VILNIAUS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SAVAITĖS (VILNIUS SUMMIT)
REZOLIUCIJA
2016 m. birželio 26 d. – liepos 1 d. vykusiame tarptautiniame renginyje VILNIAUS
UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SAVAITĖ dalyvavo gydytojai, visuomenės sveikatos specialistai,
slaugytojai, sveikatos politikai ir savivaldybių gydytojai.
Renginio tikslas – pristatyti ir aptarti įrodymais pagrįstą politiką, gaires, tyrimų rezultatus
ir geriausios praktikos pavyzdžius kovojant su užkrečiamosiomis ligomis Europos regione,
apžvelgti visuomenės sveikatai grėsmę keliančias užkrečiamąsias ligas, jų epidemiologinę
priežiūrą, valdymą, prevencijos priemones, diagnostiką ir gydymą bei pasiūlyti veiksmingus
sprendimus situacijai gerinti.
Konferencijos dalyviai pažymi, kad užkrečiamos ligos yra didelė našta visuomenės
sveikatai, valstybės ekonomikai, socialiniam gyvenimui.
Vis aktualesnės tampa naujos ir atsinaujinančios užkrečiamosios ligos. Per pastaruosius
15 metų atsirado ir plito sunkus ūmus respiracinis sindromas (SŪRS), H5N1 ir H7N9 gripo A
virusai, pandeminis gripo A (H1N1) virusas, Artimųjų Rytų respiracinio sindromo koronavirusas
(ARRS-CoV), Ebolos hemoraginė karštligė, Zikos virusinė infekcija.
Didelis pasaulio bendruomenės pasiekimas yra tai, kad esame galutiniame poliomielito,
tymų, raudonukės išnaikinimo etape.
Tarptautinėje užkrečiamųjų ligų konferencijoje buvo patvirtinta, kad šalys susiduria su
panašiomis problemomis, tokiomis kaip su narkotikų vartojimu susijusios infekcijos, skiepais
valdomos infekcijos, atsparumas antibiotikams, ŽIV/AIDS, tuberkuliozė ir kitos.
Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją, konferencijos dalyviai ragina, kad šalys:
 vykdydamos profilaktinį skiepijimą ir epidemiologinę priežiūrą iki 2018 metų siektų
likviduoti poliomielitą, tymus, raudonukę;
 siektų didinti gripo rizikos grupėms priklausančių asmenų skiepijimo apimtis;
 siektų imunoprofilaktikos programų tęstinumo plečiant vaikų profilaktinių skiepijimų
kalendorius, įtraukiant naujas ir nepakankamai naudojamas vakcinas.
Konferencijos dalyviai pažymi, kad dėl atsirandančių užkrečiamųjų ligų grėsmių reikia
nuolat didinti sveikatos priežiūros ir kitų institucijų specialistų budrumą, gerinti pasirengimą ir
stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą atsakant į didelio masto tarpvalstybines grėsmes, tarp jų naujas ir atgimstančias užkrečiamąsias ligas.
Konferencijos dalyviai, sunerimę, kad tuberkuliozė išlieka didelė visuomenės sveikatos
ir socialinė problema, siūlo:
 tobulinti tuberkuliozės diagnostiką, gydymą ir valdymą;
 didinti visuomenės informuotumą, šviesti ir mokyti visuomenę;
 stiprinti tarpsektorį bendradarbiavimą mažinant socialinę atskirtį ir sveikatos
netolygumus.
Konferencijos dalyviai konstatuoja, kad, siekiant valdyti ŽIV infekciją, svarbu
anksti diagnozuoti ligą ir laiku pradėti antiretrovirusinį gydymą, todėl ŽIV infekcijos ankstyvoji
diagnostika yra viena iš prioritetinių infekcijų valdymo sričių.
Pripažindami, kad hospitalinių infekcijų našta ir mikrobų atsparumas vaistams didėja,
konferencijos dalyviai ragina skatinti tarpsektorį bendradarbiavimą siekiant racionaliai vartoti
antibiotikus ir mažinti hospitalinių infekcijų paplitimą.

Konferencijos dalyviai, atsižvelgdami į dabartinę žmonių migracijos situaciją Europoje,
remdamiesi Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijomis,
ragina, kad pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams būtų sudarytos lygios galimybės naudotis
sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant skiepijimą, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso.

