ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO (AMR) VALDYMO GRUPĖS UTENOS APSKRITYJE
2016 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA
1. Parengtas ir Utenos visuomenės sveikatos centro direktoriaus patvirtintas 2016 m. sausio 18 d.
įsakymo Nr. V-5 Antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo grupės Utenos apskrityje veiklos
planas.
2. Antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo grupės nariai 2016-02-12 dalyvavo Higienos
instituto kartu su Kauno visuomenės sveikatos centru organizuotoje konferencijoje
„Antimikrobinio atsparumo valdymas apskrityse“
3. Dėl duomenų pateikimo 2016-10-20 parengtas ir išsiųstas raštas Nr.2.9 - 573 Panevėžio TLK.
Duomenys iš Panevėžio TLK gautas atsakymas 2016-11-15 „Dėl kompensuojamų antibiotikų
skyrimo Utenos apskrityje pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2014-2015m“.
4. Utenos apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams 2016-12-15 parengtas raštas
Nr.2.9 -846 (21.19.1. 9.13) „Dėl išrašytų antibiotikų stebėsenos“ ir išsiųsta informacija apie
2014-2015 m. išrašytus antibiotikus Utenos apskrities pirminėse asmens sveikatos priežiūros
įstaigose (pagal Panevėžio TLK duomenis).
5. Parengtas 2016-11-16 Europos supratimui apie antibiotikus dienai straipsnis „Antibiotikus
ragina vartoti saikingai“ ir pateiktas į laikraštį „Utenos diena“.
6. Minint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, Utenos rajono savivaldybės sveikatos biuras
Utenos r. savivaldybės ugdymo įstaigose supratimo apie antibiotikus savaitę minėjo įvairiais
renginiais: vyko protmūšiai, diskusijos, sprendė kryžiažodžius ir kt. Už dalyvavimą veiklose
mokiniai gavo Higienos instituto tušinukus su šių metų šūkiu - „Antibiotikus vartok
atsakingai“.
7. Anketinės apklausos (80 anketų) tyrimais įvertintos Utenos apskrityje gyventojų apklausos
žinios apie antibiotikus, nustatytos gyventojų savigydos antibiotikais apimtys bei informacija
apie antibiotikų šaltinius. Apklausą atliko (Utenos r. savivaldybė, Utenos kolegija, VšĮ Utenos
PSPC). Apklausta 80 suaugusių Utenos apskritie gyventojų. Apklausoje dalyvavo 91% moterų
ir 9% vyrų , 22% medikų. Pagal amžių: 44% 18-30 m., 1% 31-40 m., 22% 41-50 m., 28% 5160 m., 5% 61-70 m. Pagal išsilavinimą: aukštasis 51,3%, vidurinis/profesinis aukštesnysis 46%,
pagrindinis 2,6%, pradinis 1,3%. Pagal specialybę: 37% studentai, 18 % med. paslaugas ,
teikiantys specialistai, 8% odontologai, 19% tarnautojai, 16% privatus sektorius, 2%
pensininkai. Iš apklaustųjų 76% vartoja antibiotikus kai skiria gydytojas.
8. Visoms Utenos ASPĮ buvo pateiktos apklausos anketos dėl CRB ir greitojo A grupės beta
hemolizinio streptokoko prieinamumo pacientams. Užpildytų anketų iš Utenos apskrities ASPĮ
gauta 11. Apibendrinus anketų duomenis išvada: Utenos apskrities ASPĮ yra galimybė atlikti
CRB tyrimus (98 proc.) ir Greituosius A grupės β hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo
testus (89 proc.).Tyrimus apmoka ASPĮ (70%.), pacientas (30%.).
9. VšĮ Utenos klinikinės diagnostikos laboratorijoje pastoviai stebimas atsparumas antibiotikams
pagal dažniausiai išaugintą sukėlėją.
10. Antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo grupės Utenos apskrityje 2016 m. gruodžio 7 d.
buvo suorganizuotas ir pravestas pasitarimas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamente . Apie pasitarimą buvo informuoti visi
AMR grupės nariai raštu 2016-11-17 rašto Nr.2.9 -760 (21.19.1, 9.13) „Dėl pasitarimo“
Pasitarimo metu buvo pristatyti pranešimai: „Dėl CRB ir A hemolizinio streptokoko tyrimų
prieinamumo asmens sveikatos priežiūros įstaigų Utenos apskrityje 2016 m. I ketv.); „Utenos
apskrityje gyventojų apibendrintos anketinės apklausos žinios dėl antibiotikų vartojimo“; „VšĮ
Utenos ligoninėje bakterijų atsparumas antibiotikams.

11. Utenos apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams parengtas ir išsiųstas 2016-1219 raštas Nr.2.9 -864 (21.19.1. 9.13) „Dėl antimikrobinio atsparumo valdymo grupės
koregavimo Utenos apskrityje.
12. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos
departamento direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. VK.9-1 „Dėl antimikrobinio
atsparumo valdymo grupės Utenos apskrityje sudarymo“ koreguota Antimikrobinio atsparumo
(AMR) valdymo grupė Utenos apskrityje (naujai sudarytoje grupėje yra 12 asmenų).
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