VILNIAUS APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO (AMR) VALDYMO GRUPĖS 2016 M. VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Priemonės
įvykdymo
data

Priemonės pobūdis
(rašyti: „Paskaita“,
“Seminaras“,
„Straipsnis“, „Raštas“,
„Posėdis“,
„Konsultacija“ ar kt.,) ir
pavadinimas

2017-01- Nr. BV.10.
(16.19.2. 10.13)
Priemonės vieta
Tikslinė grupė
Priemonę
(rašyti vietovę:
(„Sveikatos
įgyvendinančio
miestas;
priežiūros
s institucijos
gyvenvietė; jei tai
darbuotojai“,
pavadinimas ir
straipsnis –
„Visuomenė“,
atsakingas
leidinį; jei tai
„Ugdymo
asmuo
raštas – adresatą)
įstaigos“ ar kt.)
Renginiai

2016-03-18

Mokslinė – praktinė
konferencija

Viešbutis
,,Karolina“

2016-03-24

Seminaras

VVSB

2016-04-26

Seminaras

NVSC VD

LSMU

ASPĮ, vaistininkai

B. Zdanevičienė

Sveikatos
priežiūros
darbuotojai

B. Zdanevičienė

Sveikatos
priežiūros
darbuotojai

Trumpas priemonės
aprašymas

Parengtas pranešimas
„Meningokokinė
infekcija, jos
epidemiologinė
priežiūra ir kontrolė,
racionalus antibiotikų
vartojimas“
Organizuoti mokymai
visuomenės sveikatos
priežiūros
specialistams,
dirbantiems
ikimokyklinio ir
mokyklinio ugdymo
įstaigose, racionalaus
antibiotikų vartojimo
klausimais
Vakcinomis valdomų
infekcijų aktualijos
ikimokyklinio
ugdymo įstaigose

Dalyvių
skaičius,
ar priemonių
skaičius

120 dalyvių

4 pranešimai

4 pranešimai;
46 dalyviai

2016-06-30

Gyventojų konsultavimas

SAM

B. Zdanevičienė

2016-09-14

Paskaita-konsultacija

Lopšelis-darželis
„Mėdynėlis“

B. Zdanevičienė

2016-11-03

AMR narių posėdisseminaras
„Antimikrobinio
atsparumo ir
antimikrobinių vaistinių
preparatų suvartojimo
valdymo problemos
Vilniaus apskrityje“

NVSC VD

B. Zdanevičienė

Renginys „Peršalimas?
Gripas? Pasveik be
antibiotikų“

VšĮ Antakalnio
poliklinika;
VšĮ Šeškinės
poliklinika;
VšĮ Vilniaus
rajono centrinė

VVSB G.
Sidorovienė

2016-11-18

„Sveikatos alėja“
akcijoje konsultavo
Visuomenė
gyventojus
200 gyventojų
užkrečiamųjų ligų
klausimais
Tėvai ir darželio „Užkrečiamosios ligos
30 dalyvių
administracija
ir profilaktika“
Seminare pristatyta
medžiaga apie
sukėlėjų atsparumą
antimikrobiniams
preparatams,
antimikrobinių
preparatų išrašymo
tendencijos , apie
tinkamą gydytojo ir
AMR nariai,
mikrobiologo
visuomenės
18 dalyvių;
bendradarbiavimą
sveikatos
4 pranešimai
tyrimų metu, greitojo
specialistai
A grupės beta
hemolizinio
streptokoko antigeno
nustatymo testo
galimybes Vilniaus
apskrities ASPĮ,
antibiotikų vartojimo
tendencijos ir
netolygumai
Lapkričio 15–22
dienomis Vilniaus
miesto savivaldybės
VVSB specialistai
Pranešimas
visuomenės sveikatos
biuro specialistai
informavo Vilniaus

poliklinika

2016-11-09

Paskaita

Lopšelis-darželis
„Gluosnis“

B. Zdanevičienė

Darželio
bendruomenė,
personalas

2016-11-23

Seminaras

SMLPC Trakai

B. Zdanevičienė

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistai

2016-02-12

Konferencija

NVSC KD

HI ir NVSC KD

Sveikatos
priežiūros
darbuotojai

Konferencija

LSMU
Visuomenės
sveikatos
fakultetas

LSMU MA
ŠMK, HI,
LVSA

Sveikatos
priežiūros
darbuotojai

2016-11-17

miesto bei Vilniaus
rajono pirminės
sveikatos priežiūros
lankytojus apie
antibiotikų atsparumo
problemą. Kvietė
peržiūrėti savo namų
vaistinėlę, surinkti
senus ar
nenaudojamus vaistus,
nunešti į vaistinę ir
atiduoti juos
vaistininkui
Paskaita tėvams
„Vaikų sergamumas
infekcinėmis ligomis,
saikingas antibiotikų
vartojimas“
Organizuoti mokymai
visuomenės sveikatos
priežiūros
specialistams
racionalaus antibiotikų
vartojimo klausimais
Antimikrobinio
atsparumo valdymas
apskrityse
Mokslinė-praktinė
konferencija
„Antimikrobinio
atsparumo aktualijos
šiandien“

26 dalyviai

45 dalyviai

3 dalyviai iš
NVSC VD
2 dalyviai iš
NVSC VD (2
pažymėjimai)

Viešinimo priemonės (straipsniai, pranešimai spaudai ir kt.)

2016-01-01–
2016-12-31

2016-01-01–
2016-12-31

2016-01-01–
2016-12-31

2016-11-18 –
2016-12-19

2016-11-11

Pranešimas spaudai

Interviu televizijai ir
radijui

Interviu internetiniams
tinklapiams ir spaudai

NVSC tinklapis
LNK; Baltijos
televizija,
Lietuvos radijas,
Žinių radijas,
Radijas
ZnadWilli,
Lietuvos rytas,
Baltijos kanalas,
TV3 televizija.
Savaitraštis
„Lietuvos
sveikata“, Delfi,
Alfa.lt, Natūrali
medicina,
Žurnalas
„Šeimininkės“,
BNS, Žurnalas
„Savaitė“

Interviu televizijai ir
radijui

Žinių radijas,
LNK televizija,
INFO televizija

Pranešimas

Viešbutis
,,Karolina“

B. Zdanevičienė

B. Zdanevičienė

Visuomenė

Parengti pranešimai
spaudai apie
imunoprofilaktiką.
Interviu televizijai ir
radijui apie
imunoprofilaktiką.

Visuomenė

12 pranešimų
spaudai

17 interviu

Interviu spaudai apie
imunoprofilaktiką
B. Zdanevičienė

Visuomenė

B. Zdanevičienė

Visuomenė

B. Zdanevičienė

Visuomenės
sveikatos
priežiūros

8 interviu

Interviu spaudai apie
racionalų
antimikrobinių vaistų
vartojimą, savigydos
riziką.
Parengtas pranešimas
„Antimikrobinio
atsparumo valdymo

3 interviu

100 dalyvių

specialistai

2016-01-01–
2016-12-31

Plakatai

2016-06-30

Lankstinukas

Metodinė medžiaga (lankstinukai ir kt.)
Vilniaus
apskrities
savivaldybių
HI, B.
Visuomenė
administracijoms,
Zdanevičienė
VVSB, ugdymo
įstaigoms, ASPĮ

NVSC VD

B. Zdanevičienė

Visuomenė

galimybės“ LSMU
organizuojamoje
konferencijoje
„Farmacijos naujienų
ir šeimos gydytojų
skiriamų vaistų
farmakologiniai
ypatumai“
Plakatai išdalinti
Vilniaus apskrities
savivaldybių
administracijoms,
VVSB, ugdymo
įstaigoms, ASPĮ
Lankstinukai buvo
dalijami SAM
organizuojamoje
„Sveikatos alėja“
akcijoje

2 tipų plakatai
(60 vienetų)

150 vienetų

Dokumentai (raštai ir kt.)

2016-08-

Raštas

Vilniaus
apskrities
teritorijos asmens
sveikatos
priežiūros įstaigų
vadovams;
Vilniaus
apskrities
savivaldybių
administracijoms

2016-01-01–

Raštai AMR valdymo gr.

NVSC VD

B. Zdanevičienė

Sveikatos
priežiūros
darbuotojai

B. Zdanevičienė

AMR nariai

Raštas „Dėl greitojo A
grupės beta
hemolizinio
streptokoko antigeno
nustatymo testo
atlikimo ir anketos
pateikimo“

Raštas

4

2016-12-31

nariams
Duomenų analizė

2016-02-04

2016-08-23

2016-11-03

Veiklos analizė

NVSC VD

B. Zdanevičienė

AMR nariai,
Vilniaus
apskrities
savivaldybių
administracija

Duomenų analizė,
pranešimas, raštai

Vilniaus
apskrities ASPĮ
mikrobiologijos
laboratorijos

B.
Zdanevičienė,
A. R.
Sketerskytė

AMR nariai,
Vilniaus
apskrities
savivaldybių
administracija

B.
Zdanevičienė,
A. R.
Sketerskytė,
VLK

Vilniaus
apskrities
savivaldybių
gydytojai,
savivaldybių
atstovai Vilniaus
visuomenės
sveikatos biuro
atstovai

Ataskaita, duomenų
analizė, pranešimas,
raštas

ASPĮ

Antimikrobinio
atsparumo valdymo
grupės Vilniaus
apskrityje 2015 m.
Analizė
veiklos analizė HI
2016-02-04 raštas Nr.
19(1.21)-2-1498
Surinkta informacija ir
parengta
Parengta
Užkrečiamųjų ligų
duomenų
sukėlėjų, registruotų
analizė;
Vilniaus apskrityje
Parengti raštai
2016 m. II–IV ketv.,
Vilniaus
jautrumo
apskrities
antibiotikams analizė, savivaldybėm
organizuotas
s ir ASPĮ.
informacijos teikimas
Parengtas
savivaldybėms ir
pranešimas
ASPĮ
Surinkti duomenys ir
parengta Vilniaus
Parengta
apskrities
ataskaita.
savivaldybių pirmines
Parengta
asmens sveikatos
analizė.
priežiūros paslaugas
Parengtas
teikiančiose įstaigose
pranešimas ir
2015 m. išrašytų
raštai
kompensuojamų
savivaldybėm
antimikrobinių
s ir ASPĮ.
preparatų vaikams nuo
0 iki 18 m. amžiaus

duomenų analizė,
stebėtos vartojimo
tendencijos ir
netolygumai,
organizuotas
informacijos teikimas
savivaldybėms ir
ASPĮ
Surinkta informacija ir
parengta
kompensuojamų
antimikrobinių
vaistinių preparatų,
skiriamų
ambulatoriniam
gydymui, Vilniaus
apskrities ASPĮ 2015
m. išdavimo ataskaita,
stebėtos vartojimo
tendencijos ir
netolygumai,
organizuotas
informacijos teikimas
savivaldybėms ir
ASPĮ
Planai, įsakymai

2016-03-02

2016-06-30

Antimikrobinio
atsparumo valdymo
grupės Vilniaus
apskrityje 2015 m. I ketv.
planas
Vilniaus apskrities

NVSC VD

B. Zdanevičienė

AMR nariai

VVSC direktoriaus
2016-03-02 įsakymas
Nr. VK-32

NVSC VD

B. Zdanevičienė

AMR nariai

NVSC direktoriaus

Parengtas
planas
Parengtas

2016-

tarpinstitucinės
antimikrobinio
atsparumo valdymo
grupės 2016 m. II-IV
ketv. veiklos planas
Įsakymas

Sutrumpinimai:
LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos
VVSB – Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM
NVSC VD – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas
NVSC KD – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas
SMLPC – Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras
VLK – Valstybinė ligonių kasa prie SAM
HI – Higienos institutas
ŠMK – Šeimos medicinos klinika
LVSA – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija

2016-06-30 įsakymas
Nr. VK-32-1

planas

A. R. Sketerskytė, tel. (8 5) 261 3766, el. p. aurelija.sketerskyte@nvsc.lt

