
 

 

 
 

RESOLUTION 

 –ق /52ل إ/ش م اللجنة اإلقليمية
4  

   EM/RC52/R.4 لشرق المتوسـط

 سبتمبر/أيلول الثانية والخمسونالدورة 
2005  

  من جدول األعمال) ب (5البند 

 االستراتيجية اإلقليمية لتعزيز سالمة المرضى 
 اللجنة اإلقليمية،

 ،)1(راتيجية اإلقليمية لتعزيز سالمة المرضىبعَد ما استعرضت الورقة التقنية حول االست

 لحجم المشكلة والتحدِّيات التي تواجه الُنُظم الصحية الوطنية، والسيَّما في مجال وإدراآًا منها
 توفير الرعاية الصحية المأمونة،

 –ق /42ل إ/سالمة المرضى، وش م:  حول جودة الرعاية18.55 تستذآر القراَرْين ج ص عإذْو
 ز ضمان جودة الرعاية الصحية، حول تعزي1

 تستذآر إعالن الكويت حول سالمة المرضى،إذْ و

تؤآِّد على ضرورة ضمان سالمة الممارسة الطبية والصحية باعتبارها أحد العناصر  إذْو
 الرئيسية للرعاية الصحية وضمان جودتها،

يات لسالمة  للجهود التي تبذلها بعض الدول األعضاء في إعداد استراتيجوتقديرًا منها
 المرضى، وتنفيذ برامج لضمان الجودة، واتخاذ مبادرات العتماد المؤسسات الصحية،

 ألهمية سالمة المرضى في ضمان مصداقية الرعاية وتدبير االختطار، في ظل وإدراآًا منها
 بيئة عالمية تقوم على المنافسة،
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 .52/4ل إ/الوثيقة ش م )1(
 عزيز سالمة المرضى؛ االستراتيجية اإلقليمية لتتعتمد . 1

 :ما يليعلى الدول األعضاء  تحث . 2

ة             1.2 ادية للمنظم وضع معايـير وطنية لسالمة المرضى، مع االستعانة بالوثائق اإلرش
 حول سالمة المرضى؛

ائر            2.2 ي وس ب اإلقليم ع المكت اون م ى، بالتع المة المرض ة لس رامج وطني داد ب إع
 ضى؛المرة الشرآاء، والسيَّما التحالف العالمي لسالم

ين         3.2 ى وب المة المرض ة لس ات اإلقليمي ين المؤسس راآة ب ز الش ات لتعزي اء آلي إنش
 ؛الُنُظم الوطنية للرعاية الصحية

 : ما يلي إلى المدير اإلقليميتطلب . 3

المة      1.3 ة بس رة، المعنيَّ ات ذات الخب اء والمؤسس دول األعض ين ال راآة ب ز الش تعزي
 ية والتحالف العالمي لسالمة المرضى؛المرضى، وبين ُنُظم الرعاية الصح

تراتيجياتها    2.3 اتها واس داد سياس ي، إلع م تقن ن دع زم م ا يل دول األعضاء بم داد ال إم
ة      ا الوطني ة برامجه ى، وتقوي المة المرض ة لس تراتيجية الوطني ا االس وخططه
المعنيَّة باعتماد المؤسسات الصحية وإعادة الترخيص لها، مع إيالء اهتمام خاص             

 ؛مة المرضىلسال

ات        3.3 راك الرابط ا، وإش ع فيه ة والتوسُّ اندة اإلقليمي ة والمس ة التوعي لة عملي مواص
ي       دني، ف ع الم ات المجتم ة والخاصة، ومؤسس ة والصحية العام ات الطبي والمنظم

 .توفير السالمة للمرضى

ق بسالمة المرض                4.3 ي األداء المتعل ـُمحَرز ف دُّم ال ة عن التق ي  تقديم تقارير دوري ى ف
 .إقليم شرق المتوسط، بالتعاون مع الشرآاء اإلقليميـِّين والدوليـِّين

 

 

 


