Downloaded from hrjbaq.ir at 10:30 +0330 on Friday February 22nd 2019

[ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.133 ]

Health Research Journal, Volume 1, Issue 3, Spring 2016

Original article

Prescription of Antibiotics Before and After Surgery at the
Surgical Wards of Isfahan Amiralmomenin Hospital Compared
with the Standard Guidelines
Saeed Berenjian 1, Mahdieh Raeeszadeh 2*
1

Department of Quality Assurance, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
Department of Basic Sciences, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
* Corresponding author: Mahdieh Raeeszadeh, Department of Basic Sciences, Islamic Azad
University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran. E-mail: Vet_mr@yahoo.com , Tel: 087-33288661
2

Received: 2016/05/27
Accepted: 2016/07/3
Online published: 2016/09/01
DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.133

Abstract
Introduction: This study was done to evaluate the use of antibiotics before and after surgery and
to compare this with the existing standards.
Materials and Methods: As a cross-sectional study, this investigation included 279 patients
undergoing surgery, who were selected through stratified quota sampling.
Results: The results of the investigation showed that of the ten evaluated standards, only the mean
duration of hospitalization and the surgical approach were in full compliance with the standards,
so that these had been observed in all patients (100%), while the oral route of antibiotics
administration after discharge showed the least compliance with the standards (49.1%). Other
standards including taking prescribed antibiotics, type of appropriate antibiotic, proportion of
antibiotics prescribed according to age and weight, time of consumption before surgery, and
timely administration of antibiotics after surgery revealed 78.9%, 68.8%, 99.6%, 97.8%, 99.3%,
86.4%, and 56.3% compliance, respectively.
Conclusion: Undoubtedly, training and establishing a monitoring system for observing the
prescribed pattern in compliance with standard methods can be effective.
Keywords: Prescribing Antibiotic, Surgical Wards, Standard Guidelines
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مقدمه :استفاده از آنتیبیوتیک قبل و بعد از عمل جراحی یکی از عوامل مؤثر بر کاهش بروز عفونتهاي بعد از عمل،
در محل جراحی است .مطالعه حاضر باهدف بررسی مصرف آنتیبیوتیکها قبل و بعد از عمل جراحی و مقایسه با
دستورالعمل استاندارد انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه کاربردي و بهصورت توصیفی – تحلیلی بر روي بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستان
امیرالمؤمنین شهرستان اصفهان انجام گرفت .نمونه مطالعه  209نفر از این بیماران بودند که به روش سهمیهاي انتخاب
شد.
نتایج :میانگین مدتزمان بستري با نوع جراحی انجامشده " با استاندارد مطابقت کامل داشته به صورتی که در کلیه
بیماران رعایت شده بود ( 177درصد) .تجویز آنتیبیوتیک خوراکی بعد از ترخیص کمترین مطابقت را با استاندارد نشان
میدهد ( 99/1درصد) .در نظر گرفتن تجویز یک نوع آنتیبیوتیک ( 08/9درصد) ،نوع آنتیبیوتیک مناسب تجویزشده
( 38/8درصد) ،تناسب آنتیبیوتیک تجویزشده با سن ( 99/3درصد) ،وزن ( 90/8درصد) ،روش مصرف ( 99/3درصد)،
زمان تجویز بهموقع قبل از عمل ( 83/9درصد) و زمان مناسب تجویز آنتیبیوتیک بعد از عمل ( 53/3درصد) بود.
نتیجهگیری :برقراري یک سیستم نظارت بر رعایت الگوي تجویز مطابق با روشهاي استاندارد میتواند مؤثر باشد.
کلمات کلیدی :تجویز آنتیبیوتیک ،بخشهاي جراحی ،دستورالعمل استاندارد

تمامی حقوق نشر براي معاونت پژوهش و فن آوري بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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تالش براي منطقی کردن مصرف دارو بهعنوان یکی از موارد
مهم سیاستگذاريهاي دارویی همواره موردتوجه بوده
است .طبق نظر سازمان بهداشت جهانی جهت دستیابی به
مصرف منطقی دارو که بتوانند نیازهاي بالینی بیماران را در
محدوده جغرافیایی خاص با کمترین عوارض و کمترین
هزینهبر طرف نمایند ،در اولویت است .ضمن اینکه توجه به
میزان و مدتزمان مصرف دارو نیز از اهمیت باالیی
برخوردار است .یکی از این داروهاي پرمصرف
آنتیبیوتیکها میباشند [.]1

جهانی در جامعه و بیمارستان محسوب میشود [ .]2در
حال حاضر روند پاسخ عفونتهاي بیمارستانی به درمان
استاندارد آنتیبیوتیکی تغییر کرده است و شیوع مقاومت
آنتیبیوتیکی در بسیاري از مراکز بیمارستانی به میزان
خطرناکی رسیده است [ ]3بهنحويکه در مطالعات مختلف
داخلی و خارجی عدم تطابق با استاندارد علل و عواملی
ازجمله نوع آنتیبیوتیک ،تعداد دفعات تجویز ،دوز تجویز و
راه مصرف را عامل چنین مسئلهاي دانستهاند .در ایران نیز
استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها و افزایش روزافزون
مقاومت آنتیبیوتیکی و عدم رعایت الگوي استاندارد در
تجویز و مصرف آنها حائز اهمیت میباشد [.]9
در بسیاري از کشورهاي دیگر آنتیبیوتیکها  37تا 57
درصد داروهاي تجویزي در بین عوامل درمانی شامل
میشوند .علیرغم اینکه تجویز آنتیبیوتیک در بیشتر
عفونتهاي باکتریایی ضروري است و عدم مصرف آن در
پارهاي موارد باعث تهدید زندگی بیمار میشود ،اما اغلب
مطالعات نشان داده است  37تا  37درصد موارد تجویزي
نادرست و یا نامناسب بوده است که معموالً این اشتباهات

مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی -مقطعی است که بهصورت
گذشتهنگر و بر اساس اطالعات موجود در سال  1399بر
روي بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستان
امیرالمؤمنین شهر اصفهان انجام گرفت.
جامعه موردمطالعه در این تحقیق شامل کلیه بیماران تحت
عمل جراحی در  5بخش جراحی عمومی (کلیه اعمال
جراحی گوارش و  ،)...جراحی زنان و زایمان (سزارین،
هیسترکتومی ،کورتاژ و  ،)...گوش و حلق و بینی (عمل لوزه،
عمل گوش و  ،)...ارتوپدي (شکستگیها ،تعویض مفاصل و
 )...و ارولوژي این بیمارستان در طول سال  1399میباشند
که شامل  1277نفر بودهاند.
با در نظر گرفتن ضریب اطمینان  %95و P=q=0.5
بهعنوان پیشفرض انتخاب و مقدار خطاي  ،7/758حجم
نمونه  209نفر در نظر گرفته شد .انتخاب نمونهها بهصورت
نمونهگیري سهمیهاي انجام گرفت .بدینصورت که
بهتناسب تعداد بیماران هر یک از  5بخش جراحی نمونهها
انتخاب شدند .تعداد نمونههاي انتخابشده از بخش جراحی
عمومی  97نفر ،زنان و زایمان  07نفر ،ارولوژي  05نفر،
ارتوپدي  20نفر و  10نفر در بخش گوش و حلق و بینی
بود.

روشهای گردآوری اطالعات
روش گردآوري دادهها در این پژوهش به این صورت بوده
که محقق به پروندههاي بیماران مراجعه کرده و اطالعات
موردنیاز را استخراج و در فرم مربوطه وارد کرده است .روایی
چکلیست بهصورت روایی محتوا (صوري) و پایایی آن با
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باوجود تالش بسیاري از سازمانها و کارشناسان براي
کاهش مصرف بیرویه آنتیبیوتیکها در بیمارستانها،
متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد .افزایش گونههاي
مقاوم و کاهش کارایی آنتیبیوتیکها باعث تحمیل
هزینههاي هنگفتی به سیستم بهداشتی شده است و
ازآنجاییکه بیشترین بروز مقاومت در کشورهایی که
بیشترین مصرف را داشتهاند رخداده است ،لزوم اجراي
سیاستهاي جدید و مؤثرتر براي کنترل مصرف بیرویه
آنتیبیوتیکها در سراسر جهان ضروري است [ .]2ظهور
ارگانیسمهاي مقاوم به درمان آنتیبیوتیکی یک مشکل
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مقدمه

توسط پزشک تجویزکننده و یا خوددرمانی صورت گرفته
است [ .]5افزایش گونههاي مقاوم و کاهش کارایی
آنتیبیوتیکها نیز باعث تحمیل هزینههاي هنگفتی به
سیستمهاي بهداشتی درمانی شده است و ازآنجاکه
بیشترین بروز مقاومت در کشورهایی رخداده است که
بیشترین مصرف را داشتهاند ،لزوم اجراي سیاستهاي
جدید و مؤثرتر براي کنترل مصرف بیرویه آنتیبیوتیکها
در سراسر جهان ضروري است [.]2 ,1
لذا در این راستا مطالعه حاضر ،باهدف بررسی مصرف
آنتیبیوتیکها قبل و بعد از عمل جراحی و مقایسه آن با
استانداردهاي موجود در بیماران بیمارستان امیرالمؤمنین
شهر اصفهان به انجام رسید.
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مورد تجزیهوتحلیل آماري قرار گرفت .سپس دادهها
بهصورت فراوانی و درصد فراوانی اعالم و شاخصهاي
مرکزي و پراکندگی ازجمله میانگین و انحراف معیار
محاسبه شد .جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف استفاده گردید و همچنین براي
بررسی ارتباط بین فاکتورهاي سن ،نوع جراحی ،دوز
آنتیبیوتیک قبل و بعد از عمل ،نوع آنتیبیوتیک و تعداد
دفعات تجویز آنتیبیوتیک با استانداردها بر اساس ضریب
کاي دو و در نظر گرفتن ) P-Valueمعنیدار بودن( به
عنوان کمتر از  7/75در نظر گرفته شد.
یافتهها
بر اساس جدول  1بیشترین افراد تحت جراحی ازنظر سنی
باالي  57سال بودند .تعداد روزهاي بستري بیشترین  1روز
بوده و در بررسی گروههاي موردنظر بخش جراحی بیشترین
میزان متعلق به جراحی عمومی و کمترین میزان مربوط به
بخش گوش و حلق و بینی بود.

درصد فراوانی
سن
کمتر از  17سال
 11-27سال
 21-37سال
 31-97سال
 91-57سال
بیش از  57سال

3/9
3/9
18/3
22/9
21/1
37/1

تعداد روزهای بستری
یک روز
دو روز
سه روز
بیش از سه روز

00/8
17/9
3/8
5

گروه جراحی
جراحی عمومی
ارولوژي
زنان و زایمان
ارتوپدي
گوش و حلق و بینی

32/3
20/2
25/9
9/3
5/5

برحسب نوع آنتیبیوتیک قبل از عمل 37/5 ،درصد بیماران
سفازولین 1/8 ،درصد بیماران آمپیسیلین 7/9 ،درصد
جنتامایسین و  1/9درصد سفتریاکسون دریافت نمودند.
برحسب دوز مصرفی آنتیبیوتیک قبل از جراحی12/5 ،
درصد بیماران  1گرم 27/9 ،درصد  2گرم 7/0 ،درصد 3
گرم و  7/9درصد  3گرم آنتیبیوتیک دریافت کردند .اما در
ارتباط با بعد از جراحی 03/9 ،درصد بیماران  1گرم2/9 ،
درصد  2گرم 1/1 ،درصد  3گرم 7/9 ،درصد  9گرم و
همچنین  7/9درصد  8گرم آنتیبیوتیک دریافت کرده
بودند.
تعداد دفعات مصرف آنتیبیوتیک قبل از عمل 23/5 ،درصد
بیماران  1مرتبه 2/2 ،درصد  2مرتبه 7/0 ،درصد  3مرتبه
و  7/9درصد  9مرتبه بوده درحالیکه در ارتباط با دفعات
دریافت آنتیبیوتیک بعد از عمل  9/0درصد بیماران 1
مرتبه 9/0 ،درصد  2مرتبه 27/0 ،درصد  3مرتبه19/9 ،
درصد  9مرتبه 0/2 ،درصد  5مرتبه 2/2 ،درصد  3مرتبه و
مابقی  12درصد ،بیش از  3مرتبه را در پرونده گزارششده
بود .برحسب راه مصرف آنتیبیوتیک قبل از عمل35/9 ،
درصد بیماران بهصورت بدون مصرف و  39/1درصد
بهصورت وریدي آنتیبیوتیک مصرف کرده بودند .بعد از
عمل 21/5 ،درصد بیماران بهصورت بدون مصرف01/3 ،
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بعد از جمعآوري دادهها از طریق نرمافزار  SPSSورژن 18

موردمطالعه
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استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با  7/81مورد تائید اساتید و
صاحبان فن واقع شد.
چکلیستهاي محقق ساخته شامل متغیرهایی چون سن،
جنس ،علت بستري ،بخش بستري ،مصرف آنتیبیوتیک،
طول دوره مصرف ،دوز مصرفی ،نوع آنتیبیوتیک و نحوه
تجویز است که با مراجعه به پرونده بیماران هر یک از فرمها
تکمیل گردید .سپس اطالعات گردآوريشده با دستورالعمل
مراقبتهاي مدیریتشده شماره  8که راهنماي استفاده از
آنتیبیوتیک پیش و پس از عمل جراحی بود مورد مقایسه
قرار گرفت [ .]3این دستورالعمل توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی تدوینشده است که شامل اصول
تجویز پروفیالکسی پیش و بعد از عمل براي اعمال جراحی
عمومی ،جراحی تروما ،زنان و مامائی ،اورولوژي،
جراحیهاي سر و گردن و گوش و جراحی ارتوپدي بود.
معیار ورود به مطالعه ،کلیه پروندههاي بیماران بخشهاي
مختلف جراحی بیمارستان امیرالمؤمنین در سال 1399
بود .کلیه اطالعات بیماران و پزشکان جراح و معالج بهصورت
کامالً محرمانه توسط محقق بعد از اخذ مجوز رسمی از
مدیریت بیمارستان موردبررسی قرار گرفت.

جدول  .1بررسی متغیر سن ،مدتزمان بستري و نوع جراحی بیماران
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جدول  .2بررسی میزان انطباق تجویز آنتیبیوتیک قبل و بعد از عمل با استانداردهاي دهگانه
ردیف

استاندارد

ندارد

دارد

1

آیا میانگین مدتزمان بستري با نوع جراحی انجامشده مطابقت دارد

209

177

7

7

2

آیا مقدار آنتیبیوتیک تجویزشده متناسب باسن بیمار است.

208

99/3

1

7/9

3

آیا مقدار آنتیبیوتیک تجویزشده متناسب با وزن بیمار است.

203

90/8

3

5/2

4

آیا تجویز فقط از یک نوع آنتیبیوتیک انجامشده است.

227

08/9

59

21/1

1

291

83/9

38

13/3

150

53/3

122

93/0

8

آیا روش مصرف (خوراکی-وریدي-عضالنی) با نوع آنتیبیوتیک تجویزشده
مطابقت دارد.
تجویز آنتیبیوتیک قبل از عمل طبق زمان مقرر درروش استاندارد انجامشده
است.
تجویز آنتیبیوتیک بعد از عمل طبق زمان مقرر درروش استاندارد انجامشده
است.
آیا تجویز آنتیبیوتیک خوراکی بعد از ترخیص انجامشده است.

200

99/3

2

7/0

130

99/1

192

57/9

3

آیا نوع آنتیبیوتیک تجویزشده بر اساس دستورالعمل بوده است.

192

38/8

80

31/2

11

آیا بهطورکلی دستورالعمل مراقبتهاي مدیریتشده رعایت شده است.

187

39/5

99

35/5

6
7

در نوع گروه جراحی بهجز استانداردهاي  3 ،2و  3در سایر
استانداردها رابطه معناداري بین نوع گروه جراحی و استانداردها
وجود داشت .در بین گروههاي جراحی ،گروه گوش و حلق و بینی
با  89/3درصد ،ارولوژي با  03درصد ،جراحی با  02درصد و
ارتوپدي با  98درصد وزنان و زایمان با  98/0درصد با روش
استاندارد مطابقت داشتهاند که در گروه زنان تجویز بیش از یک
مورد آنتیبیوتیک و تجویز آنتیبیوتیک خوراکی بعد از ترخیص
از عوامل مؤثر در کاهش مطابقت بوده است .بین استانداردهاي
 8 ،0 ،9با  PVبرابر با  7/771و استاندارد  17با  PVبرابر با
 7/723در مصرف نوع آنتیبیوتیکها قبل از جراحی رابطه
معناداري برقرار بود و مصرف آنتیبیوتیک سفازولین (کفلین)
بیشتر از سایر آنتیبیوتیکها بود.
اما در بعد از جراحی بهجز در استانداردهاي  1و  2با  PVبه
ترتیب  7/93و  7/33در سایر استانداردها رابطه معناداري بین
نوع آنتیبیوتیکها و استانداردها وجود داشت بهگونهاي که
بیشترین فراوانی مربوط به تطابق استانداردها بود .در متغیر شیوه
مصرف قبل از عمل نیز رابطه معناداري بین سه استاندارد 0 ،9
و  8وجود داشت و در سایر استانداردها رابطه بین شیوه مصرف
و استانداردها معنادار نبود ( .)P > 7/75بهجز در استانداردهاي

 2و  3در سایر استانداردها رابطه معناداري بین شیوه مصرف
آنتیبیوتیک بعد از مصرف و استانداردها وجود داشت (> 7/75
.)P

بحث
تجویز آنتیبیوتیک قبل و بعد از اعمال جراحی ،یک عامل مؤثر
در کاهش بروز زخم و عفونت جراحی است .انتخاب صحیح نوع
آنتیبیوتیک با فواصل و دوز مناسب ،نحوه تجویز و زمان شروع
مناسب و نیز طول مدت مصرف صحیح ،ما را دررسیدن به این
هدف نزدیک میکند .از بین  17استاندارد موردبررسی تنها
استاندارد «آیا میانگین مدتزمان بستري با نوع جراحی
انجامشده مطابقت دارد» کامالً مطابقت داشت و در کلیه بیماران
رعایت شده بود .بیشترین فراوانی عدم مطابقت نیز مربوط به
استاندارد تجویز خوراکی بعد از ترخیص بود .درواقع بهجز
استاندارد اول در سایر استانداردها ،درصدهاي متغیري رعایت
میشد.
در مطالعه مداخلهاي انجامشده در برزیل در سال  ،2773قبل از
اجراي پروتکل پروفیالکسی با آنتیبیوتیک ،اندیکاسیون تجویز
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فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.133

درصد بهصورت وریدي و  3/9درصد بهصورت عضالنی
آنتیبیوتیک دریافت نموده بودند.
از بین  17استاندارد موردبررسی استاندارد "آیا میانگین
مدتزمان بستري با نوع جراحی انجامشده مطابقت دارد"

کامالً مطابقت داشت و در کلیه بیماران رعایت شده بود.
بیشترین فراوانی عدم مطابقت نیز مربوط به استاندارد
"تجویز آنتیبیوتیک خوراکی بعد از ترخیص" بود که در
 99/1درصد بیماران رعایت نشده بود (جدول .)2
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بهنحويکه در مقایسه بامطالعه ما مناسبتر بوده است [.]0
در مطالعات  Merleو همکاران ( )2772بیمارستانهاي عمومی
و برخی از بخشهاي مراقبت ویژه نیز نشان دادند بین فاصله
سنی بیماران دریافتکننده آنتیبیوتیک و شیوه استانداردها نیز
رابطه وجود داشته است و میزان رعایت استانداردها همانند
مطالعه حاضر در سنین کودکی و پیري بیشتر از سنین میانسالی
و جوانی بوده است [ .]8در مطالعه زرین فر و همکاران ()1393

رعایت شده بود [.]9
در مطالعه دکتر عسگریان و همکارانش در سال  2770نیز
سفازولین در  90درصد موارد جراحیهاي مغز و اعصاب
تجویزشده بود [ .]17برعکس در مطالعات دیگر ،سفوروکسیم و

صحیح و آموزش رو درروي تفصیلی پزشکان باشد [.]15
ازنظر دوز مصرفی آنتیبیوتیک ،بیشترین دوز تجویزي مربوط به
دوزهاي  1و  2گرم بود .تجویز کوتاهمدت آنتیبیوتیک حداکثر تا
 3دوز مناسب بوده و بهترین زمان تجویز ،در زمان القاي بیهوشی
و  1تا  2ساعت قبل از عمل است [ .]13در مطالعه اردن نیز
تنها در  20/9درصد موارد آنتیبیوتیک با دوز صحیح تجویزشده
و فواصل تجویز دارو نیز فقط در  13درصد بیماران طبق

سفوپرازون شایعترین آنتیبیوتیکهاي تجویزشده در
جراحیهاي ارتوپدي ،و ترکیب آمپیسیلین و کلوگزاسیلین و
سپس کلوگزاسیلین و مترونیدازول شایعترین رژیمهاي مصرفی

نیکاراگوئه ،در  27درصد موارد دوز آنتیبیوتیک با

بودند []11؛ اما بیشترین آنتیبیوتیکهاي مصرفی مربوط در

دستورالعملهاي بیمارستان همخوانی نداشته است [.]18

مطالعه اخیر به سفازولین و سفتریاکسون مربوط بود .در مطالعه
اسالم و همکارانش ( )2713در نوع آنتیبیوتیک در  01/9درصد
موارد همخوانی و مطابقت با دستورالعملها وجود داشته است

بیشترین فراوانی ازنظر دفعات مصرف ،مربوط بهدفعات یک و دو
بار بود که هم در قبل و هم در بعد از عمل دفعات مصرف
آنتیبیوتیک بیشتر از سایر دفعات بود .در مطالعات نیز یکی از
عوامل مهم و تعیینکننده شیوع مقاومت آنتیبیوتیکی در
بیمارستان و جامعه ،دفعات مصرف آنتیبیوتیکی در بیماران

[.]11

دستورالعمل بوده است [ .]10برعکس در مطالعه لئون

مطالعهاي در بیمارستان آموزشی در ساري ،در نیمه اول سال
 2775نشان داد باالتر ین میزان مصرف آنتیبیوتیکی در
بخشهاي مراقبت ویژه به ترتیب مربوط به نسل سوم
سفالوسپورین ها  83/1درصد ،نسل اول سفالوسپورین ها 93/73

آنتیبیوتیک بوده است [ .]5در مطالعهاي در استرالیا در 03/9

درصد و مترونیدازول  33/73درصد بوده است [ .]12حدادي و

درصد موارد ،دفعات مصرف بهکارگیري آنتیبیوتیک با

همکاران ( )1383نشان دادند که ایمیپنم ،سیپروفلوکساسین و
سفتازیدیم میتوانند آنتیبیوتیکهاي مناسبی براي عفونتهاي

دستورالعملها همخوانی و مطابقت داشته است [ .]19بااینحال

گرم منفی بیمارستانی باشند [ .]13خلیلی و همکاران ()1397
در مطالعه خود ،جنتامایسین و سیپروفلوکساسین را بهعنوان
آنتیبیوتیکهاي مؤثر بر روي اشرشیاکلی و سایر گرم منفیها
معرفی کردند [ .]19نکتهاي که از مقایسه این مطالعه با
مطالعات مشابه خارجی میتوان به آن اشاره نمود تفاوت گروه
آنتیبیوتیکهاي پرمصرف در این مطالعات است بهطوريکه در

بستري و سرپایی بوده است [ .]5به صورتی که در اکثر مطالعات
نیز ،نامناسبترین متغیر با آنتیبیوتیک ،دفعات مصرف

چنانچه هر دو متغیر زمان تجویز و طول مدت تجویز
آنتیبیوتیک مدنظر باشد ،در مطالعه دیسل دورپ و همکارانش
در  08درصد موارد همخوانی با دستورالعملها وجود نداشته است
[.]27
در مطالعه شیرانی  88/33درصد در جراحی قلب باز بیمارستان
شریعتی دو آنتیبیوتیک پروفیالکسی دریافت نمودند .تنها 3
درصد موافق دستورالعمل مدیریتشده بود .مصرف آنتیبیوتیک
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که توزیع فراوانی عفونت بر اساس سن بود ،نشان داده شد که
عفونت در سنین باالي  57سال بیش از  2برابر سنین زیر 57
سال است که با توجه به اینکه سیستم ایمنی با افزایش سن رو
به ضعف میگذارد و همچنین احتمال ایجاد مقاومت به دلیل
مواجه بیشتر فرد در طول زندگی با آنتیبیوتیکهاي مختلف به
دلیل بیماريهاي قبلی ،میتوان گفت که بر اساس نتایج این
پژوهش نیز تعداد افراد تحت جراحی باالي  57سال بیشترین
مورد بوده و استاندارد تجویز آنتیبیوتیک بعد از عمل با سن بیمار

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.133

یا عدم تجویز آنتیبیوتیک در  53/9بیماران صحیح بود

بیمارستان طالقانی و مطالعات داخلی مشابه ،کفلین (سفازولین)
و سفالوسپورینها باالترین میزان مصرف را داشتهاند ،اما در
مطالعات خارجی گروه پنیسیلینها داراي مصرف بیشتري
میباشند .بدون شک دالیل مختلفی در ایجاد این تفاوت الگوي
مصرف آنتیبیوتیکها دخیل میباشند بهطور مثال میتوان از
سیاست اعمال محدودیت در تجویز سفالوسپورین هاي نسل
سوم در بیمارستانهاي اروپایی نام برد .بنابراین براي ریشهیابی
دقیقتر افزایش مصرف آنتیبیوتیکها و دالیل انتخاب نوع
آنتیبیوتیکهاي مصرفی نسبت به مطالعات خارجی احتیاج به
مطالعات کیفی مصرف دارو است .براي جلوگیري از مصرف
غیرمنطقی آنتیبیوتیکها باید اقداماتی چه در سطح کالن و چه
در سطوح پایینتر انجام گیرد .این اقدامات میتواند شامل
روشهاي سادهاي مانند انتشار راهنماهاي استاندارد درمانی،
برگههاي آماده شامل دستور تجویز آنتیبیوتیکها به همراه دوز

[ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.133 ]
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افزایش مصرف آنتیبیوتیکهاي وسیع الطیف خط آخر شود
 استفاده از اطالعات مربوط به مصرف آنتیبیوتیکها و به.]27[
مشارکت گذاشتن این اطالعات با سایر بخشهاي مراقبت ویژه
 نهایتاً منجر به فهم،در یک بیمارستان و یا بیمارستانهاي دیگر
بهتر علل مقاومتهاي آنتیبیوتیکی و استفاده منطقیتر از
 همچنین اطالع داشتن از آنتی بیوگرام.آنتیبیوتیکها میشود
بیمارستان و افزایش دانش مربوط به استفاده از آنتیبیوتیکها
با فرایند آموزشهاي مستمر و برگزاري کارگاههاي تخصصی
تجویز منطقی آنتیبیوتیکها در بهکارگیري استراتژيهاي جهت
.بهبود استفاده منطقی از آنتیبیوتیکها ضروري مینماید
.هیچگونه تعارض منافع از سوي نویسندگان بیاننشده است

Downloaded from hrjbaq.ir at 10:30 +0330 on Friday February 22nd 2019

تشکر و قدردانی

 از بیماران%90 پروفیالکسی بعد از جراحی حاکی از آن است که
 از آنها سفازولین%89/3  از این میان.سفازولین دریافت نمودهاند
.]21[  ساعت یکبار دریافت کرده بودند8  گرم هر1 با دوز
) پیرامون تأثیر مداخله1393( در مطالعه رفیعی و همکارانش
آموزشی بر تبعیت از دستورالعمل پروفیالکسی آنتیبیوتیک قبل
از اعمال جراحی به این نتیجه رسیدند که این میزان در سطح
.]22[  افزایش یافته استP > 7/771 معنیداري

نتیجهگیری
استفاده از آنتیبیوتیکها در بیمارستانهاي مختلف و بخشهاي
 ویژگیهاي، به علت تفاوت در بیماران،مختلف یک بیمارستان
بیمارستان و نحوه آموزش پزشک یا اعضاء کادر پزشکی متفاوت
 افزایش مقاومت ممکن است منجر به.است

این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارویی
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا استخراج شد
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