
 
Badanie WHO przeprowadzone w kilkunastu krajach na całym świecie ujawnia powszechność 
błędnych przekonań na temat antybiotykooporności.  
 
16 listopada 2015 GENEWA – W chwili, gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
mocniej angażuje się w walkę z antybiotykoopornością, wyniki najnowszego badania 
przeprowadzonego w kilkunastu krajach na całym świecie wskazują, że bardzo 
rozpowszechnione są błędne przekonania na temat tego niebezpiecznego zjawiska, 
stanowiącego istotne zagrożenia dla zdrowia publicznego, i że brakuje wiedzy o tym, jak 
zapobiegać jego narastaniu.   
 
Antybiotykooporność występuje, gdy na skutek zmian bakterie stają się oporne na 
działanie antybiotyków wykorzystywanych do leczenia zakażeń. Nadmierne i niewłaściwe 
stosowanie antybiotyków jest przyczyną wzrostu antybiotykooporności bakterii, a 
przeprowadzone badanie ujawnia niektóre praktyki, a także luki w wiedzy na temat 
antybiotyków i antybiotykooporności i błędne przekonania, które przyczyniają się 
narastania tego groźnego zjawiska.  
 
Niemal dwie trzecie (64%) z około 10.000 osób uczestniczących w badaniu prowadzonym w 
12 krajach świata twierdzi, że zdaje sobie sprawę z tego, że antybiotykooporność to problem, 
który może dotyczyć ich samych lub ich rodzin, ale nie wie dokładnie, w jaki sposób może on 
ich dotyczyć i co mogą w związku z tym zrobić. Przykładowo, 64% respondentów uważa, że 
antybiotyki można stosować w leczeniu przeziębienia i grypy, pomimo, że antybiotyki nie 
działają na wirusy. Blisko jedna trzecia (32%) osób biorących udział w badaniu uważa, że 
powinny odstawić przyjmowane antybiotyki w momencie, gdy poczują się lepiej, zamiast 
przyjmować je przez cały okres leczenia zalecany przez lekarza.  
  
„Wzrost antybiotykooporności oznacza kryzys zdrowotny w skali całego świata i rządy 
poszczególnych państw zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że obecnie jest to jedno z 
największych wyzwań dla zdrowia publicznego. Antybiotykooporność osiąga 
niebezpiecznie wysoki poziom na całym świecie”, stwierdziła dr. Margaret Chan, Dyrektor 
Generalny WHO podczas dzisiejszego ogłoszenia wyników badania. „Antybiotykooporność 
podkopuje nasze możliwości leczenia chorób zakaźnych i zagraża rozwojowi, który 
osiągnęliśmy w medycynie”.  
 
Ogłoszenie wyników badania zbiegło się w czasie z rozpoczęciem nowej kampanii WHO 
„Antybiotyki – stosuj rozważnie” - globalnej inicjatywy, która ma celu zwiększenie wiedzy 
o problemie antybiotykooporności i zmianę sposobu stosowania antybiotyków.  
 
„Wyniki tego badania wyraźnie wskazują, że niezbędne jest pilne zwiększenie wiedzy na 
temat zjawiska antybiotykooporności”, zauważa dr. Keiji Fukuda, Specjalny Przedstawiciel 
Dyrektora Generalnego WHO ds. Antybiotykooporności.  „Ta kampania jest jednym z 
przykładów współpracy z rządami, organami zdrowia i pozostałymi partnerami na rzecz 
zmniejszania antybiotykooporności. Jednym z największych wyzwań zdrowotnych w XXI 
wieku będzie konieczność globalnej zmiany zachowań zarówno poszczególnych osób, jak i 
całych społeczeństw”. 
 
W badaniu przeprowadzonym w kilkunastu państwach na świecie wykorzystano ankietę 
zawierającą 14 pytań dotyczących stosowania antybiotyków, wiedzy na temat tego typu leków 
i antybiotykooporności, a wywiady z respondentami prowadzone były zarówno online, jak i w 
bezpośredni sposób. Badanie objęło następujące kraje: Barbados, Chiny, Egipt, Indie, 
Indonezję, Meksyk, Nigerię, Federację Rosyjską, RPA, Serbię, Sudan i Wietnam. Pomimo, iż 
nie było ono kompleksowe, to w połączeniu z innymi badaniami pomoże zarówno WHO, jak i 



jej partnerom w określeniu podstawowych braków wiedzy o problemie i głównych błędnych 
przekonań dotyczących sposobu stosowania antybiotyków, do czego nawiązywać będzie 
kampania.  
 
Niektóre z błędnych przekonań ujawnionych podczas badania:  
 

 Trzy czwarte (76%) respondentów uważa, że antybiotykooporność oznacza, że 
organizm staje się oporny na działanie antybiotyków. W rzeczywistości to bakterie – a 
nie ludzie – stają się oporne na działanie antybiotyków, a ich roznoszenie powoduje 
występowanie trudnych w leczeniu zakażeń. 

 
 Dwie trzecie (66%) badanych osób jest przekonanych, że osoby, które przyjmują 

antybiotyki zgodnie z zaleceniami lekarza, nie są zagrożone antybiotykooporną infekcją. 
Niemal połowa (44%) respondentów uważa, że antybiotykooporność to problem, który 
dotyczy tylko osób, które regularnie przyjmują antybiotyki. W rzeczywistości zakażenie 
wywołane przez antybiotykooporne bakterie może wystąpić u każdego, bez względu na 
wiek i kraj zamieszkania.  

  
 Ponad połowa (57%) uczestników badania jest zdania, że niewiele mogą zrobić, aby 

zahamować proces narastania antybiotykooporności, podczas gdy dwie trzecie (64%) 
uważa, że specjaliści z dziedziny medycyny rozwiążą ten problem zanim sytuacja stanie 
się krytyczna.  

 
Badanie wskazało również, że prawie dwie trzecie (73%) respondentów uważa, że rolnicy i 
hodowcy powinni podawać mniej antybiotyków zwierzętom, od których pochodzą 
produkty spożywcze.  
 
Dążąc do rozwiązania problemu, podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2015 
przyjęto światowy plan walki z antybiotykoopornością. Jednym z pięciu celów wskazanych 
w planie jest zwiększenie wiedzy o antybiotykooporności poprzez skuteczną komunikację, 
edukację i szkolenia.   
 
 
GŁÓWNE WYNIKI BADANIA WG. POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW  
 
Barbados (507 wywiadów bezpośrednich) 
 

• Tylko 35% respondentów przyznało, że przyjmowali antybiotyki w czasie ostatnich 
sześciu miesięcy – był to najniższy odsetek wśród wszystkich objętych badaniem 
krajów; 91% osób, które były leczone antybiotykami, twierdziło, że leki zostały im 
przepisane lub podane przez lekarza lub pielęgniarkę.  

• Mniej niż połowa (43%) badanych słyszała wcześniej o antybiotykooporności i 
mniej niż połowa (46%) – najmniej spośród krajów objętych badaniem – jest zdania, 
że wiele zakażeń staje się coraz bardziej opornych na leczenie antybiotykami.   

 Tylko 27% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniami „Antybiotykooporność to 
jeden z największych problemów współczesnego świata” oraz „Eksperci rozwiążą ten 
problem” — w przypadku obu pytań, był to najmniejszy odsetek twierdzących 
odpowiedzi wśród wszystkich uczestniczących w badaniu krajów.  

 
Chiny (1.002 wywiady online) 
 

• 57% respondentów przyjmowało antybiotyki w czasie ostatnich sześciu miesięcy; 74% 



twierdziło, że leki zostały przepisane przez lekarza lub pielęgniarkę; 5% przyznało, że 
zakupiło je w Internecie.   

• Ponad połowa (53%) badanych żywi błędne przekonanie, że powinni odstawić 
antybiotyki w momencie, gdy poczują się lepiej, zamiast przyjmować je przez 
pełen okres leczenia zalecany przez lekarza.  

• 61% respondentów błędnie uważa, że przeziębienie i grypę można leczyć za pomocą 
antybiotyków.   

• Dwie trzecie (67%) badanych zetknęło się z terminem “antybiotykooporność”, a trzy 
czwarte (75%) stwierdziło, że jest to „jeden z największych problemów świata”.   

• 83% respondentów jest zdania, że rolnicy i hodowcy powinni podawać mniej 
antybiotyków zwierzętom - najwyższy odsetek wśród wszystkich badanych krajów.   

 
 
Egipt (511 wywiadów bezpośrednich) 
 

• Ponad trzy czwarte (76%) respondentów stwierdziło, że przyjmowali antybiotyki w 
czasie ostatnich sześciu miesięcy, a 72%, że zostały im przepisane lub przekazane 
przez lekarza lub pielęgniarkę.  

• 55% badanych błędnie uważa, że powinni zaprzestać przyjmowania antybiotyków, 
gdy poczują się lepiej, zamiast kontynuować leczenie według zaleceń lekarza; ponad 
trzy czwarte (76%) żywi błędne przekonanie, że antybiotyki można stosować w 
leczeniu przeziębienia lub grypy.  

• Mniej niż jedna czwarta (22%) uczestników badania słyszała wcześniej termin 
“antybiotykooporność” – najniższy odsetek wśród wszystkich badanych 
krajów.  

 
Indie (1,023 wywiady online) 
 

• Ponad trzy czwarte (76%) respondentów przyjmowało antybiotyki w czasie ostatnich 
sześciu miesięcy; 90% twierdziło, że receptę lub leki otrzymali od lekarza lub 
pielęgniarki.   

• Trzy czwarte badanych (75%) błędnie uważa, że przeziębienie i grypę można leczyć 
za pomocą antybiotyków; jedynie 58% wie, że antybiotyki można odstawić dopiero 
po zakończeniu całego zalecanego cyklu leczenia.   

• Podczas gdy 75% respondentów zgadza się z twierdzeniem, że antybiotykooporoność 
jest jednym z największych problemów świata, to 72% uczestników badania jest 
przekonanych, że eksperci rozwiążą ten problem zanim sytuacja stanie się krytyczna.  

 
 
Indonezja (1.027 wywiadów online) 
 

• Dwie trzecie (66%) respondentów było leczonych antybiotykami w czasie 
ostatnich sześciu miesięcy; 83% z nich twierdzi, że leki były im przepisane lub 
podane przez lekarza lub pielęgniarkę.   

• Ponad trzy czwarte (76%) badanych zdaje sobie sprawę, że powinni przestać 
przyjmować antybiotyki dopiero po zakończeniu cyklu leczenia zalecanego przez 
lekarza, ale 63% błędnie uważa, że antybiotyki można stosować w leczeniu 
przeziębienia i grypy.    

• 84% respondentów zna termin “antybiotykooporność”, a dwie trzecie (67%) uważa, 
że wiele zakażeń staje się coraz bardziej opornych na leczenie antybiotykami.  

 
 



Meksyk (1.001 wywiadów online) 
 

• Trzy czwarte (75%) respondentów przyjmowało antybiotyki w czasie ostatnich sześciu 
miesięcy, z czego w 92% przypadków leki były przepisane przez lekarza lub 
pielęgniarkę, a 97% twierdziło, że kupiło je w aptece lub punkcie medycznym. 

• Większość badanych (83%) słusznie uważa, że zakażenia pęcherza/układu 
moczowego można leczyć za pomocą antybiotyków, ale 61% żywi błędne 
przekonanie, że antybiotyki można podawać w leczeniu przeziębienia lub grypy.  

• 89% uczestników badania w Meksyku twierdzi, że słyszeli o antybiotykooporności i 
84% jest zdania, że w wielu przypadkach zakażenia stają się coraz bardziej oporne na 
leczenie antybiotykami – w przypadku obu pytań, odsetek twierdzących odpowiedzi 
był wyższy niż w pozostałych krajach objętych badaniem.  

 
 
Nigeria (664 bezpośrednie wywiady)  
 

• Niemal trzy czwarte (73%) osób biorących udział w badaniu przyjmowało antybiotyki 
w czasie ostatnich sześciu miesięcy; 75% respondentów stwierdziło, że leki lub 
receptę otrzymali od lekarza lub pielęgniarki; 5% przyznało, że antybiotyki kupili na 
straganie lub od przygodnego handlarza.   

• W Nigerii więcej respondentów niż w pozostałych objętych badaniem krajach 
słusznie uważa, że antybiotyki nie działają w przypadku przeziębienia lub grypy  
 (47%), niemniej 44% badanych nadal jest zdania, że można nimi leczyć te 
schorzenia.  

• Tylko 38% respondentów słyszało o antybiotykooporności – drugi najniższy odsetek 
wśród wszystkich uczestniczących w badaniu krajów.   

 
 
Federacja Rosyjska (1.007 wywiadów online) 
 

• Nieco ponad połowa uczestników badania (56%) przyznała, że była leczona 
antybiotykami w czasie ostatnich sześciu miesięcy; taka sama grupa badanych(56%) 
otrzymała ostatnio przyjmowane antybiotyki lub receptę na leki od lekarza lub 
pielęgniarki — najniższy odsetek wśród wszystkich krajów objętych badaniem.   

• Dwie trzecie (67%) respondentów błędnie uważa, że przeziębienie i grypę można 
leczyć za pomocą antybiotyków, a ponad jedna czwarta (26%) jest zdania, że powinni 
odstawić antybiotyki w momencie, gdy poczują się lepiej i nie muszą przyjmować 
leków przez cały cykl leczenia zalecony przez lekarza.   

• Wśród respondentów odnotowano wysoki poziom znajomości terminu 
“antybiotykooporność” - 82%.   

• 71% uczestników badania jest zdania, że antybiotyki są w ich kraju powszechnie 
stosowane w rolnictwie, a 81% twierdzi, że hodowcy powinni podawać mniej 
antybiotyków zwierzętom.   

 
 
Serbia (510 bezpośrednich wywiadów) 
 

• Mniej niż połowa (48%) respondentów przyjmowała antybiotyki w czasie ostatnich 
sześciu miesięcy; 81% z nich twierdziło, że leki lub receptę na antybiotyki otrzymali 
od lekarza lub pielęgniarki.   

• Większość (83%) uczestników badania poprawnie twierdziła, że antybiotyki można 
podawać w leczeniu zakażeń pęcherza/dróg moczowych, ale ponad dwie trzecie 



badanych (68%) błędnie uważa, że można je również stosować w przypadku 
przeziębienia i grypy.   

• Jedynie 60% respondentów z Serbii zetknęło się z terminem „antybiotykooporność” i 
tylko jedna trzecia (33%) jest zdania, że jest to jeden z największych problemów, z 
którymi musi zmierzyć się świat.     

• 81% badanych uważa, że hodowcy powinni podawać mniej antybiotyków zwierzętom.  
 
RPA (1.002 wywiady online) 
 

• 65% respondentów było leczonych antybiotykami w czasie ostatnich sześciu 
miesięcy; największa grupa (93%) uczestników wśród wszystkich badanych 
krajów twierdziła, że receptę lub leki otrzymali od lekarza lub pielęgniarki, a 95% 
wskazało, że personel medyczny poinformował ich jak należy przyjmować 
antybiotyki.   

• 87% badanych ma świadomość, że antybiotyki należy przyjmować do końca 
zaleconego cyklu leczenia - najwyższy odsetek wśród wszystkich objętych 
badaniem krajów.    

• Taka sama grupa respondentów (87%) – najwyższa wśród wszystkich badanych 
krajów –uważa, że stwierdzenie „Można wziąć antybiotyki przepisane przyjaciołom 
lub rodzinie, jeżeli były one stosowane w leczeniu tej samej choroby”  jest fałszywe. 
Tego typu postępowanie sprzyja nasilaniu się antybiotykooporności.  

 
 
Sudan (518 wywiadów bezpośrednich) 
 

• Ponad trzy czwarte (76%) respondentów przyznało, że w czasie ostatnich sześciu 
miesięcy przyjmowali antybiotyki; 91% twierdziło, że leki lub receptę otrzymali od 
lekarza lub pielęgniarki.   

• 62% badanych – najwyższy odsetek wśród wszystkich objętych badaniem krajów 
- błędnie uważa, że powinni odstawić antybiotyki, gdy poczują się lepiej, a 80% 
jest zdania, że można je stosować w leczeniu przeziębienia lub grypy. Oba 
twierdzenia są błędne. Tego typu postępowanie jest przyczyną rozwoju 
anybiotykooporności.   

• 94% uczestników badania zgadza się z twierdzeniem, że antybiotyki należy 
przyjmować tylko wtedy, gdy zalecone są przez lekarza, a 79% jest zdania, że 
antybiotykooporność jest jednym z największych problemów współczesnego 
świata – najwyższy odsetek poprawnych odpowiedzi na oba pytania wśród 
wszystkich objętych badaniem krajów. 

 
Wietnam (1.000 wywiadów online) 
 

• 71% respondentów przyznało, że byli leczeni antybiotykami w czasie ostatnich 
sześciu miesięcy; trzy czwarte (75%) stwierdziło, że leki lub receptę otrzymali od 
lekarza lub pielęgniarki.   

• 86% badanych uważa, że organizm staje się oporny na działanie antybiotyków  
(podczas gdy oporne stają się bakterie wywołujące zakażenie) – najwyższy odsetek 
wśród wszystkich krajów objętych badaniem.  

• 83% respondentów jest zdania, że coraz więcej zakażeń staje się opornych na działanie 
antybiotyków.   

• 70% uczestników badania uważa, że w ich kraju antybiotyki są powszechnie 
stosowane w rolnictwie, a trzy czwarte (74%) zgadza się z twierdzeniem, że  
‘antybiotykooporność jest jednym z największych problemów współczesnego 



świata.” 
 

Informacje dla redakcji 
 
Badanie  
Badanie przeprowadzone w kilkunastu krajach świata obejmowało po dwa państwa w 
każdym Regionie WHO, w sumie 12 państw. Nie należy traktować danych jako 
reprezentatywnych dla poszczególnych Regionów, ani w skali całego świata. Badanie 
prowadziła agencja badawcza 2CV w okresie od 14 wrześnie do 16 października 2015. 
Łącznie badanie w formie ankiety wypełnianej online lub bezpośrednich wywiadów 
prowadzonych z rekrutowanymi na ulicach osobami ukończyło 9.772 respondentów. 
Dokument zawierający główne wyniki badania dotyczącego wiedzy o antybiotykach i 
antybiotykooporności prowadzonego w kilkunastu krajach świata (Multi-Country Public 
Awareness Survey on Antibiotic Resistance) znajduje się pod adresem: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194460/1/9789241509817_eng.pdf (link zacznie 
działać po upływie embarga o godz. 13:00 GMT w poniedziałek, 16 listopada) 
 
Kampania „Antybiotyki – stosuj rozważnie”:  
W czasie pierwszego Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach obchodzonego w dniach 
16-22 listopada 2015, WHO rozpoczyna globalną kampanię „Antybiotyki – stosuj rozważnie”.  
Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy i upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie 
stosowania antybiotyków wśród osób decydujących o kształcie polityki oraz specjalistów z 
dziedziny ochrony zdrowia i rolnictwa w celu zapobiegania dalszemu rozpowszechnianiu i 
nasileniu antybiotykooporności. Więcej informacji i materiałów na temat kampanii można 
uzyskać pod adresem:  
www.who.int/mediacentre/events/2015/world-antibiotic-awareness-week 
 
Kontakt z mediami: 
 
Gregory Härtl 
Telefon: +41 22 791 44 58 
Tel. komórkowy: +41 79 203 67 15 
Email: hartlg@who.int 
 
Olivia Lawe-Davies 
Telefon: +41 22 791 12 09 
Tel. komórkowy: +41 79 475 55 45 
Email: lawedavieso@who.int 
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