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Καμπάνια για την Μικροβιακή Αντοχή 

Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα 

 

H Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής (HelMSIC) διοργανώνει πρόγραμμα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των φοιτητών ιατρικής και του κοινού σχετικά με την Μικροβιακή Αντοχή. 

 

 

1. Περιγραφή προγράμματος  

Το πρόγραμμα διοργανώνεται για πρώτη φορά και περιλαμβάνει μια εκστρατεία ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης φοιτητών, επαγγελματιών Υγείας και κοινού, σε συνεργασία με ειδικούς φορείς/οργανώσεις. Σε 

αυτή δίνεται έμφαση στο πρόβλημα της μικροβιακής ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά (μικροβιακή αντοχή) 

 

 

2. Στόχοι του προγράμματος 

 
Για τους Φοιτητές Ιατρικής: 

 

● Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την μικροβιακή αντοχή 

● Ανάδειξη του προβλήματος της μη ορθής λήψης αντιβιοτικών από το κοινό και την υπερσυνταγογράφηση 

αυτών από τους επαγγελματίες υγείας 

● Απεικόνιση του μεγέθους του προβλήματος και του αντίκτυπου που έχει στο εθνικό σύστημα υγείας 

● Κατάδειξη της ανάγκης για κινητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής απέναντι στο πρόβλημα 

● Κατανόηση της πολυπλοκότητας του προβλήματος και της διεπιστημονικής συνεργασίας που χρειάζεται για 
την επίλυση του 

 
Για τους Επαγγελματίες Υγείας: 

 

● Ανάδειξη του προβλήματος της μη ορθής χρήσης αντιβιοτικών και την υπερσυνταγογράφηση αυτών  

● Απεικόνιση του μεγέθους του προβλήματος και του αντίκτυπου που έχει στο εθνικό σύστημα υγείας 

● Κατάδειξη πρακτικών πρόληψης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 

● Ανάδειξη της αναγκαιότητας τήρησης των guidelines 

● Κατανόηση της ανάγκης για κινητοποίηση τους σχετικά με το πρόβλημα και τήρησης αρχείου περιστατικών με 
ανθεκτικές λοιμώξεις 

 
 
Για το ευρύ κοινό: 
 

● Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την μικροβιακή αντοχή 

● Ανάδειξη του προβλήματος της μη ορθής λήψης αντιβιοτικών από το κοινό  

● Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις καλές πρακτικές ορθής χρήσης των αντιβιοτικών 

● Γνωστοποίηση μεθόδων πρόληψης των λοιμώξεων 



 

 

 
 

 

 

3. Αναμενόμενα/Προσδοκώμενα οφέλη  

Τα αναμενόμενα/προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος είναι: 

 

Για τους Φοιτητές Ιατρικής και το ευρύ κοινό: 
● Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες γύρω από την μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά  

● Κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος και του αντίκτυπου που έχει στο εθνικό σύστημα υγείας 

● Δημιουργία φοιτητών Ιατρικής και πολιτών ενημερωμένων για το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής 
 
Για τους Επαγγελματίες Υγείας: 

 

● Επαφή με τον ρόλο του ιατρού απέναντι στην υπερσυνταγογράφηση και κινητοποίηση για το πρόβλημα 

● Κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος και του αντίκτυπου που έχει στο εθνικό σύστημα υγείας 

● Τήρηση των guidelines στη συνταγογράφηση αντιβιοτικών και στην πρόληψη των ενδονοσοκομειακών 

λοιμώξεων 
 
 
Για την HelMSIC: 

● Προώθηση της οργάνωσης και των δράσεων της προς τους φοιτητές, το κοινό, τα Πανεπιστήμια και τους 
εξωτερικούς φορείς 

● Προώθηση της Δημόσιας Υγειας που αποτελεί έναν από τα μείζονα πεδία ενδιαφέροντος της οργάνωσης, τόσο 
στους φοιτητές ιατρικής όσο και στο ευρύ κοινό 

● Εξωτερίκευση της θέσης της οργάνωσης σχετικά με την Μικροβιακή Αντοχή στην Ελλάδα 

 

 

4. Μέθοδοι 

Στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι: 

● Kαμπάνια μέσω των δικτύων και των social media 

● Xρήση οπτικοακουστικού υλικού (ταινίες, βίντεο, εικόνες, γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων) 

● Ενημέρωση στις Ιατρικές Σχολές και τοιχοκόλληση ενημερωτικών αφισών 

● Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε επαγγελματίες Υγείας και τοιχοκόλληση σε νοσοκομεία για ενημέρωση 

του κοινού 

● Πραγματοποίηση διαδραστικού διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) ανοιχτό προς όλους τους Φοιτητές 

Ιατρικής 

● Χρήση διαδραστικών, διαδικτυακών εφαρμογών/παιχνιδιών (quiz)  

 

5. Αξιολόγηση 

Το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί μέσω: 



 

 

● Της απήχησης των διαδικτυακών δημοσιεύσεων (reach out) 

● Της συμμετοχής των Φοιτητών ιατρικής στο webinar και στις δράσεις στις Ιατρικές Σχολές 

 

 

 

6. Follow up 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δύναται να  πραγματοποιηθεί: 

 

Ημερίδα ενημέρωσης για την Mικροβιακή Αντοχή, ανοιχτή σε προσέλευση για το ευρύ κοινό. Στην ημερίδα επιχειρείται 
αντικειμενική και πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος της μικροβιακής ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά σε 

επιστημονικό, νομικό, κοινωνικό και ηθικό επίπεδο. 
 

Δόμηση επιστημονικών ομάδων για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη Μικροβιακή Αντοχή στην Ελλάδα. Οι ομάδες 

θα αποτελούνται από Φοιτητές Ιατρικής, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση καθηγητών που ασχολούνται με το ζήτημα 
της Μικροβιακής Αντοχής, θα εργαστούν σε Ιατρικές Σχολές και ερευνητικά κέντρα για την πραγματοποίηση 

επιστημονικής εργασίας.  
 

 

 

7. Προώθηση 

Η προώθηση του προγράμματος αφορά: 

● Φοιτητές Ιατρικής και Επαγγελματίες Υγείας (Ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες) 

● Ενδιαφερόμενο κοινό (Τηλεοπτικά/Ραδιοφωνικά) 

● Ευρύ κοινό (Μέσα από τα social media της HelMSIC) και την τοιχοκόλληση αφισών στα νοσοκομεία 

 

 

  

8. Budget & Fundraising 

Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζονται τα έξοδα-έσοδα και για τις 7 Τοπικές Επιτροπές σύμφωνα με τον Πανελλήνιο 

Προϋπολογισμό της HelMSIC.  

ΕΞΟΔΑ 

Προώθηση 80€ 

Μερικό σύνολο 80€ 

Μη Προβλεπόμενα Έξοδα (7%) 5.60€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  85.60€ 

ΕΣΟΔΑ 



 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0.00 € 

 

 

9.  Ανθρώπινο δυναμικό 

Πανελλήνια Υπεύθυνη για την Δημόσια Υγεία 2017/18 
Γατσουνιά Κωνσταντίνα-Αλκμήνη 

 

Τοπικοί Υπεύθυνοι για την Δημόσια Υγεία 2016/17 

Στέλιος Δελής, Τοπική Επιτροπή Αθήνας 

Νίκος Ξιφαράς, Τοπική Επιτροπή Αθήνας 

Εβίτα Πέιου, Τοπική Επιτροπή Αθήνας 

Ευαγγελία Νταλάκη, Τοπική Επιτροπή Αλεξανδρούπολης 

Έλενα Καζάνα, Τοπική Επιτροπή Αλεξανδρούπολης 

Χριστίνα Κεφαλίδη, Τοπική Επιτροπή Ηρακλείου 

Κατερίνα Τρουλλινού, Τοπική Επιτροπή Ηρακλείου 

Στέλλα Μπαρέκα, Τοπική Επιτροπή Θεσσαλονίκης 

Αλεξάνδρα Δόση, Τοπική Επιτροπή Ιωαννίνων 

Γιολάντα Ζευγαρίδου, Τοπική Επιτροπή Ιωαννίνων 

Ιωάννα Κούτρα, Τοπική Επιτροπή Λάρισας 

Γρηγόρης Παπαντωνίου, Τοπική Επιτροπή Λάρισας 

Έφη Σαπούνη, Τοπική Επιτροπή Λάρισας 

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου, Τοπική Επιτροπή Λάρισας  

Δημήτρης Γιόβας, Τοπική Επιτροπή Πάτρας 

Eλίζα Γεωργίου, Τοπική Επιτροπή Πάτρας 

Σουζάννα Αλιγιάννη, Τοπική Επιτροπή Πάτρας 

 

10.  Στοιχεία επικοινωνίας  

Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής (HelMSIC) 

 
Ιστοσελίδα:  www.helmsic.gr 

Πανελλήνια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail): npo@helmsic.gr , projects@helmsic.gr 
 

 

11.  Περιγραφή & Εντόπιση του προβλήματος/κατάστασης 

Η Μικροβιακή Αντοχή αποτελεί ένα σύγχρονο πρόβλημα που ενώ λόγω του μεγέθους που έχει λάβει θα έπρεπε να 
απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την σύγχρονη κοινωνία και να εγείρει σε ορισμένες περιπτώσεις τον προβληματισμό, 

http://www.helmsic.gr/
http://www.helmsic.gr/
mailto:npo@helmsic.gr
mailto:projects@helmsic.gr


 

 

αντίθετα είναι ως επί το πλείστον άγνωστο. Αναμφισβήτητα, λοιπόν, απαιτείται έγκυρη ενημέρωση των μελών της 
κοινωνίας για το θέμα, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να αναλογιστούν το μέγεθος και τον αντίκτυπο του προβλήματος της 

μικροβιακής αντοχής, απαλλαγμένοι από μύθους που διαστρεβλώνουν την αλήθεια. 

 
Είναι ζωτική ανάγκη για την κοινωνία και ειδικότερα τους επαγγελματίες υγείας, να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση 

όσον αφορά την λήψη αντιβιοτικών και την ορθή συνταγογράφηση. Μάλιστα η εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής στο 
θέμα, φαίνεται να είναι ελλιπής μέσα από τον χώρο του Πανεπιστημίου λόγω της έλλειψης ανάλογων μαθημάτων στις 

Ιατρικές Σχολές και επιδέχεται βελτίωση.  
 

Το πρόβλημα 

 
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής, ενώ είναι πρώτη 

στη συνολική κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων (1). Η συνεχώς καταγραφόμενη αύξηση της 
μικροβιακής αντοχής οφείλεται στην κατάχρηση των αντιμικροβιακών παραγόντων, ειδικότερα των ευρέος φάσματος. 

Αποτέλεσμα της αυξανόμενης αντοχής  είναι η έξαρση των νοσοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς 

μικροοργανισμούς, με αποτέλεσμα την αύξηση της νοσηρότητας, της διάρκειας νοσηλείας των ασθενών, της 
θνησιμότητας των νοσηλευμένων ασθενών και τελικά την οικονομική επιβάρυνση των Συστημάτων Υγείας. 

 
Η Μικροβιακή Αντοχή συνιστά ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που ξεπερνά τα στενά όρια της Ιατρικής πράξης και 

επεκτείνεται στη γεωργία και την κτηνοτροφία επιφέροντας την ανάπτυξη πολυανθεκτικών μικροοργανισμών ως 
αποτέλεσμα πολλών εκδηλώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας(2). 

 

Στην Ευρώπη 

 

Η κατάστασηστην Ευρώπη εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις, ανάλογα με τα βακτηριακά είδη, την ομάδα 
αντιβιοτικών και τη γεωγραφική περιοχή. Για διάφορους συνδυασμούς ομάδας αντιβιοτικών-μικροβιακή αντοχή, είναι 

εμφανής μια διαφορετική κλίση από βορρά προς νότο και από τα δυτικά προς τα ανατολικά στην Ευρώπη.  

 
Σε γενικές γραμμές, χαμηλότερα ποσοστά αντίστασης αναφέρονται από χώρες του Βορρά και υψηλότερα ποσοστά 

από τις χώρες στα νότια και ανατολικά της Ευρώπης, όπως και η Ελλάδα (2). Οι διαφορές αυτές είναι πιο πιθανό να 
σχετίζονται με την διαφορές που υπάρχουν στην χρήση των αντιβιοτικών, την πρόληψη των λοιμώξεων, τις πρακτικές 

ελέγχου των λοιμώξεων και την αξιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης ανάλογα με τα μοτίβα της κάθε χώρας. 

 
 

Στην Ελλάδα 

Τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας είναι ανησυχητικά. Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά από το Κέντρο 

Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα 

επίπεδα μικροβιακής αντοχής, ενώ είναι πρώτη στη συνολική -και ειδικότερα εξωνοσοκομειακή- κατανάλωση 

αντιμικροβιακών παραγόντων. 

 

 
Η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική  

Η μικροβιακή αντοχή (AMR) συνδέεται άμεσα με τον τρόπο κατά τον οποίο οι ασθενείς και οι συνταγογραφούντες 
χρησιμοποιούν τους αντιμικροβιακούς παράγοντες. Η μη ενδεδειγμένη χρήση των εν λόγω παραγόντων (π.χ. η λήψη 

αντιμικροβιακών ουσιών για λανθασμένες λόγους ή με λανθασμένο τρόπο) αυξάνει την εμφάνιση και την επιλογή 

μικροβίων ανθεκτικών στα φάρμακα (3).  



 

 

 
Η προαγωγή της ενδεδειγμένης ή σωστής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών από τον γιατρό και τον φαρμακοποιό 

μέχρι τον ασθενή αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την αναχαίτηση των αυξανόμενων ρυθμών της AMR. 

 

Η λανθασμένη χορήγηση αντιβιοτικών 

Η λανθασμένη χορήγηση των αντιμικροβιακών παραγόντων αποτελεί ένα από τους κυριότερους παράγοντες που 

συμβάλλει στην διόγκωση του προβλήματος της αντοχής. Στον όρο «λάθος χρήση» περιλαμβάνονται τα εξής (1): 

 

● Συνταγογράφηση αντιβιοτικών, ενώ ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητα για την συγκεκριμένη νόσο. 

● Χορήγηση εσφαλμένης δοσολογίας αντιβιοτικού, είτε μεγαλύτερης είτε μικρότερης, που αποκλίνει από την 

ενδεδειγμένη - βάσει διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων οδηγιών. 

● Λανθασμένη επιλογή αντιβιοτικού, όσον αφορά το φάσμα κάλυψης. 

● Kαθυστέρηση στην έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής, ιδιαίτερα σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 

● Λανθασμένη διάρκεια χορήγησης (είτε μικρότερη , είτε μεγαλύτερη από την ενδεδειγμένη). 

● Μη εφαρμογή της αποκλιμάκωσης, μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών και παραμονή στο 

αρχικό εμπειρικό σχήμα ευρέως φάσματος. 

 

Αποφεύγοντας αυτά τα συνήθη λάθη της καθημερινής πρακτικής, τόσο σε επίπεδο κοινότητας, μα κυρίως σε επίπεδο 

νοσοκομειακής φροντίδας,  είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθεί περιορισμός της αντοχής και μείωση της νοσηρότητας και 

θνητότητας που οφείλεται σε λοιμώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα. 

 

H HelMSIC παρατηρώντας τις ελλείψεις των προγραμμάτων σπουδών και αφουγκράζοντας τις ανάγκες των φοιτητών 

Ιατρικής και του ευρύ κοινού δημιουργεί είναι ένα πρόγραμμα στοχευμένο έτσι ώστε να αλλάξει τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουμε τη Μικροβιακή Αντοχή. Αναδεικνύοντας και δίνοντας μια άλλη διάσταση στο πρόβλημα της 

ανάπτυξης πολυανθεκτικών στελεχών των μικροοργανισμών φέρει τον φοιτητή Ιατρικής σε θέση να αντιληφθεί τον 

πραγματικό του ρόλο. 

 

Αν όλοι μαζί αναλάβουμε δράση μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα! 

 

References: 
 
(1) ΚΕΕΛΠΝΟ http://www.keelpno.gr/el-gr 
(2) World Health Organisation www.who.int/drugresistance 
(3) CDC https://www.cdc.gov/drugresistance/about.html 
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