
Glac antaibheathaigh 
go freagrach!

Aithnítear anois gur fadhb dhomhanda is ea frithsheasmhacht in aghaidh 
antaibheathach, sin cumas na mbaictéar seasamh i gcoinne ghníomhú 
antaibheathaigh. Cuireann frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach 
srian mór le líon na n-antaibheathach atá ar fáil chun galair a chóireáil.

Gach bliain, tuairiscíonn 30 tír de chuid an AE/LEE sonraí maidir le frithsheasmhacht in 
aghaidh ábhair fhrithmhiocróbaigh leis an Líonra Eorpach Faireachais um Fhrithsheasm-
hacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach (EARS-Net), chomh maith le sonraí faoin 
tomhaltas frithmhiocróbach chuig an Líonra Eorpach um Fhaireachas ar Thomhaltas 
Frithmhiocróbach (EASC-Net). Tá an dá líonra á n-óstáil in ECDC.
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Tá costais cúraim sláinte bhreise i gceist de bharr 

ionfhabhtuithe le baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh 

ildrugaí san Aontas Eorpach, agus is ionann na costais 

bhreise sin agus:

Úsáid i ndaoine
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Is minic a úsáidtear antaibheathaigh ar 
bhealach míchuí nó nuair nach bhfuil gá leo i 
ndaoine agus ainmhithe araon. Is é an 
gníomh is tábhachtaí a theastaíonn chun 
moill mhór a chur ar fhorbairt agus 
scaipeadh baictéar atá frithsheasmhach in 
aghaidh antaibheathach ná úsáid 
antaibheathach a fheabhsú.

Díreach seachtó bliain tar éis antaibheathaigh a 
thabhairt isteach, tá seans ann nach mbeidh 
antaibheathaigh éifeachtacha ar fáil sa todhchaí 
in aghaidh roinnt cineálacha baictéar.

I measc na n-iarmhairtí atá i gceist 
d'othair ospidéil, bíonn moill ar 
antaibheathaigh chuí a thabhairt, 
tréimhse níos faide san ospidéal, 
costais cúraim sláinte níos airde 
agus drochthorthaí d'othair. 

Faigheann isteach 
is amach le 25 
000 othar bás 
gach bliain san AE 
de bharr 
ionfhabhtú le 
baictéar atá 
frithsheasmhach 
in aghaidh drugaí.

Tarlaíonn frithsheasmhacht go nádúrtha 
agus forbraíonn sí trí bhrú roghnaitheach, 
sóchán agus aistriú géine.

Ní hionann an 
tomhaltas 
antaibheatha
ch i dtír 
amháin agus i 
dtír eile.


