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مقدمه 

بـاومتعهـدمـاهر،قـدرچهكهاینگرفتننظـردربـدونپزشـكيتـیماعضـايهمه

وخطــادچــاربیمــارانازمراقبـتانجـامهنگـامدراسـتممكنباشند،دقـت

جامانپرستارانتوسـطكهمراقبتيودرمانيمداخلهشایعترین.شــونداشــتباه

نــوعشــایعتــریندارویــي،نــامطلوبوحــوادثاسـتدارودرمـانيمیشـود،

.میرودشـماربـهدرمـانيمراكـزدرپزشـكيخطاهاي

وسـاختهمواجـهجـديمخـاطراتبـارابیمارسـالمتمـیتوانـددارویيخطاهاي

.گـرددمحسـوباوایمنـيبـرايتهدیدي



مقدمه 

توســطكــهاســتپزشــكيخطاهــايدسـتهپـنجازیكـيزمـرهدرمزبـور،خطاهـاي

.اسـتشـدهبیـانآمریكاپزشكيمؤسســه

اشتباهاتاثردرآمریكادرزیاديتعدادساالنهگرفته،صورتمطالعاتبراسـاس

77بهنزدیكدارویـيعـوارضبـامـرتبطمـاليهـايوهزینـهمیكننـدفوتدارویي

وسینهسـرطانعلـتبـهمـرگكـهاسـتحاليدراین.میباشـدسالدردالرمیلیارد

.استدارویياشتباهاتازناشيمـرگازكمترتصادفات،ازناشيمرگ

مقدمه 



مقدمه

حدسمربوطكارشناسانامانیست،دستدردارویيخطاهـايوقـوعشیوعازمدونيآمارماكشوردر

عرضدردارویيخطــايوقــوعمیــانگینايمطالعــهدرمــورد،همـیندر.باشـدبـاالمیـزان،اینمیزنند

رخاسـتممكـنداروتجویزهنگامدركـهشـایعيخطاهـاي.اسـتبودهمورد19/5پرسـتارهربرايماه3

تجـویزصـحیحراهرعایـتعـدمدارو،صـحیحزمــانرعایــتعــدمدارو،تجــویزدراشــتباهشـاملدهـد

گردیبیماربهدارودادنوداروغلظتدراشتباهشده،تجویزدســتورازبــیشمیــزانبــهدادندارودارو،

اسـتبیمـارصـحیحشناسـایيعـدمدلیـلبه

مقدمه 



مقدمه

گيزنـدومـرگبـامـرتبطمسـايلبـانزديـكارتبـاطدرپرستارانكهجاآناز

درارشدهتعيينپيشازايحرفـهاصـولكهميباشندموظفهستند،بيمـاران

داروصـحيحاجـرايازاطمينانجهتلذا.بندندكاربهبيمارانازمراقبت

يداروصـحيح،بيمارشاملكهراداروتجـويزاصـولبايـدپرستاراندرماني،

اتكنندرعايتاسـتصـحيحزمـانوصـحيح،روشصـحيح،مقـدارصـحيح،

.برسـانندحـداقلبهرااشتباهوخطاميزان

مقدمه 



معرفی واحد ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

Advers Drug Reactions Or ADR

سطحدرمليمرکزتنهاعنوانبه(ADR)داروهاناخواستهعوارضوبررسيثبتمرکز

محترمجامعهتوسطشدهمشاهدهداروييعوارضهايگزارشثبتوآوريجمعبهکشور

دربهداشتجهانيسازمانکاملعضوعنوانبه۱۳۷۷سالازمرکزاين.پردازدميپزشکي

سازمانابتاکنونزمانآنازواستشدهپذيرفتهداروييهايفرآوردهپايشالملليبينبرنامه

هدف.پردازدميداروييعوارضزمينهدراطالعاتتبادلبهعضوکشورهايسايرومذکور

وداروييعوارضازناشيميرومرگکاهششده،دريافتداروييعوارضبررسياز

.باشدميآنهاوقوعازپيشگيري



معرفی واحد ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

Advers Drug Reactions Or ADR

معاونتسویازداروییخطاهایوعوارضثبتدستورالعمل،۱۳۸۵سالماهبهمندر

یهکلبهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،محترموزیرتائیدبادارووغذامحترم

کشوررسراسخصوصیودولتیدرمانیبهداشتیمراکزوپزشکیعلومدانشگاههای

دهمشاهداروییخطاهایوعوارضگزارشبهملزمذیربطمراکزکلیهوگردیدابالغ

.گردیدندشده



واحد ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

Advers Drug Reactions Or ADR

:ناخواسته دارويیتعريف عارضه•

عبارت استناخواسته دارويی عارضهبراساس تعريف سازمان جهانی بهداشت 

:از

مورد استفاده معمولدوزهایهر نوع واکنش ناخواسته و زيان آور که در

رخ يولوژیبرای پيشگيری، تشخيص، درمان بيماری يا تغيير عملکرد فيز

.می دهد



:گيردميصورتداروهاناخواستهعوارضبررسیوثبتمركزدركهاصليهايفعاليت•

دارویيناخواستهعوارضبهمربوطگزارشاتآوريجمع.1

ناخواستهعوارضقطعیتوشیوعشدت،تعیینهمراهبهآماريتحلیلوتجزیه.2

دارویي

عوارضباارتباطدرپزشكيگروهآگاهيافزایشجهتعلميجلساتبرگزاري.3

دارویيناخواسته

ناشيدرمانيمراكزدردارویيناخواستهعوارضبروزازجلوگیريجهتدرتالش.4

دارویيتداخالتیاوداروهامنطقيغیرمصرفاز

واحد ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

Advers Drug Reactions Or ADR



واحد ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

Advers Drug Reactions Or ADR

چه مواردی را می توان گزارش نمود؟
ده فرآورده های درمانی از جمله داروها ، فرآورکلیه عوارض مشکوك به مصرف

مورد استفاده در دندانپزشکی یا های خونی، واکسن ها، مواد حاجب، مواد
گزارش به این مرکز میجراحی،  فرآورده های گیاهی و محلول های لنز قابل

.باشند

میان مصرف جهت گزارش یك عارضه، اطمینان از وجود ارتباط قطعی
فرآورده و بروز عارضه ضروری نیست بلکه تردید به ایجاد عارضه نیز

یا همچنین کلیه عوارض مشاهده شده اعم از خفیف. گزارش می باشدقابل
.توسط این مرکز پذیرفته می شودشدید، گذرا یا پایدار



 ؟چه زمانی باید گزارش نمود

ین را به ااالمکان بالفاصله پس از اطالع از وقوع یک عارضه یا اشتباه دارویی، مورد مشاهده شدهحتی

به منظور . باشدمرکز گزارش نمایید، حتی اگر مدت زمان زیادی از وقوع آن عارضه سپری شده

و اساس دستورالعمل ثبتپیشگیری از تکرار وقوع و نیز عواقب ناگوار ناشی از عوارض جدی و بر

اشتباهات دارویی مشمول گزارش دهی عوارض و اشتباهات دارویی، تمامی موارد جدی عوارض و

ارسال به موقع گزارشهای . باشندمی( ساعت از وقوع یا اطالع از عارضه24طی )گزارش دهی فوری 

در شناسایی سریع مشکالت دارویی و در این مرکز را،ADRعوارض و اشتباهات دارویی به مرکز

.نهایت حفظ ایمنی بیماران یاری خواهد نمود

واحد ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

Advers Drug Reactions Or ADR



واحد ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

Advers Drug Reactions Or ADR

دالیلی که باعث کاهش گزارشاتADRمی گردد:

عدم اطالع از مکانیسم موجود برای ارسال گزارش•
دسترسی به فرم مربوطهعدم•
عدم اهمیت عارضه از نظر گزارشگر•
با فرم مربوطهنداشتن وقت در رابطه•
اجتناب از درگیری در کارهای اداری•
کیفریترس از شکایت حقوقی و•
عدم اطمینان از بوجود آمدن عارضه دیده شده توسط دارو•



واحد ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها

Advers Drug Reactions Or ADR

چه داليلیADR؟بايد گزارش شود

تعيين کيفيت فراورده های دارويی*

ADRکاهش ريسک*

ارزيابی ايمنی دارودرمانی*

ADRاندازه گيری درصد شيوع*





دوپامینبه دنبال اشتباه در تزریق وریدی بیمار مرگ 

تدریافزیرشرحبهدوپامیندارویتزریقراشتباهبرمبنیگزارشهاییADRمرکز•

:استنموده

بادرمانتحتکهلوپوسبهمبتالمادریکاز،سزارینتولدحاصلروزهیکنوزاد-1•

درتنفسیفهوقوقلبیبلوکبهابتالدلیلبه،استبودهکلروکینهیدروکسیوپردنیزولون

NICUبرادیکاردیدرمانجهت،شدهبستری(PR وریدیانفوزیونتحت(50>

سرعتتنظیمدراشتباهدلیلبهکهگیردمیقرارساعت24عرضدردوپامین

وگردیدهتزریقساعت2مدتطیدر،ساعت24جایبهدوپامینداروی،انفوزیون

.نمایدمیفوتقلبیایستدلیلبهدوپامیناتمامازبعدنوزاد



نمرگ بیمار به دنبال اشتباه در تزریق وریدی دوپامی

بهمبتالساله48خانمHIVجهت،شدهبستریعفونیبخشدرسمیسپتیتشخیصباکه

دستورطبق.گیردمیقراردوپامینوریدیانفوزیوندرمانتحتفشارخونکاهشدرمان

وشودمیHoldبیماردوپامین،mmHg100باالیبهبیمارفشاررسیدنازپسپزشک،

دستوروضوحعلیرغموجدیدمیکروستتهیهبدونمسئولپرستار،شیفتتعویضدر

(Hold)برچسبو(Dopamine)تازوسیندارویمیکروستروی(p iperacillin

+Tazobactam)شودمیانجامانفوزیون،ریختهدوپامینحاویمیکروستهمانداخلرا،

وگرفتهرارقانتوباسیونتحت،تنفسیقلبیایستتابلویبابیمار،انفوزیوناتمامازپسکه

.نمایدمیفوتمتاسفانهCPRعملیاتانجامعلیرغم



ضعيتو،بيمارینامناسبشرايطدليلبهبيماردوهراينکهوجودبا

بهداروقتزريدرگرفتهصورتاشتباه،اندداشتهناپايداریبالينی

.استشدهبيمارانمرگنهايتدرواوضاعوخامتبهمنجر،بيمار

تماح،مشابهحوادثوقوعازجلوگيریمنظوربهشودمیتوصيهلذا

عقطشرايطوتزريقزمانمدتوسرعت،وريدیتزريقازهرقبل

پزشکدستوراتوبيماربالينیوضعبامطابقانفوزيونبرقراریو

.شودتنظيممعالج



ز حد عوارض دارویی شدید به دنبال اشتباه در تزریق مقادیر بیش ا

سیستئینان استیل 
الدنببهشدیدعوارضگزارشموردیک،داروهاناخواستهعوارضبررسیوثبتمرکز

:استنمودهدریافتزیرشرحبهداروییاشتباهاتبروز

مقداربااتفاقیمسمومیتدلیلبهکهاستبودهایساله3/5بچهپسربیمار-1

دوتیآنتاوبرایوشدهبستری،سالبوتامولشربتواستامینوفنشربتازمشخصنا

.استشدهتجویزساعت24در2gمیزانبهسیستئیناستیلان

2حاویلیتریمیلی10هایآمپولازجمله،مختلفداروییاشکالباسیستئیناستیلان

سیستئیناستیلانگرم5حاویلیتریمیلی25هایویالوسیستئیناستیلانگرم

.باشدمیموجود(لیترمیلیهردرگرممیلی200)



ستئیناشتباه در تزریق مقادیر بیش از حد ان استیل سی

بیمارستانیاطالعاتسیستمدر)Hospital Information System or HIS)

انداروییقدرتوشکل،استبودهبستریآندرکودککهبیمارستانیبهمربوط

میلی200آمپولصورتبهاشتباهبهبیمارستانداروخانهدرموجودسیستئیناستیل

25هایویالداروخانهموجودیکهحالیدر.استبودهشدهثبتلیترمیلی10درگرم

.استبودهسیستئیناستیلانگرم5حاویلیتریمیلی



در تزریق مقادیر بیش از حد ان استیل سیستئیناشتباه 

مندرجاتبهتوجهباوگرم2دوزبرمبنیپزشکنسخهطبقپرستاراساساینبر

از(ویالیکجایبه)آمپولعدد10اشتباهبه،بیمارستانHISدرشدهثبت

.نمایدمیدرخواستداروخانه

گرم5حاوی)لیتریمیلی25ویالعدد5،خودموجودیبامطابقنیزوداروخانه

طریقازیکجاصورتبهکودکبرایویال5هرکهدهدمیتحویلبخشبه(سیستئین

ازگرم25،شدهنسخهدارویگرم2جایبهکودکوگرددمیتزریقمیکروست

.نمایدمیدریافترامذکورداروی



اشتباه در تزریق مقادیر بیش از حد ان استیل سیستئین

یقراریبدچارسیستئیناستیلانحدازبیشدوزدریافتاثربرکودکمتاسفانه

انجاموICUدربیماربستریبهمنجرکهشدهمغزیادمومداومتشنجهای،شدید

عمومیحالباماهچندگذشتازپس،گشتهمدتطوالنیومتعدددرمانیمداخالت

.استشدهمرخصبیمارستانازخوبنسبتا



ستئیناشتباه در تزریق مقادیر بیش از حد ان استیل سی

هاتاشتباازپیشگیریمهمراههایازیکیداروییدستوراتکامپیوتریثبتاینکهوجودبا

تانبیمارسپرسنلطریقازاطالعاتورودکهانجاییازباشد،میبیمارستانهادرداروپزشکی

استنممکنیزکامپیوتریهایسیستمدرهادادهثبتهنگامکهداشتتوجه،بایدگیردمیانجام

.باشددادهرخاشتباه

دادهتطبیقشدهآمادهداروهایمندرجاتباکامپیوتردرشدهثبتاطالعاتشودتامیتوصیهلذا

ومصرفراه،داروییقدرتوشکل،دارونامهمچوناطالعاتیتطبیقدرکافیدقتوشود

منظوربه،بیماربرایاستفادهجهتداروخانهازشدهگرفتهتحویلفراوردهبا،شدهتجویزدوز

.پذیردصورتداروییاشتباهاتبروزازپیشگیری



ای عوارض جدی به دنبال تزريق اشتباه پتاسيم کلرايد به ج

هايپر سالين و مترونيدازول 

قبلیهایاطالعیهصدورعلیرغم،رساندمیپزشکیجامعهمحترمهمکاراناطالعبه

جایبهکلرایدپتاسیماشتباهتزریقدلیلبهبیمارانمرگخصوصدرADRمرکز

دودرمذکوراشتباهتکرارمرکز،اینبهارسالیگزارشبراساس،دیگرداروهای

:استشدهذیلشرحبهناپذیرجبرانوقایعبهمنجردیگربیمارستان





تزریق اشتباه پتاسیم کلراید به جای 

هایپر سالین و مترونیدازول

1- ساله که با تشخیص 27خانمEctopic Pregnancy  تحت عمل جراحی قرار گرفته

تباه است و بعد از اتمام جراحی جهت ایشان هایپرسالین وریدی تجویز می گردد ولی به اش

برای بیمار پتاسیم کلراید وریدی تزریق می شود که بالفاصله بیمار دچار افت 

Saturationo2 1علیرغم انجام عملیات احیاء به مدت شده و و ارست قلبی تنفسی

. می نمایدفوتساعت متاسفانه بیمار 



تزریق اشتباه پتاسیم کلراید به جای 

هایپر سالین و مترونیدازول

2-ازقبلاند،ودهبسیستکتومیکولهکاندیدصفراکیسهسنگبهابتالدلیلبهکهساله48خانم

اسیمپتبیماربرایاشتباهبهآنکهحالشودتجویزمیوریدیمترونیدازولبیمارجهتجراحی

ارستویهایپوکسدچاربیمار،کلرایدپتاسیمانفوزیوناتمامازقبلواستشدهتزریقکلراید

.شودمیدادهانتقالICUبهوگیردمیقرارCPRعملیاتتحت،شدهتنفسی



تزریق اشتباه پتاسیم کلراید به جای 

هایپر سالین و مترونیدازول

نباتیزندگیحالتدرانسفالوپاتیتشخیصبابیمارماه5گذشتازپسحاضرحالدر

(Vegetative state)درICUمیبردسربه.

فراوردههرگونهتزریقازقبلشودمیتوصیهمحترمهمکارانبهمجددالذا

تطابقاز،نمودهمطالعهرافراوردهبرچسبمندرجاتدقتبه،داروییهای

.نمایندحاصلاطمینانشدهتجویزفراوردهبابیمارجهتشدهآمادهفراورده



94عوارض گزارش شده  دارو در این بیمارستان در سال 

ADRجهت ارسال برای مرکز 
 آمپول سفتازیدیم

 مورد      3←تب و لرز ، تهوع : عوارض دارویی

 قطع دارو ، کم کردن سرعت انفوزیون :  مداخالت

 قرص فنوباربیتال

 مورد 8← ماکوال پاپوال تب ، بثورات ، : عوارض دارویی

 داروقطع :  مداخالت



عوارض گزارش شده  دارو در این بیمارستان در 

ADRجهت ارسال برای مرکز 94سال 

 آمپول ونکومایسین

 مورد      1←فالشینگ: عوارض دارویی

 کردن سرعت انفوزیون کم :  مداخالت

 آمپول آمیکاسین

 مورد      2←تب و لرز : عوارض دارویی

 تزریق مجدد به آهستگی و قطع دارو :  مداخالت



94عوارض گزارش شده  دارو در این بیمارستان در سال 

ADRجهت ارسال برای مرکز 

 آمپول مترونیدازول

 مورد         2←پوستی بثورات : عوارض دارویی

 قطع دارو : مداخالت

 شربت و کپسول  آموکسی سیلین

 مورد5←خارشپوستی و بثورات : عوارض دارویی

 دارو قطع : مداخالت



94عوارض گزارش شده  دارو در این بیمارستان در سال 

ADRجهت ارسال برای مرکز 

 آمپول آزیترومایسین

مورد 1←بثورات پوستی در سرتاسر بدن : عوارض دارویی

 قطع دارو : مداخالت

 سفتریاکسونآمپول

 مورد 2←سرفه شدید : عوارض دارویی

 قطع دارو : مداخالت



موفق باشيد


