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W czerwcu 2012 roku Rada Unii Europejskiej przedstawiła 

Konkluzje nt. skutków oporności na środki przeciwdrobnoustro-

jowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego w ramach per-

spektywy „Jedno zdrowie”.

W Konkluzjach stwierdzono, że wzrost oporności na środ-

ki przeciwdrobnoustrojowe jest rosnącym globalnym i euro-

pejskim problemem w dziedzinie zdrowia zarówno ludzi, jak 

i zwierząt. Prowadzi to do osłabienia skuteczności terapeu-

tycznej stosowanych do tej pory środków i do ograniczenia 

możliwości leczenia. Stanowi zagrożenie dla zdrowia a na-

wet życia ludzi, pogorszenia ich jakości życia. Niesie za sobą 

także poważne skutki ekonomiczne polegające na wzroście 

kosztów opieki zdrowotnej, ale też na wyższych kosztach 

produkcji rolnej i większych stratach w tej produkcji.

Istnieje bezpośrednia zależność między wzrostem opor-

ności na środki przeciwdrobnoustrojowe a sposobem i ilością 

stosowania tych środków. Niewłaściwe stosowanie tych środ-

ków, np. przyjmowanie środków przeciwdrobnoustrojowych 

z niewłaściwych przyczyn (np. profilaktycznie – bez medycz-

nych wskazań lub w nieprawidłowy sposób) wraz z niewystar-

czającym poziomem higieny i niedostatecznymi praktykami 

w zakresie zapobiegania zakażeniom, tworzy sprzyjające wa-

runki rozwoju, rozprzestrzeniania się i utrzymywania się opor-

nych mikroorganizmów zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. 

Dlatego promowanie właściwego i rozważnego stoso-

wania środków przeciwdrobnoustrojowych – od lekarza, 

weterynarza i farmaceuty po pacjenta i hodowcę – ma 

zasadnicze znaczenie dla zatrzymania i odwrócenia ten-

dencji rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustro-

jowe wśród mikroorganizmów.

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe dotyczy 

wielu różnych sektorów, m.in. medycyny, medycyny wete-

rynaryjnej, produkcji zwierzęcej, rolnictwa, przemysłu spo-

żywczego, ochrony środowiska, handlu i in. Skutki błędnego 

stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w jednym 

z sektorów dotykają w równym stopniu wszystkie pozostałe. 

Przykładowo, skażona mikrobiologicznie żywność lub bez-

pośredni kontakt pracowników ze zwierzętami mogą być 

przyczyną przenoszenia opornych na antybiotyki szczepów 

bakteryjnych ze zwierząt na ludzi.
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Oporność ta dotyczy świata globalnie, a nie tylko wybranych 

państw czy obszarów. Oporność może się rozprzestrzeniać 

między państwami przy przemieszczaniu się ludzi i zwierząt lub 

przez handel żywnością, płodami rolnymi, paszami itd. 

W takiej sytuacji, aby osiągnąć sukces, należy przyjąć po-

dejście holistyczne. Wszelkie działania na rzecz ograniczenia 

skutków oporności drobnoustrojów na środki przeciwdrob-

noustrojowe powinny mieć charakter międzysektorowy i po-

nadnarodowy. Jest to zgodne z inicjatywą UE „Jedno zdrowie”. 

Przede wszystkim, jak podkreślono w Konkluzjach UE, chodzi 

o zmaksymalizowanie skoordynowanych działań między 

sektorami zdrowia ludzi i weterynarii.

Podstawę prawidłowego wyboru leczenia i u ludzi i u zwie-

rząt środkami przeciwdrobnoustrojowymi stanowi rozpo-

znanie mikrobiologiczne. Dlatego niezbędne jest stoso-

wanie wystandaryzowanych metod oznaczania wrażliwości 

mikroorganizmów na te środki. Pozwoli to na stosowanie  ich 

w najwłaściwszy sposób i znacznie ograniczy stosowanie an-

tybiotyków w ogóle, a w szczególności antybiotyków o kry-

tycznym znaczeniu.

W informacji dużo miejsca poświęcono antybiotykom 

o krytycznym znaczeniu. Przyjęto, że podstawą działań euro-

pejskich będą definicje antybiotyków o krytycznym znacze-

niu dla ludzi i zwierząt określone odpowiednio przez Świato-

wą Organizację Zdrowia (WHO) oraz Światową Organizację 

Zdrowia Zwierząt (OIE):

Antybiotyki są uznawane za leki o krytycznym znaczeniu, jeśli:

Możliwa jest jedna lub jedynie kilka alternatyw w sto-(1) 

sowaniu w groźnych chorobach u ludzi, i 

Ich użycie (2) w leczeniu zakażeń i chorób zakaźnych może 

powodować, że drobnoustroje będą mogły być przenoszone  

przez źródła inne niż ludzie, lub gdy przez ich użycie mikroorgani-

zmy mogą nabyć geny oporności ze źródeł innych niż człowiek1

Antybiotyki o krytycznym znaczeniu powinny być stoso-

wane szczególnie ostrożnie – jedynie w przypadkach, gdy 

ich użycie jest naprawdę niezbędne. Konieczność restrykcyj-

nego podejścia do stosowania antybiotyków o krytycznym 

znaczeniu, a także nowoopracowanych środków przeciw-

1   Critically Important Antimicrobials for Human Medicine: Categorization 
for the Development of Risk Management Strategies to contain Antimicrobial 
Resistance due to Non-Human Antimicrobial Use, Report of the Second WHO 
Expert Meeting Copenhagen, 29–31 May 2007, WHO
http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/antimicrobials_human.pdf

drobnoustrojowych, zarówno u ludzi, jak i w weterynarii, wy-

nika z chęci zachowania w jak największym stopniu skutecz-

ności antybiotyków o krytycznym znaczeniu do stosowania 

u ludzi.

Należy jednak pamiętać także o konieczności ograni-

czenia stosowania wszystkich antybiotyków, nie tylko tych 

o krytycznym znaczeniu. 

W Konkluzjach uznano, że niektóre praktyki w opiece 

zdrowotnej i w weterynarii, w tym możliwe korzyści wynika-

jące z przepisywania, a następnie sprzedaży środków prze-

ciwdrobnoustrojowych, mogą prowadzić do niewłaściwe-

go lub nadmiernego stosowania tych środków.

Jako minimum zalecono, by środki przeciwdrobnoustro-

jowe były dostępne jedynie na receptę lub w wyraźnie 

określonych przypadkach, pod nadzorem uprawnionego 

pracownika służby zdrowia. Jednocześnie podkreślono, iż 

należy wprowadzać skuteczne  systemy nadzoru  zarówno 

w sektorze zdrowia ludzi, jak i w sektorze weterynaryjnym, 

co umożliwi gromadzenie porównywalnych danych doty-

czących stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Ograniczenie nieracjonalnego stosowania antybiotyków 

wymaga bezwzględnie podniesienia świadomości ogółu 

społeczeństwa oraz pracowników służby zdrowia i sektora 

weterynarii w dziedzinie zagrożeń związanychľ z opornością 

na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Dlatego tak ważne jest  ustawiczne szkolenie i kształcenie 

pracowników służby zdrowia i sektora weterynarii w dziedzi-

nie diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych oraz 

odpowiedniego stosowania środków przeciwdrobnoustro-
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jowych. Przyznano, że szkolenia takie powinny być organizo-

wane także dla hodowców zwierząt. 

W dokumencie podkreślono znaczenie  Europejskiego 

Dnia Wiedzy o Antybiotykach jako platformy dla krajowych 

kampanii informacyjnych nt. racjonalnej antybiotykoterapii. 

Kampanie powinny dotyczyć nie tylko informacji o właści-

wym stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych, ale 

także skutecznej profilaktyki zakażeń i zasad higieny, zwłasz-

cza higieny rąk, oraz środków bezpieczeństwa biologicznego 

w profilaktyce zakażeń w sektorze zdrowia ludzi i w sektorze 

weterynaryjnym.

Rada Unii Europejskiej wzywa wszystkie państwa człon-

kowskie do opracowania i wdrożenia krajowych strategii lub 

planów działania w zakresie zwalczania oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, obejmujących m.in. następujące 

elementy:

wytyczne w zakresie leczenia ludzi i zwierząt środ-(1) 

kami przeciwdrobnoustrojowymi, gwarantujące rozważniej-

sze stosowanie tych środków; 

zarówno u ludzi, jak i w weterynarii – pobieranie (2) 

próbek klinicznych i stosowanie badań diagnostycznych na 

miejscu oraz oznaczanie wrażliwości, by zagwarantować, 

że leczenie przeciwdrobnoustrojowe stosuje się w oparciu 

o diagnozę mikrobiologiczną i oznaczoną wrażliwość; 

opracowanie i wdrożenie wytycznych informacyj-(3) 

nych oraz programów edukacyjnych i szkoleniowych dla 

lekarzy, dotyczących właściwego stosowania środków prze-

ciwdrobnoustrojowych i metod ograniczania przekazywania 

patogenów, w tym kontroli zakażeń i środków w zakresie  

higieny, zarówno w sektorze zdrowia ludzi, jak i w sektorze we-

terynaryjnym; 

egzekwowanie krajowego prawodawstwa w dzie-(4) 

dzinie zapobiegania wszelkiej nielegalnej sprzedaży środ-

ków przeciwdrobnoustrojowych; 

ograniczenie stosowania antybiotyków o krytycz-(5) 

nym znaczeniu jedynie do tych przypadków, w których 

diagnostyka mikrobiologiczna i oznaczanie wrażliwości wy-

kazały, że żaden inny środek przeciwdrobnoustrojowy nie 

będzie skuteczny;

ograniczenie profilaktycznego stosowania środków (6) 

przeciwdrobnoustrojowych do przypadków, gdy zachodzi 

określona potrzeba kliniczna; 

ograniczanie przepisywania i stosowania środ-(7) 

ków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu stad zwierząt 

do przypadków, w których weterynarz ocenił, że leczenie 

wszystkich zwierząt ma wyraźne uzasadnienie kliniczne i – 

w odpowiednich przypadkach – epidemiologiczne; 

wprowadzanie zachęt dla systemów produkcji zwie-(8) 

rzęcej i systemów sprzedaży, które będą przyczyniały się do 

nieustannej poprawy zdrowia zwierząt, w tym do profilakty-

ki chorób, poprawienia środków w dziedzinie higieny; 

zapewnienie skutecznego systemu nadzoru użycia (9) 

środków przeciwdrobnoustrojowych, obejmującego zarów-

no sektor zdrowia ludzi, jak i sektor weterynaryjny; 

gromadzenie aktualnych, porównywalnych między (10) 

państwami członkowskimi danych, dotyczących oporności 

na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz stosowania i sprze-

daży środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt i ludzi; 

ustanowienie międzysektorowego mechanizmu (11) 

współpracy na szczeblu krajowym, obejmującego odpo-

wiednie organy i sektory, który będzie służył monitorowaniu 

wdrażania krajowych strategii lub planów działania w dzie-

dzinie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych oraz 

oporności na nie.

Informacja opracowana na podstawie Konkluzji Rady Unii 

Europejskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. Skutki oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i wete-

rynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie” (2012/C 211/02)
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Środki przeciwdrobnoustrojowe są niezbędne  w leczeniu 

wielu chorób u ludzi i u zwierząt. Mają też zasadnicze znacze-

nie dla ograniczania ryzyka powikłań w przypadku skompli-

kowanych zabiegów medycznych, takich jak wszczepienie en-

doprotezy stawu biodrowego, przeszczep narządu, chemiote-

rapia chorób nowotworowych czy opieka nad wcześniakami. 

Służą ludziom już od 70 lat. Jednak ich skuteczność jest obec-

nie poważnie zagrożona. Pojawiły się drobnoustroje oporne 

na działanie niemal wszystkich znanych nam leków. Antybio-

tyki działają przede wszystkim na bakterie i to w tej grupie 

drobnoustrojów obserwujemy szybkie narastanie oporności.

Narastające zjawisko wzrostu oporności mikroorgani-

zmów na środki przeciwdrobnoustrojowe ma już teraz bar-

dzo poważne konsekwencje. Szacuje się, że:

 każdego roku bakterie oporne na wszystkie dostęp-	

ne antybiotyki są odpowiedzialne w Europie za oko-

ło 25 000 zgonów 

 dodatkowe koszty opieki zdrowotnej oraz straty 	

wynikające z obniżenia wydajności pracy wynoszą 

co najmniej 1,5 mld EUR

 co roku zakażeniom związanym z opieką zdrowotną 	

w UE ulega w przybliżeniu 4 mln pacjentów

 pospolite bakterie wywołujące np. biegunkę lub 	

infekcje układu oddechowego u kilku gatunków 

zwierząt powodują coraz większe cierpienie u zwie-

rząt a także wzrost liczby zwierząt padłych, a w kon-

sekwencji straty w produkcji i dodatkowe koszty 

- właśnie ze względu na większą oporność tych 

bakterii na powszechnie stosowane weterynaryjne 

środki przeciwdrobnoustrojowe.

Komisja podkreśliła, że rozprzestrzenianiu się oporności 

na środki przeciwdrobnoustrojowe pomiędzy krajami i kon-

tynentami sprzyja rozwój globalnego handlu i podróżowa-

nia. Dlatego też oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe 

jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

W 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pięcioletni plan 

działania na rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia związa-

nego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Komisja zaproponowała w nim 12 działań, które państwa 

członkowskie powinny przeprowadzić. Są to:

•  Działanie nr 1: Większe promowanie właściwego stoso-

wania środków przeciwdrobnoustrojowych we wszyst-

kich państwach członkowskich.

•  Działanie nr 2: Wzmocnienie ram regulacyjnych dotyczą-

cych leków weterynaryjnych i pasz leczniczych.

•  Działanie nr 3: Wydanie zaleceń dotyczących rozważnego 

stosowania antybiotyków w medycynie weterynaryjnej.

•  Działanie nr 4: Wzmocnienie profilaktyki i kontroli zaka-

żeń w placówkach opieki zdrowotnej.

•  Działanie nr 5: Wprowadzenie do nowego prawa w dzie-

dzinie zdrowia zwierząt narzędzia prawnego służącego 

AktuAlnosci nArodowego ProgrAmu ochrony Antybiotyków



5

zwiększeniu profilaktyki i kontroli zakażeń u zwierząt.

•  Działanie nr 6: Promowanie w ramach podejścia wielo-

stopniowego bezprecedensowej współpracy w zakresie 

badań i rozwoju w celu dostarczenia pacjentom nowych 

środków przeciwdrobnoustrojowych.

•  Działanie nr 7: Promowanie wysiłków na rzecz analizo-

wania zapotrzebowania na nowe antybiotyki w medycy-

nie weterynaryjnej.

•  Działanie nr 8: Opracowanie i wzmocnienie wielostron-

nych i dwustronnych zobowiązań w zakresie profilaktyki 

i kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe 

we wszystkich sektorach.

•  Działanie nr 9: Wzmocnienie systemów nadzorowania 

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz kon-

sumpcji środków przeciwdrobnoustrojowych w medy-

cynie.

•  Działanie nr 10: Wzmocnienie systemów nadzorowania 

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz kon-

sumpcji środków przeciwdrobnoustrojowych w medy-

cynie weterynaryjnej.

•  Działanie nr 11: Wzmocnienie i koordynowanie wysiłków 

badawczych.

•  Działanie nr 12: Sondaż i porównawcze badanie skutecz-

ności kampanii edukacyjnych.

Komisja podkreśliła, że wyżej wymienione działania są 

niezbędne, by maksymalnie wydłużyć okres skuteczności 

antybiotyków. 

Przede wszystkim należy uświadomić społeczeństwu 

i pracownikom służby zdrowia oraz pracownikom służb 

weterynaryjnych, jak duże znaczenie ma prawidłowe stoso-

wanie środków przeciwdrobnoustrojowych. Tymczasem ba-

dania wskazują, iż mimo podjętych akcji nadal ponad 50% 

obywateli UE wierzy w skuteczność antybiotyków w walce 

z wirusami. Konieczne jest więc podniesienie świadomości 

wszystkich grup i organizowanie kampanii edukacyjnych. 

Dobrym przykładem jest Europejski Dzień Wiedzy o Anty-

biotykach doroczna inicjatywa europejska w zakresie zdro-

wia publicznego odbywająca się w dniu 18 listopada, służąca 

podnoszeniu świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia 

publicznego związanego z opornością na antybiotyki oraz 

rozważnego stosowania antybiotyków. Stanowi ona unikal-

ną platformę umożliwiającą rozpowszechnianie informacji 

oraz kluczowych danych na ten temat. 

W 2011 r. w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Anty-

biotykach swoje kampanie i wydarzenia przygotowało po-

nad 35 państw członkowskich i partnerów międzynarodo-

wych (w tym Polska). Komisja zaleca, aby kampanie te były 

monitorowane i by badana była ich skuteczność – tak aby 

poprawić i maksymalnie zwiększyć wpływ takich kampanii 

na pracowników służby zdrowia i ogół społeczeństwa. 

Jednocześnie z działaniami edukacyjnymi, i innymi prze-

dłużającymi działanie istniejących środków przeciwdrob-

noustrojowych, muszą być także podjęte działania mające 

na celu wynalezienia nowych leków. Tymczasem inwestycje 

w nowe antybiotyki są zdecydowanie niewystarczające. Wy-

nika to z kilku przyczyn. Przede wszystkim opracowywanie 

nowych, skutecznych i bezpiecznych antybiotyków jest co-

raz trudniejsze z naukowego punktu widzenia i coraz bar-

dziej kosztowne. Koszty, które trzeba ponieść na prace ba-

dawcze są tak duże, że inwestycje w takie badania nie dają 

instytucjom badawczym gwarancji ich zwrotu wynikającego 

z korzystania z nowych leków. Większość antybiotyków po-

daje się przecież przez krótki czas. 

Komisja postuluje w związku z tym, aby pilnie zwiększyć 

nakłady na badania nad nowymi antybiotykami i jednocze-

śnie wprowadzić nowy model biznesowy i system finanso-

wania w odniesieniu do badań nad nimi.

Jednocześnie Komisja zaznaczyła, że ważne są działania 

profilaktyczne. Mogą one istotnie wpłynąć na ograniczenie 

rozprzestrzeniania się zakażeń, zmniejszyć liczbę chorób, 
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Pamiętajmy:
PRZEZIĘBIENIE? GRYPA?

ZDROWIEJ BEZ ANTYBIOTYKÓW!

Biuletyn sfinansowany ze środków będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.: 

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015. 

konieczność korzystania z porad medycznych oraz zapotrze-

bowanie na leki przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego też nale-

ży wspierać badania i innowacje nie tylko stricte dotyczące 

środków przeciwdrobnoustrojowych, ale także szczepionek 

i innych środków profilaktycznych w tym obszarze.

Zasadniczą rolę w zwalczaniu zakażeń drobnoustrojami 

odgrywają narzędzia diagnostyczne, które obejmują testy 

służące do szybkiej i trafnej identyfikacji czynników choro-

botwórczych lub określania ich wrażliwości na środki prze-

ciwdrobnoustrojowe. Badania nad rozwojem takich narzędzi 

oraz ich wykorzystaniem w opiece zdrowotnej ludzi i zwie-

rząt są także ważnym elementem działań profilaktycznych. 

Dlatego też należy je zdecydowanie wspierać.

Podsumowując, zdaniem Komisji w 7-u obszarach  należy  

podjąć bezzwłocznie działania. Są to:

•   nadzór nad właściwym stosowaniem środków przeciw-

drobnoustrojowych tak u ludzi, jak i u zwierząt

•   zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się zaka-

żeń wywoływanych drobnoustrojami

•   opracowanie nowych, skutecznych środków przeciwdrob-

noustrojowych lub alternatywnych metod leczenia

•   współpraca z międzynarodowymi partnerami w celu ogra-

niczenia zagrożeń wynikających z oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe

•   usprawnienie monitorowania i nadzoru w zakresie leczenia 

ludzi i zwierząt

•   wspieranie wysiłków w zakresie badań naukowych i inno-

wacji

•   poprawa komunikacji, kształcenia i szkoleń.

Te działania podejmowane na szczeblu krajowym oraz 

zdobyte w związku z nimi doświadczenie powinny stanowić 

podstawę do praktycznego opracowania i wdrożenia niniej-

szego planu działania.

Informacja opracowana na podstawie Komunikatu Ko-

misji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Plan działania na 

rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z opor-

nością na środki przeciwdrobnoustrojowe” z dnia 15.11.2011 
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