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توسط هفتاد و دومین  9102در سال  می باشد که WHO سازمان بهداشت جهانی روز جهانی ایمنی بیمار یکی از روزهای جهانی بهداشت عمومی

شد. روزهای جهانی بهداشت  گذاریپایه  " اقدام جهانی در مورد ایمنی بیمار " با عنوان WHA6927مجمع جهانی بهداشت از طریق تصویب قطعنامه 

روز جهانی عمومی پتانسیل زیادی برای افزایش آگاهی و درک مسائل بهداشتی و بسیج برای اقدام، از جامعه محلی تا صحنه بین المللی ارائه می دهند. 

آگاهی و مشارکت عمومی، افزایش درک . اهداف آن افزایش " اول هیچ آسیبی نرسانید " :ایمنی بیمار بر اساس اصل اساسی پزشکی استوار است

در زمینه  با اولویت باالییجدید  ی. هر سال موضوعمی باشدجهانی و کار در جهت همبستگی جهانی و اقدام کشورهای عضو برای ارتقای ایمنی بیمار 

 ایجاد شود.اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع  در جهت و خواست شده تاکیداهمیت آن  بر تا شدهایمنی بیمار انتخاب 
 

 یدر سراسر جهان است. خطاها یبهداشت یقابل اجتناب در مراقبت ها یها بیآس یاصل لیاز دال یکی ییو اشتباهات دارو ییدارو منیناا یها وهیش

 یها کمبود پرسنل، بر روش اینامناسب  یطیمح طیشرا ،یمانند خستگ یو عوامل انسان فیضع ییدارو یها ستمیکه س افتد یاتفاق م یزمان ییدارو

-COVID یریگ مرگ شود. همه یو حت یناتوان مار،یببه  دیشد بیمنجر به آس تواند یکه م گذارند یم ریو نظارت تأث زیتجو ع،یتوز ،یسیرونو ز،یجوت

 "ییدارو یمنیا" ب،یآس میبار عظ نی. با توجه به اداده است افزایش یقابل توجه زانیمرتبط با دارو را به م یها بیو آس ییخطر اشتباهات دارو 02

 انتخاب شده است. 9199در سال  ماریب یمنیا یبه عنوان موضوع روز جهان
 

 "بیبدون آس درمانی دارو" تحت عنوان WHO سازمان بهداشت جهانی ماریب یمنیچالش ا حال حاضر در زمینه یها موضوع بر اساس تالشاین 

 وهیها و ش ستمیس تیتقو قیمرتبط با دارو از طر یها بیکاهش آس یبرا یانجام اقدامات فور یرا برا بسیاری ازیمورد ن زهیانگ چالشاین . می باشد

توجه بر و با هدف تمرکز بوده که  "بیبدون آس درمانی دارو" 9199در سال  ماریب یمنیا یکند. شعار روز جهان یاستفاده از دارو فراهم م یها

و  منیناا یها وهیبه ش یدگیو رس ییدارو یمنیا یبند تیاولو یبرا نفعانی، و با دعوت از همه ذ درمانی دارو ندیفرآ بودن بیآس بدونکردن و  تر منیا

و  یمراقبتخدمات انتقال ، پرخطر یها تیموقع: شامل از داروها یقابل اجتناب ناش بیآس یبر سه علت اصل ژهیبا تمرکز و ،یستمینقاط ضعف س

 تعیین شده است. پلی فارمسی
 

 2222 ماریب یمنیا یاهداف روز جهان

بهبود  یبرا یاز اقدام فور تیو حما من،یناا یها وهیو ش ییاشتباهات دارو لیمربوط به دارو به دل یها بیآس یاز بار باال یجهان یآگاه شی. افزا0

 ییدارو یمنیا

 مربوط به دارو یها بیو کاهش آس ییدارو یاز خطاها یریجلوگ یدر تالش برا یدیکل ی. مشارکت سهامداران و شرکا9

 از دارو منیمشارکت فعال در استفاده ا یو خانواده ها برا مارانیب ی. توانمندساز3

 دارو درمانی بدون آسیب: WHO سازمان بهداشت جهانی ماریب یمنیچالش ا ی. اجرا4

 

 یبهداشت یتر کردن مراقبت ها منیا یبرا با یکدیگر یهمکار

آن  یو حوال 9199سپتامبر  06 خیدر تار یدیکل نفعانیهمه ذ یرا برا ها تیاز فعال یعیوس فیط 9199 ماریب یمنیا یروز جهان یبرا یجهان نیکمپ

 :ریز ردمانند موا ساز تیابتکارات ظرف ،یفن یدادهایو رو ها تیحما ،اه انجمن یسازمانده ،یمل یها نیاز جمله توسعه کمپ کند، یم شنهادیپ

 . شد( روشن نیکمپ ی)نشان امضا یبه رنگ نارنج یعموم یها و مکان یدنید یبناها ادبود،ی یگذشته، بناها یها در سال

: WHO یجهانبیمار سازمان بهداشت  یمنیو چالش ا وندندیبپ یجهان نیکند که به کمپ یم قیرا تشو نفعانیهمه ذ WHOسازمان بهداشت جهانی 

 اتخاذ کنند. 9131-9190 ماریب یمنیا یجهانبرنامه اقدام  یاجرا یرا در تالش برا بیبدون آس درمانی دارو


