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ها هدفمند از آنتی بیوتیکاستفاده   

.بمانندثر مؤ ها آنتی بیوتیک اینکه برای ٫ می توانید انجام دهید آنچه شما  

 
                                                                     ؟       باید از آنتی بیوتیک ها استفاده کنم چه وقت

 
      یعفونت ها نها در برابرآ –ثر هستند در برابر عفونت های باکتریایی مؤ نتی بیوتیک ها فقطآ•  

                       به طور مثال در برابر اغلب سرما خوردگی ها (. ) ثر نیستند مؤویروسی 

                   کنند.         ویروس ها به دیگران جلوگیری نمی الاز انتق همچنین آنتی بیوتیک ها  •
تنها می تواند       ٫ برای اینکه آیا آنتی بیوتیک الزم است ٫ تشخیص صحیح بیماری و تصمیم•    

یک پزشک انجام شود.                                                                          طتوس  
  ید.       بخواه راهنمایی خود ) داروخانه دار(داروساز یاپزشک از  ٫ از مصرف آنتی بیوتیک قبل•  

برای شما نخواهند داشت.  هیچ فایده ی ٫ مصرف کنید موجهاگر آنتی بیوتیک ها را بدون دلیل   •  
شود.                 می تواند باعث مقاوم شدن باکتری ها  ٫ از آنتی بیوتیک ها استفاده نادرست•                           

  این بدان معناست:     آنها که  ٫ ممکن است  ٫ که اگر شما درآینده به آنتی بیوتیک ها نیاز داشتید                       
ثر نباشند.                                                                                     دیگر مؤ  

 

در هنگام مصرف آنتی بیوتیک ها باید توجه کنم؟                                                    مواردیبه چه   

 
آنتی بیوتیک ها را فقط با تجویز پزشک مصرف کنید.                                              •     
                    کنید.           آنتی بیوتیک ها پیروی در مصرف پزشک دقیق دستورالعمل از•   

    مصرف برای که پزشک یانمیز بیشتر از را نگهداری نکنید. اگر ها هرگونه باقی مانده آنتی بیوتیک   •
           ) داروخانه دار(از داروساز ٫آنتی بیوتیک دریافت کرده اید  ٫شما تجویز کرده است 

چه طور می توانید باقیمانده دارو را از بین ببرید.                              که ٫خود بپرسید   

  

          م؟                                            عمل کنمسئوالنه  ها چرا باید در هنگام مصرف آنتی بیوتیک

 
        د باعث مقاوم شدن باکتری ها   می توان ٫ و نامناسب از آنتی بیوتیک ها بی دلیلاستفاده •   

سالمتی   امر نه تنها  نخواهند بود. اینثر این صورت آنتی بیوتیک ها دیگر مؤ در .شود  
       ٫به طور نامناسب استفاده کردند  آنتی بیوتیک که از ٫ اندازد کسانی را به خطر می

  سرایت که در این مسیر باکتری مقاوم به آنها  ٫ سالمتی همه افراد دیگری بلکه همچنین
                                                    .را هم به خطر می اندازد ٫ پیدا خواهد کرد

      ٫می دهند قابل مالحظه ای تاثیر خود را از دست آنتی بیوتیک ها در حال حاضر با سرعت •   
  پیش قابل پیش بینی نبوده است. اگر ما آنتی بیوتیک ها را همچنان مثل   که در پنج سال 

            که عفونت های باکتریایی ٫امکان دارد منجر به این شود  ٫ قبل زیاد استفاده کنیم

                      ( بیشتر از قبل منجر به مرگ شوند. یهمثل سینه پهلو یا همان ذات الر ) 
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ها هدفمند از آنتی بیوتیکاستفاده   

ه بر این می توانم انجام دهم؟  چه کارهای دیگری عالو   
 
 

    چند وقت یک بار و ٫چه وقت پزشک خود در مورد اینکه های همیشه از توصیه •   
     .                      دیپیروی کن ٫ مصرف هستندچه مدتی آنتی بیوتیک ها قابل 

یا به دلیل تشخیص بیماری     را که برای فرد دیگری تجویز شده است ٫هر دارویی •     
 دیگری دریافت کرده اید را مصرف نکنید.                                             

برای     ٫ مهمترین و ساده ترین راه. این بشوییددست های خود را به صورت مرتب •     

حافظت از انتقال بیماری و عفونت است. خانواده و همکاران خود را نیز به این   م  
 امر تشویق کنید.                                                                             
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