
                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

۶۵۸/۴۸۹۳۶
۱۴۰۱/۰۶/۰۲

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 توجه به سوابق حساسیتی بیماران-سابقه 
حساسیت به داروی استامینوفن-معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع گزارشی مبنی بر وقوع اشتباه داروپزشکی تجویز داروی استامینوفن تزریقی 

منجر به بروز عوارض جدی در بیمار دارای سابقه حساسیت به استامینوفن به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار دختر ۱۴ساله با سابقه آسم و آلرژی بوده که با درد ناحیه شکم و تاخیر سیکل ماهیانه پس از ویزیت پزشک، تحت 

درمان با انفوزیون وریدی فراورده استامینوفن تزریقی قرار گرفته است. به دنبال تزریق داروی مذکور، بیمار دچار عالیم تنگی نفس، 

راش، سیانوز و کاهش اشباع اکسیژن شریانی شده که پس از هیپوکسی دچار عالیم تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه شده که پس از 

اقدامات درمانی و بستری در بخش مراقبت های ویژه خوشبختانه بهبودی یافته است. بنا به اظهار پزشک معالج، بیمار در بدو 

پذیرش در اورژانس سابقه حساسیت دارویی را ذکر نکرده و پس از وقوع حساسیت دارویی، همراهان وی ذکر نمودند که بیمار سابقه 

حساسیت دارویی به استامینوفن خوراکی داشته و همچنین یکی از پزشکان معالج شاغل در درمانگاه دیگری اظهار نموده که مدتی 

پیش بیمار مذکور پس از تزریق داروی استامینوفن تزریقی دچار کهیر منتشر پوستی شده است. 

 راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه شامل:

اخذ شرح حال دقیق و ثبت دقیق سوابق حساسیتی بیماران در پرونده و توجه پزشکان معالج، داروسازان و  -۱

پرستاران به سوابق حساسیتی بیماران و ثبت سوابق حساسیتی بیماران در پرونده الکترونیک بیماران  با امکان 

بازبینی سوابق در تمام فرایند درمان از مرحله ویزیت بیماران توسط پزشکان معالج ، کلیه مراحل ارائه دارو و 

دارودهی به بیماران توسط همه اعضاء کادر درمان

تعبیه سیستم هشدار (آالرم) در سیستم HIS به نحوی که در صورتیکه بیماران سوابق حساسیتی داشته باشند در  -۲

زمان تجویز دارو و یا دسته دارویی مشابه، پزشکان معالج، پرستاران و داروسازان به نحو مناسب از سوابق 

حساسیتی بیماران مطلع شوند و در هر مرحله از تجویز، تحویل، تزریق و دارودهی به بیماران، با انجام مشاوره با 

پزشک معالج درخصوص تجدیدنظر در داروهای تجویز شده، از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه پیشگیری شود.

اجرای سیستم مبتنی بر ارسال نسخه به داروخانه و تحویل دارو به صورت بیمار محور  و تشکیل پرونده داروئی  -۳

برای بیماران در داروخانه های بیمارستانها، و اجتناب از ارسال سبدی و یک جای داروها (تحویل گلوبال دارو) از 
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داروخانه به بخشهای بستری و توجه به نقش داروسازان در کنترل داروهای تحویلی، انجام تلفیق و رعایت 

استاندارد نسخه پیچی و انجام مشاوره دارویی

 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 برروی 
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 قربانی  متصدی امور دفتری
سرکار خانم کرمی  متصدی امور دفتری
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