مقاومت آنتي بيوتيكي چيست ؟

 اًتمال هيكزٍارگاًيسن ّاي هماٍم تِ ديگزافزاد ٍ
ضيَع هماٍهت آًتي تيَتيكي

پيامدهاي مصرف خودسرانه

ٍلتي كِ يك هيكزٍ ارگاًيسن ( تاكتزي ٍ ،يزٍس،

آنتي بيوتيك ها

لارچ ،كزم ،اًگل ٍ  ) .............در طي تزخَردار تا

تا ضيَع هماٍهت آًتي تيَتيكي هطكالت سيادي تزاي

آًتي تيَتيك تغييز ضكل دّذ ٍ آًتي تيَتيك ديگز

فزدٍ جاهؼِ ايجاد هي ضَد كِ اس جولِ هْوتزيي آًْا

ًتَاًذ رٍي هيكزٍارگاًيسن اثز هفيذ خَد را داضتِ

هي تَاى تِ هَارد سيز اضارُ كزد :

تاضذ هماٍهت آًتي تيَتيكي ايجاد هي ضَد كِ تز اثز

 افشايص طَل هذت تيواري

هصزف ًادرست آًتي تيَتيك ّا ايي اتفاق سزيؼتز رخ

 ضيَع تيواري ّاي هيكزٍتي پيچيذُ تز

هي دّذ  ،هصزف ًادرست يؼٌي هصزف دارٍ تصَرت

 افشايص هزاجؼات تِ پشضك

خَدسزاًِ ٍ تذٍى تجَيش پشضك يا استفادُ ًاصحيح اس

 استفادُ اس دارٍّاي لَيتز ٍ گزاًتز

دارٍ ،هثالً  :ػذم رػايت سهاى دليك هصزف دارٍ

 افشايص

هزگ

آًتي تيَتيك ّا
آهَسش تِ تيوار – ّوزاُ

ٍاحذ آهَسش

معايب ايجاد مقاومت دارويي :

اسفٌذ هاُ 6931

 ػذم درهاى فزد هثتال تِ هيكزٍارگاًيسن ّاي
هماٍم

ٍهيز

ًاضي

اس

هصزف

تيواري طَالًي هي ضَد ٍ حتي گاّي هي تَاًذ

چند نكته در مورد مصرف صحيح آنتي بيوتيك:


هصزف دارٍ را تا پاياى دٍرُ هصزف اداهِ دّيذ

هٌجز تِ هزگ فزد ضَد.

حتي اگز احساس تْثَدي داضتيذ هصزف

ٍجَد هماٍهت ّاي هيكزٍتي  ،تاػث هي ضَد

آًتي تيَتيك را تا آخز اداهِ دّيذ چَى

الذاهات درهاًي ديگز ًظيز جزاحي ّاي تشرگ ،

هوكي است تؼذادي اس هيكزٍارگاًيسن ّا
ٌَّس كطتِ ًطذُ تاضٌذ ٍ تا لطغ دارٍ دٍتارُ
ػفًَت ػَد كٌذ ٍ ايي تار احتواال هيكزٍب ّا ،
هماٍم تِ آًتي تيَتيك خَاٌّذ تَد .


دٍسّاي دارٍيي را هٌظن ٍ سز ساػت هطخص
هصزف كٌيذ تا اثز هطلَب داضتِ تاضٌذ .





در حال حاضز هتاسفاًِ تؼذادي اس هيكزٍب ّا تِ
ػلت استفادُ تا صحيح اس آًتي تيَتيك ّا ًسثت

ضيوي درهاًي  ،كٌتزل دياتت ٍ ػول پيًَذ ػضَ
تسيار پز ريسك تز تاضٌذ .

تِ ايي دارٍّا هماٍم ضذُ اًذ كِ تزاي درهاى ايي
تيواري ّا تايذ اس آًتي تيَتيك ّاي لَي تز ٍ
گزاًتز استفادُ ضَد كِ هؼوَال ػَارض تيطتزي
ّن دارًذ .

آًتي تيَتيك ّا را تزاي هصزف ّاي تؼذي

هماٍهت تاكتزيايي سثة افشايص ّشيٌِ ّاي

ًگِ ًذاريذ ايي آًتي تيَتيك تزاي ٍضؼيت

درهاى

در

فؼلي ضوا تجَيش ضذُ است .

تيوارستاى ،تست ّاي تطخيصي ٍ استفادُ اس

آًتي تيَتيك خَد را تزاي ديگزاى تجَيش

آًتي تيَتيك ّاي گزاى ليوت هي ضَد .

ًكٌيذ ايي كار هوكي است تطخيص صحيح را

هيكزٍب ّاي هماٍم تِ آًتي تيَتيك تؼذ اس اتوام

تِ تؼَيك تيٌذاسد ٍ تيوار را هتحول سحوت ٍ

دٍرُ ي هصزف دارٍ تاس ّن در تذى تالي هي هاًٌذ

ّشيٌِ اضافي كٌذ .

ٍ هي تَاًٌذ تِ ديگزاى هٌتمل ضًَذ  .تذى
ًوي تَاًذ تز ايي ػفًَت ّا غلثِ كٌذ ٍ دٍرُ ي

هيكزٍتي

تذًثال

تستزي

هٌثغ  :هؼاًٍت غذا ٍ دارٍي داًطگاُ ػلَم پشضكي
ضْيذ تْطتي دفتز تحميك ٍ تَسؼِ

