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دستورالعمل گسارش خطاهای دارویی
گشارش  ،ثجت ،تحلیل ٍ طزاحی ثزًبهِ هٌبست هذاخلِ ای جْت اصالح ٍ پیضگیزی اس ثزٍس خطبّبی دارٍیی در
راستبی تَسؼِ استبًذاردّبی سالهت دارٍیی ًقص هْوی دارد .جْت گشارش خطبّبی دارٍیی ثِ ًکبت سیز تَجِ
ضَد :
 .1فزم ثجت خطبّبی دارٍیی تَسط ثخص هزاقجتْبی دارٍیی تْیِ ضذُ ٍ در اختیبر ّز ثخص ثیوبرستبى
قزار هی گیزد.
 .2ثخص هزاقجتّبی دارٍیی آمٍسش ّبی السم را ثِ پزسٌل ثیوبرستبى ( پشضکبى ،پزستبراى ٍ ) ...در جْت
پز کزدى ایي فزمّب ارائِ هی دّذ.
 .3سزپزستبر ٍ در غیبة ایطبى جبًطیي سزپزستبر هَظف است رٍساًِ ایي فزمّب را چک کزدُ ٍ در جزیبى
ثجت خطبّبی دارٍیی قزار گیزد.
 .4ثالفبصلِ پس اس هطبّذُ ٍ ثجت خطبی دارٍیی ثِ تین پشضکی ثیوبر اطالعرسبًی ضذُ ٍ اقذاهبت درهبًی
السم جْت ججزاى خطبی دارٍیی پیص آهذُ تَسط پشضکبى هزثَطِ اًجبم هی ضَد.
 .5اقذاهبت اصالحی اًجبم ضذُ تَسط پشضک در پزًٍذُ ثبلیٌی ثیوبر ثجت هی گزدد.
 .6سزپزستبر هَظف است ّز ّفتِ فزم ّبی پز ضذُ را ثِ ثخص هزاقجت ُای دارٍیی ارائِ دّذ .
 .7ثخص هزاقجتّبی دارٍیی پس اس دریبفت فزمّبی گشارش خطبی دارٍیی ،ثِ تحلیل خطبّبی پیص آهذُ
پزداختِ ٍ راُ حل ّبی هٌبست را ارائِ هی دّذ.

مراحل الحاق و تکمیل فرم خطاهای دارویی در پرونده بیماران بستری
 - 1طزح هسئلِ در کویتِ دارٍ ٍ درهبى ٍ اخذ مجَس افشٍدى فزم تلفیق دارٍیی ثِ پزًٍذُ ثیوبراى
ثستزی
 - 2تؼییي هسئَل ًظبرت ثز اجزای فزایٌذ هزثَطِ (دارٍسبس ثبلیٌی /ػوَهی)
 - 3آهَسش هسئَلیي تکویل کٌٌذُ فزم (دارٍسبس /پزستبر)
 %50 - 4پزًٍذُ ثیوبراى ثستزی در ثخص ّبی ضزکت کٌٌذُ در طزح ،رٍساًِ اس لحبظ  MEچک ضَد ٍ
فزم هزثَطُ تکویل گزدد .
 - 5جوغ آٍری ًتبیج ٍ گشارش تب تبریخ 94/01/20
 - 6هستٌذسبسی اس طزیق تْیِ ػکس ٍ تصَیز (اس رًٍذ آهَسش ٍ اجزا) ٍ ...

فرم گسارش خطاهای دارویی

مشخصات تکمیل کننذه فرم
ًَتت شیفت:

ًام:

تارید /ساعت:

مشخصات بیمار
جٌسیت :

 سى

 هزز

شوارُ پزًٍسُ:

ٍسى:

سي:

تشریص:

شکایت اصلی:

مشخصات خطای دارویی
زمان تشخیص خطای دارویی
قثل اس زریافت زارٍ تَسط تیوار 
تعس اس زریافت زار ٍ تَسط تیوار ٍ قثل اس تزٍس عارضِ زارٍیی 
تعس اس زریافت زارٍ تَسط تیوار ٍ تعس اس تزٍس عارضِ زارٍیی 
مرحله بروز خطای دارویی
خطا در دستور دارو
هقسار ًاهٌاسة زارٍی تجَیشی 

آلزصی تیوار تِ زارٍی تجَیشی 

راُ تجَیش ًاهٌاسة

زستَر زارٍیی ًاهشرص

غلظت زارٍیی ًاهٌاسة

اًتراب زارٍی ًاهٌاسة 

سزعت تجَیش ًاهٌاسة

زٍس زارٍیی ًاهٌاسة

زستَر ًحَُ هصزف زارٍیی ًاهٌاسة

شکل زارٍیی ًاهٌاسة

خطا در توزیع دارو
تَسیع فزهَالسیَى تا هقسار ًازرست زارٍ 

تَسیع زارٍی ًازرست

تَسیع شکل زارٍیی ًازرست

تَسیع زٍس ٍ یا غلظت ًازرست زارٍ 

تزچسة زارٍیی ًازرست

تَسیع زارٍی تارید گذشتِ
تَسیع فزآٍرزُ فاسس شسُ

خطا در تجویس دارو
راُ تجَیش ًازرست

حذف شسى زارٍ 

شکل زارٍیی ًازرست

تجَیش زارٍ زر سهاى ًازرست

تجَیش زارٍ تسٍى زستَر پششک 

زازى زارٍ تِ تیوار ًازرست

تجَیش زارٍ تعس اس زستَر قطع زارٍ 

تجَیش زارٍی ًازرست

آلزصی تیوار تِ زارٍی تجَیشی 

تجَیش زٍس ًازرست زارٍ

سزعت یا غلظت ًازرست تشریق ٍریسی 

ذطای تزکیثی:

علت تزٍس ذطای زارٍیی
پششک

زارٍساس

پزستار 

تیوار 

زر زستزس ًثَزى اطالعات تیوار قثل اس تجَیش زارٍ (ساتقِ حساسیتً ،تایج تست ّای آسهایشگاّی ٍ  )...
زر زستزس ًثَزى اطالعات زارٍیی هٌاسة 
زستَر زارٍیی ًاٍاضح (تشاتِ اسوی زارٍیی ،تِ کارگیزی اساهی هرفف ًاهٌاسة ،زست ذط ًاذَاًا  )...
اشکال زر تزچسة سًی ٍ یا تستِ تٌسی زارٍیی 
اشکال زر ًحَُ ًگِ زاری زارٍ (ظاّز زارٍیی هشاتِ ٍ  )...
اشکال زر استفازُ اس تجْیشات زارٍیی ٍ هزاحل پایش زارٍ 
استزس ًاشی اس عَاهل هحیطی (ذستگی ،سز ٍ صسا ،شیفت طَالًی هست ٍ  )...
اط تا زارٍ 
اطالعات ًازرست کازر زرهاًی زر ارتة
سایز هَارز
شذت بروز عارضه ناشی از خطای دارویی
بذون خطا /بذون عارضه
گزٍُ  :1شزایطی کِ قاتلیت ایجاز ذطا را زارز .
بروز خطا /بذون عارضه
گزٍُ  :2ذطا رخ زازُ اها فزآیٌس زارٍزرهاًی تیوار را تحت تاثیز قزار ًسازُ است  .
گزٍُ  :3ذطای پیش آهسُ فزآیٌس زارٍزرهاًی تیوار را تحت تاثیز قزار زازُ اها تزای تیوار عارضِ ای ًساشتِ است .
 گزٍُ  :4ذطای پیش آهسُ فزآیٌس زارٍزرهاًی تیوار را تحت تاثیز قزار زازًُ ،یاس تِ پایش تیوار جْت رز تزٍس عارضِ زارٍیی ٍ یا ًیاس تِ هساذلِ
زرهاًی جْت پیشگیزی اس تزٍس عار ضِ زارٍیی است.
بروز خطا /بروز عارضه
 گزٍُ  :5ذطای پیش آهسُ هی تَاًس تِ طَر هستقین ٍ یا غیزهستقین هٌجز تِ عارضِ زارٍیی تزگشت پذیز شَز ٍ ًیاس تِ هساذلِ زرهاًی زارز .
 گزٍُ  :6ذطای پیش آهسُ هی تَاًس تِ طَر هستقین ٍ یا غیز هستقین هٌجز تِ عارضِ زارٍیی تزگشت پذیز زر تیوار شَز ٍ ًیاس تِ تستزی شسى
تیوار است.
گزٍُ  :7ذطای پیش آهسُ هی تَاًس تِ طَر هستقین ٍ یا غیز هستقین هٌجز تِ تزٍس عارضِ تزگشت ًاپذیز تزای تیوار شَز  .
گزٍُ  :8ذطای پیش آهسُ ًیاس تِ هساذلِ زرهاًی جْت ازاهِ حیات تیوار زارز .
بروز خطا /فوت بیمار
گزٍُ  :9ذطای پیش آهسُ هی تَاًس تِ شکل هستقین ٍ یا غیز هستقین هٌجز تِ هزگ تیوار شَز .
هساذلِ زرهاًی صَرت گزفتِ :
تزًاهِ هساذلِ ای طزاحی شسُ جْت پیشگیزی اس تزٍس ذطای زارٍیی :

