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Odpornost mikrobov 

• pomeni globalno grožnjo za javno zdravje 
 

  Od kod prihajajo grožnje ? 

zdravstvena 

oskrba 

živali 

 hrana 

okolje 

Mednarodno 

okolje  
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Odpornost mikrobov 

• PRAVOČASNO UKREPANJE! 

 

• večkratno odporni mikrobi do leta 2050  lahko 

postanejo „svetovni morilec“ 
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Odpornost mikrobov 

• je naraven proces, razvoj pospešijo:  

  

– pretirana raba antibiotikov  

 

 

– prenos odpornih bakterij  

 

 

– nepravilno odstranjevanje neuporabljenih 

 protimikrobnih zdravil v okolje in podtalnico,  

 

 

– pomanjkljiv razvoj novih antibiotikov. 
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Obvladovanje odpornosti mikrobov 

Za obvladovanje je pomemben celovit pristop po 

načelu „eno zdravje“:  

 

– humana medicina, 

– veterinarska medicina, 

– živilska veriga, 

– okolje. 

 

ENO ZDRAVJE 
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Obvladovanje odpornosti mikrobov v Sloveniji 

• strokovna javnost zelo aktivna: 

 

– izobraževanje zdravnikov, veterinarjev in 

prebivalstva  

– omejevalni ukrepi in številne aktivnosti za 

zmanjšanje ambulantne porabe antibiotikov v 

zdravstvu in veterini ter prehranski verigi  
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Obvladovanje odpornost mikrobov v Sloveniji 

 

• mednarodne primerjave: 

Slovenijo uvršča med 

uspešnejše države po 

porabi antibiotikov v 

medicini in v veterini 
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Izzivi 

• Povečati osveščenost in razumevanje splošne in strokovne javnosti. 
 

• Znižati ambulantno in bolnišnično rabo antibiotikov ter optimizirati 

predpisovanje. 
 

• Zagotoviti spremljanje odpornosti mikrobov, implementacijo 

priporočil ter izobraževanje v DSO.  
 

• Vzpostaviti sistem spremljanja odpornosti mikrobov. 
 

• Vzpostaviti sistem za odziv v primeru izredne dogodkov ( npr pojav 

večkratno-odpornih bakterij. 
 

• Okrepiti področje preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. 
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Predlog Nacionalne strategije „eno zdravje"  

za obvladovanje mikrobne odpornosti  

 

• Prva zavezujoča strategija na vladni ravni po načelu  ENO 
ZDRAVJE, kjer so vključena tri ministrstva: za zdravje, 

kmetijstvo in okolje.   

 

• Izpolnjevanje zavez do  mednarodnih inštitucij: SZO skupaj z 

organizacijami za prehrano, kmetijstvo in zdravje živali  (FAO, 

OIE); Evropske unije. 
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Struktura predloga strategije 

1. UVOD (Stanje v Sloveniji: podatki, normativna ureditev in 

osnovne strukture; Zakaj potrebujemo strategijo?) 

 

2. NAMEN IN CILJI STRATEGIJE  

 

3. PREDNOSTNA PODROČJA  z ukrepi 

 

4. UPRAVLJANJE IN ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE 

STRATEGIJE 

  

PRILOGE (Podrobnejša ocena stanja v Sloveniji, Načela in 

definicije, Literatura) 
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Namen strategije 

• Zagotoviti skupno in celovito medsektorsko in 

medinstitucionalno delovanje za obvladovanje 

odpornosti mikrobov. 

 

• Obdržati učinkovitost protimikrobnih zdravil, ki  so 

skupno dobro, za bodoče generacije.  

 

• Prispevati k boljšemu zdravju prebivalcev, večji 

produktivnosti in k zdržnejšemu proračunu za 

zdravstveno varstvo.  
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Strateški cilji 

• Zmanjšati celotno porabo protimikrobnih zdravil 
 

• Doseči bolj preudarno  rabo protimikrobnih zdravil 
 

• Prispevati k obvladovanju odpornosti mikrobov na 

globalni ravni  
 

• Zmanjšati število okužb z odpornimi bakterijami in 

zmanjšati prenose večkratnoodpornih mikrobov 

 

Pomembno OSVEŠČANJE STROKOVNE JAVNOSTI in 

PREBIVALCEV. 
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Prednostna področja* 

1. Optimizacija predpisovanja protimikrobnih zdravil 

2. Spremljanje porabe protimikrobnih zdravil 

3. Spremljanje odpornosti mikrobov 

4. Spremljanje, preprečevanje in obvladovanje 

bolnišničnih okužb 

5. Izobraževanje splošne in strokovne javnosti 

6. Raziskave in razvoj 

7. Mednarodno sodelovanje 
 

*za humano in veterinarsko medicino 
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Upravljanje in odgovornost za izvajanje strategije  

 
• Obdobni akcijski (izvedbeni) načrti za obdobje 2019-

2021; 2022-2024  

   kako?  kdo?  kdaj? 

 

  

 

• Vlada RS imenuje nacionalno koordinacijsko telo 
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Postopek sprejema strategije 

• Javna obravnava 30 dni 
 

• Medresorsko usklajevanje 
 

• Sprejem na Vladi RS 

• Implementacija  

 

OBVLADOVANJE MIKROBNE ODPORONOSTI  

JE NAŠA SKUPNA ODGOVORNOST!  


