ანტი ბი ოტიკ ების ცნობ ი ერებ ის ამაღლებ ის მსოფლი ო კვირ ეული
ანტიმიკრობული პრეპარატები გამოიყენეთ სიფრთხილით!
გავერთიანდეთ, რათა შევინარჩუნოთ ანტიმიკრობული პრეპარატები!
18- 24 ნოემბ ერი, 2020
კვირეულის შესახებ
ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეულის მიზანია გაზარდოს ცნობიერება
გლობალური რეზისტენტობის შესახებ და ხელი შეუწყოს კარგი პრაქტიკის გამოყენებას საზოგადოებაში,
სამედიცინო პერსონალში და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებში,რათა თავიდან მოხდეს აცილება ახალი
რეზისტენტობის მექანიზმის ჩამოყალიბების და მისი გავრცელების.
ანტიმიკრობული პრეპარატები გამოიყენეთ სიფრთხილით!
2020 წელს ანტიბიოტიკების ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული WHO ევროპული რეგიონის
მეირ ფოკუსირებულია ანტიბიოტიკების, როგორც ფასეული რესურსის შენარჩუნებისაკენ COVID19
პანდემიის დროს.
2020 წლის კამპანიის მთავარი გზავნილებია:
 COVID19-ის პანდემიამ შიეძლება მიგვიყვანოს ანტიბიოტიკების გაზრდილ მოხმარებასთან. ეს
შეიძლება მივიღოთ ანტიბიოტიკების არასწორი გამოყენების შედეგად, რაც გამოიწვევს ახალი
რეზისტენტობის ჩამოყალიბებას და მის გავრცელებას.
 COVID19-ის პანდემიის გლობალური პასუხია გაძლიერდეს ჯანმრთელობის სისტემა, მ.შ.
სპეციფიკური აქტივობები, როგორიცაა ანტიბიოტიკების მართვა, ინფექციური კონტროლი,
ხელების დაბანა და იმუნიზაცია, რომლებიც ამცირებს და აკონტროლებს რეზისტენტობის
ჩამოყალიბებას და მის გავრცელებას.
 ამრ ქმნის სერიოზულ საფრთხეს ჯანმრთელობის სისტემისთვის, შემდგომი ხანგძლივი რთული
ჰუმანიტარული

და

ეკონომიკური

შედეგებით.

COVID19-ის

პანდემიის

დროს

ამრ-ის

სპეციფიკური აქტივობების სისტემატიური ჩავარდნა ანგრევს ამრ-ის წინააღმდეგ გლობალურ
ბრძოლას.
მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ რომ:

•

მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19 ინფექციის ზოგიერთი სიმპტომი იმეორებს ბაქტერიული
ინფექციის სიმპტომებს, პანდემიის დროს უნდა მივაქციოთ ყურადღება AMS გაიდლაინს,
რომელიც, თავიდან აგვარიდებს ამრ სამომავლო უარყოფით შედეგებს.

•

არსებული კვლევებით, მხოლოდ COVID-19 ჰოსპიტალიზებული პაციენტების 8%-ს აღენიშნება
ბაქტერიული

ან

სოკოვანი

ანტიბიოტიკოტერაპია. ეს
მკურნალობის

ინფექცია;

პრაქტიკა

გავრცელების,

თუმცა,

72%

საფუძველია

არამედ

ხელს

პაციენტებისას,

არა

უწყობს

მხოლოდ

მაინც

მსოფლიოში

სამომავლოდ

ენიშნებათ
არასწორი

რეზისტენტობის

ჩამოყალიბებასაც.
•

ამიტომ - ანტიბიოტიკების ფართოდ გამოყენება პროფილაქტიკის ან მკურნალობისთვის COVID-19ის დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევების დროს, როდესაც შემთხვევა მსუბუქი
მიმდინარეობისაა და ბაქტერიული ინფექცია ნაკლებ სავარაუდოა, მიუღებელია!

•

COVID-19 საშუალო სიმძიმის პაციენტებს, რომელთაც აქვთ პნევმონია, ანტიბიოტიკოთერაპიის
დანიშვნას არა ექვემდებარებიან; თუ არ აღენიშნებათ ბაქტერიული ინფექციის ნიშნები და
სიმპტომები.

•

COVID-19 მძიმე პაციენტებსთვის, რომელთაც აქვთ ბაქტერიული ინფექციის ნიშნები და
სიმპტომები, რეკომენდებულია ანტიბიოტიკოტერაპია.

საქართველოში მიმდინარე 2020 წლის WAAW კამპანია არის ხორციელდება WHO ევროპული რეგიონის
მხარდაჭერით.
18-24 ნოემბერს იმართება აქტივობები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით. კვირეული
მიმართულია ანტიბიოტიკების სწორი და ფრთხილი გამოყენებისკენ COVID19 პანდემიის დროს.
2020 წელს ამრ საკითხებთან დაკავშირებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა CAESAR -ის ეროვნული
ქსელის, აშშ CDC-ის, ჯანმოს ევროპული ოფისის და ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად, სადაც
განხილული იყო ეროვნული ანტიმიკრობული რეზისტენტობის სტრატეგიის იმპლემენტაციის პროცესი;
ლუგარის ცენტრის როლი, როგორც რეფერალური ლაბორატორია ამრ ეროვნულ ზედამხედველობაში;
EUCAST სტანდარტის გამოყენება კლინიკურ ლაბორატორიებში; ამრ მონაცემთა შეგროვება და

მკურნალობის ეროვნულ გაიდლაინზე მუშაობის ეტაპები, COVID19-ის პანდემიის გავლენა ამრ-ის
აღმოცენებასა და გავრცელებაში. ასევე, ჩატარდა ორი Webinar შეხვედრა CAESAR -ის ეროვნული ქსელის
წარმომადგენლებთან, რომელიც ეხებოდა ხარისხის სისტემის მართვას.
WAAW 2020 დაკავშირებით მომზადებულია
1. ბანერი
2. პოსტერები
3. ხალათები WAAW ლოგოთი
4. საწერი კალმები და ჩანთები WAAW ლოგოთი
5. მედია რგოლი

ასევე, 20 ნოემბერს ცენტრში გაიმართება ონლაინ პრესკონფერენცია კვირეულთან დაკავშირებით,
სადაც განხილული იქნება მსოფლიოს დღევანდელი გამოწვევა - COVID19-ის პანდემია და ამრ

გავცელება.
დაგეგმილი ღონისძიებები

თბილისი 18 -24 ნოემბერი
•

ჰოსპიტალებსა

და

პირველადი

ჯანდაცვის

სისტემაში

ცნობიერების

ამაღლება

(პატარა

შეხვედრები; გამოკითხვა ჯანმოს კითხვარით)
•

დარიგდება პოსტერები, ხალათები WAAW ლოგოთი, საწერი კალმები და ჩანთები WAAW ლოგოთი

•

სამედიცინო სტუდენტებში ცნობიერების ამაღლება (გამოკითხვა ჯანმოს კითხვარით)

•

მედია რგოლი

•

სატელევიზიო მიმართვები (პულსი)

რეგიონები 18-24 ნოემბერი

რუსთავი
•

ჰოსპიტალებსა

და

პირველადი

ჯანდაცვის

სისტემაში

ცნობიერების

ამაღლება

(პატარა

შეხვედრები; გამოკითხვა ჯანმოს კითხვარით)
•

დარიგდება პოსტერები, ხალათები WAAW ლოგოთი, საწერი კალმები და ჩანთები WAAW ლოგოთი

თელავი
•

ჰოსპიტალებსა

და

პირველადი

ჯანდაცვის

სისტემაში

ცნობიერების

ამაღლება

(პატარა

შეხვედრები; გამოკითხვა ჯანმოს კითხვარით)
•

დარიგდება პოსტერები, ხალათები WAAW ლოგოთი, საწერი კალმები და ჩანთები WAAW ლოგოთი

•

სატელევიზიო მიმართვები (ადგილობრივი ტელევიზია)

გორი
•

ჰოსპიტალებსა

და

პირველადი

ჯანდაცვის

სისტემაში

ცნობიერების

ამაღლება

(პატარა

შეხვედრები; გამოკითხვა ჯანმოს კითხვარით)
•

დარიგდება პოსტერები, ხალათები WAAW ლოგოთი, საწერი კალმები და ჩანთები WAAW ლოგოთი

•

სატელევიზიო მიმართვები (ადგილობრივი ტელევიზია)

ქუთაისი
•

ჰოსპიტალებსა

და

პირველადი

ჯანდაცვის

სისტემაში

ცნობიერების

ამაღლება

(პატარა

შეხვედრები; გამოკითხვა ჯანმოს კითხვარით)
•

დარიგდება პოსტერები, ხალათები WAAW ლოგოთი, საწერი კალმები და ჩანთები WAAW ლოგოთი

•

სატელევიზიო მიმართვები (ადგილობრივი ტელევიზია)

ბათუმი
•

ჰოსპიტალებსა

და

პირველადი

ჯანდაცვის

სისტემაში

ცნობიერების

ამაღლება

(პატარა

შეხვედრები; გამოკითხვა ჯანმოს კითხვარით)
•

დარიგდება პოსტერები, ხალათები WAAW ლოგოთი, საწერი კალმები და ჩანთები WAAW ლოგოთი

•

სატელევიზიო მიმართვები (ადგილობრივი ტელევიზია)

ფოთი
•

ჰოსპიტალებსა

და

პირველადი

ჯანდაცვის

სისტემაში

ცნობიერების

ამაღლება

(პატარა

შეხვედრები; გამოკითხვა ჯანმოს კითხვარით)
•

დარიგდება პოსტერები, ხალათები WAAW ლოგოთი, საწერი კალმები და ჩანთები WAAW ლოგოთი

•

სატელევიზიო მიმართვები (ადგილობრივი ტელევიზია).

