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Výše každoročních zbytečně vydaných nákladů na léčbu 

infekcí způsobených těmito multirezistentními bakteriemi v EU:
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Překlad a úprava 
financována z příspěvku 
Státního zdravotního ústavu 
a Světové zdravotnické organizace (WHO), prostřednictvím Kanceláře WHO v ČR, 
u příležitosti organizace Světového antibiotického týdne.

Antibiotická rezistence, tedy schopnost bakterií odolávat účinkům 
antibiotik, se šíří tak rychle, že se stala závažným celosvětovým 
problémem. Antibiotická rezistence značně omezuje počet antibiotik, 
která můžeme využít k léčení infekčních nemocí.

30 zemí EU a EEA každoročně podává zprávu o antibiotické rezistenci Evropské síti 
pro sledování antibiotické rezistence (EARS-Net) a o spotřebě antibiotik Evropské 
síti pro sledování spotřeby antibiotik (ESAC-Net). Obě sítě spravuje Evropské 
centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Antibiotika jsou lidem nebo zvířatům často 
podávána bezdůvodně nebo nevhodně.
A to i tehdy, když jich ve skutečnosti není 
zapotřebí. Změna přístupu k užívání antibiotik 
je nejvýznamnějším krokem k zásadnímu 
zpomalení rozvoje a šíření bakterií odolných 
na antibiotika.
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Pouhých sedmdesát let od uvedení antibiotik 
do léčebné praxe nám hrozí, že v blízké budoucnosti 
nebudeme mít proti několika typům bakterií účinná 
antibiotika.

Pro pacienty to mimo jiné 
znamená opožděné 
nasazení vhodné antibio-
tické léčby, delší pobyt 
v nemocnici, vyšší výdaje 
na léčení a horší výsledek 
léčby.

Rezistence vzniká přirozenou 
cestou v důsledku selekčního 
tlaku, mutací a přenosu genů.
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Na následky infekce 
způsobené některou 
z těchto rezistentních 
bakterií každoročně 
v EU zemře přibližně 
25 000 pacientů.


