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Európai Antibiotikum Nap 2017 – Eszköztár kórházi és egyéb 

egészségügyi intézményi szakemberek számára 
 

Mi az Európai Antibiotikum Nap? 

Az Európai Antibiotikum Nap az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 

(European Centre for Disease prevention and Control; ECDC) irányításával zajló európai 

egészségügyi kezdeményezés, amelynek célja, hogy platformot és támogatást nyújtson az 

antibiotikumok körültekintő használatáról szóló országos kampányokhoz. Az Európai 

Antibiotikum Nap keretében november 18-án vagy ahhoz közeli napon minden évben 

Európa-szerte országos kampányok hívják fel a figyelmet az antibiotikumok körültekintő 

használatára.  

 

Melyek a kulcsfontosságú üzenetek és hogyan fogják azokat felhasználni? 

A nemzeti szintű kommunikációs tevékenységek támogatása érdekében az ECDC több 

kommunikációs eszköztárat dolgozott ki, amelyek mintaanyagokat és bizonyítékokon 

alapuló, kulcsfontosságú üzeneteket tartalmaznak, amelyeket nemzeti szintű felhasználásra 

lehet adaptálni. 

 

A kulcsfontosságú üzenetek képezik a kommunikációs kampány pilléreit. Az új eszköztár 

kulcsfontosságú üzenetei a következők:  

 

- Törekedjen arra, hogy egyéni felelősségérzetet alakítson ki az antibiotikum-rezisztencia 
elleni küzdelemben, és hogy képessé tegye a szakembereket a közbelépésre.  

- Adjon meg egy sor helytálló megállapítást, ezek mindegyike tartalmazzon egy 
referenciát, amelyet a mintaanyagok tartalmának alapjaként kell használni. 

- Vonjon be számos, kórházban és más egészségügyi intézményben dolgozó szakembert: 
igazgatókat/vezetőket, infektológus szakembereket, infekcióprevenciós és -kontroll 
szakembereket, epidemiológusokat, antibiotikumokat felíró orvosokat, fiatal orvosokat és 
hallgatókat, gyógyszerészeket, ápolókat, klinikai mikrobiológusokat, valamint a 
sürgősségi osztályokon, intenzív osztályokon és hosszú ápolási idejű intézményekben 
dolgozó szakembereket. 

 

Az antibiotikum-rezisztenciával kapcsolatos problémák eltérhetnek az egyes EU/EGT 

országokban. Fontos annak hangsúlyozása, hogy az ECDC által kifejlesztett mintaanyagok 

tartalmazzák ugyan a főbb információkat és gyakori üzeneteket, azonban akkor a 

leghatékonyabbak, ha úgy adaptálják azokat, hogy választ adjanak a helyi szükségletekre és 

helyzetekre az egyes országokban, sőt, akár az egyes kórházakban vagy egészségügyi 

intézményekben is. Az országok megfontolhatják az EARS-Netről (az ECDC antimikrobiális 

rezisztenciát felügyelő európai hálózata), illetve az ESAC-Netről (ECDC antimikrobiális szerek 

felhasználását felügyelő európai hálózata) származó, nemzeti antibiotikum-rezisztencia és 

antibiotikum-fogyasztási adatok felhasználását, valamint a nemzeti szakmai szervezetekkel 

való konzultációt az országukban használni kívánt, legmegfelelőbb eszközökkel 

kapcsolatosan.  
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Mi a „szakértői konszenzus”? 

Ahol ebben a dokumentumban egy üzenet referenciáját „szakértői konszenzusként” jelöljük 

meg, az ECDC az ismertetett döntéshozói eljárásban elért egyetértésre utal, beleértve az 

ECDC szakértők belső egyetértését, az Európai Antibiotikum Nap technikai tanácsadó 

bizottsága tagjainak véleményét, valamint a külső szakértőkkel és érdekelt felekkel folytatott 

konzultációt.  


