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هشدار در خصوص عوارض شدید ناشی از مصرف داروهاي تزریقی

که در بسیاري از موارد با ناشی از مصرف داروهاي تزریقی بوده استADRعوارض به ثبت رسیده در مرکز % 50بیش از 
لذا اجتناب از تجویز و .گیري تشخیص داده شده استقابل پیشرعایت نکات الزم هنگام تجویز یا تزریق داروهاي تزریقی، 

.تزریق غیرضروري داروهاي تزریقی می تواند در کاهش بروز عوارض دارویی موثر باشد

عوارض ٪ 50، بیش از ADRصورت گرفته توسط مرکز هايبه اطالع همکاران محترم میرساند که براساس بررسی
ارسالی به مواردبا توجه به اینکه در بسیاري از . از مصرف داروهاي تزریقی بوده استبه ثبت رسیده در این مرکز ناشی

: توجه همکاران محترم را به نکات ذیل جلب می نمایدعوارض گزارش شده قابل پیشگیري بوده است، ، این مرکز

امکان استفاده از اشکال اثربخشی داروهاي تزریقی لزوماًً بیشتر از داروهاي خوراکی نیست، لذا در مواردي که - 1
.غیر تزریقی داروها وجود دارد، از تجویز فرآورده هاي تزریقی اجتناب نمایید

داروهاي تزریقی می توانند منجر به بروز عوارض خاصی شوند که با مصرف فرآورده هاي غیرتزریقی، - 2
ظیر آسیب به عصب در محل از جمله این عوارض می توان به مواردي ن. غیرممکن یا کمتر امکان پذیر می باشد

تزریق، آسیب به عروق در محل تزریق، آبسه یا سایر عوارض در محل تزریق، خون مردگی و خونریزي هاي 
.زیرپوستی، ایجاد زخم و باقی ماندن جاي آن در محل تزریق اشاره نمود

، کادر درمانی و عموم جامعه   و ایدز در میان بیمارانC، هپاتیت Bاحتمال انتقال بیماریهاي عفونی مانند هپاتیت - 3
بدیهی است یکی از راههاي پیشگیري از انتقال این بیماریها، . در اثر تزریق هاي غیرضروري افزایش می یابد

.کاهش تجویز و مصرف غیرضروري داروهاي تزریقی می باشد

نسبت به سایر اشکال دارویی مشکل تر ،در بسیاري از موارد،کنترل و درمان عوارض ناشی از داروهاي تزریقی- 4
داروهاي تزریقی، از تجویز و مصرف غیرضروري شد، لذا به منظور پیشگیري از بروز این قبیل عوارضمی با

.خودداري فرمایید

به هنگام تجویز یا تزریق یک داروي تزریقی، حتماً در رابطه با سابقه ابتال به هرگونه عارضه دارویی نسبت به - 5
.رد نظر از بیمار سوال فرمایید زیرا بروز مجدد آن عارضه می تواند کشنده یا تهدیدکننده حیات باشدداروي مو

حتماً نام فرآورده را مجدداً از روي برچسب فرآورده بخوانید تا از ،هنگام تحویل یا تزریق داروهاي تزریقی- 6
.تزریق اشتباهی فرآورده دیگر پیشگیري شود

روهاي تزریقی به ظاهر فیزیکی فرآورده توجه نمایید و در صورت مشاهده هرگونه هنگام تحویل یا تزریق دا- 7
.ذرات غیرطبیعی و یا هرگونه تغییر رنگ غیرمعمول از تزریق آن جداً خودداري نمایید

یده و تجهیزات خاص جهت تزریق، هزینه قی به دلیل نیاز به پرسنل آموزش دمصرف بی رویه داروهاي تزری- 8
.ط بیمار و سیستم بهداشتی را افزایش می دهدتقبل شده توس
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