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Ziua Mondiala a Sanatatii 
- retrospectiva-

 În 1948, prima Adunarea Mondiala a Sanatatii a preconizat o
"Zi Mondiala a Sanatatii" pentru a marca fondarea Organizatiei
Mondiale a Sanatătii (OMS).

 Din 1950, Ziua Mondiala a Sanatatii este celebrata in fiecare
an pe 7 aprilie, pe o tema care evidentiaza un domeniu prioritar
pentru OMS.

 Ziua Mondiala a Sanatatii este o oportunitate pentru întreaga
lume de a se concentra asupra unei probleme majore de
sanatate publica la nivel global.

 Ziua Mondiala a Sanatatii lanseaza idei si initiative se pot
prelungi dincolo de 7 aprilie.



Tema 2011: Rezistenta la antimicrobiene

Slogan:

Acţionează astăzi ca să poţi vindeca şi 

mâine



Scop
Rezistenta la agenti antimicrobieni - medicamente,
esentiale in tratarea bolilor infectioase - devine o
problemă tot mai presanta si ameninta omenirea cu
intoarcerea la epoca pre-antibioticelor.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii 2011, OMS
lanseaza un apel pentru:

• intensificarea angajamentului global la protejarea
eficientei acestor medicamente in beneficiul generatiilor
viitoare si

• introducerea unui pachet de politici (cu 6 puncte) pentru
combaterea cresterii rezistenţei la antimicrobiene (RAM),
cu accent pe medicatia impotriva TBC, malariei si HIV-
SIDA.



Obiectivele Zilei Mondiale a Sanatatii 2011

Reflexie si actiune privind:

 Mai buna intelegere a apariţiei/raspandirii RAM precum şi a factorilor care o 
favorizeaza

 Raţionalizarea utilizării agentilor antimicrobieni disponibili

 Reducerea rezistentei la antimicrobiene prin controlul infectiilor

 Cresterea preocuparii privind utilizarea rationala a agenţilor antimicrobieni de catre 
comunitatile de medici si pacienti

 Implementarea la nivel national a unor activitati intersectoriale bine definite 
implicand toate părtile interesate

 Promovarea descoperirii, dezvoltarii si disponibilizarii pe piata a noi instrumente de 
diagnoza si a noi agenti antimicrobieni eficienti. 



Rezistenţa la antimicrobiene
Rezistenta la antimicrobiene – numita si rezistenta la medicamente - apare
atunci când microorganisme precum bacteriile, virusurile, fungii si parazitii se
modifica astfel incat medicamentele folosite pentru tratarea infecţiilor isi pierd
eficienta.

Microorganismele devenite rezistente la multipli agenti antimicrobieni -
adesea numite "superbugs" - reprezinta astazi preocuparea majora, intrucat o
infectie rezistenta poate ucide iar pana atunci se poate răspândi si genera
costuri uriase pentru indivizi şi societate.

Rezistenţa la antimicrobiene este facilitata de utilizarea neadecvata a
medicamentelor, de exemplu atunci când se iau doze necorespunzatoare sau
nu se finalizeaza tratamentul prescris.

Medicamentele de slaba calitate, prescrierea eronata, deficientele in
prevenirea si controlul infectiilor favorizeaza de asemenea RAM.



De ce RAM este o preocupare mondiala

 RAM UCIDE
Infectiile cauzate de microorganismele rezistente nu răspund la tratamentul
standard, generand prelungirea bolii şi un risc sporit de deces.

 RAM ÎMPIEDICĂ CONTROLUL BOLILOR INFECŢIOASE
AMR reduce eficacitatea masurilor anti-epidemice, deoarece pacientii raman
infectati mai mult timp, contaminandu-i pe altii cu microorganisme potential-
rezistente.

 RAM AMENINTA CU ÎNTOARCEREA LA EPOCA PRE-ANTIBIOTICELOR
Multe boli infectioase risca să devina incontrolabile şi ar putea compromite
atingerea tintelor de sanatate in cadrul Obiectivelor ONU de Dezvoltare ale
Mileniului (MDG) scadente in anul 2015.



De ce RAM este o preocupare mondiala
(continuare)

 RAM CREŞTE COSTURILE DE ÎNGRIJIRE A SANATATII
Cand infectiile ajung rezistente la medicamentele de prima linie, trebuie utilizate
terapii mai scumpe. O durata mai lungă de boala şi tratament in spitale mareste
costurile de sanatate precum şi povara financiara a familiilor şi societatilor.

 RAM PERICLITEAZA PROGRESELE OMENIRII IN DOMENIUL SANATATII
Fara antimicrobiene eficiente necesare tratarii şi prevenirii infectiilor, succesul
tratamentelor inovatoare precum transplantul de organe, chimioterapia cancerului
şi interventiile chirurgicale complexe majore, poate fi compromis.

 RAM AMENINTA GLOBAL SANATATEA, COMERTUL ŞI ECONOMIA
MONDIALA

Globalizarea comertului mondial si a calatoriilor permite microorganismelor
rezistente să fie raspandite rapid intre continente si tări îndepartate.



Fapte-cheie privind RAM
 Anual apar aproximativ 440 000 de cazuri noi de tuberculoza
rezistenta la multiplii agenti antimicrobieni (MDR-TB) raportate in 64
de tari, provocând cel puţin 150 000 de decese.

 Rezistenta la medicamente antimalarice, cum ar fi clorochina şi
sulfadoxin-pirimetamina, este larg răspandita în majoritatea tarilor
malario-endemice.

 Un procent ridicat al infecţiilor nozocomiale sunt cauzate de bacterii
foarte rezistente, cum ar fi stafilococul auriu rezistent la meticilina
(MRSA) şi enterococul rezistent la vancomicina.

 Cresterea prevalentei rezistentei la ciprofloxacina reduce drastic
optiunile pentru tratarea diareii induse de Shigella in special la copii;
lipsa de noi antibiotice administrabile oral este acut resimtita.



Fapte-cheie privind RAM
(continuare)

 RAM a devenit o problema serioasa in tratamentul gonoreii (cauzata
de Neisseria Gonorrhoeae), implicand chiar cefalosporinele orale de
ultima generatie; o boala cu transmitere sexuala considerata pana de
curand rezolvata, revine in forta.

 Au aparut noi mecanisme de rezistenta, precum beta-lactamaza
NDM-1, printre unii bacili gram-negativi, ceea ce face ineficiente
antibiotice pana de curand puternice impotriva unor tulpini de bacterii
multi-rezistente.

 Rezistenta la devine o preocupare nelinistitoare pentru tratamentul
infectiei cu HIV, ca urmare a accesului crescand la medicamente
antiretrovirale în ultimii ani; sunt în curs de desfăsurare anchete in acest
sens.



Circumstante care favorizeaza RAM
Cauzele directe ale RAM privesc microbii (adaptarea biologica) si agentii 

antimicrobieni (dozare necorespunzatoare, tratamente incomplete, agenti de 

slaba calitate).

Dincolo de acestea, o serie de circumstante  favorizeaza RAM :

• angajamentul national inadecvat pentru interventii cuprinzătoare şi

coordonate, responsabilitatile vagi şi implicarea insuficientă a comunităţilor de

medici si pacienti;

• sisteme de monitorizare/control absente sau deficiente;

• sisteme deficiente de aprovizionare fluenta cu medicamente de calitate;

• utilizarea improprie şi iraţională de medicamente în zootehnie;

• practici deficiente in prevenirea si controlul infecţiilor;

• infrastructura deficienta privind diagnosticul, medicamentele şi vaccinurile,

precum şi cercetarea/dezvoltarea de noi agenti.



Interventiile OMS in fata fenomenului RAM
OMS concerteaza interventii multi-sectoriale globale precum si la nivel national

prin:

 orientarea politicilor, sprijin pentru supraveghere/monitorizare, asistenta tehnica,
furnizare de know how, facilitare de parteneriate - incluzand cadrul programelor
nationale de preventie si control al bolilor infectioase;

 furnizarea şi sprijin in utilizarea raţionala a unor medicamente esentiale de
calitate;

 prevenirea si controlul infectiilor la nivel global;

 promovarea conceptului de siguranta a pacientului si a masurilor aferente;

 laboratoare certificate international pentru asigurarea calitatii medicamentului



Ziua Mondiala a Sanatatii 2011, 

Mesaje cheie 

Combate rezistenţa la antibiotice
Utilizează-le raţional

Acţionează astăzi ca să poţi vindeca şi mâine

http://www.euro.who.int/__data/assets/image/0003/133905/varieties/large.jpg


RAM in Europa
 In fiecare an recent, in Uniunea Europeana 25 000 de persoane din 400
000 infectate, mor din cauza unor infectii bacteriene grave si rezistente la
agenti antimicrobieni, cele mai multe dobandite in unitatile spitalicesti.

 In grupul tarilor UE + Norvegia + Islanda, 5-12% dintre pacientii
spitalizati dobândesc o infectie în timpul spitalizarii.

 Utilizarea antibioticelor în Europa, este exprimata în doze zilnice definite
(DDD) per 1000 de locuitori si variaza de la 10,0 în Federatia Rusa si 14,6
in Suedia pana la 45,2 în Grecia, conform Proiectului european de
supraveghere a consumului de antimicrobiene (ESAC) din 2008. Aceste
date depind de sistemele nationale de monitorizare.

 In UE bacteriile multirezistente provoaca pierderi economice estimate la
peste 1,5 miliarde € in fiecare an. Rezistenta la antimicrobiene este în
creştere în Europa pentru unele bacterii gram-negative, precum Escherichia
coli sau Klebsiella pneumoniae, in conditiile în care apar mecanisme de
rezistenta insuficient intelese iar noi medicamente nu sunt înca la indemana.



RAM in Europa 
(continuare) 

Sistemul de supraveghere a AMR în cele 27 de tări ale UE, coordonat de
Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor de la Stockholm ,
colecteaza date anuale cu privire la infectiile cu cele mai rezistente sapte
bacterii:

1. Staphylococcus aureus

2. Streptococcus pneumoniae

3. Enterococcus faecium

4. Escherichia coli

5. Klebsiella pneumoniae

6. Pseudomonas auruginosa

7. Enterococcus faecalis



Contextul european RAM (sursa: ECDC Stockholm 2010)

Stafilococul auriu (proportia izolatilor invazivi rezistenti la methicilina); Romania > 25%



Contextul european AMR          

Streptococul pneumoniei (proportia izolatilor invazivi insensibili la penicilina); Romania >25% 



Contextul european AMR

Enterococcus faecium (proportia izolatilor invazivi rezistenti la vancomicina); Romania 0-5%



Contextul european AMR      

Escherichia coli (proportia izolatilor invazivi rezistenti la fluorochinolone); Romania 21-30%



Contextul european AMR

Escherichia coli (proportia izolatilor invazivi rezistenti la cefalosporine de generatia 3); 

Romania >15%



Contextul european AMR

Klebsiella pneumoniae (proportia izolatilor invazivi rezistenti la  cefalosporine de generatia 3); 

Romania 11-20%



Contextul european AMR

Pseudomonas auruginosa (proportia izolatilor invazivi rezistenti la trei sau mai multe clase de 

antibiotice); Romania >25%



Atitudinea publicului fata de RAM 
(cf. Eurobarometrului 72.5 - noiembrie/decembrie 2009)

1. Utilizarea antibioticelor

 40% din cei chestionati afirma ca au luat antibiotice (A) în ultimele douăsprezece
luni, sub forma de tablete, pulbere sau sirop - in acord cu date din 2002
inregistrate in UE 15.

 Mai mult de noua din zece (95%) declara A obtinute pe bază de reteta sau direct
de la un medic. 3% din respondenti le-au obţinut fara reteta de la o farmacie iar
2% au declarat antibiotice ramase de la un tratament anterior.

 Respondentii tarilor din sudul Uniunii Europene declara probabilitatea cea mai
mare in folosirea A.

 Paradoxal, tinerii din grupa de varsta 15-24 au fost cu cea mai mare probabilitate
utilizatori de A în cursul anului anterior.



Atitudinea publicului fata de RAM

2. Cunostinte privind antibioticele

 Unul din cinci respondenti (20%) au declarat ca au utilizat A pentru a trata gripa,
desi au stiut ca acestea nu actioneaza impotriva virusurilor. De asemenea, 14%
au declarat ca au utilizat A impotriva racelii.

 53% au gresit sustinand că sintagma "antibioticele ucid virusurile", este
adevarata.

 47% cred în mod eronat ca "antibioticele sunt eficiente împotriva racelii şi gripei ";
un numar similar de respondenti (46%), cred că sintagma este falsa.

 Majoritatea respondentilor (83%) au fost constienti că utilizarea inutila genereaza
ineficienta antibioticelor.

 Mai mult de doi din trei respondenti (68%) au fost constienti ca antibioticele pot
provoca efecte secundare, cum ar fi diareea.



Atitudinea publicului fata de RAM

3. Campania de constientizare privind antibioticele
 Mai mult de unul din trei europeni (37%) au primit informaţii si consiliere in ultimele

12 luni, privind utilizarea inutila a antibioticelor.

 Aproape o treime dintre respondenti (30%) au fost sfatuiti de catre medicul lor de
familie de a nu consuma inutil A.

 O proportie similara de respondenti (29%) au declarat că au vazut o reclama TV, iar
15% au citit în presa sau au văzut la stirile TV materiale privind A.

 Aproape doua treimi din europeni (62%), au afirmat că informatiile primite în ultimul
an cu privire la A, nu le-au schimbat punctul de vedere;

 Dintre respondenţii care si-au schimbat punctul de vedere privind consumul de A
inutil:

- o majoritate de 76% a spus că, în viitor, ar consulta intotdeauna un medic
daca vor avea nevoie de un antibiotic;

- aproape doua din zece persoane intervievate (19%) au spus ca nu ar lua A
fara prescriptie medicala de la un doctor;

- aproape unul din cinci respondenti (18%) au declarat ca nu vor mai folosi
auto-medicatia cu A;

- 12% au afirmat ca nu ar mai pastra A pentru o utilizare viitoare.



Atitudinea publicului fata de AMR 

4. Diferente nationale
 Aproape toti respondentii din Finlanda (99%), Suedia, Germania, Luxemburg,

Portugalia şi Cehia (98%) au declarat că au luat A, fie prescrise medical, fie
administrate de un medic. România a fost singura tara europeana unde mai putin
de opt din zece cetăţeni au obţinut A de la un medic (79%).

 Proportia europenilor care au folosit A ramase de la un tratament anterior este 2%,
cu scoruri variind intre 0% (Irlanda, Cipru, Slovenia, Finlanda şi Regatul Unit) şi 5%
(Letonia şi Lituania) în statele membre UE.

 Respondentii din Spania (32%), urmati de cei din Austria (31%), Cipru (28%),
Bulgaria şi Malta (26%), Grecia (25%), Slovacia (24%), Italia şi Germania (23%)
sunt cei mai inclinati sa utilizeze A pentru gripa.

 Respondentii din tările nordice sunt cel mai bine informati cu privire la efectele A.
Astfel raspunsurile corecte au venit din Finlanda (44%), Suedia (39%) si
Danemarca (37%), urmate de Slovenia, Belgia şi Franţa (33%) şi Marea Britanie
(31%).

 Respondentii cei mai putin informati privind ineficienta A împotriva virusurilor s-au
inregistrat în Portugalia şi Romania (14% au raspuns corect), Austria (17%), Malta
(18%), Lituania (20%), Cipru (21% ) şi Bulgaria (22%). În schimb, majoritatea
respondentilor bine informati din acest punct de vedere, provin tot din nordul Uniunii
Europene: Suedia (73%), Finlanda şi Franţa (58%), Belgia (56%), Tarile de Jos si
Danemarca (52%), Marea Britanie (50%).



Atitudinea publicului fata de RAM - concluzii
 Eurobarometrul pune acentul pe populatia pacientilor care imparte cu comunitatea

medicala responsabilitatea utilizarii prudente a antiimicrobienelor - principala arma
impotriva AMR.

 Consumul mediu de A in UE se mentine in 2009 la un nivel similar celui din 2002, o veste
mai degraba buna tinand seama de numeroase alarme epidemice traversate de Europa si
intreaga lume in acest interval.

 In privinta cunostintelor privind A, europenii se impart intre avizati si neinformati in proportii
echilibrate; totusi o vasta majoritate sunt constienti de pericolele abuzului de A.

 Campaniile de constientizare in privinta RAM antrenate de abuzul de A sunt eficiente in
masura in care au schimbat in anul precedent viziunea unei treimi dintre respondenti.

 Se mentin diferente sensibile de informare RAM intre Europa nordica (mai avizata) si cea
sudica (mai putin avizata).

 Romania se incadreaza in tabloul sudic/mediteranian in privinta cunostintelor; conform
unui anumit specific national Romania are numarul cel mai mare de cetateni care au obtinut
antibiotice fara sa treaca pe la medic.

 In acest context comunitatii nationale de promovarea sanatatii ii revine un rol major in
cresterea nivelelor de cunostinte si in imbunatatirea atitudinilor si practicilor de care depinde
diminuarea fenomenului de RAM in Romania.
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