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اشتباه در مصرف دارو توسط بیماران به دلیل تحویل نامناسب دارو
)(Medication Error
بِ اطالع ّوکاراى هحتزم هی رساًذ کِ هزکش  ADRهَاردی اس اضتباّات دارٍیی ) (Medication Errorsبِ غَرت اضتباُ در ًَع دارٍی
هػزفی تَسط بیوار دریافت ًوَدُ است.
هَرد اٍل خاًن  07سالِ ای بَدُ است کِ جْت دریافت دارٍی آسپیزیي بِ دارٍخاًِ هزاجعِ هی ًوایذ ٍ دارٍی خَد را در پاکت تبلیغاتی
کلسین دریافت هی ًوایذ .ایي اهز هَجب هی ضَد کِ بیوار بِ اضتباُ تػَر ًوایذ کِ کلسین بزای ٍی تجَیش ضذُ است ٍ در طَل دٍرُ
درهاى خَد ،عالٍُ بز آسپیزیي هَجَد در پاکت کلسینّ ،وشهاى یک عذد آسپیزیي دیگز ًیش هػزف ًوایذ.
هَرد دٍم خاًن  07سالِ ای بَدُ است کِ جْت دریافت دارٍی سیتزیشیي بِ دارٍخاًِ هزاجعِ هی ًوایذ ٍ دارٍی خَد را در پاکت تبلیغاتی
آّي خَراکی دریافت هی ًوایذ ٍ بِ گواى ایٌکِ دارٍی هذکَر ،هکول آّي هی باضذ ،آى را بزای کَدک خَد ًیش هػزف ًوَدُ است.
هَرد سَم ٍ چْارم ،آقایاًی  07 ٍ 07سالِ بَدُ اًذ کِ تحت درهاى با ًیتزٍگلیسزیي ٍ ٍارفاریي قزار داضتِ اًذ .هتأسفاًِ ّز دٍ دارٍ در
پاکتْای هطابِ بِ بیوار تحَیل دادُ ضذُ است کِ هٌجز بِ اضتباُ در هقذار هػزف ٍارفاریي تَسط بیواراى ٍ ایجاد خًَزیشی ضذُ است.
لذا بِ هٌظَر پیطگیزی اس ایي قبیل اضتباّات دارٍیی ،تَغیِ هی ضَد بِ ًکات سیز تَجِ گزدد:
 .1اس تحَیل یک فزآٍردُ دارٍیی در پاکت تبلیغاتی دارٍی دیگز جذاً خَدداری ًواییذ .تحَیل دارٍ در پاکت ّای تبلیغاتی دارٍی
دیگز (حتی با قیذ ًام دارٍ ٍ دستَر هػزف بز رٍی آى) هوکي است هٌجز بِ خطای بیوار در تطخیع دارٍی هػزفی ٍ چِ بسا
ایجاد عَارؼ ضذیذ ٍ کطٌذُ ضَد .ایي اهز بِ خػَظ درهَرد سالوٌذاى ،با تَجِ بِ تعذد اقالم دارٍیی هػزفی ٍ ًیش هستعذ
بَدى ایي گزٍُ سٌی جْت ابتال بِ عَارؼ دارٍیی ،اس اّویت خاغی بزخَردار است.
 .7در هَاردی کِ بیص اس یک ًَع دارٍ در پاکت بِ بیوار تحَیل دادُ هی ضَد ،حتی االهکاى تالش ضَد تا بِ ًحَی هیاى پاکت ّای
دارٍیی توایش ایجاد ضَد ٍ ضوي درج ًام دارٍ ٍ ًحَُ هػزف آى ،تَضیحات ضفاّی بِ بیوار ارائِ گزدد.
ً .9ام دارٍ ٍ دستَر هػزف آى بِ غَرت ٍاضح ٍ خَاًا بز رٍی پاکت ًَضتِ ضَد ٍ بِ بیوار تَضیحات السم ارائِ گزدد.
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