
 .از آنتی بیوتیک ها منجر به مقاومت در برابر آنها می شود غیرمنطقی استفاده

نسبت به مقاومت  ، می تواند باعث ایجاد عوارض جانبی شود و کمک به افزایشتی بیوتیکآن مصرف -
. مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از مهمترین ترین تهدیدها براي سالمت عمومی می ها شودآنتی بیوتیک

 باشد.

مقاومت آنتی بیوتیکی به این معنا نیست که بدن نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم می شود؛ به این  -
معنی است که باکتري ها در حال افزایش توانایی جهت غلبه بر آنتی بیوتیک هایی هستند که براي 

 از بین بردن آنها طراحی شده اند.

ها نمی تواند با آنها مبارزه کند و باکتري ها  هنگامی که باکتري ها مقاوم می شوند، آنتی بیوتیک  -
 تکثیر می شوند.

 دشوارتر است و می تواند به افراد دیگر سرایت کند.به آنتی بیوتیک درمان باکتري هاي مقاوم   -

و  االت متحده آمریکا اتفاق می افتدمیلیون عفونت مقاوم به آنتی بیوتیک در ای 8/2ساالنه بیش از  -
 می شود. نفر 35000بیش از  منجربه مرگ

 

 درست استفاده از آنتی بیوتیک ها: روش

 اگر به آنتی بیوتیک نیاز دارید، آنها را دقیقا همانطور که تجویز شده است مصرف کنید.  -

 
هرگز آنتی بیوتیک هاي خود را براي استفاده بعدي ذخیره نکنید یا آنها را با خانواده یا دوستان به  -

 اشتراك نگذارید.
 

مقاومت آنتی بیوتیکی کمک می  مبارزه با و سالمتی ما حفظنه تنها به آنتی بیوتیک درست مصرف  -
خواهند در دسترس نیز براي نسل هاي آینده  ،تضمین می کند که این داروهاي نجات دهنده بلکه کند
 .بود

 
مورد عوارض در  پزشک یا داروسازبا  هر گونه سوالی در مورد آنتی بیوتیک هاي خود داریداگر  -

 .کنید جانبی یا وجود تداخالت دارویی احتمالی با سایر داروهاي مصرفی خود، مشورت
 

 



 چیست؟آنتی بیوتیک ها عوارض جانبی 

 :عوارض جانبی شایع از خفیف تا شدید متغیر است و می تواند شامل موارد زیر باشد 
 جوش و ضایعات پوستی •
 سرگیجه •
 حالت تهوع •
 اسهال •
 فرصت طلب یقارچعفونت هاي بروز  •

 موارد زیر سریع به پزشک مراجعه کنید: بروزدر صورت 

o که می تواند منجر به آسیب باشد کلستریدیوم دیفیسیل می تواند نشانه اي از عفونت : اسهال شدید 
 .گرددروده بزرگ و مرگ 

o  و  مانند خس خس سینه، کهیر، تنگی نفس، :زندگی واکنش هاي آلرژیک شدید و تهدید کننده
در حال  ي شماکه گلوي شما در حال بسته شدن یا خفگی است یا صدا آنافیالکسی (احساس می شود

 تغییر است).

 آنتی بیوتیک ها آگاه باشیم؟ نسبت بهچرا مهم است که ما 

شما آنتی بیوتیک  پزشکزمانی که  آنتی بیوتیک ها داروهاي قدرتمند و نجات دهنده زندگی هستند.
هنگام مصرف آنتی بیوتیک  ممکن استمصرف کنید. و سر ساعت تجویز می کند آنها را طبق دستور 

قطع مصرف آنتی بیوتیک یا تغییر دستور مصرف اما به یاد داشته باشید،  کنیدعوارض جانبی را تجربه 
  آن تنها می بایست با مشورت پزشک صورت پذیرد.

نمی  بیمار نه تنها سودي حاصلچنانچه خودسرانه مصرف شود، ، آنتی بیوتیکدر صورت عدم نیاز به 
آنتی مصرف واکنش هاي ناشی از  .باعث آسیب شودمی تواند ناشی از مصرف، عوارض جانبی  شود بلکه

 .شود اورژانسمراجعه به دارو، یکی منجر به نسخه تجویز  پنجکه از هر  بیوتیک ها باعث می شود

  می باشد.در کودکان یکی از شایع ترین علل مراجعه به اورژانس واکنش هاي آنتی بیوتیکی 

 آنتی بیوتیک ها چه چیزي را درمان می کنند؟

  .آنتی بیوتیک ها فقط براي درمان  عفونت هاي مشخص ناشی از باکتري ها مورد نیاز هستند

عفونت خون آنتی بیوتیک ها ابزارهاي حیاتی براي درمان شرایط تهدید کننده حیات مانند ذات الریه و 
 می باشد.



 آنتی بیوتیک ها چه چیزي را درمان نمی کنند؟

 باعث سرماخوردگی، آنفوالنزا این ویروسها هستند که، ندارندویروس ها اثري بر روي آنتی بیوتیک ها 
موارد برونشیت، بسیاري  عفونت هاي باکتریایی رایج، از جمله بیشتردر برخی از و کرونا می شوند. حتی 

 ، آنتی بیوتیک ها موثر نیستند.برخی عفونت هاي گوش از عفونت هاي سینوسی و

 چگونه من میتوانم سالم بمانم؟ 

 موارد زیر سالم بمانید و سالمت دیگران را نیز حفظ کنید:رعایت توانید با کمک  شما می

درصد الکل  70عفونی کننده دست که از ضداستفاده یا  ثانیه و 20آب و صابون به مدت دستان خود با 
 بشویید داشته باشد

 بپوشانید دهان و بینی را با دستمال یا با استفاده از داخل آرنج خود هنگامی که سرفه یا عطسه می کنید

 ا به موقع دریافت کنیدر آنفوالنزا کرونا و واکسن واکسن هاي توصیه شده، مانند

عفونی  بیماريبروز از راه هاي پیشگیري در مورد مانند پزشکان و داروسازان سالمت  ینمتخصص از 
 بهره بگیرید


