
Keskeiset viestit 
kansalaisille 

Milloin antibiootteja pitäisi 
käyttää? 
Antibiootit eivät ole oikea ratkaisu virusten aiheuttamiin infektioihin, kuten 
tavanomaiseen flunssaan tai nuhakuumeeseen. Antibiootit tehoavat vain bakteeri-
infektioihin. Oikean diagnoosin ja päätöksen siitä, tarvitaanko antibiootteja, voi tehdä 
vain lääkäri. 

Muista: Antibiootit eivät tehoa 
tavanomaiseen flunssaan tai 
nuhakuumeeseen 

• Antibiootit tehoavat vain bakteeri-infektioihin. Niiden avulla et voi parantua virusten 
aiheuttamista infektioista, kuten tavanomaisesta flunssasta tai nuhakuumeesta [1]. 

• Antibiootit eivät estä viruksia leviämästä muihin ihmisiin. 
• Antibiooteista ei ole hyötyä, jos niitä käytetään väärin perustein, kuten 

tavanomaiseen flunssaan tai nuhakuumeeseen [1, 2]. 
• Antibioottien väärinkäyttö johtaa vain siihen, että bakteerit muuttuvat 

vastustuskykyisiksi antibioottihoidolle [3, 4, 5]. Kun antibiootteja tarvitaan 
tulevaisuudessa, ne eivät ehkä enää tehoakaan [6]. 

• Antibiootit aiheuttavat usein sivuvaikutuksia, kuten ripulia [1, 2, 7, 8]. 
• Ennen antibioottien käyttöä on aina kysyttävä neuvoa lääkäriltä. 

Miten antibiootteja pitäisi 
käyttää? 
Kun lääkäri on vahvistanut antibioottien tarpeen, on erittäin tärkeää käyttää 
antibiootteja vastuullisesti. 

Muista: Antibiootteja on 
käytettävä vastuullisesti 

• Antibioottien käyttö saattaa johtaa bakteerien muuttumiseen vastustuskykyisiksi 
antibioottihoidolle [3, 4, 5], joten on tärkeää, että antibiootteja ei käytetä väärin 
perustein tai virheellisesti [1, 2, 9]. 



• Antibiootteja on käytettävä vain lääkärin määräyksestä, ja on noudatettava lääkärin 
neuvoja antibioottien käytöstä, jotta niiden teho säilyy myös tulevaisuudessa. 

• Älä säilytä tähteeksi jääneitä antibiootteja [10]. Jos olet saanut enemmän annoksia 
kuin sinulle on määrätty, kysy apteekista neuvoa jäljelle käyttämättömien lääkkeiden 
hävittämisestä.   

Miksi antibiootteja pitäisi käyttää 
vastuullisesti? 
Antibioottien virheellinen käyttö tai väärinkäyttö saattaa johtaa bakteerien 
muuttumiseen vastustuskykyisiksi tuleville hoidoille. Tämä on terveysriski sekä 
antibiootteja epäasianmukaisesti käyttäneelle henkilölle että kaikille, jotka saattavat 
myöhemmin saada resistenttejä bakteereja.  

Muista: Antibioottien tehon 
säilyttäminen on kaikkien 
vastuulla 

• Antibiootit menettävät tehoaan vauhdilla, jota ei edes viisi vuotta sitten osattu odottaa 
[11]. Tämä johtuu siitä, että antibioottien käyttö johtaa bakteerien muuttumiseen 
vastustuskykyisiksi antibioottihoidoille [3–5]. 

• Jos antibioottien käyttöä jatketaan nykyiseen tahtiin, Euroopassa saatetaan joutua 
palaamaan antibioottien käyttöä edeltäneeseen aikaan, jolloin tavallinen bakteeri-
infektio, kuten keuhkokuume, saattoi johtaa kuolemaan [12, 13]. Kun antibiootteja 
tarvitaan tulevaisuudessa, ne eivät ehkä enää tehoakaan [6]. 

• Älä käytä antibiootteja väärin perustein tai virheellisesti [1, 2, 9]. 
• Noudata aina lääkärin neuvoa antibioottien vastuullisesta käytöstä, jotta niiden teho 

voi säilyä myös tulevaisuudessa. 
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