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Societatea Românå de Boli Infec¡ioase îm-

preunå cu Editura Medicalå Amaltea încearcå un

„sentiment pozitiv“ în legåturå cu recidiva abor-

dårii pe grupe de specialitå¡i a unui domeniu ce se

gåse¿te la råspântie „utilizarea antibioticelor ca

solu¡ie principalå (uneori unicå?) în terapia etio-

logicå a infec¡iilor“.

Premiate cu rezultate ie¿ite din comun, anti-

bioticelor li s-au acordat „justificat ini¡ial“ pozi¡ia

de „leader“ în terapia infec¡iilor, atribuindu-li-se

prematur chiar responsabilitatea „schimbårii de

paradigmå în evolu¡ia lor“, neglijându-se faptul

cå infec¡ia sintetizeazå evolu¡ia-rela¡ia între douå

organisme vii (chiar dacå diferite în ceea ce pri-

ve¿te dimensiunea ¿i complexitatea biologicå).

Existen¡a ini¡ialå (de propor¡ii reduse) sau con-

stituitå în cursul rela¡iei dintre macro- ¿i microor-

ganism într-un timp istoric relativ scurt, rezisten¡a

agen¡ilor etiologici la terapia cu antibiotice

amenin¡å cu generalizarea multirezisten¡ei ¿i

crearea unui fond major de rezisten¡å, în unele

cazuri deja constituit ¿i de neînvins chiar dacå se

recurge la asocieri multiple de antibiotice. În aceste

condi¡ii, rolul celor care prescriu terapia etiologicå

cu antibiotice cau¡ioneazå major eficien¡a ¿i are

partea sa de responsabilitate în crearea multirezis-
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ten¡ei, perspectivå catastroficå, inclusiv din punctul

de vedere al bioterorismului.

Este momentul så se amâne ¿i så se limiteze „for-

mularea singularå, triumfalistå“: terapia infec¡iilor

= antibioterapie, prea des ¿i neadecvat încoronatå

nefericit cu expresia „empiricå“ (fapt care permite

fiecåruia så recurgå la „empirismul propriu“).

Trebuie reamintit cå asocierea chirurgiei în

cazul colec¡iilor purulente constituite ¿i punerea

în pozi¡ii fiziologice a segmentelor osteoarticulare

infectate reprezintå doar exemple pentru aten¡io-

narea cu privire la complexitatea ¿i variabilitatea

interven¡iilor medico-chirugicale în terapia in-

fec¡iilor, cu respectarea principiilor ¿i practicilor

¿tiin¡ifice precum ¿i achizi¡iile recente în domenii

precum imunologia.

Societatea Românå de Boli Infec¡ioase ¿i Edi-

tura Medicalå Amaltea î¿i manifestå de asemenea

satisfac¡ia de a fi reu¿it så ofere infec¡ioni¿tilor (¿i

nu numai) un model de abordare ¿tiin¡ificå a te-

rapiei infec¡iilor prin editarea în limba românå a

lucrårii: Ghid de buzunar – Tratamentul bolilor

infec¡ioase 2006 (2006 Pocket Book of Infectious

Diseases Therapy), publicatå sub semnåtura John

G. Bartlett în Editura Lippincott Williams &

Wilkins – o promisiune îndeplinitå, dar vå pro-

mitem cå nu va råmâne singularå!
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