ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO (AMR) VALDYMO GRUPĖS UTENOS APSKRITYJE
2017 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA
1. Parengtas ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Utenos departamento (toliau - NVSC prie SAM Utenos departamentas) direktoriaus
patvirtintas 2017 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VK9-2 Antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo
grupės Utenos apskrityje 2017 m. veiklos planas.
2. Koreguota Antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo grupės narių sudėtis, patvirtinta
NVSC prie SAM Utenos departamento direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VK9-1 (grupėje
12 narių).
3. Antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo grupės nariai 2017 m. lapkričio 28 d.
dalyvavo Higienos instituto kartu su Sveikatos apsaugos ministerija organizuotoje konferencijoje
„Antimikrobinio atsparumo valdymas Lietuvoje“.
4. Antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo grupės nariai kėlė kvalifikaciją Higienos
instituto organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Antimikrobinio atsparumo samprata,
valdymas, priežiūra ir prevencija“, kurie įvyko 2017 m. gegužės 25 d. bei gruodžio 1 ir 8 d.
5. Dėl duomenų pateikimo 2017-09-12 parengtas ir išsiųstas Panevėžio TLK raštas Nr.2.9
– 893 (16.19.2 9.13), gautas atsakymas 2017-09-27 „Dėl kompensuojamų antibiotikų skyrimo
Utenos apskrityje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2015-2016 m“.
6. Parengtas 2017-10-12 raštas Nr.2.9 -980 (16.19.2 9.13) „Dėl pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigose išrašytų antimikrobinių vaistinių preparatų stebėsenos“ ir išsiųstas Utenos
apskrities pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, rašto kopija pateikta Utenos
apskrities savivaldybių gydytojams (pagal 2015-2016 m. Panevėžio TLK pateiktus duomenis).
7. Europos supratimui apie antibiotikus dienai NVSC prie SAM Utenos departamento
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Rašimas išsiuntė Utenos
apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigoms lankstinukus (pagal Higienos instituto pvz.)
„Europos supratimo apie antibiotikus diena“, kurie buvo išdalinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų
specialistams bei AMR grupės narių pravesti trumpi pranešimai apie antibiotikų skyrimo tvarką
Utenos apskrities ligoninėse. Parengtas ir pateiktas 2017m. lapkričio 15 d. pranešimas žiniasklaidai
„Specialistai primena: svarbu atsakingai vartoti antibiotikus“ („Utenos apskrities žinios“).
8. Minint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, Utenos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras Utenos r. savivaldybės ugdymo įstaigose supratimo apie antibiotikus
savaitę minėjo įvairiais renginiais: moksleiviai dalyvavo viktorinose, protmūšiuose, sprendė
kryžiažodžius, diskutavo apie antibiotikus, antibiotikams atsparių bakterijų keliamą grėsmę
visuomenės sveikatai ir kaip teisingi vartoti antibiotikus.
9. Lapkričio 23 d. Utenos kolegijoje įvyko seminaras (skirtas asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros specialistams, studentams) tema ,,Antimikrobinio atsparumo aktualijos",
kuriame skaitė pranešimus Antimikrobinio atsparumo Utenos apskrityje valdymo grupės narės:
Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros lektorė Vida Bartašiūnienė ir Utenos r. savivaldybės
administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus savivaldybės gydytoja Eligija
Židonienė. Renginio dalyviai išgirdo daug naudingos informacijos apie atsakingą antibiotikų
vartojimą, siekiant mažinti antibiotikams atsparių bakterijų atsiradimą ir plitimą.
10. VšĮ Zarasų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotoja Zita
Maniušienė parengė ir pateikė „Antibiotikų skyrimo tvarką“.
11. VšĮ Utenos klinikinės diagnostikos laboratorijoje pastoviai stebimas atsparumas
antibiotikams pagal dažniausiai išaugintą sukėlėją.
12. Antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo grupės narių Utenos apskrityje 2017 m.
gruodžio 6 d. buvo organizuotas pasitarimas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Utenos departamente. Apie pasitarimą buvo informuoti visi AMR grupės nariai
2017-11-20 rašto Nr.2.9 -7077 (16.19.2. 9.13) „Dėl pasitarimo“
Pasitarimo metu dalyvavo visi AMR grupės nariai, buvo perskaityti pranešimai:

Kompensuojamų antibiotikų skyrimas (receptų skaičius, tenkantis 1000 prisirašiusių
vaikų 0-18 m.) Utenos apskrityje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2015-2016 m (pagal
pateiktus Panevėžio TLK duomenis),
b) VšĮ Utenos ligoninėje stebimas atsparumas antibiotikams pagal dažniausiai išaugintą
sukėlėją,
c) Antibiotikų skyrimo tvarka.
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