
 
 

 

ATSAKINGAS ANTIBIOTIKŲ VARTOJIMAS 

 
Artėjant šaltajam peršalimo ligų sezonui, svarbu nepamiršti, kad didžiausia klaida – vartoti 

antibiotikus turimus namuose ir užsilikusius namų vaistinėlėje po ankstesnių vartojimų. Didelė 

dalis peršalimo ligų yra virusinės kilmės, o tai reiškia, kad antibiotikai dažnu atveju nepadės 

pasijusti geriau. 

 

Kas yra antibiotikai? 

Antibiotikai, dar vadinami antimikrobiniai vaistai, – tai vaistai, kurie naikina bakterijas ar sustabdo 

jų augimą, ir taip gydo infekcijas, kuriomis serga žmonės, gyvūnai, o kartais ir augalai. Antibiotikai 

yra bakterinėms infekcijoms gydyti skirti vaistai. Ne visi antibiotikai kovoja su visomis 

bakterijomis. Egzistuoja daugiau nei penkiolika skirtingų klasių antibiotikų ir jie skiriasi savo 

chemine struktūra ir poveikiu bakterijoms. Vienas antibiotikas gali kovoti tik su viena arba keletu 

bakterijų rūšių.  

Antibiotikai gydymui skiriami tik tada, jei virusinė infekcija komplikuojasi bakterine 

infekcija. 

 

Kada galima vartoti antibiotikus? 

Antibiotikus reikia vartoti tik kai jie yra būtini ir tik gydytojui paskyrus. Būtina laikytis gydytojo 

nurodymų (dėl gydymo trukmės, dozių, likučių laikymo ir kt.). Jokiu atveju nenaudokite antibiotikų 

savo nuožiūra, tik gydytojas gali nustatyti diagnozę ir nuspręsti ar tikrai reikalingas antibiotikų 

vartojimas. Antibiotikai gydo tik bakterijų sukeltas infekcijas.  

Kartais antibiotikai tikrai yra svarbūs, kad ligonis pasveiktų, bet juos būtinai turi paskirti gydytojas. 

Gydantis antibiotikais naudinga  gerosios bakterijos žūva. Gydytojai pataria po antibiotikų vartojimo 

sugerti gerųjų bakterijų kursą. 

 

Kas yra „netinkamas” antibiotikų vartojimas? 

Antibiotikai vartojami neteisingai: jei sutrumpinate gydymo kursą, vartojate mažesnę dozę ar 

nesilaikote reikiamo režimo (geriate vaistus kartą per dieną vietoje dviejų ar trijų, kaip nurodyta), 

vaisto kiekis jūsų organizme bus nepakankamas, bakterijos išgyvens ir gali tapti atsparios. 

Visada laikykitės gydytojo nurodymų, kada ir kaip vartoti antibiotikus.  
Antibiotikais negalima dalintis su kitais asmenimis, net jei jie yra šeimos nariai.  



 

Neteisingas antibiotikų vartojimas: 

• Skatina atsparių bakterijų vystymąsi; 

• Naikina gerąsias organizmo bakterijas; 

• Sukelia pašalinius reiškinius. 

 

 

Kokia svarbiausia atsparumo antibiotikams priežastis? 

Atsparumas antibiotikams yra natūralus reiškinys, kurį sukelia bakterijų genų mutacijos. Tačiau per 

gausus ir netinkamas antibiotikų vartojimas paspartina antibiotikams atsparių bakterijų atsiradimą ir 

plitimą. Veikiamos antibiotikų, jiems jautrios bakterijos žūva, o atspariosios gali toliau augti ir 

daugintis. Šios atsparios bakterijos gali plisti ir sukelti infekcijas tiems žmonėms, kurie antibiotikų 

nevartoja. 

Antibiotikams atsparios bakterijos gali sukelti šlapimo takų, kraujo, odos infekcijas, plaučių 

uždegimą, viduriavimą.  

 
 

 

 

Kaip dar galima mažinti antimikrobinį atsparumą? 

Teisingas antibiotikų vartojimas yra labai svarbi priemonė mažinant antimikrobinį atsparumą, 

tačiau yra ir kitų būdų, kuriais kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie šių vaistų veiksmingumo 

išsaugojimo: 

•    plaukime rankas ir neleiskime plisti ligų sukėlėjams; 

•    tinkamai ruoškime  maistą ir užtikrinkime  jo saugą; 

•    laikykimės kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo; 

•    susirgę, laikykimės gydytojų nurodymų (likime namuose, vaistus vartokime taip kaip nurodė 

gydytojas);  

•    laiku skiepykimės nuo užkrečiamųjų ligų. 

 

SVARBU- Antibiotikų likučius ar pasibaigusio galiojimo antibiotikus nuneškite į vaistinę. 
 

Parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aušra Kašauskienė pagal SAM informaciją  

Mob. 867684665,  el. ausra.kasauskiene@sveikatos-biuras.lt 

 


