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 Tema 2016:
Dezvoltarea multi-rezistenţei la bacterii - ameninţare gravă pentru
siguranţa & viaţa pacienţilor

 Scop:
- Conştientizarea specialiştilor privind amplificarea multi-rezistenţei în
urma abuzului de antibiotice: importante bacterii Gram-negative ajung
progresiv insensibile la toate antibioticele curent disponibile.

- Conştientizarea publicului larg în privinţa mijloacelor de apărare aflate
la îndemâna sa: aprofundarea cunoştinţelor privind afecţiunile-ţintă pentru
antibiotice şi evitarea recurgerii necontrolate la antimicrobiene.

Obiective naţionale 2016
 Difuzarea către medicina primară şi specialiştilor din spitale a ultimelor informaţii
ECDC (2014) privind rezistenţa la antimicrobiene (RAM) în Europa şi România.
 Semnal de alarmă privind plasarea României pe euro-poziţii dintre cele mai
vulnerabile în privinţa RAM la principalele tulpini supravegheate multianual de
EARS-Net (vedeţi Contextul celebrării) şi de asemenea în privinţa Acinetobacter
baumannii– recent monitorizată; corelat cu acesta, ţara noastră se găseşte în zona cea
mai înaltă a consumului total de antibiotice în UE/SEE.
 Conştientizarea populaţiei în privinţa mijloacelor sale de apărare faţă de
amplificarea RAM: cunoaşterea indicaţiilor antibioticelor, prevenirea infecţiilor,
evitarea auto-medicaţiei.
 Sporirea rigorii şi a supravegherii privind distribuţia antibioticelor prin farmacii
(legal, numai pe reţetă).
 Re-examinarea şi consolidarea strategiilor curente pentru controlul infecţiilor
nosocomiale.

Perioada de derulare a campaniei ZEIA 2016
 Săptămâna care precede vinerea de 18 noiembrie 2016.
 Anumite activităţi pot prefaţa celebrarea ZEIA 2016 sau se pot prelungi
după 18 noiembrie (exemplu: microcampanii de vaccinări
antibacteriene).

 Slogan:
Cod roşu privind antibioticele: informare publică,
prescriere prudentă, igienă riguroasă în spitale

 Imaginea cheie - Antibiotice: prudenţă maximă!

Mesaje cheie ZEIA 2016 pentru public
în ordinea prescrisă de documente recente OMS*
 Folosiţi antibiotice numai când sunt prescrise de medic.
 Urmaţi tratamentul pe întreaga durată prescrisă, chiar dacă vă simţiţi mai bine după
primele doze.
 Nu mai folosiţi antibioticele rămase de la tratamente anterioare.
 Nu împărţiţi antibioticele cu alte persoane.
 Preveniţi infecţiile prin spălarea regulată pe mâini, evitaţi contactul apropiat cu
pacienţii cu boli infecţioase şi ţineţi la zi calendarul vaccinărilor familiei.
Notă. Intensitatea acţiunilor IEC adresate publicului larg românesc trebuie menţinută, pentru a păstra
progresele deja realizate privind înţelegerea oportunităţii recurgerii la antibacteriene sau accesul
necontrolat la antibiotice.

*http://www.who.int/mediacentre/events/2015/world-antibiotic-awareness-week/waaw-posters.pdf?ua=1

Mesaje cheie ZEIA 2016 pentru personalul medical
în ordinea prescrisă de documente recente OMS*
 Ţineţi la zi calendarul vaccinării pacienţilor de pe lista Dvs.
 Preveniţi infecţiile asigurându-vă că mâinile, mănuşile de protecţie, instrumentarul şi
mediul de lucru sunt curate/sterile.
 Când consideraţi că pacientul ar putea necesita un antibiotic, cereţi - oriunde există
posibilitatea - un test pentru confirmarea eficacităţii antibioticului.
 Prescrieţi şi distribuiţi antibiotice doar atunci când sunt absolut necesare.
 Respectaţi riguros regula de aur: antibiotic corespunzător (testat dacă se poate),
dozare corectă şi durată de administrare suficientă; comunicarea adecvată cu
pacientul este esenţială.
 Dacă sunteţi veterinar vaccinaţi animalele pentru a reduce nevoia de antibiotice şi
găsiţi, împreună cu agronomul, alternativa la folosirea antibioticelor la culturile
agricole.
*http://www.who.int/mediacentre/events/2015/world-antibiotic-awareness-week/waaw-posters.pdf?ua=1

Grupuri țintă
 Populaţia generală
 Medicii de familie
 Medicii specialişti (inclusiv infecţioniști şi epidemiologi)
 Farmaciştii
 Managerii spitalelor
 Medicii şi tehnicienii veterinari
 Mass-media

Activităţi sugerate (I)
 Conferinţa “Actualităţi RAM: măsuri urgente pentru România” la spitalul
judeţean cu invitarea medicilor de familie, moderat de un medic
infecţionist/epidemiolog/microbiolog , oferind informaţie la zi (de exemplu prin
proiectarea comentată a “Contextului celebrării ZEIA 2016”), urmat de masa
rotundă stimulând schimbul de informaţii/experienţe în practica medicală locală.
 Scrisoare de informare adresată medicilor de familie, precum şi managerilor şi
directorilor medicali din spitale, elaborată eventual pe baza Analizei de situaţie
ZEIA 2016.
 Scrisoare de informare similară adresată farmaciştilor, însoţită eventual de
aducerea la zi a prevederilor legale privind eliberarea antibioticelor în România.
 Standuri IEC tematice în cadrul spitalelor din judeţ, incluzând actualităţi 2016
în format afiş/pliant şi distribuire literatură de farmacovigilenţă.

Activităţi sugerate (II)
 Conferinţă de presă ZEIA 2016 la sediul DSP cu invitare de responsabili/lideri
de opinie din grupurile ţintă, incluzând medicii veterinari.
 Punerea la dispoziţie de materiale IEC (de ex: posterele din pachetul suport
ZEIA 2016 multiplicate A4, eventual în format pliant) în spaţiile de aşteptare
din cadrul spitalului judeţean/orăşenesc sau de la cabinetele medicilor de
familie.
 Pupitre tematice cu materiale IEC în farmacii.
 Intervenţii media locală (presa scrisă, radio, TV).

Parteneriate posibile
 Filiale judeţene ale societăţilor naţionale de medici specialişti (infecţioase,
epidemiologie, microbiologie).
 Filiale judeţene ale Asociaţiilor medicilor de familie.
 Filiale judeţene ale Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România.
 Filiale judeţene ale asociaţiilor de pacienţi.
 ONG-uri cu profil de educaţie pentru sănătate de cuprindere naţională (de
exemplu Asociaţia pentru Sănătate Educaţie şi Familie - ASEF, www.asef.ro).
 Site-uri de promovare a sănătăţii; de exemplu www.sanatateplus.ro administrat din Tg. Mureş.
 Mass-media regionale/locale cu rubrici/emisiuni /preocupări de sănătate.

Buget şi obstacole
 Ziua Naţională fără Tutun cade în 2016 joi 17 noiembrie, implicând pentru
mulţi colegi o alegere între aceasta şi ZEIA 2016.
 Gravitatea problematicii RAM/nosocomiale în România ar trebui să încline
balanţa către ZEIA, dacă nu se pot organiza ambele campanii.

Indicatori pentru
grila de monitorizare, evaluare şi raportare
 Nr. evenimente publice (specialitate şi public larg) organizate.
 Nr. personal propriu implicat în activităţi ZEIA.
 Nr. parteneriate, colaborări, sponsorizări.
 Informaţie grafică editată şi distribuită.
 Nr. puncte de distribuţie materiale IEC.
 Nr. intervenţii finalizate în media locală şi/sau regională (comunicate de
presă, articole, participări la emisiuni radio-TV).

Termenele de formulare propuneri şi raportare
Termenele sunt specificate în Anexa Calendarului pentru celebrarea zilelor
mondiale şi europene ale sănătăţii în anul 2015 - privind datele activităţilor
asumate de CNEPSS , CRSP-uri, DSP-uri şi Ministerul Sănătăţii.

Informații suplimentare şi date contact:
doina.nitulescu@insp.gov.ro (secretariat Compartiment PromoSan, CRSP
București).

Vă mulțumim
pentru alegerea celebrării ZEIA 2016,
din partea populaţiei ce aşteaptă sănătate şi viaţă de la
tratamentele cu antibiotice – când este nevoie!

PromoSan-CRSP Bucureşti

