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ة خلفية صغ��

� التاريخ. بفضل اكتشاف 
ة العظيمة �� اكتشاف المضادات الحيوية هو واحد من الثورات الط�بي

حياتنا  تخيل  الصعب  من  ملحوظ.  بشكل  المتوقع  العمر  متوسط  ارتفع  الحيوية،  المضادات 
من  الفور،  ع�  جميًعا،  نعمل  لم  إذا  قائم.  الخطر  هذا  ولكن  الحيوية،  المضادات  بدون 
تتوقف  الحيوية، فإّن هذا الخطر سوف يتحقق: سوف  الّصحيح للمضادات  أجل اªستخدام 

ارة.   يا الض المضادات الحيوية عن فعاليتها ولن تتمّكن من التغل°ب ع� البكت®�

يا للمضادات الحيوية. هذا الخطر يسمى مقاومة البكت��

رَت آلية حماية من  � تغي®� وطو
يا مرت �� يا المقاومة للمضادات الحيوية هي بكت®� البكت®�

. عندما تكون هناك حاجة لعºج من هذا النوع بالمضادات  �
 مضادات حيوية من نوع مع¼�

 �
ية. �� يا المقاومة وستستمر العدوى البكت®� الحيوية، فإن المضاد الحيوي لن ي¾� بالبكت®�

يا المقاومة، وقد  حاªت اÆªمراض المعدية، قد يصاب أشخاص آخرون بنفس سºلة البكت®�
يكونون أيًضا عرضة لخطر العºج بالمضادات الحيوية غ®� الفعالة.

يا يزداد ويتفاقم بسبب اªستخدام غ®� السليم، غ®�  خطر مقاومة المضادات الحيوية للبكت®�
ر والُمفِرط للمضادات الحيوية. أحد اÆªمثلة ع� ذلك هو العºج بالمضادات الحيوية   َ Î®الُم

� هذه الحالة تكون المضادات الحيوية 
د. �� Î®ت الªنفلونزا أو نزÆªوسية، مثل ا لÆºمراض الف®�

يا المقاومة، فإن كل  غ®� فعالة وقد تعرض الصحة للخطر. باÒªضافة إÑ خطر تطّور البكت®�
عºج بالمضادات الحيوية له آثار جانبية إضافية، لذلك، من المهم استخدامه بشكل صحيح 

ومسؤول، ودائًما، وفًقا لتعليمات الطبيب/ ة.

حة ومنظمة  َ من قبل وزارة الص� يا للمضادات الحيوية تُعَت�� مقاومة البكت��
ً� فوري�ا من�ا جميًعا.  ة العالمي�ة أزمة عالمي�ة تتطلب تدخ� ح� الص�

مًعا، فقط، سوف نتمكن من إنقاذ المضادات الحيوية ح�� تتمّكن من ا�ستمرار 
ة! ية الخط�� � إنقاذنا من ا�©مراض البكت��
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حيح للُمضادات  � ا�ستخدام الص�
ª« كيف يمكننا المساهمة

يا؟ ، مكافحة خطر مقاومة البكت�� الحيويّة، وبالت�ا�³

R يجب تناول المضادات الحيوية وفًقا لتعليمات الطبيب/ ة، فقط، والحرص ع� مراعاة 
َلة. ة الزمنية الُمَسج Ø®الجرعة والف

R يجب استشارة طبيب/ ة العائلة بخصوص الّلقاحات الموÙ بها لمنع العدوى.

ابون لتجّنب العدوى بالملّوثات. R يجب الحرص ع� غسل اليدين بالماء والص

يدليات. � الص
صة لذلك �� � الحاوية المخص

ات الحيوية �� يجب التخلص من بقايا المضاد  R

د أو اÆªنفلونزا.  Î®وسية، مثل نزلة ال يُحَظر تناول المضادات الحيوية لعدوى ف®�  R

ات الحيوية "للمرة القادمة".  R يُحَظر اªحتفاظ بالمضاد

� تم وصفها لشخص آخر. 
ØÜات الحيوية ال R يُحَظر تناول المضاد

تذكروا!   

ية، فقط.  الة لعºج العدوى البكت®� ات الحيوية فع المضاد  !

ة، عندما يتم تناولها بدون  ح د الص� الة، بل إنها ضارة وتهد� المضادات الحيوية غ®� فع  !
 . �Ýو � حاªت المرض الف®�

داٍع، كما هي الحال ��

ي إÑ آثار جانبية  ّ بالصحة، يؤد�
ات الحيوية ي¾� حيح بالمضاد ر وغ®� الص  َ Î®ج غ®� الُمºالع  !

ات الحيوية.  يا ُمقاِوَمة ª تستجيب للعºج بالُمضاد وإÑ تطّور بكت®�

وا�©مر ا�©هم،
أن تكونوا بصحة جيدة!

� خدمات صّحي�ة مكا·�
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