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  هشدار در خصوص عوارض شديد ناشي از مصرف داروهاي تزريقي

كه در بسياري از موارد با  ناشي از مصرف داروهاي تزريقي بوده است ADRعوارض به ثبت رسيده در مركز % 50بيش از 

لذا اجتناب از تجويز و  .گيري تشخيص داده شده استقابل پيشرعايت نكات الزم هنگام تجويز يا تزريق داروهاي تزريقي، 

   .تزريق غيرضروري داروهاي تزريقي مي تواند در كاهش بروز عوارض دارويي موثر باشد

         عوارض ٪ 50، بيش از ADRصورت گرفته توسط مركز  هاي به اطالع همكاران محترم ميرساند كه براساس بررسي
ارسالي به  مواردبا توجه به اينكه در بسياري از . از مصرف داروهاي تزريقي بوده است به ثبت رسيده در اين مركز ناشي

  : توجه همكاران محترم را به نكات ذيل جلب مي نمايدعوارض گزارش شده قابل پيشگيري بوده است، ، اين مركز

امكان استفاده از اشكال اثربخشي داروهاي تزريقي لزوماًً بيشتر از داروهاي خوراكي نيست، لذا در مواردي كه  - 1
  .غير تزريقي داروها وجود دارد، از تجويز فرآورده هاي تزريقي اجتناب نماييد

داروهاي تزريقي مي توانند منجر به بروز عوارض خاصي شوند كه با مصرف فرآورده هاي غيرتزريقي،  - 2
ظير آسيب به عصب در محل از جمله اين عوارض مي توان به مواردي ن. غيرممكن يا كمتر امكان پذير مي باشد

تزريق، آسيب به عروق در محل تزريق، آبسه يا ساير عوارض در محل تزريق، خون مردگي و خونريزي هاي 
 .زيرپوستي، ايجاد زخم و باقي ماندن جاي آن در محل تزريق اشاره نمود

، كادر درماني و عموم جامعه   و ايدز در ميان بيماران C، هپاتيت Bاحتمال انتقال بيماريهاي عفوني مانند هپاتيت  - 3
بديهي است يكي از راههاي پيشگيري از انتقال اين بيماريها، . در اثر تزريق هاي غيرضروري افزايش مي يابد

 .كاهش تجويز و مصرف غيرضروري داروهاي تزريقي مي باشد

نسبت به ساير اشكال دارويي مشكل تر  ،در بسياري از موارد ،كنترل و درمان عوارض ناشي از داروهاي تزريقي - 4
 داروهاي تزريقي، از تجويز و مصرف غيرضروري شد، لذا به منظور پيشگيري از بروز اين قبيل عوارضمي با

 .خودداري فرماييد

به هنگام تجويز يا تزريق يك داروي تزريقي، حتماً در رابطه با سابقه ابتال به هرگونه عارضه دارويي نسبت به  - 5
 .رد نظر از بيمار سوال فرماييد زيرا بروز مجدد آن عارضه مي تواند كشنده يا تهديدكننده حيات باشدداروي مو

حتماً نام فرآورده را مجدداً از روي برچسب فرآورده بخوانيد تا از  ،هنگام تحويل يا تزريق داروهاي تزريقي - 6
 .تزريق اشتباهي فرآورده ديگر پيشگيري شود

روهاي تزريقي به ظاهر فيزيكي فرآورده توجه نماييد و در صورت مشاهده هرگونه هنگام تحويل يا تزريق دا - 7
 .ذرات غيرطبيعي و يا هرگونه تغيير رنگ غيرمعمول از تزريق آن جداً خودداري نماييد

  يده و تجهيزات خاص جهت تزريق، هزينه قي به دليل نياز به پرسنل آموزش دمصرف بي رويه داروهاي تزري - 8
  .ط بيمار و سيستم بهداشتي را افزايش مي دهدتقبل شده توس

  

  

  
  

  مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها
  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت -دارو و غذا معاونت

 و زرد هـاي  فـرم  تكميـل  طريق از را مراتب ،ييدارو اشتباه اي عارضه گونه هر مشاهده صورت در دشو مي تقاضا محترم همكاران از
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 .نمايند گزارش  ADR مركز به


