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 قزوین درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 معاونت بهداشتی

 آوج شهرستان درمان و بهداشت شبکه

 

 ! است بیماری بدتراز اشتباه درمان

 

 

  ( 7 ) اجرایی آموزش و ارتقای سالمت -علمی انتشارات کمیته

 

 برناد و هاا را از بایم مای   بااکتری فقط  هابیوتیکآنتی

شواری با ببانواا بیو بب .هاا ندارناد  ویاروس ثیری بر تأ

 .شاندهربسبببایجردبسرمرخایدگ بم ویروس

هاا  ه وسیله ویاروس ب معموالً های شایعسرماخوردگی

 باا آنتای بیوتیاک   را ها آننباید شوند، بنابرایم ایجاد می

 د.کردرمان 

  هااا و بیشااتر در معاارم بیماااری کودکااان  معمااوالً

 های ویروسی هستندعفونت

   یااا بااه ا ااوالی عمااومی  اار    هاااآنتاای بیوتیااک

قبا  از  . درماان نیساتند   روشهاا همیشاه   کمخشک

با پزشک خود مشاورت   هاوتیکآنتی بیمصرف شروع 

که بارای شاما    درخواست نکنیداز او وقت هیچ کنید و

آنتاای نادرساات مصاارف  .بیوتیااک تجااویز کناادآنتاای

دی باه ساالمت شاما و    ، ساب  آسای  جا   هابیوتیک

 .شودفرزندانتان می

 بع:من
بیوتیکی به زبان ساده، دکتر حمیدرضا کتاب مقاومت آنتی
 .98 اپ اول، سال  ،افرهنگ ایلی هنرمند، انتشارات
بیوتیکی، دکترحسیم های میکروبی و درمان آنتیکتاب مقاومت

خلیلی، دکتر زهرا  حرایی، دکتر رسول سلوانی، دکتر ماندانا 
ایزدپناه، دکتر حمیدرضا تقوی معصومی، انتشارات ارجمند،  اپ 

 .4981اول، سال 

جبراکباتان، کارشناس امور دارویی شبکه مریم رن: تدوین

 بهداشت و درمان شهرستان آوج

 

 

 

هااای ویروساای از قبیاا  هااا در عفونااتبیوتیااکآنتاای
هاای  عفونات ، اکثر گلودردهاا،  نزالوآسرماخوردگی، آنف
هاای  ها و عفونات سینوزیت ،هاو سرفه مجاری تنفسی

 موثر نیستند. گوش

 سیلیم،سیلیم یا آموکسیپنی مانند هاییبیوتیکآنتی
 شایع هایسرماخوردگی درمان ح اهر وجهبه هیچ
 را هاییعفونت تنها هابیوتیکآنتی زیرا نیستند،
 نه اند،شده ایجاد باکتری طریق از که کنندمی درمان

 !ویروس طریق از

بهبود یافتاه،   که عالیم بیماری دلی ایم گاه به هیچ
بیوتیک را کمتر از میزانای کاه پزشاک تجاویز     آنتی

بیوتیاک را سار   کرده مصرف نکنید و همیشاه آنتای  
 ف کنید.ساعت مصر

فتادن خیر ابیوتیک سب  به تأاستفاده نادرست از آنتی
ها و عوارم جانبی درمان، تکثیر بیشتر باکتری

 د.شوناخواسته داروها می

هایی که منشأ ویروسی دارند، ممکم سرماخوردگی
است برای دو هفته یا بیشتر طول بکشند و بیماران 

 طی را خود دوره بیماری که ابندیمی بهبود زمانی
  .باشد کرده
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 مقدمه

های میکروبی یکی از روند روبه رشد بروز مقاومت
باشد. منوقی نمودن معضالت جدی جامعه بشری می

درمان  یهها در حوزبیوتیکتجویز و مصرف آنتی
ها و محدویت استفاده غیر انسانی از ایم داروها بیماری

 .باشدپدیده شوم میتنها راهکار مقابله با ایم 

 هاعواقب خوددرمانی با آنتی بیوتیک

الزم نباشد و بدون  آنتی بیوتیکدر  ورتی که استفاده از 
در  داروییمقاومت ایجاد  باعثد، دلی  مصرف شو

 نیم احتمال افزایش عوارم هم د.شوها میباکتری
ها وجود دارد. بیوتیکبیماری با استفاده خودسرانه از آنتی

بیم بردن  ازبیوتیکی برای است در آینده هیچ آنتی ممکم
 فرزند اگر های مقاوم به درمان وجود نداشته باشد.باکتری
 به درمان یک باکتری مقاومبیماری حا   از به  شما

 .خواهد بودمبتال شود، شانس بهبودی او کمتر 

 

 

برای درمان  ه باشید زمانی که شمابه یاد داشت

سیلین وتیک مانند پنیبیآنتییک از  بیماری ویروسی

 کنید:استفاده می

  شود!حا   نمیبیماری درمانی برای 
 د!کنی نمیبیمار کمکی به بهبود 
 د!  دارعدم انتقال بیماری به دیگران ن تاثیری بر 

 

 بهبیوتیک تشخیص عام  بیماری و نیاز به مصرف آنتی
های باکتریال که ممکم عهده پزشک است. در عفونت

های ویروسی داشته باشند، مشابه عفونت یاست عالئم
 .بیوتیک مناس  مصرف شودبا تجویز پزشک آنتی باید

را  اوشاما را ویروسای تشاخیص داد،  بیماریاگر پزشک 
بیوتیک تحت فشار نگذارید. در عوم با برای تجویز آنتی

های کاهش عالئم آزاردهنده د راهپزشک خود در مور
 .بیماری مشورت نمایید

بآنت  مصرف ا ببییش مصرفبیر ییاتیکخادسرانه

 تواند سب  آسی  جدی به سالمتمی ،پزشکتجایزب
 شود. شما

 
، در زمکان  به جای استفاده از آنتی بیوتیکک هکا   

خکود  بکه  های زیکر  با انجام توصیهسرماخوردگی 

 ته باشید:کمک کنید تا حس بهتری داش

  کنید. بیشتری استفادهمایعات 
  با نظار پزشاک   برای رهایی از گرفتگی بینی

 از اسپری نمکی استفاده کنید.داروساز 
  ید.کناستراحت به اندازه کافی 
 از با نظر پزشک داروسااز  ت ،  بروز در  ورت

   بر استفاده کنید.داروهای تَ

 وب نگه داشاتم هاوا و کماک باه     برای مرط
، از بخاور اساتفاده   سرماخوردگی عالئم بهبود
 کنید.
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