
Tarvitage antibiootikume 
vastutustundlikult!

Antibiootikumiresistentsus ehk bakterite võime mitte alluda 
antibiootikumide toimele on muutunud ülemaailmseks probleemiks. 
Antibiootikumiresistentsuse tõttu jääb haiguste raviks alles oluliselt 
vähem antibiootikume.

Igal aastal saadavad 30 Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna  riiki Euroopa 
antimikroobse resistentsuse seire üleeuroopalisele võrgustikule (EARS-Net) antimikroobse 
resistentsuse andmeid ja antimikroobsete ainete tarbimise üleeuroopalisele seirevõrgusti-
kule (ESAC-Net) antimikroobsete ainete tarbimise andmeid. ECDC haldab mõlemat 
võrgustikku.
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Sageli kasutatakse antibiootikume nii 
inimeste kui ka loomade ravis valesti või 
tarbetult. Antibiootikumide kasutamise 
parandamine on tähtsaim viis, kuidas 
oluliselt aeglustada 
antibiootikumiresistentsete bakterite 
tekkimist ja levimist.

Kõigest 70 aastat pärast antibiootikumide 
avastamist võib juhtuda, et mitme bakteriliigi 
vastu puudub tulevikus tõhus antibiootikum.

Haiglapatsientide jaoks 
tähendab see viivitusi 
sobiva antibiootikumiravi 
saamisel, pikemat haiglas 
viibimist, suuremaid 
tervishoiukulusid ja 
halvemaid ravitulemusi.

Igal aastal sureb 
Euroopa Liidus 
ravimiresistentset
e bakterite 
põhjustatud 
nakkustesse 
ligikaudu 25 000 
patsienti.

Resistentsus esineb  looduslikult 
ja kujuneb valikusurve, 
mutatsioonide ja geeniülekande 
teel.

Antibiootikum
ide tarbimine 
erineb riigiti 
oluliselt.


