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 مرگ يك كودك متعاقب تزريق اشتباه سولفات روي خوراكي
 

 ساله متعاقب تزريق 4 گزارشي مبني بر مرگ يك كودك ADRبه اطالع همكاران محترم مي رساند كه مركز 

در مراجعه ، ADRه مركز بر طبق گزارش ارسالي ب. اشتباه فرآورده خوراكي سولفات روي دريافت نموده است

به منظور بهبود  ،پزشك متخصص اطفالتوسط تأخير در رشد  و با تشخيصبه درمانگاه كودك اين سرپايي 

 سولفات روي به همراه مكملهاي فروس سولفات، اسيدفوليك و مولتي ويتامين تجويز ويوضعيت تغذيه اي، جهت 

با ، %5 ز سي سي دكسترو500  در روي گرم سولفات 5/2ي در نسخه ارائه شده به بيمار، تركيب ساختن .مي گردد

اين داروي ساختني در داروخانه بصورت حل .  سي سي بعد از غذا تجويز گشته است4 ساعت، 12دستور هر 

 در ظرف پالستيكيبه اشتباه  ، ساخته شده %5دكستروز  سي سي سرم 500فات روي داخل لنمودن پودر سو

به خانواده بيمار تحويل داده تقال آن به شيشه هاي مخصوص شربتهاي خوراكي ان و بدون % 5  دكستروزسرم

 گرم سولفات روي، توسط پرسنل آن مركز، به اشتباه و با 5/2در مراجعه به درمانگاه، سرم محتوي . مي شود

ز  دقيقه بعد ا5  كه حدودگردد جهت كودك تزريق مي وريديمي باشد، بصورت % 5دكستروز تصور اينكه سرم 

 استفراغ شده كه منجر به اعزام كودك به بيمارستان  وانفوزيون سرم، كودك بطور ناگهاني دچار بيحالي، تهوع

 .مي شود و متأسفانه بيمار در بين راه فوت مي نمايد

 درمان اين كودك، مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها به طيرخ داده در اشتباهات به دليل وجود 

 :پيشگيري از بروز چنين فجايعي توجه همكاران محترم جامعه پزشكي را به موارد ذيل جلب مي نمايدمنظور 

، امكان ايجاد اشتباه در نحوه  به بيمار داروي ساختني خوراكي داخل بسته هاي سرم قابل تزريقتحويل -1

           در داروخانه ها، مي بايست  به بيمار محلولهاي ساختني خوراكيتحويللذا . مصرف فرآورده را فراهم مي آورد

 . شيشه هاي مخصوص فرآورده خوراكي انجام گيردبه صورت

 تمامي داروهاي ساختني در داروخانه ها مي بايست داراي برچسب نشان دهنده نام فرآورده ساختني، دوز -2

 .شود و اين اطالعات به دقت براي بيمار شرح داده مصرفي و نحوه استفاده از دارو باشد

تجويز فرم حتي االمكان از  وجود شربت هاي آماده سولفات روي خوراكي در بازار دارويي كشور، با توجه به -3

 .تركيبي فرآورده اجتناب گردد

يش از تزريق هر نوع فرآورده دارويي، پضروري است  جهت پيشگيري از بروز خطا در پروسه درمان بيمار، -4

و دستور توسط پزشك فرآورده تجويز شده با يق و نيز دستور مصرف آن نام فرآورده آماده شده جهت تزر

 .داده شود يقتطبدارويي آن در نسخه اصلي بيمار 

 .پيش از تزريق هر فرآورده، از قابل تزريق بودن آن اطمينان حاصل نماييد -5

 

  

 

 

 

 ركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروهام

  درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت،-معاونت غذا و دارو

از همكاران محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هر گونه عارضه از داروي مذكور مراتـب را از طريـق ارسـال       

به مركز ثبت و بررسـي عـوارض ناخواسـته          ) 88923193-4(يا با تماس تلفني       و  )88890857(، نمابر   فرم هاي زرد  

 .داروها گزارش نمايند


