Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitės minėjimo renginiai Lietuvoje
2020 metais
World Antimicrobial Awareness Week 2020 in Lithuania
2020 m. lapkričio 18 d. Lietuvoje ir Europoje tryliktą kartą paminėta Europos supratimo apie antibiotikus
diena, o pasaulyje šeštą kartą – Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitė. Iniciatyvą palaiko
ir renginius finansuoja Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).
Šių iniciatyvų tikslas – didinti suvokimą apie antimikrobinį atsparumą ir skatinti visuomenę, sveikatos
priežiūros darbuotojus ir politikos formuotojus, taikant gerąją praktiką, išvengti tolesnio antimikrobinio
atsparumo atsiradimo ir plitimo.
Nacionalinė konferencija „Antimikrobinis atsparumas COVID-19 infekcijos kontekste”
2020 m. lapkričio 18 d. įvyko Higienos instituto kartu su Sveikatos apsaugos ministerija organizuota
nuotolinė nacionalinė konferencija „Antimikrobinis atsparumas COVID-19 infekcijos kontekste”.
Konferencijoje dalyvavo apie 200 sveikatos specialistų – sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir
administratorių, gydytojų, antimikrobinio atsparumo valdymo grupių apskrityse narių, infekcijų kontrolės
specialistų, visuomenės sveikatos specialistų, slaugytojų, kitų sektorių institucijų, susijusių su antimikrobinio
atsparumo valdymu, atstovų. Pranešimus skaitė PSO, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijos, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto,
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ir Higienos instituto atstovai.
Konferencijoje atkreiptas dėmesys į antimikrobinio atsparumo problemą ir jos keliamas grėsmes, ypač
COVID-19 pandemijos kontekste, pristatytos PSO iniciatyvos šiems sudėtingiems klausimams spręsti,
supažindinta su naujausiais antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo duomenimis. Taip pat
diskutuota apie šeimos gydytojo vaidmenį mažinant antimikrobinį atsparumą ir diagnostikos svarbą pirminėje
sveikatos priežiūroje. Be to, supažindinta su antibiotikais ir kitomis farmacinėmis medžiagomis,
sutinkamomis mus supančioje aplinkoje.
Sveikatos apsaugos viceministrė K. Garuolienė pradėjo konferenciją ir už aktyvią veiklą ir geriausius
pasiekimus, sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą, apdovanojo šešias šalies sveikatos priežiūros
įstaigas – dvi pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, tris bendrojo pobūdžio ir vieną slaugos ir palaikomojo
gydymo ligoninę.
Higienos instituto ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro specialistai parengė metodines
rekomendacijas „Pneumonijų, susijusių su dirbtine plaučių ventiliacija,
prevencija“. Rekomendacijos skirtos sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės
specialistams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų
prevenciją ir skiriantiems / atliekantiems dirbtinę plaučių ventiliaciją sveikatos
priežiūros įstaigose.

Išversta PSO parengta medžiaga,
skirta sveikatos priežiūros specialistams.
Trumpas videofilmas apie antibiotikų vartojimą,
netinkamo vartojimo grėsmes ir visų žmonių vaidmenį
užtikrinant tinkamą antibiotikų vartojimą rodytas Vilniaus
miesto viešajame transporte.
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Minint Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą
savaitę Lietuvoje, informacija antibiotikų vartojimo ir
antimikrobinio atsparumo tema viešinta žiniasklaidoje.
Publikuotas straipsnis „Atsparumas antibiotikams:
spręsti problemą reikia čia ir dabar“ savaitraštyje
„Lietuvos sveikata“ ir jo interneto svetainėje
https://lsveikata.lt/aktualijos/atsparumasantibiotikams-spresti-problema-reikia-cia-irdabar-12984.

Asta Jurkevičienė
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyrius
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