Helstu skilaboð til
almennings: Sjálfskömmtun
sýklalyfja
Sýklalyfjaónæmar bakteríur skapa hættur fyrir okkur öll vegna þess að þær valda
sýkingum sem erfitt er að meðhöndla.
Ef sýklalyf eru notuð endurtekið og með röngum hætti stuðlar það að aukningu á
sýklalyfjaónæmum bakteríum, en þær eru eitt af alvarlegustu heilsufarsvandamálum
heimsins [1-6].
Svo ef þú, börnin þín eða aðrir fjölskyldumeðlimir þurfa einhvern tíma á sýklalyfjum
að halda getur verið að þau virki ekki lengur [7].
Sjálfskömmtun á sýklalyfjum er ekki ábyrg notkun sýklalyfja [8].
Sjálfskömmtun er þegar þú tekur (eða vilt taka) sýklalyf án þess að ráðfæra þig fyrst
við lækni með því að:
•
•

nota afganga af sýklalyfjum frá öðrum meðferðum; eða,
fá sýklalyf í lyfjabúð án lyfseðils.

Með orðinu „sýklalyf“ á ECDC við lyf sem vinna á bakteríum eða eru bakteríuskæð.

1. Aðeins læknir, sem hefur
skoðað þig, getur ávísað
sýklalyfjum
Margir vetrarsjúkdómar borið sömu einkenni en meðferðin gegn þeim er ekki
endilega sú sama. Ef þér hefur verið ávísað sýklalyfi vegna fyrri veikinda og þú náðir
þér að fullu er freistandi að vilja nota sama sýklalyf aftur ef þú ert með svipuð
einkenni. Hins vegar getur aðeins læknir, sem hefur skoðað þig, staðfest hvort að
vetrarsjúkdómur þarfnist meðferðar með sýklalyfjum.
•
•
•
•

Þú skalt aldrei reyna að kaupa sýklalyf án lyfseðils.
Þú skalt aldrei geyma sýklalyf til síðari notkunar.
Þú skalt aldrei nota afganga af sýklalyfjum frá fyrri meðferðum.
Þú skalt aldrei deila afgöngum af sýklalyfjum með öðrum einstaklingum.

Ekki geyma afganga af sýklalyfjum [8]. Ef þú fékkst stærri sýklalyfjaskammt (t.d.
töflur, gelhylki) en þér var ávísað skaltu spyrja lyfjafræðinginn þinn um hvernig þú
ættir að farga afgangsskömmtunum.

2. Sýklalyf eru ekki verkjalyf og
geta ekki læknað alla sjúkdóma
Sýklalyf virka ekki eins og verkjalyf og geta ekki læknað höfuðverki, verki, sársauka
eða hita.
•
•

• Sýklalyf virka aðeins gegn bakteríusýkingum og geta ekki hjálpað þér við að
vinna á veirusýkingum eins og kvefi eða flensu [9–12, 14].
• Allt að 80% vetrarsjúkdóma, sem hafa áhrif á nef, eyru, háls og lungu, eru af
veirugerð svo að sýklalyfjataka mun ekki láta þér líða betur [11, 12].

3. Sýklalyfjataka af röngum
ástæðum, svo sem gegn kvefi og
flensu, mun ekki láta þér batna
hraðar og getur auk þess valdið
aukaverkunum
Taka sýklalyfja gegn kvefi eða flensu færir þér engan ávinning: sýklalyf virka
einfaldlega ekki gegn veirusýkingum [9-12]. Auk þess geta sýklalyf valdið fjölmörgum
óþægilegum aukaverkunum eins og niðurgangi, ógleði eða húðútbrotum [9, 10, 1315].
Taka á sýklalyfjum til þess að ráða bug á mildum bakteríusýkingum svo sem, nef- og
skútabólgu, hálsbólgu, berkjubólgu eða eyrnaverk, er oft ónauðsynleg [15-19] þar
sem ónæmiskerfið þitt getur í flestum tilvikum ráðið bug á svo mildum sýkingum.
Lina má flest einkenni með ólyfseðilsskyldum lyfjum. Sýklalyfjataka mun ekki draga
úr alvöru einkennanna og mun ekki hjálpa þér við að líða betur fyrr [10, 12, 15, 17].
Ef einkennin líða ekki hjá eða ef þú hefur einhverjar áhyggjur er mikilvægt að leita til
læknis. Ef þú ert raunverulega með alvarlega sýkingu eins og bakteríulungnabólgu,
mun læknirinn ávísa þér sýklalyfi. Leitaðu þér fyrr hjálpar en aðrir einstaklingar:
•
•
•
•
•
•

ef þú ert yfir 65 ára gamall;
ef þú ert með astma eða sykursýki;
ef þú ert með lungnasjúkdóma (t.d. langvinna berkjubólgu, lungnaþembu,
langvinna lungnateppu);
ef þú ert með hjartavandamál (t.d. hefur orðið fyrir hjartaáfalli, hjartaöng,
langvinna hjartabilun);
ef þú ert með læknisfræðilegt vandamál þar sem ofnæmiskerfið þitt er bælt;
eða
ef þú tekur lyf sem bæla ofnæmiskerfið (t.d. stera, lyfjameðferð gegn
krabbameini, sum lyf sem notuð eru til að bæla skjaldkirtilsvirkni).

Listi aðlagaður frá Genomics to combat resistance against antibiotics in communityacquired LRTI in Europe (is. erfðamengjagreining til þess að berjast gegn
sýklalyfjaónæmi hjá samfélagsáunni sýkingu í neðra öndunarvegi í Evrópu). en það
er verkefni sem fjármagnað er af stjórnarsviði framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins fyrir rannsóknir og nýsköpun.

4. Taktu þér tíma til þess að láta
þér batna
Það getur valdið streitu að láta lífið ganga sinn vanagang þegar veikindi eru fyrir
hendi, einkum ef þú finnur fyrir ákveðnum einkennum í fyrsta skipti. Það getur reynst
erfitt, dýrt og tímafrekt að finna tíma til að fara til læknis. Það getur hjálpað þér að
takast betur á við veikindin ef þú veist hvernig þú átt að bregðast við einkennunum.
Fræðstu um hvernig þú getur hugsað um sjálfan þig án sýklalyfja.
Hvað varðar flest vetrarveikindi mun ástandið batna eftir tvær vikur.
Vísbendingar um tímalengd einkenna af völdum algengra vetrarsjúkdóma hjá fullorðnum
Eyrnasýking

allt að 4 dögum

Eymsli í hálsi

allt að 1 viku

Kvef

allt að 1 ½ viku

Flensa

allt að 2 vikum

Nefrennsli eða stíflað nef

allt að 1 ½ viku

Skútabólga

allt að 2 ½ viku

Hósti (sem oft kemur eftir kvef)

allt að 3 vikum

Ef einkennin líða ekki hjá eða ef þú hefur einhverjar áhyggjur er mikilvægt að leita til læknis.
Taflan er fengin frá Get better without antibiotics (is. láttu þér batna án sýklalyfja), Health Service
Executive Írlandi og Patients antibiotic information leaflet (is. upplýsingabæklingur sjúklinga um
sýklalyf) Royal College of General Practitioners. Fáanleg frá:
http://www.hse.ie/eng/services/news/Get_better_without_antibiotics_leaflet.pdf og
http://www.rcgp.org.uk/clinical-and-research/target-antibiotics-toolkit/patient-informationleaflets.aspx

5. Leitaðu ráða hjá lyfjafræðingi:
önnur lyf kunna að hjálpa til við
að ráða bug á einkennunum

Lyfjafræðingur getur mælt með ólyfseðilsskyldum lyfjum til þess að hjálpa til við að
ráða bug á einkennunum.
Þú skalt alltaf leita ráða, einkum ef þú tekur lyf við öðrum sjúkdómum.
•
•
•
•
•

Verkjalyf lina verki, sársauka og hita.
Bólgueyðandi lyf, eins og hálsúði eða töflur, hjálpa þér að kyngja með
auðveldari hætti.
Slímlosandi lyf til inntöku um munn hreinsa seyti í öndunarvegi.
Nefúðar og kvefmeðul hjálpa þér við að anda með auðveldari hætti.
Andhistamín lina stífluð nef, hnerra og kláða í nefi.

Það hjálpar til við að bæta alla vetrarsjúkdóma að drekka mikið af vökva og hvíla sig
nægilega.
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