Daþniausiai pateikiami klausimai
Kaip apsaugoti vaikà nuo atspariø
bakterijø sukeltos infekcijos?

Tëvø prieþiûra
daþniausiai yra pats
geriausias vaistas.

Vartokite antibiotikus tik tada, kai gydytojas
juos paskiria ir tik nurodytomis dozëmis.
Antibiotikai nepadeda ir nereikalingi
gydant peršalimà, gripà, slogà.
Jei sergant sloga skaidrios išskyros tampa
tirštos ir þalios, ar tai reiškia, kad vaikui
jau reikia antibiotikø?
Geltonos ar þalios išskyros iš nosies dar nereiškia,
kad infekcijà sukëlë bakterijos. Áprasta, kad
virusinës infekcijos metu išskyros tampa
tirštesnës ir ágyja spalvà.
Ar aš niekuomet neturëèiau
duoti vaikui antibiotikø?
Antibiotikai yra labai stiprûs vaistai ir turi bûti
vartojami bakterijø sukeltoms infekcijoms gydyti.
Jei jûsø vaikui paskirtas antibiotikas, uþtikrinkite,
kad jis vartotø já visà gydymo kursà paskirtomis
dozëmis, ir netaupykite kitam kartui.
Kaip suþinoti, virusine ar bakterine
infekcija serga mano vaikas?
Tai turi nustatyti gydytojas. Virusinës infekcijos
yra kur kas daþnesnës negu bakterinës. Jei manote,
kad vaikui reikalingas gydymas – kreipkitës á savo gydytojà. Bet prisiminkite, kad áprastà peršalimà sukelia
virusai ir jam gydyti antibiotikai nereikalingi.

Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja:
siekdami apsisaugoti nuo atsparių bakterijų sukeltų infekcijų,
be reikalo nevartokite antibiotikų.

Apie antibiotikus
Antibiotikai (pvz., penicilinas, ampicilinas ir kt.)
yra vieni stipriausiø ir svarbiausiø vaistø. Jie þudo
bakterijas. Teisingai vartojami jie gali išgelbëti
gyvybes, o neteisingai – pakenkti jûsø vaikui.
Antibiotikai nevartojami virusinëms infekcijoms
(gripui ir pan.) gydyti.

Kada reikia ir kada nereikia antibiotikø?

Jûsø serganèiam
vaikui gydyti ne visada
reikia antibiotikø

Á ðá klausimà geriausiai atsakys jûsø vaiko gydytojas,
o jo atsakymas priklausys nuo ligos diagnozës. Štai
keletas pavyzdþiø.
Ausies infekcija. Yra keletas skirtingø situacijø, ir tik
kartais reikalingi antibiotikai, bet daþniausiai – ne.

Bakterijos ir virusai
Daugelá infekciniø ligø sukelia dvi pagrindinës
mikroorganizmø grupës – virusai ir bakterijos.
Bakterijø sukeltos infekcijos gydomos antibiotikais,
o virusø – ne. Beje, daþniausia kosulio, gerklës
skausmo, peršalimo prieþastis yra virusai. Jûsø
vaikas savaime pasveiksta nuo ðiø virusø
sukeltø infekcijø.

Antibiotikai – labai
stiprûs vaistai,
bet jie gydo ne visas,
o tik bakterijø
sukeltas ligas

Kaip bakterijos tampa atsparios
Kiekvienà kartà, kai mes vartojame antibiotikus,
jautrios bakterijos yra sunaikinamos, o atsparios –
lieka ir dauginasi. Daþnas ir neteisingas antibiotikø
vartojimas yra viena pagrindiniø bakterijø atsparumo
didëjimo prieþasèiø. Šios atsparios bakterijos
perduodamos šeimos nariams ir kitiems þmonëms.

Jûs galite apsaugoti savo vaikà
nuo atspariø bakterijø
Patarimas tëvams
Daugiau suþinokite apie virusiniø ir bakteriniø
infekcijø gydymo skirtumus ir pakalbëkite apie tai
su savo vaiko gydytoju. Supraskite, kad virusinëms
infekcijoms gydyti antibiotikai nereikalingi.

Atsparios bakterijos
Bakterijos gali prisitaikyti ir, norëdamos išgyventi,
tampa atsparios antibiotikams. Kuo daugiau
vartojama antibiotikø, tuo didesnë tikimybë, kad
bakterijos taps atsparios. Tokiø bakterijø nenaikina
áprasti antibiotikai. Kai kurios tokiø atspariø bakterijø
sukeltos infekcijos išgydomos stipresniais vaistais,
kuriuos reikia leisti á venà ligoninëje, o kai kurios
jø – neišgydomos. Taigi antibiotikai tampa maþiau
efektyvûs. Kuo daugiau antibiotikø skiriama vaikui –
tuo didesnë rizika, kad vaikas ágis atspariø bakterijø.

Sinusø infekcija (sinusitas). Daugelis vaikø net
esant tirštoms ir þalioms išskyroms iš nosies
neserga sinusø infekcija. Antibiotikai reikalingi tik
sunkiø ar ilgai trunkanèiø sinusø infekcijø atvejais.
Kosulys ar bronchitas. Vaikø bronchitui gydyti labai
retai reikia antibiotikø, nes daþniausiai tai yra virusø
sukelta infekcija.
Gerklës skausmas. Daþniausiai gerklës skausmu
pasireiškianti infekcija yra sukelta virusø. Tik
vienu atveju – esant pûlingai anginai, kurià
sukelia streptokokai, gydoma antibiotikais. Šiø
bakterijø buvimas turi bûti patvirtintas laboratoriniu
(mikrobiologiniu) tyrimu.
Peršalimas. Peršalimà sukelia virusai. Liga gali trukti
dvi savaites ir ilgiau. Antibiotikai negydo peršalimo,
bet jûsø gydytojas gali pasiûlyti kitø vaistø, kurie
palengvins šios ligos eigà.

Infekcija gali kisti

Daþniausiai
perðalimà, gerklës
skausmà sukelia
virusai, o jø
antibiotikai neveikia

Kartais prie virusinës infekcijos prisideda bakterinë
infekcija. Taèiau klaidinga manyti, kad gydydami
virusinæ infekcijà antibiotikais išvengsime bakterinës
infekcijos. Antibiotikø vartojimas gali bûti atspariø
bakterijø sukeltos infekcijos prieþastis. Reikia tik
stebëti ligos eigà ir pranešti gydytojui, jei vaiko
bûklë blogëja ar liga uþsitæsia, kad gydytojas laiku
koreguotø ar paskirtø tinkamà gydymà.

