
Care sunt mesajele-cheie și 
cum vor fi ele utilizate? 
Ce este EAAD? 
Ziua europeană a -informării despre antibiotice (EAAD) este o inițiativă europeană în 
domeniul sănătății, coordonată de ECDC, care își propune să ofere o platformă și 
sprijin pentru campaniile naționale privind utilizarea prudentă a antibioticelor. În 
fiecare an, EAAD este marcată, în toată Europa, prin campanii naționale privind 
utilizarea prudentă a antibioticelor, desfășurate în data de 18 noiembrie sau în jurul 
acestei date. 

Care sunt mesajele-cheie și cum 
vor fi ele utilizate? 
În vederea sprijinirii activităților de comunicare la nivel național, ECDC a elaborat 
mai multe seturi de instrumente de comunicare care conțin materiale șablon și 
mesaje-cheie bazate pe dovezi, care pot fi adaptate pentru a fi utilizate la nivel 
național. 

Mesajele-cheie reprezintă un element fundamental al oricărei campanii de 
comunicare. Mesajele-cheie pentru noul set de instrumente: 

• au ca scop crearea unui sentiment de responsabilitate individuală în 
abordarea rezistenței la antibiotice și împuternicirea profesioniștilor să ia 
măsuri; 

• furnizează un set de declarații ferme, fiecare fiind însoțită de o referință, care 
ar trebui utilizată ca bază pentru conținutul materialelor șablon; 

• se adresează unui număr de profesioniști care lucrează în spitale și în alte 
unități sanitare: directori/administratori, specialiști în boli infecțioase, 
specialiști în prevenirea și controlul infecțiilor, epidemiologi, medici care 
prescriu medicamente, medici rezidenți și studenți, farmaciști, asistenți 
medicali, microbiologi și profesioniști din cadrul serviciilor de urgență, 
unităților de terapie intensivă și unităților de îngrijiri pe termen lung. 

Problemele legate de rezistența la antibiotice pot fi diferite în funcție de fiecare țară 
UE/SEE. Este important de subliniat că materialele șablon elaborate de ECDC 
furnizează informații de bază și mesaje comune, dar eficacitatea lor va fi maximă 
dacă vor fi adaptate pentru a răspunde nevoilor și situațiilor din fiecare țară și chiar 
din fiecare spital sau unitate sanitară. În aceste țări s-ar putea lua în considerare 
utilizarea datelor naționale privind rezistența la antibiotice și consumul de antibiotice 
furnizate de EARS-Net și, respectiv, ESAC-Net și consultarea cu asociațiile 
profesionale naționale cu privire la cele mai potrivite instrumente de utilizat în țara 
lor. 



Ce este „consensul experților”? 
Atunci când o referință la un mesaj este indicată ca fiind un „consens al experților” în 
acest document, ECDC se referă la acordul la care s-a ajuns în procesul de luare a 
deciziilor, incluzând acordul intern al experților ECDC, opinia membrilor Comitetului 
tehnic consultativ pentru Ziua europeană a informării despre antibiotice  și 
consultarea cu experți externi și părți interesate. 
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