TLAČOVÁ SPRÁVA
Nový pohľad na vnímanie mikrobiálnej rezistencie
Myslíte si že robíme pre kontrolu a prevenciu plytvania antibiotikami u hospodárskych
zvierat všetko? Naozaj antibiotiká zabíjajú vírusy? Toto sú niektoré z otázok ktoré
EFSA položila chovateľom, veterinárom a konzumentom naprieč EÚ prostredníctvom
prieskumu zameraného na overenie povedomia o mikrobiálnej rezistencii (AMR).
Riaditeľka projektu Shira Tabachnikoff uviedla: „Po prvý krát sme uskutočnili prieskum
o povedomí o mikrobiálnej rezistencii u chovateľov a veterinárov. Rozsah bol síce nízky, ale
výsledky ponúkajú pohľad, ktorý vie byť prínosný na vytváranie komunikačných stratégií
členských štátov.„
Prieskum poukazuje najmä na nedostatok povedomia o mikrobiálnej rezistencii medzi
konzumentmi a na fakt, že chovatelia a veterinári spozorovali pokles efektivity účinku
antibiotík na ošípané a hydinu.
V prieskume sú zhrnuté dáta od viac než 3 000 konzumentov z 12 krajín (Belgicko, Dánsko,
Francúzsko, Nemecko, Anglicko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko,
Estónsko a Rumunsko) a 60 chovateľov a veterinárov v 5 štátoch (Dánsko, Poľsko,
Španielsko, Rumunsko a Anglicko).
Tieto výsledky sú v súlade s informáciami zozbieranými v rámci prieskumu o mikrobiálnej
rezistencii Eurobarometer uverejneného Európskou komisiou v júni 2016.
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Ďalšie kroky
Úrad EFSA, Európska medicínska agentúra (EMA) a Európske centrum pre kontrolu
a prevenciu chorôb (ECDC) pracujú na správe, ktorá hodnotí prepojenie konzumácie
antimikrobiálnych látok a vývoj rezistencie baktérii u ľudí i zvierat a má byť uverejnená
koncom júla 2017.
Koncom roka 2017 tieto tri organizácie na základe požiadavky Európskej komisie navrhnú
zoznam indikátorov, ktorý umožní pracovníkom riadenia rizika monitorovať redukciu
mikrobiálnej rezistencie a používanie antimikrobiálnych látok u ľudí, hospodárskych zvierat
a ich výskyt v potravinách.
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