EURÓPAI BIZOTTSÁG – SAJTÓKÖZLEMÉNY

Cselekvési terv az antimikrobás szerekkel szembeni
ellenállás ellen: a következő öt évre a Bizottság 12
konkrét intézkedést tesz közzé
Brüsszel, 2011. november 17. – Az Unióban évente kb. 25 000 beteg halálát
okozzák a gyógyszerekkel szemben ellenálló baktériumok által kialakult fertőzések,
aminek az egészségügyi költsége és termelékenységi kiesése több mint 1,5 milliárd
euró1. Ezzel az antimikrobás szerekkel szembeni ellenállás egyre nagyobb
egészségügyi probléma az Unióban. Az Európai Bizottság ma, azaz az európai
antibiotikum-nap előnapján átfogó cselekvési tervet nyújtott be az antimikrobás
szerekkel szembeni ellenállásról (AMR), amelyben a tagállamokkal szorosan
együttműködve végrehajtandó 12 konkrét intézkedést terjeszt elő.
John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai európai biztos a következőket
mondta: „Ha nem akarjuk elveszíteni az antimikrobás szereket mint alapvető
kezelési lehetőséget mind emberi, mind állati bakteriális fertőzések esetén, gyors
és határozott lépéseket kell tennünk. A következő öt évre előirányzott 12 konkrét
intézkedés, amelyeket ma bemutatunk, elősegítheti az antimikrobás szerekkel
szembeni ellenállás elterjedésének korlátozását és új antimikrobiális kezelések
kifejlesztését. Sikerükhöz az kell, hogy az EU, a tagállamok, az egészségügyi
szakemberek, az iparág, a gazdálkodók és még sokan mások összefogjanak. “..
Máire Geoghegan-Quinn, kutatásügyért és innovációért felelős európai biztos a
következőket mondta: „Ha fel akarjuk venni a versenyt a gyógyszerekkel szemben
ellenálló baktériumokkal és más kórokozókkal, kulcsfontosságú, hogy kifejlesszük
az antibiotikumok új generációját. A kutatásba és innovációba való beruházás
jelenti a betegek ellátásának a legjobb módját, amit a Bizottság az iparággal és az
uniós tagállamokkal együttműködve prioritásként kezel. Ez az elkötelezettség a
Horizont 2020 programban, jövőbeli kutatási és innovációs finanszírozási
programunkban is folytatódik.”

Növekvő ellenállás
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által az
antibiotikumokkal szembeni ellenállásról ma közzétett uniós adatok szerint a
legújabb antibiotikumokkal szembeni ellenállás egyre nő Európában. Az olyan
kórokozókkal szembeni ellenállás, amelyek a kórházakban gyakran
tüdőgyulladáshoz vagy húgyúti fertőzéshez vezetnek, az egész Unióban növekszik,
és már több országban tényleges problémát jelent.
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Az ECDC/EMEA közös technikai jelentése: „Bakteriális kihívás: ideje reagálni”. Az
Európában a vérből leggyakrabban kimutatott baktériumokon alapuló becslések
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770
.pdf)
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Főbb intézkedések
A cselekvési terv hét területet fed le, ahol az intézkedések a legszükségesebbek:
- annak biztosítása, hogy az antimikrobás szereket emberekben és állatokban is
egyaránt megfelelően használják
- a mikrobiális fertőzések és elterjedésük megelőzése
- új hatékony antimikrobás szerek vagy alternatív kezelési módok kifejlesztése
- nemzetközi partnerekkel folytatott együttműködés az AMR kockázatának
csökkentése érdekében
- az embereknek és állatoknak szánt gyógyszerek nyomon követésének és
ellenőrzésének javítása
- kutatás és innováció
- kommunikáció, oktatás és képzés
A javaslat a következő 12 konkrét intézkedést határozza meg:
- az antimikrobás szerek megfelelő alkalmazásának fokozottabb előmozdítása
- az állatgyógyászati készítményekre és a gyógyszeres takarmányokra
vonatkozó uniós szabályozási keret megerősítése
- az antimikrobás szerek állatorvos-tudományban való körültekintő
alkalmazására vonatkozó ajánlások, többek között nyomon követési jelentések
bevezetése
- a kórházakban, klinikákon stb. alkalmazott fertőzésmegelőzés és -leküzdés
megerősítése
- az állatokban előforduló fertőzések megelőzésének és leküzdésének javítását
célzó jogi eszköz beépítése az új uniós állat-egészségügyi jogszabályokba
- példa nélküli együttműködés az új antimikrobás szerek betegekhez való
eljuttatása érdekében
- új antibiotikumok állatorvos-tudományban való szükségességének elemzésére
irányuló munka előmozdítása
- az AMR megelőzésére és leküzdésére vonatkozó többoldalú és kétoldalú
kötelezettségvállalások kialakítása és/vagy megerősítése
- az AMR és az antimikrobás szerek felhasználása felügyeletének megerősítése
a humán orvostudományban
- az AMR és az antimikrobás szerek felhasználása felügyeletének megerősítése
az állatorvos-tudományban
- a kutatási munka fokozása és koordinálása
- a nyilvánosság AMR-ről való tájékoztatásának javítása.

Előzmények
Antimikrobás szerek az antibiotikumok, amelyek emberek és állatok számára
egyaránt alapvető fontosságú gyógyszerek, valamint fertőtlenítő szerekként,
antiszeptikumokként és egyéb higiéniai termékekként is használhatók. Ezek a
termékek jelentősen csökkentik a fertőző betegségek kockázatát. Az antibiotikumok
elengedhetetlen eszközök az orvostudományban. Olyan általános eljárásokban
alkalmazzák őket, mint pl. a szervátültetés vagy a kemoterápia.
Az évek múltán azonban a baktériumok ellenállóvá váltak az antibiotikumokkal
szemben. Az ellenállás kórházi fertőzések, légúti fertőzések, agyhártyagyulladás,
hasmenéses megbetegedések és nemi úton terjedő fertőzések formájában
mutatkozik meg. Az ellenálló baktériumok élelmiszeren vagy közvetlen kontaktus
útján állatról emberre is átjuthatnak.
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A 90-es évek óta, amikor az AMR-t a közegészségügyet fenyegető komoly
veszélyként ismerték el, a Bizottság több kezdeményezést is elindított, és
intézkedést tett számos ágazatban, pl. a humán és állatorvos-tudományban, az
élelmiszeriparban és a takarmányiparban, valamint a tudományos kutatás terén. A
ma bejelentett cselekvési terv a Bizottság AMR elleni intézkedései közül a legújabb.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:
MEMO/11/792
http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
Dalli biztos honlapja:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm
Geoghegan-Quinn biztos honlapja:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Kapcsolat:
Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)
Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)
Michael Jennings (+32 2 296 33 88)
Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)
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