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Sprawozdanie z realizacji w Polsce
Kampanii „ Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”
w 2013 r.
W

związku

z dynamicznie

narastającą

opornością

bakterii

na środki

przeciwdrobnoustrojowe (w tym antybiotyki) i wynikającym z tego zjawiska ograniczeniem
skutecznego leczenia zakażeń Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and
Control)

ustanowiła

o Antybiotykach

dzień

(EDWA,

18

listopada

ang.

EAAD

corocznym,
–

European

Europejskim
Antibiotic

Dniem
Awareness

Wiedzy
Day).

Kraje członkowskie Unii Europejskiej zobligowane zostały do podjęcia inicjatyw mających
na celu zorganizowanie lokalnych obchodów tego Dnia w obrębie każdego państwa. W Polsce
zadania w tym obszarze realizowane są przez zespół ekspertów w ramach programu
zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata
2011 - 2015”. Równolegle do działań podejmowanych w pozostałych krajach UE, kampania
EDWA była w 2013 organizowana w Polsce już po raz szósty.
Zgodnie z założeniami kampanii ma ona zaangażować jak najszerszy zakres instytucji,
środowisk eksperckich, środków masowego przekazu i opinii publicznej oraz zwrócić uwagę
na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.
Co roku w ramach tej kampanii promowane są różne, specyficzne i najbardziej aktualne
z punktu widzenia zagrożeń epidemiologicznych zagadnienia.
W 2013 roku wiodące hasło kampanii „Żeby nie było za późno” miało zwrócić uwagę na
zagrożenie utratą skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna związana z szerzeniem się zjawiska oporności na
antybiotyki staje się coraz bardziej niepokojąca. Na podstawie danych Europejskiego Centrum
Profilaktyki i Kontroli Zakażeń (ECPKZ, ang. European Centre for Disease Prevention and
Control) z powodu zakażeń wywoływanych przez bakterie oporne na wszystkie dostępne
antybiotyki

w Unii

Europejskiej

umiera

co

roku

około

25 000

pacjentów.

Antybiotykooporność, która do niedawna w powszechnej opinii kojarzyć się mogła jedynie ze
zjawiskiem ze sfery badań naukowych, staje się naszą codziennością. Zgodnie z wytycznymi
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europejskimi materiały edukacyjne opracowane w ramach kampanii 2013 kierowano do
świadomości

opinii

publicznej

oraz

profesjonalistów

medycznych.

Treści,

obok

fundamentalnych założeń antybiotykoterapii objęły również podstawowe zasady postępowania
dotyczące terapii antybiotykami, a także prawdopodobne konsekwencje nieprzestrzegania
wspomnianych zasad.
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HASŁA EDWA’2013
KLUCZOWE ZAŁOŻENIA KAMPANII
• Antybiotyki działają tylko na bakterie.
• Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i
oskrzeli o etiologii wirusowej.

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE
ANTYBIOTYKOTERAPII
•
•
•

Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy.
Stosuj się do zaleceń lekarza – nie przerywaj zaleconej terapii, nawet jeśli poczujesz się
lepiej.
Stosuj podstawowe zasady higieny, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się bakterii.

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD
ANTYBIOTYKOTERAPII
• Antybiotyki mogą przestać działać!
• Jeżeli łamiesz powyższe zasady rośnie ryzyko, że antybiotyk nie zadziała wtedy gdy
naprawdę będzie Ci potrzebny!
• Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków powoduje narastanie oporności
bakterii na antybiotyki!
• Bakterie mogą wygrać wyścig z antybiotykami i wtedy antybiotyki przestaną być
skuteczne w leczeniu zakażeń bakteryjnych wobec bakterii!
• Utrzymanie skuteczności antybiotyków to odpowiedzialność każdego z nas!
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ZAGADNIENIA DLA PROFESJONALIZTÓW MEDYCZNYCH
(DO UWZGLĘDNIENIA PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O WŁĄCZENIU
ANTYBIOTYKOTERAPII)

• Czy przed włączeniem antybiotykoterapii pobrano odpowiedni materiał na posiew?
• Jaki jest właściwy antybiotyk?
• Czy antybiotyk zastosowany w terapii empirycznej wybrałeś/aś zgodnie z danymi na
temat lekooporności w twoim szpitalu?
• Jaki jest właściwy czas i dawka antybiotyku podawana do leczenia tego typu zakażenia
u konkretnego pacjenta?
• Czy wynik posiewu i antybiogram wskazują na potrzebę zmiany podawanego
antybiotyku?
• Czy w razie niepowodzenia leczenia skontaktowałeś/aś się ze specjalistą ds.
antybiotykoterapii?
Materiał edukacyjny dla profesjonalistów medycznych zawiera również podstawowe fakty
dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie antybiotykooporności z odniesieniem ich do
praktycznych aspektów pracy lekarzy.
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OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH REALIZACJI
W POLSCE KAMPANII
„EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH’2013 ”

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach obchodzony był w Polsce już po raz szósty
w ramach realizacji programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn.”Narodowy Program Ochrony
Antybiotyków”.
Przedstawiciele Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków uczestniczyli w organizacji
obchodów EDWA w 2013 roku na poziomie europejskim m.in. uczestnicząc w spotkaniach
ECDC mających na celu wypracowanie podstawowych celów i kluczowych przekazów
kampanii, jak również na poziomie krajowym.
Po przedstawionych prezentacjach w czasie dyskusji przedstawiciele Narodowego Programu
Ochrony Antybiotyków odpowiadali na pytania dziennikarzy uczestniczących w konferencji
prasowej.
Kampania EDWA w Polsce organizowana była we współpracy z przedstawicielami
regionalnymi Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, wojewódzkimi stacjami
sanitarno-epidemiologicznymi,

urzędami

miast,

urzędami

marszałkowskimi,

miastami

członkowskimi Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz Oddziałami Regionalnymi
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w Bydgoszczy oraz w Krakowie.
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Działania podjęte w ramach Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
w 2013 roku w Polsce:
MATERIAŁY EDUKACYJNE – PLAKATY, ULOTKI
Stosowane w kampanii EDWA materiały informacyjne opracowywane są według
wytycznych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European
Centre for Disease Prevention and Control). W Polsce zespół ekspertów NPOA corocznie
aktualizuje i dostosowuje wykorzystywane materiały do potrzeb i warunków krajowych.
Strategia działań zmierzających do kontroli zjawiska antybiotykooporności wymaga
zaangażowania wszystkich sektorów regulujących stosowanie antybiotyków, a inicjatywy
edukacyjne muszą oddziaływać zarówno na ogół społeczeństwa jak również na środowisko
profesjonalistów medycznych.
Dlatego też, w Polsce kampania kierowana jest corocznie do dwóch grup odbiorców: ogółu
społeczeństwa oraz specjalistów medycznych, w tym lekarzy POZ i lekarzy praktykujących w
szpitalach.
W roku 2013 wydrukowano oraz rozdysponowano następującą liczbę materiałów:
− 20.000 egz. plakatów dla społeczeństwa (format 65x45 cm)
− 100.000 egz. ulotek dla społeczeństwa (format A5)
− 100.000 egz. ulotek dla dzieci i rodziców (format A5)
− 10.000 egz. plakatów dla lekarzy (format A2+)
− 40.000 egz. ulotek dla lekarzy (format A5)
− 110 egz. plakatów dla społeczeństwa do umieszczenia w komunikacji miejskiej (format A4)
− 140 egz. plakatów dla społeczeństwa do umieszczenia w komunikacji miejskiej (format A3)
− 100 egz. plakatów dla społeczeństwa do umieszczenia w komunikacji miejskiej (format A2)
− 10 egzemplarzy wystawy tematycznej 16 plakatów edukacyjnych

Materiały zostały rozpowszechnione na terenie całego kraju we współpracy z Państwową
Inspekcją

Sanitarną,

urzędami

miast,

urzędami

marszałkowskimi,

regionalnymi

przedstawicielami programu.
Materiały zostały przekazane do ekspozycji w placówkach POZ, szpitalach, urzędach,
placówkach oświatowych, komunikacji miejskiej.
W ramach realizacji kampanii nawiązano współpracę z Zarządami Zakładów Autobusowych
na terenie całego kraju, za zgodą których w komunikacji miejskiej eksponowane były plakaty
lub spoty kampanii m.in. w Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie,
Suwałkach, Wrocławiu, Zamościu, Zielonej Górze.
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W kampanię edukacyjną Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2013 aktywnie
uczestniczyły

Wojewódzkie

Stacje

Sanitarno-Epidemiologiczne

w:

Białymstoku,

Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi,

Olsztynie,

Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.
W działania kampanii aktywnie włączyły się także:
Urzędy Miast (Wydziały Zdrowia, Wydziału Polityki Społecznej lub/i Wydziały Oświaty)
min. w

Białymstoku, Bielsku-Białej, Brodnicy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim,

Katowicach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu. Poznaniu, Skierniewicach,
Skoczowie, Śremie, Szczecinie, Rabce-Zdrój, Rudzie Śląskiej, Rzeszowie, Tarnowie, Toruniu,
Tychach, Wrocławiu, Zielonej Górze
oraz
Urzędy Marszałkowskie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd
Marszałkowski

Województwa

Mazowieckiego,

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Marszałkowski

Województwa

Wielkopolskiego,

Urząd

Marszałkowski

Urząd

Województwa

Zachodniopomorskiego.
WYSTAWA TEMATYCZNA
Wystawa tematyczna – 16 plakatów naświetlających problematykę zakażeń bakteryjnych,
antybiotykoterapii i zmniejszającej się skuteczności leków przeciwbakteryjnych.
80 kompletów wystawy było i jest prezentowanych w sposób ciągły w różnych regionach
Polski w placówkach takich jak: Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Urzędy
Miast, Szpitale, placówki POZ, wyższe uczelnie, szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki.
W 2013 roku wystawa została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego,

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Podkarpackiego,

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędów
Miast Ruda Śląska, Poznań, Zielona Góra, Skoczów.
W listopadzie i grudniu 2013 roku wystawa była prezentowana także w plenerze:
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 W dniach 12.11.2012- 22.11.2013 r. wystawa EDWA eksponowana była przy Bramie
Floriańskiej w Krakowie.
 W dniach 02.11.2013-30.12.2013r. wystawa EDWA eksponowana była na Placu
Bankowym w Warszawie.
PAKIET

MATERIAŁÓW

EDUKACYJNYCH

DLA

UCZNIÓW

SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH
Pakiet

materiałów

edukacyjnych

do

przeprowadzenia

lekcji

biologii

w

szkołach

ponadgimnazjalnych opracowano w latach 2011-2012 zgodnie z podstawą programową
nauczania

biologii

w

szkołach

ponadgimnazjalnych.

Pakiet

obejmuje

prezentację

multimedialną, scenariusz lekcji dla nauczyciela oraz karty pracy uczniów. Materiał został
umieszczony na stronie internetowej programu jak również na podstawie deklaracji
przeprowadzenia lekcji otrzymywanych ze szkół, przesyłany był do zainteresowanych szkół na
terenie całego kraju.
TELEWIZJA
 W dniu 18 listopada 2013 roku 10 i 30 sekundowe spoty kampanii Europejski Dzień
Wiedzy o Antybiotykach emitowane były na antenach TVP 1 oraz w wybranych
Oddziałach Telewizji Regionalnej.
METRO
 W dniach 18-19.11.2013 r. na ekranach stacji metra w Warszawie emitowany był 10-cio
sekundowy spot kampanii.
RADIO
 Wiadomości w radiowych programach informacyjnych
 Audycje tematyczne min. 1 Program Polskiego Radia, Radio TOK FM, 4 Program
Polskiego Radia, Polskie Radio 24
PRASA
 Publikacje i informacje w czasopismach specjalistycznych min. Aptekarz Polski,
Gazeta Farmaceutyczna, Rynek Zdrowia
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INTERNET

Informacje na temat kampanii umieszczane były:
 na stronach internetowych urzędów miast, urzędów marszałkowskich, państwowej
inspekcji sanitarnej, szpitali, towarzystw naukowych, placówek oświatowych ,
miejskich centrów kultury i sportu
 na portalach i stronach internetowych dla lekarzy i specjalistów medycznych:

Medycyna Praktyczna – portal dla lekarzy; rynek zdrowia.pl; aptekarzpolski.pl;
biomerieux.pl; gazeta lekarska.pl; strona www Naczelnej Izby Lekarskiej
 Facebook

Poniżej przykładowa informacja zamieszczona na stronie Portalu Edukacyjnego
Miasta Krakowa

Poniżej

przykładowa

informacja

zamieszczona

na

stronie

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego
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 SYMPOZJA/WARSZTATY
Jak co roku, niezmiernie ważnym elementem działań kampanii były organizowane na terenie
całego kraju konferencje naukowe, w których uczestniczyli specjaliści z wielu dziedzin
medycyny.
SYMPOZJA NAUKOWE
SYMPOZJA NAUKOWE OGÓLNOPOLSKIE
− XVII Sympozjum Naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń",
Sesje w ramach programu zdrowotnego pn.”Narodowy Program Ochrony
Antybiotyków na lata 2011-2015”, Warszawa 06-07.12.2013 r.:
Sesja I „Zakażenia szpitalne”
Sesja III „Oporność na antybiotyki w szpitalnej praktyce klinicznej”
SYMPOZJA NAUKOWE REGIONALNE
− VI Sympozjum "Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej lekooporności",
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok
16.11.2013 r.
− Forum Ekspertów pt. "Chrońmy antybiotyki", Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich, Wrocław 21.11.2013 r.
− Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Polskie
Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz 02.12.2013 r.
− Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Polskie
Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Krakowie, Kraków 14.12.2013 r.

PODSUMOWNAIE
Działania podejmowane w ramach realizacji kampanii Europejski Dzień Wiedzy o
Antybiotykach w Polsce są corocznie sprawozdawane do Europejskiego Centrum Zapobiegania
i Kontroli Chorób w Sztokholmie.
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WYSTAWA „EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH”

PLAC BANKOWY, WARSZAWA LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013

PLANTY PRZY BRAMIE FLORIAŃSKIEJ, KRAKÓW LISTOPAD 2013
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO,
LISTOPAD 2013

POWIAT NAMYSŁOWSKI; STAROSTWO
POWIATOWE 21.10.13R. – 08.11.2013R.

POWIAT PRUDNICKI; PRZYCHODNIA OPTIMA
13.11.13R. – 23.11.2013R.
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