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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-لزوم آموزش و پایش بیماران- مصرف دوز  اشتباه 
داروی متوترکسات توسط بیمار- معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع گزارشی مبنی بر مصرف دوز اشتباه داروی متوترکسات توسط بیمار، 

منجر به وقوع عوارض جدی از یکی از بیمارستانهای کشور به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار خانم ۶۱ ساله با سابقه بیماری های دیابت، افزایش فشارخون و کم کاری تیروئید بوده که به منظور درمان آرتریت روماتوئید، 

تحت درمان با داروی متوترکسات با دوز ۲/۵ میلی گرم هفته ای ۳ عدد بوده که توسط پرسنل داروخانه به بیمار روش مصرف 

داروی مذکور، گفته شده ولی بیمار دارو را به اشتباه هر روز یک عدد مصرف نموده است. پس از مصرف ۱۸ عدد از قرص های 

مذکور، بیمار دچار عالیم مسمومیت با متوترکسات شده و دچار عالیم ضایعات اولسراتیو دهانی و استئوماتیت شده که پس از 

بستری در بیمارستان و دارو درمانی پس از یک هفته بهبودی یافته و ترخیص شده است. 

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه به شرح زیر می باشد:

آموزش کافی و الزم به بیماران به منظور آگاهی از عوارض ناخواسته و عالیم مسمومیت احتمالی با داروی متوترکسات.  -۱

درج مکتوب توضیحات دستور دارویی به صورت خوانا و واضح همراه با تاکید بر عدم استفاده از دارو بیش از میزان توصیه  -۲

شده توسط پزشک معالج، عالوه بر ارائه توضیح شفاهی به بیماران یا همراهان آگاه وی توسط داروساز.

ارائه برگه راهنمای مصرف دارو به بیماران به منظور آگاهی از عالئم عوارض احتمالی ناشی از مسمومیت با متوترکسات  -۳

توسط داروساز .

پیگیری و پایش منظم بیماران توسط پزشکان معالج و پیاده سازی استاندارد خدمات داروئی ویژه بیماران توسط  -۴

داروسازان به منظور بررسی عوارض احتمالی  مسمومیت با داروی متوترکسات .

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

رسانی شود.
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