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Ziua Europeană a Informării despre 
Antibiotice
Focalizată asupra utilizării prudente a 
antibioticelor în spitale



Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice

• Rezistenţa la antibiotice este o problemă majoră de sănătate publică, 
datorată, în mare măsură, utilizării inadecvate a antibioticelor. 

• Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice oferă o platformă şi 
sprijin pentru campaniile naţionale asupra utilizării prudente a 
antibioticelor.

• În întrega Europă, în fiecare an, Ziua Europeană a Informării depre 
Antibiotice este marcată prin campanii naţionale asupra utilizării 
prudente a antibioticelor în săptămâna din jurul datei de 18 Noiembrie. 

• În acest an, Ziua Europeană a Informării depre antibiotice este 
focalizată pe promovarea utilizării prudente a antibioticelor în spitale.

• Pentru a marca Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice, 
România organizează o serie de activităţi

2



Ce determină rezistenţa la antibiotice?
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Consecinţe ale rezistenţei la antibiotice
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Antibioticele sunt esenţiale pentru medicina 
modernă

Chirurgie

Transplante de organe

Chimioterpaia cancerului

Terapie intensivă

Îngrijirea copiilor 
prematuri

Sursa: Prof. Otto Cars, Director al Strama (Programul Strategic al Suediei împotriva Rezistenţei 
la Antibiotice)



Bacteriile rezistente au devenit un motiv 
zilnic de îngrijorare în spitalele din întreaga 
Europă

• Rezistenţa la antibiotice este o problemă din ce în ce mai serioasă de 
sănătate publică
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Penicillin-non susceptible S. pneumoniae (EU pop.-weighted average)

Erythromycin-resistant S. pneumoniae (EU pop.-weighted average)

Fluoroquinolone-resistant E. coli (EU pop.-weighted average)

Third-gen. cephalosporin-resistant E. coli (EU pop.-weighted average)

Tendinţe ale rezistenţei la antibiotice (infecţii invazive), 2002-2008.  Sursa: Sistemul European de 
Supraveghere a Rezistenţei la Antibiotice (EARSS), 2009.



Staphylococcus aureus: proporţia izolatelor 
invazive rezistente la meticilină (SARM), 2009
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Sursa: Reţeaua Europeană de Supraveghere a Rezistenţei la Antibiotice (EARS-Net), 2010.

Simbolurile  şi  indică o tendinţă de creştere, respectiv de descreştere 

semnificativă pentru perioada 2006-2009. Aceste tendinţe au fost calculate pentru 

laboratoarele care au raportat consistent în perioada 2006-2009.



Escherichia coli: proporţia izolatelor invazive 
rezistente la fluoroquinolone, 2009
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Sursa: Reţeaua Europeană de Supraveghere a Rezistenţei la Antibiotice (EARS-Net), 2010.

Simbolurile  şi  indică o tendinţă de creştere, respectiv de descreştere 

semnificativă pentru perioada 2006-2009. Aceste tendinţe au fost calculate pentru 

laboratoarele care au raportat consistent în perioada 2006-2009.



Klebsiella pneumoniae : proporţia izolatelor invazive 
rezistente la cefalosporine de generaţia a treia, 2009

8

Simbolurile  şi  indică o tendinţă de creştere, respectiv de descreştere 

semnificativă pentru perioada 2006-2009. Aceste tendinţe au fost calculate pentru 

laboratoarele care au raportat consistent în perioada 2006-2009.

Sursa: Reţeaua Europeană de Supraveghere a Rezistenţei la Antibiotice (EARS-Net), 2010.



Klebsiella pneumoniae: proporţia izolatelor 
rezistente la carbapeneme, 2009
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Sursa: Reţeaua Europeană de Supraveghere a Rezistenţei la Antibiotice (EARS-Net), 2010.



Rezistenţa la antibiotice
- o problemă de siguranţă a pacientului

• Apariţia, selectarea şi răspândirea bacteriilor rezistente în 
spitale este o problemă majoră de siguranţă a pacientului. 

– Infecţiile cu bacterii rezistente la antibiotice au ca rezultat creşterea 
morbidităţii şi mortalităţii, ca şi creşterea duratei de spitalizare.

– Rezistenţa la antibiotice duce frecvent la întârzierea terapiei 
adecvate.

– Terapia inadecvată sau întârziată cu antibiotice la pacienţi cu infecţii 
severe este asociată cu o evoluţie mai proastă a stării pacientului şi 
uneori cu decesul
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Pacienţii internaţi sunt expuşi la un risc crescut 
de a contracta infecţii cu bacterii rezistente la 
antibiotice

• Este foarte probabil ca pacienţii internaţi în spitale să 
primească un antibiotic şi 50% din utilizările antibioticelor 
în spitale pot fi inadecvate.

• Utilizarea inadecvată a antibioticelor în spitale este unul 
dintre factorii cei mai importanţi care conduc la dezvoltarea 
rezistenţei la antibiotice.
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Rezistenţa la antibiotice –
o prezenţă zilnică în spitale

• În ţara noastră, cele mai frecvente infecţii cu bacterii 
rezistente sunt cele cu SARM şi enterobacterii rezistente la 
cefalosporine de generaţia a treia. 

• Aceste infecţii au avut ca rezultat creşterea numărului de 
zile de spitalizare, creşterea morbidităţii, mortalităţii şi 
costurilor.
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Ce este utilizarea inadecvată a antibioticelor?
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Utilizarea inadecvată a antibioticelor poate consta în una 
dintre următoarele situaţii:

• Când antibioticele sunt prescrise inutil; 
• Când administrarea antibioticelor este întârziată la pacienţii în 

stare critică; 
• Când antibioticul este ineficient împotriva bacteriei izolate din 

cultură; 
• Când antibioticele cu spectru larg sunt utilizate prea generos, 

sau când antibioticele cu spectru îngust sunt utilizate incorect;
• Când doza de antibiotice este mai mică sau mai mare decât cea 

adecvată pentru respectivul pacient;
• Când durata tratamentului cu antibiotice este prea scurtă sau 

prea lungă; 
• Când tratamentul cu antibiotice nu este condus în concordanţă 

cu rezultatele culturii microbiologice.



Beneficiile utilizării prudente a antibioticelor

• Utilizarea prudentă a antibioticelor poate preveni apariţia şi selectarea 
bacteriilor rezistente la antibiotice.

• S-a demonstrat de asemenea că scăderea utilizării antibioticelor a avut 
ca rezultat o incidenţă mai joasă a infecţiilor cu Clostridium difficile.

Ratele enterococilor rezistenţi la Vancomicină într-un spital din S.U.A., înainte şi după 
implementarea programului de management al antibioticelor, în comparaţie cu ratele din 
spitale de mărime similară din Sistemul Naţional de Supraveghere a Infecţiilor 
Nosocomiale (NNIS*).
*NNIS a devenit în prezent Reţeaua Naţională pentru Siguranţa în Sănătate (NHSN).

Sursa: Carling P, Fung T, Killion A, Terrin N, Barza M. Impactul favorabil al unui program multidisciplinar de management al 

antibioticelor  derulat pe o perioadă de 7 ani. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003 Sep;24(9):699-70614



MULŢUMESC!

• Pentru mai multe informaţii asupra surselor şi bibliografiei , 
vizitaţi, vă rugăm:

– http://antibiotic.ecdc.europa.eu

– [insert national website] 
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