Stimată/Stimate Doamnă/Domnule Manager,
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) lansează cu ocazia
Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului două materiale informative dedicate pacienților si
personalului medical și un poster pentru conștientizarea posibilelor erori de medicație.
Potrivit statisticilor, erorile de medicație constituie una din cauzele principale ale vătămărilor
și vatămarilor evitabile în sistemele de sănătate din întreaga lume.
ANMCS invită pe oricine își dorește să marcheze data de 17 septembrie, Ziua Mondială a
Siguranței Pacientului, să poarte un obiect vestimentar sau accesoriu de culoare portocalie
(cravată, panglică, eșarfă, broșă, banderolă). De asemenea, invităm autoritățile centrale și
locale să marcheze această zi prin iluminarea în portocaliu a unor clădiri, monumente,
instituții publice.
Portocaliu este culoarea desemnată de OMS ca fiind culoarea simbol a Zilei Mondiale a
Siguranței Pacientului
Anul acesta, pe 17 septembrie când este marcată Ziua Mondială a Siguranței Pacientului,
tema stabilită de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) este FOLOSIREA SIGURĂ A
MEDICAMENTELOR.
În regiunea europeană, potrivit OMS, 50-70% din problemele cauzate de erori în
administrarea medicamentelor pot fi prevenite prin abordări sistematice complexe a
siguranței pacienților.
Volumul mare de muncă și lipsa cadrelor medicale, în regiunea europeană, contribuie la peste
20% din erorile de medicație.
Administrarea incorectă a medicamentelor este cauza a mai mult de jumatate din
problemele prevenibile asociate asistenței medicale, potrivit datelor Organizației Mondiale a
Sănătății.
În fiecare an, începând cu anul 2019, în 17 septembrie este sărbătorită Ziua Mondială a
Siguranței Pacientului, declarată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a evidenția
importanța siguranței pacienților, pentru a crește conștientizarea și implicarea
publicului, sporirea înțelegerii globale și stimularea solidarității.
Vorbeste deschis despre siguranța pacientului si folosirea sigură a medicamentelor, distribuie
fotografiile de la evenimentele care marchează ziua de 17 septembrie, în social media cu
#ZIUASIGURANTEIPACIENTULUI

#SIGURANTAPACIENTULUI
#MEDICATIONSAFETY
#WORLDPATIENTSAFETYDAY
Materialele foto/video realizate cu această ocazie pot fi transmise către ANMCS pe adresa
de e-mail comunicare@anmcs.gov.ro
Pentru conștientizarea importanței acestei zile, vă recomandăm să distribuiți cele două
materiale informative în unitățile sanitare, în locuri vizibile, împreună cu posterul
dedicat acestui eveniment.

