
معلومات للمرضي
2012 

 www.camfic.cat :46ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات على موقعنا على االنترنت

املضادات احليوية
املضادات احليوية

املضادات احليوية هي أدوية ميكنها عالج اإللتهابات التي 
تسببها البكتيريا. وقد يكون لها، كسائر األدوية األخرى، آثار 

جانبية غير مرغوب بها إذا اسُتعملت بشكل غير سليم.
فال تتناول املضادات احليوية من تلقاء نفسك، إمنا تناولها 

فقط بناًء على تعليمات الطبيب.

هل تفيد املضادات احليوية في عالج جميع األمراض؟
اإللتهابات في حاالت  فقط  تفيد  فهي  العكس،  على  بل   ال، 
 الناجمة عن عدوى بكتيرية. وكما نعلم، فإن معظم اإلصابات
تكون احليوية  املضادات  فإن  وعليه  الفيروسات   ُتسببها 
 عدمية الفائدة في هذه احلالة. فمثاًل في حاالت اإللتهابات
 الفيروسية كنزالت البرد أو اإلنفلونزا أو التهاب البلعوم أو
التهاب األذن، ال ينبغي علينا استعمال املضادات احليوية.

ما الذي ميكن أن يحدث في حال تناولنا جرعات كبيرة من 
املضادات احليوية أو قمنا بتناولها بطريقة غير صحيحة؟ 
هذه  عن  ناجتة  جانبية  آثار  من  نعاني  أن  ميكن  أوال، 
أو  الفم  في  تقرحات  أو  اإلسهال  مثل  احليوية  املضادات 
عند  املهبل  في  التهابات  أو  اجللدي  الطفح  أو  احلساسية 
النساء. والميكن التنبؤ بحدوث هذه التأثيرات، فذلك يختلف 

من شخص آلخر.
ثانيًا، إن اإلستخدام غير السليم للمضادات احليوية يجعل 
لن  احليوي  املضاد  فإن  وهكذا  لها.  مقاومة  البكتيريا  من 

يكون فعاًل في القضاء على البكتيريا. 

عندما أكون مصابًا بالتهاب ما، كيف لي أن أعرف أنني 
بحاجة ملضاد حيوي؟

إن معظم حاالت العدوى تكون ناجمة عن الفيروسات:
دائمًا  حتدث  واإلنفلونزا،  البلعوم،  والتهاب  البرد،  نزالت 
بسبب الفيروسات. عليك شرب الكثير من السوائل، وبإمكانك 
تناول دواء معني لتجاوز حالة اإلنزعاج العام، وتخفيف بعض 

األعراض كاحلمى والسعال وسيالن املخاط.
آالالم والتهابات احللق، تكون معظمها ناجمة عن الفيروسات. 
في بعض احلاالت تكون البكتيريا هي السبب، حيث تسبب 
أملًا في احللق، وتؤدي إلرتفاع في درجة احلرارة، لكن دون 
لك  أو سيالن في األنف، وفي هذه احلالة سيصف  سعال 

الطبيب املضاد احليوي املناسب.
التهاب القصبات أو السعال، ويحدث بشكل شبه دائم بسبب 
الفيروسات. ميكنك تناول بعض األدوية املهّدئة للسعال. في 
حال استمرت احلمى ألكثر من خمسة أيام، عليك مراجعة 
الطبيب. وإذا كنت تعاني من التهاب القصبات املزمن فاألمر 
مختلف، إذ عليك استشارة الطبيب منذ البداية قبل تطور 

احلالة.
اإلسهال، ويحدث أيضًا بشكل شبه دائم بسبب الفيروسات. 
ال تتناول أدوية من أجل وقف اإلسهال وال املضادات احليوية. 
ما هو هام للغاية في حاالت اإلسهال، هو شرب السوائل 

لتعويض فقدان املاء، واتباع حمية غذائية.
فيها  يجب  التي  احلاالت  وهي  البولية،  املسالك  التهابات 
اخلضوع لعالج باملضادات احليوية. عليك دائمًا استشارة 

طبيب العائلة.
ما الذي يجب علّي فعله ليكون استعمال املضادات احليوية 

سليمًا؟
ال تشتري املضادات احليوية دون وصفة طبية. ال تتناولها 
من دون استشارة الطبيب. عندما يصف لك الطبيب مضادًا 
حيويًا، فيجب عليك االلتزام بتوقيت تناوله احملدد، وال ُتوقف 
العالج قبل انتهاء املدة الالزمة. تذكر أن معظم اإللتهابات 

تزول من تلقاء نفسها، وال حتتاج إلى املضادات احليوية.
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