O normă,
câteva recomandări
şi un angajament,
pentru siguranţa pcienţilor.

· Direcţia Generală pentru Relaţii cu Publicul
· Unitatea Funcţională pentru Securitatea Pacienţilor

O normă
Siguranţa pacienţilor înseamnă înlăturarea daunelor evitabile din sistemul de asistenţă sanitară. Creşterea
siguranţei este o sarcină a tuturor, pentru a cărei îndeplinire este indispensabilă colaborarea pacienţilor şi pentru
care există o normă generală cu eficienţă demonstrată:

Întrebaţi dacă nu aţi înţeles.
Următoarele recomandări, adresate pacienţilor care se prezintă zilnic la dispensare şi spitale, sunt rezultatul
cunoştinţelor şi experienţei personalului medical din Serviciul Sanitar din Aragon, a reprezentanţilor asociaţiilor
de pacienţi şi utilizatori care au participat la diverse grupuri de lucru în cadrul Primei Întâlniri a Pacienţilor pentru
Siguranţa Pacienţilor din Aragon, care a avut loc în Zaragoza, la data de 7 iunie 2007.

Câteva recomandări adresate pacienţilor
1) Cereţi informaţii cu privire la personalul sanitar care se ocupă de dumneavoastră. Trebuie să ştiţi cine sunt
şi cum se numesc medicul şi infirmierele dv.

2) Toţi avem neclarităţi şi uităm lucruri. Înainte de a merge la consultaţie sau la spital, notaţi-vă tot ce doriţi să
întrebaţi şi să discutaţi, pentru a nu uita.
Obişnuiţi-vă să păstraţi în acelaşi loc toate fişele sau rapoartele medicale de la consultaţiile sau internările
anterioare.

3) Informaţi medicul despre medicamentele pe care le luaţi, mai ales despre cele la care ştiţi că aveţi alergie
sau care v-au făcut rău când le-aţi luat vreodată.

4) Dacă, în afară de medicamente, luaţi şi alte produse (de la Plafar, vitamine...), întrebaţi medicul dacă puteţi
să le luaţi în acelaşi timp. Spuneţi-i şi dacă urmaţi vreun regim sau dacă de obicei consumaţi alcool, tutun sau
alte substanţe toxice.
5) Dacă luaţi medicamente prescrise de mai mulţi medici, întrebaţi medicul de familie dacă nu sunt
incompatibile sau dacă nu au compoziţie asemănătoare.

6) Asiguraţi-vă că aţi înţeles bine toate informaţiile cu privire la tratament şi posibilele efecte secundare sau
nedorite ale acestuia.
Luaţi medicamentele aşa cum v-au fost prescrise şi nu întrerupeţi tratamentul fără să consultaţi medicul.
Asiguraţi-vă că medicamentele nu vă afectează abilitatea de a conduce sau capacitatea de muncă şi, dacă
aveţi nelămuriri, consultaţi medicul sau farmacistul.

7) Fiţi atenţi întotdeauna când cumpăraţi şi luaţi medicamente, deoarece unele dintre ele au nume şi ambalaje
foarte asemănătoare. De aceea, atât acasă, cât şi la spital, asiguraţi-vă că luaţi medicamentul corect.

8) Mai multe analize şi explorări nu înseamnă întotdeauna o mai bună consultaţie. Pentru a evita repetări şi
deranjuri inutile, notaţi probele diagnostice care v-au fost cerute, cum sunt analize, radiografii, etc. Asiguraţivă că ştiţi data la care trebuie să le faceţi şi cum trebuie să vă prezentaţi la spital sau la dispensar (pe
stomacul gol, cu o pregătire specială, etc.).
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Dacă credeţi că puteţi fi însărcinată, trebuie să-i spuneţi medicului, deoarece anumite probe şi tratamente
sunt contraindicate.

9) Dacă este nevoie, cereţi informaţii personalului sanitar cu privire la regulile de autoîngrijire, resurse
asistenţiale şi sociale, grupuri de sprijin şi asociaţii de pacienţi cu aceeaşi problemă ca şi dv.

10) Infecţiile spitaliceşti reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru sănătate care apar în timpul
spitalizării, fiind mâinile cea mai frecventă cale de transmitere. La fel ca şi personalul medical care vă
tratează, asiguraţi-vă vă atât dv. cât şi rudele dv. respectaţi măsurile de igienă a mâinilor şi toate celelalte
reguli de igienă indicate de personalul din spital.

11) În momentele critice încercaţi să fiţi însoţit de o rudă sau un prieten. Dacă este cazul, invocaţi-vă dreptul
la confidenţialitate şi un tratament demn.

12) Nu există întrebări nepotrivite, dar există momente inadecvate. Acordaţi cu personalul sanitar cel mai
bun moment pentru a discuta şi întrebaţi întotdeauna tot ce nu înţelegeţi.
Când semnaţi un consimţământ pentru un tratament, participare la un studiu sau orice probă diagnostică,
citiţi-l în prealabil, asiguraţi-vă vă aţi înţeles riscurile, iar dacă nu, întrebaţi. Aveţi dreptul şi obligaţia să ştiţi ce
riscuri prezintă înainte de a vă hotărî să participaţi.

13) Înainte de a ieşi din spital, citiţi fişa de externare şi asiguraţi-vă că aţi înteles ce scrie.
Asiguraţi-vă că înţelegeţi întotdeauna ce medicamente trebuie să luaţi, doza acestora şi modul de a le lua,
dacă puteţi să mâncaţi şi să beţi de toate, ce trebuie să evitaţi, când şi cum trebuie să reveniţi pentru control
sau când puteţi reîncepe să practicaţi sport, să conduceţi maşina sau să vă reluaţi ritmul de viaţă normal.

14) Dacă credeţi că există lucruri care pot fi îmbunătăţite, folosiţi mijloacele de sugestii şi reclamaţii. Ne-ar
place să fim mai buni, iar colaborarea dv. este indispensabilă.

15) Deşi nu toţi pacienţii sunt la fel, poate ar fi bine să vorbiţi cu alte persoane care au suferit probleme
asemănătoare cu cea pe care o aveţi dv. Dacă vi se dau informaţii contradictorii faţă de indicaţiile pe care leaţi primit de la medicul sau infirmiera dv. sau dacă găsiţi informaţii paradoxale sau surprinzătoare în Internet,
consultaţi medicul sau infirmiera dv.

Un angajament
Toţi facem greşeli, iar organizaţiile greşesc şi ele.
Ajutaţi-ne, ţinând cont de toate recomandările anterioare, să reuşim ca greşelile noastre să devină cât mai
rare şi mai minore.
Fiţi sigur că noi, personalul sanitar, ne-am luat angajamentul să facem tot posibilul pentru a le evita.
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