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  ه چکید

آنتی بیوتیک یک منبع با ارزش دارویی است که براي درمان عفونت هاي باکتریایی  هدف: مقدمه و
بیوتیک یک تهدید جهانی و یک مشکل با تاثیر  مصرف غیرمنطقی آنتی.مورد استفاده قرار می گیرد 

حل براي  بالینی و اقتصادي بزرگ است. برنامه سیستم مدیریت آنتی بیوتیکی (استوارد شیپ) یک راه
بیوتیک در  بیوتیکی است. پژوهش حاضر در جهت بررسی تجویز آنتی- جلوگیري از توسعه مقاومت آنتی

  است. انجام گرفته 1396 مرکز قلب مازندران در سالبا طرح استواردشیپ در قلب باز اعمال جراحی 

مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود. یک نمونه تصادفی شامل  :پژوھش روش
 وارد مطالعه شدند. استوارد شیپ آنتی ICUOHبیوتیک در بخش  آنتی بیماران دریافت کننده نفر از 360

کنترل عفونت تدوین و به همه پیشگیري و بیوتیکی براساس پروتکل کشوري و با همکاري کمیته 
شد. در پایان هر  بیوتیکها براساس این طرح پرداخته ابالغ گردید. سپس به بررسی تجویز آنتیپزشکان 

ها با استفاده از اطالعات مندرج در پرونده بیماران و فرم  صورت تصادفی انتخاب و  داده پرونده به 30ماه 
من ویتنی  و آمار توصیفیها با استفاده از  بیوتیک وارد شدند. یافته ثبت اطالعات مربوط به مصرف آنتی

 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. SPSSافزار  نرم  21با نسخه مستقل Tو آزمون 



براي آنها صورت بیوتیک  آنتی و پروتکل روش اجرایی تجویز نفري که برحسب نیاز 360از تعداد  :نتایج
صحیح بود. در زمان شروع، فواصل و روش مصرف دارو  %7/92بیوتیک  ، انتخاب نوع آنتیگرفته است 

بیوتیک  صحیح بود. شایعترین آنتی %85بیوتیک  بود. در مورد تعداد مصرف آنتی %3/93همخوانی کلی 
 مصرفی سفازولین بود. 

بیوتیک با طرح مدیریت مصرف آن در سطح  نتایج این مطالعه نشان داد که همخوانی تجویز آنتی :بحث
بیوتیکهاي مصرفی وجود داشت که این امر  قرار دارد. رعایت نسبتا کم پروتکل در مورد تعداد آنتیباالیی 

با وشود مدت به علت ایجاد مقاومت میکروبی و افزایش هزینه می منجر به کاهش کارآیی در طوالنی
انتی بیوتیکی  توجه به این که در مرکز قلب مازندران مشاوره و ویزیت روزانه عفونی صورت می گیرد اگر

تعیین تکلیف و تغیر آنتی بیوتیک با متخصص عفونی می باشد در  حتی توسط پزشک معالج تجویز گردد
که با آموزش و همکاري  ،ماهانه تشکیل گردد استواردشیپ راستاي اهمیت این موضوع می بایست کمیته

ی و کاهش مقاومت میکروبی و تمام اعضاي تیم درمانی میتواند استراتژي موثري در جهت  افزایش کارای
و تمامی مراکز داراي متخصص عفونی باشند و مشاوره و ویزیت روزانه عفونی گرددصورت ها  هزینه

 صورت گیرد.

  ،مرکز قلب مازندرانبیوتیکی  استواردشیپ، مقاومت آنتی کلید واژه:

  


