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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  Ι/ΙΙ 

 

1. Τα αντιβιοτικά είναι χημειοθεραπευτικά φάρμακα  

τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των βακτηριακών λοιμώξεων: 

 

         1.1. Σκοτώνουν τα μικρόβια (βακτηριολυτικά) 

 

         1.2. Αναστέλλουν την ανάπτυξη των βακτηρίων (βακτηριοστατικά) 

 

2. Τα  αντιβιοτικά μπορούν να έχουν αποτέλεσμα  

ενάντια σε άλλες κατηγορίες μικροοργανισμών  

όπως οι μύκητες και τα παράσιτα αλλά  

 

δεν είχαν αποτελέσματα ενάντια στους ιούς. 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  ΙΙ/ΙΙ 
 

 Είναι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του 20ου αιώνα, αν όχι η μεγαλύτερη 

 Το πρώτο αντιβιοτικό ανακαλύφθηκε το 1928 από το Φλέμινγκ. 

 Χρησιμοποιήθηκε στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο  

και έσωσε πολλούς περισσότερους από όσους σκοτώθηκαν. 

 Τα αντιβιοτικά είναι τα φάρμακα που έσωσαν και σώζουν εκατομμύρια ζωές 

  

 * * *  

 

 Αν έχεις υπέρταση και διακόψεις το φάρμακο αυξάνεται η πίεση 

 Αν έχεις υπερλιπιδαιμία και διακόψεις το φάρμακο η χοληστερίνη αυξάνεται   

 Αν όμως έχεις λοίμωξη και παίρνεις το αντιβιοτικό σου  

θα γίνεις καλά 

  Αυτή είναι μια μεγάλη ειδοποιός διαφορά. 
 

 

 



ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 

Πολλές λοιμώξεις θα μπορούσαν να ξαναγίνουν θανατηφόρες,  

αυτή τη φορά γιατί τα μικρόβια που τις προκαλούν  

έχουν γίνει ανθεκτικά στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούμε. 

 

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ; 

Οι λοιμώξεις στον άνθρωπο προκαλούνται από ιούς και μικρόβια.  

 

Τα αντιβιοτικά δεν ασκούν  

καμία απολύτως επίδραση στους ιούς. 

 

 



Δυστυχώς η Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών κατέχει δύο θλιβερά πρωτεία: 

1) Την υψηλότερη αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά 

2) Την υψηλότερη κατανάλωση των αντιβιοτικών 

 Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για τη χρήση αντιβιοτικών τα τελευταία 

έξι χρόνια:  

Metron Analysis 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009:  * 47% πήρε αντιβιοτικά 

      * κύρια αιτία χορήγησης → ιώσεις 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011:  * 57% πήρε αντιβιοτικά 

      * κύρια αιτία χορήγησης → ιώσεις  

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013:  * 50% πήρε αντιβιοτικά 

      * κύρια αιτία χορήγησης → ιώσεις 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 



Αποτελέσματα Δημοσκοπήσεων για ιατρούς  

που ασκούν πρωτοβάθμια περίθαλψη 

 Το 85% των παιδιάτρων ανέφεραν ότι οι γονείς των παιδιών επιμένουν να 

χορηγηθεί αντιβιοτικό στο παιδί τους και το 65% των παιδιάτρων ενδίδει. 

 

 Το 65% των ιατρών ενδίδει να συνταγογραφήσει εκ των υστέρων το 

αντιβιοτικό που πήρε χωρίς συνταγή από το φαρμακείο ο ασθενής. 

 

 Το 95% των ενηλίκων με φαρυγγοαμυγδαλίτιδα παίρνει αντιβιοτικά, ενώ 

λιγότερο από 5% έχει πιθανότητα να είναι στρεπτοκοκκική λοίμωξη. 

 



ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 

 

 Στην Ευρώπη σήμερα πάνω από 25.000 άνθρωποι  

χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους, λόγω της κατάχρησης αντιβιοτικών. 

 

 Η μεγάλη ανησυχία όμως προέρχεται από τους λοιμοξιολόγους,  

οι οποίοι προβλέπουν ότι δε θα έχουμε σύντομα καινοτόμα αντιβιοτικά για να 

καλύψουν τα κενά που έχουν προκύψει στη θεραπεία. 

 

 Η χρόνια χρήση αντιβιοτικών από τα παιδιά  

έχει συσχετισθεί  

με αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου. 

 



ΓΙΑΤΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ; 

Οι λόγοι είναι πολλοί και γνωστοί στην επιστημονική κοινότητα: 

 

 Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών από τους πολίτες  

 Η υπερσυνταγογράφηση από τους γιατρούς 

 Τα αντιβιοτικά στην τροφική αλυσίδα 

 Η μεταφορά της «ανθεκτικότητας» των αντιβιοτικών  

     από τις μετακινήσεις πληθυσμών 

 Η έλλειψη αυστηρών κανόνων υγιεινής στα νοσοκομεία 

 

 

Τα παραπάνω αποτελούν τους  

κυριότερους λόγους “αχρήστευσης” των αντιβιοτικών. 

 



ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; 

 

 

 Να σταματήσουμε την άσκοπη κατανάλωση 

αντιβιοτικών 

 

 Τα μικρόβια, όταν σταματάν να «απειλούνται» 

από τα αντιβιοτικά προοδευτικά παύουν να 

χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς αντοχής που 
διαθέτουν, για να αμύνονται σε αυτά και το 

μικρόβιο γίνεται πάλι ευαίσθητο στο αντιβιοτικό. 

      

     Τόσο απλά! 



ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

 Λιγότερο συχνά 

 Τα περισσότερα αντιβιοτικά που καταναλώνουμε σήμερα  

δεν είναι απαραίτητα 

 Η υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών οδηγεί στη δημιουργία ανθεκτικών 

μικροβίων 

  

 Πιο συχνά 

 Να λαμβάνεται η δοσολογία του αντιβιοτικού που συνιστάται από το γιατρό 

μας 

 Να μη λησμονείται καμία δόση 

 Να ακολουθείται πιστά το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας όταν αυτό 

ορίζεται από το γιατρό 

 

 

 



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 
 Κοινό κρυολόγημα: (συνάχι, κόπωση, πόνος στα κόκκαλα και στους μύες, πυρετός). ΌΧΙ 

στα αντιβιοτικά. Είναι τελείως άχρηστα ακόμα και αν η ρινική καταρροή είναι κολλώδη  ή 

κιτρινωπή ή άλλου χρώματος. Το κοινό κρυολόγημα οφείλεται αποκλειστικά σε ιούς στους 

οποίους όπως είπαμε ήδη ΔΕΝ δρουν τα αντιβιοτικά. 

 Ωτίτιδα: Σε πολύ μικρά παιδιά μπορεί ο παιδίατρος να αποφασίσει να δώσει αντιβιοτικό. Στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται. 

 Φαρυγγίτιδα  - αμυγδαλίτιδα: ΌΧΙ αντιβιοτικά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η κυνάγχη 

και η φαρυγγίτιδα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ιογενείς. Μόνο σε περίπτωση 

μικροβιακής αμυγδαλίτιδας χρειάζεται αντιβιοτικό. 

  Βρογχίτιδες: ΟΧΙ αντιβιοτικά. Στην πλειοψηφία τους οι λοιμώξεις στα παιδιά και τους ενήλικες είναι 

ιογενείς, άρα τα αντιβιοτικά είναι άχρηστα. Στους ενήλικες, σε παροξυσμούς χρόνιας βρογχίτιδας 

μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρειασθεί αντιβιοτικό αν το κρίνει ο γιατρός σας. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι άχρηστο. 

  Διάρροιες: ΟΧΙ αντιβιοτικά. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι διάρροιες είναι ιογενείς, άρα τα 

αντιβιοτικά είναι άχρηστα. Ακόμα και οι διάρροιες μικροβιακής αιτιολογίας συχνότατα 

αυτοθεραπεύονται και έτσι δεν είναι αναγκαίο το αντιβιοτικό. 

 

Υπάρχει μια ταχεία διαγνωστική μέθοδος (Strep Test) η οποία ανιχνεύει  

την ύπαρξη παθογόνου μικροβίου: γίνεται στο ιατρείο και διαρκεί 5 λεπτά.  

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ! Μόνο ο γιατρός θα κρίνει εάν χρειάζεται αντιβιοτικό. 

 



Θυμηθείτε: 
 Καταναλώνουμε πολύ συχνά άσκοπα τα αντιβιοτικά.  

Έτσι αυτά χάνουν τη δραστικότητά τους. 

 Οι λοιμώξεις που σήμερα θεραπεύονται χάρη στα αντιβιοτικά 

θα μπορούσαν να γίνουν θανατηφόρες με την άσκοπη χρήση τους. 

 Στην πλειοψηφία τους οι ήπιες λοιμώξεις, όπως οι ιώσεις, αυτοθεραπεύονται. 

 Τα αντιβιοτικά δρουν στα μικρόβια αλλά όχι στους ιούς. 

 Η λύση δε βρίσκεται στην υποθετική ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών. 

 Ας χρησιμοποιούμε τα αντιβιοτικά πιο σωστά και λιγότερο συχνά. 

 Μόνο ένας γιατρός μπορεί να κρίνει τη σοβαρότητα μιας λοίμωξης  

και την αναγκαιότητα χορήγησης αντιβιοτικών. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 

αντιβιοτικό αν δεν το έχει συστήσει ο γιατρός σας. 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
 Τα αντιβιοτικά είναι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της ανθρωπότητας 

 Μπορεί να γίνουν όμως πολύ βλαπτικά για την υγεία μας αν δε 

χρησιμοποιηθούν σωστά για το σκοπό που φτιάχνονται 

 Οι γιατροί πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, οι ασθενείς να το πιστέψουν και 

το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του 

 Οι κρατικοί φορείς υγείας πρέπει να γνωρίζουν ποιος συνταγογραφεί, πόσο 

και γιατί συνταγογραφεί 

 Πρέπει να απαγορευτεί η πώληση αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή 

 

Ας διαφυλάξουμε τα αντιβιοτικά,  

μπορούν να μας σώσουν τη ζωή!!! 




