
 

LATVIAN 
Cilvēkiem ar diabētu ir jāzina, kā rīkoties ārkārtas situācijās un 

dabas katastrofu gadījumā. 
 
Dabas katastrofas 
Cilvēkiem ar diabētu dienas plānošana un 
režīma ievērošana ir būtiska ikdienas 
sastāvdaļa. Ārkārtas situācija var nopietni 
apdraudēt jūsu veselību. Dabas katastrofas 
gadījumā jums var rasties grūtības ar pašaprūpi. 
Jums un jūsu ģimenei jau iepriekš tas būtu 
jāparedz, pat ja notikums ir elektrības padeves 
pārtraukums uz dažām stundām. 
Pieredze rāda, ka katastrofas gadījumā pašas 
kritiskākās ir pirmās 72 stundas pēc notikuma. 
Tas ir laiks, kad, visticamāk, jūs varētu būt 
vienatnē. Tādēļ jums kopā ar ģimeni vajadzētu apdomāt visas vajadzības un sagatavot 
tā saukto katastrofas plānu pirmajām stundām pēc notikuma. 
 
Diabēta pacienti un ārkārtas situācijas 
◊ Viesuļvētras, zemestrīces, tornādo – tās ir dabas katastrofas, kas pacientiem ar 
diabētu liek piedzīvot īpašas grūtības un izaicinājumus. Ja jūs gadījumā evakuē, jūs 
pametat dzīvesvietu vai uzturaties ārkārtas patversmē, dariet apkārtējiem zināmu, ka 
jums ir diabēts, lai varētu saņemt veselības aprūpi. Tāpat dariet zināmu apkārtējiem, 
ja ciešat no hroniskas nieru vai sirds slimības. 
◊ Dzeriet daudz šķidruma, sevišķi ūdeni. Drošs dzeramais ūdens ārkārtas situācijā var 
būt grūti pieejams, taču, ja neuzņemsiet šķidrumu, jūsu veselība var strauji tikt 
apdraudēta. Karstums, stress, augsts glikozes līmenis asinīs, kā arī daži medikamenti, 
piemēram, metformīns, var pastiprināt šķidruma zudumus, tāpēc jums pieaug 
organisma atūdeņošanās risks. 
◊   Jums var pazemināties cukura līmenis asinīs, attīstīties hipoglikēmija, tāpēc vienmēr 
turiet pie rokas kādu cukuru saturošu produktu. Šādos apstākļos ne vienmēr ir iespēja 
noteikt cukura līmeni asinīs, tāpēc ir jāzina, kādi ir brīdinošie zema cukura līmeņa 
simptomi. 
◊ Īpašu uzmanību pievērsiet kājām. Netuvojieties inficētiem ūdens avotiem, valkājiet 
apavus un pārbaudiet savas kājas un pēdas, pievēršot uzmanību katrai ievainojuma vai 
infekcijas pazīmei. Dariet visu iespējamo, lai saņemtu ārstēšanu pēc iespējas ātrāk. 
 
Sagatavojiet sev un ģimenei ārkārtas situācijas plānu. 
 
◊ Vienmēr nēsājiet līdzi kādu diabēta identifikācijas kartīti vai ko citu. 
◊  Ja jūs lietojat insulīnu, vizītē pie ārsta noskaidrojiet, ko darīt ārkārtas situācijā, ja 
jums nav insulīna un nevarat to dabūt. 
◊ Ja lietojiet citus diabēta medikamentus, noskaidrojiet, ko varētu darīt, ja jums to 
pēkšņi nav. 
◊ Turiet sagatavotus ūdens un ēdiena krājumus. 



 

◊ Turiet sagatavotus medikamentu un medicīnas aprīkojuma krājumus, kā varētu 
pietikt vismaz trijām dienām vai ilgāk, atkarībā no jūsu vajadzībām. Noskaidrojiet, kādi 
ir medikamentu – sirds, paaugstināta asinsspiediena un insulīna uzglabāšanas – 
apstākļi. Padomājiet, kā jūs uzglabāsiet medikamentus, kuriem nepieciešams vēsums, 
piemēram, insulīnam. 
◊ Pārbaudiet saviem medikamentu krājumiem derīguma termiņus, jo tie regulāri 
jāmaina, lai jūsu ārkārtas situācijas komplekts vienmēr būtu drošs pielietošanai. 
◊ Vienmēr turiet komplektā sagatavotas medikamentu nozīmējumu kopijas un citu 
svarīgu medicīnisku informāciju, tai skaitā ārstējošā ārsta kontaktinformāciju. 
◊ Turiet komplektā arī medicīnisko ierīču, piemēram, insulīna sūkņa modeļu ražotāja 
ciparu kodus. 
◊ Ja jums ir bērns ar diabētu, kurš apmeklē skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi, 
izpētiet skolas darbības plānu ārkārtas situācijas gadījumā. Sadarbojieties ar skolu šajā 
jautājumā, darot zināmu, kādas ir jūsu bērna vajadzības ārkārtas situācijas gadījumā. 
◊ Ja jums ir īpašas regulāras ārstniecības vajadzības, piemēram, dialīze, izrunājiet šo 
jautājumu ar aprūpes sniedzēju. 
 
Nepieciešamo lietu saraksts. 
 
Turiet sagatavotu un viegli pieejamu: 
◊ Jūsu ārkārtas situācijas informācijas kopiju un medikamentu sarakstu 
◊ Vairākas medikamentozās ārstēšanas kopijas 
◊ Insulīnu vai tabletes (ieskaitot visus pārējos ikdienā pielietojamos medikamentus, arī 
tos, kas jums ir kontrindicēti) 
◊  Insulīna šļirces, adatas 
◊ Spirta salvetes 
◊  Vati, papīra salvetes 
◊ Glikometru 
◊ Teststrēmeles jūsu glikometram 
◊ Teststrēmeles ketonvielu noteikšanai urīnā 
◊ Lancetes un autolanceti 
◊  Glikozes mērījumu paškontroles dienasgrāmatu 
◊  Insulīna sūkņa aprīkojumu (ja esat sūkņa lietotājs) 
◊  Ātras darbības ogļhidrātus (piemēram, glikozes tabletes, apelsīnu vai vīnogu sulu) 
◊  Ilgākas darbības ogļhidrātu avotus (piemēram, krekerus un sieru) 
◊ Glikagona komplektu (ja esat insulīna lietotājs) 
◊ Tukšu plastikāta konteineru vai plastmasas pudeli ar korķi izlietotajām lancetēm, 
insulīna šļircēm, adatām 
◊ Citu nepieciešamo aprīkojumu:    
◊  Lukturi ar vairākām baterijām, spilventiņu⁄zīmuli, svilpi⁄skaļuma elementu, 
sērkociņus ⁄sveces, rezerves brilles, pirmās palīdzības komplektu 
◊   Higiēnas piederumus sievietēm, veselības apdrošināšanas kartes kopiju 
◊  Izturīgus darba cimdus, svarīgus ģimenes dokumentus 
◊ Instrumentus, ūdeni 
◊  Pārtiku, apģērbu nomaiņai, gultasveļu 
◊  Radio ar vairākām baterijām, mobilo tālruni 



 

◊  Pārliecinieties, lai visa augšminētā pietiktu divām nedēļām. Šīs pozīcijas vajadzētu 
pārbaudīt ik pēc 2 – 3 mēnešiem. Pārbaudiet derīguma termiņus! 
 
Noderīgi padomi par insulīnu, insulīna pildspalvām un šļircēm 
 
◊   Insulīnu istabas temperatūrā drīkst uzglabāt ( +2° - +25°C,         59°F - 86°F) 28 dienas. 
Lietošanā esošās insulīna pilnšļirces uzglabā istabas temperatūrā saskaņā ar ražotāja 
instrukcijām. 
◊   Insulīnu nedrīkst pakļaut tiešu saules staru iedarbībai, karstumam, aukstumam. 
Ātras darbības insulīnam, to analogiem un garas darbības insulīna analogiem 
(piemēram, Lantus) jābūt dzidriem. 
◊   NPH, Lente, Ultra Lente, 75⁄25, 50⁄50, un 70⁄30 kombinētas darbības insulīniem 
jābūt duļķainiem pirms saskalošanas. 
◊   Insulīns, kas ir graudains vai nogulsnējas uz pudelītes, kārtridža vai pilnšļirces 
sieniņām, nav lietojams. 
◊   Lai arī atkārtota insulīna šļirču un adatu lietošana nav ieteicama, situācijā, kad 
apdraudēta jūsu dzīvība, ir pieļaujams šo noteikumu mainīt. Nepieļaujiet, lai jūsu 
šļirces nonāktu citu cilvēku rokās.    
 
Ir svarīgi atcerēties 
◊ Stress paaugstina cukura līmeni asinīs. 
◊ Neregulāras ēdienreizes veicina lielākas cukura līmeņa svārstības. 
◊ Intensīvs darbs pie katastrofu seku novēršanas (bez papildu ogļhidrātu uzņemšanas 
starplaikos) var veicināt glikozes līmeņa krišanos. 
◊ Ja cukurs asinīs ir virs 14 m, tad pārmērīgas fiziskās nodarbības to paaugstinās vēl 
vairāk.  
◊ Valkājiet aizsargājošu apģērbu un izturīgus apavus. 
◊ Katru dienu veiciet pēdu pārbaudi, vai radušies iekaisumi, infekcijas avoti, atklātas 
brūces un tulznas. Katastrofas postījumi palielina ievainojumu gūšanas risku. 
Karstums, aukstums, pārmērīgs mitrums un apavu maiņas neiespējamība veicina 
infekcijas attīstību, īpaši, ja ir jums ir augsts cukura līmenis. Nekad nestaigājiet basām 
kājām.  
 
Ieteikumi karstu laikapstākļu gadījumā 
◊ Palieciet iekštelpās, kuras ir aprīkotas ar gaisa kondicionieri vai dzesējošu 
ventilatoru. Izvairieties no fiziskajām nodarbībām ārā.  
◊ Valkājiet gaišas krāsas kokvilnas apģērbu. 
◊ Lietojiet pietiekami daudz šķidruma (ūdeni, diētiskos dzērienus). 
◊ Izvairieties no sāls tabletēm, ja vien jūsu ārsts nav noteicis citādi.  
◊ Meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja jūtat nogurumu, vājumu, sāpes 
vēderā, kā arī konstatējat samazinātu urināciju, drudzi un apjukumu. 
◊ VIENMĒR nēsājiet līdzi cukura diabēta pacienta identifikācijas zīmi. 
 
Uzglabājamie pārtikas produkti 
◊ 1 liela neatvērta krekeru kaste (sāļie) 
◊ 1 zemesriekstu sviesta iepakojums 
 ◊ 1 maza pulverveida piena kastīte (ar derīguma termiņu 6 mēneši)  



 

◊ 4,5 vai vairāk litri ūdens dienā uz vienu personu, vismaz vienai nedēļai  
◊ 2-6 siera un krekeru iepakojumi   
◊ 1 paka sauso, nesaldināto brokastu pārslu 
◊ 6 pudeles negāzēta minerālūdens 
◊ 6 pudeles gāzēta minerālūdens 
◊ 6 pakas apelsīnu vai ābolu sulas alumīnija taras iepakojumā 
◊ 6 īpaši augstā temperatūrā pasterizēta piena pakas 
◊ 6 konservētu augļu burkas 
◊ 1 karote, dakšiņa un nazis katrai personai 
◊ vienreizējās lietošanas glāzes 
◊ 4 glikozes tablešu vai mazu, cietu konfekšu iepakojumi, gadījumiem, kad ir zems 
glikozes līmenis 
◊ Tunča, laša vai vistas konservi un riekstu burciņa katrai personai.  
◊ Mehānisks konservu attaisāmais  
◊ Šos krājumus jāpārbauda un jānomaina katru gadu. 
 
Ieteicamie pārtikas produkti katastrofas laikā 
◊ Pārtikas un ūdens apgāde var būt ierobežota un /vai piesārņota. Nelietojiet pārtiku, 
kas, jūsuprāt, var būt piesārņota. Iespējams būs nepieciešams pirms lietošanas vārīt 
ūdeni 10 minūtes.  
◊ Dzeriet daudz ūdeni.  
◊ Saglabājiet nemainīgu savu ēdienreižu režīmu, cik vien tas ir iespējams.                      ◊ 
Ēdienreizēm jābūt daudzveidīgām, tajās iekļaujot gaļu/gaļas aizstājējus (piemēram, 
zemesriekstu sviestu, pupas un olas), pienu/piena produktus, augļus, dārzeņus, 
graudaugus. 
◊ Ierobežojiet cukura / cukuru saturošu produktu lietošanu. Pie šiem produktiem 
pieder: 

 Džemi, ievārījumi, melase 

 Medus 

 Sīrupi (konservēti augļi sīrupā, pankūku sīrupi) 

 Toniks (ir pieļaujams diētisks toniks, kas satur mazāk kā 1 kaloriju uz 28 
gramiem dzēriena ) 

 Saldētas kūkas 

 Saldinātas vai ar glazūru pārklātas sausās brokastu pārslas 

 Pīrāgi, mīklas izstrādājumi, virtuļi 

 Šokolāde 

 Krēmi, pudiņi, šerbets, saldējums 

 Želejas 

 Gāzēti dzērieni 

 Cepumi, kūciņas 
◊ Regulāri kontrolējiet savu glikozes līmeni asinīs un veiciet ierakstus dienasgrāmatā.  
◊ Lasot produktu iepakojumu etiķetes, ierobežojiet sekojošu cukuru saturošu 
sastāvdaļu lietošanu: 

 Cukurs 

 Kukurūzas sīrups 

 Dekstroze 



 

 Saharoze 

 Kukurūzas saldinātāji 

 Medus 

 Melase 

 Brūnais cukurs 

 Augļu sīrups 
◊ Izvairieties no taukainas, ceptas pārtikas. 
◊ Mēģiniet ieturēt ēdienreizes un uzkodas katru dienu vienā un tajā pašā laikā.            ◊ 
Izvairieties no sekojošiem bada un pārēšanās periodiem. Ēdiena uzņemšanas 
daudzumam un biežumam ir jābūt atbilstošam ikdienas aktivitātes līmenim.   
◊ Palieliniet uzņemtā ēdiena un ūdens daudzumu paaugstinātas fiziskās aktivitātes 
periodos, vai nu uzņemot ogļhidrātus ēdienreižu starplaikos pirms nodarbībām, vai arī 
ēdot vairāk ēdienreizē, nekā jūs to darāt parasti.  
◊ Vienmēr nēsājiet līdzi ātro ogļhidrātu avotus: 

 Glikozes tabletes  

 Nelielu iepakojumu ar rozīnēm 

 6-7 mazas, cietas cukuru saturošas konfektes. 
Slimība katastrofas laikā 
◊ Vienmēr lietojiet insulīnu vai tabletes laikus vai maksimāli vienā laikā. Nekādā 
gadījumā neizlaidiet insulīna injekcijas, ja vien ārsts nav noteicis citādi. Insulīns nav 
sabojāts, ja vien netika pakļauts sasaldēšanai. Insulīnu var uzglabāt istabas 
temperatūrā (15℃-30℃ ) 28 dienas. Pēc 28 dienām izmetiet to insulīnu, kas netika 
uzglabāts ledusskapī.  
◊ Vienmēr nodrošiniet papildu rezervi katram insulīna veidam, kuru lietojat.  
Ēdiet 15 līdz 30 minūšu laikā pēc insulīna ievadīšanas (atkarīgs no insulīna tipa) vai 
diabētisko medikamentu uzņemšanas katru dienu vienā un tajā pašā laikā.  
◊ Nekad neizlaidiet ēdienreizes. Ja sliktas dūšas, vemšanas un/vai caurejas dēļ nevarat 
uzņemt pilnvērtīgu ēdienreizi, ir ieteicams vismaz padzert kolu vai citus 
bezalkoholiskus dzērienus, apēst dažas cukuru saturošas konfektes, lai saglabātu 
ikdienas ēdienreižu režīmu. 
◊ Pats galvenais: 
o Neļaujiet savam organismam atūdeņoties. 
o Dzeriet daudz šķidruma starp ēdienreizēm. Tas jums neaizstās pārtiku, toties 
palīdzēs izvairīties no dehidratācijas.  
◊ Atpūtieties. 
◊ Kontrolējiet savas glikozes līmeni asinīs. Informējiet savu ārstējošu ārstu, ja jūsu 
vidējais glikozes līmenis asinīs ir virs 14 mmol/l vai jūs slimojat ilgāk par 2 dienām. 
◊ Nosakiet ketonvielas urīnā, ja: 
o Jūsu vidējais glikozes līmenis asinīs ir virs 14 mmol/l.  
o Jums ir vemšana 
o Jums ir hiperglikēmijas simptomi (lielākas slāpes vai bada sajūta kā parasti, ātrs 
svara zudums, palielināta urinācija, liels nogurums, sāpes vēderā, paātrināta elpošana 
vai augļu smaka no mutes).  
◊ Zvaniet savam ārstam, ja ketonvielu daudzums urīnā atbilst vidējam vai augstam 
līmenim vai arī jums ir hiperglikēmijas simptomi (sk. iepriekš). Slimības laikā, 
iespējams, jums būs nepieciešama lielāka insulīna deva nekā parasti. Šajā jautājumā 
lūdziet padomu savam ārstējošam ārstam. Ja jums ir nepieciešama medicīniskā 



 

palīdzība vai arī jums nav vajadzīgo medikamentu, pārtikas, vai jūs nevarat sazvanīt 
savu ārstu, nekavējoties vērsieties tuvākajā slimnīcā, policijā, Sarkanajā Krustā vai 
sauciet neatliekamo medicīnisku palīdzību.  


