
Luați antibiotice
în mod responsabil!

Apariția și răspândirea rezistenței la antibiotice, altfel spus a capacității 
bacteriilor de a rezista la acțiunea unui antibiotic, a devenit o problemă 
recunoscută la nivel mondial. Rezistența la antibiotice limitează drastic 
numărul de antibiotice disponibile pentru tratarea bolilor.

În fiecare an, 30 de țări din UE/SEE raportează date privind rezistența la antimicrobiene 
către Rețeaua europeană de supraveghere a rezistenței la antibiotice (EARS-Net) și date 
privind consumul de agenți antimicrobieni către Rețeaua de supraveghere a consumului de 
produse antimicrobiene (ESAC-Net). Ambele rețele sunt găzduite de ECDC.

Antibioticele
fiți responsabil

Re
sp

ec
ta

ți 
sfa

tul m
edicului privind modul și m

om
entul de adm

inistrare a antibioticelor

EAAD se organizează pe 18 noiembrie, pentru
 pro

m
ov

ar
ea

 u
til

iz
ăr

ii 
pr

ud
en

te a antibioticelor. rmăriți #EAAD

antibiotic.ecdc.europa.eu

An
tib

io
tic

el
e 

NU
 P

OT t
rata infecții virale, cum sunt răcelile și gripa

Utilizarea antibiotic
el

or
 p

oa
te

 p
ro

vo
ca

 efecte secundare, de exemplu diaree

Noi clase de 
antibiotice

Sulfonam
ide

anii 1930

Cloram
fenicol 

Tetracicline

M
acrolide 

Glicopeptide

anii 1950

anii 1960

Streptogram
ine 

Chinolone

Lincozam
ide

anii 1970

Trim
etoprim anii 1980

anii 1990

anii 2010

Am
inoglicozide

Beta-lactam
i 

anii 1940

anii 2000

Lipopeptide

Oxazolidinone

Rezistența la antibiotice
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În UE, infecțiile cauzate de aceste bacterii multirezistente 
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Antibioticele sunt frecvent utilizate în mod 
inadecvat sau fără a fi necesare, atât la 
oameni, cât și la animale. Îmbunătățirea 
utilizării antibioticelor este cea mai 
importantă acțiune necesară pentru a 
încetini în mare măsură dezvoltarea și 
răspândirea bacteriilor rezistente la antibiotice.

La numai 70 de ani de la introducerea 
antibioticelor, ne confruntăm cu posibilitatea unui 
viitor fără antibiotice eficace pentru mai multe 
tipuri de bacterii.

Consecințele pentru 
pacienții spitalizați 
includ administrarea cu 
întârziere a terapiei 
adecvate cu antibiotice, 
prelungirea spitalizării, 
costuri mai mari pentru 
serviciile medicale și 
rezultate terapeutice 
slabe.

În fiecare an, 
aproape 25 000 
de pacienți din 
UE mor din cauza 
unei infecții 
cauzate de 
aceste bacterii 
rezistente la 
medicamente.

Rezistența apare în mod natural 
și se dezvoltă prin presiune 
selectivă, mutații și transfer de 
gene.

Consumul de 
antibiotice 
prezintă 
variații mari 
de la o țară la 
alta.


