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Racjonalna antybiotykoterapia 
w podstawowej opiece zdrowotnej

Rational antibiotic therapy in primary care

Joanna SenderowSka1, A–G, AgnieszkA MuszyńskA2, A, D, E

1 studenckie koło naukowe Młodych Menedżerów uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 zakład Alergologii katedry zdrowia Publicznego uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Problem nadużywania antybiotyków staje się coraz bardziej powszechny w ostatnich latach. Jest to spo-
wodowane niskim poziomem wiedzy na temat tych leków oraz zasad racjonalnego ich stosowania. Pacjenci są często prze-
konani, że są to leki „na każdą dolegliwość” i żądają wypisania antybiotyku przez lekarza, niezależnie od wskazań i diagno-
zy. Antybiotyki są lekami przeciwbakteryjnymi, więc są zupełnie nieskuteczne w leczeniu przeziębienia lub grypy oraz in-
nych infekcji wirusowych.
Cel pracy. zbadanie wiedzy i opinii studentów uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na temat antybiotyków oraz racjo-
nalnej antybiotykoterapii.
Materiał i metody. Badaniu poddano 65 studentów zdrowia publicznego w wieku od 21 do 25 lat. Metodą był anonimowy 
kwestionariusz ankiety.
Wyniki i wnioski. Wyniki badania wskazują na niezadowalający poziom wiedzy studentów. konieczne jest położenie większego 
nacisku na edukację studentów kierunku zdrowie publiczne w tym zakresie.
Słowa kluczowe: antybiotyki, antybiotykoterapia, nadużywanie antybiotyków.

Background. The problem of antibiotics’ overuse has become more and more popular in recent years. The low level 
of knowledge about these drugs and rules of their rational use is the main reason of this situation. Patients are often convinced 
that antibiotics are the drugs “for every ailment” and even demand their prescription, regardless of the diagnosis. Antibiotics 
are antibacterial drugs, so they are completely ineffective in the treatment of common cold or flu and other viral infections.
Objectives. To examine the knowledge and opinions about antibiotics and rational antibiotic therapy in students.
Material and methods. The study involved 65 students of public health in the Wroclaw Medical university at the age of 21 to 
25 years. The survey was conducted by the use of an anonymous questionnaire.
Results and conclusions. The knowledge about antibiotics is not satisfactory. The education program on this subject should be 
implemented in public health course.
Key words: antibiotics, antibiotic therapy, overuse of antibiotics.

Streszczenie

Summary

Wstęp
W ostatnich latach coraz powszechniejsze jest zjawisko 

nadużywania antybiotyków i stosowania ich niezgodnie 
z przeznaczeniem. Leki te są uznawane, zarówno przez pa-
cjentów, jak i niektórych lekarzy, za lekarstwo „na wszyst-
ko”. Wielu pacjentów nie posiada wystarczającej wiedzy 
dotyczącej antybiotyków – zarówno w zakresie wskazań do 
ich stosowania, jak i możliwych działań niepożądanych czy 
powikłań. niektórzy nie zdają sobie sprawy z faktu, że są 
to leki o działaniu przeciwbakteryjnym, które powinny być 
stosowane w infekcjach bakteryjnych, gdyż nie są skutecz-
ne w przypadku chorób wirusowych, takich jak grypa czy 
przeziębienie. 

Problem nadużywania antybiotyków i skutków związa-
nych z tym zjawiskiem został zauważony przez światowe 
i europejskie instytucje i organizacje zdrowotne. W odpo-
wiedzi na zagrożenia i skutki rosnącej oporności bakterii na 
antybiotyki opracowano i wdrożono programy ochrony an-
tybiotyków. narodowy Program Ochrony Antybiotyków jest 
realizowany także w Polsce. Jest on oparty przede wszyst-
kim na edukacji pacjentów oraz lekarzy zasad racjonalnej 
antybiotykoterapii. główne zasady racjonalnej antybiotyko-
terapii to stosowanie leków zgodnie ze wskazaniami, w od-
powiedniej dawce, w równych odstępach czasu, przez ści-

śle określony okres. W dobie rosnącej antybiotykooporno-
ści wiedza dotycząca racjonalnej antybiotykoterapii powin-
na być przekazywana wszystkim pracownikom ochrony 
zdrowia, nie tylko personelowi medycznemu, ale także oso-
bom, które tworzą i dostosowują system opieki zdrowotnej 
do bieżących potrzeb. negatywne skutki nadużywania an-
tybiotyków stanowią bowiem zagrożenie dla zdrowia spo-
łeczeństwa, co jest istotnym problemem zdrowia publicz-
nego. 

Cel pracy
Celem pracy było zbadanie wiedzy oraz opinii studen-

tów kierunku zdrowie publiczne uniwersytetu Medyczne-
go we Wrocławiu na temat antybiotyków oraz zasad racjo-
nalnej antybiotykoterapii.

Materiał i metody
Do badania wykorzystano autorski, anonimowy kwe-

stionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 65 responden-
tów: 57 kobiet (88%) i 8 mężczyzn (12%), w wieku od 21 
do 25 lat – studentów iii roku studiów i stopnia na kierunku 
zdrowie publiczne.
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Wyniki
na pytanie, jakimi lekami są antybiotyki, jedynie 15% 

ankietowanych udzieliło odpowiedzi prawidłowej wska-
zując, że są to leki przeciwbakteryjne. 6% respondentów 
przyznało, że nie wie, a 79% udzieliło błędnej odpowiedzi, 
wskazując na inne niż przeciwbakteryjne działania (prze-
ciwwirusowe, przeciwpasożytnicze, przeciwnowotworo-
we). na pytanie o skuteczność antybiotyków w leczeniu 
przeziębienia i grypy aż 46% odpowiedziało, że „tak”. Jed-
nocześnie 83% studentów uważa, że antybiotyki są stoso-
wane zbyt często, a 14% nie ma zdania na ten temat. 92% 
osób nigdy nie nalegało, aby lekarz wypisał im receptę na 
antybiotyk, choć nie widział do tego wskazań. Prawie wszy-
scy respondenci (98%) odpowiedzieli przecząco na pyta-
nie: czy bez konsultacji z lekarzem można rozpocząć le-
czenie antybiotykiem. zdecydowana większość (98%) wie 
także, że to lekarz decyduje o tym, kiedy należy odstawić 
antybiotyk i że nie powinno się tego robić w momencie jak 
tylko ustąpią objawy. Aż 44% studentów nie zna zupełnie 
pojęcia racjonalnej antybiotykoterapii, a 22% osób słyszało 
o nim, jednak nie potrafi wyjaśnić. Tylko 34% osób zna to 
pojęcie i potrafiłoby je wytłumaczyć. W kolejnym pytaniu 
proszono tych studentów o zaznaczenie odpowiedzi skła-
dających się na zasady racjonalnej antybiotykoterapii i je-
dynie 55% zaznaczyło poprawnie wszystkie odpowiedzi. 
najrzadziej zaznaczanymi zasadami były: „zastosowanie 
odpowiedniego antybiotyku” oraz „podawanie leku odpo-
wiednią drogą – doustną, pozajelitową”, natomiast najczę-
ściej zaznaczanymi odpowiedziami były „zastosowanie an-
tybiotyku po dokładnej ocenie wskazań (badanie pacjenta)” 
oraz „zastosowanie antybiotyku we właściwej dawce”. 98% 
studentów potwierdza, że nadużywanie antybiotyków jest 
problemem zdrowia publicznego, ale jedynie 8% wie, jakie 
działania są prowadzone w ramach narodowego Programu 
Ochrony Antybiotyków w Polsce. 

Dyskusja
studenci kierunku zdrowie publiczne powinni znać 

problematykę nadużywania antybiotyków oraz być świado-
mi, jakie są zasady racjonalnej antybiotykoterapii oraz skut-
ków dla zdrowia społeczeństwa, wynikających z nieprawi-
dłowego stosowania tej grupy leków. Przedstawione wyniki 
pokazują jednak, że wiedza ta nie jest wystarczająca. Pod-
kreślenia wymaga fakt, że ankieta została przeprowadzona 
wśród studentów iii roku studiów i stopnia, tuż przed zakoń-
czeniem kształcenia. niepokojący jest fakt, że wiedzy doty-
czącej stosowania antybiotyków, ale także działań (narodo-

wy Program) mających na celu poprawę sytuacji nie posia-
dają osoby, które są już prawie absolwentami tego kierun-
ku, gotowe do podjęcia pracy w instytucjach zajmujących 
się ochroną zdrowia w Polsce. 

Otrzymane wyniki porównano z wynikami przedstawio-
nymi w raporcie europejskiej komisji do spraw zdrowia Pu-
blicznego (raport eurobarometr), który ukazał się 9.04.2010 r. 
Badania zostały przeprowadzone na grupie 26 761 europej-
czyków, w tym 1000 Polaków. 53% europejczyków (55% 
Polaków) uważa, że antybiotyki działają na wirusy – podob-
nie jak uważa 46% studentów ankietowanych w ramach na-
szych badań. 

Duża zbieżność odpowiedzi występuje także w pytaniu 
o skuteczność antybiotyków w leczeniu przeziębienia i gry-
py: twierdząco odpowiedziało 47% pytanych europejczy-
ków, w tym 61% Polaków, oraz 46% badanych studentów. 
Oznacza to, że prawie połowa społeczeństwa europejskie-
go nie ma świadomości, że infekcje wirusowe nie powinny 
być leczone za pomocą antybiotyku, jest zatem narażona 
na ich stosowanie mimo braku wskazań.

Wyniki, które można uznać za zadowalające, to wiedza 
studentów na temat zasad stosowania antybiotyków, kiedy 
zostaną już włączone do terapii. studenci wiedzą, że nie 
wolno rozpoczynać kuracji antybiotykowej bez konsultacji 
z lekarzem oraz tylko on może ją przerwać lub zdecydo-
wać o jej zakończeniu. Tylko nieznaczna część ankietowa-
nych próbowała wpłynąć na decyzję lekarza i przekonać go 
do przepisania antybiotyku niezależnie od wskazań. zdecy-
dowana większość ankietowanych ma świadomość, że an-
tybiotyki są nadużywane.

Wiedza dotycząca zasad racjonalnej antybiotykotera-
pii wśród studentów jest niezadowalająca, ale jednocześnie 
zdają sobie sprawę z roli lekarza w tym zakresie. niepoko-
jący jest jednak fakt, że mimo pełnej świadomości, iż nad-
używanie antybiotyków jest problemem zdrowia publicz-
nego, nie posiadają wiedzy o działaniach i programach 
prowadzonych w Polsce w zakresie poprawy sytuacji, co 
świadczy o brakach w procesie edukacji. 

Wnioski
Poziom wiedzy na temat antybiotyków i ich działania 

nie tylko wśród studentów, ale także wśród europejczyków 
jest niezadowalający. konieczne jest położenie większego 
nacisku na omawianie problemu nadużywania antybioty-
ków i skutków tego zjawiska, a także realizowanych pro-
gramów podczas zajęć w ramach realizowanego programu 
studiów.
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