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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. vasario 26 d. 

Auditoriai nagrinėja ES kovą su supermikrobais 
Europos Audito Rūmai atlieka ES veiksmų prieš supermikrobus, įskaitant bakterijas, kurios tapo 
atsparios antibiotikams, auditą. Visų pirma auditoriai nagrinės, kaip Europos Komisija ir 
atitinkamos agentūros valdo pagrindinę veiklą ir išteklius šioje srityje. Jie taip pat įvertins ES 
įnašų ir paramos aktualumą ir veiksmingumą. 

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms (AAM) pasireiškia ir žmonėms, ir gyvūnams, kai 
mikrobai, pavyzdžiui, bakterijos, virusai, parazitai ar grybai, tampa atsparūs vaistams, kurie 
anksčiau suteikdavo veiksmingą gydymą. Kasmet Europos Sąjungoje dėl vaistams atsparių 
bakterijų sukeliamų infekcijų miršta apie 33 000 žmonių ir patiriama maždaug 1,5 milijardo eurų 
ekonominių nuostolių. Pasaulio bankas įspėjo, kad iki 2050 m. tokios infekcijos gali padaryti 
bendrą ekonominę žalą, prilygstančią 2008 m. finansų krizei. 

Auditoriai šiandien paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl ES veiksmų kovojant su AAM. 
Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie tebevykdomą audito užduotį. Jos 
yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba audituojamomis 
programomis.  

„AAM yra viena rimčiausių grėsmių sveikatai, su kuria susiduriame, – teigė už auditą atsakingas 
Europos Audito Rūmų narys Janusz Wojciechowski. – Savo audito metu nagrinėsime ES 
veiksmus, kuriais siekiama remti atsargesnį esamų antimikrobinio gydymo būdų naudojimą ir 
mokslinius tyrimus naujiems gydymo būdams kurti.“ 

ES parengė kelias kovos su AAM politikos iniciatyvas, įskaitant bendros sveikatos veiksmų planą, 
ES atsparumo antimikrobinėms medžiagoms veterinarijos sektoriuje stebėjimo sistemą, 
bendruosius veiksmus dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir programą „Nauji vaistai 
nuo kenksmingų bakterijų“ , skirtą remti MTTP.  

Auditas apims veiksmus ir programas, kuriuos valdo atitinkami Komisijos generaliniai direktoratai 
ir ES agentūros, kaip antai Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, Naujoviškų vaistų 
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iniciatyvos bendroji įmonė arba Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji 
įstaiga. 

Visų pirma auditoriai nagrinės, ar Komisija ir ES agentūros: 

o tinkamai valdo pagrindines veiklos rūšis ir išteklius; 

o veiksmingai prisideda prie AAM mažinimo ir atsargaus antimikrobinio gyvūnų gydymo būdų 
naudojimo skatinimo;  

o turi tinkamus mechanizmus ES paramai, skirtai AAM moksliniams tyrimams, koordinuoti ir 
vertinti. 

 

 

Pastaba leidėjams  

Audito ataskaitą numatoma paskelbti 2020 m. pirmoje pusėje. 
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