Vartok
antibiotikus
atsakingai !

Atsparumas
antibiotikams
Europoje didėja,
keldamas grėsmę
žmonių sveikatai

Susirūpinimą kelia
daugeliui antibiotikų
atsparios bakterijos,
kurios sukeldamos
infekcijas, apsunkina
gydymą, padidina
gydymo kaštus ir gali
sukelti mirtį

Apie pusę ligoninėse išrašomų
antibiotikų yra nebūtini arba
netinkamai vartojami

Praėjus tik 70 metų
po antibiotikų
atradimo mes
susiduriame su
tikimybe prarasti
veiksmingą gydymą

Antibiotikų valdymo programos gali
padėti sumažinti atsparumą
antibiotikams sveikatos priežiūros
įstaigose

Gaukite vadovo
pritarimą, bei
užtikrinkite personalo
palaikymą ir išteklių
paskirstymą
Paskirti atsakingus
asmenis: už bendrą
programą ir už
antibiotikų vartojimą

Antibiotikų
valdymo
programos gali būti
įgyvendinamos
atliekant šiuos
veiksmus

Suformuokite komandą:
šeimos gydytojai, infekcijų
kontrolės specialistai,
klinikiniai farmacininkai

Atrasti ir naudoti tinkamus įrankius, pvz.
antibiotikų naudojimo gaires, strategiją
elektronines stebėjimo sistemas ir kt.

Stebėti ir pranešti: atliekant auditą
stebėti antibiotikų išrašymo ir
atsparumo tendencijas, suteikti
informaciją komandai

Užtikrinti mokymus, švietimą ir
kvalifikacijos kėlimą:
gydytojams, laboratorijos
darbuotojams, slaugytojoms,
pacientams ir jų šeimos nariams

96 proc. sumažėjo
netinkamas antibiotikų
skyrimas

86 proc. sumažėjo plataus
spektro antibiotikų
vartojimas

80 proc. sumažėjo
bendros išlaidos

Ligoninės, kurios
įgyvendino
antibiotikų valdymo
programas pranešė
šias tendencijas

65 proc. sumažėjo
hospitalizacijos trukmė ir
mirtingumas

71 proc. sumažėjo hospitalinių
infekcijų

58 proc. sumažėjo antibiotikų
atsparumas

Veiksmingos
antibiotikų
valdymo
programos
Europoje

LENKIJA

ŠVEDIJA

ISPANIJA

NYDERLANDAI

ITALIJA
4 metų infekcijų
kontrolės programa
sumažino infekcijų,
sukeltų
karbapenemui
atsparių bakterijų
dažnį konkrečioje
ligoninėje.
Programoje buvo
numatytos
karbapenemo
naudojimo valdymo
priemonės
antibiotikų valdymo
priemonės, skirtos
vartojimui.

Buvo vykdomas atvejų
auditas, skirtas
pakartotinai įvertinti
antibiotikų vartojimą
po48 val. , kuris padėjo
sumažinti antibiotikų
vartojimą ir buvimo
trukmę urologijos
skyriuje konkrečioje
ligoninėje. Programa
taip pat turėjo teigiamą
tiesioginę investicijų
grąžą.

Po 1 metų, švietimas
su atgaliniu ryšiu leido
26 proc. padidinti
tinkamo gydymo
dažnį ir 42 proc.
sumažinti antibiotikų
suvartojimą
konkrečioje ligoninėje

Du kartus per
savaitę atliekamas
auditas ir atgalinis
ryšys vidaus
medicinos skyriuje
leido 27 proc.
sumažinti antibiotikų
vartojimą, ypač
plataus spektro
antibiotikų,
sutrumpėjo gydymo
trukmė

Plėtojant antibiotikų
išrašymo gaires,
išankstinis leidimas dėl
riboto antibiotikų
vartojimo leido sumažinti
bendrą antibiotikų
suvartojimą bendrame
pediatrijos skyriuje

Šio informacinio grafiko informacija yra pagrįsta moksliniais įrodymais. Detalesnę informaciją rasite :
http://antibiotic.ecdc.europa.eu
Atminkite: kiekvienas turi atlikti savo vaidmenį, siekiant užtikrinti antibiotikų veiksmingumą

