Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitės minėjimo renginiai
Lietuvoje 2021 metais
World Antimicrobial Awareness Week 2021 in Lithuania
2021 m. lapkričio 18 d. Lietuvoje ir Europoje keturioliktą kartą paminėta Europos supratimo apie antibiotikus
diena, o pasaulyje septintą kartą – Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitė. Iniciatyvą
palaiko ir renginius finansuoja Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).
Šių iniciatyvų tikslas – didinti supratimą 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 ir COVID-19 infekcija Lietuvoje”
2021 m. lapkričio 18 d. įvyko Higienos instituto kartu su Sveikatos apsaugos ministerija organizuota nuotolinė
nacionalinė konferencija „Antimikrobinis atsparumas ir COVID-19 infekcija Lietuvoje”. Konferencijoje
dalyvavo apie 350 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, Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Vaikų ligų klinikos ir Higienos instituto atstovai.
Konferencijoje kalbėta apie PSO iniciatyvas mažinat antimikrobinį atsparumą, pristatyti naujausi
antibakterinių vaistinių preparatų suvartojimo ir antimikrobinio atsparumo duomenys sveikatos sektoriuje ir
veterinarijoje, pasidalyta gerąja praktika, supažindinta su antibakterine terapija vaikų COVID-19 ligos atveju
ir COVID-19 sergančių pacientų, hospitalizuotų reanimacijos intensyvios terapijos skyriuose, paveikslu.
Renginį atidarė sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė
Motiejūnienė, susirinkusiuosius pasveikino PSO biuro Lietuvoje vadovė
Ingrida Zurlytė. Konferencijoje už aktyvią veiklą sprendžiant
antimikrobinio atsparumo problemą ir geriausius pasiekimus sveikatos
apsaugos ministro padėkomis ir Higienos instituto prizais apdovanota
trylika asmens sveikatos priežiūros įstaigų (4 ligoninės ir 9 ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros įstaigos).

Higienos institutas kartu su apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo
grupėmis organizavo 8–10 klasių moksleivių vaizdo klipų konkursą „Vartok
antibiotikus atsakingai“. Konkursą rėmė PSO.
Nugalėtojais tapo Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos 8 klasės mokiniai
(Radviliškio r., Šiaulių apskritis), sukūrę originaliausią ir geriausiai konkurso
tematiką atitinkantį vaizdo klipą. Jis atrinktas iš keturių mokyklų, dalyvavusių
paskutiniame atrankos etape, darbų. Videoklipas prieinamas internete (adresu
https://www.hi.lt/uploads/pdf/antibiotikai/2021/Siauliai_Grinkiskio_Jono_Poderio_gimnazijos.mp4).

Higienos institutas parengė metodines rekomendacijas „Operacinių žaizdų infekcijų prevencija“.
Rekomendacijos skirtos sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems darbuotojams,
atsakingiems už hospitalinių infekcijų prevenciją sveikatos priežiūros įstaigose, kurios bus išleistos kitais
metais.
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