
Приемайте 
антибиотици отговорно!

Антибиотичната резистентност е способността на бактериите да се 
противопоставят на действието на антибиотика,  тя силно ограничава 
броя на наличните антибиотици за лечение на заболявания. Появата и 
разпространението на бактерии, резистентни към антибиотици, e 
проблем в цял свят. 

Всяка година 30 държави от ЕС/ЕИП съобщават данни за антимикробна резистентност 
пред Европейската мрежа за наблюдение на антимикробната устойчивост (EARS-Net) и 
за употребата на антимикробни средства пред Европейската мрежа за надзор на 
консумацията на антимикробни средства (ESAC-Net). Двете мрежи се координират от 
Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).
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Инфекциите, причинени от тези мултирезистентни 

бактерии в ЕС, водят до допълнителни разходи за 

здравеопазване всяка година, най-малко:

Употреба при хора

Употреба при животн
и

... в болници

Държавите 
отчитат 

значителен 
спад в 

употребата

6
0 Карбапенем

и

Държавите 
отчитат 
значителен 
ръст в 
употребата

Употреба на антибиотици

x3.4
Държави с 
най-висока 
употреба

Държави с 
най-ниска 
употреба

... в обществото

Антибиотиците често се използват 
неправилно или без да е необходимо, 
както при хората, така и при животните. 
Правилната употреба на антибиотици ще 
забави значително развитието и 
разпространението на резистентни към 
антибиотиците бактерии.

Само 70 години след въвеждането на 
антибиотиците сме изправени пред вероятно 
бъдеще без ефективни антибиотици за няколко 
вида бактерии.

Последиците за 
хоспитализираните 
пациенти включват 
забавено прилагане на 
подходяща 
антибиотична терапия, 
по-дълъг престой, 
по-високи разходи за 
здравеопазване и лоши 
резултати от лечението 
за пациента.

Всяка година 
около 25 000 
пациенти в ЕС 
умират от 
инфекции, 
причинени от 
тези 
резистентни на 
лекарства 
бактерии.

Резистентността настъпва по 
естествен път и се развива чрез 
селективен натиск, мутация и 
пренос на генетичен материал.

Употребата 
на 
антибиотици 
варира в 
широки 
граници в 
различните 
страни.


