
 انتی بیوتیک ها مداوا وتهدید هردو...

در جهان مصرف فراوان دارند، آمار های جهانی نشان میدهد که بیش  انتی بیوتیک ها یا دواهای ضدعفونی)میکروبی(

.دهدوا های تجویز شده برای مریضان داخل بستر را انتی بیوتیک ها تشکیل مید 53از %  

در تذاّی اهزاض اًتاًی)هیکزّبی( دارًذ پیاهذ ُای ًاگْار استفادٍ  اس ایي بَ ُواى اًذاسٍ کَ ایي دارُّا ًقص اساسی 

 .اس آى سیاى بار ّ هِلک باضٌذ جذی تزًیش بَ ُواى هقیاص ّضایذ ُن  ُادّا

سال پار جهان را از بابت مقاومت   امور وقایه ومعالجه امراضسور سالی دیویس مشاور ارشد دولت انگلیس دریپروف

:افزوددوایی واستفاده نادرست ادویه انتی بیوتیک هشدار داده   

سال آیٌذٍ 02هقاّهت دّایی ّاستفادٍ ًادرست اًتی بیْتیک ُواًٌذ تزّریشم جِاى راتِذیذ هیٌوایذ ّی افشّد ُزگاٍ تا "

 "یطتز اس بیص تقْیت گزدد.بپیاهذ ادّیَ ضذ هیکزّبی جذیذ بَ باسار عزضَ ًگزدد ضایذ احتوال ایي 

بَ خْد کطْرُای آسیایی اس جولَ کطْرُای اًذ کَ هصزف اًتی بیْتیک در آًِا رقن درضت را در هقیاص جِاًی 

ّتٌِا هصزف اًتی بیْتیک در ایزاى  اختصاظ دادٍ اًذ اسایي هیاى چیي ّایزاى بَ تزتیب در ردٍ اّل ّدّم قزار دارًذ

 .بزابز بَ هصزف اًتی بیْتیک توام ارّپا است 

ُن بٌا بز  کوبْد هطالعات ّتحقیقات در سهیٌَ آهار ُای سیادی اس هصزف غیز ضزّری اًتی بیْتیک ُا در هْرد اففٌستاى 

ارت صحت عاهَ ًطاى هیذُذ تکاى ّهقاّهت دّایی  در اختیار ًیست اها آًچَ ضْاُذ رّسهزٍ کارهٌذاى صحی ّآهار ّس

 :دٌُذٍ ّهایَ ًگزاًی است

 02توام هزیضاى اس اًتی بیْتیک استفادٍ هیکٌذ ّ ایي رقن بزای هزیضاى داخل بستز ضفاخاًَ ُا اس % 85بیص اس % ”

 "تجاّس هیکٌذ.

کاُص بزای گذرین راٍ حل اس دالیل استفادٍ بیص اس حذ اًتی بیْتیک ُا در افغاًستاى  ّهقاّهت دّایی ًاضی اس آى کَ ب

 صحت افغاًستاى را در سَ سطز خالصَ هیکٌین:سیاٍ درعزصَ ء  دایزٍایي  ّسعت 

 ..هزدم ًبایذ اس دّای ُای خْدسزاًَ هخصْصي اًتی بیْتیک بذّى تْصیَ طبی ّبصْرت عٌعٌْی استفاد ًوایٌذ1

در  با درًظزداضت ایي هْضْع هٌحیث یک اصل اخالقی .دّکتْراى کَ تجْیش کٌٌذٍ گٌٌذگاى اصلی ایي دّا ُا ُستٌذ 0

طْر هثال جلْگیزی اس تْصیَ اًتی  گزددتْصیَ ایي دّا ُا هحطاط بْدٍ ّاس تْصیَ غیز ضزّری تا حذ هوکي جلْگیزی 

 بیْتیک در اهزاض هْسْهی هاًٌذ ریشش ُا ّیااسِاالت ّایزسی ًشد اطفال...

ی ّسارت صحت بزای کاُص هصزف اًتی بیْتیک ّ هقاّهت دّایی ًاضی یک پالیسی هلی اس سْ ّتطبیق ّاقعی .طزح3

 اس آى

 بذرّد.......

 0212هاٍ هی  02ًجیب رحواًی کابل 

 

 

 


