
(مدیریت تجویز منطقی آنتی بیوتیکها)   تاثیراجراي استواردشیپ آنتی بیوتیکیبررسی  عنوان:
  امام علی (ع) کرجدرمانی  -آموزشی برتجویزآنتی بیوتیکهاي پرهزینه دربیماران بستري مجتمع

  گان:  نویسند

مجتمع امام علی (ع)  –ارشد پرستاري کارشناسی دانشجوي  –کارشناس کنترل عفونت  –زهراسلمانی  - 1
 دانشگاه علوم پزشکی البرز -کرج

دانشگاه علوم پزشکی  - مجتمع امام علی (ع) کرج - کارشناس پرستاري –مدیرپرستاري  –لیالخوشخوي  - 2
  البرز

دانشگاه علوم پزشکی  -مجتمع امام علی (ع) کرج - عمومی پزشک –ریاست بیمارستان  –احمدمهدوي  - 3
 البرز

دانشگاه علوم  -مجتمع امام علی (ع) کرج -کارشناس ارشدآموزش  –مدیریت بیمارستان  –علی قربانی  - 4
 پزشکی البرز

 دانشگاه علوم پزشکی البرز -مجتمع امام علی (ع) کرج -کارشناس ارشد بهداشت محیط –نسرین صالحی  - 5

دانشگاه علوم  -مجتمع امام علی (ع) کرج - کارشناس پرستاري - سوپروایزرآموزش  –جتی محبوبه حا - 6
 پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی  -مجتمع امام علی (ع) کرج -کارشناس اعتباربخشی وبهبودکیفیت  –رویا نوري  - 7
 البرز

شایع راکاهش داده وبراي بسیاري ازمداخالت پزشکی آنتی بیوتیکهاباربیماریهاي عفونی  مقدمه وهدف:
حداقل یک دزآنتی بیوتیک درطی بستري ضروري میباشند.بیش ازنیمی ازبیماران بستري دربیمارستان 

استفاده ازآنتی بیوتیکهادربیمارستان غیرضروري ویانامناسب درصد 60تا30دریافت می کنند.حدود 
جانبی ، افزایش مرگ ومیر، افزایش میکروبیالها شامل :عوارض پیامدهاي ناخواسته درمان آنتی میباشند.

مستعدشدن ابتالبه عفونتهاي ثانویه وظهورمیکروارگانیسمهاي مقاوم دربرابرآنتی هزینه بستري ، 
هرچندبروزمقاومت آنتی بیوتیکی علل متعددي داردولی تجویزغیرمنطقی ومصرف بی بیوتیکهامیباشد.

مصرف بی رویه آنتی بیوتیکهاي وسیع الطیف لی دربروزاین پدیده میباشد.رویه آنتی بیوتیکهادوعامل اص
 ،باتوجه به اهمیت موضوع فوق مقاومت آنتی بیوتیکی می گردد.یک معضل جهانی است وباعث افزایش 



مدیریت تجویز منطقی آنتی بیوتیکهاو بررسی مطالعه اي راباهدف کمیته کنترل عفونت بیمارستان 
 استواردشیپ برتجویزآنتی بیوتیکهاي پرهزینه دربیماران بستري مجتمع امام علی (ع) کرجتاثیراجراي 

  انجام داد. 97درسه ماهه اول

  مصرف به بررسی میزان ابتدادراین مطالعه که کارآزمایی بالینی ازنوع مقایسه قبل وبعدمیباشدروش کار:
 –مروپنم  –ایمی پنم  -(کلستیندربیماران بستري کلیه بخشهاي بیمارستان انتی بیوتیکهاي پرهزینه 

درسه ماهه چهارم  کالپوفانژین) -وریکونازول -تیکلوپالنتین –آمفوتریپسین  –ونکومیاسین  - لینزوالید
گروه عفونی وفوکال باهمکاري آنتی بیوتیکی دستورالعمل استواردشیپ سپس . پرداخته شد 96سال 

به کلیه بخشهاابالغ توسط ریاست بیمارستان تنظیم وپوینت علمی عفونی بیمارستان 
صورت گیرد. سپس  (اطفال وبزرگسال)پزشک عفونیباتاییدمقررگردیدتجویزآنتی بیوتیکهاي فوق ردیدوگ

ودرجلسات مختلف ومغایرت باآن پایش شداجراي دستورالعمل  روند ،توسط گروه نظارت وپایش 
مجددامیزان 97سپس درسه ماهه اول گذاشته شد.یامسئولین بخشهاومدیرگروه هاي پزشکان به بحث 

نتایج به دست مصرف  انتی بیوتیکهاي پرهزینه دربیماران بستري کلیه بخشهاموردبررسی قرارگرفت و
  .گردیدتجزیه وتحلیل آمده 

نسبت به سه  97درسه ماهه اول  ،فوقمیانگین تجویزآنتی بیوتیکهاي نتایج مطالعه نشان دادیافته ها:
 - کالپوفانژین  -کلستین (به طورکلی تفاوت معنی دارداشته که دربرخی موارد96ماهه چهارم 
درمورد آنتی بیوتیکهاي و کاهش مصرف گزارش شده است%63-55و اختالف بارزتربودهآمفوتریپسین )

جالب اینکه تجویزبه دست امد. %15-10سین کاهش ایونکوم -دلینزوالی –مروپنم  –ایمی پنم 
  گزارش گردید. %7-5وریکونازول وتیکلوپالنتین افزایش مصرف 

وسعه برنامه سیستم مدیریت انتی بیوتیکی (استواردشیپ) یک راه حل براي جلوگیري ازت نتیجه گیري:
میباشدواجراي آن باآموزش ،کاهش روزهاي بستري ،کاهش هزینه هاي درمان مقاومت آنتی بیوتیکی 

وهمکاري تمام اعضاي تیم درمان میتوانداستراتژي موثري درجهت افزایش کارآیی وکاهش مقاومت 
 گردد.آنتی بیوتیکهادربیمارستان وبهینه سازي استفاده ازمیکروبی وهزینه ها

   کنترل عفونت - مقاومت میکروبی –آنتی بیوتیک  –استواردشیپ  کلیدواژه :



 


