
 
 

 

Pasaulinė sveikatos diena 
 

Pasaulinė  sveikatos  diena  yra pažymima kasmet 

balandžio 7d. Šią šventę inicijuoja PSO nuo 1950 metų. 

Diena minima siekiant supažindinti visuomenę 

su tam tikromis su sveikata susijusiomis temomis. 

 

2016 metų tema - DIABETAS 
 

 

 

KAS YRA  DIABETAS? 
 

Diabetas yra lėtinė liga, kuria susergama dėl 

nepakankamo insulino gamybos kasoje arba sutrikusio jo 

veikimo audiniuose. Insulinas yra hormonas, kurio reikia, 

kad kraujo gliukozė patektų į ląsteles ir būtų paversta 

energija. Tiek insulino stoka, tiek sutrikusi jo veikla gausina 

gliukozės kiekį kraujyje (hiperglikemija). Dėl to ilgainiui 

pažeidžiamos organizmo kraujagyslės, įvairūs audiniai ir 

organai. 

 

 

 



 
 

 

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ DIABETAS 
 

 

Diabetu gali susirgti bet kurio amžiaus vaikas. Tai 

viena iš dažniausių vaikų lėtinių ligų. Jis gali varginti įvairaus 

amžiaus vaikus, netgi kūdikius. Diabetas vaikams dažnai yra 

diagnozuojamas per vėlai, kai kraujo gliukozė būna beveik 

mirtinai pavojingo lygio. Kartais diabeto simptomai 

supainiojami su kitomis ligomis, pvz.,gripu. Dalyje pasaulio 

šalių insulinas, kuris sergantiems diabetu yra gyvybiškai 

būtinas vaistas, žmonėms neįperkamas dėl brangumo. Dėl to 

skurdžiau gyvenančiose šalyse daugybė vaikų nuo diabeto 

miršta. 2007 ir 2008 metų Pasaulinę diabeto dieną visuomenei 

skelbiama apie plintantį pirmo ir antro tipų diabetą tarp vaikų, 

nepavėluoto diagnozavimo ir ligos kontrolės mokymo svarbą , 

kad būtų išvengta komplikacijų ir mirčių. 

 

 

 

 



PASAULINĖ EPIDEMIJA 
 

 

Šiandien pasaulyje yra daugiau nei 250 mln žmonių, 

sergančių diabetu. Prognozuojama, kad per 20 metų šis 

skaičius išaugs iki 380 mln. Diabetas ir gyvybei pavojingos jo 

komplikacijos tapo pasauline epidemija, kuri negaili netgi 

vaikų ir paauglių. 

Vaikų ir paauglių, sergančių pirmo tipo diabetu, 

kasmet padaugėja 3 proc., o pradinių klasių vaikų - dar 

sparčiau (net 5proc., per metus). Nustatyta, kad kasmet 

pasaulyje šia liga suserga apie 70 tūkst.vaikų, jaunesnių nei 15 

m. (beveik 200 vaikų kasdien). Iš 440 tūkst. sergančių vaikų, 

jaunesnių nei 14 m., 25 proc. gyvena Pietryčių Azijoje ir 

daugiau nei 20 proc. Europoje. 

Numatoma, kad vaikų, sergančių antro tipo diabetu, 

per artimiausius 15 metų gali padaugėti apie 50 proc. Ši 

diabeto forma anksčiau buvo laikoma suaugusiųjų liga. 

Šiandien ji gąsdinančiu greičiu plinta: suserga vis daugiau 

vaikų ir paauglių. Nustatyta, kad JAV paauglių tarpe II tipo 

diabetes sudaro 43 proc. naujai diagnozuoto diabeto ir kai 

kuriose teritorijose siekia 29 proc. Japonijoje per 20 metų šia 

liga sergančių vaikų  padvigubėjo ir jau aplenkė pirmo tipo 

diabeto atvejų skaičių.Kai kuriose vietinėse aborigenų ir 

indėnų bendruomenėse Šiaurės Amerikoje ir Australijoje 

maždaug kas 20 vaikas serga antro tipo diabetu. 

Be to, daugelyje šalių vis dar manoma, kad diabetas 

yra tik senelių liga. Dėl to vaikų diabetas yra nustatomas per 

vėlai, jau su nepataisomais organų pažeidimais, todėl baigiasi 

mirtimi. Tokių nelaimių galima išvengti. Tinkamai prižiūrimi, 

gaudami vaistų,savikontrolės priemonių ir mokomi bei 

remiami, vaikai gali gyventi sveikai ir kūrybingai. 



     LIGOS POVEIKIS 
 

 

Diabetas veikia ne tik vaiką, bet ir jo šeimą. Kraujo 

gliukozės tyrimai, injekcijų, maisto ir fizinio krūvio 

reguliavimas trikdo įprastą kasdienį gyvenimą. Diabetas gali 

kenkti normaliai vaiko gyvensenai, brendimui, mokymosi 

rezultatams, augimui. Vaikui ir šeimai tvardytis, malšinti 

psichologinius, emocinius išgyvenimus turi padėti įvairių sričių 

specialistai. Paramos reikia ir kitiems žmonėms, kurie rūpinasi 

vaiku, mokyklos personalui.Tokiu būdu vaikai, sergantys pirmo 

ar antro tipo diabetu, gali augti ir bręsti nepatirdami žalos. 

Psichologiniai ir socialiniai sunkumai gali trukdyti vaikui 

pasiekti geriausią diabeto kontrolę.Tiek vaikui, tiek jo šeimai 

tenka nugalėti būdingas psichologines ir fizines problemas, 

taip pat ligos kontrolės rutiną. Liga veikia kiekvieną vaiko 

gyvenimo sritį,uždeda naštą pačiam, šeimai, mokyklai,vietos 

bendruomenei. Diabeto valdymo rutina nelengva vaikui ir 

tėvams, ypač kai gydymas ir kontrolė yra griežta, intensyvi. 

Brendimo laikotarpis nelengvas visiems. Sergantiems dažnai 

yra itin sunku pasiekti gerą diabeto kontrolę. Paauglius  

neretai vargina savigrauža, depresija,valgymo sutrikimai. Dėl 

to diabeto gydymo schemos turi būti sureguliuotos ir 

pritaikytos pagal sergančio žmogaus amžiaus specifiką. 

 



KOREGUOTINAS  KŪNO  SVORIS 
 

 

Buvo manoma, kad antro tipo diabetu serga tik 

suaugusieji, ypač vyresni nei 40 m. Tačiau kuo toliau, tuo 

dažniau vaikai per daug sveria, pasyviai leidžia savo 

laisvalaikį, dėl to vis daugiau jų suserga šia liga. 

Spėjama, kad tai susiję su mitybos pokyčiais. Vartojama vis 

daugiau riebaus, koloringo maisto, kuris sunkiai virškinamas ir 

turi mažai skaidulų. Vis daugiau šeimų valgo ne namie gamintą 

maistą. 

Apie 85 proc. vaikų, kuriems diagnozuojamas antro 

tipo diabetas, turi antsvorį ar yra nutukę. Nustatyta, kad kas 

dešimtas vaikas pasaulyje per daug sveria.Tai sudaro 30-45 

mln.vaikų bei paauglių ir 22mln .vaikų, jaunesnių nei 5metų. 

Visiems jiems diabeto grėsmė yra didesnė. 

 

Kiti pagrindiniai antro tipo diabeto rizikos veiksniai: 

- šeimos nariai ,sirgę ar sergantys diabetu, 

- kai kurios tautybės, 

- per didelis kraujo spaudimas, 

- lipidų kiekio sutrikimai, 

- judrumo stoka, 

- per didelis ar per mažas svoris gimstant. 

 

 
 



DIABETO KONTROLĖ IR GYDYMAS 

 
 

Diabetu sergantiems vaikams ir paaugliams tenka 

visą gyvenimą kovoti su liga. Lyginant su suaugusiųjų 

diabeto valdymu, vaikams ir paaugliams kyla tam tikrų 

sunkumų. 

 

Reikia: 

- siekti normalaus fizinio ir psichologinio augimo ir 

brendimo, 

- į vaiko priežiūrą įtraukti visą šeimą, kad vaikas suprastų ir 

pats gebėtų valdyti ligą, 

- kontroliuoti diabetą ne tik namie, bet ir mokykloje. 

 

Vaiko ar paauglio amžius sąlygoja ligos valdymo ypatumus. 

 

 

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS SUNKU: 

 

- prisitaktyti prie namų ir mokyklos aplinkos kaitų, 

- bendrauti su kitais vaikais, 

- mokytis pačiam valdyti diabetą, 

- kontroliuoti diabetą mokykloje. 

 

PAAUGLIUS IR JAUNUOLIUS TRIKDO: 

- brendimo metu sumažėjęs jautrumas insulinui, 

- elgesio ir nuotaikų kaita, 

- neatsparumas depresijai, nerimas ir savigrauža, 

- poreikis atlikti suaugusiųjų pareigas. 

 

 



Labai svarbu vaikams mažinti diabeto komplikacijų 

riziką.Todėl jie privalo kuo geriau kontroliuoti savo sveikatą, 

kad fizinis ir psichinis augimas, brendimas būtų 

normalus.Vadinasi, kraujo gliukozė turi būti išlaikyta 

rekomenduojamos normos ribose, vengiant hipoglikemijų, ir 

hiperglikemijų. 

Visi vaikai, sergantys pirmo tipo diabetu, privalo 

leistis insuliną,vaikams sergantiems antro tipo – skiriamos 

tabletės. Labai svarbu, kad sergantis vaikas, nepriklausomai 

nuo diabeto tipo, valgytų sveiką maistą, mankštintųsi ir 

reguliariai tikrintų gliukozės kiekį kraujyje. 

Mankšta gerina fizinę žmogaus būklę, širdies ir 

kraujagyslių ištvermę, insulino įsisavinimą, mažina kraujo 

spaudimą, gliukozės ir riebalų kiekį kraujyje, didina raumenų 

masę. 

Nėra universalaus diabeto valdymo plano, kuris tiktų 

visiems vaikams. Kiekvienam gali skirtis siektinas kraujo 

gliukozės matavimų ir insulino injekcijų dažnis, preparato 

rūšis, dozė, kitų vaistų vartojimas, dieta. 

Ligos kontrolės mokymu siekiama vengti 

komplikacijų ir saugoti gyvybę.Nuo vaiko amžiaus 

priklausančios pastangos turi užtikrinti, kad mažieji galėtų 

kontroliuoti savo kraujo gliukozę, o šeimos nariai ir 

pedagogai žinotų ką daryti.Kai gydytojų patarimų griežtai 

laikomasi,vaikai sėkmingai koreguoja kraujo gliukozę ir esti 

sveikesni.Visi diabetu sergantys vaikai turi teisę į tinkamą 

sveikatos priežiūrą ir mokymą valdyti diabetą.Idealu, jei 

gydytojų komanda dirba ir su sergančiųjų tėvais mokytojais, 

auklėtojais, kitais šeimos nariais.Visi jie kartu atlieka svarbų 

darbą-rengia vaiką ar jaunuolį gyventi be 

komplikacijų.Diabeto pamokėlės turi atitikti vaiko amžių, 

brandą, diabeto stadiją ir gyvenimo būdą, taip pat kultūros 

ypatybes ir individualius poreikius. 



DIABETAS MOKYKLOJE 
 

Daugelyje šalių vaikai vidutiniškai septynias valandas per 

dieną praleidžia mokykloje. Labai svarbu, kad sergantiesiems 

diabetu būtų užtikrintos visos ligos kontrolės galimybės, ir būtų 

pasirūpinta bet kokiu dėl ligos iškylančiu poreikiu. Daugybė 

aplinkybių, kurios yra normalios mokyklinės darbotvarkės dalis, 

gali veikti moksleivio kraujo gliukozę.Ypač tai susiję su mankšta ir 

mitybos pokyčiais. Stengdamasis išlaikyti normalią kraujo 

gliukozę kūno kultūros pamokose ar mankštindamasis, moksleivis 

turi koreguoti mitybą ir insulino dozę. Sergantiems diabetu 

mokyklose turi būti sudarytos sąlygos kontroliuoti ligą, išsitirti 

kraujo gliukozę, susileisti insuliną, užkandžiauti ir gauti greitai 

veikiančių angliavandenių.Kiekvienas sergantis diabetu moksleivis 

yra vertas saugios mokymosi aplinkos, ir turi lygias teises siekti 

išsilavinimo. 
 

Diabetu sergantiems vaikams svarbu, kad šeima, jį 

prižiūrintys sveikatos specialistai kartu sudarytų diabeto valdymo 

planą, kuris pateikiamas mokyklos personalui.Tame plane turi būti 

nurodyta: 

- insulino leidimo ir gliukozės kontrolės tvarkaraštis, 

- vaiko gebėjimai valdyti savo ligą, 

- hiperglikemijos ir hipoglikemijos požymiai ir pirmosios pagalbos 

priemonės, 

- būtinosios pagalbos priemonės ir vaistai, 

- turėtini maisto produktai ir užkandžiai, 

- mankštos rekomedacijos, 

- kontaktas su tėvais ar globėjais nelaimės atveju. 
 

Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai turi bendrauti su 

mokiniais bei jų tėvais, kad šis planas būtų įgyvendinamas. Tik 

bendros tėvų,personalo ir mokinių pastangos gali užtikrinti saugią 

mokymosi ap;inką ir lygias išsilavinimo galimybes sergantiems 

vaikams. 
Pagal “Vaikų ir paauglių diabeto apžvalga” Žr.www.ndep.nih.gov/diabetes 

parengė visuomenės sveikatos specialistė E.Martinenkienė 


