
   

                       Tylioji pandemija:  

  

 

         Įsivaizduokite pasaulį, kuriame įprastinės operacijos  

      ar chemoterapija laikomos pernelyg  pavojingomis, nes nėra vaistų, 

 skirtų bakterinių infekcijų prevencijai ar gydymui... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakterijų atsparumas – šiuolaikinės medicinos problema 

 

Pasauliui ir toliau reaguojant į COVID-19, lieka užgožta tylioji pandemija-  

antimikrobinis atsparumas, nuo kurio miršta šimtai tūkstančių žmonių visame pasaulyje 

(apie 700 000 mirčių kasmet). Dar prieš Covid -19 pandemiją, kai kurie antibiotikai 

prarado savo veiksmingumą ir nebėra naudingi gydant gyvybei pavojingas infekcijas. 

Pandemijos metu antibiotikai praranda savo efektyvumą tokiu tempu, kad laikui bėgant 

galime likti „beginkliai“ prieš bakterines infekcijas (plaučių uždegimą, tuberkuliozę ir 

kt.). Bakterijų atsparumas antibiotikams yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo 

susiduria šiuolaikinė medicina. Tai auganti visuomenės sveikatos problema ne tik 

visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje.  



Dideliu tempu augantis atsparumas – Covid-19 pandemijos pasekmė 

 

Neproporcingai didelis antibiotikų suvartojimas pacientams, sergantiems 

COVID-19, gali sustiprinti šią grėsmę žmonijai, ypač tose šalyse, kuriose 

antimikrobinis atsparumas jau yra didelė problema. 2020 m. Pasaulio sveikatos 

organizacijos paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad 79-96 proc. žmonių pandemijos 

laikotarpiu profilaktiškai vartojo antibiotikus, galvodami, kad šie užkirs kelią šiai 

infekcijai. Iš 24 atskirų neseniai atliktų tyrimų nustatyta, kad 72 proc. į ligoninę 

patekusių pacientų, kuriems nustatytas Covid-19 virusas, buvo profilaktiškai skirti 

antibiotikai įtariamai bakterinei infekcijai gydyti. Tačiau tik 17,8 proc. Covid -19 

pacientų buvo patvirtinta, kad jiems išsivystė antrinės infekcijos, pvz.: bakterinis 

plaučių uždegimas. Tai nerimą keliantis faktas, nes nepaisant to, kad Covid-19 infekcija 

yra virusinio pobūdžio, o antibiotikai yra tokia vaistų grupė, kuri virusų neveikia, 

pirminiai tyrimai rodo, kad pacientams, sergantiems COVID-19, antibiotikai skiriami 

dažnai, daugiausia dėl įtariamų, bet nepatvirtintų bakterinių infekcijų.  

Vakcinacija sumažina antibiotikų poreikį 

 

Atsparias infekcijas sukeliantys patogenai klesti ligoninėse ir medicinos 

įstaigose, todėl kyla pavojus visiems pacientams. Tai dar labiau apsunkina COVID-19 

valdymą. Svarbu suprasti, kad Covid-19 infekcija laikui bėgant gali būti sėkmingai 

nugalėta vakcinos ar atsiradus veiksmingiems vaistams, tačiau užsitęsęs per didelis 

antibiotikų skyrimas SARS-CoV-2 užsikrėtusiems pacientams gali dar labiau padidinti 

atsparumo antimikrobiniams vaistams problemą jau ir taip įtemptoje sveikatos 

priežiūroje. Be visa to, reikėtų suvokti, kad bet kokios naujos vakcinos sukūrimas ir 

naudojimas sumažina antibiotikų poreikį. COVID-19 klinikiniai ir radiologiniai 

požymiai yra panašūs į bakterinės kvėpavimo takų infekcijos požymius, o žmonių, 

sergančių antrinėmis, galbūt atspariomis bakterinėmis infekcijomis gydymas 

sudėtingėja dėl antibiotikų prarandamo veiksmingumo. Labai svarbu skiepytis ne tik 



nuo COVID-19, bet ir nuo pneumokoko, kuris sukelia net 50 proc. plaučių uždegimo 

atvejų ir yra tampriai susijęs su šia liga. Sveikatos specialistai ragina vyresnius  nei 65 

metų amžiaus ir rizikos grupėms priklausančius žmones pasirūpinti vakcina ir nuo 

pneumokoko bei tokiu būdu prisidėti prie šios problemos mažinimo.  

Tyli pandemija turi būti stabdoma pradedant nuo savęs 

Nekontroliuojamas vaistams atsparių infekcijų augimas yra tyli pandemija, 

turinti ilgalaikių pasekmių pasaulio visuomenės sveikatai ir pasaulio ekonomikai. 

Nepriklausomai nuo bandymų pristabdyti atsparumo šiems vaistams vystymąsi, mums 

reikia naujų antibiotikų. Tačiau naujų antibiotikų kūrimas vyksta labai lėtai, be to riziką 

didina dar tai, kad kai kurios farmacijos kompanijos pareiškė nutraukiančios antibiotikų 

tyrinėjimus, nes tam reikia gana daug laiko ir pinigų, tuo tarpu pats vaistas greičiau 

praranda efektyvumą nei jis sukuriamas ir išbandomas. Tačiau kiekvienas iš mūsų yra 

atsakingas, kad antibiotikų era nesibaigtų, todėl Šiaulių miesto visuomenės sveikatos 

biuras primena bendrus teisingo ir atsakingo antibiotikų vartojimo principus: 

1. Antibiotikai neveikia virusų, todėl nevartokite šių vaistų sergant virusine 

infekcija (pvz.: gripu, Covid-19). 

2. Nevartokite antibiotikų profilaktiškai be gydytojo paskyrimo. 

3. Nenutraukite antibiotikų kurso, nes sudarysite sąlygas infekcijai atsinaujinti.  

4.  Laikykitės paskirtos antibiotikų dozės, kad nesumažintumėte vaisto 

veiksmingumo.  

5. Nevartokite antibiotikų savo nuožiūra, nes rizikuojate pabloginti savo 

sveikatos būklę. 

 

 

                     Informacinį pranešimą, skirtą Europos supratimo apie antibiotikus dienai, parengė:  

  Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Karolina Rušinskienė 


