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هشدار مجدد در خصوص مرگ ناشی از تزریق اشتباه پتاسیم کلراید به جاي مترونیدازول

به اطالع کادر محترم پزشکی مـی رسـاند، علیـرغم صـدور اطالعیـه قبلـی در       43پیرو اطالعیه شماره 
جاي مترونیـدازول، بـر اسـاس گـزارش     رابطه با مرگ یک بیمار به دلیل تزریق اشتباه کلرید پتاسیم به 

مرگایران تکرار اشتباه مذکور در یک بیمارستان دیگر و در یک روز منجر به ADRارسالی به مرکز 
.در بیمار دیگر گردیدمرگ مغزيیک بیمار و 

لذا به منظور پیشگیري از بروز مجدد این قبیل حوادث توجه همکـاران محتـرم را بـه نکـات زیـر جلـب       
:دمی نمای

تدوین برنامه اي استاندارد و پا برجا در تجویز و مصرف دارو از اصول مهم پیشگیري از -
مجربترین افراد نیز در محیط هاي کاري. حوادث ناگوار دارویی و افزایش کارآیی می باشد

اي به عنوان مثال داروه. غیر استاندارد نمی توانند از تواناییهاي خود به خوبی استفاده نمایند
حساس باید محل نگهداري ویژه داشته باشند و نکات مهم و خطیر در مورد آنها به ترتیبی

.که توجه را جلب نماید، در کنار فرآورده به صورت مکتوب موجود باشد
یش می دهد، در این شرایط باید با احتمال بروز خطا را افزاخستگی جسمی و روحی-

.احتیاط بیشتري عمل نمود
اروي تجویز شده براي هر بیمار از جهت میزان، نحوه و نوع تجویز ممکن است با بیمارد-

از انجام کار برحسب عادت پرهیزدیگر متفاوت باشد بنابر این  در تجویز و تزریق دارو، 
. شود

دارو و نیز احتمال شباهت هايLabelingبه دلیل احتمال ایجاد تغییر در بسته بندي و -
و عدم توجه به مندرجات روي آنشناخت قبلی از ظاهر فرآورده کفایت نمی کند دارویی، 

.می تواند منجر به بروز اشتباه شده و عواقب ناگواري در پی داشته باشد
تطابق دستور دارویی با نام فرآورده آماده پیش از تزریق فرآورده هاي تزریقی حتماً -

.بررسی گرددشده جهت تزریق 
در ) پزشک، پرستار و داروساز(جهت پیشگیري از بروز خطا عملکرد و وظایف پرسنل -

.باشدهماهنگمورد بیمار، شرایط وي، داروهاي تجویز شده و اصول درمان باید 

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه به دلیل اشتباه در تزریـق  
فرآورده تزریقی دیگر، مراتب را از طریق ارسال فرم هاي زرد ویا بـا  داروهاي مذکور و یا هر نوع

. به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش نمایند) 66404223(تماس تلفنی 

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
و داروغذامعاونت –دبیرخانه تحقیقات کاربردي 
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