
Vartokite antibiotikus 
atsakingai!

Bakterĳų atsparumo antibiotikams, kitaip tariant jų gebėjimo atsilaikyti 
prieš antibiotikų poveikį, atsiradimas ir plitimas, tapo  didele pasauline 
problema. Dėl bakterĳų atsparumo  mažėja antibiotikų, kuriais galima 
gydyti tam tikras ligas.

Kasmet 30 ES/ EEE šalių Europos antimikrobinio atsparumo stebėjimo tinklui (EARS-NeT) 
pateikia duomenis apie atsparumą antibiotikams, o Europos antibiotikų suvartojimo 
stebėjimo sistemos tinklui (ESAC-NeT) – duomenis apie antimikrobinių medžiagų suvarto-
jimą. Abu šiuos tinklus koordinuoja ECDC.
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Sekite saitažodį #EAAD

antibiotic.ecdc.europa.eu
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Su šių daugeliui vaistų atsparių bakterĳų sukeliamomis 

infekcĳomis susĳusios papildomos sveikatos priežiūros 

paslaugos kasmet ES kainuoja ne mažiau kaip:
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Tiek žmonėms, tiek gyvūnams, antibiotikai 
dažnai skiriami netinkamai ar kai jų nereikia. 
Siekiant žymiai sumažinti antibiotikams 
atsparių baterĳų atsiradimą ir plitimą, 
svarbiausia gerinti antibiotikų vartojimo 
praktiką.

Nors antibiotikus vartojame vos 70 metų, gali 
būti, kad ateityje kelių rūšių bakterĳoms 
veiksmingų antibiotikų nebebus.

Dėl bakterĳų atsparumo 
antibiotikams ligoninių pacientai 
laiku negauna tinkamos 
antibiotikų terapĳos, jiems tenka 
daugiau laiko praleisti ligoninėje, 
daugiau kainuoja jų sveikatos 
priežiūros paslaugos ir jų gydymas 
ne toks veiksmingas.

Kasmet ES nuo 
atsparių bakterĳų 
sukeltų infekcĳų 
miršta maždaug 
25 000 pacientų.

Atsparumas pasireiškia natūraliai arba 
atsiranda dėl selekcinio spaudimo, 
mutacĳos ir genų perdavimo.

Antibiotikų 
suvartojimas 
kiekvienoje 
šalyje labai 
skiriasi.


