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Vec: Ohrozenie verejného zdravia v dôsledku antimikrobiálnej rezistencie

Delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín navštívila v júni 2011 Európsku agentúru pre lieky v Londýne. 
Počas tejto návštevy vyslovili agentúra aj delegácia obavy v súvislosti s rastúcou rezistenciou 
voči antimikrobiálnym látkam, predovšetkým antibiotikám. Zo spoločnej technickej správy 
agentúry a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) už v roku 2009 
vyplynulo, že v EÚ umiera na infekcie spôsobené baktériami rezistentnými voči mnohým 
liekom každoročne najmenej 25 000 pacientov a že infekcie vyvolané týmito baktériami vedú 
v EÚ k dodatočným nákladom na zdravotnú starostlivosť a k zníženiu produktivity o 
najmenej 1,5 mld. EUR ročne1. Správa Komisie týkajúca sa odporúčaní Rady z roku 20012 a 
prieskum Eurobarometra poukázali na niekoľko nedostatkov a pochybení v propagácii 
obozretného používania antimikrobiálnych látok. Problém sa ešte prehlbuje tým, že v 
posledných rokoch bolo povolených len málo nových antimikrobiálnych látok, čo môže viesť 
k tomu, že liečba infekcií bude v budúcnosti ešte náročnejšia. Antimikrobiálna rezistencia je 
problém, ktorý sa zväčšuje tak v prípade ľudí, ako aj zvierat. Rezistencia sa môže šíriť zo 
zvierat na ľudí prostredníctvom potravinového reťazca alebo priamym kontaktom. Ide tu 
zároveň o jav so zjavným cezhraničným dosahom.

Mohla by Rada vysvetliť, akým spôsobom by sa mal problém antimikrobiálnej rezistencie 
riešiť v budúcich iniciatívach EÚ vrátane legislatívnych návrhov, so zameraním najmä 
na tieto otázky:

1. obozretné používanie povolených antimikrobiálnych látok v prípade ľudí i zvierat,

                                               
1 Problém rezistencie baktérií: čas reagovať, Spoločná technická správa ECDC/EMEA, september 2009.

2  Pracovný dokument útvarov Komisie, Sprievodný dokument k druhej správe Komisie Rade na základe správ 
členských štátov týkajúcich sa vykonávania odporúčania Rady (2002/777/ES) o opatrnom používaní 
antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne. 
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2. potreba stimulov v oblasti investícií do nových antimikrobiálnych látok,
3. miera, akou sa antiomikrobiálna rezistencia podieľa na zvyšovaní verejných výdavkov 

na zdravie v členských štátoch?
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