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aa

 

InformInformăării despre Arii despre Antibioticentibiotice

 

(ZEIA) este o inițiativă a Centrului Centrului 
European pentru Prevenirea European pentru Prevenirea şşi Controlul Bolilor i Controlul Bolilor ((ECDC) privind utilizarea prudentă a 
antibioticelor

 

(A), care se celebrează

 

în fiecare

 

18 noiembrie

 

începând cu anul 2008.
ZEIAZEIA oferă

 

oportunitatea de a reaminti

 

personalului medical

 

şi

 

publicului

 

larg pericolele

 

atrase 
de utilizarea abuzivă

 

a antibioticelor. Forţa celebrării ZEIA ZEIA decurge din campaniile naţionale: 
37 de state europene, printre care şi România, au organizat activități specifice în 2011. 

Ziua Mondială

 

a Sănătăţii 2011 a focalizat pe rezistenţa la antibiotice (RA) în termenii următori: 
Prescrieţi A potrivite şi numai când sunt strict necesare. Urmaţi corect tratamentul. 
Restrângeţi uzul A în lanţul de producere a alimentelor. Combateţi A contrafăcute sau sub 
standardele de calitate. 

Conferinţa “Combating antimicrobial resistance: time for action”,

 

desfăşurată

 

în martie 2012 la 
Copenhaga, a evidenţiat, conform Dr. Margaret Chan, director general OMS, următoarele: 

“Amenințarea rezistenței la

 

antimicrobiane

 

este ușor de descris. Acesta are o logică de necontestat.

 
Rezistenţa la antimicrobiene (RAM, n.n.) este în creștere în Europa, ca şi în alte părţi din lume. 
[…]Pentru pacienţii infectaţi cu anumiţi patogeni rezistenţi la antimicrobiene (cazul unor tulpini ale 
bacilului Koch este notoriu) mortalitatea a crescut în anii recenţi până

 

la 50%[…]. Putem astfel pierde 
eficienţa unor antimicrobiene de prim rang. Tratamentele de înlocuire sunt mai costisitoare, mai toxice, 
cer durate mai lungi și pot necesita internarea în unitățile de terapie intensivă”. 



Tema 2012
Rezistenţa la antibiotice –

 
o ameninţare redutabilă

 
pentru viaţa 

pacientului.

 Scop
Actualizare în conştiinţa profesională şi publică

 
a riscurilor 

pentru viaţă
 

& sănătate, precum şi a costurilor majore impuse 
sistemelor de sănătate de utilizarea abuzivă

 
a antibioticelor. 

 Slogan
Antibioticele: prescriere

 
raţională

 
+ public avizat = instrument 

terapeutic
 

sigur
 

şi eficient
 

pentru viitor.



Mesaje cheie perene



 

RA

 

poate

 

ucide;



 

RA împiedică controlul bolilor infecțioase;



 

RA crește costurile în sistemele de sănătate;



 

RA nu poate fi uşor contracarată

 

prin dezvoltarea de noi antibiotice -

 

un 
proces lung şi costisitor;



 

RA amenință securitatea sanitară şi comerțul; subminează

 

economia globală.

Sursa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/


Obiective ZEIA
 

2012
Subiecte de reflecţie/recomandări ale Conferinţei tematice RAM de la Copenhaga - martie 2012



 

Prioritate sporită

 

pentru prevenirea infecţiilor fie prin vaccinuri, fie prin igiena 
îmbunătăţită

 

incluzând animalele de producţie.



 

Dezvoltarea unor metode/tehnologii inovatoare de diagnoză

 

ca frână

 

în 
prescrierea abuzivă

 

de A şi stimulent pentru utilizarea lor prudentă.



 

Necesitatea implicării decidenţilor politici la nivelul cel mai înalt, în condiţiile 
în care atenţia acordată

 

RAM/RA este sporadică

 

într-o lume care se confruntă

 cu crize majore.

Sursa: http://www.who.int/dg/speeches/2012/amr_20120314/en/

http://www.who.int/dg/speeches/2012/amr_20120314/en/


RAM & RA în 2012 -
 

fapte cheie (I)
RAM se referă

 

la insensibilitatea dezvoltată

 

de un microorganism în urma expunerii 
repetate/îndelungate la agenti antimicrobieni. Microorganisme precum unele/unii bacterii, viruşi, 
paraziţi devin astfel capabile să

 

reziste la antibiotice, antivirale şi antimalarice, altădată

 

eficiente 
astfel încât infecţiile persistă şi se pot răspândi. RARA

 

se referă

 

la microorganisme precum bacteriile

 

şi

 
unele ciuperci anterior sensibile la antibiotice ce pot apoi dezvolta tulpini mutante  “echipate”

 

cu 
gene de rezistenţă. 



 

Pe glob aproximativ 440 000 de cazuri noi de tuberculoză

 

rezistă

 

la antibiotice multiple, 
conducând la 150 000 decese anual.



 

Din cauza rezistenţei la clorochină şi sulfodioxină-pirimetamină, malaria devine

 
endemică

 

în multe ţări, fiind în mod special afectate persoanele cu ascendenţi infectaţi. 



 

Un procent ridicat de infecţii nozocomiale este cauzat de bacterii rezistente la meticilină, 
precum Staphylococus aureus (MRSA).

Sursa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en


RAM & RA în 2012 -
 

fapte cheie (II)
Pe fondul ameninţării globale, ţările în curs de dezvoltare

 

se găsesc în situaţia cea mai 
defavorizată, evidentă

 

prin:



 

Lipsa de capacităţi incluzând laboratoarele, diagnoza, asigurarea calităţii, 
reglementările, monitorizarea şi evidenţele în privinţa obţinerii şi utilizării 
antimicrobienelor;



 

Abundenţa pe piaţă

 

a antibioticelor

 

sub-standard sau contrafăcute;



 

Monopolul industriei farmaceutice ca principală

 

sursă

 

de informare a medicilor în 
privinţa prescrierii A;



 

Ignorarea bunelor practici de sănătate publică

 

în condiţiile sărăciei severe; în 
prezenţa unor resurse limitate medicii vor prefera întotdeauna

 

să

 

trateze cât mai 
mulţi pacienţi cu putinţă

 

în loc să

 

investească

 

în dezvoltarea de teste diagnostice.



Riposta globală
 

OMS
 

împotriva RAM

OMS este angajată în

 

combaterea RAM

 

prin:



 

Orientarea

 

politicilor sanitare naţionale precum şi sprijin pentru monitorizare, asistența 
tehnică, generarea de cunoștințe și parteneriate;



 

Furnizarea

 

de antimicrobiene esenţiale la standarde optime de calitate pentru ţările cele 
mai sărace însoţită de know-how-ul necesar utilizării

 

raționale; 



 

Informaţii şi statistici privind prevenirea și controlul infecțiilor;



 

Încurajarea politicilor naţionale privind siguranța pacienților;



 

Coordonarea laboratoarelor de referinţă

 

privind calitatea medicamentelor. 

Sursa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/


RAM
 

în regiunea europeană
 

(Euro) OMS în 2012


 

RAM

 

se ridică

 

până

 

la 25% în unele state ale regiunii.


 

Conform estimărilor ECDC/Agenţia Europeană

 

a Medicamentului (EMA), în 
fiecare an

 

25 000 de oameni mor din cauza infecțiilor multirezistente

 

la 
antimicrobiene

 

în spitalele din UE,

 

Norvegia și Islanda.


 

Costurile suplimentare pentru tratamente şi

 

costurile sociale

 

asociate se ridică

 

la 
aproape

 

1,5 miliarde euro

 

anual. 

Cauze:


 

Lipsa unei abordări

 

sistematice

 

integrând toate sectoarele

 

implicate (medical, 
veterinar, promosan, public larg, etc);



 

Sisteme de sănătate deficiente și reglementări precare în

 

multe țări;


 

Angajare

 

politică și planuri de acțiune

 

insuficiente;


 

Slaba conștientizare în rândul personalului medical; lipsa de informare a publicului.

Sursa: European strategic action plan on antibiotic resistance 2011–2016
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/148988/RC61_Pres_Rodier_antibiotic_resistance.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/148988/RC61_Pres_Rodier_antibiotic_resistance.pdf


Planul strategic Euro-OMS 2011-2016 în privinţa RA 
(12-15 septembrie 2011, Baku -

 

Adzerbaidjan).
Obiective



 

Reducerea morbidităţii, mortalităţii şi a costurilor directe/indirecte asociate cu RA.


 

Implementarea unor  planuri de acţiune naţionale folosind expertiza intersectorială

 

pentru a 
preveni, controla şi limita RA.



 

Promovarea folosirii prudente A în paralel cu implementarea unor măsuri eficiente de 
prevenire/tratament a/al infecţiilor bacteriene în spitale.



 

Studierea conexiunilor între om şi animale în privinţa rezistenţei bacteriene la A, incluzând 
lanţurile alimentare.



 

Perfecţionarea instruirii în privinţa utilizării prudente A în facultăţile de medicină

 

umană şi 
veterinară.



 

Conştientizarea crescută

 

privind apariţia şi răspândirea RA ce atrage pierderea eficienţei unor 
A consacrate împotriva unor infecţii redutabile.



 

Identificarea unor mecanisme inovatoare de finanţare şi marketing în scopul dezvoltării unor  
noi agenţi antimicrobieni. 



 

Promovarea implicării asociaţiilor de pacienţi şi altor parteneri în acţiuni la toate nivelele în 
scopul prevenirii infecţiilor şi reducerii nevoii de prescriere A.
Sursa: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/148988/RC61_Pres_Rodier_antibiotic_resistance.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/148988/RC61_Pres_Rodier_antibiotic_resistance.pdf


Extrase din recomandările Euro–OMS 2011 privind prevenirea şi 
limitarea RA în legătură

 
cu siguranţa alimentară* (I)

Reglementări
Se sugerează

 

că autoritățile naţionale sanitar-veterinare, farmaceutice

 

şi din domeniul agricol, 
să aibă în vedere

 

următoarele:


 

stabilirea

 

unui cadru de reglementare privind

 

autorizarea și controlul medicamentelor de 
uz veterinar, inclusiv A;



 

introducerea unei evaluări de pre-autorizare privind A destinate animalelor, cu luarea în 
considerare a potențialului de dezvoltare a RA în medicina umană;



 

eliminarea utilizării A

 

ca promotori de creștere;


 

impunerea

 

ca A să fie administrate animalelor numai atunci când sunt prescrise de un 
medic veterinar;



 

impunerea

 

ca A

 

deosebit de importante în medicina umană -

 

în special fluorochinolone

 

şi a 
treia/patra generație de cefalosporine –

 

să

 

poată

 

fi folosite în hrana animalelor numai în 
cazul în care utilizarea lor este strict justificată.

* Sursa: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/136454/e94889.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/136454/e94889.pdf


Extrase din recomandările Euro–OMS 2011 privind prevenirea şi 
limitarea RA în legătură

 
cu siguranţa alimentară

 
(II) 

Priorităţi de monitorizare.
1. În cazul în care resursele sunt limitate, prima prioritate este de a monitoriza izolaţii umani

 

(provenind 
în special din rezidurile “infecte”

 

din spitale

 

și clinici)

 

care pot include tulpini reprezentative din 
focare. Se sugerează să

 

fie incluşi toţi izolaţii

 

disponibili de:


 

Salmonella din sânge și scaun


 

Campylobacter din sânge și scaun


 

E. coli din sânge și infecții ale tractului urinar
2. Contaminanții bacterieni

 

au mai multe puncte de penetrare în lanțul trofic. Pentru țările care au demarat 
programe de supraveghere, carnea

 

din magazinele alimentare reprezintă

 

a doua prioritate pentru 
monitorizare, deoarece aceasta constituie calea principală pentru expunerea

 

umană. Eşantioanele 
supuse monitorizării trebuie să corespundă

 

obiceiurilor

 

de consum regionale.

 

Monitorizarea trebuie să

 
includă

 

bacterii precum Salmonella, E. coli și Campylobacter.
3. Izolaţii

 

propuşi pentru monitorizare la animale includ Salmonella, E. coli și Campylobacter. În cazul în 
care prelevarea de probe în gospodării/ferme nu este posibilă, atunci bacteriile prelevate la 
sacrificarea animalelor sănătoase pot

 

fi folosite

 

în estimări-surogat privind RA  a bacteriilor 
(Salmonella, E. coli, Campylobacter) prezente în toată

 

populaţia animalieră

 

de producţie.
Sursa: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/136454/e94889.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/136454/e94889.pdf


RAM în cadrul EEA* (I)
Impactul uman & economic al RAM în UE + Norvegia şi Islanda (membre EEA), 2007

*European Economic Area (EEA) cuprinde UE + Norvegia, Islanda & Liechtenstein

Sursa: EU action on Antimicrobial Resistance –

 

EAAD 2012
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director%20Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_jour

 
nalists.pdf

25.000 decese sunt atribuite direct infecţiilor multi-rezistente

Extra costuri în 
spitale.

Extra costuri în 
ambulator.

Pierderi de 
productivitate 
cauzată de 
absenteism

 

de 
boală.

Pierderi de 
productivitate

 în urma 
deceselor. 

TOTAL

927,8 mil. € 10 mil. € 150,4 mil. € 445,9 mil. € 1,5 mld. €

http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_journalists.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_journalists.pdf


RA în EEA (II). Date privind consumul de antibiotice în 2009
Comentariu: România se găseşte în grupul ţărilor cu consum minim (verde) cu 10,19-15,88 DDD/1000 

loc./an. Diapazonul se întinde între verde şi maro (32,95-38,64); trecând prin galben, portocaliu şi 
roşu. DDD (defined daily dose) reprezintă

 

doza medie zilnică

 

de întreţinere la adult. 

Sursa:

 

EAAD launched and latest data 
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director%20Speeches/111117_Marc_Sprenger_EAAD-

 
2011_long.pdf

http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director Speeches/111117_Marc_Sprenger_EAAD-2011_long.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director Speeches/111117_Marc_Sprenger_EAAD-2011_long.pdf


RA în EEA (III). Ponderea izolaţilor MRSA în 2008
Comentariu: România se găseşte pe nivelul doi cel mai defavorabil, cu 25,1-50 % MRSA în totalul 

izolaţilor Staphylococus aureus.

Sursa: European strategic action plan on antibiotic resistance 2011–2016
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/148988/RC61_Pres_Rodier_antibiotic_resistance.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/148988/RC61_Pres_Rodier_antibiotic_resistance.pdf


RA în EEA (IV). Dinamica MRSA 2009-2010
Comentariu: România se menţine pe acelaşi palier defavorabil; Marea Britanie evoluează, 

Portugalia şi Olanda involuează; în ansamblu tendinţa de creştere înregistrată

 

înainte de 2009 se 
estompează. 

Sursa:

 

EU action on Antimicrobial Resistance –

 

EAAD 2012
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director%20Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_jo

 
urnalists.pdf

http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_journalists.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_journalists.pdf


RA în EEA (V). Klebsiella pneumoniae: dinamica izolaţilor rezistenţi la 
carbapeneme 2009-2010.

Comentariu: România menţine ponderea minimală

 

<

 

1% (verde), în timp ce Italia,

 

Ungaria, Portugalia 
“virează”

 

spre culori mai defavorabile.

Sursa:

 

EU action on Antimicrobial Resistance –

 

EAAD 2012
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director%20Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_jou

 
rnalists.pdf

http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_journalists.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_journalists.pdf


RA în EEA (VI). Proporţia izolaţilor  Enterococcus faecalis rezistenţi la ampicilina 
în ţările participante TESSy* la 20 septembrie 2012.

Comentariu:

 

Vârfurile sunt: Portugalia, Estonia, Italia şi Lituania.

 

România: proporţia este foarte mică, 
dar numărul total al izolaţilor studiaţi este foarte mic (9). 

*TESSy reprezintă

 

Sistemul european de supraveghere RA; în paranteze: numărul total al izolaţilor. 

Sursa:

 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARSNet/database/Pages/graph_reports.aspx

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARSNet/database/Pages/graph_reports.aspx


România: date recente privind RA 


 

Pe un fond de mari variaţii inter-ţări, ultimele date publicate de ECDC (2008-2010) 
sugerează

 

că ţările din sudul și estul Europei raportează

 

în general un consum

 

mai ridicat 
de A faţă

 

de ţările nordice.

 

Consumul de A

 

raportat de România

 

în 2009 se afla

 

la

 

nivelul 
minim (10,19-15,88) pe o scară

 

cu maximul de 32,95-38,64  DDD/1000 loc./an (Grecia).



 

În ciuda consumului

 

redus de A, în 2008-2010 România menţine nivelul doi cel mai 
defavorabil în privinţa proporţiei MRSA

 

cu 25,1-50% din totalul izolaţilor 
Staphylococcus aureus

 

pe o scară

 

cu maximul >50% (Malta-2008, Portugalia -

 

2010). 



 

Dinamica 2009-2010 a izolaţilor  Klebsiella pneumoniae rezistenţi la carbapeneme arată

 
pentru România o pondere stabilă

 

<1% (nivelul minimal) pe o scară

 

cu maximul  25-50% 
(Grecia).



 

În privinţa Enterococcus faecalis date actualizate orar de TESSy arată

 

în septembrie 
2012 un nivel neglijabil de rezistenţă

 

la aminopenicilină, care trebuie însă

 

interpretat cu 
prudenţă

 

dat fiind numărul mic de izolaţi luaţi în studiu. 



 

Alte date recente privind RA în România se găsesc în Contextul celebrării, ZEIA 2011.



Comunicatul Comisiei Europene către Parlamentul şi 
Consiliul Europei, în prefaţarea ZEIA 2011

Comisia Europeană

 

a elaborat pe 15.11.2011 un plan de acţiune împotriva RAM prevăzând 
măsuri pentru:



 

Atenuarea riscului RAM  privind atât oamenii cât şi animalele prin raţionalizarea utilizării 
antimicrobienelor, promovarea diagnosticului microbiologic ca metodă

 

de selecţie a 
agentului antimicrobian optim, reducerea în măsura posibilului a prescrierii de 
antimicrobiene.



 

Prevenirea eficientă

 

a infecţiilor şi a răspândirii acestora.


 

Dezvoltarea unor antimicrobiene eficiente şi a unor alternative de tratament al infecţiilor. 


 

Parteneriat internaţional în vederea reducerii riscurilor de răspândire a RAM legate de 
schimburile comerciale şi transportul internaţional.



 

Încurajarea cercetării privind metodele inovatoare de combatere  RAM.

Sursa: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/strategy_paper_2011_ro.pdf

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/strategy_paper_2011_ro.pdf


Celebrarea ZEIA 2011 
Comentariu:

 

37 de ţări din Europa au desfăşurat activităţi dedicate ZEIA

 

2011. În total

 

au fost publicate în 
presa scrisă sau online

 

611 articole, cu 28% mai mult decât in 2010. Zeci de milioane de oameni de pe 
continent au participat  la această celebrare. 

Sursa:

 

EU action on Antimicrobial Resistance –

 

EAAD 2012
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director%20Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_journali

 
sts.pdf

http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_journalists.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/Director Speeches/1201_Director_speech_EU_health_prize_journalists.pdf


Celebrarea ZEIA 2011 in Romania 
La nivel naţional un număr de 17 judeţe au raportat un număr de 120 activităţi 

dedicate celebrării ZEIA

 

2011, incluzând: 



 

Scrisori documentare către medici de familie

 

(jud.

 

IS,

 

TM);


 

Difuzare

 

de

 

spoturi

 

informative TV (jud.

 

IS, MM, NT);    


 

Seminarii adresate tineretului

 

şcolar şi universitar

 

(jud.GL, IS , GR, TR, VL); 


 

Informări adresate comunităţilor

 

defavorizate

 

(jud. GR);    


 

Instructaje pentru mediatorii sanitari şi asistenţii comunitari în populaţia rroma (jud. BC, 
GR); 



 

Comunicate şi conferinţe de presă

 

(jud. AG, BC, CJ, HD, IS, MM, OT, SJ, SB, TR, TM, 
VL, GL, GR, VL);



 

Intervenţii media

 

locală şi centrală

 

(jud. BC, CS, CJ, GL, GR, HD, IS, MM, OT, SJ, SB, 
TM, VL, VS);    



 

Distribuiri materiale

 

specifice

 

IEC în mediile profesionale şi publicul larg (jud. AG, BC, 
CS, GL, GR, HD, IS, NT, OT, SJ, SB, TR, VL, VS).



Concluzii


 

RAM şi RA au obţinut in perioada noiembrie 2011 –

 

martie 2012 prim planul 
interesului  public legat de problematica sănătăţii în Europa. Acest lucru este 
atestat de Conferinţa tematică

 

organizată

 

de preşedinţia daneză

 

a UE în martie 
2012, care a revigorat aplicarea Planului strategic

 

Euro-OMS 2011-2016 lansat la 
Baku în septembrie 2011.



 

Consumul de în EEA 2009 atinge cote superioare în zona sud-mediteraneană

 

faţă

 
de zonele central-nordice.



 

Dinamica europeană

 

2009-2010 a MRSA

 

(actor principal în infecţiile nozocomiale) 
indică

 

o stagnare salutară

 

a creşterii înregistrate între 2008 şi 2009;


 

În contrast dinamica Klebsiella pneumoniae carbapenem-rezistentă

 

este 
îngrijorătoare;



 

In privinţa Enterococcus faecalis ampicilin-rezistent, proportiile sunt mai mici iar 
sistemul european de monitorizare TESSy oferă

 

date actualizate oră

 

de oră

 

ce pot 
fundamenta contramăsuri rapide.



 

România se găseşte într-o poziţie euro-favorabilă

 

privind consumul de antibiotice şi 
proporţia Klebsiella pneumoniae carbapenem-rezistentă, dar înregistrează

 

nivelul 
cel mai defavorabil în privinţa MRSA în 2008-2010. Datele privind Enterococcus 
faecalis ampicilina-rezistent par favorabile dar sunt relativizate de numărul mic de 
izolaţi luaţi în studiu.
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