Lietuvoje 2017 metais vykę renginiai Europos supratimo apie antibiotikus dienai ir Pasaulinei
supratimo apie antibiotikus savaitei paminėti
2017 m. lapkričio 18 d. Lietuvoje ir Europoje jau
dešimtą kartą minima Europos supratimo apie
antibiotikus diena. Iniciatyvą trečius metus iš eilės
palaiko ir finansuoja renginius Pasaulio sveikatos
organizacija.
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras šių metų
Europos supratimo apie antibiotikus dienos tiksline
grupe pasirinko ligoninių personalą. Pasaulio sveikatos
organizacija, minėdama Pasaulinę supratimo apie antibiotikus savaitę, siekė atkreipti dėmesį į infekcijų kontrolės bei
rankų higienos svarbą sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą.
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 (daugiau informacijos apie renginį http://www.hi.lt/news/1253/1101/Uz-geriausius-pasiekimus-sprendziantantimikrobinio-atsparumo-problema-apdovanotos-ligonines-ir-antimikrobinio-atsparumo-valdymo-grupes-apskrityse.html).
Kartu su antimikrobinio atsparumo grupėmis apskrityse buvo suorganizuoti trys regioniniai renginiai:
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 (daugiau
informacijos apie renginį https://nvsc.lrv.lt/lt/renginiai/seminaras-antimikrobinio-atsparumo-samprata-valdymas-prieziurair-prevencija).
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 (daugiau informacijos apie renginį https://nvsc.lrv.lt/lt/renginiai/moksline-praktine-konferencijaantimikrobinio-atsparumo-problema-ir-sprendimo-budai-raseiniuose);
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 (daugiau informacijos apie renginį
https://nvsc.lrv.lt/lt/renginiai/konferencija-klaipedoje-antimikrobinio-atsparumo-valdymo-siandienos-aktualijos);
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete 2017 m. lapkričio 20 d. vyko popietė-seminaras, kurį organizavo
Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos bei Slaugos katedros. Seminare Higienos instituto Visuomenės sveikatos
technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė apžvelgė antimikrobinio atsparumo situaciją Lietuvoje ir Europoje,
pagrindines šios problemos priežastis, galimus sprendimo būdus (daugiau informacijos apie renginį
https://spf.viko.lt/ivyko-popiete-seminaras-skirtas-pasaulinei-supratimo-apie-antibiotikus-savaitei-ir-europos-supratimoapie-antibiotikus-dienai-paminet/).

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė
Virginija Kanapeckienė, telefonu (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.

