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Este adecvată utilizarea antibioticelor în zonele rurale din Transilvania?
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Studiul nostru a arătat că avem rezultate 
comparabile cu raportul sistematic publicat în 
2016 cu date obținute din Europa, Asia și 
America de Nord, în care se afirma că 70% dintre 
adulți au auzit de rezistența la antibiotice, 60% 
dintre respondenți au atribuit acest fenomen 
antibioticului excesiv utilizare, iar 62% au 
atribuit-o faptului că cursurile de antibiotice nu 
au fost finalizate. Acest raport a confirmat 
necesitatea intervenției și formularea de planuri 
de acțiune care reglementează accesul la 
antibiotice cu cadre de reglementare mai 
puternice, îmbunătățind supravegherea 
națională a consumului și completând rata de 
conștientizare cu privire la utilizarea 
antibioticelor. 
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Studiul nostru a arătat că avem rezultate 
comparabile cu raportul sistematic publicat în 2016 
cu date obținute din Europa, Asia și America de 
Nord, în care se afirma că 70% dintre adulți au auzit 
de rezistența la antibiotice, 60% dintre respondenți 
au atribuit acest fenomen antibioticului excesiv 
utilizare, iar 62% au atribuit-o faptului că cursurile 
de antibiotice nu au fost finalizate. Acest raport a 
confirmat necesitatea intervenției și formularea de 
planuri de acțiune care reglementează accesul la 
antibiotice cu cadre de reglementare mai puternice, 
îmbunătățind supravegherea națională a 
consumului și completând rata de conștientizare cu 
privire la utilizarea antibioticelor. 
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Utilizarea necorespunzătoare a antibioticelor este 
una dintre cauzele rezistenței antimicrobiene, care 
prezintă o tendință de agravare în acești ani. 
Organizația Mondială a Sănătății a remarcat 
complexitatea acestei situații emergente și a
implementat un plan de acțiune coordonat în toate 
țările.

Am efectuat o evaluare farmacoepidemiologică a 
consumului de medicamente antibiotice în populația 
adultă din Transilvania rurală, cu scopul de a detecta 
legăturile slabe în utilizarea rațională a
antibioticelor, care caracterizează regiunea studiată. 
Trebuie să evaluăm cunoștințele generale despre 
agenții antimicrobieni, factorii care compromit 
conformitatea și credințele inexacte ale populației.

Am efectuat un studiu epidemiologic transversal de 
observație bazat pe chestionare adresate subiecților adulți 
care trăiesc în Transilvania rurală. În timpul sondajului am 
urmărit Declarația de la Helsinki. Analiza statistică a fost 
efectuată utilizând statistici Excel și SPSS. Pentru datele 
continue am realizat o analiză statistică descriptivă, 
calculând medii, mediane, abatere standard și ranguri. 
Datele categoriale au fost analizate prin tabele de frecvență. 
Analiza statistică a fost realizată, ținându-se cont de 
intervalul de încredere de 95% utilizând pragul e semnificație 
p=0,05.

În vederea investigării relațiilor în concordanță cu obiectivul 
studiului, am realizat o analiză a frecvențelor pentru fiecare 
variabilă demografică. Media pentru grupa de vârstă, este de 54 
de ani. 

Analiza statistică indică 64,3% persoane căsătorite, 16,3% 
necăsătorite, 19,4 divorțate. În ceea ce privește nivelul 
educațional, 30,6% sunt persoane cu școală primară, 60,2% cu 
gimnaziu și doar 9,2% cu studii superioare. Totodată, avem 45,9% 
persoane angajate, 17,3% neangajate și 36,7% pensionate. 
Privind cohabitația, 52% cohabitează cu 1-3 persoane, 41% cu 3 
până la 5 persoane și 5% cu mai mult de 5 persoane.  Privind 
vizitele la medicul de familie 21% nu au fost deloc la medicul de 
familie în ultimele 12 luni, 37% au fost între 1-4 ori, 19% au fost 
între 5-10 ori și 21% au fost de mai mult de 10 ori. 

Datele obținute indică faptul că, pentru toate categoriile
demografice, existența unui membru al familiei care lucrează în
domeniul sănătății crește numărul de răspunsuri corecte și
reflectă o mai bună cunoaștere despre utilizarea antibioticelor. 
Pentru a investiga scopul studiului nostru, mai exact, 
cunoștințele despre utilizarea antibioticelor, investigăm câți
dintre respondenți au dat răspunsul corect articolelor specifice
care vizează acest aspect. 

Rezultatele au arătat că: 65% au avut o cunoaștere adecvată a
indicațiilor antibiotice, 84% au recunoscut rețeta medicală drept
indicație importantă pentru a începe antibioticele, 45% au 
recunoscut în ultima întrebare că au luat antibiotic pentru auto-
medicație, 51% au încheiat prematur tratamentul când
simptomele dispar.


