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 ان استیل سیستئینمقادیر بیش از حد تزریق عوارض دارویی شدید به دنبال اشتباه در 

(Medication Error) 
 

 باه  عاوارض دادکد  به اطالع همکاران محترم می رساند که مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروهاا  کام ماورد رازار      
 :ی به درح زکر درکافت  نموده استکدارو ادتباهاتبروز  دنبال

ربت ساله ای بوده اسات کاه باه دلیام مسامومیت ا باامی باا ممادار نامرات  از داربت اساتامی وف  و دا             5/3بیمار پسربچه 
  .ساعت  جوکز دده است 22در  g2  آنتی دوت ان استیم سیستئی  به میزان سالبو امول  بستری دده و برای او

ررم ان استیم سیستئی  و وکال هاای   2میلی لیتری حاوی  01م  جمله آمپول های   ان استیم سیستئی  با ادکال داروکی متتلف
اطالعاات  در سیسات   . موجاود مای باداد    (میلای رارم در هار میلای لیتار      211) ررم ان استیم سیستئی  5 میلی لیتری حاوی 25

داکم و  بیمارستانی که کاود  در آن بساتری باوده اسات       مربوط به( Hospital Information System or HIS)بیمارستانی 

میلای لیتار    01میلی ررم در  211آمپول  به صورت به اشتباهمدرت داروکی ان استیم سیستئی  موجود در داروخانه بیمارستان 
     . رارم ان اساتیم سیساتئی  باوده اسات      5میلی لیتری حااوی   25حالی که موجودی داروخانه وکال های ثبت دده بوده است  در 

                باه اداتباه  بیمارساتان  HISو با  وجه به م ادرجات ثبات داده در     ررم 2طبق نسته پزدم مب ی بر دوز  پرستاربر اک  اساس 
 25عادد وکاال    5  خاود مطاابق باا موجاودی     نیز داروخانه واز داروخانه درخواست می نماکد  (به جای کم وکال) عدد آمپول 01

وکال بارای کاود  باه صاورت ککجاا از طرکاق        5هر  که دهدمی   حوکم بتش به (ررم ان استیم سیستئی  5حاوی )میلی لیتری 
 .ررم از داروی مذکور را درکافت می نماکد 25ررم داروی نسته دده   2و کود  به جای  می رردد میکروست  زرکق

دچار بیمراری ددکد   ر جهای مداوم و ادم مغازی داده کاه    ان استیم سیستئی  از حد  متاسبانه کود  بر اثر درکافت دوز بیش
پس از رذدت چ اد مااه باا حاال عماومی        ررته رمانی متعدد و طوالنی مدتو انجام مداخالت د ICUم جر به بستری بیمار در 

 .مرخ  دده است از بیمارستان نسبتا خوب
        با وجود اک که ثبت کاامپیو ری دساتورات داروکای ککای از راههاای مها  پیرا یری از اداتباهات داروپزداکی در بیمارساتانها           

بارای هار    (HIS) اطالعاات بیمارساتانی  باه سیسات     مرباوط باه فارآورده هاای داروکای      د اطالعاتووراز آنجاکی که  می بادد 
              باکاد  وجاه دادات کاه ه  اام ثبات داده هاا در          مای ریارد   پرسا م بیمارساتان انجاام   و از طرکاق  بیمارستان بصورت جداراناه  

  .سیست  های کامپیو ری نیز ممک  است ادتباه رخ داده بادد
 طبیاق  دمت کاافی در  اروهای آماده دده  طبیق داده دود و  ا اطالعات ثبت دده در کامپیو ر با م درجات د وصیه می دود لذا 

با فرآورده  حوکام ررفتاه داده از داروخاناه       و دوز  جوکز ددهراه مصرف   داروکیو مدرت همچون نام دارو  دکم  یا اطالع
  .صورت پذکرد کیاز بروز ادتباهات دارو به م ظور پیر یری  جهت استباده برای بیمار

 

 

 

 

 

 

 مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

 پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -دارو و غذا سازمان

به صندوق پستتی   طريق تكميل فرم هاي زرد و ارسال مراتب را ازد در صورت مشاهده هر گونه عارضه دارويی، شواز همكاران محترم تقاضا می 
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