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Ir-reżistenza għall-antibijotiċi -  
theddida dejjem tikber għas-saħħa tal-bniedem

75 % 
 
ta’ infezzjonijiet 
assoċjati mal-kura tas-
saħħa

33000 mewta

Soluzzjonijiet

Kulħadd huwa responsabbli

Piż li dejjem jiżdied

Antibijotiċi tal-aħħar linja

Ir-reżistenza għall-antibijotiċi hija 
l-ħila tal-batterji li jiġġieldu l-azzjoni ta’ 
antibijotiku wieħed jew aktar. Il-bnedmin 
u l-annimali ma jsirux reżistenti għall-
antibijotiċi, iżda batterji li jinġarru minn 
bnedmin u annimali jistgħu.

75 % tal-piż tal-batterji reżistenti għall-antibijotiċi fl-Ewropa huwa 
minħabba infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa. Dan jista’ 
jiġi minimizzat permezz ta’ miżuri adegwati għall-prevenzjoni u 
l-kontroll ta' infezzjonijiet, kif ukoll permezz tal-amministrazzjoni 
tal-antibijotiċi f’ambjenti ta’ kura tas-saħħa.

Bejn l-2007 u l-2015, il-piż ta’ kull waħda mis-16-
il batterja reżistenti għall-antibijotiċi li qed jiġu 
studjati, żdied b’mod partikolari għall-pulmonite 
Klebsiella u Escherichia coli

In-numru ta’ mwiet attribwibbli għal infezzjonijiet 
b’pulmonite Klebsiellareżistenti għal karbapenemi 
- grupp ta’ antibijotiċi tal-aħħar linja - żdied b’sitt 
darbiet.

In-numru ta’ mwiet attribwibbli għal infezzjonijiet 
b’Escherichia coli tat-tielet ġenerazzjoni reżistenti 
għaċ-ċefalosporina żdied b’erba’ darbiet.
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Għad fadal żmien biex tinqaleb il-folja tar-reżistenza għall-
antibijotiċi u jiġi żgurat li l-antibijotiċi jibqgħu effettivi fil-futur 
billi: 

L-antibijotiċi jiġu użati b’mod prudenti 
u biss meta jkun neċessarju.

Jiġu implimentati prattiki tajbin 
ta’ kontroll u ta’ prevenzjoni tal-
infezzjoni, inkluż l-iġjene tal-idejn 
kif ukoll l-iskrinjar għall-ġarr ta’/
infezzjoni b’batterji  reżistenti għal 
ħafna mediċini u l-iżolament ta’ min 
iġorr l-infezzjoni/pazjenti infettati.

Kulħadd huwa responsabbli biex jindirizza din 
it-theddida għas-saħħa tal-bniedem: il-pazjenti, 
it-tobba, l-infermieri, l-ispiżjara, il-veterinarji, 
il-bdiewa, min ifassal il-politika.
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Jiġu promossi r-riċerka u l-iżvilupp 
ta’ antibijotiċi ġodda b’mekkaniżmi 
ġodda ta’ azzjoni.

39 % tal-piż huwa kkawżat mill-
infezzjonijiet b’batterji reżistenti 
għall-antibijotiċi tal-aħħar linja bħall-
karbapenemi u l-kolistina - l-aħħar opzjoni 
ta’ kura disponibbli.

Il-piż ta’ infezzjonijiet b’batterji reżistenti 
għall-antibijotiċi fuq il-popolazzjoni Ewropea 
huwa komparabbli għal dak tal-influwenza, 
it-tuberkolożi u l-HIV/l-AIDS ikkombinati.

Kull sena, 33,000 persuna jmutu b’infezzjoni minħabba 
batterji reżistenti għall-antibijotiċi. Dan huwa komparabbli 
man-numru totali ta’ passiġġieri ta’ aktar minn 100 ajruplan 
ta’ daqs medju.
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