimą yra suvaržomi maistingumo 
ir sveikatingumo teiginių vartojimą reglamentuojančių teisės aktų. Dėl šios priežasties tampa 
sudėtinga informuoti vartotoją apie laipsniškai atliekamus maisto sudėties gerinimo veiksmus. 
Kita maisto pramonės atstovų dalis renkasi sudėties keitimo iniciatyvas netgi nutylėti. Pasaulinė 
praktika rodo, kad kai kuriais atvejais, ypač konditerijos bei saldumynų gamintojams, informuoti 
vartotojų apie pagerintą produkto sudėtį net nederėtų. Užfiksuota, kad užrašai apie sumažintą 
cukraus, druskos ar riebalų kiekį sudaro įspūdį apie pakitusį produkcijos skonį ar konsistenciją, 
todėl galimai pasirenkamas alternatyvus produktus be tokio žymėjimo [21]. Tuo pat metu stebima 
ir kita tendencija: nedidelė dalis vartotojų jau yra pasiryžę už geresnės sudėties maisto produktus 
mokėti didesnę nei įprastai kainą.

Nepaisant šių jau dabar įgyvendinamų veiksmų, tiek Lietuvoje, tiek Europoje vienu didžiausiu 
iššūkiu vis dar laikomas vartotojų gebėjimas tinkamai įvertinti ant maisto pakuočių pateikiamus 
maistingumo bei sveikatos teiginius ir pagal tai rinktis tokius produktus ir jų kiekius, kurie už-
tikrintų subalansuotą mitybą. Dėl šios priežasties kyla neišvengiamas papildomų edukacinių 
veiksmų poreikis.

Maisto pramonė, neabejotinai, atlieka svarbų vaidmenį formuodama sveikos gyvensenos 
įpročius, tad ženkliai prisideda įgyvendindama ir edukacinio pobūdžio veiklas. Praktika rodo, jog 
praplėsti sveikų, tam tikromis medžiagomis praturtintų maisto produktų asortimentą nepakanka, 
tad tenka imtis ir savanoriškų iniciatyvų, kuriomis vartotojams suteikiama daugiau informacijos 
apie sveiką gyvenseną, subalansuotą mitybą, skatinama vartoti daugiau vaisių ir daržovių, taip pat 
dažniau ruošti maistą namie. Be to, verslo įmonės daug lanksčiau negu valstybinės institucijos gali 
investuoti į švietimo programas ar visuomeninius projektus.

Europoje galime išvysti įvairių pavyzdžių gausą: nuo gaminti mokančių televizijos laidų, sveikos 
gyvensenos skatinimo remiant sporto renginius, vandens vartojimo skatinimo projektų iki nutuki-
mo prevencijos tinklo Europoje sukūrimo [13]. 

Išvados ir rekomendacijos
•	 Nepaisant to, kad pastaraisiais metais maisto pramonė ženkliai prisideda prie teigiamų 

visuomenės sveikatos pokyčių (gerindama maisto produktų sudėtį, ženklindama pakuotes, 
teikdama visuomenei aktualią informaciją), tai vos kelios galimos priemonės siekiant pagrindi-
nio tikslo – gerinti bendrą Lietuvos gyventojų sveikatos būklę, o tikroji skonio adaptacija įvyks 
tik įgyvendinant prevencinio švietimo apie subalansuotą mitybą veiklas nacionaliniu mastu.

•	 Itin svarbu skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, nes, esant didelei maisto pasiūlai ir augant var-
tojimui, labai sunku apriboti per dieną suvartojamų kalorijų kiekį, taigi ir aktyvi fizinė veikla turi 
tapti neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. 

•	 Nacionaliniu mastu turėtų būti atliekama daugiau visuomenės nuomonės tyrimų, vykdomas 
vartojimo įpročių stebėjimas tam, kad būtų pasirenkami konkrečiai Lietuvai tinkamiausi ir efek- 
tyviausi veiksmai bei priemonės: kuria kryptimi veikti, kad didėtų bendras sveikatos raštingu-
mas, visuomenė sąmoningai priimtų sveikos mitybos rekomendacijas, gerėtų fizinio aktyvu-
mo rodikliai. 

•	 Būtinas efektyvus verslo ir už visuomenės sveikatos priežiūrą atsakingų valstybinių institucijų 
bendradarbiavimas, kuris sukurtų prielaidas koordinuotoms bendroms pastangoms mažinti 
tokių maistinių medžiagų, kaip cukrus, druska, riebalai ir pan., suvartojimą.

•	 Tikimasi, jog ilgalaikėje perspektyvoje teigiami pokyčiai vyks imantis sisteminių veiksmų bei 
tikslingai dirbant visiems kartu: valdžios institucijoms, visuomenės sveikatos specialistams, 
mokslininkams bei maisto pramonės atstovams. 



NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2016/ 61

Literatūra
1. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Mirties priežastys, 2010–2015. Prieiga per 

internetą: http://www.hi.lt/lt/mirties-priezastys.html.
2. Higienos institutas. Pasaulinė sveikatos diena – suvaldyk diabetą! Visuomenės sveikatos netol-

ygumai. 2016; 1(14). Prieiga per internetą: http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Informacini-
ai/Pasauline%20sveikatos%20diena-suvaldyk%20diabeta.pdf. 

3. Tutkuvienė J. Lietuvoje daugėja ypač nutukusių vaikų. 2016. Prieiga per internetą: http://www.
veidas.lt/%E2%80%9Elietuvoje-daugeja-ypac-nutukusiu-vaiku%E2%80%9C. 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Fizinio aktyvumo situacija. Prieiga per in-
ternetą: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-ak-
tyvumas-2/fizinis-aktyvumas-mytyba-ir-fizinis-aktyvumas/fizinio-aktyvumo-situacija. 

5. Barzda A, Bartkevičiūtė R, Baltušytė I, Stukas R. Suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyvento-
jų faktinės mitybos ir mitybos įpročių tyrimas. Visuomenės sveikata. 2016. Prieiga per inter-
netą: https://ec.europa.eu/epale/lt/resource-centre/content/suaugusiu-ir-pagyvenusiu-lietu-
vos-gyventoju-faktines-mitybos-ir-mitybos.

6. Valintėlienė R, Varvuolienė R, Kranauskas A. Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas, vertinant 
GPAQ metodu. Visuomenės sveikata. 2012; 4(59). 

7. Grabauskas V, Klumbienė J, Petkevičienė J, Šakytė E, Kriaučionienė V, Veryga A. Suaugusių Li-
etuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2012. Prieiga per internetą: http://www.who.int/fctc/re-
porting/party_reports/lithuania_annex1_national_prevalence_study_2012.pdf. 

8. TNS Opinion & Social. Special Eurobarometer 412: sport and physical activity, 2013. Prieiga per 
internetą: http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf.

9. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, nesančių organi-
zuotuose kolektyvuose, mitybos įpročių tyrimas, 2014. 

10. Europos Sąjungos Taryba. Tarybos išvados dėl maisto produktų gerinimo, 2016. Prieiga per 
internetą: http://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2016/06/17-epsco-con-
clusions-food-product-improvement/.

11. World Health Organization. Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-
2020.

12. European Food Information Counsil. EU initiatives. Prieiga per internetą: http://www.eufic.org/
block/en/show/eu-initiatives.

13. Food Drink Europe. Balanced diets and healthy lifestyles, 2015. Prieiga per internetą: http://
www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Balanced_Diets_and_Healthy_
Lifestyles1.pdf.   

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 
2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo, 2015. Prieiga per internetą: https://ww-
w.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d3dc740a3c411e58fd1fc0b9bba68a7. 

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Įgyvendintos mitybos ir fizinio aktyvu-
mo priemonės (pagal sritis ir visuomenės grupes). Prieiga per internetą: http://sam.lrv.lt/
lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/sveika-mi-
tyba-ir-gyventoju-mitybos-gerinimas/igyvendintos-mitybos-ir-fizinio-aktyvumo-priemo-
nes-pagal-sritis-ir-visuomenes-grupes. 

16. Sveikatiada. Apie projektą (2016–2017 metų veiklos planas). Prieiga per internetą: http://
sveikatiada.lt/#sveikatiada.

17. Food Drink Europe. Food Drink Europe position on product formulation and innovation, 2016. 
18. Prancūzijos darbo ministerija. Nacionalinė mitybos ir sveikatos programa, 2011. Prieiga per 

internetą: http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNNS_2011-2015.pdf. 
19. Italijos sveikatos ministerija. Bendrieji tikslai gerinant maisto produktų, ypač skirtų vaikams 

(3–12 m.), mitybines savybes, 2015. Prieiga per internetą: http://www.salute.gov.it/portale/
documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2426.



62

20. Nyderlandų Sutartis dėl produktų tobulinimo, 2014. Prieiga per internetą: http://www.ak-
koordverbeteringproductsamenstelling.nl/dsresource?type=pdf&disposition=inline&objec-
tid=rivmp:303682&versionid=&subobjectname. 

21. Nieburg Oliver. Stealth reduction – the best option for sugar in confectionary: Euromonitor 
(Confectionary News), 2014. Prieiga per internetą: http://www.confectionerynews.com/Ingre-
dients/Stealth-reduction-the-best-option-for-sugar-in-confectionery-Euromonitor.


