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بـی  اسـتفادهو  تجـویزآنتی بیوتیک ها به عنوان یکی از مهمترین داروهاي مورد استفاده در درمان هستند .   مقدمه و هدف:

رویه آنتی بیوتیک هاي نسل جدید و گران قیمت، عالوه بر تحمیل هزینه به بیمار و نظام درمانی کشور، موجب بـروز مقاومـت 
مواجـه  بیماري هاي عفونی و واگیردار را با مشکالت عدیـده اي درمانهاي آنتی بیوتیکی در سطح جامعه می شود و در آینده، 

 خواهـد نمـود.) لینیسـ پنـی کشف از قبل دوران همانند( درمان قابل غیر را هاي باکتریال بیماري از اي پارهو حتی  خواهد کرد
 مهـم راههـاي از یکی ، بیوتیکی آنتی  مدیریت سیستمآن ها می باشد. بنابراین گام اول در بهینه سازي ، بررسی الگوي مصرف

 هزینه کاهش و میکروبی مقاومت درکاهش آن تاثیر مختلف مطالعات که هاست بیمارستان در آنتی بیوتیک تجویز سازي منطقی
 هـاي روش.اجراست  حال در بیوتیکی آنتی مدیریت هاي برنامه بیمارستانها از معدودي در تنها وجود با این ، اند داده نشان را ها

 محـدود: پزشکان، ب آموزش و ها بیوتیک انتی منطقی تجویز راهنماي رائه: االف :از عبارتند بیوتیک آنتی مصرف مدیریت اصلی
: د آنهـا بـه ارائه بازخوراند و پزشکان دستورات بررسی: ج عفونی، توسط متخصص تایید به ها بیوتیک آنتی اي پاره مصرف کردن

 یـا جداگانـه صـورت به میتوان را ها روش این از یک هر .ها بیوتیک آنتی چرخش: ه بیوتک ها، آنتی تجویز ي افزار نرم مدیریت
تاثیر برنامه هاي مدیریت آنتی بیوتیکی ( استوارد شـیپ) بـر انجام این مطالعه هدف از  کار گرفت به دیگر هاي روش با همزمان

  بوده است.و میزان مرگ و میر  پیامبر اعظم (ص) بیمارستاندر بخش هاي میزان مصرف آنتی بیوتیک ها 
 مصـرفبا تاکیـد بـر  (یآنتی بیوتیک مدیریت تاثیر آن در که میباشد بالینی اي مداخله مطالعه یک پژوهش این روش پژوهش:

 میزان بر)  عفونی توسط متخصص ، تایید به ي مذکور ها بیوتیک آنتی مصرف کردن محدود روش به ها کارباپنم و وانکومایسین
بـا  تشـکیل  96/ 10/ 8برنامـه ي مـدیریت آنتـی بیـوتیکی از  است قرارگرفته بررسی مورد و مرگ و میر بیوتیک آنتی مصرف

وزارت  گانـه 8آنتـی بیوتیـک  ملکمیته و تیم استوارد شیپ ، برگزاري چند جلسه فوري با اعضاء کمیتـه و بررسـی دسـتورالع
در دو جلسه ویدیو کنفرانس ) و...، داروساز ، داخلی، عفونی یجراح( یزشکبهداشت و سازمان، شرکت مدیر گروه هاي مختلف پ

برگـزاري  ،هاي ویدئو کنفـرانس بـه کلیـه پزشـکان  DVDو ارسال استوارد شیپ از طرف سازمان تامین اجتماعی در دي ماه 
دیر گروه هاي پزشکی و بررسی دستورالعمل و رفع ابهامات و چالش ها ، برگزاري جلسه جلسه مدیریت آنتی بیوتیکی با کلیه م

فوق با کلیه گروه هاي پزشکی از طرف مدیر گروه، برگزاري جلسه با مدیر پرستاري و کلیه سرپرستاران و مسـئولین واحـدها و 
ه پرسـتاران از طـرف مـدیر پرسـتاري و ارائه توصیه هاي الزم  توسط پزشـک اسـتوارد شـیپ، برگـزاري جلسـه فـوق بـا کلیـ

بـا کمـک  سرپرستاران ، تدوین خط مشی و بومی سازي نمودن دستورالعمل و فرم هاي تجویز منطقی داروهاي مشمول طـرح
و  (مداخلـه) ادامـه داشـت 96/ 12/ 15شـروع و تـا  و خط مشی به کلیـه پزشـکانفرم ها ، ابالغ دستورالعمل ،  ویژه داروساز 

استوارد ماهیانه و بر حسب نیاز و بررسی عدم انطباق و مشکالت ایجاد شده بـا حضـور اعضـاء برگـزار گردیـد.  همچنین کمیته
بـدون مداخلـه   97به تفکیـک بخـش هـاي بسـتري در سـه ماهـه اول مصرف آنتی بیوتیک هاي مشمول طرح درصد سپس 

و آزمون آمـاري کـاي  16SPSSنرم افزار استفاده از  داده ها با مقایسه گردید و 96سه ماهه چهارم محاسبه گردید و با (کنترل) 
  .شددو تجزیه و تحلیل 

سه ماه  تایج و بحث:ن در سه   %72,3از  مروپنم  مصرف درصد) 96( سه ماهه چهارم  هبا اعمال مدیریت آنتی بیوتیکی تقریبا ً
در سـه ماهـه چهـارم   %5از ایمی پنم  مصرف درصد ).= 0,001p ( یافت کاهش 97در سه ماهه اول  %49به   96ماهه چهارم 

 ( البتـه قیمـت یـک ویـالارتباط معنی داري را نشان نـداد  آزمونهاي آماريافزایش داشت که  97 در سه ماهه اول %8به  96
بـه  96در سه ماهه چهارم   %60,9از  . درصد مصرف وانکومایسین  ریال) 60000ریال و یک ویال ایمی پنم  270000مروپنم 

 ایـن مختصـري کـاهش داشـت  کنترل و مداخله گروه در مرگ میزان. )= 0,001p ( یافت کاهش 97در سه ماهه اول  37,7%



جنرال می  ICU ) کاهش و بیشترین بخش اجرا کننده طرح  %23,3.بیشترین دارو مروپنم (نیست دار معنی آماري نظر از مقدار
  باشد. 

 توسط متخصص ، تایید به ي پرهزینهها بیوتیک آنتی مصرف کردن محدود روش به ها کارباپنم و مایسین وانکو مصرف مدیریت
   .داردبدون افزایش مرگ و میر  ها بیوتیک آنتی مصرف کاهش در مطلوبی بسیار تاثیر ،  عفونی
  مروپنم انکومایسین، پنم، ایمی بیوتیکی ، آنتی مدیریت : کلیدي کلمات
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