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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-عدم توجه به سوابق حساسیت بیمار-معاونتهای غذا و 
داروی سراسر کشور

با سالم ؛

با احترام، به استحضار می رساند، دفتر متبوع، یک مورد گزارش مبنی بر عوارض جدی منجر به مرگ در یکی از 

بیمارستان های کشور به شرح زیر دریافت نموده است:

بیمار آقای ۷۲ ساله با سابقه بیماری آسم و افزایش فشارخون بوده که به علت تب و تنگی نفس و با عالئم حمله آسم به اورژانس 

مراجعه نموده است. همراه بیمار اظهار نموده که بیمار به داروی سفتریاکسون حساسیت دارد که در گزارش پرستاری اولیه با 

خودکار قرمز در گزارش ثبت می گردد. پس از ویزیت پزشک عمومی و دستورات اولیه، ویزیت آنکال متخصص داخلی گذاشته می 

شود که علیرغم حضور متخصص داخلی در بیمارستان به علت عدم اطالع از حضور ایشان به ایشان اطالع داده نمی شود. پس از 

تماس تلفنی با متخصص داخلی، دستور تجویز داروی سفتریاکسون یک گرم و سایر داروهای موردنیاز داده شده و پس از شروع 

تزریق انفوزیون وریدی داروی سفتریاکسون و اظهار مجدد همراه بیمار مبنی بر حساسیت بیمار به سفتریاکسون، بیمار دچار 

آنافیالکسی و ارست قلبی تنفسی شده و علیرغم انجام اقدامات احیا متاسفانه بیمار فوت شده است. 

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی مشابه، شامل شرح حال گیری مناسب ، کامل و دقیق از بیماران، از 

جمله سوابق بیماریها و سوابق حساسیت های دارویی بیماران و ثبت دقیق و خوانای آن در پرونده و توجه ویژه به سوابق حساسیتی 

بیماران در زمان تجویز دستورات دارویی توسط پزشکان معالج محترم و ارسال مستقیم نسخه به داروخانه به منظور نسخه پیچی 

بیمار محور با نظارت داروساز و آماده سازی داروها در داروخانه بر اساس پرونده داروئی و همچنین کنترل دقیق دستورهای داروئی 

حین اقدام به ارائه دارو به بیمار توسط پرستاران محترم در طی اجرای دستورات دارویی می باشد. 

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

گردد.
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