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Az antimikrobiális rezisztencia
– A tanácsi következtetések elfogadása
[Nyilvános  vita  a  Tanács  eljárási  szabályzata  8.  cikkének  (3) 
bekezdése alapján (az elnökség javaslatára)]

1. 2008. május 20-i ülésén az Állandó Képviselők Bizottsága megvizsgálta az 

elnökség által javasolt, fent említett szöveget, és megállapodott abban, 

hogy a mellékletben foglalt következtetéstervezetet benyújtja a Tanácsnak.

2. A Tanács felkérést kap, hogy fogadja el a javasolt következtetéstervezetet.

_______________________
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MELLÉKLET

Tervezet – A Tanács következtetései az antimikrobiális rezisztenciáról 

(AMR)

Az Európai Unió Tanácsa,

1. EMLÉKEZTET ARRA, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 

152. cikke megállapítja, hogy a közegészségügy terén megvalósuló 

közösségi fellépésnek ki kell egészítenie a nemzeti szakpolitikákat, és az 

emberi egészségvédelem magas szintjének biztosítására kell irányulnia. Ez 

a közösségi fellépés teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamoknak az 

egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás szervezésére és nyújtására 

vonatkozó hatáskörét.

2. EMLÉKEZTET az antimikrobiális hatóanyagoknak a humán 

orvostudományban való körültekintő alkalmazásáról szóló 2002/77/EK 

tanácsi ajánlásra1.

3. MEGÁLLAPÍTJA, hogy a tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló tagállami 

jelentések alapján készített első bizottsági jelentés2 rámutatott, hogy a 

legtöbb tagállam a tanácsi ajánlásnak megfelelően számos intézkedést 

hozott, mindazonáltal több olyan terület maradt, ahol csak korlátozott 

cselekvés történt.

4. TUDOMÁSUL VESZI a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy 

benyújtson egy betegbiztonságról szóló bizottsági közleményt, valamint a 

betegbiztonságról, a megelőzésről és az egészségügyi ellátással összefüggő 

fertőzések ellenőrzéséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot.

1 14751/01.
2 5427/06. Az antimikrobiális hatóanyagoknak a humán orvostudományban 

való körültekintő alkalmazásáról szóló 2002/77/EK tanácsi ajánlás 
végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapján a Bizottság által a 
Tanácsnak készített jelentés {sec(2005) 1745}.
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5. TUDOMÁSUL VESZI az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 

Központ (ECDC) által a Bizottság felkérésére készített, az Európai Unióban 

folytatott tuberkulózis elleni küzdelemről szóló cselekvési kerettervet.
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6. HANGSÚLYOZZA, hogy az antimikrobiális rezisztencia (AMR) még mindig 

egy olyan növekvő európai és globális egészségügyi probléma, amely a 

fertőző betegségek révén növeli a morbiditást és a halandóságot, továbbá 

az életminőség romlásához, valamint az egészségügyi és gyógyászati 

költségek növekedéséhez vezet. 

7. ÜDVÖZLI az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által 

tett jelentős tudományos hozzájárulást, a tagállamok részére – különösen az 

országlátogatások révén – nyújtott segítséget, valamint a felügyeleti 

tevékenységet. 

8. HANGSÚLYOZZA a hatékony felügyeleti rendszerek fontosságát mind a 

humán egészségügyi, mind pedig az állat-egészségügyi szektorban az 

antimikrobiális rezisztenciával és az antibiotikumok alkalmazásával 

kapcsolatos összehasonlítható adatok gyűjtése tekintetében. 

9. ELISMERI az egészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program, 

valamint az Európai Közösségnek az antimikrobiális rezisztencia elleni 

közösségi szintű küzdelemre irányuló kutatási keretprogramjai révén 

finanszírozott tevékenységek fontosságát. 

10.ELISMERI, hogy az antibiotikumok alkalmazása és az alkalmazott 

antibiotikumok típusa terén jelentős különbségek léteznek a tagállamok 

között, továbbá hogy bizonyított kapcsolat áll fenn a tagállamokban az 

antibiotikumok alkalmazása és az antimikrobiális rezisztencia között.

11.HANGSÚLYOZZA, hogy a kórházi betegek és a járó betegek fertőződését 

okozó, antimikrobiálisan rezisztens baktériumok – például a meticillin-

rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) – elterjedését javarészt az 

antimikrobiális hatóanyagoknak az egészségügyi rendszer egészében való 

nem megfelelő alkalmazásának és e baktériumoknak a betegek közötti 

terjedése megelőzésére irányuló, megfelelő gyakorlatok hiányának 

kombinációja okozza. 
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12.ELISMERI, hogy a meticillin-rezisztens Staphylococcus aureusnak a 

humán egészség területén jelentkező problémája kezelésének érdekében 

széleskörűen és folyamatosan fellépő országoknak sikerült csökkenteniük a 

rezisztens baktériumtörzsek arányát.
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13.ELISMERI, hogy bizonyítható kapcsolat létezik az élelmiszerelőállítás 

céljára tartott állatok esetében az antimikrobiális szerek alkalmazása, 

valamint az élelmiszerek útján terjedő fertőzésekért és más típusú 

fertőzésekért felelős baktériumok antimikrobiális rezisztenciájának 

megjelenése, továbbá az antimikrobiálisan rezisztens baktériumok sajátos 

törzseinek megjelenése között, és ÜDVÖZLI az e kérdéssel kapcsolatban 

jelenleg végzett európai kutatási tevékenységeket.

14.ELISMERI, hogy az antimikrobiális hatóanyagoknak az ember társaként 

számon tartott állatok esetében való alkalmazása kockázatot jelenthet az 

emberi egészségre.

15.HANGSÚLYOZZA az antibiotikumok körültekintő alkalmazása 

előmozdításának fontosságát valamennyi – köztük az élelmiszerelőállítás 

céljára tartott – állat esetében, az állatorvosok és élelmiszertermelők 

körében, továbbá az ember társaként számon tartott állatok esetében.

16. ELISMERI, hogy a leghatékonyabb antituberkulózis-hatóanyagoknak 

ellenálló Mycobacterium tuberculosis törzsek (MDR-TB), valamint a 

második vonalba tartozó hatóanyagokkal szemben rezisztens 

baktériumtörzsek (XDR-TB) megjelenése a tuberkulózis ellenőrzés alatt 

tartása tekintetében számos tagállamban komoly kihívást, és az Európai 

Unió (EU) számára komoly egészségügyi fenyegetést jelent.

17.HANGSÚLYOZZA, hogy a tuberkulózis-laboratóriumok szolgáltatásainak 

javítása, valamint a multirezisztens tuberkulózissal (MDR-TB) és a 

kiterjedten gyógyszer-rezisztens tuberkulózissal (XDR-TB) kapcsolatos 

felügyelet optimalizálása összefüggésében fontos a tuberkulózis-bacilusnak 

az antituberkulózis gyógyszerekkel szembeni érzékenységét vizsgáló 

tesztek tökéletesítése.

18.HANGSÚLYOZZA az antimikrobiális rezisztencia területén folytatott 

kutatások szükségességét, azaz az antimikrobiális rezisztencia kifejlődését 

elősegítő mechanizmusok és mögöttes kockázati tényezők nagyobb fokú 
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megértését, továbbá a jelenlegi és a jövőbeli ellenőrzési intézkedések 

hatékonyságára vonatkozó ismeretek elmélyítését.

19.HANGSÚLYOZZA az új, hatékony antibiotikus gyógyászati 

készítményekkel kapcsolatos kutatásokat és e készítmények kifejlesztését 

lehetővé tevő, stabil környezet kialakításának szükségességét.
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20.Az antimikrobiális rezisztencia problémájának sikeres leküzdése érdekében 

– elsősorban azokon a földrajzi területeken, ahol a legnagyobb kihívást 

jelenti ez a probléma – ELISMERI a nemzetközi együttműködés 

fontosságát, különösen az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a CODEX 

alimentariusszal és a Állat-egészségügyi Világszervezettel(OIE). 

21.FELHÍVJA A TAGÁLLAMOKAT az antimikrobiális hatóanyagoknak a 

humán orvostudományban való körültekintő alkalmazásáról szóló tanácsi 

ajánlás végrehajtásához kapcsolódó keretek és források rendelkezésre 

állásának biztosítására, továbbá az antimikrobiális rezisztencia 

megfékezését célzó konkrét stratégiák végrehajtásának folytatására, és 

különösen az alábbiakra: 

− stratégia kidolgozása és végrehajtása, továbbá e stratégiának 

konkrét ágazatközi és egyéb kapcsolódó fellépésekből álló cselekvési 

tervbe való átültetése,

− ágazatközi mechanizmus kialakítása a stratégia és a cselekvési terv 

végrehajtásának koordinálására és ellenőrzésére vonatkozó 

megfelelő felhatalmazással együtt,

− a felügyeleti rendszerek erősítése, valamint a humán egészségügyi és 

állat-egészségügyi területen az antimikrobiális rezisztenciával és az 

antimikrobiális hatóanyagok alkalmazásával, valamint az 

egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel kapcsolatos adatok 

minőségének javítása,

− az antibiotikumok körültekintő alkalmazásának további előmozdítása 

a humán egészségügyi és állat-egészségügyi területen egyaránt: a 

humán egészségügy területén a lakosságot, az orvosokat és az 

egészségügyi szakembereket célzó, hitelt érdemlő, tudományos 

adatokra és bizonyítékokra támaszkodó üzeneteket és fellépéseket 

tartalmazó tudatosító kampányok révén, beleértve – többek között – 
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a gyógyszerek nem megfelelő alkalmazásáról és az öngyógyszerezés 

kockázatáról nyújtott tájékoztatást; az állat-egészségügyi területen 

pedig az ezen a területen dolgozó szakembereket – köztük az 

állatorvosokat – célzó tudatosító kampányok révén,

− a közegészségre jelentős hatást kifejtő gyógyszerrezisztens 

fertőzésekkel kapcsolatos legjobb gyakorlatokra vonatkozó 

iránymutatások kidolgozásának és használatának előmozdítása,
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− az MDR-TB-vel vagy az XDR-TB-vel fertőzött betegekkel kapcsolatos 

intézkedések javítása, beleértve a fertőzés ellenőrzés alatt tartását, 

az elkülönítéssel kapcsolatos óvintézkedéseket, a betegekkel 

kapcsolatba lépett személyek nyomon követését, a 

betegségmegelőzésre vonatkozó gyakorlatokat és az olyan 

nemzetközi iránymutatásoknak, mint a „WHO Stop TB Strategy”-nek 

megfelelő antituberkulózis gyógyszereknek az alkalmazását,

− a fertőzések okozta terhek csökkentése érdekében az állatoknál és az 

élelmiszerekben az élelmiszerek útján terjedő, (potenciálisan) 

rezisztens fertőzéseket okozó kórokozók elterjedésének ellenőrzés 

alatt tartása az élelmiszer-termelésben alkalmazott betakarítás előtti 

és betakarítás utáni kockázatkezelési stratégiák, valamint egyéb 

megelőző intézkedések, köztük – ahol a nemzeti körülmények ezt 

indokolttá teszik – védőoltások alkalmazása révén.

22.FELHÍVJA A BIZOTTSÁGOT, HOGY:

− kísérje figyelemmel az antimikrobiális hatóanyagoknak a humán 

orvostudományban való körültekintő alkalmazásáról szóló tanácsi 

ajánlás végrehajtását,

− az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos felügyelet és 

ellenőrzés tökéletesítése céljából teljes egészében alkalmazza a 

2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot3,

− „az egészségügyi szempontok figyelembevétele valamennyi 

szakpolitikai területen” megközelítésnek megfelelően folytassa 

valamennyi főigazgatóság, valamint az érintett hivatalok és 

ügynökségek közötti együttműködés előmozdítását, továbbá segítse 

elő a tagállamok között az antimikrobiális rezisztencia valamennyi 

vonatkozását érintő együttműködést – például az élelmiszer-előállítás 

céljára tartott állatok esetében és a mezőgazdaságban az 

antimikrobák használata kérdésének megvizsgálása céljából –, 

különösen az olyan antimikrobák esetében, amelyeket a humán és 

3 HL L 268., 1998.10.3., 1. o.
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állatgyógyászatban is használnak a fertőzések kezelésére, és adott 

esetben mérlegelje a további ellenőrzési lehetőségeket; vizsgálja 

meg a környezetben található antimikrobiális maradványok kérdését, 

továbbá értékelje, hogy a biocidek alkalmazása mennyiben járul 

hozzá az antibiotikum-rezisztens mikroorganizmusoknak mind az 

emberi szervezetben, mind pedig a környezetben való 

előfordulásához, 
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− az Európai Közösség kutatási és technológiafejlesztési 

tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja4 révén szükség 

szerint támogassa az új antimikrobiális hatóanyagokról, a gyors 

diagnosztizálási és érzékenységi tesztekről, az antimikrobiális 

rezisztencia epidemiológiájáról és mechanizmusairól folytatott 

kutatást, támogassa továbbá az antimikrobiális rezisztencia 

ellenőrzés alá vonása érdekében a bizonyítékokra épülő 

beavatkozásokat, beleértve ezek költséghatékonyságát is, 

− támogassa az antimikrobáknak az élelmiszer-előállítás céljára tartott 

állatok esetében és a növénytermesztésben való alkalmazása 

lehetséges hatásáról és az emberi szervezetben előforduló 

fertőzéseket előidéző legszokványosabb mikroorganizmusokban az 

antimikrobiális rezisztencia kialakulásáról és elterjedéséről folyó 

kutatást, 

− fordítson külön figyelmet a tagjelölt és a potenciális tagjelölt 

országokra azzal, hogy segítséget nyújt számukra az 

antimikrobiálisan rezisztens mikroorganizmusokkal kapcsolatos 

felügyeletet, megelőzést és ellenőrzést végző, megfelelő keretek 

létrehozásában,

− segítse elő az antimikrobiális rezisztencia és az egészségügyi 

ellátással összefüggő fertőzések csökkentésére irányuló információk, 

legjobb gyakorlatok és tapasztalatok cseréjét, köztük a szakpolitikai 

kezdeményezésekre és kutatási projektekre vonatkozókét is, 

valamint – adott esetben – segítse elő az antimikrobák körültekintő 

alkalmazásával kapcsolatos képzést. 

23.FELHÍVJA A BIZOTTSÁGOT ÉS A TAGÁLLAMOKAT, HOGY:

− tartsák fenn és tökéletesítsék az antimikrobiális rezisztenciával, az 

antimikrobiális hatóanyagok fogyasztásával és az egészségügyi 

ellátással összefüggő fertőzésekkel kapcsolatos koordinált és 

összehangolt európai szintű felügyeletet, beleértve az antimikrobiális 

rezisztenciával kapcsolatos, az uniós szinten lényeges eseményekre 

vonatkozó jelenlegi uniós jogszabályalkotás alapján a megfelelő 

csatornákon keresztül történő információmegosztást is, 

4 HL L 412., 2006.12.30., 1. o.
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−  dolgozzanak egy évente megrendezendő olyan európai 

kezdeményezés összehangolásán, amelynek célja az antimikrobiális 

rezisztenciával, az antibiotikumoknak az emberek és állatok 

vonatkozásában való körültekintő alkalmazásával, valamint a 

fertőzések ellenőrzés alatt tartására vonatkozó gyakorlatokkal 

kapcsolatosan a lakosság, az állatorvosi és humán egészségügyi 

szakemberek tudatosságának fokozása.

_____________________
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