
أريد معرفة املزيد حول املضادات الحيوية ومقاومتها

Deze tekst is de vertaling van de Nederlandse tekst ‘Ik wil meer 
weten over antibiotica’ van Thuisarts.nl

باختصار
  املضادات الحيوية هي أدوية مضادة لاللتهابات التي تسببها البكترييا.

  من خالل تناول نفس املضادات الحيوية بشكل متكرر، ميكن أن تصبح البكترييا غري حساسة. ويسمى ذلك باملقاومة
ال تساعد املضادات الحيوية املستخدمة عندئذ ضد هذه البكرتيا.

استخدم املضادات الحيوية بالشكل الصحيح. مينع ذلك أن تصبح البكرتيا مقاومة .

مقاطع الفيديو

ح ّمل هذا الفيديو

ما هي املضادات الحيوية؟
املضادات الحيوية هي أدوية تساعد بشكل جيد عند اإلصابة بااللتهاب الذي تسببه البكرتيا. لكن املضادات الحيوية ال تعمل يف

جميع االلتهابات 

هناك التهابات مختلفة
تنشأ أغلب االلتهابات بسبب فريوس، كام هو الحال يف الزكام أو اإلنفلونزا

تنشأ بعض االلتهابات بسبب بكرتيا مثل يف حالة التهاب الرئتني أو التهاب املثانة أو بعض األمراض الجنسية االنتقالية 
  في بعض األحيان يبدأ االلتهاب بفريوس ثم تنضم إليه بكرتيا الحقا. ميكن ان يحدث ذلك مثال يف التهاب الحلق أو الرئتني أو األذن أو العني. 

يصبح االلتهاب أشد عندما تكون هناك بكرتيا أيضا. وغالبا ما تزداد الحمى. أو تعود الحمى من جديد بعد بضعة أيام بدون حمى

مفعول املضادات الحيوية
تعمل املضادات الحيوية بشكل جيد ضد االلتهابات التي تسببها البكرتيا

وهي تقتل البكرتيا أو توقف منوها 

ال تعمل املضادات الحيوية ضد االلتهابات التي يسببها الفريوس، كام هو الحال يف الزكام أو اإلنفلونزا
لذذلك ال يقوم الطبيب بإعطاء املضادات الحيوية 

هناك أنواع عديدة من املضادات الحيوية. مثل البينسيلني
يعمل كل نوع من املضادات الحيوية ضد بكرتيا مختلفة 
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https://www.thuisarts.nl/antibiotica/ik-wil-meer-weten-over-antibiotica-en-resistentie
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تصبح البكرتيا غري حساسة )مقاومة
 إذا تم استخدام املضادات الحيوية بشكل متكرر ضد بكرتيا، ميكن أن تصبح هذه البكرتيا مقاومة. ال تكون البكرتيا عندئذ حساسة لهذه
 املضادات الحيوية. إذا أصبت بالتهاب مبثل هذه البكرتيا غري الحساسة، لن  تساعدك املضادات الحيوية بعد ذلك. وميكن أن مترض بشدة

نتيجة لذلك. لكن تساعد مضادات حيوية أخرى أحيانا

 هناك املزيد واملزيد من البكرتيا التي أصبحت مقاومة. وذلك بسبب االستخدام الكثري للمضادات الحيوية يف العامل يف حني أن ذلك غري
رضوري يف الحقيقة. ميكن مثال يف بعض الدول رشاء املضادات الحيوية بدون وصفة طبية من الطبيب

البكرتيا غري الحساسة
بكرتيا MRSA هي مثال عىل البكرتيا غري الحساسة

الكثري من املضادات الحيوية مل تُعد تساعد ضد بكرتيا
يجلب األشخاص الذين يتم عالجهم يف مستشفى يف الخارج هذه البكرتيا معهم إىل هولندا

 هل تم عالجك يف مستشفى يف الخارج ويجب عليك الذهاب خالل بضعة أشهر إىل مستشفى يف هولندا؟ يف هذه الحالة تخضع أوال ملراقبة
ما إذا كنت مصابا ببكرتيا

كيف متنع أن تصبح البكرتيا غري حساسة للمضادات الحيوية؟
استخدم املضادات الحيوية بالشكل الصحيح. وذلك لتفادي أن تصبح البكرتيا مقاومة للمضادات الحيوية

لذلك انتبه إىل النقاط التالية
تناول املضادات الحيوية يف االوقات املدونة يف الوصفة الطبية

 ال تتوقف من تلقاء نفسك عن تناول املضادات الحيوية بل تشاور أوال مع طبيب العائلة الخاص بك 
ال تستخدم بقايا قدمية من املضادات الحيوية، ال تلك الخاصة بك وال الخاصة باآلخرين 

.ال تتناول املضادات الحيوية يف الخارج والتي ميكنك رشاؤها بدون وصفة طبية. اذهب أوال إىل الطبيب يف الدولة التي تتواجد فيها 

هل تريد الحصول عىل املزيد من املعلومات حول املضادات الحيوية؟
.RIVM تجد املزيد من املعلومات حول املضادات الحيوية لدى

تجد املزيد من املعلومات حول األدوية عىل                     ناقش استخدام األدوية مع طبيب العائلة والصيديل الخاص بك

قم بتنزيل هذه الرسوم املتحركة
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https://www.thuisarts.nl/bacteriën-die-ongevoelig-zijn-voor-antibiotica
https://www.thuisarts.nl/bacteriën-die-ongevoelig-zijn-voor-antibiotica/ik-ben-in-buitenland-in-ziekenhuis-geweest
https://www.rivm.nl/antibioticaresistentie
https://www.youtube.com/watch?v=tBqsPDR8iuc
https://www.apotheek.nl/zorg-van-de-apotheker/uw-apotheker-geeft-antwoord/antibiotica
https://www.youtube.com/watch?v=tBqsPDR8iuc

