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 تحديد األنتي بيوتيك
 

       ماذا يمكنك أن تفعل ، حتي يبقي األنتي بيوتيك فعال

؟ متي يمكنني تناول األنتي بيوتيك   
 

مثل غالب أمر) األنتي بيوتيك يعمل فقط ضد العدوي البكتيريه و ليس العدوي الفيروسية        •  
(   االنفلونزا          

.األنتي بيوتيك ال يمنع أنتقال الفيروسات ألشخاص أخرين       •  
.       التشخيص الصحيح و البت اذا كان ضرورى تناول األنتي بيوتيك يؤخذه الطبيب أو الطبيبه       •  
.مشوره قبل تناول األنتي بيوتيكأسأل دائما طبيبك أو طبيبتك أو الصيدلي أو الصيدالنيه علي نصيحه أو        •  
.عندما تتناول األنتي بيوتيك بدون سبب مجدي ال يكون له فائده       •  
أنه في المستقبل عندما تحتاج لألنتي: االستعمال الخاطئ لألنتي بيوتيك يجعل البكتيريا تقاوم بمعني       •  

. بيوتيك  ممكن أنه ال يكون له فعاليه            
          

 ما الذي يجب األنتباه له عند تناول األنتي بيوتيك ؟
 

. تناول األنتي بيوتيك فقط اذا وصف به الطبيب أو الطبيبه      •  
        -.أتبع بالضبط النظام الذي فرضه الطبيب أو الطبييه لتناول األنتي بيوتيك      •
نتي بيوتيك تزيد عن الذي صر  به ال تحتفظ بباقي األنتي بيوتيك ،واذا تلقيت كميه من األ      •  

. الطبيب أو الطبيبه ،فأسأل الصيدلي أو الصيدالنية ،كيف يمكنك التخلص من باقي الدواء         
 

 لماذا يجب أن أكون مدرك للمسؤوليه عندما أقوم بتناول األنتي بيوتيك؟
 

أستخدام األنتي بيوتيك بدون سبب أوحاجه يمكن أن يؤدي الي أن البكتيريا تصبح مقاومه و بذلك         •  

يصبح األنتي بيوتيك غير فعال و هذا يعرض للخطر ليس فقط صحه الذي تناول األنتي بيوتيك           

نه بالبكتيريا المقاومه.  بدون لزوم و لكن أيضا صحه كل األشخاص اللذين فيما بعد ينعدون م           

سنوات.   ٥األن يفقد األنتي بيوتيك فعاليته بسرعه لم تكن متوقعه قبل        •  

عندما نستمر في تناول األنتي بيوتيك مرارا فمن المحتمل عند العدوي بالبكتيريا العاديه       •  

)مثل التهاب الرئتين( يؤدي بشكل أكبر الوفاه.             
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 تحديد األنتي بيوتيك
 

كنني أيضا أن أفعل؟ ماذا يم  
 

اتبع دائما نصيحه طبيبك أو طبيبك ، و عالوة علي ذلك متي و كم مره و ما المدة التي يمكنك        •  

تناول األنابيب بوتيك.             

ال تتناول دواء موصوف لشخص أخر أو حصلت عليه بسبب تشخيص شيء أخر لديك.         • 

أغسل يديك بانتظام ، إنه أهم و أسهل وسيله لتحمي نفسك قبل نقل العدوي.       •  

شجع أيضا عائلتك وزمالؤك و زميالتك في العمل علي هذا.        •  
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