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Ενημέρωση 

 

Προς Υπεύθυνους Φαρμακοποιούς 

Ιδιωτικών Φαρμακείων 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑ : Ανεξέλεγκτη χρήση/ κατάχρηση αντιβιοτικών 
 

Επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν άμεσα και 

τα οποία έχουμε επισημάνει κατά την επιθεώρηση φαρμακείων. 

Σκοπός της επιθεώρησης είναι η βελτίωση της άσκησης του Φαρμακευτικού 

επαγγέλματος και κατά συνεπεία η βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών. 

Ως εκ τούτου, διευκρινίζουμε ότι οι επιστολές τις οποίες κάποιοι από σας έλαβαν 

πρόσφατα, κατόπιν επιθεώρησης των φαρμακείων τους, είναι απλά οι «εκθέσεις 

επιθεώρησης», στις οποίες παραθέτουμε τα ευρήματα μας και κάποιες αδυναμίες τις 

οποίες παρατηρήσαμε και αποσκοπούν στην βελτίωση της λειτουργίας του φαρμακείου, 

με σκοπό πάντα το όφελος του ασθενή, αλλά και δικό σας όφελος, λόγω της εξύψωσης 

του φαρμακευτικού επαγγέλματος στα μάτια του κοινού. 

Ένα θέμα για το οποίο επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας είναι το 

φαινόμενο της «αντιμικροβιακής αντοχής ή αντίστασης» (αntimicrobial 

resistance), το οποίο είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που επιδεινώνεται τα τελευταία 

χρόνια και λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω της κατάχρησης που παρατηρείται 

στα αντιβιοτικά και το οποίο απασχολεί έντονα την επιστημονική κοινότητα. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: 

 

 

 

  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  1475 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Αρ. Φακ.: Φ.Υ. 5.13.17  
Αρ. Τηλ.: 22608616 
Αρ. Φαξ.: 22608793 
  
 

http://www.moh.gov.cy/phs


 

Υπουργείο Υγείας/Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 1475 Λευκωσία 
Τηλ: 22 608 607 φαξ: 22 608 649  Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy/phs 

«Νέοι μηχανισμοί αντίστασης αναδύονται και εξαπλώνονται σε παγκόσμιο 

επίπεδο, απειλώντας την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε κοινές μολυσματικές 

ασθένειες, με αποτέλεσμα παρατεταμένη ασθένεια, αναπηρία και θάνατο. 

Χωρίς αποτελεσματικά αντιμικροβιακά για την πρόληψη και θεραπεία των 

λοιμώξεων, ιατρικές διαδικασίες, όπως η μεταμόσχευση οργάνων, η 

χημειοθεραπεία του καρκίνου, η διαχείριση του διαβήτη και μείζονες χειρουργικές 

επεμβάσεις (για παράδειγμα, καισαρική τομή ή αντικαταστάσεις ισχίου) 

καθίστανται πολύ υψηλού κινδύνου. 

Η αντιμικροβιακή αντοχή αυξάνει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης με 

μακρύτερη παραμονή στα νοσοκομεία και ανάγκη πιο εντατικής φροντίδας» 

 

Και παρακάτω: 

«Η αντιμικροβιακή αντίσταση εμφανίζεται φυσιολογικά με την πάροδο του 

χρόνου, συνήθως μέσω γενετικών αλλαγών. Ωστόσο, η κατάχρηση και η 

υπερχρησιμοποίηση των αντιμικροβιακών επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Σε 

πολλά μέρη, τα αντιβιοτικά υπερχρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται 

καταχρηστικά σε ανθρώπους και ζώα και συχνά δίνονται χωρίς επαγγελματική 

επίβλεψη. Παραδείγματα κακής χρήσης περιλαμβάνουν την λήψη από άτομα με 

ιογενείς λοιμώξεις, όπως το κρυολόγημα και τη γρίπη, ή όταν δίνονται για να 

υποβοηθήσουν την ανάπτυξη στα ζώα, ή χρησιμοποιούνται για την πρόληψη 

ασθενειών σε υγιή ζώα. 

Οι ασθενείς με λοιμώξεις που προκαλούνται από τα ανθεκτικά στα φάρμακα 

βακτήρια βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για χειρότερα κλινικά αποτελέσματα 

και θάνατο, και καταναλώνουν περισσότερους πόρους υγειονομικής περίθαλψης 

από τους ασθενείς που έχουν μολυνθεί με μη ανθεκτικά στελέχη των ίδιων 

βακτηρίων.» 

(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance) 

Επίσης σύμφωνα με το έγγραφο του ECDC (European Centre for Disease Prevention 

and Control) με θέμα την κατανάλωση αντιβιοτικών, με τον τίτλο: “Annual 

Epidemiological Report for 2017 Antimicrobial consumption»,  

(European Centre for Disease Prevention and Control, Antimicrobial resistance 

surveillance in Europe 2017.Annual Report of the European Antimicrobial Resistance 

http://www.moh.gov.cy/phs
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Surveillance Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC; 2018. Available from: 

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-antimicrobial-resistance-

europe-2017)  

η Κύπρος κατέχει την αρνητική πρωτιά σε κατανάλωση αντιβιοτικών ανά 1000 

κατοίκους, ανά μέρα (βλέπε σχεδιάγραμμα πιο κάτω) 

 

 
Figure 3: Consumption of antibacterials for systemic use (ATC group J01) by country and ATC group level 3 in the 

community, EU/EEA countries, 2017, expressed as DDD per 1 000 inhabitants per day 

 

Απευθυνόμαστε σε σας, σαν επιστήμονες Υγείας, και σας καλούμε να συμβάλετε στο να 

αναχαιτισθεί αυτό το θλιβερό και ανησυχητικό φαινόμενο. 

 

 

 

Άννα Παφίτου 

Ανώτερη Φαρμακοποιός 

Υπεύθυνη Τομέα Επιθεώρησης Φαρμακείων 

για Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 
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