Antibióticos:

use-os com cuidado!

Enferm
eiros(

as)

A Resistência aos antibióticos continua a aumentar
na Europa ameaçando a segurança dos doentes
em todos os níveis de cuidados de saúde
Como Enfermeira(o) tem a responsabilidade de apoiar a utilização
criteriosa dos antibióticos no seu hospital e assegurar que estes
medicamentos se mantêm eficazes.
Cumprir as medidas de prevenção e controle estabelecidas
Administrar os antibióticos aos doentes de acordo com a prescrição
Coordenar a colheta e o envio das amostras microbiológicas e transmitir
os resultados de volta aos médicos
Reportar os efeitos adversos da terapêutica antibiótica aos médicos
e ao GCL-PPCIRA
Gerir o depósito de antibióticos da sua enfermaria e assegurar
a rastreabilidade do uso dos antibióticos
Dar informação sobre os tratamentos aos doentes e às famílias

Para saber mais, visite www.dgs.pt, ou vá a
http://antibiotic.ecdc.europa.eu (ECDC),
http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-aware
ness-week/en/ ou efetue scan do código QR.
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Nos hospitais, até metade dos antibióticos
utilizados são desnecessários ou inapropriados
Como médico de uma unidade de cuidados intensivos
tem a responsabilidade de usar criteriosamente os antibióticos
e assegurar que se mantêm eficazes. Na sua função, deve:
Cumprir as medidas de prevenção e controle estabelecidas
Prescrever de acordo com as directrizes hospitalares para a prescrição
de antibióticos, baseadas na evidência científica, para as infeções
hospitalares comuns e para a profilaxia cirúrgica
Iniciar o tratamento antibiótico rapidamente nos doentes
com infeções graves
Assegurar que as culturas são efetuadas
Evitar profilaxia antibiótica desnecessária
Reavaliar o tratamento passadas 48-72 horas, ou logo que os resultados
microbiológicos estejam disponíveis.

Para saber mais, visite www.dgs.pt, ou vá a
http://antibiotic.ecdc.europa.eu (ECDC),
http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-aware
ness-week/en/ ou efetue scan do código QR.
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Nos hospitais, até metade dos antibióticos
utilizados são desnecessários ou inapropriados
Como médico hospitalar tem a responsabilidade de assegurar
que os antibióticos se mantêm eficazes. No seu desempenho deve:

Seguir as instruções de prevenção e controle das infeções
Iniciar o tratamento antibiótico rapidamente nos doentes
com infeções graves
Assegurar que as culturas são efetuadas atempadamente
Reavaliar o tratamento passadas 48-72 horas,
ou logo que os resultados microbiológicos estejam disponíveis
Prescrever de acordo com as normas hospitalares relativas às infeções
correntes e à profilaxia cirúrgica
Informar o doente qual o antibiótico prescrito
e dos seus potenciais efeitos adversos

Para saber mais, visite www.dgs.pt, ou vá a
http://antibiotic.ecdc.europa.eu (ECDC),
http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-aware
ness-week/en/ ou efetue scan do código QR.
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Há uma elevada probabilidade de ser uma infeção bacteriana
e não uma colonização ou uma infeção viral?
O doente tem uma infeção que irá responder aos antibióticos?
Verificou a utilização recente de antibióticos, alergias a medicamentos,
tratamento imunossupressor, hospitalização ou institucionalização
recentes, últimas viagens fora da Europa e resultados microbiologicos
dos últimos 3 meses?
O doente está a tomar o antibiótico correto,
na dose e na via de administração adequadas?
Poderá um antibiótico de espectro mais estreito ser usado para tratar
a infeção?
Prescreveu a duração de tratamento mais curta possível?
As culturas necessárias foram feitas?
O resultado da cultura exige iniciar terapêutica antibótica ou modificar
a terapêutica antibiótica em curso?
Justificou no processo clínico a indicação do tratamento antibiótico,
a escolha do medicamento, a dosagem, a via de administração
e a duração do tratamento?
A escolha da terapêutica antibiótica está de acordo com as diretrizes
do seu hospital?
A escolha da terapêutica antibiótica está de acordo com
o padrão de resistência do seu hospital?

Para saber mais, visite www.dgs.pt, ou vá a
http://antibiotic.ecdc.europa.eu (ECDC),
http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-aware
ness-week/en/ ou efetue scan do código QR.
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Neste hospital estamos empenhados em
usar criteriosamente os antibióticos
e em assegurar que se mantêm eficazes
Nós seguimos as instruções de prevenção e controle da infeção
Nós iniciamos o tratamento antibiótico rapidamente nos doentes
com infeções graves
Nós asseguramos que as culturas são feitas atempadamente
Nós reavaliamos o tratamento passadas 48-72 horas,
ou logo que os resultados microbiológicos estejam disponíveis
Nós prescrevemos de acordo com as directrizes hospitalares para
a prescrição de antibióticos, baseadas na evidência científica,
para as infecções hospitalares comuns e para a profilaxia cirúrgica
Nós informamos os nossos doentes das prescrições de antibióticos
e dos seus potenciais efeitos adversos

Para saber mais, visite www.dgs.pt, ou vá a
http://antibiotic.ecdc.europa.eu (ECDC),
http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-aware
ness-week/en/ ou efetue scan do código QR.
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