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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- توزیع اشتباه دارو و تزریق اشتباه دارو  به بیماران- 
معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع، گزارشی مبنی بر توزیع اشتباه فراورده تزریقی ایمنوگلوبولین هپاتیت B به 

جای فراورده تزریقی روگام توسط شرکت توزیع کننده دارویی به یکی از بیمارستانها و به دنبال آن تزریق اشتباه داروی مذکور، به 

تعدادی از بیماران به دلیل شباهت بسته بندی دو فراورده تزریقی مذکور دریافت نموده است:

به منظور پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه:

۱- حضورمستمر و فعال داروسازان مسئول فنی در داروخانه و نظارت بر انبار دارویی و داروخانه بستری بیمارستان و 

تطبیق دادن داروهای ورودی به انبار دارویی داروخانه  با فاکتور خرید داروها

۲- اجرای سیستم مبتنی بر ارسال نسخه به داروخانه و تحویل دارو به صورت بیمار محور  و تشکیل پرونده داروئی برای 

بیماران در داروخانه های بیمارستانها، و اجتناب از ارسال سبدی و یک جای داروها (تحویل گلوبال دارو) از داروخانه به بخشهای 

بستری و توجه به نقش داروسازان در کنترل داروهای تحویلی، انجام تلفیق و رعایت استاندارد نسخه پیچی و انجام مشاوره دارویی

۳- توجه دقیق به نام ژنریک داروها مندرج  بر روی بسته بندی فرآورده ها توسط پرستاران محترم و پرسنل محترم 

داروخانه.

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

رسانی شود.
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