
 یبهبود استفاده از آنت

کیوتیب  

   

 

 دارم؟ ازین کیوتیب یواقعاً به آنت ایآ

 

 

 .دییبگو بله  کیوتیب ی، به آنت ها یاز باکتر یناش یاز عفونت ها یبه برخ ازیدر صورت ن

 

 

 ظیاگر مخاط غل ی، حت ینیب زشیآبر ای، آنفوالنزاو  یها ، مانند سرماخوردگ روسیدر مورد و

 . دییبگو نهها  کیوتیب یسبز باشد ، به آنت ای، زرد 

،  تیموارد برونش شتریاز جمله ب جیرا ییایباکتر یاز عفونت ها یها به برخ کیوتیب یآنت

 کنند. یکمک نم وشگ یاز عفونت ها یو برخ ینوسیس یاز عفونت ها یاریبس

 

 

های  یاز باکتر یناش یدرمان عفونت ها یها فقط برا کیوتیب یآنت

 خاص

 هستند. ازیمورد ن 

 تاثیر ندارندها  روسیو یها رو کیوتیب یآنت

 

 



 

 

 آیا آنتی بیوتیک ها عوارض جانبی دارند؟

 

مصرف نابجای ،  کیوتیب یبه آنت ازیدر صورت عدم ن .کند جادیا یتواند عوارض جانب یم استفاده از آنتی بیوتیک ها

 یها م کیوتیب یآنت جیرا ی. عوارض جانب برساند. بیممکن است به شما آس یعوارض جانب  آنتی بیوتیک ها و بروز

 :باشد ریتواند شامل موارد ز

 

 

 

 

 

 

 

 

روده بزرگ و  دیشد بیشود و منجر به آس یاشاره کرد که باعث اسهال مکلستریدیود توان به عفونت  یتر م یجد یاز عوارض جانب

 نشان دهند. یکننده زندگ دیو تهد دیشد کیآلرژ یتوانند واکنش ها یم نیشود. افراد همچن یمرگ م

جهیسرگ راش  

یمخمر یعفونت ها حالت تهوع  اسهال 

 



 یبه آنت ماریکه ب ی. هنگاممصرف صحیح آنتی بیوتیک ها نجات بخش زندگی انسان ها

 است. یاز خطرات عوارض جانب شتریآن ب یایدارد ، مزا ازین کیوتیب

 

 

 ست؟یچ مقاومت آنتی بیوتیکی

 

شده  یطراح یبه داروها گریها د یافتد که باکتر یاتفاق م یزمان یکیوتیب یمقاومت آنت

یادمان باشد مصرف آنتی بیوتیک ها خود می تواند بردن آنها پاسخ ندهند. نیاز ب یبرا

 مقاومت آنتی بیوتیکی را سبب شود

 

 

 

 

 

 
، نه بدن ، در  هایباکتر

که  یکیوتیب یبرابرآنت

شده است تا  یطراح

 یآنهارا بکشد مقاوم م

 شود

ها مقاوم  یباکتر یوقت

 یشوند ، آنت یم

توانند  یها نم کیوتیب

آنها را سرکوب کنند و 

 یم ریها تکث یباکتر

 یاز باکتر یدرمان برخ

مقاوم ممکن است  یها

سخت تر باشد و به 

 کند تیسرا گریافراد د



 

 

 

 داشته باشم؟ یتوانم احساس بهتر یم کیوتیب یبدون آنت ایآ

 

 گرانید یسالمتحفظ سالم ماندن و  یروند. برا یم نیدو هفته بدون درمان از ب ای کی یمعموالً ط یتنفس یها روسیو

 رعایت موارد ذیل اهمیت دارند.
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