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Овие резултати укажуваат на нерационална употреба на антибиотици за

индикации за кои антибиотиците не се наменети и ја потенцира потребата за

поширока општествена ангажираност за подигање на свеста кај популацијата

за рационална употреба на антибиотиците и континуирана едукација на

здравствените работници.

Околу 63% од испитаниците користеле антибиотици последната година, што

укажува на нерационалност во употребата на антибиотици

Испитаниците немаат јасни познавања за антиботиците: најголемиот број може

да препознае кој од наведените лекови е антибиотик, но се уште е висок

процентот на испитаници кои не ја познаваат јасно улогата и делувањето на

антибиотиците, особено ако се има во предвид образовната структура на

испитаниците (околу 80% со средно, више и високо образование).

Висок е процентот на испитаници кои неадекватно употребуваат антибиотици –

околу 80% од испитаниците барем еднаш употребиле антибиотик надвор од

неговото индикационо подрачје.

Антибиотиците го спречуваат нормалниот раст и ги убиваат бактериите кои предизвикуваат инфекции.

Зголемувањето на потрошувачката на антибиотиците и нивната неоправдана употреба води до сè поголем развој на

резистенција, што претставува една од основните причини за загрозување на сигурноста на пациентите. Со цел да се

подигне свеста за антибиотската резистенција, сè почесто е организирањето на кампањи ширум светот за

рационална употреба на антибиотици и информирање на популацијата за несоодветната употреба на антибиотици.

Да ги согледаме знањето, ставовите и навиките на граѓаните во општина

Делчево поврзани со употребата на антибиотици.

Да добиеме податоци за информираноста на пациентите за последиците

од несоодветната употреба на антибиотиците

Да добиеме сознанија за уделот на издадените антибиотици во вкупниот

број на издадени лекови на товар на Фондот како еден од индикаторите

на СЗО за рационална употреба на лекови и да направиме споредба со

податоците за РМ и земјите на ЕУ

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

-За постигнување на поставените цели направивме истражување за

здравствените навики и информираноста за ефектот на

антибиотиците преку анкетирање на возрасни пациенти.

Анкетирани се 51 пациент на возраст од 10 до 70 години, со место

на живеење во Делчево и селата кои припаѓаат на оваа општина.
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