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مقدمه

دوره دوازدهم شماره اول

هزینه خطاهای دارویی در نظام ملی سالمت در انگلستان

امنیت بیمار در سیستمهای مراقبت بهداشتی یکی از

حدود  222میلیون دالر در یك سال میباشد و این رقم عالوه

شاخصهای مهم در کنترل کیفیت خدمات و عامل بقای این

بر افزایش روزهای بستری در بیمارستان است ( .)02این

سیستمها میباشد ( .)0یکی از عوامل تهدید کننده امنیت
بیماران ،خطاهای پزشکی است و از شایعترین خطاهای
پزشکی شناخته شده میتوان به اشتباهات دارویی اشاره کرد

اشتباهات در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه شیوع دارد،
اما برآورد آمار دقیق و میزان بروز آن در کشورهای جهان سوم
و در حال توسعه به دلیل عدم سیستم ثبت و گزارشدهی

( .)4امروزه به علت شیوع زیاد و خطرات احتمالی برای

صحیح و کمبود مطالعات تحقیقی در این زمینه مشکل است.

بیماران ،اشتباهات دارویی به عنوان یك مشکل جهانی میتواند

اگرچه در ایران هنوز آمار مدونی از خطاهای دارویی در دست

منجر به صدمات جدی و حتی مرگ بیماران گردد .این خطا در

نیست ،اما حدسهای کارشناسان بیان کننده آن است که میزان

زمره یکی از پنج دسته خطاهای پزشکی طبقهبندی شده توسط

بروز این خطاها زیاد است و افزایش پروندههای ارجاعی

مؤسسه پزشکی آمریکا ( Institute of medicineیا )IOM

شکایت مردم از پزشکان و پرستاران به سازمان نظام پزشکی و

قرار دارد ( .)3این اشتباهات به استفاده نامناسب دارو در هر

دادگاه نیز میتواند گواهی بر این حدس باشد (.)00

یك از مراحل تجویز دارو که قابل پیشگیری است ،گفته
میشود (.)4

خطاهای شایع شناسایی شده در تجویز دارو شامل عدم
رعایت زمان صحیح دارو ،دادن دارو به میزان بیش از دستور

اشتباهات دارویی توسط بسیاری از ارایه دهندگان خدمات

تجویز شده ،رعایت نکردن راه صحیح تجویز دارو ،دادن

مراقبت بهداشتی از جمله پزشکان ،داروسازان و پرستاران اتفاق

داروی اشتباه و دادن دارو به بیمار دیگر به علت شناسایی

میافتد .به دلیل اینکه پرستاران نقش کلیدی در فرایند اجرای

نادرست بیمار میباشد ( .)04یافتههای  Wolfو همکاران نشان

دستورات دارویی دارند ،بروز این اشتباهات در پرستاران بیشتر

داد که شایعترین نوع اشتباهات دارویی در دانشجویان شامل

است ()2؛ به طوری که مطالعه  Karnaو همکاران نشان داد که

فراموش کردن تجویز دارو ( 03/22درصد) ،دوز اشتباه (07/06

عامل  66/6درصد اشتباهات دارویی ایجاد شده پرستاران،

درصد) ،زمان اشتباه ( 60/33درصد) و سایر موارد (0/30

 08/6درصد داروشناسان و  04/8درصد پزشکان میباشند (.)6
اشتباهات دارویی با تأثیر مستقیم باعث آسیب به بیمار ،افزایش
هزینههای مراقبت ،نارضایتی و مرگ بیمار و با تأثیر غیر
مستقیم باعث آسیب به پرستاران از نظر وضعیت حرفهای،
شخصی و کاهش اعتماد به نفس آنها میشود (.)7

درصد) بوده است ( .)03بر طبق نتایج مطالعه  Hardingو
 ،Petrickندادن دارو  34درصد ،زمان اشتباه 42درصد و دوز
اشتباه  02درصد مهمترین اشتبهات دارویی بوده اند(.)04
در ایران هنوز گزارش های زیادی از میزان خطاهای دارویی
در دست نیست ،اما احسانی و همکاران به نقل از وزارت

بر اساس مطالعات انجام شده ،اشتباهات دارویی در ایاالت

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اظهار داشته اند که هر ساله

متحده آمریکا ساالنه منجر به مرگ هزاران نفر و بستری شدن

میلیاردها ریال صرف هزینه نگهداری و مراقبت از بیماران در

میلیونها نفر در بیمارستانها میشود .صرفهجویی ساالنه مورد

بیمارستان ها به دلیل اشتباهات دارویی و به دنبال آن عوارض

انتظار مربوط به جلوگیری از عوارض جانبی ناشی از اشتباهات

ناشی از طوالنی شدن مدت اقامت بیمار در بیمارستانها

دارویی معادل  3/3بیلیون دالر محاسبه شده است ( .)8ساالنه

می شود (.)43

در حدود  0/2میلیون اشتباه دارویی قابل پیشگیری در ایالت

محمدنژاد و همکاران در مطالعه خود گزارش کردند که در

متحده آمریکا رخ میدهد ( .)3طبق بررسیهای صورت گرفته،

 07/3درصد دانشجویان اشتباهات دارویی رخ داده است که
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بیشتر آنها دو بار ( 44/3درصد) مرتکب اشتباه دارویی شدهاند

کالنترزاده و همکار

روش کار

( .)06در مطالعه بقایی و فیضی 82 ،درصد دانشجویان حداقل

این مطالعه توصیفی -مقطعی بر روی دانشجویان پرستاری

یك بار اشتباهات دارویی داشتند ( .)07اشتباهات دارویی

عرصه (ترمهای  7و  )8دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد

میتواند اشکاالت جدی در کار پرستاران ایجاد کند و بیماران

اسالمی شهر کرمان ( 32نفر) که در زمان جمعآوری دادهها

را در معرض خطرات قابل پیشگیری قرار دهند .زمانی که

مشغول کارآموزی در بخشهای بیمارستانی بودند ،انجام شد.

خطای دارویی اتفاق میافتد ،به طور معمول عملکرد پرستار

ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه خودساخته دو قسمتی بود:

بیش از سایر کارکنان حرفههای سالمتی مورد سرزنش و تنبیه

بخش اول پرسشنامه شامل سؤاالت مربوط به مشخصات

قرار میگیرد ( .)08اقدامات تنبیهی در بیشتر کشورهای در حال

فردی واحدهای مورد پژوهش (سن ،جنس ،وضعیت تأهل،

توسعه شایع میباشد و افراد به علت انجام اشتباهات دارویی

وضعیت کارشناسی و سابقه کار همزمان) و سؤاالت مربوط به

مجازات میشوند ( .)03از طرف دیگر ،اشتباهات دارویی یکی

اشتباهات دارویی (تعداد دفعات اشتباهات دارویی ،شاهد

از مسایل مهم در دانشجویان پرستاری به خصوص در

اشتباهات دارویی سایر دانشجویان ،بخشی که دچار اشتباه

کارآموزی میباشد .از بین بردن اشتباهات دارویی  022درصد

شدهاند و گزارشدهی اشتباهات دارویی) و بخش دوم سؤاالت

امکانپذیر نمیباشد و بررسی خطاها به عنوان اولین قدم در

نیز در رابطه با انواع اشتباهات دارویی (نام دارو ،زمان ،دوز،

جهت پیشگیری از آنها است.

سرعت تزریق ،روش و بیمار اشتباه ،عدم اجرای دستور

اگرچه گزارش حادثه ،مفهومی منفی برای پرستار دارد اما از
این طریق اطالعات مهمی مبنی بر مشخص شدن مسیر خطا و

دارویی ،اجرای دستور بدون تجویز پزشك و سایر موارد) بود
که بر اساس مرور متون و مقاالت علمی تهیه و تنطیم گردید.

عدم تکرار آن در آینده ارایه میکند و به دنبال آن باعث کاهش

جهت تعیین روایی از روش تعیین اعتبار محتوا استفاده شد.

عوارض ،هزینههای درمانی و طول مدت بستری بیمار

این ابزار جهت ارزشیابی به  02نفر از اعضای هیأت علمی

میگردد؛ در نتیجه رضایت بیماران نسبت به محیط درمانی و

دانشگاههای مربوط داده شد و با استفاده از نظرات اصالحی

کارکنان را به دنبال داشته ،سبب افزایش کیفیت مراقبت از

مورد تأیید قرار گرفت .برای تأیید پایایی ابزار طراحی شده از

بیماران میشود .اشتباهات دارویی در پرستاران به خصوص

آزمون مجدد استفاده گردید .بدین منظور از یك گروه  02نفری

دانشجویان پرستاری باال میباشد.

از دانشجویان پرستاری که دارای مشخصات واحدهای مورد

با توجه به اینکه تعداد زیادی از خطاهای دارویی قابل
پیشگیری است و بر اساس مطالعات انجام شده ،کمبود

پژوهش بودند ،آزمون به عمل آمد .پرسشنامه در دو مرحله و
به فاصله  02روز به دانشجویان داده شد.

اطالعات داروشناسی با آموزش پرستار در زمان تحصیل ارتباط

در مورد سؤاالت مربوط به اشتباهات دارویی ،ضریب

دارد و دانشجویان پرستاری امروز پرستاران فردای این جامعه

توافقی  Kappaاز حداقل  2/76تا حداکثر  0بود .پس از تعیین

هستند؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی خطاهای دارویی در

روایی و پایایی ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه مذکور بین

دانشجویان پرستاری و با امید استفاده از نتایج تحقیق در جهت

واحدهای مورد پژوهش توزیع شد .ابتدا هدف از انجام

آگاهی از نقاط ضعف دانشجویان و یا نقاط ضعف نظام

پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامه برای افراد توضیح و به

آموزشی و تالش در جهت رفع آن انجام شد .همچنین با تغییر

آنها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه خواهد ماند و

و اصالح فرایند آموزش و نظارت دقیقتر مربیان میتوان تا

نیازی به نوشتن نام نمیباشد و نتایج این پژوهش جهت

حدودی از بروز اشتباهات پیشگیری نمود.

ارزشیابی عملکرد بالینی در واحد کارآموزی استفاده نمیشود.
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پرسشنامهها پس از تکمیل جمعآوری گردید و دادهها توسط

دوره دوازدهم شماره اول
جدول  :0توزیع فراوانی بخشهای مختلف ارتکاب اشتباهات دارویی
توسط دانشجویان پرستاری

نرمافزار  SPSSنسخه version 16, SPSS Inc., ( 06

بخش

تعداد (درصد)

ویژه

(4 )2/3

داخلی

(07 )42/2

عفونی

(4 )4/3

جراحی

(03 )47/3

اورژانس

(8 )00/8

ارتوپدی

(3 )4/4

معیار سن نمونهها  44/26 ± 0/37سال با حداقل  42سال و

اطفال

(4 )2/3

سایر

(00 )06/4

حداکثر  48سال بود 74/4 .درصد دانشجویان متأهل و 42/6

کل

(68 )022

 )Chicago, ILو با استفاده از آمار توصیفی و آزمون  4مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
 84/4درصد مشارکت کنندگان مطالعه را دانشجویان زن و
 02/6درصد را مردان تشکیل میدادند .میانگین و انحراف

درصد مجرد بودند .فقط  00/0درصد دانشجویان سابقه کار

فراوانی نوع اشتباهات دارویی در دانشجویان پرستاری در

همزمان در مراکز بیماستانی را گزارش کردند 66/3 .درصد

جدول  4آمده است .هیچ یك از دانشجویان بدون تجویز

شاهد اشتباهات دارویی سایر دانشجویان بودند و یا به طریقی

پزشك دارویی را به بیمار نداده بودند.

در جریان اشتباهات دارویی سایر دانشجویان قرار گرفته بودند.
از تعداد  32نفر دانشجوی شرکت کننده در مطالعه 62 ،نفر

جدول  :4توزیع فراوانی نوع اشتباهات دارویی در دانشجویان پرستاری
انواع اشتباهات داویی

تعداد (درصد)

( 66/7درصد) اشتباه دارویی خود را تأیید کردند که مجموع

سرعت تزریق

(48 )46/7

این اشتباهات 020 ،مورد بود .بر این اساس ،میانگین اشتباهات

دوز اشتباه

(42 )40/7

بیمار اشتباه

(07 )48/3

زمان اشتباه

(00 )08/3

بعضی اشتباهات را گزارش کردند 8/3 .درصد دانشجویان

راه اشتباه

(3 )02/2

عدم اجرای دستور پزشك

(7 )00/7

اشتباهات دارویی خود را به هیچ یك از افراد ذیربط گزارش

مراقبت پرستاری

(2 )8/3

نداده بودند.

داروی اشتباه

(3 )2/2

سایر

(0 )0/7

دادن دارو بدون تجویز پزشك

(2 )2/2

دارویی  0/04به دست آمد .از بین دانشجویانی که اشتباه
دارویی داشتند 62/2 ،درصد همه اشتباهات و  30/7درصد

بیشترین اشتباهات دارویی در بین روشهای تجویز دارو به
ترتیب مربوط به تزریقات وریدی ( 68/3درصد) ،تزریقات
عضالنی ( 8/3درصد) ،داروهای خوراکی ( 8/3درصد)،

از  62دانشجویی که اشتباه دارویی داشتند ،تنها  43نفر

تزریقات زیرجلدی ( 0/8درصد) ،وریدی و خوراکی (8/3

( 48/3درصد) نام دارو یا دسته دارویی را ذکر کرده بودند08 .

درصد) و سایر روشها ( 2/2درصد) بود.

نفر ( 32/2درصد) از آنها در مورد آنتیبیوتیكها اشتباه کرده

 020مورد اشتباه دارویی که توسط  62دانشجو صورت
گرفت ،مربوط به یك یا دو بخش بیمارستانی بود (جدول .)0

بودند که  6مورد «سرعت تزریق سفتریاکسون» را به عنوان
اشتباه دارویی مشخص نمودند .با توجه به ثبت  70مورد مرگ
مشکوک به مصرف سفتریاکسون طی سالهای  0377-32در
مرکز  )Adverse drug reactions( ADRایران و نظر به
اینکه این فرآورده بیشترین تعداد عوارض ( 4388مورد از
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 48420بیمار دچار عارضه) و نیز بیشترین تعداد موارد مرگ

پژوهش کوهستانی و باغچقی مشخص نمود که 07/0

مرتبط با مصرف دارو را در بانك اطالعاتی عوارض به ثبت

درصد دانشجویان سابقه اشتباه دارویی اتفاق افتاده (قطعی)،

رسیده در مرکز  ADRایران به خود اختصاص میدهد ()42؛

 43/4درصد اشتباه دارویی در شرف وقوع داشتند و 33/2

از اینرو آموزش و تأکید مربیان در مورد اصول و قوانین

درصد هیچ گونه اشتباه دارویی (اعم از اتفاق افتاده و در شرف

خاص تزریق دارو و آگاهی دانشجویان از عواقب و عوارض

وقوع) را گزارش نکرده بودند ( .)40اگر اشتباهات دارویی در

اشتباهات دارویی الزامی است.

شرف وقوع که فرد یا افرادی از وقوع آن جلوگیری کردهاند در

اشتباه دارویی در مورد  8نفر ( 03/3درصد) مربوط به

زمره اشتباهات دارویی محسوب گردد ،نتایج مشابه تحقیق

داروهای غیر آنتیبیوتیکی بود .در  4مورد ( 3/3درصد) از سرم

حاضر است .البته اگر تفاوتی برای این نتایج متصور باشد،

فیزیولوژیك غیر تزریقی در تزریق استفاده شده بود .بین بروز

مربوط به این موضوع است که در پژوهش حاضر فقط ارتکاب

اشتباهات دارویی با جنس ،سن ،وضعیت تأهل و سابقه کار

یا عدم ارتکاب اشتباهات دارویی مطرح شد و اشتباهات

همزمان ارتباط معنیداری وجود نداشت (.)P < 2/22

دارویی در شرف وقوع مدنظر نبود و نکته دیگر اینکه در
پژوهش کوهستانی و باغچقی بخشی از آزمودنیهای تحقیق

بحث و نتیجهگیری
اشتباهات پزشکی تیم پزشکی اعم از دارویی یا غیر دارویی
امری اجتنابناپذیر است که به نظر میرسد حذف آن غیر
ممکن باشد .موضوع مهم ،شناخت وسعت این مشکل و تالش
در جهت به حداقل رساندن آن میباشد .آنچه مسلم است
اینکه احتمال اشتباه توسط دانشجویان بیشتر و دقت نظر در
این مورد نیز باید بیشتر باشد.
مطالعات انجام شده در مورد اشتباهات دارویی دانشجویان
پرستاری بیانگر آن است که در جمع آوری داده ها در این
مطالعات از روش یکسانی استفاده نشده است .بنابراین به طور
دقیق نمی توان در مورد مشابهت یا مغایرت نتایج این
پژوهشها اظهارنظر کرد(.)06 ،40
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  66/7درصد دانشجویان
خطای دارویی خود را تأیید کردند و  33/3درصد مرتکب
خطای دارویی نشده بودند .همچنین  66/3درصد شاهد
اشتباهات دارویی سایر دانشجویان بودند .مطالعه بقایی و فیضی
بر اساس خوداظهاری گزارش کرد که  82/2درصد دانشجویان
ترم  7و  8پرستاری در طی شش ماه حداقل یك اشتباه دارویی
داشتند .این میزان اشتباه دارویی آن هم در طی مدت کوتاه و
محدودی قابل توجه و هشدار دهنده است (.)07
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دانشجویان کارشناسی ناپیوشته پرستاری بودند که شاید دارای
سوابق کاری بعد از دوره کاردانی میباشند ( )40و این امر
میتواند اشتباهات دارویی کمتری را به دنبال داشته باشد.
باغچقی و کوهستانی مطالعهای را با هدف بررسی خطاهای
دانشجویان در مرحله آمادهسازی و انجام تزریقات داخل
وریدی انجام دادند که  374مورد آمادهسازی و انجام تزریقات
وریدی مشاهده و ثبت گردید .در  36/3مورد حداقل یك خطا
و در مجموع  023خطا شناسایی شد ( .)02در مورد مشابهت
تحقیق باغچقی و کوهستانی ( )02با تحقیق حاضر نمیتوان
اظهارنظر کرد؛ چرا که فقط یك روند درمانی مدنظر بود و دوم
اینکه جمعآوری دادهها به صورت مشاهده صورت گرفته بود
و شاید دانشجو نسبت به مورد مشاهده بودن آگاه باشد .طبق
گزارش تحقیق باغچقی و کوهستانی ( )02هنگامی که خطای
بالقوه در حال رخ دادن بود ،گرچه به عنوان خطا تلقی میشد
اما مشاهدهگر دانشجو را مطلع میکرد.
نتایج مطالعهای که توسط کوهستانی و باغچقی در بخش
مراقبتهای ویژه قلبی صورت گرفت ،نشان داد که اشتباهات
دارویی در  02/2درصد دانشجویان اتفاق افتاده است و 40/7
درصد دانشجویان اشتباهات دارویی در شرف وقوع داشتهاند
( .)40با توجه به حساسیت بسیار زیاد بخش مراقبتهای ویژه،
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پذیرش تعداد کم دانشجو جهت کارآموزی در این بخش،

استفاده از روشهای مدیریت خطر برای به حداقل رساندن

امکان نظارت و سرپرستی بیشتر مربی بر دانشجو و دقت و

خطاهای دارویی تالش گردد.

نظارت کارکنان پرستاری بر مراقبتهای پرستاری محول شده

نتیجهگیری نهایی

به دانشجویان از جمله دالیل کمتر بودن اشتباهات دارویی در

اجرای دستورات دارویی تجویز شده توسط پزشك ،بخش

مطالعه کوهستانی و باغچقی ( )40میباشد .عالوه بر این،

مهمی از نقش بالینی پرستاران است .گرچه دستورالعملهایی

اشتباهات دارویی گزارش شده فقط مربوط به کارآموزی در

برای ایفای صحیح این نفش وجود دارد و انتظار میرود بیمار

بخش مراقبتهای ویژه قلب بود.

طبق دستور پزشك معالج دارو دریافت کند ،اما همیشه این

در مطالعه محمدنژاد و همکاران اشتباهات دارویی دانشجویان

اتفاق نمیافتد .با وجود اینکه بسیاری از خطاهای پزشکی و از

پرستاری در طی یك واحد کارآموزی  07/3درصد و میانگین

جمله اشتباهات دارویی بدون صدمه زدن به بیمار رخ میدهد

اشتباهات داریی در طی یك واحد درسی  2/46گزارش گردید

و شواهدی نیز از آن باقی نمیماند ،اما بیتوجهی به آن

( .)06در پژوهش حاضر میانگین اشتباهات دارویی  0/04بود

میتواند در بعضی موارد منجر به صدمات غیر قابل جبرانی

که مربوط به کل دوره تحصیل تا زمان جمعآوری دادهها

شود .در این مورد بیشترین مسؤولیت متوجه نظام آموزشی

میباشد .گرچه در تحقیق محمدنژاد و همکاران ( )06نمیتوان

است که در آن دانشجویان آمادگی ورود به سیستم بهداشت و

اشتباهات دارویی دانشجویان در طول مدت تحصیل را برآورد

درمان جهت ارایه خدمت را مییابند .بنابراین فراهم نمودن

کرد ،اما به طور قطع مقدار آن قابل توجه خواهد بود.

شرایط مناسب آموزشی و پایش و پیگیری هر گونه خطا و

 Warholakو همکاران توانایی تشخیص اشتباه در تجویز
دارو در سه گروه از دانشجویان شامل دانشجویان داروسازی،

برخورد مناسب با اشتباهات در فواصل زمانی منظم میتواند
منجر به کاهش بروز این اشتباهات شود.

پزشکی و پرستاری را مورد بررسی قرار دادند .روش کار به

با توجه به بروز اشتباهات دارویی قابل توجه در مطالعه

این صورت بود که توصیفی از ویژگیهای سه بیمار فرضی که

حاضر و سایر مطالعات محدودی که در مورد دانشجویان

دانستن آنها برای تشخیص خطا در تجویز دارو الزم بود ،در

پرستاری صورت گرفته است ،امید است مسوؤلین مربوط در

اختیار آنان قرار میگرفت و از آنان درخواست میشد اگر به

جهت شناسایی علل و راههای کاهش اشتباهات پزشکی به

نظر آنها خطایی در تجویز دارو وجود دارد ،دالیل آن را

طور اعم و اشتباهات دارویی دانشجویان پرستاری به طور

(شامل  8دلیل) مشخص کنند و اگر دلیل دیگری وجود دارد،

اخص گامهای عملی مؤثری بردارند.

ذکر نمایند .متوسط تشخیص خطا در تجویز دارو (از سه
مورد) ،در دانشجویان داروسازی  4/4و در دانشجویان پزشکی

سپاسگزاری

و پرستاری به طور مساوی هر کدام  0/3بود ( .)44در مطالعه

مقاله حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب معاونت

حاضر بیشترین اشتباه دارویی در زمان انجام تزریقات و تزریق

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی شهر کرمان بود .نویسندگان

وریدی ( 68/3درصد) صورت گرفت .محمدنژاد و همکاران

مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسؤولین محترم

نیز بیشتر اشتباهات را در تزریقات دارویی وریدی (20/3

دانشگاه و تمام دانشجویانی که در این پژوهش شرکت داشتند،

درصد) گزارش نمودند ( .)06از اینرو درمان داخل وریدی

اعالم میدارند.

باید به عنوان یك فعالیت پرخطر در نظر گرفته شود و با
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Background & Objective: Medication errors is one of the most common medical errors, a
universal problem, and serious threat to patient safety and in some cases can result in patient
death. Therefore, understanding the different aspects of this problem can provide an opportunity
to prevent and minimize this issue. The purpose of this study was to explore medication errors
among nursing students in Kerman city, Iran.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, all nursing students in their 7th and 8th term (n
= 90) were recruited using census method in 2012-2013. The data collection tool was a
researcher-made questionnaire including questions related to demographic data and medication
errors. The validity and reliability of the questionnaire were approved. Data were analyzed using
descriptive statistics and chi-square test in SPSS software.
Results: The results showed that 84.4% of students were female, and 66.3% of students had
witnessed or discovered medication errors by other students. In addition, 66.97% (n = 60) of the
students confirmed their medication errors (total of 101 errors). Based on this, the average of
medication errors of the whole sample was 1.12. The highest rate of error was related to
intravenous injection (68.3%) and the lowest to subcutaneous injection (1.8%). The most
prevalent types of medication errors were wrong dose (41.7%) and infusion rate (46.7%). There
were no statistically significant relationships between medication errors and gender, age, marital
status, and work experience (P > 0.05).
Conclusion: This study showed that the incidence rate of medication errors among nursing
students is high. Therefore, this issue necessitates additional attention from the education system
in order to provide patients with safe care services which is their inalienable right and obtain their
satisfaction.
Key Words: Medication errors, Nursing students, Patient safety
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