IELŪDZAM JŪS UZ STARPTAUTISKU STARPSEKTORU KONFERENCI

KOPĀ PRET ANTIMIKROBIĀLO REZISTENCI
Konferences organizatori: Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs, Veselības ministrija,
Zemkopības ministrija, Rīgas Stradiņa universitāte.
Konferences mērķis: veicināt vienotu izpratni, veidot dialogu un stiprināt starpsektoru sadarbību cīņā pret
antimikrobiālo rezistenci, tādējādi veicinot informētu veselības politikas lēmumu virzību Latvijā, kas balstīti
pierādījumos, kā arī ņemot vērā Latvijas līdzšinējo un starptautisko praksi.
Konference notiek Pasaules Antibiotiku informācijas nedēļas ietvaros; konferencē tiks prezentēts Latvijas
Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns „Viena veselība” 2019.2023. gadam.
Konference notiks: 2018. gada 22. novembrī, Rīgas Stradiņa universitātes Aulā,
Dzirciema ielā 16, centrālajā ēkā
Reģistrācija: līdz 2018. gada 16. novembrim www.spkc.gov.lv
Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazināties, rakstot uz prese@spkc.gov.lv

Darba kārtība
09:00 – 09:30

Reģistrācija

Politikas līmeņa panelis / konferences tiešraide tiks pārraidīta sociālajos tīklos
Moderatori: Daina Mūrmane-Umbraško Veselības ministrija
Antra Briņķe Zemkopības ministrija

09:30 – 09:50

Konferences atklāšana

PVO Eiropas reģionālais birojs Aiga Rūrāne
Veselības ministre Anda Čakša
Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Eiropas
reģionālās komisijas prezidents Māris Balodis
Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons

09:50 – 10:10

Antimikrobiālā rezistence pasaules un Eiropas
kontekstā, PVO ieteikumi Latvijai

10:10 – 10:30

Antimikrobiālā rezistence un ar veselības
aprūpi saistītās infekcijas ES/EEZ valstīs:
jaunākie Eiropas Slimību profilakses un
kontroles centra (ECDC) dati

Dominique L. Monnet
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

10:30 – 10:50

Antimikrobiālā rezistence no lauksaimniecības
perspektīvas „Viena veselība” izpratnē. Pārtikas
un lauksaimniecības organizācijas loma AMR
samazināšanā

Henk Jan Ormel
ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija

10:50 – 11:20

Kafijas pauze
Eksperti tiešsaistē: „Ko „Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku
lietošanas plāns „Viena veselība” 2019.-2023. gadam” dos Latvijai?”

Danilo Lo Fo Wong
PVO Eiropas Reģionālais birojs
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AMR plāns Latvijā, Eiropas pieredze
Moderatori:
Aivars Bērziņš, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
Elīna Dimiņa, Slimību profilakses un kontroles centrs
11:20 – 11:45

Antimikrobiālās jutības noteikšana, izmantojot
EUCAST standartu un tā praktiskais pielietojums

11:45 – 12:10

Zviedrijas pieredze antimikrobiālo līdzekļu
racionālās lietošanas veicināšanā un rezistences
uzraudzībā (STRAMA)

12:30 – 12:45

Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un
piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns
„Viena veselība” 2019.-2023. gadam
Jautājumi un atbildes

12:45 – 13:45

Pusdienu pārtraukums*

12:10 – 12:30

Onur Karatuna
Eiropas Antimikrobiālās jutības noteikšanas
komisijas laboratorija
Lars Blad
Zviedrijas stratēģiskās programmas pārstāvis
racionālai antimikrobiālo vielu lietošanai un
rezistences uzraudzībai
Jana Feldmane, Veselības ministrija
Antra Briņķe, Zemkopības ministrija

AMR un praktiskie risinājumi
Moderatori:
Uga Dumpis, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Universitāte
Kaspars Kovaļenko, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
13:45 – 14:05

Antimikrobiālā rezistence, antibakteriālo līdzekļu
patēriņš un ar veselības aprūpi saistītās infekcijas
Latvijā: reaģēšanas iespējas – tas sākas ar mums!

14:05 – 14:20

Antimikrobiālo līdzekļu patēriņš dzīvnieku
veselības jomā

14:20 – 14:35

Antimikrobiālā rezistence pārtikas ķēdē un vidē

14:35 – 14:50

Antimikrobiālā rezistence lolojumdzīvnieku
veterinārmedicīniskajā praksē

14:50 – 15:05

Jautājumi un atbildes

15:05 – 15:35

Pārtraukums

15:35 – 15:50

Antibiotikas ķirurģisko slimību profilaksē Latvijas
slimnīcās

15:50 – 16:00

Kad bērnam ir jāizraksta antibiotikas?

Jana Pavāre
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

16:00 – 16:10

Antimikrobiālo līdzekļu patēriņš un AMR:
farmaceita perspektīva

Inese Sviestiņa
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

16:10 – 16:25

Ar veselības aprūpi saistītu infekciju kontrole:
antropoloģisks skatījums

16:25 – 16:40

Jautājumi un atbildes

16:40 – 17:00

Konferences noslēgums

Elīna Dimiņa
Slimību profilakses un kontroles centrs
Inta Krauja
Zemkopības ministrija
Aivars Bērziņš
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts “BIOR”
Kaspars Kovaļenko
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides
higiēnas institūts

Aija Vilde
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Zane Linde Ozola
Latvijas Universitāte

*Netiek apmaksāts
Konferences darba valoda – latviešu. Reģistrējoties konferencei, lūdzam norādīt, vai būs nepieciešama tulkošana.
Par dalību konferencē veselības aprūpes sektora pārstāvji saņems 8 tālākizglītības punktus (TIP), veterinārā sektora pārstāvji saņems 2
kvalifikācijas punktus, farmaceitiem TIP saņemšanai jāiesniedz sertifikāts Latvijas Farmaceitu biedrībā. Sertifikāti tiks izsniegti
konferences beigās.
Konferences norise tiks fotografēta un filmēta, dokumentētais materiāls var tikt izvietots organizētāju interneta resursos sabiedrības
informēšanai. Ja kādam no konferences dalībniekiem ir iebildumi pret fotografēšanu vai filmēšanu, lūdzam informēt par to laicīgi.

