به نام خدا
خطاهاي دارويي ()Medication Errors
گزارش خطاهاي دارويي بخشي از برنامه بهبود كيفيت بيمارستان است.
طبق تعريف  ، NCCMERP1خطاي دارويي به هر گونه واقعه قابل پيشگيري اطالق ميشود كه 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.
خطاهاي دارويي ساالنه  1/5ميليون بيمار را متضرر ميكند و حدود صد هزار نفر در اياالت متحده نيز در سال به علت بروز اين خطاها جان خود را
از دست ميدهند.
خطاهاي دارويي ممكن است در هر يك از مراحل زير رخ دهند:
- 1تجويز دارو
- 2انتقال دستور دارويي
- 3بسته بندي
- 4برچسب زني
- 5نسخه پيچي
- 6توزيع
- 7دارودهي به بيمار
- 8اختصارات
- 9ساخت داروهاي تركيبي
 -11پايش
خطاهاي تجويز دارو :
 تجويز داروي اشتباه ،شكل دارويي اشتباه يا استفاده از اختصارات اشتباه
 تجويز دارو با انديكاسيون صحيح اما با دوز نامناسب
 عدم توجه به سابقه آلرژي در بيمار و عملكرد كبدي و كليوي
 عدم توجه به تداخالت دارويي
 عدم مشخص نمودن راه تجويز
 ناخوانا بودن دستور دارويي
 عدم مشخص نمودن دفعات تجويز
 عدم مشخص نمودن دوز دارو
 تجويز دارو به صورت "در هنگام لزوم" بدون عنوان كردن انديكاسيون
 تجويز دارو به صورت "در هنگام لزوم" بدون ذكر فاصله زماني بين تجويزها
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خطا در انتقال دستور دارويي:
 دستور اصالً منتقل نشده باشد.
 دستور به صورت غير صحيح منتقل شده باشد.
 به علت انتقال دير هنگام دستور دارويي يك دوز دارو داده نشود.
 دستور دارويي غير صحيح از داروخانه درخواست شود.

خطاهاي دارودهي:
 داروي صحيح ،با دوز صحيح ،در زمان صحيح ،از راه صحيح و به بيمار صحيح داده نشود.
 دارو بدون تجويز پزشك به بيمار داده شود.

خطاهاي نسخه پيچي:
 پرسنل داروخانه دستور دارويي را از لحاظ نوع دارو ،شكل دارويي و دوز دارو به اشتباه آماده كنند.
 دستور دارويي در داروخانه در هنگام دريافت نسخ از كامپيوتر به اشتباه حذف شود.
 داروي يك بيمار به اشتباه به بيمار ديگر داده شود.
 در بسته بندي مجدد و برچسب زني اشتباه رخ دهد.
 در آماده نمودن داروها به آلرژي بيمار يا تداخالت دارويي توجه نشود.
 داروهايي را كه از لحاظ اسم يا ظاهر شبيه هستند با هم اشتباه كنند .مانند مثالهاي زير:

خطاهاي دارويي از لحاظ ميزان خطر به سه درجه تقسيم مي شود :درجه كم ،متوسط و زياد
مثال خطاهاي با ريسك كم:
 عدم تجويز يك دوزسيتالوپرام شب موقع خواب
 مشخص نكردن انديكاسيون تجويز ايبوبروفن در تجويز دارو به صورت "در هنگام لزوم" مثالً در هنگام درد شديد
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مثال خطاهاي با ريسك متوسط:
 ادامه دادن يا شروع درمان با  divalproexقبل از درخواست تستهاي خوني به منظورتعيين سطح  divalproexبراي بيماري
كه در حال حاضر اين دارو را مصرف ميكند يا قبل از تعيين سطح آنزيمهاي كبدي و يا اطمينان از باردارنبودن بيمار
 تجويز مجدد ديفن هيدرامين در حالي كه دارو به بيمار داده شده ولي در برگ گزارش پرستار ثبت نشده است.
مثال خطاهاي با ريسك باال:
 انسولين به صورت " همين حاال" تجويز شده باشد ،اما انتقال دستور دارويي و دارودهي به بيمار انجام نشود.
 عدم تجويز  4دوز ريسپريدون در طول دوره زماني  14روزه بدون توجيه منطقي

گزارش خطاهاي دارويي
بسياري از صدماتي كه در اثر خطاهاي دارويي به بيماران وارد ميشود از نقصهاي موجود در سيستم منشا ميگيرد .بنابراين با حمايت از افراد
گزارش دهنده ميتوان تعداد گزارشات داوطلبانه خطاهاي دارويي را افزايش داد.
در گزارش خطاهاي دارويي:
- 1گزارشدهي به صورت داوطلبانه انجام ميشود.
- 2كادر پزشكي و بيماران به مشاركت فعال در اين زمينه تشويق ميشوند.
- 3در صورت تمايل فرد ميتواند بدون ذكر مشخصات خود گزارش را ارائه دهد.
- 4اطالعات گزارشها به صورت محرمانه باقي ميمانند.
- 5اقدامات تنبيهي متوجه فردگزارش دهنده نيست.
- 6هر دو نوع خطا شامل خطاي به وقوع پيوسته يا خطايي كه بالقوه احتمال وقوع دارد ،گزارش ميشوند.
مثالهايي از خطاهاي دارويي كه رخ دادهاست:
 مرگ يك بيمار در اثر خواندن 20Uانسولين به صورت  200انسولين و تجويز اين مقدار به بيمار
 خونريزي كشنده در يك بيمار به علت اينكه داروي وارفارين بيمار ديگر به وي داده شده بود
 مرگ يك بيمار به علت دريافت وارفارين از داروخانه با دوز  11برابر آنچه براي وي تجويز شده بود
 مرگ يك بيمار مسن در اثر دريافت دوز بيش از اندازه متوتركسات .در اين بيمار براي درمان آرتريت روماتوئيد متوتركسات با دوز
 11ميلي گرم روزانه به جاي  11ميلي گرم هفتگي داده شده بود.

راهكارهاي ارائه شده توسط  ASHP2براي كاهش بروز خطاهاي دارويي:
 .1خط مشيهاي بيمارستان از زمان تجويز دارو توسط پزشك تا تجويز دارو به بيمار به صورت كامل تدوين شده باشد.
 .2فرمولري بيمارستان توسط كميته دارو و درمان تدوين شده باشد.
 .3پرسنل كادر درمان تحت آموزشهاي الزم ،پايش و ارزيابي مرتب قرار داشته باشند.
 .4تعداد پرسنل نسبت به حجم كار كافي باشد.
 .5محيط مناسب براي آماده سازي داروها فراهم باشد.
 .6حدود وظايف و اختيارات به روشني مشخص شده باشد.
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 .7يك برنامه مدون در خصوص بهبود كيفيت و افزايش ايمني درمان در بيمارستان وجود داشته باشد ،مانند انجام DUE3
 .8داروسازان و افراد دخيل در آماده سازي داروها بايد دسترسي كافي به اطالعات بيماران داشته باشند.
 .9داروخانه بيمارستان بايد مسئول تدارك و تحويل دارو به صورت مجزا براي هر بيمار بوده و به صورت  24ساعته خدمت رساني كند.
 .11كليه داروهاي مصرف نشده بايد بالفاصله بعد از قطع دارو يا در زمان ترخيص بيمار به داروخانه برگردانده شوند.
 .11استفاده از نرم افزارهايي براي كنترل اتوماتيك دوز ،دوپليكيت تراپي ،آلرژي و تداخالت دارويي در داروخانه ميتواند ،مفيد باشد.
 .12منابع كافي اطالعات دارويي بايد در اختيار كليه افراد كادر پزشكي باشد.
 .13يك ليست از اختصارات مجاز بايد توسط كميته دارو و درمان مركز تهيه شده و از استفاده از ساير اختصارات ممانعت گردد.
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