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Przedmiot: Zagrożenia zdrowia publicznego w związku z odpornością przeciwbakteryjną

W czerwcu 2011 r. delegacja Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego złożyła wizytę w 
Europejskiej Agencji Leków w Londynie. Podczas wizyty zarówno pracownicy Agencji, jak i 
członkowie delegacji dali wyraz zaniepokojeniu rosnącą odpornością na leki 
przeciwbakteryjne, zwłaszcza na antybiotyki. Wspólne sprawozdanie techniczne 
przygotowane przez Agencję oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC) dowodziło już w 2009 r., że każdego roku w UE wskutek infekcji wywoływanych 
przez bakterie odporne na wiele leków umiera przynajmniej 25 000 pacjentów oraz że 
infekcje te są przyczyną dodatkowych wydatków w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz strat w 
dziedzinie produktywności w UE sięgających co roku 1,5mld EUR1. Sprawozdanie Komisji 
w sprawie zaleceń Rady z 2001 r.2 oraz badanie przeprowadzone w 2010 r. przez 
Eurobarometr wskazuje na szereg niedociągnięć i luk w propagowaniu ostrożnego stosowania 
środków przeciwdrobnoustrojowych. Problem ten pogarsza jeszcze fakt, że w ciągu ostatnich 
kilku lat zatwierdzono niewiele środków przeciwdrobnoustrojowych, wskutek czego leczenie 
infekcji może stać się w przyszłości znacznie trudniejsze. Odporność przeciwbakteryjna 
zarówno u ludzi, jak i zwierząt to coraz poważniejszy problem. Ludzie mogą nabyć tę 
odporność poprzez łańcuch pokarmowy lub w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami.
Odporność przeciwbakteryjna to zjawisko mające zdecydowanie charakter transgraniczny.

                                               
1 The bacterial challenge: time to react, ECDC/EMEA Joint Technical Report [Wspólne sprawozdanie 
techniczne ECDC/EMEA „Zagrożenie drobnoustrojami: czas na działanie”], wrzesień 2009 r.

2  Commission Staff Working Document, Accompanying document to the second report from the Commission to 
the Council on the basis of Member States' reports on the implementation of the Council Recommendation 
(2002/777/EC) on the prudent use of antimicrobial agents in human medicine [Dokument roboczy służb 
Komisji, dokument uzupełniający drugie sprawozdanie Komisji dla Rady na podsatwie sprawozdań państw 
członkowskich w sprawie wdrożenia zalecenia Rady (2002/777/EC) dotyczącego ostrożnego stosowania 
środków przeciwdrobnoustrojowych w lekach przeznaczonych dla ludzi]
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Czy Rada mogłaby wyjaśnić, w jaki sposób należy zająć się problemem odporności 
przeciwbakteryjnej w drodze inicjatyw podejmowanych na szczeblu UE, w tym wniosków 
ustawodawczych zajmujących się w szczególności następującymi kwestiami:

1. ostrożne stosowanie zatwierdzonych środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi i 
zwierząt,
2. potrzeba inicjatyw w zakresie inwestycji w nowe środki przeciwdrobnoustrojowe,
3. wpływ odporności przeciwbakteryjnej na wzrost kosztów w dziedzinie zdrowia 
publicznego w państwach członkowskich?
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