
 

 
        
 

Personal medical in siguranta, Pacienti in 
siguranta!                                 Safe health workers, Safe patient! 

       Acesta este sloganul ales de OMS pentru a marca pe 17 septembrie Ziua Mondiala a 

Sigurantei Pacientului. În România, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate 
(ANMCS) a declarat săptămâna 14-18 septembrie ca fiind „Săptămâna Siguranței Pacientului în 

România”.  Pe lângă alte manifestări, numeroase clădiri din țară au fost iluminate în portocaliu, culoare 
desemnată de Organizația Mondială a Sănătății ca simbol al acestui eveniment. 
  

        În octombrie 2004, OMS a lansat programul WHO Patient Safety privind siguranța 
pacienlui, ca răspuns la o rezoluție a Adunării Mondiale a Sănătății (2002), care solicita 
Organizației și Statelor Membre să acorde atenție maximă acestei probleme.  
Lansarea acestui program a evidențiat importanța siguranței pacientului ca problemă globală în 
domeniul sănătății.  

 În România, există deja norme legale cuprinzătoare, standarde si proceduri privind siguranţa 
pacienţilor şi, după cum ştiţi, este obligatoriu să fie respectate de toţi profesioniştii din domeniul 
sănătăţii, în plus, dincolo de norme şi de reguli, trebuie să lucrăm împreună pentru a crea o cultură 
organizaţională a siguranţei pacienţilor şi pentru îmbunătăţirea calităţii îngrijirii medicale. Fiecare are 
capacitatea şi oportunitatea de a fi implicat în reducerea erorilor medicale la locul de muncă şi în 
salvarea mai multor vieţi. Lucrand împreună cu pacienţii, abordând deschis şi transparent siguranţa 
pacientului. încurajand raportarea fără caracter acuzator a tuturor erorilor medicale pentru că astfel 
putem învăţa din greşeli.  

 
        Cu ocazia acestei zile, Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda:  

� Daca esti pacient, implica-te activ in ingrijirea medicala pe care o primești. Ofera informatii corecte 
despre istoricul tau medical si vorbeste deschis cu echipa medicala. Pune intrebari despre problema ta 
de sanatate si despre tratament. Vorbeste deschis pentru siguranta asistentei medicale! 

� Daca esti medic, asistent, farmacist sau alt fel de personal medical, implica pacientii în asistenta 
medicala. Lucreaza impreuna cu pacientii tai, abordand deschis si transparent siguranta pacientului. 
Incurajeaza raportarea tuturor erorilor medicale  pentru ca astfel putem invața din greseli! 

� Daca esti o persoana cu putere de decizie, implica-te in siguranta pacientului pentru a deveni prioritate 
nationala de sanatate. Fa din siguranta pacientului prioritatea ta! 
 

Nimeni nu trebuie să sufere atunci când beneficiază de servicii de sănătate! 

Lucrând împreună, ca o echipă, putem avea rezultate extraordinare pentru pacienţii nostri!  

Surse :  www.anmcs.gov.ro/web/17-septembrie-ziua-mondiala-a-sigurantei-pacientului-2/ 
            www.who.int/patientsafety/about/en/ 


