Bacteriile rezistente la
antibiotice sunt o problemă
gravă de sănătate

Menţinerea eficienţei antibioticelor este o

Antibioticele trebuie utilizate doar atunci când
este necesar[1]. Administrarea lor atunci când nu
este necesar nu vă ajuta.
Utilizarea greşită sau incorectă a antibioticelor
poate face ca bacteriile să devină mai rezistente la
tratamente viitoare. Acesta este un pericol pentru
sănătate nu numai pentru dumneavoastră, ci şi
pentru orice persoană din jur care ar putea
contracta ulterior bacteriile rezistente [2].
Antibioticele NU sunt eficiente împotriva
infecţiilor cauzate de virusuri, răcelile comune sau
gripa. În majoritatea cazurilor, sistemul
dumneavoastră imunitar ar trebui să poată
combate infecţiile simple.
Administrarea antibioticelor nu vă ajută să vă
recuperaţi şi nu previne răspândirea virusurilor la
alte persoane.
Doar un medic poate pune un diagnostic corect şi
poate decide dacă starea dumneavoastră impune
un tratament cu antibiotice.

prioritate;



În ultimii ani, utilizarea incorectă a antibioticelor a
condus la dezvoltarea şi răspândirea unor bacterii care
sunt rezistente la antibiotice.
Atunci când oamenii contractează infecţii cauzate de
bacterii rezistente, antibioticele nu mai sunt eficiente
în tratarea acestora, iar boala poate fi vindecată într-o
perioadă mai lungă de timp sau chiar se poate agrava.
Dezvoltarea rezistenţei la antibiotice este o ameninţare
gravă pentru sănătatea dumneavoastră și a celor din jur.




Luaţi antibiotice doar
atunci când este necesar

Utilizarea responsabilă a anti-bioticelor



poate contribui la diminuarea bacteriilor
rezistente;



Controlul bacteriilor rezistente va permite
păstrarea eficienței antibioticelor și în viitor.

Răceală? Gripă?
Ce trebuie să faceţi dacă
sunteţi răcit sau aveţi gripă:
1. Odihniţi-vă şi îngrijiţi-vă;
2. Beţi multe lichide pentru a evita deshidratarea;
3. Întrebaţi medicul despre alte tratamente simptomatice
care să vă amelioreze starea generală precum nasul
înfundat, durerile de gât, tusea etc;
4. Antibioticele nu vor fi eficiente NICIODATĂ
în cazul răcelii și gripei;
5. Dacă simptomele dumneavoastră nu se îmbunătăţesc sau
chiar se înrăutăţesc, informaţi medicul, deoarece este
necesară o reevaluare;
6. Dacă medicul consideră că au apărut complicații
bacteriene

care

afectează

procesul

vindecării

luaţi

antibioticele prescrise urmând cu strictețe recomandările
legate de dozaj, modul și durata administrării acestora [1]
7. Utilizarea incorectă a antibioticelor are drept rezultat
doar bacterii mai rezistente la tratamentele cu antibiotic.

Nu luaţi antibiotice fără să fie prescrise de
medic;

Prin urmare, când veţi mai avea nevoie de antibiotice în
viitor, s-ar putea ca acestea să nu mai aibă efect;

Dacă aveţi o răceală sau gripă, iar doctorul
decide că nu aveţi nevoie de antibiotice,
urmați sfaturile medicului;

8. Adesea, antibioticele au efecte secundare precum

Dacă simptomele dumneavoastră nu se
îmbunătăţesc sau se înrăutăţesc adresați-vă
întotdeauna medicului [1].

persoane;[2]

diareea;
9. Antibioticele nu împiedică răspândirea viruşilor la alte

10.

Menţinerea

eficienţei

responsabilitatea dumneavostră.[1]

antibioticelor

este

și

Atunci când medicul decide că
aveţi nevoie de antibiotice,
asiguraţi-vă că le luaţi în mod
responsabil
Atunci când vi se prescriu antibiotice, trebuie să urmaţi instrucţiunile medicului pentru a diminua riscul
de a dezvolta bacterii rezistente astfel:


Nu scurtaţi durata tratamentului!



Nu luaţi o doză mai mică decât cea prescrisă!



Luaţi antibioticele la intervalul indicat de medic!

Bacteriile rezistente pot rămâne în organism. Astfel
puteți fi purtător sănătos şi le puteţi transmite şi altor
persoane vulnerabile. Ca urmare, sunteți expuși
riscului de a nu răspunde la antibioticele de care puteți
avea nevoie ulterior.

Informați-vă în privința
antibioticelor!
RESPECTAȚI CU
RIGOARE
RECOMANDĂRILE
MEDICULUI!

Pentru a nu vă supune acestui risc:

18 noiembrie 2019

Ai grijă,
NU antibioticelor!

 Urmaţi recomandările medicului dvs. când şi
cum să luaţi antibiotic;
 Nu utilizaţi „antibioticele rămase”;
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 Întrebaţi doctorul sau farmacistul cu privire la

Acest pliant se adresează pacienților

ceea ce veți face cu antibioticele neutilizate [1].
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