
 

ВРЕМЕТО НИ С  АНТИБИОТИЦИТЕ 
ИЗТИЧА

Преди да приемете антибиотици,  
винаги потърсете съвет  
от здравен специалист.

Антибиотиците 
са застрашени да 
загубят своята 
ефективност 
поради 
неправилна и 
прекомерна 
употреба, а в 
много случаи 
те дори не са 
необходими.



Антибиотиците са лекарства, които лекуват ин-
фекции, причинени от бактерии. Те не са подходящи 
при инфекции причинени от вируси, като сезонни 
вирози и грип.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ  
АНТИБИОТИЦИТЕ 

Настоящата брошура е изготвена от екип на НЦЗПБ и има за цел да  
информира обществото за нарастващата заплаха от антибио
тична резистентност и необходимостта от разумно прилагане 
на антибиотиците.
Брошурата се издава със съдействието на Световната здравна ор
ганизация в рамките на кампанията „Световна седмица посветена 
на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците“.
http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/



 Приемът на антибиотици при вирусни инфекции е 
чиста загуба, тъй като те не въздействат на вирусите. В 
случаи на бактериална инфекция, когато антибиотиците 
са наистина необходими, могат да се окажат неефек- 
тивни в резултат на изработените от бактериите меха- 
низми за защита от действието им.

Това се нарича антибиотична резистентност.

 



Антибиотичната резис-
тентност на болестотворните 
бактерии е една от основните 
заплахи за човечеството. Тя е 
естествен процес, но неправил-
ната употреба на антибиотици 
я ускорява. Последиците от нея 
могат да засегнат всеки, неза-
висимо от националност, пол и 
възраст. Нарастващ брой бак-
териални инфекции, като пнев-
мония, туберкулоза и гонорея 
стават все по-трудни за лече-
ние, тъй като антибиотиците 
губят ефективността си срещу 
техните причинители. Антиби-
отичната резистентност води 
до удължен болничен престой, 
по-високи разходи за лечение и 
повишаване на смъртността.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА  
АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ



Пациентите посещават  
болница или друго  
здравно заведение.

Резистентните бактерии се  
разпространяват у други пациенти 
чрез лоша хигиена и замърсен 

инструментариум.

Резистентните бактерии се  
разпространяват в  

обществото.

У животните се селектират 
резистентни бактерии.

Антибиотиците се назначават 
на пациентите, у които могат 
да се селектират резистентни 

бактерии.

Резистентните бактерии се 
предават на хората чрез храната, 
околната среда или чрез директен 

контакт на човек и животно.

Антибиотиците се използват  
широко в селскотостопанство 

и животновъдството.

Антибиотична 
резистентност 

се появява в резултат 
на изменението на 
бактериите, като те 

стават нечувствителни 
към антибиотиците, 
с които се лекуват 

инфекциите, причинени 
от тях.



Вирусни инфекции – 
антибиотик се прилага само 

при усложнения

Бактериални инфекции – 
антибиотиците са подходящи 

за лечение

• Сезонни вирози, хрема,  
кашлица

• Уринарни и бъбречни 
инфекции

• Възпалено гърло, синузит • Продължителна кашлица, 
кашлица при хора с 
хронични белодробни 
болести, висока 
температура, силно влошено 
общо състояние

• Инфекции на ушите при деца • Кожни инфекции, инфекции 
на меките тъкани

• Повръщане и диария • Менингит

Най-честите инфекции в обществото са причинени 
от вируси и отзвучават без прием на антибиотик. Пред-
ставената таблица ви помага да разберете кога се нуж-
даете от антибиотик и кога – не.

 Приемът на антибиотици без необходимост поставя 
пациентите на риск от проява на странични ефекти като 
обриви, стомашно-чревни разстройства и диария, теж-
ки алергични реакции

УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИ



Защо е важен проблемът 
„антибиотична резистентност“?

 ˣ Резистентността може да се предава от един микро-
организъм на друг.

 ˣ Резистентните бактерии се разпространяват много 
бързо сред членовете на семейството, колегите и об-
ществото.

 ˣ Инфекциите, причинени от резистентни бактерии, се 
лекуват все по-трудно.



Може да намалите риска от инфекция като:

...миете редовно
и старателно ръцете си

...приготвяте храна 
хигиенично

...ограничите контактите си 
когато боледувате

...практикувате 
безопасен секс

...и отстоявайте правата си за 
достъп до чиста питейна вода

...спазвате ваксинационния 
календар

Можете да намалите разпространението на антибиотичната резистентност като:

...не споделяте 
антибиотици ...и  винаги следвате съветите на квалифициран медицин-

ски специалист когато се наложи да приемате антибиотик

 ВСЕКИ ОТ НАС 

 ИМА РОЛЯ 
 Вие можете да помогнете срещу разпространяването на антибиотичната резистентност. 

Превенцията на инфекциите може да редуцира употребата на антибиотици и да ограничи 
разпространението на антибиотичната резистентност. Добрата хигиена е един от основните 
начини за намаляванена риска от инфекции.


