
Užívajte antibiotiká 
zodpovedne!

Vznik a šírenie antibiotickej rezistencie, t. j. schopnosti baktérií odolávať 
pôsobeniu antibiotika, je celosvetovým problémom. Antibiotická 
rezistencia vážne znižuje počet dostupných antibiotík na liečbu ochorení.

Každý rok 30 krajín EÚ/EHP oznamuje Európskej sieti pre sledovanie antimikrobiálnej 
rezistencie (EARS-Net) údaje o antimikrobiálnej rezistencii a Európskej sieti pre sledovanie 
antimikrobiálnej rezistencie (ESAC-Net) údaje o spotrebe antimikrobiálnych látok. Obidve 
siete majú sídlo v centre ECDC.
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Infekcie spôsobené týmito multirezistentnými baktériami 

v EÚ znamenajú každý rok dodatočné náklady na 

zdravotnú starostlivosť:
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Antibiotiká sa u ľudí aj zvierat často 
používajú nevhodne, alebo keď to nie je 
potrebné. Najdôležitejším opatrením v 
záujme významného spomalenia vzniku a 
šírenia baktérií rezistentných voči 
antibiotikám je zlepšiť používanie antibiotík.

Len 70 rokov po zavedení antibiotík čelíme možnej 
budúcnosti bez účinných antibiotík pre niektoré 
typy baktérií.

V prípade 
hospitalizovaných 
pacientov dochádza v 
dôsledku toho k 
oneskorenému podaniu 
vhodnej antibiotickej 
liečby, dlhšiemu pobytu, 
vyšším nákladom na 
zdravotnú starostlivosť a 
zlému zdravotnému stavu 
pacientov.

Každý rok v EÚ 
umiera okolo 25 
000 pacientov 
na infekcie 
spôsobené 
týmito 
multirezistentný
mi baktériami.

K rezistencii dochádza 
prirodzene a k jej vzniku 
prispieva selektívny tlak, 
mutácie a prenos génov.

Spotreba 
antibiotík v 
jednotlivých 
od krajinách 
je veľmi 
rozdielna.


