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معاونت درمان

روسای محترم کلیه دانشگاهها /دانشکده های علوم پزشکي کشور
موضوع :کنترل مصرف سرپایی آنتی بیوتیک ها

با سالم و احترام
با توجه به اهمیت ویژه مصرررآ تیتب بیوتیه ها ه اج جم ه امالم دارویب پرمصرررآ در رررور مب باشرر و و
متاسفایه مصرآ بب رویه و یاصحیح این داروها  ،سیستم های ارائه خومات بهواشتب و درمایب رورها را با مرکالت
مابل توجهب یظیر هزی ه های سر سام تور و بروج میکروارگایی سم های مقاوم به درمان مواجه رده ا ست ،وجود یه
استراتژی م اسب جهت تجویز م طقب و صحیح این گروه دارویب بر اساس یظر ذی فعان اج الزامات مهم برمار میرود .
سطح ب وی م اسب تجویز تیتب بیوتیه ها براساس مست وات ع مب یکب اج راهکارهای اص ب در بریامه مویریت مصرآ
صحیح تیتب بیوتیه ها مب با شو .با توجه به اهمیت مو ضوع و با ع ایت به الزام اجرای موایین و ا س اد باالد ستب در
راسررتای ارتقا سررالمت و تحقد اهواآ تن  ،شرریوه یامه اجرایب ترم مصرررآ موارد سرررپایب تیتب بیوتیهنشرریوه یامه
پیو ست) ه بر ا ساس شواهو ع مب مرتبط و با م رار ت ایجمن و گروه برد عفویب تهیه شوه ا ست جهت ا ستفاده و
بکارگیری اج  8931/8/81ارسام مب شود.
 -8ایتظار مب رود اجرای شیوه یامه حا ضر تجویز تیتب بیوتیه های در سی ستم ارائه خومات سرپایب اج یظر م ست وات
ع مب خ ب در ارائه خومت این همکاران ایجاد ی مایو .
 -2مویریت اطالعات :تا جمان استقرار سامایه های یرم افزاری بکارگیری سامایه های موجود یزد ساجمان های بیمه گر
و همچ ین مویریت غیر الکتروییه بریامه مو یظر مب با شو .دای رگاه مک ف ا ست ی سبت به ایجاد جیر ساخت الجم در
مورد مویریت اطالعات اموام یمایو .
 -9یظارت و اطالع ر سایب  :الزامی ست در ج سات هماه گب با ساجمایهای بیمه پایه و ساجمان یظام پز شکب در سطح
دایرگاه بریامه های مرترک یظارتب در مورد عم کرد پزشکان توسط دایرگاه طراحب و اجرا شود .
 -4حسن اجرای شیوه یامه ابالغب و ارائه گزارش دوره ای م ظم هر سه ماه یکبار به عهوه معاویت درمان مب باشو

