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ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII  - 2011:  

Acţionează astăzi ca să poţi vindeca şi mâine!  
 

 Comunicat de presa  

 
Incepand cu 1950, in fiecare an data de 7 aprilie – Ziua Mondiala a Sanatatii, reprezinta 

pentru întreaga lume oportunitatea de a se concentra asupra unei probleme de sanatate publica 

proritara la nivel global in viziunea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Tema Zilei Mondiale 

a Sănătăţii 2011 este „Rezistenta la agenti antimicrobieni”, iar sloganul „Acţionează astăzi ca 
să poţi vindeca şi mâine!” lanseaza un apel pentru intensificarea angajamentului global la 

protejarea eficientei acestor medicamente esentiale in tratarea bolilor infectioase, in beneficiul 

generatiilor viitoare.  

Rezistenta la antimicrobiene apare atunci când microorganisme precum bacteriile, fungii, 

virusurile si parazitii se modifica astfel incat medicamentele antimicrobiene (intre care antibioticele 

folosite impotriva bacteriilor) isi pierd eficienta din cauza adaptarii naturale a microbilor, sau a 

uzului impropriu al medicamentelor (doze improprii = automedicatia, sau tratamente incomplete). 

Microbii deveniti rezistenti la multiplii agenti antimicrobieni – adesea numiti "superbugs" – sunt 

mai ales de temut, intrucat o infectie multirezistenta netratabila poate ucide, iar pana atunci se poate 

răspândi si genera costuri uriase pentru indivizi şi societate.  

Intre microbii rezistenti la antibiotice se numara azi bacterii precum Escherichia coli, 

Myobacterium tuberculosis (cauza TBC), Neisseria gonorrhoeae (cauza gonoreii), Staphylococcus 

aureus si  Streptococcus pneumoniae – daca este vorba de comunitati, sau  Enterococcus faecium si 

Enterococcus faecalis - daca este vorba de spitale.   

In lume apar anual aproximativ 440 000 de cazuri noi de tuberculoză  rezistentă la multiplii 

agenţi antimicrobieni ce provoacă cel puţin 150 000 decese. Rezistenţa la medicamente antimalarie 

(precum clorochina) este larg răspândită în majoritatea ţărilor malario-endemice. Rezistenţa devine 

o preocupare îngrijorătoare pentru tratamentul infecţiei cu HIV-SIDA ca urmare a accesului in 

crestere la medicamente antiretrovirale în ultimii ani.        

In ultimii 2-3 ani, in Uniunea Europeană, din 400 000 persoane infectate in fiecare an, 25000 

de persoane mor din cauza unor infecţii bacteriene grave si rezistente la antimicrobieni, cele mai 

multe dobandite in unitaţile spitaliceşti (nozocomiale).       

 In lumina ultimului Eurobarometru tematic (2010) romanii sunt printre europenii cel mai 



putin imformati privind ineficienţa antibioticelor împotriva virusurilor si obtin cel mai usor 

antibiotice fara sa treaca pe la medic – factorii care generaza consum abuziv de antibiotice si in 

ultima instanta rezistenta la antimicrobiene in comunitati.    

Printre principalele cauze pentru creşterea rezistentei la antimicrobiene in Romania sunt: 

prescrierea antibioticelor pentru infecţii fără a practica antibiograma, automedicaţia, dar şi 

introducerea antibioticelor în hrana animalelor. In privinta căilor de urmat, Ministerul Sanatatii s-a 

adresat recent managerilor si medicilor din spitale, medicilor de familie, publicului si mass-mediei 

pentru a colabora in promovarea folosirii adecvate a antibioticelor si informarea pacienţilor despre 

rezistenţa la antibiotice şi alte riscuri ale utilizării lor incorecte incluzând efectele adverse.  

 Masuri simple stau la indemana publicului larg pentru combaterea infectiilor si a rezistentei 

la antimocrobieni: 

- controlul purtatorilor de microbi (al vectorilor) prin actiuni sustinute de igiena comunitara  

- observarea consecventa a normelor de igiena personala (spalarea mainilor), a gospodariilor si la 

pregatirea hranei.  

Cooperarea cu medicii de familie pentru folosirea unor tratamente alternative fata de cele 

antimicrobiene, oricand este cazul, precum si refuzul auto-medicatiei, pot avea efecte benefice 

pentru sanatatea proprie precum si pentru cea a comunitatilor prezente si viitoare.    

 

In judetul nostru, infectiile nozocomiale raportate in anul 2010 s-au cifrat la 23, dupa cum 

urmeaza: 

- sectia nou-nascuti = 13 cazuri (12 pe aparat respirato, 1 dupa injectii, punctii) 

- sectia obstetrica = 6 cazuri (toate post-plaga chirurgicala) 

- sectia ginecologie = 1 caz (post plaga chirurgicala) 

- sectia chirurgie = 1 caz (post plaga chirurgicala) 

- alte sectii = 2 cazuri (1 pe aparat respirator, 1 pe aparat renal) 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii 2011, DSP Mehedinti organizeaza prin Compartimentul 

sau de Evaluarea si Promovarea Sanatatii, o serie de activitati menite sa constientizeze populatia 

despre pericolul rezistentei la antimicrobiene, atat pentru individ, cat si pentru comunitate.  

 

Reflectarea larga a Zilei Mondiale a Sanatatii 2011 in mass-media judeteana poate 

contribui semnificativ la creşterea nivelului de cunoştinte si la imbunatatirea atitudinilor si 

practicilor de care depinde diminuarea fenomenului de rezistenta la antimicrobiene in Romania. 

 

Alte date si informatii sunt disponibile pe site-ul DSP Mehedinti:  

www.dsp.severin.rdsnet.ro  

Persoana contact dr. Cistiana Chiriloiu: chiriloiups@yahoo.com 

Va multumim. 
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http://www.dsp.severin.rdsnet.ro/

