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

Priemonės
įvykdymo
data

Priemonės pobūdis
pavadinimas ar tema

Priemonės/renginio
vieta

Priemonę/renginį
įgyvendinančios
institucijos pavadinimas
ir atsakingas asmuo

Tikslinė grupė ar
trumpas turinys

Dalyvių
skaičius,
ar
priemonių
skaičius

Renginiai

2017-04-04

Telšių apskrities AMR grupės
susirinkimas

Telšiai

NVSC prie SAM Telšių
departamentas

2017-09-20

Telšių apskrities AMR grupės
susirinkimas

Telšiai

NVSC prie SAM Telšių
departamentas

2017-10-25

Seminaras „Antimikrobinio
atsparumo valdymas“

Telšiai

Telšių apskrities AMR
grupė

Telšių apskrities antimikrobinio
valdymo grupės nariai (aptarta:
1) aptartas ir patvirtintas grupės
narių 2017 m. veiklos planas ,
2) vykdyti kompensuojamų
vaistų stebėseną ir atlikti analizę,
3) naujų narių įtraukimas
Susirinkimas dėl veiklos plano
įgyvendinimo:
1) Nutarta renginio data 201710-25
2) Gydytojai J. Anužienei
parengti straipsnį
3) Pristatyta antibiotikų skyrimo
(suvartojimo) vaikų tarpe analizė
Telšių apskrityje
4) Anketų rankų dezinfekcijai
ligoninėse koregavimas ir
papildymas.
Tikslinė grupė: Sveikatos
priežiūros darbuotojai
Seminaro darbotvarkė:
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9

109

1) 10.30–11.00 Dalyvių
registracija
2) 11.00 – 11.15 Seminaro
atidarymas, sveikinimai
3) 11.15 – 11.35 Antimikrobinių
preparatų vartojimas vaikų tarpe
Telšių apskrityje (Dalius
Abromavičius, NVSC prie SAM
Telšių departamento
užkrečiamųjų ligų valdymo
skyriaus vyriausiasis
specialistas)
4) 11.35 – 11.55 Antimikrobinių
preparatų suvartojimas Lietuvoje
(Akvilė Kenstavičienė, Higienos
institutas, Visuomenės sveikatos
technologijų centro Inovacijų
skyriaus vyriausioji specialistė)
5) 11.55 – 12.35 Infekcinių ligų
mikrobiologinės diagnostikos ir
antimikrobinės terapijos
aktualijos. (dr. Jolanta
Miciulevičienė, Mikrobiologinių
tyrimų laboratorijos vedėja
Vilniaus miesto klinikinė
ligoninė)
6) 12.35 – 12.55 Hospitalinės
infekcijos ir jų prevencija
Lietuvoje. ( dr. Rolanda
Valintėlienė, Higienos instituto
Visuomenės sveikatos
technologijų centro vadovė)
7) 12.55 – 13.35 Antimikrobinių
medžiagų kontrolė – nuo ūkio
iki stalo (Zigmas Nevardauskas,
Telšių valstybinės maisto ir

2017-12-14

Telšių apskrities AMR grupės
susirinkimas

Telšiai

NVSC prie SAM Telšių
departamentas

veterinarijos tarnybos
viršininkas)
8) 13.35 – 14.00 Diskusijos,
seminaro uždarymas
Aptarta 2017 m. veikla. Darbo
grupės narių nuomone, tik visos
visuomenės sąmoningumas
padės stabilizuoti ir atsakingai
vartoti antibiotikus ir nutarta
skleisti per informacines
sklaidos priemones informaciją,
pagrystą mokslu. Toliau tęsti
pradėtus darbus.
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Straipsniai ir kitos informavimo priemonės
2017-11-10
/2017-11-18

2017-11-10
/2017-11-18

2017-1110/2017-11-18

2017-11-10
/2017-11-18
2017-11-10
/2017-11-18

Pranešimas „Vis didėjanti
problema – atsparumas
antibiotikams,
ne tik suaugusiems bet ir
vaikams“.
Interviu vietinėje radijo stotyje
“Pasaulinei supratimo apie
antibiotikus savaitei atminti”
Plakatai – „Peršalimas? Gripas?
Pasveik be antibiotikų“,
„Atsparumas antibiotikams“
(medikams)
„Atsparumas antibiotikams“
(visuomenei)
Stendas – „Atsakingas
antibiotikų vartojimas“
Informacinis pranešimas “Pasaulinė supratimo apie
antibiotikus savaitė“

Vietinė žiniasklaida bei
visuomenės sveikatos
biurų internetinės
svetainės

Telšių AMR grupė

Visuomenė

1

Žemaitijos radijas

Telšių AMR grupė

Visuomenė

1

Telšių apskrities
gydymo įstaigos

Telšių AMR grupės nariai

Visuomenė

~50

Telšių AMR grupės nariai
(Telšių VSB)

Visuomenė

1

Telšių AMR grupės nariai
(Telšių VSB)

Visuomenė

1

Telšių rajono ugdymo
įstaigos
Vietinė žiniasklaida bei
Telšių visuomenės
sveikatos biuro
internetinė svetainė

