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از  تالش  دهه ها  وجود  با 
داروسازی،  صنایع  سوی 
بسته بندی  طراحی  برای 
داروها به نحوی که بیمار 
دوز درست دارو را طبق دستور پزشک و در 
زمان مناسب استفاده کند، از سال 1993 میالدی 
حداقل 50 درصد نسخه های تجویزشده طبق 
دستور پزشک مصرف نشده است. اغلب اوقات 
بیماران گرانی دارو را دلیل عدم خریداری یا 
مصرف داروی تجویزشده اعالم می کنند اما 
واقعیت این است که در بسیاری از موارد 
علت رعایت نکردن دستورات دارویی این 
است که بیمار زمان مصرف دارو را فراموش 
می کند یا نمی  داند چگونه آن را مصرف کند.

برآورد شده بین 20 تا 50 درصد بیماران داروی 
خود را طبق دستور پزشک مصرف نمی کنند. 
همین بررسی ها نشان داده کمترین تاثیر دارو 
روی 4 تا 21 درصد بیماران اتفاق می افتد که 
آن هم به دلیل رعایت نکردن درست دستورات 
مصرف دارو است. دالیل زیادی برای این مشکل 
وجود دارد، از جمله فراموش کردن زمان مصرف 
دارو، اهمیت ندادن به عوارض جانبی دارو، عدم 
تاثیر واقعی دارو، تعیین دستور مصرف بیش 
از یک بار در روز برای دارو، نفهمیدن دستور 
مصرف دارو و باالخره اینکه بیمار ممکن است 
بخواهد باتوجه به سلیقه و میل خود دارو را 

مصرف کند.

اهمیت بسته بندی دارو در ایجاد 
رفتار مناسب

اهمیت رعایت نکردن دستورات مصرف دارو 
آنقدر زیاد است که صنایع دارویی را بر آن داشته 
با ایجاد تغییرات اساسی در نحوه بسته بندی 
داروها این رفتار بیماران را تغییر دهند. یکی از 
مدیران صنایع دارویی می گوید: »بیماران به تدریج 
به این نگرش رسیده اند که رعایت دستور دارویی 
نقش اساس در بهبود بیماری شان دارد. تکمیل 
نکردن دوره مصرف دارو بار اقتصادی زیادی 
دارد زیرا بیمار سالمت کامل خود را به دست 
نمی  آورد و با عود بیماری یا کار او به بستری 
شدن در بیمارستان می کشد یا طول دوره بستری 
در بیمارستان بیشتر می شود، در هر دو حال بار 
اضافه اقتصادی بر شانه های سیستم بهداشتی 
تحمیل می شود.« بررسی آمارهای اخیر صنایع 
داروسازی نشان می دهد هزینه  رعایت نکردن 
دستورات دارویی هر ساله بالغ بر 600 میلیارد دالر 
است. همین مساله اهمیت چگونگی بسته بندی 

دارو را دوچندان می کند.
روی بعضی بسته های دارویی برای جلوگیری 
از فراموش کردن مصرف دارو، تقویم مصرف 

روش  معتقدند  متخصصان  اما  می شود  درج 
موثری نیست زیرا برای بیمارانی که چند دارو 
را همزمان استفاده می کنند رعایت دستور داروها 
مشکل می شود. برخی شرکت های داروسازی 
بیمار  اختیار  در  دارو  همراه  را  قوطی هایی 
می گذارند که فضاهای مجزا در آن تعبیه شده 
و هریک از فضاها متعلق به زمان مشخصی از 
روز است. این روش هم ممکن است برای 
بیمار مشکل ساز شود زیرا کافی است هنگام 
قرار دادن قرص ها در هر یک از فضاها اشتباه 
کند همین مساله منجر به مصرف دوز بیش از 
اندازه یا مصرف نکردن دارو می شود. به عالوه 
با باز کردن قرص ها از داخل پوشش آن و قرار 
دان آن درون این قوطی ها ممکن است موجب 
خراب شدن داروهای حساس به نور یا هوا شود، 
همچنین با جدا کردن پوشش دارو اطالعات 

مصرف دارو هم دور انداخته می شود.

علوم کامپیوتری در خدمت مصرف 
درست دارو

کمک گرفتن از نرم افزارهای الکترونیکی در 
بسته بندی دارو یکی دیگر از راه هایی است که 
متخصصان صنعت معتقدند به حل این مشکل 
کمک می کند. یکی از پیشگامان این تکنولوژی 
شرکت داروسازی»Adhere Tec« است که 
بطری های قرص هوشمند را تولید کرده است. 
این بسته بندی ابتدا برای داروهای بیماران مبتال 
به سرطان طراحی شد، به این ترتیب که روی 
هر بطری یک chip رایانه ای قرار داده می شود 
که سنسورهای زیادی دارد. این تراشه رایانه ای 

زمان هایی را که بیمار دارو مصرف می کند، ثبت 
می کند، اطالعات را تجزیه وتحلیل می کند و در 
صورتی که بیمار مصرف یکی از دوزهای دارو 
را فراموش کند از طریق گوشی همراه به بیمار، 
پزشک یا فرد مراقب بیمار اطالع می دهد. در 
همان حال خود بطری هم همزمان با روشن شدن 
چراغ چشمک زن یا صدای بوق بیمار را مطلع 
می کند. این بطری های هوشمند برای کودکان 
در صورت دسترسی داشتن به آن خطری ایجاد 
نمی  کند و به صورت رایگان در اختیار بیماران 
قرار می گیرد. پزشک داروساز هنگام پیچیدن 
نسخه بیمار، برنامه دستورات دارویی را به تراشه 
می دهد. تراشه همچنین اطالعاتی مانند زمان باز 
یا بسته شدن بطری و مقدار داروی باقی مانده در 

بطری را هم ثبت می کند. اگر بیمار در مکانی 
باشد که پوشش تلفن همراه وجود نداشته باشد، 
این تراشه می تواند تا 180 بار مصرف بیمار را 

ثبت کرده و در حافظه ذخیره کند.
 یک نمونه دیگر از این بسته بندی های هوشمند 
میکروتراشه  یک جعبه قرص است که یک 
درون آن جاگذاری شده که اطالعات چگونگی 
مصرف دارو را ثبت می کند، مثال این میکروتراشه 
نشان می دهد دارو چه زمانی مصرف شده، در 
صورت فراموش کردن زمان مصرف، هشدار 
می دهد و همچنین اطالعاتی در زمینه شرایط 
نگهداری دارو و زمان انقضای آن در اختیار 
بیمار می گذارد. عالوه بر اینها این تراشه می تواند 
سواالت ساده ای از بیمار بپرسد، مثال؛ »قندخون 

شما طبیعی است« یا »حالت خوبه« و سپس پاسخ 
بیمار را ثبت می کند. این اطالعات به تلفن همراه 
بیمار یا پزشک یا مراقب وی فرستاده می شود.
بسته بندی هوشمند دیگر یک قوطی قرص یا 
کپسول است که روی در قوطی چراغ های زرد، 
قرمز و سبز تعبیه شده که بیمار با روشن شدن 
چراغ روی قوطی متوجه می شود دارویش را 
مصرف کرده یا نه. در ضمن اطالعات زمان 
مصرف دارو به تلفن همراه بیمار فرستاده می شود.

تکنولوژی بسته بندی هوشمند برای داروهای 
غیرجامد هم مورد بهره برداری قرار می گیرد، مثال 
یکی از صنایع سرنگ هایی را طراحی کرده که 
به بیمار این امکان را می دهد که تزریق روزانه 
را خود وی انجام دهد. در ضمن یک سیستم 
دیجیتال نمایشگر ضمیمه این بسته بندی است 
که پزشک یا مراقب بیمار را از زمان استفاده 

دارو مطلع می کند.
تزریق هوشمند و آموزش بیماران

شرکت داروسازی »نوبل« یک سیستم آموزش 
تزریق هوشمند را ارائه کرده است. به کمک 
این بسته بیمار یاد می گیرد چگونه تزریق خود 
را انجام دهد. همراه بسته یک پد سنسوردار 
هم است که به بیمار در صورت اشتباه هشدار 
می دهد. همچنین این پد هوشمند اطالعات 
بیمار را از طریق تلفن همراه به اطالع مراقب 
وی می رساند تا در صورت نیاز به وی کمک 
کنند. یکی از مدیران شرکت داروسازی می گوید: 
»این روش اضطراب بیمار را کاهش می دهد و 
امکان اینکه بیمار درمان را شروع نکند یا دوره 
درمان را کامل نکند از بین می رود.« طراحی 
هوشمند دیگر دارو که توسط کارخانه مذکور و 
چند تولیدکننده دیگر انجام شده به این صورت 
است که داروی تزریقی از طریق پوشیدن یک 
وسیله الکترونیکی تزریقی به تدریج وارد بدن 
بیمار می شود و به این ترتیب بیمار دچار اضطراب 
نمی  شود یا دردی را حس نمی  کند. یک سیستم 
آموزشی همراه با بسته دارو در اختیار بیمار 
گذاشته می شود که از زمان باز کردن جعبه دارو 
تا زمان اتمام تزریق بیمار را راهنمایی می کند.

گاهی اوقات با تغییر روش استفاده از دارو 
می توان مطمئن شد دارو در زمان معین و با 
دوز مشخص استفاده شده است. این تکنولوژی 
به  مبتال  بیماران  مانند  خاص  بیماران  برای 
اسکیزوفرنی بسیار سودمند است چرا که بین 
30 تا 40 درصد دوره عود بیماری به دلیل 
استفاده نادرست دوز دارو یا مصرف نکردن 
دارو در زمان معین روی می دهد. به همین 
منظور وسیله ای به اندازه یک قوطی کبریت 
ساخته شده که قابل جاگذاری در بدن بیمار 
است. به این ترتیب با قرار دادن دارو در این 
جعبه کوچک به مدت چند ماه داروهای بیمار 

مبتال به اسکیزوفرنی به تدریج در بدن بیمار 
رها می شود. این روش امنیت و تحمل استفاده 

این نوع داروها را تامین می کند.

استاندارد جهانی داده ها
کنسرسیوم   Continua Alliance
نرم افزار  شرکت های داروسازی، فروشندگان 
و سخت افزار، ارائه کنندگان خدمات آی تی و 
تولید کنندگان وسایل و شرکت های بسته بندی 
مدل  میالدی   2010 سال  در  کشور   182 از 
در  که  الکترونیکی  وسایل  برای  استانداردی 
بسته بندی داروها به کار می رود، تعیین کرد. 
تمام  بسته بندی  برای  که  معناست  بدان  این 
داروها چه به صورت قرص باشند و چه به 
صورت تزریقی یا تنفسی می توان از این وسایل 
الکترونیکی استفاده کرد. تعیین استاندارد برای 
این گونه وسایل اهمیت زیادی دارد زیرا پزشک 
می تواند با اطمینان بیشتر دارو را تجویز کند. 
ضمنا می توان ویژگی های متنوعی را در این 
وسایل تعبیه کرد. مهم ترین ویژگی نحوه استفاده 
از دارو است. سایر ویژگی می تواند شامل تایید 
مصرف دارو، کنترل شرایط نگهداری دارو و 
نشان دادن تاریخ انقضای دارو باشد و حتی 
زمان مصرف  بیمار  به  فراموشی  در صورت 

را یادآوری کند.

تاثیر بسته بندی هوشمند روی سیستم 
بهداشتی

هرچند این تکنولوژی و استانداردهای آن وجود 
دارد اما به کاربردن آن توسط کارکنان بهداشتی 
یا بیماران جای تردید دارد. از سوی دیگر تولید 
این گونه بسته بندی هزینه تولید دارو را افزایش 
می دهد، مثال تولید جعبه هوشمند قرص به 
میزان یک دالر به قیمت دارو اضافه می کند. 
به عالوه تغییر سیستم تولید و به اجرا گذاشتن 
این سیستم مستلزم هزینه اضافی است، اما باید 
در نظر داشت رشد جمعیت و بروز بیماری های 
گوناگون از یک سو و هزینه باالی تولید دارو از 
سوی دیگر می طلبد برای جلوگیری از تحمیل 
هزینه اضافه به فرد و سیستم بهداشتی و صرف 
نیروی انسانی بیشتر، بیمار دوره درمان دارویی 
خود را کامل کند که با اراده خود بیمار و تالش 
صنایع داروسازی در جهت تولید داروی موثر 
و بسته بندی مناسب عملی می شود. بسته بندی 
مناسب دارو به مثابه وجود یار دومی کنار بیمار 
است که زمان مصرف دارو و مقدار دارو را به 
وی یادآوری می کند و چنانچه ذکر شد، استفاده 
از بسته بندی هوشمند انتقال اطالعات بیمار را 
به پزشک تسهیل می کند که می تواند قدمی 

در جهت پیشبرد بهتر سالمت جامعه باشد.
Pharma Tech :منبع

بسته بندی داروها و تاثیر آن روی مراعات دستور مصرف دارو

از قرص تا شیاف

شایع ترین خطاهای دارویی

 ترجمه: 
سیما اخالقی

نقش بسته بندی در کنترل مصرف دارو
روند بسته بندی دارو از تولید و پخش دارو شروع و به مصرف کننده ختم می شود. 
بسته بندی دارو روشی بسیار منظم و قانونمند است و فقط باتوجه به کشور یا ناحیه 
محل تولید دارو در برخی جزییات تفاوت هایی وجود دارد. قوانینی که در مورد روند 
بسته بندی همه داروها یکسان است شامل حصول اطمینان از ایمن بودن دارو برای 
بیمار، اطمینان از تاثیر دارو طی زمان تعیین شده، عدم تغییر شکل دارو در قسمت های 
مختلف تولید، کنترل فساد دارو بر اثر مجاورت با اکسیژن هوا یا رطوبت یا گرما، 
جلوگیری از آلودگی میکروبی دارو و رعایت استریل ماندن دارو می شود. همچنین 
روند بسته بندی دارو شامل پخش دارو، دوز دارو و نحوه استفاده از آن است. یکی 
از راه هایی که به بیمار کمک می کند داروی خود را کامال طبق دستور پزشک مصرف 
کند نحوه طراحی بسته بندی دارو است. اکنون با بهره بردن از تکنولوژی روز می توان 

چگونگی مصرف دارو توسط بیمار را کنترل کرد.

 تجویز غلط دارو
 تجویز دوز نامناسب دارو

 زمان و دفعات نامناسب مصرف
 تجویز شکل دارویی نامناسب

 دستور غلط برای آماده سازی دارو
 خطا در پایش دارو- درمانی

 تجویز دو یا چند دارو که با هم تداخل مهم و خطرناکی دارند.

 از قلم افتادن یک داروی مهم و حیاتی در تجویز پزشک 
تجویز داروی اشتباه اولین گام ارتکاب خطا و اشتباه پزشک در تشخیص بیماری 
یا تجویز داروی مناسب است. میان گزارش های ارسالی به  مرکز ثبت و بررسی 
عوارض ناخواسته داروها  ایران )ADR( تجویز آمپول دیکلوفناک در مواردی مانند 
درد اپی گاستر یا در کودکان زیر 13 سال مشاهده می شود که به عنوان اشتباه در 

نسخه نویسی طبقه بندی می شود.
مصرف دی سیکلومین به هر شکل در شیرخواران کمتر از 6 ماه ممنوع است. همچنین 

مصرف پرومتازین به هر شکل در کودکان زیر 2 سال ممنوع است.
دوز نامناسب دارو؛ دریافت بیش از حد یا کمتر از مقدار معین شده دارو 

این اشتباه زماني رخ مي دهد که دوز دارو متناسب با سن، جنس و شرایط عمومي 
بیمار تعیین نشده باشد.

خانم 70 ساله ای برای دریافت آسپیرین به داروخانه مراجعه و داروی خود را در پاکت 
تبلیغاتی کلسیم دریافت کرده است. از طرفی، روزانه آسپیرین هم جداگانه مصرف 

می کرده است.

زمان و دفعات نامناسب مصرف دارو
این اشتباه زمانی اتفاق می افتد که:

الف: فاصله بین صرف دو دوز دارویي کمتر یا بیشتر از 60 دقیقه از فاصله زماني تجویزشده باشد.

ب: ظرف 60 دقیقه پس از تجویز دارو، دارو برای بیمار تهیه شده ولي به مصرف نرسیده باشد.
ج: از نظر زماني، تداخل دارو با وعده های غذایي بیمار رعایت نشده باشد. 

تجویز و مصرف شکل دارویی نامناسب برای بیمار زمانی رخ می دهد که راه مصرف 
درست انتخاب شده ولی شکل دارویی به اشتباه تحویل داده شده و برای بیمار استفاده شود.
برای مثال کارکنان داروخانه به جای قرص پنتوپرازول، ویال پنتوپرازول تحویل بخش دادند. 
)اشتباه در آماده سازی داروها( همچنین می توان به رقیق کردن نادرست داروها، رعایت 
نکردن شرایط استریلی، مصرف سوسپانسیون ها بدون تکان دادن آنها، عدم حفاظت دارو 
از نور، ناسازگاری های فیزیک  و شیمیایی و تمیز نکردن درپوش ویال ها با الکل قبل از 

ورود سوزن به آنها اشاره کرد.
 میان گزارش های مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها  مواردی مانند رقیق سازی 

سفتریاکسون با سرم رینگر که منجر به رسوب دارو می شود به چشم می خورد.
 استفاده از رقیق کننده های حاوی کلسیم، مانند محلول رینگر برای آماده سازی سفتریاکسون 
جهت تزریق ممنوع است. راه مصرف اشتباه تجویز دارو  غیر از آنچه که در نسخه درج 

شده است.
چکاندن یک قطره چشمی در چشم راست به جای چشم چپ نیز در این گروه قرار می گیرد. 
استفاده از تکنیک غلط برای مصرف دارو این نوع خطا در اثر  رعایت نکردن روش تجویز 

درست اتفاق می افتد. 

رعایت نکردن دستور درست به کارگیری اسپری های 
استنشاقی

قرص مالتونین زیر زبانی، بلعیده شود.
قرص دایمتیکون جویدنی، بلعیده شود. مصرف داروی تخریب شده یا 
تاریخ گذشته یا تجویز داروهایي که در شرایط مناسب )داروهای یخچالي 
یا حساس به نور( نگهداری نشده اند یا داروهایي که تغییر رنگ واضح 

دارند و در بروشور دارو در مورد آن هشدار داده شده است.
 نگهداری درست آمپول ویتامین C در یخچال

مصرف IVIG تغییر رنگ یافته و مرگ 2 بیمار در مرکز ثبت و بررسی 
عوارض ناخواسته داروها به ثبت رسیده است. 

خطاهای پایش دارودرمانی؛ تمامي خطاهایی که در ارتباط با پایش 
یک دارو حین یا پس از مصرف دارو توسط کادرپزشکي رخ مي دهد.

 به عنوان مثال اندازه گیری نکردن غلظت سرمی یک دارو یا ارزیابی نکردن 
تاثیر یک دارو بر کراتینین یا عملکرد آنزیم های کبدی. خطای حذف این 
خطا عبارت است از عدم رسیدن داروی مورد نظر پزشک به دست بیمار. 
براساس تعریف، اگر در یک دوره 24 ساعته مجموع تعداد دوزهای 
مصرفی کمتر از مجموع دوزهای تجویزشده باشد، خطای حذف اتفاق 
افتاده است. گاهی نیز کال »یکی از اقالم دارویی تجویزشده« از قلم افتاده 
و حذف می شود. باید توجه داشت اگر بیمار داروی خود را مصرف 

نکند خطای دارویی اتفاق نیفتاده است. 

استفاده از فراورده هاي غیرمجاز
 این اشتباه عبارت است از مصرف فراورده های تقلبی یا غیرمجاز. میان گزارش های ارسالی به مرکز 
ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروهای ایران می توان به استفاده از لیدوکائین تقلبی ساخت شرکت 
Panther که منجر به 4 مورد مرگ، 8 مورد تشنج و 1 مورد فلج مغزی در نوزادان شد، اشاره کرد.

 هایپوگالیسمی در اثر استفاده از سرنگ انسولین تقلبی با مارک BD )به علت استاندارد نبودن درجه بندی 
سرنگ( و نقص در کمپلیانس بیمار در صورتی که همه نکات مربوط به تجویز و تحویل دارو به 
درستی انجام شود ولی بیمار نسبت به شکل دارویی یا راه مصرف دارو همکاری مناسب نداشته باشد. 

علل وقوع اشتباهات دارو-پزشکی
دست خط نامناسب از جمله مواردی است که افزایش اشتباهات و عوارض دارویی را در پی 
دارد و امروزه در دنیا توصیه شده نسخه نویسی کامپیوتری شود تا اشتباهات و عوارض دارویی 
کاهش یابد. در صورت ناخوانا بودن نسخه دارویی، پزشک داروساز باید با پزشک معالج تماس 
حاصل کند و از صحت داروی ارائه شده مطمئن شود. 80 تا 90 درصد خطاهای انجام شده در 
داروخانه ها مربوط به بدخطی پزشک معالج است . نامگذاري فراورده هاي دارویي )شبیه بودن از 
لحاظ نوشتاري یا لفظي( به عنوان مثال می توان به این داروها اشاره کرد که به دلیل شباهت زیاد 

در نوشتار یا لفظ دارو امکان اشتباه در تشخیص یا تحویل داروهای نوشته شده افزایش می یابد.
Azithromycin-Erythromycin, Prednisone-Primidone, Dopamine- Dobutamine
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