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ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
7 Απριλίου 2011
Παγκόσμια Ημέρα 
για τΗ μικρόβιακΗ αντόχΗ 
«Το προβλημα 
Της μικροβιακης ανΤοχης»

Νέο Αμφιθέατρο ΕΣΔΥ,  9:30 -14:30
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
   

όι έξι στόχόι
τόυ Παγκόσμιόυ όργανισμόυ υγέιασ
για τΗν καταΠόλέμΗσΗ
τΗσ μικρόβιακΗσ αντόχΗσ

1.  πολιΤικη ΔΕςμΕΥςη 
Για Την καΤαπολΕμηςη 
Της μικροβιακης ανΤοχης

2. ΕΦαρμοΓη ςΥςΤημαΤΩν ΕπιΤηρηςης

3. ΔιαπιςΤΕΥςη Της ποιοΤηΤας ΤΩν ΦαρμακΩν

4. ορθολοΓικη χρηςη ανΤιμικροβιακΩν ΦαρμακΩν

5.  αποΤΕλΕςμαΤικος ΕλΕΓχος λοιμΩΞΕΩν

6. ΕνιςχΥςη Της ΕρΕΥνας

Ο ΠΟΥ μας καλεί όλους: τους πολιτικούς και τους τεχνοκράτες που σχεδιάζουν πολιτικές και 
προγράμματα για τη δημόσια υγεία, τους γιατρούς που συνταγογραφούν τα φάρμακα, τους 
φαρμακοποιούς που εκτελούν τις συνταγές, τη φαρμακοβιομηχανία που τα παρασκευάζει, 
τους ασθενείς που τα καταναλώνουν και το γενικό κοινό, να αναλάβουμε την ευθύνη για την 
καταπολέμηση της αντοχής στα φάρμακα και να δράσουμε άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: www.keelpno.gr

Πέσ όχι 
στΗν καταχρΗσΗ
τΩν αντιβιότικΩν
Δράσε σήμερα
για να έχεις θεραπεία αύριο!



¶¤¤¹¦¸ª ¶Ä¶ËÁ°°¦
ÃËª¹°

 ¢¶ª»¶Ëª¸ª

º°
º¸

 ¦
Ã¹

ÃÆ
¸Æ

° 
¼°

Ä»
°º

¿Á

A¦ÃËª¹° ¶¤¶¡ÌÃË ¤Ã
¹»¿¥¶

¿Á

°Á
¶¦

°Ä
º¸

ª ¶
¦¹

Æ¸
Ä¸

ª¸
 ¼

°Ä
»°

º¿
Á

°¤Ã¡¹ªÆ¸ ÌÄ¸ª¸ ¼°Ä»°º¿Á

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ

9.30  Προσέλευση   
10.00 Έναρξη Εργασιών
 Προεδρείο:	 Γιάννης	Κυριόπουλος,	Καθηγητής, Κοσμήτωρ Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
	 	 	 Τζένη	Κουρέα-Κρεμαστινού,	Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ 
	 	 	 Αναστασία	Πανταζοπούλου,	Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας     
 Προσφώνηση  
	 Ανδρέας	Λοβέρδος,	Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   
 Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων
	 Νικόλαος	Λεγάκης, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό  
 Πανεπιστήμιο Αθηνών
	 Ελένη	Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό  
 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ
	 Γιώργος	Σαρόγλου, Καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Νοσηλευτική Σχολή, Εθνικό και   
 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών   
 Παρέμβαση
	 Αντώνης	Δημόπουλος,	Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας   
11.00  Στρογγυλό Τραπέζι: Το πρόβλημα της Μικροβιακής Αντοχής σήμερα
 Προεδρείο:	 Νίκος	Βακάλης,	Καθηγητής Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών   
   Νοσημάτων ΕΣΔΥ
	 	 	 Ελένη	Γιαμαρέλλου,	Καθηγήτρια Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και   
   Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ  

 Το πρόβλημα της Μικροβιακής Αντοχής στην Ελλάδα
	 Έλενα	Μαλτέζου,	Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη του Τμήματος Παρεμβάσεων
 σε Χώρους Παροχής Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ

 Μικροβιακή αντοχή: Η Σκοπιά της Διοίκησης 
	 Όλγα	Οικονόμου, Διοικήτρια Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο», Πρόεδρος της Πανελλήνιας  
 Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

 Η Οικονομική Επιβάρυνση από τη Μικροβιακή Αντοχή
	 Κώστας	Αθανασάκης, Συνεργάτης Ερευνητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας,    
 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

 Ο ρόλος των ΜΜΕ 
	 Αιμίλιος	Νεγκής, Δημοσιογράφος   
12.30  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ   
13.00 Συζήτηση της διακήρυξης δέσμευσης 
 Προεδρείο:	 Παύλος	Νικολαΐδης,	Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
	 	 	 Αλκιβιάδης	Βατόπουλος,	Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία 

 Ανάγνωση της «Διακήρυξης Δέσμευσης για την Αντιμετώπιση της   
 Μικροβιακής Αντοχής»
 Φλώρα	Κοντοπίδου,	ΚΕΕΛΠΝΟ

 Παρεμβάσεις από τους Κοινωνικούς Φορείς    
14.30 Λήξη εργασιών

Στις 7 Απριλίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγεί-
ας. Για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2011, ο Παγκό- 
σμιος Οργaνισμός Υγείας (ΠΟΥ) μας καλεί σε δράση 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης της αντοχής στα αντι-
μικροβιακά φάρμακα, εισάγοντας ένα πλαίσιο πολιτι-
κής έξι σημείων προς όλες τις χώρες ώστε να καταπολε-
μήσουν την αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα. 

Η αντοχή στα αντιμικροβιακά ενισχύεται μέσω της αλό-
γιστης χρήσης των φαρμάκων – π.χ. όταν λαμβάνου-
με μικρότερες από τις συνιστώμενες δόσεις ή όταν δεν 
ολοκληρώνουμε μια αγωγή που έχει συστήσει ο για-
τρός. Τα χαμηλής ποιότητας φάρμακα, η λανθασμένη 
συνταγογράφηση και ο ελλιπής έλεγχος των λοιμώ-
ξεων επίσης ενισχύουν την ανάπτυξη και την εξάπλω-
ση της αντοχής στα αντιμικροβιακά φάρμακα. 

Η απουσία δέσμευσης από τις κυβερνήσεις προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα, η ελλιπής επι-
τήρηση και ένα μειούμενο οπλοστάσιο εργαλείων για 
τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη, επίσης δη-
μιουργούν εμπόδια στον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής.

Υιοθετούμε τους στόχους του ΠΟΥ και με την αφορ-
μή της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 2011, οργανώνου-
με αυτή την ημερίδα και σας προσκαλούμε να συζη-
τήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας 
σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή.

Πέσ όχι 
στΗν καταχρΗσΗ
τΩν αντιβιότικΩν

Γιάννης κυριόπουλος
Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ

Τζένη κουρέα-κρεμαστινού
Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ

Δράσε σήμερα
για να έχεις θεραπεία αύριο!


