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Wszystkie stwierdzenia przedstawione
w ulotce oparte są o dane naukowe.
Odwiedź stronę internetową:
http://antibiotic.ecdc.europa.eu
lub zeskanuj QR kod.
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Antybiotyki

stosuj rozważnie!
Możesz podjąć działania, aby przeciwdziałać oporności na antybiotyki!
Jako pielęgniarka jesteś odpowiedzialna za zachowanie
skuteczności antybiotyków.
Do Twoich zadań należy:

Fakty
1

2

3

4

Oporność na antybiotyki wzrasta.
Problem ten zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu
pacjentów we wszystkich placówkach opieki
medycznej w Europie.
Pojawienie się bakterii opornych na antybiotyki
należące do wielu klas terapeutycznych
wzbudza szczególny niepokój – zakażenia przez
nie wywoływane mogą być poważne, śmiertelne
i kosztowne.
Ponad połowa wszystkich antybiotyków
w szpitalach jest stosowana niepotrzebnie lub
nieodpowiednio.
Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie
skuteczności antybiotyków.

 współpraca z lekarzami i farmaceutami
w zakresie prawidłowego podawania
antybiotyków parenteralnych
oraz doustnych;

 sprawdzanie czy wyniki badań laboratoryjnych
są niezwłocznie przekazywane lekarzowi
prowadzącemu;

 stosowanie zasad profilaktyki i kontroli
zakażeń obowiązujących
w danej placówce;

 regularne uczestniczenie w szkoleniach,
kursach i spotkaniach dotyczących zasad
racjonalnego stosowania antybiotyków,
pobierania próbek oraz profilaktyki
i kontroli zakażeń.

 upewnianie się, że pacjenci (i członkowie ich rodzin)
znają powody podania antybiotyku i rozumieją
najważniejsze kwestie związane z jego stosowaniem
w tym:
a. przyjmują antybiotyki ściśle według
wskazań lekarza;
b. nie odkładają antybiotyków z zamiarem
zastosowania ich w późniejszym terminie;
c. nie stosują antybiotyków, które pozostały
po wcześniejszej kuracji;
d. nie przekazują przepisanych antybiotyków
innym osobom.
 upewnianie się przed rozpoczęciem
antybiotykoterapii, że posiewy są prawidłowo
pobierane i wysyłane do laboratorium
mikrobiologicznego;

