
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 

1. Τα αντιβιοτικά συνταγογραφούνται μόνο 
από γιατρό που έχει εξετάσει τον ασθενή 

Πολλές ασθένειες, αν και προκαλούν τα ίδια συμπτώματα, μπορεί να μην 
χρειάζονται την ίδια θεραπεία. Όταν έχουμε τα ίδια συμπτώματα με 
προηγούμενη ασθένεια η οποία θεραπεύτηκε με κάποιο αντιβιοτικό συμβαίνει 
συχνά να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο αντιβιοτικό. Παρόλα αυτά, ο 
μόνος που μπορεί να αποφασίσει εάν κάποια ασθένεια απαιτεί θεραπεία με 
αντιβιοτικά είναι ο γιατρός που σας παρακολουθεί. 

 Μην προσπαθείτε να αγοράσετε αντιβιοτικά χωρίς ιατρική συνταγή. 
 Διατηρείτε τα αντιβιοτικά για όσο χρόνο διαρκεί η θεραπεία και μετά 

απορρίψτε τις δόσεις που περισσεύουν στους ειδικούς κάδους 
ανακύκλωσης φαρμάκων των φαρμακείων 

 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αντιβιοτικά που έχουν περισσέψει από 
προηγούμενες θεραπείες. 

 Μην δίνετε αντιβιοτικά που σας έχουν περισσέψει σε άλλους. 

2. Τα αντιβιοτικά δεν είναι παυσίπονα 
και δεν μπορούν να θεραπεύσουν κάθε 
ασθένεια 

Τα αντιβιοτικά δεν δρουν όπως τα παυσίπονα και δεν ανακουφίζουν από 
πονοκεφάλους, πόνους ή πυρετό. 

 Τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά μόνο ενάντια στις βακτηριακές 
λοιμώξεις και δεν μπορούν να σας βοηθήσουν να αναρρώσετε από 
λοιμώξεις που προκαλούνται από ιούς, όπως το κοινό κρυολόγημα ή η 
γρίπη . 

  

3. Η λήψη αντιβιοτικών για λάθος λόγους 
δεν έχει κανένα όφελος για εσάς και 
μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες 

Τα αντιβιοτικά μπορεί να προκαλέσουν διάφορες δυσάρεστες παρενέργειες 
όπως διάρροια, ναυτία ή δερματικά εξανθήματα. 

Η λήψη αντιβιοτικών για την καταπολέμηση ήπιων βακτηριακών λοιμώξεων, 
όπως η παραρρινοκολπίτιδα, ο πονόλαιμος, η βρογχίτιδα ή η ωτίτιδα, είναι 



συχνά άσκοπη καθώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το ανοσοποιητικό 
σας σύστημα είναι σε θέση να καταπολεμήσει μόνο του αυτές τις ήπιες 
λοιμώξεις. 

Τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν με μη συνταγογραφούμενα 
φάρμακα. Τα αντιβιοτικά δεν μειώνουν την ένταση των συμπτωμάτων σας 
ούτε σας ανακουφίζουν γρηγορότερα. 

Εάν τα συμπτώματά σας επιμένουν ή ανησυχείτε για την κατάστασή σας, 
πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε γιατρό. Εάν έχετε προσβληθεί από 
κάποια σοβαρή λοίμωξη όπως η βακτηριακή πνευμονία, ο γιατρός σας θα σας 
συνταγογραφήσει αντιβιοτικά. Πρέπει να ζητάτε ιατρική βοήθεια πιο 
σύντομα από τους υπόλοιπους : 

 εάν είστε άνω των 65 ετών 
 εάν έχετε άσθμα ή διαβήτη 
 εάν πάσχετε από κάποια πάθηση των πνευμόνων (π.χ. χρόνια 

βρογχίτιδα, εμφύσημα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) 
 εάν έχετε καρδιακά προβλήματα (π.χ. ιστορικό καρδιακής προσβολής, 

στηθάγχης, χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας) 
 εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα καταστολής του ανοσοποιητικού 

σας συστήματος ή 
 εάν λαμβάνετε φάρμακα τα οποία καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σας 

σύστημα (π.χ. στεροειδή, αντικαρκινική χημειοθεραπεία, ορισμένα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την καταστολή των λειτουργιών 
του θυρεοειδούς αδένα).   

5. Συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό σας: 
υπάρχουν και άλλα φάρμακα που 
μπορούν να ανακουφίσουν τα 
συμπτώματά σας 

Ο φαρμακοποιός σας μπορεί να σας συστήσει μη συνταγογραφούμενα 
φάρμακα για να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματά σας. 

Μην παραλείπετε να ζητάτε τη συμβουλή του, ιδίως εάν λαμβάνετε φάρμακα 
για άλλες παθήσεις. 

 Τα παυσίπονα ανακουφίζουν από τον πόνο και τον πυρετό. 
 Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως τα σπρέι ή οι παστίλιες για τον 

λαιμό διευκολύνουν την κατάποση. 
 Τα αποχρεμπτικά απομακρύνουν τις εκκρίσεις από τους αεραγωγούς. 
 Τα ρινικά εκνεφώματα και τα αποσυμφορητικά διευκολύνουν την 

αναπνοή. 
 Τα αντιισταμινικά ανακουφίζουν από τη δύσπνοια, το φτάρνισμα και 

τη φαγούρα στη μύτη. 

  



 


