PROJEKTO „3-OSIOS EUROPOS SĄJUNGOS SVEIKATOS SRITIES 2014–2020 M.
PROGRAMOS BENDRIEJI VEIKSMAI ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO IR SU
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SUSIJUSIŲ INFEKCIJŲ SRITYJE“ VYKDYMO
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Projekto veiklos (veiklų paketai – WP)
WP1: „Projekto koordinavimas”
WP2: „Sklaida”
WP3: „Projekto įvertinimas”
WP4: „Integravimas į nacionalinę politiką ir tvarumas”
WP5: „Viena sveikata” principu grįstų nacionalinių strategijų ir nacionalinių AMR veiksmų planų
įgyvendinimas”
WP6: „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas”
WP7: „Tinkamas antimikrobinių medžiagų vartojimas žmonėms ir gyvūnams”
WP8: „Supratimo didinimas ir informacijos sklaida”
WP9: „Mokslinių tyrimų ir inovacijų, skirtų visuomenės sveikatos poreikiams, prioritetizavimas ir
įgyvendinimas”
Kontaktinis asmuo – R. Valintėlienė (projekto vykdymo grupės vadovė).
Techninis kontaktinis asmuo – A. Mazzella (koordinatorė).
Pagrindiniai 2020 m. darbai
Projekto 5-asis veiklos paketas (WP5) „Viena sveikata” principu grįstų nacionalinių strategijų ir
nacionalinių AMR veiksmų planų įgyvendinimas”:
1. Parengta ir suderinta Lietuvos atstovų vizito Rumunijoje ataskaita.
2. 2020 m. gegužės 13 d. dalyvauta Olandijos atstovų inicijuotame susitikime, kurio pagrindinis
tikslas – aptarti galimybes sukurti Europos priežiūros institucijų tinklą.
3. Suderinta Belgijos atstovų vizito Lietuvoje ataskaita.
Projekto 6-asis veiklos paketas (WP6) „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų
rengimas ir įgyvendinimas”:
1. 2020 m. vasario 17–19 d. dalyvauta WP6.2 partnerių susitikime Švedijoje.
2. Organizuoti susitikimai su projekte dalyvaujančių ligoninių (Vilkpėdės ir RVU ligoninės) skyrių
personalu.
3. Pavyzdinių darbų PDSA ciklams sukūrimas ir pateikimas projekte dalyvaujančių ligoninių
personalui.
Projekto 7-asis veiklos paketas (WP7) „Tinkamas antimikrobinių medžiagų vartojimas žmonėms ir
gyvūnams”
Surinkti, suvesti ir pateikti ketvirčių antibiotikų suvartojimo (išdavimo iš vaistinės į skyrius) duomenys.
Projekto 1-asis veiklos paketas „Projekto koordinavimas“, 2-asis veiklos paketas (WP2) „Sklaida”ir 8asis veiklos paketas (WP8) „Supratimo didinimas ir informacijos sklaida”:
1. Parengta projekto finansinė sąmata.
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2. Parengta informacija „Sukurk bakterijų atsparumo antibiotikams simbolį, dalyvauk konkurse ir
laimėk prizą!“, skelbta 2020 m. sausio 16 d. Higienos instituto tinklalapio skiltyje „Naujienos“
http://hi.lt/news/1586/1246/Sukurk-bakteriju-atsparumo-antibiotikams-simboli-dalyvaukkonkurse-ir-laimek-priza.html.
3. Parengta informacija „Žengtas dar vienas žingsnis kovos su antimikrobiniu atsparumu kelyje“,
skelbta 2020 m. sausio 17 d. Higienos instituto tinklalapio skiltyje „Naujienos“
https://hi.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1587&cntnt01returnid=503
4. Bakterijų atsparumo antibiotikams simbolio konkurso dalyvių konsultavimas.
5. 2020 m. kovo 31 d. atliktas projekto sutarties dėl projekto lėšų keitimas.
6. 2020 m. liepos 13 d. pateikta 2019 m. rugsėjo 1 d.–2020 m. birželio 30 d. laikotarpio finansinė
ataskaita.
7. Nuolat atnaujinama Higienos instituto tinklalapyje esanti projekto paskyra pagal projekto
viešinimo veiklas.
8. 2020 m. gruodžio 14 d. pateikta 2020 m. liepos 1 d.–2020 m. lapkričio 30 d. laikotarpio finansinė
ataskaita.
9. 2020 m. gruodžio 14 d. pateikta 2020 m. gruodžio 1 d.–2021 m. vasario 28 d. laikotarpio
planuojamų lėšų finansinė ataskaita.
10. Parengta informacija „Baigėsi bakterijų atsparumo antibiotikams simbolio konkursas“, skelbta
2020 m. gruodžio 16 d. Higienos instituto tinklalapio skiltyje „Naujienos“
https://hi.lt/news/1724/1246/Baigesi-bakteriju-atsparumo-antibiotikams-simboliokonkursas.html.

