
عنوان مقاله : بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم هاي بیماریزاي 
سال  بستري در بیمارستان امیرالمومنین (ع)  12جداشده از کودکان زیر 

  شهرستان گناوه 
مسئول (صغري حیاتداودي  –) سوپروایزر آموزشیکارشناس پرستاري (نویسندگان : مرجان فروردین

  امیرالمومنین (ع) گناوهبیمارستان )آزمایشگاه 

  استان بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه 

  مقدمه: 

سال است که آنتی 50بیماریهاي عفونی از مهمترین علل مرگ ومیر در تمام دنیا بوده وبیشتر از 
بیوتیک ها در درمان سریع و موثر عفونت ها استفاده می شود.در طول این مدت تغییرات زیادي در 
نوع آنتی بیوتیک هاي مصرفی ونیز مقاومت عفونت هاي باکتریال به آنها ایجاد شده است.آنچه در 

  سالهاي اخیر جامعه ي پزشکی را به شدت نگران نموه ، پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی است .

  دف:ه

سال بستري در  12شناخت الگوي مقاومت آنتی بیوتیک میکروارگانیسم هاي جداشده از کودکان زیر 
بیمارستان در انتخاب مناسب وصحیح آن در جهت پیشگیري از ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی نقش 

(ع)  بر آن شدیم تا به شناخت این الگو در بیمارستان امیرالمومنین،موثري دارد. طی این تحقیق 
  گناوه دست یابیم.

  روش کار: 

ته نگر ارگانیسم جدا شده از ادرار ،خون،خلط،آبسه،مایعات شدر این مطاله توصیفی گذ
سال بستري در بیمارستان با  12(آسیت،پلور،مفصل ونخاع)ترشحات زخم ومغز استخوان کودکان زیر

ف مورد ارزیابی قرار یک هاي مختلتاستفاده از روش دیسک دیفیوژن از نظر مقاومت آنتی بیو
  گرفتند.



  یافته ها ونتایج:

سال بستري مورد بررسی قرار 12(پسر) زیر 1300(دختر)و 1820بیمار که 3120در این تحقیق نمونه ها
مورد کشت  15کشت ادرار ،220نمونه مثبت جدا شده که فراوان ترین آنها  252گرفتند.از این تعداد 

 %8/45است. فراوان ترین نمونه مثبت از بخش اورژانس  وترشحات بودهم مورد آبسه ،زخ15خون ،
جدا شده است. فراوان ترین باکتري در کشت ادرار  %18وکمترین نمونه مثبت از بخش توزادان 

استافیلوکوك وبقیه ارگانیسم ها می باشد.  % 23و %12وپس از آن کلبسیال  %65اشیرشیا کوالي 
،در %75/0، آمپی سیلین%9/83الي به تتراسیکلین بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی اشیرشیا کو

و %8/93،استافیلوکوك آرئوس به پنی سیلین %81/8وتتراسیکلین  %4/96کلبسیال به آمپی سیلین 
 %78بوده است.اشیرشیا کوالي  %2/89واشتافیلوکوك اپیدرمیس به اگزاسیلین  %5/93اگزاسیلین 

به %65به جنتامایسین و%45سفتریاکسون ، به%90به نالیدلیک اسید ،%62به نیتروفورانتین ،
  سفکسیم حساس می باشد.

  نتیجه گیري:

وخون به یکروارگانیسم هاي جداشده از ادراربا توجه به باال بودن میزان مقاومت آنتی بیوتیکی م
بودن مقاومت استافیلوکوك هاي کواگوالز مثبت  خانواده بتاالکتام ها وتتراسیکلین بخصوص باال

ه اگزاسیلین توصیه می گردد در استفاده ازصحیح ومناسب از آنتی بیوتیک ها وعدم ومنفی نسبت ب
  مصرف بی رویه آن دقت بیشتري به عمل آید.

  پیشنهادات :

آموزش مداوم جامع پزشکی براي پزشکان وپرسنل درمانی واستفاده از رسانه ها براي اطالع رسانی 
آنتی بیوتیک نقش بسزایی درپیشگیري از   به خانواده ها در خصوص استفاده صحیح ومناسب از

  مقاومت  آنتی بیوتیکی خواهد داشت.

  وازه کلیدي : میکروارگانیسم ها ، آنتی بیوتیک ها ،مقاومت  آنتی بیوتیک 
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