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Netinkamas antibiotikų vartojimas gali pakenkti ne tik juos vartojančių asmenų, bet ir kitų žmonių sveikatai, nes atsparios bakterijos gali būti lengvai perduodamos kitiems žmonėms ir plisti iš
vienos šalies į kitą.
Bakterijų atsparumą antibiotikams lemia šios priežastys:
1) Atsparių bakterijų atsiradimas ir selekcija dėl netinkamo antibiotikų vartojimo, pvz., virusinių infekcijų gydymas antibiotikais, neteisingas vaisto parinkimas, dozavimas, gydymo trukmė, savigyda;
2) Atsparių bakterijų plitimas dėl netinkamos higienos, ir pan.

Gydimo antibiotikais tikslas
Sunaikinti bakterijas infekcijos vietoje.
Antibiotikai gali būti vartojami tiksliai žinant
infekcijos sukėlėją ir jo jautrumą – tai
specifinis antibiotikų vartojimas, arba
numatant galimą sukėlėją ir jo jautrumą –
empirinis antibiotikų vartojimas

Antibiotikų veikimas
Antibiotikai pasižymi specifiniu poveikiu gyvoms ląstelėms. Jie arba nužudo bakteriją iškart, arba slopina jų dauginimąsi. Ne visi
antibiotikai kovoja su visomis bakterijomis. Vienas antibiotikas gali kovoti tik su viena arba keliomis bakterijų rūšimis, tačiau antibiotikai
neveikia virusų, parazitų ir grybelių. Antibiotikai veikia ne tik tą sukėlėją, kurį norime sunaikinti, bet ir visas organizme esančias
bakterijas. Svarbu tai, kad siauro veikimo spektro antibiotikai mažiau veikia natūralią žmogaus mikroflorą nei plataus veikimo spektro
antibiotikai. Be to, antibiotikai gali sukelti ir šalutinį poveikį bei alergines reakcijas. Dėl ilgalaikio antibiotikų vartojimo žmogaus
organizme gali trūkti vitamino B.

Bakterijų atsparumo neigiami padariniai stebimi ir klinikinėje praktikoje: nesėkmingas pacientų gydymas (ilgesnė ligos trukmė, ligų komplikacijos, padidėjęs mirštamumas ir kt.) ar padidėjusios
gydymo išlaidos (dėl ilgesnio gydymo, papildomų diagnostinių tyrimų, brangesnių vaistų ir kt.). Vaikų ugdymo proceso metu ypač didelis dėmesys skiriamas sveikai gyvensenai propaguoti, įgūdžiams formuoti. Sveikatos ugdymas neatsiejamas nuo sveikatos mokymo: sveikatos mokymas suteikia žinių apie sveikatą, o ugdymas skatina keisti požiūrį į sveikatos dalykus, įtvirtina sveikatai
palankius įpročius.

Rankų plovimas

Imunitetas, jo svarba organizmui

Rankų plovimas – geriausias būdas siekiant sustabdyti žalingų mikrobų plitimą
ir užkirsti kelią ligoms. Reguliarus rankų plovimas padeda nuo jų pašalinti
žalingus mikrobus, kurių yra aplinkoje (pvz., namuose, mokykloje, sode, ant
naminių gyvūnų, maisto produktų). Kai kurie iš šių mikrobų, patekę su maistu,
gali sukelti žarnyno infekcijas. Peršalimą ir gripą sukelia virusai, todėl šių ligų
negalima išgydyti antibiotikais. Svarbu, kad kosėdami ar čiaudėdami
prisidengtume nosį ir burną, nes šitaip galima sumažinti infekcijos plitimą.
Prisidengus nosine mikrobai lieka ant nosinės, kurią galime išmesti.)

Žmogaus organizmas turi daug natūralios apsaugos būdų kovoti su infekcija. Jis naudojasi trimis pagrindinėmis
gynybos linijomis: 1) neleidžia mikrobams patekti į organizmą (oda, kvėpavimo takai, ašaros); 2) pasitelkia
nespecifinius baltuosius kraujo kūnelius – fagocitus, kurie neišrankūs ir sunaikina visus svetimkūnius, patekusius į
organizmą; 3) pasitelkia specifinius baltuosius kraujo kūnelius – puola tik mikrobus. Kai specifiniai kraujo kūneliai
susiduria su antigenu, kurio neatpažįsta, jie pradeda gaminti baltymus, vadinamus antikūnais. Šie antikūnai sukimba
su antigenais ir taip juos pažymi, kad kiti baltieji kraujo kūneliai galėtų juos sunaikinti. Kai sunaikinami visi mikrobai,
antikūnai lieka kraujyje, pasirengę kovoti su liga, jei ji vėl pasireikštų. Taip organizmas „įsimena“ mikrobą. Jei mikrobai
vėl puola, organizmas yra tam pasiruošęs – jis greitai gamina antikūnus kovai su mikrobais.
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Daugeliu atvejų imuninė sistema įveikia į organizmą patekusius žalingus mikrobus. Tačiau kartais jai prireikia pagalbos. Specialūs vaistai, kurių gydytojas skiria žalingoms bakterijoms sunaikinti,
yra antibiotikai. Kai kurie antibiotikai sustabdo bakterijų dauginimąsi, kiti jas nužudo. Antibiotikai neveikia virusų, todėl jais negalima išgydyti virusų sukeltų ligų, pavyzdžiui, peršalimo ar gripo.
Netinkamas antibiotikų vartojimas sukelia atsparių antibiotikams bakterijų vystymąsi. Pastarosios gali perduoti atsparumą antibiotikams lemiančią informaciją kitoms bakterijoms.

Antibiotikai nemažina skausmo ir (ar) karščiavimo
simptomų esant peršalimui ar gripui. Antibiotikai
naikina bakterijas, kurios sukelia infekcijas, dėl to
sumažėja infekcijų sukelti simptomai: skausmas,
karščiavimas ir pan.

Būtina pasitarti su gydytoju, ar reikia gydymo
antibiotikais. Pirkite antibiotikus tik su gydytojo
išrašytu receptu, nekaupkite antibiotikų likučių,
nevartokite antibiotikų likučių nuo praėjusio
gydymo, nedalykite antibiotikų kitiems asmenims.

Sloga, gerklės skausmas, čiaudulys, paraudusios
akys, bendras silpnumas – tai keli simptomai,
būdingi ligoms šaltuoju metų sezonu. Apie 80
proc. atvejų šiuos simptomus sukelia virusai, tad
antibiotikai nepadės pasveikti.

Netinkamas antibiotikų vartojimas gali sukelti bakterijų
atsparumą antibiotikams, o pastarosios gali išplisti
visuomenėje. Tai reiškia, kad vieno asmens netinkamas
gydymasis gali sukelti neigiamas pasekmes kitiems,
todėl esant pakartotinei tos pačios kilmės bakterinei
infekcijai tas pats gydymas antibiotikais gali ir nepadėti.

Jei anksčiau vartoti antibiotikai padėjo pasveikti nuo
bakterinės infekcijos ir po kurio laiko vėl pasireiškė
panašūs simptomai – tai nereiškia, kad anksčiau vartoti
antibiotikai padės ir šiuo atveju. Skirtingi antibiotikai
gydo skirtingos bakterinės kilmės infekcijas, todėl
netinkamas jų vartojimas gali ir pakenkti.

Netinkamai ir be reikalo vartojami antibiotikai
gali ne tik nepadėti, bet ir pakenkti bei sukelti
šalutinių reiškinių: viduriavimą, pykinimą, odos
bėrimą.

Pasveikti reikia laiko
Tam tikrų ligų simptomai, kaip sloga, gerklės skausmas, čiaudulys,
paraudusios akys, pasireiškia tam tikrą laikotarpį ir visiškai išnykti gali tik
po kelių savaičių. Tačiau reikia atsiminti, kad simptomams nemažėjant ar
paūmėjus būtina pasikonsultuoti su gydytoju. Kiti vaistai gali padėti
sumažinti tokius simptomus, kaip karščiavimas, galvos skausmas, sloga Yra
daug vaistinių preparatų, kurie gali sumažinti tam tikrus simptomus (galvos
skausmą, slogą, gerklės skausmą, čiaudulį, akių paraudimą ar skausmą),

Medžiaga parengta remiantis Higienos Instituto metodinėmis rekomendacijomis.

