
 الفصل األول
  المقدمة
  تمهيد 

تطور الطب على مراحل متعددة فانتقل من الطب التقليدي إلى الطب الحديث وفي ضوء هذه التطورات      
ظهر بما يسمى المضادات الحيوية وهي عبارة عن مركبات تقتل أو تثبط نمو الجراثيم وهي تقاوم األمراض 

ة الصحيحة، فبالرغم من فائدتها العظيمة وااللتهابات التي تسببها البكتيريا أو الجراثيم إذا تم استعمالها بالصور 
 .إال أنها تشكل سالح فتاك إذا لم يتم استعمال اإلرشادات السليمة الستخدامها

في فلسطين والكثير من البلدان النامية، يعتبر الوصول إلى أي نوع من األدوية أمر سهل لذلك فإن       
ألن ذلك أسهل وأسرع وأقل تكلفة بالمقارنة للذهاب  المرضى قادرين على شراء األدوية مباشرة من الصيدلية

إلى الطبيب وهذا يكون أكثر وفرة في القرى التي ال تتوافر فيها الخدمات الطبية بشكل كافي وهذا ما يعرف 
 .بالتطبيب الذاتي

و ويطلق هذا المصطلح على استخدام األدوية دون اللجوء للطبيب واستشارته بشأن دواعي االستعمال أ     
وغالبًا ما يلجأ األشخاص لهذا النوع من التطبيب عند وجود بعض العوارض ( 2)ج الجرعة أو مدة العال

لديهم والتي يرونها مزعجة ولكن ليس بالحد الكافي الذي يتطلب منهم ضرورة الحصول على وصفة طبية 
 (.3)ويتم عالج معظم األمراض في الدول النامية عن طريق التطبيب الذاتي 

إن االستخدام المفرط واال مسئول للمضادات الحيوية يعتبر سببًا رئيسيا من وجهة نظر العديد من      
وقد أظهرت الدراسات . العلماء والباحثين في ظهور سالالت بكتيرية مقاومة للعديد من المضادات الحيوية

مستقبليًا من خالل انعدام الخيارات المحلية تزايدا ملحوظًا في نسب هذا األنواع المقاومة وهذا يشكل خطرًا 
 .في عالج األمراض المعدية الناجمة عن هذه السالالت

الكثير من المضادات الحيوية لها أضرار جانبية متنوعة تتراوح من أعراض بسيطة إلى فشل كلوي      
ية ودون وتتزايد احتمالية اإلصابة بأضرار بليغة عندما يتناول الشخص المضاد الحيوي دون وصفة طب

 .إشراف طبي مباشر



وقمنا باختيار هذا الموضوع بالتحديد ألنه منتشر بشكل كبير في أرجاء الدول النامية وخاصة في قطاع      
غزة ويشكل خطر كبير على من يتبعون هذا النوع من التطبيب وعدم دراية المعظم بالمضاعفات الناتجة عن 

 .استخدام التطبيب الذاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .اآلثار الصحية المترتبة على التطبيب الذاتي في قطاع غزة :مشكلة البحث

 : تساؤالت البحث

ما مدى انتشار التطبيب الذاتي لدى السكان في قطاع غزة؟ 

ما هي العوامل المتعلقة بسوء استخدام المضادات الحيوية؟ 

ما مدى وعي سكان قطاع غزة بمخاطر استخدام التطبيب الذاتي؟ 

 فوائد التطبيب الذاتي؟ما 

ما اآلثار الصحية المترتبة على استخدام التطبيب الذاتي؟ 

ما المقصود بظاهرة مقاومة المضادات الحيوية؟ 

ما دور الصيدلي في العالج الذاتي؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  األهداف 
 الهدف العام 

 .تقييم مدى استخدام المضادات الحيوية كنوع من التطبيب الذاتي

 األهداف الخاصة 

تقييم وتحديد مدى انتشار التطبيب الذاتي لدى السكان في قطاع غزة. 

تحديد العوامل المتعلقة بسوء استخدام المضادات الحيوية. 

دراسة مدى وعي سكان قطاع غزة بمخاطر استخدام التطبيب الذاتي. 

تحديد اآلثار الصحية المترتبة على استخدام التطبيب الذاتي. 

 

 أهمية الدراسة 

تكشف الدراسة عن عواقب ومخاطر سوء استخدام المضادات الحيوية. 

نتائج هذه الدراسة قد تفيد في توعية األشخاص بمدى خطورة سوء استخدام المضادات الحيوية. 

 نتائج الدراسة ربما تساعد الباحثين في هذا المجال على الحصول على معلومات بسبب ندرة
 .الموضوعالدراسات حول هذا 

 

 

 

 

 

  



 الدراسات السابقة 
وكان الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق في  تم إجراء استبيان في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين

 .ممارسات العالج الذاتي بالمضادات الحيوية بين معلمي المدارس في فلسطين

 :ستخدمة في دراستهمالطريقة الم
المضادات ومعرفتهم ب الحكومية حول ممارساتهم ومواقفهمبين معلمي المدارس وتوزيعه تم إجراء استبيان 

 .spss تم إدخال جميع البيانات وتحليلها باستخدام. الحيوية

 :النتائج
تم تقسيم المستجيبين . ٪1..9معلما وأعادوا االستبيان؛ مما يعطي معدل استجابة  9301وأنجز ما مجموعه 
من الذين استخدموا المضادات الحيوية من خالل العالج ( ٪..91)المجموعة األولى : على النحو التالي

وصفة طبية فقط، المجموعة تستخدم المضادات الحيوية عن طريق ( ٪..92)الذاتي فقط، المجموعة الثانية 
( ٪20.0)تستخدم المضادات الحيوية عن طريق العالج الذاتي والوصفات الطبية في حين ( ٪4...)الثالثة 

وكان استخدام المضادات . هم الذين لم يبلغوا عن استخدام المضادات الحيوية في األشهر الستة الماضية
وكان لدى المجيبين في المجموعات األربع . الماضية٪ في األشهر الستة 49.4الحيوية بين المستجيبين 

إلدارة ( ٪2.2.)وكان المستجيبون في المجموعة األولى أكثر عرضة . غرافية مماثلةو خصائص ديم
لمزيد من ( ٪32.0)المضادات الحيوية لألطفال دون استشارة طبية، وتخزين بقايا المضادات الحيوية 

الستخدامها كلما دعت الحاجة وكان أقل موقف ( ٪31.4)ي المنزل االستخدام، كومة المضادات الحيوية ف
وعلى صعيد المجموعات (. ٪31.1)إلى االنتهاء من دورة المضادات الحيوية بأكملها عندما يوصف لهم 

األربع، كان لدى الذكور واإلناث موقفا مماثال تجاه استخدام المضادات الحيوية إال أن الذكور يميلون إلى 
دات حيوية متبقية أكثر من اإلناث بينما تميل اإلناث إلى إنهاء مسار المضادات الحيوية بالكامل تخزين مضا

وقد استشار المستجيبون في المجموعتين األولى . عند تناولها عن طريق العالج الذاتي أكثر من الذكور
ي من الصيدليات والثالثة الصيادلة على العالج الذاتي وحصلوا على المضادات الحيوية بشكل رئيس

وكانت البنسلين الطبقة الرئيسية التي استخدمها المستجيب إما عن طريق العالج الذاتي أو عن . المجتمعية
كان التهاب (. ٪1..9)والثالثة ( ٪43.3)، والثانية (٪0..4)طريق وصفة طبية في المجموعات األولى 

المستجيبون ذاتيا بالمضادات الحيوية، تليها  التي يعالجها( ٪03.0)شيوعا  لسريريةالحلق أكثر الحاالت ا
 (.٪...2)أعراض نزالت البرد 



  الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

كأحد عناصر الرعاية الذاتية، يمكن تعريف التطبيب الذاتي مثل استخدام العقاقير لعالج بعض      
المستمر للدواء الموصوف لمرض األمراض أو األعراض التي تم تشخيصها ذاتيًا، أو االستخدام المتقطع أو 

عادة استخدامها أو الشراء المباشر لوصفة دون استشارة طبية،  مزمن أو متكرر قد يشمل االحتفاظ بالعقاقير وا 
 .وممارسة هذا النوع من التطبيب شائع في جميع أنحاء العالم خاصة في الدول النامية

أهمية التطبيب الذاتي كظاهرة جذبت مصلحة المهنيين الصحيين بما في ذلك األطباء وصانعي      
وصف الطبيب لوصفة " السياسات، خصوصا عندما أصبحت العقاقير متحررة كسلعة والتغيير من وضع 

ورا هاما في ، ومن المتفق عليه أن للتطبيب الذاتي د"بيع األدوية من دون وصفة طبية " إلى وضع " طبية 
في الواقع، تم التأكيد على دور الرعاية الذاتية من قبل منظمة الصحة العالمية في عام . رعاية مرض بسيط

م الذي تم تنفيذه في العديد من دول 2333بحلول عام " الصحة للجميع " م في مبادرة كان عنوانها .914
 العالم 

 :فوائد التطبيب الذاتي

قد نسبت العديد من المنافع والمخاطر المحتملة إلى ازدياد التطبيب الذاتي من ِقبل عامة الناس ومن      
 . المقبول أن نقول إن العالج الذاتي هو أقدم شكل من أشكال الممارسة الصحية

 بشكل عام، قد يشكل العالج الذاتي االستجابة الطبية األولى من األمراض الصحية البسيطة
 . الوعكات التي نتعرض لها يومياً أو  

 

 :العوامل المتعلقة بسوء استخدام المضادات الحيوية

: شخصية، تنظيمية وبيئية مثل: أشارت الدراسات إلى أن استخدام التطبيب الذاتي يتأثر بعدة عوامل     
شل نظام الرعاية وف( .)التعليم، الجنس، العمر، الوضع االقتصادي واالجتماعي، إضافة الى وفرة األدوية 

الصحية الذي ُيعزى إلى سوء توزيع الموارد الصحية ونمو الناتج في تكاليف الرعاية الصحية، والذي تم 
 .اعتباره كعامل آخر في التطبيب الذاتي



حددت األبحاث السابقة أن المرضى الذين يعيشون في منطقة ريفية أو ذوي صعوبات مالية يميلون إلى      
حيث يعتقد هؤالء أن التطبيب الذاتي يوفر استجابة معقولة . الذاتي كمصدر رئيسي للعالج اعتبار التطبيب

 .للمشاكل واالحتياجات الطبية

يرى بعض المرضى أن التطبيب الذاتي من األمراض البسيطة هو األكثر مالءمة واألقل استهالكًا      
 .كثر أهمية من تلقي النصائحوذلك ألن المرضى شخصيًا يفضلون تمضية الوقت شؤون أ؛ للوقت

 

 :عيوب التطبيب الذاتي 

أظهرت الدراسات أن التطبيب الذاتي يعطي نتائج مرجوة ولكن ال يزال هناك أدلة لنتائج مؤسفة بسبب      
خطر التشخيص الخاطئ، الجرعات الزائدة، الفترات الطويلة : الممارسات غير السليمة للتطبيب الذاتي مثل

الت االدوية القاتلة والغير مرغوب فيها والمخاطر الدوائية والسمية المرتبطة بإساءة استخدام من العالج، تفاع
 (.Over the counter)األدوية دون استشارة طبيه 

التحالف من أجل االستخدام الرشيد . يمكن أن يعزز التطبيب الذاتي مصالح خاصة لغير صالح السكان     
د من الباحثين واألطباء الحذر الشديد في استخدام المضادات الحيوية، للمضادات الحيوية، حيث يدعو عد

 .وذلك ألن االستخدام السيء للمضادات الحيوية والذي يؤدي إلى ظاهرة مقاومة للمضادات الحيوية

مسكنات األلم وخافضات الحرارة، قد يتسبب : االستخدام المهمل من األدوية الغير موصوفة طبيًا، مثل     
 .دد كبير من الوفيات المبكرةكذلك ع

استخدام العقاقير أو مادة أخرى في التطبيب الذاتي يمكن أن تكون ضارة أو حتى قاتلة خصوصًا في يد      
 .أولئك الذين لديهم معرفة قليلة عن اآلثار الجانبية والمخاطر المحتملة

هذا الحدث يؤدي إلى زيادة المخاطر . يكتسب المراهقين الوعي عن العالج بعد تناول الدواء ليس قبله      
أظهرت دراسة أخرى أن طالب الجامعات يتأثروا بشكل كبير الستخدام األدوية . المحتملة من التطبيب الذاتي

 .التي تظهر بشكل متكرر في اإلعالنات ووسائل اإلعالم

غالب وذلك بسبب تطوير حاليًا، قلق العالم حول التطبيب الذاتي باستخدام المضادات الحيوية هو ال     
تم توثيق النتائج واألسباب التي أدت إلى . سالالت مقاومة من الكائنات الحية الدقيقة للمضادات الحيوية

عدد قليل من الدراسات التي أجريت في شرق وجنوب البحر األبيض المتوسط توضح . ظهور المقاومة



الريفية، ال تزال المضادات الحيوية الخيار األول في بينما في المناطق . خطورة السالالت الجرثومية المقاومة
 .اإلسهال والسعال: عالج األمراض الشائعة مثل

، متسببًا (3)من استخدام المضادات الحيوية بأنه استخدام غير مالئم % 33 – 23ويقدر ما نسبته      
مقاومة مسببات االمراض في  ثار الجانبية، ارتفاع التكاليف، وكذلك ارتفاع معدالتذلك في زيادة خطر اآل

، إن عواقب سوء استخدام المضادات الحيوية تطول تكاليف الرعاية (9)المجتمع للمضادات الحيوية 
الصحية، مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، فشل العالج، فترة اإلقامة في المستشفيات، هدر األدوية، 

 (..،4)إضافة إلى زيادة عدد مرات زيارة الطبيب 

 

 : ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

تعتبر ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية من الظواهر الطبيعية الموجودة قبل أن يكتشف      
اإلنسان هذه المضادات ولكن زادت حدتها ووتيرتها من خالل االستخدام المكثف مما أدى إلى ظهور 

 .سالالت أكثر وبمقاومة متعددة

، "خسارة المعركة"ويستخدم لوصف ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية مصطلحات مخيفة مثل      
ومصطلحات أخرى ذات  وهي مصطلحات حربية" البكتيريا ترد وتكافح" "،"الرصاصة األخيرة في الترسانة"

 .صلة وداللة سلبية لوصف الظاهرة

ال نستطيع اإلنكار أن البكتيريا أنها أساسية لحياة البشر واستمرار الكون وال يمكن الحياة بدونها ولكن ال      
نستطيع أن نتحدث عن كل ميكروبات العالم لجهلنا ولعدم معرفتنا ولتوقعنا بأننا لن نستطيع اإللمام بها 

 .وبخواصها وأدوارها الحقيقية
اقتل كل "فبمجرد معرفتنا بأن بعض الميكروبات تسبب األمراض لإلنسان كان ردة الفعل المتسرعة      

دون حتى التفكير أنه ربما يكون أضرار محتملة ومما يزيد من نشوة االنتصار هو النتائج " الميكروبات
منة غير معدية ونفسية وعصبية لكن زيادة ظهور أمراض مز . المذهلة والنجاحات اآلنية التي حققها هذا القرار
 .قد يكون سببها قتل البكتيريا النافعة في أجسادنا

ال يمكن بأي حال من األحوال إلقاء اللوم على استخدام المضادات الحيوية التي أنقذت ماليين البشر       
ننا التعمق في في الفترة الماضية في يومنا هذا ومع حجم المعلومات والتقنيات المتطورة نحن بحاجة ويمك

المسألة بشكل أفضل هذه المرة للخروج بحلول تقضي على البكتيريا الممرضة دون المساس بالنبيت البكتيري 



الطبيعي من خالل استهداف متخصص وليس عشوائيا باستخدام تقنيات متطورة وجديدة تتيح فحص أعداد 
 (.1)شاف مضادات أكثر تخصصًا كبيرة من العينات بشكل متزامن أيضًا قد يفتح آفاق جديدة الكت

 

 :دور الصيدلي في العالج الذاتي

كمقدم للرعاية الصحية الذي على دراية عالية ومدربًا تدريبًا جيدًا في إعداد وتوزيع األدوية، الصيدلي      
 هناك ميل متزايد للتطبيب الذاتي على دور الصيدلي، يجب. على مسؤولية مهنية تجاه قضية التطبيب الذاتي

أن يكون الصيدلي قادر على تقديم المساعدة في مدى تحديد األمراض القابلة للتطبيب الذاتي، اختيار المنتج 
 . المناسب، رصد نتائج مرجوة وتقديم مشورة على المريض اتخاذها

المرضى الذين لديهم نظرة سلبية من الصيدلي أو الذين يعتمدون على األطباء للمعلومات الصحية      
ومع ذلك، . لة للتطبيب الذاتي يميلوا إلى االعتراض عن عرض المواقف ليحصلوا على مساعدة الصيدليالقاب

المرضى الذين يعانون من مستويات اجتماعية أعلى والمستخدمين العالج باألعشاب أظهروا إيجابية 
إلشراف ليست بشكل مجمل، تشير الدالئل إلى أن دور الصيدلي في نقل المعلومات وتوفير ا. بمواقفهم

كان االقتراح المقدم من دراسة نوعية حول الرعاية الصحية األولية في . بالحقيقة أنها توصل إمكاناتها
 .التطبيب الذاتي يمكن تحسينها من خالل زيادة مشاركة الصيدلي

مشورة السليمة الصيدلي لديه التزام لتقديم ال: األدوار المطلقة للصيدلي المعلنة في التطبيب الذاتي، تشمل     
حول مالءمة العالج الذاتي والمنتجات الطبية المتاحة لعالج النفس، تقرير إلى السلطات الرقابية والشركات 
المصنعة ألي حال من رد فعل سلبي ناتج من العالج أثناء التطبيب الذاتي وتشجيع الجمهور على شراء 

 .واستخدام دواء مخزن بطريقة سليمة

كشخصية . التطبيب الذاتي ال تدور دائمًا حول تقديم المشورة واإلشراف على المرضى دور الصيدلي في     
رئيسية في المنطقة المهتمة باألدوية، من واجب الصيدلي مشورة األطباء عن طريق المناقشة والدعم في 

ل فهم ومن ثم، فإن وصف الدواء أكثر أمانًا ويمكن تعزيز من خالل هذه الخطوة من أج. مراجعة الدواء
 .المريض واالمتثال لعالج معين

يجب على جميع األطباء، الصيادلة، الممرضين ومصنعي األدوية أن يكون ؛ مقدمي الرعاية الصحية     
لديهم هدف مشترك وهو تقديم نوعية عالية من الخدمات الصحية لعامة الناس والتأكيد على االستخدام 

 .المسؤول للدواء في التطبيب



 

 

 

 

 

 

  



 الفصل الثالث
  طريقة الدراسة

 

دراسة مقطعية وصفية مستقبلية أجريت في قطاع غزة في الفترة من فبراير الى مارس في العام : نوع الدراسة
2394. 

 ..9فوق سن  من هم " ب " أهالي طالبات مدرسة شهداء المغازي الثانوية : عينة الدراسة

 .2394مارس  .2وحتى  2394فبراير  .2بدأت بتاريخ  :مدة الدراسة

 . فلسطين  –غزة  –مخيم المغازي  :مكان الدراسة

 

تم نشر استبيان ما . وأعد استبيان تم التحقق منه مسبقا يتضمن أسئلة متعددة الستخدامها في الدراسة     
المكونة من صفحتين عشوائيا على  تم نشر االستبانة. 2394استبانة في شهر مارس عام  030مجموعه 

 ..9سكان قطاع غزة فوق سن 

وقد تضمن االستبيان أسئلة ديموغرافية وتحتوي على معلومات تتعلق بالعمر ونوع الجنس والحالة      
وباإلضافة إلى ذلك، سئل المشاركون عما إذا . االجتماعية ومنطقة السكن والمستوى األكاديمي ومكان اإلقامة

وقد تضمن أسئلة . رسون العالج الذاتي بشكل عام، وفي السنتين الماضيتين على وجه الخصوصكانوا يما
وقدم للمستجيبين قائمة من . تتعلق بأنواع األدوية التي استخدمها المستجيبون في ممارسات العالج الذاتي

ركزت بعض األسئلة من وتضمنت القائمة؛ أنواع متعددة من المضادات الحيوية و . األدوية لالختيار من بينها
وتشمل قائمة . االستبيان على المضاعفات الناتجة عن استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

سهال ومغص وألم معدة وتقيؤ، في القسم الرابع من االستبيان طلب من المشاركين  المضاعفات إمساك وا 
ستبيان أسئلة تتعلق بمصادر العالج بدون لممارسة العالج الذاتي، كما تضمن اال( األسباب)تحديد السبب 
وقدمت قائمة من الخيارات منها بعد المركز الطبي عن منطقة السكن وقلة الدخل الشهري . وصفة طبية

ومن ". ال أعرف"أو " ال"أو " نعم"والخوف من الطبيب تم تقديم ثمانية أسئلة يمكن اإلجابة عليها من خالل 



الكاملة للمضاد الحيوي والتوقف عن استخدام المضاد الحيوي عند الشعور  خاللها تم تحديد استخدام الجرعة
 .بالتحسن

دخالها وتحليلها باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية       تم ترميز جميع البيانات وا 
(SPSS )تم التعبير عن النتائج الوصفية على أنها تردد، نسبة مئوية. 

 

 

  



 الفصل الرابع
 النتائج والمناقشة

 

وكانت النسبة  93حتى  .9، لفئة عمرية من %933استبيان وكانت نسبة االستجابة  030تم تعبئة      
وأظهرت %( ..10)وأغلب المشاركين مستواهم التعليمي جامعي (. 9شكل %( )...3)األكبر من اإلناث 

 .لنسبة لممارسة التطبيب الذاتيالنتائج أنه ال يوجد عالقة بين الفئة العمرية ومكان السكن با

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقارنة بين الجنسين من المشاركين (:1)الشكل 

% 93.0وعند سؤال المشاركين هل تستخدم الدواء ذاتيا بدون استشارة طبية كانت اإلجابة بنعم بنسبة      
لجوء للتطبيب ، وكان أغلبهم من الذكور وهذا يوضح عالقة ذات داللة إحصائية بين الجنس وال(9جدول)

 .الذاتي

  



 نسبة استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب :(1) جدول

 المضاد ي/تستخدم هل
 وصفة طبية؟ بدون الحيوي

 النسبة التكرار

 93.0 .91 نعم

 4..0 933 ال

 933.3 030 المجموع

 

وسبب ذلك أن ( 2جدول% )9.أغلب المشاركين استخدموا مضاد حيوي في السنتين الماضيتين بنسبة      
أغلب المشاركين لم يكن لديهم معرفة بمخاطر عدم إكمال العالج بالمضادات الحيوية وأيضا استخدام مضاد 

 .مكان السكن حيوي بديل عن المضاد الموصوف من الطبيب لعدم توفره في الصيدلية القريبة من

( 9..9)%وتشير النتائج إلى أن المشاركين الذين يمارسون التطبيب الذاتي لجأوا إلى الصيدلية      
 (. إنترنت، دواء متبقي، وغيرها)كمصدر رئيسي للعالج الذاتي بالمقارنة مع المصادر األخرى مثل 

مرض قبل حدوثه وكانت اإلجابة بال وعند سؤال المشاركين عن استخدام المضاد الحيوي كوقاية من ال     
 .وهذا يعكس عدم وجود ثقافة استخدام المضادات الحيوية كعالج وقائي%( 90.4)

مدى التوجه للتطبيب الذاتي وعالقته بالوضع االقتصادي أظهر داللة إحصائية حيث أنه أغلب      
لجوء ذوو الدخل العالي إلى شراء المشاركين الذين لجأوا إلى التطبيب الذاتي ذات مصدر عالي وهذا يفسر 

 %(.99.4)األدوية دون الذهاب للعيادات الحكومية حيث كانت النسبة 

وكانت النسبة العالية من سبب استخدام المضادات الحيوية دون مشورة الطبيب اللتهابات األنف واألذن      
 (.30.3)%والحنجرة 

  



 سنتين الماضييننسبة استخدام المضادات الحيوية في ال :(2) جدول

 حيوية مضادا   استخدمت هل
 النسبة التكرار السنتين الماضيتين؟ في

 9.3. 2.4 نعم

 3..9 39 ال

 933.3 030 المجموع

 

إن االستخدام الغير رشيد . في فلسطين يمكن الحصول على المضادات الحيوية بدون وصفة طبية     
 .للمضادات الحيوية يساهم في تطوير سالالت بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية

وتستخدم العالجات العشبية ( 93،99،.)في الدول النامية  وخاصةعشاب كأدوية ذاتيه أليتم استخدام ا     
 . الكثير من الناس لديهم خبره باألعشاب الطبية في سن مبكرة( 92)عاده في فلسطين 

إن العالجات العشبية آمنة نسبيًا ومع ذلك فإن العديد من التقارير توضح اآلثار الصحية الضارة      
 (..90،9)والتفاعالت بينها 

 

  



 الفصل الخامس
 التوصيات

 
  االستخدام الصحيح للمضادات الحيوية وما يصاحبه من زيادة الوعي لدى طالب المدارس حول

 .مخاطر

  تظافر جهود القطاع الصحي مع القطاع التعليمي للحد من المشاكل الناجمة عن مقاومة
 .البكتيريا للمضادات الحيوية

 وضع سياسات للنقابات الطبية والصيدلة بمنع صرف أي دواء إال بتصريح من التطبيب. 

  مكثفة لتوعية المواطنين بالمخاطر المحتملة الناجمة عن استخدام القيام بحمالت توعية
 .المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

 

  

  



 المراجع
القرآن الكريم. 

 

 Aljinocić-Vučić ،V., Trkulja, V . & ، Lacković ،Z. (2005). Content of home 
pharmacies and self-medication practices in households of pharmacy and 
medical students in Zagreb, Croatia: Findings in 2001 with a reference to 
1977 .Croatia Medical Journal  ،.9(9)،4.-.3.  

 

 Sclafer, J., Slamet, L.S., & de Visscher, G. (1997). Appropriateness of 
self-medication: method development and testing in urban Indonesia. 
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 22(4),261-272. 

 

 Geissler, P.W., Nokes, K., Pronce, R.J., Achieng, R.O., Aagaard-Hansen, 
J., & Ouma, J.H. (2000). Children and medicines: self-treatment of 
common illnesses among Luo school children in western Kenya. Social 
Science and Medicine, 50,1771-1783. 

 

 Isacson, D., & Bingefors, K. (2002). Attitudes towards drugs—a survey in 
the general population. Pharmacy World and Science, 24(3),104-110. 

 

 Drug utilization research group, Latin America (1997). Multicenter study on 
self-medication and self-prescription in six Latin American countries. 
Clinical Pharmacy and Therapeutics, 61(4),488-493. 

 



 James, H., Handu, S.S., Al Khaja, K.A.J., Otoom, S., & Sequeira, R.P. 
(2006).  Evaluation of the knowledge, attitude and practice of self-
medication among first-year medical students. Medical Principles and 
Practice, 15,270-275. 

 

 Arrais, P.S., Coelho, H.L., Batista, M.C., Carvalho, M.L., Righi, R.E., & 
Arnau, J.M. (1997). Profile of self-medication in Brazil. Revista de Saude 
Publica, 31(1),71-77. 

 

 Elmanama AbdelRaouf (2016):" Antibiotic resistant" http://arsco.org/ , 15 
March 2017. 

 

 Shankar, P.R., Partha, P . & ، Shenoy, N. (2003). Self-medication and non-
doctor prescription practices in Pokhara valley, Western Nepal: a 
questionnaire-based study .BMC Family Practice  ،0194-2..  

 
 Osaka, R., & Nanakorn, S. (1996). Health care of villagers in northeast 

Thailand- a health diary study. Kurume Medical Journal, 43(1),49-54. 
 

 Sawalha, A. (2007).  Complementary and Alternative Medicine (CAM) in 
Palestine: Use and Safety Implications. Journal of Alternative and 
Complementary Medicine,13(2):263-270. 

 
 Markman, M. (2002). Safety issues in using complementary and alternative 

medicine. Journal of Clinical Oncology, 20(18 Suppl),39S-41S. Review. 

http://arsco.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Markman+M%22%5BAuthor%5D


 Cupp, M.J. (1999). Herbal Remedies: Adverse effects and drug 
interactions. American Family Physicians, 59(5),1239–1245.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق

 .استبانة التطبيب الذاتي بالمضادات الحيوية في قطاع غزة 
 .وستبقى البيانات الخاصة بكم في سرية تامة العلميهذا االستبيان لن يستخدم إال لغرض البحث 

 مع خالص التحية والتقدير. عامًا نرجو عدم تعبئة اإلستبانة .9إذا كان عمرك أقل من 

 الجنس * 
 أنثىذكر

 العمر 

 
  الحالة االجتماعية* 

       
 مكان السكن * 

           
 إذا كانت اإلجابة من خارج فلسطين برجاء التحديد 

 
 المستوى التعليمي * 

        
 عدد أفراد األسرة * 

 
  (تقريبا)الدخل الشهري بالشيكل * 

 
 معلومات تخص استخدام المضادات الحيوية 
 هل استخدمت مضادًا حيوية في السنتين الماضيتين * 

 النعم
  ًإذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تحديد عدد المناسبات التي تناولت في مضادا حيويا 



 
 إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تحديد اخر مرة تناولت فيها مضادًا حيويا 

 
 ي المضاد الحيوي بدون وصفة طبية؟/هل تستخدم * 

 أحياناً نعمال
 عندما ال تجد المضاد الحيوي الموصوف من قبل الطبيب في الصيدلية فتجد بدياًل عنه، هل تأخذه؟ * 

 أحيانانعمال
  طبيةمصدر العالج بدون وصفة * 

 أخرىدواء متبقيأحد أفراد األسرةاألنترنتالصيدلية
 دوافع استخدامك للمضاد الحيوي بدون وصفة طبية * 

خبرتك في عدم توفر عالجات جيدة في المركز الطبيبعد المركز الطبي عن منطقتك
األسرةتشابه أعراض المرض بين أفراد وصف المضاد الحيوي حسب األعراض الواضحة لديك

وجود صيدلية قريبة قلة الدخل الشهري لديكعمل أحد أفراد أسرتك في المجال الصحي
تكون مطمئنا أكثر لو أخذت المضاد بدون الخوف من الطبيبمنك تثق في وصفها للعالج

تكرار وصف نفس المضاد استماعك لرأي أشخاص جربوا هذا العالج من قبلوصفة طبية
 Otherل مرةالحيوي عند الطبيب في ك

 مضاعفات حدثت لك نتيجة استخدامك للمضاد الحيوي بدون وصفة طبية؟ * 
 أخرىلم تحدث مضاعفاتتقيؤمغصإسهالألم معدةإمساك

 ما اسم المضاد الحيوي الذي تناولته بدون وصفة طبية؟ * 
زيناتسيفالكسيناموكسيسلينبنسلينلم أتناول اي مضاد بدون وصفة طبية

 أخرىال أعرف االسمسفتراياكسون
 ما الشكل الدوائي للمضاد الحيوي المستخدم؟ * 

 أخرىحقنأقراصكبسوالت
 عند شعورك بالتحسن هل تتوقف عن استخدام الدواء؟ * 

 أحياناً النعم
 ي بالدواء المتبقي؟/ماذا تفعل * 



 أخرىأتخلص منهأعطيه لشخص اخر ليستفيد منهأحتفظ به
  استخدامك للمضاد الحيوي؟سبب * 

أخرىالتهاب األذنالتهاب الحنجرةالتهاب المسالك البوليةزكام ورشحإنفلونزا

 
  ماذا تفعل..في حال عدم التحسن من استخدام الدواء 

أستمر في تناول الدواء حتى اقوم بتغيير المضاد دون استشارة الطبيبأستشير الطبيب
 أخرىتنتهي الجرعة

  ي بالجرعة الكاملة للعالج عند استخدامك للمضاد الحيوي؟/تلتزمهل * 
 أحياناالنعم

 هل لديك معرفة بمخاطر عدم إكمال العالج بالمضادات الحيوية؟ * 
 النعم

 برجاء ذكر المخاطر. إذا كانت اإلجابة عن السؤال السابق بنعم 

 
 عند الشعور ببدء أعراض : هل استعملت المضاد الحيوي للوقاية من المرض قبل حدوثه؟ مثال

 * إنفلونزا
 النعم

 شكرا لمشاركتكم 
 نتمنى للجميع السالمة

 
 

 

 



 

 


