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  معرفتھما ینبغي  –المضادات الحیویة 
 
 
 

 عزیزتي القارئة، عزیزي القارئ،
التي  العدوىفي حاالت  وھي فعّالةالحیویة أدویة مھمة، المضادات تعد 

د على تخطي العدید من الحاالت المرضیة بشكل تساعِ و ،تَُسبِّبُھا البكتیریا
 .عدوىسبة أو ضروریة لكل حالة جید، إال أنھا ال تكون دائما منا

كیفیة عمل المضادات الحیویة وما  لىع ذهفك ورقة المعلومات ھتعرِّ 
 ینبغي لك االنتباه إلیھ عند تناولھا.

 

 

 Visionär / Fotolia© :  الصورة

       ؟فعّالةالمضادات الحیویة  تكونمتى   
حیث تتسبب أو الفیروسات،  بسبب الباكتیریا العدوى حدثغالبا ما ت

ھذه المھیجات في ظھور أمراض مختلفة. رغم ذلك فإنھ لیس دائما من 
السھل في البدایة تقریر، ما إذا كان األمر یتعلق بعدوى باكتیریة أو 

 . متشابھة إشارات المرض : قد تكونفیروسیة

 في ظھور أمراض مثل:سبباً البكتیریا  تكوندائما ما 
 الحمى القرمزیة ■
 ناتج عن القراد داء البورلیات ال ■
 داُء السَّیَالَن ■

 غالبا ما تتسبب الباكتیریا مثال فیما یلي:
 )ذَْبَحةٌ لَوِزیَّةالتھاب اللوزتین ( ■
 االلتھاب الرئوي ■
 المثانة التھاب ■
 التھابات الجلد القیحیة ■
  التھاب السحایا ■

قد یكون استخدام المضادات الحیویة في الحاالت المرضیة البكتیریة 
.ضروریاً للحیاةاً مفیداً وأحیان

 
  كیف تعطي المضادات الحیویة مفعولھا؟                     

. تدخل ضمن الفیروساتعتبر المضادات الحیویة غیر فعالة ضد ت
     ما یلي: التي ترجع ألسباب فیروسیة، مثالً  بالمرض اإلصابات

 أو م الحلقآالالكحة أو أو  معظم أمراض الزكام مثل الرشح ■
 الحمى 

 19-أو كوفید إنفلونزا ■
 أشكال مختلفة من التھاب األمعاء (اإلسھال) ■
 الحصبة ■

.فعالة ضد ھذه األمراض الفیروسیة لیستالمضادات الحیویة 

تساعد المضادات الحیویة فقط في الحاالت المرضیة التي تكون  ■
ً في ظھورھا، حیث تعمل على التخفیف من  البكتیریا سببا

 األعراض وإنقاذ األرواح.
الة ضد األمراض الناجمة عن فعّ  لیستالمضادات الحیویة  ■

َسبِّبات معظم حاالت مُ  -مثالً  -تعتبر الفیروسات  فیروسات.
 أو اِإلْنفلَوْنَزا أو الحصبة. 19-الزكام أو كوفید

الجھاز الھضمي أو في مشاكل  -مثالً  -تشمل اآلثار الجانبیة  ■
 التھابات فطریة أو الطفح الجلدي.

في حالة إذا وصفھا لك  -تناول المضادات الحیویة  ینبغي لك ■
 .بھا ىبالطریقة الموص -طبیبك أو طبیبتك 

العمل على غسل  -بھدف حمایة نفسك من االلتھابات  -غي لك ینب ■
 الیدین بانتظام وااللتزام بقواعد النظافة الصحیة.

 في لمحة واحدة: المضادات الحیویة

تساعد المضادات الحیویة جھاز مناعة الجسم على مكافحة البكتیریا 
ذلك ضروریا عندما تكون البكتیریا قد المسببة لألمراض. یكون 

الشيء الذي قد ینتج عنھ ظھور  ،تتكاثر وبدأتبت إلى الجسم تسرّ 
ضرر بِبعض األعضاء. تقوم بعض المضادات الحیویة  وإلحاقالتھاب 

 بالقضاء مباشرة على البكتیریا، بینما تقوم أخرى بمنعھا من التكاثر.
ات المسببة للمرض فقط، لیس للمضادات الحیویة مفعوالً ضد المھیج

بل حتى ضد البكتیریا النافعة التي تعیش على الجلد واألغشیة 
ً عند تناول المضادات الحیویة إلى ما  االنتباه المخاطیة. ینبغي مبدئیا

  .وتیرة ممكنة وبأقلاقتضى األمر ذلك  فقط إذایلي: تناولھا 

   متى تكون المضادات الحیویة غیر مفیدة؟                 
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    اآلثار الجانبیة للمضادات الحیویة  
تعتبر معظم المضادات الحیویة أدویة آمنة وجیدة التحمل. ومع ذلك 

مثالً ما  ھذه األخیرةقد تكون و ،قد تتسبب في ظھور آثار جانبیة فإنھا
 یلي:

 آالم بالجھاز الھضمي مثل اإلسھال وآالم البطن والغثیان ■

التھابات فطریة على مستوى الفم والحلق أو في منطقة  ■
 األعضاء التناسلیة

 والحكة كاالحمرارظھور حساسیة على الجلد  ■

   لمضادات الحیویة ل كقبل تناول  

 ینبغي لك أن تكون على درایة جیدة بالعالج قبل تناول مضاد حیوي ما. 
 استفسر او استفسري طبیبتك أو طبیبك أو في الصیدلیة عما یلي:

 لماذا أنا في حاجة لمضاد حیوي؟ ■

 ما ھي اآلثار الجانبیة المحتملة؟ ■
 لمدة كم من یوم ینبغي لي تناول المضاد الحیوي؟ ■

 ي لي تناولھ؟كم من مرة في الیوم ینبغ ■

 ماذا ینبغي لي فعلھ إذا حدث مرة أن نسیت تناول الدواء؟ ■

ھل یمكنني تناول المضاد الحیوي أثناء وجبة أكل أم ینبغي  ■
 تناولھ خارج وجبات األكل؟

 ھل یؤثر المضاد الحیوي على األدویة األخرى التي أتناول؟ ■

 أخبري طبیبتك أو طبیبك قبل تناولھ في حالة إذا كنت حامال أو
ترضعین. ینبغي أیضا إخبارھم في حالة إذا حدث مرة أنك لم تَتَحّمل 

 تَتَحملي مضاداً حیویاً ُمعیناً.أو لم 

    لماذا ینبغي الحذر عند تناول المضادات الحیویة؟   
زاد خطر تطور  كلما ارتفعت وتیرة تناول المضادات الحیویة،

زید من المعلومات الم أو تجدین ستجد مة.لبكتیریا المقاوٍ وانتشار ا
 :بخصوص ھذا الموضوع في نشرة أخرى من معلومات المریض

 أنظر المربع.
        ما یمكنك القیام بھ أیضا   

تناول المضاد الحیوي بالطریقة الموصى بھا. وھذا یعني: التمسك  ■
في العالج أو استمري بمواعید تناول الدواء المعطاة مسبقا. استمر 

 حسن.بت في حالة شعوركحتى 

ً تم وصفھ ألشخاص آخرین ■  اجتنبو ،ال تتناول مضاداً حیویا
 .لیتناولھ إعطاء المضاد الحیوي الخاص بك لشخص آخر

على تغییر مفعول بعض  -مثل الحلیب  -تعمل بعض المشروبات  ■
 لذلك فإنھ من األفضل تناول الدواء بالماء. ،المضادات الحیویة

منع الحمل معرفة ما من المھم للنساء اللواتي یستخدمن حبوب  ■
یلي: قد یعمل المضاد الحیوي على إعاقة مفعول حبوب منع 

استخدام  -باإلضافة إلى ذلك  -الحمل. ولھذا السبب ینبغي لك 
 وسائل منع الحمل غیر الھرمونیة، مثل الواقي الذكري.

قد یكون من المفید إذا قمت بتدوین اسم والجرعة والوقت واآلثار  ■
 أو طفلك. الجانبیة لجمیع المضادات الحیویة التي تناولت أنت

ال تتوقع أن تحصل أنت أو طفلك على مضاد حیوي في كل مرة  ■
قد یكون كافیا حتى في العدید من  بالعدوى.أحدكم صاب فیھا ی

كام الناجمة عن البك تیریا، أن یقوم المرء في أول األمر حاالت الزُّ
 التریُّث.ببِتََجنّب اإلرھاق و

یمكنك حمایة نفسك  .أصالً  لعدوىا تحدثمن األفضل إذا لم  ■
 صحیةال ةنظافالعن طریق الحرص على  -مثالً  -واآلخرین 

 واستعمال التطعیمات وكمامات الفم واألنف.
 

  المزید من المعلومات  
 

 
  

 ) ÄZQ(الطب جودة في مركز األطباء لل
 )BÄK) والجمعیة الطبیة األلمانیة (KBVلحساب: المجموعة اإلتحادیة ألطباء التأمین الصحي (

 2555-4005 030الفاكس: 
  patienteninformation@azq.de:  البرید اإللكتروني

www.patienten-information.de 
www.azq.de 

 مع أطیب التحیات

 َمْنَھِجیَّات وروابط و مصادر
 یرتكز مضمون ھذه المعلومات على نتائج بحوث علمیة حدیثة وھو عبارة عن توصیات من مصابین للمصابین.

 www.patienten-information.de/kurzinformationen/antibiotikabehandlung#methodikَمْنَھِجیَّات ومصادر: 
 www.patienten-information.deمقاومات الدواء" و"الممرضات المقاومة لألدویة المتعددة":  -"المضادات الحیویة  االستعالمیةالمنشورات 

 2020المحّررة باللغة األلمانیة عام  األصلیّة النسخةتم إصدار 

  المضادات الحیویة – العالج

 المعلومات الخاصة بالمریض
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http://www.patinfo.org/
http://www.azq.de/
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