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ECDC (2008): 

 

18 listopada  

European Antibiotic Awareness Day 
 

Cel: 

 

• Podniesienie świadomości na temat zagrożenia jakie niesie dla zdrowia 
publicznego antybiotykooporność 

 

• Propagowanie  ostrożnego stosowania antybiotyków  
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„One Health” 

współpraca międzydyscyplinarna na rzecz zdrowia ludzi, 
zwierząt i środowiska 
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Rola EFSA 
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podejmowanie decyzji 

wsparcie naukowe 

Państwa 

Członkowskie 

Parlament 

Europejski 

Komisja 

Europejska 

Europejska 

Agencja Leków 

EMA 

Europejski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa 

Żywności EFSA 

Europejskie Centrum 

ds. Zapobiegania i 

Kontroli Chorób EDCD 

Ocena ryzyka 

• Zagrożenia 

biologiczne 

• GMO 

• Pasze 

 

Monitoring 

• Monitoring 

biologiczny 

• Sieć Naukowa 

ds. zbierania 

danych dot. 

zoonoz 

 



AMR w liczbach….. 

1,5 mld Euro rocznie Dodatkowe koszty opieki zdrowotnej i straty w 
produktywności  z powodu bakterii wieloopornych w UE 

2,9 biliona USD do 2050 
roku 

Przewidywane łączne straty w państwach OECD z powodu 
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe 

10 000 - 40 000 USD Dodatkowe koszty przypadające na jednego pacjenta 
w szpitalu w państwach OECD. Związane z tym straty 
ekonomiczne z powodu zwiększonej śmiertelności, 
długotrwałej choroby i zmniejszonej efektywności pracy 
mogą podwoić tę liczbę. 

Straty w handlu 
i rolnictwie 

Np. w 2015 r. sprzedaż kurczaka w Norwegii spadła o 20% 
(dla niektórych dystrybutorów) po ogłoszeniu wiadomości, 
że znaleziono w mięsie kurczaka odporny szczep E. coli 
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Zagrożenie dla zdrowia publicznego 
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• 10 milionów zgonów rocznie 
jest przewidywanych w latach 
2015-2050, jeśli obecne tempo 
odporność zwiększy się do 40%.  
0,7 mln z tych dodatkowych 
zgonów wystąpi w Ameryce 
Północnej lub Europie, a 
najwięcej będzie w Afryce i Azji 

• 25 000 pacjentów umiera rocznie w samej UE w wyniku infekcji 

spowodowanych przez oporne bakterie 

 

• Globalnie liczba ta może sięgać nawet 700 000 

 



• Większość środków przeciwdrobnoustrojowych jest stosowana nie przez 
ludzi, ale w hodowli zwierząt (80% w USA). W latach 2010-2030 
przewiduje się zwiększenie światowego zużycia środków 
przeciwdrobnoustrojowych w sektorze produkcji zwierzęcej o około 67%. 

• Tylko 25% krajów wdrożyło krajowe polityki do rozwiązania AMR. 

• Mniej niż 40% krajów wprowadziły programy zapobiegania infekcjom 
 i programy kontrolne dla AMR. 

• Liczba przepisanych recept różni się 4-krotnie pomiędzy krajami. 
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www.efsa.europa.eu 

 



Kalendarium 
• 2001 Komisja Europejska ogłosiła strategię UE w celu zwalczania zagrożenia 

dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi związanego z opornością na antybiotyki. 
 wycofywanie antybiotyków do zastosowań pozamedycznych u zwierząt; 

 szereg działań na poziomie UE i krajowym w zakresie zbierania danych, nadzoru, badań 
i podnoszenia świadomości  

 

• 1 stycznia 2006 UE wprowadziła zakaz stosowania antybiotykowych 
stymulatorów wzrostu w paszach  
  konsekwencja rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w 

żywieniu zwierząt, w którym zwrócono uwagę na zagrożenia, jakie niesie dla zdrowia 
publicznego stosowanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW); 

 niskie dawki antybiotyków zapobiegały namnażaniu się bakterii chorobotwórczych, ale 
podawane w sposób ciągły prowadziły do antybiotykooporności; 

 efektem ubocznym stosowania antybiotyków u zwierząt okazało się występowanie ich 
pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego; 

 od tego czasu antybiotyki mogą być używane tylko w paszach leczniczych lub dodatkach 
profilaktycznych. 
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Dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 
2003r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych 
czynników chorobotwórczych 

 
• Komisja gromadzi i opracowuje wyniki monitorowania otrzymywane corocznie od Państw 

Członkowskich, które stanowią podstawę do oceny bieżącej sytuacji ; 

 

• Monitoringowi powinna podlegać pojawiająca  się oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe; 

 

• Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opracowuje coroczne sprawozdania; 

 

• Systemy gromadzenia danych nie są zharmonizowane i dlatego uniemożliwiają porównania 

między Państwami Członkowskimi. 
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• 2007 EFSA opublikowała zasady zharmonizowanego monitoringu 
oporności na antybiotyki dwóch bakterii odzwierzęcych – Salmonella i  
Campylobacter  występujących u zwierząt i w żywności (aktualizacja 2012) 

 

• 2008 EFSA opublikowała zasady zharmonizowanego monitoringu 
oporności na antybiotyki Escherichia coli  i Enterococcus występujących u 
zwierząt i w żywności (aktualizacja 2012) 

 

Technical specifications on the harmonised monitoring and reporting of 
antimicrobial resistance in Salmonella, Campylobacter and indicator 
Escherichia coli and Enterococcus spp. bacteria transmitted through food - 
EFSA Journal 2012;10(6):2742 
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2008 
 

Opinia Panelu BIOHAZ ds. zagrożeń biologicznych  

 

Foodborne antimicrobial resistance as a biological hazard – 4 sierpnia 2008 

The EFSA Journal (2008) 765, 1-87 

 

Stwierdzono, że oporne bakterie mogą być przenoszone poprzez żywność na 
ludzi  
 Salmonella - skażone mięso drobiowe, jaja, wieprzowina i wołowina 

 Campylobacter - skażone mięso drobiowe 

 werocytotoksyczne Escherichia coli (VTEC) - bydło 

 

Zamieszczono zalecenia dotyczące zapobiegania i kontroli transmisji, 
podkreślając, że kluczowym czynnikiem jest stosownie zasady higieny na 
wszystkich etapach łańcucha żywnościowego  
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Wytyczne EFSA 

Guidance on the assessment of bacterial susceptibility to antimicrobials of 
human and veterinary importance 

4 czerwca 2012,  EFSA Journal 2012;10(6):2740. 

 
 sposoby identyfikowania oporności na antybiotyki o dużym znaczeniu dla ludzi 

i weterynaryjnym (szczepów bakteryjnych przeznaczonych do stosowania jako dodatki do 
pasz) 

 stosowanie metod standaryzowanych 

 określenie  minimalnego stężenia hamującego dla ampicyliny, wankomycyny, gentamycyny, 
kanamycyny, streptomycyny, erytromycyny, klindamycyny, tetracykliny, chloramfenikol, 
a w szczególnych przypadkach  tylosiny, apramycyny, kwasu nalidyksowego,  sulfonamidu 
i trimetoprimu 
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2009 

 

Wspólna opinia EFSA, ECDC, EMA i Komitetu Naukowego ds. Pojawiających 
się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia – 

 

Joint Opinion on antimicrobial resistance (AMR) focused on zoonotic infections 
– 23 listopada 2009, EFSA Journal 2009; 7(11):1372  

 

 

• stwierdzono, że oporność na antybiotyki stała się problemem światowym, 
szczególnie w leczeniu infekcji wywoływanych przez Salmonella i 
Campylobacter - dwa najczęściej występujące zakażenia w Europie  
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• 2010 EFSA opublikowała pierwszy w UE raport podsumowujący oporność 
bakterii zoonotycznych występujących u zwierząt i w żywności  (2004-
2008) 

European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and 
indicator bacteria from animals and food in the European Union in 2008 

 

• 2011 wspólny raport EFSA i ECDC  dotyczący antybiotykooporności, 
zawiera propozycje działań na rzecz zwalczania oporności 

European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and 
indicator bacteria from animals and food in the European Union in 2009 

 

Publikowane corocznie – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
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Raport EFSA i ECDC - 2016 

The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator 
bacteria from humans, animals and food in 2014.  

EFSA, ECDC, EFSA Journal 2016;14(2):4380, 207 pp  

 

• Po raz pierwszy monitorowano u drobiu produkcję w Salmonella i E. coli rozszerzonego 
spektrum beta-laktamazy (ESBL) - / AmpC- /  karbapenemazy (występowanie 
ESBL/AmpC bła niska, nie wykryto karbapenemaz) 

• Jednoczesna oporność na krytyczne antybiotyki w izolatach od ludzi i zwierząt 
była na ogół rzadka 
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  Salmonella Campylobacter 

  Ludzie  Drób, mięso Ludzie  Drób, mięso 

Ampicylina high often     

Tetracyklina high often high high 

Ciprofloksacyn     high high 

Erytromycyna     medium or low low 

Fluorochinolony Some MS – very high often     

Cefalosporyna 3-generacji low rare     

Sulfnoamidy high often     

kolistyna    low     
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Wspólny raport EFSA, ECDC i EMA 

2015 

  

• ECDC/EFSA/EMA first joint report on the integrated analysis of the 
consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial 
resistance in bacteria from humans and food-producing animals 
30 stycznia 2015, EFSA Journal 2015;13(1):4006 

 
 ECDC, EFSA i EMA po raz pierwszy wspólnie zbadały powiązania pomiędzy 

przyjmowaniem antybiotyków przez  ludzi i zwierzęta hodowlane oraz opornością 
bakterii korzystając z danych z monitoringu ich sieci z 2011 i 2012r. 

 

 W niektórych przypadkach, w większości badanych kombinacji, stwierdzono pozytywne 
zależności między przyjmowaniem leków przeciwbakteryjnych, a opornością bakterii.  
Stwierdzono również dodatnią korelację między przyjmowaniem  antybiotyków 
u zwierząt i opornością na bakterie u ludzi. 
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Badanie Eurobarometr 

ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE 

 

• 9-18 kwietnia 2016 

 

• Metodologia: bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe 

 

 

• 27 969 wywiadów w UE 

 

 

• 1015 wywiadów w Polsce 
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I. Stosowanie antybiotyków 

Polski Punkt Koordynacyjny EFSA 



II. Znajomość antybiotyków 
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III.POSTAWY I INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCIWEGO 
STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW 

Polski Punkt Koordynacyjny EFSA 



Polski Punkt Koordynacyjny EFSA 



IV. POŻĄDANE INFORMACJE I WIARYGODNE ŹRÓDŁA 
INFORMACJI 
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V. SZCZEBEL, NA KTÓRYM ROZWIĄZANIE KWESTII OPORNOŚCI 

NA ŚRODKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE JEST 
NAJSKUTECZNIEJSZE 
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VI. STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW W ROLNICTWIE 
I OCHRONIE ŚRODOWISKA 
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WNIOSKI 

Przyjmowanie antybiotyków zmalało 
w 16 krajach w ostatnich siedmiu 
latach, ale 1/3 Europejczyków 
przyjmowało antybiotyki w ostatnich 
12 miesiącach 
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• Stosowanie antybiotyków jest wyższe wśród osób o niższym poziomie 
wykształcenia (39%) i w gorszej sytuacji materialnej (44%) 

 

• Większość osób używa antybiotyków przepisanych przez lekarza (93%), ale 
4% stosuje bez konsultacji z lekarzem lub antybiotyki pozostałe po 
poprzednim leczeniu (2%) 
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Wielu Europejczyków jest nieświadomych, że: 

• Antybiotyki nie są skuteczne w przypadku wirusów (57%) 

• Antybiotyki nie są skuteczne w przypadku przeziębienia i grypy (44%) 

 

Jednakże większość Europejczyków jest świadoma, że: 

• Nieuzasadnione stosowanie antybiotyków sprawia, że stają się 
nieskuteczne (84%) 

• Powinno się przestać stosować antybiotyki dopiero po zażyciu całej 
przepisanej dawki (82%) 
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Europejczycy są zainteresowani 
otrzymywaniem większej ilości informacji na 
temat: 

• Stanów chorobowych, w których stosuje 
się antybiotyki  (26%) 

• Oporności na antybiotyki (23%) 

• Powiązań pomiędzy zdrowiem człowiek, 
zwierzętami i środowiskiem (23%) 

• Jak stosować antybiotyki (22%) 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło informacji 

• Lekarz (32%) 

• Media – reklamy w TV (27%), TV news (26%) 
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Wiarygodność źródła informacji 

• Lekarz (84%) 

• Farmaceuta (37%) 

• Szpital (19%) 

 



 

 

• 56% zgadza się, że należy leczyć 
zwierzęta antybiotykami 

• 37% jest świadomych o zakazie 
stosowania antybiotykowych 
stymulatorów wzrostu w paszach  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 35% jest świadoma konieczności 
podjęcia działań dotyczących 
antybiotykoodporności na 
szczeblu europejskim i globalnym 

• 28% - na szczeblu 
krajowym/regionalnym 

• 19% - na szczeblu indywidualnym 
lub rodziny 
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http://ecdc.europa.eu/en/data-tools/seroincidence-calculator-tool/Pages/default.aspx 



Dziękuję Państwu za uwagę 
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http://www.gis.gov.pl/dep/?dep=11&id=6 

 

efsa@gis.gov.pl 
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