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I. Wiedza na temat stosowania antybiotyków i zja-
wiska antybiotykooporności  – wyniki badania 
Special Eurobarometer 445  

Jednym z rekomendowanych przez międzynarodowe organi-

zacje zdrowia publicznego elementów walki ze zjawiskiem an-

tybiotykooporności na świecie, jest podnoszenie poziomu wie-

dzy na temat właściwego stosowania antybiotyków i świado-

mości konsekwencji ich nadużywania. Co parę lat na zlecenie 

Komisji Europejskiej badanie Eurobarometr mierzy efekty dzia-

łań edukacyjnych podejmowanych w tym zakresie w całej Eu-

ropie, a jego wyniki pozwalają na lepsze rozpoznanie problemu 

na poziomie wspólnoty. Badania Eurobarometer „Antimicrobial 

Resistance” przeprowadzone zostały w Europie w latach 2009, 

2013 i ostatnie w kwietniu 2016 r. [1-3].  W badaniu przeprowa-

dzonym w 2016 roku uczestniczyli przedstawiciele 28 państw 

europejskich, w tym Polska.

PRZYJMOWANIE ANTYBIOTYKÓW

–  W ciągu ostatnich siedmiu lat przyjmowanie antybiotyków 

przez Europejczyków uległo  zmniejszeniu o 6 punktów procen-

towych. Respondenci, którzy przyjmowali antybiotyki w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy: 2009-40%, 2013-35%, 2016 -34%.

–  W większości państw europejskich (16) widoczne jest zmniej-

szenie zużycia antybiotyków w porównaniu z rokiem 2013.

–  Co trzeci Europejczyk przyjmował antybiotyki w ciągu 

ostatniego roku. 

–  W państwach UE przyjmowanie antybiotyków jest naj-

wyższe wśród mieszkańców Malty (48%) i  Hiszpanii (47%) 

a najniższe wśród mieszkańców Szwecji (18%) i Holandii 

(20%)

–  Zdecydowana większość Europejczyków stosowała anty-

biotyki przepisane przez lekarza (93%).

–  Zapalenie oskrzeli, grypa i ból gardła były najczęściej poda-

wanymi powodami przyjmowania antybiotyków.

–  Przyjmowanie antybiotyków deklarowały częściej osoby 

o niskim poziomie edukacji (39%) i  niskim statusie ekono-

micznym (44%).

WIEDZA NA TEMAT DZIAŁANIA ANTYBIOTYKÓW 

– Wielu Europejczyków nie posiada wiedzy, że:

	 Antybiotyki nie działają na wirusy (57%).

	 Antybiotyki nie są skuteczne w leczeniu przeziębie-

nia i grypy (44%).
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–  Jednocześnie zdecydowana większość Europejczyków wie, że:

	Nieprawidłowe stosowanie antybiotyków może 

spowodować, że staną się one nieskuteczne (84%).

	Należy przyjąć pełną dawkę antybiotyku zgodnie 

z zaleceniami lekarza (82%).

–  Poziom wiedzy na temat antybiotyków w państwach euro-

pejskich najwyższy jest w Finlandii, Holandii i Szwecji a naj-

niższy na Litwie, w Grecji i we Włoszech.

–  Jedna trzecia Europejczyków (33%) otrzymała w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy informacje, że nie należy stosować 

antybiotyków niepotrzebnie.  

ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT ANTYBIOTYKÓW

–  Wskazane przez Europejczyków główne źródła wiedzy na 

temat antybiotyków to  lekarz (32%), reklamy telewizyjne 

(27%) oraz wiadomości w telewizji (26%).

–  Najbardziej wiarygodne źródła informacji to lekarze (84%), 

farmaceuci (37%) i pracownicy szpitali (19%).

–  Osoby, które otrzymały informację na temat antybiotyków 

mają wyższą wiedzę na temat antybiotyków (34%) , w po-

równaniu z osobami które nie otrzymały informacji (19%).

JEDNO ZDROWIE – STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW 

W ROLNICTWIE I ŚRODOWISKU

 –  Ponad połowa Europejczyków (56%) zgadza się, że chore 

zwierzęta powinny być leczone antybiotykami.

–  Nieznacznie ponad jedna trzecia Europejczyków (37%) 

twierdzi, że posiada wiedzę  na temat zakazu UE dotyczą-

cego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt jako 

stymulatorów wzrostu, podczas gdy zdecydowana więk-

szość (63%)  nie  posiada wiedzy na ten temat.

II. Drugi Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 
Światowa Organizacja Zdrowia uznała walkę z antybioty-

koopornością za cel priorytetowy [4,5]. W przyjętym w maju 

2015 roku podczas 68 sesji Światowego Zgromadzenia Zdro-

wia globalnym planie działań na rzecz zwalczania oporno-

ści na środki przeciwdrobnoustrojowe wskazała jako jeden 

z pięciu podstawowych celów rozpowszechnienie wiedzy 

i zwiększenie świadomości na temat zjawiska antybiotyko-

oporności poprzez podejmowane inicjatywy edukacyjne [6].   

Wypełnieniem przyjętych zapisów było ustanowienie przez 
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# AntibioticResistance www.who.int/waaw

CO MOŻE ZROBIĆ 
LEKARZ?

Czy przestrzegasz zasad higieny rąk, 
sprzętu i środowiska?

Czy zawsze przestrzegasz zasad profilaktyki 
i kontroli zakażeń? 

Czy korzystasz z wyników badań diagnostycznych 
w podejmowaniu decyzji terapeutycznych 
(zamiana terapii empirycznej na celowaną)?

Czy zlecasz antybiotyki tylko wtedy, gdy są 
naprawdę konieczne, zgodnie z aktualnymi 
rekomendacjami?  

Czy bierzesz udział w monitorowaniu zakażeń 
drobnoustrojami lekoopornymi i kierujesz się 
jego wynikami w doborze antybiotyku?

Czy rozmawiasz z pacjentami o tym, 
jak przyjmować antybiotyki właściwie, 
o antybiotykooporności i niebezpieczeństwie 
konsekwencji ich nadużywania? 

Czy rozmawiasz z pacjentami na temat 
zapobiegania zakażeniom (np. szczepienia, 
mycie rąk, zasady bezpiecznego seksu, kichanie 
w chusteczkę jednorazową lub zgięcie łokciowe)?

Oporność na antybiotyki to sytuacja, 
w której antybiotyk nie zabija bądź 
nie hamuje namnażania bakterii, 
a leczenie nim nie jest skuteczne.

Antybiotykooporność ogranicza możliwości 
leczenia zakażeń i nie pozwala w pełni 
wykorzystywać postępów jakich dokonała 
medycyna.

Musimy stosować antybiotyki z  rozwagą, 
by pozostały skuteczne jak najdłużej.

OPORNOŚĆ NA 
ANTYBIOTYKI ANTYBIOTYKI

STOSUJ

ROZWAŻNIE

# AntibioticResistance www.who.int/waaw

CO MOŻE ZROBIĆ 
PIELĘGNIARKA?

Zawsze przestrzegaj procedur profilaktyki 
i kontroli zakażeń

Jeżeli pacjent przyjmuje antybiotyk – 
upewnij się, czy podajesz odpowiednią 
dawkę, we właściwych odstępach czasu 
i we właściwej drodze podania

Poinformuj pacjenta o zagrożeniu 
zjawiskiem oporności na antybiotyki 
w razie niewłaściwego stosowania 
antybiotyków

Rozmawiaj z pacjentem nt. sposobów 
zapobiegania infekcjom (np. korzyści 
szczepień, właściwej higieny rąk, zasad 
bezpiecznego seksu, kichania w chusteczkę 
jednorazową lub zgięcie łokciowe

Przestrzegaj  aktualnych rekomendacji 
i zlecaj antybiotyk tylko, gdy naprawdę 
jest potrzebny!

OPORNOŚĆ NA 
ANTYBIOTYKI ANTYBIOTYKI

STOSUJ

ROZWAŻNIE

Oporność na antybiotyki to sytuacja, 
w której antybiotyk nie zabija bądź 
nie hamuje namnażania bakterii, 
a leczenie nim nie jest skuteczne.

Antybiotykooporność ogranicza możliwości 
leczenia zakażeń i nie pozwala w pełni 
wykorzystywać postępów jakich dokonała 
medycyna.

Musimy stosować antybiotyki z rozwagą, 
by pozostały skuteczne jak najdłużej.

Ryc.1. Przykładowe plakaty Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach.



WHO w 2015 roku Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybio-

tykach (WAAW ang. World Antibiotic Awareness Week). 

W dniach 14-20 listopada 2016 r. obchodzony był drugi Świa-

towy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach [7,8]. Celem tygodnia 

jest zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa na temat 

antybiotyków i zjawiska antybiotykooporności  i zachęcenie 

do podejmowania działań,  aby uniknąć dalszego występo-

wania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki.

Przekaz kampanii „Antybiotyki - stosuj z rozwagą” podkreśla, 

że antybiotyki są cennym zasobem i powinny być stosowa-

ne z rozwagą, aby zachować ich skuteczność.  

 Światowa Organizacja Zdrowia kieruje tegoroczne prze-

słanie kampanii zarówno do ogółu społeczeństwa jak rów-

nież pracowników opieki zdrowotnej, w szczególności lekarzy 

pierwszego kontaktu, pielęgniarek, osób przepisujących leki 

w szpitalach, lekarzy stomatologów, farmaceutów, pielęgnia-

rek, położnych (Ryc.1). Obejmuje ono pięć głównych zaleceń:

1.  Zapobiegaj zakażeniom stosując bezpieczne praktyki 

higieny, aby mieć pewność, że twoje ręce, narzędzia, któ-

rymi się posługujesz i otoczenie są czyste.

2.  Jeżeli uważasz, że pacjent może potrzebować leczenia 

antybiotykami wykonaj, jeśli to możliwe, badanie w celu 

ustalenia, które antybiotyki należałoby zastosować.

3.  Przepisuj antybiotyki tylko wtedy, gdy stwierdzisz , że ich 

użycie jest naprawdę konieczne, zgodnie z najnowszymi 

wytycznymi dotyczącymi stosowania antybiotyków.

4.  Przepisuj i wydawaj właściwe antybiotyki w odpowiednich 

dawkach, zachowując odpowiedni okres stosowania leku.

5.  Sprawdzaj, czy pacjenci, którymi się opiekujesz posiadają 

aktualne szczepienia.

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach’2016  

w Polsce

Obchody w Polsce Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybio-

tykach koordynowane były przez Biuro Światowej Organiza-

cji Zdrowia w Polsce [8]. W ich ramach podjęto następujące 

inicjatywy:

–  w dniu 18 listopada 2016 roku w Narodowym Instytucie 

Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny 

zorganizowano konferencję naukową z okazji Światowego 

Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, 

–  przeprowadzono badanie postaw lekarzy POZ na temat 

wiedzy o antybiotykooporności oraz częstotliwości przepi-

sywania antybiotyków,

–  przeprowadzono działania informacyjne na portalach spo-

łecznościowych,

–  wśród pracowników opieki zdrowotnej rozpowszechniono 

materiały informacyjne.

III. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniu 18 listopada 2016 roku już po raz dziewiąty obcho-

dzono Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA ang. 

European Antibiotic Awareness Day), ustanowiony w 2008 

roku przez Komisję Europejską [9,10]. Wydarzenia z nim 

związane organizowane są corocznie w całej Europie, a kraje 

członkowskie Unii Europejskiej zobligowane są do organiza-

cji obchodów Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach 

na swoim obszarze.   

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest 

zwrócenie uwagi na zagrożenie utraty skuteczności antybio-

tyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania jak również 
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podniesienie świadomości społeczeństwa na temat niezwy-

kle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, ja-

kim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się opor-

ność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących 

najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka.

Organizacja Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybioty-

kach w Polsce w 2016 roku [11].

Organizacja EDWA w Polsce w 2016 roku została wsparta 

przez urzędy miast, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie 

stacje sanitarno-epidemiologiczne, Stowarzyszenie Zdro-

wych Miast Polskich, Polskie Stowarzyszenie Studentów Far-

macji oraz Dolnośląską Izbę Aptekarską.   

1. Przekaz kampanii

Przekaz kampanii EDWA kierowany do społeczeństwa:

–  Przyjmuj antybiotyki odpowiedzialnie.

–  Antybiotyki mogą stracić skuteczność.

–  Antybiotyki działają tylko na bakterie.

–  Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przezię-

bienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.

–  Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza - zaufaj 

jego wiedzy.

–  Stosuj się do zaleceń lekarza - nie przerywaj terapii anty-

biotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej.

–  Stosuj podstawowe zasady higieny, aby zatrzymać rozprze-

strzenianie się bakterii.

Przekaz kampanii EDWA kierowany do pracowników 

ochrony zdrowia:

–  Antybiotyki stosuj z rozwagą. Niewłaściwe stosowanie an-

tybiotyków prowadzi do lekooporności.

–  Dąż do terapii celowanej. Pobierz próbki do badania mi-

krobiologicznego przed rozpoczęciem antybiotykoterapii.

–  Przestrzegaj zasad racjonalnej antybiotykoterapii. Stosuj 

antybiotyki właściwie, aby utrzymać ich skuteczność.

–  Niewłaściwe stosowanie antybiotyków prowadzi do leko-

oporności.

AKTUALNOŚCI NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ANTYBIOTYKÓW

4

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020 finansowany przez ministra zdrowia.

Europejski 
Dzień Wiedzy 
o Antybiotykach

1.  Antybiotyki stosuj z rozwagą 
Niewłaściwe stosowanie prowadzi do lekooporności

2.  Dąż do terapii celowanej 
Pobierz próbki przed rozpoczęciem antybiotykoterapii

3.  Przestrzegaj zasad racjonalnej  
antybiotykoterapii 
Stosuj antybiotyki właściwie, aby utrzymać ich skuteczność             

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków  
na lata 2011-2015 finansowany przez ministra zdrowia2016-2020

Ryc.2. Przykładowe plakaty Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach
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2. Udział w kampanii EDWA’2016

Do udziału w obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o An-

tybiotykach w 2016 roku szeroko włączyły się: 

–  Urzędy Miast w Białymstoku, Bielsku-Białej, Chorzowie, 

Gdańsku, Głogowie, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, 

Krakowie, Łodzi, Opolu, Przemyślu, Rzeszowie, Skierniewi-

cach, Suwałkach, Szczecinie, Świdniku, Wrocławiu, Zielo-

nej Górze, Zgierzu.

–  Urzędy Marszałkowskie następujących województw: ku-

jawsko-pomorskiego, lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, 

małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, 

podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-ma-

zurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.       

–  Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Bia-

łymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, 

Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi,  Olsztynie, 

Opolu,  Poznaniu,  Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wro-

cławiu. 

–  Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

–  Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji

3. Materiały informacyjne kampanii i zastosowane for-

my przekazu  

a. Plakaty i ulotki (Ryc.2)

Materiały informacyjne kampanii (tabela I) zostały rozpo-

wszechnione na terenie całej Polski we współpracy z Wo-

jewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, jed-

nostkami samorządu terytorialnego i przekazane do szpitali, 

placówek POZ, urzędów, placówek oświatowych, domów 

kultury.

Tabela I. Materiały informacyjne kampanii EDWA’2016

Materiały 
informacyjne

Format Liczba egzemplarzy

plakat dla 
społeczeństwa

45x65cm 20.000

ulotka dla 
społeczeństwa

A5, dwustronna 180.000

ulotka 
kolorowanka dla 
dzieci i rodziców

A5, dwustronna 130.000

plakat dla lekarzy 45x65cm 8000

ulotka dla lekarzy A5, dwustronna 70.000

b. Ekspozycja wystawy tematycznej

W 2016 roku w wielu miastach w urzędach, domach 

kultury, placówkach oświatowych, Stacjach Sanitarno-Epi-

demiologicznych prezentowana była wystawa tematyczna 

EDWA (m.in. Urząd Miasta w Poznaniu, Białymstoku, Chorzo-

wie, Suwałkach) Ryc.3. 

W dniach 02-30 listopada b.r. wystawa prezentowana 

była w podcieniach Urzędu Wojewódzkiego na Placu Banko-

wym w Warszawie, natomiast w dniach 16-30 listopada b.r. 

na Placu Wolnica w Krakowie (Ryc.4).  

Ryc. 4. Wystawa plakatów EDWA,  Urząd Miasta Poznania, listo-

pad 2016 r.

Ryc. 3. Wystawa plakatów EDWA, Plac Wolnica, Kraków 

listopad 2016 r.
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c. Ekspozycja plakatów i emisja spotów kampanii 

w środkach transportu miejskiego

Plakaty EDWA prezentowane były w listopadzie lub 

grudniu b.r. w komunikacji miejskiej w Lublinie (for-

mat A3 – 60 egz.), Zamościu (format A3-35 egz.), Gdyni  

(format A2 – 100 egz.), Suwałkach (format A3-3 egz.), 

Zielonej Górze (format A3-30 egz.), Gdańsku (format A2-

100 egz.), Żukowie (format A3-52 egz.), jak również na 

stacjach metra w Warszawie (format A4-90 egz.). Spot 

EDWA prezentowany był w komunikacji miejskiej w Zie-

lonej Górze (listopad) oraz Opolu (grudzień). W dniach 

17-18.11.2016 r. w wagonach metra w Warszawie na ekra-

nach prezentowany był plakat dla społeczeństwa EDWA, 

a na stacjach metra emitowano 10 sek. spot kampanii.

d. Scenariusz lekcji biologii dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych

Materiały edukacyjne do przeprowadzenia lekcji bio-

logii w szkołach ponadgimnazjalnych (prezentacja, sce-

nariusz lekcji, karty pracy) przekazywane były nauczycie-

lom szkół ponadgimnazjalnych.

W propagowanie materiałów informacyjnych w szko-

łach szeroko włączyło się Polskie Towarzystwo Studen-

tów Farmacji.

 

e. Emisja spotów kampanii w TVP

Uzyskano zgodę Komisji ds Kampanii Społecznych 

TVP na bezpłatną emisję 10 i 30 sek. spotu kampanii na 

antenach TVP. Spoty EDWA emitowane były  na antenach 

Programu 1 i 2 TVP, TVP Info, TVP 3, TVP Polonia oraz na 

antenach Oddziałów Regionalnych TVP w czasie  prze-

znaczonym dla kampanii społecznych.

f. Programy w radiu

Przedstawiciele Programu uczestniczyli w tematycz-

nych audycjach radiowych z okazji Europejskiego Dnia 

Wiedzy o Antybiotykach m.in.  Niedzielny Poranek w Ra-

diu dla Ciebie,  Program EUREKA w Programie Pierwszym 

Polskiego Radia, Radio TOK FM.

g. Internet

Informacje na temat EDWA umieszczone zostały na 

portalach informacyjnych urzędów miast i urzędów 

marszałkowskich, które zadeklarowały współpracę, jak 

również na stronach internetowych m.in. Naczelnej Izby 

Lekarskiej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Stowa-

rzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Naczelnej 

Izby Aptekarskiej. 

W ramach kampanii szerokie działania informacyjne 

prowadzono na portalach społecznościowych Facebook 

i Twitter.

h. Sympozja regionalne

W ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybioty-

kach’2016 zorganizowane zostały trzy sympozja regio-

nalne (Tab.II).

Tabela II. Sympozja regionalne zorganizowane 

w 2016 roku z okazji EDWA.

Sympozjum regionalne Miejsce i data

Forum ekspertów „Chrońmy 
antybiotyki”

Wrocław 
22.11.2016 r.

Sympozjum zorganizowano we 
współpracy z Katedrą i Zakładem 
Mikrobiologii Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu 
i Towarzystwem Mikrobiologii 
Klinicznej

Sympozjum regionalne 
z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy 
o Antybiotykach, 

Kielce 
23.11.2016 r.

Sympozjum zorganizowano 
we współpracy z konsultantem 
wojewódzkim w dziedzinie 
mikrobiologii lekarskiej

Sympozjum regionalne 
z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy 
o Antybiotykach, 

Kraków 
26.11.2016 r.

Sympozjum zorganizowano we 
współpracy z Oddziałem Polskiego 
Towarzystwa Mikrobiologów 
w Krakowie

Podsumowanie

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Europej-

ski Dzień Wiedzy o Antybiotykach są niezwykle ważnymi 

inicjatywami informacyjnymi w zakresie przeciwdziałania 

antybiotykooporności. Inicjatywy te wpisują się w reko-

mendacje Światowej Organizacji Zdrowia oraz Rady Unii 

Europejskiej w zakresie działań w dziedzinie zwalczania 

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

AKTUALNOŚCI NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ANTYBIOTYKÓW
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