
OPĆE INFORMACIJE

Mjesto održavanja:

Škola narodnog zdravlja 
„Andrija Štampar“
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Dvorana A (prizemlje)
Rockefellerova 4, Zagreb.

Registracija:

Sudjelovanje na Simpoziju je besplatno, ali je nužno 
prijaviti se najkasnije do 11. studenoga 2019. te  
sudjelovanje potvrditi registriranjem prije početka 
Simpozija.

Potvrdnice:

Hrvatska liječnička komora i Hrvatska ljekarnička komora 
bodovat će skup prema Pravilniku o stručnom 
usavršavanju.

Za sve obavijesti:

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
Mirogojska 8
10000 Zagreb, Hrvatska
Gđa. Jasminka Blaha
e-mail: jblaha@bfm.hr

http://iskra.bfm.hr

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Alliance for Prudent Use of Antibiotics, APUA Croatia
Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju

Hrvatsko društvo za infektivne bolesti 
Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju 

Hrvatsko društvo za kemoterapiju 
Hrvatsko društvo obiteljskih doktora

Hrvatsko farmaceutsko društvo
Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

organiziraju

Simpozij povodom obilježavanja
Europskog dana svjesnosti o

antibioticima
i

Svjetskog tjedna svjesnosti o
antibioticima 

pod pokroviteljstvom

Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

 Zagreb, 18. studenoga 2019.

Ministarstvo zdravstva
Republike Hrvatske

WHO Croatia 
Country Office



Prijava

IME I PREZIME:

ZVANJE:

USTANOVA:

ADRESA ZA KORESPONDENCIJU:

JMBG:

Tel.:

Fax.:

E-mail:

Prijavnice poslati na adresu:

Gđa. Jasminka Blaha
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
Mirogojska 8, 10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: jblaha@bfm.hr

Program

13.00 Registracija 

13.30  Pozdravna riječ 

Voditelji: M. Santini,  A. Tambić Andrašević
 
13.45  I. Butić
Gram-negativne bakterije – najuspješniji 
multiplorezistentni patogeni
14.05 M. Payerl Pal 
Potrošnja rezervnih antibiotika u bolnicama
14.25 B. Baršić 
Upravljanje antimikrobnom terapijom u bolnicama 
14.45 J. Mesarić 
Kirurška profilaksa u kirurgiji kolona

15.05  Diskusija 

15.30 Pauza za kavu

Voditelji:  M. Payerl Pal, H. Tiljak

16.00 A. Tambić Andrašević: 
Smjernice za primjenu antibiotika kod infekcija gornjih 
dišnih puteva
16.20   N. Mrduljaš-Đujić 
Sinuitisi u svakodnevnom radu obiteljskog liječnika: 
problemi i moguća rješenja  
16.40 E. Sušić 
Smjernice za liječenje infekcija mokraćnih puteva
17.00 S. Pal 
Kompjuterska aplikacija za olakšanu primjenu antibiotika
17.20 B. Hunjak 
Praćenje propisivanja antimikrobnih lijekova u PZZ – RH 
u 2018. godini temeljem CEZIH-a: preliminarni rezultati

17.40 Diskusija

18.00 Zatvaranje simpozija 
 

Poštovane kolegice i kolege,

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (European center 
for disease prevention and control, ECDC) je 2008.g. proglasio 
18. studenoga Europskim danom svjesnosti o antibioticima 
(European Antibiotic Awareness Day, EAAD), a od 2015.g. 
Svjetska zdravstvena organizacija cijeli taj tjedan obilježava kao 
Svjetski tjedan svjesnosti o antibioticima (World Antibiotic 
Awareness Week, WAAW). Sve to ističe veličinu problema 
širenja rezistencije na antibiotike među bakterijama. Od samog 
početka europske i svjetske kampanje i Hrvatska obilježava ovaj 
dan i tjedan mnogim aktivnostima, među ostalim i održavanjem 
ovog simpozija. Puno toga imaju hrvatski stručnjaci za reći o 
problemu rezistencije u Hrvatskoj i svijetu te o racionalnoj 
uporabi antibiotika u teoriji i praksi. Iako većina zdravstvenih 
djelatnika doživljava problem otpornosti na antibiotike kao veliku 
prijetnju uspješnom liječenju infektivnih bolesti pa i mnogih 
drugih bolesti i stanja koja se mogu komplicirati infekcijama, 
potrebno je, uz kolektivnu odgovornost, spoznati i nuždu da 
svatko tko antibiotike propisuje ili izdaje, svaki dan na osobnoj 
razini doprinese racionalizaciji primjene antibiotika. Velika 
vrijednost ovih simpozija je u mnogobrojnim i raspravi sklonim 
sudionicima pa se nadamo da će i ove godine Simpozij privući 
mnoge stručnjake koji u svojoj svakodnevnoj praksi propisuju ili 
izdaju antibiotike. Kako se svijet bakterija ubrzano mijenja, 
vrijedno je svake godine se upoznati s najnovijim kretanjima 
rezistencije u Hrvatskoj i Europi, što se u Hrvatskoj prati već više 
od 20 godina kroz aktivnosti Odbora za praćenje rezistencije 
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Referentnog centra 
Ministarstva zdravstva pri Klinici za infektivne bolesti. Kroz 
izlaganja stručnjaka prokomentirat ćemo i potrošnju antibiotika 
te smjernice za primjenu antibiotika u najčešćim indikacijama. 

Svim sudionicima skupa želimo uspješnu razmjenu znanja i 
iskustva te ugodan boravak u Zagrebu. 

Prof. dr. sc. Arjana Tambić  Andrašević
Predsjednica 
Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike 
(ISKRA)
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