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Θέμα: Η απειλή της μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία

Τον Ιούνιο 2011 μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφτηκε τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων στο Λονδίνο. Κατά την επίσκεψη τόσο ο Οργανισμός όσο και η 
αντιπροσωπεία εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την αυξανόμενη αντοχή στα 
αντιμικροβιακά φάρμακα, ιδιαίτερα τα αντιβιοτικά. Μια κοινή τεχνική έκθεση από τον 
Οργανισμό και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) κατέληξε, ήδη 
το 2009, ότι τουλάχιστον 25.000 ασθενείς στην ΕΕ πεθαίνουν ετησίως από λοιμώξεις που 
προκαλούνται από βακτήρια ανθεκτικά σε πολλά φάρμακα, και ότι αυτές οι λοιμώξεις έχουν 
σαν αποτέλεσμα αυξημένο κόστος στον τομέα υγείας στην ΕΕ και απώλειες στην 
παραγωγικότητα που ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.5 δισ. ευρώ ετησίως1.Μία έκθεση της 
Επιτροπής για τις συστάσεις του Συμβουλίου 20012 και η έρευνα του ευρωβαρόμετρου 2010 
εντόπισαν διάφορα προβλήματα και ελλείψεις στην προώθηση της συνετής χρήσης των 
αντιμικροβιακών. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί από το γεγονός ότι μόνο λίγα νέα 
αντιμικροβιακά έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε 
δυσκολίες αντιμετώπισης των λοιμώξεων στο μέλλον. Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί ολοένα 
και μεγαλύτερο πρόβλημα τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα και μπορεί να 
διαδοθεί από τα ζώα στον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας ή με την άμεση επαφή, είναι 
δε φαινόμενο με διασυνοριακές επιπτώσεις

Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει με ποιό τρόπο θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της 
μικροβιακής αντοχής με μελλοντικές κοινοτικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των 
νομοθετικών προτάσεων, για την επίλυση θεμάτων όπως:

                                               
1 The bacterial challenge: time to react, ECDC/EMEA Joint Technical Report, September 2009

2  Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, συνοδευτικό έγγραφο στην δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο στη βάση  των εκθέσεων των κρατών μελών  σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης 2002/77/ΕΚ 
του Συμβουλίου για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων στην ιατρική 
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1. η συνετή χρήση των εγκεκριμένων αντιμικροβιακών φαρμάκων για τους ανθρώπους και 
τα ζώα,

2. η ανάγκη παροχής κινήτρων για επενδύσεις σε νέα αντιμικροβιακά φάρμακα,
3. η συμβολή της μικροβιακής αντοχής στην αύξηση των δαπανών για την υγεία στα κράτη 
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