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آنتی باکتریال 
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ی،با گسترش آگاهی از داروهای ضد میکروب
.ممانعت کنیماز بروز مقاومت به آنها 
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روزی را تصور کنید که دیگر هیــــــچ داروی ضد میکروبی
تاثیری در درمان بیماریهای عفونی در انسان ها، حیوانات و گیاهان

!!!نـــــــداشته باشد 

مقاومت میکروبی چیست 
؟؟؟

:مقاومت میکروبی یعنی
برخالف زمانی که حتی یک  بیماری عفونی سخت به راحتی با یک دوره مصرف داروی ضدمیکروبی درمان میشد،

اکنون با مصرف همان دارو عامل بیماری زا همچنان به رشد و فعالیت خود ادامه می دهد 

و دارو قادر نیست آن را از بین ببرد 

...و بیماری هر روز پیشرفت می کند تا جایی که 

.دیگر هیــــــــچ دارویی قادر به نجــــــات جان ما نخواهد بود
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باشیم ؟چرا باید نگران مقاومت میکروبی 

خودیاثربخشدادندستازحالدرغیراصولیوخودسرانهحد،ازبیشمصرفعلتبههابیوتیکآنتی
ها،نسانازندگیآیندهموضوعاین.استوقوعحالدرهابیوتیکآنتیبههاباکتریمقاومتوهستند

.کندمیروبروجدیمخاطرهباراگیاهانوحیوانات

نیازمندیاوفضعیایمنیباافراد.دهدمیقرارتاثیرتحتراسنیهردرفردیهرهابیوتیکآنتیبهمقاومت
فقدانودارندرارقعفونتمعرضدربیشترعضوپیوندیاودرمانیشیمینیازمندافرادمانندویژههایمراقبت
.شودمیمحسوببزرگایفاجعههاعفونتبرموثربیوتیکآنتی

دهدمیقرارتاثیرتحتنیزراکشاورزیودامپزشکیصنایعبیوتیکی،آنتیمقاومت.

میکروبیمقاومتافزایش؛دربرداردمردموکشورهابرایسنگینیبهداشتیواقتصادیتاثیرمیکروبیمقاومت
بالغایهزینهافزایشونفرمیلیون10بهقریبساالنهفوتبهمنجرکهاستشدهبرآورداینگونه2050سالتا
.شددالرخواهدتریلیون100ساالنهبر
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برای کمک به جلوگیری از وقوع مقاومت میکروبی
چه باید کنیم؟ 

پزشکتوسطمؤکداًصحیحدرماندورهطولوصحیحدوزباصحیحبیوتیکآنتیانتخاب.1

خودسرانهمصرفازپرهیزوپزشکنسخهباصرفاًبیوتیکآنتیتهیه.2

درماندورهتکمیلوبیمارتوسطداروصحیحاستفاده.3

داروسازوپزشکازصرفاًدرمانیمشاورههرگونهدریافت.4

.نکنیماصرارداروسازیاپزشکبهویروسیعفونتهایدرمانجهتدربیوتیکآنتیدریافتبرایهرگز.5

.نکنیمتکرارراقبلیبیوتیکآنتیمصرفخودسرانهبیماری،بهابتالجدیددفعاتدرهرگز.6

.نکنیمپیشنهاددیگریفردبهراخودبیماریبرایپزشکشدهتجویزدارویهرگز.7

ابمشورتبدونسالمندانوکودکاننوزادان،مانندحساسگروههایدرعفونتدرمانبرایهرگز.8
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رماخوردگی،سمانندهاییعفونتبنابراین،هستند؛تاثیــــــربیویروسیهایبیماریبرهابیوتیکآنتی.1
.نــــدارندبیوتیکآنتیبادرمانبهنیازیگلودردهاازبسیاریوآنفلوانزا

نوعبربیوتیکآنتییکاستممکنواستموثرهاباکتریازخاصیطیفبربیوتیکآنتیدارویهر.2
.نــــــباشدموثرباکتریاییهایعفونتازدیگری

.تندهسهابیوتیکآنتیاثراتکردنخنثیبرایجدیدراهییافتندنبالبههموارههاقارچوهاباکتری.3
بهونرفتهبینازباکتریها،بیوتیکآنتیبههاباکتریشدنمقاوموصحیحغیرموارددراستفادهصورتدر

وشدهلتحمیبیماربهبیشتریمالیباریافته،افزایشبستریدورهطولدهد،میادامهخودتکثیرورشد
برایداروییدیگرنهایتاوکردخواهدتجربهرابیشتریعوارضتجویزیهایبیوتیکآنتیتعددسبببه

.داشتنخواهدوجودبیمارعفونتدرمان

.استپزشکعهدهبرتنــــــــهاویروسییااستباکتریاییعفونتاینکهتشخیص.4

نــــــباید خــــــودسرانه چرا 
دهیم؟آنتی بیوتیکی انجام درمان 

ریانمعاونت غذا و دارو  دااگشنه علوم زپشکی ا



 ستاد ملی اطالعشماره جهت دریافت اطالعات و مشاوره های دارویی و انواع مسمومیت ها ، با

.تماس حاصل فرمایید3داخلی ۱90رسانی دارو و سموم، 

۲4الی 8: ساعت پاسخگویی

،در صورت مشاهده عالئم ابتالی احتمالی به کرونا

تماس گرفته 4030ستاد ملی وزارت بهداشت و درمان، شمارهمانند تب، سرفه و عطسه با 

.و مراتب را اطالع دهید
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