Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zaprasza

na konferencję prasową w przededniu rozpoczęcia

Pierwszego Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach WHO
organizowaną w ramach Ogólnopolskiej Kampanii

pod tytułem

Stosowanie antybiotyków u dzieci
Konferencja odbędzie się
3 listopada 2015 r. (wtorek) o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie
(wejście: bud. B; Centrum Konferencyjne Adgar -Event Room)
W XIX wieku stwierdzono, że niektóre organizmy przeciwdziałają rozwojowi bakterii. Zjawisko to nazwano
antybiozą, a substancje o takim działaniu zyskały znacznie później miano antybiotyków (z greckiego: anti przeciw, bios - życie).
Odkrycie pierwszego antybiotyku stosowanego w medycynie - penicyliny nastąpiło jednak dopiero w 1929 r.
przez Alexandra Fleminga, zaś wdrożenie przemysłowe w roku 1943, do czego walnie przyczyniła się … II wojna
światowa i miliony ofiar ginących z powodu zakażeń wikłających urazy wojenne. Już Aleksander Fleming
ostrzegał przed nadużywaniem swojego wynalazku, co prowadziło do powstania opornych na niego bakterii.
Jego słowa nie wzbudziły (i chyba nadal nie wzbudzają) należnego zrozumienia wśród lekarzy.
Antybiotykooporność jest dzisiaj jednym z największych współczesnych zagrożeń dla zdrowia. Zjawisko to
narasta w niebezpieczny sposób we wszystkich częściach świata, ograniczając nasze możliwości leczenia chorób
zakaźnych i niwecząc postęp uzyskany medycynie. W maju 2015 r. podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia
WHO przyjęto Światowy Plan Walki z Antybiotykoopornością. Pierwszym celem jest „zwiększenie świadomości
i wiedzy o antybiotykooporności poprzez skuteczną komunikację, edukację i szkolenia”.
Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach odbędzie się w dniach 16 - 22 listopada 2015. W ramach
tego tygodnia na całym świecie organizowane będą wydarzenia skierowane do mediów, a także angażujące
użytkowników mediów społecznościowych oraz lokalne wydarzenia propagujące wiedzę o antybiotykach.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych włącza się do tej
niezwykle pożytecznej inicjatywy WHO, m.in. organizując konferencję „Stosowanie antybiotyków u dzieci”.
Będziemy starali się przekazać podstawowe wiadomości z tego zakresu, podkreślając, że dziecko nie jest małym
dorosłym, a antybiotyki – poza niewątpliwymi zaletami, mogą być powodem działań niepożądanych i interakcji.
Bardzo zależy nam na zgłaszaniu wszelkich zdarzeń związanych z zażywaniem leków – od niedawna działania
niepożądane wszystkich leków, w tym oczywiście antybiotyków, mogą być zgłaszane bezpośrednio przez
pacjentów lub ich opiekunów (np. rodziców). Odpowiednie informacje otrzymacie Państwo podczas Konferencji
oraz na naszej stronie internetowej www.urpl.gov.pl
Konferencję poprowadzi Wojciech Łuszczyna, rzecznik URPL,WM i PB
Bliższe informacje: Joanna Parda tel. 022 49-21-131 lub joanna.parda@urpl.gov.pl

