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دارد

 روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

موضوع: کنترل مصرف سرپایی آنتی بیوتیک ها

با سالم و احترام

           با توجه به اهمیت ویژه مصرف آنتی بیوتیک ها که از جمله اقالم دارویی پرمصرف درکشور می باشند و 
متاسفانه مصرف بی رویه و ناصحیح این داروها ، سیستم های ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشورها را با مشکالت 
قابل توجهی نظیر هزینه های سرسام آور و بروز میکروارگانیسم های مقاوم به درمان مواجه کرده است، وجود یک 

استراتژی مناسب جهت تجویز منطقی و صحیح این گروه دارویی بر اساس نظر ذینفعان از الزامات مهم بشمار میرود . 
سطح بندی مناسب تجویز آنتی بیوتیک ها براساس مستندات علمی یکی از راهکارهای اصلی در برنامه مدیریت 
مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و با عنایت به الزام اجرای قوانین و اسناد باالدستی 
در راستای ارتقا سالمت و تحقق اهداف آن ، شیوه نامه اجرایی کنترل مصرف موارد سرپایی آنتی بیوتیک(شیوه نامه 
پیوست) که بر اساس شواهد علمی مرتبط و با مشارکت انجمن و گروه برد عفونی تهیه شده است جهت استفاده و 

بکارگیری از ۱۳۹۷/۱/۱۸ ارسال می شود.
۱- انتظار می رود اجرای شیوه نامه حاضر  تجویز آنتی بیوتیک های در سیستم ارائه خدمات سرپایی از نظر مستندات 

علمی خللی در ارائه خدمت این همکاران ایجاد ننماید .
۲- مدیریت اطالعات: تا زمان استقرار سامانه های نرم افزاری بکارگیری سامانه های موجود نزد سازمان های بیمه گر 
و همچنین مدیریت غیر الکترونیک برنامه مد نظر می باشد. دانشگاه مکلف است نسبت به ایجاد زیر ساخت الزم در 

مورد مدیریت اطالعات اقدام نماید .
۳- نظارت و اطالع رسانی : الزامیست در جلسات هماهنگی با سازمانهای بیمه پایه و سازمان نظام پزشکی در سطح 

دانشگاه برنامه های مشترک نظارتی  در  مورد عملکرد پزشکان توسط دانشگاه طراحی و اجرا شود .
۴- حسن اجرای شیوه نامه ابالغی  و ارائه گزارش دوره ای منظم هر سه ماه یکبار به عهده معاونت درمان می باشد


