االسرتخاء
خري من املضادات الحيوية

نصائح طبية
قيمة

معلومات حول

الزكام
والتعايف األمثل
دون مضادات حيوية

ملساعدة الجهاز املناعي يف التامثل للشفاء
والتخفيف من األعراض والتعب ،ميكنك إتباع
النصائح التالية:

 أخذ قسط من الراحة . اإلكثار من تناول من السوائل . أخذ حامم بخار و غسيل األنف . الغرغرة مباء امللح . قم مبص حلوى آالم الحلق . إستعامل كامدات لتدفئة الرقبة والصدر . عند اإلصابة بالحمى :إستعامل كامدات ألسفلالساقني .
 تناول قطرة لرتطيب األنف وتخفيف االحتقانفيه
 عند الشعور باآلالم أو الحمى تناول أدوية مخففةلآلالم ومخفضة للحرارة بعد إستشارة الطبيب املختص
 غسل اليدين باستمرار عند انتشار نزالتالربد قد يقي من العدوى

متى يجب أن أذهب إىل الطبيب؟
ِ
تختف رغم مرور أسبوع أو
إذا إزدادت األعراض سوءا ً أو مل
أسبوعني ،يرجى عندها استشارة الطبيب

سعال وزكام
وبحة يف
الصوت؟
كيفية الوقاية من
املرض؟

رشب كمية كافية تصل إىل لرتين يومياً
الحركة يف الهواء الطلق
غسل اليدين باستمرار
اتباع نظام غذايئ متوازن
تجنب ملس الوجه باليدين
تهوية األماكن املغلقة بانتظام
االسرتخاء والنوم مبا فيه الكفاية
الحرص عىل عدم انتشار الرذاذ عند العطس
والسعال

ما الذي ميكنني فعله لو أصبت بنزلة
الربد؟
يف معظم الحاالت ،يكون الجهاز املناعي قويا مبا فيه
الكفاية بحيث ال يشرتط العالج بأدوية خاصة عىل اإلطالق .
كام يعترب تناول املضادات الحيوية تحديدا أمرا غري مجد
 ،إذ أنها تعد فعالة ضد البكترييا فقط ولكن ليس ضد
الفريوسات املسببة لنزالت الربد.

مسببات األوجاع:
يف أغلب األحيان هي األعراض النمطية املصاحبة لنزالت
الربد )األنفلونزا).
وتنشأ أعراض الربد الشائعة عند حدوث التهاب يف
األغشية املخاطية للمسالك التنفسية ،األمر الذي يحدث
بسبب الفريوسات التي تتكاثر يف الغشاء املخاطي.
وتنشأ أعراض الربد الشائعة عند حدوث التهاب يف
األغشية املخاطية للمسالك التنفسية ،األمر الذي .
يحدث بسبب الفريوسات التي تتكاثر يف الغشاء
املخاطي.

غالبا ما تبدأ نزالت الربد مع خدش أو أمل طفيف يف
الحلق  .أما األعراض األخرى كالسعال وسيالن
األنف والصداع ،وآالم األطراف فضال عن
ألشعور بالتعب والضعف العام فتطرأ يف وقت
الحق.

املدة التي تستمر فيها نزالت الربد تختلف من ٍ
شخص
ألخر .وعموماً يستغرق املرض فرتة زمنية تصل إىل
أسبوعني ،يف حني قد يستمر السعال ملدة أطول.

نتمنى لك
الشفاء العاجل
و تذكر دوماً أن:
املضادات الحيوية هي قيمة مثينة !
فال تأخذ املضادات الحيوية عىل
الفور !
يرجى املساعدة يف الحفاظ عىل فعالية
هذه األدوية الهامة

هل تريد أن تعرف املزيد؟
قم بزيارتنا عىل العنوان التايل :
www.arena-info.de

مرشوع أرينا ()ARENA
الهدف من هذا املرشوع ( )ARENAهو الحفاظ
عىل فعالية املضادات الحيوية عىل املدى البعيد.
ولتحقيق هذا الهدف يجب الحد من مقاومة الكائنات
الحيوية الدقيقة للمضادات الحيوية ،أو عىل األقل
إبطاء تطورها .
ومن أجل ذلك تسعى)  (ARENAإىل تقيص وجوب
استخدام املضادات الحيوية من عدمه ،حيث تم اختيار
عدد من األمراض الشائعة والتي نادرا ما تستدعي
استخدام املضادات الحيوية تحديدا ً ،كالتهابات الجهاز
التنفيس العلوي والتهاب األذن الوسطى أو الجيوب
األنفية.
يعتزم األطباء يف  14شبكة من شبكات األطباء يف
والية بافاريا ونورد راين فيستفاليا التاكد من جدوى
املضادات الحيوية للعالج .من أجل اكتساب القدر
الالزم من املعرفة ويعمد األطباء إىل االلتحاق
بدورات تعليمية مستمرة ،حيت يجتمعون مع
زمالئهم يف ما يعرف بحلقات تطوير الجودة،
ملعرفة ومناقشة مدى جدوى تناول املضادات
الحيوية والحاالت التي يجب فيها تجنبها .كام يتلقى
بعض األطباء الدعم من خالل برامج السوف وير
املخصصة لذلك .ويف عيادات أخرى يتم تدريب
مساعدي األطباء .عالوة عىل ذلك تتم توعية
املرىض والرأي العام حول موضوع «استخدامات
املضادات الحيوية يف كافة املناطق التي تقدم فيها
املرشوعات والفعاليات املتعلقة بهذا األمر

