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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-تحویل داروی اشتباه به بیمار بدون ارائه نسخه -
معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع یک مورد گزارش مبنی بر وقوع اشتباه داروپزشکی تحویل داروی اشتباه بدون نسخه به 

بیمار و متعاقب آن عوارض جدی منجر به مرگ در یک بیمار به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار خانم ۷۲ ساله با سابقه بیماریهای دیابت، هیپوتیروئیدی و بیماری قلبی عروقی بوده که پزشک متخصص قلب و عروق از طریق 

ارسال پیام در شبکه پیام رسان به فرزند بیمار اعالم می کند که داروی اپیراکس (نام تجاری قرص آپیکسابان) را برای بیمار تهیه نماید. فرزند 

بیمار پس از مراجعه به داروخانه و نشان دادن پیام پزشک در گوشی تلفن همراه، نسخه پیچ داروخانه به اشتباه داروی قرص ابترکس (نام 

تجاری داروی متوترکسات) را به همراه بیمار تحویل می دهد و بدون اخذ شرح حال و سابقه مصرف داروی بیمار، قرص متوترکسات "داروی 

با هشدار باال" به بیمار تحویل داده می شود و بیمار نیز پس از مصرف روزانه داروی مذکور پس از مدتی دچار عوارض جدی مسمومیت با 

داروی متوترکسات شده و در نهایت متاسفانه منجر به مرگ بیمار شده است.

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه شامل موارد زیر میباشد:

۱- عدم تحویل داروهای دارای نیاز به نسخه در موارد درخواست بیماران به تحویل دارو بدون نسخه پزشک توسط داروخانه ها. 

۲- عدم استفاده از نام تجاری داروها بدون ذکر نام ژنریک آنها و عدم استفاده از دستورات شفاهی و یا عدم درج داروهای تجویزی در 

خارج از نسخ توسط پزشکان معالج.

۳- مشاوره داروساز مسئول فنی داروخانه درخصوص سوابق بیماری و اطمینان از نوع دارو و دستور دارویی تجویز شده با مشاوره با 

پزشک 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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