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- آنتي بيوتيك يعني چه؟1  

 
آنتي بيوتيك ها مواد شيميايي هستند كه بوسيله ميكروارگانسيم ها به صورت طبيعي يا در كارخانجات داروسازي به صورت مصنوعي 
ساخته مي شوند و داراي اثرات كشنده روي ساير ميكروارگانسيم ها هستند. آنتي بيوتيك ها از طريق اعمال اثر اختصاصي در باكتريها 

درمان عفونت هاي باكتريال در انسان، حيوان وگياهان استفاده پيشگيري وباعث اختالل در حيات آنها مي گردند. از آنتي بيوتيك ها براي 
مي شود. 

 
 ) يعني چه؟AR (Antibiotic Resistanceمقاومت آنتي بيوتيك ها ( -2

 
مقاومت آنتي بيوتيكي به توانايي يك ميكروارگانسيم براي تحت تأثير قرار نگرفتن توسط آنتي بيوتيك ها گفته مي شود. 

 
 

 چرا مقاومت آنتي بيوتيكي يك مسئله و مشكل شمرده مي شود؟ -3
 

 
زماني كه انسان يا حيواني توسط ميكروارگانسيمي دچار عفونت و بيماري مي شود كه به آنتي بيوتيك انتخابي و مناسب آن مقاوم است، 
پزشكان در درمان اين بيماري دچار دردسر مي گردند و ناگزير هستند از داروهاي گرانتر و داراي عوارض بيشتر استفاده كنند و زماني كه 

ي بسيار مشكل مي شود. در چنين شرايطي ممكن است تميكروارگانسيم به داروهاي متعددي مقاومت كسب مي كند درمان چنين عفون
اين مشكل درماني به بروز عوارض بيشتر و حتي مرگ بيمار منجر شود. 

 
 ميكروارگانسيم هاي مقاوم به آنتي بيوتيك چگونه توليد مي شوند؟ -4

 
    
برخي از ميكروارگانسيم ها به صورت طبيعي به برخي آنتي بيوتيك ها مقاوم هستند زيرا كه فاقد محل و سايت هدف اثر براي آن   
آنتي بيوتيك هستند.  
برخي ديگر از ميكروارگانسيم توانايي مقاومت به آنتي بيوتيك را در اثر يك جهش انفرادي در جريان تكثير خود به دست مي آوردند   
) محل و سايت هدف اثر آنتي بيوتيك دچار تغيير و دگرگوني مي شود. Mutationكه در اثراين جهش ژنتيك ( 
 كد كننده مقاومت آنتي بيوتيكي توسط ميكروارگانسيم هاست. DNA كسب مقاومت آنتي بيوتيكي از طريق كسب ديگرراه  
 

 آيا مقاومت به يك آنتي بيوتيك به مفهوم مقاومت در برابر  بقيه آنتي بيوتيك ها است؟ -5
 

به صورت عمومي مقاومت يك باكتري در برابر آنتي بيوتيك به شكل اختصاصي است و حداكثر مي تواند در برابر كالس فارماكولوژيك 
آن آنتي بيوتيك باشد. لذا مقاومت يك باكتري به يك آنتي بيوتيك به مفهوم مقاومت در برابرتمام آنتي بيوتيك ها نيست. اما گاهي 

موارد مقاومت به آنتي بيوتيك ها مي تواند با مكانيسمي رخ دهد كه به صورت همزمان عليه چند آنتي بيوتيك مقاومت به وجود آيد. اين 
  .) مي نامندMulti – drug resistanceنوع مقاومت را مقاومت چند دارويي (

 
 .
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 براي كنترل مقاومت آنتي بيوتيكي چه كارهايي بايد صورت گيرد؟ -6
 

   : ) شاملTripartite approachيك استراتژي سه وجهي (
) Surveillanceمراقبت (
) Researchتحقيق (
) Educationآموزش (

.  براي كنترل جهاني مقاومت آنتي بيوتيكي توصيه شده است
 

 ) در مورد مقاومت آنتي بيوتيكي چيست؟Surveillanceبرنامه مراقبت اپيدميولوژيك ( -7
 

. در  اين برنامه در واقع يك برنامه جهاني يا ملي براي ثبت و تحليل و انتشار مستمر اطالعات در مورد مقاومت آنتي بيوتيكي است
 National Antimicrobial Resistance Monitoring Systemشكل ملي آن 

تمام اطالعات در مورد شيوع مقاومت آنتي بيوتيكي و تغييرات آن در ميكروارگانسيم هاي مختلف را ثبت مي نمايد اين روند به افزايش 
) و انتشار آن در انسان، حيوانات، و محيط كمك مي نمايد. emergenceاطالعات ما در مورد بروزبيماريهاي نوپديد (

 
 پژوهش در مورد مقاومت آنتي بيوتيكي ميكروارگانسيم ها چه فايده اي دارد؟ -8

 
يك ها بخصوص در بيمارستانها و بخش هاي تويتحقيق در كشورهاومناطق وجوامع گوناگون در مورد مقاومت ميكروارگانسيم ها به آنتي ب

، سوختگي و ...) باعث افزايش دانش و اطالعات ما در مورد وضعيت اپيدميولوژيك مقاومت آنتي ICUويژه مانند (بخش هاي نوزادان، 
بيوتيكي و ايجاد سهولت براي تصميم گيري هاي مقتضي در مورد باكتري هاي مقاوم و روش هاي درمان آنها مي گردد. 

 
 نقش آموزش در كنترل مقاومت آنتي بيوتيكي چيست؟ -9

 
:  د كه شاملنافراد مختلفي مد نظر مي باش ،در برنامه آموزش جهت كنترل مقاومت دارويي 

كاركنان مراقبت هاي بهداشتي 
كاركنان بخش هاي درماني (سرپايي و بيمارستاني) 

دامپزشكان 
كشاورزان 

مي گردند.   عموم مردمو 
در اين سلسله آموزشها كه بايد به صورت مستمر انجام شود روش هاي كنترل و جلوگيري از گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي به 

مخاطبين آموزش داده مي شود. 
) براي پزشكان، دامپزشكان و از نمونه هاي چنين آموزش ها مي باشند. Guidelineتهيه راهنماهاي مصرف آنتي بيوتيك (

، اتمام دوره درماني تجويز شده توسط پزشك معالج، از نكات  در مورد عموم مردم نيز پرهيز از مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك ها
محوري آموزش ها مي باشند. 
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نقش بيمارستان در ايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي چيست؟ -  10
 

بروز مقاومت آنتي بيوتيكي در بيمارستانها و جاهائيكه آنتي بيوتيك به وفور استفاده مي شود بيشتر است. در واقع وقتي كه 
ست به دميكروارگانسيم ها احساس كنند در جايي زندگي مي كنند كه روزانه در تهديد آنتي بيوتيك ها قرار دارند براي حفظ حيات خود 

تالش مضاعفي مي زنند به عبارت ديگر وقتي فشار مداومي براي قطع حيات ميكروارگانيسم ها از طريق استفاده وسيع از مواد ضد 
عفوني كننده و آنتي بيوتيك ها روي آنها وارد مي شود آنها نيز در برابر اين فشار تالش خود را براي حفظ وادامه حيات عليرغم شرايط 

ناگوار بيشتر و بيشتر مي سازند نتيجه  اين تالش بيشتر كسب مقاومت و توانايي زنده ماندن در برابر آنتي بيوتيك ها است.  
 Multi  Drugگاهي ميكروارگانسيم ها در بيمارستان توانمنديهاي باالتري نيز كسب مي كنند و آن كسب مقاومت به چند دارو 

Resistance) MDR  براي توليد ميكروارگانسيم هاي مقاوم به چند   شرايط  . پس يكي از نقش هاي بيمارستان ايجاد ) است 
.  آنتي بيوتيك است

  به همين دليل ميكروب هاي بيمارستاني، مقاومت بيشتري نسبت به آنتي بيوتيك ها در مقايسه به ميكروارگانيسم هاي اكتسابي از جامعه 
 (community acquired) دارند و درمان آنها بسيار مشكل تر است  .

 
 نتيجه مقاومت آنتي بيوتيكي چيست؟ -11

 
پزشكان معموالً براي درمان بيماري هاي عفوني از داروهاي انتخابي كه در مطالعات قبلي مشخص مي شوند استفاده مي كنند. شروع 
درمان آنتي بيوتيكي معموالً پس از اثبات تشخيص كلينيكي و بدون در دست داشتن اطالعات آزمايشگاهي كافي در مورد حساسيت 
آنتي بيوتيكي ميكروارگانسيم مسئول بيماري صورت مي گيرد. در چنين شرايطي اگر ميكروب مسئول عفونت از پاتوژنهاي مقاوم به 

آنتي بيوتيك هاي معمول باشد تا زماني كه پاسخ تست هاي آزمايشگاهي كشت و آنتي بيوگرام براي تعيين داروي مناسب اخذ شوند چند 
روز طول مي كشند و بيمار در طول اين مدت داروي غير حساس را استفاده مي كند لذا تأخير در درمان مناسب رخ مي دهد و اين مسئله 

باعث آسيب بيشتر بيمار مي گردد و در عين حال در همين مدت آنتي بيوتيك به كار رفته ضرورتي نداشته و نوعي پرت منابع نيز 
محسوب مي گردد. 

 آيا مقاومت دارويي همواره يك مسئله محسوب مي شود؟  -12
   

خوشبختانه چنين نيست. در بسياري از موارد فاصله زيادي بين مقاومت ژنتيك تا تبديل آن به يك مقاومت باليني وجود دارد. لذا طيف 
و آنتي بيوتيك ها در مرحله مقاومت كم هنوز مي توانند به محل  .) وجود داردHigh) تا مقاومت زياد (Lowگسترده اي از مقاومت كم (

.  و سايت هدف اثر خود در باكتريها برسند
 

 مقاومت آنتي بيوتيكي كي و كجا مسئله مهمي است؟  -13
 

، نوزادان، سوختگي، اتاق ICU محسوب مي شوند مهم است. بخش هايي مانند Criticalمقاومت آنتي بيوتيكي در بخش هايي كه 
عمل اگر با ميكروارگانسيم هاي مولتي رزيستانت كلونيزه شوند خطر مهمي براي بيماران بستري شده در آنها ايجاد خواهند كرد. هم 
چنين كاركناني كه به عنوان فلورنرمال پوست و مخاطات خود چنين ميكروب هايي را دارند پرسنل خطرناكي براي بيماران محسوب 

مي شوند. 
) و staphylococcus و (Mycobacterium tuberculosisمقاومت دارويي در مورد ميكروارگانسيم هايي مانند 

Entrococci نيز مهم است چرا كه اغلب به صورت مولتي رزيستانس ظاهر شده و منجر به توليد سويه هاي MDR مي گردد كه 
.  درمان آنها بسيار دشوار است
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 ما براي پيشگيري از بروز مقاومت آنتي بيوتيكي چه كارهايي مي توانيم انجام دهيم؟  -14

موارد زير توصيه هاي ساده اي براي عموم مردم و كاركنان بهداشتي درماني جهت جلوگيري از مقاومت آنتي بيوتيكي مي باشند: 
  

 . براي درمان عفونت هاي ويرال از آنتي بيوتيك (داروهاي آنتي باكتريال ها) استفاده نكنيد -1
 . دوره درمان آنتي بيوتيكي خود را تا آخرين دوز آن حتي عليرغم بهبودي كلينيكي ادامه دهيد -2
 هرگز به كسي آنتي بيوتيك تجويز نكنيد چرا كه او نيز به شخص ديگري آن را تجويز خواهد كرد. -3
 . به خاطر داشته باشيد كه هر آنتي بيوتيكي براي درمان هر نوع بيماري عفوني كاربرد ندارد -4
 . داروهارا با دوز تجويز شده استفاده كنيد و از كاهش دوز آن به صورت خودسرانه خودداري نمائيد -5
 . به خاطر داشته باشيد كه هر تبي علت باكتريال ندارد و آنتي بيوتيك ها داروهاي ضد تب نيستند -6

 مقاومت آنتي بيوتيكي  چگونه گسترش مي يابد؟ -15
 

دي را به صورت يك بسته نمنمقاومت در برابر آنتي بيوتيك ها در جريان تكثير خود آن توانمندي ميكروارگانسيم ها پس از كسب توا
(پكيج) ژنتيك به نسل هاي بعدي خود انتقال مي دهند حال اگر در جريان چنين شرايطي آنتي بيوتيكي استفاده شود كه نسل هاي 

حساس را از بين ببرد ولي روي نسل هاي جديد مقاوم تأثيري نداشته باشد باعث خواهد شد كه نسل هاي مقاوم فرصت تكثير و 
گسترش بيشتر پيدا كنند. 

ندي جديد را در اختيار ديگر ميكروارگانسيمهاي همنوع و حتي نماز سوي ديگر ميكروارگانسيم سعي مي كنند به طرق مختلف اين توا
) صورت R.F) (Resistance Factorغير همنوع مجاور خود قرار دهند اين كار از طريق يك پالسميد خارج كروموزومي به اسم (

مي گيرد و در واقع باكتري ژن مقاومت را به صورت بسته هاي آماده در اختيار ديگر باكتريها قرار مي دهند. 
بنابراين: 

U ( ها ان ست ر (بيما د  شون د مي  ولي ت م  ه هاي مقاو سوي د  شون صرف مي  ه وفور م تيك ها ب ي بيو ئيكه آنت جا در 
U ش ر ست نتقال و گ ا  ( ها ان ست ر (بيما ت  س ر ا شت ديگر بي ا هم س ب سا ح م و  ب هاي مقاو س ميكرو تما ئيكه  جا در  و 

د. خ مي ده ر ر شت تيكي بي ي بيو ت آنت  مقاوم
 

مصرف آنتي بيوتيك براي اهداف كشاورزي و دامپزشكي نيز مي تواند در  بروز و گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي مؤثر باشيد. 
 ساز ايجاد    آنتي بيوتيك ها به خصوص در بيماري هاي مانند توبركولوز مي تواند زمينه (كمتر از دوز درماني)under dose مصرف 

و گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي گردد. 
به همين ترتيب مصرف بي رويه و غير منطقي و خودسرانه آنتي بيوتيك ها شرايط را براي بروز مقاومت دارويي بيشتر مهيا مي سازد. 

 
  ميكروارگانسيم ها چگونه خود را در برابر اثر آنتي بيوتيك ها مقاوم مي سازند؟ -16

 
 ميكروارگانيسمها به روشهاي مختلفي در برابر آنتي بيوتيكها مقاومت كسب مي كنند :

 
) مي سازند براي مثال inaccessibleبرخي از ميكروارگانسيم محل اثر آنتي بيوتيك ها را شناسايي كرده و آن را غير قابل دسترسي (

در باسيل هاي گرم منفي پپتيدوگليكان ديواره سلولي كه محل اثر پني سيلين است به واسطه غشاء خارجي باسيل هاي گرم منفي غير 
قابل دسترس است و اين آنتي بيوتيك قدرت نفوذ از وراي اين غشاء و رسيدن به محل هدف و اثر خود را ندارد لذا پني سيلين در 

.  درمان عفونت  با باسيل هاي گرم منفي كاربرد ندارد
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 آنتي بيوتيك هارا از درون سلول باكتري به بيرون مي رانند. باسيل هاي Effluxبرخي از ميكروارگانسيم ها از طريق فعال كردن پمپ 
 خودرادر برابر تتراسيكلين مقاوم مي سازند. Effluxگرم منفي از طريق فعال كردن پمپ 

برخي از ميكروارگانسيم ها از طريق تغيير و جايگزيني روش متابوليسم خود در برابر آنتي بيوتيك ها مقاوم مي شوند. مقاومت باسيل هاي 
 ،تغيير روش متابوليسم مي دهند لذا در برابر اين DHFRTاز طريق جايگزيني در آنزيم هدف Trimethoprimگرم منفي در برابر 

آنتي بيوتيك مقاوم مي گردند. هم چنين مقاومت باسيل هاي گرم منفي در برابر سولفوناميدهااز طريق جايگزيني راه ديگري براي 
.   صورت مي گيردPABAمتابوليسم غير از به كارگيري آنزيم 

برخي از ميكروارگانسيم ها از طريق ايجاد تغييرات شيميايي يا خراب كردن ملكول آنتي بيوتيك آن را بالاثر مي سازند و بدين ترتيب در 
 توسط كوكسي هاي گرم مثبت و باسيل هاي ،برابر آن مقاوم مي شوند. توليد آنزيم هايي مانند پني سيلينازوبتاالكتاماز و سفالوسپورينازاز

.  گرم منفي باعث تخريب ملكول آنتي بيوتيك هاي مزبور و مقاومت شدن ميكروارگانسيم ها در برابر آنها مي گردد
 همچنين ميكروارگانسيم ها مي توانند از طريق توليد آنزيم كلرامفنيكل استيل ترانسفراز باعث استيله شدن ملكول كلرامفنيكل شده و 

.  بدين ترتيب آن را بالاثر مي سازند
 محل اثر آنتي بيوتيك را غير قابل استفاده كنند مثالً سويه هاي استادانه راه آلترناتيو،برخي از ميكروارگانسيم ها از طريق ساخت 

MRSAشدن است (ند از طريق توليد يك پروفيل اضافي كه توسط پني سيلين غير قابل استفاده و با PBP2( Penicillin 
Binding Protein2 در برابر داروهاي بتاالكتام مقاوم مي شوند . 

  
 استاف  به پني سيلين مقاوم شد و سويه مقاوم به پني سيلين1947 سال پس از توليد انبوه پني سيلين ،استاف اورئوس ،درسال 3

 كامالً در بيمارستانها شايع هستند. MRSA در بريتانيا كشف شده  و امروز سويه هاي 1961درسال 
)  VRSA (. در امريكا شناسايي شدندSAومايسين ك سويه هاي مقاوم به وان2002در سال 
 استاف اورئوس كشف گرديد. ) شده بودكومايسين جايگزين واندارويي كه (Linezolid سويه هاي مقاوم به 2003در سال 

استاف مقاوم به متي سيلين اكتسابي از  از بيمارستان به جامعه كشيده شده و امروز موارد متعددي از MRSAبه تدريج پاي 
 به صورت اپيدمي در عفونت هاي كشنده مانند پنوموني نكروتيزانت، فاشئيت )Communit Acquired MRSA(جامعه

نكروزانت مشاهده مي شود. 
اين موارد به ويژه در بين ورزشكاران، سرويس هاي نظامي و مردان هموسكوئل ديده مي شود. 

) شواهد VRE مقاوم به فلوروكينولونها و انتروكوك مقاوم به وانكومايسين (E.COliامروزه پنوكوكوك هاي مقاوم به بتاالكتام ها، 
ديگري از بروز و گسترش تهديد جهاني مقاومت آنتي ميكروبيال محسوب مي شوند. 

 
 . نمونه هايي از مقاومت آنتي بيوتيكي را مثال بزنيد  -17

 
 به عنوان ژن مقاومت نايسرياگونوره آ در برابر تتراسيكلين در گرجستان كشف شد به دنبال آن در همان M(Tet ژن (1985در سال 

 اين گونه گونوكوك گسترش جهاني پيدا كرد. اين ژن در 1990 ايالت امريكا گزارش شدند. در سال 17سال گونه هاي مزبور در 
ميكروارگانسيم هاي زير به صورت كروموزمال پيدا شده است. 

Mycoplasma , Ureaplasma , Gardnrella , Campylobacter 
Clostridium , Listeria , Peptostreptococcus 

.   خارج كروموزومي قرار داردPlasmidو در ميكروارگانسيم هاي زير به صورت 
Haemophilus , Neisseria 

كروموزومي وجود  هم خارج  فوزوباكتريوم و كلوستريديوم مي تواند هم به صورت كروموزومي و، و در ميكروب هايي مانند ليستريا 
.  داشته باشد
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مقاومت باسيل سل به داروهاي آنتي توبركولوز در حال حاضر يكي از مشكالت مهم در درمان بيماري سل است پيدايش سويه هاي 
MDR و X – DR ،عمالً راه درمان بيماري توبركولوز را سخت و دشوار كرده است در برخي از كشورها مانند روسيه، اوكراين 

. %) 20 ( تا مايكوباكتريوم توبركلوز در حد باال گزارش شده اندX – DR و MDR سويه هاي ،ازبكستان،استوني، ليتواني،آذربايجان
  IDU) به خصوص در عفونت هاي بيمارستاني و بيماران  MRSA ( مقاومت استافيلوكوك اورئوس در برابر داروهاي بتاالكتام

.  است (اعتياد تزريقي) و بيماران با زمينه نقص ايمني، درمان عفونت هايي مانند آندوكارديت، پنوموني و .. رادر اين بيماران دشوار كرده 
 و كينولونها و سفالوسپورين ها درمان عفونت هاي حاصل از آنها را CO – Trimoxazoleمقاومت سالمونالها و شيگالها در برابر 

.  دچار دشواري نموده است
 در بيمارستانها به اغلب آنتي بيوتيك ها موارد جديد پيدايش سويه هاي مولتي رزيستانت ESBL ،E.Coliهاي  مقاومت باالي سويه

ميكروارگانسيم ها مي باشند. 
 

 . باورهاي غلط شايع در مورد مقاومت آنتي بيوتيكي و اصوالً مصرف آنتي بيوتيك را مثال بزنيد  -18
 
 .  مردم به غلط اعتقاد دارند كه آنتي بيوتيك ها در درمان سرماخوردگي مفيد است3/1 -
 .       % مردم دوره درمان آنتي بيوتيكي تجويز شده را به پايان نمي رساند44تا  -
نتي بيوتيك تأثيري در مقاومت دارويي ندارد در صورتي كه مشخص شده كه تنها  بسياري از مردم معتقدند مصرف تك دوز آ -

دارو در آن فرد حتي تا يكسال آينده  به آن  مقاومت آنتي بيوتيكي نسبت  نتي بيوتيك با خطر باالي  مصرف يك دوز آ
 . همراه است

 . % مردم با هر تبي شروع به استفاده خودسرانه از آنتي بيوتيك مي كنند50تا  -
 

 ؟ مصرف آنتي بيوتيك در كشور ما چگونه است  -19
 

 كشور اول 20اصوالً مصرف (تجويز) همه داروها در كشور ما باالتر از حد استاندارد جهاني است. از نظر مصرف دارو كشور ما در رده 
 كشور عضو سازمان جهاني بهداشت) همين دو شاخص 198 مي باشد (در بين 98جهان قرار دارد ولي رتبه جهاني سالمت كشور ما 

.  بخوبي وضع مصرف داروها و آنتي بيوتيك ها را در كشور ما نشان مي دهد
 
 

  :بخشي از داليل اين مصرف بي رويه و بيش از حد دارو در كشور ما شامل موارد زير است
 . پزشكان در كشور ما عادت به تجويز دارو بيش از حد مورد نياز و واقعي دارند -1
 . مردم كشور ما بيش از مردم جهان عالقمند به دريافت مصرف دارو هستند -2
 . دارو در كشور ما با يارانه فراوان و بسيار ارزان مي باشد لذا پرت مصرف آن بسيار باال است -3
 . مصرف سرخود آنتي بيوتيك در كشور ما زياد است -4
در فرهنگ پزشكان و مردم ،تلقي از آنتي بيوتيك ها داروهايي ساده و بي ضرر مي باشد لذا مصرف خودسرانه آن وحتي تجويز  -5

 . آن به ديگران به راحتي انجام مي گيرد
 
 
 

 
 



8 
 

 وظيفه مسئولين دولتي چيست؟"تهديد جهاني مقاومت آنتي بيوتيكي "در كنترل   -20
 

سياست گزاران و مسئولين اجرايي در حيطه هاي سالمت انساني، كشاورزي، بازرگاني، دامپزشكي، صنعت داروسازي داراي وظايف 
مهمي در اين راستا مي باشند كه اهم آنها را به شرح زير مي توان ليست كرد: 

مراقبت اپيدميولوژيك مقاومت آنتي بيوتيكي به ويژه در بيمارستانها بايد به صورت كشوري مورد توجه قرار گيرد  -1
 (سورويالنس)

پژوهش هاي بيمارستاني، منطقه اي، كشوري در مورد مقاومت آنتي بيوتيكي به خصوص در مورد ميكروارگانسيم هايي مانند  -2
MTB .استافيلوكوك اوروئوس، و ميكروارگانسيم هاي اوپورتونيست بايد مورد حمايت قرار گيرند ، 

مصرف آنتي بيوتيك در حيطه هاي كشاورزي و دامپروري و دامپزشكي بايد با مالحظات دقيق و رعايت اصول علمي انجام  -3
 پذيرد.

مديريت كنترل عفونت هاي بيمارستاني و بروز مقاومت آنتي بيوتيكي در بيمارستانها بايد به صورت جدي مورد توجه مسئولين  -4
 ذيربط واقع شود.

 مصرف آنتي بيوتيكها براي پزشكان و دانشچويان پزشكي و پرستاري بايد بيش از پيش مورد  تجويزوآموزش روش منطقي -5
 توجه واقع شود.

آموزش عمومي مردم در جهت آشنايي بيشتر آنها با اصول مصرف دارو و تغيير فرهنگ عمومي جامعه از داروشناسي صوري  -6
 . به سالمتي شناسي بايد مورد توجه رسانه ها واقع شود

) كشوري و منطقه اي مصرف آنتي بيوتيك در بيماري هاي مختلف عفوني براساس شواهد Guidelineراهنماي ( -7
 اپيدميولوژيك و باليني تنظيم و در اختيار پزشكان قرار گيرد.

، با تشكيل كميته هاي بيمارستاني مديريت ICUمديريت مصرف آنتي بيوتيك در بيمارستانها به ويژه در بخش هاي جراحي،  -8
 مصرف آنتي بيوتيك ارتقاء يابد. در اين كميته ها حضور متخصص بيماري عفوني و متخصص فارمالوژي باليني ضرورت دارد.

آموزش پرستاران براي مصرف صحيح آنتي بيوتيك هاي تزريقي در بيمارستان، شستن دستها، به حداقل رساندن ارتباط بين  -9
مقاومت آنتي بيوتيكي  سورويالنس،و فلورنرمال بيماران، ضد عفوني صحيح محيط ووسايل پزشكي ميكروب هاي بيمارستاني

 .  در بيماران مي تواند نقش مهمي در مبارزه با گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي داشته باشند
 

 
  :نتيجه گيري

 
عرصه طب عفوني عرصه تقابل انسان و ميكروارگانسيم ها است. 

.  هر دو طرف اين معادله ذي شعور و هوشمند هستند
 ايجاب  شعور باالتر و هوشمندي انسان  ، براي بقاي خود و غلبه بر طرف مقابل تالش مي كنند هم ميكروارگانسيم ها  هم انسان و 

.   بتواند با بكارگيري آنها در خدمت سالمت خود در اين تقابل پيروز شود ها ضمن پرهيز از دشمني بي هدف با ميكروارگانسيممي كند
از سوي بيماري هاي عفوني براي انسان رقم  گاهي بالفعل مقاومت آنتي بيوتيكي آينده سختي را   بالقوه و  تهديد  در غير اين صورت

 . زدخواهد
            

          
 


