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Tematem Światowego Dnia Zdrowia, który będziemy obchodzić 7 kwietnia 2011r., jest
„Odporność na antybiotyki.” Ten problem jest aktualny nie tylko na Białorusi, ale na całym
świecie. 30 marca w Grodnie w Obwodowym Centrum Higieny Epidemiologii i Zdrowia
Publicznego (GOCHEZP) odbyła się konferencja prasowa dotycząca tego tematu.

Mikroorganizmy dostosowują się i stają się uodpornione na antybiotyki i leki przeciwgrzybicze.
Rozwojowi odporności na leki w znacznym stopniu sprzyja to, że niektóre rodzaje antybiotyków
w naszym kraju są sprzedawane bez recepty i są stosowane przez ludzi jako środek
profilaktyczny.

„Ludzie biorą antybiotyki jako środek na gorączkę, tzn. bez diagnozy, bez prawidłowego
dawkowania i okresu leczenia - powiedział Aleksander Chilmanowicz, kierownik Działu
Konsultacji i Poradni Grodzieńskiego Szpitala Zakaźnego. - Antybiotyki nie mają wpływu na
wirusa. Nie obniżają temperatury i nie eliminują objaw choroby. Stosować takie leki można
wyłącznie na zlecenia lekarza, aby nie spowodować jeszcze gorszych skutków”.

Nieprawidłowe stosowanie antybiotyków powoduje swobodny dostęp do leków w aptekach. W
naszym kraju należy skorygować ten system.

Ludmiła Nowomlinowa, kierownik laboratorium mikrobiologicznego GOCHEZP, poinformowała,
że w laboratorium w 2010r. przeprowadzono ponad 56 tys. testów wrażliwości na antybiotyki.
Materiały do badania są dostarczane ze szpitali obwodowych (z oddziałów chirurgicznych,
pulmonologicznych, urologicznych, położniczych). Analizowane również materiały dostarczane
z poradni - przede wszystkim od pacjentów z chorobami układu oddechowego, dróg
moczowych. W laboratorium robimy również badania płatne (kosztują 10-30 tys. rubli), ale nie
są one zbyt popularne, powiedziała Ludmiła Nowomlinowa. Analiza w celu określenia rodzaju
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drobnoustroju i jego odporność na niektóre antybiotyki dokonywana jest w ciągu 2-3 dni.
Laboratorium przeprowadza również badania wpływu irracjonalnego stosowania antybiotyków.

Według statystyki, w ostatnich latach liczba chorób zakaźnych w regionie spadła. Jednak
problem oporności wciąż jest aktualny.

2/2

