APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA
Apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė (įrašyti apskritį) - Panevėžio
Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita 2018 m.
Ataskaitą parengė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSV prie SAM) Panevėžio
departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja Aušra Lileikytė
Priemonių įgyvendinimas:
Priemonės
įvykdymo
data

Priemonės pobūdis 1
ir pavadinimas

Priemonės
vieta 2

Priemonę
įgyvendinančios
institucijos
pavadinimas ir
atsakingas asmuo
I. Renginiai

Tikslinė
grupė 3

Trumpas priemonės
aprašymas

Dalyvių
skaičius, ar
priemonių
skaičius

II. Viešinimo priemonės (straipsniai, pranešimai spaudai, konferencijos, paskaitos ir kt.)
1 k./mėn.

2018-01-24

2018-02-21

Paskaita „Vakcinacija VšĮ Panevėžio VšĮ Panevėžio miesto
padeda
išvengti miesto
poliklinikos gydytoja ir
antibiotikų vartojimo“
poliklinika
Panevėžio
regioninės
antimikrobinio atsparumo
valdymo grupės narė gydytoja L. Kurlavičienė
Paskaita „Kvėpavimo VšĮ Panevėžio VšĮ Panevėžio miesto
takų infekcinių ligų miesto
poliklinikos
gydytoja
gydymas
augaliniais poliklinika
Marčiulionienė
preparatais“

Pranešimas spaudai

Panevėžio
regiono
žiniasklaidos
priemonės

Panevėžio
miesto
gyventojai

VšĮ Panevėžio
miesto
poliklinikos
asmens
sveikatos
priežiūros
darbuotojai
NVSC
prie
SAM Panevėžio
Panevėžio departamento apskrities
Užkrečiamųjų
ligų gyventojai
valdymo skyriaus vedėja
Aušra Lileikytė

Vakcinacija padeda išvengti 8 paskaitos
antibiotikų vartojimo

Aptartas kvėpavimo takų 1 paskaita
infekcinių ligų gydymas be
antibiotikų

Pranešimas spaudai apie 1 pranešimas
pneumokokinės
vakcinos
svarbą,
jos
vaidmenį
antibiotikų
vartojimo
mažinime.

2
2018-05-03

2018-09-20

Pranešimas spaudai

Panevėžio
regiono
žiniasklaidos
priemonės

NVSC
prie
SAM
Panevėžio departamento
Užkrečiamųjų
ligų
valdymo skyriaus vedėja
Aušra Lileikytė
Paskaita
„Alerginės VšĮ Panevėžio VšĮ Panevėžio miesto
kvėpavimo takų ligos“ miesto
poliklinikos
gydytoja
poliklinika
Marčiulionienė

2018-11

Straipsnis
„Antibiotikus vartokite
atsakingai“

2018-11

Informaciniai stendai
apie
atsakingą
antibiotikų vartojimą

2018-11-09

Straipsnis „Specialistai:
antibiotikai
nepadės
pasveikti nuo peršalimo
ir gripo“

2018-11-27

Pranešimas spaudai

Panevėžio
apskrities
gyventojai

VšĮ Panevėžio
miesto
poliklinikos
asmens
sveikatos
priežiūros
darbuotojai
VšĮ Panevėžio VšĮ Panevėžio miesto Panevėžio
miesto
poliklinikos gydytoja ir miesto
poliklinikos
Panevėžio
regioninės gyventojai
interneto
antimikrobinio atsparumo
svetainė
valdymo grupės narė gydytoja L. Kurlavičienė
VšĮ Panevėžio VšĮ Panevėžio miesto Panevėžio
miesto
poliklinikos gydytoja ir miesto
poliklinikos
Panevėžio
regioninės gyventojai
stendas
antimikrobinio atsparumo
valdymo grupės narė gydytoja L. Kurlavičienė
Panevėžio
NVSC
prie
SAM Panevėžio
regiono
Panevėžio departamento apskrities
žiniasklaidos
Užkrečiamųjų
ligų gyventojai
priemonės
valdymo skyriaus vedėja
Aušra Lileikytė
Panevėžio
regiono
žiniasklaidos
priemonės

NVSC
prie
SAM Panevėžio
Panevėžio departamento apskrities
Užkrečiamųjų
ligų gyventojai
valdymo skyriaus vedėja
Aušra Lileikytė

Pranešimas spaudai apie 1 pranešimas
rankų
higienos
svarbą
infekcinių ligų profilaktikai.
Aptartas kvėpavimo takų 1 paskaita
infekcinių ligų ir alerginių
ligų diferenciacija, gydymo
be antibiotikų svarba.

Informacija apie atsakingą 1 straipsnis
antibiotikų
vartojimą
ir
savigydos žalą.

Informacija apie atsakingą 3 stendai
antibiotikų
vartojimą
ir
savigydos žalą.

Atsparumo
antibiotikams 1 pranešimas
išsivystymo mechanizmas.
Teisingo
antibiotikų
vartojimo svarba. Vakcinacija
gali
padėti
išvengti
perteklinio
antibiotikų
vartojimo
Pranešimas spaudai apie 1 pranešimas
gripo ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų
profilaktiką, apie antibiotikų
naudojimo netikslingumą.
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2018

Konsultacijos
„Apie Panevėžio
atsakingą antibiotikų miesto
vartojimą“
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

2018-02-14,
2018-05-08,
2018-11-13

Pranešimai „Ar mes
grįžtame į gyvenimą be
antibiotikų?“

2018-02
2018-12

2018-02-14,
2018-05-08,
2018-11-13

- Informaciniai
pranešimai „Pažinkime
bakterijų ir virusų
sukeliamas ligas“.

Informaciniai
pranešimai
interneto
svetainėse: „Atsakingas
antibiotikų vartojimas“,
„Ar mes grįžtame į
gyvenimą
be
antibiotikų?“

Panevėžio
miesto
savivaldybės visuomenės
sveikatos
biuro
visuomenės
sveikatos stiprinimo
specialistė ir Panevėžio
regioninės antimikrobinio
atsparumo
valdymo
grupės narė
Jūratė
Valentinavičienė
Panevėžio
miesto
savivaldybės visuomenės
sveikatos
biuro
visuomenės
sveikatos stiprinimo
specialistė ir Panevėžio
regioninės antimikrobinio
atsparumo
valdymo
grupės narė
Jūratė
Valentinavičienė

Panevėžio
apskrities
policijos
komisariato,
Priešgaisrinė
gelbėjimo
valdybos,
Pataisos namų
pareigūnai,
nuteistosios.
Panevėžio
Panevėžio
miesto
apskrities
savivaldybės
policijos
visuomenės
komisariato,
sveikatos biuras
Priešgaisrinė
gelbėjimo
valdybos,
Pataisos namų
pareigūnai,
Panevėžio
miesto
gyventojai.
Panevėžio
Panevėžio
miesto Panevėžio
miesto
savivaldybės visuomenės miesto
savivaldybės
sveikatos
biuro gyventojai.
visuomenės
visuomenės
sveikatos biuras sveikatos stiprinimo
specialistė ir Panevėžio
regioninės antimikrobinio
atsparumo
valdymo
grupės narė
Jūratė
Valentinavičienė
Bendradarbiavi
Panevėžio
miesto Panevėžio
mo
partnerių: savivaldybės visuomenės apskrities
Panevėžio
sveikatos
biuro policijos
apskrities
visuomenės
komisariato,
policijos
sveikatos stiprinimo
Priešgaisrinė
komisariato,
specialistė ir Panevėžio gelbėjimo
Priešgaisrinė
regioninės antimikrobinio valdybos,

Informacija apie atsakingą 22
antibiotikų
vartojimą
ir konsultacijos
savigydos žalą.

Informacija apie atsakingą 3 pranešimai
antibiotikų
vartojimą
ir
savigydos žalą.

Informacija apie atsakingą 10
antibiotikų
vartojimą
ir pranešimų
savigydos žalą.

Informacija apie atsakingą 10
antibiotikų
vartojimą
ir pranešimų
savigydos žalą.

4
„Savigydos
problemos“.

2018-03-05

Viktorina „Ką žinau
apie antibiotikus?“

2018

Paskaitos, diskusijos,
užsiėmimai, pamokos ir
kt.
veiklos
apie
infekcines ligas ir
antibiotikų vartojimo
ypatumus
Paskaitos, diskusijos,
užsiėmimai
ir
kt.
veiklos apie infekcines
ligas ir antibiotikų
vartojimo ypatumus
Pranešimas „Lapkričio
12-18 d. Pasaulinė
supratimo
apie
antibiotikus savaitė“

2018

2018-11-12

gelbėjimo
atsparumo
valdymo Panevėžio
valdybos,
grupės narė
Jūratė pataisos namų
Panevėžio
Valentinavičienė
pareigūnai,
pataisos namų,
Panevėžio
Panevėžio
nakvynės
nakvynės namų
namų
internetinės
darbuotojai,
svetainės
Panevėžio
miesto
gyventojai
Panevėžio
Panevėžio
miesto Panevėžio
miesto
savivaldybės visuomenės apskrities
savivaldybės
sveikatos
biuro policijos
visuomenės
visuomenės
komisariato,
sveikatos biuras sveikatos stiprinimo
Priešgaisrinė
specialistė ir Panevėžio gelbėjimo
regioninės antimikrobinio valdybos,
atsparumo
valdymo Pataisos namų
grupės narė
Jūratė pareigūnai.
Valentinavičienė
Panevėžio
Panevėžio
rajono Panevėžio
rajono
vaikų savivaldybės visuomenės rajono vaikai
ugdymo įstaigos sveikatos
biuro
visuomenės
sveikatos
priežiūros specialistės
Panevėžio
rajono
bendruomenės

Panevėžio
rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos
biuro
visuomenės
sveikatos
priežiūros specialistės
Panevėžio
Panevėžio
rajono
rajono
savivaldybės visuomenės
savivaldybės
sveikatos
biuro
visuomenės
visuomenės
sveikatos
sveikatos biuro priežiūros specialistės
tinklapis

Panevėžio
rajono
gyventojai
Panevėžio
rajono
gyventojai

Informacija apie atsakingą 1 renginys
antibiotikų
vartojimą
ir
savigydos žalą.

Informacija apie tai, kas yra
bakterijos, virusai, apie jų
sukeliamas ligas, antibiotikų
naudojimą, kodėl kai kurios
bakterijos tampa atsparios
antibiotikams?
Informacija apie infekcines
ligas, antibiotikų naudojimą,
kodėl kai kurios bakterijos
tampa
atsparios
antibiotikams?
Antibiotikų
atsparumo
problema, teisingo antibiotikų
vartojimo principai

74
priemonės

8 priemonės

1

5
2018

Straipsniai,
informaciniai
pranešimai apie
infekcines ligas,
profilaktiką,
antibiotikus

Panevėžio
rajono
vaikų
ugdymo įstaigų
elektroniniai
dienynai,
Panevėžio
rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuro
tinklapis

Panevėžio
rajono Panevėžio
Informacija apie infekcines 18 priemonių
savivaldybės visuomenės rajono vaikai ir ligas,
profilaktiką,
sveikatos
biuro tėvai
antibiotikus
visuomenės
sveikatos
priežiūros specialistės

III. Metodinė medžiaga (lankstinukai ir kt.)
2018

2018

apie Panevėžio
Panevėžio
rajono
ligas, rajono
vaikų savivaldybės visuomenės
ugdymo įstaigos sveikatos
biuro
visuomenės
sveikatos
priežiūros specialistės
Stendai ir plakatai apie Panevėžio
Panevėžio
rajono
infekcines
ligas, rajono
vaikų savivaldybės visuomenės
profilaktiką,
ugdymo įstaigos sveikatos
biuro
antibiotikus
visuomenės
sveikatos
priežiūros specialistės
Lankstinukai
infekcines
profilaktiką,
antibiotikus

Panevėžio
rajono vaikai

Informacija apie infekcines 6 priemonės
ligas,
profilaktiką,
antibiotikus

Panevėžio
rajono vaikai

Informacija apie infekcines 18 priemonių
ligas,
profilaktiką,
antibiotikus

IV. Dokumentai (raštai ir kt.)
2018-01-25

2018-05-18

Raštas
„Dėl
antimikrobinio
atsparumo
valdymo
grupės
veiklos
ataskaitos už 2017
metus”
Raštas “Dėl A grupės
beta
hemolizinio
streptokoko
testo
atlikimo duomenų”

Higienos
institutas

NVSC
prie
SAM Higienos
Panevėžio departamento institutas
Užkrečiamųjų
ligų
valdymo skyriaus vedėja
Aušra Lileikytė

Panevėžio
teritorinės
ligonių kasos

NVSC
prie
SAM
Panevėžio departamento
Užkrečiamųjų
ligų
valdymo skyriaus vedėja
Aušra Lileikytė

Panevėžio
apskrities
pirminės
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

Panevėžio
regioninės 1 raštas
antimikrobinio
atsparumo
valdymo grupės 2017 m.
veiklos ataskaita
Prašymas pateikti duomenis 1 raštas
apie Panevėžio regione 20162017 m. atliktus A grupės
beta hemolizinio streptokoko
testus pagal asmens sveikatos
priežiūros įstaigas.
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2018-10-11

Raštas „Dėl duomenų Panevėžio
pateikimo“
teritorinės
ligonių kasos

NVSC
prie
SAM
Panevėžio departamento
Užkrečiamųjų
ligų
valdymo skyriaus vedėja
Aušra Lileikytė

Panevėžio
apskrities
pirminės
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

2018-12-18

Raštas „Dėl pasiūlymų Higienos
sveikatos
priežiūros institutas
specialistų
kvalifikacijos kėlimui”

NVSC
prie
SAM
Panevėžio departamento
Užkrečiamųjų
ligų
valdymo skyriaus vedėja
Aušra
Lileikytė
ir
Panevėžio
teritorinės
ligonių kasos Kontrolės
skyriaus
vyriausioji
specialistė ir Panevėžio
regioninės antimikrobinio
atsparumo
valdymo
grupės
narė
Aldona
Stukienė

Asmens
sveikatos
priežiūros
specialistai

NVSC prie SAM Panevėžio 1 raštas
departamento
prašymas
pateikti
duomenis
apie
Panevėžio apskrities pirminių
asmens sveikatos priežiūros
įstaigų
išrašomus
kompensuojamų antibiotikų
receptų skaičius vaikams ir
kūdikiams bei atliktų A
grupės beta hemolizinio
streptokoko testo kiekius,
įgyvendinant
Higienos
instituto iniciatyva rengtą
ambulatorinių
asmens
sveikatos priežiūros įstaigų
vertinimą
antimikrobinio
atsparumo
plitimo
prevencijos srityje
Raštu išreikšta Panevėžio 1 raštas
regioninės
antimikrobinio
atsparumo valdymo grupės
narių nuomonė, kad būtina
parengti tvarką, nustatančią
visuotinį sveikatos priežiūros
specialistų
podiplominį
profesinį
tobulinimą,
antimikrobiniams vaistiniams
preparatams
atsparių
mikroorganizmų
srities
klausimais, bei parengti
mokslu ir naujausiais šių
dienų
antimikrobinio
atsparumo
situacijos
duomenimis
paremtas
mokymų programas.
Svarbu,
kad
profesinės
kvalifikacijos
tobulinimas
šiuo
klausimu,
pagal
galiojančią
Sveikatos

7

2018-12-31

Raštas
„Dėl
antimikrobinio
atsparumo
valdymo
grupės veiklos”

Panevėžio
apskrities
bendrojo
pobūdžio
ligoninės
ir
pirminės asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

NVSC
prie
SAM
Panevėžio departamento
Užkrečiamųjų
ligų
valdymo skyriaus vedėja
Aušra Lileikytė

Panevėžio
apskrities
bendrojo
pobūdžio
ligoninių
pirminių
asmens
sveikatos
priežiūros

priežiūros
ir
farmacijos
specialistų
profesinės
kvalifikacijos tobulinimo ir jo
finansavimo
tvarką,
patvirtintą
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2002 m.
kovo 18 d. įsakymu Nr. 132
„Dėl sveikatos priežiūros ir
farmacijos
specialistų
profesinės
kvalifikacijos
tobulinimo ir jo finansavimo
tvarkos“, ir būtų aktyviai
planuojamas, organizuojamas
ir vykdomas ministerijos ir
formaliojo
švietimo
institucijų, o ne tik sveikatos
priežiūros, farmacijos įstaigų
ir
pačių
specialistų
iniciatyva. Mokymai turi būti
prieinami
ir
atokesnių
Lietuvos regionų sveikatos
priežiūros specialistams.
Prašoma atsižvelgti į grupės
pasiūlymus,
planuojant
antimikrobinėms
medžiagoms
atsparių
mikroorganizmų
plitimo
prevencijos
priemones
nacionaliniu lygmeniu.
Kvietimas teikti informaciją
apie
minėtų
įstaigų
kompetentingus
asmenis,
norinčius prisijungti prie
ir Panevėžio
apskrities
antimikrobinio
atsparumo
valdymo grupės veiklos.

1 raštas, 8
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

8
įstaigų
specialistai

V. Duomenų analizė
2018-11-06

Ambulatorinių asmens Higienos
sveikatos
priežiūros institutas
įstaigų
duomenų,
turimų NVSC prie
SAM
Panevėžio
departamente ir gautų iš
Panevėžio teritorinių
ligonių
kasų,
vertinimas
antimikrobinio
atsparumo
plitimo
prevencijos
srityje
pagal Higienos instituto
pateiktus kriterijus.

NVSC
prie
SAM
Panevėžio departamento
Užkrečiamųjų
ligų
valdymo skyriaus vedėja
Aušra
Lileikytė
ir
Panevėžio
teritorinės
ligonių kasos Kontrolės
skyriaus
vyriausioji
specialistė ir Panevėžio
regioninės antimikrobinio
atsparumo
valdymo
grupės narė
Aldona
Stukienė

2018-11-22

Panevėžio regioninės NVSC
prie
antimikrobinio
SAM Panevėžio
atsparumo
valdymo departamentas
grupės
narių
pasitarimas

NVSC
prie
SAM
Panevėžio departamento
Užkrečiamųjų
ligų
valdymo skyriaus vedėja
Aušra Lileikytė

Panevėžio
regiono
ambulatorinės
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos

Ambulatorinių
asmens 1 duomenų
sveikatos priežiūros įstaigų suvestinė
vertinimas
antimikrobinio
atsparumo
plitimo
prevencijos srityje pagal
Higienos instituto pateiktus
kriterijus.

Panevėžio
regioninės
antimikrobinio
atsparumo
valdymo
grupės nariai

Panevėžio
regioninės 1 pasitarimantimikrobinio
atsparumo as, 10 grupės
valdymo
grupės
narių narių
pasitarimas, kurio metu
aptarti klausimai ir skaityti
pranešimai apie Panevėžio
teritorinės ligonių kasos
antibiotikų
stebėsenos
ir
kontrolės
vykdymo
rezultatus,
Valstybinės
maisto
ir
veterinarijos tarnybos veiklą
antimikrobinio
atsparumo
valdymo srityje, kitus darbo
grupės veiklos klausimus.

VI. Grupės posėdžiai

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

