Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy
W trakcie 72 walnego zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) w 2019 roku, zgodnie z uchwałą WHA72,6 Zgromadzenia
Ogólnego WHO, dotyczącą Globalnego Działania na Rzecz Bezpieczeństwa
Pacjenta ustalono, że 17 września będzie dniem upamiętniającym
bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej, obchodzony we wszystkich
krajach jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta – World Patient
Safety Day.
Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest
podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa
opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich
WHO.
W tym roku obchodzimy go po raz kolejny i aby uhonorować tytaniczną
pracę i oddanie personelu medycznego w czasie pandemii COVID-19,
tegoroczne obchody zaplanowano pod hasłem:
Bezpieczeństwo pracownika ochrony zdrowia priorytetem dla
bezpieczeństwa pacjenta.
Bezpieczny personel medyczny, bezpieczni pacjenci

W ubiegłym roku, 17 września Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia (CMJ) zorganizowało spotkanie z udziałem Pana
Ministra Sławomira Gadomskiego oraz najważniejszych przedstawicieli
systemu ochrony zdrowia: dyskutowaliśmy na temat oceny
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W ramach strategii światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, WHO
przyjęło podświetlanie na kolor pomarańczowy kluczowych obiektów w
danym kraju. W ubiegłym roku, z inicjatywy CMJ udało nam się
zaaranżować podświetlenie mostu Kładka Bernatka w Krakowie oraz
fontanny w Katowickim Centrum Onkologii.

Zachęcamy Państwa do podobnych działań w swoich regionach i miejscach
zamieszkania prosimy o poinformowanie nas o planowanym wydarzeniu
na stronie www.cmj.org.pl/wpsd2020 oraz przesłanie zdjęcia i/lub pliki
wideo na adres: sekretariat@cmj.org.pl z tytułem: Światowy Dzień
Bezpieczeństwa Pacjenta 2020.

Pod tym linkiem znajdziecie informacje na temat podobnych inicjatyw z
2019 roku:
https://www.youtube.com/watch?v=Mgegig3EYkU&feature=youtu.be&a
pp=desktop
Ponadto, prezentujemy inicjatywy, zaplanowane na ten dzień w różnych
krajach:
• oficjalne deklaracje MZ dotyczące inicjatyw na rzecz
bezpieczeństwa pacjenta;
• organizacja webinarów i sympozji;
• wewnątrzszpitalne seminaria nt. bezpieczeństwa opieki:
• formułowanie oficjalnych stanowisk i deklaracji dotyczących
bezpieczeństwa pacjenta przez wiodące organizacje i
stowarzyszenia medyczne:
• stymulowanie organizacji pacjentów do werbalizacji swoich
oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa opieki w trakcie kontaktu z
systemem ochrony zdrowia.
Żywimy nadzieję, że zechcecie Państwo lokalnie wykorzystać powyższe
podpowiedzi. Poinformujcie nas o swych osiągnięciach na adres jak
wyżej.
CMJ również planuje na ten dzień spotkanie online pt. Bezpieczeństwo
Pacjenta na co dzień i od święta . O szczegółach poinformujemy w
następnym komunikacie.

