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عزيزتي القارئة ،عزيزي القارئ،
المضادات الحيوية ھي األدوية التي تستعمل لعالج العدوى
الناتجة عن الجراثيم .تساعد ھذه األدوية على تخطي العديد من
األمراض جيدا و يمكنھا أيضا أن تنقذ حياة المريض .و لكن
ليس دائما من الضروري تناول المضادات الحيوية في كل حالة
عدوى.
تعرفك ورقة المعلومات ھذه عن كيفية عمل المضادات الحيوية
و ما الذي يجب أن تنتبه إليه عند تناولھا.

■ ظھور حساسية على الجلد كاإلحمرار و الحكة.
■ عدوى الخميرة المھبلية لدى البنات و النساء
ترتبط نوعية و عدد ظھور اآلثار الجانبية المحتملة بنوعية
المضادات الحيوية التي تتناول .للمزيد من المعلومات
بخصوص ذلك ،إسأل طبيبك المعالج أو الصيدلي و إقرأ
إرشادات إستعمال الدواء.

◄ كيف تتفاعل المضادات الحيوية؟

◄ متى تتفاعل المضادات الحيوية؟

تساعد المضادات الحيوية جھاز مناعة الجسم على مكافحة
الجراثيم المسببة لألمراض .يعتبر ھذا ضروريا عندما تكون
الجراثيم قد تسربت إلى الجسم و بدأت تتزايد .يمكنھا بعد ذلك
أن تسبب إلتھابا و أن تضر ببعض األعضاء .ھذا ما يقع مثال
عند اإلصابة باإللتھاب الرئوي البكتيري .تقوم بعض
المضادات الحيوية بالقضاء مباشرة على الجراثيم ،في حين
تقوم أخرى بمنعھا من التكاثر.
يجب بشكل أساسي اإلنتباه إلى ما يلي عند تناول المضادات
الحيوية :تناولھا كلما كان ذلك ضروريا و بأقل قدر ممكن .ألن
المضادات الحيوية ال تتفاعل ضد المھيجات المسببة لألمراض
فقط ،و لكن حتى ضد الجراثيم النافعة التي تعيش على بشرتنا
و على غشائنا المخاطي.

غالبا ما تظھر العدوى عن طريق الفيروسات و الباكتيريا.
تتسبب ھذه المھيجات في ظھور أمراض مختلفة .رغم ذلك فإنه
ليس دائما من السھل في البداية تقرير ،ما إذا كان يتعلق األمر
بعدوى باكتيرية أو فيروسية ،و ذلك إلحتمال تشابه إشارات
المرض.

■ إلتھاب المثانة

◄ اآلثار الجانبية للمضادات الحيوية

■ إلتھابات تقيحية في الجلد

تعتبر معظم المضادات الحيوية بمثابة أدوية آمنة و مالئمة جدا.
رغم ذلك يمكن لجميع المضادات الحيوية أن تتسبب في ظھور
آثار جانبية.

غالبا ما تتسبب الباكتيريا مثال فيما يلي:
■ إلتھاب اللوزتين
■ إلتھاب رئوي
■ إلتھاب السحايا

يرجع دائما ألسباب بكتيرية مثال ما يلي:
■ الحمى القرمزية
■ السعال الديكي

من ضمن اآلثار الجانبية المطابقة لذلك ھناك مثال:

■ مرض السل

■ أوجاع على مستوى المعدة و األمعاء مثل اإلسھال ،آالم
المعدة و الغثيان

غالبا ما يجب تناول المضادات الحيوية في حالة األمراض
البكتيرية ألن ذلك مفيد و ضروري أيضا .من المھم معرفة أن
المضادات الحيوية غير فعالة ضد الفيروسات.

Patienteninformation „Behandlung mit Antibiotika“ – Arabische Übersetzung

معلومات للمريض
◄ ájƒ«◊G äGOÉ° ŸÉH êÓ©dG
من بين األمراض التي ترجع ألسباب فيروسية ،ھناك مثال:
■ معظم أمراض الزكام )الرشح ،الكحة ،إلتھاب البلعوم ،الحمى(
■ إنفلونزا
■ أشكال مختلفة من إلتھاب األمعاء )اإلسھال(
■ الحصبة
تعتبر المضادات الحيوية غير فعالة ضد ھذه األمراض الفيروسية.

◄ قبل تناول المضادات الحيوية
يجب أن تكون على دراية جيدة بالعالج قبل أن تتناول مضاد
حيوي ما .يمكنك مثال طرح األسئلة التالية على طبيبك المعالج:

◄ ماذا بإمكانك القيام به أيضا
■ إحترم مواقيت تناول الدواء المعطاة مسبقا .يقصد بثالث
مرات في اليوم مثال كل ثمان ساعات.
■ تابع تناول المضاد الحيوي حسب المدة التي أمرك بھا
الطبيب .من الضروري متابعة العالج حتى لو أحسست
بتحسن.
■ ال تتناول المضاد الحيوي تم وصفه آلخرين دون الرجوع
إلى الطبيب .وال تعطي المضاد الحيوي الخاص بك لشخص
آخر ،حتى لو كانت األعراض المرضية جد متشابھة.
■ من األفضل تناول المضاد الحيوي بالماء.

■ لماذا أنا في حاجة لمضاد حيوي؟

■ أخبر طبيبك المعالج بجميع ما تالحظه و بجميع اآلثار
الجانبية الغير مرغوب فيھا.

■ كم يوم يجب علي تناول المضاد الحيوي؟
■ كم مرة في اليوم يجب تناوله؟
■ ھل من الممكن تناول المضاد الحيوي أثناء وجبة أكل أم من
الالزم بعد األكل؟

■ أخبري طبيبك المعالج ،في حالة إذا كنت حامل أو ترضعين
طفلك ،قبل تناول المضاد الحيوي.

■ ما ھي اآلثار الجانبية المحتملة؟

■ ھل يؤثر المضاد الحيوي على األدوية األخرى التي أتناول؟
كلما زاد عدد إستخدام و تناول المضادات الحيوية ،كلما زاد
خطر تطور و إنتشار الجراثيم المقاومة .تجد المزيد من
المعلومات بخصوص ھذا الموضوع على ورقة أخرى من
معلومات للمريض ،أنظر المربع.

■ قد يكون من المفيد تدوين اإلسم ،الجرعة ،الوقت و اآلثار
الجانبية المحتملة لكل المضادات الحيوية التي تناولت أنت
أو طفلك.
■ ال تتوقع من الطبيب أن يعطيك أنت أو طفلك مضاد حيوي
كلما تعلق األمر بعدوى .ھذا ال يساعد على عالج األمراض
التي تسببھا الفيروسات.

◄ المزيد من المعلومات
روابط لمعلومات إضافية
تجد مجموعة من المعلومات المدققة و التي تخص ھذا الموضوع تحت كلمة البحث „العالج بالمضادات الحيوية“ على الصفحة:
www.patienten-information.de
توجد ورقة المعلومات „المقاومة ضد المضادات الحيوية“ على الصفحة
www.patienten-information.de/kurzinformation-fuer-patienten
المصادر
يرتكز مضمون ھذه المعلومات على نتائج أبحاث علمية حديثة و نصائح من المرضى للمرضى .تجد جميع المصادر التي تم اإلستناد عليھا على:
www.patienten-information.de/kurzinformation-fuer-patienten/antibiotika/quellen
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