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 شوند می محسوب جهان در میر و مرگ عمده علل از و عفونی بیماریهای بروز اصلی عوامل از باکتریال های عفونت: هدف و مقدمه

 نقش راستا این در. شود می اقتصادی و انسانی منابع رفتن هدر از جلوگیری و بیماریها صحیح درمان سبب آنها درست تشخیص.

 بر عملکرد و شناسی میکروب زمینه در کافی دانش داشتن. است برخوردار ای ویژه اهمیت از بیمارستان در طبی تشخیص آزمایشگاههای

 می موثر بیمارستانی عفونت از جلوگیری و باکتریها گونه تشخیص در مرجع آزمایشگاههای و بهداشت جهانی سازمان های پروتکل اساس

 مقاومت آن مهمترین که شود می فراوانی معضالت ایجاد باعث نادرست های بیوگرام آنتی نتیجه در و آزمایشگاهی نادرست نتایج ارائه. باشد

 .باشد می دارویی های

 .شد انجام... و sid,medlib,google scholar اطالعاتی های بانک در جستجو با که است مروری مطالعه یک حاضر مطالعه:کار روش

 و موقع به درمان آن تبع به و بیوتیکی آنتی حساسیت صحیح انجام و باکتریها دقیق تشخیص داد نشان مختلف مطالعات نتایج:ها یافته

 .دارد دارویی های مقاومت از جلوگیری و جامعه سالمت توسعه در مهمی نقش بیمارستانی باکتریایی های عفونت موثر

 نقش تواند می داخلی کیفی کنترل های برنامه کاربردن به و دیده آموزش کارکنان از استفاده با آزمایشگاه ظرفیت افزایش:گیری نتیجه

 مراجع توسط صحیح و موقع به نظارت و مدیریتی سیستم یک ایجاد با طورکلی به. باشد داشته بیمارستانی های عفونت کنترل در مهمی

 .نمود کنترل را بیمارستانی های عفونت موثری شکل به توان می بیمارستانی های بخش در  نظارتی
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