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                     Nota informativa  
 

                      

 
El Dia Mundial de la Seguretat del Pacient 2020 
posa de relleu la importància de la seguretat del 
personal sanitari  
 
L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l’Hospital Universitari Santa Maria 
de Lleida, l’Hospital Comarcal del Pallars i l’Atenció Primària s’adhereixen 
avui a la celebració d’aquest Dia Mundial, que té com a lema “Personal 
sanitari segur, pacients segurs”. 
 
Amb motiu de la celebració avui del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, la 
Gerència Territorial de l’ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris  
s’adhereixen al lema de la jornada “Personal sanitari segur, pacients segurs”. 
 
La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest les dificultats a què s’enfronten 
actualment els professionals sanitaris, que van més enllà del risc d’infecció, 
l’angoixa i les seqüeles psicològiques. Treballar en entorns estressants, a més, fa 
que els treballadors de la salut corrin més risc de cometre errors que poden 
acabar repercutint en els pacients. Per aquest motiu, el Dia Mundial que se 
celebra avui se centra en la seguretat del personal sanitari com a prioritat per 
vetllar per la seguretat dels pacients, sota el lema “Personal sanitari segur, 
pacients segurs”.  
  

La campanya vol fer una crida a l’acció per defensar la seguretat dels 
professionals sanitaris, amb l’objectiu mobilitzar els pacients, els mateixos 
professionals, els responsables polítics, les institucions acadèmiques, els 
investigadors, el sector privat i el sector de l’atenció sanitària a favor de millorar la 
seguretat de l’atenció sanitària i de reduir el risc de perjudicis tant per al personal 
sanitari com per als pacients. 

 

Més informació: 

https://www.who.int/es/campaigns/world-patient-safety-day/2020 
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https://www.seguridaddelpaciente.es/es/informacion/eventos/jornadas-talleres-
reuniones/2020/dia-mundial-seguridad-del-paciente-2020/ 
 
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/que_es_la_seguretat_de_pacients/con
sell_assessor_seguretat_de_pacients/ 
 
 
Lleida, 17 de setembre de 2020 
 
 


