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 ان استیل سیستئینمقبدیر بیش از حد تسریق عوارض دارویی شدید به دنببل اشتببه در 

(Medication Error) 
 

 بِ عَارض ضذیذبِ اطالع ّوکبراى هحتزم هی رسبًذ کِ هزکش ثبت ٍ بزرسی عَارض ًبخَاستِ دارٍّب، یک هَرد گشارش 

 :ی بِ ضزح سیز دریبفت  ًوَدُ استیدارٍ اضتببّبتبزٍس  دًببل

ربت سبلِ ای بَدُ است کِ بِ دلیل هسوَهیت اتفبقی بب هقذار ًبهطخص اس ضزبت استبهیٌَفي ٍ ش 5/3بیوبر پسزبچِ 

  .سبعت تجَیش ضذُ است 24در  g2، آًتی دٍت اى استیل سیستئیي بِ هیشاى سبلبَتبهَل، بستزی ضذُ ٍ بزای اٍ

گزم اى استیل سیستئیي ٍ ٍیبل ّبی  2هیلی لیتزی حبٍی  10هي جولِ آهپَل ّبی  ،اى استیل سیستئیي بب اضکبل دارٍیی هختلف

اطالعبت در سیستن . هَجَد هی ببضذ (هیلی گزم در ّز هیلی لیتز 200) گزم اى استیل سیستئیي 5 هیلی لیتزی حبٍی 25

ضکل ٍ بیوبرستبًی کِ کَدک در آى بستزی بَدُ است،  هزبَط بِ( Hospital Information System or HIS)بیوبرستبًی 

هیلی لیتز  10هیلی گزم در  200آهپَل  بِ صَرت به اشتباهقذرت دارٍیی اى استیل سیستئیي هَجَد در دارٍخبًِ بیوبرستبى 

     . گزم اى استیل سیستئیي بَدُ است 5هیلی لیتزی حبٍی  25حبلی کِ هَجَدی دارٍخبًِ ٍیبل ّبی ثبت ضذُ بَدُ است، در 

              ، بِ اضتببُبیوبرستبى HISٍ بب تَجِ بِ هٌذرجبت ثبت ضذُ در  گزم 2طبق ًسخِ پشضک هبٌی بز دٍس  پزستبربز ایي اسبس 

 25عذد ٍیبل  5، خَدهطببق بب هَجَدی  ًیش دارٍخبًِ ٍاس دارٍخبًِ درخَاست هی ًوبیذ  (بِ جبی یک ٍیبل) عذد آهپَل 10

ٍیبل بزای کَدک بِ صَرت یکجب اس طزیق  5ّز  کِ دّذهی  تحَیل بخص بِ (گزم اى استیل سیستئیي 5حبٍی )هیلی لیتزی 

 .گزم اس دارٍی هذکَر را دریبفت هی ًوبیذ 25گزم دارٍی ًسخِ ضذُ،  2ٍ کَدک بِ جبی  هی گزدد هیکزٍست تشریق

دچبر بیقزاری ضذیذ، تطٌجْبی هذاٍم ٍ ادم هغشی ضذُ کِ اى استیل سیستئیي اس حذ  هتبسفبًِ کَدک بز اثز دریبفت دٍس بیص

پس اس گذضت چٌذ هبُ بب حبل عوَهی ، گطتِ رهبًی هتعذد ٍ طَالًی هذتٍ اًجبم هذاخالت د ICUهٌجز بِ بستزی بیوبر در 

 .هزخص ضذُ است اس بیوبرستبى ًسبتب خَة

        بب ٍجَد ایٌکِ ثبت کبهپیَتزی دستَرات دارٍیی یکی اس راّْبی هْن پیطگیزی اس اضتببّبت دارٍپشضکی در بیوبرستبًْب 

بزای ّز  (HIS) اطالعبت بیوبرستبًیبِ سیستن  هزبَط بِ فزآٍردُ ّبی دارٍیی د اطالعبتٍٍراس آًجبیی کِ  هی ببضذ،

              ببیذ تَجِ داضت کِ ٌّگبم ثبت دادُ ّب در  ،هی گیزد پزسٌل بیوبرستبى اًجبمٍ اس طزیق بیوبرستبى بصَرت جذاگبًِ 

  .سیستن ّبی کبهپیَتزی ًیش هوکي است اضتببُ رخ دادُ ببضذ

تطبیق دقت کبفی در ارٍّبی آهبدُ ضذُ تطبیق دادُ ضَد ٍ تب اطالعبت ثبت ضذُ در کبهپیَتز بب هٌذرجبت دتَصیِ هی ضَد لذا 

بب فزآٍردُ تحَیل گزفتِ ضذُ اس دارٍخبًِ ، ٍ دٍس تجَیش ضذُراُ هصزف  ،دارٍییٍ قذرت ّوچَى ًبم دارٍ، ضکل  یاتاطالع

  .صَرت پذیزد ییاس بزٍس اضتببّبت دارٍ بِ هٌظَر پیطگیزی ،جْت استفبدُ بزای بیوبر
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