
Käytä antibiootteja
vastuullisesti!

Antibioottiresistenssin kehittymisestä ja leviämisestä on tullut yleisesti 
tunnustettu maailmanlaajuinen ongelma. Antibioottiresistenssi 
tarkoittaa bakteerien muuttumista vastustuskykyisiksi antibiooteille. 
Antibioottiresistenssi rajoittaa suuresti tautien hoitoon käytettävissä 
olevien antibioottien määrää.

Joka vuosi 30 EU-/ETA-maata ilmoittaa antibioottiresistenssiä koskevia tietoja eurooppa-
laiselle mikrobilääkeresistenssin seurantaverkostolle (EARS-Net) sekä antibioottien 
käyttöä koskevia tietoja eurooppalaiselle antibioottien käytön seurantaverkostolle 
(ESAC-Net). Molemmat verkostot toimivat Euroopan tautikeskuksessa (ECDC).
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Moniresistenttien bakteerien aiheuttamista infektioista 
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... yhteiskunta yleensä

Antibiootteja käytetään usein väärin tai 
tarpeettomasti sekä ihmisillä että eläimillä. 
Antibioottien käytön parantaminen onkin 
tärkein tarvittava toimenpide, jotta 
antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien 
kehittyminen ja leviäminen hidastuisivat 
selvästi.

Vain 70 vuotta antibioottien käyttöönoton jälkeen 
edessämme saattaa olla tulevaisuus ilman 
tehokasta antibioottia monia bakteerityyppejä 
vastaan.

Sairaalapotilaille aiheutuvia 
seurauksia ovat 
asianmukaisen 
antibioottihoidon 
viivästyminen, 
sairaalahoidon 
pitkittyminen, korkeammat 
terveydenhuollon 
kustannukset ja heikommat 
hoitotulokset.

Joka vuosi noin 
25 000 potilasta 
Euroopassa 
kuolee 
lääkeresistentin 
bakteerin 
aiheuttamaan 
infektioon.

Resistenssiä esiintyy 
luonnollisesti, ja sitä kehittyy 
selektiopaineen, mutaatioiden ja 
perintöaineksen siirtymisen 
tuloksena.

Antibioottien 
käyttö 
vaihtelee 
huomattavast
i maasta 
toiseen.


