
Η καμπάνια για τη Μικροβιακή Αντοχή έχει χρώμα, το 
ανοικτό μπλε. Για τις ανάγκες της αναμνηστικής 
φωτογραφίας, παροτρύνουμε τους συμμετέχοντες να 
ενσωματώσουν το ανοικτό μπλε στην ενδυμασία τους.

www.who.int/campaigns/world-
antimicrobial-awareness-week/2022

Η Ελλάδα συμμετέχει στον φετινό εορτασμό, διαδίδοντας 
το σημαντικό μήνυμα της Ενιαίας Υγείας, των πολιτικών και 
των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν, καθώς και το 
ρόλο των ατόμων που επιβίωσαν από τη Μικροβιακή Αντοχή 
για τη διαχείριση αυτής.

Η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ, 
του ΟΔΙΠΥ και του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και 
Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), οδήγησε στη συγγραφή της 
Σύνοψης Ερευνητικών Δεδομένων με τίτλο: «Πρόληψη της 
μικροβιακής αντοχής και προώθηση της ορθολογικής χρήσης 
αντιμικροβιακών ουσιών στα νοσοκομεία στην Ελλάδα», με 
σκοπό την επικαιροποίηση και ενίσχυση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής και 
την παροχή συστάσεων υψίστης προτεραιότητας για άμεση 
δράση. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις που 
βρίσκονται σε εξέλιξη.
 
Τo Υπουργείο Υγείας και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στην 
αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής συμμετέχουν στην 
προσέγγιση TAP (Αναπροσαρμογή Προγραμμάτων για την 
Καταπολέμηση της Μικροβιακής Αντοχής), που δημιούργησε 
το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του ΠΟΥ, για να 
βοηθήσει τις χώρες να αναπτύξουν στοχευμένες 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής 
Αντοχής. 

Το Γραφείο του ΠΟΥ στην Ελλάδα σε συνεργασία με την 
Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και την Ελληνική Ακαδημία 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, θα διεξάγουν τη μελέτη στην Ελλάδα. 
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν  σημαντικά ευρήματα για 
το πρόβλημα της Μικροβιακής Αντοχής στην κοινότητα, 
όπως και προτάσεις  για την αντιμετώπισή της.

Προλαμβάνοντας τη 
Μικροβιακή Αντοχή μαζί

Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης 
για τη Μικροβιακή Αντοχή 2022

Zoom Link:
Passcode: 

Ο ΟΔΙΠΥ εκ μέρους του Υπουργείου  Υγείας και το 
Γραφείο του ΠΟΥ στην Ελλάδα, σας προσκαλούν στην 
εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα 
Ευαισθητοποίησης για τη Μικροβιακή Αντοχή 2022, που 
θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου 
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, τη Δευτέρα  
21 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 10.00-14.00 με παράλληλη 
δυνατότητα συμμετοχής διαδικτυακά.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να διαδoθεί το μήνυμα της 
Παγκόσμιας Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τη 
Μικροβιακή Αντοχή, να παρουσιαστούν οι δράσεις του 
Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της μικροβιακής 
αντοχής, με τη συνεργασία και τη συμμετοχή του ΠΟΥ 
Ευρώπης, Ακαδημαϊκών και Επιστημονικών Φορέων, 
Ενώσεων Ασθενών και της Κοινωνίας των Πολιτών.

https://bit.ly/3tbDLvb
WAAW2022!

https://www.who.int/campaigns/world-anti-
microbial-awareness-week/2022



 

      World Antimicrobial Awareness Week 2022 

"Preventing antimicrobial resistance together" 

Policy Dialogue - Hybrid Event 

"Antimicrobial resistance in Greece: Time for Action"  

DATE: Monday, November 21, 2022 

TIME: 10:00-14:00 (Eastern European Time (EET), UTC +2) 

Provisional program 

 

10.00 – 10.30 Welcome addresses 

10.30 – 10.50 “AMR survivors and the patient's experience” 

 

AMR: From survival to health policymaking 

Athanasios Plevris, Minister of Health  

10.50 – 11.15 “Setting the scene” 

 

The status of AMR action plan implementation in Europe and Greece 

Danilo Lo Fo Wong, Regional Adviser, Control of Antimicrobial Resistance, 

Division of Country Health Programmes  

 

Assessing the economic burden of antimicrobial resistance in Greece and OECD 

countries 

Ece Özçelik, Health Policy Analyst, OECD  

11.15 – 11.30 Coffee Break 

11.30 – 12.20 First roundtable  

"Promoting appropriate antibiotic use in inpatient healthcare in Greece" 

Presenting the EBP document, making the recommendations for immediate 

action true and updating the National Action Plan for AMR 

12.20 – 13.00 Second roundtable  

“Tailoring an Antimicrobial Resistance Programme in Primary Health Care in 

Greece”  

Reflections in the current phase of PHC reform. The challenge of the personal 

doctor and AMR in the community. Introducing the BCI TAP initiative in AMR 

and the case of PHC and TAP AMR study in Greece  

13.00 – 13.20 Closing Session  

Closing remarks, wrap up of the event and next steps 

13.20 – 14.00 Light Lunch  

 


