TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze dne 21. listopadu 2011

Evropský antibiotický den 2011 opětovně upozornil na hrozbu šíření
rezistentních bakterií
Státní

zdravotní

ústav

ve

spolupráci

s Ministerstvem

zdravotnictví

ČR

(MZ)

a Kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR upozorňuje u příležitosti
čtvrtého Evropského antibiotického dne na nebezpečí vzniku infekcí, které jsou zcela
odolné vůči známým antibiotikům. Podle aktuálních údajů Evropského centra pro
prevenci a kontrolu infekcí (ECDC) týkajících se infekcí krevního řečiště je alarmující,
že v mnoha zemích EU se zvyšuje výskyt bakterií rezistentních vůči všem existujícím
antibiotikům (např. nejčastější původce infekcí krevního řečiště, dýchacích a močových cest
Klebsiella pneumoniae je rezistentní až v 50% zjištěných případů k nejsilnějšímu typu
antibiotik – karbapenemům).
Jedním z hlavních problémů je, že farmaceutické společnosti nemají zájem na vytváření
nových leků proti bakteriálním nemocím. Vzhledem k vysokým nákladům na jejich vývoj
a nízkým

komerčním

výzkumu

a

vývoje

ziskům
v této

chybí

motivace

farmaceutického

průmyslu

oblasti.

Evropská

komise

směru

v tomto

k podpoře

zahájila

dne

17. listopadu 2011 akci na podporu výzkumu nových antibiotik.
Další organizací, která se podílí na boji proti vzniku a šíření antibiotické rezistence
je WHO, která na svém 61. zasedání Regionální výboru pro Evropu přijala tzv. Evropský
strategický akční plán v oblasti antibiotické rezistence. Tento akční plán stanovuje několik
strategických cílů, kterými jsou:

•

podpora prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí ve zdravotnických
zařízeních,

•

podpora a prosazování uvážlivého předepisování a užívání antibiotik,

•

vytváření mezinárodních kampaní zaměřených na vzdělávání lékařů a zvyšování
informovanosti veřejnosti ohledně rizik spojených s nadužíváním antibiotik.

V českých nemocnicích v posledních letech rychle narůstá výskyt baktérií odolných vůči většině
dostupných antibiotik. Situace v České republice je jedna z nejhorších v Evropě a vyžaduje
neodkladné zahájení účinných kroků ke zlepšení vážného stavu. Současné ekonomicky složité
období, kterým prochází český zdravotní systém, můžeme využít k omezení nadužívání
antibiotik a k zavedení inovovaných programů prevence a kontroly antibiotické rezistence
a infekcí spojených se zdravotní péčí, a dosáhnout tak významných úspor při současném
zvýšení bezpečnosti hospitalizovaných pacientů.
Na základě ustanovení Národního antibiotického programu připravilo a schválilo v roce 2010
MZ se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) Akční plán Národního antibiotického programu pro
období 2011-2013, který identifikoval jedenáct prioritních oblastí. Tento akční plán přijala
počátkem roku 2011 na své schůzi i Vláda ČR. V rámci realizace tohoto plánu využije SZÚ síť
antibiotických středisek, která je jedna z nejhustších a nejlépe organizovaných sítí v rámci EU.
Tato střediska již od počátku 70. let monitorují antibiotickou rezistenci a poskytují pravidelně
data k centrálnímu zpracování ve Státním zdravotním ústavu.
Od pondělí 21.11. do pátku 25.11. 2011 má každý možnost se o rizicích spojených
s užíváním antibiotik informovat v jakékoliv lékarně v ČR.

Více informací naleznete na:
http://www.szu.cz/tema/prevence/narodni-antibioticky-program
http://antibiotic.ecdc.europa.eu
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/whd/world-health-day-2011-antibiotic-resistance-noaction-today,-no-cure-tomorrow/factsheets
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