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Tratează antibioticele cu grijă pentru un viitor fără grijă!, campanie națională de 
conștientizare a utilizării responsabile a antibioticelor, inițiată de Antibiotice Iași 
 
În contextul “Zilei europene a informării despre antibiotice” marcată astăzi, 18 noiembrie 
precum și a „Săptămânii mondiale a conștientizării antimicrobiene” (18-24 noiembrie), 
Antibiotice Iași desfășoară campania „Tratează antibioticele cu grijă pentru un viitor fără 
grijă!”, simultan cu alte acțiuni desfășurate la nivel european. 
 
Parte a proiectului „Antibioticele Mileniului III”, campania are ca scop informarea și 
conștientizarea populației și a profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la utilizarea 
corectă a medicamentelor antibiotice pentru păstrarea eficacității acestora și limitarea 
fenomenului de rezistență la antimicrobiene.  
 
Acțiunile proiectului au debutat la Iași și București pe 16 noiembrie, cu sesiuni de  instruire 
destinate studenților mediciniști și farmaciști din cele două centre universitare și vor 
continua pe durata întregii săptămâni 18-24 noiembrie, cu acțiuni de informare adresate 
publicului larg.  
“Campania pe care compania noastră o desfășoară în acest an vizează informarea și 
conștientizarea importanței antibioticelor, atunci când sunt utilizate corect. Este 
responsabilitatea noastră, a tuturor, și cu atât mai mult a companiei noastre, producător 
recunoscut în domeniu, să prevenim creșterea rezistenței antimicrobiene, astfel încât să 
păstrăm valoarea acestor medicamente de neînlocuit în terapeutică, pentru generațiile 
viitoare“ a declarat Andrada Cozac, manager medical Antibiotice Iași. 
 
Cu ocazia “Zilei europene a informării despre antibiotice”, activitățile au continuat pe 18 
noiembrie cu campanii stradale în Iași și București unde studenți voluntari, alături de 
reprezentanți ai companiei Antibiotice au oferit trecătorilor materiale informative despre 
utilizarea responsabilă a antibioticelor. În plus, studenții mediciniști ieșeni au organizat pe 
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și un flash mob la care au participat 60 de tineri, pentru 
a atrage atenția într-un mod inedit asupra importanței utilizării responsabile și corecte a 
antibioticelor, salvatoare de vieți. Totodată, au fost susținute și workshop-uri pentru 
medici rezidenți de diferite specialități privind utilizarea corectă a antibioticelor în 
practica medicală, atât în Iași, cât și în București. 
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“Antibioticele reprezintă o descoperire științifică extrem de valoroasă, care a salvat zeci 
de milioane de vieți în ultimii 70 de ani și care reprezintă o zestre de mare preț a 
umanității. Cu toții trebuie să avem grijă să nu dăm ocazia bacteriilor să se modifice și să 
devină rezistente la antibiotice pentru că, în curând, nu vom avea resursele necesare 
tratării unor infecții pe care, acum, le considerăm banale. O misiune importantă pe care 
o avem este aceea de a păstra cât mai nealterată această achiziție, printr-o acțiune 
globală de utilizare rațională a antibioticelor atât la oameni, cât și la animale și în mediul 
înconjurător. Sunt extrem de încântată să contribui la acest demers al companiei 
Antibiotice care ne oferă posibilitatea să ne implicăm activ în acțiuni de susținere și 
conștientizare privind utilizarea responsabilă a antibioticelor”, a subliniat Prof. dr. Egidia 
Miftode, medic primar Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasa Paraschiva”. 
 
În continuarea acestor acțiuni, în perioada 18-24 noiembrie se derulează o campanie de 
conștientizare la radio și în social media la nivel național, cu medici reputați, din diferite 
specialități: Prof. dr. Adrian Streinu Cercel, medic primar boli infecțioase Institutul Matei 
Balș București, Conf. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila” București, Dr. Valeria Herdea, medic primar medicină de familie, 
Președinte AREPMF - Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, 
Dr. Adrian Marinescu, Director Medical Institutul Matei Balș București și Dr. Sanda Alexiu, 
medic primar medicină de familie, Președinte al Asociației Medicilor de Familie din 
București. 
 
Campania “Tratează antibioticele cu grijă, pentru un viitor fără grijă” face parte din 
programul de comunicare „Antibioticele Mileniului III” lansat de compania Antibiotice în 
anul 2018, care urmărește să susțină dezvoltarea și diseminarea de bune practici în 
domeniul utilizării antibioticelor, adresându-se unei comunități formate din pacienți și 
public larg, medici, asistenți medicali, farmaciști, producători, experți în mediu, 
reprezentanți ai mediilor academic și antreprenorial. 
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