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Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice 

 

ZEIA-  18 noiembrie 2013 

  

                                                INFORMARE  
 

       Pe data de 18 noiembrie în fiecare an ,  se celebrează Ziua Europeană a Informării 

despre Antibiotice (ZEIA) . Campania se derulează în săptămăna care încadrează această zi 

.Acest  eveniment oferă oportunitatea de a reaminti personalului medical şi publicului larg , 

de pericolele atrase de utilizarea  abuzivă a  antibioticelor. 

                Rezistenţa la antibiotice reprezintă o ameninţare serioasă la adresa sănătăţii publice 

în întreaga lume, implicând protocoale mai complicate de tratament, riscuri mai mari de 

deces şi costuri suplimentare pentru sistemele de sănătate. 

         Tema ZEIA 2013 , reflectă preocuparea crescândă în Europa , faţă de evoluţia 

alarmantă a rezistenţei la combinaţiile de antimicrobiene uzuale şi are ca scop  diminuarea 

rezistenţei la  , antibiotice prin coroborarea orientării profesioniştilor din sănătate către 

antibiotice mai noi , cu educarea publicului laeg în privinţa utilizării prudente a antibioticelor 

convenţionale . 

         5    PRINCIPII SIMPLE PRIVIND FOLOSIREA ANTIBIOTICELOR 

1. Antibioticele sunt medicamente vitale 

    Folosirea prudentă a antibioticelor este cea mai bună modalitate de a le păstra eficienţa 
împotriva viitoarelor infecţii bacteriene. 

2. Antibioticele tratează doar infecţiile bacteriene  ( faringita , otita , bronşita , infecţii ale 
pielii , infecţii gastro-intestinale , etc ) 

     În cazul în care , copilul dvs. capătă o infecţie virală , o răceală de exemplu , adresaţi-vă 
medicului de familie .Nu–i administraţi antibiotice , din proprie iniţiativă . 

3. Unele infecţii ale urechii NU necesită antibiotice 

     Medicul va determina ce fel de infecţie are copilul dvs. şi dacă sunt indicate antibiotice . 
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      Medicul poate acţiona conform ghidurilor de practică actuale, aşteptând câteva zile înainte 
de prescrierea antibioticelor, întrucât copilul se poate simţi mai bine chiar fără antibiotice. 

4. Cele mai multe dureri în gât NU necesită antibiotice 

     Doar 1 din 5 copii consultaţi de medic pentru  durere în gât  , prezintă o  infecţie 
streptococică  ,ce trebuie tratată cu antibiotic. Numai medicul poate confirma o faringită 
streptococică, printr-un test specific. 

5. Există riscuri asociate oricărei prescripţii de medicamente 

    Antibioticele pot avea efecte adverse , variind de la un deranjament stomacal la o reacţie 
alergică gravă . Înainte de a prescrie un antibiotic, medicul copilului dvs .  va evalua riscurile 
şi beneficiile.  

       CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE  REZISTENŢA LA ANTIBIOTICE 
 
     ♠  Rezistenţa la antibiotice apare când bacteria se modifică , pentru a se apăra împotriva 
unui antibiotic. 
     ♠ Rezistenţa la antibiotice este în creştere , în timp ce numărul antibioticelor eficiente este 
în descreştere. Dacă nu reacţionăm, în viitor antibioticele nu ne vor mai proteja împotriva 
unor boli cu potenţial letal.  
    ♠ Cum acţionează antibioticele?  Antibioticele sunt medicamente utilizate pentru tratarea 
infecţiilor cauzate de bacterii precum tuberculoza, unele infecţii ale sângelui ,pneumonia , etc. 
Antibioticele omoară bacteriile sau le stopează înmulţirea. 
    ♠ În ultimii 25 de ani ,  au apărut noi antibiotice.În ultimele decade , antibioticele şi vaccinurile 
ne-au prelungit viaţa cu circa 20 de ANI. 
    ♠ Antibioticele omoară bacteriile  – NU viruşii  !  Luaţi antibiotice doar atunci când v-au fost 
prescrise de medic în infecţiile bacteriene. Nu le folosiţi în cazul bolilor provocate de viruşi 
precum răceala şi gripa. Nu vor da rezultate. 
    ♠  De ce este importantă  prudenţa faţă de antibiotice ? Utilizând inutil antibioticele, le 
compromitem eficacitatea tocmai atunci când avem nevoie, adică în infecţiile bacteriene. 
Cereţi întotdeauna părerea medicului înainte de administrarea antibioticelor. 
    ♠  Ce se poate face? Luaţi antibiotice doar atunci când v-au fost prescrise  de medic;  asiguraţi-
vă că şi familia dvs. procedează la fel.  Efectuaţi tratamentul complet, chiar dacă vă  simţiţi mai 
bine după primele doze. Nu luaţi antibiotice „după ureche” şi nu recomandaţi   reţeta ce va fost 
prescrisă altor persoane.  
   ♠ Menţinerea la cote înalte a informării publicului privind pericolele auto-administrării, cu 

sau fără rost, a antibioticelor rămâne o prioritate în agenda promotorilor sănătăţii. Orientarea 

relativ recentă a personalului din farmacii către eliberarea antibioticelor numai pe reţetă  

reprezintă un mijloc important de combatere a abuzului de antibiotice . 

         

 

                Dr. Irina Carmen  

Şef  Compartiment de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii                        

        Direcţia de Sănătate Publică Vaslui  
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