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دارد

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 مصرف خوراکی کپسول استنشاقی - لزوم 
آموزش به بیماران-معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع گزارشی مبنی بر وقوع اشتباه داروپزشکی به علت عدم آموزش به بیمار به 

شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار خانم ۶۸ ساله ای بوده که به منظور درمان بیماری انسداد مزمن ریوی کپسول تیوتروپیوم بروماید برای وی تجویز شده است. 

به علت عدم آموزش کافی بیمار توسط پزشک معالج و مسئول فنی داروخانه مربوطه و عدم تحویل دستگاه استنشاقی (اینهالر)، 

بیمار کپسول مذکور را به صورت خوراکی مصرف نموده است.

راهکار پیشنهادی به منظور پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه:

۱- آموزش الزم و کافی به بیماران در خصوص نحوه مصرف داروها توسط پزشکان معالج در هنگام تجویز و داروسازان در 

هنگام تحویل دارو به بیماران یا همراهان بیماران می باشد. 

۲- درخصوص داروهایی که نیاز به توجه ، مراقبت مخصوص، پایش و مالحظات ویژه در هنگام مصرف دارند، تهیه و توزیع 

بروشور حاوی راهنمای بیمار شامل نکات آموزشی الزم به همراه تصاویر و توضیحات کامل، توسط شرکت های دارویی و ارائه آن به 

بیماران یا همراهان وی در زمان تحویل دارو در داروخانه دارای اهمیت ویژه  است.

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

شود.
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