


اشتباهات دارو پزشکی و آشنایی
با فارماکوویژیالنس

دکترفرزانه حامدی وفا، داروساز 



خطا

(: Error)خطا •

ار؛ عدم موفقيتِ اقدامات برنامه ریزي شده براي دستيابی به اهداف مورد انتظ•

ناشی از عدم پيشرفت اقدامات مطابق برنامه، و یا نقص در خودِ برنامه

(Medical Error)خطاي پزشکی •

ب به هر نوع خطایی که در فرایند ارائه مراقبت سالمت رخ دهد، چه باعث صدمه و آسي

.بيمار گردد و چه هيچ آسيبی در پی نداشته باشد



:خطاهاي پزشکی دو نوعند

خطا در برنامه ریزي براي بيمار“error of planning”

روش انتخابی ما از ریشه اشتباه است  

 درمانخطا دراجراي“error of execution”

روش درست ما آنطور که می خواهيم پيش نمی رود 

ري ممکن در هر مرحله از ارائه خدمات بالينی  از تشخيص تا درمان حتی در فاز پيشگي
است خطاي پزشکی رخ دهد



قابليت تشخيص  تعريفمرحله بروز خطا
خطا

مثال

خطا در برنامه 
ريزي

تنادرسبرنامهازاستفاده
هدفبهنيلمنظوربه

قابلآسانيبه
نيستتشخيص

برايپزشكسويازبيوتيكآنتيتجويز
تنسبآنزايبيماريعاملكهبيماريي

ا،خطنوعاين.نيستحساسدارواينبه
.مي شودمحسوبريزيبرنامهخطاي

تكميلدرشكستخطا در اجرا
طراحيقبلازبرنامه ي

شده

آنازغيرديگريبيوتيكآنتيپرستار،استمشاهدهقابل
در.مي كندتزريقرااست،شدهتجويزچه
ردامابودهصحيحدرمانبرنامهحالتاين

داليل.استگرفتهصورتاشتباهاجرا،
جملهازوبودهمتعددمي تواندخطا

.باشدداروبرچسببودننامناسب

انواع خطا



مثالقابليت تشخيص خطاموقعيت خطا/ مكان نوع خطا

خطا در مواجهه با بيمار و توسط خطاي فعال
ارائه كننده خدمت اتفاق مي افتد

نسخهرانادرستيدارويداروساز،استمشاهدهقابلآسانيبه
.مي پيچد
نادرستايشيوهباراداروپرستار،

مي كندتزريقبيماربه
جراحياشتباهعضورويپزشك،
.مي كند

مديريتيياسيستميكخطاخطاي مخفي
است

باداروهايجداسازيعدماستديدنقابلندرتبه
.مشابهاشكال

ردخاصيرويهياسياستنبود
صحيحمحلتعيينباارتباط

.جراحي

انواع خطا





( بر اساس مدل ريزن) طبقه بندی انواع خطاها 

اقدامات
غير ايمن 

اقدامات غير عمدی 

اقدامات عمدی 
اشتباه

تخلف

انواع اصلی خطاها 

خطاهای مبتنی بر مهارت
(عدم حضور ذهن  و تمرکز) 

خطاهای مبتنی بر مهارت 
(کارکرد نادرست حافظه)

برمبتنیخطاهای •
قاعده و دانش 

عادی •
همراه دليل•
بی دقتی •
کينه توزانه •

لغزش

سهویخطای



(Violation)تخلف 

   routine violationتخلف عادي -1

مورد انجام ندادن روتين قسمتی از کار که قانوناً باید صورت می گرفت و ممکن است
.پذیرش ضمنی واحد یا سازمان نيز باشد

راحی این نوع خطاها اغلب به دليل سيستم، روش اجرایی و یا وظيفه اي که به خوبی ط
.نشده یا توضيح داده نشده است رخ می دهند

 مثالی از یک تخلف روتين در زندگی روزمره

عدم استفاده از راهنماي ماشين هنگام پيچيدن از خيابان اصلی به فرعی 

مثالی در بخش بهداشت و درمان از یک تخلف:

.ندعدم چک هویت بيماري که مدت زیادي است در بخش بستري است و همه او را می شناس



(Violation)تخلف 

   reasoned violationتخلف با دليل-2

.می گيردمربوطه انحراف صورتپروسيجرگاهی بنابر دالیل خوب و مثبت، از پروتکل یا 

مثالی از یک تخلف داراي دليل در زندگی روزمره 

.تعبور یک راننده از چراغ قرمز به دليل این که بيمار وي در وضعيت اورژانسی اس

:مثالی در بخش بهداشت و درمان از یک تخلف داراي دليل 

ند، اما پوشنمینکرده و گان اسکرابتيم اتاق عمل براي یک عمل اورژانسی و حياتی 
.بعداً بيمار دچار عفونت گردد



(Violation)تخلف 
    reckless violationتخلف از روي بی دقتی و بی پروایی -3

و مورد تایيد سيستم  قبول انحراف عمدي از رفتار قابل 

مه را  دليل براي انجام خطا وجود ندارد و احتمال صدمه باالست ولی فرد قصد وارد کردن صد
.  ندارد

مثالی از این تخلف در زندگی روزمره  

استفاده از موبایل هنگام رانندگی  

:مثالی از این نوع تخلف در بخش بهداشت و درمان 

یکی از کارکنان بدون چک کردن، خون و فرآورده هاي خونی را به بيمار تزریق کند



(Violation)تخلف 
violation maliciousتخلف کينه توزانه -4

انحراف عمدي از یک پروتکل و پروسيجر  

ت،با  اسهدف فرد خاطی آسيب رساندن و صدمه زدن است، هر چند که این نوع تخلف ها بسيار کم 
.حال پيامدهاي ناگوار و جدي به دنبال دارنداین ین 

مثالی از یک تخلف کينه توزانه در زندگی روزمره  

آسيب رساندن به اموال عمومی، خط انداختن بر روي وسایل نقليه 

:مثالی در بخش بهداشت و درمان از این نوع تخلف 

Dr. Death: The Beverley Alittand Harold Shipman cases



 mistakeاشتباه 

  knowledge based mistakeاشتباه مبتنی بر دانش-1

.فرد آموزش و تجربه کافی براي برخورد با مساله را ندارد

انجام زایمان توسط فرد دوره ندیده در یک شرایط اورژانس“مثال

 Rule based mistakeاشتباه مبتنی بر قاعده  -2

.مساله تقریباً آشناست، اما راه حل اشتباه به کار گرفته می شود

عدم تجربه و آموزش ناکافی  : علل زمينه ساز



lapse-خطاي سهوي

(حذف نادرست یک برنامه)خطا در حافظه –مبتنی بر مهارت 

کردن چک پرونده بيمار قبل از دادن داروفراموش 

کردن جاي پارک خودرو فراموش 



يب وارده در واقع تاریخچه علم ایمنی بيماربه هزار سال پيش ، زمانی که بقراط با تشخيص احتمال وجود جراحات و آس•

.به بيماران ناشی از اقدامات درمانی پزشکان ، قسم نامه بقراط را به رشته تحریر درآورد، بر می گردد

قط و فقط براي قسم نامه اي که پزشکان یونانی در سده چهارم قبل از ميالد مسيح ، با سوگند به آن متعهد می شدند که ف•

د صدمه مصلحت و سالمت بيمار خود و براساس توانایی و قضاوت علمی شان، اقدامات درمانی را انجام و هيچگاه به قص

سفه عملکرد به عنوان شعارعملياتی و فل"اول آسيب نرسانيد"از آن هنگام تاکنون شعار. به بيماران اقدامی ننمایند

.  کاربران پزشکی واقع شد

مت ، یعنی اجتناب و خالصی از آسيب هاي بی مورد یا بالقوه مرتبط با خدمات مراقبت سالWHOایمنی بيمار از نظر •

.است 

ه به علت همواره باید مدنظر داشت که خطاهاي درمانی به واسطه وجود سيستم هاي نامناسب ، فرصت بروز می یابند و ن•

.وجود افراد 

یمنی از آنجا که کليه فرآیند هاي ارائه خدمات بهداشتی درمانی با درجه اي از عدم ایمنی و خطر تؤام می باشد لذا ا•

.بيمار یکی  از  اساسی ترین اصول ارائه خدمات  در مراکز بهداشتی درمانی می باشد



چگونه به خطاها بنگریم؟

!خطا،  خطاي سيستم است

چنين نگرشی اولين گام در راه کاهش خطاها و اصالح سيستم می باشد



تحليل ریشه اي در مدیریت خطاي پزشکی 

:رویکرد به خطاهاي پزشکی* 
.  دخطاهاي پزشکی را می توان از دو دیدگاه کلی مورد بررسی قرار دا

Person Approachخطا  به دیدگاه سنتی یا رویکرد فردي [1]

 System Approach. خطابه دیدگاه جامع نگر یا رویکرد سيستمی [2]

:ندبا یکدیگر متفاوتدر موارد ذیلدر این دو رویکرد

نوع نگرش به علل و عوامل ایجاد کننده خطا  

نحوه مدیریت خطا، 
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شدرویکرد فردي داراي مشکالت متعددي می با

ط گروهی از بلکه توس...( پزشک، پرستار و )این واقعيت که مراقبت سالمت ارائه شده نه توسط یک فرد •

.  افراد و در یک نظام مراقبت سالمت پيچيده صورت می گيرد، نادیده گرفته می شود

، دیگر اغلب اینطور تصور می شود که با سرزنش و توبيخ فرد خاطی و در نهایت با کنار گذاشتن وي•

. اشتباهی رخ نمی دهد

.  در حاليکه این گونه نبوده و همان خطا بارها تکرار خواهد شد•

ذاشتن زیرا خطاهاي صورت گرفته،متأثر از چندین عامل می باشند و سرزنش افراد خاطی و حتی کنار گ•

.آنان، هيچگونه تغييري در این عوامل نمی دهد

20 

Aug. 

2010
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ادامه
. در یک سيستم عالوه بر افراد، عوامل متعددي وجود دارند که بر یکدیگر تأثير می گذارند•

ا یکدیگر طبق تعریف، سيستم مجموعه اي از عناصر مستقل است که براي رسيدن به یک هدف مشترک ب•

.  تعامل دارند

.  ندباش...( تجهيزات، تکنولوژي، زیر ساخت ها و )این عناصر می توانند انسانی و یا غير انسانی •

. عناصر درون یک سيستم همانند یک چرخه به هم متصلند•

ر واقع در این ميان انسان به عنوان جزئی از یک سيستم، معموالً در آخرین سطح چرخه قرار گرفته و د•

. نهایی سيستم است، نه علت ریشه اي خطادرکعمل

رراً توسط یک بدین ترتيب، تا هنگامی که علل ریشه اي خطا شناسایی نشده و بر طرف نشوند، آن خطا مک•

.فرد خاص و یا هر فرد دیگري که جایگزین وي شود، تکرار خواهد شد

20 

Aug. 

2010
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م می در واقع، حوادث بزرگ غالباً نتيجه تجمع زنجيره اي از نواقص کوچک ولی متعدد موجود در سيست•

.باشند که توانسته اند از سدهاي دفاعی و تمهيدات امنيتی در نظر گرفته شده، عبور نمایند

ی،  نقص در عوامل سازمان)توالی رویدادهاي فوق را که بيانگر اثر تجمعی نواقص موجود در سيستم •

در ایجاد انواع خطا می باشد به مدل پنير سوئيسی تشبيه( تکنيکی و انسانی

.کرده اند



چه کسی هنگامی که یک رخداد نامطلوب اتفاق می افتد، مهم این نيست که دریابيم•

سم هاي دفاعی مرتکب اشتباه شده است، بلکه باید بررسی کنيم علت شکست مکاني

در برابر پيدایش خطا چه بوده است



خطاهاي پزشکی

Medical  Errors

:تعریف خطاي پزشکی•

ل یا بالقوه  قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزي یا اجرا که به طور بالفع•

. باعث یک نتيجه ناخواسته می شود

نامه ریزي قصور یا ارتکاب، بر)این تعریف به طور مشخص حيطه هاي کليدي علل خطا •

 .را دربرمی گيرد( و اجرا



:ز دیدگاه پزشکی آمریکاا•

رسيدن خطاي پزشکی کوتاهی در اجراي کامل اقدامات برنامه ریزي شده یا استفاده از روش اشتباه براي•

.به یک هدف محسوب می شود

:  براساس متون حقوقی ما نيز خطاي پزشکی این طور تعریف شده است•

ته این اقدام یا عدم اقدام پزشک که موجب تحميل خسارت جسمی، مالی یا معنوي به بيمار شود، که الب•

.خطاها بسيار متنوع اند ودر دسته ها و گروه هاي مختلف قرار می گيرند

.دخطاهاي پزشکی ساالنه بيش از حوادث و سوانح، سرطان پستان و یا ایدز باعث مرگ و مير می شو•

.عروقی، سرطان ها و تروماها می دانيم-بيماري هاي قلبیمعموالً مهم ترین علل مرگ ومير را•

خطاهاي پزشکی جزو مهمترین علل مرگ ومير هستند و باید در :  JAMAمقاله جدیدي که در مجله•

فهرست مهمترین علل مرگ ومير دنيا قرار بگيرند

از دانشکده بهداشت و سالمت عمومی   Barbara Starfieldطبق مطالعات اخير دکتر باربارا استارفيلد•

:دانشگاه جانزهاپکنيز

 .تراژدي خطاهاي پزشکی سهم عمده اي در مورتاليته دارد و نباید به راحتی از کنار آن گذشت•
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آمارهاي گویا

:شاید آمارها بهتر بتوانند اهميت مسأله را مشخص کنند تا باورتان شود که•

 :خطاهاي پزشکی واقعاً مشکل بزرگ طب روز دنيا محسوب می شود•

اما باید توجه داشت که آمارهاي فوق نيز عمق ماجرا را مشخص نمی کنند، چرا که:

که بيمار  اطالعات فوق تنها بيماران بستري در بيمارستان را بررسی کرده اند و این عوارض در مواردي 1-•

.  به صورت سرپایی درمان ميشود نيز امکان بروز دارند

 .اگر بيماران سرپایی هم به این موارد اضافه شوند آمار افزایش پيدا خواهد کرد•

د که باعثث  اطالعات مزبور تنها مرگ ها را بررسی کرده اند، در حالی که بسياري از اشتباهات پزشکی هستن•

.مرگ بيمار نمی شوند بلکه باعث معلوليت، ناتوانی یا وخامت حال یا ناخوشی بيمار می شوند

 .باز هم افزایش یابداگر این اشتباهات به موارد قبلی اضافه شوند ممکن است آمارهاي فوق •
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  زشثک و  مرگ وميرهاي یاتروژنيک به کليه مرگ وميرهایی اطالق می شود که توسط عملکثرد و فعاليثت پ

).حتی اگر به درستی تجویز شده باشند)درمان هاي او ایجاد می شوند 

 هزار مورد در سال هستند 284تا 230تنها ميزان مرگ وميرهاي حاصل از خطاهاي یاتروژنيک رقمی بين

 ی رسد که هزینه هاي گزاف نقص بزرگ سيستم پزشکی آمریکا محسوب می شود و در مجموع به نظر ماین

. کننددرمان نامناسب دریافت می( سرپایی و بستري)درصد از تمام بيماران آمریکایی 30تا 20حدود 
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آمارخطاهاي پزشکی
Medical Errors statistics 

 انجمن پزشکی آمریکاIOM(Institute of medicine) :

 و آسثيب  ( هزارنفردربرخی آمارها 195تا ) هزار بيمار دراثرخطاهاي پزشکی بيمارستانها 44-98مرگ ساليانه

ميليون آن قابل پيشگيري است  17ميليون دالر که 6/37هزارنفر و خسارت 500جدي 

 جت جنگی در روز است6تعداد کل مرگ ناشی از خطاهاي پزشکی برابرسقوط

پنجمين تا ششمين علت مرگ درآمریکا

10 %دریثک دهثه    .موارد بستري منجربه رویدادهاي نامطلوب خواهد شد که نيمی ازآنها قابل پيشگيري هستند

ميليون می باشد که بيشترازکل  مرگ هائی است 8،  مرگ هائی که به سبب تداخالت پزشکی ایجاد شده اند تقریباً 

که آمریکا درهمه جنگ ها داشته است

7000  ميليثون جراحثی ودرمانهثاي    5/7. بيمارهرساله بعلت دست خط هاي نامرتب ودرهم وبرهم می ميرنثد

.غيرضروري درسال انجام می شود

نفردر روز است50.000بيش ازنيمی ازجمعيت آمریکا درمان هاي پزشکی غيرضروري دریافت می کنند که برابر.

42 % مردم مستقيماً توسط اشتباهات پزشکی یا داروئی تحت تاثيرقرارمی گيرند .
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آمار ایران

سيار باال متاسفانه در ایران آمار مدونی در دست نيست اما به نظر می رسد که ميزان خطاهاي پزشکی ب•

: یلباشد؛ به دال

  ،بدخطی نسخه هاي پزشکی و خوانا نبودن آنها

  ،شلوغی داروخانه ها

  عدم دقت مردم براي درک اهميت این داروها و شناخت خطرات آنها و شاید توضيح ناکافی
پزشک و داروخانه داران براي مصرف دارو به خانواده ها همچنين 

دعاستافزایش پرونده هاي ارجاعی شکایت مردم از پزشکان به نظام پزشکی نشان دهنده این ا

20 Aug. 

2010
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خطاهاي دارویی

20 %اهاي از کل خطاهایی که در زمينه پزشکی اتفاق می افتد متعلق به خط

:دارویی است

39 %    خطاهاي پزشکان

12 %داروسازان

11 %مرحله انتقال از دستور پزشک به کاردکس دارویی

38 %پرستاران

28



مقدمه
.یکی از علل عمده صدمه به بيماران به هنگام ارائه خدمات درمانی، وقایع مربوط به داروها هستند •

زان خطاهاي داروئی به هنگام تهيه ، تجویز ، توزیع و دادن  دارو به بيمار و پایش  آن رخ می دهند ولثيکن ميث  •

.بروز خطا به هنگام تجویز دارو و دادن آن به بيمار شایعتر برآورد می گردد

دهند که نفر در این کشور در اثر خطاهاي دارویی جان خود را از دست می7000در ایاالت متحده آمریکا ساليانه •

.مورد مرگ مربوط به صدمات ناشی از محيط کار بيشتر است6000این ميزان از

1000به ازاي هثر .در آلمان نيز مرگ ومير حاصل از خطاهاي دارویی نسبت به سوانح بيشتر بوده است2004سال•

.خطا وجود دارد4نسخه 

ناخوانا بودن نسخه ها استعللخطاهاي دارویی، از مهم ترین و شایع ترین •



خطاهاي دارویی

:ستارت یی عباي داروخطا•

ب  ثنامناسف رثست باعث یا منجر به مصاکه ممکن پيشگيري قابل اد یدروهرگونه •

.ددگرر بيمان آور در یاات زثرد ایجاایی یا آورده داروفر



شایع ترین خطاهاي دارویی

تجویز غلط دارو•

تجویز دوز نامناسب دارو• •

زمان و دفعات نامناسب مصرف• •

تجویز شکل دارویی نامناسب• •

دستور غلط براي آماده سازي دارو• •

درمانی-خطا در پایش دارو• •

تجویز دو یا چند دارو که با هم تداخالت مهم و خطرناکی دارند• •

از قلم افتادن یک داروي مهم و حياتی در تجویز پزشک• •



انواع خطاهاي دارویی

Prescribing) ه شتباداروي اتجویز error )

مناسب  داروي یا تجویز ري تشخيص بيمادرپزشک ه شتبا، اخطاب تکام ارلين گااو

.ست ا

 درميان گزارش هاي ارسالی به مرکزADR ایران،تجویز آمپول دیکلوفناک در

سال مشاهده می گردد که به  13مواردي مانند درد اپی گاستر یا در کودکان زیر 

.عنوان اشتباه در نسخه نویسی طبقه بندي می شود

 ماه ممنوع می باشد6مصرف دي سيکلومين به هر شکل در شيرخواران کمتر از.

 سال ممنوع می باشد2مصرف پرومتازین به هر شکل در کودکان زیر.



دوز نامناسب دارو
Improper dose error

ه دارو معين شدارمقدازحد یا کمتراز فت بيش دریا.

 کت  ساله براي دریافت اسپرین به داروخانه مراجعه کرده و داروي خود را در پا70خانم

می کردهتبليغاتی کلسيم دریافت کرده و از طرفی روزانه آسپرین هم جداگانه مصرف



ف دارو  نامناسب مصرت فعان ودماز
Wrong time error

: ست که ده افتاق اتفاامانی ه زشتبااین ا•

ه  نرسيدف لی به مصروتهيه ر بيمااي بردارو، دارو تجویز از قيقه پس د60ف ظر: الف •

. باشد 

عدم رعایت زمان مصرف آنتی بيوتيک ها : ب•



ربيمااي بردارویی نا مناسب  شکل ف مصرو تجویز 
(Wrong dosage form)

لی شکل  ه وشدب نتخااست ف درمصرراه هد که دمیرخ مانی ه زشتبااین ا•

.د شوده ستفارابيمااي بروتحویل ه شتباایی به دارو

ل بخش پرسنل داروخانه به جاي قرص پنتوپرازول ویال پنتوپرازول تحوی•

.دادند



ها  زي داروساده ماه درآشتباا
Wrong drug preparation error

،  ستریليتیاعایت م رعد،ها داروست درنادن قيق کرربه ان میتول مثاان به عنو•

ر ي گازناسار، نوداروازحفاظت م عد، نهان دادن آتکاون ها بدنسوسپانسيوف مصر

ل  نيداز ورود لکل قبل اها با لیاش وپودن درتميز کرم عدوفيزیک و شيميایی هاي 

. د کرره شاانها آبه 

م  مواردي مانند رقيق سازي سفتریاکسون با سرADRدر ميان گزارش هاي مرکز •

.رینگر که منجر به رسوب دارو می شود به چشم می خورد

ر آماده  استفاده از رقيق کننده هاي حاوي کلسيم ،مانند محلول رینگر ،به منظو•

.سازي سفتریاکسون جهت تزریق ممنوع می باشد



تباه  شف امصرراه 
Wrong route error

 ست ه اشددرج نسخه درنچه که از آهی غير دارو از راتجویز.

ار سته قردین در اچشم چپ نيز ي ست به جاراچشم در چشمی ه یک قطرن چکاند

.د میگير



ف دارومصراي تکنيک غلط برده ازستفاا
Wrong administration technique error

م  مثالعد. فتد امیق تفااتجویز صحيح روش عایت م رثرعددراخطا ع ین نوا•

. ستنشاقیي اها يسپري اگيررصحيح بکار ستودعایت ر

.شود،بلعيده زبانی نيترو گليسرین زیر قرص •

.قرص دایمتيکون بلعيده شود•



یخ گذشته  ریا تاه تخریب شدف داروي مصر
Deteriorated drug error

یا  و یخچالی ي هادارومثال ) یط مناسب اشردر هایی که دارویا تجویزو تحویل •

و در ند دارضح وانگ رهایی که تغيير داروند یا ه انشداري نگهد( ر به نوس حسا

.سته اشدارداده هشدرد آن مور دارو در شوروبو

Cویتامين •

انسولين•



مانیدارودرپایش ي خطاها

Wrong drug Monitoring error

توسط ف دارو مصراز یا پس وحين دارو دربا پایش یک ط تبادرارکه ي تمامی خطاها

.هد دمیرخ پزشکی درکا

یابی تاثير یک م ارزیا عددارو غلظت سرمی یک ي گيرازهندم اعدل مثاان به عنو

يکبدي نزیمهاد آتينين یا عملکرابرکردارو

 Furosemide+ omeprazol :monitor Mg

 Furosemide + ondansetrone: monitor K

 Omeprazole + spironolactone: monitor Mg

 Diclofenac + metoral:monitor Bp



فحذي خطا
Omission error 

. ر بيمانظر پزشک به رد مون داروي سيدم رعدازست رت این خطا عباا•

ي هاع دوزمجمواز مصرفی کمتر ي هااد دوزتعدع ساعته مجمو24دوره یک در گر اتعریف سساابر•

قلم ه از یی تجویز شدم داروقالازایکی "ست گاهی نيز کالده افتاق اتفاف احذي خطا، باشده تجویزشد

. د میشوف حذده وفتاا

. ست ده انيفتاق تفاایی ي دارونکند خطاف مصرد را خور داروي گر بيمااشت که داتوجه بایستی •



تقسيم بندي خطاها براساس شدت
بدون خطا

اعث رویدادی که پتانسیل اینکه ب/ خطای بالقوه، شرایط  Aدسته

.حادثه شوند را دارند

خطا ،بدون آسیب

.نمی رسدبه بیمار خطا رخداده است اما خطا Bدسته 

مار خطای رخداده به بیماررسیده است، اما آسیب برای  بیCدسته

.ایجاد نمی کند

خطا رخداده به بیماررسیده ولی هیچ آسیبی به Dدسته

.بیمارنرسیده فقط بایستی بیمار مانیتور شود



تقسيم بندي خطاها براساس شدت

خطا،آسیب

ه خطاهایی منجربه آسیب موقت به بیمار می شود ومداخلEدسته

.مورد نیاز است

مار خطاهاییکه منجر به آسیب موقت به بیمارمی شود وبی Fدسته

.نیاز به بستری اولیه و یا طوالنی مدت دارد

.خطاهایی که منجربه آسیب دائمی بیمارشده است Gدسته

انجام خطاهایی که بایستی مداخله برای حفظ زندگی بیمار Hدسته

.داد



تقسيم بندي خطاها براساس شدت

خطا ،مرگ

خطایی که رخداده است منجربه مرگ بیمارمی Iدسته 

.شود



پزشکی-علل وقوع اشتباهات دارو

دستخط نامناسب•

ی دست خط نامناسب را از جمله مواردي است که افزایش اشتباهات و عوارض دارویث •

تثا  را در پی دارد و امروزه در دنيا توصيه شده که نسخه نویسثی کثامپيوتري شثود   

.اشتباهات و عوارض دارویی کاهش یابد

مثاس  در صورت ناخوانا بودن نسخه دارویی، پزشک داروساز باید با پزشک معثال  ت •

.حاصل کند و از صحت داروي ارائه شده مطمئن شود

دستخط نامناسبدرصد خطاهاي انجام شده در داروخانه ها مربوط به 90تا 80•

.پزشک معال  است •



شبيه بودن نام فرآورده هاي دارویی از لحاظ نوشتاري و یا لفظی

 Look-Alike, Sound-Alike Drug Names

Aminophylline Amitriptyline

Amoxicillin Ampicillin

Amiloride Amlodipine

Amiloride Amiodarone

Amitriptyline Nortriptyline

Atenolol Timolol

Azithromycin Erythromycin

Beclometasone Betamethasone

Clotrimazole Co- trimoxazole

Clonazepam Lorazepam



استفاده از اختصارات در نسخ

 حرف ازU بعنوان  مخففunit استفاده نکنيد زیرا ممکنست باOاشتباه شود 4یا

نشان ندهيد زیرا اگر نقطه جلب توجه نکند ممکنسثت  5.همچون ( بجاي مميز)اعداد اعشاري رابتنهائی با نقطه

0.5,و5نوشته شود مانند هالوپریدول 0.5برابر اشتباه شود وباید بصورت 10با دوز 

•

•

•



نقص در عملکرد تجهيزات پزشکی

اي به عنوان مثال می توان به بروز اشکاالتی در بعضی از شماره سري سثاخت هث  •

سب از و نشت انسولين از آن اشاره نمود که منجر به دریافت دوز نامناpenانسولين 

شثده  رژیثن  دریافت کننده انسولين گالبيمار دارو توسط بيمار و بروز کتوزیس در 

.است



بروز خطاعلل : ادامه

سایر علل بروز خطا پرونده هاي پزشکی:

 داروناصحيح دوز محاسبه

 بيماردر انتقال دستور پزشک به پرونده اشتباه

 در اشتباهاتlabelingداروها

 زیادفشار کاري

 پرسنلدر عملکرد اشتباه

 دارودسترسی به عدم

 نبودن پرسنل آموزش دیدهکافی



واسته فقدان اطالعات کافی مرتبط به مشخصات بيمار از عوامل خطرزا در وقوع حوادث ناخ
.دارویی می باشد

-تاریخچه صحيح دارویی

-داروهاي مصرفی در حال حاظر

-سن، جنس، وزن و قد بيمار

-بيماریهاي همراه و وضعيت کنونی بيمار

-نتای  مرتبط به تست هاي آزمایشگاهی

-حاملگی و وضعيت شير دهی بيماردر صورت نياز



اقدامات توصيه شونده براي زمانيکه با یک خطاي دارویی مواجه 
:هستيم

•فراهم کردن درمان اصالحی و حمایتی الزم براي بيمار

•نداردنوشتن گزارش بالفاصله پس ازکشف خطا مطابق با روش عملياتی استا.

•سی براي خطاهاي بالينی قابل توجه، بایستی اطالعات را جمع آوري کرد و برر

دثه اطالعات باید شامل چه اتفاقی افتاد،چه زمانی آن حا. باید فورا آغازمی شود

رخ داده،علل احتمالی حادثه که چرا رخداده است

•وسط گزارش خطاهاي دارویی که شامل اقدامات اصالحی وپيشگيرانه است باید ت

.رئيس مربوطه ازبخش هاي نوشته شود



هاتجزیه وتحليل واستفاده از گزارش خطا دارو

(الف )ه گزارش خطادارویی در کميته خطا طبقه بندي خواهد شد ومورد تجزی

.وتحليل قرار می گيرد

(ب )این اطالعات درفرموله .اطالعات خطاي دارویی جمع آوري خواهد شد

.فاده می شودکردن استراتژي براي پيش برد و دربرنامه بهبودکيفيت وایمنی است

 با ما اطمينان می دهد که اجراي برنامه کاهش خطادارو به گزارش خطاي

ما می اطالعات مفيد درکاهش خطا دارویا پيشگيري به.موفقيت انجام می شود

.دهد و تالشها در بهبود ایمنی بيماربه ثمر خواهد نشست



نلراه هاي پيشگيري از خطاهاي دارویی توسط پرس



راه حل ایمنی بيمار9

توجه به داروهاي با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگيري از خطاي دارویی

Look-alike, sound-alike medication names

توجه به مشخصات فردي بيمار جهت جلوگيري از خطا

patient identification

 موثر در زمان تحویل بيمارارتباط

communication during patient hand-overs

انجام پروسيژر صحيح در محل صحيح بدن بيمار

performance of correct procedure at correct body site



ادامه: بيمارراه حل ایمنی 9

کنترل غلظت محلول هاي الکتروليت

control of concentrated electrolyte solutions 

اطمينان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات

assuring medication accuracy at transitions in care

اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها

avoiding catheter and tubing misconnections

استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات

single use of injection devices 

بهبود بهداشت دست براي جلوگيري از عفونت مرتبط با مراقبت هاي سالمتی

improved hand hygiene to prevent health care-associated infection



عوامل موثر در تجویز غيرمنطقی دارو

فرهنگ جامعه

 آموزش پزشکی

پزشکان

نظام دارویی

اقتصاد

56



:جامعهسواد اجتماعی و فرهنگ 

مهمترین علت تجویز غير منطقی دارو از نظر همکاران کادر درمان 

عدم تکميل دوره درمان: ناآگاهی در زمينه مصرف صحيح دارو

اروهاي انتظار بهبودي سریع، اعتقاد به د: باور هاي غلط و تحميل فشار بر پزشک

تزریقی

مصرف خودسرانه دارو

داروساز –پزشک -ارتباط ناکافی بيمار
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50 %ت ازبيماران داروي خود را بدرستی مصرف نمی کنند که علل آن عبارت اس:

نشانه هاي بيماري فروکش کرده( الف

عوارض جانبی دارو بروز کرده( ب

بيمار دارو را کارساز نمی داند( ج

(مصرف تعداد زیاد دارو) برنامه مصرف دارو پيچيده است( د

فقدان آموزش الزم درمورد مصرف داروها( ه
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 پزشکیآموزش

 تمرکز آموزش هاي بالينی اینترنی بر درمان بيماري هاي غيرسرپایی

 آموزش ناکافی در زمينه تشخيص و درمان بيماري هاي شایع

توجه بيشتر به واحد درسی فارماکوتراپی

 پروتوکل درمانی استاندارد  فقدان

(نسخه برداري از نسخ برخی از متخصصين) وجود الگوهاي نامناسب

یان و براي دانشجو( نوآموزي و بازآموزي) نياز به کارگاه هاي عملی تجویز منطقی

پزشکان

اطالع رسانی در خصوص داروهاي جدید

59



پزشکان

 داروهانياز به تجدید مهارت در زمينه تشخيص بيماري ها و تجویز منطقی

داروهاي خارجی، شرکت هاي دارویی ) باورهاي غلط در مورد اثربخشی داروها

بارکاري زیاد در درمانگاه هاي دولتی، خيریه ها، بيمه ها ( خاص

عدم وقت گذاري کافی براي بيمار

فشار بيمار براي دریافت داروهاي خاص

رقابت ناصحيح بين پزشکان

عدم ارتباط مناسب با داروسازان
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نظام دارویی

1-صنایع داروسازي:

 نادرستتبليغات و ادعاهاي

 داروسازتشویق و دادن اشانتيون و جایزه به پزشک و

 اثربخشی ناکافی بعضی از فرآورده هاي داخلی

61



:داروخانه ها-2

 دارو بدون نسخهتحویل

عدم ارائه اطالعات کافی در مورد مصرف و عوارض جانبی داروها به بيمار

 پزشک جهت تجویز داروهاي موجود در داروخانهبر فشار داروخانه تحميل

(تجدید نسخه) معضل مصرف دارو در بيماري هاي مزمن

عدم ارتباط مناسب با پزشکان
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اقتصاد

 بيمه هاناکافی و وابسته به پرداخت درآمد

 همکاران پزشک و داروساز و ورود منشی ها به بازاررقابت نادرست بين

رقابت ناسالم  

وجود مراکز ارائه خدمات درمانی با قيمت زیر تعرفه
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استه و ،  پاسخ ناخوداروییبراساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ، عارضه ناخواسته 

رمان دوزهاي معمول جهت پيشگيري، تشخيص و دبه مصرف دارو است که در زیان آور

.مورد استفاده قرار می گيردبيماري یا تغيير عملکرد فيزیولوژیکی 

Adverse Drug Reaction(ADR)

عارضه ناخواسته دارویی



Adapted from Bates et al.

Adverse Drug Events

Medication 

Errors
(preventable)

Adverse Drug Event: 

preventable or unpredicted 

medication event---with harm 

to patient

Adverse Drug 

Events

(ME & ADR)



فارماکوویژیالنس

.گویندADRsبه تمام شيوه وروش هاي ارزیابی و پيشگيري از 

از وقوع آنها  و  پيشگيري ، گزارش عوارض ناخواسته دارویی، ارزیابیشناساییشامل 
.در انسان را  فارماکوویژیالنس گویند



اهميت فارماکوویژیالنس

چهارمين و یا ششمين علت مرگ و ADRنشان ميدهد که مطالعات اپيدميواوژیک
.مير در ایاالت متحده بوده است

و در برخی کشور ها با توجه به مقاالت و گزارشات اعالمی جز دهمين عامل مرگ
مير  اعالم شده است 



اهداف فارماکوویژیالنس

تشخيص سریع عوارض و تداخالت دارویی ناشناخته
تشخيص افزایش در فراوانی وقوع دارویی
شناسایی ریسک فاکتورهاي بروز عوارض دارویی
تعيين ميزان خطر عوارض دارویی
حفاظت از بيماران در برابر عوارض دارویی
مصرف ایمن و منطقی داروها



ADRs by Drug Class
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Adapted From: http://www.vh.org/adult/provider/pharmacyservices/PTNews/2003/may.html



چه باید کرد؟



:ایجاد فرهنگ مناسب در سازمان و جامعه

کثه  ( فردي دارنثد % 4این وقایع منشا سيستميک و % 96)نگرش سيستميک به حوادث ناخواسته درمانی 
ه را بثه  باید وظيفه خود را در این خصوص ایفا نمایيم و زمينه هاي بروز این وقایع ناخواسثت مدیران 

.حداقل برسانيم

تن راه ایجاد فرهنگ عاري از سرزنش سازنده در سازمان تا کارکنان با شجاعت وقایع را گزارش و در یاف
.حل مشارکت کنند

حمایت از کارکنان و اثبات توجه به نقش ایشان 

د فراینثد  مشکالت را با بيماران و خانواده شان در ميان گذاشته به حرفشان گوش کنيم و در مراحل بهبثو 
. مشارکتشان دهيم



:یادگيري-ایجاد سيستم گزارش دهی
کنثان را  در سازمان ضمن ایجاد بستر و فرهنگ مناسب و درکنار ایجاد ساز وکار مناسب، کار

.به شکل ناشناس ترغيب کنيمولو به گزارش حوادث 

تثی قثرار   با مشارکت کارکنان، گزارش وقایع به طور فعال و موثر مورد تجزیه و تحليل علي

ه قثرار  گرفته، نتای  در رفع زمينه هاي خطا و اصالح فرایند هاي مربوط  مورد اسثتفاد 

.گيرند



NHS

Seven Steps

to 

Patient Safety

هفت گام بسوي ایمنی بيمار



Step 1 :Build a safety culture

ایجاد فرهنگ و بسترسازي
بستري باز و منصفانه براي دستيابی به ایمنی بيمار فراهم کنيد

Step 2 Lead and support your staff

کارکنان خود را حمایت و رهبري کنيد
دبطور شفاف و محکم در سازمان  خود بر ایمنی بيمار تاکيد  و تمرکز کني



Step 3 Integrate your risk management 
activity

عمليات مدیریت خطر را هم سو و یکپارچه کنيد
ایی و براي مدیریت خطرات، سيستمها و فرایندهایی ایجاد کنيد و خطاها را شناس

.ارزیابی نمایيد

Step 4 Promote reporting

گزارش دهی را تشویق کرده ارتقاء دهيد
ا در سطح به کارکنان خود این اطمينان را بدهيد که می توانند به راحتی وقایع ر

.محلی و ملی گزارش کنند



Step 5 Involve and communicate with patients 
and the public
قرار مردم و جامعه را در موضوع درگيرکرده با انها ارتباط بر

کنيد
.راههایی را براي برقراري ارتباط صریح با بيماران ایجاد و به حرف انها گوش دهيد

Step 6 Learn and share safety lessons

ددرسهاي ایمنی را بياموزید و به دیگران هم یاد دهي
چرا و چگونه کارکنان را به تحليل ریشه اي علل تشویق کنيد تا یاد بگيرند که

حوادث رخ می دهند



Step 7 Implement solutions to prevent harm

نيدکراه حلهایتان را براي جلوگيري از بروز آسيب اجرایی 

نه و عملی درسهایی را که آموخته اید با تغيير در عمليات، فرایندها یا سيستم نهادی
.  سازید



با تشکر از توجه شما


