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ندارد

معاونین محترم غذا و دارو علوم پزشکی سراسر کشور 

موضوع: راهکارهای پیشنهادی درخصوص پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی-اهمیت توجه به سوابق حساسیتی بیماران

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع یک مورد گزارش مبنی بر وقوع مرگ متعاقب اشتباه دارو پزشکی از یکی از 

بیمارستانهای کشور، به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار خانم ۵۲ ساله مبتال به پنومونی بوده که در حین انفوزیون وریدی داروی مروپنم دچار تاکی پنه، سیانوز و سپس ایست قلبی 

تنفسی شده که علیرغم انجام اقدامات احیا متاسفانه بیمار فوت شده است.

در سوابق حساسیتی بیمار، سابقه واکنش آنافیالکسی به دنبال مصرف داروهای پنی سیلین، سفتریاکسون و آمپی سیلین داشته 

است. با توجه به منبع علمی آپتودیت، از کنترا اندیکاسیون های تجویز داروی مروپنم، سابقه افزایش حساسیت به داروی مروپنم، 

سایر داروهای هم خانواده و یا هر یک از اجزای فرموالسیون و سوابق حساسیتی بیمار به صورت واکنش های آنافیالکتیک به 

بتاالکتام ها ذکر شده است. 

راهکار پیشنهادی جهت پیشگیری از وقوع چنین اشتباهات داروپزشکی، توجه دقیق به سوابق حساسیتی بیماران، اخذ شرح حال 

دقیق سوابق حساسیتی و عوارض دارویی بیماران در گذشته و درج آن در پرونده و توجه به شرح حال مندرج در پرونده توسط کادر 

محترم درمان از جمله پزشکان و پرستاران محترم می باشد. الزم به ذکر می باشد، در برخی موارد، بیماران و یا همراهان بیمار، 

اطالع دقیقی از سوابق حساسیتی بیمار ندارند و یا بیمار در شرایطی که به صورت کاهش سطح هوشیاری و یا بدون همراه به مراکز 

درمانی مراجعه می نماید، نمی تواند سوابق حساسیتی خود را بیان نماید.

لذا، توصیه می شود، همه بیماران دچار عوارض حساسیتی به داروها، به صورت مکتوب، از نام داروهایی که به آنها واکنش 

حساسیتی نشان داده اند، مطلع شوند و در مراجعات بعدی نیز سوابق مکتوب را جهت آگاهی پرسنل درمان اعم از پزشک، پرستار و 

داروساز مربوطه به همراه داشته باشند.

    مراتب جهت استحضار و دستور الزم خدمتتان ایفاد می گردد.
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