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Tema:

Utilizarea corectă a antibioticelor în contextul 

creșterii rezistenței la antimicrobiene



Scop

Informarea populației generale asupra 

pericolelor administrării incorecte a

antibioticelor



Obiective

 Creșterea gradului de conștientizare a populației generale privind utilizarea

antibioticelor.

 Angajarea mass-media în sensibilizarea publicului în ceea ce privește utilizarea 

prudentă a antibioticelor și fenomenul RAM.

 Menținerea problematicii rezistenței antimicrobiene (RAM) pe agenda politică a 

decidenților din instituțiile specifice din România și implicarea acestora ca 

multiplicatori și ambasadori ai mesajelor ECDC (asociate RAM).



Perioada de derulare a campaniei ZEIA 2019

Ziua de 18 noiembrie 2019

Anumite activităţi pot prefaţa celebrarea ZEIA 2019 sau se pot prelungi după

18 noiembrie (exemplu: microcampanii de vaccinare în județele în care acoperirea

este deficitară).



Grupuri țintă

 Populația generală

 Profesioniștii din domeniul sănătății



 Slogan:

Ai grijă, NU antibioticelor!

 Imaginea cheie 2019



Mesaje cheie 2019

Mesaje cheie pentru profesioniști

• Rezinstența la antimicrobiene (RAM) compromite eficiența antibioticelor acum şi în viitor!

• Respectați recomandările ghidurilor profesionale când administrați de antibiotice la pacienţii fără

alte soluții terapeutice!

• Evitați profilaxia inutilă cu antibiotice!

• Documentați indicația tratamentului cu antibiotice, alegerea medicamentului, doza, calea de 

administrare și durata tratamentului în fișa pacientului!

Mesajele cheie către populație: 

• Antibioticele pot fi prescrise numai de medic!

• Antibioticele nu sunt analgezice și nu vindecă orice boală!

• Administrarea antibioticelor pentru răceală sau gripă, nu poate ajuta!



Activităţi sugerate (I)

 Conferinţă cu titlul propus “Atenție în utilizarea antibioticelor 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 2019”). Conferința poate fi urmată de 

discuții țintind schimbul de informaţii/experienţe în practica medicală locală, problema dezinfectanților

din spitale, statistica infecțiilor nozocomiale, lămurirea întrebărilor ridicate de public.

 Activități IEC cu distribuire a materialelor grafice în rândul populației generale – ex: pacienți, școli, alte 

instituții din domeniul public-privat și din sfera medico-socială.

 Scrisoare de informare adresată medicilor de familie elaborată eventual pe baza Analizei de situaţie

ZEIA 2019.

 Standuri IEC tematice în cadrul spitalelor din judeţ, incluzând actualităţi în format poster/pliant.

 Prezentări ale pachetului suport ZEIA (acolo unde se pot organiza seminarii) către potențialii pacienți. 



Activităţi sugerate (II)

 Conferinţă de presă ZEIA 2019 la sediul DSP.

 Postări tematice pe site-ul și/sau pe pagina Facebook a DSP și alte site-uri social media  

pentru promovarea evenimentelor locale ZEIA 2019 și oferirea unor informații/consiliere

privind evitarea/reducerea infecțiilor precum și măsurile de igienă aferente. 

 Punerea la dispoziţie a materialelor grafice IEC (de ex: posterele din pachetul suport ZEIA 

2019 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 Asociaţiilor medicilor de familie

 Filiale judeţene ale societăţilor naţionale de medici specialişti (infecţioase, epidemiologie, 

microbiologie, igienă)

 Filiale judeţene ale Asociației Spitalelor din România.

 Filiale judeţene ale Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România

 Site-uri de promovare a sănătăţii; de exemplu www.sanatateplus.ro - persoana de contact 

Conf. dr. Valentin Nădășan

 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

 Inspectoratele școlare

 Mass-media regionale/locale cu rubrici/emisiuni/preocupări de sănătate

http://www.sanatateplus.ro/
http://www.asef.ro/


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 
16 noiembrie, implicând pentru mulţi colegi o alegere între aceasta şi 
ZEIA 2019. Unde este cazul, gravitatea problematicii RAM/infecțiilor
nozocomiale ar trebui să încline balanţa către ZEIA, dacă nu se pot 
organiza ambele campanii.



Sugestii pentru indicatorii de monitorizare

 Nr. evenimente organizate la sediu DSP

 Nr. alte evenimente publice

 Nr. persoane (parlamentari, responsabili ai administraţiilor judeţene şi locale, lideri ai societăţii 

civile) participanți la evenimentele celebrării ZEIA 2019

 Nr. instituţii partenere angrenate în celebrare

 Nr. seminarii în şcoli şi universităţi

 Nr. materiale grafice distribuite

 Nr. intervenţii finalizate în media locală şi/sau regională



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 2019 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 (Compartiment

Evaluarea și Promovarea Sănătății – CRSP

Bucureşti)

mailto:doina.nitulescu@insp.gov.ro


Vă mulțumim pentru alegerea celebrării

Zilei Europene a Informării despre Antibiotice 2019


