IAULHJ TERITORINES LIGONHJ KASOS VEIKLOS ZONOS VAISTIJ KOMITETO
POSEDI
O
PROTOKOLAS
2021 m. gruodio2/d. Nr. ST- ,JJ
Siauliai
Posedis jvyko 2021-12-17 VJ Respublikinés iau1ii4 ligonines saléje, posédio pradia 14.15
val., posôdio pabaiga 15.15 val.
Posédio pirmininkas - Romaldas Maiu1aitis, Siauliq teritorinès ligoniq kasos (toliau - TLK)
veikios zonos vaisti komiteto (toliau - Komitetas) pirmininkas.
Posêdio sekretorè - Jovita Atkoaitienë, iau1iq TLK Kontrolés skyriaus vyriausioji
specialiste, Komiteto sekretorê.
Dalyvauja: prof. R. Maèiulaitis, I. Mediauaitè, D. Miniauskienè, D. Ozoliené, L. Jukaité,
A. Damkien, V. Krasauskaitè.
Posédyje dalyvauja 7 Komiteto nariai, kvorumas yra.
DARBOTVARKE:
1.
Pandeminiu laikotarpiu nuveikti darbai.
2.D1 racionalaus antibiotikq vartojimo krypties ip1étimo j stacionarinç grand.
1. SVARSTYTA. Ataskaita apie pandeminiu laikotarpiu Komiteto nuveiktus darbus.
Komiteto pirmininkas prof. R. Maiu1aitis pristatê Komiteto nuveiktus darbus.
Del pasaulyje vykusios COVID-19 pandemijos, bei su tuo susijusios izoliacijos bei mobilumo
suvarymq buvo susilaikyta nuo planq nuvykti pasisemti patirties i kitq a1i4 Vaistq komitetus.
Siekiant ivertinti Komiteto bei Siaulii.j teritorines 1igonit kasos racionalaus vaistq vartojimo
didinimui 2018-2020 in. taikytq intervencijq efektyvumq bei planuoti naujus veikios instrumentus,
2021 m. buvo atliktas retrospektyvinis antitromboziniq vaistq skyrimo, vartojimo ir gydymo
stebésenos vertinimas bei komp1ikacijt gydymo del iq preparatq neracionalaus skyrimo/netinkamos
gydymo reimo prieiUros (stebésenos) i1aidq vertinimas. Taip pat atliktas retrospektyvinis vaist4
arterinei hipertenzijai gydyti vertinimas taikant Defined Daily Dose (DDD) metodik, Atlikta
Psichikos sveikatos gydymo paslaugq rUi, apmokamij Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudeto 16omis, spektro bei i1aid,4 analize. Analizés duomenys pristatyti ILK vadovybei ir
Komitetui, parengti praneimai konferencijai. Pokyiai lyginti su 2020-12-29 Praneime Nr. ST-58
pristatytu atliktu retrospektyviniu kohortiniu tyrimu, kurio tikslas buvo ivertinti antikoaguliantq
racionalaus vartojimo ypatumus Lietuvoje. Apve1gta antikoaguliantq vartojimo situacija
ambulatorinéje grandyje, pristatyti minéto tyrimo rezultatai, ivados bei pateikti siUlymai. Praneimas
pateiktas asmens sveikatos prieiüros istaigoms, vaistinêms, paskeibtas Siauliq TLK internetinéje
svetainéje Vaistq komiteto skiltyje.
2021 in. gruodio 14 d. Ivyko Komiteto, atstovaujamo pirmininko ir pavaduotojo, susitikimas
su VJ Respublikinès Siauli'q ligonines administracija ir gydytojais, siekiant aptarti naujq Vaistq
komiteto veikios krypt - racionali antibiotikoterapija stacionare. Buvo aptarta naujq antibiotikq
taikymo gydymo praktikoje s1ygos, pagalba rengiant gydymo protokolus bei aktualüs racionalaus
vaistq skyrimo klausimai, kylantys gydytojams.
2021 m. gruodio 17 d. jvyko suorganizuotas profesinès kvalifikacijos tobulinimo ivykis
sveikatos prieiüros ir farmacijos specialistams VJ Respublikinés Siauliii ligoninés saleje kontaktinô mokslinê praktine konferencija ,,Racionalaus kompensuojaml3jq vaistq vartojimo iUkiai
pandemijos metu" su galimybe stebeti praneimus ir diskusijas nuotoliniu bfldu per vietinj intranetinj
tinklq. Atsive1gçs j pakitusia antibiotikq vartojimo praktikq pandemijos Komiteto pirmininkas R.
Maiu1aitis paruoe praneim ,,Nauji antibiotikai ir jq racionalus vartojimas", kuriame apve1gtos
naujienos antibiotik4 sqrauose, rizikos bei jt valdymas siekiant racionalios tikslinCs arba empirines
antibiotikoterapijos. Atliktos analizés ir jos duomenq pagrindu TLK parengé ir perskaite 2
praneimus: ,,Kreumo stebesenos pokyiai vartojant geriamuosius antikoaguliantus COVID-1 9
pandemijos kontekste" (D. Ozoliené) ir ,,Psichikos sveikatos iükiai koronaviruso pandemijos fone,
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kiti keliai" (gydytojas psichoterapeutas D. Diceviius). Komiteto naré I. Mediauaité supaindino
gydytojus su numatomais administraciniais pokyiais, skatinaniais racionalq vaistq vartojimq ir
biudeto 16i1 pariaudojimq. Atsakyta j auditorijoje ike1tus klausimus bei diskutuota probleminiais
•klausimais. Dalyviams pateikta metodind xnediaga. Kouferencijos programa buvo skirta visq
specialybil3 gydytojams, vaistininkams, slaugytojams ir asmens sveikatos prieiuros jstaigq
vadovams. 4 akad. val. programa suderinta su Sveikatos prieiüros ir farmacijos specialistq
kompetencijq centru ir uregistruota Medicinos elektronineje tobulinimo administravimo sistemoje
(METAS). Konferencijos metu skaityti praneimai patalpinti ligoniq kasq interneto svetainêje,
Vaistl4 komiteto skiltyje. Kontaktineje konferencijoje dalyvavo 100 dalyviq. Thduoti kvalifikacijos
kêlimo payméjimai. I viso Komiteto, Siauliq TLK ir Lietuvos k1inikins farmakologijos draugijos
organizuotose mokslinése praktinese konferencijose kva1ifikacijjau Uld netoli 500 da1yvh..
D. Ozoliené informavo, kad Siauliq TLK specialistai, atlikdami kontrolç, ir Komiteto nariai,
atlikdami retrospektyvinius vertinimus, nustaté atvejus, kai pacientarns besigydant stacionare ar
iraant i stacionaro, neutikrinamas gydymo kompensuojamaisiais vaistais tçstinumas ir kad
kompensuojamujq vaistineiraymas galéjo lemti pakartotinj stacionarizavim, 2021 m. gruodio 21
d. nuotoliniu btidu per vaizdo konferencij-q ir pokalbiq platform "Microsoft Teams" suplanuotas
metodinis seminaras - diskusija su asmens sveikatos prieiUros istaigomis. Vienas planuojamq
praneimq bus ,,Gydymo kompensuojamaisiais vaistais tçstinumo utikrinimas", kuriame bus
akcentuota viena A racionalaus vaistq skyrimo prie1aid - tinkamos gydymo vaistais stebésenos svarba. D. Ozoliené informavo, kad ia tema rengiamas praneimas asmens sveikatos prieiUros
staigoms, jis bus patalpintas ir 1igonii kasq intemeto svetainéje.
NUTARTA. Tçsti pasiteisinusiq intervencijq, paremtq ana1izmis (kokybiniu ir kiekybiniu
vertinirnu), taikyma siekiant i±ikrinti pacientq ir visuomenés saugumq.
2. SVARSTYTA. Del racionalaus antibiotikq vartojimo krypties ipIôtimo i stacionarinç
grand.
Komiteto pirmininkas prof. R. Ma6u1aitis pristaté a1yje ky1anias problemas del racionalaus
antibiotikq skyrimo bei jq, ypa naujl1j4, prieinamumo. Pristatyti 2021 m. gruodio 14 d. jvykusio
Komiteto susitikimo su VJ Respublikinés Siauliq ligoriinès administracija ir gydytojais, rezultatai.
Ligonine isipareigojo iana1izuoti stacionare skirtos antibiotikoterapijos racionalumq bei rezultatus,
taikytas intervencijas ir pokyius pristatyti Komiteto posédyje 2022 m. D. Miniauskiené pasiulé
ip1ôsti Komiteto narill sud&j klinikiniais specialistais, kompetentingais hospitalinés infekcijos ir
racionalios antibiotikoterapijos valdyme.
NUTARTA: Racionalaus antibiotikt vartojimo krypti ip1ésti i stacionarinç grand. Tikslinga
Komiteto nariq sudét papildyti klinikiniais specialistais, kompetentingais infekcijos ir racionalios
antibiotikoterapijos valdyme.
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