VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
2020-02-

Priemonės
įvykdymo data

Priemonės pobūdis
ir pavadinimas

Priemonės vieta

Nr. (10-13 16.1.1E) 2Vilnius

Priemonę
įgyvendinančios
institucijos
pavadinimas ir
atsakingas asmuo

Tikslinė grupė

Trumpas priemonės aprašymas

Dalyvių skaičius,
ar priemonių
skaičius

I. Renginiai

2019-02-05

2019-03-07

2019-03-08

2019-03-08

Seminaras-viešoji
konsultacija
„Infekcijų kontrolės ir
antimikrobinių
vaistinių preparatų
vartojimo socialinės
globos įstaigose
klausimai ir problemų
sprendimas“.
Mokymai
„Užkrečiamųjų ligų
profilaktika,
racionalus
antimikrobinių
vaistinių preparatų
vartojimas“.
Seminaras-viešoji
konsultacija „Tymų
epidemiologinė
situacija. Savigydos
antibiotikais
aspektai“.
Mokymai
„Užkrečiamųjų ligų
profilaktika,
racionalus
antimikrobinių
vaistinių preparatų
vartojimas“.

RSC

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Visuomenė,
ūkio subjektai

Dėl infekcijų kontrolės ir
antimikrobinių vaistinių preparatų
vartojimo socialinės globos įstaigose
klausimai ir problemų sprendimas.

29 dalyviai

VšĮ Lietuvos oro
uostai Vilniaus
filialas

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Visuomenė,
ūkio subjektai

Apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką,
racionalų antimikrobinių vaistinių
preparatų vartojimą.

21 dalyvis

Lietuvos
edukologijos
universitetas

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Visuomenė

Tymų epidemiologinė situacija.
Savigydos antibiotikais aspektai.

89 dalyviai

VšĮ Lietuvos oro
uostai Vilniaus
filialas

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Visuomenė,
ūkio subjektai

Apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką,
racionalų antimikrobinių vaistinių
preparatų vartojimą.

13 dalyvių

2

2019-03-14

2019-03-20

2019-03-19

2019-03-26

2019-04-05

2019-04-09

2019-04-10

Mokymai
„Užkrečiamųjų ligų
profilaktika,
racionalus
antimikrobinių
vaistinių preparatų
vartojimas“.
Mokymai
„Užkrečiamųjų ligų
profilaktika,
racionalus
antimikrobinių
vaistinių preparatų
vartojimas“.
Pasitarimas „Tymų
epidemiologinė
situacija.
Antimikrobinio
atsparumo
problemos“.
Paskaitos
užkrečiamųjų ligų ir
antimikrobinio
atsparumo
klausimais.
Seminaras-viešoji
konsultacija „Tymų
epidemiologinė
situacija. Racionalus
antibiotikų skyrimas“.
Seminaras-viešoji
konsultacija „Tymų
epidemiologinė
situacija.
Antimikrobinis
atsparumas“.
Seminaras-viešoji
konsultacija „Tymų
epidemiologinė
situacija.
Antimikrobinis
atsparumas“.

VšĮ Lietuvos oro
uostai Vilniaus
filialas

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Visuomenė,
ūkio subjektai

Apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką,
racionalų antimikrobinių vaistinių
preparatų vartojimą.

21 dalyvis

VšĮ Lietuvos oro
uostai Vilniaus
filialas

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Visuomenė,
ūkio subjektai

Apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką,
racionalų antimikrobinių vaistinių
preparatų vartojimą.

20 dalyvių

Vilniaus miesto
savivaldybė

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Visuomenė,
ūkio
subjektai (ASPĮ
vadovai)

Tymų epidemiologinė situacija.
Antimikrobinio atsparumo
problemos.

24 dalyviai

Širvintų kaimo
bendruomenė
„Upė“

NVSC VD

Visuomenė

Pristatyti pranešimai apie tymus,
erkių platinamas ligas, atsparią
tuberkuliozę.

12 dalyvių

VšĮ Centro
poliklinikos
Vytenio filialas

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Ūkio subjektas

Tymų epidemiologinė situacija.
Racionalus antibiotikų skyrimas.

22 dalyviai

UAB Medica
klinika

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Ūkio subjektas

Tymų epidemiologinė situacija.
Antimikrobinio atsparumo
problemos aktualumas.

14 dalyviai

VšĮ Vilniaus
rajono centrinė
poliklinika

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Ūkio subjektas

Tymų epidemiologinė situacija.
ASPĮ specialistų veiksmai.
Antimikrobinio atsparumo
problemos aktualumas.

101 dalyvis

3

2019-04-12

2019-04-16

2019-04-17

2019-05-02

2019-05-13

2019-05-07

2019-06-16

Seminaras-viešoji
konsultacija
„Meningokokinės
infekcijos, tymų
epidemiologinė
situacija.
Antimikrobinis
atsparumas“.
Seminaras-viešoji
konsultacija „Tymų
epidemiologinė
situacija.
Antimikrobinis
atsparumas“.
Seminaras-viešoji
konsultacija
„Meningokokinės
infekcijos, tymų
epidemiologinė
situacija.
Antimikrobinis
atsparumas“.
Seminaras-viešoji
konsultacija
„Tymų
epidemiologinė
situacija.
Antimikrobinis
atsparumas“.
Paskaitos
užkrečiamųjų ligų ir
antimikrobinio
atsparumo
klausimais.
Paskaitos
užkrečiamųjų ligų ir
antimikrobinio
atsparumo
klausimais.
Paskaitos
užkrečiamųjų ligų ir
antimikrobinio

VšĮ Centro
poliklinikos
Naujamiesčio
filialas

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Ūkio subjektas

Meningokokinės infekcijos, tymų
epidemiologinė situacija.
Antimikrobinio atsparumo
problemos aktualumas.

24 dalyviai

UAB Diagnostikos
laboratorija

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Ūkio subjektas

Tymų epidemiologinė situacija.
Antimikrobinio atsparumo
problemos aktualumas.

5 dalyviai

VšĮ Lazdynų
poliklinika

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Ūkio subjektas

Meningokokinės infekcijos, tymų
epidemiologinė situacija.
Antimikrobinio atsparumo
problemos aktualumas.

36 dalyviai

UAB Baltijos
Amerikos klinika

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

Ūkio subjektas

Tymų epidemiologinė situacija.
ASPĮ specialistų veiksmai.
Antimikrobinio atsparumo
problemos aktualumas.

11 dalyvių

Vidiškių miestelio
bendruomenė

NVSC VD

Visuomenė

Užkrečiamųjų ligų ir antimikrobinio
atsparumo klausimais.

17 dalyvių

Širvintų miesto
bendruomenė

NVSC VD

Visuomenė

Užkrečiamųjų ligų ir antimikrobinio
atsparumo klausimais.

14 dalyvių

Slabados kaimo
bendruomenė

NVSC VD

Visuomenė

Užkrečiamųjų ligų ir antimikrobinio
atsparumo klausimais.

12 dalyvių

4

2019-09-19

2019-10-22

2019-10-30

2019-11-18

atsparumo
klausimais.
Informacinis
seminaras „Erkių
platinamos ligos.
Savigydos
antibiotikais
aspektai“.
Informacinis
seminaras „Sveikatos
priežiūros specialistų
skiepijimas gripo
vakcina“.
Pasitarimas
„Antimikrobinių
vaistinių preparatų
skyrimas ASPĮ“.
Konferencija
„Antimikrobinis
atsparumas Lietuvoje
ir jo mažinimo
iniciatyvos“.

2019-12-11

Viešoji konsultacija
„Kas yra tuberkuliozė
ir neatsakingas
gydymas“.

2019-01-04 –
2019-12-05

27 interviu

NVSC VD,
VGTU,
VVSB

Visuomenė

Erkių platinamos ligos. Savigydos
antibiotikais aspektai.

77 dalyviai

NVSC VD

Ūkio subjektas

Sveikatos priežiūros specialistų
skiepijimas gripo vakcina.

52 dalyviai

Vilniaus miesto
savivaldybė

NVSC VD

Visuomenė,
ūkio
subjektai (ASPĮ
vadovai)

Informacija apie antimikrobinių
vaistinių preparatų skyrimo ASPĮ
pagal kokybės rodiklių sąrašą.

25 dalyviai

Viešbutis „Domus
maria“

SAM,
HI

Visuomenė,
ūkio subjektai

Apie antimikrobinį atsparumą
Lietuvoje ir jo mažinimo
iniciatyvos.

103 dalyviai

VGTU

VšĮ Vilniaus
miesto klinikinė
ligoninė

Švenčionių Socialinių paslaugų
centro socialiniams darbuotojams
teikta viešoji konsultacija tema „Kas
yra tuberkuliozė“, kuriame buvo
Švenčionių rajono
NVSC VD,
Visuomenė
pateikta informaciją apie
savivaldybė
J. Savickienė
tuberkuliozę, gydymą, neatsakingo
antimikrobinių vaistų vartojimo
pasekmes – vaistams atsparių
infekcijų išsivystymą.
II. Viešinimo priemonės (straipsniai, pranešimai spaudai ir kt.)
LRT, LNK, TV3,
LRT radijas,
Apie skiepus, didėjantį
radijas internetu,
antimikrobinį atsparumą
BNS, savaitraščiai,
NVSC VD
Visuomenė
antimikrobiniams vaistams,
15 min.,
savigydą.
įvairūs medijos
kanalai

15 dalyvių

27 vnt.

5

2019-03-22

Pranešimas interneto
svetainei „Vilniuje
vyko mokslinėpraktinė konferencija
„Hospitalinių šlapimo
takų infekcijų
prevencijaantimikrobinio
rezistentiškumo
mažinimas“.

nvsc.lrv.lt

NVSC VD

Ūkio subjektai,
visuomenė

Apie hospitalinių šlapimo takų
infekcijų prevenciją.

1 vnt.

2019-04-25

Pranešimas interneto
svetainei „Skiepai
gelbsti gyvybes“.

nvsc.lrv.lt

NVSC VD

Visuomenė

Informuojama, kaip skiepų pagalba
mažinamas antibiotikų atsparumą.

1 vnt.

2019-09-30

Straipsnis „Artėja
naujas gripo sezonas
– kaip pasiruošti“.

NVSC VD

Visuomenė

Informuojama, kaip virusinių
infekcijų neveikia antimikrobiniai
vaistai.

1 vnt.

2019-10-03

Straipsnis „Ką verta
žinoti apie gripą ir
ŪVKTI prasidėjus jų
sezonui.“

Visuomenė

Raginama antibiotikus vartoti
atsakingai. Priminta, kad antibiotikai
virusų nenaikina, todėl gripas ir
ŪVKTI jais negydomi.

1 vnt.

2019-10-01

Pranešimas interneto
svetainei ,,Racionalus
antibiotikų vartojimas
padeda išsaugoti jų
veiksmingumą“.

Visuomenė

Nurodoma racionalaus antibiotikų
naudojimo svarba, atkreipiant
dėmesį į greitojo A grupės beta
hemolizinio streptokoko antigeno
nustatymo testo naudojimą.

1 vnt.

2019-10-18

Pranešimas interneto
svetainei ,,Rizikos
grupės jau gali
skiepytis 2019–2020
metų gripo vakcina,
kompensuojama
valstybės lėšomis“.

Visuomenė

Informuojama apie skiepijimo gripo
vakcina svarbą rizikos grupėms taip
imantis veiksmų, skirtų skiepijimo
apimčių didinimui ir antimikrobinio
atsparumo mažinimui.

1 vnt.

Laikraščiai:
„Vilniaus krašto
naujienos“,
„Širvintų kraštas“
Laikraščiai:
„Švenčionių
kraštas“,
„Žeimenos
krantai“

nvsc.lrv.lt

nvsc.lrv.lt

NVSC VD,
J. Savickienė

NVSC VD,
B. Zdanevičienė

NVSC VD

6

2019-10-25

Pranešimas interneto
svetainei ,,Rizikos
grupių asmenų
skiepijimas gali
padėti išvengti gripo
komplikacijų“.

2019-10-31

Pranešimas interneto
svetainei „Kaip
apsisaugoti nuo
plaučių uždegimo“.

2019-10-25 –
2019-11-30

Plakatai.

2019-10-25 –
2019-11-30

Knygelės.

2019-09-27

2019-08-07 –
2019-08-07

2019-07-29

2019-09-09

Raštas ,,Dėl
ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros
įstaigų vertinimo
kriterijų“.
Raštai ,,Dėl
nepakankamų
skiepijimo aprėpčių“
Raštai ,,Dėl
hospitalinių infekcijų
prevencijos ir
kontrolės
užtikrinimo“.

Raštas ,,Dėl
skiepijimo aprėpčių
įvertinimo“.

nvsc.lrv.lt

nvsc.lrv.lt

NVSC VD

NVSC VD

Visuomenė

Primenama apie skiepijimo gripo
vakcina svarbą rizikos grupėms taip
imantis veiksmų, skirtų skiepijimo
apimčių didinimui ir antimikrobinio
atsparumo mažinimui.

1 vnt.

Visuomenė

Primenama apie specifinę
profilaktiką pneumokokine vakcina
ir mažesnę tikimybę vartoti
antimikrobinius preparatus.

1 vnt.

Plakatai išdalinti Vilniaus apskrities
savivaldybių administracijoms,
ASPĮ.

25 vnt.

Knygelės išdalintos ASPĮ

20 vnt.

III. Metodinė medžiaga (lankstinukai ir kt.)
Vilniaus apskrities
savivaldybių
NVSC VD,
Visuomenė
administracijos,
HI
ASPĮ
NVSC VD,
ASPĮ
Visuomenė
HI
IV. Dokumentai (raštai ir kt.)

HI

NVSC VD

Ūkio subjektai

ASPĮ vertinimo pagal kriterijus
rezultatai.

1 vnt.

Vilniaus apskrities
ASPĮ

NVSC VD

Ūkio subjektai

Nepakankamų skiepijimo aprėpčių
klausimai.

67 vnt.

Vilniaus apskrities
ASPĮ

NVSC VD

Ūkio subjektai

Hospitalinių infekcijų prevencijos ir
kontrolės užtikrinimas.

102 vnt.

Vilniaus miesto
savivaldybės
administracijai

NVSC VD

Ūkio subjektai

Pateiktas Vilniaus miesto ASPĮ
skiepijimo aprėpčių įvertinimas.

1 vnt.

7
Pateiktas Vilniaus apskrities
ligoninėse sezoninio gripo
vakcinomis, skirtomis 2018–2019
m. gripo sezonui, įsigytomis už
valstybės lėšas, paskiepytų sveikatos
priežiūros įstaigos darbuotojų
skaičius.
Įvertinti VTLK pateikti duomenys ir
teikiamas grįžtamasis ryšys apie
2018 metais antimikrobinių vaistinių
preparatų skyrimą, A grupės beta
hemolizinio streptokoko antigeno
nustatymo greitojo testo atlikimą 2–
7 metų amžiaus vaikams, sirgusiems
viršutinių kvėpavimo takų
infekcijomis, vaikų (8 m.)
skiepijimo antrąja MMR vakcinos
doze apimtys bei 65 metų ir vyresnių
asmenų skiepijimo nuo sezoninio
gripo vakcina paslaugų rodikliai.

2019-10-10

Raštas ,,Dėl ligoninių
pasiekimų
sprendžiant
antimikrobinio
atsparumo problemą
vertinimo kriterijų“.

HI

NVSC VD

Ūkio subjektai

2019-09-201911

Raštai ,,Dėl atsakingo
antibiotikų skyrimo“.

ASPĮ

NVSC VD

Ūkio subjektai

Vilniaus miesto
savivaldybės
administracija

NVSC VD

Ūkio subjektai

Skiepijimo nuo poliomielito
aprėptys Vilniaus miesto
savivaldybėje.

1 vnt.

Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija

NVSC VD

Ūkio subjektai

Skiepijimo nuo poliomielito
aprėptys Vilniaus rajono
savivaldybėje.

1 vnt.

Raštas ,,Dėl
skiepijimo nuo
poliomielito aprėpčių
Trakų rajono
savivaldybėje.“

Trakų rajono
savivaldybės
administracija

NVSC VD

Ūkio subjektai

Skiepijimo nuo poliomielito
aprėptys Trakų rajono savivaldybėje.

1 vnt.

Raštas ,,Dėl
skiepijimo nuo
poliomielito aprėpčių

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

NVSC VD

Ūkio subjektai

Skiepijimo nuo poliomielito
aprėptys Elektrėnų savivaldybėje.

1 vnt.

2019-10-29

2019-10-29

2019-10-29

2019-10-29

Raštas ,,Dėl
skiepijimo nuo
poliomielito aprėpčių
Vilniaus miesto
savivaldybėje“.
Raštas ,,Dėl
skiepijimo nuo
poliomielito aprėpčių
Vilniaus rajono
savivaldybėje“.

1 vnt.

30 vnt.

8
Elektrėnų
savivaldybėje“.

2019-10-28

Raštas ,,Dėl
skiepijimo nuo gripo
aprėpčių įvertinimo“.

Vilniaus miesto
savivaldybės
administracija

NVSC VD

Ūkio subjektai

2018–2019 m. gripo sezono
skiepijimo aprėpčių analizės
įvertinimas.

1 vnt.

1 vnt.

V. Duomenų analizė

2019-10-01 –
2019-10-15

Vilniaus apskrities
ASPĮ kokybinių
rodiklių duomenų
analizė.

Vilniaus apskrities
ASPĮ

NVSC VD

Ūkio subjektai

Įvertinti VTLK pateikti duomenys,
atlikta Vilniaus apskrities ASPĮ
duomenų analizė (ASPĮ 0–18 m.
amžiaus vaikams skiriamus
kompensuojamuosius antibiotikus,
greitojo A grupės beta hemolizinio
streptokoko antigeno nustatymo
testo naudojimas 2–7 metų amžiaus
vaikams, sirgusiems ūminėmis
viršutinių kvėpavimo takų
infekcinėmis ligomis, vaikų (8 m.)
skiepijimo antrąja MMR vakcinos
doze apimtys, 65 m. ir vyresnių
asmenų skiepijimo sezoninio gripo
vakcina apimtys).

2019-10

2018–2019 m. gripo
sezono skiepijimo
aprėpčių analizė.

Vilniaus miesto
savivaldybės
administracija

NVSC VD

Ūkio subjektai

2018–2019 m. gripo sezono
skiepijimo aprėpčių analizė.

1 vnt.

2019-10

Skiepijimo nuo
poliomielito aprėpčių
Vilniaus miesto
savivaldybėje analizė.

Vilniaus miesto
savivaldybės
administracija

NVSC VD

Ūkio subjektai

Poliomielito aprėpčių Vilniaus
miesto savivaldybėje analizė.

1 vnt.

2019-10

Skiepijimo nuo
poliomielito aprėpčių
Vilniaus rajono
savivaldybėje analizė.

Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija

NVSC VD

Ūkio subjektai

Poliomielito aprėpčių Vilniaus
rajono savivaldybėje analizė.

1 vnt.

9

2019-10

Skiepijimo nuo
poliomielito aprėpčių
Trakų rajono
savivaldybėje analizė.

Trakų rajono
savivaldybės
administracija

NVSC VD

Ūkio subjektai

Poliomielito aprėpčių Trakų rajono
savivaldybėje analizė.

1 vnt.

2019-10

Skiepijimo nuo
poliomielito aprėpčių
Elektrėnų
savivaldybėje analizė.

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

NVSC VD

Ūkio subjektai

Poliomielito aprėpčių Elektrėnų
rajono savivaldybėje analizė.

1 vnt.

HI

NVSC VD

Vilniaus apskrities AMR grupės
2018 m. veiklos ataskaita.

1 vnt.

Vilniaus apskrities
savivaldybių
administracijos

NVSC VD

Skiepijimo aprėpčių analizė Vilniaus
apskrities savivaldybių teritorijose

1 vnt.

Antimikrobinio atsparumo problemų
svarstymas

18 asm.

2019-02-05

2019-09-09

Vilniaus apskrities
AMR grupės 2018 m.
veiklos ataskaita
Skiepijimo aprėpčių
analizė.

2019-02-05

Posėdis

RSC

Ūkio subjektai

VI. Grupės posėdžiai
Vilniaus apskrities
Vilniaus
AMR grupė,
apskrities AMR
B. Zdanevičienė
grupės nariai

Vilniaus apskrities tarpinstitucinės antimikrobinio atsparumo valdymo grupėje yra 20 narių, vadovas – B. Zdanevičienė.
SUTRUMPINIMAI:
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos – ASPĮ,
Higienos institutas – HI,
Radiacinės saugos centras – RSC,
Sveikatos apsaugos ministerija – SAM,
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas – NVSC VD,
Vilniaus apskrities tarpinstitucinės antimikrobinio atsparumo valdymo grupė – Vilniaus apskrities AMR grupė,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas – VGTU,
Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras – VVSB,
Vilniaus teritorinės ligonių kasos – VTLK,
Vilniaus apskrities tarpinstitucinės antimikrobinio atsparumo valdymo grupė – Vilniaus apskrities AMR grupė.

