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ندارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی-اشتباه در دارودهی به بیماران-معاونتهای غذا و داروی 

سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع، گزارشی مبنی بر اشتباه در دارودهی به بیماران توسط پرستاران به شرح 
زیر از مراکز درمانی کشور دریافت نموده است:

مورد اول، بیمار آقای ۱۷ ساله ای بوده که به منظور کنترل تشنج، داروی فنی توئین تزریقی توسط پزشک معالج تجویز 
شده بود. دستورات دارویی از پرونده بیمار به کاردکس دارویی منتقل شده بود ولی به علت مشغله کاری پرستار مربوطه، تزریق دارو 

به بیمار انجام نشده و عدم دارودهی به بیمار منجر به  تشنج بیمار گردید.

مورد دوم، بیمار آقای ۱۸ ساله ای بوده که بعد از انتقال از اتاق عمل به بخش ارتوپدی، دستورات پزشک پس از عمل 
چک شده ولی وارد کاردکس  نشده است که سبب عدم اجرای دستور دو  دوز داروی سفازولین به بیمار شده است. علت آن عدم 

دقت کافی پرستار مربوطه به ثبت دقیق دستورات دارویی در کاردکس بوده است.

مورد سوم، بیمار خانم ۴۳ ساله ای بوده که در دستور دارویی قرص تیزانیدین با دوز یک چهارم برای وی تجویز شده که 
به علت بی دقتی پرستار مربوطه علیرغم درج دوز صحیح در پرونده و کاردکس دارویی به اشتباه یک عدد قرص کامل به بیمار به 

بیمار داده می شود. راهکارهای پیشنهادی به منظور پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه شامل موارد زیر می باشد:

تحویل داروهای نسخه ها و دستورات دارویی پرونده از داروخانه به بخشهای بستری به صورت بیمار محور و همراه با  -۱
درج دستورات دارویی واضح و شفاف تحت نظارت دقیق داروسازان مسئول فنی محترم داروخانه و خودداری از 

تحویل یکجای داروهای همه بیماران به بخشهای بستری.

تشکیل بخش مراقبت داروئی و حضور فعال و موثر داروسازان در بخش های بیمارستانی و کنترل و چک مجدد  -۲
دستورات دارویی و داروهای هر بیمار به منظور اطمینان از اجرای صحیح دستورات دارویی مربوط به هر بیمار.

دقت و توجه کافی و الزم پرستاران محترم در زمان دارودهی و اجرای دستورات دارویی و کنترل و چک مجدد با  -۳
داروساز مستقر دربخش .

خواهشمند است، دستور فرمائید، مراتب به همه مراکز دارویی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن معاونت محترم اطالع 
رسانی شود.
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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی-اشتباه در درج دستور دارویی بر روی جعبه توسط 

تکنیسین داروخانه -معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع، گزارشی مبنی بر وقوع اشتباه دارویی منجر به عوارض ناخواسته به علت 
مصرف دوز اشتباه قطره متوکلوپرامید به علت اشتباه در درج دستور دارویی پزشک بر روی جعبه توسط تکنیسین داروخانه به شرح 

زیر دریافت نموده است:

بیمار شیرخوار ۹ ماهه ای بوده که به دنبال مصرف دوز اشتباه قطره متوکلوپرامید، دچار عوارض اکستراپیرامیدال شده و 
به مرکز درمانی مراجعه نموده است. پس از اخذ شرح حال مشخص شده که پدر بیمار به منظور تهیه داروهای نسخه دست نویس 
پزشک معالج به داروخانه مراجعه نموده و تکنیسین داروخانه به جای درج دستور دارویی ۵ قطره هر ۸ ساعت، دستور ۵ سی سی 
هر ۸ ساعت را بر روی جعبه دارویی درج نموده است و بدون نظارت داروساز مسئول فنی داروخانه درخصوص کنترل وزن و دوز 
تجویز شده به بیمار و به علت ناخوانا بودن دست خط پزشک معالج در نسخه، اشتباه در درج دستور دارویی دوز نادرست بر روی 
جعبه دارو، باعث مصرف دوز بیش از مقدار مجاز قطره متوکلوپرامید در شیرخوار و ایجاد عوارض ناخواسته در وی شده است. 

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع  اشتباهات داروپزشکی مشابه شامل:

۱- نظارت کافی، دقیق و مستمر داروسازان مسئولین فنی داروخانه بر دستورات دارویی پزشکان معالج در پرونده و نسخه 
و درج دقیق و خوانای دستورات دارویی بر روی جعبه و بلیستر داروهای تحویل داده شده به بیماران. در این خصوص مشاوره 
داروسازان محترم درخصوص نحوه صحیح مصرف داروها و آموزش کافی به بیمار یا همراهان مطلع و آگاه بیمار از اهمیت ویژه ای 

برخوردار می باشد.

۲- درج خوانا و واضح دستورات دارویی در پرونده یا نسخه توسط پزشکان معالج و استفاده از حروف به جای اعداد در 
درج دستورات دارویی نسخ دست نویس.

۳- امکان برقراری مشاوره داروساز با پزشک معالج در موارد وجود ابهام در دستورات دارویی مندرج به علت ناخوانا بودن 
دست خط پزشکان معالج. خواهشمند است، دستور فرمائید، مراتب به همه مراکز دارویی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن 

معاونت محترم اطالع رسانی شود.
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