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Zadeva: Ogroženo javno zdravje zaradi odpornosti na protimikrobna sredstva

Junija 2011 je delegacija odbora Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane obiskala Evropsko agencijo za zdravila v Londonu. Med obiskom sta tako agencija kot 
delegacija izrazili zaskrbljenost zaradi vedno večje odpornosti na protimikrobna sredstva, 
zlasti antibiotike. Skupno tehnično poročilo agencije in Evropskega centra za preprečevanje in 
nadzor bolezni je že leta 2009 ugotovilo, da vsako leto v EU umre najmanj 25.000 bolnikov, 
ker se okužijo z bakterijami, odpornimi na mnoga zdravila, ter da okužbe z bakterijami v EU 
vsako leto povzročijo dodatne zdravstvene stroške in izgubo produktivnosti v višini najmanj 
1,5 milijard EUR1. Poročilo Komisije o priporočilih Sveta iz leta 20012 in raziskava 
Eurobarometra iz leta 2010 sta ugotovila niz pomanjkljivosti ter vrzeli pri spodbujanju 
preudarne uporabe protimikrobnih sredstev. Stanje je še slabše, ker je bilo v preteklih nekaj 
letih odobrenih le malo novih protimikrobnih sredstev, kar lahko povzroči, da bo v 
prihodnosti okužbe še težje zdraviti. Odpornost na protimikrobna sredstva je vedno pogostejša 
težava pri ljudeh in živalih. Prek prehrambene verige ali z neposrednim stikom se lahko 
razširi z živali na človeka. Odpornost na protimikrobna sredstva je pojav, ki ima nedvomno 
čezmejne posledice.

Ali lahko Svet razloži, kako bi se lahko spoprijeli s problemom odpornosti na protimikrobna 
sredstva v prihodnjih pobudah EU, tudi v zakonodajnih predlogih, in še zlasti obravnavali 
vprašanja:

                                               
1 Bakterijski izziv: čas za odziv, skupno tehnično poročilo ECDC/EMEA, september 2009

2 Delovni dokument osebja Komisije; spremljevalni dokument drugega poročila Komisije in Sveta na podlagi 
poročil držav članic o izvajanju priporočila Sveta (2002/777/ES) o preudarni uporabi protimikrobnih sredstev v 
humani medicini  
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1. preudarne uporabe odobrenih protimikrobnih sredstev za ljudi in živali,
2. potrebe po spodbudah za naložbe v nova protimikrobna sredstva,
3. prispevka odpornosti na protimikrobna sredstva na povečanje odhodkov za javno 

zdravje v državah članicah?
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