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دارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: برگزاری هفته آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال-۱۴۰۱

با سالم و احترام؛

            نظر به اعالم هفته جهانی آگاهسازی داروهای آنتی میکروبیال و پیشگیری از ایجاد مقاومت به داروهای ضدمیکروبی از 
18-24 ) World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) تاریخ ۲۷ آبانماه تا ۳ آذرماه در سال جاری

November) توسط سازمان جهانی بهداشت و با توجه به اولویت بحث حفظ اثربخشی داروهای ضدمیکروبی ضروری میباشد در 
همراهی با سازمان جهانی بهداشت مانند سالهای گذشته با بهره گیری از قابلیتهای دانشگاه بر موضوع آموزش عمومی مصرف 
داروهای آنتی میکروبیال در هفته مذکور تمرکز شود و آموزشهای الزم از طریق رسانهها و وبسایت دانشگاه ارائه گردد. همچنین 

پیشنهاد میشود اقدامات ذیل در دستور کار معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار گیرد:
ارائه پیامهای هشداردهنده در رسانهها در خصوص مصرف صحیح داروهای آنتی میکروبیال (از طریق تهیه برنامههای رادیویی،  
زیرنویس برنامههای تلویزیونی، ارائه مطلب به خبرگزاریها و مصاحبه با آنها، ارسال پیام کوتاه، تهیه پوستر با پیامهای 

هشداردهنده و نصب آن در مراکز بهداشتی درمانی و ...)
آگاهسازی از طریق تبلیغات شهری مانند بیلبورد، درج پیام در سربرگ نامههای اداری و قبوض 

بهرهگیری از اساتید بالینی، جهت آگاهی دادن به مردم از طریق مصاحبه و برنامه سازی 
برگزاری سمینارها و دورههای بازآموزی تخصصی با موضوع تجویز و مصرف منطقی داروهای آنتی میکروبیال به صورت وبینار 

تهیه و انتشار مطالب جذاب تصویری مانند انیمیشن و موشن گرافی با موضوع مصرف منطقی آنتی بیوتیکها 
انتشار فایل کتابچههای آموزشی گروه سنی کودکان با موضوع مصرف صحیح آنتی بیوتیکها 

ترجمه و انتشار پوسترهای سازمان جهانی بهداشت 

خاطر نشان میشود این فعالیتها مطابق برنامههای مورد انتظار از دانشگاهها میباشد که در پایان سال مورد ارزیابی قرار خواهد 
گرفت. شعار هفته جهانی آگاهسازی داروهای آنتی میکروبیال و نامگذاری روزهای این هفته جهت استفاده به پیوست ضمیمه 

میباشد. جهت دریافت اطالعات تکمیلی می توانید به نشانی ذیل مراجعه نمایید:

https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week/2022

رونوشت :
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری
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