ŠIAULIŲ APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO (AMR) VALDYMO GRUPĖS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO
2017 M. ATASKAITA

Priemonės
įvykdymo
data

Priemonės
pobūdis ir
pavadinimas

2017 m.

Paskaita

2017 m.

Seminaras

2017 m.

Paskaita

2017 m.

Paskaita

2017 m.

Duomenys apie
AB suvartojimą
Ligoninėje

Priemonę
įgyvendinančios
Priemonės vieta
institucijos
Tikslinė grupė
Trumpas priemonės aprašymas
pavadinimas ir
atsakingas asmuo
Antimikrobinio atsparumo antimikrobiniams preparatams stebėsena ir valdymas
PRANEŠIMAS
Sveikatos priežiūros
Antibiotikų pirkimo ir vartojimo
VšĮ. Respublikinė
darbuotojai (gydytojai, analizė RŠL už 2016m..
miestas
Šiaulių ligoninė
slaugytojai,
Antimikrobinio atsparumo
L. Kupčinskienė
administracija)
vystymosi problema. Prevencinės
priemonės.
TEMINIAI PRANEŠIMAI:
1. Hospitalinių infekcijų paplitimo
Sveikatos priežiūros
VšĮ. Respublikinė
tyrimas 2017m.
darbuotojai (gydytojai,
miestas
Šiaulių ligoninė
2. Cl. Difficille infekcijos valdymas.
slaugytojai,
L. Kupčinskienė
3.„Antimikrobinių vaistinių
administracija)
preparatų naudojimo tvarkos
pristatymas Ligoninėje
PRANEŠIMAI
VšĮ. Radviliškio
Sveikatos priežiūros
1. Hospitalinių infekcijų paplitimas.
miestas
ligoninė
darbuotojai slaugytojai 2. Atsparių mikroorganizmų
stebėsena ir prevencijos priemonės.
Hospitalinių infekcijų paplitimo
Sveikatos priežiūros
VšĮ. Radviliškio
analizė Ligoninėje.
miestas
darbuotojai (gydytojai,
ligoninė
Antibiotikų skyrimas.
administracija)
Sukėlėjų epidemiologinė stebėsena.
Antimikrobinių preparatų suvartojimo stebėsena ir valdymas
Ataskaitų analizė Ligoninėje
Šiaulių miestas ir
VšĮ Respublikinė
Sveikatos priežiūros
Kokybės vadybos bei gydymo
apskritis
Šiaulių ligoninė
darbuotojai (gydytojai)
tarybos posėdyje

Dalyvių
skaičius,
ar priemonių
skaičius

118

70

15

9

15

2

2017 m.

teikiami
Higienos
institutui
Duomenys apie
AB suvartojimą
Ligoninėje
teikiami
Higienos
institutui

Šiaulių miestas ir
apskritis

VšĮ Radviliškio ligoninė

Sveikatos priežiūros
darbuotojai (gydytojai)

Atliekama ataskaitų analizė
Ligoninės administracijos posėdyje

5

Tinkamo antimikrobinių preparatų vartojimo skatinimas ir diegimas

2017 m.
lapkritis –2016
m. lapkritis

Vaizdo klipo
transliavimas
miesto
viešajame
transporte
įrengtuose LCD
ekranuose

2017 m.
lapkritis

Informaciniai
pranešimai
socialiniuose
tinkluose

2017 m.
Radijo
lapkričio 13-17
konkursas
d.

Interaktyvios
2017 m.
paskaitos –
lapkričio 13-17
diskusijos,
d.
pamokos

Šiaulių m.
autobusai

Šiaulių m. savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras ( ŠVSB )
Visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistė
Asta Ivoškienė

Visuomenė

Informacija apie teisingą antibiotikų
vartojimą

30 ekranų, 7
dienos, 12150
transliacijų
per visus
ekranus

Šiaulių m.
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuro
Facebook profilis

ŠVSC Visuomenės
sveikatos stiprinimo
specialistė Asta
Ivoškienė

Visuomenė

Informacija apie teisingą antibiotikų
vartojimą

2

Radijo stotis
„RS2“

ŠVSC Visuomenės
sveikatos stiprinimo
specialistė Asta
Ivoškienė

Gyventojai

Skirtas informuoti visuomenę žinias
apie neteisingo antibiotikų
vartojimo grėsmes. Teisingai atsakę
į klausimus apdovanoti ŠVSB
prizais

25 dalyviai

Šiaulių m.
gimnazijos

ŠVSC Visuomenės
sveikatos stiprinimo
specialistė Asta
Ivoškienė, mokyklų
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistės

Ugdymo įstaigos,
mokiniai

„Antibiotikai. Ką turiu žinoti?“
Mokinių švietimas apie teisingą
antibiotikų vartojimą.

10 bendrojo
lavinimo
mokyklų, 289
dalyviai
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Kryžiažodžio
konkursas,
2017 m.
skirtas Europos
lapkričio 13-17
supratimo apie
d
antibiotikus
dienai paminėti

2017 m.
lapkričio 17 d.

2017m.
lapkričio mėn.

2017 m.

Publikacija
internete
“Minime
Europos
supratimo apie
antibiotikus
dieną“
Stendai
„Antibiotikai
naudingi, bet
virusams
naikint
nereikalingi”
Rankų plovimo
technikos
mokymo
praktiniai
užsiėmimai

Šiaulių m.
gimnazijos

Šiaulių m. savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras, Visuomenės
sveikatos stiprinimo
specialistė Asta
Ivoškienė, mokyklų
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistės

Ugdymo įstaigos,
mokiniai

Skirtos patikrinti mokinių žinias
apie antibiotikus.

Šiaulių
visuomenės
sveikatos biuro
svetainė

Šiaulių m. savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras, Visuomenės
sveikatos stiprinimo
specialistė Asta
Ivoškienė

Visuomenė

Informacija apie teisingą antibiotikų
vartojimą
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Šiaulių
visuomenės
sveikatos biuras,
Šiaulių miesto
ugdymo ir
mokymo įstaigos

Šiaulių m. savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras, Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistės

Visuomenė

Informacija apie teisingą antibiotikų
vartojimą

1154

Ikimokyklinio amžiaus
vaikai, pedagogai,
ikimokyklinukų tėvai

Individualus mokymas, kaip
taisyklingai plauti rankas ir taip
mažinti bakterijų bei užkrečiamųjų
ligų plitimą

453
užsiėmimai
(2719
dalyvių)

Ikimokyklinių ugdymo
įstaigų pedagogai, kiti
darbuotiojai,
ikimokyklinukų tėvai

Apie užkrečiamąsias ligas,
profilaktiką ir antibiotikų vartojimą

50 paskaitų
(706 dalyviai)

Ugdymo įstaigos

Stendas mokykloje, informacija
apie saugų antibiotikų vartojimą.

Šiaulių miesto
ikimokyklinės
ugdymo įstaigos

2017 m.

Paskaitospranešimai

Šiaulių miesto
ikimokyklinės
ugdymo įstaigos

2017 m.
lapkričio 18 d.

„Europos
supratimo apie
antibiotikus
dienai“

Radviliškio m.

Šiaulių m. savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuro Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistės
Šiaulių m. savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuro Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistės
Radviliškio visuomenės
sveikatos biuras (VSB).
Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė
Loreta Kučinskienė

10 bendrojo
lavinimo
mokyklų, 214
dalyvių

1 stendas
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2017 m.
lapkritis-2016
m. gruodis
2017 m.
lapkričio 16 d.

2017 m.
lapkričio 23 d.

2017 m.
lapkričio 9 d.

Tyrimas
Paskaita
„Antibiotikai:
vartok
atsakingai“
Paskaita
„Antibiotikai:
vartok
atsakingai“
Stendas
„Antibiotikai:
vartok
atsakingai“

Radviliškio rajono
gyventojai

Klausimas: “Dėl kokios priežasties
dažniausiai vartojate antibiotikus?“
buvo patalpintas Radviliškio Rajono
VSB internetiniame tinklalapyje.

22 gyventojai

Miestas

Radviliškio VSB. VSPS
Aušra Misiukevičienė

Ugdymo įstaigos

Paskaita skirta 7 klasės mokiniams.
Paskaitos turinį sudarė saugus ir
atsakingas antibiotikų vartojimas.

27 mokiniai

Miestas

Radviliškio VSB. VSPS
Aušra Misiukevičienė

Ugdymo įstaigos

Paskaitos turinį sudarė saugus ir
atsakingas antibiotikų vartojimas.

7 mokiniai

Miestas

Radviliškio VSB. VSPS
Aušra Misiukevičienė

Ugdymo įstaigos

Stende pateikta informacija apie
atsakingą antibiotikų vartojimą.

1 stendas

Ugdymo įstaigos

Pokalbio metu buvo kalbama apie
ŪVKTI, gripą, šių ligų profilaktiką.
Taip pat aptariamas antibiotikų
vartojimas, kada reikia vartoti, o
kada ne.

14 mokinių

Ugdymo įstaigos

Viktorina skirta 7-8 klasių
mokiniams. Buvo atsakoma į
pateiktus klausimus apie
antibiotikus, jų naudą ir žalą.

10 mokinių

7 mokiniai

57 mokiniai

Radviliškio
miestas,
gyvenvietė

Radviliškio VSB

2017 m.
lapkričio 16 d.

Pokalbis
„Peršalimas?
Gyvenvietė
Gripas? Pasveik
be antibiotikų“

2017 m.
lapkričio 20 d.

Viktorina
„Europos
supratimo apie
antibiotikus
diena.“

2017 m.
lapkričio 16 d.
2017 m.
lapkričio 13 d.,
2017 m. spalio
10 d.,

Radviliškio VSB. VSPS
Giedrūda Reklienė

Gyvenvietė

Radviliškio VSB. VSPS
Alma Tarasevičienė

Paskaita „Ką
žinote apie
antibiotikus?“

Gyvenvietė

Radviliškio VSB. VSPS
Alma Tarasevičienė

Ugdymo įstaigos

Paskaita skirta 10 klasės
mokiniams, apie antibiotikus, kodėl
jie yra skiriami ir kokia galima jų
žala.

Paskaita
„Vartokite
antibiotikus
atsakingai“

Miestas

Radviliškio VSB. VSPS
Gražina Žiaunienė

Ugdymo įstaigos

Paskaita skirta 6-ų kl. mokiniams.
Paskaitos turinį sudarė saugus ir
atsakingas antibiotikų vartojimas.
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2017 m.
lapkričio 20 d.

Sienlaikraštis,
skirtas Europos
supratimo apie
antibiotikus
dienai

2017 m.
lapkričio
10,14,15 ir 23
d.
2017 m.
lapkričio 23 d.

2017 m.
lapkričio 20 d.

2017 m.
lapkričio 20 d.

2017 m.

2017 m.

Ugdymo įstaigos

Sienlaikraštis mokyklos fojė,
pateikta informacija apie
antibiotikus, jų paskirtį.

1
sienlaikraštis

Radviliškio VSB. VSPS
Sigita Kazincienė

Ugdymo įstaigos

Paskaitos metu kalbama apie
antibiotikus, jų naudą ir žalą.

30 mokinių

Radviliškio VSB. VSPS
Rita Čepienė

Ugdymo įstaigos

Mokiniai diskutavo apie antibiotikų
paskirtį, žalą ir naudą.

27 mokiniai

Šiaulių valstybinės
kolegijos Biomedicinos
mokslų katedros
profesorė Vida
Motiekaitytė

Visuomenė

Straipsnis skirtas Europos supratimo
apie antibiotikus dienai paminėti,
apibūdinamos netinkamo antibiotikų
vartojimo pasekmės

Portalo
skaitytojai

Šiaulių valstybinės
kolegijos Biomedicinos
mokslų katedros
profesorė Vida
Motiekaitytė

Aukštosios mokyklos
dėstytojai ir studentai

Straipsnis skirtas Europos supratimo
apie antibiotikus dienai paminėti,
apibūdinamos netinkamo antibiotikų
vartojimo pasėkmės

Tinklaraščio
skaitytojai

Miestas

Radviliškio VSB. VSPS
Gražina Žiaunienė

Paskaita
„Antibiotikų
nauda ir žala“

Gyvenvietė

Diskusija skirta
Pasaulinei
supratimo apie
antibiotikus
dienai

Gyvenvietė

Straipsnis

Straipsnis

Patvirtintas
Ligoninės
„Antibiotikų
vartojimo
kontrolės
komitetas“
Viešosios
įstaigos

Portalas
ETAPLUS
http://www.etaplus
.lt/ka-turimezinoti-apieantibiotikus
Šiaulių valstybinės
kolegijos
tinklaraštis
https://manokolegi
ja.svako.lt/2017/11
/20/ka-turimezinoti-apieantibiotikus/
Šiaulių miestas ir
apskritis

VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė

Šiaulių miestas ir
apskritis

VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė

Sveikatos priežiūros
darbuotojai (gydytojai
ir kiti sveikatos
priežiūros darbuotojai:
ekonomistas,
farmacininkas)
Sveikatos priežiūros
darbuotojai

Komiteto sudėtyje 9 asmenys.
6 Komiteto posėdžiai
Paruoštas naujas
„Antimikrobinių vaistinių preparatų
naudojimo tvarkos aprašas“
Numatyta:
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Respublikinės
Šiaulių
ligoninės
„Antimikrobini
ų vaistinių
preparatų
naudojimo
tvarkos aprašo“
patvirtinimas

2017 m.
lapkričio 17 d.

Raštai ,,Dėl
antimikrobinio
atsparumo”

2017 m.
lapkričio 14 d.

Pranešimas
spaudai

2017 m.
vasario 22 d.

Raštai ,,Dėl
anketinės
apklausos“

2017 m.
balandžio 6 d.

Anketinės
apklausos
duomenų
pateikimas

„Antimikrobinių vaistinių preparatų
naudojimo tvarkos aprašo“
vykdymo
kontrolė skyriuose
Atsakingi:
Ligoninės vidaus audito ir
Antibiotikų vartojimo komiteto
nariai
NVSC Šiaulių
departamentas, Šiaulių
44 Šiaulių
apskrities AMA
apskrities ASPĮ
valdymo grupė, grupės
vadovė Rita
Švambarienė
NVSC Šiaulių
Žiniasklaidai:
departamentas, Šiaulių
UAB ,,Šiaulių kraštas“,
apskrities AMA
UAB ,,Šiaulių naujienos“,
valdymo grupė, grupės
VšĮ ,,Šiauliai plius“
vadovė Rita
Švambarienė
NVSC Šiaulių
departamentas, Šiaulių
40 Šiaulių
apskrities AMA
apskrities ASPĮ
valdymo grupė, grupės
narė Rita Švambarienė

NVSC vykusiame
seminare

Šiaulių apskrities AMA
valdymo grupė, grupės
narės Rita Švambarienė,
Daiva Kulikauskienė

Apskrities ASPĮ
vadovams

Visuomenė

Dėmesys į didėjantį antimikrobinį
atsparumą, informacijos ir
rekomendacijų sveikatos priežiūros
specialistams pateikimas
,,Lapkričio 18-ji – Europos
supratimo apie antibiotikus diena”
apie problemas, skatinimą, teisingą
antimikrobinių vaistų skyrimą ir
vartojimą

44 ASPĮ

Skaitytojai

ASPĮ, bendrosios
praktikos gydytojams,
šeimos gydytojams

Siekiant įvertinti greitojo A grupės
beta hemolizinio streptokoko
antigeno nustatymo testo naudojimo
galimybių ASPĮ, šeimos gydytojų

40 įstaigų

HI, SAM, Apskričių
antimikrobinio
atsparumo valdymo
grupių vadovams ir
nariams

Greitojo A grupės beta hemolizinio
streptokoko antigeno nustatymo
testo naudojimo galimybės dar
neišnaudojamos. Būtinas
informavimas, skatinimas ir
kt.priemonės

16 dalyvių

