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 راَىمای گشارش عًارض ي اضتباَات داريیی مطاَذٌ ضذٌ در بیمارستاوُا

 (ADR)بٍ مزکش  ثبت ي بزرسی عًارض واخًاستٍ داريَا 

 

 

 

 

 مقذمٍ:
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تحو  ػٌوَاى دسوتَزالؼول روصازی دّوب ٍ وثو  ػوَازع ٍ         21/11/1385هوَز    20008دستَزالؼول شوازُ  11هطاتك تا هادُ 

ػَازع ٍ خطاّای دازٍیب دزخظَص هَازد جدی هشوىَن توِ هظوسر ووسهٍزدُ ّوای دازٍیوب دز       خطاّای دازٍیب، ازسال رصازی 

ساػ  اش ٍلَع هًْا اجثازی هب تاشد. هوَازد جودی دز ایوي هوادُ تحو        48دزهاًب سطح وشَز طب -تیوازستاًْا ٍ هساوص تْداشتب

ازد هٌجس تِ ًواتَاًب یوا ًموض ػموَ هشو ض ٍ      ػٌَاى ولیِ ػَازع ٍ خطاّای دازٍیب هٌجس تِ هسي، هَازد تْدیدوٌٌدُ حیات، هَ

 دائوب، هَازد هٌجس تِ تستسی شدى دز تیوازستاى ٍ هَازد هٌجس تِ ًاٌّجازی ّای هادزشادی تؼسیف شدُ اس .

دستَزالؼول هروَز، دز ّس تیوازستاى یىٌفس تح  ًظازت زئیس یا هسووَل وٌوب تیوازسوتاى، هسووَل      13ّوچٌیي هطاتك تا هادُ 

زی رصازشْای ػَازع ٍ خطاّای دازٍیب ٍ ازسال تِ هسوص هب تاشد. ایي زاٌّووا توِ هٌظوَز تشوسیح ًحوَُ ػولىوسد       وث  ٍ جوغ هٍ

 تیوازستاًْا جْ  اجسای هفاد دستَزالؼول هروَز تٌظین رشتِ اس .

 

 

 

 تذکز مُم: 

ٌ بز اینه ريش، در  در بیمارستاوُا، حزف پشضکی مختار می باضىذ تا عالي ADRعلیزغم ایجاد سیستم گشارش دَی  -1

 گشارش ومایىذ. ADRصًرت تمایل، بٍ صًرت مستقیم ویش عارضٍ یا خطای داريیی را بٍ مزکش 

ایجاد سیستم گشارش عًارض ي خطاَای داريیی در بیمارستاوُا صزفا بٍ مىظًر ویل بٍ اَذاف علمی معايوت غنذا ي  -2

داري در بزرسی ایمىی داريیی در سطح کطًر ي کاَص مزگ ي میز واضی اس مطنکالت داريینی صنًرت منی پنذیزد ي      
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ي مسنتًایه اینه مزکنش در     ADRمزکنش  بزرسی مسائل حقًقی ي قضائی مزبًطنٍ در حیطنٍ يینای  ي مسنتًایتُای     

در بیمارستاوُا مکل  می باضنىذ کنٍ اس ارسناز گنشارش منًارد عنًارض ي        ADRبیمارستاوُا ومی باضذ اذا مستًایه 

 ي معايوت غذا ي داريی مزبًطٍ اجتىاب يرسوذ. ADRخطاَای مطاَذٌ ضذٌ بٍ سایز مزاکش بٍ جش مزکش 

خطاَای داريیی، کلیٍ گشارضُای ارساای اس حین  وناگ گشارضنوز ي بیمنار     دستًرااعمل ثبت عًارض ي  6بىابز مادٌ -3

در بیمارسنتاوُا ي معايوتُنای غنذا ي     ADRمبتال بٍ عارضٍ داريیی محزماوٍ تلقی می گزدد. اذا کلیٍ ومایىذگان مزکنش  

 َای علًگ پشضکی ملشگ بٍ رعایت ایه امز می باضىذ. داريی داوطواٌ

 در بیمارستان ADR يیژگیُای فزد مستًز -بخص ايز

تؼیویي   ADRدز ّس تیوازستاى یه ًفس تِ ػٌَاى هسوَل وث  ٍ جوغ هٍزی رصازشْای ػَازع ٍ خطاّای دازٍیب ٍ ازسال تِ هسوص 

 هب رسدد. وسد هروَز تاید دازای ٍیژریْای شیس تاشد:

 پصشىب( هدزن تحظیلب: حتب االهىاى لیساًس پسستازی )دز طَزت ػدم اهىاى، سایس حسر هستثط تا-1

 ADRاخر رَاّیٌاهِ شسو  دز وازراُ ههَششب وازهاوٍَیژیالًس هَزدتایید هسوص -2

 دز تیوازستاى اش جاًة زیاس  تیوازستاى ADRحىن اًتظاب تِ ػٌَاى هسوَل -3

 وسد هروَز تا اهمای زیاس  تیوازستاى تِ هؼاًٍ  غرا ٍ دازٍی داًشگاُ هستَطِ هؼسوب هب رسدد.

دز تیوازستاى، چٌاًچِ تِ ّس دلیل اهىاى اداهِ ّوىوازی ٍی دز ایوي سوو       ADRالشم تِ ذوس اس  وِ پس اش هؼسوب وسد هسوَل 

 هیسس ًثاشد، زیاس  تیوازستاى هَظف اس  دز اسسع ٍل  وسد دیگسی زا جایگصیي ٍ هؼسوب ًواید.

 در بیمارستان ADRيیای  فزد مستًز -بخص ديگ

 وازستاى هَظف تِ اًجام اهَز شیس هب تاشد:دز تی ADRوسد هسوَل 

ٍ هؼاًٍ  غرا ٍ دازٍی هستَطوِ   ADRاطالع تلفٌب ٍ ًواتس هَازد جدی هشىَن تِ هظسر وسهٍزدُ ّای دازٍیب ّوصهاى تِ هسوص -1

ٍ    11ساػ  اش ٍلَع یا اطالع هطاتك تا تثظسُ یه هادُ  24طب  ًیوص   دستَزالؼول رصازی دّب ٍ وث  ػوَازع ٍ خطاّوای دازٍیوب 
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سواػ    48ٍ هؼاًٍ  غرا ٍ دازٍی داًشگاُ ػلَم پصشىب هستَطِ دزخظَص هَازد جدی طوب   ADRازسال رصازی وسم شزد تِ هسوص 

دستَزالؼول رصازی دّب ٍ وث  ػَازع ٍ خطاّای دازٍیب. )اطول ووسم شزد توِ هسووص      11اش ٍلَع یا اطالع اش ػازضِ هطاتك تا هادُ 

ADR )رصازی هب رسدد 

 شاهل هَازد شیس هب تاشد:هَازد جدی 

 ولیِ هَازد هٌجس تِ هسي-

 ولیِ هَازد تْدیدوٌٌدُ حیات-

 ولیِ هَازد هٌجس تِ ًاتَاًب یا ًمض ػمَ هش ض ٍ دائوب-

 ولیِ هَازد هٌجس تِ تستسی شدى دز تیوازستاى-

 ولیِ هَازد هٌجس تِ ًاٌّجازیْای هادزشادی-

 ADRدزخظَص هَازد هسي ًاشب اش دازٍ تِ هسوص ازسال ًظس ًْایب وویتِ هَزتالیتب تیوازستاى -2

 11تِ طَزت هحسهاًِ دزطَزت دزخَاس  هسوص هطاتك تا تثظسُ سِ هادُ  ADRازسال تظَیس پسًٍدُ تیواز دچاز ػازضِ تِ هسوص -3

 دستَزالؼول

ٍلَع تا تىویل وسم شزد  زٍش اش شهاى 15ازسال رصازشْای ػَازع ٍ خطاّای دازٍیب غیسجدی تِ ٍلَع پیَستِ دز تیوازستاى طب -4

ADR  ازسال تِ هسوص ٍADR ِهؼاًٍ  غرا ٍ دازٍی داًشگاُ ػلَم پصشىب هستَط ٍ 

 دستَزالؼول 14دز ایستگاُ پسستازی ت ش ّای ه تلف تیوازستاى هطاتك تا هادُ  ADRًظازت تس ٍجَد وسم شزد -5

دز تیوازستاى ٍ تَشیغ اطالػیِ ّای  ADRزّای هسوص دز تیوازستاى ٍ اطالع زساًب ّشدا ADRًظازت تس ًظة تاتلَی ه ظَص -6

 هسوص دز ولیِ ت شْای تیوازستاى

 دز تیوازستاى ADRّواٌّگب جْ  اجسای تسًاهِ ّای ههَششب هسوص -7

 دز تیوازستاى ADRّواٌّگب جْ  اجسای تسًاهِ ّای پژٍّشب هسوص -8
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 ADRارستان تًسط فزد مستًز ريش جمع آيری گشارضُای عًارض ي خطاَای داريیی در بیم -بخص سًگ

 ADRتِ هٌظَز ایجاد سیستن هطلَب رصازی دّب ػَازع ٍ خطاّای دازٍیب دز تیوازستاى، هَازد شیس تایستب تَسط وسد هسووَل  

 پیگیسی رسدد:

 ADRاطالع زساًب تِ ولیِ حسر پصشىب اش جولِ پصشىاى، پسستازاى ٍ دازٍساشاى شاغل دز تیوازستاى دز زاتطِ تا وسم شزد -1

حتب االهىاى اػالم یه شوازُ تلفي داخلب یا هستمین )هجْص توِ سیسوتن پیمواهگیس( دز تیوازسوتاى جْو  روصازی ػوَازع ٍ        -2

خطاّای دازٍیب تَسط حسر پصشىب شاغل دز تیوازستاى، تسزسوب زٍشاًوِ پیماهْوا ٍ تىویول ٍ ازسوال ووسم شزد تساسوا  روصازی         

 هستَطِ

 ّای ه تلف تیوازستاى دزخظَص هَازد احتوالب ػازضِ یا خطای دازٍیبپیگیسی زٍشاًِ اش سسپسستازاى ت ش -3

 ت لیِ زٍشاًِ طٌدٍق ه ظَص رصازی وسم شزد ًظة شدُ دز تیوازستاى ٍ ازسال تِ هسوص -4

 

 

 

 

 

 

 


