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Resistencia a Antibiotiko
Kuze ki é Resistencia a Antibiotiko?
Resistencia a antibiotiko ta kontice quando um ou mais antibiotikos ka pode mas trata um infekson.
Infekson pode ser provokado pa vários tipos de germes (bakteria, fungos ou vírus). Em Estados Unidos,
Centro de Kontrole y Prevenson de Doenças identifika 18 bakteria y fungos ki desenvolvi resistência a
antibiotikos y aktualmente ta representa um ameaça.
Pamode ki Resistencia a antibiotiko é um preokupason?
Desde ki antibiotikos foi usado pa primeiro bez na anos de 1940, es salva milhões de vida. No entanto,
bakteria mostra abilidade de kria resistência a tudo antibiotiko desenvolvido na kes ultimo 70 ano.
Germes resistente é mas difícil de kombati y pacientes ku infekson resistente tem maior risko de
deficiência ou morte. Resistencia a antibiotikos também ta faze parte de um grande preokupason
ekonomiko na Estados Unidos, adicionando biliões de dólares em kuidados y tratamento adicional.
Rekurso Limitado
Kanto mais antibiotiko nu usa hoje, menos nu ta tem manha. Uso de antibiotikos é uniko factor mas
importante ki ta provoka resistencia. Kanto mas antibiotikos nu usa, mas resistência ta desenvolvi. Kela
ta limitano nos abilidade na tratamento de infekson y realizason de procedimentos medikos ki ta mesti
antibiotikos.

Mode ki Resistencia a Antibiotiko ta Kontice

Munti germes.
Alguns tem resistencia a
droga.

Anibiotikos ta mata baktéria
ki ta kausa doença, y
também bom baktéria ki ta
protegi korpo de infekson.

Bakteria resistente a drogas
goce pode kria y toma
konta.

Alguns baktéria ta transmite
ses resistencia pa outro
baktéria, kriando ainda mas
problemas.

Kombatendo Resistencia a Antibiotiko
Prevenindo Propagason:
Se nu previne propagason de infekson, quantidade de antibiotikos necessario ta reduzi y
automatikamente a probabilidade de desenvolvimento de resistencia ta diminui. Pergunta bu doutor se
bu sta aktualizado ku bu imunizason. Laba bu mon regularmente, especialmente se bu sa visita um
klinika ou hospital. Certifika ma doutor ou enfermeira laba ses mon antis de tokou.

Usa antibiotikos de maneira pre-eskrito:
Ate metade de antibiotikos usado em humanos é desnecessario. Lembra ma antibiotikos somente é
efektivo kontra bakteria y alguns fungos. Antibiotikos ka ta funciona kontra virus. Bu doutor pode
pensa ma bu sta doente de um virus y é ka ta pre-skrebeu antibiotikos. Se bu doutor passou
antibiotiko, certifika de kompleta bu ciklo de medikamento. Nem su sa xinte midjor, alguns germes
ainda pode sta vivo dentro de bo.
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