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 عنوان : مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها 

 2احمذ جعفرزاده،2، فرانک میرزاونذیانی2میرزاونذیانپریسا ،1مرضیه ملکینویسنذگان : 

دانشگاه علوم پسشکی لرستان ر،ایآموزشی درمانی شهذای عشکارشناس پرستاری،مرکس .1

 malekimarzie@yahoo.comنویسنذه پاسخگو 

 دانشگاه علوم پسشکی لرستان کارشناس پرستاری،مرکسآموزشی درمانی شهذای عشایر، .2

ارٍیی ّوَارُ هَرد ت گذاری ّای دسهَارد هْن سیاکزدى هصزف دارٍتِ ػٌَاى یکی اس الش تزای هٌطمیت:مقذمه

دارٍّایی هٌاسة تِ استفادُ اسهٌطمی دارٍ ًیاسدستیاتی تِ هصزف جْت ،طثك ًظز ساسهاى جْاًی تْذاضتتَجِ تَدُ است.

کن تزیي ّشیٌِ تزطزف ض ٍ هی تاضذ کِ تتَاًٌذ ًیاسّای تالیٌی تیواراى را در هحذٍدُ جغزافیایی خاظ تا کن تزیي ػَار

 .ًوایٌذ

پشضکی در سایت ّای   _هٌاتغ هؼتثز ػلوی جَ در کتة،استفادُ اسجستتاًَع هزٍری اسهطالؼِ  حاضزروش بررسی:

  ( تا کلیذ ٍاصُ هٌاسة  اطالػات جوغ آٍری ضذُ است. Sidجْاد داًطگاّی )هؼتثز ٍ 

ػفًَت سخن جزاحی  055،555آهزیکا حذٍد سًذ کِ ساالًِ در تخویي هیٌتزل تیواری ّاکهزکش پیطگیزی ٍ:یاقته ها

اسسَی . تیوارستاى هی گزددطَل هذت تستزی تیواراى در اتفاق هی افتذ.ػفًَت سخن تاػث افشایص هزگ ٍهیز،ّشیٌِ ّاٍ

ّا ًَع آًتی تیَتیک ٍجَد دُ تاٍ افشٍى اّویت ٍیضُ پیذ کزدُ استتِ طَر رٍسماٍهت هیکزٍتی تِ آًتی تیَتیک ّاهدیگز

 .تی تیَتیک رٍساًِ اس دست هی رًٍذتیواراى سیادی تِ ػلت هماٍم تَدى تاکتزی در تزاتز آًهَجَد،

گَی تؼییي الضایغ تیواریشاّای تیوارستاًی ٍدرهاًی،ضٌاسایی ػَاهل هْن ٍدرجْت کاّص ّشیٌِ ّای :نتیجه گیری

ّوچٌیي اًجام ایي اهَرهی تَاًذ .ٌگًَِ ػَاهل هزتَط تِ ًظز هی رسذجْت کٌتزل ضیَع ایدلیك هماٍهت آًتی تیَتیکی در

تؼییي ًَع ٍجَد دارد،آى ّا حتوال آلَدگی دررػایت تْذاضت دست ّا ٍ سایز اسثاب آلَدُ ٍ ٍسایلی کِ اهَثز تاضذ:

دٍرُ ی رد حذ اهکاىاتٍک هَثزضزٍع آًتی تیَتیدرهاى،سایی هیکزٍارگاًیسن لثل اسضٌاآًتی تیَتیک هَثزتاکطت ٍ

مِ ای ٌطهکویتِ کٌتزل ػفًَت تیوارستاى یا طزفل ّای هصزف آًتی تیَتیک ّا کِ استَجِ تِ دستَرالؼو،کَتاُ

 .فزاهٌطمِ ای صادر هی ضَدٍ

 ًتی تیَتیک،هفاٍهت دارٍیی،پزٍفیالکسیٍاصگاى کلیذی:آ
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