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Tema: Grėsmė visuomenės sveikatai dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms

2011 m. birželio mėn. Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto delegacija lankėsi Europos vaistų agentūroje Londone. Vizito metu tiek Agentūros, 
tiek delegacijos atstovai išreiškė savo susirūpinimą didėjančiu atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms, ypač antibiotikams. Bendroje Agentūros ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro (ECDC) techninėje ataskaitoje jau 2009 m. padaryta išvada, kad ne mažiau kaip 25 000 
pacientų ES kasmet miršta nuo infekcijų, kurias sukelia daugeliui vaistų atsparios bakterijos, 
ir kad dėl šių bakterijų sukeliamų infekcijų kasmet patiriamos papildomų sveikatos priežiūros 
išlaidos ir produktyvumo nuostoliai, sudarantys mažiausia 1,5 mlrd. eurų1. Komisijos 
ataskaitoje dėl 2001  m. dėl Tarybos rekomendacijos2 ir 2010 m. „Eurobarometro“ tyrime 
nustatyti trūkumai ir spragos skatinant apdairų antimikrobinių medžiagų naudojimą. Problemą 
dar labiau padidino tai, kad per pastaruosius kelerius metus buvo išduotas leidimas tik keletui 
naujų antimikrobinių medžiagų, todėl ateityje gali kilti infekcijų, su kuriomis bus sunkiau 
kovoti. Tiek žmonių, tiek gyvūnų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra vis labiau 
didėjanti problema. Atsparumas gali plisti iš gyvūnų žmonėms per maisto grandinę arba per 
tiesioginį kontaktą. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms akivaizdžiai yra 
tarpvalstybinio pobūdžio reiškinys.

Ar Taryba galėtų paaiškinti, kokiu būdu atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemos 
turėtų būti įveiktos pasitelkiant būsimas ES iniciatyvas, įskaitant pasiūlymus dėl teisės aktų, 
visų pirma sprendžiant klausimus, susijusius su:

1. apdairiu leidžiamų antimikrobinių medžiagų naudojimu žmonėms ir gyvūnams,  
                                               
1 „Bakterijų problema – laikas veikti“, Bendra ECDC ir EMA techninė ataskaita, 2009 m. rugsėjis (The bacterial 
challenge: time to react, ECDC/EMEA Joint Technical Report, September 2009).

2  Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie antrosios Komisijos ataskaitos Tarybai remiantis 
valstybių narių ataskaitomis dėl Tarybos rekomendacijos (2002/777/EC) dėl racionalaus antibiotikų vartojimo 
medicinoje įgyvendinimo
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2. paskatų investuoti į naujų antimikrobinių medžiagų kūrimą poreikiu,
3. antimikrobinio atsparumo įtaka valstybių narių visuomenės sveikatos išlaidų 

didėjimui.
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