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Oporność patogenów bakteryjnych na antybiotyki (AMR) jest

na jest przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli

obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań w obszarze

Chorób (ang. European Centre for Disease Prevention and

zdrowia publicznego na całym świecie. Szacuje się, że co-

Control) i ma na celu stworzenie platformy będącej wspar-

rocznie 33.000 osób umiera w państwach Unii Europejskiej

ciem dla narodowych kampanii informacyjnych dotyczących

i Europejskiego Obszaru Gospodarczego UE/EEA z powodu

prawidłowego stosowania antybiotyków i zjawiska antybio-

infekcji wywołanych przez bakterie antybiotykooporne [1].

tykooporności [6-7]. Kampania EAAD organizowana od 2008

Według oceny ekspertów do 2050 r. oporność na antybiotyki

roku, w miarę upływu lat, zyskuje coraz więcej współuczest-

może doprowadzić do większej liczby zgonów, niż z powodu

ników, w tym w ramach współpracy ze Światową Organiza-

chorób nowotworowych [2]. W celu przeciwdziałania zjawi-

cją Zdrowia/Europa, w 2019 roku zaangażowała ponad 40

sku antybiotykooporności zarówno w państwach Unii Euro-

państw europejskich.

pejskiej, jak też na całym świecie podejmowane są szerokie
działania, które wskazują m.in. przyjęty przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 roku Światowy Plan Przeciwdziałania AMR, przyjęty przez Komisję Europejską w 2017 roku
Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz konkluzje
Rady Unii Europejskiej wydane w latach 2008-2019 [3-5].

W dniach 18-24 listopada 2019 r. obchodzony był również
Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang.
World Antibiotic Awareness Week) [8]. Został on ustanowiony w 2015 roku przez Światową Organizację Zdrowia, odbywa się co roku w listopadzie, aby promować globalną edukację na temat antybiotyków, sposobu ich stosowania oraz
rosnącego ryzyka oporności na antybiotyki.

Jednym z elementów strategii walki z AMR są kampanie informacyjne, których celem jest podnoszenie świadomości
i wiedzy w zakresie prawidłowego stosowania antybiotyków

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2019

i zjawiska antybiotykooporności. Komisja Europejska wspie-

Z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w dniu

ra państwa członkowskie w krajowych działaniach na rzecz

18 listopada w Sztokholmie odbyła się konferencja, w której

podejmowania aktywności, w celu podnoszenia świadomo-

uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych, organi-

ści, przy pomocy określonych narzędzi komunikacyjnych.

zacji międzynarodowych zajmujących się tematem zdrowia

Corocznie w dniu 18 listopada w Europie obchodzony jest

publicznego jak też przedstawiciele państw członkowskich

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EAAD, ang. Euro-

UE i media. W ramach spotkania omówiono obecną sytuację

pean Antibiotic Awareness Day). Inicjatywa ta koordynowa-

w zakresie oporności na antybiotyki oraz działania podjęte
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w celu zajęcia się problemem antybiotykooporności, zarów-

18 506 pracowników ochrony zdrowia m.in. lekarze, pielęgniarki,

no na szczeblu UE/EEA, jak i na szczeblu krajowym. Wydarze-

dentyści, farmaceuci oraz przedstawiciele kadry menadżerskiej

nie poprowadzili przedstawiciele ECDC i Przedstawicielstwa

szpitali, pracownicy akademiccy, przedstawiciele instytutów ba-

Komisji Europejskiej w Szwecji, a w spotkaniu uczestniczył

dawczych, technicy farmaceutyczni/dentystyczni.

Komisarz Europejski Vytenis Andriukaitis.
W dniu 18 listopada 2019 r. ECDC opublikowało nowe rapor-

Wiedza na temat antybiotyków i zjawiska antybiotyko-

ty zawierających dane za rok 2018 na temat:

oporności

– oporności na antybiotyki w Europie opracowane na pod-

• Lekarze częściej niż pozostali pracownicy ochrony zdrowia

stawie danych Europejskiej Sieci Monitorowania Lekoopor-

poprawnie odpowiedzieli na wszystkie siedem pytań oce-

ności EARS-Net (ang. European Antimicrobial Resistance

niających wiedzę na temat antybiotyków, ich stosowania

Surveillance Network) [9]. Wyniki przedstawione w rapor-

i oporności na antybiotyki.

cie opierają się na danych dotyczących oporności na środki

• Zdecydowana większość (96%; przedział 91–100%) respon-

przeciwdrobnoustrojowe z inwazyjnych izolatów zgłoszo-

dentów wie, czym jest oporność na antybiotyk, 80% wska-

nych do EARS-Net przez kraje UE /EEA. EARS-Net jest głów-

zało, że posiada wystarczającą wiedzę na temat właściwego

nym unijnym systemem nadzoru nad opornością na środki

stosowania antybiotyków w swojej obecnej praktyce zawo-

przeciwdrobnoustrojowe u bakterii wywołujących poważ-

dowej.

ne zakażenia. Dane zgłaszane do sieci służą jako ważne

• Badanie wykazało wysoką świadomość i wiedzę pracow-

wskaźniki dotyczące występowania i rozprzestrzeniania się

ników ochrony zdrowia na temat braku skuteczności dzia-

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w Europie

łania antybiotyków w leczeniu: infekcji wirusowych (98%
prawidłowych odpowiedzi), leczeniu przeziębienia i grypy

Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stro-

(97% prawidłowych odpowiedzi) oraz że stosowanie anty-

nie ECDC:

biotyków bez potrzeby sprawia, że stają się one nieskutecz-

https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance/
surveillance-and-disease-data/report

ne (94% prawidłowych odpowiedzi).
• Skuteczne środki zapobiegania i kontroli zakażeń mają rów-

konsumpcji antybiotyków, opublikowane na podstawie
–

nież kluczowe znaczenie w walce z opornością na antybio-

danych Europejskiej Sieci Monitorowania Konsumpcji

tyki, 87% respondentów odpowiedziało, że przestrzega za-

Antybiotyków ESAC-Net (ang. European Surveillance of

sad higieny rąk tj. dezynfekuje lub myje ręce tak często, jak

Antimicrobial Consumption Network) [10]. Wyniki przed-

jest to zalecane, nawet jeśli używa rękawiczek w kontakcie

stawione w tym raporcie oparte są na danych dotyczących

z pacjentami lub materiałem biologicznym. Jest to zgodne

spożycia środków przeciwdrobnoustrojowych z sektora

z zaleceniami WHO.

lecznictwa otwartego i szpitalnego, zgłoszonych do ESAC-

• Pracownicy służby zdrowia wskazali kilka kluczowych barier w udzielaniu porad i edukacji pacjentów, w tym ograni-

-Net przez kraje UE / EEA.
Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-con-

czenia środków i presję czasu.
• Wśród lekarzy przepisujących leki, większość zgodziła się,
że oporność na antybiotyki jest ważnym czynnikiem do

sumption/surveillance-and-disease-data/report-protocol

rozważenia podczas leczenia pacjentów. Jednak badanie

Z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, ECDC

wykazało, że strach przed pogorszeniem stanu zdrowia pa-

opublikowało wyniki pierwszego ogólnoeuropejskiego badania

cjenta lub powikłaniami jest częstym czynnikiem wpływa-

wiedzy, postaw i zachowań pracowników ochrony zdrowia na

jącym na przepisanie antybiotyku, nawet jeśli lekarz wolał-

temat antybiotyków i zjawiska oporności na antybiotyki [11].

by tego nie robić.

Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie ECDC w 30 kra-

Jedno zdrowie

jach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

• Tylko 27% respondentów wiedziało, że stosowanie antybio-

w okresie 28 stycznia – 4 marca 2019 r. W badaniu udział wzięło

tyków w UE jest nielegalne w celu stymulowania wzrostu
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zwierząt hodowlanych; 29% uważa, że jest to zgodne z pra-

w ograniczeniu stosowanie antybiotyków bez potrzeby

wem, a 44% nie ma pewności.

oraz kontrolowaniu oporność na antybiotyki w ich kraju;
33% respondentów nie zgodziło się lub zdecydowanie nie

Zapobieganie i kontrola zakażeń (higiena rąk)
• Tylko 56% respondentów stwierdziło, że może wymienić
„pięć kroków higieny rąk” WHO, pielęgniarki/pielęgniarze

zgodziło się z tym stwierdzeniem.
• Spośród inicjatyw podejmowanych w danym kraju w zakresie wiedzy o antybiotykach i zjawisku antybiotykoopor-

to grupa zawodowa posiadająca najwyższą wiedzę na ten

ności respondenci, najczęściej wskazywali krajowe lub re-

temat (73% prawidłowych odpowiedzi). Odsetek ten był

gionalne wytyczne dotyczące zwalczania zakażeń, zestawy

znacznie mniejszy dla innych pracowników opieki zdrowot-

narzędzi dla pracowników służby zdrowia, reklamę publicz-

nej.

ną oraz ukierunkowane konferencje/kampanie.

Dostęp do wytycznych na temat leczenia zakażeń.

• Połowa (52%) respondentów nie była pewna, czy w ich kra-

• Spośród respondentów, którzy wskazali, że przepisują antybio-

ju obowiązuje krajowy plan działania w zakresie oporności

tyki, 75% zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się, że mają

na środki przeciwdrobnoustrojowe. Tylko osiem krajów

dobry dostęp do wytycznych dotyczących leczenia zakażeń;

(Francja, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Hisz-

68% zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło, że mają łatwy do-

pania, Szwecja, Wielka Brytania) miało wyższy odsetek re-

stęp do materiałów, aby udzielić porady na temat racjonalnego

spondentów, którzy odpowiedzieli, że ich kraj ma krajowy

stosowania antybiotyków i oporności na antybiotyki; a 72%

plan działania w zakresie oporności na środki przeciwdrob-

zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się, że ma odpowie-

noustrojowe.

dzenie możliwości udzielania porad osobom fizycznym na te-

• Ogółem tylko 32% respondentów słyszało o Europejskim
Dniu Wiedzy o Antybiotykach, a tylko 26% o Światowym

mat racjonalnego stosowania antybiotyków.
• Ponad 75% respondentów ze wszystkich krajów z wyjątkiem Holandii (73%), Belgii (72%), Malty (72%); Austrii
(70%), Rumunii (70%), Bułgarii (70%), Polski (69%), Grecji (67%), Portugalii (66%), Luksemburga (65%), Słowenii

Tygodniu Wiedzy o Antybiotykach.
Lekarze zlecający terapię antybiotykową
• Większość respondentów (90%) przepisujących recepty
zgodziła się lub zdecydowanie zgodziła się, że bierze pod

(64%), Finlandii ( 64%), Chorwacji (63%), Włoch (61%), Sło-

uwagę problem antybiotykooporności podczas leczenia

wacji (61%) i Łotwy (53%) stwierdziło, że mają łatwy dostęp

pacjenta i że osobiście mają do odegrania kluczową rolę

do wytycznych dotyczących leczenia zakażeń.

w kontrolowaniu oporności na antybiotyk (90%).

• Dentyści byli grupą zawodową o najniższym odsetku, która
zgodziła się lub zdecydowanie zgodziła, że mają łatwy do-

Badanie wykazało duże zróżnicowanie między krajami UE/

stęp do wytycznych dotyczących leczenia zakażeń.

EOG pod względem wiedzy, postaw i zachowań pracowni-

• Zdecydowana większość (89%) respondentów zgodziła się

ków ochrony zdrowia na temat antybiotyków, ich stosowa-

lub zdecydowanie zgodziła się, że istnieje związek między

nia i oporności na antybiotyki. Wskazane jest podjęcie ukie-

przepisywaniem/wydawaniem/podawaniem

runkowanych działań w tym zakresie na poziomie lokalnym.

antybio-

tyków a pojawieniem się i rozprzestrzenianiem bakterii
opornych na antybiotyki, ale tylko 58% zgodziło się lub
zdecydowanie zgodziło się, że odgrywają kluczową rolę
w kontrolowaniu oporności na antybiotyki. Ta ostatnia była
wyższa dla lekarzy niż dla pozostałych grup zawodowych.

Więcej informacji na temat raportu dostępnych na stronie
ECDC:
https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/healthcare-workers/
survey-healthcare-workers-knowledge-and-attitudesabout-antibiotics-and

Wiedza na temat krajowych inicjatyw i kampanii w zakresie przeciwdziałania zjawisku antybiotykooporności
• Ogółem tylko 27% respondentów zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się, że kampanie krajowe są skuteczne
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Antybiotyki

stosuj rozważnie!

Antybiotyki

stosuj rozważnie!

Lekarz
Prakty
ka szpe
italna

Jako lekarz przepisujący leki w szpitalu jesteś zobowiązany/a
stosować antybiotyki racjonalnie, aby zachować ich skuteczność.
Do Twoich zadań należy:

Jako pielęgniarka jesteś zobowiązana stosować antybiotyki racjonalnie,
aby zachować ich skuteczność. Do Twoich zadań należy:
przestrzeganie wytycznych dotyczących profilaktyki i kontroli zakażeń,

przestrzeganie wytycznych dotyczących profilaktyki i kontroli zakażeń;

Pamiętaj!

poddanie
leczenia
weryfikacji po 48–72 godzinach
Strona internetowa
http://www.antybiotyki.edu.pl/
do nas na Facebooku
lub poDołącz
uzyskaniu
wyników posiewów mikrobiologicznych;
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!

//www.facebook.com
/Narodowy-Program-Ochrony-Antybiotyków

-217095728360983/
przepisywanie antybiotyków zgodnie z wytycznymi opartymi
na dowodach naukowych, dotyczącymi zakażeń i profilaktyki
okołooperacyjnej, obowiązującymi w danej placówce;

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

zgłaszanie
Dołącz do nas
na Facebooku
lekarzom
niepożądanych działań antybiotyków,

Insert logo of

Bez antybiotyków nie będziemy w stanie
leczyć prostych infekcji.
Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie
skuteczności antybiotyków!

zarządzanie stanem magazynowym antybiotyków na oddziale
i monitorowanie ich rozchodów.
Strona internetowa antibiotic.ecdc.europa.eu
e-mail eaad@ecdc.europa.eu
Śledź nas na Twitterze @EAAD_EU
Dołącz do nas na Facebooku
www.facebook.com/EAAD.EU

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
jest obchodzony w dniu 18 listopada.

Le
Praktyk karze
a szpit

18 listopada

Le
Praktyk karze
a szpit

alna

Insert logo of
Insertlogo
logoofof
Insert
national
national
national
Narodowy Program
Ochrony Antybiotyków na lata
institution
institution
Narodowy Program
Ochrony
Antybiotyków na lata
institution
2016-2020 ﬁnansowany przez Ministra Zdrowia

alna

Narodowylogo
Programof
Ochrony Antybiotyków
na lata
Insert
Narodowy Program Ochrony
Antybiotyków na lata Insert logo of
2016-2020
ﬁnansowany
przez
Ministra Zdrowia
2016-2020 ﬁnansowany
przez Ministra
Zdrowia
national
national
institution
institution

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata
2016-2020 ﬁnansowany przez Ministra Zdrowia

Wszystkie stwierdzenia
Wszystkie
przedstawione
stwierdzenia przedstawione
Stwierdzenia przedstawione
na
plakacie
oparte
w ulotce oparte w
sąulotce
o daneoparte
naukowe.
są o dane naukowe.
są o dane naukowe.
Odwiedź stronęOdwiedź
internetową:
stronę internetową:
http://antibiotic.ecdc.europa.eu
http://antibiotic.ecdc.europa.eu
Odwiedź strony internetowe
zeskanuj QR kod.
lub zeskanuj QRlub
kod.
http://antibiotic.ecdc.europa.eu
http://www.antybiotyki.edu.pl/
lub zeskanuj QR kod.

//www.facebook.com
/Narodowy-Program-Ochrony-Antybiotyków
-217095728360983/

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

e-mail eaad@ecdc.europa.eu
pacjentów o wszystkich przepisanych
informowanie
Śledź nas na Twitterze @EAAD_EU
Dołącz do nas na Facebooku
im antybiotykach
oraz ich możliwych działaniach
www.facebook.com/EAAD.EU
niepożądanych.

18 listopada

podawanie antybiotyków pacjentom
według wskazań lekarza,
Antybiotyki
stosuj rozważnie!
Europejski Dzień Wiedzy
o
Antybiotykach
koordynowanie procesu pobierania próbek do badań mikrobiologicznych
i wysyłania ich do laboratorium oraz przekazywania wyników badań lekarzom,

Pamiętaj!

Strona internetowa antibiotic.ecdc.europa.eu

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
jest obchodzony w dniu 18 listopada.

niarki

Oporność na antybiotyki w Europie
wzrasta, zagrażając bezpieczeństwu
pacjentów we wszystkich placówkach
opieki zdrowotnej

Ponad połowa wszystkich antybiotyków
w szpitalach stosowanych jest
niepotrzebnie lub nieodpowiednio

możliwie najszybsze zastosowanie skutecznej antybiotykoterapii
u pacjentów z ciężkim zakażeniem;
Antybiotyki
stosuj rozważnie!
Europejski Dzień Wiedzy
dopilnowanie
aby
przed
rozpoczęciem
antybiotykoterapii
o
Antybiotykach

pobrano materiał na posiew;

Piele˛g

Wszystkie stwierdzenia
Wszystkie
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stwierdzenia
Stwierdzenia przedstawione
na plakacie
oparteprzedstawione
są o dane naukowe.
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naukowe.
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stronę internetową:
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http://antibiotic.ecdc.europa.eu
http://antibiotic.ecdc.europa.eu
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lub zeskanuj QR kod.
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Rycina 1. Plakat EAAD kierowany do lekarzy – praktyka szpitalna

Rycina 2. Plakat EAAD kierowany do pielęgniarek – praktyka
szpitalna

II. Działania podjęte w ramach kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach w Polsce

– Gminą Komańcza, Gminą Polkowice
Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,
–
Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomor-

W 2019 roku Polska już po raz dwunasty włączyła się w dzia-

skiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskie-

łania kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

go, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,

Koordynatorem aktywności w obszarze EAAD w Polsce jest

Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Urzę-

Narodowy Instytut Leków w ramach realizacji programu po-

dem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzę-

lityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Ochrony Antybio-

dem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Urzę-

tyków na lata 2016-2020”.

dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Urzędem

Podejmowane działania mają na celu propagowaniu wiedzy

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Urzędem

na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Urzędem

zwrócenie uwagi jak poważne zagrożenie dla zdrowia pu-

Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego,

blicznego stanowi zjawisko antybiotykooporności.

Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,
Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomor-

W ramach realizacji kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach podjęto współpracę z następującymi instytucjami:
– Urzędami Miast: Białystok, Bielsko-Biała, Chorzów, Elbląg,

skiego.
–
Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi
w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopol-

Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Kato-

skim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsz-

wice, Kielce, Koszalin, Lublin, Łódź, Olsztyn, Przemyśl, Rze-

tynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie,

szowa, Skierniewice, Suwałki, Świdnik, Szczecin, Tarnów,

Wrocławiu.

Tychy, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zgierz
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– Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszeniem Młodych Biotechnologów
1. Działania Kierowane do specjalistów
w ochronie zdrowia
a. Sympozja regionalne
W ramach realizacji kampanii EAAD w Polsce zorganizowano
cztery sympozja regionalne:
–
Sympozjum „Antybiotykooporność – wyzwanie dla
medycyny”, miejsce i termin: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60, Rzeszów
15.10.2019 r.
– Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, miejsce i termin: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie, ul. Cegłowska 80,
Warszawa 07.11.2019 r.
– Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, miejsce i termin: Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. IX Wieków Kielc 19a,
Kielce 14.11.2019 r.
– Forum Ekspertów pt .”Chrońmy antybiotyki”, miejsce

Rycina 3. Plakat EAAD kierowany do ogółu społeczeństwa

i termin: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, sala
wykładowa Katedry Mikrobiologii, Wrocław 21.11.2019 r.

– ulotka dla pielęgniarek – 50.000 egz.

b. Plakaty i ulotki kierowane do specjalistów w ochronie
zdrowia
W ramach realizacji kampanii EAAD na stronie internetowej
http://antybiotyki.edu.pl/edwa dostępne były następujące
materiały informacyjne dla specjalistów medycznych, opracowane na podstawie wytycznych ECDC: plakaty kierowane
do: lekarzy - praktyka szpitalna (Ryc.1), pielęgniarek (Ryc.2),
lekarzy- intensywna opieka medyczna oraz ulotki: Lista pytań
kontrolnych, Fakty i liczby, ulotka kierowana do pielęgniarek,
lekarzy – praktyka szpitalna, specjalistów ds. antybiotykoterapii, lekarzy w placówkach opieki długoterminowej.

2. Działania kierowane do ogółu społeczeństwa
a. Plakaty i ulotki kierowane do ogółu społeczeństwa
Przekaz zawarty w materiałach kierowanych do społeczeństwa:
Przeziębienie lub grypa?
Antybiotyki nie pomogą!
• Przeziębienie i grypa to choroby wirusowe,
•Antybiotyki nie działają na wirusy,
• Antybiotyki działają na bakterie,
• Nadużywane tracą skuteczność,

Wydrukowano i rozpowszechniono następujące materiały

• Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza,

dla lekarzy i pielęgniarek praktykujących w szpitalu:

• Stosuj się do zaleceń lekarza.

MATERIAŁY DLA LEKARZY:

W ramach realizacji kampanii wydrukowano i rozpowszech-

– plakat – 7.500 egz.

niono na terenie całego kraju plakaty (12.000 egz.) i ulotki

– ulotka dla lekarzy – 50.000 egz.

(200.000 egz.) kierowane do ogółu społeczeństwa (Ryc.3).

MATERIAŁY DLA PIELĘGNIAREK:

Materiały zostały rozpowszechnione we współpracy z Wo-

– plakat – 14.000 egz.

jewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, jed-

5

AktualnoŚci Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

w Szczecinie ul. Unisławy 26 odbyły się warsztaty dla młodzieży z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.
W warsztatach uczestniczyło 97 uczniów.
d. Ekspozycja materiałów informacyjnych kampanii
EAAD w komunikacji miejskiej
W ramach organizacji kampanii Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach 10 sek. spot/plakat kampanii/plansza z plakatem były eksponowane w komunikacji miejskiej w miastach na terenie Polski.
– Plakat/plansza kampanii eksponowane były w autobusach
w następujących miastach: Katowice (20.11.2019 r.-31.03.2020
r.), Sosnowiec (listopad 2019), Koszalin (18-24.11.2019 r.),
Olsztyn (17-30.11.2019 r.), Bydgoszcz (17-30.11.2019 r.), Wrocław (listopad 2019 r.), Toruń (04-18.11.2019 r.), Włocławek (listopad 2019 r.), Zamość (13-22.11.2019 r.), Gdańsk (listopad
2019 r.), Opole (listopad 2019 r.), Suwałki (01.11-31.12.2019
r.), Gorzów Wielkopolski (listopad 2019), Zielona Góra (listopad 2019 r.), Elbląg – w dniach. na wiatach przystankowych
(18.11-15.12.2019 r.) oraz w tramwajach (listopad 2019 r.),

Rycina 4. Plakat EAAD, Lublin, grudzień 2019 r.

Rzeszów (16-30.11.2019 r.) w autobusach oraz na Dworcu Lokalnym wyświetlana była plansza kampanii EAAD, Warszawa

nostkami samorządu terytorialnego. Materiały przekazano

- 18 listopada b.r. plansza EAAD emitowana była w wagonach

do szpitali, placówek POZ, urzędów, placówek oświatowych

metra, w dniach 12-18 listopada plakaty EAAD eksponowane

w tym szkół i przedszkoli, domów kultury.

były w gablotach metra w Warszawie przy wejściach na stacje

Plakaty kampanii EAAD eksponowane były w terminie 0131.12.2019 r. na nośnikach typu CL_P, CL, citylight w czternastu miastach na terenie Polski: Białystok, Bytom, Bydgoszcz,

pierwszej oraz drugiej linii,
– Spot kampanii (10 sek.) emitowany był w komunikacji
miejskiej w następujących miastach: Kraków (listopad

Chorzów, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Mysłowice, Poznań,

2019 r.), Warszawa (emisja w tramwajach 02-16.12.2019 r.),

Sosnowiec, Toruń, Szczecin, Warszawa, Wrocław (Ryc.4).

Toruń (5-18.11.2019 r.), Gdańsk (listopad 2019 r.), Zielona

b. Wystawa tematyczna

Góra (listopad 2019 r.).

W dniach 07-21.11.2019 r. na Placu Szczepańskim w Krakowie
prezentowana była wystawa tematyczna Europejskiego Dnia
Wiedzy o Antybiotykach (12 plakatów). Wystawa została zorganizowana we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa (Ryc. 5).
Wystawa EAAD prezentowana była również w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie (listopad 2019 r.), na Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego w Kielcach (listopad/grudzień 2019 r.),
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (listopad 2019), Urzędzie m.st. Warszawy (grudzień 2019 r.).
c. Warsztaty dla uczniów liceum ogólnokształcącego
W dniu 18 listopada b.r. w XIII Liceum Ogólnokształcącego

Rycina 5. Wystawa EAAD , Plac Szczepański,
Kraków 07-21.11.2019 r.
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