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�iind capacitatea unu
 

 
 

 
unul din trei cazuri: 

rezisten a la antimicrobieni 

mod natural enzime speciale, care 

exemplu, bacteriile gram-negative sunt 
rezistente la glicopeptide iar bacteriile 
gram-pozitive sunt rezistente la polimixine. 

 genele 

evident  
iar 

microorgan  
, 

. De 
exemplu, aceasta este mecanismul 

genuri bacteriene, cum ar �i genul 
Mycobacterium, mai des întîlnite la 

 
 între 

bacterii înrudite  neînrudite. 

Atât cea 
antimicrobienilor 

antimicrobiene. Tratamentul poate ucide 
toate bacteriile sensibile, dar orice bacterie 

capabil  
De asemenea, sub-dozarea sau 

ne�inalizarea cursului de tratament cu 
antimicrobiene, poate sa nu ucid

ei 
de 

 
unui antimicrobian atunci când 

tive de control disponibile; 
de ex.:, vaccinarea în scopul prevenirii bolii 

antimicrobi  folosirea 
unui tip g antibiotic sau 
administrarea pe cale  sau folosind 
un antibiotic cu spectru în 
cazul în care unul cu spectru îngust ar �i 
su�icient, vor contribui la dezvoltarea 

 antimicrobiene. Dezvoltarea 

 utilizarea posibil, 
inutil  unui agent antimicrobian, de 
exemplu pentru a trata boli virale precum 

 pentru a preveni bolile. Prin urmare, este 
extrem de important ca medicul veterinar 

 prescri ia 

 

 
Antimicrobienii au jucat un 

rol important în gestionarea st rii de 
s n tate a oamenilor si animalelor în 
ultimii 70 de ani. În domeniul s n t ii 
animale, antimicrobienii sunt folosi i 
pentru a trata, controla sau preveni bolile 
cauzate în general de c tre bacterii. 
Exist  tot mai multe dovezi tiin i�ice c  
utilizarea antimicrobiienilor la animale 
poate conduce la dezvoltarea bacteriilor 
rezistente la oameni. În mod similar aceast  
a�irma ie este valabil  i pentru utilizarea 
antimicrobiienilor la animale. 
Politica statului este de a 
sprijini m surile de precau ie, cum ar �i 

în toate sectoarele de animale, pentru a se 
asigura c  utilizarea de antibiotice la 
animale nu devine o problem  clinic  
important  pentru s n tatea uman . 

A

 

-
origine 
ucide microorganismele (bacteriile, 
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în considerare  actori atunci cînd 
se decide tratamentul.  
În acest sens, un aspect foarte alarmant îl 

 a 

 la animale. 

Prevenirea bolilor prin punerea în 
de 

efectivele de animale.  
Utilizarea, ori de cîte ori este posibil, 

incipient, atunci când boala este abia  
diagnosticat  iar semnele clinice 
sunt evidente. 

Atunci cînd mai mult de un 

utilizat acel care este mai 
 

s  
 dozarea corect  a 

antimicrobianului studiind bine 
de utilizare a acestuia. 

M  despre 
necesitatea datelor de pe 

ea  a a 
antimicrobianului.  

Efectuarea 
bacteriilor la antimicrobiene ori de câte ori 
este posibil. 

nu  se efectueze în 
continuare tes
raporteze 
distribuitorului de medicamente sau 

ei e pentru  
Alimentelor, utilizând un formular de 

 . Acesta este un 
instrument valoros pentru medicii 
veterinari de a �i parte a unui sistem de 

u a aduce un suport în 
dezvoltarea studiului asupra problemei 

ei antimicrobiene 
  

adverse poate �i solicitat de la 

pagina de internet: 
h�p://ansa.gov.md/ro/content/s%C4%83n%C4%
83tatatea-%C8%99i-bun%C4%83starea-
animalelor#tab-0-2  
 
Începînd cu 2015 

 monitorizeaz  
cantitat  de antimicrobieni 
colecteaz  stocurile 
importate/fabricate 
în tratamentul animalelor. 
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