PASAULIO SUPRATIMO APIE ANTIBIOTIKUS SAVAITĖ LIETUVOJE
Projekto trukmė: 2018 m.
Projekto vykdytojai ir partneriai: Projektas finansuojamas Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO), 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:
Nacionalinė konferencija „Tarpsektorinis bendradarbiavimas valdant antimikrobinį
atsparumą Lietuvoje“
2018 m. lapkričio 14 d. įvyko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir
Higienos

instituto

organizuota

konferencija

„Tarpsektorinis

bendradarbiavimas

valdant

antimikrobinį atsparumą Lietuvoje“, kurioje dalyvavo apie 100 dalyvių – sveikatos priežiūros
įstaigų vadovai, pavaduotojai, gydytojai, antimikrobinio atsparumo valdymo grupių apskrityse
vadovai ir nariai, infekcijų kontrolės specialistai. Pranešimus skaitė PSO biuro Lietuvoje, Sveikatos
apsaugos ministerijos, Valstybinės veterinarijos ir maisto tarnybos, Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir Higienos instituto
atstovai.
Konferencijos tikslas – atkreipti dėmesį į antimikrobinio atsparumo problemą ir jos
grėsmes, „Vienos sveikatos“ principo taikymą sprendžiant šią problemą, supažindinti su situacija
Europoje ir Lietuvoje, pasidalinti patirtimi, gerąja praktika bei aptarti būtinus veiksmus, susijusius
su antimikrobinio atsparumo klausimais, visuose sektoriuose.
Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga pradėjo konferenciją apdovanodamas trylika
šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei vieną apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo
grupę už aktyvią veiklą, sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą, ir geriausius pasiekimus
(daugiau

informacijos

http://www.hi.lt/news/1399/1132/Pagerbtos-asmens-sveikatos-prieziuros-

istaigos-aktyviausiai-sprendziancios-antimikrobinio-atsparumo-problema.html).
Regioninė konferencija „Inovatyvūs tyrimai – tinkamo antibiotikų vartojimo prielaida“
2018 m. lapkričio 20 d. įvyko Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės
kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakultetu,
Šeimos medicinos klinika, Higienos institutu, Lietuvos šeimos gydytojų kolegija, Kauno rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija organizuota
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mokslinė-praktinė konferencija „Inovatyvūs tyrimai – tinkamo antibiotikų vartojimo prielaida“, skirta
šeimos ir kitų specialybių gydytojams, slaugytojams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams ir
vaistininkams.
Konferencijos tikslas – informuoti apie naujoves antimikrobinio atsparumo srityje, skatinant
diegti jas kasdieniniame darbe bei stiprinti bendradarbiavimą, sprendžiant antimikrobinio atsparumo
problemas

(daugiau

informacijos

http://nvsc.lrv.lt/lt/renginiai/moksline-praktine-konferencija-

inovatyvus-tyrimai-tinkamo-antibiotiku-vartojimo-prielaida).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės gimtadienis
2018 m. sukako 100 metų, kai darbą pradėjo pirmoji Lietuvos Vyriausybė. Higienos institutas
kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis jai pavaldžiomis institucijomis prisidėjo prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos inicijuoto Vyriausybės 100-ojo gimtadienio minėjimo renginio
visuomenei, įvykusio

2018 m. lapkričio 10 d., organizavimo. Institutas kvietė vaikus žaisti

kompiuterinius žaidimus platformoje www.e-bug.eu ir plėsti žinias apie mikrobus bei infekcijas, o
suaugusiuosius supažindino su antibiotikų poveikiu ir netinkamo jų vartojimo pasekmėmis (daugiau
informacijos

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pazink-sam-veikla-vyriausybes-100-tajame-

gimtadienyje?fbclid=IwAR1rd_9suScY1N8CsJ3Eg8RNtl6ZQXik40cp0nBFtk4ayACuoV2HiYvb3S8).
Susitikimas su Videniškio miestelio bendruomene „Supratimo apie antibiotikus didinimas“
Molėtų rajono Videniškių bibliotekoje 2018 m. lapkričio 22 d. įvyko Higienos instituto
specialistų susitikimas su Videniškio miestelio bendruomene tema „Supratimo apie antibiotikus
didinimas“.
Renginio tikslas – šviesti visuomenę infekcijų prevencijos klausimais, suteikti žinių apie
tinkamą antibiotikų vartojimą bei atkreipti dėmesį į antimikrobinio atsparumo problemą ir jos
grėsmes (daugiau informacijos https://www.facebook.com/videniskiubiblioteka/).
Piešinių konkursas „Kaip ežiukas nugalėjo peršalimą?“
Higienos institutas iš anglų kalbos išvertė ir išleido kroatų knygutę vaikams „Kaip ežiukas
nugalėjo peršalimą?“, kurioje pasakojama ežiuko Hedžio, kuris peršalo ir septynias dienas praleido
namie, istorija. Knygutės pabaigoje pateikiama trumpa informacija apie tai, kaip ir kada turėtų būti
vartojami antibiotikai.
Institutas kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentėmis J. Kuklyte ir
A. Žilinaite organizavo piešinių konkursą „Kaip ežiukas nugalėjo peršalimą?“, kuriame, paraginti
Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovų, dalyvavo devynių Šalčininkų
miesto ir rajono mokyklų 1-4 klasių mokiniai.
Konkurso tikslas – visuomenės supratimo apie antibiotikus didinimas, suteikiant vaikams
žinių ir progą išreikšti savo įspūdžius piešiant.
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Konkursui pateikta beveik 90 piešinių. Iš jų Higienos instituto, Vilniaus universiteto ir
Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje atstovai atrinko tris – originaliausius ir
geriausiai atspindinčius konkurso temą. Jų autoriai apdovanoti bilietais į kiną ir kitais prizais.
Mokinių piešinius planuojama eksponuoti 2019 m. Pasaulio supratimo apie antibiotikus savaitės ir
Europos supratimo apie antibiotikus dienos minėjimo renginiuose (daugiau informacijos
http://www.hi.lt/news/1405/1132/Skelbiame-piesiniu-konkurso-Kaip-eziukas-nugalejo-persalimanugaletojus.html).
Pasaulio supratimo apie antibiotikus savaitės metu, 2018 m. lapkričio 14–18 dienomis,
Vilniaus miesto viešajame transporte transliuotas prevencinis filmukas „Ežiukas“.
Filmukas

ir

kita

informacija

visuomenei

skelbiama

Higienos

instituto

tinklalapyje

(http://www.hi.lt/lt/informacija-visuomenei.html).
Išversta į lietuvių kalbą ir atspausdinta Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro
informacinė medžiaga, skirta visuomenei, sveikatos priežiūros specialistams bei ligoninių
vadovams

ir

administratoriams.

Informacija

paskelbta

Higienos

instituto

tinklalapyje

(http://www.hi.lt/lt/pasauline-supratimo-apie-antibiotikus-savaite.html).
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Rankų higiena
asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, skirtas visose ASPĮ dirbantiems sveikatos priežiūros
darbuotojams (gydytojams, slaugytojams, slaugytojų padėjėjams), infekcijų kontrolės specialistams
ir administratoriams.
Rekomendacijų tikslas – ASPĮ darbuotojams suprantamu ir patogiu būdu (paveikslais,
schemomis) perteikti PSO ir kitų tarptautinių organizacijų bei šalių rankų higienos rekomendacijose
ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus rankų higienai, siekiant gerinti rankų
higienos įgūdžius ir praktiką. Metodines rekomendacijas galima rasti Higienos instituto tinklalapyje
(http://www.hi.lt/lt/visuomenes-sveikatos-rekomendacijos.html).

Kontaktinis asmuo: Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės
sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Jolanta Kuklytė, el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt tel. (8 5) 262 9055.

