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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 توجه به تداخالت دارویی و پایش منظم بیماران -
معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع گزارشی مبنی بر وقوع اشتباه داروپزشکی، عدم توجه به تداخل دارویی و 

عدم پایش و پیگیری بیمار مصرف کننده وارفارین به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار خانم ۶۱ ساله تحت درمان با داروهای وارفارین با دوز ۵ میلی گرم روزانه و کپسول خوراکی فنوفیبرات ۲۰۰ میلی گرم بوده 

که پس از یک ماه مصرف همزمان داروهای مذکور با خونریزی و افزایش INR=8 به بیمارستان مراجعه نموده و پس از بستری و 

اقدامات درمانی بهبودی حاصل شده است. تداخالت دارویی به خصوص درمورد داروهای با هشدار باال، در موارد همراه با افزایش 

سطح خونی داروها از علل خطر وقوع عوارض ناخواسته جبران ناپذیر برای بیماران است. 

راهکار پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه شامل :

۱) توجه به تداخالت دارویی (دارو-دارو) و تداخالت دارو-غذا در هنگام تجویز و تحویل دارو به بیماران و آموزش کافی به 

بیماران در این خصوص دارای اهمیت ویژه می باشد. لذا هماهنگی و ایجاد امکان مشورت در صورت وجود تداخالت و مشکالت 

نسخه پیچی بین پزشک و داروساز  در بستر نسخه الکترونیک ضروی می باشد.

۲) پایش و مانیتورینگ دقیق عالیم بالینی و آزمایشگاهی بیماران توسط پزشکان معالج، درخصوص موارد مرتبط با  

افزایش سطح خونی داروها و آموزش بیماران درخصوص لزوم مراجعه آنان به پزشک معالج در زمان بروز عوارض ناخواسته و 

مراجعات منظم و مطابق برنامه به منظور بررسی عالیم بالینی و آزمایشگاهی مربوطه در طی دارو درمانی توسط پزشک و داروساز 

دارای اهمیت ویژه است.

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

شود.

رونوشت :
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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