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افزايش آگاهي با هدايت سازمان جهاني بهداشت، هفته آگاه رساني در زمينه آنتي بيوتيكها هدف از برگزاري 
شود تالش مي . در اين هفته آنتي ميكروبيال مي باشد داروهايميكروب ها به  عمومي و جهاني در برابر مقاومت

افزايش مقاومت در زمينه  پزشكي و همچنين عموم مردم حرف ينشاغلن، گذارا سياستآگاهي و حساسيت تا 
آنتي ميكروبيال زماني اتفاق مي  داروهاي مقاومت بهيابد. افزايش هاي آنتي ميكروبيال داروميكروبي نسبت به 

درمان به همين دليل شوند و  وم مقاها نين انگل ها به اثرات داروقارچ ها و همچ ،ويروس ها ،اكه باكتري ه دافت
و در نتيجه ممكن است منجر به د كن افزايش پيدا مينيز ها  عفونت ها بسيار سخت تر و خطر گسترش بيماري

   .بيماري هاي شديد و مرگ شود

به حيوانات و گياهان ، مهم در درمان بيماري هاي انسان ها تركيبات آنتي ميكروبيال به عنوان يك ابزار بسيار
 .دنباش مي آضد قارچ و ضد پرتوز ،داروهاي ضد ويروس ،ها و شامل آنتي بيوتيكشمار مي روند 

استفاده ي كه در حال حاضر منجر به بروز مقاومت ميكروبي شده است متعددند. از آن جمله مي توان به عوامل
به آب انسانها  عدم دسترسيو همچنين  كشاورزي، صنعت پرورش دام ، داروها در انسانهابيش از اندازه از 

براي مصرف شخصي و استفاده در كشاورزي، اشاره كرد. اين عوامل در سطح جهاني  يبهداشتو آشاميدني سالم 
   شده است.قاومت به آنتي ميكروبيال ها باعث بروز تهديد و بروز م

برگزار شد، تصميم گرفته شد تا مناسبت هفته  WHOو  FAOبا حضور  2020 ميماه كه در اي پيرو جلسه
برگزار شود و همچنين دامنه داروها صرفا داروهاي نوامبر  24تا  18تاريخ همه ساله در ازين پس آگاه سازي 

آگاه سازي وسيعتر با افزايش مقاومت ميكروبي به دامنه وسيع تري از داروها، تمركز اين . آنتي بيوتيك نباشد
آ ضد قارچ و ضد پرتوز ،داروهاي ضد ويروس ها، آنتي بيوتيكداروهاي آنتي ميكروبيال يعني به همه و شده است 

  .خواهد پرداخت

 "اتحاد براي حفظ داروهاي آنتي ميكروبيال": 2020سازي آنتي بيوتيك ها در سال  هاگشعار هفته آ
كماكان مانند سالهاي قبل  "بيوتيك ها، با احتياطآنتي مصرف  " شعار هميشگيبه و  استنامگذاري شده 

  پرداخته خواهد شد.

 در اين هفته، مقرر شده است تا داروهاي آنتي ميكروبياله مقاومت بپيشگيري در زمينه  فعاليت هاي عمومي كه
آنتي ميكروبيال به داروهاي قاومت ل بروز مبر اساس افزايش آگاهي و شناخت عل عمدتاو انجام شود، ريزي  رنامهب

  مي باشد.و اثربخشي آنها در جامعه 



  

  چيست: مقاومت ميكروبيعلل بروز 

ت بروز حيوانات و گياهان اولين عل ،داروهاي آنتي ميكروبيال در انسان هااز استفاده نابجا و بيش از حد  - 1
  مقاومت ميكروبي مي باشد.

 ،از جانب پزشك معالج بيني شده تبعيت بيماران از درمان پيش و عدمغير منطقي داروها  و مصرف تجويز - 2
بيوتيك ها فقط قادرند عفونت هاي باكتريايي به عنوان مثال آنتي  است. ميكروبيبروز مقاوت  لاز عل ديگر يكي
 برايبي تاثيرند و تجويز آنها مانند سرماخوردگي و آنفوالنزا  ويروسيبر روي عفونت هاي  اما .رندبب از بينرا 

  منجر به مقاومت ميكروبي خواهد شد. ويروسي بيماري

ود يكي از  راه هاي ش باعث ميات حيوان چه براي براي انسانها وچه كمبود دسترسي به آب تميز و بهداشتي  - 3
ها  مقاومت ميكروبي به آنتي بيوتيككه شستشوي مناسب مي باشد، عملي نشود و عفونت ها بروز يشگيري از پ

  نمايد.بروز 

افزايش  به بروز رمنج ي تواندم كرونا نيزها در طي پاندميك بيماري  بيوتيك استفاده غير منطقي از آنتي - 4
دچار عفونت همزمان فرد مبتال است و تنها زماني كه  بيماري ويروسي  يك يماري كروناب شود. مقاومت ميكروبي
   مجاز مي باشد.تحت نظارت پزشك د، تجويز داروهاي آنتي بيوتيك باكتريايي شده باش

  
https://www.who.int/campaigns/world‐antimicrobial‐awareness‐week 

 

  شعارهاي قابل استفاده برگرفته از مطالب سازمان جهاني بهداشت: 

  داروهاي آنتي ميكروبيالبراي حفظ اتحاد جهاني 

  اگر در حال مصرف آنتي بيوتيك مي باشيد، درمان دارويي خود را حتي در طي همه گيري بيماري كرونا ادامه دهيد تا از
 بروز مقاومت به داروها جلوگيري شود.

 اومت دارويي بروز توقف خودسرانه مصرف داروهاي ضد ايدز باعث مي شود درمان بيماري مختل و سخت تر شود و مق
 نمايد.

  رعايت بهداشت شخصي و شستشوي دستها مي تواند مانع از درمان مي شود و مقاومت ميكروبي باعث سخت شدن روند
 گسترش آن شود.

  براي جلوگيري از بروز مقاومت ميكروبي، داروهاي آنتي ميكروبيال را به موقع و تا پايان دوره درماني، تحت نظارت پزشك
  د.مصرف نمايي



  تمام مقاومت به آنتي بيوتيك ها،  يعني عدم درمان بيماري هاي عفوني! آگاه باشيم كه قربانيها آنتي بيوتيكبه مقاومت
 رده هاي سني در كل جهان مي باشند.

 .هشدار! ميكروب ها مقاوم شده اند! درمان با آنتي بيوتيك ها ديگر اثربخش نخواهد بود  
  ابتال به بيماري هاي عفوني پيشگيري شود.كمك كنيم تا با رعايت بهداشت از  
 .مقاومت آنتي بيوتيكي يك تهديد جهاني بزرگ است 

 .آنتي بيوتيك ها نبايد در بيماري هاي ويروسي مانند سرماخوردگي و آنفوالنزا استفاده شوند 

 .مقاومت آنتي بيوتيكي در بين انسان ها، حيوانات و محيط زيست قابل انتقال است  

 نده و بيماري هاي عفوني كش يم در آينده ، جراحت هاي جزئياقدام نكن در زمينه پيشگيري از مقاومت ميكروبي اگر فورا
 .د شدخواه

  مشورت كنيد.پزشك و داروساز هميشه قبل از دريافت آنتي بيوتيك با 

 

 

 

 

 


