
Az antimikrobiális rezisztencia globális 
egészségügyi probléma
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az antimikrobiális 
rezisztenciát (AMR) a jelenlegi 10 legnagyobb globális 
egészségügyi fenyegetés egyikének nyilvánította1. Ha nem 
tesznek lépéseket az AMR lassítása érdekében, a becslések 
szerint 2050-re minden évben 10 millió ember fog idő 
előtt meghalni AMR-rel kapcsolatos fertőzések miatt. 
A megnövekedett halálozás mellett az AMR hatalmas 
gazdasági terhet fog okozni az egészségügynek és 
az egyéneknek a hosszan tartó betegségek és kórházi 
tartózkodás, drágább gyógyszerek és bevételkiesés miatt.2

Az antibiotikumokat gyakran helytelenül 
használják az alapellátásban
Az összes antibiotikum hozzávetőleg 80-90%-át az alapel-
látásban írják fel, ahol a legtöbbet légúti fertőzések (RTI) 
kezelésére használják)3,4. Becslések szerint azonban 
az RTI-k 90%-a, mint például a hörghurut, a fülgyulladás 
és az arcüreggyulladás, vírusos eredetű vagy önmagától 
gyógyuló, ezért nem igényelnek antibiotikus kezelést5.
 
Az antibiotikumokat általában a páciens tünetei alapján 
írják fel, diagnosztikai megerősítés nélkül. 
Ennek eredményeként a felírt antibiotikumok 50%-át 
szükségtelenül vagy helytelenül írják fel.6

A CRP point of care teszt 
segít megbírkózni az 
antimikrobiális rezisztenciával

   Az alapellátásban felírt antibiotikumok 50%-a szükségtelenül vagy helytelenül lett felírva6 



AMR

A diagnosztikai bizonytalanság 
kulcsfontosságú tényező, amely 
az antibiotikumok túlzott használatát 
okozza
Az antibiotikumok túlzott felírását számos tényező 
befolyásolja, de az egyik kulcsfontosságú dolog, ami a 
felesleges antibiotikum-felírást okozza, az orvosok diagnosz-
tikai bizonytalansága7. A vírusos és bakteriális fertőzéseket, 
valamint az öngyógyító fertőzéseket gyakran nehéz 
megkülönböztetni a kezelést igénylőktől. A félrekezelés 
elkerülése érdekében antibiotikumot csak abban az esetben  
adjunk, ha minimalizálni tudjuk a betegekre háruló 
kockázatot.
 
Ha a diagnosztikai bizonytalanság és a páciens antibiotikum-
igénye párosul az antibiotikumokkal kapcsolatos általános 
tévhitekkel, például, hogy az antibiotikumok képesek 
gyógyítani a vírusfertőzéseket, az antibiotikumok felírása 
könnyen irracionálissá válik.8

A gyors kvantitatív C-reaktív protein               
point of care teszt csökkenti                       
a szükségtelen antibiotikum felírást
Az egészségügyben az antibiotikumok megfelelő használata 
kulcsfontosságú az AMR elleni küzdelemben. A gyors,        
pontos, megfizethető és könnyen használható diagnosztika 
fontos szerepet játszik az antibiotikumok csökkentésében2.   
A C-reaktív protein (CRP) point of care (POC) tesztnek           
a felírás előtt számos előnye van, amelyek segítenek az AMR 
kezelésében:

• A beteglátogatás során azonnal elérhető gyors eredmények 
segítik azt a diagnosztikai döntéshozatalt, hogy szükség 
van-e antibiotikumra vagy sem

• Csökkenti a diagnosztikai bizonytalanságot
• Jelentősen csökkenti a felesleges antibiotikum-fogyasztást 

a légúti fertőzésekben anélkül, hogy veszélyeztetné a 
páciens egészségét9,10

• A CRP eredmények eszközként használhatók, amikor 
elmagyarázzák a páciensnek, miért nincs szükség                 
antibiotikumokra
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