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Sprawozdanie z realizacji w Polsce  

Kampanii „ Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach” 
w 2012 r. 

 
 

W dniu 18 listopada 2012 roku w Europie już po raz piąty obchodzony był Europejski 

Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję 

Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.  

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach jest doroczną inicjatywą europejską w zakresie 

zdrowia publicznego, której celem jest podnoszenie świadomości i wiedzy ogółu 

społeczeństwa , jak również pracowników służby zdrowia na temat zagrożenia dla zdrowia 

publicznego wynikającego z narastającej oporności drobnoustrojów na antybiotyki. Dzień 

stanowi unikatową platformę pozwalającą na rozpowszechnianie w całej Europie informacji 

oraz danych na temat zjawiska antybiotykooporności i znaczenia prawidłowego stosowania 

antybiotyków. 

W Polsce kampania „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach” realizowana jest w 

ramach programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn.”Narodowy Program Ochrony 

Antybiotyków na lata 2011-2015”. 

 

W ramach kampanii edukacyjnej Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2012 

 w Polsce prowadzone były działania o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Założeniem 

kampanii było podniesienie świadomości i wiedzy ogółu społeczeństwa, pracowników służby 

zdrowia w tym lekarzy oraz kadry zarządzającej.  

Podejmowane w ramach kampanii działania jak również przygotowywane materiały 

informacyjne są corocznie opracowywane i aktualizowane na podstawie wytycznych 

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób z zastosowaniem elementów 

graficznych kampanii jednolitych dla wszystkich państw członkowskich UE.  
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HASŁA EDWA’2012 
 

MATERIAŁY DLA  
LEKARZY POZ I PRAKTYKUJĄCYCH W SZPITALACH 

 

Materiały informacyjne skierowane do  lekarzy POZ oraz lekarzy praktykujących w 

szpitalach, propagowały następujące hasła: 

� Antybiotyki stosuj z rozwagą. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków prowadzi do 

lekooporności. 

� Dąż do terapii celowanej. Pobierz próbki przed rozpoczęciem antybiotykoterapii. 

� Przestrzegaj zasad racjonalnej antybiotykoterapii. Stosuj antybiotyki właściwie, aby 

utrzymać ich skuteczność. 

 

O czym musisz pamiętać, zanim przepiszesz antybiotyk? 

• Czy przed włączeniem antybiotykoterapii pobrano odpowiedni materiał na posiew? 

• Jaki jest właściwy antybiotyk? 

• Czy antybiotyk zastosowany w terapii empirycznej wybrałeś/aś zgodnie z danymi na 

temat lekooporności w twoim szpitalu? 

• Jaki jest właściwy czas i dawka podawania antybiotyku w leczeniu tego typu zakażenia 

u konkretnego pacjenta? 

• Czy wynik posiewu i antybiogram wskazują na potrzebę podjęcia antybiotykoterapii lub 

zmiany podawanego antybiotyku? 

• Czy w razie niepowodzenia leczenia skontaktowałeś/aś się ze specjalistą 

ds.antybiotykoterapii? 

 

 

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków prowadzi do lekooporności!
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HASŁA EDWA’2012 
 

MATERIAŁY DLA SPOŁECZEŃSTWA 

 

W materiałach informacyjnych skierowanych do społeczeństwa zwrócono szczególną 

uwagę na przekaz, iż antybiotyki nie są skuteczne w walce z wirusami: 

 Nie leczą: 

� Grypy 

� Kaszlu 

� Przeziębienia 

� Większości ostrych zapaleń gardła i oskrzeli  

Zielony czy żółty katar NIE świadczy o zakażeniu bakteryjnym.  

Nie jest podstawą do podania antybiotyku! 

Pamiętaj: 

� Nigdy nie stosuj antybiotyku, którego nie przepisał lekarz. Nie lecz się samodzielnie. 

� Nie namawiaj lekarza, by przepisał antybiotyk. 

� Bezwzględnie stosuj się do zaleceń lekarza. Nie przerywaj kuracji nawet, gdy poczujesz 

się lepiej. 

� Stosuj podstawowe zasady higieny. 

� Badania mikrobiologiczne są przydatne tylko wtedy, gdy zleci je lekarz.  

Nie decyduj o tym samodzielnie. 
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OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH REALIZACJI  

W POLSCE KAMPANII  

„EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH’2012 ” 

 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach obchodzony był w Polsce  już po raz piąty  

w ramach realizacji programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn.”Narodowy Program Ochrony 

Antybiotyków”. 

Przedstawiciele Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków uczestniczyli w organizacji 

obchodów EDWA w 2012 roku na poziomie europejskim m.in. uczestnicząc w spotkaniach 

ECDC mających na celu wypracowanie podstawowych celów i kluczowych przekazów 

kampanii, jak również na poziomie krajowym. 

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce w dniu 20 listopada 

b.r. w Ministerstwie Zdrowia zorganizowana została konferencja prasowa 

pn.”Antybiotykooporność – zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta”, w której wziął udział 

Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki, prof.dr hab. Waleria Hryniewicz (Narodowy 

Instytut Leków, Warszawa) oraz prof.dr hab. Marek Gniadkowski (Narodowy Instytut Leków, 

Warszawa). 

W ramach konferencji prasowej przedstawione zostały dwie prezentacje: 

− prof.dr hab. Waleria Hryniewicz przedstawiła prezentację „Antybiotykooporność – 

nowe zagrożenia ze strony patogenów pozaszpitalnych”  

− Prof.dr hab. Marek Gniadkowski przedstawił prezentację „Sytuacja alarmowa w 

leczeniu zakażeń wywoływanych przez pałeczki jelitowe”  

Po przedstawionych prezentacjach w czasie dyskusji przedstawiciele Narodowego Programu 

Ochrony Antybiotyków odpowiadali na  pytania dziennikarzy uczestniczących w konferencji 

prasowej. 

W ramach organizacji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce   w 2012 

roku podjęto współpracę z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, Urzędami 

Miast, szpitalami, placówkami POZ, szkołami jak również towarzystwami naukowymi i 

stowarzyszeniami w tym Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz Polskim 

Towarzystwem Mikrobiologów. 



6 

 

 

Działania podjęte w ramach Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 

w 2012 roku w Polsce: 
 

MATERIAŁY EDUKACYJNE – PLAKATY, ULOTKI 

Opracowane w ramach kampanii ulotki i plakaty informacyjne skierowane zostały do dwóch głównych 

grup odbiorców: lekarze w tym lekarze POZ oraz lekarze praktykujący w szpitalach oraz 

społeczeństwo.  

Wydrukowano oraz rozdysponowano następującą  liczbę materiałów: 

− ulotki informacyjne dla społeczeństwa -  150.000 sztuk 

− plakaty informacyjne  skierowane do społeczeństwa - 15.000 sztuk 

− ulotki informacyjne skierowane do lekarzy - 40.000 sztuk 

− plakaty informacyjne skierowane do lekarzy - 10.000 sztuk 

− wystawa tematyczna 16 plakatów edukacyjnych - 5 egz. (ekspozycje w urzędach, 

szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach oświatowych) 

− materiały do przeprowadzania lekcji biologii w szkołach ponadgimnazjalnych  

 

Przygotowane w ramach kampanii EDWA materiały edukacyjne rozpowszechnione zostały 

na terenie całego kraju we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, samorządami 

lokalnymi w tym min. przy udziale Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz przy 

współdziałaniu z przedstawicielami szpitali, placówek POZ, regionalnymi przedstawicielami 

programu.  

W kampanię edukacyjną Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2012 aktywnie 

włączyły się Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Białymstoku, Bydgoszczy, 

Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, 

Poznaniu, Rzeszowie,  Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu jak również bezpośrednio 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej oraz Lublinie. 

W kampanii uczestniczyły także Urzędy Miast  (Wydziały Zdrowia, Wydziału Polityki 

Społecznej lub/i Wydziały Oświaty) w Białymstoku, Brodnicy, Elblągu, Gdańsku, Katowicach, 

Krakowie, Legnicy,  Opolu, Skierniewicach, Tarnowie, Rudzie Śląskiej, Śremie, Szczecinie, 

Warszawie,  Wrocławiu, Zgierzu,  

Materiały edukacyjne zostały przekazane do  propagowania w szpitalach, placówkach POZ,  urzędach 

miast, placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach, żłobkach), na wyższych uczelniach oraz w 

domach kultury. Nawiązano również współpracę z wybranymi zakładami komunikacji miejskiej 

uzyskując zgodę na bezpłatną ekspozycję plakatów kampanii w listopadzie 2012 roku w 

środkach transportu miejskiego w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, 

Zamościu. 
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WYSTAWA TEMATYCZNA 
 

Wystawa tematyczna – 16 plakatów naświetlających problematykę zakażeń bakteryjnych, 

antybiotykoterapii i zmniejszającej się skuteczności leków przeciwbakteryjnych. 

70 kompletów wystawy było i jest prezentowanych w sposób ciągły w różnych regionach 

Polski w placówkach takich jak: Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Urzędy 

Miast, Szpitale, placówki POZ, wyższe uczelnie, szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki. 

Wystawa była prezentowana między innymi w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, 

Elblągu, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lesznie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, 

Poznaniu, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Żywcu. 

W listopadzie i grudniu 2012 roku wystawa była prezentowana także w plenerze: 

� W dniach 02.11.2012-30.11.2012r. wystawa EDWA eksponowana była na Placu 

Bankowym w Warszawie.  

� W dniach 26.11.2012- 09.12.2012 r. wystawa EDWA eksponowana była na Placu 

Szczepańskim w Krakowie.  

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE – scenariusz lekcji dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 
 

W ramach realizacji zadania opracowano i aktualizowano  materiały edukacyjne dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, służące przeprowadzeniu lekcji biologii związanej z tematyką 

antybiotykooporności. Materiały zostały opracowane w oparciu o doświadczenia lekcji 

pilotażowych przeprowadzonych w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy  

o Antybiotykach’2011 i są zgodne z podstawą programową nauczania biologii w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

 

TELEWIZJA 

� W dniu 18 listopada 2012 roku 10 sekundowy spot kampanii Europejski Dzień Wiedzy 

o Antybiotykach emitowany był na antenach TVP 1, TVP 2, TVP INFO, TVP Kultura, 

TVP Polonia 
 

 

METRO 

� W dniach 16.11.2012, 19.11.2012, 20.11.2012 r. na ekranach stacji metra w Warszawie 

emitowany był 10-cio sekundowy spot kampanii.  
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RADIO 

� Wiadomości w radiowych programach informacyjnych 

� Audycje tematyczne min. 1 Program Polskiego Radia, Radio TOK FM, Radio dla 

Ciebie 

 

PRASA 

� Publikacje i informacje w czasopismach specjalistycznych min. Aptekarz Polski, 

Aktualności bioMerieux, Gazeta Farmaceutyczna 

 

INTERNET 

Informacje na temat kampanii umieszczane były: 

� na stronach internetowych urzędów miast, państwowej inspekcji sanitarnej, szpitali, 

towarzystw naukowych, placówek oświatowych , miejskich centrów kultury i sportu 

� na portalach informacyjnych min. pap.pl; wyborcza.pl; rzeszowska24.pl,  pozytywne 

miasto.pl, dziennik.pl; poradnik domowy.pl; cz.info.pl, nadmorski24.pl; radiozachód 

� na portalach i stronach internetowych dla lekarzy i specjalistów medycznych: 

Medycyna Praktyczna – portal dla lekarzy; rynek zdrowia.pl; aptekarzpolski.pl; 

biomerieux.pl;  gazeta lekarska.pl; strona www Naczelnej Izby Lekarskiej 

� Facebook 

� Informacje ukazały się na stronach urzędu miasta i/lub portalach miejskich min. miast 

Brodnica, Giżycko, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Konin, Koszalin, Kraków, 

Lublin, Mogilno, Opole, Poznań, Rzeszów, Śrem, Toruń, Tarnów, Wrocław,  

 

Poniżej przykładowa informacja zamieszczona na stronie Urzędu Miasta w Mogilnie 
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Poniżej przykładowa informacja zamieszczona na stronie Żywieckiej Biblioteki Samorządowej 

 

 

� SYMPOZJA/WARSZTATY REGIONALNE 

Jak co roku Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, był także okazją do organizacji licznych 

spotkań szkoleniowych dla specjalistów w ochronie zdrowia na terenie całego kraju.  

W 2012 roku z okazji Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach zorganizowano min.:  

� V Sympozjum pn.”Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastającej lekooporności”, 

Białystok 17.11.2012 r. 

�  Forum Ekspertów pt. „Chrońmy antybiotyki”, Wrocław 22. 11. 2012 r. 

� Warsztaty z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Słupsk, 5-6.12.2012 r.    

� Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Kraków 8.12.2012 r. 

� Sympozjum z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Bydgoszcz 23.11.2012  

 

� SYMPOZJA OGÓLNOPOLSKIE 

W dniu 01.12.2012 r. w Warszawie w ramach XVI Sympozjum Naukowego „Postępy w 

Medycynie Zakażeń” zorganizowano dwie sesje tematyczne Narodowego Programu Ochrony 

Antybiotyków. 

 

W organizacji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w poszczególnych regionach 

uczestniczyli: 

� Regionalni Przedstawiciele Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 

� Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

� Przedstawiciele Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 

� Przedstawiciele samorządów lokalnych 

PODSUMOWNAIE 

Działania podejmowane w ramach realizacji kampanii Europejski Dzień Wiedzy o 

Antybiotykach w Polsce są corocznie sprawozdawane do Europejskiego Centrum Zapobiegania 

i Kontroli Chorób w Sztokholmie.   
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WYSTAWA „EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH” 

 

        

    

PLAC BANKOWY, WARSZAWA LISTOPAD 2012  

 

   

 

PLAC SZCZEPAŃSKI, KRAKÓW LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2012 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYH  
NR 2  W SIEDLCACH, 

LISTOPAD 2012 
 
 
 
 

AKADEMIA IM. LEONA 
KOŹMIŃSKIEGO WARSZAWA, 
GRUDZIEŃ 2012/STYCZEŃ 2013 

     

URZĄD MIASTA W BRODNICY, 
LISTOPAD 2012 

 

STADION NARODOWY, WARSZAWA 

30 LISTOPADA-1 GRUDNIA 2012 

 

 


