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Editorial
Rezistența la antimicrobiene (RAM) este o amenințare globală asupra sănătății, care
afectează toate țările, bogate sau sarace. Viteza și volumul călătoriilor, precum și
transferurile economice internaționale de forță de muncă, de alimente sau animale,
contribuie la apariția și diseminarea rapidă pe întreg globul a microorganismelor rezistente
la antibiotice. RAM cauzează deja aproximativ 700.000 de decese în fiecare an, cifrele
putând ajunge la 10 milioane decese în 2050 și respectiv la un cost de 100 trilioane de dolari
până la acestă dată1. De aceea Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a nominalizat RAM ca
fiind una dintre cele zece amenințările globale de sănătate în 20192.
În 2015 OMS a lansat planul global de acțiune3 care are cinci obiective strategice:






.

creșterea conștientizării și înțelegerii asupra rezistenței antimicrobiene
întărirea cunoștiințelor prin supraveghere și cercetare
reducerea incidenței infecțiilor
optimizarea utilizării agenților antimicrobieni
dezvoltarea unui model economic de investiții sustenabile care să țină cont de
nevoile tuturor țărilor, creșterea investițiilor în medicamente noi, instrumente de
diagnostic, vaccinuri și alte intervenții necesare.
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În cadrul acestei strategii, articolele din acestă colecție electronică subliniează contribuții
importante la caracterizarea și cuantificarea RAM în Europa, dar oferă și exemple concrete
de acțiuni întreprinse în Europa împotriva RAM și pentru diminuarea efectelor devastatoare
asociate.
Utilizarea gresită și suprautilizarea antibioticelor în sectorul uman ramâne o problemă
majoră în ciuda impactului, scalei, vizibilității și amenințării RAM. În regiunea Europeana,
există o diferență de 4 ori între țări în ceea ce priveste consumul de antibiotice4. Creșterea
conștientizării și schimbarea comportamentelor rămâne o strategie cheie în abordarea
RAM.
O astfel de inițiativă este campania "antibiotic guardian" care a avut un succes în
îmbunătățirea cunoștiințelor și schimbării de comportamente în Regatul Unit al Marii
Britanii și care se extinde și în alte țări din Europa (Newitt, S). Astfel de ințiative vor
funcționa optim dacă sunt direcționate simultan către profesioniștii din sănătate care
prescriu antibioticele precum și către publicul care le consumă. Este deci, important de
înteles dacă publicul este suficient de informat și are suficiente cunoștiințe despre riscurile
RAM (Bert, F) și dacă este suficient de implicat în planurile naționale de acțiune în
combaterea RAM (Castro Sanchez E).
Bacteriile dezvoltă constant noi gene de rezistență5 și în consecință modelele de rezistență
evoluează continuu. Este esențial pentru comunitatea de sănătate publică să monitorizeze
sensibilitatea la antibiotice specifice și să identifice grupurile cele mai vulnerabile la RAM
pentru a putea dezvolta politici și ghiduri specifice care să includă modul de utilizare a
antibioticelelor (antibiotic stewardship) (Fleming A). De asemenea este importantă
cuantificarea riscului clinic pe care îl au persoanele infectate cu micro organisme rezistente.
(Sentis A).
Îmbunătățirea cunoștiințelor și atitudinii despre RAM nu vor fi suficiente în abordarea
problemei, daca nu sunt însoțite și de reducerea utilizării antibioticelor. O strategie
subliniată de OMS pentru atingerea acestui obiectiv este în primul rând reducerea
infecțiilor, scăzându-se astfel nevoia de antibiotice. Pentru acesta există diferite abordări.
Unele metode sunt bine stabilite, cum ar fi: prevenirea infecțiilor și promovarea vaccinării.
Alte abordări inovative, cum ar fi folosirea probioticelor, merită să fie explorate în viitor.
(King S).
O altă strategie de scadere a consumului de antibiotice este o mai bună utilizare a acestora
(antibiotic stewardship). Deși creează anumite provocări etice, deoarece poate implica
întârzierea sau reținerea de la administrare a unor tratamente potențial benefice pentru
pacient, este o componentă esențială a strategiilor naționale și globale pentru combaterea
RAM3,6. Dovezile prezentate în acestă colecție electronică sugerează că, deși aceste
intervenții pot să influențeze favorabil cunoștiințe și atitudinile despre consumul de
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antibiotice, (Mohebbi B), transformarea într-un comportament de rutină poate fi o
provocare. (Ivanovska V).
La nivelul sistemului de sănătate din Europa, acolo unde resursele sunt limitate și prioritățile
de sănătate publică sunt concurente, realizarea argumentării pe criterii de cost eficiență a
strategiei RAM poate ajuta la focalizarea atenției și resurselor pentru abordarea problemei.
Deși cifrele globale de impact economic sunt adesea citate, cifrele naționale au un impact
mult mai mare în prioritizarea strategiilor guvernamentale. Exemplele incluse în acestă serie
subliniează cu eleganță impactul economic profund pe care RAM îl poate avea la nivel
național, dacă nu este abordată în regim de urgență. (Larsson S).
RAM necesită coordonare la toate nivelurile- național, regional și global- deoarece RAM nu
este limitată de geografie sau granițele pentru oameni sau animale. Creșterea amenințării
RAM necesită o abordare comună - O singură sănătate -One Health- deoarece
antimicrobienele sunt utilizate pentru tratamentul diferitelor infecții atât la oameni, cât și la
animale. La nivel global organizațiile implicate sunt: Organizația Mondială a Sănătății,
Organizația pentru Alimentație și Agricultură si Organizația Mondială pentru Sănătate
Animală. Aceste organizații împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu trebuie
să realizeze acțiuni comune pentru scăderea apariției și răspindirii RAM.
RAM va rămâne una dintre amenințările globale pentru sănătate în anii și decadele ce vor
urma. Deja costă mii de vieți în fiecare an. Regiunea Europeană nu este ocolită și în cazul în
care RAM nu este abordată rapid, va deveni una dintre principalele cauze de deces în
Europa și la nivel global. Articolele din această colecție electronică furnizează exemple
concrete despre modul în care obiectivele strategice ale planului global de acțiune RAM pot
fi operaționalizate în regiune, demostrând unele succese, dar și subliniind câteva dintre
provocări, în special despre schimbarea comportamentului de prescriere și de consum a
antibioticelor.
Acestă colecție electronică va fi utilă în informarea specialiștilor de sănătate publică și a
clinicienilor , precum și a factorilor de decizie politică din Regiunea Europeană și sperăm că
va încuraja cercetări ulterioare pentru caracterizarea problemei în Europa, precum și
apariția de abordări eficace a acestei probleme urgente de sănătate publică.
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