APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA
Apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė: KAUNO APSKRITIS
Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita: 2018 metai
Ataskaitą parengė: Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Kristina Rudžinskaitė, tel. (8 37) 33 16 77, el. p.
kristina.rudzinskaite@nvsc.lt
Priemonių įgyvendinimas:

Priemonės
įvykdymo
data

Priemonės
pobūdis 1
ir pavadinimas

Priemonės vieta 2

Mokslinė praktinė
konferencija
„Antimikrobinio
atsparumo ir
imunoprofilaktikos
aspektai“
2018-05-03

2018-05-10

Mokslinė praktinė
konferencija
„Antimikrobinio

Priemonę
įgyvendinančios
institucijos
pavadinimas ir
atsakingas asmuo
I. Renginiai

Tikslinė
grupė 3

Birštono Kurhauzo salė,
B. Sruogos g. 2,
Birštonas

Birštono
savivaldybė ir
NVSC KD,
O.Ivanauskienė

gydytojai,
slaugytojai,
visuomenės
sveikatos
specialistai

VšĮ Kauno kolegijos
Medicinos fakulteto 201
auditorija, K.Petrausko
g.15 Kaunas

VšĮ Kauno
kolegijos
Medicinos
fakultetas

laboratorinės
medicinos,
visuomenės
sveikatos

Trumpas priemonės
aprašymas

Kauno apskrities AMR
valdymo grupė ir jos
veikla.
Mikroorganizmų
atsparumas
antibiotikams –
visuomenės sveikatos
problema: antibiotikų
vartojimo, elgsenos
susijusios su savigyda ir
profesinės veiklos
sąsajos. Vaikų ir
suaugusiųjų
imunoprofilaktikos
aktualijos.
Antimikrobinio
atsparumo problema,
teisingas antibiotikų
skyrimas šeimos

Dalyvių
skaičius,
ar
priemonių
skaičius

81

91

2
atsparumo
aspektai“

Mokslinė praktinė
konferencija
„Inovatyvūs tyrimai
– tinkamo
antibiotikų
vartojimo
prielaida“

2018-11-20

2018-02-06

Biomedicinos
diagnostikos
katedra,
J.Kirvaitienė

priežiūros
specialistams,
vaistininkams,
biomedicinos
diagnostikos
studentams

gydytojo darbe.
Užkrečiamųjų ligų
diagnostika ir galimybės
Lietuvoje.

Renginys,skirtas
Europos supratimo paie
antibiotikus dienai.
Konferencijos
pranešėjai,
kompetentingi savo
sričių specialistai ir
praktikai, išanalizavo
gydytojai,
LSMU VSF 110
infekcinių ligų
NVSC KD
slaugytojai,
auditorija, Tilžės g. 18,
diagnostikos galimybes
O.Ivanauskienė
VSPS,
Kaunas
šeimos gydytojo darbe,
vaistininkai
atkreipė dėmesį į
mikrobiologinės
diagnostikos ir bakterijų
identifikavimo
galimybes, molekulinių
DNR/RNR metodų,
diagnozuojant infekcinių
ligų sukėlėjus, trūkumus.
II. Viešinimo priemonės (straipsniai, pranešimai spaudai, konferencijos, paskaitos ir kt.)
Pranešimas spaudai
Atminkite: antibiotikai
„Peršalimas?
nepadės pasveikti nuo
Gripas? Pasveik be
peršalimo ar gripo.
antibiotikų“
Antibiotikai ir gripo
NVSC KD
visos
epidemija: Kaip turėčiau
elgtis? Kaip vartoti
antibiotikus?
Mažinant atsparumą
antibiotikams svarbus

133

1

3

2018-02-26

2018-04-26

2018-05-02

2018-05-03

Seminaras 10 - oje
sveikatingumo,
sveikos gyvensenos
ir medicinos
parodoje
„Sveikatos dienos
2018“. Pranešimas
„Geroji praktika:
Antimikrobinio
atsparumo
valdymas
apskrityje“
Pranešimas spaudai
„Skiepijimas –
vienas iš
antimikrobinio
atsparumo
stabdymo būdų“
Pranešimas spaudai
ir interneto
svetainei „Gegužės
5 d. -Pasaulinė
rankų higienos
diena“
Mokslinė –
praktinė
konferencija
„Antimikrobinio
atsparumo ir
imunoprofilaktikos
aspektai“
Pranešimas „Kauno
apskrities

Kauno "Žalgirio arena"

nvsc.lrv.lt

nvsc.lrv.lt,
http://www.jonavavsb.lt/,
http://www.vsbprienai.lt/,
http://kaunorvsb.lt/
Kurhauzo salė, Birštonas

UAB „Ekspozicijų
centras“, NVSPL
Kauno skyrius

visos

kiekvieno mūsų vaidmuo
– pacientai, gydytojai.
Seminaro metu pristatyti
visuomenės sveikatos
saugos klausimai,
supažindinta su NVSC
vykdoma veikla, per
priemones,
užtikrinančias ligų
profilaktiką ir
formuojančias sveikatai
palankią aplinką.

5

NVSC KD
visos

Priminta apie skiepus,
akcentuojant bakterinių
infekcijų profilaktiką.

1

NVSC KD

visos

Minėdami pasaulinę
rankų higienos dieną
pasitikrinkime ar viską
žinome apie rankų
plovimą.

1

NVSC KD O.
Ivanauskienė

asmens ir
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistams

Pristatyta Kauno
apskrities AMR valdymo
grupės veikla ir
perspektyvos

81

4

2018-05-10

2018-05-10

2018-10-09

antimikrobinio
atsparumo valdymo
grupė ir jos veikla“
Mokslinė –
praktinė
konferencija
„Antimikrobinio
atsparumo
aspektai“
Pranešimas
„Clostridium
difficile
epidemiologinės
situacijos analizė“
Mokslinė –
praktinė
konferencija
„Antimikrobinio
atsparumo
aspektai“
Pranešimas
„Užkrečiamųjų ligų
laboratorinės
diagnostikos
galimybės
Lietuvoje“
III-oji Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
konferencija
„Šimtmečio
Lietuva- šimtmečio
visuomenės
sveikata“ B sesija.
Antimikrobinio

Kauno kolegija,
Medicinos fakultetas

NVSC KD K.
Rudžinskaitė

laboratorinės
medicinos,
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistams,
vaistininkams,
biomedicinos
diagnostikos
studentams

Clostridium difficile
ypatumai ir
epidemiologinės
situacijos analizė Kauno
apskrityje

91

Kauno kolegija,
Medicinos fakultetas

NVSC KD O.
Ivanauskienė

laboratorinės
medicinos,
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistams,
vaistininkams,
biomedicinos
diagnostikos
studentams

Užkrečiamųjų ligų
laboratorinė diagnostika,
vadovaujantis teisės
aktais

91

LSMU MA, VSF

LSMU MA G.
Urbonas

Konferencijos Tinkamas antibiotikų
B sesijos
pasirinkimas,
dalyviams
diagnozuojant bakterines
infekcijas

33

5
atsparumo
valdymas.
Pranešimas
“Racionalaus
antibiotikų
vartojimo samprata.
Šeimos
gydytojo
požiūris”

2018-10-09

2018-11-07

III-oji Nacionalinė
visuomenės
sveikatos
konferencija
„Šimtmečio
Lietuva- šimtmečio
visuomenės
sveikata“ B sesija.
Antimikrobinio
atsparumo
valdymas.
Pranešimas
“Skiepai
–
antimikrobinio
atsparumo valdymo
priemonė – ne tik
vaikams”
Pranešimas spaudai
„Pasaulinė
supratimo apie
antibiotikus
savaitė“

LSMU MA, VSF

NVSC KD K.
Rudžinskaitė

Konferencijos Priminta apie skiepus
B sesijos
nuo bakterinių infekcijų
dalyviams
ir valstybės
finansuojamus skiepus
suaugusiems.

NVSC KD

visos

Kiekvieną lapkritį
minima Pasaulinė
supratimo apie
antibiotikus savaitė
siekia platinti
informaciją apie
efektyviausius
antimikrobinio

33

1

6
atsparumo mažinimo
būdus. Nacionalinio
visuomenės sveikatos
centro Kauno
departamento
specialistai pasiruošę
atsakyti į klausimus, apie
vaikų bei suaugusiųjų
skiepijimo reikšmę
antibiotikų efektyvumo
išsaugojimui.

2018-11-14

2018-11-14

Konferencija
„Tarpsektorinis
bendradarbiavimas
valdant
antimikrobinį
atsparumą
Lietuvoje.”
Pranešimas
„Racionalaus
antibiotikų
vartojimo samprata
šeimos gydytojo
darbe“
Konferencija
„Tarpsektorinis
bendradarbiavimas
valdant
antimikrobinį
atsparumą
Lietuvoje.”
Pranešimas „Geroji
praktika
sprendžiant AMR

Viešbučio „Artis
Centrum Hotel“
konferencijų centro salė
„Aida”, Vilnius

Viešbučio „Artis
Centrum Hotel“
konferencijų centro salė
„Aida”, Vilnius

LSMU MA G.
Urbonas

LSMUL Kauno
klinikos, Infekcijų
kontrolės tarnybos
vadovė A.
Dambrauskienė

Konferencijos Tinkamas antibiotikų
dalyviams
pasirinkimas,
diagnozuojant bakterines
infekcijas

65

Pasidalinta gerąja praktika,

Konferencijos sprendžiant AMR
problemą LSMUL Kauno
dalyviams
klinikose

65

7
problemą LSMUL
Kauno klinikose“
Pranešimas
interneto svetainei
„Konferencijoje
atkreiptas dėmesys į
Kauno
apskrities
antimikrobinio
atsparumo valdymo
grupės veiklą“

nvsc.lrv.lt

NVSC KD

2018-11-20

2018-11-20

visos

Mokslinė praktinė
konferencija
„Inovatyvūs tyrimai
– tinkamo
antibiotikų
vartojimo
LSMU MA, VSF
prielaida“.
Pranešimas
„Infekcinių ligų
diagnostikos
galimybės šeimos
gydytojo darbe“

LSMU MA G.
Urbonas

gydytojai,
slaugytojai,
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistai,
vaistininkams

Informuota apie 201811-14 Vilniuje vykusią
konferencija, tema –
„Tarpsektorinis
bendradarbiavimas
valdant antimikrobinį
atsparumą Lietuvoje“,
kurios metu už
geriausius pasiekimus,
sprendžiant AMR
problemas Kauno
regione, tarp dešimties
AMR valdymo grupių
apskrityse, Kauno
apskrities AMR valdymo
grupė jau antrus metus iš
eilės buvo įvertinta ir
išrinkta viena geriausių.

Tinkamas antibiotikų
pasirinkimas,
diagnozuojant bakterines
infekcijas

1

133

8

2018-11-21

2018-12-11

2018-12-12

Pranešimas spaudai
„Inovatyvių tyrimų
pasirinkimo
galimybės
infekcinių ligų
diagnostikoje,
siekiant sumažinti
pacientų lūkesčius
gauti antibiotikus“
AMR grupės
posėdis.
Pranešimas „Kauno
apskrities
ambulatorinių
asmens sveikatos
priežiūros įstaigų
vertinimo, pagal
numatytus
kriterijus,
rezultatai“
Seminaras.
„Antimikrobinis
atsparumas:
atsakingas
antibiotikų
naudojimas.
Naujovės
veterinarinių
paslaugų
teikėjams“.
Pranešimas
„Mikroorganizmų
atsparumas
antibiotikams –

Kasmet lapkričio 18 ąją minint Europos
supratimo apie
antibiotikus dieną,
atkreiptas visuomenės
dėmesys į nereikalingo
antibiotikų vartojimo
pasekmes, skatinant
atsakingą ir tinkamą
antibiotikų vartojimą.

1

AMR grupės
nariai

Pristatyti Kauno
apskrities ambulatorinių
asmens sveikatos
priežiūros įstaigų
vertinimo, pagal
numatytus kriterijus,
rezultatai

10

Seminaro
dalyviai

Pristatyti antibiotikų
vartojimo, elgsenos
susijusios su savigyda,
magistrinio darbo
rezultatai

103

NVSC KD

visos

NVSC, KD

LSMU, Veterinarijos
akademijos didžioji salė

NVSC KD K.
Rudžinskaitė

LSMU MA VSF J.
Kirvaitienė

9
visuomenės
sveikatos problema:
antibiotikų
vartojimo, elgsenos
susijusios su
savigyda ir
profesinės veiklos
sąsajos“
III. Metodinė medžiaga (lankstinukai ir kt.)
IV. Dokumentai (raštai ir kt.)

2018-01-19

2018-01-25
(2-13
16.1.6.)
BV-1576

2018-01-29

Dėl Kauno
apskrities
antimikrobinio
atsparumo
valdymo grupės
veiklos plano
suderinimo
Dėl Kauno
apskrities
antimikrobinio
atsparumo valdymo
grupės 2018 m.
veiklos plano
patvirtinimo
Dėl Kauno
apskrities
antimikrobinio
atsparumo
valdymo grupės
veiklos
ataskaitos
pateikimo

Kauno TLK

patvirtinta NVSC KD
direktoriaus

HI

NVSC KD

Deriname plano projektą

1

NVSC KD

Patvirtintas Kauno
apskrities antimikrobinio
atsparumo valdymo
grupės 2018 m. veiklos
planas

1

NVSC KD

Parengta ir pateikta
veiklos ataskaita už 2017
m.

1

10

2018-01-31
VKE-16

2018-03-28

2018-09-20

2018-11-06

2018-11-06

Dėl Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro
prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos Kauno
departamento
direktoriaus 2017
m. gegužės 10 d.
įsakymo Nr. VK. 29 „Dėl Kauno
apskrities
antimikrobinio
atsparumo valdymo
grupės sudarymo ir
darbo reglamento
patvirtinimo“
pakeitimo
Tarnybinis
pranešimas „Dėl
Antimikrobinio
atsparumo valdymo
grupės veiklos
ataskaitos
projektas“
Dėl racionalaus
antibiotikų
vartojimo
Dėl pasiūlymų
ambulatorinių
ASPĮ
apdovanojimui
Dėl atstovo į
Kauno apskrities
antimikrobinio

NVSC KD direktoriaus
įsakymas

NVSC KD

Pakeista Kauno
apskrities AMR valdymo
grupės sudėtis

1

NVSC KD

Pateiktas tarnybinis
pranešimas NVSC dėl
AMR valdymo grupės
veiklos ataskaitos
formos, derinimui

1

AMR grupės
nariai

ASPĮ, SG

NVSC KD

Informacija apie GAST

1

HI

NVSC KD

ASPĮ vertinimo pagal
kriterijus rezultatai

1

VšĮ KKL

NVSC KD

Atsakymas 2018-11-07

1

11

2018-11-12

2018-11-20

2018-11-23

atsparumo
valdymo grupę
skyrimo
Dėl antibiotikų
suvartojimo
2017 m.
duomenų
palyginimo
Dėl atstovo į
Kauno apskrities
antimikrobinio
atsparumo
valdymo grupę
skyrimo
Dėl atstovo į
Kauno apskrities
antimikrobinio
atsparumo
valdymo grupę
skyrimo

ASPĮ

NVSC KD

Analizės duomenų
pateikimas

1

Kauno valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba

NVSC KD

Atsakymas gautas 201811-23

1

Kauno miesto
savivaldybės visuomenės
sveikatos biurui

NVSC KD

Atsakymas gautas 201811-29

1

Pateikta raštu

1

Pateikta raštu

1

V. Duomenų analizė

2018-02-09

2018-09-20

Clostridium
difficile sukelto
enterokolito
sergamumo
situacija Kauno
apskrityje 2017 m.
Greitojo A grupės
beta hemolizinio
streptokoko
antigeno nustatymo
testo atlikimo 2 – 7
metų vaikams,
sirgusiems
ūminėmis viršutinių

ASPĮ
Kaunas

NVSC KD

ASPĮ

Kaunas

NVSC KD

12

2018-11-12

kvėpavimo takų
infekcinėmis
ligomis, aktyvumas
Kauno apskrities
asmens sveikatos
priežiūros įstaigose
2017 m.
0-18 m. vaikams
kompensuojamų
antibiotikų
skyrimas Kauno
apskrities asmens
sveikatos priežiūros
įstaigose

ASPĮ

Kaunas

NVSC KD

Pateikta raštu

1

Svarstyta 2018 m. grupės
veikla ir 2019 m. veiklos
plano projektas.

10

VI. Grupės posėdžiai
2018-12-11

Kauno AMR
grupės posėdis

NVSC KD

NVSC KD

AMR grupės
nariai

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

Sutrumpinimai:
AMR grupė
ASPĮ
HI
Kauno TLK
LSMU
LSMU MA VSF
NVSC KD
NVSPL
ŪVKTI

- Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė
- asmens sveikatos priežiūros įstaigos
- Higienos institutas
- Kauno teritorinė ligonių kasa
- Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės
sveikatos fakultetas
- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno departamentas
- Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
- Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos

