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 Tema
Situația în anul 2018 a rezistenței la antimicrobiene (RAM)
în România și Europa.

 Scop
Intensificarea promovării unei atitudini prudente în
privința consumului de antibiotice
* În particular, rezistența la antibiotice (RAB) privește bacteriile și unele specii de fungii, constituind
conținutul dominant al RAM. În contextul ZEIA, RAM va trimite aproape întotdeauna la RAB.

Obiective naţionale 2018
 Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a rezistenței la antimicrobiene în
rândul personalului medical și pacienților.
 Promovarea în rândul personalului medical a respectării aplicării corecte a
protocolului terapeutic în privința tratării infecțiilor de orice natură.

 Creșterea conștientizării în rândul personalului medical și de management al
unităților sanitare asupra necesității respectării cu strictețe a normelor de igienă
spitalicească.
 Promovarea în rândul populației generale a informațiilor cu privire la utilizarea
corectă a antibioticelor (utilizarea numai cu prescripție medicală și respectarea cu
strictețe a acesteia precum și evitarea consumului abuziv de antibiotice).

Perioada de derulare a campaniei ZEIA 2018
 Săptămâna care precede duminica de 18 noiembrie 2018.
 Anumite activităţi pot prefaţa celebrarea ZEIA 2018 sau se pot prelungi după
18 noiembrie (exemplu: microcampanii de vaccinare în județele în care
acoperirea este deficitară).

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

 Imaginea cheie 2018

“Promovați utizarea prudentă a antibioticelor”

Mesaje cheie 2018
 Rezistența la antibiotice reprezintă una din cele mai grave amenințări pentru
sănătatea publică, siguranța alimentară și dezvoltarea socio-economică la nivel
global.

 Rezistența la antibiotice este un proces accelerat de utilizarea excesivă și improprie a
antibioticelor la oameni și la animale.
 Un număr crescând de boli infecțioase – precum pneumonia, tuberculoza și
gonoreea – au devenit greu vindecabile din cauza apariției rezistenței la tratament în
urma utilizării excesive și improprii a antibioticelor.

 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.

Grupuri țintă
 Populaţia generală începând cu tineretul
 Medicii de familie
 Medicii specialişti (începând cu infecţioniștii şi epidemiologii)
 Farmaciştii
 Managerii spitalelor

 Medicii și tehnicienii veterinari
 Mass-media

Activităţi sugerate (I)
 Conferinţă cu titlul propus “Antibioticele în România: tendințele consumului de antibiotice în
ultimii 5 ani în contextul creșterii rezistenței la antimicrobiene”, organizată la spitalul judeţean
moderată de un medic infecţionist/epidemiolog/microbiolog, cu invitarea medicilor de familie, a
parlamentarilor și a altor aleși locali - deschisă publicului larg. Se va actualiza situația RAM din țara
noastră în euro-context (de exemplu prin proiectarea comentată a “Informării privind ZEIA 2018”).
Conferința în plen poate fi urmată de discuții de masă rotundă țintind schimbul de informaţii/experienţe
în practica medicală locală, problema dezinfectanților din spitale, statistica infecțiilor nozocomiale,
lămurirea întrebărilor ridicate de public.
 Scrisoare de informare adresată medicilor de familie, precum şi managerilor şi directorilor medicali din
spitale, elaborată eventual pe baza Analizei de situaţie ZEIA 2018.
 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 în format afiş/pliant şi
distribuire literatură de farmacovigilenţă.
 Activități IEC cu distribuire a materialelor grafice în rândul populației generale – ex: pacienți ai MF,
școli, alte instituții din domeniul public-privat și din sfera medico-socială.
 Prezentări ale pachetului suport ZEIA (acolo unde se pot organiza sesiuni) către publicul țintă.

Activităţi sugerate (II)
 Conferinţă de presă ZEIA 2018 la sediul DSP cu invitare de responsabili/lideri de opinie din
grupurile ţintă, incluzând medicii veterinari.
 Postări tematice pe site-ul și/sau pe pagina Facebook a DSP și alte site-uri social media
pentru promovarea evenimentelor locale ZEIA 2018 și oferirea de informații/consiliere
privind evitarea/reducerea infecțiilor precum și măsurile de igienă aferente.
 Punerea la dispoziţie de materiale grafice IEC (de ex: posterele din pachetul suport ZEIA
2018 multiplicate, 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.
 Seminarii tematice la locurile de muncă, școli și universități, centre medico-sociale.

 Intervenţii media locală (presa scrisă, radio, TV).

Parteneriate posibile
 Filiale judeţene ale societăţilor naţionale de medici specialişti (infecţioase, epidemiologie,
microbiologie, igienă).
 Filiale judeţene ale Asociaţiilor medicilor de familie.
 Filiale judeţene ale Asociației Spitalelor din România.

 Filiale judeţene ale Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România.
 ONG-uri cu profil de educaţie pentru sănătate de cuprindere naţională (de exemplu Asociaţia
pentru Sănătate Educaţie şi Familie - ASEF, www.asef.ro); persoana de contact Laura Vațe –
coordonator de programe.

 Site-uri de promovare a sănătăţii; de exemplu www.sanatateplus.ro - persoana de contact
Conf. dr. Valentin Nădășan
 Inspectoratele școlare și universitățile locale.
 Mass-media regionale/locale cu rubrici/emisiuni/preocupări de sănătate.

Buget şi obstacole
 Conform alocațiilor bugetare în cadrul PN V subpunctul 1.1.
Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru
sănătate
 Obstacole posibile : Concurența Zilei Naţionale fără Tutun care cade în
2018 vineri 16 noiembrie, implicând pentru mulţi colegi o alegere între
aceasta şi ZEIA 2018. Unde este cazul, gravitatea problematicii
RAM/infecțiilor nozocomiale ar trebui să încline balanţa către ZEIA,
dacă nu se pot organiza ambele campanii.

Indicatori pentru
grila de monitorizare, evaluare şi raportare








Evenimente publice (specialitate şi public larg) organizate.
Instituții atrase în co-celebrare.
Personal propriu implicat în activităţi ZEIA.
Parteneriate, colaborări, sponsorizări.
Informaţie grafică editată şi distribuită.
Puncte de distribuţie materiale IEC.
Intervenţii finalizate în media locală şi/sau regională (comunicate de
presă, articole, participări la emisiuni radio-TV).
 Mediatizarea pe site web sau pe pagina Facebook a DSP.

Termenele de formulare propuneri şi raportare
 Conform Metodologiei pentru proiectarea, monitorizarea, colectarea şi analiza
datelor, evaluarea şi raportarea implementării campaniilor IEC destinate
zilelelor mondiale/europene, conform calendarului pentru anul 2017-2018 şi a
campaniilor IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice
naţionale (elaborată de INSP-CNEPSS).

 Informaţii şi contact: doina.nitulescu@insp.gov.ro
(PromoSan-CRSP Bucureşti)

Vă mulțumim
pentru alegerea celebrării ZEIA 2018,
în numele pacienților care așteaptă antibiotice eficiente!

PromoSan-CRSP Bucureşti

