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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ορθή Χρήση 
των Αντιβιοτικών: 

Γνώσεις & αντιλήψεις των Νέων Ιατρών και προτάσεις αντιµετώπισης του 
προβλήµατος της Μικροβιακής Αντοχής 

Με αφορµή την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Αντιβιοτικών - 18 Νοεµβρίου 2018, το Δί-
κτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας συµµετείχε στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
µελών του, Νέων Ιατρών της χώρας, αλλά και της ιατρικής κοινότητας και του κοι-
νού, γενικότερα, για τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη χρήση των αντιβιοτι-
κών, µέσω διαδικτυακής καµπάνιας από τους επίσηµους λογαριασµούς του στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin), ενώνοντας τη φωνή µας 
µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών - ΙΣΑ, τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Νέων Ιατρών - EJD 
και το Παγκόσµιο Δίκτυο Νέων Ιατρών - JDN/WMA. 

Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Αντιβιοτικών, µια πρωτοβουλία του Κέντρου Ελέγχου Νο-
σηµάτων - ECDC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά αποτελεί την αποκορύφωση 
της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Ενηµέρωσης για τα Αντιβιοτικά (World Antibiotics 
Awareness Week) που έχει θεσπίσει ο Π.Ο.Υ κάθε χρόνο µεταξύ 12-18 Νοεµβρίου. 
Ως Νέοι επαγγελµατίες της Υγείας, οφείλουµε να ενηµερώνουµε πάντα τους ασθε-
νείς µας για τους κινδύνους που εγκυµονεί η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών για τη 
θεραπεία κάθε λογής λοίµωξης, ιδίως η λανθασµένη χρήση τους για τη θεραπεία 
ιογενών λοιµώξεων όπως η γρίπη και το κρυολόγηµα, για τις οποίες είναι παντε-
λώς αναποτελεσµατικά. Αντίθετα, ο έγκαιρος εµβολιασµός για την εποχική γρίπη  
µειώνει δραµατικά τη νοσηρότητα και θνησιµότητα. Σύµφωνα µε έρευνα του Ευρω-
βαρόµετρου, ποσοστό 15-20% των  Ευρωπαίων πολιτών αγοράζει αντιβιοτικά χωρίς  



ιατρική συνταγή, πράγµα που αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δηµόσια υγεία, 
καθώς συµβάλλει στη γιγάντωση του προβλήµατος της Μικροβιακής Αντοχής και 
της αύξησης των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. Για το λόγο αυτό, και εµείς ως 
Νέοι Ιατροί τονίζουµε στην Πολιτεία την ανάγκη να µην χορηγείται κανένα φάρµα-
κο χωρίς ιατρική συνταγή. 

Το Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας, αφουγκραζόµενο την ανάγκη για ενηµέρωση 
και σωστή εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας για το αυξανόµενο φαινόµενο της 
Μικροβιακής Αντοχής, διεξήγαγε πρόσφατα πανελλαδική έρευνα σε δείγµα νέων 
ιατρών, διερευνώντας τις γνώσεις και αντιλήψεις τους για το ζήτηµα, καθώς και τη 
συλλογή προτάσεών τους για την επίλυσή του. Τα αποτελέσµατα της έρευνας, που 
ανακοινώθηκαν στο τελευταίο 44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο που πραγ-
µατοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασµένο Μάιο (9-12 Μαϊου 2018), εµφανίζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σκόπιµα παρατίθενται παρακάτω: 

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ & ΝΕΟΙ ΙΑΤΡΟΙ: ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟ-
ΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

Κ. Ροδίτης1,2, Β. Βελισσάρης2,3, Κ. Λούης2,4 

1) Αγγειοχειρουργικό Τµήµα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού,  

2) Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας (JDN-Hellas), Αθήνα,  
3) Παθολογικό Τµήµα, Mediterraneo Hospital,  
4) Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν. Ν.Ιωνίας-Πατησίων «Κωνσταντο-

πούλειο» 

ΣΚΟΠΟΣ: Η Μικροβιακή Αντοχή (ΜΑ), ή η αντοχή των µικροβίων στα αντιβιο-
τικά, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα δηµόσιας υγείας παγκο-
σµίως σήµερα. Ευθύνεται για τα υψηλά ενδονοσοκοµειακά ποσοστά θνησιµότητας, 
ιδίως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όπου εν- δηµούν πολυανθεκτικά βακτή-
ρια µε αντοχή στα περισσότερα κυκλοφορούντα σκευάσµατα. Σκοπός της παρού-
σας εργασίας είναι η αποτύπωση των αντιλήψεων και των γνώσεων των νέων ια- 
τρών της χώρας µας, στην οποία συναντά κανείς από τα υψηλότερα ποσοστά ΜΑ 
στην Ε.Ε., για το µείζον αυτό πρόβληµα. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Ενηµέρωσης για 
την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών που διοργάνωσε ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Υγείας (ΠΟΥ). το Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας διερεύνησε τη στάση των νέων ια-
τρών απέναντι στο πρόβληµα της ΜΑ µέσω σχετικού ερωτηµατολογίου που διανε-
µήθηκε σε δείγµα νέων ιατρών διαδικτυακά, µέσω της ιστοσελίδας του, αλλά και 
µέσω της επίσηµης σελίδας του στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twit-
ter, Linkedin). Το ερωτηµατολόγιο δοµήθηκε ως εξής: α) Γενικές πληροφορίες, β) 
Λήψη αποφά- σεων, γ) Αντίληψη της σοβαρότητας του προβλήµατος της ΜΑ, δ) 
Συνταγογράφηση αντιβιοτικών, ε) Στάσεις και συµπεριφορές απέναντι σε υπάρ-
χουσες και πιθανά µελλοντικές παρεµβάσεις για την αξιολόγηση του προβλήµατος 
της υπερσυνταγογράφησης αντιβιοτικών. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*: Στην έρευνα συµµετείχαν 16 νέοι ιατροί (έως 15 έτη µετά 
το πτυχίο ιατρικής), 62,5% γυναίκες και 37,5% άνδρες, ηλικίας 20-45 ετών. Το 50% 
ήταν ειδικευόµενοι ιατροί, το 25% ελευθεροεπαγγελµατίες ιατροί, 18,8% επιµελητές 
σε δηµόσιο νοσοκοµείο και 6,3% επιµελητές σε ιδιωτικό νοσοκοµείο/κλινική. Το 
25% ασκούν Γενική Ιατρική, 18,8% Παιδιατρική, 18,8% Παθολογία και το 37,7% άλ-
λη ειδικότητα, ενώ η πλειοψηφία τους (87,5%) δεν έχουν εργαστεί ποτέ σε πτέρυ-
γα/τµήµα λοιµωδών νοσηµάτων. Σε γενικές γραµµές, οι συµµετέχοντες δήλωσαν 
πως νιώθουν σι- γουριά όταν συνταγογραφούν αντιβιοτικά και πως η κρίση τους 
καθοδηγείται από τη χρήση τοπικών/εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών/πολιτι-
κών/πρωτοκόλλων (100%), από προηγούµενη εµπειρία/γνώσεις/εκπαίδευση 
(81,3%) και από αναζήτηση συµβουλής από ειδικό λοιµωξιολόγο (68,8%). Όλοι 
(100%) θεωρούν πως η ΜΑ αποτελεί εθνικό ζήτηµα υγείας, ενώ το 93,8% πιστεύει 
πως πλήττει το χώρο εργασίας του και το 87,5% σε καθηµερινή βάση. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι απόψεις για το ποιοι λόγοι δηµιουργούν τη ΜΑ, καθώς και οι 
προτάσεις για την καταπολέµηση του φαινοµένου. Τέλος, δυστυχώς, το 62,5% δη-
λώνει πως δεν έλαβε καµία εκπαίδευση για την ορθή συνταγογράφη- ση αντιβιοτι-
κών κατά το περασµένο έτος. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι νέοι ιατροί στην Ελλάδα του 2018 δηλώνουν γνώστες της 
σηµασίας του προβλήµατος της ΜΑ, παρά τις επιµέρους ελλείψεις στην εκπαίδευσή 
τους. Προτείνουν, µεταξύ άλλων τη βελτίωση των υπαρχόντων δεδοµένων και 
οδηγιών για τη ΜΑ σε εθνικό επίπεδο, περισσότερη εκπαίδευση για τη ΜΑ, τη συ-
νεργασία µεταξύ θεραπόντων ιατρών και ειδικών λοιµωξιολόγων και/ή µικροβιο-
λόγων στη λήψη αποφάσεων για την έναρξη ή  διακοπή αντιβιοτικής αγωγής για 
την καταπολέµησή της. 

* Αναλυτικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας στο συνηµµένο έγγραφο PDF.


