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GRUPA BADANA:

INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ LEKARZY
DOTYCZĄCE ZAŻYWANIA ANTYBIOTYKÓW:

Płeć:
Kobiety

30-49 lat 50-60 lat > 60 lat

Mężczyźni

51
Osób

49
OsóbWiek:

POSIADANE SPECJALIZACJE:

TYPY PLACÓWEK:

Wyniki badania świadomości lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
na temat zjawiska antybiotykooporności

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Badanie CATI na próbie 100 lekarzy POZ zostało przeprowadzone w ramach współpracy z Biurem Regionalnym WHO na Europę 

Główne wnioski

33 osoby 31 osób 35 osób

28%
Internista

51%
Rodzinny

10%
Ogólny

6%
Pediatra

5%
Inny

34%
Przychodnia publiczna

45%
Przychodnia prywatna

16%
Gabinet prywatny

5%
Inne placówki

lecznictwa otwartego

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRZEPISYWANIA
ANTYBIOTYKÓW

ŚWIADOMOŚĆ
PACJENTÓW   

WPŁYW PACJENTÓW
NA PRZEPISYWANIE

ANTYBIOTYKÓW  
ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ

zdaje sobie sprawę, że 
antybiotyk powinien być 

przypisywany 
jako lek „ostatniej szansy”

próbuje wymusić przepisanie 
antybiotyku na lekarzach, co 

oznacza, że istnieje potrzeba 
edukacji  społeczeństwa, czym 

są i jak działają antybiotyki

56% pediatrów

Prawie 100% lekarzy

powyżej 50%
pacjentów spotyka się z prośbami 

dorosłych o przepisanie 
antybiotyków również

dla siebie 

(z wyjątkiem pediatrów) nie 
ulega prośbom pacjentów

o przepisanie antybiotyków. 
Większość lekarzy sporadycz-

nie ulega presji i przepisuje 
antybiotyki, w tym największą 

grupę stanowią pediatrzy (67%).

33% pediatrów

ma świadomość, że brak 
higieny znacząco sprzyja 

antybiotykooporności

tylko 11-22%
lekarzy

nie zawsze dostrzega problem 
antybiotykooporności
w ramach prowadzonej

praktyki lekarskiej

42% lekarzy w
wieku 30-49 lat

20-27% lekarzy

to grupa najbardziej świado-
mych osób, która uważa, że 

antybiotyki powinny być przepi-
sywane jak najrzadziej

lekarze w wieku
30-49 lat

spotyka się z pacjentami 
świadomymi tego, że antybiotyk 

to ostateczność

informuje, że nie wolno przerywać kuracji antybiotykiem

7-13% lekarzy

??

Około 70% lekarzy
informuje, jak należy przyjmować antybiotyki

Około 70% lekarzy
informuje pacjentów, że nie mogą samodzielnie dawkować leku

Około 80% lekarzy
informuje pacjentów, że nie należy samodzielnie dawkować

antybiotyków przepisanych innej osobie


