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Az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem háttere

FÖLDMŰVELÉSÜGYI

MINISZTÉRIUM

Az AMR jelentősége

• természetes

• szerzett: vertikális vagy horizontális

- kevesebb hatásos szer, több rezisztens törzs

- Egy egészség kérdés

- az egyik legaggasztóbb egészségügyi problémakör

Okai

- AB túlzott, nem megfelelő felhasználása

- új, hatásos hatóanyagok hiánya

- globalizáció, stb.

Közegészségügyi adatok

- az AMR globális közegészségügyi fenyegetés

- világszinten kb. 700 000, EU 33 000 haláleset/év

- évi 1,5 milliárd EUR veszteség (egészségügyi ellátás és a gazdasági veszteségek)

- 2050-re vezető halálok, 10 millió eset/év, ebből EU: 392 ezer fő/év

- a következő 35 év: világszinten 300 millió haláleset, 100 trillió USD

AGRÁRMINISZTÉRIUM
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Az AMR elleni nemzetközi intézkedések 
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MINISZTÉRIUM

1. Globális szervezetek

- Állategészségügyi Világszervezet (OIE), Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági 

Világszervezet (FAO): 

Hármas együttműködés (2015), egyik prioritása az AMR – Egy egészség koncepció 

- OIE: Szárazföldi és víziállatok egészségügyi Kódexei, Kézikönyv, AMR stratégia (2016), kommunikációs anyagok, 

konferenciák, hatóanyag-lista, állatgyógyászati készítmények kapcsolattartói hálózata

2. Az Európai Unió/Európai Bizottság intézkedései

Az állatgyógyászati készítményekről szóló 2019/6/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

A gyógyszeres takarmányokról szóló 2019/4/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

- megjelenés: 2019. január 7. 

- közvetlenül alkalmazandók: 2022. január 28-tól + részletszabályok: delegált és végrehajtási rendeletek

- AB alkalmazás szigorítása, tagállami adatgyűjtés

Egy egészség AMR Akcióterv (2017. június 29.) fő pillérei: 

1. Az EU legyen egy„legjobb gyakorlatok” régió 

2. Kutatás, fejlesztés és innováció elősegítése

3. A globális munkaterv alakítása

- One Health AMR Network, BTSF képzések, Egy egészség országlátogatások, stb.

3. Tagállami gyakorlatok, nemzeti akciótervek (pl. DK, DE, FR)

AGRÁRMINISZTÉRIUM
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Az AMR számokban
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ESVAC  (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption)

- önkéntes, HU: 2010 óta, nagyker. eladási adatok 

- 2017. évi adatok: 9. ESVAC jelentés (2019. október 15.) – 31 ország

- 2011-2017: -32% EU szinten

- HU állategységre vetített (mg/PCU) aktív hatóanyag eladási adatai:

- HU 2017-ben a 4. legnagyobb fogyasztó (CY, IT, ES után) - 2010 óta mindig az első 5-ben

- legtöbbet használt: tetraciklinek (77,7) és pennicillinek (46,7)

- legmagasabb polimixin-eladás (14,9)

- 3. legmagasabb: 3-4. gen. cephalosporin, fluorokinolon és pleuromutilin értékek

- makrolidok: középmezőny (7,8)

AMR monitoring (2013/652/EU határozat)

- NRL: NÉBIH - Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság - EFSA felé jelent

- zoonotikus és kommenzalista baktériumfajok (Salmonella, C. jejuni, C. coli, indikátor E. coli, indikátor E. faecalis és E. faecium, 

ESBL-t, AmpC-t vagy karbapenemáz-termelő Salmonella spp. és E. coli); tojótyúk, brojler csirke, hízópulyka, sertés, szm.

-Salmonella: broilerben megjelentek a kombinált béta-laktám és fluorokinolon-rezisztens törzsek, pulykában gyakori a tömeges 

szerotípusok multirezisztenciája; ESBL, AmpC- vagy karbapenemáz-termelő E. coli: brojler bélben és húsban 74, ill. 80%,(!)  sertés 

bélből 59%; minden hatóanyagra érzékeny indikátor E. coli HU broilerben csak 10% (2016), sertésben 25,9% (2017); C. jejuni FQ 

rezisztencia brojler vakbélből 90,6% (2016)

AGRÁRMINISZTÉRIUM

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mg/PCU 269,6 192,5 248,5 230,7 193,1 2011,4 187,1 191,0
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Nemzeti AMR szabályozási háttér
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•2008. évi XLVI. tv. 1. § h): a törvény célja az élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó követelmények megfogalmazásával 

és egységes hatósági felügyeletének megteremtésével az élelmiszerláncban a lehetséges antimikrobiális rezisztencia-

előfordulás csökkentésének elősegítése

•ÉLBS 2013-2022: kiemeli az AMR terjedése elleni védekezés szükségességét

•Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. FVM rendelet – a 2001/82/EK irányelv rendelkezéseit tartalmazza

• állategészségügyi (járványvédelmi) és támogatási jogszabályok

Állategészségügyi AMR intézkedési terv, 2018

A szükségesség okai: az AMR terjedése, új hatóanyagok hiánya, hazai felhasználási és rezisztencia adatok, köz-és 

állategészségügyi veszélyek, ipar versenyképességének megőrzése (trendek követése), fogyasztóvédelem

Elsődleges célok 

- az  AB felhasználásra vonatkozó adatminőség javítása, telepi felhasználás kontrollja

- felhasználás csökkentése (főleg CIA)

- a felelős antibiotikum-használat szorgalmazása

- preventív intézkedések segítése (vakcinázás, telepi higiénia)

- fenntartható AB-alkalmazás megvalósítása

Érintett szereplők: 

állattartók, szolgáltató állatorvosok, gyógyszeres takarmány-előállítók, gyógyszer nagy- és kiskereskedők,  

élelmiszeripari vállalkozók, hatóság, fogyasztók

- 28 intézkedés

AGRÁRMINISZTÉRIUM
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A nemzeti AMR intézkedési terv végrehajtása
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I. Jogszabály-alkotás

II. Készítményengedélyezés

III. Hatósági ellenőrzések

IV. Képzés

V. Kommunikáció

VI. Együttműködések

I. Jogszabály-alkotás

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. módosítása

- törvényi alapok megteremtése az elektronikus adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettségekhez

- elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele

Az állatgyógyászat termékekről szóló 128/2009. FVM rendelet módosítása

- az AMR intézkedési tervvel és az EU jogszabályokkal összhangban

- hatósági eljárásokat segítő és jogharmonizációs módosítások is a gyógyszergyártás, a mellékhatás-figyelés, a címkézés, 

a hatósági ellenőrzés a forgalmazás és a kereskedelmi tevékenység tekintetében

AGRÁRMINISZTÉRIUM
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A nemzeti AMR intézkedési terv végrehajtása
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I. Jogszabály-alkotás

Az állatgyógyászat termékekről szóló 128/2009. FVM rendelet módosítása

- új fogalmak bevezetése: AMR, antimikrobiális szer, antibiotikum, meta- és profilaxis 

- vényírási jogosultság: hatósági engedély és graduális/posztgraduális képzés

- AB rendelésének szigorítása: csak vényen (megrendelőn nem)

•csak 7 nap kezelésre elegendő mennyiség

•az állatorvos köteles tájékoztatni az AMR kockázatról (hosszú távú cél: elektronikus felírás)

- élelmiszertermelő állatoknál AB készítmények felhasználásának korlátozása, CIA védelme

•a terápia hatásosságának 3 nap utáni ellenőrzése

•tilos 3-4. gen. cephalosporint, kolisztint, fluorokinolont profilaxisra alkalmazni, metafilaxisra és kezelésre csak 

érzékenységi vizsgálattal

- az adatgyűjtési kötelezettség előkészítése, elektronikus nyilvántartások 

•online adatgyűjtés a NÉBIH központi rendszerébe AB hatóanyagú készítmény és gyógyszeres takarmány 

felhasználása

- diagnózis/fő klinikai tünetek leírása a kezelési naplóba

- nagylétszámú állattartó telepek: AB-felhasználás csökkentési terv; 

- antibiotikum-felelős kinevezésének és képzésének kötelezettsége

- hirdetések szigorítása (csak gyógyszerész és áo. számára legyen elérhető), kereskedelmi minta adásának tiltása

AGRÁRMINISZTÉRIUM
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A nemzeti AMR intézkedési terv végrehajtása
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II. Készítményengedélyezés                  

- NÉBIH-Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

- forgalomba hozatali engedélyek felülvizsgálata

- AMR kockázat alapján (előny-kockázat becslés, indikációk, kiszerelés, kombinációk)

- a felelős AB-alkalmazás elősegítésére

- 2016-2018: 31 engedély-módosítás, 13 készítmény törlése

- gyógypremixek célzott felülvizsgálata (2016-2017): egyes kombinációs premixek törlése

III. Hatósági ellenőrzések

- Új élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzési terv - 2019/2020. - valamennyi megyei kormányhivatal  részére

- 2019. április 1-től alkalmazandó

- Tartalmazza: 

• antibiotikum-rezisztencia ellenőrzési terv

• reziduum-toxikológiai ellenőrzési terv

• állatgyógyászati szer és oltóanyag piacfelügyeleti mintavételi terv

• élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi létesítmény-ellenőrzési terv

- Új prioritás a létesítményellenőrzésben:

• telepi gyógyszerhasználat - szarvasmarha, juh, kecske, sertés, vízibaromfi

- célzott ellenőrzések: kis- és nagykereskedők, takarmánykeverők, állattartó telepek

- reklámozás ellenőrzése, pharmacovigilance

AGRÁRMINISZTÉRIUM
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A nemzeti AMR intézkedési terv végrehajtása
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IV. Képzés

Felsőfokú oktatás 

- 2019. márciustól: külön graduális tantárgy az ÁTE-n

„Antimikrobiális szerek helyes használata”

magyar (hallgatók 100%-a) + angol, 16 óra, harmadévtől felvehető

- elemei:

• antibiotikumok alkalmazásának általános irányelvei

• PK/PD analízis

• humángyógyászati fontosság

• az antibiotikumok engedélyezésének irányelvei

• helyes alkalmazás haszon-és társállatokban

• féregellenes szerek használata

- írásbeli vizsga

Posztgraduális oktatás

- egyetemi tanfolyamok állatorvosoknak az antimikrobiális szerek helyes alkalmazásáról

- új jogszabály-tervezet alapján: posztgraduális képzési kötelezettség bevezetése az antibiotikum-tartalmú készítmények 

felírási jogosultságához

AGRÁRMINISZTÉRIUM
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A nemzeti AMR intézkedési terv végrehajtása
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V. Kommunikáció

1. Szakmai előadások, médiamegjelenések

- AM vezetők, NÉBIH

2. Internetes oldalak, közösségi média

- AM-NÉBIH kommunikációs terv alapján 

– szemléletformálás 

- állattartók és a szakemberek is!

- Új weboldal: meddighat.hu

– Zállatorvos videó az AMR-ről – 99 500 megtekintés a Youtube-on

• angolul is! – nemzetközi visszajelzések

• Egy egészség rovat

• Mit tehetsz?, kvízjáték, érdekes hírek

• Népszerűsítés a Szabad a Gazdi! FB oldalon is

3. OMÉK 2019

- információs szórólap 

- „Tájékoztató a felelős antibiotikum-használatról az állattartásban”

- rezisztens baktérium modellje

4. AB Hét kampány 2019

AGRÁRMINISZTÉRIUM
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A nemzeti AMR intézkedési terv végrehajtása
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VI. Együttműködések

1. Ipari szereplők – gyógyszerforgalmazók, sertés- és baromfiágazat

- intézkedési terv és jogalkotás

2. Tudományos intézmények

- AM-ÁTE együttműködés – oktatás

- AKI (NAIK) - telepi felmérések

- európai kutatási partnerségek - stratégiai tervezés

3. Humánegészségügyi szektor

- Egy egészség szakmapolitikai programjavaslat 

- EFOP 1.8.0. Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése

- Infekciókontroll és Egy egészség AMR szakpolitikai program

- Antimikrobiális rezisztencia helyzetének áttekintése

• Szakpolitikai koncepció és operatív tervek kidolgozása a WHO javaslata alapján

- az állategészségügyre vonatkozó részek: 

• rövid helyzetértékelés

• az EFSA-EMA-ECDC közös jelentésének elemzése, irodalomjegyzék, nemzetközi dokumentumokra való 

hivatkozás

• a jóváhagyott nemzeti állategészségügyi AMR intézkedési terv vonatkozó elemei 

• részletes akciók, indikátorok, forrásigények

AGRÁRMINISZTÉRIUM
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Egyéb nemzeti hatósági intézkedések
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1. Adatgyűjtés

• az állatgyógyászati célú AB eladásról

• EMA - ESVAC

• OIE

2. Laboratóriumi vizsgálatok

• AMR monitoring

• reziduum monitoring 

• EU jogszabályok alapján (NÉBIH: NRL)

3. Fertőző állatbetegségek elleni védekezés, mentesítési és monitoring programok

• Listás betegségek elleni uniós és nemzeti programok

• Nemzeti PRRS mentesítési terv

4. Nemzetközi szerepvállalás

- Uniós jogszabályalkotás - állatgyógyászati készítmények, AMR, állandó bizottságok, szakértői munkacsoportok

- AMR One Health Network

- BTSF képzések

- OIE kapcsolattartói feladatok

- Twinning program – Szerbia 2018-2019 – zoonózisok elleni védekezés és AMR

AGRÁRMINISZTÉRIUM



13

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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