PROJEKTO „3-OSIOS EUROPOS SĄJUNGOS SVEIKATOS SRITIES 2014–2020 M. PROGRAMOS
BENDRIEJI VEIKSMAI ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO IR SU SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
SUSIJUSIŲ INFEKCIJŲ SRITYJE“ VYKDYMO
2018 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. Mačiulaitytė (koordinatorė).
Pagrindiniai 2018 m. darbai
Projekto 5-asis veiklos paketas (WP5) „Viena sveikata” principu grįstų nacionalinių strategijų ir
nacionalinių AMR veiksmų planų įgyvendinimas”
1. Užpildytas ir veiklos organizatoriui pateiktas klausimynas „Mapping of National Action Plan and
strategies“.
2. Dalyvauta projekto WP5 partnerių susitikime, kuris vyko 2018 m. sausio 22–23 d. Nyderlanduose.
Jo metu vykusiose diskusijose teikti komentarai apie situaciją Lietuvoje pagal užpildytą klausimyną
„Mapping of National Action Plan and strategies“, taip pat teikti pasiūlymai susitikimo metu
aptartam savęs vertinimo klausimynui (angl. Self-assessment tool).
3. Organizuoti susitikimai su institucijomis Lietuvoje dėl projekto WP5 veiklų įgyvendinimo – dėl
savęs vertinimo klausimyno (angl. Self-assessment tool) pildymo ir vėliau numatomų vizitų į šalis
(angl. Country-to-country assessments).
4. Sudarytas suinteresuotų institucijų ir asmenų, kurie bus kviečiami dalyvauti projekto WP5 veiklose,
sąrašas.
5. 2018 m. sausio 25 d. pristatytas projekto WP5 Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame Ekspertų
grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos
klausimams posėdyje.
6. Užpildytas ir veiklos organizatoriui pateiktas savęs vertinimo klausimynas (angl. Self-assessment
tool).
7. Konsultuotos kitų institucijų specialistai dėl savęs vertinimo klausimyno (angl. Self-assessment
tool) pildymo.
8. Išanalizuotas savęs vertinimo klausimynas (angl. Self-assessment tool), atlikta bei projekto WP5
koordinatoriams pateikta silpnybių, stiprybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) analizė, skirta nustatyti

2

nacionalinių strategijų bei nacionalinių AMR veiksmų planų ir jų įgyvendinimo stipriąsias ir
silpnąsias puses, galimybes ir grėsmes.
9. 2018 m. rugsėjo 3–4 d. dalyvauta projekto WP5 seminare, kuris vyko Varšuvoje (Lenkija).
Seminaro metu pristatyti savęs vertinimo klausimyno (angl. Self-assessment tool) rezultatai bei
aptarti planuojami šalių atstovų vizitai (angl. Country-to-country assessments).
10. Dalyvauta 2018 m. lapkričio 7 d. projekto WP5 seminare, vykusiame Vienoje (Austrija).
Projekto 6-asis veiklos paketas (WP6) „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų
rengimas ir įgyvendinimas”
1. Dalyvauta rengiant Country brief presentation – parengta informacija apie hospitalinių infekcijų
epidemiologinės priežiūros reglamentavimą Lietuvoje, vykdytas / vykdomas nacionalines
programas, strategijas ir veiksmų planus šiose srityje, nacionalinio lygmens rekomendacijas
(hospitalinių infekcijų, šlapimo takų infekcijų) valdymo ir higienos normas, susijusias su
hospitalinių infekcijų valdymu ir prevencija.
2. Kartu su Lietuvos partneriais 2018 m. sausio 17 d. dalyvauta Skype konferencijoje su projekto WP6
poveiklės 6.2 koordinatoriais The Public Health Agency of Sweden, kurioje pristatyti dokumentai,
skirti šlapimo takų infekcijų, susijusių su kateterių naudojimu (CAUTI), prevencijos rekomendacijų
diegimui: CAUTI prevencijos gairės, renkami duomenys ir skaičiuojami rodikliai, ligoninių skyrių
tyrimo instrumentas – klausimynas, skirtas šlapimo takų kateterių naudojimo situacijai įvertinti.
3. Kartu su Lietuvos partneriais 2018 m. sausio 30 d. dalyvauta telekonferencijoje su projekto
koordinatoriais French National Institute of Health and Medical Research (INSERM atstovais),
skirtoje aptarti visų keturių Lietuvos partnerių (VULSK, LSMUKKL, HI, NVSC) vaidmenis ir
atsakomybes bei atsiskaitymą už atliktus darbus.
4. Parengtos Higienos instituto pastabos ir pasiūlymai projekto metu siūlomoms naudoti hospitalinių
infekcijų ir CAUTI apibrėžtims, skyriuose renkamiems duomenims ir rodikliams, susijusiems su
CAUTI, skyriaus tyrimo instrumentai.
5. Kartu su Lietuvos partneriais 2018 m. vasario 21 d. dalyvauta Skype konferencijoje su projekto
WP6 poveiklės 6.2 koordinatoriais, kurioje kartu su kitomis šioje veikloje dalyvaujančiomis šalimis
pristatyti ir aptarti visų projekto WP6 poveiklės 6.2 partnerių, tarp jų ir Higienos instituto,
pasiūlymai ir pastabos rengiamiems dokumentams.
6. Dalyvauta seminare, vykusiame 2018 m. balandžio 18 d. Stokholme (Švedija), skirtame pasirengti
projekto WP6 poveiklės 6.2 įgyvendinimui. Galutinai sutarta dėl CAUTI prevencijos rekomendacijų
diegimo paketo dokumentų, veiklos terminų, pateiktas preliminarus susitikimų, Skype konferencijų
ir telekonferencijų grafikas, pristatyti BSM („Proveržio“) modelis ir PDSA (plan, do, study, act)
ciklas, kurie bus naudojami diegiant CAUTI rekomendacijas.
7. 2018 m. gegužės 23 d. dalyvauta vaizdo seminare (angl. Webinar) su projekto WP6 poveiklės 6.2
koordinatoriais (The Public Health Agency of Sweden).
8. 2018 m. birželio 4 d. dalyvauta Skype konferencijoje su projekto WP6 poveiklės 6.2 koordinatoriais
(The Public Health Agency of Sweden).
9. Išverstas HŠTI, susijusių su kateterių naudojimu, prevencijos rekomendacijų dokumentas: renkami
duomenys ir rodikliai, teiktos pastabos kitų rekomendacijų dokumentų vertimams.
10. HŠTI, susijusių su kateterių naudojimu, prevencijos rekomendacijų diegimo išbandymui pasirinktas
Vilkpėdės ligoninės, su kurios atstovais 2018 m. rugpjūčio 29 d. įvyko susitikimas, slaugos ir
palaikomojo gydymo skyrius.
11. 2018 m. rugsėjo 25 d. kartu su projekto partneriais dalyvauta Skype konferencijoje, skirtoje aptarti
projekto pažangą (kiekviena šalis pristatė pasirinktas ligonines ir skyrius, įvadinius seminarus ir kitą
veiklą.).
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12. 2018 m spalio 15 d. dalyvauta projekto partnerių susitikime Higienos institute, kuriame galutinai
suderinti HŠTI, susijusių su kateterių naudojimu, prevencijos rekomendacijų diegimo dokumentai
lietuvių kalba ir sutarta dėl seminaro organizavimo eigos.
13. Dalyvauta organizuojant seminarą „Hospitalinių šlapimo takų infekcijų prevencija“, kuris įvyko
2018 spalio 18 d. VU ligoninės Santaros klinikose.
14. 2018 m. lapkričio 5 d. įvyko susitikimas su Vilkpėdės ligoninės komanda. Pristatytas projekto WP6
poveiklė 6.2 ir numatomų darbų eiga.
15. Dalyvauta 2018 m. lapkričio 8 d. projekto WP6 poveiklės 6.2 seminare, kuris vyko Vienoje
(Austrija).
16. 2018 m. gruodžio 18 d. įvyko susitikimas su Vilkpėdės ir Respublikinės Vilniaus universitetinės
ligoninės specialistais. Aptarti 2018 m. lapkričio 5 d.–gruodžio 5 d. surinkti ligoninių skyrių
duomenys, suplanuoti artimiausi darbai, derintos 2019 m. sausio mėn. planuojamo bendro Lietuvos
partnerių (VULSK, LSMUKKL, HI, NVSC) susitikimo laikas ir vieta.
Projekto 1-asis veiklos paketas „Projekto koordinavimas“, 2-asis veiklos paketas (WP2) „Sklaida”ir 8asis veiklos paketas (WP8) „Supratimo didinimas ir informacijos sklaida”
1. Parengtas straipsnis „Nyderlanduose aptarti veiksmai, padėsiantys plėtoti bendradarbiavimą
sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemas“, publikuotas 2018 m. vasario 2 d. Higienos
instituto tinklalapio skiltyje „Naujienos“.
2. 2018 m. kovo mėn. parengtas straipsnis apie projektą, publikuotas žurnale „Visuomenės sveikata“
(rubrika „Visuomenės sveikatos praktikai“).
3. 2018 m. balandžio mėn. atliktas projekto sutarties keitimas dėl pasikeitusių projekto specialistų.
4. Nuolat atnaujinama Higienos instituto tinklalapyje esanti projekto paskyra pagal projekto viešinimo
veiklas.
5. Parengtas kampanijos #NesustokNebaigęs videoklipuose pateikiamos informacijos vertimas iš
anglų į lietuvių kalbą.
6. Parengtas straipsnis „Dalyvauta EU-JAMRAI projekto seminare Varšuvoje“, publikuotas 2018 m.
rusėjo 5 d. Higienos instituto tinklalapio skiltyje „Naujienos“.
7. 2018 m. rugsėjo 17 d. dalyvauta Skype seminare, skirtame aptarti projekto viešinimo veiklas.
8. 2018 m. spalio 31 d. pateikta finansinė ataskaita už 2017 m. rusėjo 1 d.–2018 m. rugpjūčio 31 d.
laikotarpį.
9. Parengtas straipsnis „EU-JAMRAI projekto įvadiniame seminare pristatyti projekto tikslai ir
veikla“, publikuotas 2018 m. spalio 23 d. Higienos instituto tinklalapio skiltyje „Naujienos“.
10. 2018 m. spalio mėn. atliktas projekto sutarties keitimas dėl pasikeitusių projekto specialistų.
11. 2018 m. lapkričio 8 d. dalyvauta projekto generalinėje asamblėjoje.
12. Parengtas straipsnis „Prasidėjo kampanija #NesustokNebaigęs“, publikuotas 2018 m. lapkričio 16 d.
Higienos instituto tinklalapio skiltyje „Naujienos“.

