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Doamnă/Domnule Farmacist:
Vă contactăm în cadrul unei inițiative europene pentru a vă atrage atenția cu privire la creșterea alarmantă a
rezistenței la antibiotice în Europa și pentru a vă solicita sprijinul în combaterea acestei tendințe.
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), împreună cu autoritățile în domeniul sănătății din
Uniunea Europeană, coordonează Ziua europeană de sensibilizare cu privire la utilizarea antibioticelor – o
inițiativă europeană în domeniul sănătății, sărbătorită anual la 18 noiembrie. În acest an, ne concentrăm pe
colaborarea cu farmaciștii pentru a promova utilizarea corespunzătoare a antibioticelor și a informa pacienții
cu privire la riscurile automedicației cu antibiotice.
Rezistența la antibiotice a crescut în ultimii ani într-o asemenea măsură încât a devenit o amenințare
importantă pentru eficiența viitoare a antibioticelor. Combinată cu o lipsă de noi tratamente cu antibiotice,
creșterea numărului bacteriilor rezistente la antibiotice constituie în prezent un risc grav la adresa sănătății
publice.
După cum știți, rezistența la antibiotice este legată de extinderea utilizării și de modul de utilizare a
antibioticelor. În medicina umană, asistența primară înregistrează ponderea cea mai mare (80-90%) a
utilizării antibioticelor. Automedicația cu antibiotice include atât eliberarea unui antibiotic fără rețetă, cât și
administrarea inutilă de antibiotice rămase neutilizate. Rolul farmacistului este deosebit de important în acest
context, întrucât antibioticele trebuie prescrise și eliberate în mod responsabil, dar și corect utilizate.
Sondaje recente (de ex., Eurobarometrul nr. 407/nov. 2013) au arătat că marea majoritate a pacienților din
toate tarile obțin antibiotice pe bază de rețetă. Cu toate acestea, există o minoritate constantă de pacienți
care consumă încă antibiotice fără rețetă (3%) sau își administrează antibiotice rămase neutilizate dintr-o
cură anterioară (2%). Amploarea problemei variază de la o țară la alta. Prin urmare, există o nevoie specifică
de a promova utilizarea corespunzătoare a antibioticelor în rândul pacienților care frecventează farmaciile de
pe întreg teritoriul Europei.
Contribuția dumneavoastră la creșterea sensibilizării cu privire la utilizarea prudentă a antibioticelor este
crucială. Întrucât vă aflați zilnic în contact direct cu pacienții, sunteți cel mai în măsură să influențați
percepțiile și atitudinile acestora față de boala lor și față de nevoia de antibiotice percepută de aceștia.
ECDC a realizat o serie de materiale informative pentru a vă sprijini în educarea pacienților cu privire la
utilizarea corespunzătoare a antibioticelor. Am pregătit câteva materiale informative; și mai multe vă pot fi
furnizate în viitorul apropiat. Specific, găsiți anexate mesaje cheie generale, un material grafic care poate fi
tipărit, de exemplu pe pungi utilizate în farmacii, insfarsit un afiș care poate fi expus pentru pacienți în
farmacii în scopul de a le oferi informații cu privire la automedicație și la utilizarea corespunzătoare a
antibioticelor. Site-ul Zilei europene de sensibilizare cu privire la utilizarea antibioticelor
(http://antibiotic.ecdc.europa.eu) oferă resurse suplimentare pentru a conştientiza cu privire la utilizarea
antibioticelor în asistența medicală primară, precum și link-uri către idei și informații suplimentare privind
modalități de a ajuta pacienții.
Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul și cooperarea Dvs. Cu ajutorul dumneavoastră, ne propunem să
reducem utilizarea inutilă a antibioticelor, astfel încât aceste medicamente care salvează vieți să poată
rămâne eficiente în anii următori.
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