
RAPORT 

PRIVIND UTILIZAREA ANTIBIOTICELOR DE REZERVĂ  

LA NIVELUL SEM. I – 2019 

   În conformitate cu OMS 1101/2016, Anexa nr. 1, Cap. II, 2, (g) 

 

Nr 

Crt 

Denumire 

antibiotic 
Intrări 

Consum (flacoane) 

Secția Medicină 

Internă 

Secția 

Pediatrie 

Compartiment 

Chirurgie 

Generală 

Compartiment 

ATI 
Total 

1 Colistina 60 0 0 0 14 14 

2 Imipenem-

cilastatina 

80 0 0 60 81 141 

3 Vancomicina  190 0 0 170 56 226 

4 Meropenem  90 0 0 14 56 70 

5 Targocid  10 0 0 0 5 5 

     

Utilizarea acestora a vizat următoarele considerente: 

 
 PEDIATRIE - nu a existat patologie care să impună utilizarea antibioticelor de rezervă; 

 

 MEDICINĂ INTERNĂ - nu a existat patologie care să impună utilizarea antibioticelor de rezervă; 

 

 CHIRURGIE GENERALĂ - antibioticele de rezervă au  fost  folosite  după  cum  urmează:  

 

 Vancomicina—7 pacienti (6 pacienți cu diabet zaharat cu angiopatie periferică și gangrenă, 1 pacient cu diabet și 

abces  postoperator tardiv); 

 

 Imipenem/cilastatin—2 pacienti (1 pacientă cu neoplasm col uterin std avansat cu exonerație pelvină și 

ureterostomie  definitivă, itu-rezistentă la antibiotice uzuale, 1 pacient dz cu angiopati  și gangrenă); 

 

 Meropenem—1 pacient dz cu angioplastie și gangrene. 

 



 A.T.I. - antibioticele  de rezervă au fost  folosite  după  cum  urmează: 

 

 Vancomicina—6  pacienți (3 pacienți cu gangrene membru pelvin, dz, FIA cronică, unul cu stent coronarian, 1  

pacient cu flegmon membru superior și dz, 1 pacient sepsis cu punct de plecare celulită membru pelvin, FIA 

cronică, BCI, sechele AVC); 

 

  Imipenem/Cilastatin—6 pacienți (2 pacienți cu ocluzie intestinală prin tumoră intestin gros, unul cu app  

semnificative: dz, FIA cronică, 1 pacient cu erizipeloid membru pelvin stare septica și app ciroză  hepatică, 1 

pacient  cu sepsis cu punct de plecare multiple abcese de părți moi regiune gambă, 1 pacient cu colecistită acută 

litiazică cu  angiocolită, icter mecanic, 1 pacient cu colecistită acută litiazică, hidroptică gangrenoasă perforate cu 

plastron  subhepatic abcedat.; 

 

 Colistină—1 pacient cu soc septic cu punct de plecare colecistită acută și ocluzie intestinală prin tumoră cec cu 

invazie în valva ileocecală; 
 

 Meropenem—6  pacienți (1 pacient cu flegmon membru superior, dz, 1 pacient cu ocluzie intestinala prin tumoră  

intestin gros, 1 pacient cu erizipeloid membru pelvin, stare septică și app ciroza hepatica, 1 pacient cu tromboză  

hemoroidală suprainfectată, 1 pacient cu sepsis cu punct de plecare infecție de tract urinar, 1 pacient cu gangrene  

membru pelvin dz, FIA cronică, stent coronarian); 

 

 Targocid—1  pacient  cu peritonită și sepsis cu punct de plecare colecistită acută gangrenoasă; 
 

 Piperacilina/Tazobactam—9  pacienți (1 pacient cu peritonită și sepsis cu punct de plecare colecistită acută  

gangrenoasă,1 pacient cu ocluzie intestinală prin tumoră intestin gros, 3 pacienți cu colecistită acută litiazică, 

hidroptică gangrenoasă perforate cu plastron subhepatic abcedat, 1 pacient cu flegmon ischiorectal posterolateral 

stg, 1 pacient cu peritonită și sepsis cu punct de plecare apendicită gengrenoasă perforată, 1 pacient cu gangrene  

membru pelvin, tromboză ax femuro-popliteu, 1 pacient cu sepsis cu  punct de plecare pulmonar). 
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