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Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach

 Pamiętaj!
Antybiotyki
stosuj rozważnie!

 Oporność na antybiotyki to globalne zagrożenie
dla zdrowia publicznego, które może dotknąć 
każdego – Ciebie, mnie, członków naszej rodziny.

 

 Bez antybiotyków nie będziemy w stanie 
leczyć prostych infekcji.

 Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie 
skuteczności antybiotyków!
 

Europejski   Dzień  Wiedzy o Antybiotykach    
jest obchodzony w dniu 18 listopada. 
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Dołącz do nas na Facebooku
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/Narodowy-Program-Ochrony-Antybiotyków
-217095728360983/
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Specjaliści ds. antybiotykoterapii

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 

eaad@ecdc.europa.eu   e-mail

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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http://www.antybiotyki.edu.pl/ 



Antybiotyki
stosuj rozważnie!!

Fakty
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.
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Możesz podjąć działania, aby przeciwdziałać oporności na antybiotyki! 

 przekazywanie lekarzom zlecającym 
antybiotyki informacji zwrotnych oraz 
porad dotyczących diagnostyki 
i leczenia zakażeń;

 
 

 przeprowadzanie regularnie szkoleń dla 
lekarzy zlecających antybiotyki 
w zakresie racjonalnego stosowania 
antybiotyków oraz uczestniczenie 
w spotkaniach mających na celu 
wprowadzanie w szpitalu opartych 
na dowodach naukowych wytycznych 
dotyczących stosowania antybiotyków.

 

Jako specjalista ds. antybiotykoterapii jesteś
zobowiązany stosować antybiotyki racjonalnie 
aby zachować ich skuteczność. 
Do Twoich zadań należy:

 
wspieranie procesu tworzenia i wdrażania 
programu szpitalnej polityki antybiotykowej
w danej placówce;

 
propagowanie lokalnych wytycznych dotyczących
leczenia zakażeń i stosowania antybiotyków. 
Takie wytyczne powinny być zawsze łatwo dostępne 
dla wszystkich podmiotów świadczących usługi 
z zakresu ochrony zdrowia;

 

sprawdzanie, czy antybiotyki zlecane są w sposób 
zgodny z rekomendacjami antybiotykoterapii 
zawartymi w wytycznych opartych 
na dowodach naukowych;

 

 
 
  

 

 

w razie stwierdzenia przypadków nieprzestrzegania 
wytycznych przez specjalistów w szpitalu, 
należy zapytać ich o powody takiego 
postępowania i pomóc im zrozumieć ich błędy; 

 


