Jei jûs sergate virusine infekcija,
vartodami antibiotikus
Antibiotikai – labai
stiprûs vaistai, bet jie
gydo ne visas, o tik
bakterijø sukeltas ligas.

• neišgydysite infekcijos,
• neapsaugosite aplinkiniø nuo uþsikrëtimo,
• greièiau nepasveiksite ir nepasijusite geriau,
bet
galite susirgti patys ir uþkrësti aplinkinius
atspariø bakterijø sukelta infekcija.

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

Antibiotikai sunaikina tik bakterijas, bet
neveikia virusø.

Jei antibiotikus vartosite be reikalo, jie gali
nebeveikti tada, kai jø tikrai reikës.

Antibiotikai (pvz. penicilinas, ampicilinas ir kt.)
yra vieni stipriausiø ir svarbiausiø vaistø.
Jie naikina bakterijas. Jei ligà sukëlë bakterijos,
jà galima gydyti antibiotikais. Taèiau daug
infekciniø ligø sukelia ir virusai, pvz., paprastà
peršalimà, gripà ir pan. Tada antibiotikai
nepadës pasveikti.

Antibiotikai sunaikina bakterijas. Taèiau kai kurios
bakterijos gali apsisaugoti nuo antibiotikø – tai
antibiotikams atsparios bakterijos. Vartojant
antibiotikus tada, kai jø nereikia, pvz., sergant gripu,
didëja tikimybë susirgti atspariø bakterijø sukelta
infekcija. Infekcijas, kurias sukelia antibiotikams
atsparios bakterijos, daug sunkiau gydyti.
Be to, jas galima perduoti šeimos nariams ir
kitiems þmonëms.

„Bet anksèiau aš vartojau antibiotikus
peršalimui gydyti ir nesusirgau atspariø
bakterijø sukeltomis infekcijomis“.
Bakterijø atsparumas antibiotikams – naujas
pavojus jûsø sveikatai. Atspariø bakterijø daugëja,
o vaistø pasirinkimas jø sukeltoms infekcijoms
maþëja. Todël dabar ypaè svarbu antibiotikus vartoti
tik tada, kai jie reikalingi. Gydytojas, apklausæs,
apþiûrëjæs ir atlikæs reikalingus tyrimus, nustatys
ligos prieþastá ir paskirs reikalingà gydymà.

Tik teisingai
vartojami antibiotikai
yra naudingi ir
svarbûs vaistai.

Tarkitës su
gydytoju ir vartokite
antibiotikus tik
tada, kai bûtina.

„Man reikia antibiotikø, kad greièiau
pasveikèiau ir gráþèiau á darbà“.
Jei jûs esate tik peršalæs ar sergate kita virusine
infekcija, antibiotikai nepadës greièiau pasveikti ir
neapsaugos nuo ligos plitimo bei perdavimo kitiems.

„Tai kada reikia vartoti antibiotikø?“
Gydyto jas jums paskirs antibiotikø bakterijø
sukeltai infekcijai gydyti tada, kai jie tikrai
reikalingi, pavyzdþiui, kai sirgsite inkstø infekcija
ar plauèiø uþdegimu. Antibiotikai gali išgelbëti
gyvybæ sergant meningitu. Tokiu atveju bakterijø
buvimas daþniausiai patvirtinamas laboratoriniu
(mikrobiologiniu) tyrimu.

