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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τετάρτη 12/12/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των
προεδρείων του Ιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας. Η
συνάντηση διεξήχθη στα πλαίσια της στενότερης συνεργασίας των δύο
επιστημονικών συλλόγων για θέματα που απασχολούν τον επιστήμονα ιατρό και
φαρμακοποιό. Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η ανάληψη από κοινού σχετικών
δράσεων για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη και την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη από τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Με την σύμφωνη γνώμη των προεδρείων των δύο Συλλόγων αποφασίστηκε
μεταξύ άλλων να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της
ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά λόγω της αλόγιστης χρήσης τους.
Ως ένα πρώτο βήμα αποφασίστηκε να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να ΜΗΝ
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.
Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
ΟΟΣΑ για την Υγεία το 2018 την πρώτη θέση στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην
Ευρώπη κατέχει η Ελλάδα! Με τα ευρωπαϊκά στοιχεία ένας έως τρεις ασθενείς
καθημερινά λαμβάνει ένα αντιμικροβιακό ή αντιβιοτικό φάρμακο . Η μη αναγκαία
λήψη μέρους αυτών των φαρμάκων συμβάλλει στη διάδοση της μικροβιακής
αντοχής. Τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια είναι επικίνδυνα για όλους μας,
διότι προκαλούν λοιμώξεις οι οποίες είναι δύσκολο να θεραπευθούν.
Μάλιστα, υπολογίζεται ότι έως το 2050 περίπου 10 εκατομμύρια θάνατοι
ετησίως θα αποδίδονται σε λοιμώξεις πολυανθεκτικών βακτηρίων. Η
επανειλημμένη ή εσφαλμένη λήψη αντιβιοτικών συμβάλλει στην αύξηση των
ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων, τα οποία θεωρούνται ένα από τα πιο
επείγοντα προβλήματα δημόσιας υγείας στον κόσμο. Αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση της δραστικότητάς τους όταν εσείς, τα παιδιά σας ή άλλοι
συγγενείς σας τα χρειαστούν πραγματικά κάποια στιγμή στο μέλλον.
Για την αντιμετώπιση της υπερκατανάλωσης των αντιβιοτικών πρέπει να
γνωρίζουμε ότι:
•

Τα αντιβιοτικά δεν είναι παυσίπονα και δεν μπορούν να θεραπεύσουν κάθε
ασθένεια.

•

Η λήψη αντιβιοτικών για λάθος λόγους, όπως για το κρυολόγημα ή τη γρίπη,
δεν έχει κανένα όφελος και μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες.

•

Μην χρησιμοποιείτε και μην δίνετε σε άλλους αντιβιοτικά που έχουν
περισσέψει από προηγούμενες θεραπείες.

•

Μην προσπαθείτε να αγοράσετε αντιβιοτικά χωρίς ιατρική συνταγή.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

•

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ.
Για τα Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΚ
Σπάνιας Αριστοτέλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΣΚ
Σωτηρόπουλος Κώστας

