
Használja felelősen 
az antibiotikumokat!

Világszerte felismert probléma, hogy megjelent és terjed az 
antibiotikum-rezisztencia, más szóval a baktériumoknak az a képessége, 
hogy ellenálljanak egy antibiotikum hatásának. Az 
antibiotikum-rezisztencia nagyban korlátozza a betegségek kezelésére 
felhasználható antibiotikumok számát.

Évente 30 EU-/EGT-tagállam küldi be országos adatait az antibiotikum-rezisztenciáról és az 
antibiotikumok felhasználásáról az antimikrobiális rezisztenciát monitorozó európai 
hálózatnak (EARS-Net), illetve az antimikrobás szerek felhasználását monitorozó európai 
hálózatnak (ESAC-Net). Mindkét hálózat működését az Európai Járványügyi Központ (ECDC) 
irányítja.

Antibiotikumok
Legyen felelősségteljes
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A több antibiotikumra rezisztens baktériumok által 

okozott fertőzések egészségügyi többletköltsége az 

Európai Unióban évente legalább:
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Az antibiotikumokat gyakran helytelenül vagy 
feleslegesen használják, úgy embereknél, mint 
állatoknál. Az antibiotikumok helyes 
alkalmazása a legfontosabb teendő annak 
érdekében, hogy nagymértékben le lehessen 
lassítani az antibiotikumokkal szemben ellenálló, 
úgynevezett antibiotikum-rezisztens baktériumok 
kialakulását és terjedését.

Az antibiotikumok bevezetése után mindössze 70 
évvel szembe kell néznünk azzal a lehetőséggel, 
hogy a jövőben számos baktérium ellen nem lesz 
hatásos antibiotikum.

Kórházi betegek esetében a 
következmények: késik a megfelelő 
antibiotikummal történő kezelés, 
meghosszabbodik a kórházi tartózkodás, 
nőnek az egészségügyi kiadások és 
növekszik a betegek szempontjából 
kedvezőtlen kimenetelek száma.  

Évente körülbelül 
25 000 beteg hal 
meg 
antibiotikummal 
szemben ellenálló 
baktérium okozta 
fertőzés miatt az 
Európai Unióban.

A rezisztencia egy természetszerűen 
bekövetkező jelenség, amely szelekciós 
nyomás, mutáció és génátadás révén 
alakul ki.

Az antibiotikumok 
felhasználása 

országonként nagyon 
eltérő.


