PASAULINĖ SUPRATIMO APIE ANTIBIOTIKUS SAVAITĖ LIETUVOJE
Projekto trukmė: 2017 m.
Projekto vykdytojai ir partneriai: Projektas finansuojamas Pasaulio sveikatos organizacijos,
vykdytojas – Higienos institutas.
Projekto tikslas – nacionalinių ir regioninių veiklų, skirtų antibiotikams atsparių bakterijų
keliamos grėsmės mažinimui, skatinimas, informacijos skleidimas bei sveikatos priežiūros
specialistų (gydytojų, infekcijų kontrolės specialistų, slaugytojų) ir visuomenės supratimo ir žinių
apie antimikrobinio atsparumo problemą gilinimas.
Pagrindinės įgyvendintos projekto veiklos:
Minint Europos supratimo apie antibiotikus dieną ir Pasaulinę supratimo apie antibiotikus
savaitę, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Higienos institutas
2017 lapkričio 28 d. organizavo konferenciją „Antimikrobinio atsparumo valdymas Lietuvoje“,
skirtą sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, pavaduotojams ir antimikrobinio atsparumo valdymo
grupių apskrityse vadovams.
Renginio metu už geriausius pasiekimus sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą
(vadovaujantis ligoninių ir antimikrobinio atsparumo valdymo grupių reitingavimo kriterijais,
kuriuos parengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta Ekspertų
grupė, antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos
klausimams spręsti) buvo apdovanotos ligoninės ir antimikrobinio atsparumo valdymo grupės
apskrityse.
Naujiena apie vykusį renginį buvo paskelbta portale „www.lsveikata.lt“, skirtame plačiajai
visuomenei, besidominčiai sveikatos ar gydytojų patarimais, sveika gyvensena ir kt. naujienomis
(daugiau informacijos http://lsveikata.lt/aktualijos/apdovanotos-aktyviausiai-su-antimikrobiniuatsparumu-kovojancios-ligonines-7608), Higienos instituto ir kitų įstaigų tinklalapiuose.
Kartu su antimikrobinio atsparumo grupėmis apskrityse buvo suorganizuoti trys regioniniai
renginiai:
2017 m. lapkričio 17 d. vyko Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento kartu su Higienos institutu ir VšĮ Klaipėdos
universitetine ligonine organizuota konferencija „Antimikrobinio atsparumo valdymo šiandienos
aktualijos“, kurios tikslas buvo pasidalinti patirtimi ir gerąja praktika antibiotikų vartojimo ir
antimikrobinio atsparumo valdymo srityje, skatinti racionalų, pagrįstą antibiotikų skyrimą bei
stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą;
2017 m. lapkričio 16 d. vyko Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos, Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos, Higienos instituto, Raseinių
rajono savivaldybės ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto organizuota mokslinė – praktinė
konferencija „Antimikrobinio atsparumo problema ir sprendimo būdai“, skirta šeimos, vaikų ligų ir
kitų specialybių gydytojams, slaugytojams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams,
vaistininkams;
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2017 m. spalio 25 d. vyko Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos
apsaugos ministerijos Telšių departamento ir Higienos instituto organizuotas seminaras tema
"Antimikrobinio atsparumo samprata, valdymas, priežiūra ir prevencija“, kurio metu aptartas
atsparumas antibiotikams ir su juo susijusios problemos.
Pasaulinės supratimo apie antibiotikus savaitės metu, 2017 lapkričio 14 – 18 dienomis,
Vilniaus viešajame transporte buvo transliuojamas prevencinis filmukas „Ežiukas“.
Filmukas ir kita informacija visuomenei skelbiama Higienos instituto tinklalapyje
(http://www.hi.lt/lt/informacija-visuomenei.html).
Parengtas ir 2017 lapkričio 17 d. išplatintas pranešimas spaudai „Atsparios antibiotikams
bakterijos kelia pavojų kiekvienam“.
Išverta į lietuvių kalbą ir atspausdinta Pasaulio sveikatos organizacijos informacinė
medžiaga, skirta sveikatos priežiūros specialistams, infekcijų kontrolės ir prevencijos specialistams,
ligoninių vadovams ir administratoriams, politikams bei visuomenei. Informacija paskelbta
Higienos instituto tinklalapyje (http://www.hi.lt/lt/pasauline-supratimo-apie-antibiotikus-savaite.html).
Kontaktinis asmuo: Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų
skyriaus specialistė Jolanta Kuklytė, el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt, tel. (8 5) 262 9055.

