
Antibiotica worden voorgeschreven door  
uw huisarts. Uw huisarts weet wanneer u 
antibiotica nodig hebt. En hoe u antibiotica 
moet innemen. Volg het advies van de huisarts 
altijd op.

Antibiotica zijn medicijnen tegen infecties 
veroorzaakt door bacteriën. Sommige mensen 
slikken heel veel antibiotica in hun leven.  
De bacterie went dan aan de antibiotica en  
gaat dan niet meer dood. De antibiotica helpt  
niet meer. Dit heet antibioticaresistentie.  
Dat is gevaarlijk voor u. Daarom geven artsen in 
Nederland niet snel antibiotica.

Wat is een bacterie?
Bacteriën zijn organismen die een infectie 
kunnen veroorzaken. Dit kan leiden tot 
bijvoorbeeld blaasontsteking of longontsteking.

Wat is een infectie?
Een infectie is een reactie van uw lichaam op 
bijvoorbeeld bacteriën, virussen of parasieten.  
U kunt koorts of andere klachten krijgen. 

መድሃኒት-ጸረነፍሳት ብ ሓኪም ናይ ገዛ ይእዘዘልኩም። ሓኪም 

ገዛኹም መዓስ መድሃኒት ጸረነፍሳት ከምዘድልየኩም ይፈልጥ 

እዩ። ከመይ ጌርኩም ከምትወስዱዎ እውን ይፈልጥ። ምኽሪ 

ሓኪም ገዛ ኩሉ ግዜ ክትክተሉ ኣለኩም።

መድሃኒት ጸረነ-ፍሳት ብባክቴሪያ ንዝመጽኡ ረኽስታት መድሃኒት 

እዩ። ገለ ገለ ሰባት ኣብ ሂወቶም ብዙሕ መድሃኒት-ጸረነፍሳት 

ይውሕጡ። እቲ ባክተሪያ ነቲ መድሃኒት ይለምዶ እሞ 

ኣይመውትን። እቲ መድሃኒት-ጸረነፍሳት ኣይሕግዝን። ከምዚ 

ዓይነት ኩነታት ናይ መድሃኒት-ጸረነፍሳት ተጻዋርነት ተባሂሉ 

ይጽዋዕ። እዚ ንዓኹም ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት 

ሓካይም ኣብ ኔዘርላንድስ ተቀዳዲሞም መድሃኒት ጸረ-ነፍሳት 

ኣይህቡን ወይ ኣይእዝዙን እዮም።

ሓደ ብክተሪያ እንታይ ማለት እዩ፧

ጸረ-ነፍሳት ማለት ረኽሲ ከኸትሉ ዝኽእሉ ሂወታውያን ባእታ 

እዮም። እዚ ን ኣብነት ናይ ፍሕኛ ረክሲ ወይ ኑሜንያ ወይ ናይ 

ሳንቡእ ረኽሲ ከኸትል ይኽእል።

ረኽሲ እንታይ ማለት እዩ ፧

ረኽሲ ሓደ ናይ ኣካላት ግብረ መልሲ ንኣብነት ናይ ባክተሪያ፣ 

ቫይረስ ወይ ጽግዕተኛታት እዩ። እዚ ረስኒ ወይ ካልእ ምልክታት 

የኸትል። መድሃኒት-ጸረነፍሳት ኣብ ኔዘርላንድስ
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Wanneer krijg ik antibiotica? 
Als uw huisarts vindt dat dit nodig is.  
De huisarts vindt dat nodig als uw lichaam niet 
vanzelf geneest van een bacteriële infectie.

Wanneer krijg ik GEEN antibiotica? 
•   Als uw huisarts vindt dat dit NIET nodig is.  

Uw lichaam geneest vanzelf. Antibiotica zijn 
niet nodig bij elke bacteriële infectie.

•   Antibiotica helpen NIET tegen virussen. 
Bijvoorbeeld verkoudheid en griep.

Nadelen gebruik antibiotica 
Het gebruik van antibiotica kan klachten geven, 
bijvoorbeeld maagpijn, hoofdpijn en diarree.  
Het belangrijkste nadeel is dat door anti
bioticagebruik ongevoelige bacteriën kunnen 
ontstaan. Dit heet antibioticaresistentie. 
Ongevoelige bacteriën zijn heel gevaarlijk.

መድሃኒት-ጸረነፍሳት መዓስ ይወሃብ፧
ሓኪም ገዛኹም ኣገዳሲ ኮይኑ እንድሕር ረኺቡዎ። 
ረክሲ ናይ ንክተሪያ ኣካላትኩም ባዕሉ ንኽብድሆ 
ዓቕሚ ዘይብሉ ኮይኑ ምስዝረኽቦ፣ ሓኪም ገዛኹም 
መድሃኒት-ጸረነፍሳት ክትወስዱ ኣገዳሲ ኮይኑ 
ይረኽቦ።

መድሃኒት-ጸረነፍሳት መዓስ ኣይወሃብን፧
• ሓኪም ገዛኹም ኣገዳሲ ኮይኑ እንድሕር 

ዘይረኺቡዎ። ኣካላትኩም ባዕሉ ክምክቶ ዓቕሚ 
እንተለዎ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ረኽሲ መድሃኒት-
ጸረነፍሳት ኣድላይ ኣይኮነን።

• መድሃኒት-ጸረነፍሳት ን ናይ ቫይረስ መልከፍቲ 
ሓጋዚ ኣይኮነን። ንኣብነት ጉንፋዕን ሰዓልን

ሳዕቤን ምጥቃም መድሃኒት ጸረነ-ፍሳት
እወ፣ ምጥቃም መድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ሓደ ሓደ 
ሳዕቤናት የኸትል። ንኣብነት ቃንዛ ከስዐ፣ ቃንዛ 
ርእስን ተቕማጥን። እቲ ዝዓበየ ሳዕቤት ምጥቃም 
መድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ናይቲ መድሃኒት ምምዕባል ነቲ 
መድሃኒት ዝለመዱ ወይ ኣብቲ መድሃኒት 
ግብረመልሲ ዘይህቡ ባክተሪያ ምህላው እዩ። እዚ 
ተጻዋርነት ንመድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ይበሃል።
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U krijgt antibiotica meestal voor een aantal 
dagen, dit heet ‘een kuur’.

Neem elke dag de juiste hoeveelheid 
antibiotica. En doe dat op het juiste tijdstip.

Maak de kuur af. Ook als u geen klachten meer 
heeft. Heeft u vragen over de kuur neem dan 
contact op met de huisarts.

Gebruik geen restjes antibiotica of   
antibiotica van anderen.          

Bestel geen antibiotica op het internet of  
via familie of vrienden.

Volg altijd het advies van de huisarts 
op. De huisarts weet welke type 
antibiotica het beste werkt.

ናይ ሓኪም ገዛ ማዕዳ ኩሉ ግዜ ተኸተሉ። ኣየናይ ዓይነት መድሃኒት 
ጸረነፍሳት ብዝበለጸ ከምዝሰርሕ ይፈልጥ እዩ።

መድሃኒት ጸረነፍሳት መብዛሕትኡ ግዜ ን ገለ መዓልታት ይወሃብ፣ እዚ ‘’ሓደ 
መሕወይ ትእዛ’’ ይበሃል

መዓልታዊ እቲ ልክዕ ዓቐን መድሃኒት ጸረነፍሳት ኣብቲ ልክዕ ግዜ ውሰዱ።

እቲ ምዱብ ሓደ መሕወይ ትእዛዝ ዓቐን ወድኡዎ፣ ዋላ ሕወዩ። ሕቶ ብዛዕባ ኣወሳስዳ 
እንተለኩም ምስ ሓኪም ገዛ ተዘራረቡ

ዝተረፈ ናይ ቀደም መድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ወይ ናይ ካልእ ሰብ ኣይትውሰዱ። ካብ ኢንተርኔት፣ ቤተሰብ ወይ ኣዕሩኽ መድሃኒት ጸረነብሳት ኣይትኣዝዙ።
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Kan ik een vergeten antibioticum later innemen?
Ja, maar doe dat wel zo snel mogelijk. Als het 
bijna tijd is voor de volgende, neem dan het 
vergeten tablet niet meer in. Weet u het niet 
zeker bel dan uw huisarts.

Mag ik stoppen met antibiotica wanneer ik wil? 
Nee. Als u wilt stoppen bespreek dit altijd eerst 
met uw huisarts. 

Kan ik van antibiotica klachten krijgen? 
Ja, het gebruik van antibiotica kan klachten 
geven. Bijvoorbeeld maagpijn, hoofdpijn en 
diarree. Heeft u veel last van klachten bel dan  
uw huisarts.

Contactgegevens 

ዝረሳዕኩዎ መድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ድሒረ ክወስዶ 
ይኽእል ዶ፧
እወ፣ ግን ብዝከኣል መጠን ቀልጢፍካ ክኸውን 
ኣለዎ። ካልኣይ መድሃኒት ዝውሰደሉ ግዜ ቀሪቡ 
እንተኾይኑ ግን ኣይትውሰዶ። ምስ ትጠራጠሩ ናይ ገዛ 
ሓኪምኩም ደውሉ።

መድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ኣብ ዝደሌኹዎ ግዜ ከቛርጾ 
ይኽእል ዶ፧
ከተቛርጽዎ እንተደሊኹም፣ መ መርያ ምስ ሓኪም 
ገዛኹም ተዘራረቡ።

ካብ መድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ዝስዕብ ሳዕቤን ኣሎ ዶ፧
እወ፣ ምጥቃም መድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ሓደ ሓደ 
ሳዕቤናት የኸትል። ንኣብነት ቃንዛ ከስዐ፣ ቃንዛ 
ርእስን ተቕማጥን። ብዙሕ ሳዕቤናት ምስዝስመዓኩም 
ን ናይ ገዛ ሓኪም ደውሉ።
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