
�वा�यकम�को �सफा�रसमा मा� ए��टमाइ�ो�बयल
औषधी �योग गरा� । 
�वा�यकम�को स�लाहअनुसार  य�तो औषधीको मा�ा
पुरा गरा�,  बीचमै नछाड� ।
आफूसँग बाँक� भएका औषधीको पुनः �योग नगरा� र
अ�लाई प�न नबाडा� । 

हा�ो शरीरमा रहेका आँखाले नदे�खने भाईरस, �या�टे�रया,
परजीवी, ढुसी (fungi) ज�ता �कटाणुह�बाट �ने सं�मणको
उपचार गन� �योग ग�रने औष�धलाई ए��टमाइ�ो�बयल भ�न�छ।  
ए��टमाइ�ो�बयल औषधीको अनु�चत �योग गना�ले श�ररका
�कटाणु ब�लयो ��छन् र औषधीले काम गन� छाड्छ जसले गदा�
सं�मण ज�टल ब�छ । य�तो अव�ालाई ए��टमाइ�ो�बयल
��तरोध भ�न�छ । 
�यसैले, 

ए��टमाइ�ो�बयल ��तरोध भनेको के हो ?
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ए��टमाइ�ो�बयल औषधिअ�तग�त के के पछ�?

 

�जवाणु�व�� ज�तै
�नमो�नयाको उपचार गन�
�योग ग�रने औष�ध

 
 

ए��टबायो�ट�स/
ए��ट�या�टे�रयल  

भाइरस�व�� ज�तै
एचआइभीको उपचार गन�
�योग ग�रने औष�ध

 

ए��टभाइरल

ए��ट�यारासाइ�टक
 

पर�जवी�व�� ज�तै
मले�रयाको उपचार गन�
�योग ग�रने औष�ध

 
 

ए��टफङगल
 

ढुसी�व�� ज�तै ख�मर
सं�मणको उपचार गन�
�योग ग�रने औष�ध

 
ए��टमाइ�ो�बयल औष�धको अनु�चत �योगका कारण सं�मण ज�टल ��छ ।
सं�मणको उपचार गदा� अ�तालको बसाई ल��बन पु�छ र �वा�य उपचारको
खच� समेत बढ्दछ ।  �यसैले ए��टमाइ�ो�बयल ��तरोध �नय��ण गर�। 

#WAAW#AntimicrobialResistance #AMR

�जवाणु, भाइरस, पर�ज�व र फंगी ज�ता �कटाणुबाट �ने सं�मणको
रोकथाम र उपचारका ला�ग  �योग ग�रने औषधीलाई ए��टमाइ�ो�बयल

भ�न�छ ।
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पशुपं�� रपशुपं�� र    माछापालन �वसायमा ए��टबायो�टकको आव�यकता भ�दा बढ�माछापालन �वसायमा ए��टबायो�टकको आव�यकता भ�दा बढ�
�योग ग�रएमा�योग ग�रएमा

ए��टमाइ�ो�बयल औष�धले �कन काम गद�नन् ?

�बरामीलाई आव�यकता भ�दा बढ� ए��टमाइ�ो�बयल औषधी �सफा�रस ग�र�बरामीलाई आव�यकता भ�दा बढ� ए��टमाइ�ो�बयल औषधी �सफा�रस ग�रएमाएमा  

रोगको करोगको कारण प�हचान नगरी ए��टमाइ�ो�बयल औषधी �सफा�रस ग�रएमाारण प�हचान नगरी ए��टमाइ�ो�बयल औषधी �सफा�रस ग�रएमा

ए��टमाइ�ो�बयल औषधीको तो�कएको मा�ा पुरा अव�धस�म ए��टमाइ�ो�बयल औषधीको तो�कएको मा�ा पुरा अव�धस�म नखाएमानखाएमा    

अ�ताल अ�ताल र ��ल�नकमा सं�मण �नय��णको उ�चत �व�ा नभएमार ��ल�नकमा सं�मण �नय��णको उ�चत �व�ा नभएमा  

सरसफाईको उ�चत �व�ा नभएमासरसफाईको उ�चत �व�ा नभएमा

नयाँ र �भावकारीनयाँ र �भावकारी ए��टमाइ�ो�बयल औषधीह�को �वकास नभएमा ए��टमाइ�ो�बयल औषधीह�को �वकास नभएमा
साम�ी �ोत: �व� �वा�य संगठनको वेबसाइट
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ए��टमाइ�ो�बयल ��तरोध कसरी फैल�छ ?

ए��टमाइ�ो�बयल औष�धए��टमाइ�ो�बयल औष�ध खा�पदाथ�को �पमा �योग �ने जनावर र वन�तीमाखा�पदाथ�को �पमा �योग �ने जनावर र वन�तीमा
प�नप�न    ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध �योग ग�र�छ ।ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध �योग ग�र�छ ।

�बरामीह�लाई ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध �दइ�छ�बरामीह�लाई ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध �दइ�छ
तर यसको अनुपयु� �योगले रोग �न��याउनेतर यसको अनुपयु� �योगले रोग �न��याउने
शु�मजीवह� ए��टमाइ�ो�बयल ��तरोधी ��छन् ।शु�मजीवह� ए��टमाइ�ो�बयल ��तरोधी ��छन् ।

जनावरले श�ररमा ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध ��तरोधीजनावरले श�ररमा ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध ��तरोधी
शु�मजीवह� �वकास गछ�न् ।शु�मजीवह� �वकास गछ�न् ।

�बरामीह� अ�ताल वा ��ल�नक जा�छन् ।�बरामीह� अ�ताल वा ��ल�नक जा�छन् ।

सरसफाइको सरसफाइको अभाव, फोहरमैला ज�ता कारणले अभाव, फोहरमैला ज�ता कारणले औष�धऔष�ध
��तरोधी शु�मजीवह� ��तरोधी शु�मजीवह� अ�य अ�य मा�नसमा सछ�न् ।मा�नसमा सछ�न् ।

औष�ध ��तरोधी शु�मजीवह� खाना, पानी, माटो, हावाऔष�ध ��तरोधी शु�मजीवह� खाना, पानी, माटो, हावा
ज�ता मा�यमबाट वा �सधै मा�नसको स�क� मा पु�छन् ।ज�ता मा�यमबाट वा �सधै मा�नसको स�क� मा पु�छन् ।

औषधी ��तरोधी शु�मजीवह� ती� �पमा फैल�छन् ।औषधी ��तरोधी शु�मजीवह� ती� �पमा फैल�छन् ।

साम�ी �ोत: �व� �वा�य संगठनको वेबसाइट
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ए��टमाई��बयल ��तरोध �नय��णको ला�ग के
गन� स�छ� ?

१. आ�धका�रक �वा�यकम�को १. आ�धका�रक �वा�यकम�को �सफा�रसमा मा� ए��टमाइ�ो�बयल औष�धको �योग�सफा�रसमा मा� ए��टमाइ�ो�बयल औष�धको �योग
गर� ।गर� ।

२. ए��टमाइ�ो�बयल औष�धको �योगप�छ आ�नो �वा�यमा २. ए��टमाइ�ो�बयल औष�धको �योगप�छ आ�नो �वा�यमा सुधार भएको महसुससुधार भएको महसुस
भएता प�न, �वा�यकम�ले लेखेको औष�धको डोज पुरा गर� ।भएता प�न, �वा�यकम�ले लेखेको औष�धको डोज पुरा गर� ।

३.३.    एक पटक �योग गरेर बाँक� एक पटक �योग गरेर बाँक� रहेको ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध फेरी �योग नगर� ।रहेको ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध फेरी �योग नगर� ।

४. आफूसँग बाँक� ४. आफूसँग बाँक� रहेको ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध क�ह�यै प�न अ�लाईरहेको ए��टमाइ�ो�बयल औष�ध क�ह�यै प�न अ�लाई    नबाँड� ।नबाँड� ।

५. �नय�मत �पमा ५. �नय�मत �पमा हात धुने गर� ।हात धुने गर� ।

६६. �बरामीसँग स�क� मा र. �बरामीसँग स�क� मा रहँदा सं�मणबाट ब�न सावधानी अपना� ।हँदा सं�मणबाट ब�न सावधानी अपना� ।

७७. सं�मणब. सं�मणबाट ब�न खोपह� लगा�ाट ब�न खोपह� लगा�    ।। साम�ी �ोत: �व� �वा�य संगठनको वेबसाइट
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म आ�धका�रक �वा�यकम�ले �सफा�रस गरेको
अव�ामा मा� ए��ट-माइ�ो�बयल आ�ष�ध �योग गछु� ।
म �वा�यकम�को �सफा�रस अनुसार ए��टमाइ�ो�बयल
आ�ष�धको खुराक पुरा गछु�  ।
आ�ष�धको खुराक पुरा न�ँदै स�चो भएको महसुस भए
प�न बीचमै आ�ष�ध सेवन गन� छाड्�दन ।
आफुसँग बचेको ए��टमाइ�ो�बयल आ�ष�ध अक� पटक
क�ह�यै �योग ग�द�न र अ�लाई बाँड्�दन ।
म आव�यक खोप लगाउँछु, सरसफाइ कायम गछु� र
सं�मण �नबाट ब�ने को�सस गछु� ।

ए��टमाइ�ो�बयल ��तरोध रो�न म के गन� स�छु ?
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