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المللي  از استانداردهاي بين سوممفتخر است كه ويرايش  (JCI)المللي  شوراي مشترك بين: معرفي كتاب
اياالت (المللي شوراي مشترك  ، به عنوان شاخه بين1998اين هيئت در سال . ها را ارائه كند براي بيمارستان

اي است بر ماموريت اين شورا در ارتقاء ايمني و  ويرايش جديد اين كتاب، تاييد دوباره. تاسيس شد) متحده
  .كيفيت براي بيماران در سراسر جهان
. المللي عمل مي كنند المللي، در بازبيني و اصالحاتشان، به راستي بين استانداردهاي كميسيون مشترك بين

. المللي كارآزموده قرار دارد روند بهبود استانداردها، به صورت فعاالنه، تحت نظارت يك گروه ضربت بين
  . اند هاي جهان انتخاب شده اعضاء اين گروه، از هر يك از قاره

و  JCI اي هاي مشورتي ناحيه عالوه، اين استانداردها، از طريق تحقيقات ميداني برمبناي اينترنت، انجمن به
  .گيرند هاي گوناگون بهداشت و سالمتي، مورد ارزيابي و سنجش قرار مي ديگر متخصصان در حوزه

لي شوراي مشترك ملحق ويرايش جديد استانداردهاي بيمارستاني، به مجموعه اي از استانداردهاي بين المل
شده است كه در ارتباط با مراقبت هاي سرپايي، پيوستار مراقبت، البراتورهاي كلينيكي، حمل و نقل پزشكي 

استانداردهاي شوراي . به برنامه هاي تائيديه بيماري يا شرايط ويژه هستند، قرار دارندو آنهايي كه مربوط 
JCI رنامه هاي مراقبت از سالمت فردي در سراسر جهان مي مبناي اعتبار بخشي و گواهي تسهيالت و ب
عالوه بر اين، از اين استانداردها براي ارتقا و ايجاد برنامه هاي اعتبار بخشي در بسياري از كشورها . باشد



و ديگر مراكزي كه درصدد ارزيابي و بهبود  و نيز، سازمان هاي عمومي، وزارت بهداشت استفاده شده است
  .مراقبت از بيماران هستند هم اين استانداردها را به كار گرفته اندايمني و كيفيت 

ويرايش سوم اين كتاب، منعكس كننده تغييرات پويايي است كه در حوزه مراقبت هاي بهداشتي در دنيا رخ 
ي و روش هاي مداواي جديد استفاده مي شود، بيماران براي برخورداري از مراقبت ژاز تكنولو: داده است

داشتي به كشورهاي ديگر سفر مي كنند ، با پزشكان و پرستاران و ديگر افراد حرفه اي در زمينه هاي به
بهداشت و سالمتي، در طلب امكانات بهتر، ديگر كشورها را جستجو مي كنند و كاركنان مراكز مراقبت از 

  .سالمت، در معرض مخاطرات زيستي و انواع آلودگي ها قرار دارند

اي مراقبت از سالمت، به عنوان زمينه هاي آموزشي، به بسياري از دانشجويان حرفه همه روزه، مهارت ه
خطاهاي ناخوشايند ه مي شود، عوامل سرايت بيماري به سرعت در دنيا پراكنده مي شوند، ئسالمتي ارا

ت مراقبتي، همچنان رخ مي دهند و مجموعه گوناگوني از چالش هاي اخالقي و قانوني در مورد ارائه خدما
  .مراقبتي، همچنان رو به رشد دارد

اين كتاب، اين گونه مشكالت و ديگر مسائل را با استفاده از استانداردهاي اصالح شده و جديد برطرف 
ساخته و شامل بخش تازه اي است كه براهداف بين المللي ايمني بيماران، قوانين جديد حكم اعتبار بخشي 

  .كز كرده استو بازبيني سياست هاي اعتبار بخشي، تمر

ي كامل استانداردها، بيان هدف از  ي مجموعه ، اين ويرايش نيز دربرگيرندهJCIي استانداردهاي  مانند همه 
تك استانداردها   گيري براي تعيين ميزان پذيرش تك اجراي هر يك از استانداردها و عناصر قابل اندازه

يازهاي خاصي كه باعث به وجود آمدن هر يك از اين دهد تا ن اين ساختار، به خوانندگان امكان مي. باشد مي
  .استانداردها شده را شناسايي و درك كنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : معرفي فصول كتاب 
  

   IPSG                      اهداف بين المللي ايمني بيمار
  استانداردها
  استانداردهاي بيمار محور: بخش اول 

 دسترسي به مراقبت و تداوم مراقبت    ACC   
  بيمار و خانوادهحقوق                      PFR 

  ارزيابي بيماران                            AOP  

  مراقبت از بيماران                        COP 

 مراقبت از بيهوشي و جراحي            ASC 

  استفاده و مديريت داروMMU                  

  آموزش بيمار و خانواده                  PFE 

  )مراقبت بهداشتي(استانداردهاي مديريت سازمان : بخش دوم 

 بهبود كيفيت و ايمني بيمار            QPS 

  پيشگيري و كمنترل عفونتPCI             

  نظارت، رهبر و مديريتGLD                  

  مديريت تاسيسات و ايمني          FMS   

  مهارت هاي حرفه ايآموزش حين خدمت و  SQE 

  مديريت ارتباطات و اطالعاتMCI          

  

 


