
Stosuj antybiotyki 
w sposób odpowiedzialny!

Pojawianie się i rozprzestrzenianie oporności na antybiotyki, czyli 
zdolności bakterii do przeciwstawienia się działaniu antybiotyków, stało 
się poważnym problemem globalnym. Zjawisko oporności znacznie 
ogranicza liczbę antybiotyków  skutecznych w terapii zakażeń i chorób 
bakteryjnych.

Rokrocznie 30 państw UE/EOG przekazuje dane dotyczące oporności na środki przeciwdrob-
noustrojowe do Europejskiej Sieci Nadzorowania Oporności (EARS-Net) oraz dane dotyczące 
poziomu ich zużycia do Europejskiej Sieci Nadzorowania Konsumpcji Środków Przeciwdrob-
noustrojowych (ESAC-Net). Obie sieci są prowadzone przez ECDC.
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Infekcje spowodowane przez bakterie wielooporne 

skutkują w UE dodatkowymi kosztami opieki zdrowotnej, 

wynoszącymi rokrocznie co najmniej:

Stosowanie u lu
dzi

Stosowanie u zwierz
ąt

...w szpitalach

kraje, które 
zgłosiły 
znaczny 
spadek 

konsumpcji

6
0 Karbapenem

y

kraje, które 
zgłosiły 
znaczny wzrost 
konsumpcji

Konsumpcja antybiotyków

x3.4
Kraj o 
najwyższym 
poziomie 
konsumpcji

Kraj o 
najniższym 
poziomie 
konsumpcji

...w społeczeństwie

Zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt 
antybiotyki są często stosowane w sposób 
niewłaściwy lub bez potrzeby. Poprawa w 
zakresie stosowania antybiotyków to 
najważniejsze z działań, koniecznych do 
wyraźnego spowolnienia rozwoju i 
rozprzestrzeniania się bakterii opornych na 
antybiotyki.

Już 70 lat po wprowadzeniu antybiotyków stajemy 
wobec perspektywy braku skutecznych 
antybiotyków wobec szeregu rodzajów bakterii.

Konsekwencje dla pacjentów 
hospitalizowanych obejmują 
opóźnione stosowanie 
odpowiedniej kuracji 
antybiotykowej, dłuższy pobyt w 
szpitalu, wyższe koszty opieki 
zdrowotnej i gorsze efekty 
leczenia.

Około 25 000 
pacjentów rocznie 
umiera w UE na 
skutek infekcji 
spowodowanych 
takimi rodzajami 
bakterii opornych 
na leki.

Oporność jest naturalną cechą niektórych 
drobnoustrojów, może pojawiać się w 
wyniku mutacji i przenoszenia genów – 
rozwĳa się i rozprzestrzenia pod 
wpływem presji selekcyjnej, związanej ze 
stosowaniem antybiotyków.

Konsumpcja 
antybiotyków 
znacznie się 
różni w 
zależności od 
kraju


