KAUNO APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO (AMR) VALDYMO GRUPĖS 2016 M. VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Renginio
data

Renginio pobūdis
(rašyti: „Paskaita“,
“Seminaras“, „Straipsnis“ ar
kt.) ir pavadinimas ar tema

Renginio/ priemonės
vieta (rašyti vietovę: miestas;
gyvenvietė; jei tai straipsnis – leidinį)

Renginį/priemonę
organizuojančios institucijos
pavadinimas

Tikslinė amžiaus grupė
(„Ikimokyklinio amžiaus vaikai“;
„Mokyklinio amžiaus vaikai“;
„Jaunimas“, „Visos amžiaus grupės“,
„Šeimos“ ar kt.)

Dalyvių
skaičius,
straipsnių,
laidų
skaičius
(grafa pildoma,
jei tai jau įvykęs
renginys)

I. RENGINIAI
2016-03-09

2016-11-17

2016-11-29

2016-01-04
2016-01-26
2016-02-29
2016-03-10

Seminaras „Antimikrobinio
atsparumo problema ir
sprendimo būdai“
Konferencija „Antimikrobinio
atsparumo aktualijos šiandien“

Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras
(Vytauto g. 35, Prienai)

Prienų rajono savivaldybės
administracija, Kauno AMR
grupė

LSMU MA VSF (Tilžės
g. 18, Kaunas)

Kauno AMR grupė, LSMU,
LVSA, HI, VSB

Seminaras - viešoji konsultacija
VšĮ RKL (Hipodromo g.,
C. difficile sukelto enterokolito
NVSC KD
Kaunas)
situacija Kauno apskrityje
II. STRAIPSNIAI IR KITOS INFORMAVIMO PRIEMONĖS
Greitasis streptokokų testas
padės išvengti nereikalingų
Kaunovsc.sam.lt
KVSC
antibiotikų
Peršalimas? Gripas? Pasveik be
Kaunovsc.sam.lt
KVSC
antibiotikų
KVSC
Paskutinė vasario diena Kaunovsc.sam.lt
Europos retųjų ligų diena.
KVSC
Tradicinė racionalaus antibiotikų
Kaunovsc.sam.lt,
skyrimo skatinimo konferencija
vsbprienai.lt
pasiekė Prienus

šeimos, vaikų ir kitų
specialybių gydytojai,
slaugytojai, VSP
specialistai, vaistininkai.
Gydytojai, slaugytojai,
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistai,
vaistininkai

113

170

Ligoninės gydytojai,
slaugytojai

30

visos

1

visos

1

visos

1

visos

1

2

Renginio
data
2016-04-18

2016-05-05

2016-05-23

2016-10-06

2016-11-08
2016-11-16

Renginio pobūdis
(rašyti: „Paskaita“,
“Seminaras“, „Straipsnis“ ar
kt.) ir pavadinimas ar tema
Antibiotikų skyrimo skirtumai
Kauno apskrityje

Gegužės 5 d. – Pasaulinė rankų
higienos diena

Sergamumas C. difficile sukeltu
enterokolitu sparčiai auga

Stendinis pranešimas „Kauno
apskrities antimikrobinio
atsparumo valdymo grupės
veikla“

Renginio/ priemonės
vieta (rašyti vietovę: miestas;
gyvenvietė; jei tai straipsnis – leidinį)

www.kaunovsb.lt;
www.kaunas.lt/sveikata;
www.vsbprienai.lt;
www.krs.lt; birstonas.lt;
hi.lt
http://www.regionunauji
enos.lt/geguzes-5-dpasauline-rankuhigienos-diena/
nvsc.lrv.lt,
http://www.regionunauji
enos.lt/page/2/;
http://www.sanciupolikli
nika.lt/;
http://www.kalnieciupoli
klinika.lt/
I-oji nacionalinė
mokslinė -praktinė
konferencija
„Visuomenės sveikata
saugiai Lietuvai“,
Kaunas

Antibiotikai nepadės pasveikti
nuo gripo ar peršalimo
nvsc.lrv.lt
Lapkričio 18 d. – Europos
vsbprienai.lt,
supratimo apie antibiotikus diena jonavavsb.lt, kaisiadoriupspc.lt; lvsa.lt

Renginį/priemonę
organizuojančios institucijos
pavadinimas

Tikslinė amžiaus grupė
(„Ikimokyklinio amžiaus vaikai“;
„Mokyklinio amžiaus vaikai“;
„Jaunimas“, „Visos amžiaus grupės“,
„Šeimos“ ar kt.)

Dalyvių
skaičius,
straipsnių,
laidų
skaičius
(grafa pildoma,
jei tai jau įvykęs
renginys)

NVSC KD

visos

1

visos

1

Sveikatos priežiūros
darbuotojai

1

Visuomenės sveikatos
specialistai

400

visos

1

visos

1

NVSC KD

NVSC KD

LSMU, LVSA

NVSC KD
NVSC KD

3

Renginio
data

Renginio pobūdis
(rašyti: „Paskaita“,
“Seminaras“, „Straipsnis“ ar
kt.) ir pavadinimas ar tema

Renginio/ priemonės
vieta (rašyti vietovę: miestas;
gyvenvietė; jei tai straipsnis – leidinį)

Renginį/priemonę
organizuojančios institucijos
pavadinimas

Tikslinė amžiaus grupė
(„Ikimokyklinio amžiaus vaikai“;
„Mokyklinio amžiaus vaikai“;
„Jaunimas“, „Visos amžiaus grupės“,
„Šeimos“ ar kt.)

Dalyvių
skaičius,
straipsnių,
laidų
skaičius
(grafa pildoma,
jei tai jau įvykęs
renginys)

PASKAITOS/ PRANEŠIMAI
2016-02-12

2016-03-04
2016-04-08

2016-03-09

2016-03-09

2016-04-20

2014-2015 metų Kauno
apskrities AMR valdymo grupės
veiklos priemonių
įgyvendinimas
Gripo epidemiologinė situacija ir
antimikrobinio atsparumo
valdymas

KVSC, K. Petrausko g. 24,
Kaunas

KVSC

Apskričių AMR valdymo
grupių nariams

83

LSMU Podiplominių
studijų centro
Farmacijos specialistų
studijų auditorija (J.
Lukšos Daumanto g. 2,
Kaunas)

KVSC

52+24

Clostridium difficile
epidemiologinės situacijos
analizė Kauno mieste

Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras
(Vytauto g. 35, Prienai)

Farmacijos specialistams
Mokslinėje praktinėje
konferencijoje
„Farmacijos naujienos ir
šeimos gydytojų skiriamų
vaistų farmakologiniai
ypatumai“
šeimos, vaikų ir kitų
specialybių gydytojams,
slaugytojams, visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistams,
vaistininkams
šeimos, vaikų ir kitų
specialybių gydytojams,
slaugytojams, visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistams,
vaistininkams
Kauno AMR grupės
nariams

Kauno apskrities antimikrobinio
atsparumo valdymo grupė ir jos
veikla

Tyrimų galimybės anketų
atsakymų apžvalga

KVSC

Prienų kultūros ir
laisvalaikio centras
(Vytauto g. 35, Prienai)

KVSC

NVSC KD

NVSC KD

113

113

4

Renginio
data

2016-10-28

2016-11-09

2016-11-17

2016-11-17

2016-11-17

Renginio pobūdis
(rašyti: „Paskaita“,
“Seminaras“, „Straipsnis“ ar
kt.) ir pavadinimas ar tema
Paskaita „Mikroorganizmų
atsparumas antibiotikams –
visuomenės sveikatos problema:
antibiotikų vartojimo, elgsenos
susijusios su savigyda ir
profesinės veiklos sąsajos“
Pranešimas „Antimikrobinio
atsparumo problema. Teisingas
antibiotikų skyrimas šeimos
gydytojo darbe“
Pranešimas „Greitojo A grupės
beta hemolizinio streptokoko
antigeno nustatymo testo
prieinamumas“
Pranešimas „Antimikrobinio
atsparumo problema ligoninėse“
Pranešimas „Antibiotikų, kurie
kompensuojami iš PSDF
biudžeto lėšų, skyrimo Kauno ir
Marijampolės apskričių gydymo
įstaigose vaikams indikacijų ir jų
pardavimo (išdavimo) vaistinėse
palyginimas“

Renginio/ priemonės
vieta (rašyti vietovę: miestas;
gyvenvietė; jei tai straipsnis – leidinį)

Mokslinėje - praktinėje
konferencijoje
„Farmacijos naujienos ir
šeimos gydytojų
skiriamų vaistų
farmakologiniai
ypatumai“ , Kaunas
Konferencija
„Antimikrobinio
atsparumo valdymas
apskrityse“ Panevėžys
Konferencijoje
„Antimikrobinio
atsparumo aktualijos
šiandien“, Kaunas
Konferencijoje
„Antimikrobinio
atsparumo aktualijos
šiandien“, Kaunas
Konferencijoje
„Antimikrobinio
atsparumo aktualijos
šiandien“, Kaunas

Renginį/priemonę
organizuojančios institucijos
pavadinimas

LSMU VSF Aplinkos ir darbo
medicinos katedros lektorė Jolita
Kirvaitienė

LSMU MA Šeimos medicinos
klinikos lektorius, šeimos
gydytojas Gediminas Urbonas
NVSC KD Užkrečiamųjų ligų
valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja Kristina Rudžinskaitė
LSMUL VšĮ KK Infekcijų
kontrolės tarnybos vadovė Asta
Dambrauskienė

Kauno TLK vyriausiasis
specialistas - gydytojas Gintaras
Kašėta

Tikslinė amžiaus grupė
(„Ikimokyklinio amžiaus vaikai“;
„Mokyklinio amžiaus vaikai“;
„Jaunimas“, „Visos amžiaus grupės“,
„Šeimos“ ar kt.)

Dalyvių
skaičius,
straipsnių,
laidų
skaičius
(grafa pildoma,
jei tai jau įvykęs
renginys)

vaistininkai

šeimos ir vaikų ligų
gydytojams, visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistams
Gydytojai, slaugytojai,
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistai,
vaistininkai
Gydytojai, slaugytojai,
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistai,
vaistininkai

170

Gydytojai, slaugytojai,
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistai,
vaistininkai

170

170

5

Renginio
data

2016-11-29

Renginio pobūdis
(rašyti: „Paskaita“,
“Seminaras“, „Straipsnis“ ar
kt.) ir pavadinimas ar tema
Paskaita „C. difficile sukelto
enterokolito situacija Kauno
apskrityje

Renginio/ priemonės
vieta (rašyti vietovę: miestas;
gyvenvietė; jei tai straipsnis – leidinį)

Renginį/priemonę
organizuojančios institucijos
pavadinimas

NVSC KD Užkrečiamųjų ligų
VšĮ RKL (Hipodromo g.,
valdymo skyriaus vedėjo
Kaunas)
pavaduotoja Kristina Rudžinskaitė

Tikslinė amžiaus grupė
(„Ikimokyklinio amžiaus vaikai“;
„Mokyklinio amžiaus vaikai“;
„Jaunimas“, „Visos amžiaus grupės“,
„Šeimos“ ar kt.)

gydytojai

Dalyvių
skaičius,
straipsnių,
laidų
skaičius
(grafa pildoma,
jei tai jau įvykęs
renginys)

30

III. DALOMOJI MEDŽIAGA
Plakatas „Peršalimas? Gripas?
2016-11-10 –
Pasveik be antibiotikų.“
2016-11-19
Plakatas „Atsparumas
2016-11-10 – antibiotikams. Ką tu gali
2016-11-19 padaryti?“
Plakatas „Atsparumas
2016-11-10 –
antibiotikams. Ką gali padaryti
2016-11-19
medikai?“
Lankstinukai „Antimikrobinio
2016-11-15 atsparumo gidas ligoninių
gydytojams“
Filmukas „Antibiotikai nepadės
2016-11-15
peršalimo ar gripo atveju“

Kaišiadorių, Kėdainių,
Prienų rajonų ASPĮ
pacientai
Kauno, Jonavos Raseinių
rajonų, Birštono ASPĮ
pacientai, NVSC KD
skyriai rajonuose

išdalinta

HI, NVSC KD

išdalinta

HI, NVSC KD

išdalinta

HI, NVSC KD

Kauno apskrities ligoninės

15

išdalinta

Kauno miesto VSB

Kauno miesto ligoninių
gydytojai, konferencijos
dalyviai

1500

Jonavospspc.lt

Kauno miesto VSB

visos

1

HI

KVSC

Ataskaita už 2015 m.

1

ASPĮ

KVSC

CRB ir A streptokoko
testų prieinamumas

1

20

25

IV. RAŠTAI
2016-01-18

2016-03-29

Dėl Kauno apskrities
antimikrobinio atsparumo
valdymo grupės veiklos
ataskaitos pateikimo
Dėl anketos pateikimo

6

Renginio
data

Renginio pobūdis
(rašyti: „Paskaita“,
“Seminaras“, „Straipsnis“ ar
kt.) ir pavadinimas ar tema

Renginio/ priemonės
vieta (rašyti vietovę: miestas;
gyvenvietė; jei tai straipsnis – leidinį)

Renginį/priemonę
organizuojančios institucijos
pavadinimas

Dėl duomenų apie
antimikrobinį atsparumą
2016-03-29

2016-04-11
2016-04-22
2016-10-28
2016-11-16
2016-12-06

Dėl antibiotikų suvartojimo
2015 m. duomenų palyginimo
Dėl anketinės apklausos
rezultatų
Dėl pranešimo farmacijos
specialistams
Dėl Europos supratimo apie
antibiotikus dienos renginių
Tarnybinis pranešimas, raštas dėl
streptokokų testo skatinimo
amžiaus išplėtimo

Tikslinė amžiaus grupė
(„Ikimokyklinio amžiaus vaikai“;
„Mokyklinio amžiaus vaikai“;
„Jaunimas“, „Visos amžiaus grupės“,
„Šeimos“ ar kt.)

Dėl Kauno apskrities
antimikrobinio atsparumo
duomenų iš NVSPL
gavimo (atsakymas 201604-04)
Individualūs ASPĮ
duomenys ir vieta tarp kitų
ASPĮ
Anketų apibendrintų
duomenų pateikimas

Dalyvių
skaičius,
straipsnių,
laidų
skaičius
(grafa pildoma,
jei tai jau įvykęs
renginys)

NVSPL

KVSC

1

ASPĮ

NVSC KD

ASPĮ

NVSC KD

LSMU

NVSC KD

Paskaitos tema ir lektorius

1

ASPĮ

NVSC KD

Kvietimas paminėti dieną

1

SAM, VLK

NVSC KD

Teisės akto pakeitimo
inicijavimas

1

83
1

IV. DOKUMENTAI

2016-01-19

2016-04-18

Dėl Kauno apskrities
antimikrobinio atsparumo
valdymo grupės 2016 m. I
ketvirčio veiklos plano
patvirtinimo
Kauno apskrities antimikrobinio
atsparumo valdymo grupės 2016
m. II-IV ketvirčio veiklos planas

Kauno visuomenės
sveikatos centro
direktoriaus įsakymas
Nr. V-10

KVSC

1

NVSC Kauno
departamento direktorius

NVSC KD

1

V. GRUPĖS POSĖDŽIAI

7

Renginio
data

Renginio pobūdis
(rašyti: „Paskaita“,
“Seminaras“, „Straipsnis“ ar
kt.) ir pavadinimas ar tema

2016-04-20

Kauno AMR grupės posėdis

2016-03-09
2016-12-14

Clostridium difficile sukelto
enterokolito sergamumo situacija
Kauno apskrityje 2015 m.

Renginio/ priemonės
vieta (rašyti vietovę: miestas;
gyvenvietė; jei tai straipsnis – leidinį)

Renginį/priemonę
organizuojančios institucijos
pavadinimas

NVSC KD
NVSC KD
VI. DUOMENŲ ANALIZĖ

Kaunas

Visuomenėje
įgytos
Lietuvos bendrosios
pneumonijos
gydymo
praktikos gydytojas,
2016-02
rekomendacijų palyginimas
2016 m. vasaris T.20 Nr.
2
Stacionarines asmens sveikatos
VšĮ Kauno klinikinė
priežiūros paslaugas teikiančių
ligoninė, VšĮ
2016-02-01 – įstaigų dalyvavimas ECDC
Respublikinė Kauno
2016-02-28 organizuojamame Clostridium
ligoninė,
difficile infekcijų stebėsenos
LSMUL VšĮ KK
protokolo išbandyme
2016-03-31
Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų,
registruotų Kauno apskrityje
Kaunas
2015 m. analizė ir jų jautrumas
antibiotikams
0-18 m. vaikams
kompensuojamų antibiotikų
2016-03-09 skyrimas Kauno apskrities
Kaunas
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose

Tikslinė amžiaus grupė
(„Ikimokyklinio amžiaus vaikai“;
„Mokyklinio amžiaus vaikai“;
„Jaunimas“, „Visos amžiaus grupės“,
„Šeimos“ ar kt.)

Dalyvių
skaičius,
straipsnių,
laidų
skaičius
(grafa pildoma,
jei tai jau įvykęs
renginys)

AMR grupės nariai

NVSC KD

Pristatyta konferencijoje
Prienuose;
NVSC KD ULV skyriaus
ir rajoninių skyrių
specialistų pasitarime

1

LSMUL VšĮ KK Šeimos
medicinos klinika, G. Urbonas

Šeimos gydytojai

1

HI

KVSC

3

Paskelbta interneto
svetainėje

1

ASPĮ, gydytojai
Kauno TLK

1

8

Renginio pobūdis
(rašyti: „Paskaita“,
“Seminaras“, „Straipsnis“ ar
kt.) ir pavadinimas ar tema

Renginio
data

2016-04-20

2016-04-20

2016-04-20

2016-04-20

Antimikrobinių vaistų
pardavimų visose Lietuvos
vaistinėse apžvalga 2012-2015
m.
Magistrinis darbas „X“
farmacijos tinklo farmacijos
specialistų antibiotikų vartojimo,
sergant ūminėmis viršutinių
kvėpavimo takų infekcijomis ir
elgsenos susijusios su savigyda
ir praktine veikla sąsajos“
Magistrinis darbas „Kėdainių
miesto ir rajono asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje
besilankančių tėvų žinių apie
antibiotikus ir elgsenos gydant
vaikus nuo ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų sąsajų
vertinimas“
CRB ir A streptokoko tyrimų
prieinamumo Kauno apskrityje
2016 m. I ketvirtį apžvalga

Sutrumpinimai:
AMR grupė
ASPĮ
HI

Renginio/ priemonės
vieta (rašyti vietovę: miestas;
gyvenvietė; jei tai straipsnis – leidinį)

NVSC KD

Renginį/priemonę
organizuojančios institucijos
pavadinimas

UAB „Nemuno vaistinė“

Tikslinė amžiaus grupė
(„Ikimokyklinio amžiaus vaikai“;
„Mokyklinio amžiaus vaikai“;
„Jaunimas“, „Visos amžiaus grupės“,
„Šeimos“ ar kt.)

Pristatyta AMR grupės
posėdyje,
Pristatyta AMR grupės
posėdyje,

NVSC KD

LSMU Jolita Kirvaitienė, Eglė
Blinstrubytė

Pristatyta AMR grupės
posėdyje,
NVSC KD

NVSC KD

LSMU Jolita Kirvaitienė, Eglė
Jakšienė

NVSC KD

- Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė
– asmens sveikatos priežiūros įstaigos
- Higienos institutas

Pristatyta AMR grupės
posėdyje

Dalyvių
skaičius,
straipsnių,
laidų
skaičius
(grafa pildoma,
jei tai jau įvykęs
renginys)

1

9
Kauno TLK
KVSC
LR SAM
LSMU
LSMU MA VSF
LSMUL VšĮ KK
LVSA
NVSC KD
NVSPL
RKL
VLK
VSB
VSP

- Kauno teritorinė ligonių kasa
- Kauno visuomenės sveikatos centras (nuo 20160-04-01 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas)
- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
- Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultetas
- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos
- Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija
– Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentas
- Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
- VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
- Valstybinė ligonių kasa
- Visuomenės sveikatos biuras
- Visuomenės sveikatos priežiūra
_____________________________

