Антибиотична резистентност
– факти и фигури
Факт №1

Факт №2

Антибиотичната резистентност се очертава като все
по-сериозен проблем за общественото здраве в
Европа [1, 2]. Резистентността към антибиотици
често е висока и се увеличава. В много страни
степента на резистентост е нараснала повече от
два пъти през последните пет години.

Експозицията на антибиотици води до появата на
антибиотична резистентност [4]. Общият прием на
антибиотици сред населението, както и начините на
употреба имат влияние върху антибиотичната
резистентност [5, 6].

Нарастващата антибиотична резистентност
застрашава ефективността на антибиотиците,
понастоящем и в бъдеще.

Фигура 1. Тенденции в антибиотичната резистентност (инвазивни
инфекции), 2002-2008. Източник: EARSS, 2009 [3].

Фигура 2. Връзката между консумацията на антибиотици и
антибиотичната резистентност, 2007 г. (или последната налична
година, всяка точка с данни представлява една държава) [3, 7]
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Предписването и консумацията на антибиотици се
различават в отделните европейски държави [7, 8].
Първичната медицинска помощ става причина за
около 80 до 90% от всички предписвания на
антибиотици, най-вече за инфекции на дихателните
пътища [5, 9].

Общуването с пациента е много важно.
Проучванията показват, че удовлетвореността на
пациентите в заведенията за първична медицинска
помощ зависи повече от ефективната комуникация,
отколкото от получаването на рецепта за
антибиотик [10-12] и че предписването на
антибиотик за инфекция на горните дихателни
пътища не намалява честотата на следващите
повторни посещения [13].
Професионалната медицинска помощ въздейства
върху представите и отношението на пациента към
заболяването, както и на убедеността му за нуждата
от антибиотици, и по-специално ако пациентът е
съветван какво да очаква в хода на заболяването,
включително реалистични срокове за
възстановяване и стратегии за самоуправление
[14].

Фигура 3. Извънболнична консумация на антибиотици в 28
европейски държави през 2007 г. (измерва се в дефинирани
дневни дози (ДДД) на 1000 жители на ден). Източник: ESAC, 2009
[7].
*Обща употреба, т.е. включително хоспитализирани, за Кипър,
Естония, Гърция и Литва. **Данните за 2006 г. за Германия,
Гърция, Исландия и Литва; данните за 2005 г. за Полша и
Обединеното кралство. ***Възстановяване на данни, които не
включват продажбите без рецепта за Испания.

Не е необходимо лекарите от заведения за
първична медицинска помощ да отделят повече
време за консултации, в които предлагат
алтернативи на антибиотична терапия.
Проучванията показват, че това може да се
постигне в рамките на същото средно време за
консултации, без да се засяга високата степен на
удовлетвореност на пациентите [9, 15, 16]
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