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ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
داروھﺎ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد و در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﺳﻼﻣت ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ،رﻓﻊ ﻋﻼﺋم و ﺗﺳﮑﯾن درد ﺑﯾﻣﺎران ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﻧطﻘﯽ از داروھﺎ ﻣﺳﺗﻠزم آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎران داروھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود را در دوزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص را ﺑرآورده ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در ﻣدتزﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ھزﯾﻧﮫ
ﻣﻣﮑن ﺑرای آنھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ) .(2ﺑﺎوﺟوداﯾن ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ داروھﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ ﯾﮏ ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت.
طﺑق ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ،ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﺗﻣﺎم داروھﺎ در ﺑﺎزار ﺑﮫاﺷﺗﺑﺎه ﺗﺟوﯾز و ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽﺷوﻧد و ﻧﯾﻣﯽ از ﺑﯾﻣﺎران ﺑﮫطور ﺳﻼﻣت از آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .اﺳﺗﻔﺎده
ﺑﯾشازﺣد ،ﻣﺻرف ﮐم ﯾﺎ ﺳوءﻣﺻرف دارو ﺧطرات ﮔﺳﺗردهای ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗرﯾن اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ از داروھﺎ ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب از داروھﺎی
ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ) (AMRﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :1ﻣﻘﺎوﻣت اوﻟﯾﮫ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ

ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :2ﻣراﻗﺑت ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ

ﺑرﻧﺎﻣﮫ  :3ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

دوره  :1ﻣﻘدﻣﮫای ﺑر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
دوره  :2ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ-ﺳطﺢ 1
دوره  :3ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ-ﺳطﺢ 1
دوره  :4ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت-ﺳطﺢ 1

دوره  :5اﺻول اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
دوره  :6ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ-ﺳطﺢ 2
دوره  :7ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺳطﺢ 2
دوره  :8ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎرﺑردی در ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ

دوره  :9ﻣﻘﺎوﻣت ﭼﻧدﯾن داروﯾﯽ
دوره  :10ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت-ﺳطﺢ 2
دوره  :11ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺳطﺢ 3
دوره  :12ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری
دوره  :13ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻣﯽ

ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﮐﺗریھﺎ ،وﯾروسھﺎ ،ﻗﺎرچھﺎ و اﻧﮕل¬ھﺎ ﺑﺎ آﻧﺗﯽﺑﯾوﺗﯾﮏھﺎ ﺧود را ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی داروھﺎ و ﻋﻔوﻧتھﺎی
ﻣداوم و ھﻣﭼﻧﯾن اﻓزاﯾش ﺧطر ﺑﯾﻣﺎری و اﻧﺗﻘﺎل ﺟدی ﻣﯽﺷود .ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺗﮭدﯾد ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ اﻓراد اﺳت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘﯾﺷﮕﯾری و درﻣﺎن اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری
ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽاﻧدازد .در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ،ﻋدم وﺟود ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﻋدم وﺟود دادهھﺎی
ﺧوب ﺗﺷدﯾد ﻣﯽﺷود.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﮐﯾﻔﯾت ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ دارﻧد .ظرﻓﯾت ﻧظﺎمھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ﺧوب و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣؤﺛر ﺑﮫ ﭼﺎﻟشھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﮭداﺷﺗﯽ آﻣوزشدﯾده ،ﻣؤﺛر ،ﺗواﻧﻣﻧد ،دارای ﺻﻼﺣﯾت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺧوب اﺳت .راھﺑرد ﺟﮭﺎﻧﯽ  2030ﺑر اھﻣﯾت ﺑﺣران
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟشھﺎی ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ از طرﯾق آﻣوزش و آﻣوزش ﻣؤﺛر ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده اﺳت .ﻓرھﻧﮕﺳﺗﺎن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص اﯾن
ﻧﯾﺎز ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ را در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﻣورد ھدف ﻗرار ﻣﯽدھد.

ھر دوره آﻣوزﺷﯽ در ) (30ﺳﺎﻋت آﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن دوره ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑرای دﯾﭘﻠم ﻓﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت دوره
ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮔذراﻧد .ﭘس از اﺣراز ﺷراﯾط دوره ،ﻣدرک ﺗﮑﻣﯾل ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ) (IAPHو ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAﺑﮫ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

در ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ:

1

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

روش اراﺋﮫ آﻣوزش:
روش داﺧل ﮐﻼس
روش آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ
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ﻣﻘدﻣﮫای ﺑر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره :
 ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺑﮭداﺷت ﻣﻘررات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﭘوﺷش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت وراھﯽ ﺑﮫﺳوی ﭘوﺷش ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت
 -ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾتھﺎ
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣروری ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت .ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی از وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﮭﺑود ﺳﻼﻣت
ﻣﯽﺷود .ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را از طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آنھﺎ ﺿروری ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺿروری اﺳت ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎن
ﻣﺟﮭز ﺑﮫ داﻧش ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣدرن ،درک ﻣﺑﺎﺣث و ﺗﻔﮑر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن دوره ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻸ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﭘزﺷﮑﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗﻘوﯾت ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ
ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺷف روﯾﮑردھﺎ و ﻣدلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﯽﺷده اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد اﺧﻼق ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺑﮭداﺷت را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار داده اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﺗﻌﺎرﯾف ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣزاﯾﺎی ﻧﺳﺑﯽ آنھﺎ را ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻣراﺣل ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن رﺷﺗﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و ﺑﯾن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﻧﺗﯽ و ﺟدﯾد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ﻓواﯾد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﺑرای وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺻول ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣراه ﺑﺎ روشھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽﻧﻣﺎﯾﻧد
 -ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را در ﭼﺎرﭼوب ﺗﮭدﯾدھﺎ و ﭼﺎﻟشھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ-ﺳطﺢ 1

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﺻول داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﺗﺄﺛﯾر داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ طﯾف ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﻓﺎرﻣﺎﮐودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﮔرام اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﯽ از داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ -راھﻧﻣﺎی درﻣﺎن ﻣؤﺛر ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯾشازﺣد داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﺗﺟوﯾز ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب داروھﺎﺳت .اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﻋواﻣل ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﮐﻣﺗر
ﻣؤﺛر ﺑوده و ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﻋﻔوﻧتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﻣﺎن آنھﺎ دﺷوار اﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ھدف از ﻧظﺎرت اﺑﺗﮑﺎری ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑﮭﺑود ﺗﺟوﯾز ھﻣﮫ داروھﺎﺳت ،ﺧواه آنھﺎ
ﻋﻔوﻧتھﺎی ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﯽ ،وﯾروﺳﯽ ،ﻗﺎرﭼﯽ ،ﻣﺎﯾﮑوﺑﺎﮐﺗرﯾوم ،ﯾﺎ ﻋﻔوﻧتھﺎی ﺗﮏﯾﺎﺧﺗﮫای را ﻣورد ھدف ﻗرار دھﻧد.
آﻣوزش ﻋﻣوم ﻣردم و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ در اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ از داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑرای
ﺣﻔظ اﯾن درﻣﺎنھﺎی ﻣﮭم و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﻣﻘﺎوﻣت از اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺿروری اﺳت ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎن ﻣﺟﮭز ﺑﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﻔﮭوم ﻓﮭرﺳت داروھﺎی اﺳﺎﺳﯽ  ،ﻧﺣوه ﺗوﺳﻌﮫ ﻓﮭرﺳت داروھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻘش آن در ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﯽ از داروھﺎ ،ازﺟﻣﻠﮫداروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ .را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد
 اھﻣﯾت دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد درﻣﺎن را ﺷرح داده ،روش ﺗوﺳﻌﮫ آن را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻧﻘش آن را در ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﯽ ازداروھﺎ ازﺟﻣﻠﮫ داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
 ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی داروﺳﺎزی و درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ آن را در اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﯽ از داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽدرک ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ﻣﻔﮭوم ﻓرﻣولھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺑرای ﮔﻧﺟﺎﻧدن داروھﺎ در ﻓرﻣول ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را ﻧظر ﺑﮫ اﻧواع ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
 اھﻣﯾت اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎم ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻏﯾراﺧﺗﺻﺎﺻﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎم ژﻧرﯾﮏ در ﻓﮭرﺳت داروھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،راھﻧﻣﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد درﻣﺎن و ﻓرﻣولﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
ﻻزم اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺟﺎرب ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ارﺗﺑﺎط وظﺎﯾف ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺟزء ﺿروری ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ
اﺳت.
ھدف اﯾن دوره اراﺋﮫ ﯾﮏ زﯾرﺑﻧﺎی ﻧظری ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ،ﻓﻧﯽ ،ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﻣوردﻧﯾﺎز ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص و
ﻣدﯾرﯾت ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ،ﺑﮫ داوطﻠﺑﺎن اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره :
 ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﺑﯾﻣﺎریزا ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎ طرز ﺗﺄﺛﯾر ﺿد ﻣﯾﮑروبھﺎ ﺟداﺳﺎزی ﭘﺎﺗوژن و ﺣﺳﺎﺳﯾتھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ آزﻣﺎﯾش  VITEKو PCR آزﻣﺎﯾشھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﺣﺳﺎﺳﯾت روش اﻧﺗﺷﺎر دﯾﺳﮏ )آزﻣﺎﯾش ﺗواﻧﺎﯾﯽ آﻧﺗﯽﺑﯾوﺗﯾﮏ را ﺑرایﺟﻠوﮔﯾری از رﺷد ﺑﺎﮐﺗری(
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺳﯾﺳﺗم اﺻﻠﯽ طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﯾﺎ ﻧﺎمﮔذاری ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎ را ﺷرح دھﻧد روشھﺎی ﻣﻌﻣول ﯾﺎ روشھﺎی ﻣﺗداول ﺟداﺳﺎزی ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎ و ﺗﺳتھﺎی ﺣﺳﺎﺳﯾت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد آن دﺳﺗﮫ از ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﺑﯾﻣﺎریزا را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﭼﺎﻟشھﺎی ﻋﻣدهای در درﻣﺎن دارﻧدرا ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد
 راھﺑردھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎریزای ﻣﺷﮑلﺳﺎز در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺷﺧص ﮐرده و اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﭼﺎﻟشھﺎدر ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد
 دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ھمﮔذاری آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﮔرام¬ھﺎ در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ و ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﺷﮑﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻔﺳﯾر اﯾن ﮔزارشھﺎ را ذﮐر ﮐﻧﻧد روشھﺎی اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﮔرام ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ،ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻓرﻣولھﺎیﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺳﯾرھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣطﻠوب در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻌﯾن ﺗوﺻﯾف و ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
ھﻣﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣورد اﺻول ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧتھﺎ ،ازﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺧوب ﺑداﻧﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن داﻧش را ﺑﺎﯾد ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ ﻣﻌﻣول از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺗﺟوﯾز ﺧود ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﺑﯾﻣﺎران ،ﻣﻼﻗﺎتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ھﻣﮑﺎران و ﺧودﺷﺎن از ﺧطر
ﻋﻔوﻧت ﻣﻘﺎوم در ﺑراﺑر ﻣﯾﮑروبھﺎ ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾرﻧد.
اﺻول ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧتھﺎ ﺑﺎ ﻋﻠم اﻧﺗﻘﺎل و ﺗوﻟﯾدﻣﺛل ﻣﯾﮑروبھﺎ ھﻣراه اﺳت .اﯾن دوره ﺑرای داوطﻠﺑﺎن ﺑﮫﻣﻧظور اراﺋﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری
از اﻧﺗﻘﺎل ارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎ ،ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﯽ ،ﻗﺎرﭼﯽ ،اﻧﮕﻠﯽ و وﯾروﺳﯽ در ﻣﺣﯾطھﺎی ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ طراﺣﯽﺷده اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎ و ﻋﻔوﻧت اﻧﺗﻘﺎل و اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﯾﻣنﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺷراﯾط ﭘس از ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﻋواﻣلﺑﯾﻣﺎریزا

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 روﻧد ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﯾﺎ )زﻧﺟﯾره ﻋﻔوﻧت( را ﺗوﺻﯾف و ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد اﻧواع ﻣﺧﺎزن ﻋﻔوﻧتھﺎ را در اﻧﺳﺎن ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺣﺎﻣلھﺎ را ﺗﻌرﯾف ﮐرده و اﻧواع آنھﺎ را ﻓﮭرﺳت ﮐﻧﻧد زﺋوﻧوزھﺎ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣﺷﺗرک اﻧﺳﺎن و دام را ﺗﻌرﯾف ﮐرده و ﻧﻣوﻧﮫھﺎی آنھﺎ را ﻓﮭرﺳت ﮐﻧﻧد روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد اﺻول ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧتھﺎ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد -ﺑﯾن ﭼﮭﺎر ﻧوع اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻓرق ﺑﮕذارﻧد
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫﻋﻧوان "ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی" ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻋﺑﺎرت از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ،ﺷراﯾط ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ
روﯾدادھﺎ در ﺟﻣﻌﯾتھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن داﻧش ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت.
اﯾن دوره ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﮭت ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و روشھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ و اراﺋﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،ﺑﺎ داﻧش ﮐﺎر
در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺳب ،ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اطﻼﻋﺎت در ﻣورد وﻗوع ﺑﯾﻣﺎری در ﺟﻣﻌﯾت طراﺣﯽﺷده اﺳت .ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺟرﯾﺎن اﯾن دوره در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ھﻣراه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻠﻣﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺳب ﺧواھﻧد ﮐرد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره :
 ﻣﻌرﻓﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد آﻣﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻗﺳﻣت 1 ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد آﻣﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻗﺳﻣت 2 ﻣراﻗﺑت در ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﻣﺎﯾش دادهھﺎ ﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن ﻗﺳﻣت 1 ﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن ﻗﺳﻣت 2 ﻧوﺷﺗن ﮔزارش در ﻣوردﺑررﺳﯽ طﻐﯾﺎن -ﮐﯾﻔﯾت دادهھﺎ
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻣورد ﻧﻘش اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی در ﺣوزه وﺳﯾﻊﺗر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد و ارﺗﺑﺎط آن را ﺑﺎ زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،ﺑﮭداﺷتﻣﺣﯾط ،ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﻓﺗﺎری و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد.
 آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل از ﻣﻔﺎھﯾم و روشھﺎی اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی را ﻧﺷﺎن دھﻧد از ﻣﻔﺎھﯾم ﺗوﺻﯾﻔﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧص ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑرای ﺗوﺻﯾف و ﺗوزﯾﻊ ﺑﯾﻣﺎریھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد اﻗداﻣﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ آﻣوزش دادهﺷده در دوره ﻣﺎﻧﻧد ﺑروز ،ﺷﯾوع ،ﻧﺳﺑت ﺧطر ،ﻧﺳﺑت ﺷﺎﻧس و ﻏﯾره را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را طراﺣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد -ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺑرای ﺗدوﯾن ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗطﺑﯾق ﻧدھﻧد
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ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺳطﺢ 2

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
ﻣراﻗﺑت ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎر ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ و اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑرای اﻗدام در ﺣﻣﺎﯾت از راھﺑردھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ
و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
ﯾﮑﯽ از ﭘﻧﺞ ھدف راھﺑردی ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻗدام ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﮐﮫ در ﺷﺻت و ھﺷﺗﻣﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾده ،ﻋﺑﺎرت از
ﺗﻘوﯾت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷواھد از طرﯾق ﻣراﻗﺑت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ اﯾﻣﻧﯽ زﯾﺳﺗﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎریزای ﺧطرﻧﺎک اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ اﺳﺗرﯾﻠﯾزاﺳﯾون و ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﻧﻣودن اﺟزای ﻓﻧﯽ ﻣراﻗﺑت ﺑرای ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺷﯾوع ﺑﺎﮐﺗریھﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑراﺑر آﻧﺗﯽﺑﯾوﺗﯾﮏھﺎ ﻧﻘش آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه در ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ -ﻣراﻗﺑت ﺑر ﻣﺻرف ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ

ھدف اﯾن دوره ﺗﺟﮭﯾز داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﺗﺎ دادهھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ را در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﻣﻊ
آوری ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﮐرده و ﺑرای اطﻼع از ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ،اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ،اراﺋﮫ ﺷواھد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻣل و ﺣﻣﺎﯾت .ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﺑﮕذارﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﯾمھﺎی ﭼﻧدﯾن رﺷﺗﮫای ﺑرای ﻧظﺎرت ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺗطﺑﯾق اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای اﻗداﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ اﻧﺟﺎم ﭘﺎﯾش ،ارزﺷﯾﺎﺑﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣراﻗﺑت ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ -طراﺣﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
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ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺳطﺢ 2

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ظﮭور ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ در ﺑﺎﮐﺗریھﺎ ارﺗﺑﺎط ﺗوﻟﯾدات داﻣﯽ در ظﮭور ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ﮔﺳﺗرش ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ادﻏﺎم ﺗﺷﺧﯾصدھﻧدهھﺎی ﺳرﯾﻊ ﺟﮭت ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻧرم اﺑزارھﺎ طراﺣﯽ ﻣداﺧﻼت ﻧظﺎرت ﯾﮏ روﯾﮑرد ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﺗوﺳﻌﮫ NAP-AMR طرز رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽ اﺟزای اﺻﻠﯽ NAP-AMR ﺳﯾﺎﺳت ﯾﺎ ﺧطﻣﺷﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل آﻧﺗﯽﺑﯾوﺗﯾﮏھﺎ ﺗﺟوﯾز و ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد ﺧوب زﻧﺟﯾره ﻋﻔوﻧت ﺑﮭﺗرﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣراﻗﺑت ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻋﻔوﻧتھﺎی ﮐﺳﺑﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت -ﭘوﯾش آﮔﺎھﯽ و آﻣوزش ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
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ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت و ژنھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ از طرﯾق روﯾﮑرد ﺑﯾنرﺷﺗﮫای " "One Healthﮐﮫ ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن ،ﺣﯾوان و ﻣﺣﯾطزﯾﺳت
را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .اﯾن دوره ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑر ﺳﻼﻣت
اﻧﺳﺎن ،ﺣﯾوان و ﻣﺣﯾطزﯾﺳت دارد.
ھدف اﯾن دوره اراﺋﮫ داﻧش ،ﻣﮭﺎرتھﺎ و ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی داوطﻠﺑﺎن ﺑرای ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎء ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺿروری اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣﺗﻧوع را در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺣثﺑراﻧﮕﯾز ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ  ARGs/ARBsدر راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎنھﺎ ،ﺣﯾواﻧﺎت وﻣﺣﯾط ) (One Healthﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 روشھﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫﻣﻧظور اﻧدازهﮔﯾری ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﺗﯽ ﻣﯾﮑروبھﺎ در ﻣﺣﯾط ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﺷده ﺟﮭتﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧد را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ و ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد
 ﭘروﭘوزاﻟﯽ ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧظﺎرت را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده و دﻓﺎع ﮐﻧﻧد ﻣداﺧﻼت ﻧظﺎرت را ﻣﺳﺗﻧدﺳﺎزی ﮐرده و اﺛرات آنھﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد -ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﻧظﺎرت را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻋرﺿﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﺎرﺑردی در ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﻣورد روشھﺎی ﺗﺣﻘﯾق در ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و از آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﯾن دوره
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل ﺗﻣرﯾﻧﺎت داﺧل ﮐﻼس اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ¬دھد ﻣﻔﺎھﯾم آﻣوﺧﺗﮫﺷده را ﺑﺎ ﭘروژهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ آﯾﻧده ﺧود ﻣطﺎﺑﻘت دھﻧد.
اﯾن دوره در ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ظرﻓﯾت را ﺑرای ﺷﮑلﺑﻧدی ﺳﻼﻣت ﻧﻣوﻧﮫ ﻣوردﻧﯾﺎز ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ ،اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺟﻣﻊ
آوری دادهھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣواد و روشھﺎ ،طراﺣﯽھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺗﺧﺎب طراﺣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﺣل ﻣوردﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﻣﻌﯾتھﺎ و ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری اﺻول اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺗﻐﯾرھﺎ ،ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ ،اﺑزارھﺎ و ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی آن اراﺋﮫ ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ -ﺧطﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎدی

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﭘژوھش را ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺟﻣﻌﯾتھﺎ ﻣوردﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد از روشھﺎی ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺳوﮔﯾری و ﺧطﺎی ﺗﺻﺎدﻓﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده و ﺑﯾن آنھﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد اﻧدازه ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑرای طرحھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد -از ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎ و اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﻣﻘﺎوﻣت ﭼﻧدﯾن داروﯾﯽ ﯾﺎ
Multidrug Resistance

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘﺎوﻣت داروﯾﯽ HIV ﺷﺑﮑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﻣﻘﺎوﻣت داروﯾﯽ ﺑﮫ اچ آی وی ﺗﺷﺧﯾص آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﻣﻘﺎوﻣت داروﯾﯽ ﺑﮫ اچ آی وی ﮐﻧﺗرل ﻣﻘﺎوﻣت داروﯾﯽ ﺑﮫ اچ آی وی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺳل ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ دارو ﺷﺑﮑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺳل ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن دارو ﺗﺷﺧﯾص ﺳرﯾﻊ ﺳل ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ دارو Xpert MTB/RIF راھﺑردھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺳل ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﭼﻧد دارو ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺳل ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ دارو ﻣﻘﺎوﻣت داروﯾﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ -ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺛرﺑﺧﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
ﻣﻘﺎوﻣت ﭼﻧد داروﯾﯽ ﻋﺑﺎرت از ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧوع ﻣﺷﺧص ﺑﺎﮐﺗری در ﻣﻘﺎﺑل ﺣداﻗل ﯾﮏ داروی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ازﺟﻣﻠﮫ ﺳﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
دﺳﺗﮫ داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .دﺳﺗﮫھﺎی داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑر اﺳﺎس ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣل و وﯾژﮔﯽھﺎﯾﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﻣوﺟودات زﻧده
ﻣورد ھدف طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﻣﯽﮔردﻧد .ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر داروھﺎی ﺳل ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرگ ﺑرای ﻣراﻗﺑت و ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣؤﺛر از ﺳل در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
ﺳل ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن دارو در اﺛر ﭼﻧدﯾن ﻋﺎﻣل از ﻗﺑﯾل درﻣﺎن ﻧﺎدرﺳت ﺑﯾﻣﺎران ،ﻣدﯾرﯾت ﺿﻌﯾف در ﺗﺄﻣﯾن و ﮐﯾﻔﯾت داروھﺎ و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎﮐﺗریھﺎ از طرﯾق
ھوا در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآﯾد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣدﯾرﯾت واﻗﻌﮫ دﺷوار ﻣﯽﺷود و ﭼﺎﻟش ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ در
اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﯾﻣﺎران ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻣﮏ و ھزﯾﻧﮫ ﺟﮭت درﻣﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽﺷود.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 از روﯾﮑردھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾنرﺷﺗﮫای ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺳل HIV ،و ﻣﺎﻻرﯾﺎی ﻣﻘﺎوم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎوﻣت داروﯾﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ HIV ،و ﺳل ﻣؤﺛرﻧد را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد از راھﺑردھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﮔﺳﺗرش ﻣﻘﺎوﻣت داروﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد -از راھﺑردھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻣﻘﺎوﻣت داروی ﺳطوح ﻣﺗوﺳط ﺗﺎ زﯾﺎد  ،HIVﺳل و ﻣﺎﻻرﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت ﺳطﺢ 2

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﺷﯾوهھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت ﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻔوﻧتھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن را ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﮐﺎھش دھد .ھدف از ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻋﻔوﻧت ﻣﺣﺎﻓظت از ﺑﯾﻣﺎران ،اراﺋﮫ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺳﻼﻣت و ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺷﯾوهای ﻣؤﺛر ازﻧظر ھزﯾﻧﮫ اﺛرﺑﺧﺷﯽ اﺳت.
اﯾن دوره ﺑﮫﻣﻧظور اراﺋﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ از ﺷﯾوهھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف طراﺣﯽﺷده اﺳت .اﯾن دوره ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ
در ﻣﺣﯾطھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و داﻣﭘزﺷﮑﯽ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻋﻔوﻧت ﻣﺣل ﺟراﺣﯽ  VAPﭘﻧوﻣوﻧﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗﮭوﯾﮫ ھوا و ﻋﻔوﻧتھﺎی ﺧط ﻣرﮐزیﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺧون
 ﻋﻼﺋم ﻋﻔوﻧت ادراری واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺗﺗر و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت در ﺑﺧش دﯾﺎﻟﯾز آﻟودﮔﯽزداﯾﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣؤﺛر ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑت -رﻋﺎﯾت ﺑﮭداﺷت دﺳت
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﺟزای ﻣﮭم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧتھﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ /درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ) (IPCرا ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﮑﺎنھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﺑرای ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ ﻋﻔوﻧتھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣل ﺟراﺣﯽ IV ،و ﮐﺎﺗﯾﺗرھﺎی ادراری و طرﯾﻘﮫھﺎی ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﻔوﻧت را ﺑداﻧﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣﯾط را ﺑر ﺧطر ﻋﻔوﻧت ﺷرح دھﻧد در ﻣﺣﯾطھﺎی ﺧﺎص )ﮐﻠﯾﻧﯾﮏھﺎی داﻣﭘزﺷﮑﯽ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ( ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣراﻗﺑت را طراﺣﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد ﻣزاﯾﺎ و ﻧواﻗص روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺿدﻋﻔوﻧﯽ و اﺳﺗرﻟﯾزاﺳﯾون را ﺷرح دھﻧد در ﻣورد راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺷﯾوهھﺎی  IPCو ﺷﯾوع ارﮔﺎﻧﯾزمھﺎی  MDRﺑﺣث ﮐﻧﻧد. -ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺻوﻧﯾت ﺑﯾﻣﺎر ''  ' CLEAN CLEAR IS SAFER CAREرا ﺑﮫ اﺟرا درآورﻧد
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ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺳطﺢ 3

ﻣدتزﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت ﯾﺎددھﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ :
اﯾن دوره ﺑر اﺳﺎس دوره ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ-ﺳطﺢ  2ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت .اﯾن دوره ﻣﺑﺎﺣث ﻣﺷﺎﺑﮫ را ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽدھد ،اﻣﺎ در ﻣورد
ﮐﺎرﺑرد روشھﺎ و روشھﺎی ﻣدرن ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ،ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و اﺟرای ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎی ﺗﺿﻣﯾنﺷده ﺑﺎﮐﯾﻔﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد.
ھدف اﯾن دوره اراﺋﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑﮫ داوطﻠﺑﺎن ﺑرای ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی و ﺗروﯾﺞ ﻣدﯾرﯾت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻓﺎرﻣﺎﮐوﮐﯾﻧﺗﯾﮏ  /ﻓﺎرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺷﺎﺧصھﺎی اﻧدازهﮔﯾری ﺑرای ﺗوﺻﯾﮫ داروھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ و ﮔزارش دادهھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﻣزاﯾﺎی ASP ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ASP -ﻣﻌﯾﺎرﺳﻧﺟﯽ  ASPھﺎ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣدﯾرﯾت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرﻧد ﭘﯾﺷرﻓت در درﻣﺎنھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ،ازﺟﻣﻠﮫ ﻋواﻣل ﺑﯾﻣﺎریزای ﺟدﯾد ،واﮐﺳنھﺎی ﺟدﯾد و اﺻولﻓﺎرﻣﺎﮐودﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ را ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر در ﺳطوح ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرﻧد
 از روشھﺎی ﮐﻧﺗرل اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی و ﮐﻧﺗرل ﻋﻔوﻧت و ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳﺎﺳﯾت ،ازﺟﻣﻠﮫ از ﻧرم اﺑزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽﺑرای ﺟﻣﻊآوری اطﻼﻋﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد
 -روشھﺎﯾﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت از طرﯾق روشھﺎی ﻣﻌﯾﺎرﺳﻧﺟﯽ ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اراﺋﮫ دھﻧد
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ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﯾمھﺎ ﺳﺑﮏھﺎ و ﻧظرﯾﮫھﺎی رھﺑری ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه طراﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﻼﻣت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرا ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻼﻣت ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن ﻓردی ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﮑﻼت -زﻣﺎن و اﺳﺗرس ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﻣﻔﺎھﯾم و اﺻول اوﻟﯾﮫ ﻧظﺎمھﺎی ﺳﻼﻣت ،ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻼﻣت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﻣدﯾرﯾت را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗرار ﻣﯽدھد .اﯾن اﻣر آنھﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻼﻣت در ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻘش دوﻟتھﺎ و وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺑﮭداﺷت در اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗﺣﻠﯾل
ﮐﻧﻧد.
اﯾن دوره ﻓرﺻت را ﺑرای درک ،ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﺳﻌﮫ و اﺻﻼﺣﺎت ﻧظﺎم ﺳﻼﻣت ،ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز در
ﻣﻘﺎﺑل ﻏﯾرﻣﺗﻣرﮐز ﻓراھم ﻣﯽآورد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﻼﻣت ،ﭼﺎرﭼوبھﺎ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ و روﯾﮑردھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺣﻘوق را ﻓرق ﮔذارﻧد و ﺗطﺑﯾق دھﻧد اﺻول ﮐﻠﯾدی ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﮭﺎرتھﺎ و ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ را ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾرﻧد ﻣدﯾرﯾت ﺗﻐﯾﯾرات را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾرﻧد ﻣﮭﺎرتھﺎی ﮐﺎر ﮔروھﯽ و ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ را از ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧد -ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣدﯾرﯾت رھﺑری ،ﺑﮫوﯾژه :ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﯾﺎر ،ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل ،ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت و ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن را اﯾﺟﺎد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
اﯾن دوره ﺑرای ﻣرور ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ھﻣﺗﺎﯾﺎن و ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻣﯽ ﺟﮭت ﻧﺷر در ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯽ طراﺣﯽﺷده اﺳت .ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن دوره ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری ،ﺧواﻧدن ،وﯾراﯾش و ﻣرور ﺧود را از طرﯾق ﺗﻣرﯾنھﺎ و ﺑﺣثھﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﺗﺻﺣﯾﺢ و ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد.
ﯾﺎددھﯽ در اﯾن دوره ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر روﻧد ﻧوﺷﺗن و ﻧﺷر ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﮐرد .اﯾن دوره در دو ﺑﺧش اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود :ﺑﺧش ) (1ﺑﮫ ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽآﻣوزد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫطور ﻣؤﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﻗﺳﻣت ) (2ﺑﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ واﻗﻌﯽ داده ﻣﯽ
ﺷود.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺗﺣﻘﯾق و ﻣﺎﺗرﯾس اﺳﺗدﻻل ﻧوﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ﯾﺎ ﺻﻔﺣﮫ اول ،ﺧﻼﺻﮫ ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎ ﻧوﺷﺗن روش ﺗﺣﻘﯾق ﻧوﺷﺗن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوﺷﺗن ﺑﺣث ،ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺂﺧذ -ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ دﺳتﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺧوب

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻋﻠﻣﯽ در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ را ﺑﮫطور ﻣؤﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد
 ﻧﺷرﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﺷﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯾﻧش ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺿرورتھﺎی ﺧواﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﻧﺗﻘدان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھدف ھر ﺑﺧش را در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ درک ﮐﻧﻧد ﻣﺟﻣوﻋﮫای وﺳﯾﻊﺗر از راھﺑردھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻧوﺷﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد -اﻧﺗﺧﺎب راھﺑردی در ﻣورد ﻧﺣوه ،ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺣﻘﯾق ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﻧد
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