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دارويییخطا

اطالق ميشود كهقابل پيشگيري خطاي دارويي به هر گونه واقعه 

منجر به دارو درماني نامناسب يا صدمه به بيمار گردد

در حالي كه دارو درماني تحت كنترل كادر پزشكي، بيمار و يا مصرف كننده است



شايع ترين خطاهای دارويی

تجویزًغلطًدارو

تجویزًدوزًنامناسبًدارو

زمانًوًدفعاتًنامناسبًمصرف

تجویزًشكلًدارویيًنامناسب

دستورًغلطًبرايًآمادهًسازيًدارو

درماني-خطاًدرًپایشًدارو

تجویزًدوًیاًچندًداروًكهًباًهمًتداخالتًمهمًوًخطرناكيًدارند

ازًقلمًافتادنًیكًدارويًمهمًوًحیاتيًدرًتجویزًپزشك



انواع خطاهای دارويی

Prescribing) ه شتباداروي اتجويز error )

مناسب  داروي نايا تجويز ري تشخيص بيمادرپزشك ه شتبا، اخطاب تكام ارلين گااو
ست  ا

ًدرمیانًگزارشًهایًارسالیًبهًمرکزADRًایران،ًتجویزًآمپولًدیکلوفناکًدر
سالًمشاهدهًمیًگرددًکهًبهًعنوان13ًمواردیًمانندًدردًاپیًگاسترًیاًدرًکودکانًزیرً

.اشتباهًدرًنسخهًنویسیًطبقهًبندیًمیًشود



 ماه ممنوع مي باشد6مصرف دي سيكلومين به هر شكل در شيرخواران كمتر از.

 سال ممنوع مي باشد2مصرف پرومتازين به هر شكل در كودكان زير.



(Improper dose error)دوز نامناسب دارو 

ه دارو معين شدارمقدازحد يا كمتراز فت بيش دريا

 ساله برای دريافت اسپرين به داروخانه مراجعه کرده و 70خانم

ی داروی خود را در پاکت تبليغاتی کلسيم دريافت کرده و از طرف
.روزانه آسپرين هم جداگانه مصرف می کرده است



ف دارونامناسب مصرت فعان و دماز
Wrong time error

: ست كه ده افتاق اتفااماني ه زشتبااين ا

 باشده نرسيدف لي به مصروتهيه ر بيمااي برز، دارو تجوياز پس.

 باشده عايت نشدرريي بيمااغذيهاهعدوبا دارو خل اتد، مانيزنظر از.



ربيمااي بردارويی نامناسب  شكل ف مصرو تجويز 
(Wrong dosage form)

يي به  دارولي شكل ه وشدب نتخااست نوع دارو درهد كه دميرخ ماني ه زشتبااين ا

.دشوده ستفارابيمااي بروتحويل ه شتباا

پرسنل داروخانه به جای قرص پنتوپرازول ويال پنتوپرازول

.تحويل بخش دادند



هازی داروساده ماه درآشتباا
Wrong drug preparation error

فمصر،ستريليتياعايترمعد،هاداروستدرنادنكرقيقربهانميتولمثاانعنوبه
وفيزيكيريهايگازناسار،نوازداروحفاظتمعد،نهاآدادننتكاونبدهانسوسپانسيو
.دكررهشاانهاآبهلنيدورودازقبللكلاباهالياوشپودردنكرتميزمعدوشيميايي



ر مواردی مانند رقيق سازی سفترياکسون با سرم رينگADRدر ميان گزارش های مرکز 

.که منجر به رسوب دارو می شود به چشم می خورد

زی استفاده از رقيق کننده های حاوی کلسيم، مانند محلول رينگر، به منظور آماده سا

سفترياکسون جهت تزريق ممنوع می باشد



تباهشف امصرراه 
Wrong route error

سته اشددرج نسخه درنچه كه از آهي غير دارو از راتجويز 

Oral medications given intravenously

Intramuscular preparations administered intravenously

دميگيرار سته قردين در اچشم چپ نيز ي ست به جاراچشم در چشمي ه يك قطرن چكاند



ف دارومصراي تكنيك غلط برده ازستفاا
Wrong administration technique error

فتد  اميق تفااتجويز صحيح روش عايت م رثرعددراخطا ع ين نوا

ستنشاقيي اهايسپري اگيررصحيح بكار ستودعايت م رعد

قرص مالتونين زير زبانی بلعيده شود

قرص دايمتيکون بلعيده شود



يخ گذشته ريا تاه تخريب شدف داروي مصر
Deteriorated drug error

بهًًسًیاًحساوًیخچاليًيًهادارومثالً)ًیطًمناسبًاشردرًهایيًكهًدارویاًتجویزوًتحویلً

رًداروًدرًشوروبووًدرًندًدارضحًوانگًرهایيًكهًتغییرًداروندًیاًهًانشداريًنگهد(ًرنو

.ستهًاشداردادهًهشدردًآنًمو

 ويتامينC

آميودارون



مانيدارودرپايش ي خطاها
Monitoring

توسط  ف دارو مصراز يا پس و حين دارو دربا پايش يك ط تبادراركه ي تمامي خطاها

.هددميرخ پزشكي دركا

دارو غلظت سرمي يك ي گيرازهندم اعد

يكبدي نزيمهاد آتينين يا عملكرابركردارويابي تاثير يك م ارزعد

ث کاهش بعضی داروها مانند سايمتيدين می توانند عليرغم وجود عملکرد نرمال کليه، باع
.ترشح توبولی و افزايش کراتينين سرم شوند



گروهی از داروها که می توانند باعث ايجاد سطح غيرطبيعی آنزيم ها گردند شامل
:موارد زير هستند

،پروفنايبو،داروهايی که برای كاهش درد استفاده مي شوند مانند آسپرين، استامينوفن· 

ناپروکسن، ديکلوفناک

داروهای ضد صرع شامل فنی توئين کاربامازپين، فنوباربيتال ·

امتوکسازول، آنتی بيوتيک هايی مانند تتراسايکلين ها، سولفوناميدها، ايزونيازيد ،سولف· 

…تری متوپريم، نيتروفورانتوئين و 
داروهای ضد افسردگی شامل سه حلقه ای ها· 

ارو به سطح غير طبيعی ايجاد شده آنزيم های کبدی معموالً هفته ها و ماه ها پس از قطع د

.حالت طبيعی باز می گردند





فحذي خطا
Omission error 

رست بيمادنظر پزشك به رد مون داروي سيدم رعدازست رت اين خطا عباا•

از مصرفي كمتر ي هااد دوزتعدع ساعته مجمو24دوره يك در گر اتعريف س ساابر

يكي  " ست گاهي نيز كالده افتاق اتفاف احذي خطا، باشده تجويزشدي هاع دوزمجمو

.دميشوف حذده وفتااقلم ه از يي تجويز شدم داروقالازا

ق تفاايي ي دارونكند خطاف مصرد را خور داروي گر بيمااشت كه دابايستي توجه 
. ستده انيفتا



تقسيم بندی خطاها براساس شدت

خطابدون

.رويدادی که پتانسيل اينکه باعث حادثه شوند را دارند/ خطای بالقوه، شرايط Aدستهً

بدون آسيبخطا

.خطاًرخًدادهًاستًاماًخطاًبهًبیمارنمیًرسدBدستهً

.خطاًرخًدادهًبهًبیماررسیدهًاست،ًاماًآسیبًبرایًًبیمارًایجادًنمیًکند Cدسته

مارًمانیتورًخطاًرخًدادهًبهًبیماررسیدهًولیًهیچًآسیبیًبهًبیمارنرسیدهًفقطًبایستیًبیDدستهً

.شود



آسيبخطا 

.خطاًمنجربهًآسیبًموقتًبهًبیمارًمیًشودًومداخلهًموردًنیازًاستEدستهً

.اردخطاًمنجرًبهًآسیبًموقتًبهًبیمارمیًشودًوبیمارًنیازًبهًبستریًاولیهًوًیاًطوالنیًمدتًدFدستهً

.خطاًمنجربهًآسیبًدائمیًبهًبیمارشدهًاستGدستهً

.خطاهاییًکهًبایستیًمداخلهًبرایًحفظًزندگیًبیمارانجامًدادHدستهً

.خطاییًکهًرخًدادهًاستًمنجربهًمرگًبیمارمیًشودIدستهً



یپزشک-عللًوقوعًاشتباهاتًدارو

دستخط نامناسب) 1

وداردپيدرراداروييعوارضواشتباهاتافزايشكهاستموارديجملهازنامناسبدستخط•
ييداروعوارضواشتباهاتتاشودكامپيوترينويسينسخهكهشدهتوصيهدنيادرامروزه
.يابدكاهش

کندلحاصتماسمعالجپزشکبابايدداروسازپزشکدارويی،نسخهبودنناخواناصورتدر•
.شودمطمئنشدهارائهدارویصحتازو

.استمعالجپزشکبدخطیبهمربوطهاداروخانهدرشدهانجامخطاهایدرصد90تا80•



یشبيه بودن نام فرآورده های دارويی از لحاظ نوشتاری و يا لفظ

(اسوه)ويتامين ايی(       اسوه)1ويتامين کا

(توليد دارو)دی سيکلومين (      کيميدارو)آمپول ديکلوفناک 

(کاسپين تامين)گرانيسترون (            کاسپين تامين)دوپامين 

(اسوه)آمپول ويتامين ب کمپلکس 

(تهران شيمی)آمپول پرومتازين 

(البرز دارو)آمپول دگزامتازون    



هليست داروها با شکل مشاب
(البرز دارو)سايمتيدين 

(مينو)کلماستين 

(اسوه)3ويتامين د

(توليد دارو)نالوکسان 

(البرز دارو)کلر فنير آمين 

(rotexemedica)ويال تيوپنتال 

(rotexemedica)ويال هيدروکورتيزون 

(کاپسين تامين ) ديازپام 

(کاپسين تامين ) 20فورزمايد 



محاسبه ناصحيح دوز دارو( 2

اشتباه در انتقال دستور پزشک به پرونده بيمار( 3

داروهاlabelingاشتباهات در ( 4

فشار کاری زياد( 5

اشتباه در عملکرد پرسنل( 6

عدم دسترسی به دارو( 7

کافی نبودن پرسنل آموزش ديده( 8



روش نوشتن گزارش

يفيت خطاها بايستی درفرم های مخصوص که درتمام بخشها، داروخانه و دفتربهبود ک•

.وجود دارند، نوشته شود

.خطاها بايد درصندوق های مخصوص انداخته شوند•

کليه خطاها طبقه بندی وتحليل می شود««««««««« درکميته خطاهای دارويی 



ای اقدامات توصيه شونده برای زمانی که با يک خط
:دارويی مواجه هستيم

فراهم کردن درمان اصالحی و حمايتی الزم برای بيمار

دنوشتن گزارش بالفاصله پس ازکشف خطا مطابق با روش عملياتی استاندار

بايد برای خطاهای بالينی قابل توجه، بايستی اطالعات را جمع آوری کرد و بررسی
لل اطالعات بايد شامل چه اتفاقی افتاد، چه زمانی آن حادثه رخ داده، ع. فورا آغاز شود

.احتمالی حادثه که چرا رخ داده است

گزارش خطاهای دارويی که شامل اقدامات اصالحی وپيشگيرانه است بايد توسط
.رئيس مربوطه ازبخش ها نوشته شود



هاتجزيه وتحليل واستفاده از گزارش خطاي دارو

يل گزارش خطاي دارويی در کميته خطا طبقه بندی خواهد شد ومورد تجزيه وتحل•

.قرار می گيرد

اين اطالعات درفرموله کردن . اطالعات خطای دارويی جمع آوری خواهد شد•

.شوداستراتژی برای پيش برد و دربرنامه بهبود کيفيت وايمنی استفاده می

با موفقيت گزارش خطای دارو به ما اطمينان می دهد که اجرای برنامه کاهش خطا•

.انجام می شود



راه های پيشگيری از خطاهای دارويی

توسط پرسنل

(  زلاز من)به منظور كاهش و يا حذف احتمال بروز اتفاقات ناخواسته دارويي درمرحله پذيرش بيمار •
وارد ذيل به بيمارستان، انتقال بين و يا داخل بيمارستاني و ترخيص بيمار از بيمارستان رعايت م

:ضروري است 

در هنگام پذيرش بيمار، انتقال داخل و بين بيمارستاني•

بررسي كليه داروهاي مورد استفاده بيماردر منزل و بررسي نسخه اوليه در صورت وجود هر گونه ابهام •

بل تطبيق داروهاي جديد تجويز شده به بيمار با ساير داروهاي مورد مصرف بيمار به لحاظ وجود هر گونه واكنش هاي متقا•
دارويي

ي و رواني تماس تلفني از بخش مبدا به بخش مقصد در هنگام انتقال داخل و بين بيمارستاني و مطلع شدن از وضعيت جسمان•
بيمار در صورت نياز



در هنگام ترخيص بيمار به منزل

تطبيق كليه داروهاي مورد مصرف بيمار در منزل با داروهاي جديد تجويز شده•

لزوم ارائه دستورات به توضيح دقيق دستورات دارويي براي بيمار و در صورت •

صورت كتبي



فقدان اطالعات كافي مرتبط به مشخصات بيمار از عوامل خطرزا در 

.وقوع حوادث ناخواسته دارويي مي باشد



دنسخه پزشك شامل موارد زير بايد باش

نامًوًنامًخانوادگيًبیمار-

تشخیصًبیماری-

(راهًتزریقًدرًموردًداروهايًتزریقي)تاریخًوًزمانًتجویزداروً-

نامًكاملًژنریكًدارو،ًدوز،ًراهًتجویز،ًطولًمدتًتجویزًدارو-

از بكار گيري اختصارات در تجويز دارو اجتناب نمائيد



در مورد نسخ حاوي داروهاي تزريقي

غلظتًوًمیزانًكليًداروًدرسرنگًوًیاًمحلولًدارویيًنهایيًآمادهًانفوزیون•

نامًوًحجمًحاللًوًمحلولًانفوزیون•

میزانًوًطولًمدتًتجویز•

زمانًانقضاءًمحلولًنهایي•

سال16سنًوًوزنًبیمارانًكمترًازً•

(تاریخًوًزمانًقطع)تاریخًبازنگريًدستورًدارویيً•

دستورًپزشكًبهًمنظورپایشًتعادلًمایعاتً•

وًیاًپایشًبالینيًبیمار



در هنگام دادن اولين دوز داروي جديد به بيمار

:برچسب دارويي را در سه مرحله ذيل با دستور دارويي در كاردكس، کنترل نماييد•

درزمان برداشتن دارو از قفسه دارويي و چيدن و آماده نمودن دارو( 1

قبل از دادن دارو به بيمار( 2

در بالين بيمار و در هنگام دادن دارو به بيمار( 3

:   با استفاده از حداقل دو روش ذيل بصورت تؤامان بيمارصحيح را شناسايي نمائيد•

پرسش نام و نام خانوادگي از بيمار-

(در صورت وجود)باند شناسايي بيماران -

شناسايي توسط كادر درماني-

يادآوري مي شود هيچگاه از شماره تخت و شماره اتاق براي

شناسايي بيمار استفاده نشود



رعايت استانداردهاي ذيل به منظور اطمينان از تجويز داروي صحيح به بيمار

بيمارمشخصاتبادارويينسخهكنترل-

يكدرمصرفباريكدستكشو%70الكلبهآغشتهپنبهسوآپ،استريلحاللها،سرنگتزريق،ويالآمپول،دادنقرار-
عفونتكنترلموازينرعايتمنظوربهدارومخصوصوتميزسيني

شرايطآنها،بنديبستهدارو،آمپول/ويالجدارهبهآسيبگونههرياوكريستالوجودشفافيت،دارو،انقضاءتاريخكنترل-
(ازيخچالخارجمثالبراي)داروقبلينگهداري

.شودپيشگيريمشابهداروهايدراشتباهازتانمائيدمطالعهدقتباراداروهابرچسب-

آمپول/ويالبرچسبرويبرمندرجاطالعاتباراتجويزسرعتوانفوزيونمايعاستريل،حاللنوعدوز،فرموالسيون،-
.كنيدكنترلمغايرتيگونههروجودجهتبه

.نمائيدسؤالبيمارازراداروييشدهشناختهحساسيتوآلرژيگونههروجود-



درًصورتيًكهًدارويًموردًتجویزًدرًلیستً-

داروًدو نفر داروهايًپرخطرًبیمارستانًقرارًدارد،ً

.راًکنترلًکنند

هیچًگاهًدارويًكشیدهًشدهًدرًسرنگًوًیاًمحلولً-

سرمًدارویيًآمادهًبرايًانفوزیونًراًبدونًبرچسبً

.دارویيًصحیحًرهاًننمائید

بروزًهرًگونهًواكنشًناخواستهًدارویيًراً-

.درپروندهًبیمارًثبتًكنید

یادآوريًميًشودًهرگزًازًیكًآمپولًوًیاًویالًدوً-

بارًاستفادهًننمائیدًمگرًدرصورتيًكهًدرًبرچسبً

.كارخانهًسازندهًداروًقیدًشدهًباشد



متاسفانه در دنياي واقعي الگوي تجويز دارو هميشه از معيارهاي فوق پيروي 

.ناميدتجويز غيرمنطقي داروها توان آن را د و ميکننمي

:بيان كردزيرالگوهاي متداول در تجويز نامناسب داروها را ميتوان به صورت

هاي عفونتمثل تجويز آنتي بيوتيك براي. استفاده از دارو وقتي به دارو احتياج نباشد
ويروسي دستگاه تنفس فوقاني 

كلين استفاده از داروي اشتباه در مواقعي كه به دارو درماني احتياج است مثال تتراسي
.نياز داردORSاي كه به براي اسهال بچه



آثار استفاده نامناسب از داروها

:صورتًزیرًخالصهًكردتوانًبهعوارضًكاربردًنامناسبًازًداروهاًراًمي

شودكاهشًكیفیتًداروًدرمانيًكهًمنجرًبهًافزایشًناخوشيًوًمرگًوًمیرًمي.

یماتًاتالفًمنابعًماليًكهًمنجرًبهًكمًشدنًفراهميًسایرًداروهاايًضاروريًوًنیازًافازایشًق

.شودداروًمي

لًافزایشًخطرًعوارضًناخواستهًازًقبیلًعوارضًناخواساتهًدارویايًوًمقاوماتًدارویايًمثا

سلًمقاومًبهًچندًداروًیاًماالریا



ً،اسااتفادهًنامناسااب،ًمثاالًروشًاسااتفادهًازًدارويًدرسااتًولاايًباااًروشًتجااویز،ًدوز،ًطااولًماادت

.استفادهًازًمترونیدازولًوریديًدرًحاليًكهًبایدًفرمًخوراكيًآنًاستفادهًشود

اليًكاهًهايًنسلًساومًدرًحااستفادهًغیرضروريًازًداروهايًگرانًقیمتًمثلًكاربردًسفالوسپورین

.استنسلًاولًآنًقابلًاستفاده

:شوددر اينجا چند مثال از تجويز نامناسب داروها كه معموال وجود دارد ذكر مي•

هابچهدرهاًیاًداروهايًضدًاسهالًبرايًاسهالًغیراختصاصيبیوتیكاستفادهًبیشًازًحدًازًآنتي

تجویزًچندینًدارو

هابیوتیكاستفادهًزیادًازًآنتي



:نتیجه

استفاده از دارو آخرين مرحله در روند درمان•
.بيماران است

.استشدهاطمينان حاصل كنيد كه داروي مناسب به بيمار مناسب تجويز•
ول بر اساس نتايج به دست آمده جهت اطمينان از تجويز صحيح داروها، پرستاران با رعايت اص•

.اننددارو، بيمار صحيح، داروی صحيح، دوز صحيح می توانند ميزان خطا را به حداقل برستجويز

رس شغلی براساس نتايج مطالعات بررسی شده کمبود و بی توجهی، جديد بودن و بی تجربگی و است•
پرستاران، بدخطی پزشکان و کمبود اطالعات داروئی از مهمترين عوامل بروز خطاهای دارويی

.پرستاران ذکر شده بودند



:نتيجه

ک های آموزش و بهبود آگاهی پرسنل پرستاری و برگزاری دوره های باز آموزی در ارتباط با تکني•
اصولی تجويز دارو و تجديد نظر در برنامه آموزشی

افزایشًدانشًوًمهارتًهایًعملی•

فعالًنمودنًنقشًداروخانهًهاًدرًارائهًآموزشًعملیًوًهمچنینًرشدًشفافیتًوًترغیبًمسوولیت•
.پذیریًراههایًقابلًیادگیریًبشمارًمیًروند


