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معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از اشتباهات دارو پزشکی - اشتباه ثبت اطالعات در کاردکس- معاونین غذا 
و داروی سراسر کشور

با سالم ؛

        با احترام، به استحضار میرساند، دفتر متبوع گزارشهایی مبنی بر اشتباهات داروپزشکی به علت اشتباه در ثبت اطالعات در 

کاردکس، توسط پرستاران محترم دریافت نمودهاست. بنابراین گزارشها، برخی موارد اشتباه در ثبت کاردکس به شرح زیر بودهاست:

 ۱- اشتباه در اجرای دستور دارویی که به جای دستور یک بار در روز دارو در کاردکس ۲ بار در روز ثبت شده است.

 ۲- کلمه" Error " مقابل دستور دارویی در پرونده بیمار درج شده ولی به اشتباه همان دستور وارد کاردکس شدهاست و توجهی 

به کلمه Error نشده است. 

٣- عدم تحویل کاردکس از شیفت صبح به شیفت عصر باعث تاخیر در روند درمان بیمار شده است. 

٤-دستور دارویی در پرونده بیمار تیک خورده ولی وارد کاردکس نشده است.

٥ - دستور دارویی در پرونده تیک خورده ولی در کاردکس بیمار دیگری ثبت شده است.  

برای پیشگیری از اشتباهات داروپزشکی مشابه پیشنهاد میشود، پرستاران محترم در هنگام وارد نمودن دستورات دارویی در 

کاردکس مربوط به هر بیمار توجه و دقت کافی در ثبت صحیح اطالعات مندرج دستور دارویی در کاردکس نمایند و زمانبندی دوز 

و نوع داروها و موارد دیگر در هنگام ثبت در کاردکس مورد توجه قرار گیرد. 

همچنین چنانچه دستور دارویی پرونده ناخوانا و شک برانگیز میباشد، پرستاران محترم قبل از ورود دستورات به کاردکس، صحت 

دستورات دارویی را با پزشکان محترم معالج بیماران، بررسی نمایند.

 خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب به همه مراکز درمانی و دارویی تحت پوشش آن معاونت محترم اطالعرسانی شود. 

رونوشت :
رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان جناب آقای دکتر حبیب ملک پور

جناب آقای دکتر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال رئیس اداره اسناد و مکاتبات اداری

سرکار خانم دکتر کریمی رئیس گروه ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته فراورده های سالمت 
جناب آقای قربانی متصدی محترم امور دفتری
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