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مرگ یک کودك متعاقب اشتباهات دارو پزشکی

ماهه اي به علت ابتالء به گاستروآنتریت توسـط پزشـک مربوطـه    5/4ایران کودك ADRمطابق گزارش ارسالی به مرکز 
ریاکسون عضـالنی، محلـول   سفتmg250جهت کودك . در معاینه عالیم دهیدراتاسیون نداشت و توکسیک نبود. ویزیت شد

ORS روز بعد به علت بی قراري و ادامه گاستروآنتریت به پزشک دیگر مراجعه نمود. گردیدو قطره متوکلوپرامید تجویز.

بـه  (هیوسـین و دگزامتـازون   هـاي  در این مراجعه جهت وي شربت کوتریموکسازول، پرومتازین، دي سیکلومین و آمپول
مجـدداً  ،بعد از ظهر همان روز با مراجعه بـه پزشـک اول  .تجویز گردیدعضالنیبه صورت )3/1و 2/1ترتیب به میزان 

mg250 و منتقـل نیمه شب به علت بی قراري و گریه زیـاد، کـودك بـه بیمارسـتان     . دنموسفتریاکسون عضالنی دریافت
بعـالوه آمپـول دي   گردید، رات دارویی توصیه به ادامه دستو،در معاینه دهیدراتاسیون نداشته.ویزیت شدتوسط پزشک

قـادر  ودك کـ در مراجعه به منزل ولیگریه کودك قطع گردید. گشتعضالنی جهت کودك تزریق 2/1سیکلومین به میزان
د و ناگهان دچار تاکیکاردي شدید و تنگی نفس شد که در راه مراجعه به پزشک سیانوز شدید نبوORSشیر و به خوردن 

.ه گردید و نهایتاً فوت شدبه عالئم او اضاف
دارو آنچه بـدیهی اسـت خطاهـاي    بوده نیاز به بررسی هاي بیشتر دارد،در بیمار فوق علت اصلی مرگ نا مشخص اگرچه 

به منظور پیشگیري از بروز چنین حـوادثی توجـه   ADRلذا مرکز . که از ابتدا تا انتها اتفاق افتاده استپزشکی می باشد
:دنمایجلب می به نکات ذیلهمکاران محترم را 

.گاستروآنتریت بدون عارضه در دو روز اول اندیکاسیون ندارددرمان مصرف آنتی بیوتیک در .1
. اندیکاسیون نداردگاستروآنتریتدرمان در دگزامتازونمصرف .2
و ماه ممنوع مـی باشـد  6در شیرخواران کمتر از ) آمپول و شربت ( مصرف دي سیکلومین به هر شکل .3

.ثابت نشده استنیز دي سیکلومین در کودکان ایمنی مصرف
ایـران مـورخ   ADRمرکـز  52و اطالعیـه شـماره   2006آمریکا مورخ آوریل يطبق هشدار سازمان غذا و دارو.4

.سال ممنوع می باشد2مصرف پرومتازین به هر شکل در کودکان زیر 10/2/1385
(هـر دو مـی تواننـد باعـث ایجـاد بـی قـراري        ) دي سـیکلومین هیوسـین و ( متوکلوپرامید و آنتی کولینرژیک ها .5

هم چنـین .گردند، لذا در تجویز همزمان آنها تداخل دارویی باید مورد توجه قرار گیرددر بیمار )آژیتاسیون
.در تشخیص افتراقی علت آژیتاسیون نیز عارضه دارویی مطرح می گردد

به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن می باشد که هـر میکروگرم 6اندوز مصرف هیوسین بصورت عضالنی در کودک.6
مـی باشـد، در   mg/ml20از آنجایی که آمپول هاي هیوسین موجـود در ایـران   . قابل تکرار استساعت8-6

لـذا  . عمل امکان تهیه دوز مناسب کودکان با آمپول هـاي موجـود غیـرممکن و بـا خطاهـاي بسـیار همـراه اسـت        
.در کودکان  توصیه  نمی گرددمصرف هیوسین 

7.Medication Errorsیا خطاهاي دارو پزشکی را با معاینه و شرح حال مناسب از بیمار می توان کاهش داد.
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