Health

JCI akreditasyonu almanıza
yardımcı olacak çözümler
Joint Commission International (JCI) tarafından
tanınmak, hastanenizin veya sağlık sisteminizin ileri
teknolojiyi uygulamak, hizmetleri ve süreçleri düzene
koymak, hasta bakımını geliştirmek ve başarılı
sonuçları teşvik etmek için öne çıktığını gösterir.
Bu süreçte kurumunuz yalnız değil!

“

Bir hastanenin herhangi bir kritik tanı için beş
kılavuz oluşturmasını gerektiren bir JCI standardı
vardır.Kanıtları kontrol etmek, değerlendirmek ve
karşılaştırmak oldukça büyük bir görevdir.
UpToDate gibi kanıtları sentezleyen ve öneriler
sunan bir araç kullanarak çok daha hızlı ve kolay
hale getirilebilir.

”

— Ali Naffa, Quality & Safety Officer at Mediclinic City Hospital

Bağımsız uzmanlar ve kurum içi klinik ve eczacı
editörler tarafından oluşturulan ve güncellenen kanıta
dayalı ilaç bilgilerini ve klinik karar desteğini iş akışına
dahil ederek; JCI akreditasyonu kazanmak ve kalitenin
iyileştirilmesi, hasta merkezli ilaç yönetimi, hastalar ve
sağlık profesyonelleri için kişiselleştirilmiş eğitim gibi
temel hedeflere ulaşmak için en iyi donanıma sahip
olacaksınız.
• UpToDate – Kanıta dayalı klinik bilgi

25 uzmanlık alanında 11,800'den fazla klinik konu

• Lexicomp – Hasta başı ilaç referansı

20 veritabanından alınmış ilaç uyarıları, etkileşimler ve
önlemler. 19 dilde hasta eğitim materyalleri.

• Formulink – Hastane formüleri bilgilerinin Lexicomp içine

entegre edilmesi.
Hastaneye özel, özelleştirilebilir ilaç listesi, online olarak
ya da mobil uygulamadan kolayca erişilebilir.
Şimdi UpToDate içinden de erişilebilir.

Her gün, dünya çapında milyonlarca sağlık kuruluşu ve
uzman, hastalarına mümkün olan en iyi bakımı
sunmak için klinik etkinliği ölçülebilir şekilde
iyileştirmelerine, istenmeyen değişkenliği
azaltmalarına ve kararları doğrulamalarına yardımcı
olmak için Lexicomp® ve UpToDate® kullanıyor.

“

Hemşireler, ilacın hastaya uygun olmasını sağlamak için Lexicomp'u bir uygunluk
inceleme aracı olarak kullanmak üzere eğitilmiştir. Lexicomp, hasta güvenliği için net
sonuçları olan bu özel JCI standardını karşılama açısından kritik bir rol oynar.

”

— Ali Naffa, Quality & Safety Officer at Mediclinic City Hospital
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70'in üzerinde JCI standardıyla eşleşen klinik
etkinlik çözümlerimiz

İlaç Yönetimi ve
Kullanımı
• İlaç Bilgileri
• Formüleri
• Klinik İnceleme

Hastaların Bakımı ve
Değerlendirilmesi

Bakıma ulaşma ve
devamını sağlama

• İlaç Bilgileri
• İlaç Verileri
• Hasta Eğitimi
• Klinik Konular

Uluslararası Hasta
Güvenliği Hedefleri
• İlaç Bilgileri
• İlaç Verileri
• Klinik Konular

Klinik Etkinlik

Çözümleri
Hasta merkezli
bakım

• Hasta
Eğitimi

• ilaç Bilgileri
• Klinik İnceleme
• Hasta Eğitimi

Kalitenin İyileştirilmesi

• Uyarı Yönetimi

Karardan daha fazlası. Uyumlandırılmış bakım.
Sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastalarına en iyi bakımı sağlamalarına yardımcı olarak klinik etkinliği
ölçülebilir şekilde artıran çözümlerin küresel lideri olmak için çalışıyoruz. Çözümlerimiz, bakımın
kalite / maliyet durumunu ele alır, iş akışına entegre olur ve küresel pazarların ihtiyaçlarını ele alarak
sağlık uzmanlarının her hastanın hak ettiği bakımı sağlamasına yardımcı olur.
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