
 

 

 Comunicat de presă  

 

     In peroiada 18 noiembrie-18 decembrie 2016,Ministerul Sanatatii ,in colaborare cu 
Directia de Sanatate Publica Teleorman – Compartimentul Evaluarea si Promovarea 
Sanatatii,va derula campania publica de informare,educare,comunicare si constientizare  
privitoare la consumul rational al medicamentelor antibiotice. 

       Tema campaniei : ,,Nu antibiotice la intamplare”  . 

   Scopul campaniei : Constientizarea medicilor si a publicului larg nespecializat cu referire la  
riscul reprezentat de folosirea excesiva si eronata a antibioticelor si chimioterapicelor. 

 Rezistenţa la antibiotice - cauzată de uz impropriu şi/sau abuz - dezactivează unul dintre cele 
mai importante câştiguri ale medicinii moderne. Sănătatea şi viaţa a milioane de pacienţi 
depind de eficienţa antimicrobienelor (în principal antibiotice). După cum le manageriem 
astăzi, într-atât vom beneficia ,la nevoie ,noi şi copiii noştri mâine.    

Noi mecanisme ale rezistenţei la medicamentele antimicrobiene (RAM) se dezvoltă 
zilnic, selectând bacterii sau ciuperci rezistente pentru care nu mai există remedii, cu toate 
antibiogramele încercate. Soluţia implică populatia generala, medicii de familie,medicii 
specialisti, directorii de  spitale, farmaciştii si mass-media.   

În acest context, tema ZEIA 2016 pune accentul pe administrarea prudenta a 
antimicrobienelor si pe strategii consolidate de control a infectiilor nosocomiale din tóate 
unitatile medicale. 

 ZEIA 2016 îşi propune să menţină ridicată atenţia specialiştilor faţă de bacteriile 
multirezistente notorii (Klebsiella, Stafilococus, Escherichia) şi lărgirea acesteia către 
Acinetobacterii, precum şi consolidarea atitudinii prudente a publicului în raport cu 
antibioticele.                                                              * 

Conform ultimelor statistici, in România,jumatate dintre pacientii internati in acest 
moment in spitale primesc tratamente cu antibiotice,ceea ce ne claseaza pe locul II in Europa 
la consum,aproximativ 3% din populatie utilizand medicamente antibiotice zilnic.   

În aceste condiţii, este evidentă nevoia menţinerii şi sporirii nivelului de informare şi 
conştientizare a populaţiei şi a personalului medical în privinţa abuzului de antibiotice. 

 Combaterea automedicaţiei cu antibiotice  procurate în afara prescripţiei medicale 
reprezintă o obligaţie de conştiinţă a farmaciştilor şi o ţintă statornică a promotorilor sănătăţii.  

* 
Celebrarea ZEIA 2016 în judeţul nostru include următoarele evenimente publice: 

postarea pe siteul ,,dsp tr.ro”a unui comunicat ,difuzarea unui spot video la televiziunea 
locala,distribuirea de materiale informative (postere,flyere si cutii ,,pseudomedicament” 



denumite ,,Nu antibiotice la intamplare”)catre medici,unitati medicale si populatia 
generala,discutii libere si consiliere de specialitate. 
 

Participarea partenerilor noştri din media şi reflectarea largă a evenimentelor 
Campaniei Publice de Informare asupra Comsumului de Antibiotice 2016 poate contribui la 
salvarea unor vieţi ce pot fi compromise prin rezistenţa la antibiotice generată de prescrierea 
excesivă sau auto-administrarea „după ureche” a acestora.   

 
Pentru alte informaţii,Compartimentul de Evaluare si Promovare a Sanatatii din 

structura Directiei de Sanatate Publica Teleorman ,vă stă la dispoziţie la tel.0730730711. 


