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مقدمه:
تالش برای منطقي کردن مصرف دارو به عنوان يکي از موارد مهم سياست گذاری های دارويي همواره مورد توجه بوده
است.طبق نظر سازمان بهداشت جهاني ( )WHOجهت دستيابي به مصرف منطقي دارو نياز به استفاده از داروهای با اثردرماني
مناسب مي باشد که بتواند نيازهای باليني بيماران را در محدوده جغرافيايي خاص باکمترين عوارض و کمترين هزينه برطرف
نمايد ،ضمن اين که توجه به دوز و مدت زمان مصرف دارو از اهميت بااليي برخوردار مي باشد .رشد هزينه آنتي بيوتيکها به
خصوص در کشورهای در حال توسعه عليرغم تالشهايي که برای محدود کردن مصرف بي رويه آن صورت گرفته ،ادامه داشته
است .افزايش گونه های مقاوم و کاهش کارايي آنتي بيوتيکها نيز باعث تحميل هزينه های هنگفتي به سيستم بهداشتي شده
واز آنجايي که بيشترين بروز مقاومت در کشورهايي که بيشترين مصرف را داشته اند رخ داده است،لزوم اجرای سياستهای
جديد ومؤثرتر برای کنترل مصرف بي رويه آنتي بيوتيکها در سراسر جهان ضروری است.لذا اين مطالعه باهدف بررسي ميزان
استوارد شيپ آنتي بيوتيکها در کاهش هزينه های سه ماهه اول 1397در بخشهای درماني مرکز پزشکي آموزشي درماني
رجايي کرج انجام گرفت.

روش كار :اين يك مطالعه توصيفي-مقطعي و کنترل شده بود که ميزان آنتي بيوتيکهای مصرفي در گروههای پنم
ها،ونکومايسين،تارگوسيد،آمفوتريسين،لينزوييد،کليستين،وريکونازول،کاسپوفانژين(تعداد ويال مصرفي،هزينه ها) درسه ماهه
اول  1397پس از مداخله با سه ماهه اول  1396مقايسه گرديد،جهت بهينه سازی و مصرف معقوالنه آنتي بيوتيك کميته
استوارد شيپ آنتي بيوتيکي پيرو دستورالعمل ابالغي وزارت بهداشت در خصوص آنتي بيوتيکهای پرهزينه تشکيل و فرمهای
ابالغي در دسترس کليه بخشهای درماني قرار گرفت و72ساعت اول بعد از شروع آنتي بيوتيکهای نامبرده مشاوره عفوني انجام
و فرم تکميل شده به امضاء پزشك معالج ومتخصص عفوني وناظر داروسازی رسيده و پايش ها پس از تکميل چك ليست
ساخته محقق بااستفاده از پرونده باليني و صورت حساب دارويي بيماران از نظر ميزان مصرف،هزينه،متوسط ماندگاری بيماران
به صورت ماهيانه بررسي و در کميته مورد تحليل قرار خواهد گرفت.

يافته ها
يافته های مطالعه ميزان مصرف در سه ماهه اول  6902 ،1397ويال در سه ماهه اول سال  97و  8972ويال مصرفي در سه
ماهه اول سال  96را نشان داد،که در مقايسه سه ماهه اول 1396و %13 ،1397کاهش مصرف پنم ها و %26کاهش
ونکومايسين علي رغم  ، %16افزايش در ميزان بستری بيماران در سه ماهه اول  1397مشاهده گرديد ،بيشترين ميزان مصرف
به ترتيب در بخشهای  ICU1.2وداخلي زنان و مردان و ICU3بوده است ،متوسط ماندگاری بيماران در بخش 4.1 ICU1.2
روز،داخلي زنان و مردان  3.52روز ICU3،

6.8روز ،بوده ودر %90موارد مشاوره های عفوني طبق پروتکل جهت مديريت

آنتي بيوتيك انجام شده بود وتغيير در ميزان عفونت بيمارستان در زمان مديريت آنتي بيوتيك مشاهده نگرديد.
بحث و نتيجه گيري
مطالعه حاضر نشان مي دهد که آنتي بيوتيکهای پرمصرف در گروه پنم ها ،ونکومايسين،کليستين بودند که هزينه بااليي را در
مقايسه با ساير آنتي بيوتيکها داشتند و با بررسي و مداخالت و پايش مستمر مصوبات کميته مديريت آنتي بيوتيك در سه
ماهه اول 97کاهش در تعداد ويال مصرفي و هزينه ها مشاهده گرديد و همزمان با مطالعه آنتي بيوتيکها:پنم ها ،ونکومايسين و
کليستين،آمفوتريسين،لينزوييد،تارگوسيد ،وريکونازول،کاسپوفانژين،آنتي بيوتيکهای ديگر نيز از نظر افزايش مورد پايش قرار
گرفتند که تغييری مشاهده نگرديد لذا پيشنهاد مي شود که جهت مصرف معقوالنه آنتي بيوتيکها و کاهش مقاومت ميکروبي
وهزينه های درماني استوارد شيپ آنتي بيوتيك به صورت مستمر با برگزاری کالسهای آموزشي ،تشکيل کميته مديريت آنتي
بيوتيك ،نظارت مستمر بر روند اجرای دستورالعمل ها و پروتکل ها انجام گيرد.
کلمات کليدی:استوارد شيپ،مقاومت ميکروبي،آنتي بيوتيك،معقوالنه.

