
 
 
 
Mit takar az Európai Antibiotikum Nap? 
 
2008 november 18.-án, az Európai Unió mind a 27 tagállamában, megrendezésre kerül az 
„Első Európai Antibiotikum Nap”. A továbbiakban az „Európai Antibiotikum Nap” 
évenként megrendezett esemény lesz; célja, a tudatosság növelése a felelősségteljes 
antibiotikum felhasználás terén, amely hozzájárul ahhoz, hogy az antibiotikumok 
hatásosak maradjanak a jövőben is. 
 
Ki felelős az Európai Antibiotikum napért? 
 
Az Európai Antibiotikum Nap az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ (ECDC) kezdeményezése, szoros együttműködésben az Európai Unió 
intézményeivel, a tagországok egészségügyi hatóságaival, az Egészségügyi 
Világszervezettel és sok más szakmai csoport képviselőivel, mint például, az Európai 
Klinikai Mikrobiológiai és Fertőző Betegségek Társasága (ESCMID) és az Európai 
Orvosok Állandó Bizottsága (CPME). 
 
Az ECDC és partnerei mindenkit – egészségügyi hatóságokat, egészségügyi dolgozókat, 
gyermekgondozó szakembereket, szociális munkásokat, civil szervezeteket, családokat és 
magánszemélyeket – ösztönöznek, hogy vegyenek részt az Európai Antibiotikum Napon, 
maguk is kezdeményezzenek vitákat az antibiotikumok felelősségteljes alkalmazásáról.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miért van szükség az Európai Antibiotikum Napra?  
 
Az antibiotikum nem megfelelő alkalmazása, súlyos közegészségügyi veszélyt jelent 
Európa számára. Az indokolatlanul és/vagy helytelenül szedett antibiotikumok 
következtében, a baktériumok rezisztensé válnak az antibiotikumokkal szemben, ami az 
antibiotikumok jövőbeli hatástalanságának kockázatát rejti magában.  
 
Ezért szükséges Európa szerte nyilvánosan tudatosítani az antibiotikumok helyes 
alkalmazását és felhívni a fegyelmet erre az egészségügyi veszélyre.  Az egész Európára 
kiterjedő mozgalom támogatja, az antibiotikum felhasználásra vonatkozó, már létező 
nemzeti stratégiákat és ösztönzi az ilyen jellegű kampányok szervezését azon 
országokban, ahol ilyenek még nincsenek.  
 
Miért fontos a felelősségteljes antibiotikum felhasználás?  
 
Az antibiotikumok hatásosságának megőrzése mindenki felelőssége. A felelősségteljes 
antibiotikum alkalmazás segíthet visszafordítni az antimikróbás rezisztencia növekvő 
trendjeit és megőrzi az antibiotikum hatékonyságát a jövő generációi számára. Ezért, 
helyénvaló tájékoztatni a lakosságot, az egészségügyi dolgozókat és a beteg-, idős-, 
gyermekgondozókat, hogy mikor és hogyan alkalmazzák felelősségteljesen az 
antibiotikumokat. 
 
Az Európai Antibiotikum nap célja: az antibiotikumok felelős alkalmazásának 
hangsúlyozása az antibiotikumok felesleges és indokolatlan szedésének érdekében; 
lakosság ösztönzése, hogy betartsák az orvosok - antibiotikumok helyes szedésével 
kapcsolatos- utasításait. 
 
 

 
 
 
 
 


