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„România ocupă lo-
cul 2 în topul țărilor din 
Europa care utilizează 
irațional antibiotice. În 
acest context, Federația 
Asociațiilor Studenților 
Farmaciști din Româ-
nia (n.r. - FASFR) tra-
ge un semnal de alarmă 
privind acest fenomen 
prin organizarea campa-
niei naționale „Antibioti-
cum“. În săptămâna 4-8 
no iembrie, atât în mediul 
online, cât și în centrele 
universitare în care acti-
vează cele 8 asociații lo-
cale membre FASFR, s-au 
desfășurat activități de in-
formare a publicului larg. 
În acest mod s-a răspuns 
populației la următoare-
le întrebări: ce sunt anti-
bioticele, când și cum se 
utilizează; cine recoman-
dă un antibiotic; ce es-
te o antibiogramă; ce es-
te rezistența la antibioti-
ce; ce pot face eu pentru 
combaterea rezistenței la 
antibiotice“, spun orga-
nizatorii cam paniei. Săp-
tămâna „An tibioticum“ a 
fost mar cată, așadar, atât 
în mediul online, prin pu-
blicarea materialelor in-
for mative despre antibio-
tice și istoria fenomenului 
de rezisten ță bacteriană 
la antibiotice pe pagina 

de Facebook a Federației, 
cât și prin diseminarea 
unui chestionar menit să 
susțină alcătuirea unei 
statistici privind situația 
actuală a utilizării de an-
tibiotice în România. Ma-
terialele au fost destina-
te atât publicului larg, cât 
și personalului specializat 
din domeniul sănătății. 
De asemenea, s-au fă-
cut vizite în școli și licee 
pentru a informa elevii, 
s-au organizat conferințe 
sau dezbateri cu studenții 
la medicină, specialiștii și 
publicul larg.

 
Sfatul medicilor

„Antibioticele repre-
zintă probabil cel mai ma-
re progres medical al ulti-
mului secol. În cei 75 de 
ani de când sunt utilizate, 
ele au salvat sute de mi-
lioane de vieți, au scur-
tat durata suferințelor 
prin infecții și, în nume-
roase alte cazuri, au pre-
venit apariția unor seche-
le ale infecțiilor. De aceea, 
ne dorim să putem folosi 
antibioticele în continua-
re. La fel ca în cazul altor 
medicamente, utilizarea 
antibioticelor poate pro-
duce efecte nedorite. Mai 
mult, apare pe o scară tot 

mai largă rezistența bac-
teriilor față de antibiotice-
le la care sunt expuse. Iar 
infecțiile determinate de 
bacteriile rezistente la an-
tibiotice sunt mai greu de 
tratat, antibioticele folosite 
anterior nu mai sunt efici-
ente și va fi nevoie de an-
tibiotice mai toxice și mai 
costisitoare. În unele ca-
zuri, rămân foarte puține 
soluții pentru tra tamentul 
infecțiilor cu bacterii rezis-
tente. Dacă folosim antibi-
otice eronat sau când nu 
este nevoie de ele, atunci 
toate aceste riscuri apar 
fără a avea niciun bene-
ficiu din administrarea lor. 

De aceea, ar trebui să re-
curgem la ele doar când 
ne sunt de folos, în ace-
le infecții care răspund la 
tratamentul cu antibioti-
ce. Gripa și răceala sunt 
două exemple de infecții 
peste care antibioticele nu 
ne ajută să trecem. Aces-
te două boli sunt cauza-
te de virusuri, nu de bac-
terii, iar virusurile nu sunt 
distruse de antibiotice! Ne 
vom simți mult mai bine 
dacă bem mai multe lichi-
de, ne odihnim suficient și 
folosim medicamente ca-
re elimină simptomele“, 
spun specialiștii Ministe-
rului Sănătății. 

SĂNĂTATE

Angajații 
Institutului 
Fundeni au donat 
sânge pentru 
pacienții lor 

Avertismentul Studenților Farmaciști:

„România, locul 2 în 
topul ţărilor din Europa 
care utilizează iraţional 
antibiotice“

„Lansăm astăzi (n.r. 
– vineri, 1 noiembrie) în 
Institutul Clinic Fundeni 
două campanii foarte 
im portante pentru acti-
vitatea medicală. Una es-
te o campanie legată de 
donarea de sânge, le-
gată de deviza noastră 
«Iubește viața! Donea-
ză sânge!». A doua este 
o campanie de prevenție 
care se numește «Asumă-
ți să fii sănătos!». Este o 
campanie a Universității 
de Medicină și Farmacie. 
(...) În fiecare lună vom 
avea un comunicat de 
presă legat de prevenția 
prin specialitățile clinice 
ale institutului. Campa-
nia de donare de sânge 
este specială, fiindcă es-
te a angajaților Institutu-
lui Clinic Fundeni. M-am 
gândit că, de fapt, noi toți 
ne confruntăm în viața 
noastră de zi cu zi cu ne-
voile pacienților noștri de 
suport transfuzional, ne-
voi care sunt enorm de 
mari. S-a tot spus că ne-
voia de sânge este foarte 
mare, că Institutul Clinic 

Fundeni este cel mai ma-
re consumator de sânge, 
dar, pe lângă aceste cifre, 
venind de la patul pacien-
tului la care în fiecare zi 
dedici niște ore pentru a 
face rost de suport trans-
fuzional, cred că este ex-
traordinar de important 
ca noi ca și colectiv me-
dical să dăm acest exem-
plu că ne trebuie pentru 
pacienții noștri, că ne tre-
buie atât de tare că nu 
putem să facem procedu-
rile, nu putem să salvăm 
aceste vieți pe care ne-
am asu mat că le salvăm 
fără suport transfuzional. 
(...) În cifre, este nevoie 
de sute de pungi de sân-
ge, de trombocite. Ges-
tul personalului de a do-
na sânge pentru pacienții 
noștri este remarcabil. 
Și eu voi dona sânge”, 
a spus dr. Alina Tănase, 
pe atunci managerul In-
stitutului Clinic Fun deni, 
într-o con erință de presă. 
Alături de angajații spi-
talului, au donat sânge 
și studenți ai Academiei 
Tehnice Militare.

Două campanii, una de donare de sânge 
și cealaltă de prevenție, au fost lansate, pe 
1 noiembrie, la Institutul Clinic Fundeni. 
Angajații unității sanitare au donat sânge 
pentru pacienții internați aici. 

Alarmant! Chiar 
dacă rezistența 
la antibiotice 
reprezintă o 
amenințare 
la adresa 
sănătății tuturor, 
continuăm să 
luăm astfel de 
medicamente 
fără să avem 
nevoie de ele. 
Așa am ajuns să 
ocupăm un loc 
fruntaș printre 
europeni și la 
acest capitol. 

 Nu folosim antibiotice dacă nu ne sunt prescrise de 
un medic, 
 Nu insistăm să primim antibiotic dacă medicul ne 
spune că nu este necesar,
 Nu păstrăm antibiotice pentru o viitoare infecție și 
nu folosim antibiotice rămase de la un episod anterior 
de boală,
 Nu luăm antibiotice prescrise altei persoane și nici 
nu împărțim antibioticele prescrise nouă cu alți bolnavi, 
chiar dacă manifestările bolii par asemănătoare,
 Prevenim infecțiile prin spălarea regulată a mâinilor, 
evitarea contactului cu persoanele bolnave și prin 
efectuarea la timp a vaccinurilor recomandate. 
 Din toate aceste motive, este foarte important să 
luăm antibiotice doar la recomandarea medicului, să nu 
sporim astfel rezistența bacteriilor la ele.

Câteva reguli simple 


