Antibiotikum-rezisztencia
– tények és adatok

1. tény:

2. tény:

A baktériumok antibiotikumokkal szembeni
rezisztenciája egyre súlyosabb közegészségügyi
problémát jelent Európában [1, 2]. A rezisztencia
gyakran kifejezett és növekvő mértékű; előfordulási
gyakorisága számos országban több mint
kétszeresére nőtt az elmúlt 5 év alatt.

Az antibiotikumok használata az antibiotikumokkal
szembeni rezisztencia kialakulásához vezet [4]. Aa
teljes antibiotikum-fogyasztás mértéke, és az
antibiotikum használat módja kihat az antibiotikumrezisztenciára [5, 6].

A növekvő antibiotikum-rezisztencia az antibiotikumok
hatásosságát fenyegeti napjainkban és a jövőben.

1. ábra: Az antibiotikum-rezisztencia időbeli alakulása (invazív
fertőzések), 2002–2008. Forrás: EARSS, 2009 [3].

2. ábra: Az antibiotikum-fogyasztás és az antibiotikum-rezisztencia
összefüggése, 2007 (vagy a legfrissebb elérhető éves adat,
mindegyik adatpont egy országot képvisel) [3, 7]
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Európában az antibiotikumok felírási gyakorlata és
fogyasztása országonként eltérő [7, 8]. Az
alapellátásban írják fel az összes antibiotikum mintegy
80–90%-át, főként légúti fertőzések kezelésére [5, 9].

A betegekkel történő kommunikáció alapvető
fontosságú.
Vizsgálatok azt mutatják, hogy a betegek
elégedettsége az alapellátásban jobban függ a
hatékony kommunikációtól, mint attól, hogy kapnak-e
receptet antibiotikumra [10–12], és a légúti
fertőzésekre felírt antibiotikumok nem csökkentik az
ismételt orvoshoz fordulás arányát [13].
A szakszerű orvosi tanács hatással van a betegek
gondolkodására, a betegségükhöz való
hozzáállásukra, így megértik azt, hogy mikor van és
mikor nincs szükség antibiotikumra a kezelésük során,
különösen, ha a beteg tájékoztatást kap a betegség
várható lefolyásáról, beleértve a valószínű gyógyulási
időt és a gyógyulást segítő lehetőségeket [14].

3. ábra: Járóbetegek antibiotikum-fogyasztása 28 európai országban
2007-ben (DDD [napi meghatározott adag]/1000 lakos/nap értékben
megadva). Forrás: ESAC, 2009 [7].
*Összes antibiotikum-felhasználás, azaz a ciprusi, észt, görög és
litván kórházi betegeket is beszámítva. **2006-os adatok
Németországra, Görögországra, Izlandra és Litvániára; 2005-ös
adatok Lengyelországra és az Egyesült Királyságra vonatkozóan.
***Térítési adatok, amelyek nem foglalják magukban a vény nélküli
antibiotikum-eladásokat Spanyolországban.

Az alapellátásban dolgozó orvosoknak nem kell több
időt szánniuk azon orvos-beteg konzultációkra,
amelyek során az antibiotikumokhelyett egyéb
gyógymódot tanácsolnak. Vizsgálatok azt mutatják,
hogy mindez elvégezhető az átlagos konzultációs idő
alatt, miközben fenntartható a betegek magas fokú
elégedettsége [9, 15, 16].
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