Lietuvoje 2018 metais įvykę renginiai Europos supratimo apie antibiotikus dienai ir Pasaulio
supratimo apie antibiotikus savaitei paminėti
2018 m. lapkričio 18 d. Lietuvoje ir Europoje jau
vienuoliktą kartą minima Europos supratimo apie
antibiotikus diena. Iniciatyvą ketvirtus metus iš
eilės palaiko ir renginius finansuoja Pasaulio
sveikatos organizacija (PSO).
Šiais metais Europos ligų prevencijos ir kontrolės
centras kartu su PSO ypatingą dėmesį skyrė ne tik
sveikatos priežiūros darbuotojams, bet ir tarpsektorinio bendradarbiavimo bei „Vienos sveikatos“ strategijos
svarbai kovoje su antimikrobiniu atsparumu, kadangi siekiant pasiekti pažangą – būtina apjungti žmonių
sveikatos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos sektorių pastangas. Metų devizas – „Už grėsmę žmonių sveikatai
atsakingi esame visi: pacientai, gydytojai, slaugytojai, vaistininkai, veterinarijos gydytojai, ūkininkai ir
politikai.“.
2018 lapkričio 10 d.
2018 metais 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
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.
2018 lapkričio 14 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Higienos institutas organizavo konferenciją
„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, Higienos instituto, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovai.
Konferencijos tikslas buvo 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 Aurelijus 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 apie renginį
http://www.hi.lt/news/1399/1132/Pagerbtos-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigos-aktyviausiaisprendziancios-antimikrobinio-atsparumo-problema.html).
2018 m. lapkričio 20 d.
Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė 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 organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Inovatyvūs tyrimai – tinkamo
antibiotikų vartojimo prielaida“, skirtą 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 apie renginį http://nvsc.lrv.lt/lt/renginiai/moksline-praktine-konferencija-inovatyvustyrimai-tinkamo-antibiotiku-vartojimo-prielaida).

2018 m. lapkričio 22 d.
Molėtų rajono Videniškių bibliotekoje įvyko Higienos instituto specialistų susitikimas su Videniškio miestelio
bendruomene tema „Supratimo apie antibiotikus didinimas“. Renginiu siekta šviesti visuomenę infekcijų
prevencijos klausimais, suteikti žinių apie tinkamą antibiotikų vartojimą bei atkreipti dėmesį į antimikrobinio
atsparumo problemą ir jos grėsmes.
2018 m. lapkričio 19–30 d.
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 organizavo piešinių konkursą
„Kaip ežiukas nugalėjo peršalimą?“, skirtą Šalčininkų miesto ir rajono mokyklų 1–4 klasių mokiniams.
Konkurso tikslas – visuomenės supratimo apie antibiotikus didinimas – suteikti vaikams žinių ir progą išreikšti
savo įspūdžius piešiant.
Mokinių piešinius planuojama eksponuoti 2019 m. Pasaulio supratimo apie antibiotikus savaitės ir Europos
supratimo apie antibiotikus dienos minėjimo renginiuose, o trijų originaliausių ir geriausiai konkurso temą
atspindinčių piešinių autoriai apdovanoti Higienos instituto ir PSO prizais.

