Αντιβιοτικά

να είστε υπεύθυνοι

Η ικανότητα των βακτηρίων να αντιστέκονται στη
δράση των αντιβιοτικών αποτελεί ένα παγκόσµιο
πρόβληµα. Η ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα
αντιβιοτικά περιορίζει σηµαντικά τον αριθµό των
αντιβιοτικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
τη θεραπεία λοιµώξεων.
Κάθε χρόνο 30 Ευρωπαικές χώρες παρέχουν δεδοµένα σχετικά
µε τη µικροβιακή ανθεκτικότητα και την κατανάλωση
αντιβιοτικών στα EARS-net και ESAC-net του ECDC
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Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται συχνά
λανθασµένα ή όταν δε χρειάζονται, τόσο
στους ανθρώπους όσο και στα ζώα. Η
βελτίωση του τρόπου χρήσης των
αντιβιοτικών είναι η σηµαντικότερη ενέργεια
που χρειάζεται ληφθεί για τη µείωση της
δηµιουργίας και διασποράς ανθεκτικών στα
αντιβιοτικά βακτηρίων.
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Η ανθεκτικότητα είναι
φυσιολογικό βιολογικό
φαινόµενο και συµβαίνει λόγω
µεταλλάξεων, µεταφοράς
γονιδίων και φυσικής επιλογής.

Συνέπειες για ασθενείς
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περιλαµβάνουν
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κατάληλης αντιβιοτικής
αγωγής, παράταση του
χρόνου νοσηλείας,
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νοσηλείας και δυσµενή
έκβαση.
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Μόνο 80 χρόνια µετά την ανακάλυψη των
αντιβιοτικών, είµαστε αντιµέτωποι µε την
πιθανότητα ενός µέλλοντος χωρίς αποτελεσµατικά
αντιβιοτικά ακόµα και για απλές λοιµώξεις.
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