APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS VEIKLOS ATASKAITA
Apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė (įrašyti apskritį) Utenos apskritis
Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita 2019 m.
(metai)

Ataskaitą parengė: Utenos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius (toliau - NVSC prie SAM UD ULVS) (vėdėja Alytė Žilienė, vyr. specialistas
Tomas Žygelis), tel. (8 389) 61 941; Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus savivaldybės gydytoja (vyr.
specialistė) Eligija Židonienė, tel. (8 389) 63 991; Utenos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Sigita
Vedrickienė, tel. (8 389) 51 867; Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamento patarėja Žana Remeikienė, tel. +370 675 36440;
(pareigos, vardas, pavardė, kontaktai)

1 lentelė. Priemonių įgyvendinimas

Priemonės
įvykdymo
data

Priemonės pobūdis 1
ir pavadinimas

Priemonės
vieta 2

2019-03-27

Susitikimas

Kuktiškių
seniūnija,
Utenos r.

2019-04-03

Susitikimas

Daugailių
seniūnija,
Utenos r.

Priemonę
įgyvendinanči
os institucijos
pavadinimas
ir atsakingas
asmuo
I. Renginiai
Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos Utenos
departamento
(Vyriausioji
veterinarijos
gydytojainspektorė
Audringa
Šatkuvienė)
Valstybinės
maisto ir
veterinarijos

Tikslinė
grupė 3

Trumpas priemonės
aprašymas

Dalyvių
skaičius,
ar
priemoni
ų skaičius

Seniūnijos
gyventojai,
ūkininkai

Susitikimo metu buvo skaitytas
pranešimas „Racionalus
antibiotikų naudojimas“

22 dalyviai

Seniūnijos
gyventojai,
ūkininkai

Susitikimo metu buvo skaitytas
pranešimas „Racionalus
antibiotikų naudojimas“

8 dalyviai

2

2019-04-04

Susitikimas

Vyžuonų
seniūnija,
Utenos r.

2019-04-11

Susitikimas

Sudeikių
seniūnija,
Utenos r.

tarnybos Utenos
valstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba
(Vyriausioji
veterinarijos
gydytojainspektorė
Audringa
Šatkuvienė)
Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos Utenos
valstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba
(Vyriausioji
veterinarijos
gydytojainspektorė
Audringa
Šatkuvienė)
Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos Utenos
valstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba
(Vyriausioji
veterinarijos
gydytojainspektorė
Audringa
Šatkuvienė)

Seniūnijos
gyventojai,
ūkininkai

Susitikimo metu buvo skaitytas
pranešimas „Racionalus
antibiotikų naudojimas“

19 dalyvių

Seniūnijos
gyventojai,
ūkininkai

Susitikimo metu buvo skaitytas
pranešimas „Racionalus
antibiotikų naudojimas“

16 dalyvių

3
2019-04-12

Pasitarimas

Utenos rajono
ūkininkų
sąjunga (Utenos
rajono
savivaldybė)

2019-01-03
2019-12-21

Pamoka-praktinis užsiėmimas

Utenos r.
bendrojo
lavinimo
mokyklos
Molėtų r.
bendrojo
lavinimo
mokyklos

2019-10-22

Seminaras-viešoji konsultacija

Utenos r.
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos Utenos
valstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba
(Vyriausiasis
veterinarijos
gydytojasinspektorius
Audronius
Tubys)
Utenos r.
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras,
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistai
mokyklos

Seniūnijos
gyventojai,
ūkininkai

Pasitarimo
metu buvo skaitytas pranešimas
„Racionalus antibiotikų
naudojimas“

13 dalyvių

Mokiniai

Pateikiama bendra informacija
apie antibiotikus, jų veikimą ir
vartojimo ypatumus bei bakterijų
atsparumą antibiotikams.

87 dalyviai

Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro
prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos
Utenos
departamentas ir
Utenos r.
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras

Visuomenės
sveikatos biurų
specialistams,
dirbantiems
ugdymo
įstaigose bei
padagogai

91 dalyvis

Skaityti pranešimai:
10 dalyvių
1. NVSC prie SAM UD ULVS
vyriausiasis specialistas Tomas
Žygelis “Antibiotikai.
Mikroorganizmų jautrumas ir
atsparumas”
2. NVSC prie SAM UD ULVS
vedėja Alytė Žilienė
“Užkrečiamųjų ligų aktualijos”
3. Utenos r. savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuro
Visuomenės sveikatos stebėsenos
ir
stiprinimo
specialistė
SigitaVedrickienė
„,,Bendrieji
sveikatos stiprinimo principai“

4

2019-10-22

Pranešimas

2019-11-20

Kryžiažodis

2019-11-20

Straipsnis

4. Utenos pirminės sveikatos
priežiūros centro gydytoja Marija
Pleckevičienė “Klinikinė patirtis
antibiotikoterapijoje”
II. Viešinimo priemonės (straipsniai, pranešimai spaudai, konferencijos, paskaitos ir kt.)
Utenos VSB
Utenos r.
Visuomenės
Pranešimo tema –
savivaldybės
sveikatos
,,Bendrieji sveikatos stiprinimo
visuomenės
priežiūros
principai“
sveikatos biuras, specialistai
visuomenės
ugdymo
sveikatos
įstaigose
stebėsenos ir
stiprinimo
specialistė Sigita
Vedrickienė
Laikraštis
Utenos r.
Visuomenė
Kryžiažodis, skirtas Pasaulinei
,,Utenos diena“
savivaldybės
supratimo apie antibiotikus
visuomenės
savaitei paminėti
sveikatos biuras,
visuomenės
sveikatos
stebėsenos ir
stiprinimo
specialistė
Sigita
Vedrickienė
Laikraštis
Utenos r.
Visuomenė
Straipsnis apie mikroorganizmų
,,Utenos diena“
savivaldybės
atsparumą antibiotikams
visuomenės
sveikatos biuras,
visuomenės
sveikatos
stebėsenos ir
stiprinimo
specialistė
Sigita
Vedrickienė
III. Metodinė medžiaga (lankstinukai ir kt.)

12 dalyvių

20 dalyvių

Tiražas
3060

5
2019 m.

Lankstinukas "Bakterijų
atsparumas antibiotikams
patarimai ūkininkams"

2019 m.

Lankstinukas "Antimikrobinis
rezistentiškumas patarimai
ūkininkams"

2019-01-03
2019-12-21

Stendai

Utenos r.
ugdymo įstaigos

Lankstinuko
rengėjasValstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba,
lankstinuko
platintojasValstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos Utenos
valstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba
Lankstinuko
rengėjasValstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba,
lankstinuko
platintojasValstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos Utenos
valstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba
Utenos r.
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras,
visuomenės
sveikatos
priežiūros

Ūkininkai

Lankstinukas-atmintinė

Išplatinta
apie
80 vnt.

Ūkininkai

Lankstinukas-atmintinė

Išplatinta
apie
80 vnt.

Mokiniai,
mokyklos
bendruomenė

Informaciniai stendai apie
antibiotikus, jų vartojimo
ypatumus, antimikrobinio
atsparumo priežastis.

8 vnt.

6
specialistai
mokyklose
IV. Dokumentai (raštai ir kt.)
2019-04-30

Raštu informuotos 8 Utenos
apskrities ASPĮ apie antibiotikų
vartojimo
rodiklio
viršytą
reikšmę.

Panevėžio TLK
Kontrolės
skyriaus
vyr.
specialistė
Aldona Stukienė

Utenos
Rašte „Dėl antibiotikų vartojimo
apskrities
rodiklio“ ASPĮ informuotos apie
pirminio lygio 2018 m. viršytą rodiklio reikšmę
asmens
proc. ASPĮ informuotos, kad nuo
sveikatos
2019 m. sausio 1 d. siektina
priežiūros
Rodiklio reikšmė yra mažiau nei
įstaigos,
30 proc.
viršijusios
ASPĮ nurodyta, kad Rodiklio
antibiotikų
reikšmės skelbiamos Panevėžio
vartojimo
TLK
interneto
svetainėje
rodiklio
http://www.paneveziotlk.lt/?tabID
reikšmę.
=265.
(http://www.paneveziotlk.lt/?tabI
D=293)

8
raštai
„Dėl
antibiotikų
vartojimo
rodiklio.“

7
2019-09-04

Raštu informuotos 11
apskrities ASPĮ

Utenos

Nacionalinio
Utenos
visuomenės
apskrities ASPĮ
sveikatos centro
prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos
Utenos
departamentas

Asmens
sveikatos priežiūros Parengtas
įstaigų vadovams raštu priminta raštas
apie pneumokokinės infekcijos
rizikos
grupių
skiepijimų
organizavimą ir vykdymą pagal
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2015 m. spalio 8
d. įsakymą Nr. V-1130 „Dėl
Pneumokokinės infekcijos rizikos
grupių patvirtinimo“
2019-09-04 parengtas raštas Nr.
(9-13 16.1.1 E)2-42549 „Dėl
rizikos grupių vakcinavimo nuo
pneumokokinės infekcijos”

V. Duomenų analizė
2019-12-11

Utenos
rajono
suaugusiųjų Utenos
gyventojų anketinė apklausa
savivaldybė

Utenos rajono
Sveikatos
savivaldybės
priežiūros
administracija,
darbuotojai
Socialinių
reikalų ir
sveikatos
apsaugos
skyriaus
savivaldybės
gydytoja (vyr.
specialistė)
Eligija
Židonienė, VšĮ
Utenos kolegijos
lektorė Vida
Bartašiūnienė

Apklausta 390 Utenos rajono
suaugusiųjų gyventojų; atliktas
apklausos apibendrinimas,
perskaitytas pranešimas
Antimikrobinio atsparumo
Utenos apskrityje valdymo
grupės pasitarime 2019-12-11

390 anketų

8
2019 m. II-III
ketv.

Antimikrobinių preparatų
suvartojimo stebėsena

Utenos apskritis

NVSC prie
SAM UD ULVS

Utenos
apskrities
savivaldybių
administracijos
ir ASPĮ.

Surinkti duomenis ir parengta
Utenos apskrities savivaldybių
ambulatorinėje grandyje 2018 m.
išrašytų kompensuojamų
antimikrobinių vaistinių
preparatų vaikams (nuo 0-18 m )
ir suaugusiems duomenų analizė,
organizuotas informacijos
teikimas Utenos apskrities
savivaldybėms ir ASPĮ.
2019-06-10 parengtas raštas Nr.
(9-13 16.1.1 E)2-28950 „Dėl
antimikrobinių vaistų skyrimo
apskrities asmens sveikatos
priežiūros įstaigose“

Parengta
analizė

2019 m. III-IV
ketv.

Antimikrobinių preparatų
suvartojimo stebėsena

Utenos apskritis

NVSC prie
SAM UD ULVS

Utenos
apskrities ASPĮ,
Higienos
institutas

Atlikta antimikrobinių vaistinių
preparatų skyrimo ambulatorinėje
grandyje analizė.
2019-10-09 parengtas raštas Nr.
(9-13 16.1.1 E)2-48614 „Dėl
Utenos apskrities asmens
sveikatos priežiūros įstaigų
atrankos duomenų teikimo“
2019-10-23 parengtas raštas Nr.
(9-13 16.1.1 E)2-50741 „Dėl
greitojo A grupės beta
hemolizinio streptokoko antigeno
nustatymo testo“

Parengta
analizė

9
2019-02-12
2019-07-31

Nuo 2016 m. vadovaujantis VLK
direktoriaus
2015-12-22
įsakymu 1K-377 atliekama
rodiklio „Vaikų, kuriems buvo
išrašyti
kompensuojamųjų
antibiotikų (kurių ATC kodas
pagal II lygį yra J01xxxx)
receptai, skaičius, tenkantis 100
vaikų, prirašytų prie TLK veiklos
zonos atitinkamos savivaldybės
pirminės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros įstaigų“
(toliau – Rodiklis) stebėsena
(analizė) kas pusmetį.

Skelbiama
Panevėžio TLK
internetinėje
svetainėje
http://www.pane
veziotlk.lt/?TabI
D=24

Antimikrobinio atsparumo
Utenos apskrityje valdymo
grupės narių (AMR) pasitarimas

NVSC prie
SAM Utenos
departamentas

Panevėžio TLK
Kontrolės
skyriaus
vyr.
specialistė
Aldona Stukienė

Utenos
Atlikta Rodiklio analizė už 2017- 2(4)
apskrities
2018 m. bei 2019 m. I pusmetį. analizės dėl
pirminio lygio Išanalizavus gautus analizės Rodiklio.
asmens
rezultatus suplanuoti ir atliekami
sveikatos
patikrinimai
dėl
antibiotikų
priežiūros
skyrimo/racionalaus vartojimo.
įstaigos
Informuotos Rodiklį viršijusios
ASPĮ.

VI. Grupės posėdžiai
2019-05-20

NVSC prie
SAM UD ULVS
(vyr.
Specialistas
Tomas Žygelis)

AMR grupės
nariai

Pasitarimo metu svarstyta:
1. NVSC prie SAM UD ULVS
vedėja Alytė Žilienė pristatė
užkrečiamųjų ligų aktualijas,
vaikų skiepijimo apimtys Utenos
apskrityje.
2. NVSC prie SAM UD ULVS
vyriausiasis specialistas Tomas
Žygelis, perskaitė pranešimą
Antimikrobinio atsparumo
valdymo apskrityje iššūkiai,
pristatė 2019 m.
Antimikrobinio atsparumo
Utenos apskrityje valdymo
grupės veiklos planą.
3. Einamieji klausimai.

10 dalyvių

10
2019-12-11

Antimikrobinio atsparumo
Utenos apskrityje valdymo
grupės narių (AMR) pasitarimas

NVSC prie
SAM Utenos
departamentas

NVSC prie
SAM UD ULVS
(vyr. specialistas
Tomas Žygelis)

AMR grupės
nariai

Pasitarimo metu svarstyta:
14 dalyvių
1. Utenos rajono savivaldybės
administracijos Socialinių reikalų
ir sveikatos apsaugos skyrius,
savivaldybės
gydytoja
E.
Židonienė

Utenos r. sav. gyventojų
anketinės apklausos “Anketa
gyventojams”
rezultatų
aptarimas.
2. NVSC prie SAM UD ULVS
vyriausiasis
specialistas
T.
Žygelis
Antimikrobinio
atsparumo
valdymo situacija ir jos gerinimo
perspektyvos
3. NVSC prie SAM UD ULVS
vedėja A. Žilienė Skiepijimų
apimtys Utenos apskrities asmens
sveikatos priežiūros įstaigose
4.
VšĮ
Utenos
ligoninės
direktoriaus pavaduotoja slaugai
J. Stankevičienė Antimikrobinio
atsparumo
antimikrobiniams
preparatams stebėsena Utenos
ligoninėje
5. AMR grupės nariai Utenos
AMR grupė veiklos plano
vykdymas
Rašyti: „Paskaita“, „Seminaras“, „Straipsnis“, „Raštas“, „Posėdis“, „Konsultacija“ ar kt.
Rašyti vietovę: miestas; gyvenvietė; jei tai straipsnis – leidinį; jei tai raštas – adresatą ir pan.
3
Rašyti: „Sveikatos priežiūros darbuotojai“, „Visuomenė“, „Ugdymo įstaigos“ ar kt.
1
2

