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ANTİBİYOTİKLER YERİNDE KULLANILMALI 
 

Antibiyotiklerin etkili kalması için ne yapabilirsiniz? 

       

 Antibiyotik ne zaman kullanmalıyım? 

 Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olup – (soğuk algınlığı gibi 

hastalıkların büyük bir kısmına neden olan) virüs enfeksiyonlarında etkili değildir. 

 Antibiyotikler virüslerin bir insandan diğerine bulaşmasını da engellemez. 

 Antibiyotik kullanımına gerek olup olmadığına dair doğru tanı ve antibiyotik kullanma ka-

rarı ancak bir doktor tarafından verilebilir. 

 Bir antibiyotik kullanmadan önce her zaman doktorunuza/eczacınıza başvurup danışınız. 

 Gerekli neden olmadan antibiyotik kullanıyorsanız faydasını görmezsiniz. 

 Yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin direnç kazanmasına yol açar. Bu durumda: gele-

cekte antibiyotik tedavisine ihtiyacınız olduğunda artık etkili olmayabilir 

Antibiyotik kullanırken neye dikkat etmeliyim? 

 Sadece doktorunuz reçete yazdığında antibiyotik kullanınız. 

 Antibiyotik kullanırken tamamen doktorunuzun verdiği talimatları uygulayınız. 

 Kalan antibiyotikleri saklamayınız. Doktorunuzun size önerdiği miktardan fazla antibiyotik 

satın aldıysanız kalan ilaçları nasıl atabileceğinizi eczacınıza sorunuz.  

Antibiyotik kullanırken neden dikkatli ve sorumlu davranmalıyım? 

 Gereksiz veya yanlış antibiyotik kullanımı dirençli bakterilerin gelişmesine yol açar. O zaman antibiyo-

tikler etkisiz kalır. Bu sadece antibiyotikleri yanlış kullananların değil, aynı zamanda dirençli bakterile-

rin bulaştığı kişilerin de sağlığını tehdit etmektedir. 

 Antibiyotikler artık daha beş sene önce tahmin edilmeyen bir hızla etkinliklerini kaybet-

mektedir. Bu şekilde antibiyotik tüketmeye devam edersek (zatürriye gibi) bakteriyel en-

feksiyonların daha sık ölümle sonuçlanması mümkün sayılmaktadır. 
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Başka daha ne yapabilirim? 

Antibiyotiklerin ne zaman, kaç defa ve ne kadar süre alınacağına konusunda dok-

torunuzun tavsiyelerine uyunuz. 

 Başka biri için reçete yazılan ilaçları veya başka bir tanıdan dolayı size yazılan ilaçları 

kullanmayınız. 

 Ellerinizi sık sık yıkayınız. Hastalıkların bulaşması ve enfeksiyonlar en önemli ve basit şe-

kilde böyle engellenir. Ailenizi ve meslektaşlarınızı da bunu yapmaya teşvik ediniz. 
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