ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
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ﻣﻌرﻓﯽ :
دوا ھﺎ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺗداوی ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ،ﺗﺳﮑﯾن ﻋﻼﺋم ،و ﺗﺳﮑﯾن درد ﻣرﯾﺿﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﯽ از دوا ھﺎ ﻣﺳﺗﻠزم آن اﺳت ﮐﮫ ﻣرﯾﺿﺎن دوا ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺻﺣﯽ ﺧود را در دوزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص را ﺑرآورده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،در ﻣدت زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ و
ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ھزﯾﻧﮫ ﻣﻣﮑن ﺑرای آﻧﮭﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ) .(2ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،اﺳﺗﻔﺎده از دواھﺎی ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ ﯾﮏ ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت.
طﺑق ﮔزارش  ،WHOﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﺗﻣﺎم دواھﺎ در ﺑﺎزار ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺟوﯾز و ﺗوزﯾﻊ ﻣﮕردد و ﻧﯾﻣﯽ از ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﮫ طور ﺻﺣﯾﺢ از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯾش از ﺣد،
ﻣﺻرف ﮐم ﯾﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از دوا ﺧطرات ﮔﺳﺗرده ای ﺑرای ﺻﺣت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣروج ﺗرﯾن اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ از دواھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب از دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ) (AMRﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود.

ﭘروﮔرام  :1ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ اﺑﺗداﯾﯽ

ﺳروﯾﻼﻧس از ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ

ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﮐورس  : 1ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﮐورس : 2ﺳﺗﯾواردﺷﯾپ ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﺳطﺢ 1ﮐورس  :3ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ-ﺳطﺢ 1
ﮐورس  :4ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن-ﺳطﺢ 1

ﮐورس  :5اﺳﺎﺳﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
ﮐورس  :6ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ-ﺳطﺢ 2
ﮐورس  :7ﺳﺗﯾواردﺷﯾپ ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺳطﺢ 2
ﮐورس  :8ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯽ در ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ

ﮐورس  :9ﻣﻘﺎوﻣت ﭼﻧدﯾن دواﯾﯽ ﯾﺎ )Multidrug
(Resistance
ﮐورس  :10ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن ﺳطﺢ 2
ﮐورس  :11ﺳﺗﯾواردﺷﯾپ ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﺳطﺢ 3
ﮐورس  :12ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری
ﮐورس  :13ﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ )Scientiﬁc
(writing

 AMRزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ ،وﯾروس ھﺎ ،ﻗﺎرچ ھﺎ و ﭘرازﯾت ھﺎ ﺑﺎ آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ھﺎ ﺧود را ﺳﺎزﮔﺎرﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی دواھﺎ و اﻧﺗﺎﻧﺎت ﻣداوم و ھﻣﭼﻧﯾن
اﻓزاﯾش ﺧطر ﻣرﯾﺿﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ﺟدی ﻣﯽ ﺷود AMR .ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺻﺣت اﻧﺳﺎن ھﺎ اﺳت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ وﻗﺎﯾﮫ و ﺗداوی اﻧواع اﻣراض اﻧﺗﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد.
در ﻣﻧطﻘﮫ  EMRﯾﺎ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ AMR ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻻﺑراﺗواری ،ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺳﺗﯾواردﺷپ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﻋدم ﻣوﺟودﯾت دﯾﺗﺎ ) (Dataھﺎی ﺧوب ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ
ﺷود.
ﻧﯾروی ﮐﺎر در ﺑﺧش ﺻﺣﯽ ﺑرای اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ظرﻓﯾت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ﺧوب و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣوﺛر ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺻﺣﯽ
ﻣﺎﻧﻧد  AMRﺑر اﺳﺎس ﻧﯾروی ﮐﺎر در ﺑﺧش ﺻﺣﯽ آﻣوزش دﯾده ،ﻣوﺛر ،ﺗواﻧﻣﻧد ،دارای ﺻﻼﺣﯾت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣدﯾرﯾت ﺧوب ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﺳﺗراﺗﯾژی ﺟﮭﺎﻧﯽ  2030ﺑر اھﻣﯾت ﺑﺣران
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻧﯾروی ﮐﺎر در ﺑﺧش ﺻﺣﯽ ﺑرای ﺻﺣت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ از طرﯾق آﻣوزش و آﻣوزش ﻣوﺛر ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده اﺳت IAPH .ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص اﯾن ﻧﯾﺎز ،ﭘروﮔرام ھﺎی
ﺗرﯾﻧﻧﮓ را در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ  AMRاﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ را ﻣورد ھدف ﻗرار ﻣﯾدھد.

ھرﮐورس ﺗرﯾﻧﻧﮓ در ) (30ﺳﺎﻋت درﺳﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﮐورس ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﮔرام ھﺎی ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑرای دﯾﭘﻠوم ﻣﺳﻠﮑﯽ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺻورت ﮐورس ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮔذراﻧد .ﭘس از ﺑدﺳت آوردن ﺷراﯾط ﮐورس ،ﺳﻧد ﺗﮑﻣﯾل ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ ) (IAPHو
ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

در ھﻣﮫ ﭘروﮔرام ھﺎ:

1

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﻣﯾﺗود اراﺋﮫ آﻣوزش:
ﻣﯾﺗود داﺧﻠﯽ ﺻﻧف
ﻣﯾﺗود آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ
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ﺗوﺿﯾﺢ :
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣروری ﺑر دﺳﺗﺎوردھﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﺳت .ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی از وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﮭﺑود ﺻﺣت ﻣﯽ
ﺷود .ﺗﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ را از طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ ﺿروری ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺿروری اﺳت ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎن ﻣﺟﮭز
ﺑﮫ داﻧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣدرن ،درک ﺑﺣث و ﺗﻔﮑر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ﮐورس ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺧﻼ در داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی دوﮐﺗوران در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺗﻘوﯾت ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی در ﻣورد ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺷف طرﯾﻘﮫ ھﺎ و ﻣدل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ دﯾﮕرﻣﺎﻧﻧد اﺧﻼﻗﯾﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،ﺻﺣت
ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺻﺣت ﯾﺎ ) (health securityرا ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار داده اﺳت.

ﻟﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس :
-

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺑﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﻧﯾت ﺻﺣت
ﻣﻘررات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت
ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ
ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ )(Scientiﬁc Research
اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار )(SDGs
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﭘوﺷش ﻋﻣوﻣﯽ ﺻﺣت ﯾﺎ  UHCو راه ﺑﮫ ﺳوی UHC
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت ﻧﻔوس

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺗﻌرﯾف ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﻣزاﯾﺎی ﻧﺳﺑﯽ آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻣراﺣل ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن رﺷﺗﮫ ﯾﺎ دﺳﭘﻠﯾن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و ﺑﯾن ﺑﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺳﻧﺗﯽ و ﺟدﯾد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ﻓواﯾد ﯾﮏ ﻓرم ﯾﺎ ﭼوﮐﺎت ﺑرای وظﺎﯾف اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺳﺎﺳﺎت رﯾﺳرچ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﯾﺗود ھﺎی ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف و ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣتﻋﺎﻣﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
 -ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را در ﭼﺎرﭼوب ﺗﮭدﯾدھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯾش از ﺣد از دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﺗﺟوﯾز ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب دواھﺎﺳت .اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻋواﻣل ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﮐﻣﺗر ﻣوﺛر ﺑوده و ﺑﮫ اﻧﺗﺎﻧﺎت ﮐﮫ ﺗداوی آﻧﮭﺎ دﺷوار اﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ھدف از اﺑﺗﮑﺎرات ﺳﺗﯾواردﺷﯾپ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑﮭﺑود ﺗﺟوﯾز ھﻣﮫ دواھﺎﺳت ،ﺧواه آﻧﮭﺎ اﻧﺗﺎﻧﺎت
ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﯽ ،وﯾروﺳﯽ ،ﻗﺎرﭼﯽ ،ﻣﺎﯾﮑوﺑﺎﮐﺗرﯾوم ،ﯾﺎ اﻧﺗﺎن ھﺎی وﺣﯾد اﻟﺣﺟروی را ﻣورد ھدف ﻗرار دھﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

3

اﺳﺎﺳﺎت دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
طﯾف ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﻓﺎرﻣﺎﮐودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ ای ﺑر ﻣدﯾرﯾت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﮔرام
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﯽ از دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
راھﻧﻣﺎی ﺗداوی ﻣوﺛر ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ

آﻣوزش ﻋﻣوم ﻣردم و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ در اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ از دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺗﯾواردﺷﯾپ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﺑرای ﺣﻔظ اﯾن ﺗداوی ھﺎ ﻣﮭم و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرول ﻣﻘﺎوﻣت از اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺿروری اﺳت ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎن ﻣﺟﮭز ﺑﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرت
ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺗﯾواردﺷﯾپ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﻔﮭوم ﻓﮭرﺳت دواھﺎی ﺿروری ) ، Essential Medicines List (EMLﻧﺣوه ﺗوﺳﻌﮫ ،EMLﻧﻘش آن در ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﯽ از دواھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫدواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ .را درک ﻧﻣﺎﯾﻧد
 اھﻣﯾت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗداوی را ﺷرح داده ،روش ﺗوﺳﻌﮫ آن را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻧﻘش آن را در ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧطﻘﯽ ازدواھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
 ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی دواﺳﺎزی و ﺗداوی ) Pharmacy & Therapeutics Committees (PTCsدر ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ آن را دراﺳﺗﻔﺎده
ﻣﻧطﻘﯽ از دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ درک ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ﻣﻔﮭوم ﻓرﻣول ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﯾﯽ و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺑرای ﮔﻧﺟﺎﻧدن دواھﺎ در ﻓرﻣول ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ﻧظرﺑﮫ اﻧواع ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺻﺣﯽ ﺗوﺿﯾﺢدھﻧد.
 اھﻣﯾت اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻏﯾر اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ) international nonproprietary name (INNو ﯾﺎ ﻧﺎم ﺟﻧرﯾﮏ در  EML، STGو ﻓرﻣولﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
ﻻزﻣﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣدﻏم ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺟﺎرب ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ و ﮐﺎر ﻻﺑراﺗواری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ارﺗﺑﺎط وظﺎﯾف ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻻﺑراﺗوار ﺟزء ﺿروری ﭘروﮔرام
ﺗرﯾﻧﻧﮓ اﺳت.
ھدف اﯾن ﮐورس اراﺋﮫ ﯾﮏ ﺗﮭداب ﻧظری ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ ،ﻓﻧﯽ ،ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ،و ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑرای
ﺗﺷﺧﯾص و ﻣدﯾرﯾت ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ،ﺑﮫ داوطﻠﺑﺎن اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس :
-

4

ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﭘﺗوﺟن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ
طرز ﺗﺎﺛﯾر ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﮭﺎ
ﺟداﺳﺎزی ﭘﺎﺗوﺟن و ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﺗﺳت  VITEKو PCR
ﺗﺳت ھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ و Susceptibility
ﻣﯾﺗود اﻧﺗﺷﺎر دﯾﺳﮏ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود.ﮐﮫ:
 ﺳﯾﺳﺗم اﺻﻠﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮕذاری ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ را ﺷرح ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﻌﻣول ﯾﺎ روﺷﮭﺎی ﻣﺗداول ﺟداﺳﺎزی ،ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ و ﺗﺳت ھﺎی  susceptibilityرا ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻟﯾﺳت ﻧﻣودهﺑﺗواﻧﻧد
 ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد آن دﺳﺗﮫ از ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎی ﭘﺗوﺟن را ،ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻋﻣده ای در ﺗداوی دارﻧد،ﻟﺳت ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
 اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋواﻣل ﭘﺗوﺟن ﻣﺷﮑل ﺳﺎز در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺷﺧص ﮐرده و اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای رﻓﻊاﯾن ﭼﺎﻟش ھﺎ در ﻣراﻗﺑت از ﻣرﯾض ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد
 دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﻣوﻧﺗﺎژ آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﮔراﻣﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ و ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﺷﮑﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻔﺳﯾر اﯾن ﮔزارﺷﮭﺎ را ذﮐر ﻧﻣﺎﯾﻧد روﺷﮭﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﮔرام ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻓرﻣولھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ،و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺳﯾرھﺎی ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ﻣطﻠوب در ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻌﯾن ﺗوﺻﯾف و ﻟﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
ھﻣﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣورد اﺻول وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎﻧﺎت ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣوارد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺑداﻧﻧد.
ﻋﻼوﺗﺎ ،اﯾن داﻧش را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ ﻣﻌﻣول از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺗﺟوﯾز ﺧود ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﻣرﯾﺿﺎن ،ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ھﻣﮑﺎران و ﺧودﺷﺎن ار ﺧطر اﻧﺗﺎن
ﻣﻘﺎوم در ﺑراﺑر ﻣﯾﮑروب ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﻧد.
اﺻول ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﻋﻠم اﻧﺗﻘﺎل و ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﻣﯾﮑروﺑﮭﺎ ھﻣراه اﺳت .اﯾن ﮐورس ﺑرای داوطﻠﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﻘﺎل ارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ ،اﻧﺗﺎن ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﯽ ،ﻗﺎرﭼﯽ ،اﻧﮕﻠﯽ و وﯾروﺳﯽ در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾﺳم ھﺎ و اﻧﺗﺎن
اﻧﺗﻘﺎل و اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ
ﻣﺻوون ﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ
ﻣدﯾرﯾت ﺣﺎﻻت ﭘس از در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻋواﻣل
ﭘﺗوﺟن

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 روﻧد اﻣراض ھﺎی اﻧﺗﺎﻧﯽ ﯾﺎ )زﻧﺟﯾره ﻋﻔوﻧت( را ﺗوﺻﯾف و ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻧواع ﻣﺧﺎزن اﻧﺗﺎن ھﺎ را در اﻧﺳﺎن ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺣﺎﻣل ھﺎ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده ھﺎ را ﺗﻌرﯾف ﮐرده و اﻧواع آﻧﮭﺎ را ﻟﺳت ﮐﻧﻧد زوﻧوزھﺎ ﯾﺎ  zoonosesرا ﺗﻌرﯾف ﮐرده و ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﻧﮭﺎ را ﻟﺳت ﮐﻧﻧد روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﮑروارﮔﺎﻧﯾزم ھﺎ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد اﺻول ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن ھﺎ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد -ﺑﯾن ﭼﮭﺎر ﻧوع اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻓرق ﺑﮕذارﻧد
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ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی" ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻋﺑﺎرت از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗوزﯾﻊ ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﻣراض ،ﺷراﯾط ﺻﺣﯽ ﯾﺎ روﯾدادھﺎ
در ﺟﻣﻌﯾت ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن داﻧش ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ اﺳت.
اﯾن ﮐورس ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﮭت ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﻔﺎھﯾم و روﺷﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ و اراﺋﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ،ﺑﺎ داﻧش ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ
ﮐﺳب ،ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد وﻗوع ﻣرض در ﺟﻣﻌﯾت دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن درﺟرﯾﺎن اﯾن ﮐورس در ﻣورد ﭘﻼﻧﮕذاری
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ھﻣراه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻟﯾﺗراﺗور ھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺳب ﺧواھﻧد ﮐرد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس :
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﯾﺎ دﯾﺳﮑرﯾﭘﺗﯾف ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺑﯾوﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﻗﺳﻣت 1 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺑﯾوﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﻗﺳﻣت 2 ﺳروﯾﻼﻧس ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﻣﺎﯾش دﯾﺗﺎ )(Data ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع ﯾﺎ آوت ﺑرﯾﮏ ﻗﺳﻣت 1 ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع ﻗﺳﻣت 2 ﻧوﺷﺗن ﮔزارش در ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﺷﯾوع -ﮐﯾﻔﯾت دﯾﺗﺎ ﯾﺎ دﯾﺗﺎ ﮐواﻟﯾﺗﯽ

6

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری :
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﻣورد ﻧﻘش اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی در ﺣوزه وﺳﯾﻊ ﺗر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺣث ﮐﻧﻧد و ارﺗﺑﺎط آن را ﺑﺎ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی طﺑﯽ ،ﺻﺣت ﻣﺣﯾط ،ﻋﻠوماﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و رﻓﺗﺎری و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد.
 آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل از ﻣﻔﺎھﯾم و روﺷﮭﺎی اﺻﻠﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی را ﻧﺷﺎن دھﻧد از ﻣﻔﺎھﯾم ﺗوﺻﯾﻔﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧص ،زﻣﺎن ،و ﻣﮑﺎن ﺑرای ﺗوﺻﯾف و ﺗوزﯾﻊ اﻣراض اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺑﺗواﻧﻧد اﻗداﻣﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ آﻣوزش داده ﺷده در ﮐورس ﻣﺎﻧﻧد ﺑروز ﯾﺎ اﻧﺳﯾدﻧس ،ﺷﯾوع ﯾﺎ ﭘرﯾواﻟﻧس ،رﯾﺷﯾوی ﺧطرodds) ، (ratioو ﻏﯾره را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
 ﭘﻼﻧﮕذاری ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را دﯾزاﯾن ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد -ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺑرای ﺗدوﯾن ،اﺟرا و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد
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ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺳطﺢ 2

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ :
ﺳروﯾﻼﻧس ﯾﺎ AMRﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎر  AMRاراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻزم ﺑرای اﻗدام در ﺣﻣﺎﯾت از اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
ﯾﮑﯽ از ﭘﻧﺞ ﻣﻘﺻد اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻗدام ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﺻت و ھﺷﺗﻣﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﺣت ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾده اﺳت،
ﻋﺑﺎرت از ﺗﻘوﯾت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷواھد از طرﯾق ﻧظﺎرت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:

-

اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ﻻﺑراﺗواری
ﻣﺻوون زﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ در ﻻﺑراﺗوار
ﻋواﻣل ﭘﺗوﺟن ﺧطرﻧﺎک
اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد در ﻻﺑراﺗوار
ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
اﺳﺗرﯾﻠﯾزاﺳﯾون و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﻧﻣودن
اﺟزای ﻓﻧﯽ ﺳروﯾﻼﻧس AMR
ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺷﯾوع ﺑﺎﮐﺗری ھﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑراﺑر آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ
ھﺎ
ﻧﻘش ﻻﺑراﺗوار در ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﺳروﯾﻼﻧس ﺑر ﻣﺻرف ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ھﺎ

ھدف اﯾن ﮐورس ﺗﺟﮭﯾز داﻧﺷﺟو ﺑﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﺗﺎ دﯾﺗﺎ ھﺎی  AMRرا در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﻣﻊ آوری ،ﺗﺟزﯾﮫ و
ﺗﺣﻠﯾل ﮐرده و ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻼع از ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ،اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ،اراﺋﮫ ﺷواھد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻣل و ﺣﻣﺎﯾت .ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑﺎ ﺗﯾم ھﺎی ﭼﻧدﯾن رﺷﺗﮫ ﯾﯽ ﻧظﺎرت ﯾﺎ ﺳﺗﯾواردﺷﯾپ ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﮐﺎرﮐﻧﻧد. اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﭘرﮐﺗس ﻻﺑراﺗواری را ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد. ﻧظﺎرت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳروﯾﻼﻧس AMRرا اﻧﺟﺎم.دھﻧد. -ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎرﺗﯽ  AMRرا طراﺣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﺳﺗﯾواردﺷﯾپ ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺳطﺢ 2

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 ظﮭور ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ در ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ ارﺗﺑﺎط ﺗوﻟﯾدات ﺣﯾواﻧﯽ در ظﮭور ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ﮔﺳﺗرش AMR ادﻏﺎم ﺗﺷﺧﯾص ﮐﻧﻧده ھﺎی ﺳرﯾﻊ ﺟﮭت ﺳﺗﯾواردﺷپ ﯾﺎ ﻧظﺎرتﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
 ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻧرم اﻓزار ھﺎ دﯾزاﯾن ﻣداﺧﻼت ﺳﺗﯾواردﺷپ ﯾﮏ روﯾﮑرد ﺻﺣﯽ در ﺗوﺳﻌﮫ NAP-AMR طرز رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﭼﻧد ﺑﺧﺷﯽ اﺟزای اﺻﻠﯽ NAP-AMR ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﺧط ﻣﺷﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ھﺎ ﺗﺟوﯾز و ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد ﺧوب زﻧﺟﯾره اﻧﺗﺎن ﺑﮭﺗرﯾن اﻗداﻣﺎت ﺻﺣﯽ اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣراﻗﺑت ﺻﺣت در اﻧﺗﺎن ھﺎی ﮐﺳﺑﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی وﻗﺎﯾوی و ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن -ﮐﻣﭘﺎﯾن آﮔﺎھﯽ و آﻣوزش AMR
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ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت و ژﻧﮭﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ از طرﯾق روﯾﮑرد ﺑﯾن رﺷﺗﮫ ای )ون ھﯾﻠت( ﮐﮫ ﺻﺣت اﻧﺳﺎن ،ﺣﯾوان ،و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
را ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﮐورس ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑر ﺳﻼﻣت
اﻧﺳﺎن ،ﺣﯾوان و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت دارد.
ھدف اﯾن ﮐورس اراﺋﮫ داﻧش ،ﻣﮭﺎرت ھﺎ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی داوطﻠﺑﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎء ﺳﺗﯾواردﺷﯾپ ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺿروری
اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﻣﺗﻧوع را در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ  ARGs/ARBsدر راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﺣﯾواﻧﺎت وﻣﺣﯾط )ون ھﯾﻠت( ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 روﺷﮭﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧدازه ﮔﯾری ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﻧﺗﯽ ﻣﯾﮑروﺑﮭﺎ در ﻣﺣﯾط ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﺟﮭتﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺻﺣﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯾروﻧد را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ و ﻟﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد
 ﭘروﭘوزل ) (proposalﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺗﯾواردﺷپ را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣوده و دﻓﺎع ﮐﻧﻧد ﻣداﺧﻼت ﺳﺗﯾواردﺷپ را ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﮐرده و اﺛرات آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد -ﭘروﮔرام ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﺳﺗﯾواردﺷپ را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯽ در ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠف را درﻣورد روش ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق در  AMRﺑﯾﺎﻣوزﻧد و از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﮐورس
ﺷﺎﻣل ﺗﻣرﯾﻧﺎت داﺧل ﺻﻧف اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﻣﻔﺎھﯾم آﻣوﺧﺗﮫ ﺷده را ﺑﺎ ﭘروژه ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ آﯾﻧده ﺧود ﻣطﺎﺑﻘت دھﻧد.
اﯾن ﮐورس ﻧزد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ظرﻓﯾت را ﺑرای ﺷﮑل ﺑﻧدی ﺻﺣﯾﺢ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ،اﺳﺗﻔﺎده از اﻓزارھﺎ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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ﻣواد و روش ھﺎ ،دﯾزاﯾن ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ
اﻧﺗﺧﺎب دﯾزاﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺳﺎﺣﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻔوس و ﺳﻣﭘل ﮔﯾری
اﺳﺎﺳﺎت )(Sample Size
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ) ،(Variablesﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ھﺎ ﯾﺎ دﯾﺗﺎ ﮐوﻟﯾﮑﺷن،
اﺑزارھﺎ و ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی آن
اراﺋﮫ ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ ھﺎ
ﺧطﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎدی ﯾﺎ )Critical
(Appraisal

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 رﯾﺳرچ ورﯾﺑل را ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻧﻔوس ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد از طرﯾﻘﮫ ھﺎی ﺳﻣﭘل ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد ) (random sampling errorو ) (biasرا ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده و ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز را ﺑرای طرح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد -از ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎ و اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ھﺎ ﯾﺎ دﯾﺗﺎ ﮐوﻟﯾﮑﺷن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﻣﻘﺎوﻣت ﭼﻧدﯾن دواﯾﯽ ﯾﺎ
)(Multidrug Resistance

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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ﻣﻘﺎوﻣت دواﯾﯽ اچ آی وی
ﺷﺑﮑﮫ ﻻﺑراﺗواری HIVDR
ﺗﺷﺧﯾص ﻻﺑراﺗواری HIVDR
ﮐﻧﺗرول HIVDR
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی TBDR
ﺷﺑﮑﮫ ﻻﺑراﺗواری ﺑرای ﻣدﯾرﯾت TBMDR
ﺗﺷﺧﯾص ﺳرﯾﻊ TBDR
اﮐﺳﭘرت MTB/RIF
اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﮐﻧﺗرول ﺳل ﯾﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن
دوا )(MDR-TB
ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺳل ﯾﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ
دوا
ﻣﻘﺎوﻣت دواﯾﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ
ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﺗداوی

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ :
ﻣﻘﺎوﻣت ﭼﻧدﯾن دواﯾﯽ ﻋﺑﺎرت از ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ اﺳت ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧوع ﻣﺷﺧص ﺑﺎﮐﺗری در ﻣﻘﺎﺑل ﺣداﻗل ﯾﮏ دوای ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ از ﺟﻣﻠﮫء ﺳﮫ ﯾﺎ
ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺗﮕوری ھﺎی دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﮐﺗﮕوری ھﺎی دواھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑر اﺳﺎس ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣل و وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی ﺷﺎن در
ﻣﻘﺎﺑل ارﮔﺎﻧﯾزم ھﺎی ﻣورد ھدف طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣﯾﮕردﻧد .ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر دواھﺎی ﺳل ) (TBﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرگ ﺑرای ﻣراﻗﺑت و ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣوﺛر از ﺳل ﯾﺎ TB
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.
ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن دوا ) (MDR-TBدر اﺛر ﭼﻧدﯾن ﻋﺎﻣل ﺑﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد از ﻗﺑﯾل ﺗداوی ﻧﺎدرﺳت ﻣرﯾﺿﺎن ،ﻣدﯾرﯾت ﺿﻌﯾف در ﺗﺎﻣﯾن و ﮐﯾﻔﯾت دواھﺎ،
و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ از طرﯾق ھوا در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣدﯾرﯾت واﻗﻌﮫ دﺷوار ﻣﯽ ﺷود ،و ﭼﺎﻟش ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻣﮏ و ھزﯾﻧﮫ ﺟﮭت ﺗداوی ﺷﺎن ﻣﯾﺷود.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ازروﯾﮑرد ھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﯾن رﺷﺗﮫ ای ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫء ﺳل ﯾﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز ،اچ آی وی و ﻣﺎﻻرﯾﺎی ﻣﻘﺎوم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﻓﮑﺗور ھﺎی ﮐﮫ در ﻣﻘﺎوﻣت دواﯾﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ آچ آی وی ،وﺳل ﻣوﺛر اﻧد ،را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد از اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﺑرای ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻘﺎوﻣت دواﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد -از اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻣﻘﺎوﻣت دوای ﺳطوح ﻣﺗوﺳط ﺗﺎ زﯾﺎد آچ آی وی ،ﺳل و ﻣﺎﻻرﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن ﺳطﺢ 2

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺗﺎن ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﮐﺎھش دھد .ھدف از وﻗﺎﯾﮫ اﻧﺗﺎن ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣرﯾﺿﺎن ،اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،و ﭘﺎﯾوازان ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﻣوﺛر از ﻧظر ﻣﺻرﻓﯽ ﯾﺎ ) (cost-effectiveاﺳت.
اﯾن ﮐورس ﺑﮫ ﻣﻧظور اراﺋﮫء ﯾﮏ ﻧﻣﺎی ﮐﻠﯽ از ﺷﯾوه ھﺎی وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت .اﯾن ﮐورس ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﺑرد ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ
در ﻣﺣﯾط ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و وﺗرﻧری اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-
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اﻧﺗﺎن ﻣﺣل ﺟراﺣﯽ
 VAPو CLABSIs
 CAUTIو ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن در ﺑﺧش دﯾﺎﻟﯾز
ﻣﻠوث زداﯾﯽ ﯾﺎ دﯾﮑﻧﺗﺎﻣﯾﻧﯾﺷن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺛر وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
ﺳﯾﺳﺗم ﺳروﯾﻼﻧس
رﻋﺎﯾت ﭘﺎﮐﯽ دﺳت ھﺎ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﺟزای ﻣﮭم ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ) (IPCرا ﻟﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺟﺎھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﺑرای ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ اﻧﺗﺎن ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣل ﺟراﺣﯽ IV ،و ﮐﺎﺗﯾﺗرھﺎی ادراری و طرﯾﻘﮫ ھﺎی ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﺎن را ﺑداﻧﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣﯾط را ﺑر ﺧطر اﻧﺗﺎن ﺷرح دھﻧد. در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﺧﺎص )ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎی وﺗرﻧری ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ( ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳروﯾﻼﻧس را دﯾزاﯾن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد ﻣزاﯾﺎ و ﻧواﻗص ﻣﯾﺗود ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺿدﻋﻔوﻧﯽ و ﺗﻌﻘﯾم را ﺷرح دھﻧد در ﻣورد راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺷﯾوه ھﺎی  IPCو ﺷﯾوع ارﮔﺎﻧﯾزم ھﺎی MDRﺑﺣث ﮐﻧﻧد. -ﭘروﮔرام ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺻووﻧﯾت ﻣرﯾض'' .'' CLEAN CLEAR IS SAFER CAREرا ﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد
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ﺳﺗﯾواردﺷﯾپ ﯾﺎ ﻧظﺎرت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺳطﺢ 3

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ :
أﺳﺎس اﯾن ﮐورس ﺑر ﮐورس ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺳﺗﯾواردﺷپ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ-ﺳطﺢ  2ﺑﻧﺎء ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت .اﯾن ﮐورس ﻣﺑﺎﺣث ﻣﺷﺎﺑﮫ را ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ دھد ،اﻣﺎ
در ﻣورد ﮐﺎرﺑرد روﺷﮭﺎ و روﺷﮭﺎی ﻣدرن ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ،ﺗﺟزﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل و اﺟرای ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾدھد.
ھدف اﯾن ﮐورس اراﺋﮫ داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑﮫ داوطﻠﺑﺎن ﺑرای ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی و ﺗروﯾﺞ ﻣدﯾرﯾت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ اﺳت.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

12

ﻓﺎرﻣﺎﮐوﮐﯾﻧﺗﯾﮏ  /ﻓﺎرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺷﺎﺧص ھﺎی اﻧدازه ﮔﯾری ﺑرای ﺗوﺻﯾﮫ دوا ھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳروﯾﻼﻧس ﻣﻘﺎوﻣت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ
ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ھﺎ دﯾﺗﺎ ﮐوﻟﯾﮑﺷن و ﮔزارش دﯾﺗﺎ ھﺎی AMR
ﻣﺻﺎرف و ﻣزاﯾﺎی ASP
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ASP
ﺑﯾﻧﭻ ﻣﺎرﮐﯾﻧﮓ ASPھﺎ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣدﯾرﯾت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺳﺗﯾواردﺷپ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ را ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد ﭘﯾﺷرﻓت در ﺗداوی ھﺎی ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻋواﻣل ﺟدﯾد ،واﮐﺳﯾن ھﺎی ﺟدﯾد و اﺻول ﻓﺎرﻣﺎﮐودﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽرا ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﻣرﯾض در ﺳطﺢ ﻣرﯾض و ﺳﯾﺳﺗم ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد.
 روﺷﮭﺎی ﮐﻧﺗرول اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ و ﮐﻧﺗرول اﻧﺗﺎن و ﻧظﺎرت ﺑر ) ،(susceptibilityاز ﺟﻣﻠﮫ از ﻧرم اﻓزارھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد
 روش ھﺎﯾﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت از طرﯾق ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﺑﯾﻧﭻ ﻣﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اراﺋﮫدھﻧد
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ﻣدﯾرﯾت و رھﺑری

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗﻮﺿﻴﺢ:
اﯾن ﮐورس ﻣﻔﺎھﯾم و اﺻول اوﻟﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣت ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت ،ﺑﭘﻼﻧﮕذاری و ﻣدﯾرﯾت را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد .اﯾن اﻣر آﻧﮭﺎ را ﻗﺎدر
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت در ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣﯽ و ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻘش دوﻟت ھﺎ و وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﺣت در اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ را
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﯾم ھﺎ ﺳﺑﮏ ھﺎ و ﻧظرﯾﮫ ھﺎی رھﺑری ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه ﯾﺎ ﭘروﺟﮑت ﻣﻧﯾﺟﻣﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺣت ﭘﻼﻧﮕذاری ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﺣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎراﺑﺎﺷد
 ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺳﮭﻣداران ﯾﺎ )(Stakeholder ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ )(Change Management ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن اﻟﻔردی ﺧودآﮔﺎھﯽ و ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﮑﻼت -زﻣﺎن و اﺳﺗرس ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد
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اﯾن ﻓرﺻت را ﺑرای درک ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺗﻘﺎدی ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﺳﻌﮫ و اﺻﻼﺣﺎت ﻧظﺎم ﺻﺣت ،ﺗﻐﯾﯾر ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣﺗﻣرﮐز در ﻣﻘﺎﺑل
ﻏﯾر ﻣﺗﻣرﮐز ﻓراھم ﻣﯽ آورد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 در ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﺣت ،ﭼﺎرﭼوب ھﺎ ﯾﺎ ﻻگ ﻓرم ھﺎ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ،و روﺷﮭﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺣﻘوق را ﻓرق ﻧﻣوده وﺗطﺑﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧد اﺻول ﮐﻠﯾدی ﭘﻼن ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ،ﭘﻼﻧﮕذاری و ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﺣت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ را ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﻧد ﻣدﯾرﯾت ﺗﻐﯾﯾرات را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﻧد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﮐﺎر ﮔروﭘﯽ و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﯾﺎ اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم را از ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧد -ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و ﺳﺑﮑﮭﺎی ﻣدﯾرﯾت رھﺑری ،ﺑﮫ وﯾژه :ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﯾﺎر ،ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل ،ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ،و ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن را ﺗوﺳﻌﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد
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ﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ
)(Scientiﬁc Writing

ﻣدت زﻣﺎن 30 :ﺳﺎﻋت درﺳﯽ
 25اﻣﺗﯾﺎز CPD

ﺗوﺿﯾﺢ:
اﯾن ﮐورس ﺑرای ﻣرور ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﯾﺎ  peer reviewingو ﺑﺎزﻧﮕری ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘت ﺟﮭت ﻧﺷر
در ژورﻧﺎل ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت .ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن ﮐورس ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری ،ﺧواﻧدن ،وﯾراﯾش و ﻣرور ﺧود را از طرﯾق ﺗﻣرﯾﻧﺎت و
ﺑﺣث ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻧﻣوده و اﻧﮑﺷﺎف ﻣﯽ دھﻧد .ھدف اﯾن ﮐورس داﻧﺳﺗن اﺻول ﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﻣوﺛر اﺳت.
آﻣوزش ﯾﺎ ﺗرﯾﻧﻧﮓ در اﯾن ﮐورس ﻋﻣدﺗﺎ ﺑر روﻧد ﻧوﺷﺗن و ﻧﺷر ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘب ﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﮐورس در دو ﺑﺧش
اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود :ﺑﺧش ) (1ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ طور ﻣوﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر و واﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد و ﻗﺳﻣت ) (2ﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ
ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ ﻋﻠﻣﯽ واﻗﻌﯽ داده ﻣﯾﺷود.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﭘروﺳﮫ ھﺎی رﯾﺳرچ و ﻣﺗرﯾﮑس ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﯾﺎ Argument Matrix
ﻧوﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ﯾﺎ ﺻﻔﺣﮫء اوﻟﯽ ،اﺑﺳﺗرﮐت ﯾﺎ ﺧﻼﺻﮫ
ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ
ﻧﮕﺎرش ﯾﺎ ﻧوﺷﺗن طرﯾﻘﮫ ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق
ﻧوﺷﺗن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ
ﻧوﺷﺗن ﺑﺣث ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺂﺧذ
ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘت ﺧوب

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫء ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘت در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﯾﺎ  AMRرا ﺑﮫ طور ﻣوﺛر ،ﻣﺧﺗﺻر وواﺿﺢ ﺑﻧوﯾﺳﻧد
 ﻧﺷرﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ) (publicationھﺎی را ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯾﻧش ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺿرورت ھﺎی ﺧواﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﻧﺗﻘدان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھدف ھر ﺑﺧش را در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ درک ﮐﻧﻧد ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای وﺳﯾﻊ ﺗر از اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻧوﺷﺗﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد -اﻧﺗﺧﺎب راھﺑردی در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ،ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﻧد
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