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

موضوع: راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی-درج اشتباه دستور دارویی  بر روی جعبه دارو - معاونتهای 
غذا و داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع گزارشی مبنی بر درج دستور دارویی اشتباه بر روی جعبه قطره خوراکی 

متوکلوپرامید و ایجاد عوارض ناخواسته متعاقب  مصرف دوز اشتباه در بیمار شیرخوار به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار کودک ۲/۵ ماهه ای بوده که با تشخیص گاستروانتریت در بخش کودکان بستری شده است. به علت استفراغ مکرر 

شیرخوار، طی تماس تلفنی پرستار مربوطه با پزشک معالج دستور تلفنی قطره متوکلوپرامید توسط پزشک معالج داده شده است. بعد از 

تهیه قطره، پرستار مسئول بیمار، قطره را به همراه بیمار، تحویل داده و به وی تاکید می کند که ۳ قطره به شیرخوار بدهد. در حالی که 

به اشتباه بر روی جعبه قطره دستور دارویی "۳۰ قطره هر ۸ ساعت" نوشته می شود. پس از ترخیص کودک به علت ادامه استفراغ 

شیرخوار، همراه وی، با توجه به مندرجات دستور دارویی بر روی جعبه ۳۰ قطره هر ۸ ساعت به کودک خورانده و کودک دچار عوارض 

اکستراپیرامیدال شده که پس از مراجعه مجدد به اورژانس و بستری در بیمارستان خوشبختانه بهبودی حاصل شده است.

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی مشابه شامل:

اجرای سیستم مبتنی بر ارسال نسخه به داروخانه و تحویل دارو به صورت بیمار محور  و تشکیل پرونده داروئی برای  -۱

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

درخصوص رده سنی نوزادان، شیرخواران و کودکان که نیاز به در نظر گرفتن وزن بیمار، در تنظیم دوز های دارودرمانی  -۲

می باشد، کنترل مجدد دستور دارویی پزشک معالج توسط داروساز و در صورت نیاز مشاوره با پزشک معالج درخصوص 

The unit dose ) تجویز دوز مناسب دارو درمانی انجام پذیرد، و تا حد امکان ارائه داروها به روش اجرای یکتا میزان

supply method)  تحت نظارت داروساز در داروخانه آماده سازی و به بخش ارسال شود.

استفاده از جعبه داروئی  برای هر بیمار درج  دستور داروئی با ایتفاده از حروف به جای مقادیر عددی دوزهای تجویز شده  -۳

و  به صورت واضح و خوانا ، توسط داروساز مسئول فنی داروخانه بر روی جعبه و بسته بندی داروی مصرفی هر بیمار 
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حضور داروساز در بخش ها و کنترل روزانه جعبه داروئی بیماران و حصول اطمینان از تطابق دستورات دارویی با  -۴

دستورات پزشک معالج

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

رونوشت :
جناب آقای دکتر سلیمان حیدری سپرست محترم مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان 

جناب آقای دکتر شهرام غفاری مدیرکل محترم درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی: جهت استحضار و دستور بارگذاری بر روی 
سامانه نسخه الکترونیک

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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