KLAIPĖDOS APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 METUS
1. 2016 m. lapkričio 15 d. organizuotas seminaras „Antimikrobinio atsparumo valdymas
Klaipėdos apskrityje“.
2. Informacijos sklaida:
2.1. pranešimas „Klaipėdos apskrities antimikrobinio atsparumo grupės veikla ir rezultatai“
(2016 m. balandžio 21 d. Klaipėdos universiteto ir Lundo universiteto organizuotame Baltijos jūros
šalių regiono pirminės sveikatos priežiūros prevencijos ir sveikatos netolygumų tyrimo tinklo
konferencijoje);
2.2. 2016 m. lapkričio 15 d. seminaras „Antimikrobinio atsparumo valdymas Klaipėdos
apskrityje“ (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas):
2.2.1. pranešimas „Kompensuojamų antibiotikų skyrimo tendencijos Klaipėdos apskrityje.
Šeimos gydytojų informuotumas apie antibiotikus“,
2.2.2. pranešimas „Ar penicilinas vis dar veikia?“,
2.2.3. pranešimas „Cl. difficile infekcija, epidemiologija, rizikos veiksniai ir kontrolės
principai“;
2.3. 2016 m. lapkričio 16 d. seminaras „Antimikrobinio atsparumo problema ir valdymo
galimybės Šiaulių apskrityje“ (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių
departamentas):
2.3.1. pranešimas „Kitų šalių patirtis sprendžiant AMA ir antibiotikų vartojimo problemas“;
2.4. 2016 m. gruodžio 7 d. seminare „Antimikrobinis atsparumas – iššūkis ir visuotinė
problema“ ((Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Tauragės departamentas):
2.4.1. pranešimas „Ar penicilinas vis dar veikia?“,
2.4.2. pranešimas „Kitų šalių patirtis sprendžiant AMA ir antibiotikų vartojimo problemas“.
3. 2016 m. gegužės 11–13 d. dalyvauta Baltijos regiono atsparumo antibiotikams tinklo
(BARN) organizuotame renginyje „Infekcijų prevencija ir kontrolė bei antimikrobinio atsparumo
kontroliavimas kasdieninėje veikloje“ (dalyvavo 2 Grupės nariai). Renginys kuris vyko Upsaloje,
Švedijoje.
4. 2016 m. spalio 25–27 d. dalyvauta Lundo universiteto organizuotame Baltijos jūros regiono
pirminės sveikatos priežiūros tinklo dėl taikomųjų mokslinių tyrimų ir plėtros renginyje, kurį
organizavo Lundo universitetas, Švedija (dalyvavo 2 Grupės nariai). Renginys vyko Malmėje,
Švedijoje.
5. Atlikta Klaipėdos apskrities pirminės sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių šeimos
gydytojų apklausa apie antibiotikų skyrimą, antibiotikų išrašymą lemiančius veiksnius bei
informuotumą apie antimikrobinius vaistus. Apklausos rezultatai pristatyti 2016 m. lapkričio 15 d.
organizuoto seminaro „Antimikrobinio atsparumo valdymas Klaipėdos apskrityje“ metu.
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