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Âðåìåòî íè ñ àíòèáèîòèöèòå èçòè÷à.

ÏÐÎÌßÍÀ ÒÐßÁÂÀ ÄÀ ÈÌÀ

ÂÑÅÊÈ ÎÒ ÍÀÑ

ÈÌÀ ÐÎËß
Âèå ìîæåòå äà ïîìîãíåòå çà ïðåäîòâðàòÿâàíå
íà àíòèáèîòè÷íàòà ðåçèñòåíòíîñò.
Ïðåâåíöèÿòà íà èíôåêöèè ìîæå äà íàìàëè óïîòðåáàòà íà àíòèáèîòèöè è äà îãðàíè÷è
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà àíòèáèîòè÷íàòà ðåçèñòåíòíîñò. Ïîääúðæàíåòî íà äîáðà ëè÷íà
õèãèåíà å åäèí îò íàé-åôåêòèâíèòå íà÷èíè çà íàìàëÿâàíå íà ðèñêà îò èíôåêöèè.

Ìîæåòå äà íàìàëèòå ðèñêà îò èíôåêöèè, êàòî:

…ìèåòå ðúöåòå ñè

…ñúáëþäàâàòå õèãèåíà

…îãðàíè÷àâàòå êîíòàêòèòå ñè,

при приготвянето на храна

когато боледувате

…практикувате

…спазвате èìóíèçàöèîííèÿ

…отстоявате правото си на достъп

редовно и старателно

áåçîïàñåí ñåêñ

êàëåíäàð

äî ÷èñòà ïèòåéíà âîäà è
ñàíèòàðíè óñëîâèÿ

Ìîæåòå äà íàìàëèòå ðàçïðîñòðàíåíèåòî
íà ðåçèñòåíòíîñòòà êúì àíòèáèîòèöèòå, êàòî:

…íå ñïîäåëÿòå

антибиотици

…и винаги ñå îáðúùàòå çà ñúâåò êúì
êâàëèôèöèðàí çäðàâåí ñïåöèàëèñò,
ïðåäè äà ïðèåìåòå àíòèáèîòèê

Êàêâî ïðåäñòàâëÿâàò
ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÖÈÒÅ?
Антибиотиците са медикаменти, които лекуват инфекции,
причинени от бактерии. Те не са подходящи при вирусни
заболявания.

Êàêâî å
ÀÍÒÈÁÈÎÒÈ×ÍÀ
ÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍÎÑÒ?
Приемането на антибиотици при вирусни инфекции е
безполезно, тъй като те не въздействат на вирусите. Но в
случаи на бактериална инфекция, когато антибиотиците са
наистина необходими, те могат да се окажат неефективни.
Това се случва, защото бактериите изработват защитни
механизми от действието им.
• Àíòèáèîòè÷íàòà ðåçèñòåíòíîñò

на болестотворните бактерии е една от основните
заплахи за човечеството. Тя е естествен процес, но
неправилната употреба на антибиотици я ускорява.
Последиците от нея могат да засегнат всеки,
независимо от националност, пол и възраст.
• Áàêòåðèàëíèòå èíôåêöèè, като пневмония,

туберкулоза и гонорея стават все по-трудни за лечение,
тъй като антибиотиците губят ефективността си
срещу техните причинители.
• Антибиотичната резистентност води до óäúëæåí
áîëíè÷åí ïðåñòîé, ïî-âèñîêè ðàçõîäè çà
ëå÷åíèå è ïîâèøàâàíå íà ñìúðòíîñòòà.

Ïðåäè äà ïðèåìåòå àíòèáèîòèê, âèíàãè òúðñåòå ñúâåò
îò çäðàâåí ñïåöèàëèñò.

Íåïðàâèëíàòà è ïðåêîìåðíàòà óïîòðåáà

ÍÀ ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÖÈ
å ðèñê çà âñè÷êè íàñ

Приемането на антибиотик без необходимост
ускорява появата на антибиотична резистентност,
êîÿòî å åäíà îò íàé-ãîëåìèòå çàïëàõè çà
çäðàâåòî â ñâåòîâåí ìàùàá

Инфекциите, причинени от
резистентни бактерии, водят до

Âèå ìîæåòå äà ïîìîãíåòå çà
ïðåäîòâðàòÿâàíå íà àíòèáèîòè÷íàòà
ðåçèñòåíòíîñò

óäúëæåí áîëíè÷åí ïðåñòîé,
ïî-âèñîêè ðàçõîäè çà
ëå÷åíèå è ïîâèøàâàíå íà
ñìúðòíîñòòà

Ïðåêîìåðíàòà óïîòðåáà íà
àíòèáèîòèöè ïðàâè
áàêòåðèèòå ðåçèñòåíòíè,

което означава, че прилаганите
терапии днес ще спрат да
действат

Âèíàãè òúðñåòå ñúâåò îò
êâàëèôèöèðàí çäðàâåí ñïåöèàëèñò,
ïðåäè äà ïðèåìåòå àíòèáèîòèê
Èíôåêöèèòå ñ ðåçèñòåíòíè
íà àíòèáèîòèöè áàêòåðèè
ìîãàò äà çàñåãíàò âñåêè,

Ñàìàòà áàêòåðèÿ ñòàâà
ðåçèñòåíòíà íà àíòèáèîòèöè,

а не човекът или животното

независимо от възраст и
национална принадлежност

Когато бактериите станат резистентни
към антибиотици, äîðè îáèêíîâåíèòå
èíôåêöèè ùå ñòàíàò íåëå÷èìè

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АНТИБИОТИК,

ÏÎÌÈÑËÅÒÅ ÄÎÁÐÅ,

ÏÎÒÚÐÑÅÒÅ ÑÚÂÅÒ

Приемът на антибиотици, без необходимост от антибиотично лечение, ускорява
появата на антибиотична резистентност – една от най-големите заплахи за
здравето в световен мащаб.
Ïðåêîìåðíàòà óïîòðåáà íà àíòèáèîòèöè
ìîæå äà íàïðàâè áàêòåðèèòå ðåçèñòåíòíè,

което означава, че наличните понастоящем терапии
ще престанат да действат.

Íå âñè÷êè èíôåêöèè ñå ëåêóâàò ñ
àíòèáèîòèöè: антибиотиците не лекуват вирусни

инфекции като настинка и грип.

Ïðèåìàéòå ñàìî àíòèáèîòèöè, êîèòî ñà
ïðåäïèñàíè ëè÷íî íà Âàñ и не ги споделяйте с

роднини или приятели.

Àíòèáèîòèöèòå íå âèíàãè ñà ðåøåíèå. Не

настоявайте за антибиотик, ако лекуващият лекар
счита, че нямате нужда от антибиотично лечение.

Преди да приемете антибиотик,
âèíàãè òúðñåòå ñúâåò îò
êâàëèôèöèðàí çäðàâåí
ñïåöèàëèñò.
Çà æèâîòíèòå ïîòúðñåòå ñúâåò îò
êâàëèôèöèðàí âåòåðèíàðåí ëåêàð
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Îðãàíèçàòîðè:

Ïàðòíüîðè:

Военномедицинска
Aкадемия

Ïðåäè äà ïðèåìåòå àíòèáèîòèê, âèíàãè òúðñåòå ñúâåò
îò çäðàâåí ñïåöèàëèñò.

