
17 septembrie – Ziua Mondială a Siguranței Pacientului 

 

Personal medical în siguranță, Pacienți în siguranță! (Safe health workers, Safe patients) 

Acesta este sloganul din 2020 ales de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru a 
marca pe 17 septembrie Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. 

 
 
     Tema a fost stabilită de OMS după ce “pandemia de SARS-CoV-2 a dezvăluit 
provocările și riscurile uriașe cu care se confruntă personalul medical, de la infecții 
asociate asistenței medicale, la stigmat, boli și chiar deces. Mai mult, lucrul în medii 
stresante face ca lucrătorii din sănătate să fie mai predispuși la erori care pot duce la 
afectarea pacientului. Prin urmare, Ziua Mondială a Siguranței Pacienților 2020 are ca 
temă: Siguranța lucrătorilor din sănătate: o prioritate pentru siguranța pacientului”, se 
arată pe pagina dedicată evenimentului. (mai multe detalii, 

aici: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2020) 

 
     Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) declară 
săptămâna 14-18 septembrie 2020 ca fiind “Săptămâna Siguranței Pacientului în 
România”. 
 
     Inițiativa ANMCS vine în continuarea campaniei de anul trecut dedicate siguranței 
pacientului, după ce în cadrul celei de-a 72-a Adunări Generale a OMS, s-a stabilit ca, 
începând din 2019, ziua de 17 septembrie să fie declarată  Ziua Mondială a Siguranței 

Pacientului. 
 

 
 
    ANMCS propune ca în toată această săptămână, atât personalul medical, pacienții, 
aparținătorii, cât și orice persoană care apreciază munca depusă de personalul 
medical, mai ales în această perioadă, să poarte un obiect vestimentar sau accesoriu 
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de culoare portocalie (cravată, panglică, eșarfă, broșă, banderolă) prin care să 
marcheze Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. Portocaliu este culoarea desemnată 
de OMS ca simbol al acestui eveniment. 
 
      De asemenea, ANMCS propune ca în data de 17 septembrie la ora 12, timp de un 
minut, oricine dorește să se alăture campaniei să se oprească și să aplaude în semn 
de apreciere și mulțumire pentru personalul medical. 
 
     Tot pentru continuarea manifestărilor organizate anul trecut, invităm autoritățile ca în 
seara de 17 septembrie să ilumineze în portocaliu o clădire sau un monument simbol al 
localității. 
 
“Vorbește deschis despre siguranța cadrelor medicale” este îndemnul OMS din acest an.  
 
      Așadar, vă invităm să ne transmiteți pe adresa de e-
mail comunicare@anmcs.gov.ro fotografii și clipuri care să surpindă modul în care a 
fost marcată ziua de 17 septembrie, Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. 
 
Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi! 
Echipa ANMCS 

 

Sursa: ANMCS 
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