
Антибиотичната резис-
тентност се проявява, 
когато различни микроор-
ганизми (бактерии, гъбич-
ки, вируси и паразити) 
започват да се променят 
след излагането им на 
антимикробни средства 
(антибиотици, противогъ-
бични, антивирусни, анти-
малараийни средства и 
противоглистни лекар-
ства). Микроорганизмите, 
които развиват антибио-
тична резистентност, 
понякога се наричат 
“супербъг” (superbug). В 
резултат на това

лекарствата 
стават 
неефективни 

и инфекциите продъл-
жават да съществуват в 
организма, което увелича-
ва риска от разпростране-
нието им към други хора.

Без ефективни антиби-
отични средства за пре-
венция и лечение на 
инфекции медицински 
процедури като транс-
плантация на органи, 
химиотерапия при рак, 
лечение на диабет и 

сложни хирургични интер-
венции (цезарово сече-
ние) започват да носят 
все по-голям риск.

Много микроорганизми 
засягат както животните, 
така и човека посред-
ством околната среда, 
която споделят, и 

60% от 
всички 
заболявания 
при хората се 
дължат на 
животните

Следователно здраве-
то на човека и животните 
и здравословната околна 
среда са едно единно 
цяло от гледна точка на 
борбата с резистентност-
та на бактериите. Тази 
година Европейският 
регион на СЗО отбеляза 
четвъртата ежегодна 
Световна седмица, посве-
тена на осведомеността 
за отговорно прилагане на 
антибиотиците (12-18 
ноември), под надслова 
„Едно общо здраве“.

Представителят на 
СЗО в България д-р Скен-

дер Сила алармира, че 
ако не се вземат мерки за 
ограничаване на антибио-
тичната резистентност, се 
очаква в близко бъдеще 
милиони хора да загубят 
живота си. Към 2050 г. има 
реална опасност микроб-
ната резистентност към 
антибиотици да се пре-
върне в по-честа причина 
за смърт от рака. Затова 
българското правител-
ство трябва да побърза с 
официалното одобрение 
на Националния план 
срещу антибиотичната 
резистентност, подчерта 
д-р Сила. 

Директорът на Изпъл-
нителната агенция по 
лекарствата (ИАЛ) маг.
фарм. Богдан Кирилов 
увери, че е 

затегнат 
контролът в 
аптеките 

за неправомерно отпус-
кане на лекарства, за 
които е необходима рецеп-
та. По този повод през 
2017 г. са направени над 
300 проверки, при които 
са открити 42 нарушения 
и за тях са наложени нака-
зателни постановления. 
Глобите за аптеките са по 
1000 лева. През 2018 г. 
проверките са нараснали 
и съответно наложените 
наказателни постановле-
ния са повече.

Проблемът е и в това, 
че антимикробните препа-
рати се използват широко 
в животновъдството. Едни 
и същи класове антимик-

робни средства се прила-
гат при хората и при 
животните, които се 
отглеждат за храна, а 
хранителната верига е 
важен път за предаване 
на резистентните към 
антибиотици бактерии.  

Проф. Христо Даскалов 
от  Националния център 
по безопасност на храни-
телните продукти от 
животински произход 
обясни, че от поне 50 
години в животновъдство-
то на България се използ-
ват антибиотици, и то не 
само в случай на заболя-
ване, но и за профилакти-
ка на заболяванията и за 
увеличаване на животин-
ската продукция. Ветери-
нарните власти вече 
препоръчват антибиотици 
да се използват единстве-
но при лечение на заболя-
ване. 

Микробиологът доц. 
Иван Иванов от Нацио-
налната лаборатория по 
антибиотиците към Наци-
оналния център по зараз-
ни и паразитни болести 
потвърди, че и в хуманна-
та медицина все още се 
предписват прекалено 
много антибиотици в 
доболничната и в болнич-
ната помощ. „Ако употре-
бата на трето поколение 
антибиотици не се ограни-
чи, инфекциите поради 
антибиотична резистент-
ност ще се изравнят на 
броя на инфекциите от 
грип, ХИВ и туберкулоза, 
взети заедно”, заяви доц. 
Иванов. 
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Д-р Скендер Сила, представител на СЗО у нас

Наближава ли краят 
на антибиотиците

Всеки трети в 
Европа се цери с 
хомеопатия
Хомеопатията може 

да помогне в борбата с 
нарастващия проблем с 
антибиотичната резис-
тентност. Навременното 
използване на хомео-
патични средства нама-
лява нуждата от прием 
на антибиотици и така 
те могат да бъдат запа-
зени за случаите, в 
които са наистина 
необходими. Това твър-
ди д-р Елен Рену, пре-
зидент на Европейския 
комитет по хомеопатия. 
Заедно с водещи хоме-
опати от цял свят тя 
участва в първия в 
страната ни Междуна-
роден хомеопатичен 
симпозиум, който се 
състоя в края на мина-
лата седмица.

Доказателство за 
популярността на хоме-
опатията е фактът, че 
все повече европейци 
я избират. Около 30% 
от жителите на Стария 
континент се лекуват с 
хомеопатични сред-
ства. Проучване във 
Франция (EPI3) показ-
ва, че пациентите със 
семейни лекари, прила-
гащи хомеопатична 
терапия, използват 
значително по-рядко 
антибиотици при 
инфекции на горните 
дихателни пътища. 

Статистиката за анти-
биотичната резистент-
ност е стряскаща. На 
практика антибиотиците 
не могат да унищожат 
все повече бактерии. 
Резистентността на 

Escherichia coli напри-
мер към основните пре-
парати нараства в поч-
ти всички страни в 
Европа. Ситуацията се 
влошава с появата на 
нови бактериални 
щамове, резистентни 
едновременно към 
няколко антибиотици 
(мултирезистентни бак-
терии). 

Ето защо възмож-
ностите на хомеопатия-
та се ценят във все 
повече държави. У нас 
хомеопатично лечение 
може да се прилага 
единствено от лекари. 
Около 3000 медици 
интегрират в практика-
та си различни алтер-
нативни методи за 
лечение, включително 
хомеопатия. Близо 
2500 от тях са преми-
нали обучителен курс 
по хомеопатия. Лекари-
те, които практикуват 
основно хомеопатична 
терапия, са около 200, 
пояснява д-р Дора 
Пачова, председател на 
Асоциацията на лекари-
те хомеопати в Бълга-
рия. Националното 
сдружение по оторино-
ларингология включва 
хомеопатично лекар-
ство в препоръките си 
за лечение на рециди-
виращи ангини. Нацио-
налното сдружение на 
педиатрите от добол-
ничната помощ одобря-
ва хомеопатично лекар-
ство за укрепване на 
детския имунитет, 
допълва д-р Пачова.

Антибиотичната резис-
тентност е нараства-
ща заплаха за човеш-
кото здраве. В резул-

тат на инфекции, причинени от 
резистентни бактерии, в света 
умират близо 700 000 души 
всяка година и този брой непре-
къснато нараства.

Резистентността към тях 
поставя под въпрос успеха

от сложни операции и 
химиотерапия

Д-р Дора Пачова е председател на Асоциацията на 
лекарите хомеопати в България. 


