
 

 

  111اطالعيه شماره 

  ADRمركز

 ) (Medication Errorsيل تحويل نامناسب داروبه دل يماراناشتباه در مصرف دارو توسط ب

به صورت اشتباه در نوع داروي مصرفي ) Medication Errors(مواردي از اشتباهات دارويي  ADRرساند كه مركز  به اطالع همكاران محترم مي

 .توسط بيمار دريافت نموده است

اي بوده است كه براي دريافت داروي آسپيرين به داروخانه مراجعه و داروي خود را در پاكت تبليغاتي كلسيم دريافت  ساله 70خانم  ،مورد اول 

شود كه بيمار به اشتباه تصور كند كه كلسيم براي وي تجويز شده و در طول دوره درمان خود، عالوه بر آسپيرين موجود  اين امر باعث مي. كند مي

  .ت كلسيم، همزمان يك عدد آسپيرين ديگر نيز مصرف كنددر پاك

به داروخانه مراجعه و داروي خود را در پاكت تبليغاتي آهن خوراكي » سيتريزين«اي بوده است كه براي دريافت داروي  ساله 30خانم  ،مورد دوم

  .يز مصرف كرده استكند و به گمان اينكه داروي مذكور مكمل آهن است، آن را براي كودك خود ن دريافت مي

هر دو دارو در  متأسفانه. اند قرار داشته ينمارگاربا نيتروگليسيرين و  تحت درماناند كه  ساله بوده 72و  78آقاياني  ،مورد سوم و چهارم

  .زي شده استهاي مشابه به بيمار تحويل داده شده است كه منجر به اشتباه در مقدار مصرف وارفارين توسط بيماران و ايجاد خونري پاكت

 :شود به نكات زير توجه شود توصيه مي  بنابراين به منظور پيشگيري از اين قبيل اشتباهات دارويي،

حتي با قيد (هاي تبليغاتي داروي ديگر  تحويل دارو در پاكت. تبليغاتي داروي ديگر جدا خودداري كنيد  از تحويل يك فرآورده دارويي در پاكت .1

اين . ممكن است منجر به خطاي بيمار در تشخيص داروي مصرفي و چه بسا ايجاد عوارض شديد و كشنده شود) روي آننام دارو و دستور مصرف 

از اهميت   در مورد سالمندان، با توجه به تعدد اقالم دارويي مصرفي و نيز مستعد بودن اين گروه سني جهت ابتال به عوارض دارويي، به خصوصامر 

  .خاصي برخوردار است

هاي دارويي تمايز  االمكان تالش شود تا به نحوي ميان پاكت شود، حتي مواردي كه بيش از يك نوع دارو در پاكت به بيمار تحويل داده ميدر  .2

  .ايجاد شود و ضمن درج نام دارو و نحوه مصرف آن، توضيحات شفاهي به بيمار ارائه شود

  .اكت نوشته شود و به بيمار توضيحات الزم ارائه شودنام دارو و دستور مصرف آن به صورت واضح و خوانا روي پ .3

زرد و ارسال  يها فرمدر صورت مشاهده گونه عارضه يا اشتباه دارويي، مراتب را از طريق تكميل  گردد يماز همكاران محترم تقاضا 

يا از طريق تماس  88890857نمابر http://fdo.behdasht.gov.ir و يا از طريق سايت 14185 -948به صندوق پستي 

  .گزارش دهند ADR به مركز 88923193- 4تلفني 
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