
 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy 

72 Walne Zgromadzenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uchwałą 

WHA72,6 dotyczącą Globalnego Działania na Rzecz Bezpieczeństwa 

Pacjenta ustaliło, 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. 

Ponadto, 31 maja 2021, 74 Zgromadzenie Ogólne WHO uchwaliło podjęcie 

konkretnych działań w celu wyeliminowania szkody możliwej do 

uniknięcia podczas świadczenia opieki zdrowotnej, które obejmują:    

1. przyjęcie pierwszego światowego planu działania w zakresie 

bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030; (Global Patient Safety 

Action Plan 2021–2030) 

2. zobowiązanie Dyrektora Generalnego WHO do przedstawienia 

raportu na temat wdrożenia założeń planu podczas Walnego 

Zgromadzenia WHO w 2023 roku oraz kolejno, co dwa lata do 2031 

roku. 

W tym roku hasłem przewodnim Światowego Dnia Bezpieczeństwa 

Pacjenta jest  bezpieczeństwo opieki okołoporodowej:  Safe maternal and 

newborn care.  

Temat określono w oparciu o liczne przykłady suboptymalnej opieki nad 

matką i dzieckiem: około 810 kobiet i 6700 noworodków umiera 

codziennie na skutek przyczyn możliwych do uniknięcia związanych 

z przebiegiem ciąży i porodu. I chociaż dane odnoszą się głównie do krajów 

rozwijających się, problem bezpieczeństwa w perinatologii i położnictwie 

jest ważny w systemach ochrony zdrowia na całym świecie.  Również 

w Polsce pomimo wielu wysiłków w zakresie poprawy warunków 



w oddziałach położniczych, ciągle mamy jeszcze sporo do zrobienia. 

Tegoroczne hasło światowego dnia bezpieczeństwa brzmi: 

 

„Działaj dziś, dla bezpiecznego i pełnego szacunku porodu!” 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do podejmowania 

lokalnych działań podnoszących znaczenie bezpieczeństwa pacjenta, 

przypominając, że w ramach strategii światowego Dnia Bezpieczeństwa 

Pacjenta, WHO przyjęło podświetlanie na kolor pomarańczowy 

kluczowych obiektów tak w kraju jak i Waszej najbliższej okolicy. 

W ubiegłym roku, udało się zaaranżować podświetlenie Pałacu Nauki  

i Kultury w Warszawie, mostu Kładka Bernatka w Krakowie oraz fontanny 

w Katowickim Centrum Onkologii.  

 

     

 

  

Prosimy o poinformowanie nas o planowanych wydarzeniach na stronie 

www.cmj.org.pl/wpsd2021 oraz przesłanie zdjęcia i/lub plików wideo na 

adres: sekretariat@cmj.org.pl z tytułem: Światowy Dzień Bezpieczeństwa 

Pacjenta 2021.  

Poniżej przedstawiamy inicjatywy, zaplanowane na 17 września 2021 

w różnych krajach:  

http://www.cmj.org.pl/wpsd2021
mailto:sekretariat@cmj.org.pl


• oficjalne deklaracje Ministerstwa Zdrowia 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.  

 

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować,  w bieżącym roku 

Centrum Monitorowania Jakości przeprowadzi badanie kultury 

bezpieczeństwa. Zachęcamy do zgłoszenia Państwa Szpitala do tego 

badania i poinformowania wszystkich pracowników szpitali w trakcie 

spotkań, które odbędą się z okazji światowego Dnia Bezpieczeństwa 

Pacjenta o tej inicjatywie. Będzie to okazja żeby obszary które powinny 

ulec poprawie by bezpieczeństwo pacjentów i personelu mogło być 

systematycznie poprawiane.   


