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ندارد

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

موضوع: راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی-ثبت اشتباه مقدار تجویز دارو در کاردکس-معاونتهای 
غذا و داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع گزارشی مبنی بر ثبت نادرست مقدار تجویز داروی با هشدار باال در کاردکس از 

یکی از بیمارستانهای کشور به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار نوزاد پره ترم بوده که در دستورات دارویی پزشک محترم معالج، ۱۳۰ سی سی سرم در ۲۴ ساعت و ۱/۳ سی سی پتاسیم 

کلراید برای وی تجویز شده است. ولی در کاردکس دارویی به اشتباه ۳ سی سی پتاسیم کلراید در ۱۳۰ سی سی سرم ثبت گردیده 

است. پرستار محترم مربوطه با مراجعه به دستورات دارویی مندرج در پرونده متوجه اشتباه ثبت در کاردکس شده و قبل از تجویز 

دارو به بیمار، میزان تجویز شده دارو اصالح گردیده است. 

راهکار پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی،تغییر سیستم ثبت دارو و دستورات مربوطه در کاردکس به ثبت 

الکترونیک، و ارسال نسخ الکترونیک به داروخانه و آماده سازی دارو برای هر بیمار به شکل یکتا مصرف (یونیک دز) در داروخانه زیر 

نظر داروساز، در همه بخشهای بستری به ویژه در بخشهای ویژه می باشد. 

خواهشمند است، دستور فرمائید، مراتب به همه مراکز دارویی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن معاونت اطالع رسانی شود.

رونوشت :
جناب آقای دکتر حبیب ملک پور رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

جناب آقای دکتر محمدی مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری

سرکار خانم دکتر کریمی قوانلو رئیس محترم گروه ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته فراورده های سالمت 
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