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Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
Już po raz czwarty, 18 listopada Europa obchodziła Dzień Wiedzy

troli Chorób w całej Europie obserwowany jest wzrost oporności

o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku

na wszystkie klasy antybiotyków podlegających monitorowaniu

przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum

u bakterii często wywołujących zakażenia, takich jak Staphy-

Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

lococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwró-

i Klebsiella pneumoniae. Oporność na pojedyncze antybiotyki

cenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa, poli-

lub jednoczesna oporność na wiele antybiotyków wzrasta u tych

tyków oraz profesjonalistów medycznych na temat niezwykle

gatunków systematycznie. W krajach Unii Europejskiej obserwu-

groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest

je się podwyższenie odsetka szczepów Klebsiella pneumoniae

narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na an-

opornych na karbapenemy; szczepy te pojawiaja sie w coraz to

tybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze

nawych krajach. Karbapenemy stanowią jedną z najważniejszych

i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka.

grup leków, zwanych często antybiotykami „ostatniej szansy”, sto-

Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie możliwości

sowanymi w leczeniu zakażeń wywoływanych przez wieloleko-

skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachoro-

oporne bakterie Gram-ujemne, takie jak Pseudomonas aerugino-

walność i śmiertelność z powodu zakażeń. Dlatego jednym z naj-

sa, Acinetobacter sp, Klebsiella pneumoniae, E. coli. Oporność na

ważniejszych zadań na dzień bieżący jest racjonalizacja antybio-

karbapenemy ogranicza często opcje terapeutyczne do jedynie

tykoterapii i stosowanie antybiotyków jedynie tam, gdzie mogą

jednego lub dwóch antybiotyków, które są często antybiotykami

one naprawdę przynieść korzyść.

wprowadzonymi wiele lat temu i lekami o ograniczonych możli-

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób w przygotowanym w ramach EDWA’2011 rok zestawieniu najnowszych

wościach stosowania, niewielkich dowodach skuteczności i wykazującymi często poważne działania niepożądane.

danych na temat oporności drobnoustrojów na antybiotyki w Eu-

We wspomnianym wyżej dokumencie ECDC zwraca uwagę, iż

ropie podkreśla, iż oporność ta jest głównym problemem zdrowia

występowanie Staphylococcus aureus opornych na metycylinę

publicznego na świecie, w dużej części wynikającym z niewłaściwe-

(MRSA) ulega obniżeniu w niektórych krajach Europy, jednak-

go i nadmiernego stosowania antybiotyków, prowadzącego do

że nadal jedna czwarta krajów europejskich raportuje odsetek

powstawania i rozprzestrzeniania się opornych szczepów bakterii.

MRSA w zakażeniach inwazyjnych wywoływanych przez ten

W efekcie pacjenci cierpią na zakażenia wywoływane przez

drobnoustrój na poziomie wyższym niż 25% (1).

bakterie oporne na antybiotyki, czasami oporne równocześnie
na wiele leków. Jak wynika z danych zebranych przez sieć Euro-

Również, jak wynika z danych ECDC większość zużycia anty-

pean Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net),

biotyków w leczeniu ludzi to ich stosowanie u pacjentów ambu-

koordynowaną przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kon-

latoryjnych, poza szpitalem. Poziom konsumpcji antybiotyków
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w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowany. Kraje na

uznany przez Światową Organizację Zdrowia oraz Unię Europej-

południu i wschodzie Europy z reguły raportują najwyższe zuży-

ską za jedno z najpoważniejszych wyzwań w dziedzinie zdrowia

cie antybiotyków, podczas gdy w krajach północnej Europy jest

publicznego. To właśnie ze względu na rozmiar zjawiska nie-

ono znacznie niższe. Analiza porównawcza reprezentowanych

zbędnym stało się podjęcie międzynarodowych inicjatyw mają-

danych narodowych wykazała wzrost konsumpcji antybiotyków

cych na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się oporności

w latach od 1997 do 2009 w większości krajów europejskich (2).

bakterii na antybiotyki. W odpowiedzi na tak poważną sytuację

Ostatnie dane wskazują również, że w latach od 2008 do 2009

epidemiologiczną w celu przeciwdziałania zjawisku antybiotyko-

sześć krajów (Bułgaria, Estonia, Grecja, Islandia, Irlandia i Litwa)

odporności powstało szereg aktów prawnych Unii Europejskiej

zanotowało spadek o ponad 5% całkowitej konsumpcji antybio-

stanowiących podstawę prawną do działań podejmowanych na

tyków w społeczeństwie wyrażone w Definiowanej Dawce Dobo-

poziomie wspólnoty jak również dokumentów i inicjatyw Świa-

wej na 1000 mieszkańców na dzień, przy jednoczesnym wzroście

towej Organizacji Zdrowia w tym zakresie.

w tym samym czasie o ponad 5% zużycia antybiotyków w sze-

Także w związku z tegoroczną kampanią informacyjną Eu-

ściu innych krajach (Austria, Cypr, Czechy, Francja, Węgry i Polska)

ropejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w dniu 17 listopada

(3,4). Wzrost ten w latach od 2008 do 2009 roku najprawdopo-

2011 roku, w trakcie trwania Polskiej Prezydencji w Parlamencie

dobniej związany był z pandemią grypy. W Polsce w 2010 roku

Europejskim, została uchwalona Rezolucja w sprawie zagrożenia

odnotowuje się spadek zużycia antybiotyków w stosunku do lat

zdrowia publicznego w wyniku oporności na środki przeciw-

poprzednich. Dane za rok 2011 pokażą czy jest to trend stabilny.

drobnoustrojowe (5).
W Rezolucji Parlament Europejski z niepokojem zauważa,

Należy podkreślić, iż problem antybiotykoodporności został

że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe coraz bardziej

Plakat dla lekarzy

Ulotka dla lekarzy

Europejski
Dzień Wiedzy
o Antybiotykach

Ulotka sfinansowana ze środków będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach
programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program
Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”

ANTYBIOTYKI – zachowaj ostrożność!
O czym musisz pamiętać, zanim
przepiszesz antybiotyk:

1. Antybiotyki stosuj z rozwagą

˛ Czy przed włączeniem antybiotykoterapii

pobrano odpowiedni materiał na posiew?

Niewłaściwe stosowanie prowadzi do lekooporności

˛ Czy wynik posiewu i antybiogram
wskazują na potrzebę podjęcia
antybiotykoterapii lub zmiany
podawanego antybiotyku?

2. Dąż do terapii celowanej

˛ Jaki jest właściwy antybiotyk?

Pobierz próbki przed rozpoczęciem antybiotykoterapii

˛ Jaki jest właściwy czas i dawka

podawania antybiotyku w leczeniu tego
typu zakażenia u konkretnego pacjenta?

3. Przestrzegaj zasad racjonalnej
antybiotykoterapii

˛ Czy antybiotyk zastosowany w terapii
empirycznej wybrałeś/aś zgodnie
z danymi na temat lekooporności
w twoim szpitalu?

Stosuj antybiotyki właściwie, aby utrzymać ich skuteczność

˛ Czy w razie niepowodzenia leczenia

skontaktowałeś/aś się ze specjalistą
ds. antybiotykoterapii?

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków
prowadzi do lekooporności!
Plakat sfinansowany ze środków będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach
programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program
Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”
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zagraża zdrowiu publicznemu w Europie i na całym świecie, po-

najważniejszym celem jest utrzymanie skuteczności środków

mimo działań podejmowanych na szczeblu europejskim i mię-

przeciwdrobnoustrojowych jako narzędzia w walce z chorobami

dzynarodowym. Parlament Europejski wzywa, aby nadal inten-

występującymi zarówno u ludzi jak i wśród zwierząt, jednocze-

syfikować walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojo-

śnie ograniczając stosowanie środków przeciwdrobnoustrojo-

we zawarte w lekach przeznaczonych dla ludzi, koncentrując się

wych do niezbędnego minimum. Parlament Europejski w zapi-

na następujących kwestiach:

sach Rezolucji z zadowoleniem przyjmuje doroczny Europejski

✓o
 strożne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych za-

Dzień Wiedzy o Antybiotykach obchodzony 18 listopada.

równo u ludzi, jak i zwierząt, przy zapewnieniu ich stosowania
jedynie, gdy są one rzeczywiście potrzebne w leczeniu choro-

I tak celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach

by, z odpowiednim dawkowaniem, odstępami między dawka-

w 2011 r. było przekazanie informacji na temat narastającej

mi i czasem trwania;

oporności drobnoustrojów oraz wsparcie narodowych kampa-

✓m
 onitorowanie i kontrola oporności na środki przeciwdrob-

nii informacyjnych w tym zakresie w różnych krajach Europy.
W całej Europie podejmowanych było wiele inicjatyw

noustrojowe;
✓p
 otrzeba badań i rozwoju w zakresie nowych środków przeciwdrobnoustrojowych i rozwiązań alternatywnych;
✓p
 owiązania z działaniami mającymi na celu zwalczanie opor-

w celu rozpowszechnienia informacji o zagrożeniach związanych z niewłaściwym stosowaniem antybiotyków oraz propagujących właściwe stosowanie tej grupy leków.

ności na środki przeciwdrobnoustrojowe zawarte w lekach
weterynaryjnych i paszach oraz stosowane w uprawie.

Ogółem aktywne działania w tym zakresie podjęło w ramach
tegorocznej kampanii informacyjnej 37 państw europejskich.

Parlament Europejski w omawianej Rezolucji podkreśla, iż

Dla podkreślenia globalnej solidarności w zakresie problemu

Plakat dla spoleczenstwa

Ulotka dla spoleczenstwa

P R Z E Z I Ę B I E N I E ? G R Y PA ?
ZDROWIEJ BEZ ANTYBIOTYKÓW!

Nadużywanie
antybiotyków dziś
osłabi ich skuteczność
w przyszłości

PRZEZIĘBIENIE?
GRYPA?
ZDROWIEJ BEZ
ANTYBIOTYKÓW!

Utrzymanie
skuteczności
antybiotyków to
odpowiedzialność
każdego z nas

PAMIĘTAJ!
Przyjmuj antybiotyki:
– tylko przepisane
przez lekarza
– zgodnie z jego
zaleceniami
– doprowadzając
kurację do końca

Antybiotyki nie leczą
ani przeziębienia
ani grypy

Ulotka sfinansowana ze środków będących w dyspozycji
Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego
pn.: „Narodowy Program Ochrony
Antybiotyków na lata 2011-2015”’

Plakat sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach
programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”’
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antybiotykoodporności także tegoroczne kampanie informacyj-

„Postawy wobec antybiotyków” (2009,2010) w przygotowywa-

ne propagujące wiedzę dotyczącą tego tematu miały miejsce

nych materiałach informacyjnych, w tym ulotkach oraz plaka-

w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Kanadzie i podej-

tach informacyjnych skierowanych do społeczeństwa szczególną

mowały działania równolegle w tygodniu, w którym przypadł

uwagę zwrócono na przekaz dotyczący braku skuteczności an-

18 listopada. Były one m.in. koordynowane przez Center for Di-

tybiotyków w przypadku infekcji wywoływanych przez wirusy

seases Control and Prevention w Stanach Zjednoczonych Amery-

stosując następujące hasła:

ki. Kampania w ramach tygodnia ” Get Smart About Antibiotics”

✓ „ Antybiotyki nie leczą ani przeziębienia ani grypy;

oraz przeprowadzana w Kanadzie Kampania Wiedzy o Antybio-

✓P
 amiętaj! Przyjmuj antybiotyki tylko przepisane przez lekarza,

tykach (Canadian Campaign Antibiotic Awareness realizowały
hasła podobne do EDWA.

zgodnie z jego zaleceniami, doprowadzając kurację do końca
✓N
 adużywanie antybiotyków dziś osłabi ich skuteczność w przy-

W Polsce kampania „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach” zorganizowana została w ramach programu zdrowotnego

szłości;
✓U
 trzymanie skuteczności antybiotyków to odpowiedzialność

Ministra Zdrowia „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na
lata 2011-2015”.

każdego z nas.
✓N
 iewłaściwe stosowanie antybiotyków może spowodować, iż

Zastosowane w kampanii materiały informacyjne opracowa-

w przyszłości przestaną być one skuteczne”.

no zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum Zapobiegania

Główne przesłanie zawierało hasło „Jeśli przyjmujesz anty-

i Kontroli Chorób z dostosowaniem do polskiej sytuacji. Informa-

biotyk, rób to odpowiedzialnie, zawsze według zaleceń lekarza,

cje na temat kampanii wraz z materiałami edukacyjnymi umiesz-

a dzięki temu przedłużysz ich skuteczne działanie w przyszłości”.

czone zostały na stronie internetowej Narodowego Programu

W obecnym roku działania informacyjne skierowane do społe-

Ochrony Antybiotyków www.antybiotyki.edu.pl w specjalnie

czeństwa prowadzono w oparciu o nowe narzędzia edukacyjne

rozbudowanej zakładce tematycznej.

skierowane do wybranej grupy odbiorców.

Działania edukacyjne w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy
o Antybiotykach prowadzono równolegle dla społeczeństwa
oraz profesjonalistów medycznych, w tym lekarzy POZ oraz le-

Formy działań informacyjnych podejmowane w 2011 roku
w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach
MATERIAŁY EDUKACYJNE:

karzy w szpitalach.
Zgodnie z przeprowadzonymi w Polsce w latach 2009-2010

✓p
 lakaty, ulotki (Urzędy Miast, Urzędy Marszałkowskie, Stacje

wynikami badania „Postawy wobec antybiotyków” najważniejszą
rolę w edukacji pacjentów pełnią lekarze w praktyce pozaszpitalnej głównie lekarze rodzinni, interniści, pediatrzy, laryngolodzy
stanowiąc najbardziej wiarygodne źródło informacji o antybiotykach.
Przygotowane w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach materiały informacyjne (plakaty, ulotki) skierowane do
lekarzy POZ oraz lekarzy praktykujących w szpitalach zawierały
następujące hasła:
✓A
 ntybiotyki stosuj z rozwagą. Niewłaściwe stosowanie prowadzi do lekooporności
✓D
 ąż do terapii celowanej. Pobierz próbki na badanie mikrobioBillboardy, Warszawa listopad 2011

logiczne przed rozpoczęciem antybiotykoterapii.
✓P
 rzestrzegaj zasad racjonalnej antybiotykoterapii. Stosuj anty-

Sanitarno-Epidemiologiczne, szpitale, placówki POZ, szkoły,

biotyki właściwie, aby utrzymać ich skuteczność.

przedszkola, placówki kulturalno-oświatowe, ekspozycja plakatów w komunikacji miejskiej wybranych miast na terenie

Biorąc pod uwagę wyniki badań Eurobarometr’2009 (6) jak

kraju)

również wspomnianego przeprowadzonego w Polsce badania
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czynających edukację przedszkolną czy szkolną. W tym celu wydrukowano plakaty informujące o prawidłowych zachowaniach
związanych z przyjmowaniem antybiotyków. Plakaty zostały
rozdysponowane do szkół poprzez Wydziały Zdrowia i Wydziały Oświaty poszczególnych miast. Dodatkowo, w miesięczniku
adresowanym do dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli
„Przed szkołą”, zamieszczono artykuł o potrzebie ograniczenia
stosowania antybiotyków jedynie do przypadków niezbędnych.
Załącznikiem do miesięcznika był też plakat. Dyrektorzy zostali
poproszeni o wywieszenie go w swoich placówkach w miejscach
widocznych dla rodziców.
Wystawa Plac Bankowy, Warszawa listopad 2011

Uznano też, że akcja informacyjna powinna być skierowana
także do dzieci i młodzieży. Co prawda ta grupa samodzielnie nie
korzysta z leków, ale wiedza na ten temat może stanowić ważne
źródło zachowań prozdrowotnych w dorosłym już życiu. W tym
roku podjęto więc inicjatywę skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wybitni specjaliści z dziedziny biologii i mikrobiologii wraz z doradcą metodycznym w zakresie biologii
m.st. Warszawy opracowali zestaw materiałów edukacyjnych
i niezbędnych do przeprowadzenia lekcji biologii na temat lekooporności bakterii. Został opracowany scenariusz dla takiej
lekcji oraz 3 karty pracy ucznia. Do końca roku prowadzony będzie program pilotażowy polegający na przeprowadzeniu kilku

Wystawa Plac Szczepanski, Krakow listopad 2011

lekcji w wybranych szkołach licealnych, i na ocenie każdej z nich
zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów. W przyszłości

✓ billboardy, Warszawa listopad 2011

po pozytywnej ocenie materiałów, będą one rozpropagowane

✓w
 ystawa tematyczna 16 plakatów obrazujących problem

wśród innych szkół ponadgimnazjalnych. Akcji promocyjnej to-

zakażeń, działania i stosowania antybiotyków oraz powody

warzyszyć będą szkolenia dla nauczycieli biologii.

i skutki zmniejszania się ich skuteczności (wybrane Urzędy
Miast, Urzędy Marszałkowskie, Stacje Sanitarno-Epidemiolo-

TELEWIZJA

giczne, szpitale, placówki POZ, centra miast na terenie Polski

10 i 30 sekundowy film o charakterze reklamy społecznej.

min. wystawa na Placu Bankowym w Warszawie listopad 2011,

W dniach 16-23 listopada na Antenach TVP 1, TVP INFO i TVP

wystawa na Placu Szczepańskim w Krakowie listopad 2011)

POLONIA emitowane były spoty informacyjne dotyczące EDWA.

✓m
 ateriały do przeprowadzania lekcji biologii w liceach ogólRADIO

nokształcących ( od 2011 r.)
W ramach prowadzonych działań podjęto akcję informacyjną

✓ a udycje tematyczne min. 1 Program Polskie Radio, 4 Program

skierowaną do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uznano, że właśnie na tym etapie, gdy młody czło-

Polskie Radio, Radio dla Ciebie, Radio TOK FM,
✓w
 iadomości w radiowych programach informacyjnych

wiek, z niewykształconym systemem odpornościowym, zaczyna
PRASA

przebywać w placówkach wychowawczo-opiekuńczych i styka
się tam z innymi dziećmi, jest szczególnie narażony na infekcje.

✓p
 ublikacje informacji w prasie codziennej, tygodnikach, mie-

A nawracające infekcje bardzo często bez potrzeby leczone są

sięcznikach min. Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Fakt Biały-

antybiotykiem. Dlatego za zasadne uznano przeprowadzenie ak-

stok, Gazeta Kuracjusza, Olivia

cji informacyjnej skierowanej właśnie do rodziców dzieci rozpo-

✓p
 ublikacje i wywiady w czasopismach branżowych min. Gaze-

5

Aktualnosci Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków
ta Lekarska, Diagnosta Laboratoryjny, Aktualności bioMerieux,

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na Facebooka.

Nowa Klinika, Rynek Zdrowia

Na oficjalnym profilu Programu przedstawiono podstawowe
informacje o nim. Zamieszczono ulotki i plakaty skierowane do

INTERNET
✓ s trony internetowe urzędów miast, wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, towarzystw naukowych
✓ informacje tematyczne w portalach prasowych

społeczeństwa, a mówiące o racjonalnym stosowaniu antybiotyków. Oprócz tego trzy razy w tygodniu specjaliści odpowiadają
na najbardziej interesujące internautów pytania dotyczące antybiotyków. Akcja ta będzie prowadzona do połowy grudnia 2011.

✓ F acebook (od 2011 r.)

Na dzień 20 grudnia 2011r. profil NPOA na FB odwiedziło 231
osób. Były to przeważnie kobiety, w wieku 25-34 lat. Liczba ak-

Podjęto kroki wprowadzające Narodowy Program Ochrony

tywnych użytkowników wynosiła 120 osób.

Antybiotyków do nowych mediów. Tzw. Social Media mają w Polsce coraz większe znaczenie informacyjne. Coraz mniej Polaków

Fanami profilu zostało 57 osób. Tu również przeważały kobiety
w wieku 25-44 lat.

czyta prasę codzienną, coraz więcej za to poszukuje informacji

Liczba osób, które mówiły o aktualnościach prezentowanych

w Internecie. W II połowie roku 2011 popularny portal – Facebo-

na profilu NPOA wahała się od 10-40 osób każdego dnia. Po-

ok miał już w Polsce 6,6 mln użytkowników. To szczególnie waż-

szczególne posty przeczytało od 55 do 405 osób.

ny kanał informacyjny, gdy bierze się pod uwagę użytkowników

Analizując dane dotyczące miejsc, z których pochodzą osoby

najmłodszych – do 35 r. ż. Dlatego też w roku 2011 wprowadzono

zainteresowane profilem NPOA widać, iż jest to głównie Warsza-
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wa i inne duże miasta. Program trafił więc tam, gdzie kampania

Zdrowych Miast Polskich, Polskim Towarzystwem Oświaty Zdro-

społeczna była najbardziej intensywna. Ale, dzięki oddziaływa-

wotnej, Polskim Towarzystwem Mikrobiologów oraz Towarzy-

niu wirusowemu, zanotowano już pierwsze wejścia w mniej-

stwem Mikrobiologii Klinicznej.

szych miastach.
W przyszłości na Facebooku planowane są inne działania edu-

Organizatorzy Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach

kacyjne, m.in. zawieszenie na profilu Programu quizu dot. prawi-

2011 składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom

dłowej kuracji antybiotykami. Przez FB planowane są także bada-

kampanii informacyjnej, którzy poprzez włączenie się w tego-

nia opinii społecznej dotyczące stosowania antybiotyków.

roczne działania przyczynili się do propagowania racjonalnej
antybiotykoterapii.

KONFERENCJE
Piśmiennictwo:

✓ Konferencje naukowe ogólnopolskie
✓ Konferencje naukowe regionalne

1. http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_Disp-

z udziałem specjalistów z różnych dziedzin medycyny

Form.aspx?List=32e43ee8-e230-4424-a783-85742124029a&ID=522

W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Wie-

2. Adriaenssens N, et al. European Surveillance of Antimicro-

dzy o Antybiotykach zorganizowano pięć sympozjów regional-

bial Consumption (ESAC): outpatient antibiotic use in Europe

nych w tym w dniu 11.10.2011 r. w Tarnowie, w dniu 17.11.2011

(1997-2009). J Antimicrob Chemother 2011; in press (supple-

we Wrocławiu, w dniu 19.11.2011 r. w Białymstoku, w dniu

ment issue to be published on 18 November 2011).

23.11.2011 r. w Toruniu oraz w dniu 02.12.2011 r. w Bydgoszczy,

3. http://www.esac.ua.ac.be/main.aspx?c=*ESAC2&n=50026

jak również w dniu 9.12.2011 r. zorganizowano dwie sesje tema-

4. h
 ttp://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ESACNet/

tyczne w ramach XV Sympozjum Naukowego „Postępy w Medycynie Zakażeń”.

pu5. blications/Documents/ESAC_Yearbook_2009.pdf
6. European Parliament resolution on the public health threat

Obchody Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w 2011

of antimicrobial resistance http://www.europarl.europa.eu/

roku w Polsce prowadzono we współpracy z regionalnymi przed-

sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-

stawicielami Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków,

0538+0+DOC+XML+V0//EN

wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, konsul-

7. Special Eurobarometer 338/Wave 72.5 - TNS Opinion & Social,

tantami wojewódzkimi w wybranych dziedzinach medycyny,

Antimicrobial Resistance http://ec.europa.eu/public_opinion/

przedstawicielami samorządów lokalnych, Stowarzyszeniem

archives/eb_special_339_320_en.htm.
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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.
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