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În ultimii ani un număr crescând de indivizi şi organizaţii au înţeles să sprijine și/sau să
desfăşoare campanii și inițiative proprii legate de rezistenţa la antibiotice și antimicrobiene.
Harta ZEIA/EAAD 2015, arată cum ECDC explorează modul optim de a spori impactul și
eficacitatea unor mesaje importante, cu accent special pe exploatarea potențialului mediilor
sociale și al platformelor online pentru a amplifica mesajele și capacitarea unor noi categorii
de public.
Prima etapă a proiectului-hartă a fost inventarierea diverselor organizații, proiecte, inițiative
și factori de influență activi în domeniu. Se speră că difuzarea acestor pre-informaţii înainte
de ZEIA/EAAD va permite punctelor focale ZEIA/EAAD să identifice și să contacteze
potențiali parteneri din vecinătate. Seturile de date pedinte au fost compilate prin ample
cercetări documentare și angajarea principalelor entităţi specifice din statele UE, precum și
din țările partenere. Acestea conțin patru seturi de informații legate de:
Factori de influență
Indivizii cu influenţă substanțială în mediile sociale care dovedesc preocupare privind
rezistenţa la antibiotice & antimicrobiene și/sau emit apeluri pentru o utilizare mai
prudentă a antibioticelor.
Inițiative
Campanii, activități și evenimente care dovedesc preocupare privind rezistenţa la
antibiotice & antimicrobiene și/sau emit apeluri pentru o utilizare mai prudentă a
antibioticelor.
Organizații
Organizațiile care sprijină în mod activ inițiativele, publică articole și rapoarte, sau
desfășoară activități de cercetare privind rezistența la antibiotice & antimicrobiene,
precum și utilizarea prudentă a antibioticelor.
Proiecte inventariate
Proiecte finanțate, care sunt focalizate pe preocuparea pentru rezistenţa la
antibiotice & antimicrobiene și/sau emit apeluri pentru o utilizare mai prudentă a
antibioticelor.
Mai jos sunt prezentate extra-informații despre cum au fost colectate aceste date.

Paşii următori

După difuzarea primului draft al proiectului-hartă EAAD, ECDC va lucra cu partenerul său
Reading Room pentru a dezvolta această fază inițială de cercetare. Atenția se va focaliza pe
explorarea modului de a exploata potențialul comunicării digitale în direcţia angării şi
mobilizării de forţe cât mai largi pe întreg teritoriul UE și dincolo de acesta.
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Cum au fost colectate informațiile

Aceste informații au fost colectate în primul rând prin cercetare documentară, dar şi prin
contribuții invitate dinspre punctele focale naționale, contactele ECDC social media și
indivizii calificaţi.
Cei care doresc pot contribui mai departe folosind formularul ECDC online.
Informațiile vehiculate de acest draft sunt cele mai complete și valide în acest moment.
ECDC speră să le extindă în continuare până la emiterea raportului final în noiembrie.

Intervalul acoperit
Cercetarea acoperă activităţi începând cu 2012.

Limbi
Toate limbile oficiale ale UE/SEE, inclusiv relatări publicate doar în limbile minorităților utilizate în țările
UE/SEE. Engleza – în cazul ţărilor partenere EAAD.

Notă privind factorii de influență

Pentru a-i depista, ECDC a folosit un instrument de analiză (soft) a mediilor sociale pentru a monitoriza
schimburile de mesaje recente în 26 de limbi UE privind rezistenţa la antibiotice.

Activități de comunicare acoperite
Comunicări și publicaţii dirijate către:
•
•

publicul general
decidenţi din sănătate

•
•

comunicatori în domeniul sănătăţii
personalul medical

•
•

ONG-uri
organizaţii ale pacienţilor şi entităţi în
domeniul sănătăţii

Tipuri de organizaţii acoperite
Exemple:
• OMS şi oficiile regionale
• ministere, institute şi autorităţi nationale

Ce constituie o inițiativă?
Au fost definite ca inițiative proiectele dezvoltate strategic după principiile și teoriile comunicării eficiente în
scopul de a transmite mesaje de sănătate către secţiuni largi ale populației.

Ce este exclus din cercetare?
•

Toate site-uri comerciale și farmaceutice ce vând antibiotice, teste de diagnosticare rapidă, etc.

