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 تالش بيمار برای تزريق شربت ترياک خوراکی 

 

شربت  تزريق جهت معتاد به مواد مخدر مبنی بر تالش بيمار   CCUدر بخش (Near miss)دريافت يک مورد گزارش بروز حادثه با توجه به 

 :ترم می رساند کهمحپرستاران اطالع به   ،ترياک خوراکی

بيمار . خوراندن دارو به بيمار اقدام می نمايد/پس از تجويز شربت ترياک خوراکی برای بيمار، پرستار دارو را در کاپ دارويی ريخته و برای تجويز .0

متاسفانه بيمار با تهيه يک  .دبه بهانه بد مزه بودن دارو از خوردن آن امتناع نموده و پرستار کاپ حاوی دارو را در کنار تخت بيمار قرار می ده

خوشبختانه پرستار متوجه شده و اندک داروی وارد . (Near miss)يوکت تزريق نمايدژسرنگ تالش می نمايد که شربت ترياک را از طريق آن

 .شده به مسير وريدی را با سرنگ تخليه می نمايد

ور نمايد و با اروی تجويز شده را ثبت نموده و دارو را از دسترس بيمار ددر چنين شرايطی پرستار بايد عدم پذيرش و همکاری بيمار در مصرف د .1

 . جايگزين اقدام گردد/اطالع به پزشک معالج در صورت امکان نسبت به تجويز داروی جديد

شرايطی بايد تحت بمنظور پيشگيری از بروز خطا، مصرف دارو بخصوص داروهای خوراکی توسط بيمار در بيمارستان در تمام بخش ها و در هر    .9

چرا که برخی بيماران دارو را مصرف ننموده ولی تظاهر به  مطمئن باشدپرستار از مصرف صحيح دارو توسط بيمار تانظارت پرستار صورت پذيرد 

فاقد وجاهت حرفه ای و مبنی بر تجويز و مصرف دارو در غير اين صورت گزارش پرستاری در پرونده يا چارت درمانی بيمار . مصرف می نمايند

 .قانونی بوده و معتبر نمی باشد

  .چارت درمانی بيمار ثبت نمايد/پرستار بايد شخصا مصرف داروی خوراکی توسط بيمار را مشاهده و سپس در پرونده .4

بخصوص . زمان مقرر مصرف می نمايندپرستار نبايد دارو را در اختيار بيمار يا همراهان او قرار دهد به اين اميد که آنها دارو را طبق دستور و در  .5

 .دارند( Abuse)داروهايی که پتانسيل سوء استفاده 

در اين مورد خاص اگر سرنگ در اختيار بيمار . پرستار بايد مراقبت نمايد که بيمار لوازم و تجهيزاتی که ضروری نيست در اختيار نداشته باشد .6

 .نبود اين اتفاق رخ نمی داد

ر اطالع به پزشک معالجدر صورت بروزموارد مشا .7 داروساز بالينی مرکز را مطلع نمايد تا با معاينه بيمار و داروی مصرفی مخاطرات  ،به عالوه ب

 .برخی از پيامد های احتمالی ممکن است با تاخير برای بيمار رخ دهند. احتمالی را بررسی نموده و اقدامات درمانی مناسب را انجام دهد

 

 دکتر ناصر هداوند
 و خطاهای دارويی  ناخواسته عوارض بررسی و بتث مرکز

 مرکز آموزشی، تحقيقاتی و درمانی قلب و عروق شهيد رجايی -بخش خدمات و مراقبتهای دارويی 

 

 
تغییر رنگ، وجود ذره یا ) هاشکاالت ظاهری داروا ،یيدارو اشتباه ای عارضه گونه هروقوع  مشاهده صورت در دشو مي تقاضا محترم همکاران از

 .نمایند گزارش  5522با شماره داخلي  تلفني تماس یا و زرد فرم و ارسال  تکمیل طریق از را مراتبو مشاهده داروهای تاریخ گذشته ( رسوب


