
நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி  
மருந்துகள் என்றொல் என்ன?  
அதை ஏன் பயன்படுை்துகிறீரக்ள்?  
எைற்கொக பயன்படுை்ைக் கூடொது?  
நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்திற்கு 
எதிரப்்பு ஏன் உருவொகிறது?  
இை்ைதகய எதிரப்்பொல்  
ஏற்படும் விதளவு என்ன?

More info: 
use-wisely-take-precisely.com



நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி மரு-ந்து 
என்றொல் என்ன?

நுண்ணுயிரக்் ககொ-ல்லி மருந்துகள் 

என்பது பொக்டீரியொதவ அழிக்கும் 

அல்லது அைன் வளரச்ச்ிதயக் 

கடட்ுப்படுை்தும் மொை்தி-தரகதளக் 

குறிக்கும். அதவ மனிைனுக்கு மற்றும் 

விலங்குகளுக்கு ஏற்படும் பொக்டீரியொ 

ைொ- 

க்கை்தினொல் ஏற்படும் நநொய்களுக்கு 

எதி- 

ரொக நபொரொடும் முக்கி- 

ய மருை்துவ ஆயுைநம-யொகும். 

உைொரணமொக இரை்ைை்தில் 

நசச்ுக்க-லப்பு அல்லது நிநமொனியொ 

நபொன்ற நநொய்களுக்கு அல்லது 

பலவீனமொக இருக்கும் நநொகயதிரப்்பு 

சக்திதய முற்பொதுகொக்கவும் 

பயன்படுை்ைப்படுகிறது.

நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி மரு-ந்து 
எதிரப்்பு என்றொல் 
என்ன?

பொக்டீரியொக்கள் நுண்ணு- 

ண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்திற்கு 

ைம்தம பழக்கப்படுை்தி, ்நுண்ணு-யிரக்் 

ககொல்லி மருந்தை எதிரப்்பைற்கொக 

ைம்தம இதசவொக்கமதடய கசய்கிறது. 

எனநவ நுண்ணுயிரக்் ககொ-ல்லி 

மருந்ைொனது ைனது கசயற்திறதன 

இழக்கின்றது. நுண்ணுயிரக்் ககொ- 

ல்லி மருந்தை அடிக்கடி அல்லது 

ைவறொக பயன்படுை்தும் நபொ- 

து இதசவொக்கம் அதடயும் 

கசயல்முதற ஊக்குவிக்கப்படட்ு 

துரிைப்படுை்ைப்படுகிறது. 

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்தை 

எதிரப்்பது மனிைநரொ அல்லது 

விலங்குகநளொ அல்ல. அதை 

எதிரக்கொள்வது பொக்டீரியக்கள் 

ைொன். அதவ விதரவில் கபருகி நவறு 

பொக்டீரியொக்களுக்கும் கைொற்றி, 

அந்ை பொக்டீரியொக்களுக்கும் 

எதிரப்்பொற்றதலக் ககொண்டு வரும்.

எைற்ககதிரொக நு-
ண்ணுயிரக்் ககொல்லி 
மருந்து பயன்படுகி-
றது? எைற்ககதிரொக 
இல்தல?

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்து 

மருை்துவரின் பரிந்துதரப்பின் 

அடிப்பதடயி- 

ல் மடட்ும் கிதடக்க கூடிய மருந்து. 

அதவ பொக்டீரியொவின் வளரச்ச்ிதய 

கடட்ுப்படுை்தும் அல்லது அவற்தற 

அழிக்கும். நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மரு- 

ந்து பொக்டீரியொவின் ைொக்கை்து- 

க்கு எதிரொக மடட்ுநம நவதல கசய்யும். 

அதவ மனிைரக்ளு- 

க்கும் விலங்குகளுக்கும் ஏற்படும் 

தவரஸ், பங்கஸ், ஒடட்ுண்ணிகள் 

நபொன்றதவ- 

களொல் ஏற்படும் கவவ்நவறு 

நநொய்களுக்கு எதிரொக கசயற்படொது. 

ஆதகயொல் நுண்ணுயிரக்் 

ககொல்லி மருந்துகதள பொக்டீரியொ 

நநொய்ை்கைொற்றுக்கு மடட்ுநம 

பயன்படுை்ைல் அவசியமொகும்.

நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி மரு- 
ந்து எதிரப்்பு 
எவ்வொறு ஏற்படு-
கிறது? 

எதிரப்்புகள் பொரம்பரிய 
பொக்டீரியொவில் நதடகப- 
றும் மொற்றங்களினொல் 
அல்லது மற்ற பொக்டீரி- 
யொக்களுடன் எதிரப்்பு 
மரபணுக்கள் நசரும்நபொ- 
தும் ஏற்படுகின்றன. 
ஒவ்கவொரு ைடதவ 
நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி 
மருந்தை உடக்கொள்ளும் 
நபொதும் எதிரப்்பொற்றல் 
அல்லொை பொக்டீரியொக்க-
ளுடன் பொரக்்கும்நபொது 
எதிரப்்பொற்றல் மிக்க 
பொக்டீரியொக்கள் மீண்டும் 
உயிர ்வொழ்கின்றன. 
அதவ ைப்பிப் பிதழை்து 
கபருகிக்ககொள்ளும். 
அதிகரிை்ை மனிைர ்மற்று- 
ம் விலங்கு நுண்ணுயி-
ரக்் ககொல்லி மருந்தின் 
பொவதனயொனது பரவலொக 
மருந்து எதிரப்்புக்கதள 
துரிைப்படுை்துகிறது. 

எைற்ககதிரொக நு-
ண்ணுயிரக்் ககொல்லி 
மரு- 
ந்து பயன்படுகிற-
து? எைற்ககதிரொக 
இல்தல?

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்து 

மருை்துவரின் பரிந்துதரப்பின் 

அடிப்பதடயில் மடட்ும் கிதடக்க 

கூடிய மருந்து. அதவ பொக்டீரியொவின் 

வளரச்ச்ிதய கடட்ுப்படுை்தும் அல்லது 

அவற்தற அழிக்கும். நுண்ணுயிரக்் 

ககொல்லி மருந்து பொக்டீரியொவின் 

ைொக்கை்துக்கு எதிரொக மடட்ுநம நவதல 

கசய்யும். அதவ மனிைரக்ளுக்கும் 

விலங்குகளுக்கும் ஏற்படும் 

தவரஸ், பங்கஸ், ஒடட்ுண்ணிகள் 

நபொன்றதவகளொல் ஏற்படும் 

கவவ்நவறு நநொய்களுக்கு எதிரொக 

கசயற்படொது. ஆதகயொல் நுண்ணுயிரக்் 

ககொல்லி மருந்துகதள பொக்டீரியொ 

நநொய்ை்கைொற்றுக்கு மடட்ுநம 

பயன்படுை்ைல் அவசியமொகும்.

 நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி 
மருந்தை சரியொக 
பயன்படுை்துவது– மனிைர ்
விலங்குகள் மற்றும் 
சூழலுக்கு முக்கியம்.



நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகள்: 
முதறயொக பயன்படுை்துைல், 
முக்கியம்.

நொம் ஒன்றிதணந்து நுண்ணுயிரக்்  
ககொல்லி மருந்துகள் எதிரப்்பொற்றலுக்கு 
எதிரொக நடவடிக்தக எடுக்கலொம்.  
இந்ை இதணயை்ைளை்தில்  
https://www.antibiotika-richtig-einsetzen.ch/ta இந்ை 
விடயம் பற்றிய நமலதிக ைகவல்கதளப் 
கபற்றுக்ககொள்ளலொம். உங்கள் குடும்ப 
தவை்தியரிடம் அல்லது மருந்ைகை்திலும் 
இதவ பற்றி வினவலொம். 

நன்றி!

ஒன்தறயும் ைவற 
விடட்ுவிடொதீரக்ள். 

மருந்தை உடக்கொள்ள மறந்ைொல் 

நநொய்ை்கைொற்று நீடிக்கும், அை்துடன் 

இச ்சிகிசத்ச முதற எதிரம்தற 

விதளவுகதள ஏற்படுை்தும். 

உங்களுக்கு பக்க விதளவு-கள் 

ஏற்படட்ிருக்கும் படச்ை்தில்,

அைன் கொரணமொக சிகி-சத்சதய 

இதட நிறுை்ை விரும்பினொல், உடநன 

உங்கள் தவை்தியதர அல்லது 

மருந்ைொளதர நொடுங்கள்.

திறந்ை கபடட்ிகதள 
மீண்டும் ககொண்டு 
வொருங்கள்.

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகதள  

ஒரு நபொதும. 

வீடட்ுக் குப்தபநயொடு நசரை்்து 

நபொடொதீரக்ள். 

சுற்றுச ்சூழலுக்குள் (உைொரணமொக 

கழிவுநீரு-க்குள்) கலந்து 

விடொதீரக்ள். நவறு நநொய்களுக்கு 

பயன்படுை்துவைற்கொக நுண்ணுயிரக்் 

ககொல்லி மருந்துகதள நசமிை்து 

தவக்கொதீரக்ள்.

நொன் நுண்ணுயி-
ரக்் ககொல்லி 
மருந்தை எப்படி 
பயன்படுை்துவது?

உங்களிடம் நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி 

மருந்தை எப்படி உட ்ககொள்வது என 

நகள்விகள் அல்லது நிசச்யமற்ற 

ைன்தம இருக்குமொனொல், அல்லது 

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்தை 

எடுக்க மறந்திருந்ைொல் உங்கள் 

தவை்தியதர அல்லது மருந்ைொளதர 

அணுகுங்கள். பொக்டீரியொவொல் 

வரும் எல்லொவிை நநொய்களுக்கும் 

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்ைொல் 

சிகிசத்ச அளிக்க முடியொது. எனநவ 

உடலில் உள்ள இயல்பொன பொதுகொப்பு, 

எடுை்துக்கொடட்ொக அதிக சிறுநீரப்்தபை் 

கைொற்று, கொதுை்கைொற்று என்பவற்தற 

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்து உைவி 

இல்லொமநல குணமதடய கசய்கிறது. 

நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி மருந்தை 
மற்றவரக்ளு-
டன் பகிரந்்து 
ககொள்ளொதீரக்ள்.

உங்களுக்கு பரிந்துதர-க்க-ப்படட் 

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகதள 

மற்றவரக்ளுடன் பகிரந்்து 

ககொள்ளொதீரக்ள். இதவ  

உங்களுக்கொக, அைொவது  

உங்கள் சுய நைதவக்நகற்ற-வொறு 

மடட்ுநம, சிகிசத்ச 

 அளிக்க பரிந்துதரக்க-ப்படட்ுள்ளது.

நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி மருந்தை- 
அன்டிபயொடட்ிக்தக 
பரிந்துதரை்ைபடி 
அப்படிநய பயன்படு-
ை்ை நவண்டும 

அதை ைவறொக உடக்கொண்டொல் 

எதிரவ்ிதளவுகதள ஏற்படு-

ை்தும். எதிரப்்பொற்றல் மிக்க 

பொக்டீரியொக்களுக்கு எதிரொக, 

ஏற்கனநவ உள்ககொள்ளப்படட் 

அன்டியொடட்ிக்குகள், இனி நவ- 

தல கசய்யொது. உங்கள் தவ-ை்தியர ்

பரிந்துதரை்ை அள- 

தவயும், சிகிசத்சக் கொலை்தை-

யும், அப்படிநய ைவறொமல் 

கதடப்பிடியுங்கள.்  உங்க-ளுக்ககன்நற 

பிரை்திநயகமொக பரிந்துதரக்கப்படும், 

உங்கள் அன்டிபயொடட்ிக்கின்  

அளவு, உகந்ை பலதன உங்களுக்கு 

வழங்குவது உை்ைரவொைம். ஓரி-ரு 

நொடக்ளில் முன்நனற்றம் அதடவதை 

நீங்கள் உணரந்்ைொ- 

லும் முற்கூடட்ிநய சிகிசத்ச- 

தய இதட நிறுை்தி விடொதீரக்ள்.

சதமக்கும் நபொது 
எசச்ரிக்தகயொக 
இருை்ைல்

உணவுப் கபொருடக்ளில் கூட 

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகள் 

எதிரப்்பு பொக்டீரியொக்கதள 

கைொற்றதவக்கும் ைன்தம உண்டு. 

ஆனொலும் அவற்தற எளிய வழி 

முதறகளொல் குதறக்கலொம்.

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி 
மருந்து பொக்டீரியொதவ 
எதிரக்்கும், தவரதஸ 
அல்ல.



நொன் கவளிநொ- 
டட்ுக்கு பயணி-க்கும் 
நபொது எவற்தற 
கைரிந்து ககொள்ளல் 
நவ-ண்டும்? 

சில நொடுகளில் நுண்ணு-யிரக்் 

ககொல்லி மருந்துகள் 

 எதிரப்்புப் பிரசச்தன சுவிதஸ விட 

நமநலொ- 

ங்கியுள்ளது. ஒருவர ்

கவளிநொடட்ில் நநொய்வொ-ய்ப்படட்ு 

தவை்தியசொதலயில் இருந்து 

சிகிசத்ச கபற்றிருந்ைொல் திரும்பி 

நொடட்ுக்கு வரும்நபொது நுண்ணுயிரக்் 

ககொல்லி மருந்துகதள எதிரக்்கும் 

பக்டீரியொக்கதள உடன் ககொண்டு 

வரலொம். அந்நபர ்சுவிஸுக்கு 

திரும்பி வந்ை 12 மொைங்களுக்குள் 

மருை்துவமதனயில் ைங்கி சகிசத்ச 

கபற நநரந்்ைொல், ைொன் கவளிநொடட்ு 

மருை்துவமதனயில் இருந்து 

சிகிசத்ச கபற்றதை மருை்துவ 

ஊழியரக்ளிடம் அறிவிக்க நவண்டும். 

ஆரம்பை்தி-நலநய பொக்டீரியொவின் 

எதிரப்்பொற்றதலக் கண்டறிந்ைொல் 

அதை பரவவிடொமல் ைடுை்து மருை்துவ 

சிகிசத்சயிதன எளிைொக்கலொம்.

சுற்றுசச்ூழலும் 
பொதிக்கப்ப- 
டட்ுள்ளது.

நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகள் 

எதிரப்்பு சுற்றுச ்சூழதலயும் 

அநைநவதள மனிைமருைத்ுவம், 

விலங்குமருை்துவம், விவசொயம், 

உணவுப்கபொரு-டக்ள் மற்றும் 

ஊடட்சச்ை்து பொதுகொப்பு 

நபொன்றவற்தற சிக்கலுக்கு உள்ளொக்கி 

விடட்ுள்ளது. எல்லொப் பிரிவுகளிலும் 

அதிகரிக்கும் எதிரப்்புக்கள் சுகொைொரக் 

ககொள்தககளுக்கு சவொலொகநவ 

உள்ளது. நமலும் இந்ை சவொல்கதள 

நொம் ஒன்றொகநவ கவற்றிகரமொக 

எதிரக்்ககொள்ள முடியும்.

இதணந்து 
கபொறுப்தப 
ஏற்றுக் ககொள்ளல் 
நவண்டும். 

விலங்குகள் தவை்திருப்ப-
வரக்ளும் கொல்நதட 
மருை்துவரும் இதணந்து 
விலங்குகளுக்கு 
நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி 
மருந்துகள் ககொடுப்பதை 
கபொறுப்புணரந்வொடு 
தகயொள நவண்டும். 
எல்நலொரும் இதணந்து 
கசயற்படுவது எம் 
விலங்குகளுக்கு சிறந்ைது.

விலங்குகளில் 
இருந்து 
மனிைனுக்கும் 
மற்றும் 
நநரம்ொறொக. 

விலங்கினமும் 
மனிைரக்ளும் ைங்களுக்குள் 
எதிரப்்பு பொக்டீரியொதவ 
கடை்துகின்றனர.் இதில் 
உணவுப்கபொருடக்ளும்  
ஒரு பங்கு வகிக்கின்றன.

விலங்குகளுக்கும் 
அதை சரியொக 
பயன்படுை்துவது 
முக்கியம். 

மனிைரும் விலங்குகளும் 

அை்தியொவசிய நைதவ ஏற்படும் 

நபொது மடட்ுநம நுண்ணுயிரக்் 

ககொல்லி மருந்துகதள உட ்ககொள்ளல் 

நவண்டும். நைதவயொன அளவும் 

முடிந்ை அளவு குதறவொகவும்.

மனிைரும் விலங்குகளும் நுண்ணுயிரக்் 

ககொல்லி மருந்துகளின் பயன்பொ-

டட்ிதன கபறுவைற்கொக அவற்தற 

முதறயொக பயன்படுை்ைல் அவசியம்.



நுண்ணுயி-
ரக்் ககொல்லி 
மருந்துகளின் 
எதிரப்்பொற்றல்:  
சரியொ அல்ல-து 
பிதழயொ? 

நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி மருந்துகள் 
பயன்பொடு பற்றிய 
சரியொன விதடகள்

நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி மருந்துகள் 
தவரஸ்கதள 
அழிக்கின்றன.  
சரி அல்லது பிதழ? 

பிதழ: நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி 

மருந்துகளுக்கு மருை்துவர ்பரிந்துதர 

அவசியம், அதவ பொக்டீரியொவின் 

வளரச்ச்ிதய கடட்ுப்படுை்தும் அல்லது 

அழிக்கும். நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி 

மருந்துகள் தவரஸொல் ஏற்படும் 

கைொற்றுக்கதள குணமொக்கொது. 

உைொரணமொக கொய்சச்ல், ைடிமன், 

சை்தி மற்றும் வயிற்நறொடட்ம் பூஞ்சண 

நநொய்கள் மற்றும் மநலரியொ.

அவசியமில்லொமல் 
நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி 
மருந்துகதள 
உடக்கொள்வது 
பயனற்றது. சரி 
அல்லது பிதழ? 

சரி: அன்டிபயொடட்ிக் ஒரு ஆயுைம், 

அதை அடிக்கடி பொவிை்ைொல் அைன் 

கசய- 

ற்பொடு மந்ைமொகிவிடும். 

ஒவ்கவொருமுதற நுண்ணுயிரக்் 

ககொல்லி மருந்துகதள பொவிக்கும் 

நபொது எதிரப்்பு பொக்டீரியொ- 

க்கள் கபருகும், மற்தற- 

ய பொக்டீரியொக்கள் அழிவ- 

தை அதவ ைமக்கு சொைகமொக 

பயன்படுை்திக் ைங்களுக்ககன ஒரு 

இடை்தை பிடிக்கும்.

நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி 
மருந்துகதள 
உடக்கொள்பவர ்
எதிரப்்பு சக்திதயப் 
கபறுவொர். சரி 
அல்லது பிதழ?

பிதழ: எதிரப்்பது ஒரு நபரொக 

இருக்கமொடட்ொர ்எதிரப்்பொளர ்

பொக்டீரியொநவ. எதிரப்்பு 

பொக்டீரியொக்கள் கபருகி ஒரு 

நபரிடமிருந்து மற்கறொரு நபருக்கும் 

அல்லது மனிைரக்ளிடமிருந்து 

விலங்குகளுக்கும் பரப்பப்படுகிறது. 

அதவ 

 கிருமிை்கைொற்று சிக-ிசத்சதய 

கடினமொக்கும், நீடிக்கும் அல்லது மிக 

நமொசமொன நிதலயொக சிகிசத்சதய 

பயனற்றைொக கசய்துவிடும் .

அன்டிபயொடட்ிக் 
கொய்சச்ல் மற்றும் 
ைடிமனுக்கு 
பயனளிக்கும் சரி 
அல்லது பிதழ? 

பிதழ: நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி மருந்துகள் 
தவரஸ்களுக்கு எதிரொக 
பயனளிக்கொது. ைடிமன் 
மற்றும் கொய்சச்ல் 
நபொன்றதவ தவரஸ்களொல் 
ஏற்படுபதவ. 
அவசியமில்லொமல் 
நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி 
மருந்துகதள 

சுவிஸில் 
கொல்நதடகளுக்கு 
அன்டிபயொடட்ிக் 
ககொடுை்து 
வளரச்ச்ியதடய 
கசய்வது ைதட 
கசய்யப்படட்ுள்ளது. 
சரி அல்லது பிதழ?  

சரி: சுவிஸில் 1999 இல் இருந்து 

கொல்நதடமருந்து மூலம் நுண்ணுயிரக்் 

ககொல்லி மருந்துகதளக் ககொடுை்து 

கொல்நதடகதள வளரச்ச்ியதடய 

கசய்வது ைதட கசய்யப்படட்ுள்ளது. 

இை்ைதடயொனது 2006 இல் இருந்து 

ஐநரொப்பிய ஒன்றியை்திலும் 

அமுல்படுை்ைப்படட்ுள்ளது.

நுண்ணுயிரக்் 
ககொல்லி மருந்து-
கள் கழிவுநீரில் 
கலக்கும் நபொது சூழல் 
மொசதடகிறது. சரி 
அல்லது பிதழ? 

சரி: நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகள் 

உயிரியல் ரீதியொக தீவிரமொன 

கபொருடக்ள். உங்கள் நநொய்க்நகற்ப 

அதவ உங்களுக்கு பயன்படுவது 

நபொல் கழிவுநீரில் கலந்து மற்ற 

உயிரினங்களுக்கும் கசயற்படும். 

நசரக்்தககளொல் ஏற்படும் இரசொயன 

கழிவுகள் நகரொடச்ி கழிவு நீருடன் 

கலந்து மீன்கள் மற்றும் நீர ்வொழ் 

உயிரினங்கதள பொதிக்கின்றது.

நுண்ணுயி-ரக்் 
ககொல்லி மருந்துகள் 
ைண்ணருக்கு-ள்ளும் 
கலக்கி-ன்றன. சரி 
அல்லது பிதழ?் 
ைண்ணீ-ரு-க்குள்ளும் 
கலக்கின்றன. சரி 
அல்லது பிதழ? 

சரி: நம் உடலில் நுண்ணுயிர ்

எதிரிகள் அழிக்கப்படுவதில்தல. 

நம் உடற்கூற்றில் நதடகபறும் 

இரசொயனண மொற்றை்ைொல் 

கவளிநயற்றப்படும் கழிவொனது 

கழிவதறயூடொக கழிவு 

நீருக்குள் கசல்கின்றது. 

சுை்திகரிப்பு ஆதலயொலும் 

அதை சுை்திகரிக்கப்படொமல் 

அதவ நநரடியொக கழிவுநீருக்குள் 

கலக்கின்றன.



கைொடரப்ுகடக்ு
உங்களிடம் நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகள் பற்றிய அல்லது நுண்ணுயிர ்எதிரிகளுக்கொன எதிரப்்பு 
பற்றிய வினொக்கள் நைொன்றினொல் கீநழ குறிப்பிடப்படட்ிருக்கும் நிதலயங்கதள அணுகுங்கள்.எனினும் 
இந்ை நிதலயை்தின் மூலம் ைனிப்படட் மருை்துவ ைகவல்கதள கபற்றுக்ககொள்ள முடியொது என்பைதன 
நிதனவில் ககொள்ளுங்கள். உங்கள் ஆநரொக்கியம் அைொவது நநொய் பற்றிய வினொக்கள் அல்லது நுண்ணு-
யிரக்் ககொல்லி மருந்துகதள எப்படி பயன்படுை்துவது  நபொன்ற உங்கள் ைனிப்படட் நகள்விகளுக்கு 
உங்கள் தவை்தியதர, கொல்நதட தவை்தியதர அல்லது மருந்ைொளதர நொடுங்கள். 
 
–  நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகள் அல்லது நுண்ணுயிர ்எதிரிகளுக்கொன எதிரப்்பு, மற்றும் மனிைர ்

உடக்கொள்ளும் மருந்துகள் பற்றிய வினொக்களுக்கு: ைகவல் இலக்கம்,நுண்ணுயிர ்எதிரிகளுக்கொன எதி-
ரப்்பு  058 467 64 31 oder கூடட்ொடச்ி சுகொைொர அதமசச்ு (BAG) info@bag.admin.ch

–  நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகள் அல்லது நுண்ணுயிர ்எதிரிகளுக்கொன எதிரப்்பு, விவசொயம் மற்றும் 
கொல்நதட வளரப்்பு பற்றிய நகள்விகளுக்கு: கூடட்ொடச்ி விவசொய அதமசச்ு (BLW),  info@blw.admin.ch

–  நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகள் அல்லது நுண்ணுயிர ்எதிரிகளுக்கொன எதிரப்்பு, கொல்நதட அல்லது 
கொல்நதட மருை்துவர ்பற்றிய நகள்விகளுக்கு: கூடட்ொடச்ி உணவுப்பொதுகொப்பு மற்றும் கொல்நதட 
அதமசச்ு  (BLV), 058 463 30 33 oder info@blv.admin.ch

– நுண்ணுயிரக்் ககொல்லி மருந்துகள் அல்லது நுண்ணுயிர ்எதிரிகளுக்கொன எதிரப்்பு , சுற்றுசச்ூழல் 
பற்றிய   வினொக்களுக்கு: கூடட்ொடச்ி சுற்றுசச்ூழல் அதமசச்ு (BAFU), 058 462 93 11 oder info@bafu.
admin.ch

Links
www.richtig-ist-wichtig.ch 
www.quand-il-faut-comme-il-faut.ch
www.quando-serve-quanto-serve.ch

www.antibiotika-richtig-einsetzen.ch/ta

www.star.admin.ch


