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Comunicat de presă 

 
 „Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice, 2015” 

  
Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA) – promovează utilizarea prudentă a 

antibioticelor  pentru a combate rezistenţa la antimicrobiene (RAM) - ameninţare majoră pentru 

sănătatea publică.  

Ca parte a unei largi ințiative europene, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul 

Bolilor (ECDC) împreună cu autoritățile de sănătate din Uniunea Europeană au lansat Ziua 

Europeană a Informării despre Antibiotice, o ințiativă europeană de sănătate publică, care este 

marcată anual în data de 18 noiembrie , începând cu 2008.  

Desfăşurată sub sloganul „Antibioticele: utilizarea responsabilă le menţine eficienţa!” 

ZEIA 2015 are ca temă „Accentul pe administrarea prudentă a antimicrobienelor şi pe strategii 

consolidate pentru controlul infecţiilor în toate unităţile din sănătate”.  

ZEIA 2015 îşi propune să menţină ridicată atenţia specialiştilor, faţă de bacteriile 

multirezistente notorii (Klebsiella, Stafilococus, Escherichia) şi lărgirea acesteia către 

Acinetobacter, precum şi consolidarea atitudinii prudente a publicului față de antibiotice. 

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. 

„Utilizarea  inadecvată a antibioticelor este cauza rezistenţei la antibiotice.”  
Atenție! „Prescrieţi-le cu prudenţă pentru a le păstra eficacitatea.” sunt mesajele pe care 

dorim să le disemninați. 

Dorim ca împreună cu dumneavoastră să atragem atenția specialiştilor ca aceste categorii de 

medicamente să fie recomandate cu prudență și prescrise rațional doar când situația o impune, iar 

publicului larg să țină cont de următoarele recomandări: 

Antibioticele pot fi prescrise numai de către medicul curant. 

Antibioticele nu sunt analgezice şi nu pot vindeca orice boală. 

Utilizarea greşită a antibioticelor, de pildă împotriva răcelii şi gripei, poate atrage efecte 

secundare şi nu ajută la însănătoşire. 

Utilizarea responsabilă a antibioticelor scurtează suferinţe şi prelungeşte vieţi. 

  

       Informaţii relevante pentru populaţia generală referitoare la tematica abordată se pot găsi pe 

websiteul DSP Bihor: http://www.dspbihor.ro/, putând fi utilizate de către Dvs. în mediatizarea 

acestei campanii. 
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