چکیده مقاالت اولین همایش سراسری دوساالنه
طب پیشگیری و بهداشت دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی
 3تا  6اسفند  1389-بندرعباس  -هرمزگان

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

سخنراني

روند رو به افزايش مقاومت ميکروبها به آنتي بيوتيک
*دکتر علي مهرابي توانا

تا قبل از جنگ جهاني دوم تنها پني سيلين آنتيبيوتيک رايج براي

هزينههاي سنگيني خواهد بود .متخصصان تشخيص صحيح ،درمان

درمان بيماريها محسوب ميشد و کمتر از مقاومت آنتي بيوتيکي

صحيح با آنتي بيوتيک مناسب ،جلوگيري از خود درماني و مصرف

ميکروارگانيسمها در مقابل پني سيلين قبل از دهه  1950اطالعاتي

بي رويه و ارتقاي فرهنگ عمومي مردم نسبت به مصرف به موقع

در دسترس ميباشد .لکن از  1950ميالدي به تعداد آنتي بيوتيکها

آنتي بيوتيکها را عمدهترين راه حلها در خصوص جلوگيري از

افزوده شد که در حال حاضر تعداد آن  150قلم بالغ ميگردد و اين

اين روند افزايش تلقي مينمايند.

روند عمدتا در اثر مقاومت ميکروبها در مقابل آنتي بيوتيکها

الزم است مقامات بهداشتي کشور در خصوص مصرف اينگونه

حاصل شده است.

داروها با تنظيم مقررات خاص ،آموزش و فرهنگ سازي از ايجاد

گفته ميشود که استرپتوکوک پنومونيه تا  55درصد (عامل پنوموني)

مقاومت ميکروبي هرچه بيشتر در بين جامعه بيماران جلوگيري به

در مقابل پني سيلين؛ شيگال ديسانتري تا حدود  90درصد به

عمل آورند .لذا بدين منظور سال  2011ميالدي از سوي سازمان

کرتمازول و سالمونال که به تعداد متعددي از آنتي بيوتيکها در

جهاني بهداشت بدين منظور اختصاص يافته است.

بسياري از کشورهاي جهان و مايکوباکتريوم توبرکلوزيس (عامل

تدوين مقررات بهداشتي براي مصرف آنتيبيوتيکها در درمان

سل) به انواع داروهاي نسل اول و دوم درمان سل و پالسموديوم

بيماريها با نظر متخصص و جلوگيري از خود درماني در

فالسيپارم (يکي از عوامل اصلي ماالريا) در مقابل کلروکين مقاومت

سربازخانهها ميتواند در پيشگيري از مقاومت آنتي بيوتيکي در

نشان دادهاند.

واحدهاي نظامي موثر باشد.

روند رو به افزايش مقاومت ميکروبي نسبت به آنتيبيوتيکها نه

واژگان کليدي :مقاومت آنتيميکروبي ،آنتيبيوتيکها ،پيشگيري،

تنها از لحاظ بهداشتي حائز اهميت ميباشد ،بلکه اين روند رو به

آموزش

افزايش از نظر اقتصادي به ويژه براي کشورهاي درحال توسعه داراي
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