


یا شافی

داروپزشکیهایخطا

:تهیه کننده

خانم دکتر جباری

:ارائه دهنده

خانم دکتر پاکروح

:با تشکر از همکاری

خانم صادقی
سوپروایزر آموزش ی



کهبحثیترینمهم
ایحرفههر در 

دارداهمیت
بروز از جلوگیری 

.خطاست



؟؟؟!!!چرا
آبسهعلتبهکه،ساله12دختری بیمار 
ویز تجتزریقیمترونیدازولوی برایفک

ری ظاهشباهتدلیلبهولی؛استشده
وولمترونیدازبندیبستهزیادبسیار 

تشرکساختتزریقیکلرایدپتاسیم

ایشانبرایاشتباهبهمشهد–ثامن
کهگشتهتزریقکلرایدپتاسیم

مالز درمانیاقداماتعلیرغممتاسفانه

...نمایدمیفوتبیمار 



اولین نیاز بسیار مهم هر 
اید بیمارستان این است که نب
...دهیچ آسیبی به بیمار برس

فلورانس نایتینگل
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Medication errors

:تعریف
نجر مکهپیشگیری قابلرویدادهرگونه

ایداروییفرآوردهنامناسبمصرفبه
فمصر فرددر آور زیاناثراتبروز سبب

...گردد(بیمار)کننده



دستبهکهدارویی1000هرازایبه:FDAآمار
.دهدمیرخخطامورد4رسدمیبیمار 

انسانمیلیون 1/5بهساالنهداروییاشتباهات
.زنندمیصدمه

داروییمشکالتعلتبهنفر 48000-98000ساالنه
.کنندمیفوت

.........................

یره خطاهای دارویی به علت اشتباه در سیستم و زنج
دهندای از اشتباهات رخ می

کوشش در جهت اصالح سیستم





خطاهای داروئی 
ه هنگام تهیه ،ب

تجویز ،
توزیع و دادن دارو به بیمار و

پایش  آن رخ می دهند 
هنگام تجویز دارو و دادن آنمیزان بروز خطا به 

.شایعتر برآورد میگرددبه بیمار

اق از کل خطاهایی که در زمینه پزشکی اتف% 20
می افتد متعلق به خطاهاي دارویی است از این

میزان
مربوط به خطاهاي پزشکان در مرحله % 39

نسخه نویس ی ،
مربوط به پرستاران در زمان مصرف و % 38

استفاده دارو،
،(نسخه پیچی) مربوط به داروسازان و % 12
ک مربوط به مرحله انتقال از دستور پزش% 11و 

به کاردکس دارویی





:تجویز داروي اشتباه. 1
اولین گام ارتکاب خطا

روي تجویز دایا تشخیص بیماري اشتباه پزشک در 
مناسب 

:دوز نامناسب دارو . 2
رو دریافت بیش از حد یا کمتر از مقدار معین شده دا

:زمان و دفعات نامناسب مصرف دارو . 3
:این اشتباه زمانی اتفاق افتاده است که

60از فاصله بین دو دوز دارویی کمتریا بیشتر : الف 
.دقیقه از فاصله زمانی تجویز شده باشد

دقیقه پس از تجویز دارو ، دارو براي 60ظرف : ب 
.بیمار تهیه ولی به مصرف نرسیده باشد

از نظر زمانی ، تداخل دارو با وعده هاي غذایی : ج 

.بیمار رعایت نشده باشد



تجویز و مصرف شکل دارویی نا مناسب براي .4
:بیمار

این اشتباه زمانی رخ می دهد که شکل دارویی به 
اشتباه تحویل و براي بیمار استفاده شود ؛ مثل

spray-syrup-supp

:اشتباه در آماده سازي داروها. 5
رقیق کردن نادرست داروها، 

یال عدم رعایت استریلیتی و عدم تمیز کردن در پوش و 
ها با الکل قبل از ورود نیدل به آنها 

مصرف سوسپانسیون ها بدون تکان دادن آنها ، 
عدم حفاظت دارو از نور برای داروهای حساس،

ناسازگاری هاي فیزیکی و شیمیایی 

راه مصرف اشتباه. 6
ه تجویز دارو از راهی غیر از آنچه که در نسخه درج شد

چکاندن یک قطره چشمی در چشم راست به . است 
جاي چشم چپ

عدم رعایت اینتروال مناسب مصرف دارو 



استفاده از تکنیک غلط براي مصرف دارو . 7
اي مثال عدم رعایت دستور صحیح بکار گیري اسپری ه

.استنشاقی

مصرف داروي تخریب شده یا تاریخ گذشته. 8
ثال م)تحویل و یا تجویز داروهایی که در شرایط مناسب 

نگهداري نشده( داروهاي یخچالی و یا حساس به نور 
رچه اند یا داروهایی که تغییر رنگ واضح دارند و در دفت
.راهنمای دارو در مورد آن هشدار داده شده است

خطاهاي پایش دارو درمانی. 9
ن تمامی خطاهاي که در ارتباط با پایش یک دارو در حی
د و یا پس از مصرف دارو توسط کادر پزشکی رخ می ده

.
مثال عدم اندازه گیري غلظت سرمی یک دارو یا عدم 

زیمهاي ارزیابی تاثیر یک دارو بر کراتینین یا عملکرد آن

کبدي



خطاي حذف. 10
این خطا عبارت است از عدم رسیدن داروي مورد 

.نظر پزشک به دست بیمار
ساعته مجموع 24بر اساس تعریف اگر در یک دوره 

تعداد دوزهاي مصرفی کمتر از مجموع دوزهاي 
تجویز شده باشد ، خطاي حذف اتفاق افتاده 

ده از گاهی نیز کال یکی از اقالم دارویی تجویز ش. است
.قلم افتاده و حذف می شود

بایستی توجه داشت که اگر بیمار داروي خود را 
.مصرف نکند خطاي دارویی اتفاق نیفتاده است

پذیرش بیمار. 11
وش ی در صورتی که نکات مربوط به تجویز دارو ، به ر 

انجام شود که بیمار پذیرش مناسب براي مصرف
را نداشته باشد( شکل دارویی یا راه مصرف)دارو 

.نیز خطا بوجود می آید
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مسمومیتدلیلبهکهایساله3/5پسربچهبیمار
واستامینوفنشربتازنامشخصمقداربااتفاقی
وتدآنتیاوبرایوشدهبستریسالبوتامول،شربت

ساعت24درg2میزانبهسیستئیناستیلانآن،
.استشدهتجویز

ملهجمنمختلف،داروییاشکالباسیستئیناستیلان)
استیلانگرم2حاویلیتریمیلی10هایآمپول

انگرم5حاویلیتریمیلی25هایویالوسیستئین
موجود(لیترمیلیهردرگرممیلی200)سیستئیناستیل

(.باشدمی

بهمربوط(HIS)بیمارستانیاطالعاتسیستمدر
کلشاست،بودهبستریآندرکودککهبیمارستانی

درموجودسیستئیناستیلانداروییقدرتو
200آمپولصورتبهاشتباهبهبیمارستانداروخانه

دراست،بودهشدهثبتلیترمیلی10درگرممیلی
لیتریمیلی25هایویالداروخانهموجودیکهحالی
.استبودهسیستئیناستیلانگرم5حاوی



بریمبنپزشکنسخهطبقپرستاراساساینبر
درشدهثبتمندرجاتبهتوجهباوگرم2دوز

HIS،به)آمپولعدد10اشتباهبهبیمارستان
ونمایدمیدرخواستداروخانهاز(ویالیکجای

ویالعدد5خود،موجودیبامطابقنیزداروخانه
استیلانگرم5حاوی)لیتریمیلی25

5هرکهدهدمیتحویلبخشبه(سیستئین
طریقازیکجاصورتبهکودکبرایویال

2جایبهکودکوگرددمیتزریقمیکروست
رامذکوردارویازگرم25شده،نسخهدارویگرم

.نمایدمیدریافت
اندحازبیشدوزدریافتاثربرکودکمتاسفانه
نجهایتششدید،بیقراریدچارسیستئیناستیل
اربیمبستریبهمنجرکهشدهمغزیادمومداوم

ومتعدددرمانیمداخالتانجاموICUدر
ابماهچندگذشتازپسوگشتهمدتطوالنی
.میشودبیمارستانازخوبنسبتاعمومیحال



راههایازیکیداروییدستوراتکامپیوتریثبتاینکهوجودبا
یمهابیمارستاندرداروپزشکیاشتباهاتازپیشگیریمهم
هایسیستمدرهادادهثبتهنگامکهداشتتوجهبایدباشد،

.باشددادهرخاشتباهاستممکننیزکامپیوتری

:شودمیتوصیهلذا
دهشآمادهداروهایمندرجاتباکامپیوتردرشدهثبتاطالعات
شوددادهتطبیق
رتقدوشکلدارو،نامهمچوناطالعاتیتطبیقدرکافیدقت

تحویلفرآوردهباشده،تجویزدوزومصرفراهدارویی،
هببیمار،برایاستفادهجهتداروخانهازشدهگرفته
.پذیردصورتداروییاشتباهاتبروزازپیشگیریمنظور



.نا خوانا بودن نسخه ها. ١
.شباهت زیاد نام داروها با یکدیگر. ٢
.واضح و مشخص نبودن دستور مصرف دارو . ٣
.عدم نوشتن شکل دارویی. 4
.عدم نوشتن تعداد داروي تجویز شده. 5
.عدم نوشتن راه مصرف و سرعت تزریق دارو . 6
ز استفاده از اختصار در نوشتن نام دارو ، دو . ٧

.مصرف دارو ، دفعات و راه مصرف







یشبیه بودن از لحاظ نوشتاری یا لفظ

Metronidazol / Metimazol

Pancreatin / Pancronium

Prilosec /Prozac

Oxycontin / Oxycodone

Hydroxyzine / hydralazine

Alprostadil / Alprazolam

Digoxin / Digestive

Hydroxyzine / hydralazine



استفاده از اختصارات 
نامناسب در نسخ





پاسخ پرستاران به خطاهای دارویی

تشخیص رخ دادن خطا

خطایی رخ داده است

همکاران. 2

/  بیمار . 3
/  خانواده 

همراهان

خود . 1

شخص
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مرگمورد2
دوپامینتزریقدراشتباه
24جایبهدوپامینانفوزیون-روزه1کودک
ساعت2مدتبهساعت
یسمسپتیتشخیصباکهHIVبهمبتال-ساله48خانم
ونخفشارکاهشدرمانجهتشده،بستریعفونیبخشدر

.گیردمیقراردوپامینوریدیانفوزیوندرمانتحت
االیببهبیمارفشارخونرسیدنازپسپزشکدستورطبق

mmhg100بیماردوپامینholdشود.
روستمیکتهیهبدونمسئول،پرستارشیفتتعویضدر

دوپامینبرچسبوholdدستوروضوحرغمعلیوجدید
میکروستهماندرراتازوسیندارویمیکروست،روی

بااربیمدارو،اتمامازپسکهمیشودانجامانفوزینوریخته
رغمعلیوهگرفتقراراینتوباسیونتحتتنفسیقلبیایست
.کندمیفوتبیمارCPRعملیاتانجام



شخص 
متوجه 
خطای 
خود 
میشود

ترس و نگرانی برای 
بهبودی بیمار

ترس و نگرانی برای 
خود



ده بااا توجااه بااه اینکااه ممکاان اساات فاارآور 
هااااااااااااای دارویاااااااااااای متفاااااااااااااوت، شااااااااااااکل و یااااااااااااا 
برچساااااااب هاااااااای مشاااااااابه از نظااااااار ظااااااااهری 
داشاااااااااته باشاااااااااند، پااااااااایش از تحویااااااااال و یاااااااااا 
مصااااااااااارف دارو حتماااااااااااا باااااااااااا دقااااااااااات کامااااااااااال 
محتویات برچسب دارو را مارور نماوده و 
از کااااربرد صاااحیح دارو ا میناااان حاصااال

.فرمایید





به دلیل وجود تفاوت در بسته بنددی و  
labelingکارخانجات مختلف دارویی

شدناخت  و نیز احتمال شدباهت آنهدا،   
ند کفایت نمی کقبلی از ظاهر فرآورده 

و عدم توجه به مندرجات روی آن مدی  
تواند منجر بده بدروز اشدتباه شدده و     

.عواقب ناگواری در پی داشته باشد



پیشگیری از حوادث ناگوار ناش ی از تزریق
اشتباه فرآورده های دارویی 

پیش از تزریق، 
نام فرآورده

نام بیمار
دستور دارویی

با فرآورده تجویز شده مطابقت  
دهید



:IVIGداروی
ازاستفادهعلتبهنفر3مرگ
دهشرنگتغییردچارداروینمونه
(1382دی)اصفهان



میزان باالی عوارض گزارش  
شده با ترامادول تزریقی

Total report: 627

8 cases of death

Cause of death: cardio 

respiratory arrest



:  گزارش خطاهای داروپزشکی
کارت زرد



داروهایی که از لحاظ 
ه شکل ظاهری شبیه ب

هم می باشند وممکن
است منجر به خطای 

:دیداری شوند



اسیم پتدکستروز،، ویال لیدوکائین

کلراید، سدیم کلراید



فتی ویال سفتازیدیم، ایمی پنم و س

:زوکسیم



سیمپتاداروییهایفرآوردهتشابه

مترونیدازولوکلراید



ین، ویال کلوگزاسیلین، ونکومایس

آمپی سلین، استرپتومایسین 



، پنی سیلین 800ویال پنی سیلین 

6.3.3و پنی سیلین 1200



تشابه آمپول آمیکاسین، 
کلیندامایسین، سایمتیدین و 

:جنتامایسین



:Kآمپول فورزماید و ویتامین



سین آمپول کلیندامایسین، جنتامای

:و سایمتیدین 



ون آمپول متوکلوپرامید و دگزامتاز 



رامید و آمپول کلرفنیرامین، متوکلوپ

فورزماید



آمپول دگزامتازون ، پرومتازین و 

برم هگزین



تشابه آمپول آمیکاسین وآمپول 

رانیتیدین



یلین قرص پنتوکس ی فیلین و تئوف

G



و فولیکوفر40فاموتیدین 



اتقرص داکس ی سایکلین و ونوست



ین کپسول زینک سولفات و داکسپ

10



کپسول امپرازول و فلوکونازول



ین قرص ب کمپلکس و فنازوپیرید



و دایمتیکون 500قرص متفورمین 



من قرص پروپیل تیواوراسیل و دای

هیدرینات



:در ادامه

لیست داروهایی که به 
دلیل شباهت نوشتاری 

ممکن است اشتباه داده 
:شود
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