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Informare  

 
 
               Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA) este o inițiativă a 
Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) privind 
utilizarea prudentă a antibioticelor (A), care se celebrează în fiecare 18 noiembrie 
începând cu anul 2008. 
             ZEIA oferă oportunitatea de a reaminti personalului medical şi publicului larg 
pericolele atrase de utilizarea abuzivă a antibioticelor.  

Rezistenţa la antibiotice  apare  , atunci când microorganisme  , precum bacteriile 
şi unele ciuperci sensibile la antibiotice , nu mai reacţionează la acestea , din cauza 
adaptării naturale a microbilor sau a uzului impropriu al medicamentelor (doze improprii 
sau tratamente incomplete).  

A preveni rezistenţa la antibiotice înseamnă: 
1.-  a utiliza raţional şi echilibrat antibioticele disponibile ( administrarea prudentă a 
antibioticelor numai cănd sunt necesare , în doza corectă , cu interval optim între doze şi 
pe o durată suficientă a tratamentului ) , 
2. - a preveni şi controla cât mai eficient  bolile infecţioase ( igiena măinilor , izolarea 
persoanelor infectate , etc ), 
 Campania se va derula în perioada 12-18 noiembrie 2012 , scopul acesteia este de 
a actualiza în conştiinţa profesională şi publică  riscurile pentru viaţă şi sănătate , precum 
şi costurile mari impuse sistemelor de sănătate , de utilizarea abuzivă a medicamentelor . 

     Campania se adresează managerilor  spitalelor , medicilor specialişti , medicilor  
de familie , farmaciştilor , fermierilor şi veterinarilor , publicului larg: sănătoşi şi 
pacienţi , companiilor farmaceutice , autorităților  locale şi centrale cu competențe în 
igiena mediului, alimentarea cu apă, canalizare şi mass media .    
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Consumul de antibiotice raportat de România în 2009 se afla, alături de cele din 
Scandinavia şi Germania, la un nivel european minimal. În ciuda acestui fapt, ţara noastră  
menţinea în perioada 2008 – 2010 nivelul doi cel mai defavorabil în Europa în privinţa 
rezistenţei la meticilină a Staphylococus aureus - un participant redutabil la infecţiile 
intraspitaliceşti (nozocomiale). În privinţa rezistenţei la carbapeneme a bacteriei 
Klebsiella pneumoniae, prezentă în infecţii observate mai ales la persoanele cu sistem 
imunitar slăbit - cel mai adesea bărbaţii de vârstă mijlocie sau în vârstă cu boli debilitante 
- ne găsim într-o situaţie ceva mai favorabilă în context european. Datele privind 
rezistenţa la ampicilină a Enterococcus faecalis, o bacterie colportată la om de vite şi 
animale de companie, par de asemenea încurajatoare.  
     Metodele de combatere a rezistenţei la antibiotice ,la îndemâna comunităţilor şi a 
publicului larg sunt : evitarea automedicaţiei (răceala şi gripa nu se tratează cu 
antibiotice), apelul la medicul de familie pentru recomandarea medicaţiei potrivite 
fiecărei afecţiuni şi măsurile stricte de igienă personală şi colectivă împotriva infecţiilor 
ce deschid poarta către uzul sau abuzul de antibiotice . 

 
 

 
 

Întocmit, 
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