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  امیرالمومنین استان گلستان
   5 فاطمه باقی،   4مازیار فرجاد،3ملیحه طیبی، 2  زاوش افراسیاب ،1عادله قره طغانی
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  چکیده 

مهمترین عامل موثر در پیدایش مقاومت دارویی یعنی مقاومت میکروبی در برابر دارو استفاده ي بی مقدمه: 
در مرکز امیرالمومنین استان  نتایج مقاومت میکروبیبررسی هدف مطالعه حاضر رویه از انها می باشد،  

  می باشد.گلستان 

بیمار  1339انجام شد. نمونه پژوهش  1396صورت مقطعی در سال  مطالعه توصیفی حاضر بهمواد و روش: 
صورت در دسترس انجام شد. ابزار مطالعه  گیري بهروش نمونه بود. در مجتمع درمانی امیرالمومنین کردکوي

، 16ي نسخه SPSSافزار  نرم از استفاده با هاداده. بودیمارستان بآزمایشگاه  HISاطالعات سیستم شامل 
  .شد تحلیل و تجزیه آزمون مجذور کاي و تی مستقلو استنباطی آمار توصیفی و 

میانگین سنی شرکت کنندگان  .بودند زناز شرکت کنندگان  )درصد 59 نفر( 795تعداد : هایافته
 ،درصد)3( کشت خوندرصد)،  1( مایع پلور از درصد) جواب کشت مثبت 25تعداد ( بود. سال  ) 5/2±46(

داشته ) درصد 2( ، کشت زخمدرصد) 3( ، لوله تراشهدرصد) 9( ادرار، درصد) 6( ، مدفوعدرصد) 2( آسیت
 1تعداد  ،سیتروباکتر درصد 2 ، تعداد شریشیاکلیدرصد ا 5باکتري گرم منفی تعداد  در نتایج کشت ادراراند. 

ترتیب آمیکاسین، بیشترین مقاومت را به  بود،باکتر درصد آنترو 1درصد استاف آرئوس، تعداد 
و بیشترین حساسیت را به  بودسفازولین و آمپی سیلین  سفتریاکسون،کوتریموکسازول، ،نسیپروفلوکساسی

مقاومت آنتی بیوتیک ارتباط معنی داري  و بین سننیتروفورانتویین ، سفکسیم، جنتامایسین نشان داد. 
(P<٠/٠٥) .مشاهده شد  



تجویز و  گرم منفی می باشدمقاومت در باکتریهاي نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین  :نتیجه گیري
  دارو و بهداشت دست در بیمارستانها از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.منطقی 
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