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 عندما تفقد المضادات الحیویة فعالیتھا
 
 

 عزیزتي القارئة، عزیزي القارئ،
 

إال أنھ  المضادات الحیویة ھي أدویة قادرة على منع نمو البكتیریا وقتلھا.
إذا تم استخدامھا بشكل غیر صحیح أو بوتیرة أكبر مما ینبغي، فإن ذلك قد 

، وبالتالي إلى فقدان المضادات الحیویة لدواءت امقاومایؤدي إلى ظھور 
ل خطراً على المدى الطویل. ِلفَعّاِلیتھا؛  الشيء الذي قد یَُشّكِ

تعرفك ورقة المعلومات ھذه على الكیفیة التي تنشأ بھا مقاِومات المضادات  
 م لك معلومات حول ما یمكنك فعلھ بنفسك لتفادي ذلك.الحیویة، وتقدّ 

 
 
 

 
            ما ھي مقاِومة المضادات الحیویة؟   

. ونموھاعن طریق قتلھا أو منع تزایدھا  تقاوم المضادات الحیویة البكتیریا
الحیاة.  على قیدتعتبر البكتیریا قابلة للتكیف بشكل جید ولھا مھارة في البقاء 

تتكاثر البكتیریا بسرعة كبیرة وبأعداد كبیرة، ویمكنھا أثناء ذلك أن تعمل 
 (مقاِومة)غیر حساسة  على تغییر جیناتھا، الشيء الذي یجعلھا تصبح

 للمضادات الحیویة.
 

 

 

    ما سبب تكّون الُمقاِومات؟  
ستعمال االبسبب  تنشأ مقاِومات المضادات الحیویة قبل كل شيء

 :لمضادات الحیویةالخاطئ ل

یتناول الناس المضادات الحیویة بوتیرة تفوق القدر الالزم  ■
 بكثیر أو لفترة قصیرة جدا� أو في جرعات ضئیلة ِجدا�.

المضادات الحیویة على الرغم من أنھا یلجأ الناس إلى تناول  ■
لیست فعّالة، مثالً عند االصابات بالعدوى عن طریق 

 الفیروسات.
تستخدم المضادات الحیویة على نطاق واسع في تربیة  ■

 الماشیة التجاریة، وھذا یعزز ظھور البكتیریا المقاِومة.

       ما ھي العواقب؟  
 زاد خطر تطور و الحیویة،كلما ارتفعت وتیرة تناول المضادات 

قد یكون لذلك عواقِب وخیمة خصوصاً  البكتیریا المقاِومة. انتشار
ن أو المرضى:  بالنسبة لألطفال الصغار أو ِكبار الّسِ

 العدوى لفترة أطول.اإلصابات بتستمر  ■
 یصبح عالج األمراض أكثر صعوبة. ■
قد تصبح حاالت العدوى التي كان باالمكان عالجھا بشكل  ■

دة للحیاة.جید   في السابق ُمھّدِ
الة ضد بعض ال یكاد یكون ھناك أي مضادات حیویة فعّ  ■

 األمراض البكتیریة.
یحتاج المصابون بالعدوى إلى مضادات حیویة خاصة،  ■

 والتي قد یكون تناولھا مصحوباً بأعراض ثانویة أكثر.
أكثر یصبح أطول و البقاء في المستشفى للعالج فترةً  یتطلب ■

 تواتراً.
 یصبح فصل المریضات والمرضى عن اآلخرین أمراً  ■

 إجباریاً في كثیر من األحیان.
قد تنشأ بكتیریا التي تكون قادرة على مقاومة العدید من  ■

ُمسبِّبات  نتحدث في ھذه الحالة عن المضادات الحیویة.
 ، الشيء الذي یؤدي إلى فشلالمرض المتعددة المقاومة

. في القضاء علیھائعة العدید من المضادات الحیویة الشا
ستجد المزید من المعلومات بخصوص ھذا الموضوع في 

على  نشرة أخرى من معلومات المریض: أنظر المربع
 .الوجھة الخلفیة

 مات المضادات الحیویةفي لمحة واحدة: مقاوِ 

تكون المضادات الحیویة فعّالة فقط ضد األمراض التي تَُسبِّبھا  ■
 البكتیریا.

اسة للمضادات تصبح البكتیریا في بعض األحیان غیر حسّ  ■
الحیویة، وبالتالي فإن معظم المضادات الحیویة تفقد فعاِلیَتھا ِضّد 

مقاومة المضادات ھذه البكتیریا. المصطلح الطبي لذلك ھو 
ً في جعل. الحیویة ح األمراض تصبِ  قد تكون ھذه األخیرة سببا

 مھددة للحیاة.

■  ً  بنفسك لمقاومة نشوء مقاِومات: ینبغي لك یمكنك أن تفعل شیئا
اتباع قواعد النظافة الصحیة وأخذ التطعیم لحمایة نفسك من 
العدوى. كلما قل عدد االصابات بالعدوى قلّت الحاجة إلى 

 المضادات الحیویة.
كام. ال  ■ ً في حدوث حاالت الزُّ ً ما تكون الفیروسات سببا غالبا

ھذه الحالت: تناولك لھا  تساعد المضادات الحیویة في شيء في
لن یجعلك تتعافى أو تتعافي بشكل أسرع. لھذا ال تتوقع من طبیبتك 

 یِصف لك مضاداً حیویاً. \أو طبیبك أن تِصف 

 أیلول 2021
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  جدیر بالمعرفة  
المضادات الحیویة لیست فعالة ضد األمراض الناجمة عن فیروسات. تعتبر 

كام. لھذا فإن المضادات  -مثالً  -الفیروسات  ُمسبِّبات لمعظم حاالت الزُّ
الحیویة ال تساعد في شيء في حاالت اإلصابة بالزكام: تناولك لھا لن 

التالي أن تحصل أو بال تتوقع  یجعلك تتعافى أو تتعافي بشكل أسرع.
 ھتحصلین على مضاد حیوي في كل مرة تصاب فیھا بالمرض، خاصة وأن

 ً یكون كافیا أحیاناً أن یقوم المرء  ھذه األدویة تأثیرات جانبیة.ل قد یكون أیضا
 التریُّث.مواجھة ذلك ببِتََجنّب اإلرھاق و

ً حیوی اً احرص أو احرصي في حالة إذا تم وصف مضاد لك على تناولھ  ا
من المھم أن یتم الحرص على تناول األدویة  وصفھا لك.تم بالطریقة التي 

ینبغي  على فترات منتظمة وفي جرعة كافیة ولمدة طویلة بما فیھ الكفایة.
ً تم وصفھ ألشخاص آخرین ً عدم تناول مضاداً حیویا وعدم إعطاء  أیضا

 .یتناولھ شخصاً آخرالمضاد الحیوي الخاص بك ل

     ما یمكنك القیام بھ بنفسك  
یبقى تََجنّب نشر ُمَسبِّبات األمراض أفضل حمایة ضد االصابات بالعدوى، 
ر الخبراء أنھ من الممكن  وتعتبر النظافة الصحیة مھمة لھذا الغرض. یُقّّدِ

حاالت إصابة بالعدوى باتخاذ  100من أصل  30تََجنّب ما یصل إلى 
 ك مثالً القیام بما یلي:تدابیر النظافة الصحیة. یمكن

، أّوال وقبل كل شيء: غسل الیدین بالماء والصابون بانتظام وبشكل جید ■
بات األمراض تنتشر عن طریق االتصال ألن العدید من مسبّ  وذلك

 المباشر من خالل الیدین.
یعتبر غسل الیدین ذات أھمیة خاصة قبل تناول الطعام، وبعد الذھاب  ■

وبعد االتصال مع  قمت بتغییر حفاضات، إلى المرحاض، وإذا كنت قد
 الحیوانات وبعد مالمسة اللحوم النیئة.

 
 
 
 
 
 
 

 
حاِول أو حاولي قدر اإلمكان عدم السعال في یدك بل في  ■

ابتِعد أو ابتعدي  تبقى یدیك نظیفة.حتى  ُكّمك أو في مندیل
 .عند السعال ن األشخاص اآلخرینع

 حاول أو حاولي قدر اإلمكان عدم لمس وجھك بالید. ■
ینبغي لك استعمال الفوطات والمناِشف ومواد النظافة  ■

 لنفسك فقط. -األسنان مثل فرشاة  -الصحیة 
احرص  اغسل أو اغسلي الفواكھ والخضروات النیئة جیداً. ■

احرصي عند إعداد الطعام على غسل ألواح التقطیع  أو
 عند القیامخاصة  -والماء  والسكاكین بمواد التنظیف

 النیئة. مبتحضیر اللحو
عدد مسببات في األماكن المغلقة من المحتمل أن یزداد  ■

على التھویة  لھذا ینبغي لك الحرصواء. األمراض في الھ
  لبضع دقائق عدة مرات في الیوم.

ال تنجو معظم مسببات المرض من درجات الحرارة التي  ■
م أو قومي بتنظیف كل من أواني قُ  درجة مئویة. 60تفوق 

الطبخ والغسیل الخاصین بك بانتظام مع استعمال درجات 
 حرارة مرتفعة.

أنت وعائلتك التطعیمات الموصى تأكد أو تأّكدي من تلقیك  ■
 بھا، مع الحرص أیضاً على تجدید التطعیمات الالزمة.

الجسم إذا كان الجلد مصاباً، ولھذا  اختراقیمكن للبكتیریا  ■
ینبغي لك الحرص على تغطیة الجروح أو اإلصابات 

 بشریط الصق أو ضمادة.
حاول أو حاولي البقاء في المنزل إذا كنت مصاباً أو مصابةً  ■

 مثالً.المصافحة ك -مرض ُمعٍد. اجتنب أو اجتنبي اللمس بِ 
ال تتخلص أو تتخلصي من األدویة القدیمة أو بقایا األدویة  ■

في المرحاض أو حوض الغسیل، ألن ذلك یلّوِث البیئة 
ویمكن أن یساھم في تكّون مقاومات الدواء. یمكنك التخلّص 

 .في المكان المخّصص للنفایات المنزلیة األدویةمن 

  المزید من المعلومات  

 
 مسؤول عن المضمون

 ) ÄZQ( مركز األطباء للجودة في الطب
 )BÄK(والجمعیة الطبیة األلمانیة  )KBV(لحساب: المجموعة اإلتحادیة ألطباء التأمین الصحي 

 2555-4005 030الفاكس: 
 patienteninformation@azq.de: اإللكترونيالبرید 

www.patienten-information.de  
www.azq.de 

 

 المعلومات الخاصة بالمریض
 مقاومة المضادات الحیویة

 مع أطیب التحیات

 مصادر وَمْنَھِجیَّات وروابط 
 من مصابین لمصابین.ُمقّدمة یرتكز مضمون ھذه المعلومات على نتائج بحوث علمیة حدیثة وھو عبارة عن توصیات 

 www.patienten-information.de/kurzinformationen/antibiotikaresistenzen#methodikَمْنَھِجیَّات ومصادر: 

   www.patienten-information.deمتعددة المقاومة": العالج" و"ُمسبِّبات المرض ال-"المضادات الحیویة  االستعالمیةالمنشورات 

 2020المحّررة باللغة األلمانیة عام  األصلیّة النسخةتم إصدار 

 

ل أو استعملي دائماً مندیالً ورقیاً عند تنظیف أنفك وتخلّص استعمِ  ■
أو اغسلي یدیك بعد ذلك قدر اإلمكان  تخلّصي منھ فوراً. اغسلأو 

  حتى ال تنقل ُمسبّبات األمراض إلى أشخاص آخرین.

http://www.patienten-information.de/kurzinformationen/antibiotikaresistenzen#methodik
http://www.patienten-information.de/
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