
22 25 noiembrie - 01 decembrie 2019www.jurnaluldeilfov.roSĂNĂTATE

Potrivit sursei citate, 
în săptămâna 4-10 no-
iembrie la nivel național, 
numărul total de ca-
zuri de infecții respira-
torii acute (gripă clinică, 
infecții acute ale căi-
lor respiratorii superioa-
re și pneumonii) a fost de 
77.033, cu 7,9% mai mic 
comparativ cu cel înregis-
trat în aceeași săptămâ-
nă a sezonului precedent 
(83.680) și cu 5,9% mai 
mic comparativ cu cel 
din săptămâna anterioa-
ră (81.926). Totodată, în 
aceeași perioadă au fost 
raportate la nivel național 
17 cazuri de gripă clinică. 

Mai sunt încă un 
milion de doze de 
vaccin 

„Anul acesta Ministe-
rul Sănătății a achiziționat 
un număr de 1.500.000 

de doze de vaccin gripal, 
cu aproximativ 200.000 
mai mult față de anul tre-
cut, astfel încât să se asi-
gure vaccinarea unui nu-
măr cât mai mare de per-
soane din categoriile cu 
risc ridicat de îmbolnăvire. 
Ca în fiecare an, campania 
de vaccinare se derulează 
prin cabinetele medicilor 
de familie și unitățile sa-
nitare cu paturi și vizea-
ză reducerea la maximum 
a îmbolnăvirilor prin gri-
pa de sezon”, a transmis 
Ministerul Sănătății. Ca 
în fiecare an, sunt vacci-
nate întâi persoanele cu 
risc crescut de îmbolnă-
vire, respectiv persoanele 
cu vârste peste 65 de ani, 
persoanele cu boli croni-
ce, în special respiratorii și 
cardiovasculare, boli me-
tabolice, copiii și bătrânii 
instituționalizați, gravidele 
și personalul medical.  

Potrivit studiului, 
o treime dintre cei ca-
re au consumat antibio-
tic fără prescripție de la 
medic și-au administrat 
medicația după sfaturile 
celor apropiați sau citind 
pe Internet. „Dezvoltarea 
alarmantă a rezistenței 
bacteriene ne supune pe 
oricare dintre noi riscuri-
lor de a dezvolta infecții 
grave care să nu mai 
poată fi tratate. Greșelile 
aparțin pacientului ca-
re face automedicație cu 
antibiotic la primul semn 
de răceală, medicilor ca-
re prescriu cu ușurință 
antiinfecțioase pentru 
simple viroze sau dureri 
în gât și uneori ușurinței 
cu care se pot procura 
aceste medicamente din 
farmacii. Roșul în gât, 
secrețiile nazale și na-
sul înfundat nu au nevoie 
de tratament antibiotic”, 
susține prof. dr. Codruț 
Sarafoleanu, din partea 
Societății Române de Ri-
nologie.

Cel puțin 700.000 
de oameni mor 
din cauza bolilor 
cauzate de 
bacterii rezistente 
la antibiotice

Rezistența la an-
timicrobiene este o 
amenințare din ce în ce 
mai mare pentru sănăta-
tea publică, mai bine de 
700.000 de oameni pier-
zând anual lupta cu bolile 
cauzate de bacterii rezis-
tente la antibiotice. Con-
form Centrului European 

de Control al Bolilor, Ro-
mânia se află pe locul trei 
între statele membre ale 
Uniunii Europene în ce-
ea ce privește impac-
tul infecțiilor produse de 
bacterii rezistente la an-
tibiotice. „O mare par-
te dintre români apreci-
ază remediile tradiționale 
pentru răceala cu durere 
în gât și optează pentru 
ele ca adjuvant. Totuși, 
convingerea eronată că 
antibioticul este panaceu 
universal și dorința de a 
avea o vindecare rapidă îi 
fac pe mulți concetățeni 

să apeleze direct la trata-
mentul antibiotic, fără un 
examen medical preala-
bil la medicul de familie, 
care să stabilească trata-
mentul adecvat afecțiunii 
de care suferă”, explică 
dr. Dina Mergeani, mem-
bru al Societății Naționale 
de Medicină a Familiei. 
Studiul „Cum se tratează 
românii de răceală și gri-
pă” a fost efectuat la ce-
rerea Societății Române 
de Rinologie, în perioada 
10 - 17 octombrie, pe un 
eșantion reprezentativ de 
1.566 de persoane.

Institutul 
Național de 
Sănătate Publică: 
Mai mult de 
500.000 de 
persoane din 
grupele de risc 
au fost vaccinate 
antigripal
Ministerul Sănătății a început campania 
de imunizare a populației împotriva 
virusului gripal cu vaccinarea persoanelor 
la risc de îmbolnăvire. Astfel, 548.782 
de persoane din grupele care prezintă 
risc crescut au fost vaccinate antigripal, 
până la data de 10 noiembrie, informează 
Centrul Național de Supraveghere și 
Control al Bolilor Transmisibile din cadrul 
Institutului Național de Sănătate Publică.

AlArmAnt! 
Peste 4,5 milioane 
de români tratează 
anual răceala şi 
durerile în gât cu 
antibiotice  
Utilizarea 
antibioticelor a 
devenit un fenomen 
alarmant în ultimii 
ani, în țara noastră. 
Peste 4,5 milioane 
de români au tratat 
în ultimul an cel 
puțin o dată răceala 
manifestată cu 
durere în gât cu 
antibiotice și peste 
30% dintre ei au 
făcut acest lucru 
fără niciun fel de 
recomandare de 
la medic, relevă un 
studiu al Societății 
Române de Rinologie 
și Societății Naționale 
de Medicina 
Familiei, realizat  
luna trecută și dat 
publicității pe 18 
noiembrie, cu prilejul 
Zilei Europene a 
Informării despre 
Antibiotice.

Lipsa de informare la zi, precum și 
presiunea pacienților se află printre 
motivele pentru care antibioticele 
sunt prescrise în exces, a afirmat 
președintele Societății Române de 
Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, în 
cadrul conferinței organizate sâmbătă, 
16 noiembrie, de SRM, cu sprijinul 
Organizației Mondiale a Sănătății, în 
Săptămâna Mondială a Conștientizării 
asupra Antibioticelor. „Sunt mai multe 
motive pentru care se prescriu în exces 
antibiotice. Unul dintre motive este lipsa 
de informare la zi, câteodată se leagă 
și de presiunea pacienților, adică sunt 
pacienți care vor să ia antibiotic, insistă 
să ia antibiotic și cred că acesta nu 
este lucrul cel mai îngrijorător, faptul 
că medicii prescriu antibiotice, mai 
îngrijorător este faptul legat de utilizarea 
de antibiotice fără prescripție, adică 
sunt două lucruri diferite. Nu medicii 
sunt neapărat vinovați de utilizarea 
antibioticelor în exces, suntem și noi 

vinovați, pentru că de multe ori nu ne 
gândim înainte de ce trebuie să utilizăm 
un antibiotic”, a spus Alexandru Rafila. 
Potrivit medicului, deviza de anul acesta 
este „Antibioticele nu sunt analgezice 
sau antiinflamatorii”. „Dacă suntem 
răciți, nu luăm antibiotic ca să ne scadă 
febra, să ne treacă o durere sau să ne 
treacă o răceală, mai ales că majoritatea 
acestor tip de infecții, care apar iarna, 
sunt infecții virale și tratamentul 
infecțiilor virale nu se face cu antibiotic”, 
a adăugat dr. Rafila.

Prof. dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie: 
„Sunt pacienți care insistă să ia antibiotic” 


