COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
BIROUL EXECUTIV
Splaiul Independenţei 105, sector 5, Cod 050097, BUCUREŞTI

Telefon / Fax: 021/319.45.04; 021/319.45.05 www.cmvro.ro
E-mail: office@cmvro.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 21554/2011

COMUNICAT DE PRESĂ
Subiect: Solicitare privind adoptarea în regim de urgență, de către Guvernul României,
a unui plan de reducere a antibiorezistenței
Antibiorezistența constituie astăzi o problemă la nivel mondial și se află în atenția
tuturor guvernelor.
Utilizarea pe scară largă a substanțelor antimicrobiene în medicina umană și în
medicina veterinară a accelerat, în ultimii ani, apariția și răspândirea microorganismelor
rezistente. Această situație a fost agravată de lipsa investițiilor în dezvoltarea de noi
antibiotice eficiente.
Gravitatea consecințelor este evidentă: se estimează că, în fiecare an, infecțiile
rezistente la medicamente conduc la decesul a cel puțin 25.000 de pacienți și generează
costuri pentru UE de 1,5 miliarde EUR (costuri de asistență medicală și pierderi ale
productivității).
Domnul Andriukaitis, comisar european pentru sănătate și protectia consumatorului,
participând la o conferință pe această temă la Bruxelles, în 23 octombrie 2015, a afirmat:
”pericolul prognozat cu privire la decesul la nivel mondial a 10 milioane de persoane
anual începând cu 2050 este un motiv serios pentru lupta contra antibiorezistentei și este o
prioritate esențială a mandatului meu”.
Prin urmare, rezistența la antimicrobiene constituie o problemă prioritară pentru
Comisia Europeană.
În noiembrie 2011, Comisia a lansat un plan de acțiune pe cinci ani, ce cuprinde 12
acțiuni concrete pentru 7 domenii, cu scopul reducerii antibiorezistenței la nivel european.
Planul de acțiune se bazează pe o abordare holistică, în conformitate cu inițiativa „One
health”. El implică participarea tuturor sectoarelor și acoperă toate aspectele legate de
antibiorezistență.
Principalele obiective ale planului sunt de a consolida prevenirea și controlul
antibiorezistentei în sectorul medicinii umane și veterinare și în sectorul alimentar, precum și
de a asigura disponibilitatea agenților antimicrobieni și de a le prelungi eficacitatea.
Având în vedere faptul că România este singura țară care, până în prezent, nu a pus în
practică un astfel de plan și ținând cont de situația alarmantă privind antibiorezistența din țara
noastră prezentată în raportul pentru anul 2014 de către Centrul european pentru prevenirea și
controlul bolilor, Colegiul Medicilor Veterinari solicită domnului Prim-Ministru al României
adoptarea, în regim de urgență, a unui plan național pentru reducerea antibiorezistenței.
În vederea constientizării și luării măsurilor care se impun, învităm toți factorii de
decizie implicați, precum și publicul larg, să studieze raportul privind supravegherea
antibiorezistenței în anul 2014 la nivel european, prin accesarea link-ul
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-europe-2014.pdf
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