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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-لزوم شرح حال گیری مناسب از سوابق حساسیتی 
بیمار از افراد آگاه و مطلع از وضعیت بیمار-معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع، گزارشی مبنی بر عوارض جدی متعاقب تزریق انفوزیون وریدی داروی      

آمپی سیلین/سولباکتام از یکی از بیمارستانهای کشور به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار آقای ۴۰ ساله با سابقه اعتیاد بوده که به علت درمان عفونت، تحت درمان با داروی آمپی سیلین/سولباکتام به 

صورت انفوزیون وریدی قرار گرفته است. بالفاصله پس از شروع انفوزیون وریدی داروی مذکور، بیمار دچار عارضه آنافیالکسی با 

عالئم تنگی نفس، برافروختگی و ایست قلبی تنفسی شده که علیرغم انجام اقدامات احیاء متاسفانه بیمار فوت شده است.

بیمار سابقه مصرف مواد مخدر داشته و به علت عدم هوشیاری الزم در زمان شرح حال گیری، پاسخ صحیح درخصوص 

سابقه حساسیت دارویی به پرستار مربوطه نداده است. پس از وقوع عارضه، یکی از بستگان بیمار ذکر نموده که ایشان سابقه 

حساسیت دارویی شدید به داروی آموکسی سیلین داشته به نحوی که به علت شدت عارضه حساسیت دارویی در گذشته منجر به 

بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شده است. راهکار پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه شامل 

موارد زیر می باشد:

۱- توجه به اخذ شرح حال دقیق از بیماران آگاه، همراهان مطلع و آگاه بیمار و یا مراجعه به سوابق موجود در پرونده 

بیماران در مراکز درمانی محل وقوع عارضه حساسیتی قبلی به منظور اطالع از نام دقیق داروهایی که بیمار نسبت به آنها سابقه 

حساسیت داشته از اهمیت ویژه ای در پیشگیری از وقوع مجدد واکنش های افزایش حساسیت جدی تهدیدکننده حیات در بیماران 

دارد.

۲- پیشنهاد طراحی ثبت سوابق حساسیتی بیماران و تعبیه هشدار در سامانه پرونده الکترونیک بیماران تحت عنوان 

"سوابق حساسیت دارویی بیمار" به منظور مشخص شدن سوابق مذکور در مراجعات بعدی به مراکز دارویی و درمانی به مراجع 

ذیربط اعالم شده است . پس از راه اندازی سیستم هشدار مذکور، توجه ویژه کلیه حرف پزشکی شامل پزشکان معالج در زمان 

نسخه نویسی، داروسازان مسئول فنی در زمان تحویل دارو و پرستاران و مراقبین بیمار در زمان دارودهی به هشدار مذکور در هر 

مرحله می تواند از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه پیشگیری نماید. 
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خواهشمند است، دستور فرمائید، مراتب به همه مراکز دارویی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن معاونت محترم اطالع 

رسانی شود.
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