
  

  

  

 
   

 
  fdo_kashan@kaums.ac.ir از همكاران  محترم تقاضا مي شود در صورت مشاهده هرگونه اتفاق و عارضه هاي دارويي مراتب را از طريق پست الكترونيك 

  .د ارائه نمائي معاونت غذا و دارو كاشان DPICبه مركز اطالع رساني دارو و سموم ) 0361- 5579000(يا تماس تلفني ) 0361- 5556080(نمابر 

ماره ه    ۴:طال
 خطاهاي دارويي

  تحويل داروي اشتباه به بيمار
   

. بيماري با سابقه بيماري قلبي پس از مالقات پزشك خود براي دريافت داروهايش به داروخانه مراجعه مي نمايـد 
نـام  نسخه او حاوي پنج قلم داروي قلبي بود كه در ميان آنها قرص دي پيريدامول نيز وجـود داشـت كـه پزشـك     

ناخوانا بودن خـط پزشـك و عـدم توجـه      .)( Prezantin  75 mg  tid  N= 100 تجارتي آن را نوشته بود
، قرص  Prezantin  75 mgداروساز به بيماري و ساير داروهاي بيمار باعث شد كه داروخانه به جاي قرص 

5mg prednisolone  پـس از  . عدد از آن را مصرف كند 3به بيمار تحويل دهد و بيمار به مدت يك ماه روزانه
انه مراجعه كرده و با نشان دادن نسخه قبلي  ، نسخه اش را تجديد كرده و به اتمام داروها، بيمار مجددا به داروخ

  .مصرف داروها ادامه مي دهد 
در اثر مصرف مقادير زياد پردنيزولون بيمار دچار ادم شديد شده كه در ساق پا شديد تر بوده است كـه بخـاطر   

او چرك كرده است به سبك قديم با سرنگ  ايشان با اين تشخيص كه پاي. درمان آن به پزشك مراجعه مي نمايد 
  .بيمار در اثر صدمات حاصله دچار مشكالت عروقي ميگردد. اقدام به خارج كردن چركها مي نمايد

از مهمترين و شايع ترين علل زمينه ساز بروز خطا در دارو درماني،عدم ارتباط صحيح بين پزشك، داروسـاز و   
در آمريكـا سـاليانه   . نسخه هـا و شـباهت نـام داروهـا نقـش مهمـي دارنـد        در اين ميان ناخوانا بودن. بيمار است

مرتبه از طرف داروخانه ها با پزشكان تماس گرفته مي شود و در مورد داروهاي ناخواناي نسخه  000/000/150
  .سوال مي كنند

به عنوان مثال  .بروز اشتباهات دارويي است  شباهت داروها از نظر نوشتاري يا گفتاري از مهمترين علل    
    .داروها را در جدول زيرمشاهده مي نماييد از  شباهت نام برخي

Periactin  
pancreatin  

  

Pancreatine 
Pancronium 

Digestive  
digoxine 

Allopurinol  
Haloperidol 

Salbutamol 
Sorbitol 

Azithromycin  
Erythromycin 

Nicardipine  
Nifedipine 

Chloramphenicol 
Chlorpheniramine 

 
Bcomplex 
Baclofen  

Aricept 
Aciphex 

Hydrocodone  
Hydrocortison  
Hydroxyzine  
Hydralazin 

 
Methocarbamol  
Metoclopramide 

Lasix 
Losar 

Alprazolam  
ََAlprostadil 

Buspiron 
Bupropion  

Dopamine  
Dobutamine 

  


