Sprawozdanie z Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Zdrowia’2011.
Warszawa, dn.7 kwietnia 2011 r.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia’2011 w dniu 7 kwietnia 2011 roku odbyła się w
Ministerstwie Zdrowia konferencja naukowa zorganizowana przez Biuro Światowej
Organizacji Zdrowia w Polsce we współpracy z Narodowym Programem Ochrony
Antybiotyków w Polsce.
Honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz.
W trakcie Światowego Dnia Zdrowia 2011, Światowa Organizacja Zdrowia pod hasłem
„Brak działań dziś – brak możliwości leczenia jutro” wzywa do podejmowania działań na
rzecz powstrzymania rozwoju oporności na antybiotyki.
W konferencji uczestniczyło około 50 osób w tym min. przedstawiciele Parlamentu,
Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, uczelni medycznych, konsultanci
krajowi i wojewódzcy wybranych specjalizacji podstawowych, przedstawiciele instytutów
naukowych i towarzystw naukowych, przedstawiciele mediów.
Gościem konferencji był min. Członek Sejmowej Komisji Zdrowia Poseł Czesław Czechyra,
Główny Inspektor Sanitarny Minister Przemysław Biliński, dyrektor Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny prof. Mirosław Wysocki.
Konferencję otworzyła Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce dr Paulina
Miśkiewicz, następnie w imieniu Minister Zdrowia słowo wstępne wygłosił Pan Minister
Adam Fronczak podkreślając wagę problemu antybiotykooporności w aspekcie zdrowia
publicznego oraz prof. dr hab. Mirosław Wysocki.
Wykład inauguracyjny na temat „Dlaczego skuteczna antybiotykoterapia jest zagrożona”
wygłosiła Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony
Antybiotyków w Polsce.
Następnie Prof. dr hab. Zofia Zwolska (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa)
przedstawiła problem gruźlicy lekoopornej jako nowego i realnego zagrożenia dla świata.
Dwa kolejne wykłady przedstawione w ramach konferencji prezentowały wyniki badań
przeprowadzonych w Polsce w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony
Antybiotyków.
Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Roman Kolek przedstawił wyniki badania
oraz analizy przeprowadzonej w województwie opolskim w latach 2006-2009. Intensywne
szkolenie lekarzy pierwszego kontaktu a także zastosowanie przez nich szybkiego testu
pozwalającego na różnicowanie między zakażeniem wirusowym a bakteryjnym
(Streptococcus pyogenes) zapaleniem gardła zaowocowało racjonalizacją terapii zakażeń co
skutkowało zmniejszoną konsumpcją antybiotyków. Lekarze biorący udział w szkoleniach

zapoznali się z nowymi Rekomendacjami postępowaniami w pozaszpitalnych zakażeniach
układu oddechowego.
Mgr Beata Mazińska przedstawiła wyniki przeprowadzonego po raz pierwszy w Polsce w
latach 2009-2010 badania ilościowego „Postawy Polaków wobec antybiotyków”, dotyczące
wiedzy Polaków na temat antybiotyków. Z badań, przeprowadzonych w grudniu 2010 roku,
na zlecenie Narodowego Instytutu Leków przez firmę MillwardBrown SMG/KRC wynika, iż
odsetek osób stosujących w Polsce antybiotyki jest w Polsce wysoki; 41 % dorosłych
Polaków stosowało antybiotyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 63% - w ciągu ostatnich 24
miesięcy. Polacy wciąż najczęściej przyjmują antybiotyki z powodu dolegliwości, które nie
powinny być nimi leczone, takich jak: przeziębienia (28% wskazań), bólu gardła (27%),
grypy (14%) czy kaszlu (18%). Prawie połowa dorosłych Polaków (41%) oczekiwałaby też
przepisania antybiotyku w przypadku grypy. Wiedza Polaków na temat
skuteczności antybiotyków w leczeniu przeziębienia i grypy jest wciąż niewystarczająca,
ponad połowa Polaków (63%) uważa, że antybiotyki zabijają wirusy.
Zakończenie konferencji poprzedziła dyskusja na temat zjawiska oporności na antybiotyki i
jego zagrożeń.

