PROJEKTO „3-OSIOS EUROPOS SĄJUNGOS SVEIKATOS SRITIES 2014–2020 M.
PROGRAMOS BENDRIEJI VEIKSMAI ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO IR SU SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA SUSIJUSIŲ INFEKCIJŲ SRITYJE“ VYKDYMO
2019 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 2019 m. darbai
Projekto 5-asis veiklos paketas (WP5) „Viena sveikata” principu grįstų nacionalinių strategijų ir
nacionalinių AMR veiksmų planų įgyvendinimas”
1. 2019 m. vasario 4–5 d. Nyderlanduose dalyvauta projekto partnerių susitikime, kuriame
skaitytas pranešimas „Supervision/Regulatory oversight in the field of AMR“.
2. 2019 m. kovo 26 d. dalyvauta internete transliuotame seminare žurnalistams „EU-JAMRAI
AMR
Webinar“.
3. 2019 m. liepos 30 d. dalyvauta Skype pokalbyje su Rumunijos atstovais. Jame aptarti Lietuvos
atstovų vizito į Rumuniją klausimai.
4. Atlikti Lietuvos delegacijos vizito Rumunijoje organizaciniai darbai.
5. 2019 m. rugpjūčio 14 d., bendradarbiaujant su EU-JAMRAI projekto įgyvendinimo Lietuvoje
partneriais (NVSC), veiklos paketo koordinatoriams pateiktas užpildytas 5.3 uždavinio
„Strengthening Supervision“ klausimynas.
6. 2019 m. rugsėjo 17 d. Romoje (Italija) dalyvauta WP5 seminare, kuriame pristatyti nuveikti
darbai ir planuojamos veiklos.
7. Atlikti Belgijos delegacijos vizito Lietuvoje organizaciniai darbai.
8. 2019 m. lapkričio 25–28 d. dalyvauta Lietuvos atstovų vizite Rumunijoje (5.2. uždavinys „Šalių
vertinimai“).
9. 2019 m. gruodžio 9–11 d. dalyvauta Belgijos atstovų vizite Lietuvoje (5.2. uždavinys „Šalių
vertinimai“).
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Projekto 6-asis veiklos paketas (WP6) „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų
rengimas ir įgyvendinimas”
1. Respublikinės Vilniaus universitetinės (toliau – RVU) ligoninės direktoriaus įsakymu
patvirtintos Šlapimo takų infekcijų prevencijos rekomendacijos.
2. Įdiegtas kasmėnesinis rutininis šlapimo takų infekcijų rekomendacijų laikymosi klausimynas ir
pagal jį vykdama kontrolė.
3. RVU ligoninėje įsigyti ir pirmiausiai Urologijos, vėliau – visuose skyriuose įdiegti šlapimo
maišelių laikikliai.
4. 2019 m. sausio 31 d. organizuotas seminaras šlapimo takų infekcijų prevencijos tema Vilkpėdės
ligoninės slaugytojoms ir gydytojams.
5. 2019 m. vasario 1 d. organizuotas seminaras šlapimo takų infekcijų prevencijos tema RVU
ligoninės slaugytojoms ir gydytojams.
6. Parengtos kraujo infekcijų perduodamų per intraveninius kateterius prevencijos rekomendacijosklausimynas.
7. 2019 m. gegužės 14 d. dalyvauta Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose vykusiame
tarptautiniame projekto WP6.2 partnerių susitikime.
8. Organizuoti susitikimai su projekte dalyvaujančių ligoninių skyrių personalu (Vilkpėdės
ligoninėje – 6 susitikimai, RVU ligoninėje – 2 susitikimai).
9. Vykdant projekto veiklą Vilkpėdės ligoninės slaugos skyriuje kateterizacijos dienų santykis su
lovadieniais sumažintas 2,8 karto, pacientų su ilgalaikiais kateteriais – 2,8 karto, naujai
kateterizuojamų pacientų sk. 1000-iui lovadienių – 2,5 karto. RVUL visi rodikliai sumažinti
atitinkamai: 1,3 karto, 1,4 karto ir 1,3 karto.
10. 2019 m. rugsėjo 17 d. Romoje (Italija) dalyvauta WP6.2 seminare. Jame pristatyti nuveikti
darbai ir planuojamos veiklos.
11. Dalyvauta septyniose telekonferencijose su 6.2 darbo paketo (WP6.2) kuratore Švedijos
visuomenės sveikatos agentūra (angl. Public Health Agency of Sweden (FOHM).
Projekto 7-asis veiklos paketas (WP7) „Tinkamas antimikrobinių medžiagų vartojimas žmonėms ir
gyvūnams”
1. 2019 m. rugsėjo 17 d. Romoje (Italija) dalyvauta WP7 seminare. Jame pristatytos planuojamos
veiklos.
2. 2019 m. lapkričio 15 d. įtrauktos trys šalies ligoninės, sutikusios pateikti antibiotikų suvartojimo
(išdavimo iš vaistinės į skyrius) duomenis ketvirčiais už 2018–2019 metus.
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.
2. Informacijos, skirtos žiniasklaidos atstovų internetiniam seminarui, vykusiam 2019 m. kovo 26
d., vertimas bei kvietimo parengimas.
3. Žiniasklaidos atstovų atranka. Kvietimo į internetinį seminarą išplatinimas Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijoje, antimikrobinio atsparumo (AMR) grupėms, savivaldybių
visuomenės sveikatos biurams ir atrinktiems žiniasklaidos atstovams.
4. Parengta informacija „Žiniasklaidos atstovai kviečiami į nemokamą internetinį seminarą“,
skelbta 2019 m. kovo 18 d. Higienos instituto tinklalapio skiltyje „Naujienos“
http://hi.lt/news/1457/1203/ziniasklaidos-atstovai-kvieciami-i-nemokama-internetiniseminara.html.
5. 2019 m. kovo mėn. atliktas projekto sutarties dėl projekto specialistų keitimas.
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6. 2019 m. kovo 25 d. pateikta pirminė 2017 m. rusėjo 1 d. – 2019 m. vasario 28 d. laikotarpio
finansinė ataskaita.
7. 2019 m. kovo 26 d. dalyvauta internete transliuotame seminare žurnalistams „EU-JAMRAI
AMR Webinar“.
8. Nuolat atnaujinama Higienos instituto tinklalapyje esanti projekto paskyra pagal projekto
viešinimo veiklas.
9. 2019 m. birželio mėn. Europos Komisijai pateikta pakoreguota galutinė 2017 m. rusėjo 1 d. –
2019 m. vasario 28 d. laikotarpio finansinė ataskaita.
10. 2019 m. rugsėjo 16 d. dalyvauta projekto generalinėje asamblėjoje.
11. 2019 m. spalio 14 d. pateikta 2019 m. kovo 1 d.–2019 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpio finansinė
ataskaita.
12. 2019 m. lapkričio 15 d. atliktas projekto sutarties dėl projekto specialistų keitimas.
13. 2019 m. gruodžio 6 d. atliktas projekto sutarties dėl projekto specialistų darbo užmokesčio lėšų
keitimas.
14. Išversta organizuojamo Atsparumo antibiotikams simbolio konkurso medžiaga.

