
Η Ρνπκαληθή Πξνεδξία ζέηεη σο ζηόρν λα εληζρύζεη 
ηελ πξνζέγγηζε «Εληαία Τγεία» (One Health) ηεο 
Επξώπεο ελάληηα ζηελ αληηκηθξνβηαθή αληνρή 
(ΑΜR)  

 

Η αληηκηθξνβηαθή αληνρή (AMR) είλαη επξέσο γλσζηή σο κία από ηηο κεγαιύηεξεο 
απεηιέο γηα ηελ πγεία, ηελ επεκεξία θαη ηε δηαηξνθηθή αζθάιεηα ηνπ 21νπ αηώλα. 
Παγθνζκίσο, εθηηκάηαη όηη 700.000 άλζξσπνη πεζαίλνπλ θάζε ρξόλν από ινηκώμεηο πνπ 
είλαη αλζεθηηθέο ζηα θάξκαθα. Μόλν ζηελ Επξσπατθή Έλσζε (Ε.Ε.) θαη ζηνλ Επξσπατθό 
Οηθνλνκηθό Υώξν (ΕΟΥ) ράλνληαη 33.000 δσέο θάζε ρξόλν θαη νη αξηζκνί απηνί 
απμάλνληαη.  

Ο νηθνλνκηθόο αληίθηππνο είλαη επίζεο ζεκαληηθόο – ε AMR εθηηκάηαη όηη θνζηίδεη ζηελ 
Ε.Ε. 1.5 δηο επξώ ην ρξόλν γηα θόζηνο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη απώιεηεο 
παξαγσγηθόηεηαο.  

Η Επξώπε είλαη πξσηνπόξνο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο AMR. Γηα πεξηζζόηεξν από 2 
δεθαεηίεο, ε Επξσπατθή Επηηξνπή θαη ηα γξαθεία ηεο ζπλεξγάδνληαλ ζηελά κε ηηο ρώξεο 
ηεο Ε.Ε. ελάληηα ζε απηήλ ηελ απεηιή. Κάπνηεο ρώξεο όηαλ θαηείραλ ηελ Πξνεδξία ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Ε.Ε ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πιαηθόξκα ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 
επηθεληξσζνύλ πεξηζζόηεξν ζηηο αλαγθαίεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαθνπή ηεο AMR. Απηέο 
νη ππνζέζεηο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Ε.Ε./Ε.Ε.Α. έρνληαο έλα εζληθό, 
εθαξκνζκέλν ή ζε εμέιημε, ζρέδην δξάζεο γηα ηελ AMR. Παξ’ όια απηά, ππάξρεη αθόκα 
πεξηζώξην βειηίσζεο. 

Η Ρνπκαλία, ε νπνία επί ηνπ παξόληνο αζθεί ηελ Πξνεδξία ηεο Ε.Ε., ζθνπεύεη λα 
ζπλερίζεη ηηο πξνεγνύκελεο πξνζπάζεηεο εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
AMR κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο «Εληαία Τγεία». Απηή ε πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη όηη έλαο 
ηνκέαο δελ κπνξεί κεκνλσκέλα λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ αληηβηνηηθώλ, 
θαη έηζη ζηνρεύεη λα θέξεη θνληά επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηνπο αλζξώπνπο, ηα δώα θαη ην 
πεξηβάιινλ ζαλ κηα δύλακε -  ζπιινγηθά δεζκεπκέλε ζηνλ έιεγρν ηεο δξάζεο ησλ 
αληηβηνηηθώλ.  

Αναγνωρίδοντας τις βασικές προτεραιότετες και τα επόμενα 
βήματα για τεν καταπολέμεσε τες AMR στεν Εσρώπε 

Η Ρνπκαλία έρεη αλαγλσξίζεη 3 βαζηθνύο ζηόρνπο ζρεηηθά κε ηελ AMR: 

1. Να βειηησζεί ε πνηόηεηα ηεο πξόιεςεο ινηκώμεσλ θαη ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη λα 
βειηηζηνπνηεζεί ε αληηκηθξνβηαθή ρξήζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο ησλ αλζξώπσλ, 
ησλ δώσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

2. Να εληζρπζεί ε εθαξκνγή ηνπ εζληθνύ ζρεδίνπ δξάζεο «Εληαία Τγεία» θαη  
3. Να ελζαξξπλζεί ε αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ ρσξώλ δνπιεύνληαο καδί ελάληηα ζηελ AMR. 

Η ρώξα θηινμέλεζε κηα ζπλάληεζε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη 1 Μαξηίνπ 2019 γηα λα 
θαζνξίζεη ηα επόκελα βήκαηα, πξνθεηκέλνπ ε Ε.Ε. λα γίλεη κηα πεξηνρή κε ηηο θαιύηεξεο 
πξαθηηθέο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο AMR κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο «Εληαία Τγεία». 

ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη πςεινύ επηπέδνπ από ηηο κεγαιύηεξεο 
Δηεπζύλζεηο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, όπσο ην Επξσπατθό Κέληξν γηα ηελ Πξόιεςε 
θαη ηνλ Έιεγρν Αζζελεηώλ(ECDC), ην Επξσπατθό ύζηεκα Επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηηο 



Ρνέο (EFAS), ην Επξσπατθό Γξαθείν Φαξκάθσλ (EMA) θαη ηε  Γεληθή Δηεύζπλζε Τγείαο 
θαη Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ (DG SANTE), θαζώο θαη αληηπξόζσπνη από ηηο ρώξεο ηεο 
Ε.Ε. θαη άιισλ εηδηθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο 
(WHO) Επξώπεο. 

Μηιώληαο ζηελ εθδήισζε, ε Δξ Nedret Emiroglu, Δηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Εθηάθησλ 
Καηαζηάζεσλ Τγείαο θαη Μεηαδνηηθώλ Αζζελεηώλ θαη Δηεπζύληξηα Δηαρείξηζεο 
Πξνγξακκάησλ ζηνλ Π.Ο.Τ. Επξώπεο, ζπλέζηεζε ε Ρνπκαλία γηα θάζε απόθαζή ηεο, λα 
εζηηάδεη ζηελ πξνζέγγηζε «Εληαία Τγεία», αλαθέξνληάο ηελ σο «ηνλ κνλαδηθό βηώζηκν 
ηξόπν θαηαπνιέκεζεο ηεο AMR». 

Η Δξ Emiroglu ηόληζε όηη ν Π.Ο.Τ. έρεη ελώζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ  κε ηνλ Οξγαληζκό 
Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ (FAO) θαη ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό γηα 
ηελ Τγεία ησλ Ζώσλ (OIE) λα παξνηξύλνπλ ηηο θπβεξλήζεηο λα πηνζεηήζνπλ κηα ηέηνηα 
πξνζέγγηζε. 

Σόληζε όηη «ην λα ππάξρνπλ πεξηεθηηθά εζληθά ζρέδηα δξάζεο είλαη έλα κεγάιν βήκα 
αιιά είλαη κόλνλ ε αξρή θαη ε πξαγκαηηθή δνπιεηά πξέπεη λα μεθηλήζεη κεηά ηνλ 
θαζνξηζκό ηνπ ζρεδίνπ. Οη ζπιινγηθέο καο δξάζεηο ζήκεξα γηα ηε ζηήξημε απηήο ηεο 
πξνζπάζεηαο ζα δηακνξθώζνπλ ηε δεκόζηα πγεία  γηα ηηο επόκελεο δεθαεηίεο». 

Η ζπλάληεζε ζπκπεξηέιαβε κηα ελελεληάιεπηε άζθεζε πξνζνκνίσζεο ππό ηελ 
θαζνδήγεζε ηνπ Επξσπατθνύ Κέληξνπ Πξόιεςεο θαη Ειέγρνπ ησλ Αζζελεηώλ (ECDC). 
Έδσζε ζηηο ρώξεο κηα επθαηξία λα ζθεθηνύλ ηελ απάληεζε ζε πεξίπησζε ζνβαξήο 
έμαξζεο ηεο AMR θαη λα πξνηείλνπλ βήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κειινληηθήο πξαθηηθήο. 
Η άζθεζε θαζόξηζε ηελ εκθάληζε θαη ηελ εμάπισζε, δύζθνισλ λα ζεξαπεπηνύλ θαη 
εθηεηακέλεο αλζεθηηθόηεηαο  ζηα θάξκαθα, ζηειερώλ ησλ βαθηεξίσλ, ζην ίδην πιαίζην, 
όπσο θάζε πςειή κνιπζκαηηθή αζζέλεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζε πιεζπζκνύο όπνπ ε 
γξήγνξε θαη απνθαζηζηηθή δξάζε κπνξεί λα βνεζήζεη ειαρηζηνπνηώληαο ηηο επηπηώζεηο. 

Έλα ζρέδην πνιηηηθήο, πνπ θαηαξηίζηεθε από θνηλνύ από ηε Ρνπκαληθή Πξνεδξία ηεο 
Ε.Ε. θαη ην Επξσπατθό Παξαηεξεηήξην πζηεκάησλ Τγείαο θαη Πνιηηηθώλ , 
παξνπζηάζηεθε ζηε ζπλάληεζε. Πξνζθέξεη αλάιπζε ησλ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία θαη ηελ 
νηθνλνκία από ηελ AMR αιιά εμεηάδεη επίζεο ηηο επηινγέο πνιηηηθώλ θαη ηηο παξεκβάζεηο 
πξνηεξαηόηεηαο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο. 
Επηπξνζζέησο, ην ζρέδην πνιηηηθήο αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο δηαθπβέξλεζεο κε 
επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ εζληθώλ ζρεδίσλ δξάζεο ηεο AMR πνπ βαζίδεηαη ζηελ 
πξνζέγγηζε «Εληαία Τγεία». 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.euro.who.int 

Μτφ: Γραμματεία Ο.Α.Τ.Υ.Ε. 


