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I. Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos valdymas
1.1. Atlikti Programos 2010–2011 m. priemonių įgyvendinimo vertinimą ir pateikti išvadas ekspertų grupei
antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti
(toliau – ekspertų grupė).
1.2. Organizuoti ekspertų grupės veiklą.
1.3. Dalyvauti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir kitų ES institucijų darbo grupių veikloje
antimikrobinio atsparumo klausimais.
II. Mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams stebėjimo sistemos tobulinimas
2.1. Parengti kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo stebėjimo ir duomenų apie
mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo
tvarkos aprašo projektą.
2.2. Pagal paruoštus kriterijus ir jų taikymo aprašą išrinkti ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti
nacionalinę referentinę laboratoriją mikroorganzimų atsparumo antimikrobiniams preparatams tyrimams
atlikti ir epidemiologinei priežiūrai vykdyti.
2.3. Įdiegti metodus ir atlikti patvirtinamuosius kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų
atsparumo antimikrobiniams preparatams tyrimus bei koordinuoti mikroorganizmų atsparumo
antimikrobiniams vaistams stebėjimą šalyje.
2.4. Parengti mikroorganizmų jautrumo antimikrobiniams preparatams nustatymo standarto projektą.

2.5. Dalyvauti ES mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams epidemiologinės priežiūros
tinklo (EARSS) veikloje.
2.6. Organizuoti mokymus mikrobiologijos laboratorijų specialistams mikroorganizmų atsparumo
antimikrobiniams vaistams nustatymo klausimais.
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2.7. Paruošti ataskaitą apie invazinių bakterijų paplitimą ir atsparumą antimikrobiniams vaistams 2006–2009
m. (EARSS duomenys) ir pateikti išvadas ekspertų grupei.
2.8. Paruošti 2006–2009 m. ataskaitą apie privalomai registruojamus asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigose išaugintus ir kitais tyrimo metodais patvirtintus užkrečiamųjų ligų sukėlėjus (meticilnui
atsparų S. aureus (MRSA), vankomicinui atsparų Enterococcus spp. (VRE) ir penicilinui atsparų
Streptococcus pneumoniae) ir pateikti išvadas ekspertų grupei.
2.9. Parengti metinę ataskaitą apie invazinių bakterijų paplitimą ir atsparumą antimikrobiniams vaistams
(EARSS duomenys) ir pateikti išvadas ekspertų grupei.
III. Antimikrobinių preparatų suvartojimo stebėjimo sistemos sukūrimas
3.1. Parengti antimikrobinių preparatų suvartojimo stebėsenos tvarkos aprašą, suderintą su ES teisės aktais ir
ES tinklais (ESAC) ir adaptuotą pagal elektroninio recepto įdiegimo prognozes Lietuvoje.
3.2. Atlikti antimikrobinių preparatų pardavimo vaistinėse atitikimo teisės aktams vertinimą ir pateikti
išvadas ekspertų grupei.
3.3. Atlikti antimikrobinių preparatų suvartojimo 2006–2009 m. analizę ir pateikti išvadas ekspertų grupei.
3.4. Atlikti kompensuojamųjų antimikrobinių preparatų suvartojimo 2005–2009 m. analizę ir pateikti išvadas
ekspertų grupei.
3.5. Organizuoti seminarus asmens sveikatos priežiūros įstaigų administratoriams ir specialistams
antimikrobinių preparatų suvartojimo stebėsenos klausimais.
3.6. Dalyvauti ES antimikrobinių preparatų suvartojimo priežiūros tinklo (ESAC) veikloje, kituose
projektuose, susijusiuose su antimikrobinių preparatų vartojimu.
IV. Tinkamo antimikrobinių preparatų vartojimo skatinimas ir diegimas
4.1. Atlikti tyrimą ir aprašyti klinikinių mikrobiologinių tyrimų organizavimo tvarką ir pateikti išvadas ir
siūlymus.
4.2. Įvertinti mikrobiologijos laboratorijos specialistų – gydytojų mikrobiologų – poreikį ir pateikti išvadas
ekspertų grupei.
4.3. Parengti mikrobiologijos laboratorijos specialistų – gydytojų mikrobiologų – studijų programos projektą
bei pareigybės aprašo projektą.
4.4. Atlikti tyrimą ir įvertinti šeimos gydytojų žinias apie tinkamą antibiotikų vartojimą ir pateikti išvadas bei
siūlymus.
4.5. Parengti viršutinių kvėpavimo takų infekcijų diagnostikos ir gydymo antibakteriniais vaistais metodines
rekomendacijas.
4.6. Parengti antibakterinių vaistų skyrimo perioperacinei profilaktikai metodines rekomendacijas.
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4.7. Organizuoti konferenciją sveikatos priežiūros specialistams antimikrobinių preparatų vartojimo,
HI, VUMF, KMU
antimikrobinio atsparumo atsiradimo ir plitimo, tinkamo antibiotikų vartojimo klausimais.
4.8. Organizuoti seminarus mokinių ugdyme dalyvaujantiems specialistams ir vykdyti e-Bug projekto
HI
rezultatų sklaidą apie antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevenciją.
4.9. Organizuoti Europos supratimo apie antibiotikus dienos renginius.
SAM, HI
V. Taikomieji moksliniai tyrimai, nagrinėjantys antimikrobinių preparatų vartojimą ir mikroorganizmų atsparumo plitimą
5.1. Dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose projektuose ir lyginamosiose programose.
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EG – ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganzimų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti
ES – Europos Sąjunga
HI – Higienos institutas
KMU – Kauno medicinos universitetas
KMU LMK – Kauno medicinos universiteto Laboratorinės medicinos klinika
NVSPL – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
SAMFD – Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentas
ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
VLK – Valstybinė ligonių kasa
VUMF – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
VVKT – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
VVSPT – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba
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