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حقائق رئيسية
جها، لمضادات الحيوية هي أدوية تستعمل للوقاية من عدوى االلتهابات البكتيرية وعالا

تعمال تلك وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تغير البكتيريا نفسها استجابة الس
األدوية

بّب  وتبدي البكتيريا وليس اإلنسان أو الحيوان، مقاومة للمضادات الحيوية وقد تس
يرتها لإلنسان والحيوان عدوى التهابات يكون عالجها أصعب من تلك التي تسببها نظ

غير المقاومة للمضادات

قود في تمديد فترة الروارتفاع التكاليف الطبيةوتؤدي مقاومة المضادات الحيوية إلى 
زيادة معدل الوفياتوالمستشفى 

ي حال وتمس حاجة العالم إلى تغيير طريقة وصف المضادات الحيوية واستعمالها،وحتى ف
اً ما لم استحداث أدوية جديدة فإن مقاومة المضادات الحيوية ستظل تمثل تهديداً كبير

ر عدوى وأيضاً اتخاذ إجراءات تحّد من انتشا، تغيّر سلوكيات استعمال تلك األدوية
االلتهابات بفضل التطعيم وغسل اليدين واالعتناء جيداً بنظافة األغذية



مثل )الكائنات المجهرية حور تظهر مقاومة مضادات الميكروبات عندما تت
ة المضادة لدى تعرضها لألدوي( البكتريا  والفطريات والفيروسات والطفيليات

مثل المضادات الحيوية ومضادات الفطريات ومضادات)للميكروبات 
ويشار إلى الكائنات (. الفيروسات ومضادات المالريا ومضادات الديدان

المجهرية التي تقاوم مضادات الميكروبات في بعض األحيان على أنها 
ير اوغونتيجة لذلك، تصبح األدوية غير ناجعة "الجراثيم الرئيسية "

وتصمد حاالت العدوى في الجسم بزيادة خطر انتقالها إلى أشخاصمؤثرة 
آخرين



لقد تسبّب سوء استخدام مضادات الميكروبات في زيادة أعداد وأنواع
يد العدعن سيطرة اإلنسانخرجتونتيجة لذلك قد الكائنات المقاومة

معديةالمرا  من األ

رتنا على وتنتشر على الصعيد العالمي بتهديد قدآليات مقاومة جديدة فتظهر 
اإلصابة بالمر  لفترة عالج أمرا  معدية شائعة مما يؤدي إلى 

والوفاة-والعجز-مطولة

والمعالجة الكيميائية -زرع األعضاء منها وتصبح اإلجراءات الطبية 
ئيسية والعمليات الجراحية الر-للسكري ةبير العالجياوالتد-للسرطان 

فر شديدة الخطورة دون تو( مثل الجراحة القيصرية أو استبدال الورك)
مضادات حيوية ناجعة للوقاية من حاالت العدوى وعالجها

إطالة -2تكاليف الرعاية الصحية -1وترفع مقاومة مضادات الميكروبات 
زيادة الحاجة إلى العناية المركزة-3فترات البقاء في المستشفيات 

ومع نمو حركة التجارة والسفر على الصعيد العالمي يمكن للكائنات
المالمجهرية المقاومة االنتشار بسرعة وبلوغ أّي منطقة من مناطق الع



تظهر مقاومة مضادات الميكروبات بصورة طبيعية مع مرور الزمن عبر 

سوء استخدام مضادات الميكروبات ان ... التحويرات الوراثية عادة

عطى م المضادات الحيوية لدى اإلنسان والحيوان وتاستخداواإلفراط في

ومن سوء استخدام هذه المضادات ... في الغالب دون مراقبة مهنية 

تناولها من جانب أشخاص مصابين بعدوى فيروسية مثل الزكام 

وإعطاؤها للحيوانات واألسماك كمواد معززة للنموواألنفلونزا

ان وتوجد الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات لدى اإلنسان والحيو

ويمكن انتقالها من (. الماء والتربة والهواء)وفي األغذية والبيئة 

.  اإلنسان إلى الحيوان ومن الحيوان إلى اإلنسان ومن شخص إلى آخر

ناول تو..  الصحيةالغيروالظروف.. معدية الاالمرا  لسيئة امكافحةال

وباتعلى انتشار مقاومة مضادات الميكرتساعد ..األغذية غير المناسبة 





م كافة، في االرتفاع إلى مستويات خطيرة بأنحاء العالهإن مقاومة المضادات الحيوية آخذ

هدد وثمة آليات مقاومة جديدة آخذة في الظهور واالنتشار على مستوى العالم وهي ت

ويوجد قائمة متزايدة من عدوى . قدرتنا على عالج األمرا  المعدية الشائعة

الجها التي أصبح ع-مثل االلتهاب الرئوي والسل وتسمم الدم والسيالن-االلتهابات 

أصعب، بل مستحيل أحياناً، بسبب تدني نجاعة المضادات الحيوية

شراء وتزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحاالت التي يتنسى فيها

.  تلك المضادات من دون وصفة طبية ألغرا  االستعمال البشري أو الحيواني

املين أن العحيث في البلدان التي ال تطبق مبادئ توجيهية في مجال العالج خاصة 

ية التي الصحيين واألطباء البيطريين غالباً ما يغالون في وصف المضادات الحيو

دمون وإن لم نعّجل في اتخاذ اإلجراءات فإننا مق...... يفرط الجمهور في استعمالها 

ات على عصر ما بعد المضادات الحيوية الذي يمكن أن تصبح فيه عدوى االلتهاب

الشائعة واإلصابات الطفيفة قاتلة مرة أخرى



لوقاية والمكافحةا

ساءة استعمال المضادات الحيوية واإلفراط في ن اإ
ً استعمالها   إلى تؤدي إلى تسريع وتيرة مقاومتها جنبا

ها، جنب مع تردي الوقاية من عدوى االلتهابات ومكافحت
لحد ويمكن اتخاذ خطوات على جميع مستويات المجتمع ل

من تأثير تلك المقاومة وتقييد نطاق انتشارها



ة بإمكان األفراد أن يقوموا في إطار سعيهم إلى الوقاية من انتشار مقاوم
المضادات 

الحيوية ومكافحتها بما يلي

أال يستعملوا المضادات الحيوية إال بوصف طبية من أحد المهنيين-
الصحيين المعتمدين

بهم عند أن يحرصوا دوماً على اتباع نصائح العاملين الصحيين المعنيين-
استعمال المضادات الحيوية

هاأال يتشاركوا أبداً في المضادات الحيوية المتبقية أو في استعمال-

أن يحرصوا على الوقاية من عدوى االلتهابات عن طريق االنتظام في -
غسل اليدين وإعداد الطعام الصحي وتجنب مخالطة المرضى مخالطة 
حميمة على نحو آمن والمواظبة على تحديث ما يأخذونه من لقاحات



نات فعندما تتعّر  كائ. مقاومة األدوية من الظواهر التطورية الطبيعية

ترك وتمجهرية ألحد مضادات الميكروبات فإّن أشّدها حساسية تهلك

لك، ويمكن لتلك الكائنات، بعد ذ. وراءها الكائنات المقاومة لذلك الدواء

نقل قدرتها على المقاومة لذريتها



وضمان إبالغ المرضى بضرورة تناول الجرعة المناسبة من مضاد الميكروبات
المناسب من األمور التي تقتضي اتخاذ إجراءات من قبل واصفي األدوية 
والصيادلة وموزعي األدوية ودوائر الصناعة الصيدالنية وعامة الجمهور 

والمرضى



أن تعاني معظم النُظم الخاصة بضبط نوعية األدوية من الهشاشة ويمكن
ذلك إلى تدني نوعية األدوية وتعريض المرضى لجرعات غير يؤدي 

مالئمة من مضادات الميكروبات، ّمما قد يسهم في تهيئة الظروف 
وفي بعض البلدان يجبر نقص فرص. المواتية لظهور مقاومة األدوية

الحصول على األدوية المرضى على عدم إكمال مقّرراتهم العالجية أو 
البحث عن بدائل يمكنها أن تشمل األدوية المتدنية النوعية



في تُستخدم المضادات الحيوية بجرعات أخّف من الجرعات العالجية

أن ويمكن. تربية الحيوانات لتعزيز النمو أو الوقاية من األمرا 

يؤدي ذلك إلى ظهور كائنات مجهرية مقاومة بإمكانها االنتقال إلى

البشر



يسية ويمثّل المرضى الماكثون في المستشفيات أحد المستودعات الرئ

لتلك ويمكن أن يشّكل المرضى الحاملون. للكائنات المجهرية المقاومة

الكائنات مصدراً للعدوى بالنسبة لغيرهم



على وتفتقر بعض البلدان إلى المرافق المختبرية القادرة
قص وذلك ين. الكشف، بدقة، عن الكائنات المجهرية المقاومة

اومة من القدرة على التفّطن لظهور الكائنات المجهرية المق

وعلى التعجيل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لصدّها



صدي يتزايد خطر مقاومة األدوية وال بّد من التعجيل باتخاذ اإلجراءات الالزمة للت

دة كما أّن المشكلة المعق. له؛ ويمكن لكل شخص أن يؤدي دوراً في هذا المجال

وقد وضعت . التي تطرحها مقاومة األدوية تقتضي اتخاذ إجراءات جماعية

وسيُطلب . المنظمة خطة عمل عالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات 

مها من الحكومات أن توافق على الخطة وأن تعلن لدى موافقتها عليها عن التزا

.بالتصدي لهذا الخطر الُمحيق بالصحة العالمية










