
                                                                             

 2022اإلعالن عن اليوم العالمي لسالمة المرضى لعام 
-72القرار ج ص ع. وقد ُخصص هذا اليوم بموجب  العامةاأليام العالمية التي خصصتها المنظمة للصحة  اليوم العالمي لسالمة المرضى هو أحد  

. وتتيح األيام 2019، الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية في دورتها الثانية والسبعين في عام  بشأن العمل العالمي بشأن سالمة المرضى  6
، من المجتمع المحلي إلى الساحة الدولية. الالزم للعملمية للصحة العامة فرصا هائلة إلذكاء الوعي بقضايا الصحة وتعزيز فهمها، وحشد الدعم  العال

زيادة الوعي عدم اإلضرار في المقام األول. وتشمل أهدافه    -لطبفي اويستند اليوم العالمي لسالمة المرضى على نحو راسخ إلى المبدأ األساسي  
الدول األعضاء   اتخاذ اإلجراءات الالزمة فيالتضامن العالمي و   تحقيق  والمشاركة في أوساط عامة الجمهور، وتعزيز الفهم العالمي، والعمل من أجل

ز أهميته والدعوة لتعزيز سالمة المرضى. وُيختار في كل سنة موضوع جديد بشأن إحدى المسائل ذات األولوية فيما يتعلق بسالمة المرضى إلبرا
 .إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تلك المسألة

 المؤدية ألضرار يمكن تجنبها في الرعاية الصحية المقدمة في  الرئيسية  ضمن األسباب  الدوائيةغير المأمونة واألخطاء    الدوائيةوتندرج الممارسات  
م الطبية والعوامل البشرية، مثل اإلرهاق أو تردي الظروف البيئية أو نقص عندما يؤثر ضعف النظ  الدوائيةالعالم. وتحدث األخطاء    شتى أنحاء

بالشخص   إلحاق ضرر شديدإلى    مما قد يؤدي من ثمالموظفين، على ممارسات وصف الدواء وتدوين الوصفات وإعطاء الدواء وإدارته ورصده،  
وما يرتبط بها من   الدوائيةإلى حد كبير احتمال حدوث األخطاء    19-فيدالمريض، أو إصابته بالعجز، أو حتى الوفاة. وقد فاقم استمرار جائحة كو 

موضوعا لليوم العالمي لسالمة المرضى لعام   "مأمونية األدويةشعار ". وبالنظر إلى هذا العبء الكبير من الضرر، اختير  ناجمة عن األدويةأضرار  
2022. 

التحدي العالمي الذي يواجه منظمة الصحة العالمية بشأن سالمة المرضى: الدواء دون د الموضوع إلى الجهود الجارية التي تبذل في إطار  ن ويست 
تعزيز نظم وممارسات استخدام . ويتيح زخما تمس الحاجة إليه التخاذ إجراءات عاجلة من أجل الحد من األضرار المتصلة باألدوية من خالل  أضرار

" إلى تركيز االهتمام على زيادة مأمونية الدواء وخلوه من الدواء دون أضرار "  2022األدوية. ويهدف شعار اليوم العالمي لسالمة المرضى لعام  
الجة الممارسات غير المأمونة بدعوة جميع أصحاب المصلحة إلى إعطاء األولوية لمأمونية األدوية ومع  للتحديالضرر، وحفز العمل لالستجابة  

  ومواطن الضعف في النظم، مع التركيز بشكل خاص على األسباب الرئيسية الثالثة لألضرار التي يمكن تجنبها والناجمة عن األدوية: الحاالت 
 .واإلفراط الدوائيالشديدة المخاطر، وحاالت انتقال الرعاية، 

 2022أهداف اليوم العالمي لسالمة المرضى 
غير المأمونة، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة   الدوائية ممارساتالو   األخطاءادة الوعي العالمي بالعبء الكبير لألضرار الناجمة عن زي  -1

 .لتحسين مأمونية األدوية

 .والحد من األضرار المتصلة باألدوية الدوائيةإشراك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في الجهود الرامية إلى الوقاية من األخطاء  -2

 .تمكين المرضى واألسر من المشاركة بنشاط في االستخدام المأمون للدواء -3

 مية بشأن سالمة المرضى: الدواء دون أضرار  رفع مستوى تنفيذ التحدي العالمي الذي يواجه منظمة الصحة العال -4

   أمانا  العمل معا من أجل جعل الرعاية الصحية أكثر 
العالمي لسالمة المرضى لعام   لليوم  العالمية  الحملة  ينفذها جميع أصحاب المصلحة    2022تقترح  التي يمكن أن  مجموعة واسعة من األنشطة 

قريب منه، بما في ذلك تنظيم حمالت وطنية، وتنظيم منتديات للسياسات، وأحداث توعوية وتقنية، أو تاريخ    2022أيلول/سبتمبر    17الرئيسيين في  
ملة(. وتشجع ومبادرات لبناء القدرات، وعلى غرار السنوات السابقة إضاءة الصروح والمعالم واألماكن العامة باللون البرتقالي )العالمة المميزة للح

التحدي العالمي الذي يواجه منظمة الصحة العالمية المصلحة على االنضمام إلى الحملة العالمية واعتماد  منظمة الصحة العالمية جميع أصحاب  
 .2030-2021خطة العمل العالمية لسالمة المرضى للفترة ، في جهودهم الرامية إلى تنفيذ بشأن سالمة المرضى: الدواء دون أضرار

https://www.who.int/campaigns
https://www.who.int/campaigns
https://www.who.int/campaigns
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R6-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R6-en.pdf
https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm
https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm
https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm
https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm
https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm
https://www.who.int/initiatives/medication-without-harm
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan


 .هنابالنقر  2022بمعلومات عن خططكم لالحتفال باليوم العالمي لسالمة المرضى   نرجو منكم مشاركتنا

 2022 لعاماة بشأن وللحصول على مزيد من المعلومات عن الحملة واألنشطة المقترحة، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لليوم العالمي للمنظم
 .ناه

لسالمة المرضى  الذي يمكن استخدامه في الفترة التي تسبق اليوم العالمي مأمونية األدويةونشجعكم على تبادل أفضل الممارسات بشأن موضوع 
 patientsafety@who.intعلى البريد اإللكتروني  نفسهوفي اليوم 

 patientsafety@who.intوللمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على البريد اإللكتروني 

 

https://extranet.who.int/dataformv3/index.php/368468?lang=en
https://www.who.int/ar/news-room/events/detail/1444/02/21/default-calendar/world-patient-safety-day-2022

