Εκστρατεία
Ενηµέρωσης
για τα Αντιβιοτικά
Πλένε τα χέρια σου για να προφυλαχθείς από τις λοιµώξεις.

Γνωρίζετε ότι;
• 80% από τις ωτίτιδες θεραπεύονται µόνες

Τα περισσότερα µικρόβια εξαπλώνονται όταν
αγγίζεις µε τα χέρια σου το στόµα, τη µύτη και τα
µάτια.
Το συχνό πλύσιµο των χεριών βοηθά στο να κρατήσεις τα µικρόβια µακριά από το σώµα σου.

Χρησιµοποίησε τη «συνταγή της
γιαγιάς»

τους.

• Η ανθεκτικότητα των µικροβίων πολύ συχνά
εµφανίζεται σε παιδιά που παίρνουν αντιβιοτικά για ωτίτιδες.

• Μόνο το 15% των ασθενών που επισκέπτονται

Χρειάζεσαι
πραγµατικά
αντιβίωση;

το γιατρό µε συµπτώµατα αµυγδαλίτιδας έχει
τελικά µικροβιακή αµυγδαλίτιδα.

• Τα βακτήρια της µικροβιακής αµυγδαλίτιδας
έχουν γίνει ανθεκτικά στα κοινά αντιβιοτικά.

Άσε το σώµα σου να γιατρευτεί µόνο του. Το
ανοσοποιητικό σου σύστηµα µπορεί να νικήσει
τις περισσότερες λοιµώξεις.
Μπορεί να χρειαστεί µια βδοµάδα ή περισσότερο όµως τα περισσότερα κρυολογήµατα
υποχωρούν µόνα τους. Αρκετές µικροβιακές λοιµώξεις επίσης.
Τα παυσίπονα και τα αντιπυρετικά µπορούν να
µας ανακουφήσουν από τα συµπτώµατα.
Η ξεκούραση, η καλή διατροφή και τα πολλά υγρά
µπορούν να ενισχύσουν το
ανοσοποιητικό µας
σύστηµα.

• Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι
βρογχίτιδες πρέπει να αντιµετωπισθούν µε
αντιβιοτικά. Όµως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι βρογχίτιδες προκαλούνται από
ιούς. Τα αντιβιοτικά δεν σκοτώνουν τους ιούς.

• Η αλλαγή στο χρώµα της βλέννας από τη µύτη
είναι αναµενόµενη στις ιώσεις. Κίτρινη, πράσινη ή παχύρευστη βλέννα είναι φυσιολογική και
δεν χρειάζεται αντιβίωση.

• Τα κρυολογήµατα µπορεί να διαρκέσουν
περισσότερο από 2 εβδοµάδες. Κατά µέσο
όρο τα παιδιά κρυολογούν έξι φορές το
χρόνο.
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Ρώτησε τον οικογενειακό σου γιατρό. Η άσκοπη χρήση αντιβιοτικών
µπορεί να είναι βλαβερή για την
υγεία σου.
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για τα Αντιβιοτικά
Αν παίρνεις αντιβιοτικά όταν δεν τα
χρειάζεσαι µπορεί να βλάψεις την
υγεία σου
Τα αντιβιοτικά δεν σκοτώνουν τους ιούς.∆εν είναι
αποτελεσµατικά στα κρυολογήµατα ή τη γρίπη
και στις περισσότερες βρογχίτιδες ή ωτίτιδες.
Τα αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται για να θεραπεύσουν ασθένειες που προκαλούνται από µικρόβια
όπως η ουρολοίµωξη ή η µικροβιακή αµυγδαλίτιδα.
Αν πάρεις αντιβιοτικά δεν θα θεραπευτείς γρηγορότερα από το κρυολόγηµα ή τη γρίπη. Αντίθετα
είναι πιθανό να σου δηµιουργήσουν παρενέργειες
όπως:
- διάρροια
- πονοκέφαλο
- εξάνθηµα
- τάση για έµετο
Επίσης η άσκοπη λήψη αντιβιοτικών µπορεί να
καταστρέψει τα καλά βακτήρια στο στοµάχι σου
και να αδυνατίσει το ανοσοποιητικό σου σύστηµα.

Τα «σούπερ µικρόβια» σκοτώνονται
δυσκολότερα
Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών δηµιουργεί πιο
ισχυρά µικρόβια. Αυτά τα «σούπερ µικρόβια»
γίνονται πιο ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.
∆ηµιουργείς «σούπερ µικρόβια» όταν:
- Παίρνεις αντιβιοτικά για το κρυολόγηµα, τη
γρίπη ή άλλες ιώσεις
- ∆εν ολοκληρώνεις όλη την αγωγή που σου
έδωσε ο γιατρός για µικροβιακή λοίµωξη
- Χρησιµοποιείς
σαπούνια.

συχνά

αντιµικροβιακά

Τότε, όταν πραγµατικά χρειάζεσαι ένα αντιβιοτικό
για να σκοτώσει αυτά τα µικρόβια, αυτό µπορεί να
µην είναι πλέον αποτελεσµατικό.
Μερικά µικρόβια έχουν ήδη γίνει ανθεκτικά στα
κοινά αντιβιοτικά, όπως η πενικιλλίνη και η αµοξικιλλίνη.
Όταν ένα αντιβιοτικό δεν είναι πλέον αποτελεσµατικό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα η θεραπεία να
είναι µεγαλύτερης διάρκειας και πιο δαπανηρή.

Ολοκλήρωσε τη συνταγή αντιβίωσης
Εάν σου έχει δοθεί συνταγή αντιβίωσης:
• Επικοινώνησε µε το γιατρό σου για να κατανοήσεις γιατί πραγµατικά χρειάζεται αντιβίωση
• Πάντα να τελείωνεις όλη τη συνταγή που σου
συνταγογράφησε ο γιατρός. Τα τελευταία λίγα
χάπια είναι αυτά που σκοτώνουν τα πιο ισχυρά
µικρόβια.
• Μην τα αποθηκεύεις. Μην τα µοιράζεσαι. Τα
αντιβιοτικά που συνταγογραφούνται σε σένα
για µια συγκεκριµένη ασθένεια µπορεί να µην
είναι κατάλληλα για άλλη ασθένεια ή ακόµη και
για την ίδια σε άλλο άτοµο. Ο θεράπων ιατρός
είναι αρµόδιος να αποφασίσει το είδος και την
ποσότητα της αντιβίωσης.
• Επικοινώνησε µε τον γιατρό σου αν έχασες
κάποια δόση ή αν έχεις κάποια ανεπιθύµητη
ενέργεια.

