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Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης και 

Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά (EAAD)

Μία καθολική ευθύνη για τη διάσωση των αντιβιοτικών

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά έχει καθιερωθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης νοσημάτων (ECDC) ως ημέρα έναρξης των 
εθνικών εκστρατειών για την προώθηση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών τόσο στην 
κοινότητα όσο και στο νοσοκομειακό χώρο. Τα αντιβιοτικά είναι πολύτιμα φάρμακα και η δια-
φύλαξη της αποτελεσματικότητάς τους μας αφορά όλους. Γι αυτό το λόγο η προσπάθεια ευαι-
σθητοποίησης αφορά τόσο στους επαγγελματίες υγείας που συνταγογραφούν τα αντιβιοτικά 
όσο και στους πολίτες που τα καταναλώνουν.
Η κατανάλωση των αντιβιοτικών συνδέεται άμεσα με την δημιουργία της μικροβιακής αντο-
χής. Η επίδραση των αντιβιοτικών στις φυσιολογικές χλωρίδες του ανθρώπινου οργανισμού 
έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία αλλά και επικράτηση για μακρό χρονικό διάστημα ανθε-
κτικών μικροβίων. Οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιβιοτικά είναι ευάλωτοι στο να αποικιστούν 
ή να εμφανίσουν λοίμωξη από ανθεκτικά παθογόνα. Επίσης αποτελούν την δεξαμενή από την 
οποία πιθανότατα θα μεταδοθούν ανθεκτικά μικρόβια στο οικείο περιβάλλον ή στους συν-
-νοσηλευόμενους με αυτούς ασθενείς.
Στο νοσοκομείο η χρήση των αντιβιοτικών και η μικροβιακή αντοχή συνιστούν έναν φαύλο 
κύκλο που οδηγεί στην δημιουργία ακόμη πιο ανθεκτικών μικροβίων και κατ’ επέκταση στην 
χρήση ακόμη πιο προωθημένων αντιβιοτικών. Αυτός ο φαύλος κύκλος δεν πρόκειται να κλείσει 
ποτέ, εάν δεν υπάρξει κοινή συνείδηση ότι η αιτία της δημιουργίας και της επικράτησης των 
ανθεκτικών μικροβίων είναι η μη ορθή χρήση των αντιβιοτικών, ενώ η αιτία της διασποράς τους 
είναι η ανεπαρκής εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ιδιαίτερα της Υγιεινής των Χεριών. Για 
να αντιμετωπισθεί η διασπορά των ανθεκτικών μικροβίων στα ελληνικά νοσοκομεία θα πρέπει 
να υπάρξουν δράσεις και στις δύο αυτές παραμέτρους. Να δοθεί έμφαση τόσο στην ορθή χρήση 
των αντιβιοτικών όσο και στην πιστή εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου.
Στην κοινότητα, η ανάπτυξη των ανθεκτικών στελεχών συνδέεται περισσότερο με την χρήση 
των αντιβιοτικών και γι αυτό η προσπάθεια για περιορισμό της χρήσης τους θα πρέπει να είναι 
ακόμη πιο συστηματική και στοχευμένη. Ο γιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ακολου-
θώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες αντιμικροβιακής θεραπείας και εφαρμόζοντας τις άμεσες 
δοκιμασίες διάγνωσης μικροβιακών λοιμώξεων (όπως για παράδειγμα για την διάγνωση της 
στρεπτοκοκκικής αμυγδαλίτιδας) μπορεί να χορηγήσει με ασφάλεια αντιβιοτικά στις περιπτώ-
σεις που υπάρχουν πραγματικά ενδείξεις για η χορήγησή τους. Παράλληλα ενδείκνυται να επι-
λέξει το αντιβιοτικό με το στενότερο αντιμικροβιακό φάσμα ώστε να αποφύγει την δημιουργία 
ανθεκτικών στελεχών.
Δεδομένα που αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας προ-
κύπτουν τόσο από τα συστήματα επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής όσο και από σημαντικές 
πολυκεντρικές μελέτες. Τα σημαντικότερα από αυτά τα δεδομένα είναι τα ακόλουθα:

• Το μεγαλύτερο ποσοστό (>50%)των μικροοργανισμών που αποτελούν τα συχνότερα αίτια 
νοσοκομειακών λοιμώξεων στην χώρα μας (Acinetobacter ,Klebsiella, Pseudomonas) είναι 
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες, που είναι τα πολυτιμότερα αντιβιοτικά για την θεραπεία 
σοβαρών μικροβιακών λοιμώξεων.

• Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής 
όχι μόνο για τα ανωτέρω μικρόβια αλλά και για τα υπόλοιπα νοσοκομειακά παθογόνα 
όπως ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, ο εντερόκοκκος και τα εντεροβακτηριακά.

• Συνεχώς αυξάνεται η μικροβιακή αντοχή στα τελευταία αντιβιοτικά (τιγεκυκλίνη, 
κολιμυκλινη, γενταμικίνη) που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων από 
τα πολυανθεκτικά Gram αρνητικά παθογόνα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα στα στελέχη K. 
pneumoniae, με αποτέλεσμα να μην διαθέτουμε πλέον αντιβιοτικά για να αντιμετωπίσουμε 
τις συγκεκριμένες λοιμώξεις.



• Η κατανάλωση των πλέον προωθημένων αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία 
είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα αυτό αφορά τόσο τα αντιβιοτικά 
(καρβαπενέμες, κολιμυκίνη, τιγεκυκλίνη) που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
λοιμώξεων από ανθεκτικά Gram αρνητικά παθογόνα, όσο και εκείνων (νταπτομικίνη και 
λινεζολίδη) που χορηγούνται για την θεραπεία λοιμώξεων από Gram θετικά βακτήρια 
που αποτελούν πολύ πιο σπάνια αίτια νοσοκομειακών λοιμώξεων στην χώρα μας ενώ 
ενδημούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

• Όσον αφορά στην κοινότητα ένας από τους σημαντικότερους δείκτες μικροβιακής αντοχής 
είναι η αντοχή του κολοβακτηριδίου στα αντιβιοτικά. Το κολοβακτηρίδιο αποτελεί το 
συχνότερο αίτιο ουρολοιμώξεων. Η υπερκατανάλωση των κινολονών για την θεραπεία 
της οξείας ανεπίπλεκτης κυστίτιδας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μικροβιακής 
αντοχής του κολοβακτηριδίου στις κινολόνες (από 2,2% το 2005 σε 6.2% το 2012). 
Παράλληλα αυξήθηκε η αντοχή του κολοβακτηριδίου στις κινολόνες και για τα άλλα είδη 
ουρολοιμώξεων ( από 5,2% το 2005 σε 10,2% το 2012). 

Η αύξηση αυτή της αντοχής του κολοβακτηριδίου στις κινολόνες είναι πολύ σημαντική. Ενώ 
υπάρχουν άλλα αντιβιοτικά στενότερου μικροβιακού φάσματος που θα έπρεπε να αποτελούν 
την πρώτη επιλογή για την θεραπεία της ανεπίπλεκτης κυστίτιδας είναι αδικαιολόγητη η χρήση 
κινολονών. Οι κινολόνες είναι αντιβιοτικά που η χρήση τους ενδείκνυται για την αντιμετώπιση 
σοβαρών ουρολοιμώξεων. Γι αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται ειδική ια-
τρική συνταγή για την προμήθειά τους από τα φαρμακεία.

• Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί για την κοινότητα έναν άλλο σημαντικό δείκτη μικροβιακής 
αντοχής αφού είναι το συχνότερο αίτιο σοβαρών λοιμώξεων του αναπνευστικού 
συστήματος. Η αντοχή του πνευμονιοκόκκου στις μακρολίδες (με κύρια εκπρόσωπο την 
ερυθρομυκίνη), που αποτελούν αντιβιοτικά συχνά χορηγούνται σε παιδιά και σε ενήλικες, 
έχει τα τελευταία χρόνια μειωθεί(από 33,5% το 2004 σε 21,4% το 2010). Παράλληλα 
παρατηρείται και μείωση της κατανάλωσης των μακρολιδών στην κοινότητα. 

Παρά την μείωση όμως, η μικροβιακή αντοχή του πνευμονιοκόκκου στις μακρολίδες συνεχίζει 
να είναι υψηλή και η χώρα μας συνεχίζει να παραμένει πρώτη στην κατανάλωση των μακρο-
λιδών στην κοινότητα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δυνατότητες 
για περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης των μακρολιδών. Τονίζεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
των φαρμάκων αυτών χορηγείται για λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος που ως επί των 
πλείστον είναι ιογενούς αιτιολογίας και τα αντιβιοτικά είναι εξορισμού αναποτελεσματικά.

• Έρευνα της κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ στα τέλη Οκτωβρίου 
του 2013 ανέδειξε αύξηση του ποσοστού των πολιτών που λαμβάνουν από τα φαρμακεία 
αντιβιοτικά χωρίς ιατρική συνταγή (από 10% το 2007 σε 15,6% το 2013). Επίσης 
ανέδειξε την ύπαρξη αντιβιοτικών στο σπίτι «για ώρα ανάγκης» (36%) και της αύξηση 
της αναφερόμενης συχνότητας παρενεργειών (από 15 σε 26%). 

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν ότι τα αντιβιοτικά δεν είναι ακίνδυνα φάρμακα αλλά 
χαρακτηρίζονται πολλές φορές από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Κάθε λοίμωξη όπως και 
κάθε νέο επεισόδιο της ίδιας λοίμωξης απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία. Τα αντιβιοτικά συντα-
γογραφούνται κάθε φορά για ένα συγκεκριμένο επεισόδιο λοίμωξης και για ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Γι αυτό, η χρήση αντιβιοτικών που περίσσεψαν στο σπίτι ή που λαμβάνονται 
κατά την γνώμη και εμπειρία του οικείου περιβάλλοντος, συγγενών και φίλων, είναι επικίνδυνη 
πρακτική και θέτει σε κίνδυνο την ατομική υγεία. 

Τα αντιβιοτικά δεν πρέπει να χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή

Στην ενημέρωση αυτή του κοινού θα πρέπει να συμβάλλουν οι επαγγελματίες υγείας που τα 
συνταγογραφούν καθώς και όλοι οι σχετικοί δημόσιοι φορείς.
Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι «Μία καθολική ευθύνη για την διάσωση των αντιβιοτι-
κών». Σηματοδοτεί μία συντονισμένη προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας, των φαρμακο-
ποιών, των δημόσιων φορέων αλλά και των πολιτών για να παραμείνουν τα αντιβιοτικά πολύ-

τιμα και δραστικά στην θεραπεία των μικροβιακών λοιμώξεων. Το πρόβλημα της μικροβιακής 
αντοχής αφορά όλους αλλά και η ευθύνη είναι καθολική.

Ας αναλογιστούμε, ότι ενώ η πενικιλλίνη έσωσε εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές, η μι-
κροβιακή αντοχή σήμερα σκοτώνει χιλιάδες συνανθρώπους μας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

“Ìßá êáèïëéêÞ åõèýíç ãéá íá äéáóùèïýí ôá áíôéâéïôéêÜ”  

Ðüôå êáé ðïý äåí ÷ñåéÜæïíôáé áíôéâéïôéêÜ 

1. Óôï êïéíü êñõïëüãçµá êáé ôéò éþóåéò ãåíéêÜ, óôéò ïðïßåò ðåñéëáµâÜíåôáé êáé ç ãñßðç äçëáäÞ óõíÜ÷é, 
ðïíüëáéµïò, ðõñåôüò, êåöáëáëãßá, µõáëãßåò, ïóôéêÜ Üëãç, êáôáâïëÞ, êáêïõ÷ßá.

2. Óôçí áðëÞ éãµïñßôéäá, ôçò ïðïßáò ôá óõµðôþµáôá (ðõþäåéò ñéíéêÝò åêêñßóåéò, Üëãïò óôï ðñüóùðï) äé-
áñêïýí ëéãüôåñï áðü 10 çµÝñåò.

3. Óôçí ïîåßá âñïã÷ßôéäá (âÞ÷áò êáé âÜñïò óôï óôÞèïò).

4. Óôá ðåñéóóüôåñá åðåéóüäéá ùôßôéäáò óôïõò åíÞëéêåò.

5. Óå >80% ôùí ðåñéðôþóåùí öáñõããïáµõãäáëßôéäáò. Ãéá íá äéåõêñéíéóôåß ç éïãåíÞò óõíäñïµÞ áðü ôçí 
óôñåðôïêïêêéêÞ áñêåß ç åêôÝëåóç ôïõ Strep-test áðü ôïí êëéíéêü éáôñü, ôï ïðïßï åßíáé åõáßóèçôï, áîé-
üðéóôï, öèçíü êáé ôá÷ý (<10 min).

6. Óôá äéáññïúêÜ óýíäñïµá ðïõ äéáñêïýí ëéãüôåñï áðü 3 çµÝñåò.

7. Óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò áóõµðôùµáôéêÞò âáêôçñéïõñßáò, áêüµá êáé óå äéáâçôéêïýò áóèåíåßò üðùò 
êáé óôçí ðåñßðôùóç âáêôçñéïõñßáò ðïõ Ý÷åé ó÷Ýóç µå ôçí ðáñïõóßá µüíéµïõ ïõñïêáèåôÞñá. Åîáßñåóç 
áðïôåëïýí ïé Ýãêõåò êáé ïé ðåñéðôþóåéò ðáñåµâáôéêþí ÷åéñéóµþí êáé ÷åéñïõñãéêþí åðåµâÜóåùí óôï 
ïõñïðïéçôéêü (ð.÷. êõóôåïóêüðçóç, ðñïóôáôåêôïµÞ).

8. Óå ãõíáßêåò µå êïëðßôéäá êáé Üíäñåò µå ïõñçèñßôéäá, üôáí óôéò êáëëéÝñãåéåò êïëðéêïý êáé ïõñçèñéêïý 
áíáðôýóóïíôáé êïéíÜ µéêñüâéá üðùò Êïëïâáêôçñßäéï, ÊëåµðóéÝëëá, Åíôåñüêïêêïò, Óôáöõëüêïêêïò.

«Ç äéáôÞñçóç ôçò áðïôåëåóµáôéêüôçôáò ôùí áíôéâéïôéêþí åßíáé 
åõèýíç üëùí µáò»

ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÉÁÔÑÏ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏÂÁÈÌÉÁÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

“Ìßá êáèïëéêÞ åõèýíç ãéá íá äéáóùèïýí ôá áíôéâéïôéêÜ”  

Ôé ÷ñåéÜæåôáé íá ãíùñßæù  ãéá ôçí êáôáíÜëùóç ôùí áíôéâéïôéêþí óôá åëëçíéêÜ íïóïêïµåßá

1.  Ç ÅëëÜäá åßíáé óõíå÷þò áðü ôï 2003 ðñþôç óôçí êáôáíÜëùóç áíôéâéïôéêþí áíÜµåóá óôéò õðüëïéðåò ÅõñùðáúêÝò ÷þñåò (äå-
äïµÝíá ESAC-2011).

2.  Ïé áóèåíåßò óôá åëëçíéêÜ íïóïêïµåßá ëáµâÜíïõí áíôéâéïôéêÜ óå ðïëý µåãáëýôåñï ðïóïóôü óå ó÷Ýóç µå ôïí Åõñùðáúêü µÝóï 
üñï (äåäïµÝíá áðü ôïí Åõñùðáúêü Óçµåéáêü Åðéðïëáóµü Íïóïêïµåéáêþí Ëïéµþîåùí êáé ×ñÞóçò Áíôéâéïôéêþí-2012 ).

Ôé ÷ñåéÜæåôáé íá ãíùñßæù ãéá ôçí åðßäñáóç ôùí áíôéâéïôéêþí óôïõò íïóçëåõüµåíïõò áóèåíåßò

Ôá áíôéâéïôéêÜ, åêôüò áðü ôçí åõåñãåôéêÞ ôïõò äñÜóç óôçí áíôéµåôþðéóç ôçò ëïßµùîçò, 
ðñïêáëïýí óôïí ßäéï ôïí áóèåíÞ óçµáíôéêÝò áíåðéèýµçôåò åíÝñãåéåò

Ìå ðïéïí ôñüðï;

Á.  Ìå ôçí áíÜðôõîç áíèåêôéêþí óôåëå÷þí óôéò öõóéïëïãéêÝò ÷ëùñßäåò êáé ôïí êßíäõíï áíÜðôõîç íÝáò ëïßµùîçò áðü áõôÜ ôá 
µéêñüâéá, µå áðïôÝëåóµá ôçí áíÜãêç ãéá ôç ÷ïñÞãçóç áêüµç ðéï ðñïùèçµÝíùí áíôéâéïôéêþí.

Â.  Ïé áóèåíåßò ðïõ ëáµâÜíïõí áíôéâéïôéêÜ åßíáé ðïëý ðéï åõðáèåßò óôï íá áðïéêéóôïýí Þ íá åµöáíßóïõí ëïßµùîç áðü áíèåêôéêÜ 
íïóïêïµåéáêÜ ðáèïãüíá.

Ã.  Ç ôïîéêüôçôá ôùí öáñµÜêùí, éäéáßôåñá ãéá ôïõò ðéï çëéêéùµÝíïõò áóèåíåßò, µðïñåß íá åßíáé åîáéñåôéêÜ åðéâáñõíôéêÞ ãéá ôçí 
ðåñáéôÝñù êëéíéêÞ ôïõò ðïñåßá.

Ä.  Ç åµöÜíéóç åíôåñïêïëßôéäáò óõíäåüµåíçò µå ôç ÷ñÞóç áíôéâéïôéêþí áðü C.difficile, ç ïðïßá åßíáé µßá óçµáíôéêÞ êáé óõíå÷þò 
áíáãíùñßóéµç íüóïò, µå ðïëëÝò áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò ãéá ôïí ßäéï ôïí áóèåíÞ.

ÌÝóá óôï íïóïêïµåßï êÜèå áóèåíÞò åßíáé µßá µïíáäéêÞ ðåñßðôùóç áëëÜ äåí åßíáé ðïôÝ 
µüíïò ôïõ. Ãé áõôü, ôéò åðéðôþóåéò ôùí áíôéâéïôéêþí ðïõ ëáµâÜíåé ôéò åðùµßæïíôáé êáé ïé 
õðüëïéðïé áóèåíåßò.

Ìå ðïéïí ôñüðï;
Ìå ôçí áíÜðôõîç áíèåêôéêþí óôåëå÷þí óôéò öõóéïëïãéêÝò ÷ëùñßäåò ôïõ êáé ôç äéáóðïñÜ ôïõò µå ôá ÷Ýñéá ôïõ ðñïóùðéêïý óå 
óõí-íïóçëåõüµåíïõò áóèåíåßò , üôáí äåí ôçñïýíôáé ôá áðáñáßôçôá µÝôñá õãéåéíÞò.

Ôé ÷ñåéÜæåôáé íá ãíùñßæù ãéá ôçí áóöáëÞ êáé áðïôåëåóµáôéêÞ åðéëïãÞ êáé ÷ñÞóç ôùí áíôéâéïôéêþí

7 âáóéêÝò áñ÷Ýò
1. ÌéêñïâéïëïãéêÞ ôåêµçñßùóç ôùí ëïéµþîåùí

2.  ÅðéëïãÞ ÅµðåéñéêÞò Èåñáðåßáò âÜóåé åðéäçµéïëïãéêþí äåäïµÝíùí ôçò µéêñïâéáêÞò áíôï÷Þò óôï íïóïêïµåßï

3.  ÁðïêëéµÜêùóç ôçò åµðåéñéêÞò èåñáðåßáò µåôÜ ôç ëÞøç ôïõ áðïôåëÝóµáôïò ôùí êáëëéåñãåéþí

4.  ÅðéëïãÞ áíôéâéïôéêïý µå:

• ôï óôåíüôåñï áíôéµéêñïâéáêü öÜóµá
• ôçí ðëåïíåêôéêüôåñç öáñµáêïêéíçôéêÞ óôçí åóôßá ôçò ëïßµùîçò
• ôéò ëéãüôåñåò áíåðéèýµçôåò åíÝñãåéåò

5. ÕøçëÞ äïóïëïãßá êáé âñá÷åßá èåñáðåßá

6. ÐñïöõëáêôéêÞ áãùãÞ µå áðüëõôåò åíäåßîåéò

Ç ÷ïñÞãçóç áíôéâéïôéêþí ãéá ðñïëçðôéêïýò ëüãïõò äéêáéïëïãåßôáé óå ðïëý ëßãåò ðåñéðôþóåéò, óå 
åéäéêïýò ðëçèõóµïýò áóèåíþí êáé ãéá óõãêåêñéµÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçµá (ð.÷. ÷åéñïõñãéêÞ ðñïöý-
ëáîç µå äéåã÷åéñçôéêÞ ÷ïñÞãçóç µßáò µüíï äüóçò áíôéâéïôéêïý). Óå ïðïéáäÞðïôå Üëëç ðåñßðôùóç 
ü÷é µüíï äåí ðñïöõëÜóóåé ôïí áóèåíÞ, áëëÜ áíôßèåôá ðñïêáëåß ôçí åµöÜíéóç ôùí áíåðéèýµçôùí 
åíåñãåéþí ðïõ ðñïáíáöÝñèçêáí 

7. ÅöáñµïãÞ ôùí ÊáôåõèõíôÞñéùí Ïäçãéþí ôïõ ÊÅÅËÐÍÏ

ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÏ ÉÁÔÑÏ 



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

“Ìßá êáèïëéêÞ åõèýíç ãéá íá äéáóùèïýí ôá áíôéâéïôéêÜ”  

7  áëÞèåéåò ðïõ ÷ñåéÜæåôáé íá ãíùñßæù ãéá ôç ÷ñÞóç ôùí áíôéâéïôéêþí

1. ÁñíçôéêÞ ðñùôéÜ! Óôç ÷þñá µáò Ý÷ïõµå ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü êáôáíÜëùóçò áíôéâéïôéêþí äéåèíþò! 
ÁðïôÝëåóµá áõôÞò ôçò ðñùôéÜò åßíáé íá Ý÷ïõµå êáé Ýíá áðü ôá õøçëüôåñá ðïóïóôÜ µéêñïâßùí, óôá ïðïßá 
ôá áíôéâéïôéêÜ äåí åßíáé äñáóôéêÜ, åíþ õðÜñ÷ïõí åðßóçµåò ðëçñïöïñßåò üôé äåí èá õðÜñîåé ðáñáãùãÞ 
íÝùí áíôéâéïôéêþí äñáóôéêþí óôá áíèåêôéêÜ µéêñüâéá ðïõ öôéÜîáµå µå ôçí õðåñêáôáíÜëùóÞ ôïõò.

2. Ìéá íÝá áðåéëÞ! Ðñéí ôçí áíáêÜëõøç ôùí áíôéâéïôéêþí, ðïëëÝò µéêñïâéáêÝò ëïéµþîåéò Þôáí èáíáôç-
öüñåò. ÓÞµåñá åµöáíßæåôáé µéá êáéíïýñãéá áðåéëÞ. ÐïëëÝò ëïéµþîåéò, ïé ïðïßåò èåñáðåýïíôáí óôï ðá-
ñåëèüí µå áíôéâéïôéêÜ, îáíáãßíïíôáé äõóôõ÷þò èáíáôçöüñåò, ãéáôß ôá áíôéâéïôéêÜ äåí åßíáé äñáóôéêÜ óôá 
µéêñüâéá ðïõ ôéò ðñïêáëïýí. 

3. ¼÷é áíôéâéïôéêÜ ãéá ôç èåñáðåßá ôùí éïãåíþí ëïéµþîåùí! Áµõãäáëßôéäåò, öáñõããßôéäåò, âñïã÷ßôéäåò, 
éãµïñßôéäåò, ùôßôéäåò êáé äéÜññïéåò ïöåßëïíôáé, ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò (>85%) óå éïýò  êáé èåñáðåýïíôáé 
áðü µüíåò ôïõò óå ôñåéò Þ ðåñéóóüôåñåò çµÝñåò.

4. ÂÞ÷áò, ðïíüëáéµïò, óõíÜ÷é, ßùóç åßíáé, èá ðåñÜóåé! Äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá ëáµâÜíïíôáé áíôéâéïôéêÜ ãéá 
ëïéµþîåéò áðü éïýò. Åßíáé ëÜèïò íá ðéóôåýïõµå üôé µå ôá áíôéâéïôéêÜ èá áðáëëáãïýµå íùñßôåñá áðü ôá 
óõµðôþµáôá ôçò ßùóçò Þ üôé èá ãßíïõµå ðéï ãñÞãïñá êáëÜ,  ãéáôß µáò ôï åßðáí êÜðïéïé Üëëïé.

5. Áêïëïõèïýµå µå óõíÝðåéá ôéò ïäçãßåò ôïõ ãéáôñïý µáò. Ôá áíôéâéïôéêÜ ðñÝðåé íá ÷ïñçãïýíôáé µüíï µå 
éáôñéêÞ óõíôáãÞ. Äåí åðéµÝíïõµå óôï ãéáôñü Þ óôï öáñµáêïðïéü íá µáò äþóåé áíôéâéïôéêü. Ìüíï ï ãéá-
ôñüò åßíáé áñµüäéïò íá êáèïñßóåé ôï åßäïò ôïõ  áíôéâéïôéêïý, ôç äüóç, ôïí ôñüðï ÷ïñÞãçóçò êáé ãéá ðüóï 
÷ñüíï èá ôá ðÜñïõµå. Äåí ÷ñçóéµïðïéïýµå ðïôÝ áðü µüíïé µáò áíôéâéïôéêÜ ðïõ ôá åß÷áµå óôï óðßôé µáò.

6. Äçµéïõñãßá áíèåêôéêþí µéêñïâßùí. Ç Üóêïðç êáôáíÜëùóç áíôéâéïôéêþí óôá ðáéäéÜ êáé óôïõò åíÞëéêåò 
Ý÷åé ùò áðïôÝëåóµá íá öôéÜ÷íïõµå µéêñüâéá, óôá ïðïßá ôá áíôéâéïôéêÜ äåí åßíáé äñáóôéêÜ. ¸ôóé áí óôï 
µÝëëïí ÷ñåéáóôïýµå ôá áíôéâéïôéêÜ ãéá íá óêïôþóïõí áëçèéíÜ µéêñüâéá äåí èá åßíáé ðéá áðïôåëåóµáôéêÜ. 

7. Ðñïóï÷Þ! Ï áóèåíÞò ðïõ Ýëáâå áíôéâéïôéêÜ êáé áðÝêôçóå áíèåêôéêÜ µéêñüâéá, èá ôá äéáóðåßñåé óôïõò óõã-
ãåíåßò ôïõ êáé óå Üëëïõò óõíáíèñþðïõò ôïõ. Áí üµùò óôáµáôÞóïõµå ôçí Üóêïðç êáôáíÜëùóç áíôéâéïôéêþí, 
ôüôå ðñïïäåõôéêÜ ôá µéêñüâéá èá îáíáãßíïõí åõáßóèçôá óôá áíôéâéïôéêÜ êáé åðïµÝíùò ÷ñÞóéµá îáíÜ.

Ëïéðüí: Áò ÷ñçóéµïðïéïýµå ôá áíôéâéïôéêÜ µüíï üôáí åßíáé áðáñáßôçôá!
Ëéãüôåñï óõ÷íÜ êáé ðéï óùóôÜ!

ÃÉÁ ÔÏ ÊÏÉÍÏ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁÓÈÅÍÅÉÓ


