
જ ય્ારે તમને શરદી
કે ફ્ લૂ થયા ,
ત્ યારે એન્ ટિબયા ોટટિક્સ
તમયારયા મયાટેિ નથી!

એન્ટિબયા્ોટટિક્સ અગત્ની દવયાઓ છે જે
બેકટેિટર્યા દ્યારયા થતયા ચેપની ્સયારવયાર કરે છે.
જો કે, બેકટેિટર્યા અનકુલૂલન ્સયાધે છે અન ેદવયાઓની
અ્સરો ્સયામ ેઅસ્તતવ ટિકયાવવયાની રીતો શોધી કયાઢે
છે - તને ેએન્ટિબાયોટટિક પ્રતિકારક કહવેાય છે.
જ્યારે આમ થયા્ છે, ત્યારે એન્ટિબયા્ોટટિક કયા્્ય
કરતી નથી કેમ કે બેકટેિટર્યાએ તનેયાથી અનકુલૂલન
્સયાધી લીધુ ંહો્ છે અન ેખરેખર વધ ુમજબ લૂત
રીત ેવદૃ્ધિ પયામ્યા હો્ છે. કેટિલયાક બેકટેિટર્યા જે
હોસ્પટિલ્સમયા ંચેપ કરે છે, જેમ કે MRSA, ઘણી
એન્ટિબયા્ોટટિક્સ ્સયામ ેપ્રતતકયારક છે.

આ પતરિકયા તમને જણયાવ ેછે કે શરદી, ઉધર્સ
અને ફ્ લૂ જેવી ્સયામયા્્ બબમયારીઓ મયાટેિ
એન્ટિબયા્ોટટિક્સ તવનયા ્ોગ્ ્સયારવયાર
મેળવવી શયા મયાટેિ અગત્ની છે.

એન્ટિબયા્ોટટિક્સ શુ ંછે?

એન્ટિબયા્ોટટિક્સ તવનયા
્સયાજા થવું

જો તમે આ જુદી ભયાષયા/ફોમમેટિમયા ંઇચછો તો
કૃપયા કરીને અમયારો ્સપંક્ય  કરો.

્સપંક્ય મયાટહતી
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મયારી શરદીની મયારે કેવી
રીતે ્સયારવયાર કરવી જોઇએ?
મોટિયા ભયાગની શરદી, ઉધર્સ અથવયા ગળયામયાં
પીડયાની ્સયારવયાર કરવયાની ઉત્તમ રીત ભયારે
પ્રમયાણમયા ંપયાણી પીવુ ંઅન ેઆરયામ કરવયાનુ ંછે.
શરદી લગભગ 2 અઠવયાટડ્યા સધુી રહી શકે
છે અને આખરે ઉધર્સમયા ંપટરણમી શકશ ેઅને
ગળફો થઇ શકે છે.

તમને મદદરૂપ થયા્ તેવી ઘણી ્સયારવયારો છે
- દયા.ત., પેરયાત્સટિયામોલ.
્સલાહ િાટેિ િિારા િાિા્થત્સસટિને પછૂો.

તમયારયા ડોકટિરે મયારિ ત્યારે જ એન્ટિબયા્ોટટિક્સ
તપ્ર્ક્યાઇબ કરવી જોઇએ જ્યારે તઓેન ેલયાગે કે
તમયારયા મયાટેિ જરૂરી છે - દયા.ત., જો તમન ેટકડનીમયાં
ચપે કે ્્ લૂમોતન્યા હો્ તો. ત ેમતેન્જાઈટટિ્સ જેવયા
ચપેો મયાટેિ જીવનરક્ષક બની શકે છે. તમેની જરૂર
હો્ મયારિ ત્યારે જ ઉપ્ોગ રવયાથી, જ્યારે તમને
એન્ટિબયા્ોટટિક્સની ખરેખર જરૂર હો્ ત્યારે જ તે
્સભંતવત રીતે વધ ુકયા્્યક્ષમ રહ ેછે.

બયાળકોને ઉધર્સ અને શરદી થવી તે ખબુ
્સયામયા્્ બયાબત છે, ખયા્સ કરીને જ્યારે તઓે
શયાળયાએ જા્ અન ેઅ્્ બયાળકો ્સયાથ ે્સપંક્ય
્સયાધે. ્સલાહ િાટેિ િિારા િાિા્થત્સસટિને પછૂો.

લક્ષણો જળવયાઈ રહ ેઅને તમને બચંતયા થયા્,
તો તમયારયા ડોકટિરને બતયાવો, પરંત ુતમને
એન્ટિબયા્ોટટિક્સ આપવયામયા ંઆવ ેતેવી અપેક્ષયા 
રયાખવી નહીં.

બેકટેિટર્યા દ્યારયા થતયા ચેપની ્સયારવયાર મયાટેિ
એન્ટિબયા્ોટટિક્સ ્સયારયા છે. એન્ટિબયા્ોટટિક્સ
વાઇર્સ દ્ારા રિા ચેપ ્સયામ ેકારગર નરી.
તમયામ શરદી, મોટિયાભયાગની ઉધર્સ અન ેગળયામયાં
પીડયા વયાઇર્સ દ્યારયા રાય છે.

જ્યારે એન્ટિબયા્ોટટિક્સ ્ોગ્ જણયા્ ત્યારે જ
તેનો ઉપ્ોગ કરવો. મોટિયાભયાગની ઉધર્સ અને
શરદી એન્ટિબયા્ોટટિક્સ તવનયા ઝડપથી મટિી
જા્ છે. જો તેને તપ્ર્ક્યાઇબ કરયા્,  િો હંિેશા
્સપંરૂ્થ કોર્થ પરૂો કરવો - જો તમે પ લૂરો નહીં કરો,
તો કેટિલયાક બેકટેિટર્યા જીતવત રહી શકશ ેઅન ેતે
પ્રતતરોધક બની શકે છે.

તો મન ેક્યારે એન્ટિબયા્ોટટિક્સ
તપ્ર્ક્યાઇબ કરવયામયા ંઆવશ?ે

મયારયા બયાળકોનુ ંશુ ંથશ,ે
તઓેન ેહમંશેયા ઉધર્સ
અન ેશરદી થયા્ છે?

ઉધર્સ અન ેશરદીની
્સયારવયાર કરવયામયા ંશયા મયાટેિ
એન્ટિબયા્ોટટિક્સનો ઉપ્ોગ
કરવો જોઇએ નહીં?

એન્ટિબયા્ોટટિક્સ પ્રતતકયારક
અંગે હુ ંશુ ંકરી શકંુ છ?ં

તમયારયા ડોકટિરને બતયાવો જો:

• 3 અઠવયાટડ્યા ંકરતયા ંવધ ુશરદી ચયા્ ુરહે

• તમન ેશ્યા્સ લેવયાનુ ંમશુકેલ બને

• તમન ેછયાતીમયા ંદુખયાવો થયા્

•  તમ ેપહલેેથી છયાતીમયા ં્સમ્્યાની
ફટર્યાદ થઇ ગઇ હો્

વધરુ િાટહિી િાટેિ મરુલાકાિ લો:
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