
Uahhh!!! Ett hjärtskärande 
skrik sipprar ut i väntrummet 
på barnläkaren Susana Dueñas 
Matutes mottagning i Otavalo 
i norra Ecuador. 

En av dagens små patienter, 
en pojke på ett och ett halvt 
år, har tagit plats på undersök-
ningsbritsen. Pojken har feber 
och ont i halsen, helt klart 
en virusinfektion, fastställer 
Susana Dueñas Matutes efter 
en kort undersökning.  

– Inom barnläkarvetenska-
pen är 90 procent av alla sjuk-
domar orsakade av virus. Bara 
10 procent beror på bakterier. 
Ändå associerar de flesta, både 
läkare och patienter, feber 
med antibiotika, suckar hon.

Under ett helt yrkesliv som 

barnläkare, på olika platser i 
Ecuador, men också i Nica-
ragua, har Susana Dueñas 
Matutes sett hur allt fler pa-
tienter uppvisar resistens mot 
antibiotika. I Otavalo där hon 
arbetar sedan tolv år har det 
skett en märkbar förändring. 

– För tio år var det stora 
problemet bland småbarn 
stelkramp. Nu är problemet 
istället att nyfödda kommer in 
med infektioner orsakade av 
allt mer resistenta bakterier. 

Otavalo är en av de städer i 
Ecuador där ursprungsfolken 
är i majoritet. Susana Dueñas 
Matutes tror att det i viss mån 
har bromsat överanvändning-
en av antibiotika, eftersom 
man i första hand söker hjälp 

hos den traditionella medici-
nen. Men samtidigt kan hon 
se hur många drar sig för att 
gå till läkare, av rädsla för att 
bli dåligt behandlade eller av 
misstro mot läkarvetenskapen. 

– När den traditionella 
medicinen inte längre hjälper 
går många direkt till apoteket. 
Och apoteken säljer vad som 
helst, säger hon upprört.

Men det är inte bara själv-
medicinering med antibiotika 
som gör att bakterierna hela 
tiden blir resistenta mot ny 
antibiotika. Även läkarkåren 
har sin del i problemet. 

– Jag har sett hur man har 
gett antibiotika direkt till barn 
som har kommit in till sjuk-
huset i Otavalo med luftvägs-
problem. Läkarna är rädda för 
att det ska bli sämre och sätter 
in antibiotika direkt, men 
faktum är att de allra flesta 
har vanlig influensa, orsakad 
av virus, säger, Susana Dueñas 
Matute. n
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Allt fler barn resistenta mot antibiotika
Barnläkaren Susana Dueñas Matute är orolig. På bara tio år     
har hon sett hur antibiotikaresistensen hos hennes patienter   
har  gått från något mycket ovanligt till nästan en regel. 
    – När det gäller barn är problemet extra allvarligt eftersom 
deras immunförsvar är svagare, säger hon. 
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Barnläkaren 
Susana Dueñas 
Matute är orolig 
över att allt fler 
spädbarn upp-
visar resistens 
mot antibiotika.




