
  یوتیک پروفیالکسی در اعمال جراحیمیزان اجراي دستورالعمل آنتی ب
  4سعید پاسبان نوقابی، 2فیروزکوهییکتا  ،1سیما گلبوئی 

تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسی قبل از اعمال جراحی یکی از عوامل موثر در کاهش بروز عفونت زخم جراحی مقدمه: 
پروفیالکسی باید داروي آنتی بیوتیک مناسب، دوز صحیح، روش صحیح، طول می باشد. در زمان تجویز آنتی بیوتیک 

مدت مصرف آنتی بیوتیک، رعایت فاصله زمانی تجویز آنتی بیوتیک رعایت شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان 
  شد. ماجراي دستورالعمل آنتی بیوتیک پروفیالکسی در اعمال جراحی زنان در بیمارستان و زایشگاه سینا انجا

در  1395-96ماه در سال  6به مّدت عمل جراحی زنان  2618ي بر روتحلیلی مطالعه ي توصیفی یک روش کار: 
انجام شد. ابزار پژوهش چک لیست طراحی شده توسط تیم پژوهش بر اساس دستورالعمل  بیمارستان و زایشگاه سینا

مورد  زروش تجویدوز صحیح، زمان تجویز، حی، آنتی بیوتیک مصرفی، عمل جرانوع مراقبت مدیریت شده تهیه شد. 
رم افزار داده ها با استفاده از ن توسط سرپرستار بخش بعد از عمل جراحی تکمیل شد.چک لیست بررسی قرار گرفت. 

SPSS  .تحلیل شد  

 ) بیمار آنتی بیوتیک صحیح بر اساس نوع عمل جراحی و روش%2/94( 2466طبق یافته هاي مطالعه در  یافته ها:
آنتی بیوتیک تزریق نشده است. شایع ترین آنتی بیوتیک مصرفی سفازولین بوده  % 8/5صحیح تزریق شده بود و در 

  دقیقه بود. 07/29 ±6/7است. مدت زمان تزریق آنتی بیوتیک پروفیالکسی قبل از عمل جراحی بطور میانگین 

ل قبولی قرار رکز در حد قابپروفیالکسی در این م این مطالعه نشان داد اجراي دستورالعمل آنتی بیوتیک نتیجه گیري:
  دارد.
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