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ZiuaEuropeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA)
18 noiembrie 2018

“Utilizați prudent antibioticele pentru protejarea
sănătății dumneavoastră și a comunității! ”

Anul acesta pe data de 18 noiembrie 2018 se celebrează a 11-a Zi Europeană a Informării despre
Antibiotice (ZEIA), sub coordonarea ECDC. Tinta Zilei Europene a Informarii despre Antibiotice este
utilizarea prudentă a antibioticelor cu scopul combaterii rezistenței la antimicrobiene (RAM), aceasta
amenințand eficiența tratamentului împotriva infecțiilor cauzate de bacterii, paraziți, virusuri și fungi.
Fără combaterea infecțiilor prin vaccinare generalizată, igienă riguroasă (spălarea frecventă a
mâinilor), responsabilizarea comportamentelor sexuale, o mai bună gestionare a administrării
antibioticelor în sectorul zootehnic, alimentar etc – rezistența la antibiotice va rămâne o amenințare
majoră pe care eforturile costisitoare de a dezvolta noi antimicrobiene nu o pot contracara decât în parte.
Rezistența la antibiotice survine când bacteria se adaptează devenind rezistentă la antibioticele folosite pentru
tratarea infecțiilor pe care le provoacă.
Antibioticele ar trebui să fie ultima linie de apărare a organismului, NU prima.
Campania din acest an se desfăşoară sub sloganul: “Utilizați prudent antibioticele pentru protejarea
sănătății dumneavoastră și a comunității! ”.
Tema campaniei din anul acesta : Situația în anul 2018 a rezistenței la antimicrobiene (RAM) în
România și Europa.
Scopul specific ZEIA 2018 : Intensificarea promovării unei atitudini prudente în privința consumului
de antibiotice.
In Romania, ultimul sondaj efectuat in anul 2016, indica scăderea consumului de antibiotice, dar – în
ciuda unui mic progres – menținerea într-o europoziție defavorabilă în privința procurării antibioticelor exclusive
pe rețeta medicală.
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Eforturile promotorilor sănătății pentru înrădăcinarea în conștiința publică a consumului rațional de
antibiotice trebuie intensificate – ca factor important pe termen mediu (primele progrese încep deja să apară)
pentru corectarea situației defavorabile rezistentei la antibiotice.
Evoluţia cazurilor de BPOC în jud. Hunedoara
BPOC
Cazuri Noi
Rămaşi în evidenţă

Anul 2014
1041
11822

Anul 2015
1315
12106

Anul 2016
1247
12152

Anul 2017
1287
12138

Cazurile noi de tuberculoză
TBC
Cazuri Noi
Cazuri Readmise

Anul 2014
202
55

Anul 2015
209
38

Anul 2016
185
53

Anul 2017
164
34

Infecţii nozocomiale
Anul 2014
26 cazuri

Anul 2015
35 cazuri

Anul 2016
98 cazuri

Anul 2017
170 cazuri

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Directiei de
Sanatate Publica a Judetului Hunedoara, va celebra campania ,,Ziua Europeana a Informarii despre
Antibiotice”, impreuna cu 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 ”:
- 14.11.2018, la Colegiul National „DECEBAL” Deva;
- 15.11.2018, ora 13:00, in fata Directiei de Sanatate Publica Deva- Zona pietonala, in
colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Hunedoara, distribuind
populaţiei materiale cu caracter informativ-educativ;
- 23.11.2018, ora 12:00, la Colegiul Economic “Emanuil Gojdu “Hunedoara;
- 28.11.2018, ora 10:00, la Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”
Simeria
Utilizarea improprie și abuzul de ANTIBIOTICE ne expun pe toți riscurilor pentru sănătate
„Răceala şi gripa nu se tratează cu antibiotice!”
Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră!
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