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Scurt istoric

 Utilizarea prudentă a antibioticelor cu scopul combaterii rezistenței la antimicrobiene (RAM) este ținta Zilei 

Europene a Informării despre Antibiotice (ZEIA) ediția XI, celebrată sub coordonarea ECDC în fiecare an la 

18 noiembrie. 

 Rezistența antimicrobiană (RAM) amenință eficiența tratamentului împotriva infecțiilor cauzate de bacterii, 

paraziți, virusuri și fungi. În particular, rezistența la antibiotice (RAB) privește bacteriile și unele specii de fungi, 

constituind conținutul dominant al RAM. În contextul Zilei Europene de Informare asupra consumului de 

Antibiotice, rezistența antimicrobiană va face referire aproape întotdeauna la rezistența la antibiotice.

 Costul îngrijirii medicale pentru pacienții cu infecții rezistente la antibioterapie este semnificativ mai ridicat din 

cauza duratei prelungite a bolii, testărilor suplimentare și necesității terapiilor medicamentoase mai costisitoare.

 Ca ilustrare a gravității fenomenului, în 2016 la nivel global, 490 000 persoane au dezvoltat forme de 

tuberculoză (TB) multi-rezistente la medicația uzuală, și totodată rezistența antimicrobiană începe să complice și 

lupta pentru combaterea HIV și a malariei.**

 Planul Global de Acțiune privind Rezistența la Antimicrobiene, adoptat în mai 2015 de World Health Assembly,

are ca scop asigurarea continuității cu succes a tratamentului, cât și prevenirea bolilor infecțioase cu 

medicamente eficiente și sigure, utilizate în mod responsabil și accesibile tuturor celor care au nevoie de 

acestea.***

Surse:  *Cox D. (2015), citat de Exner M, Bhattacharya S, Christiansen B et al (vezi ref. Biblio);

**site-ul oficial WHO (15 February 2018): http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance;

***site-ul oficial WHO: http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/


Tema

Situația în anul 2018 a rezistenței la antimicrobiene 

(RAM) în România și Europa. 

Slogan 

“Utilizați prudent antibioticele pentru protejarea 

sănătății dumneavoastră și a comunității! ”
Sursa: elaborare Promosan CRSPB



Scop

Intensificarea promovării unei atitudini prudente în 

privința consumului de antibiotice

Sursa: elaborarea Promosan CRSPB



Obiective

 Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a rezistenței la antimicrobiene în 

rândul personalului medical și pacienților.

 Promovarea în rândul personalului medical a respectării aplicării corecte a 

protocolului terapeutic în privința tratării infecțiilor de orice natură.

 Creșterea conștientizării în rândul personalului medical și de management al 

unităților sanitare asupra necesității respectării cu strictețe a normelor de igienă 

spitalicească.

 Promovarea în rândul populației generale a informațiilor cu privire la utilizarea 

corectă a antibioticelor (utilizarea numai cu prescripție medicală și respectarea cu 

strictețe a acesteia precum și evitarea consumului abuziv de antibiotice).

Sursa: elaborarea Promosan CRSPB



Mesaje cheie

 Rezistența la antibiotice reprezintă una din cele mai grave amenințări pentru sănătatea

publică, siguranța alimentară și dezvoltarea socio-economică la nivel global.

 Rezistența la antibiotice este un proces accelerat de utilizarea excesivă și improprie a 

antibioticelor la oameni și la animale.

 Un număr crescând de boli infecțioase – precum pneumonia, tuberculoza și gonoreea – au 

devenit greu vindecabile din cauza apariției rezistenței la tratament în urma utilizării excesive 

și improprii a antibioticelor.

 Fără combaterea infecțiilor prin vaccinare generalizată, igienă riguroasă (spălarea frecventă a 

mâinilor), responsabilizarea comportamentelor sexuale, o mai bună gestionare a administrării 

antibioticelor în sectorul zootehnic, alimentar, etc - rezistența la antibiotice va rămâne o 

amenințare majoră pe care eforturile costisitoare de a dezvolta noi antimicrobiene nu o pot 

contracara decât în parte. 

Sursa: Site-ul oficial OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/


UE 2016: consumul de antibiotice declarat de public (I)

Conform ultimelor date disponibile, Eurobarometrul realizat în aprilie 2016, arăta că circa 1/3 

(34%) dintre respondenți au utilizat în ultimele 12 luni antibiotice în formă orală, cifră apropiată

cu cea obținută în ultimul studiu din 2013 (35%).

 Utilizarea a variat în funcție de țară: mai ridicată în Malta (48%) și Spania (47%) și mai

scăzută în Suedia (18%) și Olanda (20%).

 Femeile erau mai predispuse decât bărbații la utilizarea antibioticelor, consumul acestor

medicamente fiind mai mare în rândul persoanelor cu nivel scăzut de educație.

 Majoritatea europenilor au declarat că au obținut antibiotice de la medic, bronșita, gripa și

durerile în gât fiind motivele cele mai frecvent citate pentru administrarea antibioticelor.

Sursa: Special Eurobarometer 445. Report Antimicrobial Resistance, April 2016: 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf


UE 2016: consumul de antibiotice declarat de public (II)

 Majoritatea europenilor (84%) erau conștienți de faptul că utilizarea inutilă a antibioticelor le 

face ineficiente și o proporție similară (82%) știa că întreruperea administrării de antibiotice

trebuie făcută numai după utilizarea întregii doze prescrise de medic.

 Mai puțin de jumătate (43%) dintre europeni știau că antibioticele sunt ineficiente împotriva

virusurilor, iar puțin peste jumătate (56%) cunoșteau că sunt ineficiente împotriva răcelii și a 

gripei.

 Doar 1/3 (33%) dintre respondenți își aminteau că au primit în ultimele 12 luni informații

despre evitarea utilizării antibioticelor în mod inutil, proporție ce varia de la 68% în Finlanda

până la 15% în Italia. Cele mai multe informații au fost primite de la medic (32%), prin

publicitate televizată (27%) sau știri TV (26%).

 Aproximativ 34% dintre respondenții care au primit informații despre utilizarea abuzivă a 

antibioticelor spun că și-au schimbat opiniile cu privire la acest aspect, un procent ceva mai

scăzut decât în sondajul din 2013 (36%).

Sursa: Special Eurobarometer 445. Report Antimicrobial Resistance, April 2016: 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf


UE 2016 vs 2013: Consumul de antibiotice (CA)

Comentariu: în general CA a scăzut. Excepții sunt Spania (+ 9%) și Italia (+ 8%), în contrast cu 

România (- 9%), Letonia, Danemarca și Olanda (toate cu - 8%).

Sursa: Special Eurobarometer 445. Report Antimicrobial Resistance, April 2016: 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf


UE 2016 vs 2013: 

Respondenții (%) care au utilizat antibiotice în ultimele 12 luni

Comentariu: România înregistrase o scădere cu 9%. Tendința de scădere era semnalată în majoritatea țărilor

UE.

Sursa: Special Eurobarometer 445. Report Antimicrobial Resistance, April 2016: 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf


UE 2016: Modalitățile de procurare a antibioticelor

Comentariu: în toate țările, majoritatea respondenților obținuseră antibioticele de la medic. Cele mai mici

procente s-au înregistrat în Grecia (79%), România (84%), Cipru (86%), Letonia (87%) și Bulgaria (87%), în 

timp ce proporția cea mai ridicată era raportată de Suedia (98%).

Sursa: Special Eurobarometer 445. Report Antimicrobial Resistance, April 2016: 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf


UE 2016 vs 2013: Proporția respondenților care au luat antibiotice pe rețetă

medicală

Comentariu: în România procentul persoanelor care obținuseră antibiotice prin prescriere medicală era în 

creștere cu 4% față de 2013. La nivelul UE, doar Belgia și Irlanda mai prezentau creșteri.

Sursa: Special Eurobarometer 445. Report Antimicrobial Resistance, April 2016: 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf


Principalele tulpini rezistente în UE/SEE 2013 – 2016: Klebsiella pneumoniae (Kp)
Comentariu general: situația generală privind rezistența Kp s-a stabilizat. Au existat unele scăderi

semnificative ale procentului mediei ponderate pe populația UE/SEE al rezistenței Kp la majoritatea

grupurilor de antimicrobiene aflate sub supraveghere regulată, cu excepția notabilă a carbapenemelor. Totuși, 

la nivelul fiecărei țări, nu a fost observată mereu aceeași dinamică încurajatoare, creșterea rezistenței fiind

raportată în special în țările cu rezistență relativ ridicată.* 

Kp (I): % izolate invazive cu rezistența combinată la cefalosporine generaţia a 3-a & fluorochinolone

& aminoglicozide

Comentariu: România a involuat către clasa cea mai critică ≥ 50%, Polonia și Slovacia se mențin în clase

defavorabile, în timp ce Țările Scandinave și-au păstrat cele mai scăzute procente față de 2013**

Surse: *ECDC AMR SUIRVELLANCE Report 2016: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-

Europe-2016.pdf; **Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-Net surveillance data 

November 2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf


Kp (II): % izolate invazive cu rezistenţă la carbapeneme

Comentariu: în 2016, România înregistra un procent între 25% - 50%, o tendință semnificativ negativă

comparativ cu 2013. Doar Grecia se situa sub România cu un procent > 50%. 

Sursa: Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-Net surveillance data, November 

2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf


Principalele tulpini rezistente 2013 – 2016 în UE/SEE: Escherichia coli

 În intervalul 2013-2016 s-au observat pentru E. coli creșteri semnificative ale procentajului

mediu ponderat pe populație privind rezistența la cefalosporine de generația a 3-a și la 

aminoglicozide, precum și rezistența combinată la trei grupuri de antimicrobiene cheie

(fluorochinolone, cefalosporine de generația a 3-a și aminoglicozide). S-a constatat astfel o 

continuare a tendințelor defavorabile raportate de EARS-Net în anii precedenți.

 Rezistența E. coli la antimicrobiane a ajuns din păcate obișnuită în UE/SEE 2016. Au existat

totuși variații mari între țări în ceea ce privește proporția izolatelor rezistente și apariția

rezistenței față de mai multe grupuri de antimicrobiene.

 Cu excepția rezistenței la carbapeneme, s-au observat variații mari între țări pentru toate

grupurile antimicrobiene aflate sub supraveghere regulată, în general cu procente de 

rezistență mai mari raportate din partea sudică și cea estică a Europei față de nordul Europei. 

Diferențele între țări au fost de asemenea prezente între proporțiile de izolate complet

susceptibile (la toate grupurile de antimicrobiene supravegheate). Țările cu cele mai ridicate

procente de rezistență la carbapeneme au raportat, în general, procentul cel mai scăzut de 

tulpini de izolate complet susceptibile.

Sursa: ECDC AMR SUIRVELLANCE Report 2016: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-

Europe-2016.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf


Principalele tulpini rezistente în UE/SEE 2013 – 2016: Escherichia coli (Ec)

% izolate invazive cu rezistență la cefalosporine de generaţia a 3-a 

Comentariu: În 2016, România s-a menținut în grupa 10% - 25%, grupă în care se aflau majoritatea țărilor. 

Italia, Bulgaria și Slovacia continuau să înregistreze cele mai ridicate valori (25% - 50%), în timp ce

Țările Scandinave, Estonia și Olanda se mențineau în clasa cu cele mai scăzute procente 5% - 10%. 

Sursa: Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-Net surveillance data, November 

2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf


Ec (II): % izolate invazive cu rezistența combinată la 

cefalosporinele de generația a 3-a, fluorochinolone și aminoglicozide

Comentariu: România, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovacia și Letonia aveau în 2016 cele mai defavorabile

valori: 10% - 25%. Țările Scandinave, Germania, Franța, UK, Olanda și Belgia păstrau, ca și în 2013, cele

mai scăzute procente (1% - 5%).

Sursa: Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-Net surveillance data, November 

2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf


Principalele tulpini rezistente în UE/SEE 2013-2016: Staphylococcus aureus

Comentariu general: Scăderea procentului mediei ponderate pe populație pentru Staphylococcus aureus 

rezistent la meticilină (MRSA) raportat la anii anteriori, a continuat în 2016. Procentele de MRSA apar a fi 

stabile sau descrescătoare în majoritatea țărilor. Totuși nivelurile de MRSA erau încă ridicate în mai multe

țări, iar multi-rezistența față de alte grupuri antimicrobiene rămânea redutabilă.* 

Staphylococcus aureus: % izolate invasive meticilinrezistente (MRSA)

Comentariu: În 2016, România se găsea în poziție similară cu 2013, în cea mai defavorabilă grupă

procentuală (≥ 50%). Țările Scandinave înregistrau prin Islanda și Norvegia un ușor recul, dar păstrau cele

mai scăzute procente (1% - <5%).**  

Surse: *ECDC AMR SUIRVELLANCE Report 2016: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-

Europe-2016.pdf; **Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-Net surveillance data, 

November 2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf


Principalele tulpini rezistente în UE/SEE 2013-2016: Acinetobacter
Comentariu general: rezistența la carbapeneme și multi-rezistența față de mai multe alte grupuri de 

antimicrobiene a rămas răspândită la speciile Acinetobacter, mai ales în țările care au raportat rezistență

ridicată în privința E. coli și K. pneumoniae.* 

Acinetobacter: % izolate invazive cu rezistența combinată la fluorochinolone, aminoglicozide și

carbapeneme

Comentariu: țările din sudul și estul UE, printre care și România, erau cele mai expuse înregistrând valori ≥ 

50%, în  timp ce UK, Olanda, Belgia, Țările Scandinave și Germania se aflau în grupele cu valorile cele mai

scăzute <1% respectiv 1% - < 5%.**

Surse: *ECDC AMR SUIRVELLANCE Report 2016: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-

Europe-2016.pdf; **Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-Net surveillance data, 

November 2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf


Principalele tulpini rezistente în UE/SEE 2013-2016: Enterococcus faecium

Comentariu general: în mai multe state s-a observat o tendință de creștere semnificativă pentru Enterococcus 

faecium rezistent la vancomicină, în special în țările care raportaseră deja procente de rezistență ridicate. Deși

tendința generală 2013-2016 pentru țările UE/SEE nu a fost semnificativă statistic, această evoluție trebuie

monitorizată cu atenție.* 

Enterococcus faecium: % izolate invazive cu rezistență la vancomicină

Comentariu: România alături de Letonia, Polonia, Slovacia, Grecia și Cipru înregistrau în 2016 valori de 25% 

- 50% semnificativ defavorabile față de 2013. Suedia, Finlanda, Franța, Olanda și Estonia se aflau în 

continuare în grupa cea mai favorabilă (< 1%).**

Surse: *ECDC AMR SUIRVELLANCE Report 2016: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-

Europe-2016.pdf; **Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-Net surveillance data, 

November 2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf


România: dinamica consumului de antibiotice (AB) 2011 – 2016 

 Consumul total de antibiotice a fost de 30,50 DDD/1000 loc/zi, reprezentând prima scădere

semnificativă pentru perioada 2011-2016, cu 11,2% față de 2015, anul cu cel mai ridicat

consum; la nivel european această valoare a consumului ne coboară de pe locul al 2-lea pe

locul al 4-lea, în urma Greciei, Ciprului și Franței. 

 În această perioadă datele ESAC-Net indică faptul că nivelul consumului din România a fost

între primele patru state pentru fiecare an în parte.

 În anul 2016, consumul antibioticelor din categoria J01 în România depășea cu 34,7% media 

europeană, iar dintre toate statele care au raportat date, doar Grecia, Cipru și Franța au 

înregistrat consumuri mai mari (32,5-38,7 DDD/1000loc/zi).  

Sursa: CARMIN-ROM 2016, INSP 2018: http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-

1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file


Consumul total de AB în România 2011-2016

Comentariu: pentru 2016, consumul total de AB a fost

de 30,50 DDD/1000 loc/zi, o scădere semnificativă cu 

11,2% față de 2015, anul cu cel mai ridicat consum în 

intervalul 2011-2015. 

Sursa: CARMIN-ROM 2016, INSP 2018: 

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-

supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-

antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-

asistentei-medicale-in-romania-2016/file

Consumul AB (J01) în RO vs UE/EEA 2011-2016

Comentariu: Dinamica RO (în albastru) prezenta în 

2016 o tendință de scădere față de o relativă

staționaritate în UE/SEE. În 2016, consumul

antibioticelor din categoria J01 în România depășea 

cu 34,7% media UE/EEA.

Sursa: CARMIN-ROM 2016, INSP 2018: 

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-

supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-

antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-

asistentei-medicale-in-romania-2016/file

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file
http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file


România 2016: categorii de antibiotice utilizate

Comentariu: Conform ESAC-Net* categoriile de antibiotice cu cel mai ridicat consum din România au fost: 

peniciline (J01C) – 15,99 DDD/1000 loc/zi; alte betalactamine (cefalosporine, carbapeneme) (J01D) – 4,94

DDD/1000 loc/zi; chinolone (J01M) – 3,42 DDD/1000 loc/zi. Sulfa/TMP se referă la sulfametoxazolul cu 

trimetoprim, iar MLSK la macrolide, lincosamide, streptogramine și ketolide.

*ESAC-Net (fost ESAC) este rețeaua europeană (UE și SEE/EFTA) a sistemelor naționale de monitorizare a consumului de antimicrobiene, atât 

în spitale cât și în ambulatoriu.

Sursa: CARMIN-ROM 2016, INSP 2018: http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-

1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file


România vs UE/EEA 2011-2016:

consumul de carbapeneme
Comentariu: consumul de carbapeneme RO a fost în

2016 de 2,56 ori mai ridicat faţă de anul 2011, anume

de 0,059 DDD/1000 loc/zi (locul 9-10 între statele

ESAC-Net), depășind în premieră media UE/EEA.

Sursa: CARMIN-ROM 2016, INSP 2018: 

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-

supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-

antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-

asistentei-medicale-in-romania-2016/file

MRSA: România vs UE/EEA (2012-2016)

Comentariu: în 2016 nivelul meticilinrezistenței

rămânea ridicat: 50,6%, cu – 9,8% față de 2015, 

când era cel mai ridicat din EARS- Net, depășind de 

aproape 4 ori media ponderată pe populația acestor 

țări. Tendința generală pentru perioada 2012-2016 

pare a fi de fluctuație – în scădere, în linie cu cea

europeană dar la un nivel mediu ridicat.

Sursa: CARMIN-ROM 2016, INSP 2018: 

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-

supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-

antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-

asistentei-medicale-in-romania-2016/file

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file
http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file


RO 2016: 

Distribuția regională E. coli rezistentă

Comentariu: diferențele regionale privind rezistența

la fluorochinolone, respectiv la cefalosporine de 

generația a 3-a sugerau că Bucureștiul era 

dezavantajat față de Transilvania & Banat (T+B) sau

Moldova.

Sursa: CARMIN-ROM 2016, INSP 2018: 

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-

supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-

antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-

asistentei-medicale-in-romania-2016/file

RO 2016: 

Distribuția regională K. pneumoniae rezistentă

Comentariu: diferențe regionale arătau că T+B și

Bucureștiul prezentau rezistența combinată cea mai

ridicată la cefalosporine de generația a 3-a, 

fluorochinolonee și carbapeneme, iar în privința 

multidrog-rezistenței - MDR ordinea severității era 

T+B, Moldova și București.

Sursa: CARMIN-ROM 2016, INSP 2018: 

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-

supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-

antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-

asistentei-medicale-in-romania-2016/file
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RO 2016: Distribuția regională a Staphylococcus aureus rezistent

Comentariu: diferențe regionale arătau că atât în privința MRSA cât și a rezistenței la rifampicină T+B 

înregistra o situație defavorabilă față de București și Moldova, cu valori mai ridicate MRSA peste tot.  

Sursa: CARMIN-ROM 2016, INSP 2018: http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-

1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file


Concluzii (I) – UE/EEA

 În UE/EEA 2013-16 rezistența Klebsiella p. la majoritatea grupurilor de antimicrobiene aflate sub 

supraveghere (cu excepția carbapenemelor) s-a stabilizat. Totuși unele țări cu rezistență relativ ridicată au 

raportat anumite creșteri. 

 În privința Escherichia c. (pe linia ultimilor ani în EARS Net) s-a constatat creșterea rezistenței la 

cefalosporine de generația a 3-a, precum și a rezistenței combinate la cefalosporine de generația a 3-a, 

fluorochinolone și aminoglicozide. 

 În general scăderea rezistenței la meticilină a Stafilococus a. (MRSA) a continuat în 2016, multe țări

rămânând însă la nivele înalte în privința rezistenței combinate la anumite grupuri de antimicrobiene.

 Rezistența la carbapeneme și rezistența combinată la alte grupuri de antimicrobiene a rămas răspândită la 

Acinetobacter, mai ales în țările cu E. coli și K. pneumoniae cu rezistență ridicată.

 În mai multe țări a crescut rezistența la vancomicină a Enterococcus f. (în special în țările care 

raportaseră deja rezistență ridicată), dar dinamica UE/SEE nu a fost semnificativă statistic.

 Conform Eurobarometrului din aprilie 2016, circa 1/3 dintre respondenți (la fel ca în 2013) au utilizat în

ultimele 12 luni antibiotice în formă orală, majoritatea femei și persoane mai puțin educate. Majoritatea

au declarat însă că au obținut antibiotice pe rețetă. Aproximativ 1/3 s-au declarat informați despre

utilizarea abuzivă a antibioticelor (un procent ceva mai scăzut decât în 2013).



Concluzii (II) – România
În 2013-16 rezistența combinată la cefalosporine generaţia a 3-a & fluorochinolone & aminoglicozide

precum și la carbapeneme a Klebsiella p. s-a înrăutățit; se menține un euronivel mediu privind rezistența 

Escherichia c. la cefalosporinele de generația a 3-a - dar se involuează în privința cefalosporinelor de 

generația a 3-a, fluorichinolonelor și aminoglicozidelor; ne găseam în eurogrupa cea mai rea atât pentru 

MRSA cât și pentru rezistența combinată la fluorochinolone, aminoglicozide și carbapeneme a Acinobacter; 

însfârșit Enterococcus f. involua în privința rezistenței la vancomicină. În 2012-16 MRSA fluctuează la nivel

înalt, cu o anumită scădere în 2016 față de 2015 când depășeam de aproape 4 ori media ponderată pe

populație a EARS-Net. Global, RAB - deja pe un euro-nivel dintre cele mai rele - continuă să se 

degradeze.

În 2011-16 consumul total de AB se menține la nivel înalt în eurocontext – mereu între primele patru state 

din  ESAC-Net (în principal din cauza categoriei J01: + 1/3 față de media UE/EEA).

Diferențele regionale constatate în 2016 privind rezistența E. coli la fluorochinolone, respectiv la 

cefalosporine de generația a 3-a arătau că Bucureștiul depășea Transilvania și Banatul (T+B) sau Moldova. 

Pentru K. pneumoniae, în T+B și București rezistența era cea mai ridicată la cefalosporine de generația a 3-a, 

fluorochinolone și carbapeneme, iar în privința MDR ordinea severității era T+B, Moldova și București. În 

privința S. aureus, atât MRSA cât și rezistența la rifampicină în T+B depășea Bucureștiul și Moldova, cu 

valori mai ridicate MRSA peste tot.  

Ultimul sondaj (2016) indica scăderea consumului de AB, dar – în ciuda unui mic progres – menținerea

într-o europoziție defavorabilă în privința procurării AB exclusive pe rețeta medicală.

Eforturile promotorilor sănătății pentru înrădăcinarea în conștiința publică a consumului rațional de AB 

trebuie intensificate – ca factor important pe termen mediu (primele progrese încep să apară) pentru 

corectarea situației defavorabile  RAB.



GLOSAR

 Multidrog-rezistența (MDR) sau multi-rezistența înseamnă insensibilitate dobândită la cel 

puțin un agent medicamentos din trei sau mai multe grupuri de antimicrobiene; multi-

rezistența extensivă (XDR) este definită ca insensibilitate la cel puțin un agent în toate - cu 

excepția a 2 sau 1 - grupurile de antimicrobiene, iar pan-rezistența ca insensibilitate la toți 

agenții din toate grupurile de antimicrobiene disponibile.

 Restrângându-ne la antibiotice, grupurile principale uzual eficace împotriva bacteriilor Gram-

negative sunt: ureidopenicilinele precum piperacilina, cefalosporinele din a 3-a sau a 4-a 

generație: cefotaximă, ceftazidimă; carbapenemele: imipenem, meropenem; fluorchinolonele

precum ciprofloxacina; polimixinele: colistina și polimixina B; aminoglicozidele: 

gentamicina, amikacina; glicilciclina precum tigeciclina; tetraciclinele: doxiciclina, 

minociclina; cloramfenicolul; sulfa/TMP; fosfomicina.

 MDR este un termen generic; când grupurile sunt precizate, se folosește expresia rezistență 

combinată la ... ce poate indica insensibilitate la toți agenții antimicrobieni din grupurile 

listate.

Sursa: Exner M, Bhattacharya S, Christiansen B. et al. Antibiotic resistance: What is so special about multidrug-resistant 

Gram-negative bacteria? GMS Hyg Infect Control. 2017; 12: Doc05. Online 2017 Apr 10: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388835/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388835/


Resurse bibliografice

 *** Site-ul oficial WHO (15 February 2018): http://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/antimicrobial-resistance;

 *** Site-ul oficial WHO: http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/

 Elaborare Promosan CRSPB

 *** Site-ul oficial OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/

 ***Special Eurobarometer 445. Report Antimicrobial Resistance, April 2016: 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf

 *** ECDC AMR SUIRVELLANCE Report 2016: 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf

 *** Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-Net 

surveillance data November 2017: 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf

 Popescu G. A, Șerban R, Niculcea A. Consumul de antibiotice, Rezistența microbiană și Infecții

Nosocomiale în România – Studiul CARMIN-ROM 2016, INSP 2018: 

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-

antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file

 Exner M, Bhattacharya S, Christiansen B. et al. Antibiotic resistance: What is so special about 

multidrug-resistant Gram-negative bacteria? GMS Hyg Infect Control. 2017; 12: Doc05. Online 2017 

Apr 10: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388835/

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf
http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/infectii-nosocomiale-1/961-consumul-de-antibiotice-rezistenta-microbiana-si-infectiile-asociate-asistentei-medicale-in-romania-2016/file
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388835/


 

 PromoSan-CRSPB         

 

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice 

ZEIA – 2018 

 Analiza de situaţie  
Rezistența la antibiotice în Europa și România 2016: intensificarea informării publicului 

trebuie să consolideze tendințele pozitive și să corecteze tablourile defavorabile 

 

 

Sumar: 

1. Preambul 

2. UE/SEE dinamica RAM 2013 – 2016 la principalele tulpini rezistente 

3. UE 2016: consumul de antibiotice declarat de public 

4. România 2011 – 2016: dinamica consumului și rezistența la antibiotice  

5. Concluzii 

6. Bibliografie 

  

 

1. Preambul 

Rezistența la antimicrobiene (RAM) continuă să amenințe eficiența tratamentelor împotriva 

infecțiilor cauzate de bacterii, paraziți, viruși și fungi. În particular, rezistența la antibiotice 

(RAB) privește bacteriile și unele specii de fungi, constituind conținutul dominant al RAM. În 

contextul ZEIA, RAM va trimite aproape întotdeauna la RAB. 

Ca ilustrare a gravității fenomenului, în 2016, 490 000 persoane au dezvoltat la nivel global 

forme de tuberculoze (TB) multi-rezistente la medicația uzuală, iar RAM începe să complice 

combaterea HIV și a malariei. Costul îngrijirii medicale pentru pacienții infectați cu microbi 

rezistenți este semnificativ mai ridicat prin durata mai lungă a bolii, testările suplimentare și 

recurgerea la medicamente mai scumpe [1]. 

* 

Sporirea prudenţei în utilizarea antibioticelor pentru a combate rezistența antimicrobiană 

(RAM) – inamic major al sănătăţii publice mondiale este ținta Zilei Europene a Informării despre 

Antibiotice (ZEIA), coordonată din 2008 ECDC în fiecare 18 noiembrie.  

Tema campaniei ZEIA 2018 “Situația în anul 2018 a rezistenței la antimicrobiene (RAM) în 

România și Europa”, readuce în fața celor interesați evoluția consumului de antibiotice (AB) și a 

rezistenței la antimicrobiene, adresându-se publicului larg cu sloganul“Utilizați prudent  

antibioticele pentru protejarea sănătății dumneavoastră și a comunității!” [2]. 



 

2. UE/SEE dinamica RAM 2013 – 2016 la principalele tulpini rezistente 

Klebsiella pneumoniae   

În spațiul UE/SEE situația generală privind rezistența la Klebsiella pneumoniae s-a stabilizat. 

Unele scăderi semnificative ale procentului mediei ponderate în rândul populației UE/SEE 

pentru Klebsiella pneumoniae au existat pentru majoritatea grupurilor antimicrobiene aflate sub 

supraveghere regulată, cu excepția notabilă a carbapenemelor. Totuși, la nivelul fiecărei țări, nu a 

fost observată mereu aceeași dezvoltare încurajatoare, creșterea rezistenței fiind raportată în 

special în țările cu rezistență relativ ridicată [3].  

În privința procentului de izolate invazive cu rezistență combinată la cefalosporine de 

generaţia a 3-a & fluorochinolone & aminoglicozide, România a involuat către clasa cea mai 

critică (≥ 50%), în timp ce Țările Scandinave păstrau cele mai scăzute procente (1% - 5%) [4]. 

România înregistra valori defavorabile și în cazul izolatelor invazive cu rezistenţă la 

carbapeneme, cu pondere între 25% - 50% - dinamică semnificativ negativă comparativ cu 2013. 

Doar Grecia se situa sub România cu un procent > 50% [4].  

Escherichia coli 

În intervalul 2013-2016 s-au observat pentru E. coli creșteri semnificative ale procentajului 

mediu ponderat pe populație privind rezistența la cefalosporine de generație a 3-a, precum și 

rezistența combinată la trei grupuri antimicrobiene cheie (fluorochinolone, cefalosporine de 

generația a 3-a și aminoglicozide). S-a constatat astfel o continuare a tendinței de creștere 

raportate de EARS-Net în anii precedenți [3]. 

Rezistența E. coli la antimicrobiene a ajuns din păcate obișnuită în UE/SEE 2016. Au existat 

totuși variații mari între țări în ceea ce privește proporția izolatelor rezistente și apariția 

rezistenței combinate la mai multe grupuri antimicrobiene. 

Cu excepția rezistenței la carbapeneme, s-au observat variații mari între țări pentru toate 

grupurile antimicrobiene aflate sub supraveghere regulată, în general cu procente de rezistență 

mai mari raportate din partea sudică și cea estică a Europei față de nordul Europei. Diferențele 

între țări au fost de asemenea prezente între proporțiile de izolate complet susceptibile (la toate 

grupurile antimicrobiene supravegheate). Țările cu cele mai ridicate procente de rezistență la 

carbapeneme au raportat, în general, procentul cel mai scăzut de tulpini de izolate complet 

susceptibile [3]. 

 În 2016, România s-a menținut în grupa 10% - 25% a procentului de izolate invazive cu 

rezistenţă la cefalosporine de generaţia a 3-a, grupă în care se aflau majoritatea țărilor. Italia, 

Bulgaria și Slovacia continuau să înregistreze cele mai defavorabile valori (25% - 50%), în timp 

ce Țările Scandinave, Estonia și Olanda se mențineau în clasa cu cele mai scăzute procente 5% - 

10% [4].  

În privința procentelor de izolate invazive cu rezistență combinată la fluorichinolone, 

cefalosporine de generația a 3-a și aminoglicozide, România, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovacia și 

Letonia aveau în 2016 cele mai defavorabile valori: 10% - 25%. Țările Scandinave, Germania, 

Franța, UK, Olanda și Belgia păstrau, ca și în 2013, cele mai scăzute procente (1% - 5%) [4]. 

Staphylococcus aureus 

Scăderea procentului mediei ponderate pe populație pentru Staphylococcus aureus rezistent la 

meticilină (MRSA) raportat la anii anteriori, a continuat în 2016. Procentele de MRSA apar a fi 

stabile sau descrescătoare în majoritatea țărilor. Totuși nivelurile de MRSA erau încă ridicate în 

mai multe țări, iar rezistența combinată la alte grupuri antimicrobiene se menținea ridicată [3]. 



În 2016, România se găsea în poziție similară cu aceea din 2013, în cea mai defavorabilă 

grupă procentuală (≥ 50%) în privința MRSA. Țările nordice înregistrau prin Islanda și Norvegia 

un ușor recul, dar păstrau cele mai scăzute procente (1% - 5%) [4].  

Acinetobacter 

Rezistența la carbapeneme și rezistența combinată la mai multe grupuri antimicrobiene a 

rămas răspândită la speciile Acinetobacter, mai ales în țările care au raportat rezistență ridicată în 

privința E. coli și K. pneumoniae [3].  

Procentele izolatelor invazive cu rezistența combinată la fluorochinolone, aminoglicozide și 

carbapeneme erau cele mai ridicate (≥ 50%) în țările din sudul și estul UE, printre care și 

România, în  timp ce UK, Olanda, Belgia, Țările Scandinave și Germania se aflau în grupele cu 

valorile cele mai scăzute <1% respectiv 1% - 5% [4]. 

Enterococcus faecium  

În mai multe state s-a observat o creștere semnificativă pentru Enterococcus faecium rezistent 

la vancomicină, în special în țările care raportaseră deja procente de rezistență ridicate. Deși 

tendința generală 2013-2016 pentru țările UE/SEE nu a fost semnificativă statistic, din 

perspectiva OMS această evoluție trebuie monitorizată cu atenție [3].  

În privința procentului de izolate invazive cu rezistență la vancomicină, România înregistra în 

2016 alături de Letonia, Polonia, Slovacia, Grecia și Cipru valori de 25% - 50%, semnificativ 

defavorabile față de 2013. Suedia, Finlanda, Franța, Olanda și Estonia se aflau în continuare în 

grupa cea mai favorabilă (< 1%) [4]. 

 

3. UE 2016: consumul de antibiotice declarat de public  

Eurobarometrul realizat în aprilie 2016, arăta că circa 1/3 (34%) dintre respondenți au utilizat 

în ultimele 12 luni antibiotice în formă orală, cifră apropiată cu cea obținută în ultimul studiu din 

2013 (35%) [5]. 

Consumul de antibiotice a variat în funcție de țară: pondere mai ridicată în Malta (48%) și 

Spania (47%) și mai scăzută în Suedia (18%) și Olanda (20%). 

Sondajul a arătat că femeile erau mai predispuse decât bărbații în utilizarea antibioticelor, 

consumul acestor medicamente fiind mai mare în rândul persoanelor cu nivel scăzut de educație. 

Majoritatea europenilor au declarat că au obținut antibiotice de la medic, bronșita, gripa și 

durerile în gât fiind motivele cele mai frecvent citate pentru a lua antibiotice. 

Majoritatea europenilor (84%) erau conștienți de faptul că utilizarea inutilă a antibioticelor le 

face ineficiente, în timp ce 82% dintre aceștia știau că întreruperea administrării de antibiotice 

trebuie făcută numai după utilizarea întregii doze prescrise de medic. 

Mai puțin de jumătate (43%) dintre europeni știau că antibioticele sunt ineficiente împotriva 

virușilor, iar puțin peste jumătate (56%) cunoșteau că sunt ineficiente împotriva răcelii și a 

gripei. 

Doar 1/3 (33%) dintre respondenți își aminteau că au primit în ultimele 12 luni informații 

despre evitarea utilizării antibioticelor în mod inutil, proporție ce varia de la 68% în Finlanda 

până la 15% în Italia. Cele mai multe informații au fost primite de la medic (32%), prin 

publicitate televizată (27%) sau știri TV (26%). 

Aproximativ 34% dintre respondenții care au primit informații despre utilizarea abuzivă a 

antibioticelor au declarat că și-au schimbat opiniile cu privire la acest aspect, un procent ceva 

mai scăzut decât în sondajul din 2013 (36%) [5]. 

* 



În general, consumul de antibiotice în UE a scăzut în 2016 față de 2013. Excepții au făcut 

Spania și Italia care au avut creșteri de 9%, respectiv 8%;  România (- 9%), Letonia, Danemarca 

și Olanda (toate cu - 8%), au înregistrat cele mai importante scăderi. 

 

Consumul de antibiotice în UE 2016 vs 2013 
2016 [5] 

 
2013 [6] 

 
 

În toate țările, majoritatea respondenților obținuseră antibioticele de la medic. Cele mai mici 

procente s-au înregistrat în Grecia (79%), România (84%), Cipru (86%), Letonia (87%) și 

Bulgaria (87%), în timp ce proporția cea mai ridicată a fost înregistrată în Suedia (98%). Față de 

2013, doar România (+ 4%), Belgia și Irlanda (ambele cu + 3%), înregistraseră progrese la acest 

capitol [5]. 

O știre recentă de presă anunță pentru octombrie 2018 o directivă UE stipulând reducerea 

drastică a utilizării antibioticelor în zootehnie [7]. 

4. România 2011 – 2016: dinamica consumului și rezistența la antibiotice  



România: dinamica consumului de antibiotice (AB) 2011 – 2016  

Conform studiului CARMIN-ROM [8], consumul total de antibiotice a fost de 30,50 

DDD/1000 loc/zi, reprezentând prima scădere semnificativă pentru perioada 2011-2016, cu 

11,2% față de 2015, anul cu cel mai ridicat consum; la nivel european această valoare a 

consumului ne coboară de pe locul al 2-lea pe locul al 4-lea, în urma Greciei, Ciprului și Franței. 

În această perioadă datele ESAC Net indică faptul că nivelul consumului din România a fost 

între primele patru state pentru fiecare an în parte. 

În anul 2016, consumul antibioticelor din categoria J01 în România depășea cu 34,7% media 

europeană, iar dintre toate statele care au raportat date, doar Grecia, Cipru și Franța au înregistrat 

consumuri mai mari (32,5-38,7 DDD/1000loc/zi).   

 Pentru 2016, consumul total de AB a fost de 30,50 DDD/1000 loc/zi, o scădere semnificativă 

cu 11,2% față de 2015, anul cu cel mai ridicat consum în intervalul 2011-2015.  

Consumul AB (J01) în România prezenta în acest interval o tendință de scădere față de o 

relativă staționaritate în UE/SEE. Cu toate acestea, în 2016 consumul antibioticelor din categoria 

J01 în România rămânea crescut, depășind cu 34,7% media europeană. 

În același an, conform ESAC-Net subcategoriile de antibiotice cu cel mai ridicat consum din 

România au fost: peniciline (J01C) – 15,99 DDD/1000 loc/zi; alte beta-lactamine (cefalosporine, 

carbapeneme) (J01D) – 4,94 DDD/1000 loc/zi; chinolone (J01M) – 3,42 DDD/1000 loc/zi.   

În privința consumului de carbapeneme, acesta a fost în 2016 de 2,56 ori mai ridicat faţă de 

anul 2011, anume de 0,059 DDD/1000 loc/zi (locul 9-10 între statele ESAC-Net.), depășind în 

premieră media UE/EEA. 

Deși era cu 9,8% mai mic față de 2015, nivelul meticilinrezistenței rămânea ridicat în 2016, 

din moment ce valoarea din 2015 a fost cea mai ridicată din EARS- Net, depășind de aproape 4 

ori media ponderată a MRSA pe populația UE. Tendința generală pentru perioada 2012-2016 a 

fost de scădere, pe aceeași linie cu media europeană.  

RO 2016: Distribuția regională E. coli rezistentă 

Diferențe regionale (procentele privind rezistența la fluorochinolone și cefalosporine de 

generația a 3-a) se bazează pe analiza a 125 izolate din Transilvania și Banat, 151 izolate din 

Moldova și 175 izolate din București. A rezultat că Bucureștiul se găsea în poziție defavorabilă 

față de Transilvania și Banat (T+B) sau Moldova.  

RO 2016: Distribuția regională  K. pneumoniae rezistentă  

Diferențe regionale privind multidrog-rezistența (MDR), precum și rezistența combinată la 

fluorochinolone, cefalosporine de generația a 3-a și carbapeneme se bazează pe analiza a 119 

izolate din Transilvania și Banat, 67 izolate din Moldova și 157 izolate din București. A rezultat 

că T+B și București rezistența era cea mai ridicată la cefalosporine de generația a 3-a, 

fluorochinolone și carbapeneme, iar în privința MDR ordinea severității era T+B, Moldova și 

București. 

RO 2016: Distribuția regională a Staphylococcus aureus rezistent   

Diferențe regionale privind rezistența la meticilină – MRSA și la rifampicină - RIF se bazează 

pe analiza a 157 izolate din Transilvania și Banat, 139 izolate din Moldova și 202 izolate din 

București. A rezultat că atât în privința MRSA cât și a rezistenței la rifampicină T+B înregistra o 

situație defavorabilă față de București și Moldova, cu valori mai ridicate MRSA peste tot.  

 

 

 

5. Concluzii 



În UE/EEA 2013-16 rezistența K. pneumoniae la majoritatea grupurilor antimicrobiene aflate 

sub supraveghere (cu excepția carbapenemelor) s-a stabilizat. Totuși unele țări cu rezistență 

relativ ridicată au raportat anumite creșteri.  

În privința E. coli s-a constatat creșterea rezistenței la cefalosporine de generație a 3-a și la 

aminoglicozide (pe linia ultimilor ani în EARS Net), precum și a rezistenței combinate la 

fluorochinolone, cefalosporine de generația a 3-a și aminoglicozide.  

În general scăderea rezistenței la meticilină a S. aureus (MRSA) a continuat în 2016, multe 

țări rămânând însă la nivele înalte în privința rezistenței combinate la mai multe grupuri 

antimicrobiene. 

Rezistența la carbapeneme și rezistența combinată la mai multe grupuri antimicrobiene a 

rămas răspândită la Acinetobacter, mai ales în țările cu E. coli și K. pneumoniae cu rezistență 

ridicată. 

În mai multe țări a crescut rezistența la vancomicină a Enterococcus f. (în special în țările care 

raportaseră deja rezistență ridicată), dar dinamica UE/SEE nu a fost semnificativă statistic. 

Conform Eurobarometrului din aprilie 2016, circa 1/3 dintre respondenți (la fel ca în 2013) au 

utilizat în ultimele 12 luni antibiotice în formă orală, majoritatea femei și persoane mai puțin 

educate. Majoritatea au declarat că au obținut antibiotice pe rețetă. Aproximativ 1/3 s-au declarat 

informați despre utilizarea abuzivă a antibioticelor (un procent ceva mai scăzut decât în 2013). 

* 

În România 2013-16 rezistența combinată la cefalosporine generaţia a 3-a & fluorochinolone 

& aminoglicozide precum și la carbapeneme a Klebsiella p. s-a înrăutățit; se menține un 

euronivel mediu privind rezistența Escherichia c. la cefalosporinele de generația a 3-a,  dar se 

involuează în privința aminoglocozidelor, fluorochinolonelor și cefalosporinelor de generația a 

3-a;  ne găseam în eurogrupa cea mai rea atât pentru MRSA cât și pentru rezistența combinată la 

fluorochinolone, aminoglicozide și carbapeneme a Acinetobacter; însfârșit Enterococcus f. 

involua în privința rezistenței la vancomicină.  În 2012-16 MRSA fluctua la nivel înalt, cu o 

anumită scădere în 2016 față de 2015 când depășeam de aproape 4 ori media ponderată pe 

populație a EARS-Net.  Global, situația RAB - aflată deja pe un euro-nivel dintre cele mai 

rele - continuă să se degradeze. 
În 2011-16 consumul total de AB se menține la nivel înalt în eurocontext – mereu între 

primele patru state din ESAC-Net (în principal din cauza grupei J01: + 1/3 față de media 

UE/EEA) - în scădere totuși în 2016 față de recordul din 2015. 

Categoriile de AB cele mai utilizate în 2016 erau penicilinele, urmate de alte beta-lactamine 

(cefalosporine, carbapeneme) și chinolone. 

În 2011-16 consumul de carbapeneme a crescut de 2,56 ori: dețineam astfel locul 9-10 în 

ESAC-Net, depășind în premieră media UE/EEA. 

Diferențele regionale constatate în 2016 privind rezistența E. coli la fluorochinolone, respectiv 

la cefalosporine de generația a 3-a arată că Bucureștiul se găsea în poziție defavorabilă față de 

Transilvania și Banat (T+B) sau Moldova.  

Pentru  K. pneumoniae, statisticile din 2016 arătau că în T+B și București rezistența era cea 

mai ridicată la cefalosporine de generația a 3-a, fluorochinolone și carbapeneme, iar în privința 

MDR (Multi Drug Resistant) ordinea severității era T+B, Moldova și București. 

În privința S. aureus diferențele regionale 2016 arătau că atât în privința MRSA cât și a 

rezistenței la rifampicină T+B înregistra o situație defavorabilă față de București și Moldova, cu 

valori mai ridicate MRSA peste tot.   



Ultimul sondaj (Eurobarometrul din aprilie 2016) indica scăderea consumului de AB, dar – în 

ciuda unui mic progres – menținerea într-o europoziție defavorabilă în privința procurării AB 

exclusiv pe reteță medicală. 

Eforturile promotorilor sănătății pentru înrădăcinarea în conștiința publică a consumului 

rațional de AB trebuie intensificate – ca factor important pe termen mediu (primele progrese 

încep deja să apară) pentru corectarea situației defavorabile RAB. 
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Planificarea campaniei
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 Tema

Situația în anul 2018 a rezistenței la antimicrobiene (RAM)

în România și Europa. 

 Scop

Intensificarea promovării unei atitudini prudente în 

privința consumului de antibiotice

* În particular, rezistența la antibiotice (RAB) privește bacteriile și unele specii de fungii, constituind

conținutul dominant al RAM. În contextul ZEIA, RAM va trimite aproape întotdeauna la RAB.



Obiective naţionale 2018

 Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a rezistenței la antimicrobiene în 

rândul personalului medical și pacienților.

 Promovarea în rândul personalului medical a respectării aplicării corecte a 

protocolului terapeutic în privința tratării infecțiilor de orice natură.

 Creșterea conștientizării în rândul personalului medical și de management al 

unităților sanitare asupra necesității respectării cu strictețe a normelor de igienă 

spitalicească.

 Promovarea în rândul populației generale a informațiilor cu privire la utilizarea 

corectă a antibioticelor (utilizarea numai cu prescripție medicală și respectarea cu 

strictețe a acesteia precum și evitarea consumului abuziv de antibiotice).



Perioada de derulare a campaniei ZEIA 2018 

 Săptămâna care precede duminica de 18 noiembrie 2018.

 Anumite activităţi pot prefaţa celebrarea ZEIA 2018 sau se pot prelungi după

18 noiembrie (exemplu: microcampanii de vaccinare în județele în care 

acoperirea este deficitară).



 Slogan:

“Utilizați prudent antibioticele pentru protejarea 

sănătății dumneavoastră și a comunității! ”

 Imaginea cheie 2018

“Promovați utizarea prudentă a antibioticelor”



Mesaje cheie 2018

 Rezistența la antibiotice reprezintă una din cele mai grave amenințări pentru

sănătatea publică, siguranța alimentară și dezvoltarea socio-economică la nivel

global.

 Rezistența la antibiotice este un proces accelerat de utilizarea excesivă și improprie a 

antibioticelor la oameni și la animale.

 Un număr crescând de boli infecțioase – precum pneumonia, tuberculoza și 

gonoreea – au devenit greu vindecabile din cauza apariției rezistenței la tratament în 

urma utilizării excesive și improprii a antibioticelor.

 Fără combaterea infecțiilor prin vaccinare generalizată, igienă riguroasă (spălarea

frecventă a mâinilor), responsabilizarea comportamentelor sexuale, o mai bună

gestionare a administrării antibioticelor în sectorul zootehnic, alimentar etc –

rezistența la antibiotice va rămâne o amenințare majoră pe care eforturile costisitoare

de a dezvolta noi antimicrobiene nu o pot contracara decât în parte. 



Grupuri țintă

 Populaţia generală începând cu tineretul

 Medicii de familie

 Medicii specialişti (începând cu infecţioniștii şi epidemiologii)

 Farmaciştii

 Managerii spitalelor

 Medicii și tehnicienii veterinari

 Mass-media



Activităţi sugerate (I)

 Conferinţă cu titlul propus “Antibioticele în România: tendințele consumului de antibiotice în 

ultimii 5 ani în contextul creșterii rezistenței la antimicrobiene”, organizată la spitalul judeţean

moderată de un medic infecţionist/epidemiolog/microbiolog, cu invitarea medicilor de familie, a 

parlamentarilor și a altor aleși locali - deschisă publicului larg. Se va actualiza situația RAM din țara

noastră în euro-context (de exemplu prin proiectarea comentată a “Informării privind ZEIA 2018”). 

Conferința în plen poate fi urmată de discuții de masă rotundă țintind schimbul de informaţii/experienţe 

în practica medicală locală, problema dezinfectanților din spitale, statistica infecțiilor nozocomiale, 

lămurirea întrebărilor ridicate de public.

 Scrisoare de informare adresată medicilor de familie, precum şi managerilor şi directorilor medicali din 

spitale, elaborată eventual pe baza Analizei de situaţie ZEIA 2018.

 Scrisoare de informare similară adresată farmaciştilor, însoţită eventual de aducerea la zi a prevederilor

legale privind eliberarea antibioticelor în România.

 Standuri IEC tematice în cadrul spitalelor din judeţ, incluzând actualităţi în format afiş/pliant şi

distribuire literatură de farmacovigilenţă.

 Activități IEC cu distribuire a materialelor grafice în rândul populației generale – ex: pacienți ai MF, 

școli, alte instituții din domeniul public-privat și din sfera medico-socială.

 Prezentări ale pachetului suport ZEIA (acolo unde se pot organiza sesiuni) către publicul țintă.



Activităţi sugerate (II)

 Conferinţă de presă ZEIA 2018 la sediul DSP cu invitare de responsabili/lideri de opinie din 

grupurile ţintă, incluzând medicii veterinari.

 Postări tematice pe site-ul și/sau pe pagina Facebook a DSP și alte site-uri social media  

pentru promovarea evenimentelor locale ZEIA 2018 și oferirea de informații/consiliere

privind evitarea/reducerea infecțiilor precum și măsurile de igienă aferente. 

 Punerea la dispoziţie de materiale grafice IEC (de ex: posterele din pachetul suport ZEIA 

2018 multiplicate, eventual în format pliant) în spaţiile de aşteptare din cadrul spitalului

judeţean/orăşenesc sau de la cabinetele medicilor de familie.

 Pupitre tematice cu materiale IEC în farmacii.

 Seminarii tematice la locurile de muncă, școli și universități, centre medico-sociale.

 Intervenţii media locală (presa scrisă, radio, TV).



Parteneriate posibile

 Filiale judeţene ale societăţilor naţionale de medici specialişti (infecţioase, epidemiologie, 

microbiologie, igienă).

 Filiale judeţene ale Asociaţiilor medicilor de familie.

 Filiale judeţene ale Asociației Spitalelor din România.

 Filiale judeţene ale Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România.

 ONG-uri cu profil de educaţie pentru sănătate de cuprindere naţională (de exemplu Asociaţia

pentru Sănătate Educaţie şi Familie - ASEF, www.asef.ro); persoana de contact Laura Vațe –

coordonator de programe.

 Site-uri de promovare a sănătăţii; de exemplu www.sanatateplus.ro - persoana de contact 

Conf. dr. Valentin Nădășan

 Inspectoratele școlare și universitățile locale.

 Mass-media regionale/locale cu rubrici/emisiuni/preocupări de sănătate.

http://www.asef.ro/
http://www.sanatateplus.ro/


Buget şi obstacole

 Conform alocațiilor bugetare în cadrul PN V subpunctul 1.1. 
Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru 
sănătate

 Obstacole posibile : Concurența Zilei Naţionale fără Tutun care cade în 
2018 vineri 16 noiembrie, implicând pentru mulţi colegi o alegere între 
aceasta şi ZEIA 2018. Unde este cazul, gravitatea problematicii 
RAM/infecțiilor nozocomiale ar trebui să încline balanţa către ZEIA, 
dacă nu se pot organiza ambele campanii.



Indicatori pentru 
grila de monitorizare, evaluare şi raportare

 Evenimente publice (specialitate şi public larg) organizate.

 Instituții atrase în co-celebrare.

 Personal propriu implicat în activităţi ZEIA.

 Parteneriate, colaborări, sponsorizări.

 Informaţie grafică editată şi distribuită.

 Puncte de distribuţie materiale IEC.

 Intervenţii finalizate în media locală şi/sau regională (comunicate de 

presă, articole, participări la emisiuni radio-TV).

 Mediatizarea pe site web sau pe pagina Facebook a DSP.



Termenele de formulare propuneri şi raportare

 Conform Metodologiei pentru proiectarea, monitorizarea, colectarea şi analiza

datelor, evaluarea şi raportarea implementării campaniilor IEC destinate

zilelelor mondiale/europene, conform calendarului pentru anul 2017-2018 şi a 

campaniilor IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice

naţionale (elaborată de INSP-CNEPSS). 

 Informaţii şi contact: doina.nitulescu@insp.gov.ro
(PromoSan-CRSP Bucureşti)

mailto:doina.nitulescu@insp.gov.ro


Vă mulțumim

pentru alegerea celebrării ZEIA 2018, 

în numele pacienților care așteaptă antibiotice eficiente!

PromoSan-CRSP Bucureşti
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UTILIZAȚI PRUDENT  ANTIBIOTICELE  

PENTRU PROTEJAREA SĂNĂTĂȚII DUMNEAVOASTRĂ ȘI A 

COMUNITĂȚII ! 
 

          UE 2016: 
consumul de antibiotic (AB) declarat de public  

conform ultimelor informații disponibile-   
Eurobarometrul 445 din aprilie 2016 arată că:  

 

 
 

 
 

 
CE PUTEM FACE PENTRU A 
PREVENI REZISTENȚA LA 

ANTIBIOTICE: 

 

 1/3 (34%) dintre respondenți 

utilizaseră antibiotice în formă orală în 
ultimele 12 luni:   
 

 50% era procentul cel mai ridicat al 

utilizării de AB înregistrat în Malta și 
Spania  

 20% era procentul cel mai scăzut al  

utilizării de AB înregistrat în Suedia și 
Olanda 

 

Consumul de AB în România 
2016 

 
Cu 34,7% era mai ridicat  

consumul de AB (ctg. J01) în 
România vs media UE în 2016 

 

 

CAUZELE REZISTENȚEI LA ANTIBIOTICE 

 

 

                                                        
 

   Prescrierea abuzivă        Nefinalizarea tratamentului          Utilizarea excesivă  
       a antibioticelor                   prescris pacienților                   a antibioticelor în 
                                                                                                      zootehnie și piscicultură 
 

Rezistența la antibiotice survine când bacteria se adaptează 
devenind rezistentă la antibioticele folosite 

pentru tratarea infecțiilor pe care le provoacă. 
 

                                                              
                              

  Controlul deficitar al                      Lipsa igienei                    Dezvoltarea prea lentă  
   infecțiilor în spitale                 și sanitația precară                   de noi antibiotice 
          și clinici        
                  

 
 

 

Să UTILIZĂM antibioticele 

DOAR prescrise de medic 
 
 

    

Să NU folosim antibiotice rămase de 

la tratamente anterioare 
 
 

   

Să NU redistribuim antibioticele 

altor persoane 
 
 

  

Să urmăm ÎNTOTDEAUNA 

întreg tratamentul prescris, chiar 
dacă ne simțim mai bine. 

 

 
 

 

SĂ PREVENIM INFECȚIILE PRIN: 

                                                                                                 

spălarea regulată a mâinilor     evitarea contactului apropiat                      respectarea    
                                                             cu persoanele bolnave                        calendarului vaccinărilor                                                                                

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Durata naturală a celor mai frecvente infecții: 
 

 Infecția urechii: în jur de 4 zile 
 
 
 Durere în gât: aproximativ o săptămână  

 
 
 Răceala obișnuită (curgerea nasului):  

aproximativ 1½ săptămâni  
 
 
 Infecția sinusală: în jur de 2 ½ săptămâni 

 
 
 Tusea (apărută adesea după o răceală obișnuită):  

aproximativ 3 săptămâni 
 

DACĂ INFECȚIA DUREAZĂ MAI MULT  

TREBUIE SĂ VĂ ADRESAȚI MEDICULUI ! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

              MINISTERUL SĂNĂTĂȚII                                                           INSTITUTUL NAȚIONAL DE                                                                       CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE                                                     CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
                                                                                                                          SĂNĂTATE PUBLICĂ                                                                          ȘI PROMOVARE A STĂRII DE SĂNĂTATE                                                                        BUCUREȘTI 

Rezistența la antibiotice survine când bacteria se adaptează 
devenind rezistentă la antibioticele folosite 

pentru tratarea infecțiilor pe care le provoacă. 
 

 

Însănătoșește-te 
FĂRĂ antibiotice! 
 

LUAȚI ANTIBIOTICE  
ÎN MOD RESPONSABIL! 

1,5 mld Є reprezintă 

costurile pentru îngrijirea 
sănătății în UE generate de 

infecțiile cauzate de bacteriile 
multirezistente. 



 



Ziua Europeană

a Informării

despre Antibiotice

(ZEIA)

18 noiembrie 2018

Informare privind ZEIA 2018

PromoSan - CRSP Bucureşti

D.S.P VASLUI



Scurt istoric 

 Utilizarea prudentă a antibioticelor cu scopul combaterii rezistenței la antimicrobiene (RAM)
este ținta Zilei Europene a Informării despre Antibiotice (ZEIA) ediția XI, celebrată sub
coordonarea ECDC în fiecare an la 18 noiembrie.

 Rezistența antimicrobiană (RAM) amenință eficiența tratamentului împotriva infecțiilor cauzate de
bacterii, paraziți, virusuri și fungi. În particular, rezistența la antibiotice (RAB) privește bacteriile
și unele specii de fungi, constituind conținutul dominant al RAM. În contextul Zilei Europene de
Informare asupra consumului de Antibiotice, rezistența antimicrobiană va face referire aproape
întotdeauna la rezistența la antibiotice.

 Costul îngrijirii medicale pentru pacienții cu infecții rezistente la antibioterapie este semnificativ
mai ridicat din cauza duratei prelungite a bolii, testărilor suplimentare și necesității terapiilor
medicamentoase mai costisitoare.

 Ca ilustrare a gravității fenomenului, în 2016 la nivel global, 490 000 persoane au dezvoltat forme
de tuberculoză (TB) multi-rezistente la medicația uzuală, și totodată rezistența antimicrobiană
începe să complice și lupta pentru combaterea HIV și a malariei.

 Rezistența la antibiotice reprezintă una din cele mai grave amenințări pentru sănătatea publică,
siguranța alimentară și dezvoltarea socio-economică la nivel global.

 Rezistența la antibiotice este un proces accelerat de utilizarea excesivă și improprie a antibioticelor
la oameni și la animale.

 Fără combaterea infecțiilor prin vaccinare generalizată, igienă riguroasă (spălarea frecventă a
mâinilor), responsabilizarea comportamentelor sexuale, o mai bună gestionare a administrării
antibioticelor în sectorul zootehnic, alimentar, etc - rezistența la antibiotice va rămâne o amenințare
majoră pe care eforturile costisitoare de a dezvolta noi antimicrobiene nu o pot contracara decât în
parte.



Principalele tulpini rezistente în UE/SEE 2013 – 2016: Klebsiella pneumoniae (Kp)
Comentariu general: situația generală privind rezistența Kp s-a stabilizat. Au existat unele scăderi

semnificative ale procentului mediei ponderate pe populația UE/SEE al rezistenței Kp la majoritatea

grupurilor de antimicrobiene aflate sub supraveghere regulată, cu excepția notabilă a carbapenemelor. Totuși,

la nivelul fiecărei țări, nu a fost observată mereu aceeași dinamică încurajatoare, creșterea rezistenței fiind

raportată în special în țările cu rezistență relativ ridicată.*

Kp (I): % izolate invazive cu rezistența combinată la cefalosporine generaţia a 3-a & fluorochinolone 

& aminoglicozide

Comentariu: România a involuat către clasa cea mai critică ≥ 50%, Polonia și Slovacia se mențin în clase

defavorabile, în timp ce Țările Scandinave și-au păstrat cele mai scăzute procente față de 2013**

Surse: *ECDC AMR SUIRVELLANCE Report 2016: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-

Europe-2016.pdf; **Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-Net surveillance data 

November 2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf


Principalele tulpini rezistente 2013 – 2016 în UE/SEE: Escherichia coli

 În intervalul 2013-2016 s-au observat pentru E. coli creșteri semnificative ale procentajului

mediu ponderat pe populație privind rezistența la cefalosporine de generația a 3-a și la

aminoglicozide, precum și rezistența combinată la trei grupuri de antimicrobiene cheie

(fluorochinolone, cefalosporine de generația a 3-a și aminoglicozide). S-a constatat astfel o

continuare a tendințelor defavorabile raportate de EARS-Net în anii precedenți.

 Rezistența E. coli la antimicrobiane a ajuns din păcate obișnuită în UE/SEE 2016. Au

existat totuși variații mari între țări în ceea ce privește proporția izolatelor rezistente și

apariția rezistenței față de mai multe grupuri de antimicrobiene.

 Cu excepția rezistenței la carbapeneme, s-au observat variații mari între țări pentru toate

grupurile antimicrobiene aflate sub supraveghere regulată, în general cu procente de

rezistență mai mari raportate din partea sudică și cea estică a Europei față de nordul

Europei. Diferențele între țări au fost de asemenea prezente între proporțiile de izolate

complet susceptibile (la toate grupurile de antimicrobiene supravegheate). Țările cu cele

mai ridicate procente de rezistență la carbapeneme au raportat, în general, procentul cel

mai scăzut de tulpini de izolate complet susceptibile.

Sursa: ECDC AMR SUIRVELLANCE Report 2016: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-

surveillance-Europe-2016.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf


Principalele tulpini rezistente în UE/SEE 2013-2016: Staphylococcus aureus

Comentariu general: Scăderea procentului mediei ponderate pe populație pentru Staphylococcus

aureus rezistent la meticilină (MRSA) raportat la anii anteriori, a continuat în 2016. Procentele de

MRSA apar a fi stabile sau descrescătoare în majoritatea țărilor. Totuși nivelurile de MRSA erau încă

ridicate în mai multe țări, iar multi-rezistența față de alte grupuri antimicrobiene rămânea

redutabilă.*

Staphylococcus aureus: % izolate invasive meticilinrezistente (MRSA)

Comentariu: În 2016, România se găsea în poziție similară cu 2013, în cea mai defavorabilă grupă

procentuală (≥ 50%). Țările Scandinave înregistrau prin Islanda și Norvegia un ușor recul, dar

păstrau cele mai scăzute procente (1% - <5%).**

Surse: *ECDC AMR SUIRVELLANCE Report 2016: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-

surveillance-Europe-2016.pdf; **Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-

Net surveillance data, November 2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-

Net%20summary.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf


Principalele tulpini rezistente în UE/SEE 2013-2016: Enterococcus faecium 

Comentariu general: în mai multe state s-a observat o tendință de creștere semnificativă pentru Enterococcus

faecium rezistent la vancomicină, în special în țările care raportaseră deja procente de rezistență ridicate. Deși

tendința generală 2013-2016 pentru țările UE/SEE nu a fost semnificativă statistic, această evoluție trebuie

monitorizată cu atenție.*

Enterococcus faecium: % izolate invazive cu rezistență la vancomicină

Comentariu: România alături de Letonia, Polonia, Slovacia, Grecia și Cipru înregistrau în 2016 valori de 25%

- 50% semnificativ defavorabile față de 2013. Suedia, Finlanda, Franța, Olanda și Estonia se aflau în

continuare în grupa cea mai favorabilă (< 1%).**

Surse: *ECDC AMR SUIRVELLANCE Report 2016: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-

Europe-2016.pdf; **Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union EARS-Net surveillance data, 

November 2017: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD EARS-Net summary.pdf


Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA) 18 noiembrie 2018 

 

Utilizarea improprie și abuzul de        

ANTIBIOTICE 
ne expun pe toți riscurilor pentru sănătate  

 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infecțiile rezistente la                          Utilizarea antibioticelor                   Utilizarea excesivă a 
antibiotice pot duce la                        când nu sunt necesare                     antibioticelor ajută 
spitalizări mai lungi,                           accelerează apariția                          bacteria să devină 
costuri medicale mai mari                rezistenței la antibiotice -                rezistentă, anulând astfel                                
și mai multe decese.                          amenințare majoră pentru             eficiența tratamentului. 
                                                               sănătatea globală.                 

 

 

 
Nu toate infecțiile pot fi 
tratate cu antibiotice; 
antibioticele nu vindecă gripa 
și răceala provocate de viruși. 

 
Utilizați doar antibioticele 
prescrise pentru dvs. și nu le 
redistribuiți către familie sau 
prieteni. 
 
Antibioticele nu reprezintă 
întotdeauna soluția. Nu le 
utilizați dacă medicul nu le 
recomandă. 
 
 
Cereți întotdeauna sfatul 
medicului înainte de utilizarea 
antibioticelor. 

                                    

Infecțiile rezistente la antibiotice pot afecta pe 
oricine de orice vârstă în orice țară. 

Bacteriile însele nu omul sau animalul 
devin rezistente la antibiotice, 

 

 

 

 

 

 

Când bacteriile devin rezistente la antibiotice,  
infecțiile banale nu se vor mai putea trata. 

 

 

 

 

Pentru utilizarea 
antibioticelor la animale, 
cereți avizul medicului 
veterinar. 

 

 

FIECARE POATE CONTRIBUI… 
 

 
 
 
 

 
 

 

Poți reduce riscul infecțiilor prin: 
 

 
 

                                     …… spălarea corectă a mâinilor           …… pregătirea hranei în             …… limitarea apropierii de alte persoane  

                                                                                                                                condiții igienice                                       când ești bolnav  

 

 
 

                                                        …… practicarea                                       …... respectând calendarul                          …… și, revendicându-vă dreptul la  

                                         protejată a contactelor sexuale                        vaccinărilor                             apă potabilă și sanitație sigure 
 

Poți reduce răspândirea rezistenței la antibiotice prin: 
 

 

                                                                                 …… evitarea împărțirii antibioticelor                   …… și, urmând întotdeauna sfatul medicului  
                                                                                                   cu alți pacienți                                                                         când utilizați antibiotice                   
                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

              MINISTERUL SĂNĂTĂȚII                                                           INSTITUTUL NAȚIONAL DE                                                                       CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE                                                     CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
                                                                                                                          SĂNĂTATE PUBLICĂ                                                                          ȘI PROMOVARE A STĂRII DE SĂNĂTATE                                                                        BUCUREȘTI 

  
  

ȘI TU POȚI PREVENI REZISTENȚA LA ANTIBIOTICE! 

 Prevenind infecțiile poți reduce utilizarea antibioticelor și răspândirea rezistenței.  

 Respectarea igienei elementare este una dintre căile cele mai eficiente de reducere a riscului de infecții. 
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