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

2018 m.

Ataskaitą parengė Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Vilija Felkauskienė, tel. (8 343) 53 270, el. p. vilija.felkauskiene@nvsc.lt
Priemonių įgyvendinimas:
Priemonės
įvykdymo
data

2018-04-25

2018-12-06

Priemonės pobūdis 1
ir pavadinimas

Priemonės
vieta 2

Seminaras - viešoji
konsultacija

Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro
prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos
Marijampolės
departamentas
(toliau –
Departamentas)

Seminaras - viešoji
konsultacija

Suvalkijos
socialinės
globos namai

Priemonę
įgyvendinančios
institucijos
pavadinimas ir
atsakingas asmuo
I. Renginiai
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos
Marijampolės
departamento
Užkrečiamųjų ligų
valdymo skyriaus (toliau
– ULVS) vedėja Loreta
Radzevičienė
ULVS vedėja Loreta
Radzevičienė

Tikslinė
grupė 3

Asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigų
sveikatos
priežiūros
specialistai
Stacionarių
suaugusiųjų
globos ir
slaugos
įstaigų
personalas

Trumpas priemonės
aprašymas

Antimikrobinio atsparumo
vystymosi problema,
prevencinės priemonės;
Imunoprofilaktikos
vykdymo aktualijos
Marijampolės apskrityje“

Tuberkuliozės
epidemiologinė situacija ir
priežiūra;
Antimikrobinio atsparumo
vystymosi problema,
prevencinės priemonės.

Dalyvių
skaičius, ar
priemonių
skaičius

44 dalyviai

45 dalyviai

2018-11-06

2018-11-14

2018-12-17

2018 m.
lapkritis

2018 m.
lapkritis

II. Viešinimo priemonės (straipsniai, pranešimai spaudai, konferencijos, paskaitos ir kt.)
Informacija apie
antimikrobinio atsparumo
valdymo funkciją
Interviu Marijampolės
ULVS vedėja Loreta
Marijampolės apskrityje,
Marijampolė
Visuomenė
televizijai
Radzevičienė
AMR grupės veiklą,
Europos supratimo apie
antibiotikus dienos
paminėjimą.
Informacija visuomenei,
kas yra antimikrobinis
Pranešimas regioninei Vietinė
žiniasklaida,
atsparumas, antibiotikų
spaudai ,,Didėjantis
savivaldybių
ULVS vedėja Loreta
suvartojimo situacija
Visuomenė
antimikrobinis
visuomenės
Radzevičienė
Lietuvoje, kaip turėtų elgtis
atsparumas – vis
sveikatos biurų
gyventojai, kad sumažėtų
didėjanti problema“ tinklalapiai
antimikrobinio atsparumo
rizika.
Vietinė
Informacija visuomenei
Parengtas straipsnis
žiniasklaida,
apie streptokoko testo
,,Antibiotikų skyrimą
savivaldybių
ULVS vedėja Loreta
nustatymo svarbą mažinant
gali sumažinti
Visuomenė
visuomenės
Radzevičienė
antibiotikų suvartojimą.
greitasis streptokoko
sveikatos biurų
nustatymo testas“
tinklalapiai
III. Metodinė medžiaga (lankstinukai ir kt.)
Išspausdinti plakatai:
Marijampolės
Marijampolės Viešinta informacija apie
Stendams
,, Antibiotikai
visuomenės sveikatos
apskrities
asmens higieną, kuri
mokyklose,
veiksmingi, bet
biuro (toliau - VSB)
bendruomenė, padeda išvengti
asmens
virusams naikinti
direktorė Lina
asmens
užkrečiamųjų ligų bei
sveikatos
nereikalingi!”
Laukaitienė
sveikatos
antibiotikų vartojimo
priežiūros
„Tai svarbu žinoti.
(AMR valdymo grupės
priežiūros
įstaigose
Bakterijų atsparumas“
narė)
įstaigos
Išspausdinti
Išplatinta
Marijampolės Viešinta informacija apie
Marijampolės VSB
lankstinukai:
mokyklose,
apskrities
asmens higieną, kuri
direktorė Lina
,,Peršalimas? Gripas? asmens
bendruomenė, padeda išvengti
Laukaitienė
Pasveik be
sveikatos
asmens

1 priemonė

1 priemonė

1 priemonė

antibiotikų“, „Jūsų
vaikas ir antibiotikai“,
„Naujas pavojus jūsų
sveikatai – atsparios
bakterijos“, „Pasveik
be antibiotikų“

2018 m.
lapkritis

2018 m. I
ketv.
2018 m. II
ketv.
2018 m. IV
ketv.

2018-10-16

priežiūros
įstaigose

Stendas ,,Peršalimas?
Gripas? Pasveik be
antibiotikų“
Stendas
,,Pasveik be
antibiotikų“
Stendas
„Vartok antibiotikus
atsakingai“

Demonstruoti
mokyklose,
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigose (kurios
turi
televizorius),
siuntinėta per
moksleivių
elektroninius
dienynus
Marijampolės
apskrities
ugdymo įstaigos
Marijampolės
apskrities
ugdymo įstaigos
Marijampolės
apskrities
ugdymo įstaigos

Kauno teritorinei
ligonių kasai 2018 m.
spalio 10 d. raštas Nr.
(4-13 16.1.1E)244827„Dėl duomenų
pateikimo“

Marijampolės
apskrities
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

Filmukai, reklamėlės

sveikatos
priežiūros
įstaigos

užkrečiamųjų ligų bei
antibiotikų vartojimo.

Informacija apie antibiotikų
paskirtį, vartojimą.
Marijampolės VSB
direktorė Lina
Laukaitienė, ULVS
vedėja Loreta
Radzevičienė

Marijampolės
apskrities
mokyklos,
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

Marijampolės , Šakių,
Ugdymo
Vilkaviškio VSB
įstaigų
specialistai
bendruomenė
Marijampolės , Šakių,
Ugdymo
Vilkaviškio VSB
įstaigų
specialistai
bendruomenė
Marijampolės , Šakių,
Ugdymo
Vilkaviškio VSB
įstaigų
specialistai
bendruomenė
IV. Dokumentai (raštai ir kt.)
ULVS vedėja Loreta
ULVS
Radzevičienė
vyresnioji
specialistė
Vilija
Felkauskienė

Informacija apie
antibiotikų paskirtį,
vartojimą
Informacija apie
antibiotikų paskirtį,
vartojimą
Informacija apie
antibiotikų paskirtį,
vartojimą
Dėl duomenų Marijampolės
apskrities asmens sveikatos
priežiūros įstaigose
vaikams ir suaugusiems
išrašomų antibiotikų
receptų palyginamajai

analizei ir vertinimui už
2017 m.
V. Duomenų analizė

Iki 2018-0131

Vykdyta anketų dėl
gydytojų požiūrio į
antimikrobinį gydymą

Iki 2018-1030

Vykdyta
kompensuojamų
antibiotikų skyrimo
palyginamoji analizė
ir vertinimas
Marijampolės
apskrityje

Iki 2018-1107

Ambulatorinių ASPĮ
vertinimas pagal
antimikrobinių
vaistinių preparatų
skyrimo kriterijus

Marijampolės
departamentas

Marijampolės
departamentas

Marijampolės
departamentas

ULVS vyresnioji
specialistė
Vilija Felkauskienė

Marijampolės
apskrities
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

ULVS vyresnioji
specialistė
Vilija Felkauskienė

Marijampolės
apskrities
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

ULVS vyresnioji
specialistė
Vilija Felkauskienė

Marijampolės
apskrities
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

Atlikta analizė šeimos
gydytojų apklausos,
siekiant nustatyti veiksnius,
įtakojančius antibiotikų
skyrimą bei gydytojų
informuotumą apie
antimikrobinių vaistų
skyrimą. Rezultatai
pristatyti AMR grupės
nariams.
Marijampolės apskrities
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose vaikams (0–18 m.)
išrašytų antibiotikų receptų,
greitojo A grupės beta
hemolizinio streptokoko
antigeno nustatymo testų
taikymo palyginamoji
analizė ir vertinimas 2017
m. Rezultatai pristatyti
AMR grupės nariams.
Pagal Kauno teritorinės
ligonių kasos pateiktus
duomenis ASPĮ įvertintos
pagal sekančius kriterijus :
Kompensuojamųjų
antimikrobinių vaistinių
preparatų receptų vaikams
skaičius, tenkantis 1000čiui apdraustųjų vaikų (0-18
m.) prisirašiusių prie
pirminės ASPĮ;

83 šeimos
gydytojai

44 asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

Kompensuojamųjų
antimikrobinių vaistinių
preparatų receptų
kūdikiams skaičius,
tenkantis 1 000-čiui tais
metais gimusių kūdikių;
Fenoksipenicilinų santykis
su visais penicilinas;
Atliktų greitojo A grupės beta
hemolizinio streptokoko
antigeno nustatymo testų
skaičius, tenkantis 1000-čiui

apdraustųjų vaikų (2-7 m.
amžiaus), prisirašiusių prie
pirminės ASPĮ;
Paskiepytų antrąja MMR
vakcinos doze 6-7 metų
vaikų dalis (proc.);
Paskiepytų sezoninio gripo
vakcina 65 m. ir vyresnių
asmenų dalis (proc.).
Kriterijai buvo vertinami
balais. Informacija apie
daugiausiai balų surinkusias
ASPĮ perduotos Higienos
institutui .
VI. Grupės posėdžiai

2018-02-21

AMR grupės posėdis
įvairiais grupės
veiklos klausimais

Marijampolės
departamentas

ULVS vedėja
Loreta Radzevičienė

AMR grupės
nariai

1. Pasitarimo metu
pristatyti apklausos apie
Lietuvos šeimos gydytojų
antibiotikų skyrimą
įtakojančius veiksnius ir
žinias apie antimikrobinius
vaistus anketų duomenys,

15 dalyvių

2018-12-14

AMR grupės posėdis
įvairiais grupės
veiklos klausimais

Marijampolės
departamentas

ULVS vedėja
Loreta Radzevičienė

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

AMR grupės
nariai

2. planuojamų priemonių
2018 m. veiklos planui
aptarimas
1.Informacija apie
Marijampolės apskrities
regioninės antimikrobinio
atsparumo valdymo grupės
2018 m. veiklos plano
priemonių vykdymą.
2. Informacija apie
Marijampolės apskrities
asmens sveikatos priežiūros 8 dalyviai
įstaigose vaikams (0–18 m.)
išrašytų antibiotikų receptų,
greitojo A grupės beta
hemolizinio streptokoko
antigeno nustatymo testų
taikymo palyginamosios
analizės ir vertinimo 2017
m. duomenis.

