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  و عوارض کشنده ناشی از آن سفتریاکسون

عوارض هاي  گزارش دریافت ادامه روند افزایشیو با توجه به سفتریاکسون در خصوص عوارض  ADR مرکز قبلیپیرو اطالعیه هاي 

  :را به نکات ذیل جلب می نماید، توجه همکاران محترم شدید، جدي و تهدیدکننده حیات

مسبب بروز بیشترین عوارض  ، مورد گزارش 1421، با تعداد ، داروي سفتریاکسون ADRدر میان گزارش هاي رسیده به مرکز .1

         هم چنین در میان موارد مرگ گزارش شده نیز، سفتریاکسون، بیشترین موارد مرگ. به ثبت رسیده در این مرکز بوده است

عوارض پوستی، عوارض گوارشی، تنگی نفس، عوارض گزارش شده عمدتا مشتمل بر . را به خود اختصاص داده است )مورد 51(

شدید، جدي  ، واکنش هابسیاري از موارد که در  می باشند  تنفسی -و ایست قلبی واکنشهاي شبه آنافیالکسی، آنافیالکسیشوك 

.بوده اندو تهدیدکننده حیات  

، آورده در موارد غیرضروري می باشدمصرف بی رویه فریکی از عوامل موثر بر افزایش وقوع عوارض دارویی، از آنجایی که .2

مانند سرماخوردگی و سایر مواردي که از جمله موارد مصرف تأیید شده دارو در مواردي  ایناز تجویز د شوتوصیه می اکیدا 

هم چنین تاکید می نماید از جایگزین نمودن فرم تزریقی آنتی بیوتیکها در مواردي که  .این فرآورده نیست، جداً خودداري شود

.دشود، جدا پرهیز نمی باش و قابل تجویز اشکال خوراکی موثر

از تزریق  شود موکدا توصیه می، وقوع و کنترل عوارض ناشی از آنمیزان سرعت تزریق این فرآورده بر  با توجه به تاثیر.3

. دقیقه به طول انجامد 30 الی 15 حداقل در محلول مناسب  انفوزیون وریدي ،مدهجلوگیري به عمل آ سریع وریدي آن

   و از تزریق توسط افراد در مراکز مجهز به سیستم احیا انجام گیردتوسط افراد مجرب، تزریق این فرآورده بایستی صرفاً .4

 .غیر حرفه اي یا در مکانهاي غیر از مراکز درمانی مجهز به امکانات احیا جداً خودداري شود

                           .دشوبیمار سؤال از  داروییاین دارو در مورد سابقه حساسیت  یا تزریق و پیش از تجویز شود توصیه می.5

مانند سفالکسین، سفالوتین، سفیکسیم، ( سفالوسپورین ها مصرف سفتریاکسون در بیماران با سابقه حساسیت به سایر

وجود در صورت  ،با توجه به حساسیت متقاطع پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها هم چنین ممنوع می باشد...) سفتازیدیم و

.صورت پذیردفقط در مواقع بسیار ضروري و با احتیاط فراوان این فرآورده تجویز نیز سابقه حساسیت به پنی سیلین ها 

  

  

  

  مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

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

د در صورت مشاهده هر گونه عارضه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم هاي زرد و ارسال  به صندوق پسـتی  شواز همکاران محترم تقاضا می 
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