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عزيزتي القارئة ،عزيزي القارئ،

◄ ما سبب تكون المقاومة للمضادات الحيوية؟

من المؤكد أن سبق لك أو لطفلك تناول مضاد حيوي من قبل.
تعتبر المضادات الحيوية أدوية فعالة لمعالجة اإللتھابات الناتجة
عن الجراثيم .و ھي تعتبر من بين األدوية األكثر إستخداما.

تنشأ مقاومة المضادات الحيوية قبل كل شيء ألنه يتم إستخدام
المضادات الحيوية بطريقة خاطئة .و يكمن ذلك مثال بسبب:
■ تناول المضادات الحيوية أكثر من الالزم.

من الممكن أن تظھر عند تناول المضادات الحيوية ما يسمى
بمقاومة المضادات الحيوية )القدرة على التحمل( .ھذا يعني أن
ھذه األدوية تفقد فعاليتھا ضد الجراثيم.
تعرفك ورقة المعلومات ھذه عن الكيفية التي تنشأ بھا المقاومة،
سبب كونھا خطيرة و ما يمكنك فعله بنفسك لتفادي ذلك.

■ اإلستعمال الشائع للمضادات الحيوية في تربية المواشي ،و
إنتقالھا لإلنسان عن طريق أكل اللحوم.

◄ ما ھي مقاومة المضادات الحيوية؟

◄ ما ھي العواقب؟

تقاوم المضادات الحيوية الجراثيم عن طريق مقاتلتھا لھا أو منع
تزايدھا و نموھا) .تجد معلومات عامة بخصوص المضادات
الحيوية في المعلومات الخاصة بالمريض تحت عنوان „العالج
بالمضادات الحيوية“ ،أنظر إلى المربع على الجھة الخلفية(.
تعتبر الجراثيم جد قابلة للتكيف و فنانة في القدرة على التحمل

كلما شاع إستخدام و تناول المضادات الحيوية ،كلما زاد خطر
تطور و إنتشار الجراثيم المقاومة.
يمكن لھذا أن تكون له عواقب وخيمة خصوصا بالنسبة لألطفال
الصغار ،لكبار السن و\أو لألشخاص ذوي األمراض المزمنة:

 .تتكاثر بسرعة فائقة و بأعداد كبيرة .و من الممكن أن تظھر
تغييرات تلقائية في عادات الجراثيم .تؤدي بعض ھذه التغييرات
إلى كون المھيجات ال تتأثر ببعض المضادات الحيوية .إضافة
إلى ذلك ھناك بعض الجراثيم التي تعمل أحيانا على تبادل أقسام
صغيرة من عاداتھا فيما بينھا .حتى ھذه األقسام يمكنھا أن
تجعل المھيجات قادرة على تحمل و مقاومة المضادات الحيوية.

■ إستمرار العدوى لفترة أطول.

تؤدي ھذه التغييرات مثال إلى تمكن الجراثيم من التخلص من
الدواء قبل ان يضر بھا .أو تتمكن بواسطة بعض األجسام
المضادة ان تجعل المضاد الحيوى غير فعال .تقوم الجراثيم
أحيانا بكل بساطة بتغيير المكان الذي يقصده المضاد الحيوي
عادة.

■ تناول المضادات الحيوية في غالب األحيان بطريقة غير
الئقة ،مثال أخذ جرعات جد ضئيلة.

■ يصبح عالج العدوى أصعب ،و يمكن للعدوى التي كان
حتى اآلن من الممكن معالجتھا أن تصبح مھددة للحياة.
■ عدم تواجد مضادات حيوية فعالة ضد بعض العدوى.
■ أن يصبح األشخاص المصابين بالعدوى في حاجة لمضادات
حيوية خاصة و التي غالبا ما تكون لھا آثارا جانبية أكثر.
■ إزدياد عدد و طول مدة اإلستشفاء.
■ من بين العواقب أيضا أنه يتم غالبا فصل مكان تواجد
المرضى من األشخاص اآلخرين.
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◄ ماذا بإمكانك القيام به بنفسك
من المھم تجنب اإلصابة بالعدوى .ألن :كلما قل عدد اإلصابة
بالعدوى ،كلما قلت الحاجة للمضادات الحيوية و كلما كان من
الممكن إبطاء نشوء المقاومةُ .يقدر الخبراء بأنه من الممكن
تجنب  30من بين  100حالة عدوى عن طريق إجراءات
النظافة.
يمكنك مثال القيام بما يلي:
■ إغسل يديك يوميا عدة مرات و بدقة مستعم ً
ال الماء و
الصابون و ذلك لمدة  30ثانية.
■ حافظ على نظافة يديك خصوصا بعد الخروج من
المرحاض أو بعد تغيير حفاظة األطفال ،بعد لمس
الحيوانات و بعد التعامل مع اللحوم النيئة.
■ إستعمل دائما عند تنظيف أنفك منديل وحيد اإلستعمال و
تخلص منه على الفور .إغسل يديك بعد ذلك قدر اإلمكان،
حتى ال تنقل المھيج لآلخرين.
■ ال تكح في يديك ،بل في كمك .ھكذا تبقي يديك نظيفة .إبتعد
من اآلخرين عند الكحة.
■ حاول قدر اإلمكان أن تبعد يديك من وجھك.

■ نظف بدقة الفواكه و الخضر التي تؤكل نيئة .إنتبه جيدا عند
تحضير المأكوالت إلى غسل لوح التقطيع و السكاكين
بالمنظف و الماء – خصوصا عندما تقوم بتحضير اللحم
النيء.
■ يمكن لعدد مسببات المرض المتواجدة في الھواء أن يزداد
عند التواجد في غرف مغلقة .قم بتھوئة الغرف لبضع
الدقائق أكثر من مرة في اليوم.
■ تأكد من حصولك ،أنت و أسرتك ،على التطعيمات الموصى
بھا و ال تنسى تجديدات التطعيم الضرورية.
■ تناول المضادات الحيوية كما أوصاك بھا الطبيب .من المھم
تناولھا في فترات زمنية منتظمة ،لمدة زمنية و جرعات
كافية.
■ ال ترمي األدوية المنتھية صالحيتھا أو بقايا األدوية في
المرحاض .ھذا يلوث البيئة و يمكن أن يساھم في تكون
المقاومة.من الممكن أن تتخلص من األدوية في المكان
المخصص للنفايات .من األفضل أن تقوم بلفھا في ورق،
حتى ال يقوم أحد بأخذ األدوية من النفايات من جديد.
يستحسن أن تضع األدوية في سلة النفايات ،قبل وقت قصير
من إبعاد ھذه األخيرة.

◄ المزيد من المعلومات
روابط لمعلومات إضافية
تجد مجموعة من المعلومات المدققة و التي تخص ھذا الموضوع تحت كلمة البحث „العالج بالمضادات الحيوية“ على الصفحة:
www.patienten-information.de
توجد ورقة المعلومات „العالج بالمضادات الحيوية“ على الصفحة
www.patienten-information.de/kurzinformation-fuer-patienten
المصادر
يرتكز مضمون ھذه المعلومات على نتائج أبحاث علمية حديثة و نصائح من المرضى للمرضى .تجد جميع المصادر التي تم اإلستناد عليھا على:
www.patienten-information.de/kurzinformation-fuer-patienten/antibiotika/quellen
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