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خطاهای دارویی

Medication errors



اهمیت خطاهای دارویی

تیمراقبخدماتارایهنظامدراصلیمسایلازیکیبیمارایمنی

.است

خطایعلتبهکهسالیانهمیرومرگ9800تا4400از

بهمربوطمورد7000دهدمیرخمتحدهایالتدرپزشکی

.استداروییخطاهای

بهبیماربرایبالقوهخطرورایجرخدادعلتبهداروییخطاهای

.شوندمیگرفتهنظردرایمنیبرایشاخصیعنوان

ازیکیدارونوع8000وجودعلتبهداروییخطاهای
.استپرستاریحرفهدرمهممشکالت



Medication errors

نامصرفبهمنجرکهپیشگیریقابلرویدادهرگونه•
ردآورزیاناثراتبروزسببیاداروییفراوردهمناسب

.رددگمیتلقیداروییاشتباهگردد،کننده،مصرففرد



زمان بروز خطاهای دارویی

دنداوتوزیع،تجویز،تهیههنگامبهداروئیخطاهای•
میزانولیکندهندمیرخآنپایشوبیماربهدارو
بیماربهآندادنوداروتجویزهنگامبهخطابروز

.گرددمیبرآوردترشایع
•procure

•prescription

•dispensing

•administration



دارويیترين خطاهای شايع 
تجویز غلط دارو•

تجویز دوز نامناسب دارو• 
زمان و دفعات نامناسب مصرف• 
تجویز شکل دارویی نامناسب• 
دستور غلط برای آماده سازی دارو• 
درمانی-خطا در پایش دارو• 
تجویز دو یا چند دارو که با هم تداخالت مهم و خطرناکی  • 

دارند

از قلم افتادن یك داروی مهم و حیاتی در تجویز پزشك• 



انواع خطاهای دارويی
نويسینسخهدراشتباهprescribing error

نتریرایجازیکیخوانینسخهونویسینسخهخطای
اقاتفبیماربرایاستممکنکهاستپزشکیخطاهای

.بیفتد
:اشتباه در نسخه نویسی شامل 

نادرستداروی تجویز •
زمان مصرف نادرست•
عدم تجویز دارو  •



مرگ يک کودک متعاقب اشتباهات دارو پزشکی

دون ماهه ای به علت ابتال به گاسترو انتریت غیر توکسیك ب4.5کودک •
:عالئم دهیدراتاسیون به بیمارستان مراجعه و پزشك برای وی

•250mgسفتریاکسون
ORSمحلول •
قطره متوکلوپرامید•

زشك تجویز می کند، روز بعد به علت بی قراری و ادامه گاسترو انتریت به پ
:مراجعه کرده و در این مرحله برای وی

ووسینهیهایآمپولومتازینپرووسیکلومیندیوکوتریموکسازولشربت
کودکزیادگریهوقراریبیعلتبهشبنیمه.گرددمیتجویزدگزامتازون

IM½میزانبهسیکلومیندیآمپولویبرایومنتقلبیمارستانبه
یتنگوکاردیتاکیدچارکودکمنزلبهمراجعهدرکهگرددمیتجویز
.شودمیفوتنهایتاوگرددمیشدیدسیانوزونفس



بررسی خطاهای رخ داده

بیماریشروعاولروزدودرعارضهبدونگاستروانتریتدرماندربیوتیكآنتیمصرف•
.ندارداندیکاسیون

.ندارداندیکاسیونگاستروانتریتدرماندردگزامتازونمصرف•
ایمنیوباشدمیممنوعماه6ازکمترشیرخواراندرشکلهربهسیکلومیندیمصرف•

.استنشدهثابتکودکاندرسیکلومیندیمصرف
2زیرکودکاندرشکلهربهپرومتازینمصرفآمریکادارویوغذاسازمانهشدارطبق•

..استممنوعسال
بیببستوانندمیدوهر(سیکلومیندیوهیوسین)هاکولینرژیكآنتیومتوکلوپرامید•

.گیردقرارنظرمدبایدداروییتداخلانهاهمزمانتجویزدرلذاگردندبیماردرقراری
بدنوزنکیلوگرمهرازاءبهمیکروگرم6کودکاندرعضالنیصورتبههیوسینمصرفدوز•

20mg/mlایراندرهیوسینآمپولچونولیاستتکرارقابلساعت8تا6هرکهاست
.نداردوجودکودکانبرایمناسبدوزتهیهامکانپساست



 از قلم افتادگیOmission error

دموردارویرسیدنعدمازاستعبارتاشتباهاین

یکاگردرتعریفبراساسبیمار،دستبهنظر

بیمارمصرفیدوزهایتعدادمجموعساعته24دوره

اشتباهباشدشدهتجویزدوزهایمجموعازکمتر

.استافتادهاتفاقحذف

شتباهابهشدهتجویزداروییاقالمازیکینیزگاهی

شتداتوجهبایستی.گرددمیحذفوافتادهقلماز

خطاینکندمصرفراخوددارویبیماراگرکه

.استنیفتادهاتفاقدارویی



Unauthorized drug error

مصرف فراورده غیر مجاز و تقلبی

:انگلیسpantherلیدوکائین ساخت شرکت 
مورد بروز تشنج8
مورد فلج مغزی در نوزادان1
مورد مرگ4



BDسرنگ انسولین با مارک •



•Urocol

ساله4کودکدودراورترووزیکالرفالکسدرمانجهتفرآوردهاین

شدهتزریقمثانهمخاطزیرصورتبهساله7کودکیکو

ایش،افزباالتبعالیمبیمارسههر،درتزریقاینمتعاقب.است

وهوعاشتهایی،تحرکتی،بی،کونژنکتویت،راش،محدودیتپالکت
وخونکشتنتیجهبامثبتCRPسدیماتاسیون،،افزایشاستفراغ

.استدادهرخمنفیادرار

خمیر تری کلسیم فسفات: محتویات



 دوز نامناسب داروimprorer dose

دارودوز)داروهشدمعینارمقدازکمتریاحدازبیشفتدریا•
(.ودشمیتعیینبیمارعمومیشرایطجنس،سن،بامتناسب

وکردهمراجعهداروخانهبهاسپریندریافتبرایساله70خانم
رفیطازوکردهدریافتکلسیمتبلیغاتیپاکتدرراخودداروی
کردهمیمصرفجداگانههمآسپرینروزانه

داروفمصرنامناسبتفعادونماز
Wrong time error

:کهستادهفتااقتفاامانیزهشتبااینا•
تهیهربیماایبردارودارو،تجویزازپسقیقهد60فظر:الف•

.باشدهنرسیدفمصربهلیو
عایترربیماییاغذیهاهعدوباداروخلاتد،مانیزنظراز:ب•

.باشدهنشد



•1. Salbutamol,Theophylline

ای در صورت مصرف همزمان این داروهای گشادکننده برونش با نوشیدنی های حاوی کافئین نظیر چ•

.ممکن است منجر به عوارضی چون تحریک پذیری عصبی و تپش قلب شود

•2 .Captopril,Enalapril,Lisinopril

عروقی با امالح پتاسیم و غذاهای غنی از این عنصر نظیر موز، -مصرف همزمان این داروهای قلبی•

.مرکبات، آلو و خرما ممکن است باعث ضعف عضالنی، بی نظمی ضربان و تپش قلب شود

•3 .Digoxin

لذا. مصرف همزمان این دارو با غذاهای فیبر دار اثربخشی آن را درمان نارسایی قلبی کاهش می دهد•

ضمنا لزوم مصرف این دارو در یک ساعت. باید دو ساعت قبل یا یک ساعت بعد از غذا مصرف شود

!معین را به بیمار تاکید کنیم

•4 .Warfarin

کلم، کاهو، اسفناج، پیازچه و چای سبز، اثر بخشی این : نظیرKمقادیر زیاد غذاهای غنی از ویتامین •

.داروی ضد انعقاد خون را کاهش می دهد

•5 .Warfarin

زآمین، مصرف همزمان این داروی ضد انعقاد خون با سیر، زنجبیل، جینکو، جین سنگ و همینطور گلوک•

!احتمال خونریزی را افزایش می دهد لذا این نکته را حتما به بیماران تذکر دهیم 



•6 .Levothyroxine
منا ض. به دلیل کاهش جذب بهتر است که این دارو صبح هنگام، نیم تا یک ساعت قبل از غذا میل شود•

.شودمولتی ویتامین مینرال اثر بخشی این دارو را کاهش می دهد لذا باید با چهار ساعت فاصله مصرف

•7.Ciprofloxacin
فئین نظیر نوشیدن مقادیر زیاد چای و قهوه به همراه این آنتی بیوتیک می تواند منجر به عوارض جانبی کا•

.تپش قلب، فشار خون، سر درد، لرزش، بی خوابی و عصبانیت شود

•8.Ciprofloxacin 
به کاهش مصرف همزمان این آنتی بیوتیک با مولتی ویتامین و مینرال و همچنین لبنیات می تواند منجر•

.لذا بهتر است با چهار ساعت فاصله مصرف شود. اثربخشی آن شود

•9.Tetracycline
ار به منظور پرهیز از عدم جذب، این دارو نباید با لبنیات و مکمل های آهن و کلسیم مورد مصرف قر•

آب  در صورت تحمل گوارشی، بهتر است یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا با یک لیوان. گیرد
.مصرف شود

•10 .Linezolid
همراه به( موثر بر عفونت های مقاوم پوستی، پنومونی و مننژیت ) مصرف همزمان این آنتی بیوتیک•

دید غذاهای حاوی تیرامین نظیر غذاهای دودی، کنسروی، پنیر و ماء الشعیر می تواند باعث افزایش ش
فشار خون شود



دارويی نا مناسب  شکل ف مصرwrong dosage form

بنتخااستدرفمصرراهکههددمیرخمانیزهشتبااینا
ایبروتحویلهشتباابهییداروشکللیوهشد
دارومصرفراهمثالعنوانبه.دشودهستفارابیما

دادهقرصبیماربهشربتجایبهولیاستخوراکی
الویپنتوپرازولقرصجایبهداروخانهپرسنلیاشود

.انددادهبخشتحویلپنتوپرازول



مثال

spray

syrup

suup



داروهاسازیآمادهدراشتباه
Wrong drug preparation error

هاداروستدرنادنکرقیقر•
ستریلیتیاعایترمعد•
نهاآدادننتکاونبدهانسوسپانسیوفمصر•
رنوازداروحفاظتمعد•
شیمیاییفیزیکوهاییرگازناسا•
ویالسازیرقیقمانندمواردیADRمرکزهایگزارشمیاندرمثالعنوانبه

.خوردیمچشمبهشودمیدارورسوببهمنجرکهرینگرسرمباسفتریاکسون
ه،برينگرمحلول،مانندکلسیمحاویهایکنندهرقیقازاستفاده•

.باشدمیممنوعتزريقجهتسفترياکسونسازیآمادهمنظور



=                   +رسوب دارو در ریه و کلیه   •



مصرف سوسپانسیون بدون همگن کردن  •



تباه  شاف مصرراه 
Wrong route error

درجنسخهدرکهنچهآازغیرهیراازداروتجویز•
چشمدرچشمیهقطریكنچکاند.ستاهشد

ارقرستهدینادرنیزچپچشمیجابهسترا
.دمیگیر



ف دارومصرای تکنیک غلط برده ازستفاا
Wrong administration technique error

.  فتدامیق تفااتجویز صحیح روش عایت م رثرعددراخطا ع ین نوا
یا ستنشاقی ی اها یسپری اگیررصحیح بکار ستودعایت م رمثالعد

عدم رعایت تکنیك مناسب جهت تزریق برخی از آمپول ها به 
ن عنوان  مثال عدم تزریق امپول اناکساپرین به روش صحیح ممک
است باعث افزایش ریسك اکیموز گردد یا عدم رعایت سرعت  

روز نامناسب در تزریق سفتریاکسون می تواند موجب افزایش ب
ك همچنین تزریق وانکومایسین در کمتر از ی.عوارض شدید گردد
را افزایش می  Red man syndromساعت احتمال بروز 

ون قرص دایمتیک. دهد یا قرص مالتونین زیر زبانی بلعیده شود
.جویدنی بلعیده شود



قیعدم رعایت دستور صحیح به کارگیری اسپری های استنشا



عدم تزریق صحیح عدم رعایت تکنیك مناسب جهت تزریق برخی از آمپول ها•
.انوکساپارین باعث افزایش ریسك اکیموز می گردد



:فراوردهتزریقدرمناسبسرعترعایتعدم•
مناسبمحلولدردقیقه30تا15حداقل:سفتریاکسون

دریاحرفهغیرافرادتوسطتزريقچنینهموصحیحوريدیتزريقاز:توصیه
گردداجتناباحیاامکاناتبهمجهزدرمانیمراکزازغیرهايیمکان

ساعت1درحداقلداروازگرم1تزریق:وانکومایسین

red:واکنش man syndrom



مصرف داروی تخریب شده یا تاریخ گذشته

Deteriorated drug error

مثال)مناسبیطاشردرکههاییداروتجویزیاوتحویل•
یانداهنشدارینگهد(رنوبهسحسایاویخچالییهادارو
دردارورشوروبودرونددارضحوانگرتغییرکههاییدارو
.ستاهشداردادههشدآنردمو

مرگویافتهرنگتغییرIVIGبرمصرفمبنیگزارشمانند
.استرسیدهثبتبهADRمرکزدربیمار2



Deteriorated drug error

تغییر رنگ یافتهIVIGمصرف : مثال

کدورت
تغییر رنگ 

وجود اجسام خارجی



مانیدارودرپايش ی خطاها
توسطداروفمصرازپسیاوحیندردارویكپایشباطتبادرارکهیخطاهاتمامی•

معدیادارویكسرمیغلظتیگیرازهندامعدلمثاانعنوبه.هددمیرخپزشکیدرکا
یکبدینزیمهاآدعملکریاتینینابرکردارویكتاثیریابیارز

اهش  بعضی داروها مانند سایمتیدین می توانند علی رغم وجود عملکرد نرمال کلیه، باعث ک•
.ترشح توبولی و افزایش کراتینین سرم شوند

ل گروهی از داروها که می توانند باعث ايجاد سطح غیرطبیعی آنزيم ها گردند شام•
:موارد زير هستند

،روفنایبوپ،داروهایی که برای کاهش درد استفاده می شوند مانند آسپرین، استامینوفن· 
ناپروکسن،دیکلوفناک

.داروهای ضد صرع شامل فنی توئین کاربامازپین ، فنوباربیتال ·
توکسازول، تری آنتی بیوتیك هایی مانند تتراسایکلین ها، سولفونامیدها، ایزونیازید ،سولفا م· 

…متوپریم، نیتروفورانتوئین و 
داروهای ضد افسردگی شامل سه حلقه ای ها· 

سطح غیر طبیعی ايجاد شده آنزيم های کبدی معموالً هفته ها و ماه ها پس از قطع
.گردنددارو به حالت طبیعی باز می 



بیمار  Complianceنقص در 

به  در صورتی که کلیه نکات مربوط به تجویز و تحویل دارو•
اه  درستی انجام شود ولی بیمار نسبت به شکل دارویی یا ر

اق  باشد نیز اشتباه اتفنداشته مصرف دارو همکاری مناسب 
.افتاده است



پزشکی-وقوع اشتباهات داروديگر علل 

هانسخهبودنناخواناونامناسبخطدست•
بدخطیبهمربوطهاداروخانهدرشدهانجامخطاهایدرصد90تا80

.استمعالجپزشك
واشتباهاتافزایشکهاستمواردیجملهازرانامناسبخطدست

نسخهکهشدهتوصیهدنیادرامروزهوداردپیدرراداروییعوارض
.دیابکاهشداروییعوارضواشتباهاتتاشودکامپیوترینویسی

كپزشبابایدداروسازپزشكدارویی،نسخهبودنناخواناصورتدر
.شودمطمئنشدهارائهدارویصحتازوکندحاصلتماسمعالج



دست خط نا مناسب



نام گذاری فراورده های دارويی





شبیه بودن شکل فراورده های دارویی











استفاده از اختصارات در نسخ

باممکنستزیرانکنیداستفادهunitمخففبعنوانUحرفاز
Oشوداشتباه4یا.

نشان5.همچون(ممیزبجای)نقطهباتنهائیرابهاعشاریاعداد
اشتباهبرابر10دوزباممکنستنکندتوجهجلبنقطهاگرزیراندهید

0.5,و5هالوپریدولمانندشودنوشته0.5بصورتوبایدشود

مانندندهیدقرارصحیحاعدادبعدازراصفریااعشارینقطههرگز
جلباعشارینقطهاگرزیراشودنوشته2بصورتبایدبلکه2.0
رصفازاستفادهعدم.شودبرابراشتباه10دوزباممکنستنکندتوجه
.میگرددیكعددباممیزاشتباهباعثممیزازقبل



:استفاده از اختصارات نا مناسب در نسخ
Mis interpretationIntended meaningAbbrevation/acronym

AzathioprineZidovudineAZT

HydrochlorothiazideHydrocortisoneHCT

HydrocortisoneHydrochlorothiazideHCTZ

Morphin sulfateMagnesium sulfateMgSO4

Magnesium sulfateMorphin sulfateMSO4

Tetracaine, adrenalin, 
cocaine

TriamcinoloneTAC

Five tablet of aspirin5-aminosalicylic acid5-ASA



نقص در عملکرد تجهیزات پزشکی

optipenنشت انسولین گالرژین از : مثال  pro-1 insulin 
pen injection systemو بروز کتوزیس در بیمار



دیگر علل اشتباهات دارو پزشکی

محاسبه نا صحیح دوز دارو
اشتباه در انتقال دستور پزشک به پرونده بیمار
 اشتباهات درlabelingداروها

Bبه عنوان مثال اشتباه در برشور داروی آمفوتریسین



تقسیم بندی خطاها براساس شدت
بدون خطا

ل رویدادی که پتانسی/ خطای بالقوه، شرایط  Aدسته

.اینکه باعث حادثه شوند را دارند

خطا ،بدون آسیب

بیمارخطا رخداده است اما خطا Bدسته 

.نمی رسد

خطای رخداده به بیماررسیده است، اما Cدسته

.آسیب برای  بیمار ایجاد نمی کند

خطا رخداده به بیماررسیده ولی هیچ Dدسته

تی بیمار آسیبی به بیمارنرسیده فقط بایس

.مانیتور شود



خطا،آسیب

خطاهایی منجربه آسیب موقت به بیمارEدسته

.می شود ومداخله مورد نیاز است

خطاهاییکه منجر به آسیب موقت به  Fدسته

اولیه بیمارمی شود وبیمار نیاز به بستری

.و یا طوالنی مدت دارد

خطاهایی که منجربه آسیب دائمی  Gدسته

.بیمارشده است

ظ  خطاهایی که بایستی مداخله برای حف Hدسته

.زندگی بیمارانجام داد



خطا ،مرگ

خطایی که رخداده است منجربه مرگ Iدسته 

.بیمارمی شود



راههای جلوگیری از اشتباهات دارو پزشکی در 
بیمارستان

حضور داروسازان در راندهای پزشکی

ثبت کامپیوتری دستورات دارويی

 محدود نمودن دسترسی داروهايی با ريسک باال



دارويیناخواستهاتفاقاتبروزاحتمالحذفياوکاهشبمنظور
داخلايوبینانتقالبیمارستان،به(منزلاز)بیمارپذيرشدرمرحله

وریضرذيلمواردرعايتبیمارستانازبیمارترخیصوبیمارستانی
:است

ومنزلبیماردراستفادهموردداروهایکلیهبررسی•
.ابهامگونههروجودصورتدراولیهنسخهبررسی

ایرسبابیماربهشدهتجویزجدیدداروهایتطبیق•
گونههروجودلحاظبهبیمارمصرفموردداروهای
.داروییمتقابلهایواکنش

گامهندرمقصدبخشبهمبدابخشازتلفنیتماس•
ازشدنمطلعوبیمارستانیبینوداخلانتقال

.نیازصورتدربیمارروانیوجسمانیوضعیت



دراخطرزعواملازبیمارمشخصاتبهمرتبطکافیاطالعاتفقدان
نیازمندمنظوربدين.باشدمیدارويیناخواستهحوادثوقوع

:دباشمیذيلمواردشاملکهباشیممیدارويیصحیحتاريخچه

بیمارقدووزنجنس،سن،-
حاضرحالدرمصرفیداروهای-
بیمارکنونیوضعیتوهمراهبیماریهای-
آزمایشگاهیهایتستبهمرتبطنتایج-
نیازصورتبیماردردهیشیروضعیتوحاملگی-



هنگام ترخیص بیمار به منزلدر 

تطبیق کلیه داروهای مورد مصرف بیمار در منزل با داروهای•
جدید تجویز شده

لزوم توضیح دقیق دستورات دارویی برای بیمار و در صورت •
ارائه دستورات به صورت کتبی



یدارویبیماربرچسببهجدیددارویدوزاولیندادنهنگامدر
داروییکارتدرداروییدستورباذیلمرحلهسهدررا

:نمایید،کنترل

درزمان برداشتن دارو از قفسه دارویی و چیدن و ( 1
آماده نمودن دارو

قبل از دادن دارو به بیمار( 2
در بالین بیمار و در هنگام دادن دارو به بیمار( 3



اربیمارصحیحتؤامانبصورتذيلروشدوحداقلازاستفادهبا
:نمائیدشناسايی

پرسش نام و نام خانوادگی از بیمار-
(در صورت وجود)باند شناسایی بیماران -
درمانیتوسط کادر شناسایی -

يادآوري مي شود هیچگاه از شماره تخت و شماره اتاق براي

.شناسايي بیمار استفاده نشود



دراشتباهازتانمائیدمطالعهدقتباراداروهابرچسب•
.شودپیشگیریمشابهداروهای

وانفوزیونمایعاستریل،حاللنوعدوز،فرموالسیون،•
برچسبرویبرمندرجاطالعاتباراتجویزسرعت

کنترلمغایرتیگونههروجودجهتبهآمپول/ویال
.کنید

مسرمحلولیاوسرنگدرشدهکشیدهدارویگاههیچ•
داروییبرچسببدونراانفوزیونبرایآمادهدارویی
.ننمائیدرهاصحیح

داروهایلیستدرتجویزمورددارویکهصورتیدر•
.نندککنترلرادارونفردودارد،قراربیمارستانپرخطر

راداروییشدهشناختهحساسیتوآلرژیگونههروجود•
.نمائیدسؤالبیماراز



فعدمناسببصورتراشدهمصرفوسایلتزریقاتمامازبعد•
باردوویالیاوآمپولیكازهرگزشودمییادآوری.کنید

ازندهسکارخانهبرچسبدرکهدرصورتیمگرننمائیداستفاده
.باشدشدهقیددارو

بتثبیماردرپروندهراداروییناخواستهواکنشگونههربروز•
.کنید



روش نوشتن گزارش

بخشها،درتمامکهمخصوصهایدرفرمبایستیخطاها•
.شودنوشتهدارند،وجودکیفیت،دفتربهبودداروخانه

.شودانداختهمخصوصهایدرصندوقبایدخطاها•
میوتحلیلبندیطبقهخطاهاکلیهداروییخطاهایدرکمیته•

شود



شنايی با عوارض نا خواسته دارويی  آ

Advers drug reaction



ADR

دوزهایدرکهداروهاناخواستهوآورزیانواکنشنوعهر•
درمانیاتشخیصپیشگیری،جهتاستفادهموردمعمول
تلقیADRدهد،میرخفیزیولوژیکیعملکردتغییریابیماری

.گرددمی



به(ADR)داروهاناخواستهعوارضوبررسیثبتمرکز•
وآوریجمعبهکشورسطحدرملیمرکزتنهاعنوان
توسطشدهمشاهدهداروییعوارضگزارشهایثبت

1377سالازمرکزاین.پردازدمیپزشکیمحترمجامعه
برنامهدربهداشتجهانیسازمانکاملعضوعنوانبه

هشدپذیرفتهداروییهایفرآوردهپایشالمللیبین
کاهششده،دریافتداروییعوارضبررسیازهدف.است
عوقوازپیشگیریوداروییعوارضازناشیمیرومرگ
.باشدمیآنها



میزان شیوع عوارض دارويی

تصادفات سرطان سینهايدزبیماری
بزرگراهی

مشکالت 
دارويی

نفر100000نفر43458نفر42297نفر16516



اهداف عمده مرکز ثبت وبررسی عوارض 
:ناخواسته داروها عبارتند از

تاکهداروییهایتداخلوعوارضسریعشناسایی•
.اندنشدهشناختهبازاربهداروورودزمان

عوارضوقوعمیزاندرناگهانیافزایشتشخیص•
.شدهشناختهناخواسته

ارضعوکههاییمکانیسموفاکتورهاریسكشناسایی•
.میدهندرخشرایطآنتحتداروییناخواسته

مصرفازناشیهایزیانکمیهایجنبهتخمین•
.داروها

وداروهاتجویزدرنیازمورداطالعاتانتشاروتحلیل•
.داروییمقررات

پیشگیریقابلداروییعوارضوقوعازپیشگیری•



ضرورت بررسی عوارض نا خواسته دارويی پس  
از ورود دارو به بازار

:بیمارکمیمحدوديت•
.نمایندمیدریافترامطالعهمورددارویبیمار2000ازکمتر

:نمونهانتخابدرحدازبیشسادگی•
خاصداروهایکنندهمصرفیاپیچیدهپزشکیسابقهبابیماران

شوندمیحذفمطالعهاز
:محدودجمعیتانتخاب•

بیمارانازندرتبهوشوندمیحذفسالمندانواطفالنوزادان،
شودمیاستفادهمطالعهدرشیردهیاباردار



:مطالعهموردبیماريهایانتخابدرشديدمحدوديت•
نظردررادارومصرفموردیكتنهافروشازپیشهایآزمون
.گیرندمی

مطالعهزمانحدازبیشبودنکوتاه•

بهورودازپسنظارتبهنیازشدهذکرهایمحدودیتبهتوجهبا
.گرددمیآشکارفروشبازار



چگونه می توان عوارض دارويی مشاهده شده را 
گزارش نمود؟

ساختسریشمارهوسازندهشرکتنام•
.گردددرجفرمدروجستجو

اطالعاتازبرخیبودنمعلومنادلیلبههرگز•
عارضهنمودنگزارشازفرمدردرخواستی

شاملاطالعاتحداقلداشتنونفرماییداجتناب
مشکوکعارضهگزارشگر،ناموبیمارمشخصات

.استکافیعارضهایجادبهمشکوکداروینامو
.ماندخواهدمحرمانهگزارشگروبیمارهویت•



چه مواردی را می توان گزارش نمود؟

زادرمانیهایفراوردهمصرفبهمشکوکخواستهناعوارضکلیه•
جمله
داروها
خونیهایفراورده
هاواکسن

حاجبمواد
جراحییادندانپزشکیدراستفادهموردموارد

گیاهیهایفراورده
لنزهایمحلول



چه مواردی را می توان گزارش نمود؟

میانقطعیارتباطوجودازاطمینانعارضهیكگزارشجهت
ایجادبهتردیدبلکهنیستضروریعارضهبروزوفرآوردهمصرف
اهدهمشعوارضکلیههمچنین.باشدمیگزارشقابلنیزعارضه

مرکزاینتوسطپایداریاگذراشدید،یاخفیفازاعمشده
.شودمیپذیرفته



:عارضهگزارشزمان

رویی،دااشتباهیاعارضهیكوقوعازاطالعازپسبالفاصلهاالمکانحتی
زمانمدتاگرحتینمایید،گزارشمرکزاینبهراشدهمشاهدهمورد

تکرارزاپیشگیریمنظوربه.باشدشدهسپریعارضهآنوقوعاززیادی
ملدستورالعاساسبروجدیعوارضازناشیناگوارعواقبنیزووقوع
جدیمواردتمامیدارویی،اشتباهاتوعوارضدهیگزارشوثبت

ساعت24طی)فوریگزارشدهیمشمولداروییاشتباهاتوعوارض
عوارضگزارشهایموقعبهارسال.باشندمی(عارضهازاطالعیاوقوعاز
سریعشناساییدررامرکزاین،ADRمرکزبهداروییاشتباهاتو

.نمودخواهدیاریبیمارانایمنیحفظنهایتدروداروییمشکالت

بروزدمستعسنیگروههایسایرازبیشسالمنداناینکهبهتوجهبا

سالهماینبهنسبتپزشکیجامعهویژهتوجهباشند،میعوارض

.باشدمیدرخواستمورد



چه افرادی می توانند عوارض نا خواسته را 
گزارش نمايند؟

:کلیه حرف پزشکی نظیر
پزشکان عمومی•
داروسازان•
دندانپزشکان•
متخصصین رشته های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی•
پرستاران•
سایر کارکنان حرف پزشکی•



مشکوکجدیمواردخصوصدرمرکزبهرنگزردفرمگزارشارسال
-یبهداشتمراکزوهابیمارستاندرداروییهایفراوردهمصرفبه

.استاجباریآنهاوقوعازساعت48طیکشورسطحدرمانی
:جدیموارد

مرگبهمنجرمواردکلیه•
حیاتکنندهتهدیدمواردکلیه•
دائمیومشخصعضونقصیاناتوانیبهمنجرمواردکلیه•
بیمارستاندرشدنبستریبهمنجرمواردکلیه•
مادرزادیهایناهنجاریبهمنجرمواردکلیه•











نتيجه

. از دارو آختترین مرحلتته در رونتتد درمتتان بیمتتاران استتت استتتفاده •
زتجتوی اطمینان حاصل کنید که داروی مناسب بته بیمتار مناستب    

ر جهت برآورد میزان استتفاده از دارو و تغییتر د  روشهایی .استشده
.این روند و ارزیابی مراحل ذکرشده وجوددارد

ویز مسئولین بهداشت و درمان کشور، همچنین افرادی که دارو تجت •
اران جهت ارتقای سطح سالمت بیمروشها به این ابزارها و کنند می

.نیاز دارند



.انسان برکه ای است که بدون تغییر مداوم، مرداب خواهد شد


