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Către,
CORESPONDENŢII DE PRESĂ
Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice
,,Cod roşu privind antibioticele: informare publică, prescriere prudentă, igienă riguroasă în spitale”
Pe 18 noiembrie 2016 se celebrează a 9-a Zi Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA), un
eveniment anual sub coordonarea ECDC. ZEIA ţinteşte prudenţa în utilizarea antibioticelor, singurul mod
de a frâna dezvoltarea alarmantă a rezistenţei la antimicrobiene (RAM) – inamic major al sănătăţii publice
mondiale
Desfăşurată sub sloganul “Cod roşu privind antibioticele: informare publică, prescriere prudenţă, igienă
riguroasă în spitale!”, ZEIA 2016 are ca temă “Dezvoltarea multi-rezistenţei la bacterii - ameninţare gravă
pentru siguranţa & viaţa pacienţilor”.
Campania se desfăşoară sub sloganul: Antibioticele: utilizarea responsabilă le menţine eficienţa!
Scopul specific ZEIA 2016 este sporirea conştientizării specialiştilor privind amplificarea multi-rezistenţei în
urma abuzului de antibiotice: importante bacterii Gram-negative ajung progresiv insensibile la toate antibioticele
curent disponibile.
În acelaşi timp ZEIA 2016 focalizează pe informarea publicului larg în privinţa mijloacelor de apărare aflate
la îndemâna sa în faţa ameninţării RAM: aprofundarea cunoştinţelor privind afecţiunile-ţintă pentru antibiotice şi
evitarea recurgerii necontrolate la antimicrobiene.
În faţa acestei situaţii grave, Adunarea Generală ONU din septembrie 2016 a consacrat RAM o reuniune
specială ce a subliniat că răspândirea pe scară largă a rezistenţei la antimicrobiene a unor bacterii, paraziţi şi
virusuri crează perspectiva sumbră a unei lumi fără antimicrobiene eficiente în care viaţa pacienţilor ar putea fi
pusă în pericol de infecţii banale, până de curând tratabile.

Evoluţia cazurilor de BPOC în jud. Hunedoara
BPOC
Cazuri Noi
Rămaşi în evidenţă

Anul 2013
843
11747

Anul 2014
1041
11822

Anul 2015
1315
12106

Cazurile noi de tuberculoză rezistă la antibiotice multiple
TBC
Cazuri Noi
Cazuri Readmise
Intocmit /redactat: Jalba A./Balazsi J

Anul 2013
280
42

Anul 2014
202
55

Anul 2015
209
38

Infecţii nozocomiale
Anul 2013
25 cazuri

Anul 2014

Anul 2015

26 cazuri

35 cazuri

Anul 2016 pâna
în trim. III
74 cazuri

În data de 18.11.2016 ora 12 ºº, se va organiza la , un simpozion dedicat ,,Ziua Europeana a Informarii
despre Antibiotice” la Colegiul National „I.C. Bratianu” Hateg .
Cu această ocazie, vom celebra şi campaniile:
„Ziua Mondială de Luptă Impotriva Diabetului”, „Ziua Naţională fără Tutun”, „Ziua Internaţională
pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeilor”,„Ziua Mondială de Luptă Impotriva HIV/SIDA”,
„Gripa –nu se trateaza cu antibiotice ”.
Prin participarea partenerilor noştri din media şi reflectarea potrivită a acestor evenimente, putem
contribui împreună la salvarea unor vieţi ce pot fi compromise prin rezistenţa la antibiotice generată de
prescrierea excesivă sau auto-administrarea „după ureche”.
“Dacă te copleşeşte o răceală,
Antibioticele nu sunt o soluţie!”
“Însănătoşeşte-te grabnic
FĂRĂ
ANTIBIOTICE”
„Răceala şi gripa nu se tratează cu antibiotice!”
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