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CÉLOK



A projekt-feladat céljai

• A antimikrobiális rezisztencia (AMR) hazai helyzetével 
összefüggő probléma-térkép megrajzolása, az „Egy egészség” 
(Egyetemes egészség) megközelítés szerint

• Lehetséges beavatkozások azonosítása

• A beavatkozások részleteit tartalmazó szakpolitikai program-
tervezet elkészítése

• Mivel a tervezet tartalma jelenleg is egyeztetés alatt van, a 
jelen előadásban a megalapozó munka eredményeit 
ismertetem.



MÓDSZEREK



A kidolgozás keretei

• Kidolgozó: az EFOP 1.8.0 projekt D.II.1.3 munkacsoportján belül létrejött al-
munkacsoport

• Többszakmás és multi-szektoriális összetétel
• A résztvevők szakmai háttere:

– epidemiológia
– mikrobiológia
– infektológia
– gyermekgyógyászat
– gyógyszerészet
– állategészségügy
– környezet-egészségügy



Szerzőség

• Az itt bemutatott eredmények a munkacsoport által készített 
anyagokon alapulnak, a kiemeléseket (félkövér betűvel) azonban én 
végeztem.

• Kidolgozók: Dr. Benkő Ria, Dr. Cselkó Zsuzsanna, Dr. Damjanova
Ivelina, Dr. Hajdu Ágnes, Dr. Horváth István László, Dr. Kardos Gábor, 
Dr. Kollár-Nagy Eszter, Dr. Kristóf Katalin, Dr. Krisztián Erika, Dr. Kurcz
Andrea, Dr. Matuz Mária, Dr. Szabó Bálint Gergely, Dr. Szabó Éva, Dr. 
Tóth Ákos, Ungvári Erika, Dr. Vargha Márta

• Szakértők: Dr. Fodor László, Dr. Jánosi Szilárd



A kidolgozási folyamat lépései

SWOT-elemzés

A gyengeségek priorizálása

Beavatkozások keresése

Beavatkozások priorizálása

Cselekvési tervek kidolgozása



SWOT elemzés

• Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek azonosítása 
a döntéshozó (kormányzat) szemszögéből

• Többkörös, írásbeli és szóbeli iteráció az egyes elemek 
összevonása, szétválasztása és besorolása kapcsán

• Eredmény: konszenzusos SWOT tábla 148 elemmel, 30 
tematikus kategóriába rendezve



A gyengeségek priorizálása

• 65 azonosított gyengeség, 10 tematikus kategóriában

• A kategóriákon belül a munkacsoport tagjai egyénileg 
priorizálták a gyengeségeket.

• A prioritási rang-értékeket a számtani átlag, a medián, illetve a 
Tideman-módszer segítségével is összegeztük.

• A három módszer eredményeire támaszkodva a munkacsoport 
konszenzussal állapította meg azt a kategóriánként 3-3 
gyengeséget, amelyekhez kapcsolódóan beavatkozásokat 
azonosított.



Beavatkozások keresése

• A priorizált gyengeségek és az azonosított lehetőségek 
mátrixának felhasználásával beavatkozási ötleteket 
azonosítottunk.

• A feladatot kisebb csoportokban végeztük.

• A beavatkozási ötleteteket ismét tematikus kategóriákba 
rendeztük.

• Erre épül a későbbiek során kidolgozott szakpolitikai program-
tervezet.



ERŐSSÉGEK



Szabályozás, intézmények

• Humán egészségügy:
– Számos jogszabály foglalkozik nevesítve az AMR problémájával.
– Az NNK rendeleti háttere kiemelt szerepet szán az infekció-kontrollra és az AMR elleni küzdelemre.
– A legtöbb antibiotikum csak receptre adható ki, és zárt az ellátási lánc.
– A legtöbb mikrobiológiai vizsgálatot a háziorvos is rendelheti.
– Kiváló az átoltottság a kötelező oltások tekintetében.
– Hozzáférhető a betegek számára az egészségügyi ellátás.
– Szakpolitikai párbeszéd a megfelelő antibiotikum-használat előmozdításával kapcsolatban (WHO-val közösen)

• Állategészségügy:
– Nemzeti akcióterv az AMR csökkentésére és antibiotikum-felhasználás csökkentésére
– Részletes szabályozás állatgyógyászati készítményekre, új EU jogszabály rendelkezései
– Széles antibiotikum-választék; tartós hatású injekciós készítmények elérhetők
– Bizonyos humán szerek állatok kezelésében nem használhatóak
– Kiépített hatósági rendszer; a jogszabályok követésének számonkérése

• Közös:
– Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság működése



Szakmai háttér

• Infektológiai, infekciókontroll, mikrobiológiai és gyógyszerészi 
szakmai műhelyek magas színvonala

• Módszertani levelek, szakmai ajánlások az infekció-kontroll 
területén

• A legtöbb hazai mikrobiológiai laboratórium követi az EUCAST 
egységes európai ajánlást az antibiotikum érzékenységi 
vizsgálatoknál

• Minőségbiztosítás: AMR vizsgálatok minőségellenőrzése nemzeti és 
nemzetközi körvizsgálatokkal

• Orvostanhallgatók részvételével helyi jellegű felvilágosító kampány 
indult az AMR okairól és veszélyeiről középiskolások számára.



Surveillance

• Humán egészségügy:
– Kiterjedt hazai AMR surveillance rendszerek (NBS és NNSR-MRK)
– Részvétel az ECDC egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések (HAI-Net), 

antibiotikum-felhasználás (ESAC-Net) és antimikrobiális rezisztencia (EARS-
Net) surveillance hálózataiban

• Állategészségügy
– Élelmiszer-termelő állatok esetében az állattartó és az állatorvos is felelős 

nyilvántartás vezetéséért a gyógykezelésekről
– NÉBIH rezisztencia- és reziduum-surveillance az élelmiszertermelő 

állatoknál
– Adatszolgáltatás az érintett nemzetközi szervek irányába (EFSA, az EMA és 

OIE)



GYENGESÉGEK



Helytelen antibiotikum-terápiás gyakorlatok

• Humán egészségügy:
– Mennyiségében és minőségében sem megfelelő AB-alkalmazás; széles spektrumú antibiotikumok túlzott 

felhasználása
– Kötelezően készleten tartandó antibiotikum (első vonalbeli szerek) hiánya a kórházi formuláriákban
– De-eszkaláció gyakori hiánya és a kórházi antibiotikum-kezelések túlzott hossza
– Vesefunkcióra való dozírozás elmaradása
– Terápiás gyógyszerszint-ellenőrzés elégtelenségei a kórházi ellátásban
– A célzott terápiára törekvés nem kellő támogatása az intézményvezetés és a finanszírozás által
– A járóbeteg-ellátásban gyakran több antibakteriális szer alkalmazása egymás után, mikrobiológiai mintavétel 

és célzott terápia helyett

• Állategészségügy:
– Európai összehasonlításban jelentős antibiotikum-fogyasztás
– Kritikusan fontos antibiotikumok nagy arányú alkalmazása a teljesen belül
– Az antimikrobiális szereket, főként nagy létszámú állattartó telepeken, nem minden esetben alkalmazzák 

érzékenységi vizsgálatok alapján
– Állománykezelésként alkalmazott antibiotikumok



Antibiotikum stewardship szakember- és forráshiány

• Az ellátó személyzet túlterheltsége

• Az infektológusi, orvosi mikrobiológiai, klinikai mikrobiológiai, 
illetve klinikai szakgyógyszerészi konzultáció számos 
fekvőbeteg-ellátó intézményben csak korlátozottan érhető el

• A kórházi antibiotikum politikának nincsenek dedikált HR és 
pénzügyi erőforrásai

• Humán erőforrás szűkössége a hatósági ellenőrzésnél, a 
humán és az állategészségügyben egyaránt



Klinikai információkhoz való hozzáférés problémái

• Humán egészségügy:
– Mikrobiológiai laboratóriumok elégtelen felszereltsége, elérhetősége 

(térben és időben) és finanszírozása
– Munkaidőn kívül nehézkes az infektológiai/gyógyszerelési  tanácshoz való 

hozzájutás a kórházakban
– Nincs friss, érvényes antibiotikum alkalmazási irányelv magyar nyelven; 

nehezen áttekinthetőek a gyógyszer-alkalmazási előírások, 
információtartalmuk pedig hiányos

– A betegtájékoztatók időnként a gyógyszerhasználattal kapcsolatban 
elrettentő hatásúak

• Állategészségügy:
– Laboratóriumi kapacitás elégtelensége



A surveillance-rendszer elégtelenségei

• Humán egészségügy:
– Az OSZIR működésének technikai problémái, illetve módszertani hiányosságai
– A mikrobiológiai törzsbeküldési arány és a fertőzések bejelentési hajlandóságának elégtelensége
– A kórházi antibiotikum-felírás nyomon követésére, dokumentálására és minősítésére vonatkozó technikai 

feltételek elégtelensége
– A kórházi antibiotikum felhasználással kapcsolatos intézményi szintű adatgyűjtés elégtelensége
– A kórházi antibiotikum-felhasználási és AMR surveillance-ok közötti kommunikáció elégtelensége
– A járóbeteg-ellátásra vonatkozó AMR surveillance módszertani hiányosságai
– A járóbeteg-ellátás antibiotikum-felhasználására vonatkozó adatok elégtelen szintű elemzése
– Magyar nyelven nyilvánosan elérhető antibiotikum-felhasználási adatok hiánya

• Állategészségügy:
– A rezisztencia-mechanizmusok, a molekuláris epidemiológia és a környezetvédelmi vonatkozások 

feltáratlansága
– A magánlaboratóriumok adataira való hatósági rálátás hiánya
– Egyedi nyilvántartás hiánya a társállatok gyógykezelésében használt antibiotikumokról
– Informatikai fejlesztések szükségessége



Az oktatás és képzés hiányosságai

• Az orvosi és gyógyszerészképzések harmonizációjának hiánya

• Az infektológiai témák elégtelen óraszáma

• A szakorvosképzés és a kötelező továbbképzések rendszerének 
hiányosságai az antibiotikum-alkalmazás területén

• Intézményi és helyi szintű képzés és információ-csere elégtelensége

• Gyógyszerész-asszisztensek időnként nem megfelelő felkészültsége

• A rezisztens törzsek zoonotikus terjedésével kapcsolatban átadott 
ismeretanyag elégtelensége



Az antibiotikumok és diagnosztikai eszközök piaci és 

támogatási jellegű problémái

• Egyes szűk spektrumú antibiotikumok piaci 
hozzáférhetőségének nehézségei vagy hiánya

• A megfelelő antibiotikumokhoz való hozzájutás nehézségei 
munkaidőn kívül a kórházakban

• Diagnosztikai gyorstesztek társadalombiztosítási 
támogatásának hiánya

• Az árkülönbségek túlzott nagysága, amely befolyással lehet a 
betegek választásaira



Szabályozási hiányosságok

• Humán egészségügy:
– Az orvosi/klinikai mikrobiológusok terápiás tanácsadásra való jogosultságának hiánya
– A gyógyszerészek jogosultsági körének elégtelensége
– Tablettaszám helyett dobozra történő expedíció a vényköteles patikai gyógyszer-forgalomban
– A gyógyszertárban kötelezően készleten tartandó (első vonalbeli) antibiotikumok listájának 

hiánya
– A terápia hosszának hiánya a vényeken
– Túl hosszú ideig érvényes antibiotikum-vények
– Az iskolai hiányzások szülői igazolásának elégtelen lehetősége
– A jogszabályok végrehajtásának elégtelen mértékű ellenőrzése
– Rendszeres klinikai auditok hiánya

• Állategészségügy:
– Egyedi vény helyett megrendelőn történő antibiotikum-rendelés lehetősége



Egyéb hiányosságok

• Az „Egy egészség” szemlélet elégtelen érvényre jutása
– Irányítói szintű együttműködés hiánya a humán és az állategészségügyi 

ágazat között

– Adatmegosztás és ezzel kapcsolatos kommunikáció hiánya a humán és 
állategészségügyi szakemberek között

– Nemzetközi „Egy egészség” kutatási projektekben való magyar részvétel 
elégtelensége/hiánya

• Elégtelen lakossági tájékoztatás

• Higiénés feltételek és gyakorlatok elégtelensége (másik tervezési 
projekt-feladat tárgya)



BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK



Célkitűzések

• A munkacsoport által a gyengeségek megszüntetésére javasolt beavatkozások a 
WHO Globális akciótervének célkitűzései szerint rendszerezhetők:
1. Az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos tudás és ismeretek bővítése hatásos 

kommunikációs, oktatási és képzési módszerek segítségével
2. A bizonyítékokra alapozott döntéshozatal megerősítése surveillance adatok és kutatási 

eredmények révén
3. A fertőzések incidenciájának csökkentése hatásos infekciókontroll intézkedésekkel 

(másik tervezési projekt-feladat tárgya)
4. Az antimikrobiális szerek humán és állategészségügyi alkalmazásának optimalizálása
5. A meglévő és új hatóanyagok, vakcinák, diagnosztikus eszközök és egyéb technológiák 

optimális elérhetőségét biztosító szabályozási környezet kialakítása



1. célkitűzés: Az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos tudás és ismeretek 
bővítése hatásos kommunikációs, oktatási és képzési módszerek segítségével



A graduális képzés és szakképzés fejlesztése a fertőző 

betegségek megelőzése, diagnosztizálása és kezelése terén

• Humán egészségügy:
– Az AMR probléma és a hozzá csatlakozó témakörök oktatásának megerősítése valamennyi 

képzési területen (általános orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, ápolói, védőnői képzések)

• Állategészségügy:
– Az AMR-rel kapcsolatos ismeretek hangsúlyosabb oktatása az állatorvos-képzésben 

• Környezet-egészségügy:
– Az AMR környezeti előfordulásának és környezeti terjedésének oktatása a közegészségügyi 

képzésekben és a mérnökképzésben

• „Egy egészség”:
– Az „Egy egészség” vonatkozások hangsúlyosabb oktatása a humán és az állategészségügyi 

szektorban



A továbbképzés és szakmai tapasztalatcsere módozatainak és tartalmának fejlesztése az 

antimikrobiális szerek alkalmazásával és az antimikrobiális rezisztenciával összefüggésben

• Humán egészségügy:
– A szakmai továbbképzések módozatainak fejlesztése az antimikrobiális szerek alkalmazása és az 

AMR vonatkozásában
– A szakmai továbbképzések tartalomfejlesztésének támogatása az antimikrobiális szerek 

alkalmazása és az AMR vonatkozásában 
– A továbbképzések célcsoportjainak bővítése

• Állategészségügy:
– Az AMR-rel kapcsolatos továbbképzéseken való részvétel növelése
– A szakmai továbbképzések tartalmi bővítése AMR-vonatkozásokkal

• Környezet-egészségügy:
– A szakmai továbbképzések tartalmi bővítése AMR-vonatkozásokkal

• „Egy egészség”:
– Az „Egy egészség” koncepció fokozott érvényesítése a továbbképzésben, a humán és az 

állategészségügyi szektorban egyaránt



Az antimikrobiális szerek alkalmazásával és az antimikrobiális

rezisztenciával kapcsolatos tudatosság növelése

• Humán egészségügy:

– Az AMR-rel kapcsolatos információk széles körű terjesztése, az 
egészségügyi és a közoktatási rendszeren keresztül

– Média-intervenciók a lakosság széles körű tájékoztatása érdekében

• Állategészségügy:

– Az AMR-rel kapcsolatos információk széles körű terjesztése az 
élelmiszerlánc-szereplők és a fogyasztók számára



Kiemelt evidenciák

• Hajdu és munkatársai (2018): „Egy közepes minőségű szisztematikus irodalmi áttekintés 
azt találta, hogy a felelős antibiotikum-alkalmazásról szóló elméleti ismeretek beépítése 
az egyetemi és posztgraduális képzések anyagába, valamint az új antibiotikum-
terápiákról szóló, folyamatos és rendszeres továbbképzések hozzájárulhatnak az 
antibiotikum-felírás gyakorlatának javításához.”

• Cecchini és Lee (2017) olasz, amerikai és egyesült királyságbeli tanulmányok 
áttekintésével azt találták, hogy média-kampányok hatására az antibiotikum-
felhasználás a járóbeteg-ellátásban 4-9%-kal csökkent.

• Hajdu Á, Szilágyi E, Kurcz A, Benkő R, Matuz M, Székely É et al. (2018) Szakpolitikai bizonyíték-összefoglaló: Az antibiotikumok felelős alkalmazásának 
ösztönzése az antibiotikum-rezisztencia visszaszorítására a humán gyógyászatban Magyarországon. Koppenhága: Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
Európai Regionális Irodája; 2017 (EVIPNet Szakpolitikai bizonyíték-összefoglalók No. 2.)

• Lee CR, Lee JH, Kang LW, Jeong BC, Lee SH. (2015) Educational effectiveness, target, and content for prudent antibiotic use. Biomed Res Int. 
2015:214021.

• Cecchini, M. és Lee, S. (2017). Low-value health care with high stakes: Promoting the rational use of antimicrobials. in Tackling Wasteful Spending on 
Health. Párizs: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet



2. célkitűzés: A bizonyítékokra alapozott döntéshozatal megerősítése surveillance
adatok és kutatási eredmények révén



A meglévő adatgyűjtések és adatbázisok továbbfejlesztése és 

új rutin-adatgyűjtések és adatbázisok kialakítása

• Humán egészségügy:
– A meglévő adatgyűjtések és adatbázisok fejlesztése
– Surveillance célú adatgyűjtés és adatbázis létrehozása az antimikrobiális szerek felhasználásának témájában, és 

összekötése a meglévő rendszerekkel
– Adatvalidáció és -elemzés az AMR és az antimikrobiális szerek felhasználása témájában
– Az antimikrobiális szerek felhasználásával és az AMR-rel kapcsolatos surveillance-ok eredményeinek visszacsatolása

• Állategészségügy:
– A meglévő adatgyűjtés fejlesztése, illetve adatbázis létrehozása az antimikrobiális szerek eladása és alkalmazása 

tekintetében
– Az antimikrobiális szerek felhasználásával kapcsolatos adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében telepi informatikai 

háttér alkalmazásának támogatása

• Környezet-egészségügy:
– A környezeti AMR „forró pontok” azonosítása célzott vizsgálatok segítségével. A kórházi és kommunális 

szennyvízkibocsátás jelentőségének jellemzése

• „Egy egészség”:
– Kapcsolt, illetve mélyebb adatelemzések az antimikrobiális szerek alkalmazása és az AMR témájában
– Olyan laboratóriumi együttműködés kialakítása a már meglévő kapacitások együttműködésével (NNK, NÉBIH), amely 

rendszerszinten vizsgálja az AMR terjedését az élelmiszerláncban, illetve megjelenését a környezeti elemekben



Hazai és nemzetközi kutatási programokban való 

részvétel fokozása

• Humán egészségügy:
– Hazai kutatások támogatása az antimikrobiális szerek felhasználása és az AMR 

összefüggései, valamint a szűk és széles spektrumú antimikrobiális szerek választását és 
alkalmazását befolyásoló tényezők terén

• Környezet-egészségügy:
– Hazai kutatások támogatása az antimikrobiális szerek és az AMR szervezetek környezeti 

előfordulásának, valamint a humán egészségügyi és állategészségügyi felhasználással 
való összefüggésének feltérképezésére

• „Egy egészség”:
– Célzott támogatások a humán és az állategészségügyi területek közös AMR-kutatásainak

bővítésére, az állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, környezet-egészségügyi és 
humán egészségügyi kutatóhelyek együttműködésének támogatására, valamint az 
antimikrobiális szerek felhasználása és az AMR összefüggésével kapcsolatos egyes kérdések 
igazolását célzó nemzetközi projektekben való részvételre



3. célkitűzés: A fertőzések incidenciájának csökkentése hatásos infekciókontroll 
intézkedésekkel



Infekciókontroll-intézkedések

• Humán egészségügy:
– Az „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című, 

EFOP-1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt betegbiztonsági 
alprojektje keretében kidolgozás alatt álló Nemzeti Betegbiztonsági 
Stratégia fertőzés-megelőzési koncepciója

• Állategészségügy:
– A listás állatbetegségekre vonatkozó uniós és nemzeti járványügyi 

intézkedések, mentesítési, monitoring és vakcinázási programok

– Állategészségügyi Kerettörvény (az Európai Parlament és a Tanács 
2016/429/EU rendelete)

– Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013-2020)



4. célkitűzés: Az antimikrobiális szerek humán és állategészségügyi 
alkalmazásának optimalizálása



Irányelvek és terápiás útmutatók fejlesztése

• Humán egészségügy:

– Szakmai ajánlások és irányelvek fejlesztése a fertőzések 
diagnosztizálásának és kezelésének területén, különös tekintettel az 
antimikrobiális szerek alkalmazására

• Állategészségügy:

– Szakmai ajánlások és irányelvek fejlesztése az egyes fertőző 
állatbetegségek diagnosztizálásának és gyógykezelésének 
területén, különös tekintettel az antimikrobiális szerek alkalmazására



A gyógyszerfelírást támogató informatikai 

megoldások fejlesztése és bevezetése

• Humán egészségügy:

– A kórházi ellátásra optimalizált klinikai döntéstámogató rendszerek 
fejlesztése és beszerzése

– Az alap- és járóbeteg-ellátási vényíró programok kiegészítése az 
antimikrobiális szerek szakmailag megfelelő felírási gyakorlatát 
támogató funkciókkal



Diagnosztikai eszközök és szolgáltatások 

elérhetőségének és alkalmazásának fejlesztése

• Humán egészségügy:
– A laboratóriumi diagnosztika elérhetőségének javítása, a mikrobiológiai 

mintavételezési gyakoriság növelése a kórházakban
– A mikrobiológiai vizsgálatok logisztikai elérhetőségének javítása az alap- és 

járóbeteg-ellátásban
– Diagnosztikai gyorstesztek elérhetőségének javítása és használatának 

elterjesztése
– Lehetőség biztosítása a gyógyszertáraknak is egyes diagnosztikai 

gyorstesztek végzésére

• Állategészségügy:
– A laboratóriumi diagnosztika elérhetőségének javítása és szenzitivitási 

vizsgálatok szorgalmazása a célzott antibiotikum-terápia érdekében



Kompetencia-bővítés, szakmaközi együttműködés 

és szervezetfejlesztés

• Humán egészségügy:
– Az Intézményi és Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottságok (IIAB és MIAB) 

szerepének további erősítése
– Kompetencia-bővítés az antimikrobiális szerek megfelelő felírási gyakorlata szempontjából 

kiemelten fontos szerepű infektológusok, klinikai mikrobiológusok és klinikai 
szakgyógyszerészek számára

– Szakmaközi konzultációk és együttműködések megerősítése a háziorvosok, 
infektológusok, gyógyszerészek, illetve a mikrobiológiai laboratóriumok között

• Állategészségügy:
– Az állatorvos szerepének, valamint az állatorvos és az állattartó együttműködésének 

erősítése az antimikrobiális szerek alkalmazása területén, a nagy létszámú állattartó 
telepeken kötelező antibiotikum felhasználás-csökkentési terv bevezetésével, annak a 
telepi járványvédelmi tervbe integrálásával



A szakmai irányítási rendszer fejlesztése

• Humán egészségügy:
– A fertőzések megelőzésére irányuló intézkedések, különösképpen a védőoltások alkalmazásának folyamatos szakpolitikai 

támogatása
– Szakmai ellenőrzési és ösztönző rendszerek fejlesztése a jogszabály szerint referencia laboratóriumba küldendő 

baktérium-törzsek beküldésével, illetve a járványügyi felügyeleti rendszerbe jelentendő megbetegedések jelentésével 
kapcsolatban

– Ellenőrzési és ösztönző rendszerek kialakítása az antimikrobiális szerek felírásának szabályozásával, különösen a 
20/2009. EüM rendelet alapján az IIAB által kialakított helyi antibiotikum-felírási szabályok betartásával kapcsolatban

• Állategészségügy:
– Felírási jogosultságok, a gyógyszerrendelés szigorítása
– Az antimikrobiális szerek alkalmazásának szigorítása, különös tekintettel a humán egészségügyi szempontból jelentős 

hatóanyagokra
– Hatósági ellenőrzések körének és gyakoriságának növelése
– A támogatási rendszer felülvizsgálata az antimikrobiális szerek felelős alkalmazására és a megelőzésre vonatkozó 

ösztönzők kialakításával

• „Egy egészség”:
– A humán, állat- és környezet-egészségügyi területek közötti magas szintű, intézményes együttműködés további 

erősítése, mind az érintett minisztériumok, mind az Egészségügyi Szakmai Kollégium és az OIAB révén



Kiemelt evidenciák

• Davey és munkatársai (2017): A kórházi stewardship programok 40%-kal 
képesek csökkenteni az antibiotikum-felhasználást és 24-68%-kal 
(baktériumfajtól függően) a rezisztencia-arányokat.

• OECD (2018): A Davey által leírt stewardship programok országos szintű 
bevezetése Magyarországon 2050-ig évente átlagosan több, mint 340 AMR-
indukálta potenciális halálozás elkerülésével járhat*, és és 96%-os 
valószínűséggel költségmegtakarítást eredményez.

* 100 000 lakosra vetített éves elkerült halálozások átlagos száma 2015-2050 között, a modellezett alap-szcenárióhoz képest: 3,44; 
95%-os MT: 2,76-4,12.

• Davey P, Marwick C, Scott C. et al. (2017) Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, 9(2):CD003543.

• OECD (2018) Stemming the Superbug Tide: Just a Few Dollars More. Párizs: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.



5. célkitűzés: A meglévő és új hatóanyagok, vakcinák, diagnosztikus eszközök és 
egyéb technológiák fejlesztését és elérhetőségét biztosító szabályozási környezet 
kialakítása



Kutatás-fejlesztési támogatások

• Az antimikrobiális szerekkel, vakcinákkal, diagnosztikus 
eszközökkel és egyéb technológiákkal kapcsolatos nemzeti 
tudományos kutatási pályázati programok kiemelt 
támogatásban részesítése

• Kutatás-fejlesztési pályázati programok a fenti területeken 
hazánkban működő és a hazai piacot ellátó kis, közepes és 
nagyvállalatok részére



Az antimikrobiális szerek teljes körű hazai 

elérhetőségének biztosítása

• A szakmai irányelvek szerint elsőként választandó – elsősorban 
szűk spektrumú – antimikrobiális szerek elérhetőségének 
biztosítása az intézeti és a közforgalmú gyógyszertárakban



Összegzés

• A SWOT keretében azonosított gyengeségek kezelésére számos 
beavatkozást területet sikerült azonosítani, amelyek egy részét erős 
tudományos bizonyítékok is alátámasztják.

• Az azonosított beavatkozási irányok összhangban vannak a WHO, a 
FAO és az OIE, valamint az Európai Unió által megfogalmazott 
irányokkal.

• Az egyes beavatkozási irányok közötti prioritási sorrend felállítása, 
illetve az ennek megfelelő implementációs lépések megtétele a 
kormányzattal való egyeztetés nyomán valósulhat meg.



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET!


