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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 نسخه نویسی الکترونیک-معاونتهای غذا و 
داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع گزارشهایی مبنی بر وقوع اشتباه داروپزشکی اشتباه با ثبت نسخه الکترونیک 

در خصوص اشتباه در انتخاب نام و قدرت دارویی و دوز داروهای تجویز شده در بیماران توسط پزشک معالج ، به شرح زیر دریافت 

نموده است:

در گزارشی پزشک معالج به جای ثبت قرص پردنیزولون ۵ میلی گرم به تعداد ۱۰۰ عدد، به اشتباه قرص پردنیزولون ۵۰ 

میلی گرمی را به تعداد ۱۰۰ عدد ثبت نموده است.

در گزارش دیگری پزشک قصد تجویز قرص دایمتیکون را داشته که در نسخه الکترونیک به اشتباه قرص دی متیل 

فومارات انتخاب و ثبت شده است.

راهکار پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی در ثبت نسخه الکترونیک شامل:

توجه دقیق به نام دارو، قدرت دارویی و سایر مشخصات داروها در زمان ثبت داروی تجویز شده به بیمار توسط پزشکان  -۱

معالج و سایر تجویزکنندگان داروها در سامانه ثبت نسخه الکترونیک می باشد. 

انجام مشاوره دارویی توسط داروساز در داروخانه ، در موارد تجویز غیرمعمول دوز و تعداد و نوع داروی نامناسب با  -۲

مشخصات بیماران و ایجاد بستر امکان استعالم از پزشک معالج در بستر نسخه الکترونیک به منظور اطمینان از صحیح 

بودن ثبت نسخه الکترونیک دارای اهمیت ویژه است.

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

شود.

رونوشت :
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال  رئیس اداره اسناد و مکاتبات اداری

سرکار خانم دکتر کریمی قوانلو  رئیس گروه ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته فراورده های سالمت 
جناب آقای موجبی  متصدی امور دفتری
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