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Subiect: Ameninţarea la adresa sănătăţii publice reprezentată de rezistenţa antimicrobiană

În iunie 2011, o delegaţie din partea Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară a Parlamentului European a vizitat Agenţia Europeană pentru Medicamente din 
Londra. În timpul vizitei, atât agenţia, cât şi delegaţia şi-au exprimat preocuparea cu privire la 
rezistenţa din ce în ce mai mare la produsele antimicrobiene, în special la antibiotice. Un 
raport tehnic comun al agenţiei şi al Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor 
(ECDC) a tras încă din 2009 concluzia că cel puţin 25 000 de pacienţi din UE mor anual din 
cauza unor infecţii provocate de bacteriile care rezistă la multe medicamente, iar infecţiile 
cauzate de aceste bacterii în UE determină creşterea costurilor de îngrijire medicală şi 
scăderea productivităţii în cuantum ce cel puţin 1,5 miliarde EUR per an1. Un raport al 
Comisiei privind recomandările Consiliului din 20012 şi sondajul de opinie Eurobarometru 
din 2010 au identificat o serie de deficienţe şi carenţe în ceea ce priveşte promovarea utilizării 
prudente a produselor antimicrobiene. Problema este agravată de faptul că în ultimii câţiva ani 
au fost autorizate doar câteva noi produse antimicrobiene, lucru care ar putea conduce la 
tratarea mai dificilă a infecţiilor pe viitor. Rezistenţa la produsele antimicrobiene este o 
problemă atât la oameni, cât şi la animale. Rezistenţa respectivă se poate răspândi de la 
animale la oameni prin lanţul alimentar sau prin contact direct. Rezistenţa antimicrobiană este 
un fenomen care are implicaţii transfrontaliere clare.

Ar putea Consiliul să explice în ce manieră ar putea fi tratată problema rezistenţei 
antimicrobiene prin viitoare iniţiative ale UE, inclusiv prin propuneri legislative, cu referire în 
special la următoarele problematici:

1. folosirea prudentă a produselor antimicrobiene autorizate în cazul oamenilor şi al 

                                               
1 The bacterial challenge: time to react (Provocarea bacteriilor: e momentul să reacţionăm), Raport tehnic 
comun ECDC/EMEA, septembrie 2009
2 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, document care însoţeşte al doilea raport al Comisiei către Consiliu 
pe baza rapoartelor statelor membre privind punerea în aplicare a Recomandării Consiliului (2002/777/CE) 
privind utilizarea prudentă a agenţilor antimicrobieni în medicina umană
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animalelor;  

2. nevoia de stimulente pentru a investi în noi produse antimicrobiene;

3. contribuţia rezistenţei antimicrobiene la creşterea cheltuielilor cu sănătatea publică în 
statele membre ?
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