Mesaje-cheie pentru
asistenții medicali
SAtribuții
1. Vă aflați într-o poziție cheie pentru a îmbunătăți utilizarea antibioticelor prin
colaborarea cu echipa de gestionare a antibioticelor [96].
2. Printre atribuțiile dumneavoastră privind îmbunătățirea utilizării antibioticelor se
numără următoarele [31,96,97] [consens al experților]:
a) Administrarea antibioticelor la pacienți conform prescripției;
b) Coordonarea preluării și expedierii probelor microbiologice și informarea
medicilor în privința acestora;
c) Informarea medicilor și comisiilor de evaluare adecvate cu privire la efectele
adverse ale tratamentului cu antibiotice;
d) Facilitarea comunicării dintre medici, farmacie, laborator, planificatori ai
externărilor, consultanți și pacienți;
e) Furnizarea de informații pacienților și familiilor cu privire la tratamente;
f) Monitorizarea stării pacientului 24 de ore din 24; și
g) Gestionarea stocurilor de antibiotice din secția dumneavoastră și asigurarea
trasabilității utilizării antibioticelor [consens al experților].

Lucruri pe care le puteți face sau
în privința cărora puteți colabora
3. Îmbunătățiți practicile de administrare a antibioticelor în colaborare cu medicii și
farmaciștii [96,97].
4. Respectați măsurile de prevenire și control al infecțiilor stabilite în unitatea
dumneavoastrăsanitară [consens al experților].
5. Asigurați-vă că pacienții (și familiile acestora) înțeleg motivul administrării
tratamentului cu antibiotice și aspectele importante legate de utilizarea antibioticelor,
inclusiv următoarele indicații [31,69] [consens al experților]:
f) Luați antibioticele exact așa cum vi s-a prescris;
g) Nu păstrați niciodată antibiotice pentru o utilizare ulterioară;
h) Nu folosiți niciodată antibiotice rămase din tratamentele anterioare; și
i) Nu împărțiți niciodată antibioticele rămase cu alte persoane.
6. Asigurați-vă că au fost prelevate în mod corespunzător culturi și trimise
laboratorului de microbiologie, înainte de a începe tratamentul cu antibiotice
[31,42,70].
7. Asigurați-vă că rezultatele de la laborator sunt imediat comunicate medicului
curant [consens al experților].

8. Recomandați-le doctorilor care prescriu medicamente să-și documenteze
decizia de revizuire pentru toți pacienții care urmează tratament cu antibiotice după
48-72 de ore [31,42,69].
9. Informați medicul curant sau farmacistul dacă vedeți că un pacient are o
prescripție de antibiotice care a trecut de șapte zile fără o durată specificată [69].
10. Dacă observați membri ai personalului din cadrul spitalului sau centrului
medical care încalcă ghiduri sau protocoale, întrebați-i de ce fac acest lucru și
puneți-le la dispoziție instrumentele necesare pentru a înțelege ce fac greșit [69]
[consens al experților].
11. Participați periodic la cursuri de formare și întâlniri privind utilizarea prudentă a
antibioticelor, colectarea probelor și prevenirea și controlul infecțiilor [53,96].

