
Lieto antibiotikas 
atbildīgi!

Antibiotiku rezistence (baktērĳu spēja pretoties antibiotiku iedarbībai) ir 
kļuvusi par vispārzināmu globālu problēmu. Antibiotiku rezistence 
ievērojami ierobežo antibiotiku lietošanu slimību ārstēšanai.

Katru gadu 30 Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas valstis iesniedz datus par 
mikrobu rezistenci Eiropas Antimikrobās rezistences uzraudzības tīklam (EARS-Net) un par 
antibakteriālo līdzekļu patēriņu — Eiropas antibakteriālo līdzekļu patēriņa uzraudzības 
tīklam (ESAC-Net). Abus tīklus uztur Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs.
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Infekcĳas, kas radušās šo multirezistento baktērĳu dēļ, 

katru gadu Eiropas Savienībā rada papildu veselības 

aprūpes izmaksas.
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Bieži antibiotikas gan cilvēkiem, gan 
dzīvniekiem slimību ārstēšanai tiek lietotas 
nepareizi un nevajadzīgi. Lai samazinātu 
pret antibiotikām rezistentu baktērĳu 
attīstību un izplatību, svarīgākais ir apgūt 
pareizu antibiotiku lietošanu.

Pagājuši tikai 70 gadi pēc antibiotiku ieviešanas, 
bet jau tagad pastāv iespējamība, ka nākotnē pret 
vairākiem baktērĳu veidiem var nebūt efektīvu 
antibiotiku.

Antibiotiku rezistences dēļ pacientiem 
tiek kavēta atbilstošas antibiotiku 
terapĳas nozīmēšana, pieaug slimnīcā 
pavadītais laiks un veselības aprūpes 
izmaksas, kā arī pasliktinās ārstēšanas 
rezultāti.

Katru gadu 
Eiropas Savienībā 
reģistrē apmēram 
25 000 nāves 
gadījumus, ko 
izraisījušas pret 
zālēm rezistentu 
baktērĳu 
infekcĳas.

Rezistence veidojas dabīgi un attīstās, 
reaģējot uz selektīvo spiedienu, 
mutācĳām un gēnu pārnesi.

Valstu starpā 
antibiotiku 
patēriņš ir ļoti 
atšķirīgs.


