APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA
Apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė (įrašyti apskritį) Alytaus
Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita

2019 m.
(metai)

Ataskaitą parengė Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja Danutė Kuzmickienė, Alytaus poliklinikos
pavaduotoja medicinai Elvina Machankovienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus
departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja Janina Dvilinskienė, vyriausioji specialistė Ramunė Zelenienė, Alytaus miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Ingrida Rutkauskienė, Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji
veterinarijos gydytoja-inspektorė Laima Rinkevičienė
1 lentelė. Priemonių įgyvendinimas

Priemonės
įvykdymo
data

Priemonės pobūdis
ir pavadinimas

2019 m.

Antimikrobinio
atsparumo
antimikrobiniams
vaistiniams
preparatams
stebėsena

Priemonės
vieta

Alytaus
apskrities S.
Kudirkos
ligoninė

Priemonę
įgyvendinančios
Tikslinė
institucijos
grupė
pavadinimas ir
atsakingas asmuo
I. Renginiai
Alytaus apskrities S.
Gydytojai,
Kudirkos ligoninė,
slaugytojos
Infekcijų kontrolės
skyriaus vedėja
Danutė Kuzmickienė

Trumpas priemonės aprašymas

1. Vykdyta nuolatinė Clostridium
difficile stebėsena visuose
ligoninės skyriuose.
2. Pagal poreikį taikytas A grupės
beta hemolizinio streptokoko
antigeno nustatymo testas Vaikų
ligų skyriuje.
3. Nuolat vertintas antibiotikų
efektyvumas per 48 val., po to
koreguotas gydymas atsižvelgiant
į sukėlėjo jautrumą antibiotikams.
4. Gauti iš NVSPL tyrimų
protokolai analizuoti, vertinti,
kaupti.
5. Bendrų pasitarimų metu
akcentuota racionalaus

Dalyvių
skaičius
ar priemonių
skaičius
5

2

2019-0930

2019-1118

2019-0618

2019-1011

2019-1112

Pasitarimas

Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos
Alytaus
valstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba
Alytaus rajono
savivaldybės
Alovės
seniūnija

Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos
Alytaus valstybinė
maisto ir veterinarijos
tarnyba (vyriausioji
veterinarijos
gydytoja-inspektorė
Laima Rinkevičienė)

Privatūs
veterinarijos
gydytojai,
darbuotojai

antibiotikų skyrimo gydymo
tikslams svarba.
Pristatytas antimikrobinių
medžiagų atsakingas skyrimas,
akcentuota racionalaus
antibiotikų vartojimo svarba
ūkinių gyvūnų gydymui.

Valstybinės maisto ir
Ūkinių
Pristatytas antimikrobinių
veterinarijos tarnybos
gyvūnų
medžiagų atsakingas naudojimas
Alytaus valstybinė
laikytojai
ūkinių gyvūnų gydymui.
maisto ir veterinarijos
tarnyba (vyriausioji
veterinarijos
gydytoja-inspektorė
Laima Rinkevičienė)
Pasitarimas
Alytaus
Nacionalinio
Administracija Pristatytas kompensuojamųjų
antimikrobinio
poliklinika
visuomenės sveikatos
antibiotikų receptų vaikams
atsparumo valdymo
centro prie SAM
išrašymas Alytaus poliklinikoje,
klausimais
Alytaus
greitųjų testų taikymas,
departamentas
skiepijimas gripo vakcina ir kt.
II. Viešinimo priemonės (straipsniai, pranešimai spaudai, konferencijos, paskaitos ir kt.)
Pranešimas spaudai „Alytaus
NVSC prie SAM
Visuomenė,
Greitųjų testų taikymas,
“Peršalimo ligos. Ar naujienos“,
Alytaus
sveikatos
antibiotikų skyrimas.
reikalingi
Portalas
departamentas
priežiūros
antibiotikai?”, Nr.
Alytus.Plius.lt
darbuotojai
(1-13 1.11 E)249026
Straipsnis spaudai „Alytaus
NVSC prie SAM
Visuomenė,
Antibiotikų atsakingo skyrimo,
“Lapkričio
18-oji naujienos“,
Alytaus
sveikatos
atsakingo
vartojimo
svarba,
supratimo
apie Portalas
departamentas
priežiūros
galimos pasekmės.
antibiotikus diena”, AlytusPlius.lt
darbuotojai
Pasitarimas

12

26

1

1

1

3

2019 m.

2019 m.

2019 m.

2019-1118

2019-0426

2019-1129

Nr. (1-13 1.11 E)254345
Paskaitos
Vaikų ugdymo Alytaus
miesto Mokiniai,
Tikslas-supažindinti su ligų
įstaigos
savivaldybės
mokyklos
įvairove, jų profilaktika ir
visuomenės sveikatos bendruomenė galimais gydymo būdais. Didinti
biuras
žinias apie antibiotikų vartojimą.
Aktyvūs užsiėmimai Vaikų ugdymo Alytaus
miesto Mokiniai,
Tikslas-supažindinti
su
ligų
įstaigos
savivaldybės
mokyklos
įvairove, jų profilaktika ir
visuomenės sveikatos bendruomenė galimais gydymo būdais. Didinti
biuras
žinias apie antibiotikų vartojimą.
Protmūšis
Vaikų ugdymo Alytaus
miesto Mokiniai,
Tikslas-supažindinti
su
ligų
įstaigos
savivaldybės
mokyklos
įvairove, jų profilaktika ir
visuomenės sveikatos bendruomenė galimais gydymo būdais. Didinti
biuras
žinias apie antibiotikų vartojimą.
Viktorina
Vaikų ugdymo Alytaus
miesto Mokiniai
Tikslas-patikrinti vaikų žinias apie
įstaigos
savivaldybės
antibiotikus,
apie
mikrobų
visuomenės sveikatos
atsparumą antibiotikams.
biuras
III. Metodinė medžiaga (lankstinukai ir kt.)
IV. Dokumentai (raštai ir kt.)
Parengtas ir išsiųstas NVSC
prie NVSC prie SAM
raštas Vilniaus
SAM Alytaus Alytaus
teritorinei ligonių
departamentas departamentas,
kasai, Nr. (1-13
Vilniaus TLK
16.1.1 E)2- 20974
“Dėl duomenų
pateikimo”
V. Duomenų analizė
Atlikta
analizė, NVSC
prie NVSC prie SAM Alytaus
Informacija 2019-11-29, Nr. (1informacija pateikta SAM Alytaus Alytaus departamentas apskrities
13 16.1.1E) 2- 57363 ”Dėl
Alytaus apskrities departamentas
pirminės
kompensuojamųjų antibiotikų
pirminėms asmens
ambulatorinės išrašymo vaikams”
sveikatos priežiūros
asmens
įstaigoms
sveikatos

13 (237
asmenys)

11 (315
asmenų)

1 (52 asmenys)

4 (131 asmuo)

1

1

4
priežiūros
įstaigos

2019-1121

VI. Grupės posėdžiai
AMR grupės narių NVSC
prie NVSC prie SAM AMR grupės
pasitarimas
SAM Alytaus Alytaus departamentas nariai
departamentas

Rašyti: „Paskaita“, „Seminaras“, „Straipsnis“, „Raštas“, „Posėdis“, „Konsultacija“ ar kt.
Rašyti vietovę: miestas; gyvenvietė; jei tai straipsnis – leidinį; jei tai raštas – adresatą ir pan.
3
Rašyti: „Sveikatos priežiūros darbuotojai“, „Visuomenė“, „Ugdymo įstaigos“ ar kt.
1
2

Pranešimai:
1. Antimikrobinio atsparumo
stebėsena. Alytaus apskrities S.
Kudirkos ligoninėje.
2. Antibiotikų paskyrimo vaikams
racionalumas Alytaus
poliklinikos duomenimis.
3. Kompensuojamųjų antibiotikų
skyrimas vaikams apskrities
pirminėse ASPĮ 2014-2018
metais.
4. Antibiotikų skyrimas Alytaus
raj. PSPC mažiesiems
pacientams.
5. Alytaus apskrities pirminių
ASPĮ vertinimo rodikliai
(reitingavimas antimikrobinio
atsparumo valdymo srityje) už
2017-2018 metus.
6. Sukėlėjų atsparumo situacija,
gyvūnų sveikata ir maisto sauga.

Pasitarime
dalyvavo
AMR grupės 9
nariai,
6 pranešimai

