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دارد

معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی-ناخوانا بودن نسخ و دستورات مندرج در پرونده 
بیماران-معاونتهای غذا و دارو سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع گزارش هایی مبنی بر وقوع اشتباهات دارو پزشکی به علت ناخوانا بودن نسخ و 

دستورات مندرج در پرونده بیماران به شرح زیر دریافت نموده است:

یک مورد از گزارش ها مربوط به کودک سه ساله ای بوده که به جای اجرای دستور سرم KVO (Keep Vein Open) برای بیمار 

گرافی x-ray KUB (Kidney, ureter and bladder) انجام شده است. 

در گزارشهای دیگر تشابه اسامی داروهای سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سفتریاکسون، سفازولین و ناخوانا بودن دستورات دارویی منجر به 

اشتباه در اجرای دستورات دارویی شده است.

در یک مورد دیگر داروی کپسیتابین ۵۰۰ میلی گرمی به جای داروی سفالکسین ۵۰۰ میلی گرمی به علت دستخط ناخوانای 

پزشک انکولوژیست به بیمار تحویل داده شده است (تصویر پیوست).

راهکار پیشنهادی پیشگیری از وقوع چنین اشتباهاتی، اطمینان از صحیح بودن دستورات مندرج در زمان اجرای دستورات و اصالح 

دستورات  ناخوانا توسط پزشکان محترم معالج در پرونده و توسط پرستاران محترم در کاردکس مربوط به بیماران و کنترل نسخ 

ناخوانا با پزشک معالج در هنگام تحویل دارو در داروخانه توسط داروساز می باشد. چنانچه هرگونه شک و تردیدی در نوشتار مربوط 

به نسخ و دستورات مندرج در پرونده و کاردکس بیماران وجود دارد، پرسش از پزشک معالج و پرستار مربوطه به منظور اطمینان از 

دستور صحیح می بایست صورت پذیرد.

مراتب جهت استحضار و دستور اطالع رسانی به کلیه مراکز دارویی درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن معاونت محترم خدمتتان 

ارسال می گردد.
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