Põhisõnumid üldsusele
Millal võtta antibiootikume?
Antibiootikumid ei ole lahendus sellistele nakkustele, mida põhjustavad viirused.
Antibiootikumid on tõhusad ainult bakteriaalsete nakkuste vastu. Ainult arst saab
teile õige diagnoosi panna ja otsustada, kas antibiootikume on vaja.

Tähelepanu! Antibiootikumid ei mõju ülemiste
hingamisteede ägedate nakkuste ja gripi puhul!
•

•
•
•

•
•

Antibiootikumid toimivad ainult bakteriaalsete nakkuste korral, need ei aita teil
paraneda viiruste poolt põhjustatud nakkustest, näiteks ülemiste hingamisteede
ägedatest nakkustest ja gripist [1].
Antibiootikumid ei takista viiruste levimist teistele inimestele.
Antibiootikumide võtmine valedel põhjustel, näiteks ülemiste hingamisteede ägedate
nakkuste ja gripi korral, ei tee teile head [1, 2].
Antibiootikumide väärkasutamine põhjustab ainult bakterite
antibiootikumiresistentseks muutumist [3, 4, 5]. Kui vajate tulevikus antibiootikume, ei
pruugi need enam mõjuda [6].
Antibiootikumid põhjustavad tihti kõrvaltoimeid, näiteks kõhulahtisust [1, 2, 7, 8].
Küsige alati enne antibiootikumide kasutamist nõu oma arstilt.

Kuidas tarvitada antibiootikume?
Kui arst on kinnitanud antibiootikumide vajalikkust, on väga oluline võtta neid
vastutustundlikult.

Tähelepanu! Võtke
antibiootikume
vastutustundlikult!
•
•

•

Antibiootikumide kasutamine põhjustab bakterite resistentseks muutumist [3, 4, 5],
seetõttu on oluline mitte võtta antibiootikume valel põhjusel või valesti [1, 2, 9].
Võtke antibiootikume ainult siis, kui arst on need teile välja kirjutanud. Järgige arsti
nõuandeid selle kohta, kuidas antibiootikume võtta. Siis toimivad antibiootikumid ka
tulevikus tõhusalt.
Ärge hoidke alles tarvitamisest üle jäänud antibiootikume [10]. Kui teil jääb ravimit
üle, küsige oma apteekrilt, kuidas järelejäänud ravimeid hävitada.

Miks võtta antibiootikume vastutustundlikult?

Antibiootikumide väärkasutamine võib põhjustada bakterite resistentseks muutumist
ravimite suhtes. See ohustab mitte ainult antibiootikume valesti võtnud isiku, vaid ka
kõigi teiste tervist, kellele võivad hiljem levida resistentsed bakterid.

Tähelepanu! Antibiootikumide
tõhususe säilitamine on iga
inimese kohus!
•

•

•
•

Antibiootikumid kaotavad oma tõhusust tempoga, mida ei võinud isegi viis aastat
tagasi ette näha [11]. See on nii sellepärast, et antibiootikumide kasutamine
põhjustab bakterite resistentseks muutumist [3–5].
Kui me jätkame antibiootikumide kasutamist praegusel tasemel, võib Euroopa seista
silmitsi tagasiminekuga antibiootikumide-eelsesse aega, mil tavalised bakteriaalsed
nakkused, näiteks kopsupõletik, võisid olla surmaotsuseks [12, 13]. Kui vajate
tulevikus antibiootikume, ei pruugi need enam mõjuda [6].
Ärge kasutage antibiootikume valel põhjusel või valesti [1, 2, 9].
Järgige alati arsti nõuandeid selle kohta, millal ja kuidas antibiootikume
vastutustundlikult kasutada, nii et need ka tulevikus tõhusalt mõjuksid.
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