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1. Preambul  

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA), celebrată sub egida ECDC la 
fiecare 18 noiembrie începând cu 2008, ţinteşte utilizarea prudentă a antibioticelor (A) pentru 
a limita rezistenţa la antimicrobiene (RAM) - o ameninţare majoră pentru sănătatea publică. 

Tema ZEIA 2014 se referă la eforturile susţinute şi concertate ţintind administarea 
corectă  care reprezintă cheia curbării tendinţei crescătoare a rezistenţei la antibiotice. 
Desfăşurată sub sloganul Antibioticele: consum prudent azi = vieţi salvate mâine!, ZEIA 
2014 îşi propune susţinerea activităţilor naţionale ţintind o mai bună diseminare, în rândul 
publicului larg şi al corpului medical, a politicilor prudente de administrare a antibioticelor, 
pentru a le menţine eficienţa şi a încetini răspândirea bacteriilor rezistente. 

 

2. Situaţia globală privind rezistenţa la antimicrobiene  
La nivel global se semnalează dezvoltarea de noi mecanisme RAM. Se ştie că pacienții 

afectaţi de RAM sunt expuşi unui risc crescut de agravare şi deces, în condiţiile unui consum 
crescut de resurse medicale. 

Astfel, în 2012 au fost raportate în 92 de țări aproximativ 450 000 de cazuri noi de 
tuberculoză multi-rezistentă (MDR-TB) ce necesită tratamente mai lungi şi mai puțin 
eficiente. RAM privind malaria este larg răspândită în majoritatea țărilor malario-endemice, 
în timp ce răspândirea unor tulpini rezistente la artemisinină pune în pericol câștiguri recente 
importante în controlul bolii.   

Rezistenţa la antibiotice (RA) priveşte astăzi unele infecţii comune (afectând de exemplu, 
tractul urinar, plămânul şi sângele) în toate regiunile lumii. Un procent mare de infecţii 



nozocomiale sunt cauzate de bacterii extrem de rezistente, precum Staphylococcus aureus 
meticilino-resistant (MRSA) sau bacteriile Gram-negative* multirezistente.   

Rezistența la tratamente de ultimă instanță pentru gonoree (cefalosporine de generația a 
treia) a fost raportată în 10 țări, ameninţând să facă boala netratabilă până la dezvoltarea unor 
noi vaccinuri sau medicamente [1].  

Primul Raport Global OMS de Supraveghere RAM, publicat în 2014, arată că MRSA a 
fost semnalată în 85 (44%) dintre statele membre OMS. Astfel, proporțiile MRSA depăşesc 
20% în toate regiunile OMS, ajungând să depășească 80% în unele ţări. Proporțiile mari de 
MRSA implică risc crescut pentru pacienți și cer tratamente cu medicamente mai toxice. 
Acest lucru generează efectele secundare şi crește costurile, fără a exclude dezvoltarea RAM 
a altor specii de stafilococi. 

Există de asemenea rapoarte relatând E.coli rezistente la a treia generație de cefalosporine 
în 86 (44%), iar E.coli rezistente la fluorochinolone în 92 (47%) dintre statele membre OMS.   

Încă, rapoartele și publicațiile dezvăluie rate alarmante de rezistenţă la ultima generaţie 
de antimicrobiene (AM) injectabile utilizate împotriva infecţiilor grave, precum și la AM 
orale utilizate atât intraspitalicesc cât şi ambulatoriu [2].   

În privinţa disponibilităţii de date în 2013 privind principalele combinaţii bacterie-
antebacterian implicând rezistenţa, grupul cel mai numeros de ţări, între care România, 
semnalează mai mult de 5 combinaţii. 

Însfârşit, sursele de date privind rezistenţa E. coli la cefalosporine de generaţia III sunt  
rapoartele naţionale şi publicaţiile de cuprindere limitată. Grupul de ţări cel mai numeros, 
între care România, oferă rapoarte naţionale [2].  

 
3. Situaţia în Regiunea Euro-OMS 

În ultimul deceniu  se raportează o creștere a consumului de A în UE, comportând mari 
variaţii între ţări înscrise pe o tendinţă  medie ascendentă.  

Date recente furnizate de European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network 
(ESAC-Net) arată că, între 2009 şi 2010, trei țări (Islanda, Letonia și Marea Britanie) şi-au 
crescut cu mai mult de 5% consumul de A - exprimat în doze zilnice standard (DDD) per 
1000 de locuitori - în ambulator. Dimpotrivă, în același interval, alte trei țări (Austria, 
Lituania și Polonia) au raportat o scădere a consumului de A. 

Penicilinele au fost grupul de A cel mai frecvent utilizat în ambulator, ca de altfel şi 
intraspitalicesc. Consumul de cefalosporine și alte beta-lactamine (inclusiv carbapeneme) a  
fost în general mai mare în sectorul spitalicesc decât în ambulator. Totuşi, atât intraspitalicesc 
cât şi ambulatoriu, consumul de carbapeneme a crescut în mod semnificativ între 2007 şi 2010  
în 15 din 19 de țări cu date disponibile din grupul UE/SEE (UE 27 + Norvegia, Islanda) [3]. 

 
4. Situaţia din România în contextul ESAC-Net 

În 2012 România se plasa în privinţa proporţiei izolaţilor E. faecalis rezistenţi la 
aminopeniciline pe o poziţie medie în reţeaua ESAC, de 1-5% pe o scară cu maximum la 10-
25% în Bulgaria, Estonia şi Portugalia şi un minim de < 1% înregistrat de Franţa, Germania, 
Austria, Slovenia, Finlanda şi Islanda. Mai precis, România a raportat 2% faţă de 0% Slovenia 
şi 14% Estonia, plasament bun relativizat însă de numărul mic de izolaţi luaţi în studiu. 

În acelaşi an, proporţia izolaţilor S. aureus rezistenţi la meticilină plasa România în 
poziţia cea mai defavorabilă cu circa 50%; la polul opus fiind Suedia cu circa 1%, în timp ce 
situaţia privind proporţia izolaţilor E.Coli rezistenţi la cefalosporine de generaţia III era de 
asemenea defavorabilă, plasând România la nivelul de circa 25%, pe o scara unde Bulgaria 
înregistra maximul de circa 45% iar Suedia minimul de circa 5% [4]. 

 
*Care nu răspund stabil la testul de colorare Gram cu tinctura violet de genţiană.  



În România 2010 consumul cel mai mare de A de uz sistemic în ambulator se înregistra 
pentru peniciline urmate de tetracicline şi chinolone. România se afla în poziţia cea mai 
favorabilă între statele UE/SEE, cu 10% pe o scara cu maximul la Grecia - 38% [3].  

În 2011 consumul românesc total (spital+ambulator) de A de uz sistemic era dominat 
detaşat de peniciline urmate de alte beta-lactamine şi de chinolone; situaţia este similară în 
privinţa  consumului de antibiotice (grup J01 ATC) în ambulator unde, pe primul loc se 
regăsesc de asemenea penicilinele, urmate de alte beta-lactamine şi de chinolone & macrolide 
– la nivele apropiate [5].  

 
5. Percepţia publică asupra consumului de antibiotice în România 

Al doilea (primul în 2009) Eurobarometru privind RAM (nr. 407, publicat în noiembrie 
2013) a fost elaborat de către TNS Opinion & Social networking folosind tehnici standard de 
sondare a opiniei publice în UE 27 şi Croaţia între 24 mai şi 9 iunie 2013. 

Au fost intervievați 26 680 subiecţi UE între care 1 053 români din diferite grupuri 
sociale și demografice prin metoda față-în-faţă în limba nativă. Metodologia folosită este cea 
obişnuită a Eurobarometrelor întreprinse de către Direcția Generală pentru Comunicare a 
Directoratului General pentru Sănătate și Consumatori (DG SANCO) [6].  

Românii consumă semnificativ mai multe A (47% vs 35%) – probabil în progres cu 4% 
faţă de Eurobarometrul similar 2009, dintre care semnificativ mai multe fără reţetă (18% vs 
3%) – aparent în regres cu 2% faţă de 2009. 

Diferenţa defavorabilă RO vs UE în privinţa consumului provine mai ales dinspre femei, 
dinspre  grupa de vârstă 40-54, dinspre persoanele sub 15 ani de educaţie; cu toate acestea 
românii care au primit informaţia privind A sunt semnificativ mai numeroşi faţă de media UE 
(62 vs 46%) - un paradox semnalând informaţie suficientă dar nepusă în practică („intrat pe o 
ureche şi ieşit pe cealaltă” – un fenomen specific modelului nostru socio-cultural) [6].  

Astfel românii apar semnificativ mai puţin informaţi despre A (78% vs 94% indică cel 
puţin un răspuns corect din 4 posibile), drept care utilizează semnificativ mai frecvent A 
contra răcelii şi gripei, deşi realizează scoruri ceva mai favorabile în privinţa bronşitei şi a 
durerilor în gât - dintre primele 4 afecţiuni în care A nu sunt eficace.  

În privinţa cunoştinţelor avansate (4 răspunsuri corecte) diferenţa RO-UE provine mai 
ales dinspre femei, dinspre cohortele extreme 15-24 şi >55 şi iarăşi paradoxal de la cei ce au 
declarat primirea de informaţie specifică. Să remarcăm totuşi că în timp ce primirea de 
informaţie specifică crează o creştere semnificativă (de la 17 la 32%) a 4 răspunsuri corecte în 
privinţa mediei UE, la RO procentul celor cu 4 corecte rămâne infim la 4% indiferent dacă au 
primit sau nu informaţie: o notă foarte scăzută pentru gradul autohton de culturalizare în 
privinţa A [6].   

În privinţa campaniilor de conştientizare privind A, românii au primit în ultimul an 
informaţie ceva mai puţină (la limita semnificaţiei) despre inutilitatea A în gripă sau răceală 
(2299%% vs 3333%%) – probabil în regres cu 4% faţă de 2009, care însă a “rodit” mai bine întrucât 
cei care şi-au corectat atitudinea în privinţa A sunt semnificativ mai numeroşi în RO (55% vs 
36%) - aparent în progres cu 2% faţă de 2009.  

 Informaţia globală ceva mai puţină în RO vs UE este declarată mai ales de bărbaţi, 
cohortele extreme 15-24 ani şi > 55 ani şi cei încă în curs de şcolarizare. 

Atitudinea faţă de A mai eficient corectată se reflectă în principal prin numărul mai mare 
de români care cer sfat medical înainte de a lua un A (84% vs 74% UE), dar şi prin numărul 
mai mare care nu mai practică automedicaţia cu A (23% vs 14% UE) [6].   

 
  

 
* 



 Ca orice sondaj de opinie ce presupune memorie bună şi sinceritatea în declaraţii, 
rezultatele de mai sus (conţinând anumite paradoxuri) trebuie interpretate cu prudenţa ce se 
cuvine ataşată acestui tip de informaţie care, arată îndeajuns sondajele de opinie politică, se 
poate dovedi înşelătoare.   
 

6. Concluzii   
La nivel global, noi mecanisme RAM sunt sugerate de: cele circa ½ milion cazuri noi de 

TBC multi-rezistentă în 2012, apariţia rezistenţei la artemisină în țările malario-endemice, 
pericolul ca gonoreea să devină curând netratabilă cu cefalosporine III sau dificultatea 
crescândă a tratării unor infecţii comune. 

În ultimul deceniu  a existat o creștere a consumului de  antibiotice în UE, cu mari variaţii 
între ţări. Penicilinele domină atât intraspitalicesc cât şi ambulatoriu, în timp ce 
cefalosporinele şi alte beta-lactamine sunt mai frecvente intraspitalicesc; totuşi carbapenemele 
au crescut semnificativ între 2007-2010, atât ambulatoriu cât şi intraspitalicesc. 

România se găseşte pe euro-poziţii defavorabile în privinţa MRSA şi a E. coli resistente la 
cefalosporine III, dar pe o poziţie relativ favorabilă în privinţa consumului de antibacteriene 
total (nedefalcat între ambulator şi intraspitalicesc). Ierarhia este dominată de peniciline, 
urmate de alte beta-lactamine şi de chinolone & macrolide.  

Conform unui Eurobarometru recent, România înregistrează faţă de media UE 27 o 
frecvenţă mai mare a administrării de A, o proporţie mai mare a direcţionării către gripă şi 
răceală, nivele mai mici de cunoştinţe privind A sau de informare primită în privinţa 
medicaţiei A improprii. În 2013 vs 2009 se înregistrează un anumit progres în privinţa 
administrării de A, dar şi sugestia de regres (creştere) în privinţa administrării fără reţetă; deşi 
informarea venită dinspre campaniile de conştientizare în privinţa A pare a fi în regres faţă de 
2009, datele poartă o sugestie de progres în privinţa atitudinii corectate faţă de A.    

Anumite rezerve legate de validitatea  evaluărilor RAM în ţara noastră (provenind din 
loturile mici de izolaţi luaţi în studiu) – în ordine obiectivă, precum şi rezultatele percepţiei 
publice privind A – în ordine subiectivă sugerează nevoia sporirii nivelului de conştientizare a 
populaţiei şi a personalului medical în privinţa abuzului de antibiotice. 

 Combaterea automedicaţiei cu antibiotice  procurate în afara prescripţiei medicale 
reprezintă o ţintă statornică a promotorilor sănătăţii.  

 
 

 


