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شكر وتقدير
شكر وتقدير لكل من ساهم في إجناز ملف "معايير اجلودة اخلاصة مبؤسسات كبار السن في لبنان"

من وزارء الشؤون االجتماعية، خبراء، موظفني، أفراد ومؤسسات، ونخّص بالذكر:

- معالي وزير الشؤون االجتماعية: األستاذ بيار بو عاصي احملترم.
- معالي  وزراء الشؤون االجتماعية السابقني: د. سليم الصايغ، األستاذ وائل بو فاعور، األستاذ رشيد 

  درباس احملترمني.
- صندوق االمم املتحدة للسكان: السيدة أسمى قرداحي.

- وزارة الشؤون اإلجتماعية:سعادة املدير العام القاضي عبد الله أحمد، مديرة اخلدمات اإلجتماعية
   السيدة رنده بو حمدان، رئيسة مصلحة الرعاية اإلجتماعية السيدة ندى فواز، رئيسة مصلحة الشؤون
   األسرية بالتكليف السيدة فرناند أبو حيدر، رئيسة دائرة السكان اآلنسة مرمي مغامس، رئيسة دائرة 

شؤون األسرة باإلنابة السيدة سمر سليالتي، العاملة اإلجتماعية السيدة دالل الدويهي، املساعدة 
اإلجتماعية السيدة ماري الياس، مديرة برنامج السكان والتنمية اآلنسة ميراي رحمة، السيدة ليديا 

إغناطيوس والسيدة زينة عبد اخلالق. 
- جلنة املعايير املنبثقة عن الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون املسنني: اخلبيرة السيدة منال سعيد

  حوراني، اآلنسة ضياء صالح، السيدة مهى أبو شوارب، املهندس عزام حوري، د. نبيل جنا، د. كمال
  كالب، السيدة سيزار عاكوم. 

- أعضاء الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون املسنني في لبنان: السيدة رانيا خليفة، السيدة وفاء القاضي، 
الدكتور بهيج عربيد، السيد عادل ذبيان، السيد شوقي أبو ناصيف، السيدة إبتسام اجلوني، السيد حنا 
أبي صعب، اآلنسة ساندرا أبو جودة، األستاذ محمد عيسى، د. شوكت البعيني، د. إيلي إسطفان، د. 
رفيق بدورة، السيدة هنرييت حداد، السيد اسكندر حداد، د.جورج كرم، د.عبال سباعي، د.نبيل قرنفل، 

السيد حسني ماجد، السيدة مارتني جنم، د.زهير العماد.

كما نخّص بالشكر والتقدير كل مؤسسات كبار السن في لبنان التي شاركت بخبراتها في مسيرة إجناز 
هذا امللف، جلهة مراجعة مسوّدة املعايير واملشاركة في ورش العمل والنقاش وإبداء اآلراء واالقتراحات 

والتوصيات. 

للجميع كامل الشكر واالمتنان. 
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مت تنفيذ مشروع وضع املعايير اخلاصة مبؤسسات كبار السن من قبل وزارة الشؤون االجتماعية بالشراكة مع 
صندوق األمم املتحدة للسكان في لبنان وذلك من خالل مصلحة الشؤون األسرية وبرنامج السكان والتنمية )وهو 

مشروع مشترك بني وزارة الشؤون االجتماعية وصندوق األمم املتحدة للسكان( وبالتعاون مع الهيئة الوطنية الدائمة 
لرعاية شؤون كبار السن.

يهدف هذا املشروع إلى حتسني نوعية حياة كبار السن الذين يستفيدون من اخلدمات املتوفرة في مؤسسات 
كبار السن عبر تطوير معايير اجلودة لهذه املؤسسات، والذي يندرج ضمن اخلطة اإلستراتيجية لوزارة الشؤون 

اإلجتماعية والتي تهدف إلى حتسني العناية باخلدمات املقدمة لكبار السن في املؤسسات وخارجها. ومهدت 
لهذا املشروع دراسة قام بها برنامج السكان والتنمية بالتعاون مع مصلحة الشؤون األسرية في وزارة الشؤون 
اإلجتماعية حول اخلدمات املقدمة لكبار السن في لبنان، والتي نتج عنها "التقرير الوطني حول اخلدمات املتوفرة 
لكبار السن في لبنان" و"اخلدمات املتوفرة لكبار السن في لبنان: دليل املؤسسات املقيمة والنهارية". وقد هدف 

التقرير إلى وصف الواقع احلالي للمؤسسات التي تقدم خدمات لكبار السن وحتديد النواقص والعوائق االحتياجات، 
ووضعه بني أيدي الهيئات واملؤسسات ومبتناول الباحثني واجلامعيني. فيما توجه الدليل، بشكل أساسي، إلى املسنني 

وعائالتهم إلرشادهم حول أماكن تواجد مؤسسات كبار السن في لبنان ونوعية اخلدمات التي تقدمها.
 

مقدمة
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1تّم تشكيل هذه اللجنة بموجب قرار رقم 1/241 في 2011/2/7 وتعديالته

منهجية العملمقدمة

١. زيارات المؤسسات والمقابالت

مت تنفيذ هذا املشروع على مراحل عّدة:
- وضع خطة عمل مفصلة.

- عقد إجتماعات دورية مع اللجنة التنفيذية لوضع معايير املؤسسات التي تعنى بكبار السن في لبنان١.
- زيارات ميدانية لبعض مؤسسات كبار السن.

- مقابالت مع خبراء في مجال الشيخوخة واجلودة في املؤسسات الصحية.
- مراجعة مكتبية وأدبية.

- مراجعة ومقارنة املعايير الدولية.
- وضع منوذج لشكل ومضمون املعايير.

- وضع مسودة املعايير.
- ورش عمل ملناقشة املسودة.

- وضع مؤشرات لقياس اجلودة مع أداة تقييم.
- وضع توصيات حول الطريقة املثلى لتطبيق هذه املعايير.

- وضع كتيب تفصيلي.

في املرحلة األولى مّتت زيارة عدد من املؤسسات التي تقدم خدمات لكبار السن. ومّت اختيار مؤسسات تختلف 
فيما بينها من حيث املستوى وطبيعة اخلدمة التي تقدمها، كدور كبار السن، ونوادي ومراكز نهارية لكبار السن 

ومستوصفات خاصة بهم. كان الهدف األساسي لهذه الزيارات إعطاء فرصة للمسنني للتعبير عن آرائهم وذلك عبر 
سؤالهم عن واقعهم وعن توصياتهم لتحسني جودة اخلدمات والعناية املقدمة لهم. والهدف الثاني كان االطالع عن 

كثب على واقع حال هذه املؤسسات واخلدمات املقدمة فيها.

وال بد من عرض املالحظات التالية بعد زيارة هذه املؤسسات:
وجود تفاوت كبير بني مختلف املؤسسات على األصعدة كافة، من حيث تقدمي العناية، مهنية العاملني والتجهيزات   -

اللوجستية والتقنية.
ضعف اإلهتمام الرسمي الفّعال مبؤسسات كبار السن وبخاصة على مستوى الرقابة واملساهمة في تطوير   -

اخلدمات املقدمة في هذه املؤسسات. 
غالبية العاملني في هذه املؤسسات من إداريني أو لديهم النية احلسنة والرغبة في تقدمي أفضل اخلدمات   -

للمسنني ولكن ينقصهم الدعم واخلبرات، وهم يقدمون اخلدمات بطريقة عفوية قائمة على املبادرة اإلنسانية 
أكثر منها على املعرفة املهنية واخلبرة احلقيقية في مضمار الرعاية اخلاصة باملسنني. فهذه اخلدمات تركز على 

احلاجات البديهية للمسن وتهمل حاجاته األخرى املعنوية والنفسية.
ال تتوفر للمسنني في هذه املؤسسات اآلليات املعتمدة ليعبروا عن رأيهم في اخلدمات املقدمة لهم، وإذا ما   -

فعلوا يقتصر ذلك على مشاعر اإلمتنان والشكر والشعور بالذنب أحيانًا، ويعود ذلك إلى الطابع اخليري لهذه 
املؤسسات وإلى كونهم )أي املسنني( ال يدركون ما هي حقوقهم األساسية.
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وبالرغم من كل ما ورد أعاله، ال بدَّ من التشديد على كون هذه املؤسسات تقدم خدمة إجتماعية أساسية للمسنني 
وذويهم واملجتمع احمليط بهم في ظل املساهمة اخلجولة للدولة في تقدمي ضمانات حقيقية بدالً من أن يكون على عاتق 

الدولة وضع إستراتيجيات وخطط شاملة متكنها من اإلهتمام بهذه الشريحة العمرية ذات اإلحتياجات اخلاصة.

قام فريق العمل بتنظيم لقاءات مع عدد من اخلبراء في مجال الشيخوخة واجلودة من باحثني وجامعيني، للوقوف على 
أرائهم مبا يخص املشروع وللحصول على توصياتهم ومالحظاتهم.

وقد أّكد إختصاصيو اجلودة في املؤسسات الصحية على ضرورة اإلستفادة من جتربة املستشفيات اللبنانية، والعمل 
أوالً على تنمية القدرات البشرية وشرح املعايير تفصيليًا للمؤسسات كافة قبل أن يطلب منها تنفيذ هذه املعايير.

كما كان لإلختصاصيني كافة واخلبراء واملهتمني بشؤون كبار السن التوصيات التالية:
مساعدة أهالي كبار السن تقنيًا وماديًا ملساعدتهم على إبقاء ذويهم في منازلهم.  -

إعتبار حقوق اإلنسان عامة واملسنني خاصة حجر األساس التي تعتمد عليه املعايير اخلاصة مبؤسسات كبار   -
السن في لبنان.

ضرورة التوصل إلى ميثاق أخالقي حتترمه كافة املؤسسات بغض النظر عن تطبيقها الكامل أو اجلزئي للمعايير.  -
إعطاء فرصة للمسنني إلبداء آرائهم حول كيفية حتسني وتطوير اخلدمات املقدمة لهم وإدراج إقتراحاتهم داخل املعايير.  -
على اجلهات املعنية القيام باحلمالت اإلعالمية والتثقيفية الالزمة لتوعية املجتمع كما املؤسسات املعنية كافة على   -

قيمة كبار السن في املجتمع وحقوقهم وحاجاتهم.
تشجيع العمل التطوعي في مؤسسات كبار السن، وحث املتقاعدين على اإلنخراط في مثل هذا العمل.   -

إمكانية وضع برامج تعليمية خاصة بعلم الشيخوخة لتدريب األطباء واملمرضات وإختصاصيي علم اإلجتماع   -
وعلم النفس وغيرهم من العاملني مع كبار السن.

تشجيع األبحاث في مجال علم الشيخوخة.  -
وإقتضت توصياتهم ضرورة أن تلحظ املعايير:  -

إعطاء املسن املساحة للقيام ببعض النشاطات والعالقات مع محيطه. �
توفير اآلليات الالزمة للتعبير عن آرائه واإلفادة منها داخل املؤسسة. �
إحترام التنوع الثقافي والديني واجلنسي بني جميع املسنني داخل املؤسسة. �
وضع مؤشرات قياس لتسهيل مراقبة تطبيق املعايير وتطور املؤسسات. �
ضرورة أن تكون املعايير شاملة، سهلة االستعمال وقابلة للتطبيق.  �

٢. مراجعة مكتبية وأدبية
في املرحلة الثانية مت إجراء مراجعة مكتبية ومراجعة لألدبيات التي تتناول هذا املوضوع. وقد شملت املراجعة 

املكتبية وثائق وملفات ودراسات قام بتزويدها برنامج السكان والتنمية، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة الصحة 
العامة ووزارة السياحة واللجنة التنفيذية لوضع معايير املؤسسات التي تعنى بكبار السن في لبنان.

فيما يخص األدبيات، مت االطالع على املعايير اخلاصة مبؤسسات كبار السن في الدول التالية: فرنسا، بلجيكا، 
 The Joint Commission" أستراليا، الواليات املتحدة األميركية، كندا وعلى معايير اللجنة الدولية املشتركة
Accreditation". وقد جرى البحث عن معايير جودة أو جتارب مشابهة في الدول العربية املجاورة لإلستفادة 

من جتربة قريبة للمفاهيم احلياتية والثقافة اللبنانية ولكن دون جدوى. وقد جاءت هذه املراجعة لتحدد املعايير 
والتوصيات األساسية التي يجب أن تطّبق لتحسني وحماية نوعية حياة املسنني الذين يعيشون أو يستفيدون من 

مؤسسات كبار السن.

فيما يلي، نورد تعريفًا موحدًا عن مفهوم اجلودة ومدى تأثيرها اإليجابي على اخلدمة املقدمة في مؤسسات كبار 
السن لكسب رضى املسن وتأمني أفضل الفرص املعيشية له.
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مفهوم الجودة
ما هي الجودة؟

من الصعب تعريف جودة منتج، أو جودة اخلدمات املقدمة، ولكن باملقابل ميكن إعطاء عّدة تعريفات لكلمة "جودة".
فهذه الكلمة حتمل تأويالت عّدة ومتنوعة، ومنها "درجة التمّيز"، "تلبية احتياجات املستخدم"، "القيمة مقابل املال"، 

"اإلمتثال للمتطلبات واملواصفات". تطور مفهوم اجلودة على مر الزمن، ففي العام 1970 عّرفت جمعية املعايير الفرنسية 
" AFNOR" اجلودة على أنها "قدرة املنتج أو اخلدمة على تلبية حاجات املستخدمني." أّما اآلن فتم تعريفها من قبل الـ 

ISO بـ "قدرة مجموعة من امليزات على تلبية متطلبات"(NF EN ISO 9000) واملتطلبات هي طبعًا التابعة للمستخدمني 

أو الزبائن. أّما التعريف األكثر حداثة الذي تعطيه الـ ISO فهو "حتقيق الرضا املستدام للزبائن من خالل تلبية 
إحتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار إلتزام املؤسسة بإستمرار حتسني أدائها وفعاليتها".

كما أن العديد من اخلبراء واإلستشاريني وخبراء اجلودة أعطوا تعريفًا خاصًا بهم للجودة:
فبالنسبة لكاورو ايشيكاوا: "اجلودة حتّتم تطوير وتصميم وتصنيع السلع األكثر رخصًا وإفادة وإرضاًء للمشتري. إدارة 

اجلودة هي أيضًا إدارة التكلفة من العوائد، سعر البيع والربح".
من ناحية أخرى جوزف جوران يعَرفها بـ "الكفاءة في اإلستخدام"، "أفضل تناغم مع احلاجة".

أّما تعريف مفهوم اجلودة في أنظمة الرعاية الصحية فهو واسع وعام. فوفقا لفيلكو ولوكالرك "مفهوم النوعية في مرافق 
الرعاية الصحية تشمل نوعية التنظيم العام للمؤسسة، من إدارة عاَمة وجودة إدارة العناية إلى جودة تقدمي الرعاية 

للمريض، ونوعية التقنيات املستخدمة للرعاية وصوًال إلى السعي الدائم لكسب رضا املرضى".
ال يوجد تعريف رسمي للجودة في مؤسسات كبار السن، ولكن ببساطة، ميكن القول أن اجلودة في هذه املؤسسات، هو 

السعي املستمر لتحقيق الرفاه لكبار السن واحلفاظ على إستقالليتهم من خالل توفير الرعاية والعناية املناسبة حلالتهم البدنية 
والعقلية وإحتياجاتهم وتوقعاتهم ومتنياتهم ورغباتهم، آخذين بعني اإلعتبار القيود والعقبات التي تفرضها البيئة احمليطة.

ومع ذلك، فإن هذا املفهوم ال يزال غامضًا ومتعدد األبعاد بالنسبة لكثير من العاملني في هذا القطاع. فتعريف اجلودة 
في مؤسسات كبار السن ينبثق من وضع كل مؤسسة وخصائص كبار السن الذين تستقبلهم واخلدمات التي تقدمها لهم 

ويستند على أهداف وقيم املؤسسة ويقوم أساسًا على إحترام كبار السن.
اجلودة في مؤسسات كبار السن ال تستطيع أن حتصر مبعايير تقنية، فعليها أن تأخذ بعني اإلعتبار األبعاد اإلنسانية والعاطفية.

فاخلدمات التي تقدم في هذه املؤسسات تقسم إلى فئتني:
األولى طابعها تقني ومادي ميكن تعريفها بسهولة وهي قابلة للقياس. منها على سبيل املثال: اخلدمات الفندقية،   .1

الرعاية والعناية التمريضية، الصيانة، وأعمال النظافة والغسيل، والنشاطات الترفيهية.
الثانية طابعها "معنوي"  يعتمد على التعاطف، السلوكيات، اإلستماع واإلنتباه إلى اآلخر، والوقت الذي ميضيه   .2

العاملون مع كبار السن. وتستند نوعية هذه العالقة إلى اإلحترام والثقة واملشاركة، لذا من الصعب قياسها، تعريفها 
وتقييمها كما أن غيابها أو اخللل فيها ال يعبر عنه بأي شيء مرئي ولكن ميكن أن يسبب عدم رضا، وفقدان الثقة، 

وإضطرابات نفسية لدى املسنني.
في ما يلي ملخص عن العناوين التي تساعد على حتسني جودة احلياة في مؤسسات كبار السن:

• البيئة املادية.
• احلفاظ على الروابط اإلجتماعية.

• احلفاظ على الهوية الشخصية.
• فعالية تطبيق احلقوق.

• أهمية التواصل.
• مهارات التكامل واإلستجابة بشكل مناسب إلحتياجات املسنني.

• التقييم والعالج السلوكي.
• اإلستقاللية.

• األمن.
• نهاية احلياة.

• وجود مشروع رعاية حياة كبار السن في املؤسسات.
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٣. العناوين المشتركة المؤلفة للمعايير العالمية لمؤسسات كبار السن
عند مراجعة املعايير الدولية اخلاصة مبؤسسات كبار السن تبني أنها تتشابه باملضمون وتختلف من حيث شكل 

عرض املعايير ومدى تفصيلها. لذا كان من املهم عرض العناوين التي تشكل نواة املعايير العاملية:
نظم اإلدارة والتوظيف والتنمية

- التحسني املستمر
- التعليم وتطوير املوظفني

- التعليقات والشكاوى
- التخطيط والقيادة

- إدارة املوارد البشرية
- إدارة املخازن واملعدات

- نظم املعلومات
- اخلدمات اخلارجية

الصحة والعناية الشخصية
- الرعاية السريرية

- العناية التمريضية املتخصصة
- الصحة واخلدمات األخرى ذات الصلة

- إدارة الدواء
- إدارة األلم

- العناية امللطفة
- التغذية والترطيب

- العناية بالبشرة
- إدارة السلس البولي

- إدارة السلوكية
- إعادة التأهيل

- العناية بصحة الفم واألسنان
- فقدان احلواس

- النوم

نوعية حياة المسن
- تقدمي الدعم العاطفي

- اإلستقاللية
- اخلصوصية والكرامة

- اإلهتمامات والنشاطات الترفيهية
- الثقافة واحلياة الروحية
- اإلختيار وإتخاذ القرار

- سالمة املسن
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البيئة المحيطة وسبل تأمين سالمة كبار السن
- البيئة التي حتيط باملسن
- الصحة والسالمة املهنية

- مكافحة احلريق واحلفاظ على األمن وغيره من حاالت الطوارئ
- مكافحة العدوى

- تقدمي الطعام والتنظيف والغسيل وغيرها من اخلدمات

٤. وضع المسودة

٥. ورش العمل

في املرحلة الثالثة، متت مراجعة كل املراجع إلنتقاء األفكار التي، برأي الباحثني، تساعد على حتسني حياة كبار السن 
داخل املؤسسات. كما مت اختيار املعايير املناسبة ملختلف املؤسسات والتي ميكن تطبيقها في لبنان. بعد ذلك مت إرسال 
ـــ وكخطوة أولى ـــ منوذج عن شكل ومضمون املعايير إلى اللجنة التنفيذية لوضع معايير املؤسسات التي تعنى بكبار 
السن في لبنان، ألخذ املوافقة. وبناء على اقتراحات اللجنة، وضعت مسودة املعايير وهي تشتمل على عشرة فصول، 

سبعة فصول أساسية وثالثة فصول متخصصة على الشكل التالي: 
الفصول األساسية:

Environment of Care (EC) الفصل األول: بيئة الرعاية -
Human Ressources (HR) الفصل الثاني: املوارد البشرية -
 InfectionControl (IC) الفصل الثالث:مكافحة إنتقال األوبئة -

 Information Management (IM) الفصل الرابع: إدارة املعلومات -
 Provision of Care and Services (PCS) الفصل اخلامس: تقدمي العناية واخلدمات -

Quality Management and Improvement (QMI) الفصل السادس: اجلودة اإلدارة والتطوير -
Elderly and Family Rights (EFR) الفصل السابع: حقوق املسن والعائلة -

الفصول المتخصصة:
Adult Day Care (ADC) الفصل الثامن: املعايير اخلاصة مبؤسسات اخلدمات النهارية -

Specific Standards for Restaurants (SSR) الفصل التاسع: املعايير اخلاصة باملطاعم -
 - الفصل العاشر: املعايير اخلاصة باملؤسسات التي تستقبل املسنني الذين يعانون من األلزهامير

Specific Standards for Alzheimer Residents (SSAR)

بعد إجناز املسودة األولى من املعايير، ُعقدت ورشة عمل في أيلول 20١١، ملناقشة هذه املسودة، شارك حوالي 30 
شخصًا من أعضاء الهيئة الوطنية الى جانب مندوبني عن بعض الوزارات وخبراء. على ضوء ذلك، مّت تعديل املسودة 

وفقًا للمالحظات والتعديالت املطروحة.

 ثم، مت إرسال ملخص عن ملف املعايير إلى كل املؤسسات التي تقدم خدمات لكبار السن، وُأرفق هذا امللف 
باستمارة تقييم  وذلك لإلفساح في املجال لكل املؤسسات  كي تبدي رأيها. 

وبعد أن إكتملت النسخة شبه النهائية من املعايير، أقيمت ورشة عمل ثانية في ١3 تشرين االول 20١2، شارك فيها 
أصحاب الشأن )أي املؤسسات( بصفتهم الشريك األساسي لهذا املشروع ومّت األخذ مبالحظاتهم واقتراحاتهم.
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فصول المعايير
يقسم كل فصل إلى:

- حملة عامة
- املعايير

- عناصر األداء
- الوثائق واآلليات املطلوبة

- ومؤشرات القياس

تكتب املعايير بطريقة واضحة وتقسم إلى مستويني:
1. أساسي: معايير إلزامية، ال يحق للمؤسسة التي ال تطبقها إستقبال املسنني.

2. متقدم: معايير إختيارية ولكنها مهمة. تنصح جميع املؤسسات بتطبيقها حتى ولو في مرحلة الحقة بعد تطبيق 
املعايير األساسية.

ويرافق كل معيار عناصر آداء هي مبثابة توجيهات مساعدة لتطبيق املعيار. 

أّما الوثائق واآلليات املطلوبة فهي أمثلة عن وثائق يجب أن تكون موجودة في املؤسسة ملساعدتها على تطبيق املعيار. 
إن الئحة الوثائق املذكورة ليست كاملة وعلى املؤسسة أن تكون خالقة في بعض احلاالت.

تجــدر اإلشــارة إلــى أّن دليــل المعاييــر الراهــن قــد أورد ضمــن الجــداول المبّينــة فــي مطلــع 
ــم يتــم تفصيــل  ــر التــي ل ــار الســن"، بعــض المعايي ــة الرعايــة" و"حقــوق كب فصلــي "بيئ
ــك بهــدف إفســاح المجــال أمــام المؤسســات لصياغــة  ــدة لهــا، وذل ــاس عائ مؤشــرات قي

مؤشــرات خاصــة بهــا، فاقتضــى لفــت النظــر لهــذه الناحيــة للتوضيــح.
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مؤشرات القياس

مؤشر القياس هو معطى موضوعي لقياس حالة معينة من وجهة نظر كمّية.
ال يكون للمؤشر قيمة حقيقية إال إذا كان يسمح بوصف حالة معينة ويسمح بإجراء مقارنات في الزمان واملكان.

ولكي تكون املؤشرات املختارة "صاحلة" يجب أن تتضمن املواصفات التالية:
- البساطة: القدرة على فهم املؤشر وعلى تنفيذه من قبل املستخدمني.

- المالءمة: القدرة على وصف الظاهرة أو الهدف املنتظر.
يتم التعبير عن هذه املؤشرات في معظم األحيان على شكل نسبي. 

وتصنف املؤشرات على الشكل التالي:
- المؤشر الداخلي: هو مؤشر قد مت اختياره من بنية معينة )مؤسسة صحية، نشاط معني داخل املؤسسة، ...( 
لتقدير تطور وضع معني أو حالة معينة منتظر حتسينها. قد يكون إستعمال املؤشر الداخلي فقط داخل البنية، وقد 

تقرر هذه األخيرة إستعماله كأداة تقييم خارجة عن النتائج املتوقعة.
- المؤشــر الخارجي: هو مؤشــر مختار من بنية خارجية للمؤسســة يهدف إلى مقارنة نتائج متوقعة مع 

مواضيع مستهدفة.
للتمييز بني مؤشرات اجلودة، ميكن التمييز بني نوعني من مؤشرات اجلودة:

مؤشرات اآلليات �
مؤشرات النتائج �

يجب إستعمال املؤشر بكثير من احلذر. من أجل ذلك على املؤشرات أن تتضمن املواصفات التالية:
رًا، قابأل إلعادة اإلنتاج وقاباًل للقياس. إن أنشطة املؤسسات  � فًا، مفسَّ يجب على املؤشر أن يكون بسيطًا، مَعرَّ

الصحية معّقدة ومتعددة األبعاد، ميكن أن تكون صعبة القياس كما أن نتائج القياس قد ال تكون ذات معنى 
سوى بعد عدة أعوام. هذه النتائج قد تتضمن أيضًا تبيان ما يالحظ من تطورها أو جتميعها.

يجب أن يكون املؤشر ذا معنى ومغزى. ويجب أن يعتمد على عدد كاٍف من احلاالت واألحداث. التعريف كما  �
جمع املعلومات الالزمة إلعداد املؤشر يجب أن تكون معرفة مسبقًا. اإلستعمال اجليد لهذه املعلومات يجب أن 

يكون مراقبًا ومفحوصًا.
على املؤشر أن يسمح بتقييم حالة أو حدث معينني في البعد الزمني. �

إن إستعمال املؤشرات ميكن أن يؤدي إلى آثار سلبية وغير متوقعة، وميكن أن يؤدي هذا إلى ترجمات خاطئة. لذلك يجب 
التأكد مما يلي : 

ُيقرأ املؤشر في سياقه اخلاص ويعزز التبادل بني املهنيني املعنيني. ويساعد على التحديد املبكر للحاالت. �
تتم قراءة املؤشر وحتليله بناء على ما هو متعارف عليه في األدبيات.  �
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الفصل األّول
Environmentof Care (EC) بيئــــــة الرعايــــة

١. لمحــــــــة عامـــــــة

ُتعتبر مؤسسات رعاية املسنني مسؤولة عن تأمني بيئة آمنة ومريحة للمقيمني فيها، بحيث تتماشى مع إحتياجاتهم 
الرعائية، وتشّكل بيئة عمل آمنة ملوظفيها.

إن املخاطر املتعلقة باألمن والسالمة موجودة في معظم مؤسسات الرعاية الصحية. وهي تؤّثر على كل املوجودين في 
املؤسسة، من كبار سن وموظفني. ولذلك، فمن املهم حتديد هذه املخاطر مسبقًا بحيث تتمّكن املؤسسة من جتّنبها أو 

مواجهتها بالشكل املناسب.
تهدف إدارة املخاطر إلى:

- التقليل من املخاطر والسيطرة عليها
- منع وقوع احلوادث واإلصابات

- احلفاظ على ظروف آمنة

يقوم املوظفون باملهام املوكلة إليهم للحفاظ على سالمة كل مقيم وعلى بيئة كل مقيم من املخاطر التي قد تسببها أي 
من املعّدات واآلالت املختلفة في املؤسسة وخاصة الطبية منها. وعلى املوظفني اإلبالغ عن املواقف التي ال تكون فيها 

العناية الالزمة واخلدمات مؤمنة لسبب ما، يتعلّق إما بسلوك أحد املقيمني أو بالبيئة.

تتضّمن اإلدارة السليمة للبيئة التخطيط، والتعليم، ومراقبة كافة األوضاع والترتيبات لتأمني العناية واخلدمات:
- يخّطط املسؤولون للمساحة، واملعّدات، واملوارد الالزمة للمساعدة على تأمني العناية واخلدمات.

- تتم توعية املوظفني في ما يتعلق بالترتيبات واألوضاع التي سيعملون بها، وعن كيفية احلد من املخاطر، ومراقبة 
احلاالت التي تشّكل خطرًا واإلعالم عنها.

- ُتستخدم معايير األداء ملراقبة األنظمة املهمة وحتديد التحسينات الالزمة.
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٢. المعاييــــر

EC.1 أساسي
EC.2 أساسي

EC.3 أساسي
EC.4 أساسي
EC.5 أساسي
EC.6 أساسي
EC.7 أساسي
EC.8 أساسي
EC.9 أساسي

EC.10 أساسي
EC.11 أساسي
EC.12 أساسي

EC.13 أساسي
١٤.EC أساسي
١٥.EC أساسي

تؤّمن المؤسسة بيئة آمنة ومريحة تتماشى مع إحتياجات العناية بكبار السن.

تضمن المؤسسة وجود كميات كافية من المالءآت، كما تؤّمن خدمة غسيل وكي 
المالبس داخل المؤسسة أو من خالل التعاقد مع شركة خارجية.

تؤّمن المؤسسة بيئة عمل نظيفة. 

تدير المؤسسة المخاطر وتسهر على أمن وسالمة الموجودين في حرمها.

تحّظر المؤسسة التدخين إاّل في أماكن محّددة في مؤّسسات اإلقامة الطويلة.

تدير المؤسسة المخاطر المتع ّلقة بالمواد والنفايات الخطرة.

تدير المؤسسة المخاطر المتعّلقة بالمعدات الطبية.

تؤّمن المؤسسة مصدار موثوق ا للطاقة الكهربائية يستعمل في الحاالت الطارئة.

تدير المؤسسة المخاطر خالل عمليات الهدم، والتجديد، أو خالل بناء منشأة جديدة 
وذلك لتأمين

الموظفون على د ا رية بأدوارهم ومسؤولّياتهم المتعّلقة بالبيئة التي يعملون فيها.

تجمع المؤسسة المعلومات لرصد األوضاع في كافة أرجاء المؤسسة.

تحّلل المؤسسة القضايا الصحية التي يمكن أن تطرح عليها عالمات إستفهام في 
المؤسسة.

تحّسن المؤسسة البيئة التي تقّدم فيها الرعاية.

تدير المؤسسة مخاطر الحريق ومكافحته.

تجري المؤسسة التدريبات على كيفية مكافحة الحريق.

الفصل األّول
بيئــــــة الرعايــــة
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٣. عناصر األداء، الوثائق واآلليات المطلوبة ومؤشرات القياس

الفصل األّول بيئــــــة الرعايــــة

EC.1 أساسي
تؤّمن المؤسسة بيئة آمنة ومريحة تتماشى مع إحتياجات العناية بكبار السن

EC.عناصر األداء ١
المساحات المشتركة

١. توّفر مؤّسسات اإلقامة الطويلة مساحات مشتركة للمقيمني. املساحات املشتركة هي على األقل: قاعة طعام، وغرفة 
جلوس، وغرفة للعالج الفيزيائي أو ضمان نظافة القاعات التي تقدم فيها شتى أنواع العالجات املتخصصة.

تكون هذه املساحات نظيفة، مرتّبة، وتتوّفر فيها التهوئة. �
املساحة املخّصصة لكل سرير ال تقل عن مترين مربعني. �
تتوفر في قاعات الطعام مقاعد وطاوالت لكبار السن تسهل إستقاللية تناول الطعام.  �

المصاعد واألروقة 
2. يجب توّفر املصاعد في كافة طوابق املؤسسات.

يكون مدخل املصعد بعرض ١00 سنتمترًا على األقل. �
يكون زر التحّكم باملصعد على إرتفاع ١,30 مترًا. �
في حال عدم توّفر مصعد سهل اإلستخدام، يجب أن تكون كل درجة بعرض ١,20 ترًا، وبإرتفاع ١٦  �

سنتمترًا. وفي هذه احلال، يجب أن تضمن املؤسسة وجود كرسي مصعد ُيعلّق بالدرج.
3. يكون عرض األروقة ١,٨ مترًا على األقل.

يجب توّفر درابزين مطابقة للمعايير على جانبي الرواق في كافة املناطق التي يستخدمها كبار السن.  .٤
يكون عرض الباب ١00 سنتمترًا على األقل.  .٥

األسطح
يجب أن تتجّنب املؤسسة وجود أسطح أرضية غير مستوية )درجات، وعوائق(.  .٦

٧.  عندما يتعذر جتنبها أو إزالتها، يشار إلى مكان وجودها بشكل واضح.
تكون أسطح جدران املؤسسة ناعمة، مطلّية وقابلة للغسل.  .٨

تكون األسطح غير متصّدعة.  .٩
١0. تكون املنطقة التي تتّصل فيها باألرض مقاومة للمياه وخالية من املساحات التي ميكن أن تأوي النمل أو الصراصير.

١١. تكون كافة األسطح األرضية في املبنى ناعمة، مقاومة للمياه وللزيوت، ومقاومة للتلف.
١2. تكون جميع األسطح في احلمامات، واملراحيض ومغاسل اليدين وأماكن غسل الصحون وأماكن الزّحافات 

من نوعية واحدة متساوية. ويجب أاليكون في أرضيات هذه الغرف أية شقوق أو تصّدعات.

الغرف واألبواب والنوافذ 
١3. تفتح األبواب باجتاه داخل الغرف باستثناء أبواب اخلزائن، واحلمامات وأبواب اخلروج.

١٤. توضع أسماء، إشارات ولوحات إرشادية على األماكن كافة وعلى األبواب أو على اجلدران بشكل واضح كي 
يعرف محتواها أو وجهة استعمالها.

١٥. توضع أسماء كافة املقيمني على أبواب غرفهم.
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١٦. تكون مساحة الغرفة النموذجية ملريض واحد ١2 مترًا مربعًا على األقل. أما في الغرف التي تضم أكثر من 
مريض فتكون املساحة املخّصصة لكل سرير ٦ أمتار مربعة. 

١٧. في املؤسسات القدمية، يجب أن تضم كل غرفة أربعة أشخاص باحلد األقصى، وُيقلّص هذا العدد إلى 
شخصني في املرحلة الثانية.

١٨. تكون أسّرة املقيمني في املؤسسة في غرف يبعد الواحد عن اآلخر متراً واحداً من كل جهة، وموضوعة بشكل يجَنب 
حصول أي تلّوث )قطرات التنّفس(، أو تعَرض لتيارات هوائية أو حلرارة مرتفعة، أو أية أمور أخرى من شأنها أن 

تزعج املقيمني، بحيث تكون الغرفة مناسبة لتقدمي الرعاية التمريضية، وللحّد قدر اإلمكان من إنتقال عدوى األمراض.
١٩. لضمان اخلصوصية في الغرف املخّصصة ألكثر من شخص، يجّهز كل سرير بستائر املهاجع. ميكن 

إستخدام حواجز من الستائر املتحّركة في حال تعذر إعتماد اخليار األول.
20. تكون كافة الستائر املوجودة في املؤسسة مقاومة للنار.

2١. تكون كل غرفة مريض مفتوحة مباشرة على الرواق.
22. ال ُتستخدم الغرف املوجودة حتت األرض للمرضى، إالّ في حال كانت جافة، وفيها تهوئة بواسطة نافذة مناسبة، 

وصاحلة للسكن. وال ميكن وضع املرضى غير القادرين على املشي في الطوابق املوجودة حتت األرض.
23. يجب تصميم كل غرفة بنافذة تؤمن رؤية ممتعة للخارج.

2٤. ال يقل حجم النافذة عن ١٦/١من مجمل مساحة الغرفة أو بباب خارجي للشرفة ميكن فتحه من الداخل. 
2٥. جُتّهز كل نافذة بستارة عازلة تكون مقاومة للنار.

2٦. تضم كل غرفة احملتويات التالية:
سرير منفرد صلب وبحالة جيدة، قابل للتعديل، مجّهز بوسادة مريحة وبفراش مريح ومتماسك ومغّطى مبواد  �

مضادة للرطوبة.
مكان للتخزين أو خزانة أو حّيز مغلق داخل غرفته إلستخدامه للمالبس، وغيرها من املقتنيات. �
درابزين ألسّرة املالزمني لفراشهم، ال سّيما للمسنني الذين يعانون من مشاكل عقلية. �
Peroquet مسكة متدلية من فوق السرير للمسنني الذين لديهم صعوبة في احلراك. �

طاولة إلى جانب كل سرير، على أن حتتوي على مقصورة صغيرة أو درج للمقتنيات الشخصية. �
� .(Reclyner) توفير كرسي مريح ومن األفضل أن تكون قابلة لإلنحناء
ساّلت مهمالت من نوع املعدن، مغطاة وتفتح بالقدم. �

المراحيض، الدش
2٧. جتّهز كل غرفة مبرحاض وحمام.

2٨. في حال تعّذر تأمني ذلك في املرحلة األولى، توّفر 
املؤسسة مرحاضًا وحّمامًا مناسبني قريبني من كل 

غرفة.
2٩. عدد هذه الوحدات هي أربعة مراحيض وثالث وحدات 

لإلستحمام لكّل 30 سريرًا.
30. يوجد مساحة جانبية فارغة في املرحاض ال تقل عن 
0,٨0×١,30 مترًا. واملسافة بني محور اجلدار ووعاء 

املرحاض هو بني 0,3٥ و 0,٤0 مترًا وذلك لكي يتسع  
لدخول الكرسي املتحّرك إليه )صورة رقم ١(.

0.80 m
0.35 à 0.40 m

1
.3

0
 m

صورة رقم ١: الحمام

19 معايير الجودة الخاصة بمؤّسسات كبار السن، لبنان

١٢٣٤٦الفهرس ٥٧٨٩١٠
الفصول

مكافحة الموارد البشرية
انتقال األوبئة

تقديم الرعاية إدارة المعلومات
والخدمات

حقوق المسن 
والعائلة

الفصول 
المتخصصة

الجودة، واإلدارة،
والتطوير

بيئة الرعاية

الفصل األّول بيئــــــة الرعايــــة



يجب أن يكون ارتفاع وعاء املرحاض بني 0.٤٦و 0.٥0 مترًا. كما يجب أن يكون درابزين الدعم ارتفاعه بني   .3١
0.٧0 و  0.٨0 مترًا فوق سطح األرض. وينبغي أن يكون من السهل السيطرة والوصول إلى مسكة وعاء 

املرحاض )صورة رقم 2(.

جُتّهز املراحيض مبغاسل وحّماالت للمحارم الورقية.  .32
يجب وضع احملارم الورقية والصابون على ارتفاع ١.30مترًا على األكثر.  .33

جُتّهز كل غرفة مريض مبغسلة تؤّمن املاء البارد والساخن. في حال تعّذر ذلك تؤمن مغاسل في أماكن أو غرف   .3٤
مجاورة لغرف املقيمني.

3٥.  تكون املغسلة بدون عامود، وال ترتفع حافتها السفلية 
أكثر من 0.٧0 مترًا عن األرض )صورة رقم 3( 

وتكون للمرآة قاعدة ارتفاعها دون ١.0٥ مترًا عن 
األرض )صورة رقم 3(.

يجب أن جتّهز املؤسسة وحدات لإلستحمام وللدش   .3٦
لكبار السن العاجزين، مبعّدل وحدة لكل ثالثني 

سريرًا.
تتضمن وحدة اإلستحمام )الدش( مساحة جانبية   .3٧

فارغة من 0.٨0 إلى١.30 مترًا خارج أي عائق أو 
مسافة قطر فتحة الباب. وتوضع البار دابوي على 
إرتفاع بني 0.٧0 و0.٨0 مترًا من األرض. كما 

تكون مسكة مياه الدش سهلة اإلستعمال على إرتفاع 
١.30 مترًا على األكثر )صورة رقم ٤(.

الفصل األّول بيئــــــة الرعايــــة

يجب أن يكون درابزين الدعم 
ارتفاعه بين 0.70 و  0.80 مترًا 

صورة رقم ٢: وعاء المرحاض

يجب أن يكون ارتفاع وعاء المرحاض 
بين 0.46و 0.50 مترًا

صورة رقم ٤:

≥
 0

.7
0

 m

صورة رقم ٣:  المغسلة 

0.46 m à 0.50 m

 وحدة اإلستحمام )الدش(

مرآة مائلة

≥ 0.80 m

1
.3

0
 m

1.60 m

0.80 m 0.80 m

Barre D'appui
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المياه، التدفئة والتبريد واإلنارة 
يجب أن تكون املياه املستخدمة في املؤسسة متطابقة مع معايير وزارة الصحة العامة.  .3٨

توضع إشارات تدل على صالحية مياه الشرب أو عدمها على كل مصادر توزيع املياه في املؤسسة.  .3٩
يجب أن تكون درجة احلرارة 22 درجة دائمًا.  .٤0

٤١. جتّهز املؤسسة بوسائل التدفئة والتبريد.
يكون لكل غرفة من الغرف إنارة طبيعية في النهار وإنارة اصطناعية في الليل. وعند اللزوم ُيضاف إلى اإلنارة   .٤2

الطبيعية إنارة إصطناعية.
تتوفر إنارة طوارئ في كافة أرجاء املؤسسة، كما تضع املؤسسة إرشادات ملخارج الطوارئ.  .٤3

يجب أن توّفر املؤسسة مصدرين للطاقة الكهربائية الالزمة )مولد كهربائي( للحفاظ على صحة وسالمة كبار   .٤٤
السن في حال حصول إنقطاع في التيار الكهربائي.

وحدة التمريض ونظام اإلستدعاء
توّفر املؤسسة أماكن إستراحة للممرضني وفيها أماكن مناسبة للتخزين والتحضير واألدوية.  .٤٥
تكون مساحة وحّدة التمريض ٦ أمتار مربعة ويجب أال تبعد عن  كل غرفة مسّن 3٦ مترًا.   .٤٦

٤٧. جتّهز وحدات التمريض مبرحاض مستقل ومغسلة كما جتّهز باإلنارة املناسبة.
يجب توفير مكانني / غرفتني مستقلتني في كل إستراحة خاصة باملمرضني/املمرضات واحدة لألغراض النظيفة   .٤٨

وأخرى للمتّسخة.
تتضمن وحدة التمريض تهوئة آلية نحو اخلارج وتؤمن فيها اإلنارة املناسبة.  .٤٩

٥0. ويؤّمن منفذين كهربائيني (Electrical outlet) أو أكثر لكل غرفة عمل في املؤسسة.
يحتوي نظام إستدعاء املمرضني/املمرضات على جرس كهربائي و/أو نظام الضوء بحيث يكون مصّممًا   .٥١

بطريقة تتيح حتديد مكان املستدعي من الرواق ومن إستراحة املمرضني/املمرضات. باإلضافة إلى ذلك يجب 
توفير محّطات إتصال للطوارئ في كافة غرف إستحمام ومراحيض املقيمني في املؤسسة.

EC.2 أساسي
تضمن المؤسسة وجود كميات كافية من المالءآت، كما تؤّمن خدمة غسيل وكي 

المالبس داخل المؤسسة أو من خالل التعاقد مع شركة خارجية
EC.2 عناصر األداء

١. توفير وسائد إضافية لتأمين راحة المقيمين في المؤسسة.
2. توفير أغطية ووسائد نظيفة لألسّرة على الدوام، أقلّه تأمين ثالث مالءات وغطاء وسادة نظيف لكل سرير 
أسبوعيًا، مع الحرص على تبديل المالءآت كلّما دعت الحاجة للحفاظ على نظافة المقيمين، وعلى راحتهم 

وجفافهم.
تأمين كاوتشوك مضاد للرطوبة أو أغلفة بالستيكية، كما ينبغي الحفاظ على نظافة وجفاف الوسائد   .3

والمالءآت. 
ضرورة تغطية كل سرير بمالءة أو بطانية مناسبة أقلّه خالل ساعات النهار، عندما ال يشغله أحد.  .٤

توفير بطانيات لضمان دفء كل مقيم في المؤسسة، وضرورة غسلها لضمان نظافتها وخلّوها من الروائح   .٥
والجراثيم. تخّصص لكل مقيم بطانّيته وال يجب نقل البطانيات من مقيم إلى آخر إّال بعد غسلها.
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٦. مكان وجود خدمة الغسيل والكي في مباني المؤسسة:
تخصيص موّظف مسؤول عن هذه اخلدمة. يجب تأمني أقلّه موّظف واحد للقيام بأعمال الغسيل والكي لكل  �

٧0 مقيمًا في املؤسسة، لضمان توفير مالبس ولوازم سرير نظيفة لكل مقيم، ومن جهة أخرى، لضمان عدم 
قيام أي من موظفي التمريض أو املسؤولني عن الطعام بأعمال الغسيل والكي.

ُتغسل بياضات املائدة على حدة وليس مع بياضات السرير والثياب. �
يجب وضع أسماء املقيمني على ثيابهم. �
ال ُتغسل ثياب املقيمني واملوظفني مع بياضات األسّرة. �
يجب تنظيم املعّدات واملداخل في املصابغ إليصال البياضات والثياب املّتسخة إلى الغساالت دون أن تقترب  �

من النّشافات واملواد النظيفة املغسولة.
توفير عربات / سلل لنقل الثياب والبياضات املتسخة والنظيفة. �
توفير مغاسل لليدين للموظفني مع صابون ومناشف أو أوراق تنشيف. �
تغّطى البياضات املتسخة، أو توضع في حاويات مغلقة قبل نقلها إلى املصبغة. �
تخزين البياضات املتسخة في مكان فيه تهوئة، ومخّصص فقط للبياضات املتسخة. �
يجب وضع عالمة على البياضات التي حتمل عدوى مرض ما)بكتابة كلمة: معٍد( وذلك قبل إرسالها إلى غرفة  �

تخزين البياضات املتسخة. وفي املصبغة، يجب تطهير البياضات احلاملة للعدوى من خالل تغطيسها في 
محلول كيميائي قبل غسلها بشكل منعزل.

تؤّمن املؤسسة للعاملني في قسم الغسيل تثقيفًا وتدريبًا مستمرين حول آخر آليات الغسيل والكي، ومنع  �
إنتشار اجلراثيم.  

٧. الحد األدنى لعدد البياضات التي يجب توفيرها وفقًا لعدد المرضى:
املالءات: أربعة بدائل لكل سرير. �
املالءات املوضوعة حتت املريض: ثالثة بدائل لكل سرير. �
أغطية الوسادات: ثالثة بدائل لكل سرير. �
مناشف احلمام: إثنتان أسبوعيًا لكل مقيم. �
غسل الثياب: أربع مرات أسبوعيًا لكل مقيم. �
مالءآت السرير أو البطانيات: بدالن لكل سرير. �

٨. في حال كانت المؤسسة متعاقدة مع شركة خارجية لتأمين خدمات الغسيل والكوي، فعلى هذه الشركة إلتزام 
تطبيق هذه المعايير.

 EC.2 المستندات والوثائق المطلوبة
١. وجود آلية واضحة لغسيل المالءآت، البطانيات والمالبس وكيفية تخزينها.

2. وجود آلية عن كيفية فصل وغسل المالءآت والمالبس التي تحمل عدوى.
3. وجود عقد اتفاق بين المؤسسة وشركة تأمين خدمات الغسيل الخارجية )في حال وجد(، يتضمن آلية وشروط 

المؤسسة للغسيل والكي.
٤. وجود آلية تحدد عدد المالءآت والبطانيات. 

EC.2 مؤشرات القياس
١. وجود عدد كاف من المالءات المذكورة في المعايير.

2. وجود موّظف مسؤول عن خدمة الغسيل.
3. وجود عربات لنقل الغسيل.

٤. خضوع كافة العاملين لدورات تثقيفية.
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EC.3 أساسي
تؤّمن المؤسسة بيئة عمل نظيفة

EC.3 عناصر األداء
١. يتولّى تدبير قسم التنظيفات شخص يعمل بدوام كامل ويتمّتع بالخبرة. وتوّظف المؤسسة مسؤوًال عن تدبير 

شؤون المؤسسة لكل 30 مقيمًا.
2. تؤّمن المؤسسة للعاملين في قسم التنظيفات تثقيفًا وتدريبًا مستمرين حول آخر تقنيات التنظيف، ومنع 

إنتشار الجراثيم.  
3. تؤّمن خدمات التنظيف بشكل يومي، بما فيها أيام نهاية األسبوع في فترة النهار والتنظيف ما بعد الوجبة المسائية.

٤. توفير فريق عمل كاف للقيام بأعمال التنظيفات وبأعمال الصيانة، لتمكين المؤسسة من الحفاظ على بيئة 
داخلية آمنة، نظيفة ومنّظمة.

٥. في حال كانت المؤسسة متعاقدة مع شركة خارجية للقيام باألعمال اليومية الخاصة بالمؤسسة، فعلى هذه 
األخيرة أن تلتزم تطبيق هذه المعايير.

٦. ضرورة الحفاظ على نظافة جميع الغرف وكافة أقسام المبنى )الخارجية والداخلية(، وعلى ترتيبها، وخلّوها من أية 
روائح كريهة. والحفاظ دائماً على نظافة المراحيض والحمامات وأماكن تناول الطعام، وتوّفر الشروط الصحية فيها.

٧. تنظيف الغرف وترتيبها يومّيًا.
٨. بعد المغادرة النهائية ألحد المقيمين، تنّظف الغرفة ومحتوياتها جّيدًا، وتتم تهوئتها، وتطهيرها عند الحاجة، 

وتؤّمن بياضات نظيفة. كما ويتم تنظيف وتعقيم كافة أدوات المقيم السابق.
٩. تكون مواد التلميع والتشميع المستخدمة على األسطح من النوع الذي ال يؤدي إلى اإلنزالق. واإلبقاء على 

األسطح بحالة نظيفة وآمنة.
 ،(urinals) ١0. عدم إستخدام مزيل الروائح لتغطية الروائح وضبط الروائح من خالل تنظيف الزّحافات، واملبولة
ومناضد الزّحافات، ومن خالل التنظيف الفوري، والعناية املناسبة باملقيمني، وبالبياضات املتسخة، والتهوئة.
الحفاظ على العلّيات، واألقبية، وما تحت األدراج، والمناطق المشابهة، نظيفة، خالية من النفايات المكّدسة،   .١١

ومن الصحف القديمة، والمفروشات المرمّية.
الحفاظ على مناطق التخزين بحالة سليمة، مرتّبة ونظيفة.  .١2

توضع المواد القابلة لإلحتراق مثل الخرق البالية، وعلب التنظيف والمواد السائلة في حاويات خاصة، وٌيكتب   .١3
عليها ما تحتويه.

خلو المباني والساحات من الُقمامة والفوضى.  .١٤
توفير مكان مع تهوئة مناسبة لتخزين الفرش.  .١٥

يجب التخلص من جميع األغراض والمواد غير النافعة من حرم المؤسسة.  .١٦
١٧. ضرورة تخزين أعواد الثقاب وكافة المواد األخرى القابلة لالشتعال في حاويات خاصة، محكمة اإلقفال 

ومكتوب عليها ما تحتويه.
إعتماد األلوان لتمييز فصل النفايات )نفايات تحوي مواد بيولوجية، نفايات يومية  ونفايات سامة(.  .١٨

ال ُتستخدم غرف اآلالت الميكانيكية أو غرف السّخانات، أو الغرف المشابهة ألغراض التخزين.  .١٩
20.  اإلبقاء على كافة الفتحات الداخلية المفتوحة على العلّيات وعلى األسقف المستعارة مغلقة في كل األوقات. 

واإلبقاء على منطقة العلّية نظيفة دائمًا.
عدم إستخدام المكانس المصنوعة من القش لتنظيف األرضيات.  .2١

22. وضع النفايات في حاويات مناسبة، وإحكام إغالقها. وضرورة تنظيف الحاويات جّيدًا قبل إعادة 
إستخدامها. كما يجب توكيل شركة خارجية أو البلدية للتصّرف بالنفايات، والقمامة، والمحافظة على مناطق 

النفايات بحالة نظيفة ومرّتبة.
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الفهرس

23. وضع كافة المواد السامة، ومواد التبييض، والتنظيف، ومبيدات الجراثيم في مكان آمن ال يدخله سوى 
الموظفين. ويجب عدم وضعها في أماكن التخزين أو في الحاويات التي سبق أن كانت تحتوي على طعام أو 

دواء. وضرورة وضع ُملصق ُيكتب عليه إسم المحتوى ومكّوناته، والدواء المعالج منه )مثاًل: ترياق(.

 EC.3 المستندات والوثائق المطلوبة
١. جدول التثثقيف السنوي لعاملي التنظيف.

2. آليات التنظيف والتطهير.
3. آلية فصل النفايات.

٤. آلية التخلص من النفايات.

 EC.3 مؤشرات القياس
١. عدد العاملين الخاضعين لدورات تدريب.

2. معرفة العاملين بآليات العمل.
3. درجة اإللتزام بفصل النفايات في كافة األقسام.

EC.4 أساسي
تدير المؤسسة المخاطر وتسهر على أمن وسالمة الموجود ينفي حرمها

إن المخاطر الكامنة في بيئة الرعاية تسببها غالبَا أنواع الخدمات المقدمة والمعدات والمواد الالزمة لتوفير تلك 
الخدمة. قد تنشأ مخاطر السالمة من بنية البيئة المحيطة أو أداء مهام كل يوم والمعروف أن حوادث السالمة 

تكون في أغلب األحيان غير مقصودة أّما الحوادث األمنية فغالبًا ما تكون متعمدة.

من هنا، فان أفضل وسيلة إلدارة هذه المخاطر هو األسلوب المنهجي الذي ينطوي على تقييم إستباقي للضرر 
الذي يمكن أن يحدث. فمن المهم تحديد هذه المخاطر في وقت مبكر حتى يتسنى للمؤسسة منع الحوادث أو 

اإلستجابة لها بطريقة فعالة.

EC.4 عناصر األداء
١. تحّدد المؤسسة المخاطر على األمن والسالمة المتعلّقة ببيئة الرعاية، والتي يمكن أن تؤّثر على المقيمين 

فيها، وعلى الموظفين، وأي شخص موجود في حرم المؤسسة.
 Root) يتم تحديد المخاطر من مصادر داخلية مثل المراقبة المستمرة للبيئة، نتائج تحليل األسباب الجذرية

cause analysis)، نتيجة لتقييم املخاطر بطريقة إستباقية.

تعيين المؤسسة لشخص مسؤول عن إدارة المخاطر، تكون مهامه تنسيق أنشطة الحد من المخاطر في 
المؤسسة، جمع المعلومات عن أوجه التقصير ونشر ملخصات عن اإلجراءات والنتائج.

تعمل المؤسسة على التخفيف من/أو القضاء على المخاطر المتعلّقة بالبيئة المحيطة والتي حّددت أنها تؤثر   .2
على األمن والسالمة.

3. تحافظ المؤسسة على كافة المعّدات والمساحات الموجودة في المؤسسة بحالة جيدة.
٤. تراقب المؤسسة الدخول والخروج من المناطق التي حّددتها كمناطق حساسة أمنيًا.

وجود لجنة مكافحة المخاطر مؤلفة من أشخاص ذوي إختصاصات متعددة. ويكون لديها نظام تسجيل   .٥
وتقييم األحداث الحرجة، وأخذ إجراءات وقائية من أجل المستقبل.
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EC .6 أساسي
تدير المؤسسة المخاطر المتعّلقة بالمواد والنفايات الخطرة

EC.5  المستندات والوثائق المطلوبة
آلية تحظر التدخين في المؤسسة وملصقات تشير إلى أن المؤسسة مكان ممنوع  فيه التدخين.  .١

آلية عن األشخاص الذين يسمح لهم بالتدخين داخل المؤسسة واألماكن المسموح التدخين فيها.  .2

EC.5  مؤشرات القياس
وجود مكان محدد لتدخين كبار السن في المؤسسة.  .١

معرفة العاملين كافة في المؤسسة عن آلية التدخين في المؤسسة.  .2

ال ُيشترط بمنطقة التدخين أن تبتعد مسافة معّينة عن مناطق الرعاية والعالج والخدمة. وُتعتبر أي 
غرفة منفصلة، تتوّفر فيها التهوئة، ولديها منفذ إلى الخارج مقبولة في هذه الحال.

تسبب المواد الخطرة والنفايات ضررًا إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح. مثال على ذلك: المواد الكيميائية 
كمواد التنظيف، المبيدات الحشرية، الغازات المضغوطة، ومصادر الطاقة الخطرة. كما تحدد المؤسسة 

المواد التي تستعمل والتي تحتاج لتدابير خاصة للتقليل من مخاطر إستخدامها غير اآلمن.

EC.6 عناصر األداء
تحتفظ المؤسسة بقائمة "جرد" مفّصلة بالمواد والنفايات الخطرة التي تستخدمها، أو تخّزنها، أو تنتجها.  .١

EC.5 أساسي
تحّظر المؤسسة التدخين إاّل في أماكن محّددة في مؤّسسات اإلقامة الطويلة

EC.5 عناصر األداء
تضع المؤسسة سياسة خطية تحّظر من خاللها التدخين في كافة المباني ما عدا بعض المناطق المحّددة   .١

للمقيمين من ذوي الظروف الخاصة.
تضع المؤسسة معايير خطّية تحّدد من خاللها الظروف الخاصة التي يمكن للمقيم أن يدّخن في ظلّها. والمكان   .2

والزمان الذي يمكن للمقيمين التدخين فيه وما إذا كان بحاجة إلى مراقبة أم ال.
تخّصص المؤسسة مناطق للتدخين تكون منفصلة بيئيًا عن مناطق الرعاية، والعالج، والخدمة.  .3

EC.4 المستندات والوثائق المطلوبة
خطة عمل مكتوبة عن كيفية تأمين بيئة آمنة وسالمة لكل ما هو موجود داخل حرم المؤسسة.  .١

.utilitysystem آليات عن كيفية إدارة: المواد الخطرة والنفايات، مكافحة الحريق، المواد الطبية و  .2
مذكرة إدارية تذكر أسماء أعضاء لجنة مكافحة المخاطر.  .3

.(incident declaration) وثيقة إعالن عن الحوادث الحرجة  .٤

EC.4 مؤشرات القياس
نسبة تعبئة وثيقة إعالن الحوادث الحرجة (incident declaration) بالنسبة لعدد الحوادث.
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EC.7 أساسي
تدير المؤسسة المخاطر المتعّلقة بالمعدات الطبية

EC.7 عناصر األداء
تحتفظ المؤسسة بقائمة جرد مفّصلة بكافة المعدات الطبية وبالمعدّات المصّنفة خطرة عند اإلستخدام )بما   .١

فيها كافة معّدات اإلنعاش( وتاريخ الحوادث المتعلّقة بهذه المعدات. كما وتقّيم المؤسسة األنواع الجديدة من 
المعّدات قبل إستخدامها وذلك للتأّكد من ضرورة إدراجها في قائمة الجرد. 

تحّدد المؤسسة خطّيًا وضمن قائمة الجرد، عدد مّرات فحص، وإختبار، وصيانة المعّدات الطبية، وذلك وفقًا   .2
للمعايير التي ترد في توصيات المصّنعين، ومستويات الخطر، وتجربة المؤسسة الحالية.

تراقب المؤسسة وترفع تقريرًا بكل الحوادث التي ُيشك فيها بأّن إحدى المعّدات الطبّية تسّببت أو كان لها   .3
عالقة بأي حادثة وفاة، أو إصابة خطرة، أو مرض خطير ألي مقيم.

قبل اإلستخدام األّول ألي من المعدات الطبية، تجري المؤسسة عليها إختبارات التأّكد من مدى أمانها،   .٤
وفعاليتها في العمل. ويتم تدريب الموظفين المعنيين على إستخدام كٍل من المعدات الجديدة. 

EC.7 المستندات والوثائق المطلوبة
 ١. قائمة جرد مفّصلة بكافة المعدات الطبية وبالمعدّات المصّنفة خطرة عند اإلستخدام )بما فيها كافة معّدات اإلنعاش(

وثيقة صيانة لكل من المواد الطبية.  .2
نموذج عن   .3

الحوادث المتعلّقة بهذه المعدات.  .٤
آلية تحدد المؤسسة فيها عدد مّرات فحص، وإختبار، وصيانة المعّدات الطبية، وذلك وفقًا للمعايير التي ترد في   .٥

توصيات المصّنعين.

EC.7 مؤشرات القياس
عدد مرات صيانة المعدات الطبية والمعدّات المصّنفة خطرة عند اإلستخدام سنويًا.  .١

نسبة التصريح عن حوادث المعدات الطبّية سنويًا.  .2

تنص المؤسسة وثيقة خاصة باإلجراءات المنوي تطبيقها، بما فيها إتخاذ التدابير اإلحترازية وإستخدام   .2
المعدات الوقائية الخاصة بالموظفين. 

تطّبق المؤسسة إجراءاتها عند حدوث تناثر أو سكب عن طريق الخطأ،ألي مواد أو نفايات خطرة أو إنكشافها.  .3

EC.6 المستندات والوثائق المطلوبة
قائمة جرد مفّصلة بالمواد والنفايات الخطرة التي تستخدمها، أو تخّزنها، أو تنتجها المؤسسة.  .١

آلية عن كيفية إستعمال المواد الخطرة والوقاية منها وكيفية التصرف في حال وقوع حوادث تعرض لهذه المواد.   .2

EC.6 مؤشرات القياس
تحمل عبوات المواد الخطرة ملصق بإسمها وعالمة تبين خطورتها.  .١

اآللية عن كيفية اإلستعمال والوقاية من المواد الخطرة مزروعة بكافة أقسام المؤسسة وكافة العاملين على دراية بها.  .2
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EC.9 أساسي
تدير المؤسسة المخاطر خالل عمليات الهدم، والتجديد، أو خالل بناء منشأة جديدة 

وذلك لتأمين سالمة روادها والقاطنين فيها

EC.9 عناصر األداء
عند التخطيط للقيام بأعمال هدم، أو تجديد، أو تشييد مبنى جديد، تجري المؤسسة تقييمًا مسبقًا للمخاطر 

المتعلّقة بإنتقال العدوى وحاجات المؤسسة، والضّجة، واإلهتزازات، وغيرها من المخاطر التي تؤّثر على الرعاية، 
والعالج، وتأمين الخدمات.

EC.9 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية تعرف عن الخطوات التي تأخذها المؤسسة قبل البدء بأعمال البناء أو الترميم.

EC.9 مؤشرات القياس
نسبة الحوادث التي تقع خالل أعمال الترميم أو الصيانة.

EC.8 أساسي
تؤّمن المؤسسة مصدرًا موثوقًا للطاقة الكهربائية ُيستعمل في الحاالت الطارئة

EC.8 عناصر األداء
تقوم المؤسسة بفحص وإختبار وصيانة األجهزة المسؤولة عن توليد الطاقة في حاالت الطوارئ دوريًا )المولد   .١

الكهربائي والبطارية(.
تؤمن المؤسسة مصدر طاقة دائم لـ:  .2

كافة أجهزة اإلنذار. �
أنظمة التواصل في احلاالت الطارئة. �
املصاعد. �
الطريق إلى املخارج وإرشادات اخلروج املضاءة. �

إن كانت موجودة في المؤسسة. 

EC.8  المستندات والوثائق المطلوبة
آلية تحّدد دورية صيانة المولد والبطارية واألماكن التي يجب أن تشملها اضاءة الطوارئ.

EC.8 مؤشرات القياس
وجود وثيقة تبين دورية صيانة مصادر الطاقة الكهربائية.

يجب عدم اإلستهانة بالخطورة التي يمكن أن تسببها عمليات الهدم والترميم. لذا، من المهم أن 
تقوم المؤسسة بتقييم للمخاطر  قبل البدء بأعمال البناء.
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EC.10 أساسي
الموظفون على دراية بأدوارهم ومسؤولّياتهم المتعّلقة بالبيئة التي يعملون فيها

EC.10 عناصر األداء
يشرح الموظفون أو يعرضون  طرق التخلّص أو الحد من المخاطر الملموسة الموجودة في بيئة الرعاية.  .١

2.  يشرح الموظفون أو يعرضون اإلجراءات التي ُتتخذ في حال حصول حادث في بيئة الرعاية.
يشرح الموظفون أو يعرضون كيفية رفع تقرير بالمخاطر الموجودة في بيئة الرعاية.  .3

EC.10 المستندات والوثائق المطلوبة
وثيقة تحدد كيفية تصرف العاملين في حال حدوث أي مشكلة تهدد السالمة العامة.

EC.10 مؤشرات القياس
نسبة الموظفين الخاضعين لدورة تدريبية خاصة بإدارة المخاطر.

EC.11 أساسي
تجمع المؤسسة المعلومات لرصد األوضاع في كافة أرجاء المؤسسة

تستطيع معظم المؤسسات إدارة البيئة المحيطة، وذلك بسبب إستخدام العاملين فيها جميع المجاالت المحيطة 
بشكل يومي، مما يسّهل عليهم مراقبة بيئة الرعاية. المراقبة تشمل: تتبع إصابات كبار السن أو غيرهم من 
الموجودين في المؤسسة، المرض واإلصابات المهنية للموظفين، تلف في الممتلكات، الحوادث األمنية التي 

يتعرض لها المقيمون والموظفون، أو غيرهم من الموجودين في المؤسسة، حاالت التعرض لتسرب المواد الخطرة 
والنفايات ومشاكل أو أخطاء في إستخدام معدات السالمة ومعدات مكافحة الحريق.

تحديد وحسم المشكلة المحتملة أوالفعلية في بيئة الرعاية أمر بالغ األهمية، وغالبًا ما تتمكن المؤسسة من حّل 
قضاياها دون اللجوء إلى عمليات وآليات رسمية. ومع ذلك، فإن اللجوء إلى آليات وأنظمة اإلبالغ المعتمدة رسميًا 

تخّول للمؤسسة مواجهة مخاطر كبيرة بنجاح.

EC.11 عناصر األداء
تضع المؤسسة آلية عملية تمكّنها من متابعة مراقبة، ورفع تقارير داخلية، والتحّقق من التالي:  .١

إصابات أي من املقيمني في املؤسسة أو املتواجدين في حرمها. �
حوادث العمل واإلصابات لدى املوظفني. �
حوادث الضرر التي تلحق بأمالكها أو ممتلكات اآلخرين في األماكن اخلاضعة ملراقبتها. �
احلوادث األمنية التي تتعلّق باملقيمني، أو باملوظفني، أو أي من املوجودين داخل املناطق اخلاضعة لنفوذها. �
إندالق املواد والنفايات اخلطرة أو إنكشافها. �
املشاكل، النواقص واإلخفاقات في إدارة احلريق بشكل سليم. �
مشاكل، إخفاقات وأخطاء اإلستعمال املتعلّقة بإدارة املعّدات الطبّية. �
مشاكل، إخفاقات وأخطاء اإلستخدام املتعلّقة بإدارة أنظمة املؤسسة. �

يقوم المسؤولون عن إدارة المخاطر بجولة دورية )كل ستة أشهر( على ارجاء المؤسسة كافة يقومون خاللها   .2
بتقييم حالة ووضع كافة جوانب بيئة الرعاية.
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EC.12 أساسي
تحّلل المؤسسة القضايا الصحية التي يمكن أن تطرح عليها عالمات إستفهام في 

المؤسسة

EC.13 أساسي
تحّسن المؤسسة البيئة التي تقّدم فيها الرعاية

EC.14 أساسي
تدير المؤسسة مخاطر الحريق ومكافحته

EC.12 عناصر األداء
يشارك ممثلّون عن الخدمات الطبية، واإلدارية، والدعم في تحليل البيانات المتعلّقة ببيئة الرعاية.  .١

تستخدم المؤسسة نتائج البيانات لتحديد إمكانيات حل القضايا العالقة المتعلقة بسالمة المؤسسة.  .2

 EC.12 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية تحدد البيانات الواجب جمعها والطريقة التي تجمع بها.

EC.12 مؤشرات القياس
نسبة البيانات المعبئة من نسبة البيانات المطلوب تجميعها.

EC.13 عناصر األداء
تعمل المؤسسة وفقًا للفرص التي سبق تحديدها لحل القضايا المتعلّقة بسالمة بيئة الرعاية فيها.  .١

تقوم المؤسسة بتقييم التغّيرات لتحديد ما إذا كانت قد أّدت إلى حل القضايا المتعلّقة بسالمة بيئة الرعاية.  .2

اّن خّطة مكافحة الحريق والتي تتضمن طريقة التصرف عند حدوث الحريق هي من أهم عوامل تحقيق بيئة آمنة 
ضد الحريق. إن من المهم تقييم هذه الخطة من خالل تنفيذ سيناريوهات فعلية وتقييم كيفية إستجابة العاملين، 
وذلك لمعرفة جهوزيتهم وجهوزية معدات مكافحة الحريق. إن إختبار خطة مكافحة الحريق يجب أن ينطوي على 

حاالت واقعية، خاصًة إخالء فعلّي للمقيمين.

تأخذ، خطة مكافحة الحريق، بعين اإلعتبار حاجات المقيمين. فعلى سبيل المثال، يجب أن تتضمن كيفية حماية 
المسنين الذين يعانون من الخرف عند حدوث الحريق.

EC.11 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية التبليغ عن الحوادث )كيف، متى، لمن، كيفية المتابعة،...(.

EC.11 مؤشرات القياس
نسبة البالغات بالنسبة لعدد احلوادث. �
عدد اجلوالت الدورية املوثقة. �
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EC.15 أساسي
تجري المؤسسة التدريبات على كيفية مكافحة الحريق

EC.15 عناصر األداء
تجري المؤسسة تمارين فصلية على كيفية مكافحة الحريق (fire drills) بالتعاون مع الدفاع المدني.  .١

تقام ٥0% من التمارين الفصلية على كيفية مكافحة الحريق (fire drills) من دون إخبار.  .2
يشارك الموظفون الذين يعملون في المباني حيث يعيش المقيمون في المؤسسة أو يعالجون، في التدريبات   .3

على كيفية مكافحة الحريق، وذلك وفقًا لما يرد في خطة المؤسسة لمكافحة الحريق.
تجري المؤسسة تقييمًا لتدابير مكافحة الحريق إلختبار مدى فعالية معّدات مكافحة الحريق، وتجهيزات   .٤

األبنية، وكذلك مدى جهوزية وفعالية الموظفين في حال إندالع أي حريق.

EC.15 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية تفصل كيفية القيام بتمارين مكافحة الحريق وعددها سنويًا.

EC.15 مؤشرات القياس
عدد التمارين على كيفية مكافحة الحريق سنويَا.

EC.14 عناصر األداء
تحّد المؤسسة من إحتمال حصول أذية ما ناتجة عن حريق، أو دخان، أو أية مواد مشتعلة أخرى.  .١

إذا كان التدخين مسموحًا، تأخذ المؤسسة اإلجراءات الالزمة للتخفيف من مخاطر إندالع أي حريق.  .2
تمتلك المؤسسة خطة مكتوبة حول كيفية مكافحة الحريق.  .3

تمتلك المؤسسة نظام إنذار عند حصول أي حريق يعمل تلقائيًا ويخضع لمراقبة كهربائية.  .٤
ضرورة وجود حساس للحريق في كل غرفة.  .٥

وجود عدد كاف من مطافىء الحريق بكافة أنواعها.   .٦
تؤمن المؤسسة صيانة المبنى والتجهيزات الخاصة بالحماية من الحريق.  .٧

 EC.14 المستندات والوثائق المطلوبة
خطة مكتوبة حول كيفية مكافحة الحريق.  .١

آلية تحدد اوقات صيانة معدات مكافحة الحريق وتجربتها.  .2

EC.14 مؤشرات القياس
خضوع كافة العاملين للتدريب على خطة مكافحة الحريق بشكل سنوي.  .١

خضوع حساسات الحريق ومطافىء الحريق ومضخات المياه إلى صيانة دورية )كل ١2 شهرًا(، ومطافئ   .2
الحريق اليدوية إلى صيانة شهرية وتقوم المؤسسة بتوثيق ذلك.
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الفصل الثاني
Human Resources (HR) الموارد البشرية

١. لمحــــــــة عامـــــــة

حتتاج املؤسسة إلى مجموعة من األشخاص الكفوئني لتلبية حاجات ومتطلبات كبار السن. وعلى املدراء املعنيني 
)سواء أكانوا من الطاقم الطبي أوغير الطبي( العمل سوية لتحديد عدد األشخاص الالزمني لتأمني اخلدمة والعناية،  

جلهة النوع واملؤهالت.

بهدف إستقطاب املوظفني واحلفاظ عليهم، على املدراء أن يتعاملوا مبهنّية فيما يتعلّق بعملية التوظيف. وميكن صرف 
الكثير من الوقت واملال على إدارة التوظيف إذا لم يتم إعتماد أنظمة وعمليات توظيف مناسبة.

تشمل عملية التوظيف احلفاظ على قوى عاملة ماهرة ومؤّهلة تأهياًل مناسبًا من خالل التخطيط لذلك وتوظيف وتوجيه 
وتدريب وتطوير املوظفني بناًء خلطة مدروسة.
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٢. المعاييــــر

HR.1 أساسي
HR.2 أساسي
HR.3 أساسي
HR.4 أساسي
HR.5 أساسي
HR.6 أساسي
HR.7 أساسي

يوجد في المؤسسة ما يكفيمن موظفين لتقديم أفضل رعاية وعالج وخدمات.

تحّدد المؤسسة مؤهاّلت الموظفين.

تتحّقق المؤسسة من مؤهاّلت الموظفين. 

تقوم المؤسسة بتوجيه موظفيها.

يشارك كافة الموظفين ببرنامج التعليم والتدريب المستمر.

يكون الموظفون أكفاء ألداء مسؤولياتهم.

تقوم المؤسسة بتقييم أداء الموظفين.

الفصل الثاني
الموارد البشرية 
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٣. عناصر األداء، الوثائق واآلليات المطلوبة ومؤشرات القياس
HR.1 أساسي

يوجد في المؤسسة ما يكفيمن موظفين لتقديم أفضل رعاية وعالج وخدمات
:HR.1 عناصر األداء

تضع المؤسسة برامج موحدة لتوظيف وتطوير وإستبقاء جميع الموظفين. هناك عالقة مباشرة بين قدرة   .١
المنظمة على توفير جودة في تقديم الرعاية والخدمات لكبار السن وقدرتها على إستقطاب واستبقاء المؤهلين، 

والموظفين األكفاء. كما يجب على المؤسسة االعتراف بأهمية إستبقاء الموظفين على المدى الطويل وتأثيره 
على جودة الرعاية. تأخذ المؤسسة بعين اإلعتبار العوامل التالية لوضع خطة التوظيف واإلستبقاء والتطوير:

رؤية وهدف املؤسسة �
إحتياجات ومدى تعقيد وخطورة حاالت كبار السن التي تقدم لهم الرعاية على سبيل املثال )الزهامير، عجز،  �

إستقاللية، ...(.
اخلدمات التي تقدمها املؤسسة. �
مستوى التوظيف املطلوب. �
التقنيات املستخدمة في الرعاية واخلدمات املقدمة. �

وهكذا، فإن اإلدارة تضع برامج وعمليات موحدة خاصة بالتوظيف والتنمية وإستبقاء كافة العاملين لديها.
تؤّمن المؤسسة ممّرضين/ ممّرضات وطاقمًا تمريضيًا على مدار 2٤ ساعة في اليوم، وسبعة أيام في األسبوع.  .2

في مؤسسات اإلقامة الطويلة، يكون معّدل الموظفين بالنسبة للمقيمين 0.٨ )بينهم 0.3 موظفو رعاية(.  .3
إذا أمكن، تؤّمن المؤسسة طبيبًا متخصصًا بأمراض الشيخوخة، وإّال فإن هذه المهمة يتوّالها طبيب حاصل   .٤

على تدريب في هذا المجال. على أن تكون المؤسسة متعاقدة مع طبيب متخصص بأمراض الشيخوخة 
تستشيره عند الحاجة.

تؤّمن المؤسسة طبيبًا متخّصصًا بالطب العام يعمل على مدار ٨ ساعات متتالية ولسبعة أيام في األسبوع. كما   .٥
تؤمن وجود طبيب في الحاالت الطارئة.

تؤّمن المؤسسة ممّرضًا/ممّرضة مجاز/ة (RN) يعمل لثماني ٨ ساعات متتالية ولسبعة أيام في األسبوع. أّما في   .٦
مؤسسات اإلقامة الطويلة التي تقدم خدمات طبية فوجود ممّرض/ممّرضة مجاز/ة (RN) يجب أن يكون 2٤/2٤.

إذا كان أحد المقيمين بحاجة إلى خدمات ممّرض/ة مجاز/ة، يوجد في المؤسسة ممّرض مجاز واحد على   .٧
األقل في الخدمة.

تؤمن مؤسسات اإلقامة الطويلة معالجًا فيزيائيًا للعناية بالمقيمين.  .٨
تؤمن المؤسسة إختصاصيًا بالعمل اإلجتماعي للعمل مع المقيمين.  .٩

تؤمن مؤسسات اإلقامة الطويلة معالجًا إنشغاليًا لمساعدة المقيمين على المحافظة على إستقالليتهم عبر برنامج  
نشاطات متنوع.

 
 :HR.1 المستندات والوثائق المطلوبة

آلية توظيف تفّصل حاجة املؤسسة والسياسسة املعتمدة لتوظيف وتطوير وإستبقاء العاملني في املؤسسة.   .١
جدول دوام شهري.  .2

إتفاق تعاقد مع طبيب أمراض الشيخوخة.  .3
إتفاق تعاقد مع كل من: معالج فيزيائي، إختصاصي إجتماعي ومعالج انشغالي.  .٤
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HR.2 أساسي
تحّدد المؤسسة مؤهالت الموظفين

HR.3 أساسي
تتحّقق المؤسسة من مؤهاّلت الموظفين

:HR.2 عناصر األداء
تحّدد المؤسسة مؤهاّلت الموظفين الخاصة بالمسؤوليات الموكلة إليهم.  .١

تضع المؤسسة وصفًا وظيفيًا لعمل كّل موّظف يجب أن يلتزم به.  .2

 :HR.2 المستندات والوثائق المطلوبة
وصف وظيفي لكل موظف.

:HR.2 مؤشرات القياس
الشهادات، المؤهالت، المهارات، الخبرة والمعرفة لكافة العاملين محددة مسبقًا.  .١

كل موظف لديه وصف وظيفي حديث.  .2

:HR.3 عناصر األداء
تتحقق المؤسسة من توفر، وإذن مزاولة المهنة من موظفي الرعاية المجازين أو الحاصلين على شهادات عندما   .١

يتطلب القانون ذلك. 
تتحّقق المؤسسة من إمتالك طالب الوظيفة التعليم والخبرة الالزمين ألداء وظيفته، وتوّثق ذلك.  .2

تتأّكد المؤسسة من إمتالك طالب الوظيفة سجاًل عدليًا نظيفًا بعد أن تطلبه منه، وتحتفظ بوثيقة عن ذلك.  .3
يخضع الموظفون لفحوصات طبية دورية عند توظيفهم حسبما تتطلّب سياسة المؤسسة. ويتم توثيق خضوعهم   .٤

لهذه الفحوصات.
تستخدم المؤسسة المعلومات التالية إلتخاذ قرارات تتعلّق بمسؤوليات الموظفين:  .٥

التحّقق من اإلجازات، والشهادات والتسجيالت التي يتطلّبها القانون أو سياسة املؤسسة. �
التحّقق من التعليم واخلبرة. �
التحّقق من خلو السجل العدلي من أي جرائم. �
نتائج الفحوصات الطبية وتطابقها مع ما يتطلبه القانون أو سياسة املؤسسة. �

 :HR.3 المستندات والوثائق المطلوبة
ملف لكل موظف يحتوي على وثائق تثبت العناصر المذكورة في عنصر األداء رقم ٥.

:HR.1 مؤشرات القياس
Turn over ratio within one year عدد اإلستقاالت في سنة واحدة؟  .١

معّدل الموظفين بالنسبة للمقيمين 0.٨ )بينهم 0.3 موظفو رعاية( طيلة أيام السنة.  .2
وجود ممّرض/ممّرضة مجاز/ة (RN)، على جدول الدوام الشهري 2٤/2٤ طيلة أيام الشهر.  .3

وجود جدول شهري لمناوبة األطباء.  .٤
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:HR.3 مؤشرات القياس
نسبة ملفات الموظفين الكاملة.  .١

نسبة الموظفين الخاضعين لفحوصات طبية قبل البدء بالعمل مع كبار السن.  .2

HR.4 أساسي
تقوم المؤسسة بتوجيه موظفيها

:HR.4 عناصر األداء
تحّدد المؤسسة المكّون األساسي لتوجيهات السالمة التي تقّدم للموظفين.  .١

توّجه المؤسسة موظفيها إلى مكّون السالمة األساسي قبل أن يبدأوا بأعمال الرعاية. يتم توثيق إنجاز أعمال   .2
التوجيه المتعلقة بالعالج والخدمات.
توّجه املؤسسة موظفيها إلى ما يلي:

السياسات املعتمدة في كافة أرجاء املؤسسة وفي الوحدات اخلاصة، واإلجراءات املتعلّقة بالواجبات  �
واملسؤوليات املتعلّقة بكل وظيفة من الوظائف.

الواجبات واملسؤوليات اخلاصة بوظائفهم، مبا فيها تلك املتعلّقة بالوقاية من العدوى ومنع إنتشارها، وتقييم  �
وإدارة األلم في حال كان ذلك من ضمن نطاق إختصاصهم.

التنّبه إلى التنّوع الثقافي وفقًا لواجبات ومسؤوليات وظائفهم.  �
حقوق كبار السن مبا فيها تلك املتعلّقة بأخالقيات الرعاية والعالج، والعملية املستخدمة ملعاجلة القضايا  �

األخالقية وفقًا لواجبات ومسؤوليات وظائفهم. 
يتلقى املوظفون توجيهات تتعلق بأدوية اجلهاز العصبي وفقًا ملسؤولياتهم، كما يلي:  .3

ُتطّبق على مؤسسات اإلقامة الطويلة ومؤسسات الرعاية األولية �
احلاجة إلى دواء على عالقة بالتشخيص املوّثق لكبير السن وحلالته املرضية. �
إمكانية تفاعل األدوية مع بعضها أو األدوية مع الطعام. �
املفاعيل واآلثار اجلانبية ألدوية اجلهاز العصبي. �
استخدام الدواء ملدة معّينة. �
اجلرعات األمثل. �
رصد فعالية الدواء بشكل متكّرر. �
التخفيف من تناول الدواء وإيقافه. �

 :HR.4 المستندات والوثائق المطلوبة 
آلية تعرف التوجيه اخلاص والعام واحملاضرات التي يجب أن يتضمنها.  .١
وثائق تثبت خضوع كافة العاملني في املؤسسة إلى محاضرات توجيهية.  .2

:HR.4 مؤشرات القياس
نسبة املوظفني اخلاضعني لدورات توجيهية عامة وخاصة.
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:HR.6 عناصر األداء
حتّدد املؤسسة الكفاءات التي يجب أن تتوّفر في موظفيها الذين يؤدون خدمات الرعاية والعالج لكبار السن.  .١

تستخدم املؤسسة طرق تقييم لتحديد كفاءة املوظفني في املهارات التي يتم تقييمها.  .2

تقوم املؤسسة بتقييم أولي لكفاءات املوظفني و يكون هذا التقييم جزءًا من التوجيه.    .3
يقوم بالتقييم أشخاص كفؤون، ذوو خبرة في املجال الذي يعمل به الشخص املقّيم.   .٤

تقوم املؤسسة بتقييم كفاءة املوظفني وتوثيقها مرة أو أكثر في السنة كما تتطلّب املؤسسة.  .٥
تأخذ املؤسسة إجراءات عندما يكون التقييم غير ُمرٍض. قد تكون اإلجراءات على سبيل الذكر ال احلصر دورات تدريبية.  .٦

 :HR.6 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية حتدد كيفية إجراء التقييم )متى، من، كيف،...(.  .١

وثيقة تقييم الكفاءاتلكل موظف.  .2

:HR.6 مؤشرات القياس
نسبة املوظفني اخلاضعني لتقييم الكفاءة سنويًا.

HR.5 أساسي
يشارك كافة الموظفين ببرنامج التعليم والتدريب المستمر

HR.6 أساسي
يكون الموظفون أكّفاء ألداء مسؤولياتهم

توفر المؤسسة خدمة التعليم المستمر لكافة موظفينها وذلك للحفاظ على أدائهم وتعليمهم مهارات جديدة وتدريبهم 
على إستعمال المعدات الحديثة وتطبيق اإلجراءات والسياسات الجديدة التي تضعها أو تتبعها المؤسسة. يكون 

التعليم المستمر ذا صلة باالقسام التي يعمل بها الموظفون، ووفقًا للخدمات التي يقدمونها وإحتياجات كبار السن 
الموجودين في أقسامهم.

:HR.5 عناصر األداء
يشارك املوظفون ببرنامج التعليم والتدريب للحفاظ على كفاءاتهم أو تطويرها.  .١

يشارك املوظفون ببرنامج التعليم عند تغيير املسؤوليات املوكلة إليهم، أو عند وجود حاجة خاصة على املؤسسة   .2
تقدميها إلى كبار السن.

 :HR.5 المستندات والوثائق المطلوبة 
توثيق أسماء املوظفني الذين يشاركون في برنامج التعليم والتدريب.   .١

برنامج تدريب مستمر لكل موظف.  .2

:HR.5 مؤشرات القياس
نسبة املوظفني اخلاضعني لبرنامج التثقيف املستمر.

قد تتعّلق الكفاءات بالتقنيات، واإلجراءات، والتكنولوجيا، والمعدات، والمهارات ويمكن أن تشمل 
الطرق إختبارًا، إستمارة تقييم أو تمثياًل، أو مجّرد مراقبة للموظفين.
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HR.7 أساسي
تقوم المؤسسة بتقييم أداء الموظفين

تربط عالقة وثيقة مفهوم تقييم الكفاءة وتقييم اآلداء، وغالبًا ما تكون هذه العالقة مربكة للمؤسسات.
إّن تقييم الكفاءة يتيح للمؤسسة معرفة ما إذا كان لدى موظفيها القدرة على إستخدام مهارات معينة وإستخدام 

المعرفة الالزمة ألداء وظائفهم.

تعّرف المؤسسة الكفاءات التي يجب أن يتقنها العاملون فيها، وفقًا إلحتياجات كبار السن التي يرتادونها وأنواع 
الرعاية والعالج والخدمات التي توفرها.

في حين يركز تقييم الكفاءة على مهارة ومعرفة وقدرة الموظف على القيام بمهامه، ينظر تقييم األداء على نطاق 
أوسع إلى عمل الموظف. فال يركز تقييم اإلداء على مهارات الموظف في تأدية العمل الموكل إليه فحسب، بل إلى 

توقعات منتظرة تضعها له المؤسسة.

على سبيل المثال، قد يكون لتقييم األداء مايشمل التوقعات بالنسبة إلى ما إذا كان الموظف يشارك في التعليم 
والتدريب التي تقدمهما المؤسسة، أو أنه ملتزم بتنفيذ مسؤوليات العمل وبإدارة الوقت.

إّن القاسم المشترك بين تقييم الكفاءة وتقييم األداء هو إلزامية القيام بهما سنويًا. ولكن هذا ال يعني، أنه يجب 
القيام بهما في نفس الوقت.

قد تختار بعض المؤسسات دمج هذين التقييمين خاصة تلك األصغر في الحجم، أما البعض اآلخر فقد تختار التعامل 
مع كل تقييم على حدة. فإذا إختارت المؤسسة دمجهما يجب أن تحرص على تضمين تقييم األداء كفاءات محددة.

بغّض النظر عن كيفية إجراء هذين التقييَمْين، فإن تقييم األداء هو األكثر فائدة للموظفين إذا أعطي كلما سنحت الفرصة.

:HR.7 عناصر األداء
تقّيم املؤسسة املوظفني وفقًا لتوصيف وظائفهم، ووفقًا للتوقعات التي وضعتها لهم املؤسسة.  .١

يتم التقييم مرة في السنة.  .2
يقوم بهذا التقييم املسؤول املباشر عن املوظف.  .3

 :HR.7 المستندات والوثائق المطلوبة 
آلية حتدد كيفية إجراء التقييم )متى، من، كيف،...(.  .١

وثيقة تقييم األداء لكل موظف.  .2

:HR.7 مؤشرات القياس
نسبة املوظفني اخلاضعني لتقييم األداء سنويًا.
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الفصل الثالث
InfectionControl (IC) مكافحة انتقال األوبئة

١. لمحــــــــة عامـــــــة

تعاني مؤساست كبار السن كما جميع مؤسسات الرعاية الصحية اإلجتماعية من مخاطر وجود أوبئة وخصوصًا في 
مؤسسات اإلقامة الدائمة، فضاًل عن العدوى الناجتة جراء تعاطي الكثير من األدوية، وبالتالي بطالن فعاليتها التي 

ميكن أن حتصل في أي مكان. 

يتحّرك املوظفون وكبار السن املنزالء داخل وخارج املؤسسة مّما يزيد احلاجة إلى إعتماد إجراءات وقائية للسيطرة 
على إنتشار األوبئة في كافة أنحاء املؤسسة، وفي أقسام اإلقامة الدائمة بشكل خاص.

لذلك، يجب وضع برنامج وتدابير للوقاية من العدوى واملساعدة في احلد من إمكانية إنتشار األوبئة. ويعتمد تصميم 
أي برنامج خاص بأية مؤسسة على املخاطر اخلاصة مبوقعها، وبنزالئها، ونوعية اخلدمات التي ُتقّدم فيها.

تتبنى املؤسسة تدابير وقائية عملية ومنطقية وحتاول إعتماد تدابير وقائية معينة ملنع إنتشار األوبئة واحلفاظ على 
صحة كبار السن لديها. 

يجب أن تعتمد املؤسسة برنامجًا وقائيًا فّعاًال وتتخذ اإلجراءات التي تضمن من خاللها إستمرار عمل برنامجها 
الوقائي وتقوم بتقييمه وتطويره وقياس فعاليته.
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٢. المعاييــــر

IC.1 أساسي
IC.2 متقدم

IC.3 أساسي
IC.4 أساسي
IC.5 أساسي
IC.6 أساسي
IC.7 أساسي
IC.8 أساسي
IC.9 أساسي

IC.10 أساسي

تحّدد المؤسسة الشخص المسؤول عن برنامج الوقاية من األوبئة والسيطرة عليها.

وجود لجنة مكافحة إنتشار األوبئة مؤلفة من طاقم متعدد اإلختصاصات. تضم اللجنة 
على األقل طبيبًا )إختصاصيًا في مجال الصّحة العامة(، وممّرضًا، وتقنيًا.

تخّصص إدارة المؤسسة الموارد الالزمة لبرنامج مكافحة ومراقبة إنتشار األوبئة.

تحّدد المؤسسة المخاطر التي تتسّبب بإكتساب العدوى وإنتشار األوبئة.

تضع المؤسسة برنامجًا للوقاية من األوبئة والسيطرة عليها.

تطبق المؤسسة برنامج الوقاية من األوبئة والسيطرة عليها. 

تحّد المؤسسة من خطر إنتقال العدوى المتعّلقة بالمعّدات واألدوات الطبية.

تؤمن المؤسسة لقاحات األنفلونزا للموظفين والنزالء، ولقاحات إلتهاب الرئة للنزالء

  تقّيم المؤسسة فعالية برنامجها للوقاية من إنتشار األمراض الخمجية 
)infection disease( ومراقبتها

تؤّمن المؤسسة التثقيف المطلوب لموظفيها، وأطبائها، وكبار السن المقيمين 
فيها، ومن يلزم من أفراد عائالتهم، والمسؤولين عن الرعاية، حول الممارسات 

المعتمدة للسيطرة على إنتشار العدوى

الفصل الثالث
مكافحة انتقال األوبئة 
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٣. عناصر األداء، الوثائق واآلليات المطلوبة ومؤشرات القياس
IC.1 أساسي

تحّدد المؤسسة الشخص المسؤول عن برنامج الوقاية من األوبئة والسيطرة عليها

IC.2 متقدم
وجود  لجنة مكافحة إنتشار األوبئة مؤلفة من طاقم متعدد اإلختصاصات. تضم اللجنة 

على األقل طبيبًا )إختصاصيًا في مجال الصّحة العامة(، وممّرضًا، وتقنيًا

إن نجاح أي برنامج وقاية من األوبئة مرتبط بمدى فعالية وجدية إدارته. لذا على إدارة المؤسسة تعيين مسؤول عن 
تطوير البرنامج وإدارته. وبناًء على حجم مؤسسة اإلقامة الطويلة، ويمكن للمكلف بإدارة البرنامج المذكور أعاله 

أن يكون موظفًا، متعاقدًا، أو خبيرًا إستشاريًا. بعدأن يستلم هذا الشخص عملهيبدأ التخطيط لبرنامج الوقاية من 
العدوى والسيطرة عليها عن طريق جمع موظفين ذوي خبرة في مجال مكافحة العدوى، إدارة المباني، وغيرهم من 

األشخاص الذين قد يساعدون في تطوير هذا البرنامج ووضع خطوات جدية للوصول إلى األهداف المرجوة.

يستطيع الشخص أو األشخاص المسؤولين عن الوقاية منإنتشار األوبئة استشارة خبراء مكافحة العدوى من خارج 
المؤسسة، شرط تزويدهم بمعلومات هامة عن المقيمين والمخاطر المتعلقة بوضعهم الصحي. ففهم إحتمال وجود 
أمراض معدية لدى أحد المقيمين وخطورة أو إحتمال تفشي هذا المرض هو عنصر مهم في عملية التخطيط هذه.

توضع نتائج  تقييم مخاطر العدوى في سلم أولويات، ويؤحذ بعين األعتبار مستوى األذى الذي قد يسببه 
إنتشارها. عندها يمكن لمؤسسة اإلقامة الطويلة وضع أهداف للتقليل من مخاطر إنتشار العدوى بين المقيمين 

وفي المجتمع.هذه األهداف هي التي يجب أن تأخذها المؤسسة بعين اإلعتبار لوضع األنشطة، إستنادًا إلى 
المبادئ التوجيهية والممارسات المهنية ذات الصلة.

:IC.1 عناصر األداء
توكل املؤسسة إلى شخص معّني مسؤولية إدارة الوقاية من األوبئة والسيطرة عليها يوميًا.

 :IC.1 المستندات والوثائق المطلوبة
وصف وظيفي للمكلف بادارة الوقاية من األوبئة والسيطرة عليها.

:IC.1 مؤشرات القياس
وجود شخص مكلف مبهمة إدارة الوقاية من األوبئة والسيطرة عليها.

وجود لجنة مكافحة إنتشار األوبئة مؤلفة من طاقم متعدد اإلختصاصات. تضّم اللجنة على األقل طبيبًا 
)إختصاصيًا في مجال الصّحة العامة(، وممّرضًا، وتقنيًا.

:IC.2 عناصر األداء
تتّخذ جلنة إنتقال العدوى IC قرارات إدارية وحتّدد التوجيهات الواجب إعتمادها.  .١

جتتمع اللجنة مرة كل ثالثة أشهر.  .2

يخضع الموّظف المسؤول عن الوقاية من إنتشار األوبئة، للتأهيل الالزم للقيام بهذه المهمة من خالل 
الخضوع إلى التعليم والتدريب المستمرين، ومن خالل الخبرة أو الحصول على شهادة في هذا المجال.

قد يكون التقني موظفًا في المطبخ، أو عامل تنظيفات، أوموّظف صيانة أو االثنين معًا. وتحّدد 
المؤسسة المؤهالت المطلوبة وفقًا لمستوى المخاطر.
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IC.3 أساسي
تخّصص إدارة المؤسسة الموارد الالزمة لبرنامج مكافحة ومراقبة إنتشار األوبئة

IC.4 أساسي
تحّدد المؤسسة المخاطر التي تتسّبب بإكتساب العدوى وإنتشار األوبئة

:IC.3 عناصر األداء
تؤّمن املؤسسة إمكانية الدخول إلى املعلومات الالزمة لدعم برنامج مكافحة ومراقبة إنتشار األوبئة.  .١

تؤّمن املؤسسة املعّدات واملواد الالزمة لدعم برنامج مكافحة ومراقبة إنتشار األمراض.  .2

 :IC.3 المستندات والوثائق المطلوبة
الئحة باملعدات واملواد الالزمة لدعم برنامج مكافحة األوبئة.

:IC.4 عناصر األداء
حتّدد املؤسسة املخاطر املوجودة فيها والتي تتسّبب بنقل العدوى وإنتشار األوبئة وذلك وفقًا ملوقعها اجلغرافي،   .١

ونزالئها، والعالج واخلدمات التي تقّدمها، كما ومن خالل حتليل إجراءات الرقابة فيها.

تقوم املؤسسة مبراجعة وحتديد املخاطر املوجودة فيها مرة كل سنة على األقل، وفي كل مرة يحصل فيها تغيير ما.  .2

يجب أن تمتلك لجنة مكافحة العدوى وإنتشار األوبئة إمكانية إستشارة طبيب متخصص باألمراض 
الخمجية أو طبيب حاصل على تدريب أو خبرة في هذا المجال.

إن هدف الرقابة هو دعم مجهود المؤسسة في الحد من إنتشار األوبئة بين المقيمين. كما يمكن 
إستعمال نتائج المراقبة لتحسين اآلليات والنتائج المتعلقة ببرنامج مكافحة إنتشار األوبئة. 

قبل أن تضع خطة مكافحة إنتشار األوبئة والسيطرة عليها، تحتاج مؤسسة الرعاية الدائمة إلى دراسة 
مخاطر العدوى التي من المرّجح أن تصيب نزالئها.

إن إعطاء هذه المخاطر األولوية من شأنه أن يساعد المؤسسة على تحقيق أفضل النتائج.
كما يجب على المؤسسة توثيق هذه المخاطر، لتسهيل عملية نقل المعلومات إلى كافة األشخاص 

العاملينفي هذا المجال ولتبيان لماذا تعمل المؤسسة على هذا أو ذاك من المخاطر.

يتم اإلحتفاظ مبحاضر اإلجتماعات.  .3
ميكن متابعة القرارات املتعلّقة بالقضايا التي نوقشت في كافة اإلجتماعات من خالل النتائج املوّثقة.  .٤

 :IC.2 المستندات والوثائق المطلوبة
مذكرة إدارية بتأليف جلنة مكافحة األوبئة.  .١

آلية تفَصل طريقة عمل اللجنة.  .2
محاضر إجتماعات اللجنة.  .3

:IC.2 مؤشرات القياس
نسبة القرارات املأخوذة سنويًا في اللجنة واملنفذة على األرض.
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تعطي املؤسسة األولوية للمخاطر التي مت إكتشاف أنها تسّبب نقل وإنتشار األوبئة. ويتم توثيق املخاطر ذات األولوية.  .3
تعمل املؤسسة على منع إنتشار األوبئة بني املرضى والنزالء، واملوظفني، والزائرين.  .٤

تتوّفر في املؤسسة القفازات، واألقنعة، والصابون/اجليل/ وليف التنظيف، ومبيدات اجلراثيم وُتستخدم بالشكل   .٥
املناسب عند اللزوم.

 :IC.4 المستندات والوثائق المطلوبة
آلّية غسل اليدين.  .١

آلّية العزل وأنواعه )العزل املعوي، العزل اليدوي، العزل التنفسي، ...(.  .2
وثيقة تذكر املخاطر وأولويتها.  .3

:IC.4 مؤشرات القياس
نسبة املوظفني اخلاضعني للتدريب على اآلليات املذكورة أعاله.

عند الشك بأن أحد المرضى أو النزالء مصاب بمرض معٍد يمكن أن يعّرض غيره للخطر، تقوم المؤسسة 
بعزله وبتقييم حالته وبفحصه أو ُتحيله للفحص، أو للمعالجة الوقائية، أو تخضعه إلستشارة طبية.

IC.5 أساسي
تضع المؤسسة برنامجًا للوقاية من األوبئة والسيطرة عليها

:IC.5 عناصر األداء
تعتمد املؤسسة، عند كتابة برنامج الوقاية من األوبئة والسيطرة عليها، على مراجع ودراسات علمية حديثة.  .١

تشمل خطة الوقاية من العدوى ومراقبة إنتشار األوبئة وصفاً للتدابير، مثل املراقبة للحد من خطر اإلصابة بالعدوى.  .2
تشمل خطة الوقاية من العدوى ومراقبتها وصفًا لعملية تقييم مستوى الوقاية ومراقبة إنتشار العدوى.  .3

يكون لدى املؤسسة سياسات خطية للوقاية ومراقبة إنتشار العدوى لألقسام التالية:  .٤
خدمات سريرية )مثل التمريض، الطب، والعالج الفيزيائي(. �
خدمة الطعام )مثل حتضير الطعام، حتضير الوجبات، إحضار الطعام إلى الغرف(. �
خدمة التنظيفات. �
خدمات الصيانة وتنظيف وكّي املالبس. �
خدمات إضافية )مثل تصفيف الشعر، العناية بأظافر اليدين والقدمني(. �
نشاطات خاصة بكبار السن. �
صحة املوظفني. �

والقضايا التالية: 
التخلًّص من النفايات احلاملة للفيروسات، ومن سوائل الدم. �
املعاجلة  والتخلّص من الدم ومكّونات الدم. �
التعاطي مع حاالت الوفاة واملشرحة. �
التخلّص من املباضع واإلبر. �
فصل املقيمني املصابني بأمراض معدية عن املقيمني واملوظفني املعّرضني خلطر أكبر لإلصابة بسبب نقص في  �

املناعة أو ألسباب أخرى.
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تشرح املؤسسة خطيًا، عملية التحّقق من تفشي األمراض املعدية.  .٥
حتّدد املؤسسة مسؤوليات منع إنتشار العدوى ومراقبتها بالنسبة لكل شخص يعمل في املؤسسة وبالنسبة   .٦

ألولئك الذين يتعاملون معها بإستمرار.

يكون لدى املؤسسة طريقة إليصال املعلومات للزوار، والنزالء، وعائالتهم.  .٧
حتّدد املؤسسة طرقًا لرفع التقارير عن رصد وجود العدوى، واملعلومات حول الوقاية منها ومراقبتها إلى   .٨

سلطات الصحة العامة.
تكتب املؤسسة تقريراً سنوياً وتقارير دورية عند اللزوم عن احلاالت املعدية، واخلطوات املّتخذة بشأنها، وما نتج عنها.  .٩

:IC.5 المستندات والوثائق المطلوبة
آليات خطية للوقاية ومراقبة إنتشار العدوى في كافة األقسام املذكورة في عنصر اآلداء رقم 3.

:IC.5 مؤشرات القياس
نسبة املوظفني املٌطلعني على برنامج مكافحة انتشار العدوى.

يمكن أن يكون للمؤسسة سياسة واحدة معتمدة في كل األقسام أو سياسات متعّددة خاصة بكل قسم.

ُتقّدم المعلومات بأشكال إعالمية مختلفة مثل الملصقات، والُكتّيبات. ومن األمثلة على مواضيع 
الكتّيبات والملصقات: المكّورة العنقودية البرتقالية المقاومة للمثيسيلين MRSA، وتقّرحات الفراش، 

وإلتهاب المسالك البولية، والسل، والحفاظ على نظافة اليدين.

يجب إعالم وزارة الصحة بوجود بعض األمراض الخمجية مثل مرض السل. 

IC.6 أساسي
تطبق المؤسسة برنامج الوقاية من األوبئة والسيطرة عليها

تحتاج إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها إلى أن تكون عملية وتتطلب التعاون بين كافة األقسام والموظفين. لكل 
شخص يعمل في مؤسسة اإلقامة الطويلة دوره في تطبيق برنامج مكافحة األوبئة. ويجب أن تكون كافة المعلومات 

المهمة المتعلقة بإنتقال العدوى متوفرة لكافة العاملين في المؤسسة، للمتعاقدين، للمقيمين وكذلك للزوار.

إنرعاية المقيمين الذين يعانون من حاالت العدوى يجب أن تكون متماشية مع التدابير المعترف بها لكل حالة. 
ولكن مع ذلك، يجب التعامل بحذر مع التدابير التي تزيد من عزلة المسن اإلجتماعية )على سبيل المثال، وضع 
مسن جديد في غرفةعزل لمجرد أنه أو أنها كان)ت( معزوًال )ة( في المستشفى اآلتي)ة( منه)ها( والتقليل منها 

قدر المستطاع.

وتأخذ المؤسسة إجراءات للحد أو التقليل من خطر إنتقال العدوى إلى المقيمين واآلخرين الموجودين في 
المؤسسة. وتشمل هذه التدابير ما يلي:

فحص مناعة املوظفني في وقت التوظيف ضد بعض األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات. �
تثقيف املوظفني على تقييم صحتهم وعلى الرعاية الذاتية، مبا في ذلك تشجيع املوظفني على البقاء في املنزل  �

عندما تستدعي حالتهم الصحية ذلك.
توفير اللقاح. �
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:IC.6 عناصر األداء
تطبق املؤسسة كافة إجراءات الوقاية من إنتقال العدوى  مبا في ذلك املراقبة.  .١

تستعمل املؤسسة إحتياطات موّحدة، مبا في ذلك إستعمال األدوات التي تستعمل ملرة واحدة، وذلك للتقليل من   .2
إنتشار العدوى.

حتقق املؤسسة من تفشي األمراض املعدية كما هو موضح في عملية مكافحة إنتقال العدوى.  .3
تقلل املؤسسة من خطر إنتقال العدوى عند حفظ أو نقل النفايات.  .٤

عند نقل أي مقيم مصاب مبرض معٍد إلى مؤسسة أخرى، تبلغ هذه األخيرة لكي تأخذ التدابير املناسبة.  .٥
عند إستقبال أي مسن من مؤسسة أخرى أو من املنزل، تتأكد املؤسسة من عدم إصابته بأي مرض معٍد قبل   .٦

وضعه مع مسن آخر.
تقلّل املؤسسة من املخاطر الوبائية املتصلة باحلشرات أو احليوانات.  .٧

 :IC.6 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية إستقبال ونقل املسن تتضمن فقرة عن الوقاية من مخاطر إنتقال العدوى.  .١

آلية عن طريقة فرز النفايات والتخلص منها، تلحظ تدابير الوقاية من إنتشار األوبئة.  .2
آلية رش املبيدات وآلية االحتفاظ باحليوانات األليفة )في حال عدم السماح بوجود حيوانات آليفة في املؤسسة   .3

تذكر كشرط في كتيب الدخول وال داعي لكتابة هذه اآللية(.

:IC.6 مؤشرات القياس
نسبة املوظفني اخلاضعني للتدريب على اآلليات املذكورة أعاله.

IC.7 أساسي
تحّد المؤسسة من خطر إنتقال العدوى المتعّلقة بالمعّدات واألدوات الطبية

كبار السن معّرضون لخطر اإلصابة بعدوى ما من جراء تماسهم بالمعّدات واألدوات واألجهزة الطبية، 
لدى تلّقيهم أحد العالجات الصحية. وثمة خطوات متعّددة متعّلقة بتنظيف، وتطهير، وتعقيم المعّدات 

واألجهزة واألدوات الطبية. ومن المهم أن يّتبع العاملون في الرعاية الصحية الُسبل الصحيحة في 
ممارسة مهنتهم للتخفيف من مخاطر إنتقال األمراض المعدية المتعّلقة بالمعّدات، واألدوات الطبية. 
هناك العديد من الخطوات التي يجب إتباعها في تنظيف وتطهير، وتعقيم المعّدات الطبية واألجهزة 
واألدوات. فمن المهم أن يتبع العاملون في مجال الرعاية الصحية ممارسات موحدة للتقليل مخاطر 

العدوى المرتبطة بالمعدات الطبية واألجهزة واألدوات.

ومن أجل الحفاظ على نظام موثوق به للسيطرة على هذه العملية، تولي المؤسسات أهمية لما يلي:
التدريب والتوجيه وكفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية، والذين يتعاملون مع المعدات الطبية  �

واألجهزة واإلمدادات.
مستوى التوظيف واإلشراف على العاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يتعاملون مع  �

المعدات الطبية واألجهزة واألدوات.
توحيد هذه العملية بغض النظر عما إذا كانت مركزية أو ال. �
مراقبة مستمرة للجودة. �
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الموارد البشرية مكافحة بيئة الرعاية
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IC.9 أساسي
 infection( تقّيم المؤسسة فعالية برنامجها للوقاية من إنتشار األمراض الخمجية

disease( ومراقبتها

:IC.7 عناصر األداء
١. تضع املؤسسة معايير لعملية التنظيف، والتطهير، والتخلّص من املواد املذكورة آنفًا أو تخزينها.

2. تكون املؤسسة مسؤولة عن توجيه وتدريب عاملي الرعاية الصحية الذين يشغلّون املعّدات واألدوات الطبية، 
ويتأكّدون من كفاءتهم في هذا املجال.

 :IC.7 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية تنظيف وتعقيم املعّدات واألجهزة واألدوات الطبية وغير الطبية.  .١

وثيقة تظهر تدريب وتوجيه العاملني على آلية التنظيف والتعقيم.  .2

:IC.7 مؤشرات القياس
عدد املوظفني اخلاضعني لدورات تدريبية خاصة بتنظيف وتعقيم املعّدات واألجهزة واألدوات الطبية وغير الطبية.

:IC.8 عناصر األداء
تضع املؤسسة خطة تلقيح سنوية للموظفني والنزالء على حد سواء.  .١

تأخذ املؤسسة اخلطوات الالزمة لزيادة عدد املوظفني الذين تلّقوا لقاحًا لألنفلونزا.  .2
تضع املؤسسة أسسًا متّبعة حتّدد من خاللها وقت توزيع لقاح االنفلونزا وإلتهاب الرئة.  .3

 :IC.8 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية اللقاحات املعتمدة في املؤسسة.

:IC.8 مؤشرات القياس
نسبة املقيمني واملوظفني الذين تلقوا اللقاح.

إن الوقاية من العدوى ومكافحتها هي عملية مستمرة من الخطوات التالية: تقييم المخاطر، التخطيط، 
التنفيذ )بما في ذلك المراقبة(، التقييم، والتحسين، وإعادة التقييم. يجب أن تصبح إجراءات الوقاية 

من العدوى ومكافحتها، جزءًا روتينيًا من الرعاية والعالج والخدمات التي توفرها المؤسسة. إن المراجعة 
المستمرة للمخاطر، األهداف، اإلجراءات، ونتائج برنامج المؤسسة يجب أن يتبعها إجراءات تحسينية 

واقعية وفّعالة. تقييم وتحسين برنامج الوقاية من العدوى هي من العناصر المهمة التي تساعد 
المؤسسة على مراقبة ومنع إنتشار العدوى.

IC.8 أساسي
تؤمن  المؤسسة لقاحات األنفلونزا للموظفين والنزالء، ولقاحات إلتهاب الرئة للنزالء
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:IC.9 عناصر األداء
جتري املؤسسة تقييمًا سنويًا لبرنامجها للوقاية من إنتشار األمراض املعدية، وعند حصول أي تغيير في   .١

املخاطر من شأنه التأثير على املؤسسة.

يطلّع املوظفون املعنيون أو الفريق املسؤول عن تطبيق برنامج الوقاية أقلّه مرة واحدة سنويًا على نتائج التقييم.  .2

 :IC.9 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية وضع برنامج مكافحة إنتشار األوبئة والسيطرة عليها يتضمن فقرة عن مراجعة وتقييم هذا األخير )من يقوم 

بذلك، متى، كيف،...(.

:IC.9 مؤشرات القياس
نسبة اإلصابات باألمراض املعدية سنويًا.

يشمل التقييم مراجعة األهداف والمخاطر ذات األولوية في برنامج الوقاية من إنتشار العدوى ومراقبتها.

IC.10 أساسي
تؤّمن المؤسسة التثقيف المطلوب لموظفيها، وأطبائها، وكبار السن المقيمين فيها، 

ومن يلزم من أفراد عائالتهم، والمسؤولين عن الرعاية، حول الممارسات المعتمدة 
للسيطرة على إنتشار العدوى

لضمان وجود برنامج فعال لمكافحة العدوى، يجب أن يكون هناك تثقيف لكافة العاملين في المؤسسة عن البرنامج 
في الحاالت التالية: 

خالل التوجيه عن بدء أي موظف في العمل في املؤسسة. �
عند تطبيق سياسات جديدة. �
عند مالحظة مشاكل معينة في بيانات املراقبة. �

ويشمل برنامج التثقيف العاملين كافة في المؤسسة، المقيمين وحتى األسر عندما تدعو الحاجة. يركز التعليم على 
السياسات واإلجراءات والممارسات التي توجه برنامج المؤسسة لمكافحة العدوى.

:IC.10 عناصر األداء
تتولّى املؤسسة تثقيف موظفيها حول سُبل السيطرة على إنتشار العدوى أثناء جلسات التوجيه.  .١

تتولّى املؤسسة تثقيف موظفيها حول السياسات اجلديدة املتبعة للسيطرة على إنتشار العدوى وحول كيفية   .2
السيطرة عليها عند بروز إحتماالت كبيرة لتفشيها من خالل بيانات املراقبة.

تشمل املؤسسة املقيمني فيها وعائالتهم ضمن برنامج التثقيف عندما يكون متالئمًا مع حاجات املسن ووضعه.  .3

 :IC.10 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية التعليم والتدريب املستمر تتضمن فقرة عن احملاضرات اخلاصة مبكافحة العدوى.

:IC.10 مؤشرات القياس
نسبة العاملني اخلاضعني لدورات تعليمية عن مواضيع أو آليات خاصة مبكافحة إنتقال العدوى.
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الفصل الرابع
Information Management (IM) إدارة المعلومات

١. لمحــــــــة عامـــــــة

إن توفير الرعاية واخلدمات للمقيمني من كبار السن، هو عمل معّقد يعتمد بشكل كبير على املعلومات. والتخطيط 
لعملية إدارتها بغاية األهمية إذ تتطلب تعاون كافة املسؤولني والعاملني داخل املؤسسة.

يجب األخذ بعني اإلعتبار كل البيانات الصادرة عن املؤسسة واملستخدمة فيها أثناء التخطيط لعملية إدارة 
املعلومات، مثل البيانات املالية، وبيانات املوارد البشرية، وقوائم اجلرد...

كل مؤسسة تسعى للحصول على املعلومات وإدارتها وإستخدامها لتحسني النتائج التي يحصل عليها النزالء، 
ومردود مقدمي اخلدمات، وحتسني أداء املؤسسة نفسها.

مبرور الوقت، تصبح املؤسسات أكثر فعالية في:
- حتديد اإلحتياجات من املعلومات.

- تصميم نظام إلدارة املعلومات.
- حتديد وإلتقاط البيانات واملعلومات.

- حتليل البيانات وحتويلها إلى معلومات.
- نقل البيانات واملعلومات ورفع تقارير بشأنها.

- دمج وإستخدام املعلومات.

تضمن اإلدارة إستخدام أنظمة معلومات فعالة، وتطبيق، وإستخدام، وصيانة تكنولوجيا املعلومات كما يجب. 
وتضمن اإلدارة تزويد املوظفني من املستويات كافة في املؤسسة بآخر املعلومات الدقيقة والكاملة الالزمة لتوفير 

اخلدمة والرعاية والتطوير املستمر.

ُتطّبق مبادىء اإلدارة اجليدة للمعلومات باألساليب كافة، سواء أكانت بإعتماد األوراق أو التدوين اإللكتروني. وقد مت 
تصميم هذه املعايير بحيث ميكن تطبيقها كذلك على األنظمة غير املعتمدة على احلاسوب، وعلى أية تقنيات تكنولوجية 

قد ُتعتمد في املستقبل.
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٢. المعاييــــر

IM.1 متقدم

IM.2 أساسي

IM.3 أساسي
IM.4 أساسي

قوم المؤسسة بتخطيط وتطبيق عمليات تلّبي الحاجة إلى المعلومات لديها ولكل طالب 
لها، أكان من األفراد الذين يديرون أو يعملون في المؤسسة أو من هم من خارجها.

تتأّكد المؤسسة من تنظيم بياناتها وتحتفظ بسجل لكل كبير سن قامت بتقييم وضعه 
و/أو قّدمت له الرعاية والخدمات.

تخّطط المؤسسة إلستمرارية  إدارة المعلومات.

تحافظ المؤسسة على سرية المعلومات.

الفصل الرابع
إدارة المعلومات
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٣. عناصر األداء، الوثائق واآلليات المطلوبة ومؤشرات القياس

8

IM.1 متقدم
تقوم المؤسسة بتخطيط وتطبيق عمليات تلّبي الحاجة إلى المعلومات لديها ولكل طالب 

لها، أكان من األفراد الذين يديرون أو يعملون في المؤسسة أو من هم من خارجها
IM.عناصر األداء ١

التخطيط
يتم إنتاج المعلومات وإستخدامها من خالل الرعاية الفردية والخدمات المقدمة للمقيمين وإستخدامها أيضًا في 

إدارة آمنة وفعالة للمؤسسة. القدرة على إلتقاط وتوفير المعلومات يتطلب تخطيطًا فعاًال.
يتضمن التخطيط:

معلومات حول مقدمي الرعاية واخلدمات، وأنواع املعلومات املطلوبة من قبل أي مستوى من املوظفني. �
اإلحتياجات للمعلومات ملدراء وقادة املؤسسة. �
حجم املؤسسة. �
أنواع وتعقيدات اخلدمات املقدمة. �
اإلعدادات التي من خاللها ُتقّدم الرعاية واخلدمات. �
خبرة املوظفني عن جمع وحتليل البيانات. �
املوارد املتاحة. �
الوصول إلى التكنولوجيا بتكلفة معقولة. �
كل من يحتاج ويطلب بيانات أو معلومات حول العمليات واآلليات املعتمدة في املؤسسة والرعاية املقدمة فيها. �

المعلومات ذات األولوية التي تحتاجها هذه المصادر تؤثر في اإلستراتيجيات التي تعتمدها المؤسسة في إدارة 
المعلومات وقدرتها على تنفيذ تلك اإلستراتيجيات. يجب أن تكون اإلستراتيجيات متناسبة وحجم المؤسسة، 

تعقيدات الخدمات التي تقدمها، إعدادات هذه الخدمات، توافر الموظفين المدربين، وغيرها من الموارد البشرية 
والتقنية. تكون الخطة شاملة ووتضم جميع اإلدارات والخدمات في المؤسسة.

يكون لدى املؤسسة خطة لتلبية احلاجة إلى املعلومات.  .١
يتم وضع اخلطة بناًء على تقييم حلاجات من هم داخل وخارج املؤسسة.  .2

تكون اخلطة متناسبة مع حجم املؤسسة، وأنواع اخلدمات املقّدمة فيها، والترتيبات التي تؤّمن من خاللها   .3
الرعاية واخلدمات.

حفظ السجالت والبيانات
يكون لدى املؤسسة سياسة حتفظ من خاللها وقت التسجيالت، والبيانات، واملعلومات.  .٤

تقوم املؤسسة بوضع وتنفيذ خطة للمحافظة على السجالت الفردية املتعلقة بالرعاية واخلدمات وغيرها من البيانات 
واملعلومات. يتم اإلحتفاظ بالسجالت الفردية وغيرها من البيانات واملعلومات لفترات كافية آخذة بعني األعتبار ما 

ذكره القانون اللبناني بهذا اخلصوص، وفي ما يضمن خدمة الرعاية الفردية واخلدمات، اإلدارة، الوثائق القانونية، 
البحوث والتعليم. تكون سياسة اإلحتفاظ باملعلومات متفقة ومتناسقة مع مدى سريتها وأمنها. عند انتهاء مدة 

االحتفاظ، يتم إتالف السجالت الفردية وغيرها من السجالت والبيانات واملعلومات بالشكل املناسب.

تطبيق الخطة
تطَبق اخلطة وتَدعم من قبل عدد كاف من املوظفني واملوارد األخرى.  .٥

تخّطط المؤسسة إلعتماد آلية في معالجة المعلومات تحضيرًا لشراء المعّدات التكنولوجية الالزمة ولتوظيف   .٦
فريق عمل يتولّى األمر.
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ُتستخدم في املؤسسة شيفرات تشخيص مطابقة للمعايير، وشيفرات العمليات، ورموز، وتعريفات.   .٧

يتم تنفيذ خطة المؤسسة إلدارة المعلومات، بمجرد اإلنتهاء من وضعها والموافقة عليها. توفر 
المؤسسة الموظفين، والتكنولوجيا، والموارد األخرى الالزمة لتنفيذ الخطة وتلبية إحتياجات مقدمي 

الرعاية والخدمات، والمسنين، وغيرهم للمعلومات المحددة.

إن شكل وأساليب نشر البيانات والمعلومات للمستخدم المقصود مصممة لكي تلبي توقعاته. تشمل 
إستراتيجيات النشر:

• توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستخدمون والمطلوبة من قبلهم فقط.
• تنسيق التقارير بحيث يسهل اإلستخدام في عملية إتخاذ القرار.

• تقديم التقارير الالزمة بالتردد Frequency المطلوب من قبل المستخدم.
• ربط مصادر البيانات والمعلومات.
• تقديم تفسير أو توضيح للبيانات.

إن توحيد المصطلحات والتعاريف والمفردات اللغوية والتسميات يسهل المقارنة بين البيانات 
والمعلومات في ما بين المؤسسات وداخل المؤسسة الواحدة. إستخدام رموز موحدة للتشخيص 

ورموز اإلجراءات Procedurecodes يدعم جمع البيانات وتحليلها. اإلختصارات والرموز هي أيضًا موحدة 
Standardized. يكون هذا توحيد متناسق مع المعايير المعترف بها محليًا ووطنيًا.

تشكل إدارة تكنولوجيا المعلومات إستثمارًا كبيرًا للموارد بالنسبة للمؤسسة. لهذا السبب، يتم إختيار 
التكنولوجيا بعناية لتتطابق مع إحتياجات المنظمة الحالية والمستقبلية ومواردها. يتم دمج التكنولوجيا 

المستعملة مع عمليات إدارة المعلومات الموجودة وهذا يساعد على دمج أنشطة جميع إدارات 
المؤسسة وخدماتها. هذا المستوى من التنسيق يتطلب مشاركة العاملين الطبيين وغير الطبيين 

واإلداريين األساسيين في عملية االختيار.

يتمكن الموظفون من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها لكي يتمكنوا من القيام بمسؤولياتهم 
وعملهم بطريقة فعالة. يكون هذا الوصول متناسقًا مع التحديد الذي وضعته المؤسسة لمستويات 

السرية واألمان لمختلف فئات البيانات والمعلومات. يمنح الموظفون حق الوصول إلى البيانات 
والمعلومات من خالل إستخدام رموز الوصول Access codes، مفاتيح لمواقع تخزين البيانات، شارات 

أو أية وسائل أخرى.

السجالت الفردية وغيرها من البيانات والمعلومات هي آمنة ومحمية في جميع األوقات. على 
سبيل المثال، السجالت الناشطة للخدمات المقدمة ألحد المقيمين مخزنة في أمكنة يمكن للمهنيين 

المخولين فقط الوصول إليها. وتحفظ هذه السجالت في محمية من الحرارة والماء والنار، أو غيرها من 
األضرار. كما تهتم المؤسسة بمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات المخزنة إلكترونيًا وتقوم 

بإجراءات معينة لمنع ذلك.

يتم تلبية حاجات من هم داخل وخارج املؤسسة إلى املعلومات والبيانات عندما يحتاجونها، وبالشكل الذي   .٨
يلّبيتوقعات املستخدمني، وبالتواتر املطلوب.

يشارك عدد من املوظفني واإلداريني املناسبني في إختيار، وإستكمال، وإستخدام تكنولوجيا إدارة املعلومات.  .٩

١0. يستطيع املوظفون الوصول إلى مستوى املعلومات الذي يرتبط بحاجاتهم ومسؤوليات وظائفهم.

53الفصل الرابع إدارة المعلومات معايير الجودة الخاصة بمؤّسسات كبار السن، لبنان

١٢٣٤٦الفهرس ٥٧٨٩١٠
الفصول

مكافحة الموارد البشرية
انتقال األوبئة

تقديم الرعاية إدارة المعلومات
والخدمات

حقوق المسن 
والعائلة

الفصول 
المتخصصة

الجودة، واإلدارة،
والتطوير

بيئة الرعاية



١١. تأمني حماية السجالت واملعلومات من الفقدان، والتلف، والعبث بها، أو الدخول إليها وإستخدامها من قبل من 
ال ميلكون احلق بذلك.

توفر عملية إدارة المعلومات القدرة على الجمع بين المعلومات من مصادر مختلفة وإصدار التقارير 
الالزمة لدعم إتخاذ القرارات. على وجه الخصوص، إن الجمع بين المعلومات غير السريرية والسريرية 

واإلدارية يساعد إداريي المؤسسة على القيام بتخطيط شامل Collaborative. إن عملية إدارة 
.Comparative متكاملة وبيانات مقارنة Longitudinal المعلومات تدعم المدراء ببيانات طولية

يتم تدريب وتعليم الموظفين في المؤسسة الذين يقومون بإنتاج، وجمع وتحليل وإستخدام البيانات 
والمعلومات لكي يشاركوا بفعالية في إدارة المعلومات. التعليم والتدريب يمكّنانهم من : 

• فهم أمن وسرية البيانات والمعلومات
• إستخدام أدوات القياس، األدوات اإلحصائية وطرق تحليل البيانات

• المساعدة في تفسير البيانات
• إستخدام البيانات والمعلومات للمساعدة في صنع القرار

• تثقيف ودعم مشاركة المقيمين واألسر في عمليات الرعاية والخدمات
• إستخدام المؤشرات لتقييم وتحسين الرعاية والخدمات وآليات العمل

يتم تعليم وتدريب الفرد بما يتناسب مع مسؤولياته، وصف وظيفي، والبيانات والمعلومات التي يحتاج إليها.

١2. يتم دمج املعلومات السريرية وغير السريرية، واإلدارية مع بعضها لدعم إدارة وقيادة املؤسسة.

١3. يحصل صانعو القرار وغيرهم من املوظفني على التعليم والتدريب على املبادىء اخلاصة بإدارة املعلومات.

 :IM.1 المستندات والوثائق المطلوبة
خطة ادارة املعلومات مكتوبة.  .١

آلية تفصل كل ما يتعلق بحفظ السجالت والبيانات، تأخذ بعني اإلعتبار ما ذكره القانون اللبناني بهذا اخلصوص.   .2
سياسة مكتوبة إلدارة املعلومات.  .3

:IM.1 مؤشرات القياس
نسببة املوظفني املٌطلعني عل خطة إدارة املعلومات.  .١

السجالت، البيانات واملعلومات تتلف بالوقت والطريقة املناسبتني.  .2
نسبة املوظفني املدّربني على إدارة املعلومات والذين يقومون بإنتاج، وجمع وحتليل وإستخدام البيانات واملعلومات.  .3

IM.2 أساسي

تتأّكد المؤسسة من تنظيم بياناتها وتحتفظ بسجل لكل كبير سن قامت بتقييم وضعه 
و/أو قّدمت له الرعاية والخدمات 

 Unique ولكل مسن يستفيد من الخدمات المقدمة في المؤسسة سجل محدد. يكون لكل سجل رمز تعريف واحد فريد
identifier مرتبط بالشخص أو يتم إعتماد تقنيات أخرى لربط المسن بالسجالت المحددة له. إن وجود رمز تعريف 

واحد وسجل واحد يمّكن المؤسسة من تحديد مكان سجالت المقيم وتوثيق الرعاية والخدمات المقدمة له مع مرور الوقت.

يجب أن يحصل كل مستفيد من الخدمة على معلومات كافية لدعم أي تشخيص وتبرير للرعاية والخدمات المقدمة 
ويجب توثيق هذه الخدمات. كما يساعد توحيد المضمون والشكل لسجل كبير السن المقيم على تعزيز مسألة 

تكامل وإستمرارية الخدمات والرعاية بين مختلف مقدمي الخدمات.
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عندما يحصل المقيم على الرعاية الالزمة التي قد تؤثر على تقييم المؤسسة إلحتياجاته، يساعد السجل على تحديد:
إختصاصيي الصحة الذين يقدمون اخلدمات لهذا املقيم، مبا فيهم العائلة وأشخاص آخرين محددين. �
املؤسسات التي تقدم اخلدمات للمقيم. �

تحدد كل مؤسسة مضمون وشكل السجل وتضع آلية لتقييم مضمون السجل وتكامله. هذه اآللية هي جزء من 
أنشطة تحسين األداء التي تعتمدها المؤسسة ويتم تنفيذ هذه اآللية بشكل منتظم.

:IM.2 عناصر األداء
يحتوي السّجل على معلومات كافية للتعريف عن املسن، للمساعدة على التشخيص، لتبرير حصوله على الرعاية   .١

واخلدمات، لتوثيق سير ونتائج الرعاية واخلدمات املقّدمة له، ولتعزير إستمرارية توفير الرعاية واخلدمات.
يتضّمن سّجل كل مقيم تعريفًا باألفراد واملؤسسات األخرى التي تؤّمن اخلدمات.  .2

تقوم املؤسسة بتقييم دوري حملتويات سّجل املقيمني، ومدى تكامله، كجزء من النشاطات الهادفة إلى تطوير أدائها.  .3
يستطيع العاملون على تأمني الرعاية واخلدمات اإلطالع على املعلومات املوجودة في سجل كل مقيم ُيعاين،   .٤

وذلك في كل مرة تتم فيها رؤية املقيم ملتابعة الرعاية، أو البدء بحلقة جديدة من الرعاية واخلدمات.
تدعم املؤسسة تقدمي الرعاية واخلدمات لكل مقيم، وأعمال التعليم واألبحاث واإلدارة إستنادًا آلخر املعلومات   .٥

املتوفّرة لديها من املصادر احلالية.

 :IM.2 المستندات والوثائق المطلوبة
سجل لكل شخص يستفيد من خدمات المؤسسة.

:IM.2 مؤشرات القياس
نسبة الملفات بالنسبة لألشخاص التي تقدم لهم المؤسسة خدمات.

يتمثل الهدف الرئيسي إلستمرارية إدارة المعلومات بتأمين العودة المنظمة لسير العمل العادي 
في أقرب وقت ممكن مع الحد األدنى من التوقف وعدم فقدان البيانات. يجب على المؤسسة أن 

تكون مستعدة لألحداث التي يمكن أن تؤثر على توافر البيانات والمعلومات بغض النظر عما إذا كانت 
االنقطاعات متوقعة مسبقًا أو غير متوقعة  )نتيجة كارثة أو حالة طارئة على مستوى محلي أو مناطقي 

Regional(. يمكن أن يؤدي التوقف فى نظام المعلومات إلى آثار مدمرة على قدرة المؤسسة 
على تقديم الرعاية الجيدة ومواصلة عملياتها اإلدارية. التخطيط لحاالت الطوارئ يساعد المنظمة 

على التخفيف من آثار اإلنقطاعات، وحاالت الطوارئ، والكوارث على قدرتها في إدارة المعلومات. 
تخطط المنظمة إلنقطاعات عبر تدريب الموظفين على إجراءات بديلة، وإختبار خطة عمليات الطوارئ 

المعتمدة، وإجراء النسخ االحتياطي للبيانات بانتظام، وإختبار إجراءات إستعادة البيانات.
ينبغي على المؤسسة، بغض النظر عما إذا كانت تستخدم نظام ورقي أو إلكتروني، وضع خطة 
لمعالجة عملية إستمرارية المعلومات. إن المؤسسات التي تخطط للحفاظ على إمكانية الوصول 

إلى نظم المعلومات اإللكترونية بإستخدام النسخ اإلحتياطية اإللكترونية المختلفة وآليات إستعادة 
المعلومات تتمكن من العودة إلى العمل بسرعة مع الحد األدنى من التوقف وفقدان البيانات.

IM.3 أساسي

تخّطط المؤسسة إلستمرارية إدارة المعلومات 
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:IM.3 عناصر األداء
يكون لدى املؤسسة خطة مكتوبة إلدارة أي عطل قد يطرأ على العمليات املتعلّقة باملعلومات فيها )مدّونة ورقيًا   .١

أو الكترونيًا، أو بالطريقتني(.
تعالج خطة إدارة اإلنقطاع في املعلومات اإللكترونية ما يلي:  .2

اإلنقطاعات املجدولة وغير املجدولة. �
تدريب املوظفني على إجراءات بديلة إلتباعها عندما ال تكون األنظمة متوفّرة. �
توّفر نظام حفظ البيانات إذا ُفقدت في األنظمة اإللكترونية. �

 :IM.3 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية إلدارة أي عطل قد يطرأ على العمليات املتعلّقة باملعلومات فيها )مدّونة ورقيًا أو الكترونيًا، أو بالطريقتني(.

:IM.3 مؤشرات القياس
نسبة األعطال التي حدثت والتي مت تفاديها سنويًا

IM.4 أساسي

تحافظ المؤسسة على سرية المعلومات 
تحافظ المؤسسة على أمن وسرّية البيانات والمعلومات وبشكل خاص على سرية البيانات والمعلومات الحّساسة. 
يتم تناول التوازن بين تبادل البيانات من جهة وسريتها من جهة أخرى. تحدد المؤسسة مستوى السرية لمختلف 

فئات المعلومات. الوصول إلى المعلومات يتعلق بالحاجة إليها ويحدد حسب الوظيفة job title. تحدد اآللية الفعالة 
النقاط التالية:

من لديه احلق في الوصول إلى املعلومات. �
املعلومات التي ميتلك حق الوصول إليها. �
إلتزام املستخدم باحلفاظ على سرية املعلومات. �
اآللية املتبعة في حال خرق مبدأ السرية. �

أحد جوانب الحفاظ على أمن وسرية المعلومات هو تحديد الشخص الذي يحق له الحصول على أحد سجالت 
المقيم المتعلق بالرعاية والخدمات وإجراء تعديالت على هذا السجل. تضع المؤسسة خطة للسماح لهؤالء األفراد 

بالوصول إلى المعلومات وتحديد مضمون وشكل التعديالت على السجالت. يكون هناك آلية للتأكد أن األفراد 
الذين يسمح لهم بتعديل المعلومات هم فقط الذين يقومون بذلك، وأن كل تعديل يكون مرفقًابه: من قام به ومتى 

)يحدد التاريخ وإذا طلب ذلك من المؤسسة يحدد الوقت أيضًا في حالة أوقات العالجات، أو أوقات تناول الدواء(. 

عندما يتم إستخدام بعض المعلومات للمساهمة في قاعدة بيانات خارجية، تتخذ المؤسسة التدابير الضرورية 
للحفاظ على سرية وأمن المعلومات.

:IM.4 عناصر األداء
يكون لدى املؤسسة سياسة مكتوبة تتكفل من خاللها احلفاظ على سرّية املعلومات املتعلّقة بالصحة واملعلومات األخرى.  .١

تطّبق املؤسسة سياستها حول احلفاظ على سرية املعلومات.  .2
حتّدد سياسة املؤسسة األشخاص املسموح لهم اإلطالع على سجل املقيم الذي تلّقى اخلدمة، وحتّدد مضمون   .3

السّجل وشكله.
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ميكن فقط للعاملني على تأمني اخلدمات املصّرح لهم أن يطلّعوا على سجل أحد املقيمني الذي حصل على اخلدمة.  .٤
تتم احملافظة على أمن وسرية البيانات واملعلومات عند املساهمة في قواعد بيانات خارجية أو إستخدامها.  .٥
تستخدم املؤسسة املعلومات املتعلّقة بالصحة فقط لألغراض التي يسمح بها القانون والتشريع املعتمد، أو   .٦

احملّددة وفقًا لسياسة اخلصوصية والسرية اخلاصة باملؤسسة.
تكشف املؤسسة عن املعلومات املتعلّقة بصحة أحد نزالئها فقط بعد موافقة هذا األخير على ذلك، أو وفقًا ملا   .٧

يسمح به القانون.
تراقب املؤسسة مدى اإللتزام بسياستها حول سرية المعلومات المتعلّقة بالصحة والمعلومات األخرى.  .٨

:IM.4 المستندات والوثائق المطلوبة
آلّية تعريف سرية المعلومات واالجراءات المتخذة كافة للحفاظ على ذلك والمذكورة في مقدمة هذا المعيار

:IM.4 مؤشرات القياس
نسبة الموظفين المطلعين على اآللية الخاصة بسّرية المعلومات.
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الفصل الخامس
  تقديم الرعاية والخدمات

Provision of Care and Services (PCS)

١. لمحــــــــة عامـــــــة

الهدف األساسي ملؤسسات كبار السن هو توفير الرعاية واخلدمة األنسب التي تستجيب لإلحتياجات اخلاصة بكل 
كبير سن. هذه الرعاية واخلدمة تتطلّب مستوى عاليًا من التخطيط والتنسيق.

ميكن أن حتدث هذه العملية بني عّدة مؤسسات أو قد تقتصر على املؤسسة بعينها. إّن توفير العالج والرعاية 
واخلدمات لكبار السن يتطلّب نهجًا متعّدد التخّصصات وجهدًا مشتركًا بني أولئك الذين يعملون في املؤسسة لتنسيق 

الرعاية بطريقة تؤّمن أفضل مستوى من اخلدمة واجلودة والسالمة.

ُتعتبر بعض النشاطات أساسية بالنسبة لرعاية كبار السن وخدمتهم. وهي تشمل:
- التخطيط وتقدمي الرعاية واخلدمات لكل مقيم.

- مراقبة عمل املوّظف املسؤول عن الرعاية لفهم النتائج املتأتية عن العناية واخلدمات.
- إجراء تغييرات على الرعاية واخلدمات عند احلاجة.

- إمتام أعمال الرعاية وتقدمي اخلدمات.
- تخطيط عملية املتابعة.

ميكن أن يقوم بهذه النشاطات العديد من اإلختصاصيني مثل األطباء، الفريقالتمريضي، الصيدلي، فريق إعادة 
التأهيل، واإلختصصاصيني في العمل اإلجتماعي، وغيرهم.... ويكون لكل موّظف دوره اخلاص والواضح في 

تقدمي الرعاية واخلدمات لكبير السن. هذا الدور حتّدده اإلجازة التي يحملها، والشهادة، والقانون، ومهارات الفرد 
اخلاصة، ومعرفته وخبرته، وكذلك سياسات املؤسسة ومواصفاتها الوظيفية.

بعض اخلدمات والرعاية ميكن أن يقوم بها كبار السن بأنفسهم، أو أحد أفراد عائالتهم أو أي متدرب على تقدمي 
الرعاية. إن وضع خطة لتقدمي الرعاية واخلدمات ال تكفي لتحقيق أفضل النتائج. إذ يجب تنسيق هذه اخلدمات 

واحلرص على تكاملها بني كافة املهنيني املسؤولني عن كبار السن.

إّن هدف معايير تقدمي الرعاية واخلدمات هو حتديد، وتشكيل، وترتيب التقنيات والنشاطات التي تزيد من تنسيق 
اخلدمات وتقلّل من احلاجة إلى تغيير الترتيبات املعتمدة.

يتناول هذا الفصل ما يلي:
- احلصول على الرعاية وإستمراريتها.

- تقييم وإعادة تقييم كبار السن.
- الصحة، العناية الشخصية، العناية النفسية والتدخل اإلجتماعي.
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٢. المعاييــــر

PCS.1 أساسي

PCS.2 أساسي
PCS.3 أساسي
PCS.4 أساسي

تحّدد كل مؤسسة شروط قبول كبار السن فيها، مّمن تستطيع تلبية حاجاتهم بما 
يتماشى مع رسالتها ومواردها.

تصّمم المؤسسة وتنّفذ عمليات تأمين إستمرارية تقديم الرعاية والخدمات داخلها.
يكون لدى المؤسسة عملية تحدد بالشكل المناسب كيفية مغادرة المسنين لها.

ثمة عملية يتم عبرها نقل المقيمين إلى مؤسسة أخرى، أو إحالتهم إلى اختصاصي 
صحة آخر لإلستمرار بتلبية حاجاتهم للرعاية والخدمات.

إستمرارية تقديم الرعاية والخدمات

تقييم حاجات كبار السن

ادارة الدواء

إدارة األلم

العناية الملطفة

الرعاية الصحية

PCS.5 أساسي

PCS.6 أساسي

PCS.7 أساسي

يتم تحديد إحتياجات جميع كبار السن المقيمين من الرعاية والخدمات التي تقّدمها 
المؤسسة من خالل إتباع عملية تقييم.

يتم تقييم اإلحتياجات الطبية، التمريضية، الجسدية، اإلجتماعية، النفسية، الوظيفية، 
واإلحتياجات المعرفية لكل مسن.

توّفر المؤسسة إختبارات التشخيص.

ُيعطى الدواء لكبار السن الميمين طريقة آمنة وصحيحة. PCS.8 أساسي

تهتم المؤسسة بالمسنين الذين يعانون من ألم.PCS.9 أساسي

تحافظ المؤسسة على راحة وكرامة كبار السن الميؤوس من شفائهم.PCS.10 أساسي

PCS.11 أساسي
PCS.12 أساسي

PCS.13 أساسي
PCS.14 أساسي
PCS.15 أساسي
PCS.16 أساسي
PCS.17 أساسي
PCS.18 أساسي
PCS.19 أساسي
PCS.20 أساسي
PCS.21 أساسي
PCS.22 أساسي

توّفر المؤسسة للمسنين العناية الصحية المالئمة
يوّجه المسنون إلى أصحاب اإلختصاص في المجال الطبي مع األخذ بعين اإلعتبار 

إحتياجاتهم وخياراتهم.
يتلقى المسن الغذاء والماء الكافيين.

تحافظ المؤسسة على سالمة جلد كبار السن.
تتم إدارة السلس البولي لدى كبار السن بشكل فّعال.

تقوم المؤسسة بتصميم البناء بشكل يضمن عدم تقييد حرية الحركة لدى كبار السن .
تحافظ المؤسسة على أعلى مستوى من الحركية لجميع المسنين .

تحافظ المؤسسة على صحة الفم واألسنان لدى جميع كبار السن
تحّدد المؤسسة وتهتم بفقدان المقيمين فيها ألي من حواسهم

ُيساعد كبار السن لتحقيق أنماط نوم طبيعية
يحصل كبار السن على خدمات تأهيلية بما في ذلك المساعدة في أنشطة الحياة اليومية
تقّدم المؤسسة معدات ولوازم تمريضية لتلبية إحتياجات كبار السن وتتأكد من المحافظة 

على هذه اللوازم والمعدات في حالة جيدة لضمان توفير الرعاية التمريضية لكبار السن
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الرعاية االجتماعية

سجالت كبار السن

PCS.23 أساسي

PCS.24 أساسي

تساعد المؤسسة وتهتم بكبار السن الذين قد يكونون ضحية لسوء المعاملة 
معاملة أو اإلهمال أو اإلستغالل.

تؤمن المؤسسة فرصًا لكبار السن للمشاركة في أنشطة إجتماعية وترفيهية.

PCS.25 أساسي
PCS.26 أساسي
PCS.27 أساسي
PCS.28 أساسي

تحتفظ المؤسسة بسجالت كاملة ودقيقة.
تدّقق المؤسسة بسجالتها وتراجعها.

تحتفظ المؤسسة بسجاّلتها.
يحتوي السجل على معلومات  تعكس رعاية المسنين، العالجات، والخدمات 

المقّدمة لهم.
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٣. عناصر األداء، الوثائق واآلليات المطلوبة ومؤشرات القياس

PCS.1 أساسي
تحّدد كل مؤسسة شروط قبول كبار السن فيها، مّمن تستطيع تلبية حاجاتهم بما 

يتماشى مع رسالتها ومواردها
:PCS.1 عناصر األداء

عند قبولهم، تقّدم املؤسسة املعلومات التالية للمقيمني أو أفراد عائالتهم املناسبني أو أولياء أمورهم:  .١
معلومات عن اخلدمات والرعاية التي تقّدمها. �
النتائج املتّوقعة من تقدمي الرعاية واخلدمات. �
التكلفة املتوّقعة لكل مقيم لقاء حصوله على الرعاية واخلدمات. �

إستمرارية تقديم الرعاية والخدمات
تهدف هذه المعايير إلى تعريف وتحديد شكل العمليات واإلجراءات وذلك للحد من الحاجة إلى تغييرات في أماكن 
رعاية كبير السن. هذه السلسلة من عناوين التنسيق والتواصل مع كبير السن وأسرته وبعض المهنيين الصحيين 

نيابة عن المسن:
قبل دخول املسن إلى املؤسسة. �
عندما يتلقى املسن خدمات من املؤسسة. �
في حال نقل كبير السن بشكل مؤقت إلى مؤسسة أخرى تقدم خدمات مختلفة أو ذات مستوى آخر. �
عندما يترك املسن املؤسسة بشكل نهائي. �

خالل عملية إدخال أحد المسنين إلى المؤسسة، يحصل هذا األخير وعائلته على معلومات كافية لكي 
يتخذوا قرارهم عن وعي إلعتماد هذه المؤسسة للحصول على الرعاية. وتتناول المعلومات كل ما 
يتعّلق بنوعية الرعاية والخدمات التي ُتقّدم، وبالنتائج المتوّقع الحصول عليها، وإعالم المسنين أو 

عائالتهم بالتكلفة المتوقعة لقاء الحصول على هذه الخدمات عندما ال تكون إحدى الجهات العامة أو 
الخاصة متكّفلة بها.

تقدم كل المؤسسة خدمات إلى أشخاص يأتون من مختلف المناطق اللبنانية وأحيانَا إلى أشخاص 
أجانب، يتميز هؤالء بالتنوع الثقافي، الديني واللغوي. لذا على كل مؤسسة تعريف عملية تواصل تقدر 

من خاللها مخاطبة كبار السن من مختلف المشارب.  

تسعى املؤسسة إلى تقليص احلواجز املادية، واللغوية، والثقافية وغيرها من احلواجز التي تعيق عملية احلصول   .2
على اخلدمات.

 :PCS.1 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية تعرِّف سياسة املؤسسة إلستقبال كبار السن )شروط اإلستقبال، الفحوصات والتقييم ... املطلوبة قبل اإلستقبال(.  .١

كتيب أو ما شابه لكبار السن وعائالتهم يتضمن معلومات حول املؤسسة، النظام الداخلي، اخلدمات التي تقدمها،   .2
األسعار.

:PCS.1 مؤشرات القياس
نسبة كبار السن املطلعني على آليات الدخول.  .١

نسبة العاملني في املؤسسة املطلعني على السياسة التي تتبعها املؤسسة في إستقبال كبار السن.  .2
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PCS.2 أساسي
تصّمم المؤسسة وتنّفذ عمليات لتأمين إستمرارية تقديم الرعاية والخدمات داخلها

PCS.3 أساسي
يكون لدى المؤسسة عملية تحدد بالشكل المناسب كيفية مغادرة المسنين لها

:PCS.2 عناصر األداء
حتّدد املؤسسة املوظفني املناسبني لتولي مهمة تنسيق الرعاية واخلدمات التي تؤّمنها للمقيمني.  .١

تتم مشاركة وتبادل املعلومات حول الرعاية واخلدمات املقّدمة إلى املقيمني واإلستجابة إلى العناية واخلدمات   .2
املطلوبة بني اإلختصاصيني الطبيني، واملّمرضني، واملسؤولني عن اخلدمة اإلجتماعية، وغيرهم من إختصاصيي 
الصحة املعنيني مبوضوع توفير الرعاية واخلدمات، وذلك من خالل خطة رعاية خطّية مدّونة في السجل الطبي. 

ُتراجع خطة الرعاية كل ثالثة أشهر.
تكون سجالت املقيمني متاحة أمام مقّدمي الرعاية واخلدمات لإلطالع عليها وذلك بهدف تسهيل عملية تبادل املعلومات.  .3

جُترى عمليات اإلحالة املناسبة وفقًا حلاجات املقيم وأفضلّية حصوله على اخلدمات.  .٤
ُتنّسق املؤسسة خدماتها مع األفراد واألقسام املوجودة ضمنها لضمان إستمرارية الرعاية واخلدمات   .٥

)مستشفى، طوارئ، عيادات،...(.
تساعد املؤسسة املقيم ليحصل على الرعاية واخلدمات خارجها.  .٦

 :PCS.2 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية عن كيفية تقدمي اخلدمات التي تستدعي مصدرًا خارجيًا.

الئحة مكتوبة باملؤسسات اخلارجية التي تتعامل معها املؤسسة.

:PCS.2 مؤشرات القياس
نسبة املقيمني التي تشمل سجالتهم الطبية خطة رعاية خطّية مدّونة.

:PCS.3 عناصر األداء
ُيعطى املقيمون وعائالتهم، عند اللزوم، تعليمات واضحة للمتابعة عند مغادرتهم املؤسسة.  .١

حتتوي سجاّلت املقيمني على نسخة ملّخص املغادرة.  .2

يقضي كبير السن وقتَا طوياًل في إرتياد أو اإلقامة في المؤسسة، ويحتاج خاللها إلى عدد كبير من 
الخدمات وتدّخل عدد كبير من المهنيين واإلختصاصيين. يجب على المؤسسة أن تكون قادرة على تقديم 

كافة هذه الخدمات 24\24 بالطريقة المالئمة عبر المؤسسة ذاتها وعند الحاجة اإلستعانة بمصدر خارجي.

يرتاد عدد من كبار السن مؤسسات االقامة الطويلة لفترة محددة، يغادرون بعدها إلى منازلهم أو إلى 
مؤسسة أخرى. في هذه الحالة تبدأ المؤسسة التخطيط لكيفية تأمين قدر اإلمكان إستمرارية الرعاية 

والخدمات. يتم تضمين األسرة في هذا التخطيط وتحدد اإلحتياجات المستمرة ويتم إبالغهم عنها. 
المطلوب هو عملية منظمة لضمان تأمين اإلحتياجات المستمرة وتحديد مصادر الرعاية والخدمات.
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PCS.4 أساسي
ثمة عملية يتم عبرها نقل المقيمين إلى مؤسسة أخرى أو إحالتهم إلى إختصاصي 

صحة آخر لإلستمرار بتلبية حاجاتهم للرعاية والخدمات

:PCS.4 عناصر األداء
عندما ال تعود املؤسسة قادرة على تأمني إحتياجات النزيل أثناء مكوثه في املؤسسة، ُيبلّغ في الوقت املناسب   .١

عن احلاجة إلى نقله.
تقوم املؤسسة التي ُنقل منها املسن بالترتيبات الرسمية أو غير الرسمية وباإلجراءات الالزمة مع األهل أو   .2

الوصي مع املؤسسة التي سيحول إليها املسن لضمان إستمرار توفير الرعاية واخلدمات للمقيمني.
تقوم املؤسسة التي ُنقل منها املسن بتنسيق إنتقال كبار السن إلى املؤسسة التي سيحول اليها املسن، والتأكد   .3

من أّن هذه األخيرة قادرة على تلبية حاجات املقيم إلى الرعاية واخلدمات.
حتصل املؤسسة التي ستستقبل املقيم على ملّخص مكتوب عن الوضع السريري وغير السريري للمقيم، وعن ما   .٤

قّدمته إليه املؤسسة التي نقل منها املسن.
خالل عملية نقل النزيل، يتولى أحد املوظفني املؤهلني عملية املراقبة عندما يحتاج وضع املريض الصحي إلى مراقبة.  .٥

يتم توثيق عملية اإلحالة.  .٦
تلحظ عملية اإلحالة، النقل، أو مغادرة أحد املقيمني من كبار السن احلاجات اخلاصة بكيفية التنّقل.  .٧

 :PCS.4 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية تشرح عملية نقل كبار السن.

:PCS.4 مؤشرات القياس
نسبة املشاكل التي تقع خالل نقل كبار السن من العدد اإلجمالي حلاالت النقل.

إن نقل كبير السن إلى مؤسسة أخرى يستند إلى حالته التي تستدعي مواصلة الرعاية والخدمات 
الصحية في المؤسسة األخرى. قد يكون النقل إستجابة لحاجة المسن في التشاور مع إختصاصي وأخذ 

للعالج، أو حالة طارئة تستدعي الذهاب إلى الطوارئ أو العناية المركزة. إن المطلوب في مثل هذه 
الحاالت وجود آلية نقل وذلك لضمان تلبية اإلحتياجات المستمرة من قبل المؤسسة أو اإلختصاصيين 

الذين يستقبلون المسن.تعّرف هذه اآللية:
• كيفية نقل المسؤولية إلى المؤسسة أو الشخص المستقبل.

• متى يكون النقل مناسبًا؟
• من هو المسؤول عن المسن أثناء نقله؟

• ما الذي يجب فعله عندما يكون نقل المسن إلى مؤسسة أخرى للرعاية والخدمات غير متوفر؟

 :PCS.3 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية مغادرة كبار السن املؤسسة.

:PCS.3 مؤشرات القياس
نسبة كبار السن الذين يغادرون املؤسسة مع خطة مغادرة شاملة.
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PCS.5 أساسي
يتم تحديد إحتياجات جميع كبار السن المقيمين من الرعاية والخدمات التي تقّدمها 

المؤسسة من خالل إتباع عملية تقييم

PCS.6 أساسي
يتم تقييم اإلحتياجات الطبية، التمريضية، الجسدية، اإلجتماعية، النفسية، الوظيفية، 

واإلحتياجات المعرفية لكل مسن

:PCS.5 عناصر األداء

:PCS.6 عناصر األداء
يحّدد التقييم األولّي حاجة المسن للرعاية والخدمات ونوعية الخدمات التي يجب تقديمها.  .١

يحتاج العاملون في مؤسسات اإلقامة الطويلة معرفة إحتياحات المسن عندما يدخل إلى المؤسسة. 
لذا على المؤسسة تطوير أو إستعمال وسائل تقييم تتماشى مع نوع وإحتياجات األشخاص الذين 

تستقبلهم وتكون عملية التقييم وإعادة التقييم موّحدة لكافة المقيمين. وتضع المؤسسة آلية تحدد من 
خاللها كيفية تنفيذ التقييم واألوقات التي يجب أن تطّبق فيها.

عند دخول أحد المسنين، تقوم المؤسسة بجمع المعلومات الالزمة لتوفير الرعاية والخدمات التي 
يحتاجها. ويمكن أن تشمل عملية التقييم المعلومات التالية:

• التشخيص الحالي للنزيل، تاريخ وضعه الصحي، تاريخه في تعاطي األدوية )بما فيها تحّسسه على 
أدوية معّينة(، األدوية التي يتناولها حاليًا، والعالج الذي يتلقاه حاليًا.

حالة النزيل الجسدية والنفس- عصبية.  •
حالة النزيل النفس-عصبية )في حال كانت قابلة للتقييم(.  •

قدرة المريض على التواصل.  •
الحالة الوظيفية للنزيل.  •

وضع المريض ومدى إستعداده وحاجته للحصول على إعادة التأهيل.  •
حالة النزيل الغذائية.  •

حتّدد املؤسسة قواعد، ونطاق، ومضمون عمليات التقييم وإعادة التقييم.  .١
2.  تستخدم اإلرشادات التوجيهية (guidelines)، ويتم إعتمادها من قبل املؤسسة ـــ في حال وجودها ـــ إلرشاد 

عمليتي التقييم وإعادة التقييم للمقيمني واحلد من التغيرات غير املُستحبة.
يتم توثيق نتائج التقييم في سجل املقيم وتكون متاحة أمام مسؤولي توفير الرعاية واخلدمات لكبير السن املقيم   .3

وذلك لإلطالع عليها.

:PCS.5 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية التقييم وإعادة التقييم )القواعد، اإلرشادات، األوقات،...(.

:PCS.5 مؤشرات القياس
نسبة اإللتزام باألوقات المحددة للقيام بالتقييم.

تقييم حاجات كبار السن
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الحالة الصحية لفم النزيل بما فيها وضع أسنانه، تجويفه الفموي، التركيبات الداعمة ألسنانه، وجود أو   •
عدم وجود أسنان طبيعية أو طقم أسنان وقدرته على تأدية وظائف تناول األطعمة مع أو بدون أسنان 

طبيعية أو طقم أسنان.
اآلالم التي يعاني منها النزيل بما فيها مكان ومصدر وتاريخ األلم الحالي، العوامل المساعدة على   •

تخفيف حّدته أو تفاقمها، العالج الحالي الذي يتناوله للشفاء من األلم ومدى إنتفاعه منه.
حاجات النزيل النفس-إجتماعية-روحية.  •

العوامل الثقافية واألخالقية المتعّلقة بالنزيل والتي يمكن أن تؤثر على نوعية الرعاية والعالج والخدمات.  •
أولويات المريض وما يفضله فيما يتعّلق بمواعيد النشاطات.  •

بالنسبة للنزيل الذي يكون على شفير الموت، تحديد الخصائص اإلجتماعية والثقافية والروحية   •
المتعّلقة بالوفاة والتي تؤثر في إحساس وتجربة النزالء وعائالتهم.

 2. ُيجرى التقييم األولي للمسن والذي يقوم به الطبيب خالل ٤٨ ساعة، أما التقييم التمريضي فُيجرى خالل 2٤ ساعة.
ُيجرى تقييم وظائفي معّمق لكبار السن الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل، بما يتالءم مع إحتياجاتهم.  .3

تتناسب التقييمات األولية لذوي الحاالت الخاصة من المسنين مع حاالتهم.   .٤
يكون لدى المؤسسة آلية تحّدد من خاللها الضحايا الذين ُيحتمل أن يكون قد أسيء إليهم، أو ُأهملوا وترفع   .٥

تقريرًا بذلك.
تتم إحالة المسنين للحصول على تقييمات إضافية عند وجود حاجة لذلك إستنادًا لما يرد في نتائج التقييم األولي.  .٦

تجرى إعادة تقييم للمقيمين كل مّدة زمنية معّينة لتحديد مدى تجاوبهم مع الرعاية والخدمات المقدمة إليهم،   .٧
للتخطيط إلستمرار تقديم الرعاية والخدمات، أو لتسريح النزيل.

:PCS.6 المستندات والوثائق المطلوبة
كافة أدوات التقييم (scales) المستعملة في المؤسسة.  •

آلية إستخدام كل تقييم.  •

:PCS.6 مؤشرات القياس
نسبة الملفات التي تحوي على تقييم شامل للمسن.

توفر المؤسسة كافة اإلختبارات المخبرية والشعاعية بما يتناسب مع إحتياجات كبار السن التي تقدم 
لهم الخدمة. تؤمن هذه الخدمات داخل المؤسسة أو عبر التعاقد مع مؤسسة خارجية، في كلتا الحالتين 

يجب أن تستجيب الخدمات للشروط التي وضعتها لها وزارة الصحة العامة كما يجب على المؤسسة 
إنتقاء المؤسسة الخارجية التي يستطيع المسن الوصول إليها وتتالءم مع وضعه الجسدي والمرضي. 
مثال على ذلك: تستطيع المؤسسة التعاقد مع مختبر ليرسل أحد التقنيين دوريًا أو كلما إستدعت الحالة 

وذلك لتوفير عناء التنقل على المسن في هذه الحالة تضع المؤسسة وتطبق آليات خاصة:
إيصال الطلب.  •

جمع وتحديد العينات.  •
نقل، تخزين، حفظ وتتبع العينات.  •

أما فيما يخص الفحوصات الشعاعية فتتعاقد المؤسسة مع مركز أو مستشفى قريبين جغرافيًا من 
المؤسسة ويتمتعان بشروط إستقبال األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وتضع آليات تحكم هذا التعاون.

PCS.7 أساسي
توّفر المؤسسة إختبارات التشخيص
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:PCS.7 عناصر األداء
١. تقّدم املؤسسة خدمات التصوير الشعاعي، الفحوصات املخبرية ،وغيرها من طرق التشخيص، مبا فيها خدمات 

علم األمراض (pathology services)، وذلك على مدار 2٤ ساعة في اليوم، ولسبعة أيام في األسبوع.
2. جُترى إختبارات التشخيص كما هو معتمد، وضمن اإلطار الزمني الذي حتّدده املؤسسة.

3. تراجع املؤسسة دوريًا نتائج مراقبة اجلودة اخلاصة باملصادر اخلارجية املعتمدة كافة لتأمني خدمات 
الفحوصات املخبرية، والتصوير الشعاعي.

٤. إمكانية الوصول إلى خبراء في أمور التشخيص عندما تدعو احلاجة.

 :PCS.7 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية التعاقد مع مؤسسة أخرى لتقدمي اخلدمة تتضمن الشروط، كيفية نقل املقيمني، طرق الدفع،...  .١

آليات تتضمن ما ذكر في مقدمة املعيار.  .2
إتفاق ُموّقع من الطرفني.  .3

:PCS.7 مؤشرات القياس
نسبة احلوادث املتعلقة بالقيام باإلختبار، بحفظ، نقل العينة أو نقل املريض

إدارة الدواء

PCS.8 أساسي
ُيعطى الدواء لكبار السن الميمين طريقة آمنة وصحيحة

:PCS.8 عناصر األداء
١. تخّطط املؤسسة عمليات إدارة األدوية.

2. يكون لدى املؤسسة سياسة مكتوبة تشرح من خاللها إمكانية إطاّلع املوظفني والعاملني املشاركني في إدارة 
أدوية املقيم على املعلومات التالية املتعلّقة بهذا األخير )املقيم(:

السن �
اجلنس  �
التشخيصات �
احلساسية �
األدوية احلالية �
الطول والوزن )عند اللزوم( �
النتائج املخبرية )عند اللزوم( �
أية معلومات إضافية تطلبها املؤسسة �

تكون اإلدارة والموظفون مسؤولين عن تأمين حصول المقيمين على أدويتهم بطريقة آمنة ومنظمة، 
وعلى ُحسن تخزين األدوية بالشكل الذي يحمي المقيمين والموظفين على حد سواء. من الضروري أن 

تتم مراقبة تطبيق الشروط القانونية المتعلقة بمسألة إعطاء األدوية وحفظها.
اّن إدارة الدواء هي غالبًا ما تكون معّقدة وتستدعي تدخل العديد من العاملين لذا على المؤسسة وضع 

سياسة واضحة إلدارة األدوية مع آليات لكافة مراحل هذه اإلدارة.

معايير الجودة الخاصة بمؤّسسات كبار السن، لبنان66 الفصل  الخامس تقديم الرعاية والخدمات 

١٢٣٤٦الفهرس ٥٧
الفصول

مكافحة الموارد البشرية
انتقال األوبئة

تقديم الرعاية إدارة المعلومات
والخدمات

حقوق المسن 
والعائلة

الجودة، واإلدارة،
والتطوير

بيئة الرعاية
٨٩١٠الفهرس

الفصول 
المتخصصة



 

3. حتّدد املؤسسة خطيًا األدوية التي تصّنفها باخلطرة وتلك التي تتطلّب الكثير من احلذر.

٤. تراقب املؤسسة إستخدام أدوية العالج النفسي التي تؤّثر على اإلدراك الذهني: بسبب املخاطر املرتبطة 
بإستخدام هذه األدوية، على كل مؤسسة تقوم بإستخدامها أن تراقب هذا اإلستخدام وأن تضع له آلية مفصلة 

 تدير من خاللها هذا اإلستعمال. 
وال توصف هذه األدوية إّال في احلاالت التالية:

عندما يشير التقييم أو الضرورة الطبية إلى احلاجة إليها. �
بعد أن تكون قد اسُتخدمت البدائل والعقاقير األخرى. �
إعطاء أقل جرعة عالجية فعالة منها. �
يتم تقييم احلاجة إلى متابعة العالج بشكل دوري )كل ثالثة أشهر(. �

٥. ترفع املؤسسة تقريرًا باألدوية املتشابهة من حيث الشكل واإلسم، وتضع الئحة بأسماء هذه األدوية التي 
تخّزنها، وتوزعها، وتديرها. وذلك كي تتفادى وقوع أخطاء بسبب تشابه أسماء أو شكل األدوية.

٦. تضع املؤسسة معايير معّينة وُتصادق عليها إلختيار األدوية، تشمل ما يلي:
تعليمات اإلستخدام. �
الفعالية. �
تفاعالت الدواء. �
إمكانية حصول أخطاء أو سوء إستخدام. �
حصول نتائج معاكسة للدواء. �
التحذيرات اخلاصة بحوادث املوت واإلصابات املفاجئة. �
املخاطر األخرى. �
التكاليف. �

٧. تقوم املؤسسة بتطوير أنظمة معينة بعد املوافقة اخلطية عليها إلستبدال دواء بآخر في حال كان ثمة نقص في 
دواء ما أو كان مقطوعًا.

٨. تخّزن املؤسسة األدوية بطريقة آمنة، وفقًا لتوصيات املصّنعني أو في حال عدم وجود مثل هذه التوصيات، وفقًا 
لتعليمات الصيدلي.

األدوية المصنفة بالخطرة هي األدوية التي تتسبب بأكبر نسبة من األخطاء والحوادث الحرجة وكذلك 
األدوية التي يستطيع األشخاص اإلدمان عليها أو تسبب نتائج غير مرجوة. الئحة هذه األدوية متوفرة 

في العديد من المراجع ولكن على كل مؤسسة وضع الئحة بهذه األدوية خاصة بها، إستنادًا إلى 
البيانات الداخلية الخاصة بها عن األخطاء الدوائية واألحداث الحرجة. 

يتم تصميم مكان تخزين األدوية للمساعدة في الحفاظ على سالمة الدواء، وتعزيز توفر األدوية عند 
الحاجة، وتقليل خطر اللغط بين األدوية، وتقليل أخطاء التوزيع المحتملة.

٩. يوضع على كل األدوية املخّزنة واملكّونات املستخدمة في حتضيرها ملصق يشير إلى محتوياتها، وتاريخ إنتهاء 
صالحيتها، وأية حتذيرات أخرى قابلة للتطبيق.

١0. تدير املؤسسة بشكل آمن أدوية الطوارئ، وتكون هذه األدوية واملواد املرافقة لها جاهزة لإلستخدام وسهلة املنال.
١١. عندما ُيحضر املقيمون أو عائالتهم أدويتهم بأنفسهم، يجب وضع سياسة إلدارة هذا املوضوع، كما ويجب 

على املؤسسة أن تشرف وتضبط هذه األدوية.
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١2. تقّيم املؤسسة وحتّدد نظريًا صالحية إستخدام أو إعطاء أي من األدوية التي يحضرها املقيمون في املؤسسة 
أو أحد أفراد عائالتهم.

١3. تكتب وصفات األدوية بشكل واضح ودقيق. ويكون لدى املؤسسة سياسة مكتوبة حتّدد التالي:
العناصر الالزمة لوصفة الدواء الكاملة. �
التدابير الوقائية لوصفات األدوية التي تتشابه أسماؤها أو أشكالها. �

١٤. اإلجراءات الواجب إتخاذها عندما تكون الوصفات غير كاملة، أو غير مقروءة أو غير واضحة.
١٥. يوضع سجل لعناوين وأسماء لألدوية.

١٦. يقوم صيدلي مبراجعة سنوية ملدى مالءمة إستخدام األدوية التي توّزع في املؤسسة.
١٧. تقوم املؤسسة بشكل آمن بتحضير، وتوزيع، ووصف وإعادة األدوية.

١٨. حُتّدد املؤسسة خطياً املوظفني املؤهلني إلعطاء الدواء، مع أو بدون مراقبة، مبا يتوافق مع القانون والنظم املعتمدة.
١٩. ُيسمح للنزيل بتناول الدواء بنفسه حتت إشراف املمرضة، وتوجد إرشادات خطية تعالج مسألة التدريب 

واملراقبة والتوثيق لتناول الدواء الذاتي بشكل آمن وواضح سواء من قبل النزيل أو أحد أفراد عائلته.
20. يكون لدى املؤسسة آلية خطية إلتخاذ اإلجراءات عند حصول أو الشك بحصول حاالت يعطي فيها الدواء 

نتائج معاكسة، أو ردات فعل معاكسة، أو أخطاء مرتبطة بالدواء.

 :PCS.8 المستندات والوثائق المطلوبة
سياسة خطّية تشرح من خاللها عملية إدارة الدواء بكافة مراحله كما هو مذكور في عناصر األداء.   .١

الئحة األدوية التي تصّنفها باخلطرة وتلك التي تتطلّب الكثير من احلذر.  .2
تراقب املؤسسة إستخدام أدوية العالج النفسي التي تؤّثر على اإلدراك الذهني.  .3

آلية مفصلة عن كيفية إدارة إعطاء األدوية ذات التأثير الذهني والعصبي.  .٤
الئحة بأسماء األدوية املتشابهة من حيث الشكل واإلسم.  .٥

آلية تخزين الدواء.  .٦
آلية إستعمال وحفظ أدوية الطوارئ.  .٧

آلية عن مراقبة الدواء من قبل الصيدلي.  .٨
آلية عن كيفية حتضير، وتوزيع، ووصف وإعادة األدوية.  .٩

١0. آلية عن التدابير الواجب إتخاذها عند حصول أو الشك بحصول حاالت يعطي فيها الدواء نتائج معاكسة، أو 
ردات فعل معاكسة، أو أخطاء مرتبطة بالدواء.

١١. برنامج التدريب املستمر يتضمن محاضرات عن إدارة األدوية.

:PCS.8 مؤشرات القياس
نسبة األخطاء في إعطاء األدوية.  .١

نسبة األدوية املنتهية صالحيتها سنويًا في املؤسسة.  .2

العديد من األسباب تتيح للمؤسسة السماح ألهل المسن إحضار أدويته ولكن عليها مراقبة ذلك 
من أجل حماية سالمة المقيم والحفاظ على جودة الرعاية. لذا على المؤسسة التعريف بدورها 

ومسؤولياتها في مثل هذه الحاالت.

يحدث في مؤسسات االقامة الطويلة بعض الحاالت الطارئة. لذلك، على المؤسسة التخطيط لكيفية 
معالجة هذه الحاالت واألدوية والمستلزمات التي قد يحتاجون إليها. على الرغم من أن العمليات قد 

تكون مختلفة، على المؤسسة تنظيم األدوية بطريقة تضمن سالمة المقيمين.

وفقًا لسياسة الجودة المتبعة في المؤسسة يمكن لبعض الوثائق أو اآلليات أن تدمج.
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إدارة األلم

العناية الملطفة

PCS.9 أساسي
تهتم المؤسسة بالمسنين الذين يعانون من ألم

PCS.10 أساسي
تحافظ المؤسسة على راحة وكرامة كبار السن الميؤوس من شفائهم 

:PCS.9 عناصر األداء
جُتري املؤسسة تقييما شاماًل للمقيم يتالءم مع وضعه، وعمره، وقدرته اإلدراكية وحتدد طرق إكتشاف األلم   .١

لدى املقيمني غبر القادرين على التواصل. 
توّثق برامج إدارة األلم، وُتراجع دوريًا، ويعمل أعضاء فريق الرعاية الصحية املعنيون وفقًا لها.  .2

حتّدد املؤسسة إستراتيجيات إلكتشاف وجود ألم لدى املقيمني غير القادرين على التواصل )مثاًل األشخاص من   .3
ذوي اخللفيات الثقافية واللغوية املختلفة، أو أولئك الذين يعانون من إختالل عقلي(.

تنظم املؤسسة برامج تثقيفية للموظفني في أماكن عملهم، تعالج موضوع حتديد األلم.  .٤
تلجأ املؤسسة إلى اختصاصيي الصحة املناسبني عند احلاجة.  .٥

:PCS.9 المستندات والوثائق المطلوبة
سلم تقييم األلم.  .١

آلية تقييم األلم ودوريته.  .2
برنامج التثقيف املستمر يتضمن محاضرة عن كيفية إدارة األلم.  .3

:PCS.9 مؤشرات القياس
نسبة األشخاص اخلاضعني لتقييم األلم.

:PCS.10 عناصر األداء
يتم اإلصغاء إلى أمنيات املقيمني، وإحترامها، وتوثيقها، وحتقيقها متى أمكن.  .١

تسمح برامج الرعاية امللطفة لكل مقيم بإشراك عائلته فيها، وتكون مالئمة ملعتقداته الدينية والثقافية، وتعترف   .2
بحق املقيم باملوت محفوظ الكرامة.

يواجه كبير السن الكثير من حاالت األلم المبرح وذلك بسبب بعض األمراض المزمنة، جلسات إعادة 
التأهيل، مرض عضال وآالم نهاية الحياة وغيرها من األسباب. من أبسط حقوق كبار السن أن ينعموا 
بحياة هادئة خالية من اآلالم فيقع على عاتق المؤسسة تحديد النزالء الذين يعانون من آالم معّينة. 

يوضع وُيطّبق برنامج إدارة لأللم يمّكن النزالء من عدم الشعور بأية آالم بالقدر الُمستطاع.

لكل مقيم الحق في الموت بكرامة، ويجب توثيق إحتياجات النزالء الميؤوس من شفائهم بوضوح في 
خطة الرعاية الخاصة بكل فرد منهم. يجب على الخدمة أن تأخذ بعين اإلعتبار األشكال المتنوعة من 

العناية الملطفة )مثاًل إدارة األلم، والعالج الطبي الوقائي، والعناية الروحية والعاطفية(.
كما ويجب تأمين إمكانية اللجوء إلى مساعدة إختصاصيين من المستشفيات المحلية أو من إحدى 

المؤسسات التي تهتم بالمرضى الميؤوس من شفائهم.
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تشّجع البرامج إشتراك األقرباء واألصدقاء في العناية باملقيمني امليؤوس من شفائهم.  .3
ُتعلم املؤسسة املقيمني فيها، وأقرباءهم واملوظفني عن خدمات الدعم املتاحة لهم.  .٤

:PCS.10 المستندات والوثائق المطلوبة
برنامج التثقيف املستمر يتضمن محاضرات عن العناية امللطفة.

:PCS.10 مؤشرات القياس
نسبة العاملني الصحيني اخلاضعني لدورات تدريبية عن العناية امللطفة.

الرعاية الصحية

PCS.11 أساسي
توّفر المؤسسة للمسنين العناية الصحية المالئمة 

:PCS.11 عناصر األداء
١. تخّطط املؤسسة لرعاية املسنني وتوفير العالج واخلدمات لهم مبا يتوافق مع إحتياجاتهم التي حُتّدد بناًء على 

تقييم وضع النزيل، وإعادة التقييم، وإختبارات التشخيص.
يقوم عدد من املوظفني املؤهلني بتوفير العناية الشخصية، والعالج، واخلدمات.  .2

ُتطلع املؤسسة كل مسن على خطة العناية به بشكل مفهوم بالنسبة لكبير السن و/أو ملمثلّه.  .3
حتّدد املؤسسة املعّدات التي سُتستخدم للعالجات اخلاصة، ويحصل املوظفون على التدريب الالزم إلستخدام   .٤

املعّدات، ويتم تقييم كفاءتهم ومراجعتها بشكل دوري.
يكون لدى املؤسسة نظام مراقبة مستمرة ملوفري العناية الصحية، لضمان تلبيتهم حلاجات املقيمني بالشكل املطلوب.   .٥

تستطيع املؤسسة الوصول إلى العالج الطبي الطارىء في أي وقت.  .٦
متتلك املؤسسة إجراءات لتوفير العالج الطبي الطارىء في أي وقت.  .٧

تؤّمن املؤسسة توثيقًا مناسبًا للتقييم، والتشخيص، والعالج وذلك لتمكني موفري العناية الصحية والطبية   .٨
اآلخرين، في احلاالت الطارئة، من توفير العالج الفعال ولضمان إستمرار العناية.

 :PCS.11 المستندات والوثائق المطلوبة
مستندات توضع في السجل الطبي لتوثيق الرعاية املقدمة

:PCS.11 مؤشرات القياس
نسبة السجالت الطبية التي حتوي على كافة املستندات التي توّثق الرعاية.

يجب أن تركز العناية الصحية للمسنين على إعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز صحتهم الجسدية والعقلية.
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PCS.13 أساسي
يتلقى المسن الغذاء والماء الكافيين 

:PCS.13 عناصر األداء
١. تتوّفر دائمًا األطعمة املناسبة للمقيم واملتماشية مع العناية واخلدمات الطبية التي ُتقّدم له. ويتولّى إختصاصي 
التغذية املراجعة واملوافقة على قوائم الطعام املناسبة من ناحية التغذية وذلك كل ثالثة أشهر وفي هذا اإلطار 

ميكن التعاون مع مشروع التغذية في وزارة الشؤون اإلجتماعية. 
2. يتلّقى جميع املقيمني وصفًا للطعام واملغذيات األخرى وفقًا حلالتهم أو حاجتهم الغذائية، مبا فيها عدم تلّقي أي 

طعام بالفم، أو نظام غذائي عادي، أو نظام غذائي خاص، أو تغذية عبر األنابيب معوية أو غير معوية.
3. يتم التخطيط للوجبات بحيث يحصل املسنون على تنّوع في اخليارات الغذائية املالئمة لوضعهم وللرعاية 

واخلدمات التي ُتقّدم لهم.
٤. توضع قوائم الطعام قبل أسبوع، وتكون سهلة القراءة، ومؤّرخة، وتعلّق في أماكن بحيث ميكن للمقيم رؤيتها.
٥. ال ُيقّدم الفطور قبل السابعة صباحًا، وال الغداء قبل الظهيرة، وال العشاء قبل اخلامسة والنصف مساًء. وال 

يتعّدى الوقت ما بني العشاء والفطور الـ ١3 ساعة.
٦. عندما تؤّمن العائالت الطعام لذويها في املؤسسة، يجري إطالعها على املوانع الغذائية التي يجب اإللتزام بها.
٧. يحصل املسنون على ما يحتاجونه من مياه. وتقّدم السوائل إلى املقيمني غير القادرين على تناولها مبفردهم. 

يجب توّفر تنوع الطعام والسوائل لتلبية إحتياجات المقيم الصحية، وأيةإحتياجات ثقافية ودينية خاصة به.

PCS.12 أساسي
يوّجه المسنون إلى أصحاب اإلختصاص في المجال الطبي مع األخذ بعين اإلعتبار 

إحتياجاتهم وخياراتهم
:PCS.12 عناصر األداء

تضمن المؤسسة إمكانية الحصول على الخدمات األخرى غير المتوفّرة في المؤسسة وتدعم حق كبار السن في   .١
الحصول على العالجات المكّملة التي يختارونها.

تحّدد المؤسسة الخدمات المتوفّرة لديها وتلك التي تستطيع التكّفل بها عبر التعاون مع مؤسسة أخرى، وكذلك   .2
الخدمات اإلضافية التي على النزيل/ كبير السن أن يدفع تكاليفها.

:PCS.12 المستندات والوثائق المطلوبة
الئحة بالخدمات التي تقدم في المؤسسة مرفقة بالمستندات التي تعطى للنزيل قبل الدخول الى المؤسسة.

:PCS.12 مؤشرات القياس
نسبة المقيمين المطلعين على الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة.
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وُيشّجع كبار السن على شرب السوائل أثناء وبني الوجبات وخالل النشاطات.
٨. ُتقّدم لكل مقيم حّصته من الطعام واملغذّيات بطريقة الئقة.

٩. ُتستخدم طرق حتضير الطعام التي حتافظ على القيمة الغذائية له. يكون مظهر الطعام شهيًا، ومذاقه لذيذًا، 
ويقّدم حسب درجات احلرارة املالئمة. يتم إخراج الطعام من املطبخ وهو بدرجة احلرارة املناسبة. ُيحتفظ 

باألطعمة الساخنة حسب درجات احلرارة املناسبة أثناء تقدميها.
١0. يكون حتضير الطعام، وطريقة معاجلته، وتخزينه، وتوزيعه بطريقة آمنة تخّفف من خطر تلّوثه وفساده. 

ويجري توزيع الطعام على املقيمني في أوقات محّددة.
١١. ُتقّدم وجبات الطعام في غرفة الطعام  لضمان حصول املشاركة اإلجتماعية، إال عندما حتول األسباب 

املرضية دون ذلك.
١2. تتم مساعدة املقيمني الذين هم بحاجة ملساعدة  في تناول الطعام.

١3. تّؤمن أدوات املساعدة الذاتية ملساعدة املقيمني على األكل مبفردهم.
١٤. يتلّقى كبار السن الذين يعانون مشاكل غذائية عالجًا غذائيًا مناسبًا. وُتدّون إستجابة كبير السن للعالج 

الغذائي في سجلّه. وُيحال أصحاب تلك احلاالت من كبار السن إلى إختصاصي التغذية، أو إلى أي شخص 
حاصل على التدريب الالزم في هذا املجال للمزيد من التقييم. 

 :PCS.13 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية حفظ وتخزين املواد الغذائية.  .١

مستند في السجل الطبي يتضمن النظام الغذائي و نقضيالت كبير السن الغذائية.  .2
آلية عن كيفية إطعام املسن العاجز.  .3

:PCS.13 مؤشرات القياس
الئحة اسبوعية بالطعام تتضمن على األقل طبقني أساسيني.  .١

نسبة العاملني الصحيني املطلعني على اآلليات اخلاصة بالغذاء.  .2

PCS.14 أساسي
تحافظ المؤسسة على سالمة جلد كبار السن  

:PCS.14 عناصر األداء
يساعد املوظفون النزالء للحفاظ على صّحة جلدهم، وشعرهم وأظافرهم.  .١

تفّصل خطة العناية باملقيم إحتياجات هذا األخير، وحتّدد اإلجراءات الوقائية الواجب أن يستخدمها املوظفون،   .2
واألدوات املساعدة املتوفرة للحفاظ على سالمة اجللد، مبا فيها تقييمات املخاطر اإلعتيادية.

حتّدد املؤسسة إجراءات روتينية لتقييم اجللد، وتشخيص، ومعاجلة ومراجعة أية مشاكل في سالمة اجللد.  .3
يتم تدريب املوظفني وإطالعهم على املشاكل اجللدية، ال سيما تقّرح اإلضطجاع )العقر السريري( ، وعلى   .٤

املمارسات املتوفرة واحلديثة التي تتعلّق باحلفاظ على سالمة اجللد.

تكون اإلجراءات الوقائية واضحة ومتناسقة مع الممارسات المعاصرة للعناية والحفاظ على سالمة الجلد.
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PCS.15 أساسي
تتم إدارة السلس البولي لدى كبار السن بشكل فّعال

PCS.16 أساسي
تقوم المؤسسة بتصميم البناء بشكل يضمن عدم تقييد حرية الحركة لدى كبار السن 

:PCS.15 عناصر األداء
حتّدد املؤسسة إحتياجات مريض السلس البولي، وتضع خطة إلدارة املشاكل املتعلّقة بالسلس البولي بشكل   .١

فعال )مثاًل التدريبات على التوازن، والتوازن الديناميكي للمسالك البولية(.
تتناسب إدارة السلس البولي مع املمارسات والطرق احلديثة وتلحظ ما يفضلّه املقيم، وتتوّفر أدوات املساعدة   .2

املناسبة لتحسني عملية التبّول ومعاجلة السلس البولي )مثاًل وجود كرسي التبّول، وقسطر او أنبوب التبّول، 
واحلفاضات...(.

ُتعلم املؤسسة وتثّقف املوظفني حول املمارسات احلديثة للتعاطي مع مشاكل التبّول وطرق حلّها، وبينها   .3
إستخدام األدوات املساعدة

:PCS.15 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية تقدمي الرعاية لكبار السن الذين يعانون من السلس البولي.

:PCS.15 مؤشرات القياس
نسبة املوظفني املطلعني على آلية رعاية كبار السن الذين يعانون من سلس بولي.  .١

نسبة املقيمني الذين خضعوا لتقييم السلس البولي قبل تصنيفهم مبرضى سلس بولي غير قابل للعالج.  .2

:PCS.16 عناصر األداء
١. تطّور املؤسسة اآلليات للحد من إستخدام القيود (restraint) لكبار السن.

2. العمليات (processes) املستخدمة للتخفيف من اللجوء إلى تقييد كبار السن تشّدد على البدائل عن ذلك، مثل ما يلي:
إستخدام برامج إعادة تأهيل. �
إدارة البيئة الشخصية للمقيم. �
إستخدام موظفني مدّربني جدًا ملساعدة كل مقيم. �

:PCS.14 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية عن كيفية تقدمي العناية الشخصية لكبار السن.  .١
آلية عن كيفية الوقاية من التقرحات اجللدية )العقر(.  .2

آلية عن كيفية عالج العقر.  .3

:PCS.14 مؤشرات القياس
نسبة اإلصابات بالعقر سنويًا.
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دعم حقوق املقيم. �
اإلعتراف و إحترام إهتمامات املقيم. �
استخدام أدوات مساعدة ومعّدات خاصة. �
إشراك موظفي التمريض، وعاملي التنظيفات، وأمانة السر، وموظفي اإلدارة اآلخرين الذين تدّربوا على  �

تقنيات توجيه املقيم.
3. ال ُتستخدم القيود لضبط حتّركات املقيمني، بهدف تأمني راحة املوظفني، أو ملنع املقيمني من التجّول.

٤. ُتستخدم القيود فقط لتسهيل أو دعم العالج الطبي للمقيم.
٥. يرتكز إستخدام القيود على إحتياجات املقيم التي مت تقييمها، وال يتم ذلك فقط بناًء على طلب ولي أمر املقيم 

الذي يقوم مقامه في إتخاذ القرارات.
٦. عندما تكون البدائل عن إستخدام القيود غير فّعالة، ُتستخدم القيود بشكل آمن بناًء على قرار الطبيب.

٧. تقوم املؤسسة بتثقيف املقيم وعائلته حول القيود وبدائلها.
٨. حتّدد املؤسسة مهاًل زمنية محّددة إلستخدام القيود.

٩. عند إستخدام معّدات احلد من احلركة، يتم ذلك بطريقة صحيحة وآمنة وُتزال دوريًا.
١0. حني يكون املقيم مقّيد احلركة، يتولى فريق متعّدد التخّصصات مراقبة احلاجه إلستمرار تقييده.

١١. يقوم الفريق املتعّدد التخّصصات بطلب رأي الطبيب مجّددًا إذا حصلت تغّيرات في وضع املقيم، تستدعي 
إزالة القيود أو تغييرها.

:PCS.16 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية إستخدام القيود (restraint) لكبار السن.

:PCS.16 مؤشرات القياس
نسبة كبار السن الذين يقيدون في املؤسسة.  .١

نسبة املوظفني املطلعني على آلية تقييد احلركة.  .2

PCS.17 أساسي
تحافظ المؤسسة على أعلى مستوى من الحركية لجميع المسنين   

:PCS.17 عناصر األداء
حتّدد املؤسسة برامج فردية لكل مقيم للحفاظ على حركيتة وحتسينها إذا أمكن.  .١

يتم تقييم اإلحتياجات احلركية واملتعلّقة بإعادة التأهيل، وتوثيقها ومراجعتها دوريًا، والتصّرف وفقًا لها.  .2
يستطيع املقيمون احلصول على األدوات املساعدة املناسبة وعلى خدمات إختصاصي يحافظ على قدرتهم   .3

احلركية أو يحّسنها.
ُيشّجع املقيمون على زيادة إستقاللّيتهم إلى احلد األقصى من خالل تعزيز مهاراتهم احلركية.  .٤

تتوّفر املعلومات لكل مقيم أو ممثله وللموظفني فيما يخص برامج احلركية املتاحة، وخدمات اإلختصاصي   .٥
واألدوات املساعدة التي تؤّمنها اخلدمة.

املوظفون هم على قدر من الوعي والكفاءة واإلدراك حول كيفية إستخدام وصيانة أدوات املساعدة املناسبة.  .٦
٧.  تصَمم املباني واملعّدات بطريقة تعَزز من قدرة املقيم على احلركة.
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PCS.19 أساسي
تحّدد المؤسسة وتهتم بفقدان المقيمين فيها ألي من حواسهم    

:PCS.19 عناصر األداء
يشمل تقييم حواس املريض النظر، والسمع، والشم، والذوق، واللمس، وفقدان اإلدراك احلسي، والتوازن، وغير ذلك...  .١
تضمن املؤسسة أن تكون أدوات تقوية احلواس متوفّرة كما يلزم، وخاضعة للصيانة، ومستخدمة، ومخّزنة مبا   .2

يتوافق مع تفضيالت املقيم.

:PCS.17 المستندات والوثائق المطلوبة
رائز تقييم احلركة.  .١

آلية تقييم احلركة وحتسينها.  .2

:PCS.17 مؤشرات القياس
نسبة املقيمني اخلاضعني لتقييم احلركة. 

PCS.18 أساسي
تحافظ المؤسسة على صحة الفم واألسنان لدى جميع كبار السن  

:PCS.18 عناصر األداء
حتّدد خطة رعاية املريض العالج الالزم للحفاظ على صحة فم وأسنان املقيم، وتشمل نظافة الفم اليومية وأية   .١

مساعدة ضرورية.
حتّدد املؤسسة اإلجراءات الالزمة للعناية بالفم واألسنان مبا يتالءم مع إحتياجات املقيم وما يفّضله.  .2

حتّدد املؤسسة اخلدمات املتعلّقة بالفم واألسنان املتوفّرة للمقيمني، وُتعلم املقيمني وعائالتهم عن اخلدمات   .3
املتوفّرة وتكاليفها.

تضمن املؤسسة وجود نظام لتصليح وإستبدال تراكيب األسنان، ويتولّى املوظفون مساعدة املقيمني على العناية   .٤
بتراكيب أسنانهم وتنظيفها وتوضيبها.

توضع أسماء املقيمني على تراكيب أسنانهم بشكل غير ظاهر، لكي ال يسمح باخلطأ.  .٥

:PCS.18 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية خاصة بالعناية بالفم واألسنان.

:PCS.18 مؤشرات القياس
نسبة املقيمني الذين يعانون من مشاكل في تراكيب أسنانهم. 

 

إن المشاكل المتعلقة باألسنان تسبب األلم، السلوك المزعج، مشاكل في التعبير وغيرها من العوارض 
التي قد يعاني منها المسن. إن صحة الفم لها تأثير كبيرعلى نوعية حياة المقيم، واستمرار العناية 

باألسنان يساعد المقيمين بقدر كبير على األكل والتكّلم براحة، وعلى الشعور بالسعادة لجهة مظهرهم، 
وعلى تالفي األلم الذي تسّببه األسنان. 
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3.  توّثق املؤسسة كل إحاالت املقيمني فيها من كبار السن إلى مؤسسة أخرى أو حصولهم على خدمات 
إختصاصيني.  يعَزز تصميم البيئة اخلاص باملبنى من قدرات املقيم احلسية.

:PCS.19 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية ورائز تقييم احلواس.

:PCS.19 مؤشرات القياس
نسبة املقيمني اخلاضعني لتقييم احلواس 

PCS.20 أساسي
ُيساعد كبار السن لتحقيق أنماط نوم طبيعية 

PCS.21 أساسي
يحصل كبار السن على خدمات تأهيلية بما في ذلك المساعدة في أنشطة الحياة اليومية 

:PCS.20 عناصر األداء
حتّدد املؤسسة وتوّثق أسباب إضطرابات النوم.  .١

ُتطّبق املؤسسة استراتيجيات وتطّور برامج حتد من اضطرابات النوم.  .2
يرتدي املسن ثياب النوم فقط خالل النوم وليس طيلة النهار.   .3

:PCS.20 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية توثق اخلطوات املتبعة في املؤسسة للحد من اضطرابات النوم.

:PCS.20 مؤشرات القياس
نسبة السجالت الطبية التي حتوي أو توثق مشاكل النوم لدى املقيمني.

:PCS.21 عناصر األداء
تؤّمن املؤسسة وسائل ومعّدات، وأدوات مساعدة الذات للمقيمني التي من شأنها دعم خدمات التأهيل.  .١

حتافظ املؤسسة على نظافة وهندام املقيمني.  .2
يحصل املقيمون على مساعدة في أنشطة احلياة اليومية، وذلك وفقًا إلحتياجاتهم، مبا في ذلك:  .3

اإلستحمام. �
ترتيب الهندام. �
األكل. �
نظافة الفم )مبا في ذلك تنظيف أي تراكيب لألسنان(. �
التنّقل. �
نشاطات دخول املرحاض. �

يجب أن يدرك النزالء، وممثلوهم، والموظفون قيمة النوم والراحة للحفاظ على أعلى درجات الصحة 
والعيش السعيد.
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يجب أن ال تصدر أبدًا رائحة كريهة ناجتة عن نقص في النظافة من أبدان املقيمني.  .٤
تأخذ املؤسسة اخلطوات الالزمة للحفاظ على سالمة املقيمني من أية حوادث أو إصابات أثناء تلقيهم خدمات املساعدة.  .٥

 
:PCS.21 المستندات والوثائق المطلوبة

رائز تقييم أنشطة احلياة اليومية.

:PCS.21 مؤشرات القياس
نسبة املقيمني اخلاضعني لتقييم أنشطة احلياة اليومية.

PCS.22 أساسي
تقّدم المؤسسة معدات ولوازم تمريضية لتلبية إحتياجات كبار السن وتتأكد من المحافظة 

على هذه اللوازم والمعدات في حالة جيدة لضمان توفير الرعاية التمريضية لكبار السن
:PCS.22 عناصر األداء

تتوّفر هذه المعدات واللوازم التالية في مؤسسات اإلقامة الدائمة:  .١
أكواب غسل الفم. �
أطباق حمل الصابون الفردية. �
أكواب وأقداح الشرب. �
أغراض للعناية الشخصية. �
أكواب حلمل تراكيب األسنان. �
أحواض االغتسال. �
أحواض للتقيؤ. �
زّحافات. �
أغطية الزّحافات. �
� .(Urinals) مبولة
اإلبر واحلقن حتت اجللد. �
إبر وحقن األنسولني. �
مالقط اجلراحة واإلناء احلامل لها. �
أغطية بالستيكية ومطاطية. �
زجاجات مياه ساخنة وأكياس ثلج مع أغطية. �
حواجز للتمّسك بها في كافة احواض اإلستحمام، والدش، وأماكن املراحيض. �
� .Catheter trays and cover صواني القسطر وغطاؤه
أنبوب شفط لكل 3٥ مقيمًا. �
معّدات  خاصة للعالج االنشغالي وفقًا إلحتياجات املقيمني. �
عّكازات، وعصي، ومساعدات املشي القابلة للتعديل بنسبة ١٥% من أعداد املقيمني في املؤسسة. �
Trapeze frames بنسبة ٥% من عدد املقيمني في املؤسسة. �

كراس متحركة بنسبة١0% من عدد املقيمني في املؤسسة. �
وحدة أوكسيجني واحدة. �
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معّدات احلقن الشرجية. �
� .Rubber rings أطواق مطاطية
مشاعل كهربائية. �
أضواء للفحص. �
قفازات. �
مواطىء قدم للدوس عليها. �
درابزين لألسّرة. �
كراسي حّمام متنّقل. �
آالت لوزن اجلسم. �
موازين للحرارة. �
فراشي وعلب للزّحافات. �
آالت قياس ضغط الدم. �
حامي لغطاء السرير. �
سماعات الطبيب. �
معدات وأدوات اإلسعاف األولية. �
حشوات للتدفئة )من النوع املضاد للمياه(. �
مجموعة من األدوات الطبية اخلاصة بالطوارئ. �
قساطل وريدية معقمة. �
أنبوب لألكل. �
نّقالة للجرحى )ُينصح بالنّقالة القابلة للطي(. �
عربة للتغيير على اجلروح مّزودة بأدوات معّقمة. �

ُتخّصص هذا األدوات للمرضى، وُيحافظ عليها نظيفة، وتوضع في الخزانة الموجودة إلى جانب سرير المريض   .2
أو في المخزن.

في المؤسسات التي ال تتوّفر فيها األدوات المعّقمة الجاهزة والمغلّفة حسب المواصفات التجارية، مثل أدوات   .3
تنظيف الجروح، والحقن، واإلبر، والقفازات، والقساطر وغيرها... يجب إستخدام طريقة لتعقيم هذه األدوات 

الضرورية. أما الطرق المناسبة للتعقيم فهي:
وعاء معدني للتعقيم بالبخار. �
طنجرة ضغط. �
محلول التعقيم السائل. �
معّقم التنشيف بواسطة احلرارة. �

المستندات والوثائق المطلوبة:
الئحة المعدات واللوازم الطبية الموجودة في المؤسسة.

.(check list) الئحة تحقق
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الرعاية االجتماعية

PCS.23 أساسي
تساعد المؤسسة وتهتم بكبار السن الذين قد يكونون ضحية لسوء المعاملة أو 

اإلهمال أو اإلستغالل
:PCS.23 عناصر األداء

يكون لدى املؤسسة معايير خطية لتحديد النزالء الذين قد يكونون ضحايا إنتهاكات جسدية،أو جنسية، أو   .١
اإلهمال أو اإلستغالل.

تثّقف املؤسسة موظفيها وكبار السن املوجودين فيها حول كيفية التعّرف على عالمات إنتهاك محتملة، أو   .2
إهمال، أو إستغالل، وحول أدوارهم في متابعة القضية، مبا فيها رفع تقارير بهذا اخلصوص.

ترفع املؤسسة تقارير داخلية عن حاالت اإلنتهاك احملتملة، واإلهمال، واإلستغالل.  .3

:PCS.23 المستندات والوثائق المطلوبة
آلية حماية كبار السن من اإلساءة بالمعاملة.

:PCS.23 مؤشرات القياس
نسبة الموظفين الخاضعين لدورات تدريبية وبخاصة حول موضوع اإلساءة بالمعاملة. 

نسبة المقيمين الذين يتعرضون لإلساءة بالمعاملة سنويًا.

PCS.24 أساسي
تؤمن المؤسسة فرصًا لكبار السن للمشاركة في أنشطة إجتماعية وترفيهية    

:PCS.24 عناصر األداء
تلحظ املؤسسة األنشطة االجتماعية والترفيهية كعملية دعم ترتكز على أمنيات كبار السن ورغباتهم.  .١

تطّور املؤسسة خطة نشاط تلبي طموحات كل مقيم.  .2
يجب أن تكون االنشطة االجتماعية والترفيهية متكّيفة مع نزالء املؤسسة.  .3

حتترم املؤسسة حرية كبار السن باملشاركة أو عدم املشاركة بالنشاطات الترفيهية.  .٤

:PCS.24 المستندات والوثائق المطلوبة
برنامج شهري أو فصلي للنشاطات الترفيهية.

:PCS.24 مؤشرات القياس
نسبة النشاطات المنفذة سنويًا مقارنة بالبرنامج الموضوع سلفًا.
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سجالت كبار السن

PCS.25 أساسي
تحتفظ المؤسسة بسجالت كاملة ودقيقة

PCS.26 أساسي
تحتفظ المؤسسة بسجالت كاملة ودقيقة

PCS.27 أساسي
تحتفظ المؤسسة بسجالتها

PCS.28 أساسي
يحتوي السجل على معلومات  تعكس رعاية المسنين، العالجات، والخدمات المقّدمة لهم.

:PCS.25 عناصر األداء
حتّدد املؤسسة مكّونات السجل الكامل.  .١

يحتوي السجل على معلومات خاصة فقط بكبير السن، ُتستخدم لتحديد وضعه والتعريف به.  .2
يحتوي السجل على املعلومات الالزمة للمساعدة على تشخيص حالة كبير السن، ومعرفة وضعه الصحي   .3

واإلجتماعي.
يحتوي السّجل على املعلومات الالزمة التي تشرح أسباب حصوله على الرعاية، والعالج واخلدمات التي ُتقّدم له.  .٤
يحتوي السجل على معلومات توّثق مسار كبير السن في احلصول على العالج واخلدمات، والنتائج التي يحّققها.  .٥

تستخدم املؤسسة مناذج موّحدة لتوثيق الرعاية والعالج واخلدمات التي تقّدمها للمقيمني فيها.  .٦
تأريخ كل ما يدّون في السجل.  .٧

:PCS.26 عناصر األداء
تقوم المؤسسة بمراجعة دائمة لسجالتها في ما يتعلّق بالرعاية، وفقًا للمؤشرات التالية: وجودها، قانونيتها )سواء 

أكانت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة(، دّقتها، وصّحتها، ووجود المعلومات والبيانات الكاملة.

:PCS.27 عناصر األداء
تحّدد المؤسسة في سياستها الوقت الذي يجب أن تحتفظ به في سجالتها.

:PCS.28 عناصر األداء
يحتوي السجل على المعلومات التالية:  .١

إسم املقيم، وعنوانه، وتاريخ ميالده، وإسم املؤّهل قانونيًا لتمثيله، والتغطية الصحية، وإسم الطبيب الذي  �
يشرف عليه.

معلومات لإلتصال في احلاالت الطارئة. �
جنس املقيم )اجلندر(. �
لغة املقيم وإحتياجاته التواصلية. �

معايير الجودة الخاصة بمؤّسسات كبار السن، لبنان80 الفصل  الخامس تقديم الرعاية والخدمات 

١٢٣٤٦الفهرس ٥٧
الفصول

مكافحة الموارد البشرية
انتقال األوبئة

تقديم الرعاية إدارة المعلومات
والخدمات

حقوق المسن 
والعائلة

الجودة، واإلدارة،
والتطوير

بيئة الرعاية
٨٩١٠الفهرس

الفصول 
المتخصصة



 

يحتوي السّجل السريري على المعلومات السريرية التالية:  .2
ُيطّبق على مؤسسات اإلقامة الدائمة والرعاية األولية

أسباب قبوله للحصول على الرعاية، والعالج، واخلدمات. �
أية مالحظات تتعلّق بالرعاية، والعالج، واخلدمات املقّدمة. �
أية مالحظات من قبل الفريق الرعائي. �
أية طلبات، مبا فيها األدوية التي جرى طلبها أو وصفها، والطلبات املتعلّقة بالتشخيص والعالج. �
أي حتّسس على األدوية. �
أية أدوية مت وصفها، مع عيارها، وحتديد اجلرعات، ومعّدلها. �
أية أدوية موّصفة، وأدوات مستخدمة، مع مكان وطريقة تناولها. �
أية أدوية توّزع او توصف عند تخريج كبير السن. �
أية نتائج تقييم. �
أية تقاريراستشارية. �
أي حتّسس على الطعام. �

بهدف توفير الرعاية، والعالج، والخدمات، يحتوي السجل السريري على المعلومات اإلضافية التالية:  .3
أية توجيهات متقّدمة. �
الوصفات املتعلقة برغبة املسن بعدم إنعاشه،أو وقف عالج حياتي معّني. �
أية موافقة مسبقة، تتطلّبها سياسة املؤسسة. �
أية معلومات خاصة باملقيم )مثاًل خياراته، وعاداته، والروتني الذي يعتمده(. �
أية إحاالت أو اتصاالت أجريت مع موفّري العناية من داخل املؤسسة أو خارجها أو مع مؤسسات رعاية أخرى. �
أي ملّخص أو تشخيص نهائي قام به أحد األطباء لدى إدخال املقيم إلى املؤسسة من املستشفى،أو من أية  �

مؤسسة رعائية أخرى.
خطة مغادرة املقيم للمؤسسة، أو السبب في عدم وجود مثل هذه اخلطة عندما ال تتوّفر إمكانية خروجه منها. �

يوّثق في السجل السريري أي إستخدام للحواجز والقيود، بما في ذلك محاولة إستخدام بدائل الحجز.  .٤
توّثق في السجل السريري - مرة كل ثالثة أشهر على األقل - عملية تأمين خدمات العناية الغذائية.  .٥

يوّثق في السجل السريري توفير العناية التمريضية ومدى اإلستجابة إليها )شهريًا(.  .٦
يشمل توثيق السجل السريري تأمين العالج الطبي واإلستجابة له، والتغيرات الطارئة على وضع المقيم.  .٧

يشمل السجل السريري توثيق توفير خدمات إعادة التأهيل واإلستجابة لها.  .٨
توثيق توفير اإلستجابة للخدمات اإلجتماعية.  .٩

توثيق العالج المؤّمن للمقيم من موارد خارجية في السّجل السريري.  .١0
توّثق في السجل السريري تأثيرات األدوية على النزالء، وتقييم الطبيب وإستشاراته.

 )من النقطة الثالثة 3 وحتى النقطة الحادية عشر١١ ُتطّبق فقط على مؤسات اإلقامة الدائمة(

:PCS.28 المستندات والوثائق المطلوبة للسجالت الطبية
سجل طبي لكل مقيم يتضمن كافة المستندات المذكورة في عناصر األداء الخاصة بالمعايير 2٥إلى 2٨.  .١

سياسة مكتوبة إلدارة المعلومات في السجالت الطبية.  .2

:PCS.28 مؤشرات القياس
نسبة السجالت الطبية الكاملة.
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الفصل السادس
  الجودة واإلدارة والتطوير

Quality Management and Improvement (QMI)

١. لمحــــــــة عامـــــــة

تتحّمل اإلدارة املسؤولية النهائية عن املؤسسة وأدائها. فالتخطيط والقيادة هما عملية توجيه جهود املوارد البشرية 
نحو حتقيق األهداف التنظيمية. 

املدراء هم الذين يوجهون ثقافة املؤسسة من خالل التخطيط والتنظيم والقيادة.

إن الرؤية والقيم والفلسفة واألهداف احملددة للمؤسسة توفر التوجيه والسلوك التنظيمي للموظفني. هذا االجتاه 
يوّفر بيئة يعمل من خاللها الناس املستعدون والقادرون على العمل من أجل األهداف املشتركة سعيًا للحصول على 

التقدير حلسن تأديتهم اإلجنازات العامة للمؤسسة.

يكون لكل مؤسسة فلسفتها لإلستمرار في حتسني اجلودة. ويظهر الرسم التالي أنشطة حتسني اجلودة الدائمة:

تشمل األمثلة على استمرار حصول تقّدم ملموس:
- حتّسن معيار العناية باملقيم.

- حتّسن في نوعية اخلدمة املقّدمة.
- حتّسن في التوثيق.

- زيادة سعة إطالع الزبائن ورضاهم.
- أن يكون االلتزام  في استمرار التطوير مجديًا ويستحق ما ُيصرف عليه.

- احلد من املسؤولية القانونية.
- أن يكون التعليم املستمر في محلّه.

- تطبيق برنامج شامل حول السالمة والصحة املهنية يتضمن جميع اخلدمات املقّدمة.

 الفصل السادس الجودة واإلدارة والتطوير 
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٢. المعاييــــر

QMI.1 أساسي
QMI.2 أساسي

QMI.3 متقدم

QMI.4 متقدم
QMI.5 أساسي

QMI.6 متقدم

يكون لدى المؤسسة بنية قيادية.

تحّدد اإلدارة رؤية وأهداف ورسالة المؤسسة.

يحّدد قادة المؤسسة التدابير الرئيسية )مؤشرات( لمراقبة بنى المؤسسة الطبية، وغير 
الطبية، واإلدارية، والعمليات، والنتائج على النحو المناسب للرسالة، والرعاية والخدمات 

المقّدمة من خالل متابعة مؤشرات القياس المعتمدة.

تقوم المؤسسة بجمع البيانات وتحليلها.

تحّضر المؤسسة ميزانية سنوية.

تقوم المؤسسة بتحسين أدائها.

- يكمن التحّدي لضمان التحّسن املستمر في اجلودة إيجاد األجوبة لألسئلة التالية:
هل نقوم باألمور الصحيحة؟• 
كيف لنا أن نتأّكد من أّننا نقوم باألمور الصحيحة، في كل مرة؟• 

- ثمة العديد من النشاطات التي ميكن القيام بها والتي تكون على صلة بالتحسن املستمر للجودة . وهي تشمل:
مراقبة اجلودة – مراقبة النتائج للتحّقق من أّنها حتّقق األمور اخلاصة املطلوبة منها، وما يجب فعله لتصحيح • 

النتائج. وهي تضمن السالمة، ونقل املعلومات بدقة، واإلجراءات الصحيحة.
حتّسن األداء – الدراسة املستمرة وتبني عمليات من أجل حتقيق النتائج املرغوبة وتلبية احتياجات وتوقعات • 

الزبائن.
قياس اجلودة )املعايير( - االستمرار في عملية قياس ومقارنة املنتجات، واخلدمات، واملمارسات مع األنظمة • 

واملؤسسات التي ميكن املقارنة بينها، ضمن قطاع مؤسسات رعاية الشيخوخة وخارجها من أجل حتقيق حتّسن 
مستمر.

نشاطات اجلودة – األنشطة التي تقيس األداء، وحتّدد فرص إحراز نوع من التحّسن في توفير الرعاية • 
واخلدمات، مبا في ذلك التحّركات املطلوبة ومتابعتها.
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٣. عناصر األداء، الوثائق واآلليات المطلوبة ومؤشرات القياس
QMI.1 أساسي

يكون لدى المؤسسة بنية قيادية

QMI.2 أساسي

تحّدد اإلدارة رؤية وأهداف ورسالة المؤسسة

:QMI.1 عناصر األداء
حتّدد املؤسسة املسؤولني عن القيادة.  .١

حتّدد القيادة املسؤولني عن نشاطات التخطيط، واإلدارة، والنشاطات املهنية.  .2
حتّدد القيادة املسؤولني عن توفير الرعاية، والعالج، واخلدمات.  .3

.(organigram) تضع املؤسسة خارطة بيانية للمؤسسة  .٤

 :QMI.1 المستندات والوثائق المطلوبة
وثيقة تعّرف الهيكلية االدارية للمؤسسة ونشاطات التخطيط، واإلدارة، والنشاطات املهنية.  .١

وجود خارطة بيانية للمؤسسة (organigram) حالية ومستقبلية.  .2

:QMI.1 مؤشرات القياس
نسبة تطابق اخلارطة البيانية املوضوعة مع واقع احلال.

:QMI.2 عناصر األداء
يعمل املسؤولون عن املؤسسة سوية لوضع رؤية وأهداف ورسالة املؤسسة.  .١

تكون رؤية وأهداف ورسالة املؤسسة هي املرشد ألعمال املسؤولني.  .2
تساعد رسالة املؤسسة ورؤيتها وأهدافها على تعزيز جودة وسالمة الرعاية والعالج واخلدمات التي تقّدمها.  .3

ُيطِلع املسؤولون املوظفني واملقيمني في املؤسسة على رؤيتها وأهدافها ورسالتها.  .٤

 :QMI.2 المستندات والوثائق المطلوبة
وثيقة مكتوبة تعّرف سياسة، رؤية، أهداف ورسالة املؤسسة.

:QMI.2 مؤشرات القياس
نسبة العاملني في املؤسسة املّطلعني على سياسة، رؤية، أهداف ورسالة املؤسسة.

يكون لكل مؤسسة بنية قيادية تدعم عملياتها. على هذه البنية تنفيذ مهمات عّدة، من الحكم والقيادة، 
إلى اإلدارة، إلى اإلشراف على الرعاية، العالج والخدمات. في بعض المؤسسات، يكون للقادة أدوار 
مختلفة في تنفيذ هذه المهمات؛ في مؤسسات أخرى شخص واحد يمكنه أن يقوم بالمهمات كلها.

المسؤولية األساسية للقادة هي في تقديم الخدمات مع ضمان لسالمة وجودة الرعاية، العالج 
والخدمات. الهدف من رؤية وأهداف ورسالة المؤسسة هو تحديد كيف ستقوم هذه المؤسسة بتحقيق 

السالمة والرعاية. القادة هم أكثر عرضة ليكونوا بمحاذاة الرؤية واألهداف والرسالة عندما يقومون 
مجتمعين بخلقها. يكون هدف المؤسسة أقرب للتحقيق عندما يكون مفهومًا بشكل جيد من جميع 

العاملين في المؤسسة والمستفيدين من خدماتها.

معايير الجودة الخاصة بمؤّسسات كبار السن، لبنان84 الفصل السادس الجودة واإلدارة والتطوير 

١٢٣٤٦الفهرس ٥٧
الفصول

مكافحة الموارد البشرية
انتقال األوبئة

تقديم الرعاية إدارة المعلومات
والخدمات

حقوق المسن 
والعائلة

الجودة، واإلدارة،
والتطوير

بيئة الرعاية
٨٩١٠الفهرس

الفصول 
المتخصصة



 

QMI.4 متقدم

تقوم المؤسسة بجمع البيانات وتحليلها

:QMI.4 عناصر األداء
جتمع املؤسسة البيانات في مناذج لتتمّكن من حتليلها.  .١

حتّدد املؤسسة عدد املرات واألوقات الواجب حتليل البيانات خاللها.  .2
تستخدم املؤسسة أدوات وتقنيات إحصائية لتحليل البيانات.  .3

البيانات أوالمعطيات (Data) تزود المؤسسة بمعلومات مهمة يمكن استعمالها بطرق متعددة. إن 
جمع البيانات عن اإلداء، المردود واألنشطة األخرى يشكل الخطوة األولى في مساعدة المؤسسة 

على تحسين قدراتها لتقديم الرعاية وخدمات ذات جودة. تتمكن المؤسسة من جمع البيانات من مصادر 
مختلفة، بما فيه المعلومات الداخلية من الموظفين والمقيمين والسجالت والمالحظات. يمكن 

الحصول على البيانات أيضًا من مراقبة الجودة وإدارة المخاطر واألبحاث والدراسات. يمكن الحصول على 
بيانات قّيمة أخرى من مصادر خارجية، المنظمين Regulators، شركات التأمين والمجتمع. 

QMI.3 متقدم

يحّدد قادة المؤسسة التدابير الرئيسية )مؤشرات( لمراقبة بنى المؤسسة الطبية، وغير 
الطبية، واإلدارية، والعمليات، والنتائج على النحو المناسب للرسالة، والرعاية والخدمات 

المقّدمة من خالل متابعة مؤشرات القياس المعتمدة
:QMI.3 عناصر األداء

تشمل املراقبة فعالية برنامج إدارة األلم.  .١
تشمل املراقبة استخدام املضادات احليوية، واألدوية األخرى، واألخطاء املتعلّقة باألدوية.  .2

تشمل املراقبة وجود، ومحتوى، واستخدام السجالت الفردية.  .3
تشمل املراقبة السيطرة على األمراض املعدية، والسهر على املقيمني، ورفع تقارير بهذا اخلصوص.  .٤

تشمل املراقبة تأمني األدوات التي ُتستخدم يوميًا واألدوية الضرورية لتلبية حاجات املقيم.  .٥
تشمل املراقبة املخاطر، مثاًل تقّرح االضطجاع )العقر(، والسقوط، واإلصابات األخرى، وحوادث االعتداء.  .٦

مراقبة استخدام القيود.  .٧
تشمل املراقبة توقعات املقيم وعائلته واملوظفني، ورضاهم عما يحصلون عليه.  .٨

تشمل املراقبة اإلدارة املالية  .٩
تشمل املراقبة التنّبه، والسيطرة على/وتالفي احلوادث التي متس بسالمة املقيمني، وعائالتهم، واملوظفني.  .١0

تساعد البيانات املجموعة على مراقبة بيئة الرعاية واخلدمات، واملعّدات، وأنظمة املؤسسة، من أجل املساعدة   .١١
على التقليل من املخاطر املتعلقة بالبيئة وللتخطيط إلى حتسينات.

١2. حتّدد املؤسسة عدد املرات التي يتم فيها جمع البيانات ومواعيدها.

:QMI.3 المستندات والوثائق المطلوبة
المؤشرات المكتوبة.

آلية تعّرف البيانات الواجب مراقبته.

:QMI.3 مؤشرات القياس
نسبة البيانات التي يتم مراقبتها بالنسبة للمذكور نظريًا جمعها.
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تقارن املؤسسة البيانات مع مصادر خارجية عند توفّرها.  .٤
تستخدم املؤسسة نتائج حتليل البيانات لتحديد إمكانيات التحسني والتطوير.  .٥

 :QMI.4 المستندات والوثائق المطلوبة
البيانات الواجب جمعها وحتليلها.

:QMI.4 مؤشرات القياس
نسبة البيانات املجَمعة مقارنة بالبيانات الواجب جمعها.

QMI.5 أساسي

تحّضر المؤسسة ميزانية سنوية

QMI.6 متقدم

تقوم المؤسسة بتحسين أدائها

:QMI.5 عناصر األداء
توافق اإلدارة على خطة سنوية للميزانية.  .١

تعكس امليزانية املوضوعة أهداف املؤسسة وتطلعاتها.  .2
يسهر القادة على االلتزام بامليزانية احملّددة.  .3

٤.  يقوم محاسب عام مستقل بالتدقيق بأموال املؤسسة سنويًا.

 :QMI.5 المستندات والوثائق المطلوبة
ميزانية مكتوبة.

:QMI.6 عناصر األداء
تتحّرك املؤسسة للقيام بالتحسينات ذات األولوية.  .١

تقّيم املؤسسة إذا ما كانت هذه األعمال التي قّررت القيام بها أّدت إلى حصول حتّسن.  .2
تتصّرف املؤسسة عندما ال حتّقق األعمال التي خططت لها التحسينات املرجوة.  .3
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الفصل السابع
  حقوق المسن والعائلة

Elderly anf Family Rights (EFR)

١. لمحــــــــة عامـــــــة

كل مسن هو حالة فريدة ولديه احتياجاته ونقاط قوته وقيمه ومعتقداته اخلاصة به. تعمل املؤسسات من أجل إحالل 
الثقة والتواصل مع املقيمني ومن أجل فهم وحماية القيم الثقافية والنفسية االجتماعية والروحية لكل مقيم. 

تعّد املؤسسة الئحة حقوق وواجبات املسنني وتقوم بتدريب املوظفني حولها وبإبالغ املسنني وأسرهم بهذه الالئحة 
وكيفية اإلستفادة منها. 

إن إشراك املسن في التخطيط للعناية به، وتوفير الرعاية والعالج واخلدماتالتي تقدم له بشكل الئق ومحترم، يساهم 
في تعزيز إستقالليته ومتتعه بحقوقه املدنية ونظرته اإليجابية لنفسه. كما يجب التخطيط للعناية والرعاية واخلدمات 

التي ُتقّدم للمقيم بانتباه بحيث تلحظ قيمه ومعتقداته وخياراته الشخصية. كما حتدد املؤسسة الواجبات املترتبة على 
املسن املقيم وتشرحها له.

ال تضمن الئحة حقوق املسنني وحدها هذه احلقوق. فعلى املؤسسة ان ُتظهر دعمها حلقوق املسنني من خالل إشراك 
املسنني وعائالتهم في القرارات حول الرعاية، والعالج، واخلدمات.

يتناول هذا الفصل البنود التالية:
- حتديد وحماية وتعزيز حقوق املسنني املقيمني.

- إعالم املسنني املقيمني عن حقوقهم.
- إشراك عائلة املسن املقيم، عند اللزوم، في القرارات حول رعاية املسن واخلدمات املقّدمة له.

- احلصول على موافقة مسبقة.
- تدريب املوظفني حول الئحة حقوق وواجبات املسنني في املؤسسة.

- وضع اإلطار األخالقي للمؤسسة.
تنفذ املؤسسة البنود السالفة الذكر تبعًا لقوانني وأنظمة البلد واإلتفاقيات واملعاهدات الدولية.
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٢. المعاييــــر

EFR.1 أساسي
EFR.2 أساسي
EFR.3 أساسي

EFR.4 أساسي
EFR.5 أساسي

EFR.6 أساسي

EFR.7 أساسي

EFR.8 أساسي
EFR.9 أساسي

EFR.10 أساسي
EFR.11 أساسي
EFR.12 أساسي
EFR.13 أساسي
EFR.14 أساسي
EFR.15 أساسي
EFR.16 أساسي

EFR.17 أساسي

تحترم المؤسسة حقوق كبار السن.

تحترم المؤسسة حق كبير السن بتّلقي المعلومات بطريقة يفهمها.

تحترم المؤسسة حق المسن في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايته 
وعالجه والخدمات المقدمة له.

تحترم المؤسسة حق المسن في منح أو رفض الموافقة المسبقة.

تحترم المؤسسة حق المسن بإعطاء أو رفض الموافقة المسبقة إلنتاج أو استخدام 
التسجيالت، واألفالم، أو غيرها من الصور للمسنين لغرض غير رعايته.

تحمي المؤسسة كبير السن وتحترم حقوقه أثناء األبحاث، والتحقيقات، والتجارب 
السريرية.

تعلــم المؤسســة المقيميــن حــول الرعاية والعالج والخدمــات المقدمة في نهاية 
(PC.12).الحياة

يحق لكبير السن بأن يكون حرًا من القيود الكيميائية والفيزيائية.

للمسن الحق في أن ال يتعَرض لإلهمال واالستغالل واإليذاء الجسدي واللفظي، 
والنفسي والجنسي.

لكبير السن الحق في بيئة تحفظ كرامته وتساهم في تكوين صورة إيجابية عن الذات

لكبار السن المقيمين الحق في ممارسة امتيازات المواطنة

لكبار السن المقيمين الحق في إدارة أو توكيل إدارة شؤونهم المالية الشخصية.

للمسن وألسرته الحق في أن تهتم المؤسسة بالشكاوى المقّدمة من قبلهم وتراجعها

لكبير السن المقيم الحق في قبول أو رفض استقبال الزوار

لكبار السن المقيمين الحق في تشكيل "لجنة المقيمين".

لكبير السن المقيم الحق في أن تكون وسائل النقل المتالئمة مع الخدمة المقّدمة له 
مؤمنة.

ُتعلم المؤسسة المسنين عن مسؤولياتهم المتعّلقة بالرعاية، والعالج، والخدمات.
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٣. عناصر األداء، الوثائق واآلليات المطلوبة ومؤشرات القياس
EFR.1 أساسي

تحترم المؤسسة حقوق كبار السن

:EFR.1 عناصر األداء
يكون لدى املؤسسة سياسات مكتوبة حول حقوق املقيم.  .١

يركز هذا المعيار على كيفية احترام المؤسسة لحقوق المقيم/المقيمة خالل إقامته/ها فيها. هذه اإلقامة 
تتميز برؤية المقيم كإنسان كامل، وليس مجرد حالة أو مرض يتم إدارتهما. وبما أن لجودة العالقة بين 

المؤسسة والمقيم تأثير على مشاركة المقيم الفعالة في الرعاية، العالج والخدمات المقّدمة، يجب 
أن تحترم هذه العالقة حقوق المقيم. على أي حال، ال يمكن لمجرد الئحة من الحقوق أن تؤمن حقوق 

المقيم. تضع المؤسسة احترامها لحقوق المسن موضع التنفيذ من خالل إظهار دعمها لهذه الحقوق في 
سياساتها وآلياتها ومن خالل الطريقة التي يتعامل بها الموظفون والمسؤولون عن الرعاية مع المقيم 

والطريقة التي يشركون فيها المقيم في الرعاية والعالج والخدمات المقدمة.

تحصل المؤسسة على اعتراف خطي من كبير السن بأّنه تلّقى المعلومات المذكورة آنفًا.

مثال على ذلك ضمن العناية الشخصية: لكبار السن الحق باختيار أن يكون المعتني بهم من الجنس نفسه.

يظهر احترام الخصوصية بطرق متنّوعة: مثاًل من خالل سياسات وإجراءات وممارسات المؤسسة، أو 
من خالل تصميم بيئة الرعاية.

ُتعطى وُتشرح لكل مسن معلومات حول حقوقه لدى قبوله في املؤسسة، وعند أي تغيير في احلقوق.  .2
تعامل املؤسسة كبير السن بطريقة محترمة حتفظ كرامته.  .3
حتترم املؤسسة حق كبير السن وحاجته للتواصل الفعال.  .٤

حتترم املؤسسة حق كبير السن بأن يكون مظهره الئق ومرتب.  .٥
حتترم املؤسسة قيم ومعتقدات املسن الثقافية والنفسية والشخصية والروحية، واألمور التي يحّبذها.  .٦

حتترم املؤسسة اإلختالفات التي يفرضها جنس املسن.  .٧

حتترم املؤسسة حق كبير السن باخلصوصية.  .٨

حتترم املؤسسة حق كبير السن مبعاجلة آالمه.  .٩
تؤّمن املؤسسة حق كبير السن باحلصول على اخلدمات الدينية والروحية.  .١0

تسمح املؤسسة لكبير السن باإلطالع على املعلومات الصحية املتعلّقة به وعلى طلب تعديلها، وباحلصول على   .١١
معلومات عند كشف أي معلومات تخّصه.

عند قبولهم في املؤسسة، يتم إطالع كبار السن على سياسات املؤسسة، وعلى اإلجراءات التي ُتتّخذ في   .١2
احلاالت الطارئة التي تهّدد احلياة.

لدى قبول كبير السن في املؤسسة، أو انتقاله منها، او تخريجه، ُتعلم املؤسسة املقيمني عن سياساتها   .١3
وممارساتها وعمليات النقل )مبا فيها النقل من غرفة إلى أخرى(، التخريج، وكذلك واجباتها في تأمني حصول 

املقيم على أفضل الرعاية والعالج واخلدمات بغض النظر عن املصدر الذي يتكّفل مبصاريفه.
١٤.  تدعم املؤسسة خيار كبير السن باملشاركة أو رفض املشاركة في األنشطة االجتماعية والروحية واجلماعية 

وفي املجموعات.
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EFR.2 أساسي
تحترم المؤسسة حق كبير السن بتّلقي المعلومات بطريقة يفهمها 

:EFR.2 عناصر األداء
تؤّمن املؤسسة معلومات خطية وشفهية متكّيفة مع لغة كبير السن وقدرته على الفهم.  .١

تؤّمن املؤسسة خدمات الترجمة عند احلاجة.  .2
تتواصل املؤسسة مع املسن الذي يعاني من نقص في النظر، أو السمع أو اإلدراك بطريقة تلّبي احتياجات املسن.  .3

:EFR.2 المستندات والوثائق المطلوبة
دليالملقيمني في املؤسسة.

:EFR.2 مؤشرات القياس
نسبة املقيمني املطلعني واملوقعني على الدليل.

من أجل تواصل فعال، تكون المعلومات المقّدمة واضحة، في موعدها، كاملة، وغير مبهمة، ومفهومة 
بالنسبة لكبير السن. ويحتاج العديد من كبار السن إلى طرق تواصل بديلة، كالذين يتكلمون و/أو يقرأون 

لغة غير العربية، األميين، الذين يعانون نقصًا في النظر أو السمع، الذين يعانون مشاكل في اإلدراك.
يعتبر التواصل )تبادل المعلومات( حجر الزاوية لسالمة وجودة الرعاية، لكل مقيم الحق في تلقي 
المعلومات التي يفهمها. عندما يفهم المقيم ما الذي يقال عنه وعن الرعاية والعالج والخدمات 

المقدمة له، من المرجح عندها أن يشارك بشكل كامل في هذه الرعاية. التواصل بطريقة فعالة مع 
المقيم هو أمر بالغ األهمية لعملية الموافقة المسبقة كما يساعد العاملين والمؤسسة على إعطاء 

أفضل رعاية ممكنة. ليكون التواصل فعااًل يجب أن تكون المعلومات المقدمة للمقيم دقيقة، كاملة، ال 
ُلبس فيها، مفهومة من المقيم ومقدمة في الوقت المناسب.

للمقيم الحق في تلقي المعلومات بأسلوب يفهمه. يتطلب العديد من المقيمين ذوي ظروف مختلفة 
طرق تواصل بديلة: المقيمون الذين يتكلمون و/أو يقرأون لغة غير العربية؛ المقيمين الذين يعانون من 

قدرة محدودة على القراءة والكتابة في كل اللغات؛ المقيمون المصابون بإعاقات بصرية أو سميعة؛ 
المقيمون الذين يعانون من ضعف اإلدراك. عدة خيارات متاحة للمؤسسة للمساعدة على التواصل 
 speech ،مع جميع هؤالء، كالمترجمين، المواد المترجمة المكتوبة، القلم والورقة، لوحات التواصل

therapy. األمر متروك للمؤسسة للعمل مع المقيمين بغية تحديد الطريقة األفضل لكل مقيم.

في حاالت معّينة، السّيما عندما يتعّلق الوضع بأمن المسن أو أمن رفاقه، يمكن أن تختار المؤسسة 
عدم دعم خيار كبير السن بالمشاركة.

 :EFR.1 المستندات والوثائق المطلوبة
وثيقة حقوق كبير السن.

:EFR.1 مؤشرات القياس
نسبة كبار السن املطلعون على حقوقهم.
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EFR.3 أساسي 
تحترم المؤسسة حق المسن في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايته 

وعالجه والخدمات المقدمة له 

EFR.4 أساسي 
تحترم المؤسسة حق المسن في منح أو رفض الموافقة المسبقة 

:EFR.3 عناصر األداء
تقّيم املؤسسة قدرة كبار السن على اتخاذ القرارات لدى دخولهم إليها.  .١

ُتشرك املؤسسة كبير السن في اتخاذ القرارات التي تخص رعايته وعالجه واخلدمات املقدمة له.  .2
تؤّمن املؤسسة لكبير السن معلومات خطية وشفهية عن حقه برفض الرعاية، والعالج، واخلدمات املقّدمة له.  .3

حتترم املؤسسة حق كبير السن برفض الرعاية والعالج واخلدمات املقدمة له، مبا يتالءم مع القانون والقواعد.  .٤
حتترم املؤسسة حق املسن برفض الرعاية والعالج واخلدمات املقدمة له.  .٥

عندما ال يكون كبير السن قادرًا على اتخاذ القرارات املتعلّقة برعايته، وعالجه واخلدمات املقدمة له، ميكن ان   .٦
تلجأ املؤسسة إلى من ينوب عنه في اتخاد القرارات.

:EFR.4 عناصر األداء
يكون لدى املؤسسة سياسة خطية حول املوافقة املسبقة.  .١

تتطلب الرعاية الطويلة الفعالة إشراك، المقيمين وعائالتهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ القرارات، عند الضرورة. 
إن فهم أهداف الرعاية والعالج والخدمات المقدمة، ومختلف األنشطة التي تدعم الرعاية والعالج والخدمات 

المقدمة، والنتائج غير المتوقعة، والمشاكل أو المعوقات، يعزز القدرة على اتخاذ القرار والمساعدة في منع حدوث 
المشاكل في الرعاية والعالج والخدمات المقدمة أو في حل هذه المشاكل.

يشكل الحصول على موافقة مسبقة فرصة إلقامة تفاهم متبادل بين المقيم والمؤسسة حول الرعاية والعالج 
والخدمات المقدمة التي سيحصل عليها المريض. الموافقة المسبقة ليست مجرد وثيقة أو ورقة موّقعة. هي آلية 
تأخد في عين اإلعتبار حاجات المقيم وأفضلياته ومتناسبة مع القوانين اللبنانية. إن استعمال الموافقة المسبقة 

يساعد المقيم على المشاركة في القرارات المتعلقة بالرعاية والعالج والخدمات المقدمة له.

متّخذ القرار البديل هو شخص ُيعّين إلتخاذ القرارات نيابة عن كبير السن. قد يكون هذا الشخص من 
أفراد عائلة المسن، أو ال يمت إليه بصلة قرابة. ويتوّلى اتخاذ القرار عندما ال يكون المسن قادرًا على 

ذلك، أو عندما يكون قد حصل على إذن من المسن للقيام بهذه المهمة.

تحتوي الوثيقة على: تحديد دقيق للحالة، والرعاية، والعالج، والخدمات التي تتطّلب موافقة مسبقة، 
ووصف للظروف التي تسمح في حاالت استثنائية بالحصول على موافقة مسبقة، وشرح لعملية 

الحصول على موافقة مسبقة، ووصف لكيفية توثيق الموافقة المسبقة في السجل، وللوقت الذي 
يمكن فيه لمتخذ القرار أن يمنح موافقة مسبقة.

حتترم املؤسسة حق كبير السن بإشراك عائلته في القرارات املتعلقة بالرعاية والعالج واخلدمات املقدمة له.  .٧
تزّود املؤسسة كبير السن أو من ينوب عنه في اتخاد القرارات )في حال وجوده( باملعلومات حول نتائج الرعاية   .٨

والعالج واخلدمات التي يحتاجها كبير السن، للمشاركة في قرارت العناية بالصحة احلالية واملستقبلية.

تشمل املوافقة املسبقة: مناقشة للرعاية والعالج واخلدمات املقترحة للمسن، والفوائد، واملخاطر، واآلثار اجلانبية   .2
التي ُيحتمل ان تنتج عنها، باإلضافة إلى بدائلها.

تشمل عملية املوافقة املسبقة مناقشة للظروف التي يجب في ظلّها كشف املعلومات املتعلّقة باملسن أو ذكرها.  .3
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تعلم المؤسسة التي تجري )أو تسمح في داخلها( أبحاثا أو تجارب سريرية )التي تجرى على البشر( أن 
مسؤوليتها األولى هي ضمان سالمة وصحة هؤالء. من أجل ذلك، ومن أجل  حماية واحترام حقوق 

المقيمين، تقوم المؤسسة بمراجعة بروتوكوالت البحث للتأكد من مطابقتها مع رسالتها وقيمها 
ومبادئها التوجيهية األخرى. قد ال تراقب المؤسسة المشروع، ولكنها رغم ذلك مجبرة أن تتأكد أن لدى 

المقييم المعلومات الكافية ليقرر إذا كان يريد المشاركة في البحث أو التجربة السريرية.

في بعض الحاالت، تضطر المؤسسة إلى كشف معلومات تتعّلق بالوضع الصحي للمسن، مثاًل عند 
إصابته بفيروس نقص المناعة HIV والسل واألمراض األخرى التي ُيرفع بها تقرير إلى وزارة الصحة العامة.

:EFR.4 المستندات والوثائق المطلوبة
منوذج املوافقة املسبقة.

:EFR.4 مؤشرات القياس
نسبة كبار السن أو ممثليهم املوقعني على املوافقة املسبقة.

EFR.5 أساسي
تحترم المؤسسة حق المسن بإعطاء أو رفض الموافقة المسبقة إلنتاج أو استخدام 

التسجيالت، واألفالم، أو غيرها من الصور للمسنين لغرض غير رعايته 

EFR.6 أساسي
تحمي المؤسسة كبير السن وتحترم حقوقه أثناء األبحاث، والتحقيقات، والتجارب السريرية  

:EFR.5 عناصر األداء
تقوم املؤسسة بني فترة وأخرى بإنتاج واستخدام األفالم، والتسجيالت، أو غيرها من الصور ملسنني الستخدامها   .١
داخل وخارج املؤسسة. وفي هذه احلال، حتصل املؤسسة على موافقة مسبقة موّثقة )من كبار السن( قبل إنتاج 

األفالم، أو التسجيالت، أو الصور. وحتتوي هذه املوافقة املسبقة على شرح حول كيفية استخدامها.
عندما يكون كبير السن عاجزًا عن منح املوافقة املسبقة قبل إنتاج التسجيالت، أو األفالم، أو الصور األخرى،   .2
يبقى املنتج في حوزة املؤسسة وال ُيستخدم ألي غرض حلني احلصول على املوافقة. وفي حال وجود استحالة 

في احلصول على املوافقة، تقوم املؤسسة بتلف املنتج أو باجتزاء املسنني غير املوافقني منه.
ُتعلم املؤسسة كبير السن بإمكانية أن يطلب وقف إنتاج التسجيالت، أو األفالم، أو غيرها من الصور،   .3

وتستجيب حلق املقيم بإلغاء املوافقة التي منحها قبل استخدام املنتج.

:EFR.6 عناصر األداء
تقوم المؤسسة بمراجعة كافة قواعد وترتيبات القيام باألبحاث بما ينسجم مع رسالتها، وقيمها، واإلرشادات   .١

األخرى، وتزين المخاطر والفوائد التي ستنعكس على النزيل الذي يشارك في األبحاث.
تزود المؤسسة المسن بمعلومات لمساعدته على إتخاذ قرار المشاركة، أو عدم المشاركة باألبحاث والتحقيقات 

والتجارب السريرية وهي:
شرح الغاية من البحث. �
املّدة املتوقعة للمشاركة. �

ُتعلم المؤسسة كبير السن بأن رفضه المشاركة في أي بحث، أو توقفه عن المشاركة في أي وقت ال يؤّثر على   .2
حصوله على الرعاية.

يشرح نموذج الموافقة على البحث حق المسن بالخصوصية والسرية والسالمة.  .3
تحصل المؤسسة على نسخة من ورقة الموافقة على البحث وتحتفظ بها.  .٤

وصف لإلجراءات التي يجب اتباعها. �
إعالن عن الفوائد والمخاطر والصعوبات، واآلثار الجانبية المحتملة. �
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EFR.7 أساسي 
تعلم المؤسسة المقيمين حول الرعاية والعالج والخدمات المقدمة في نهاية الحياة 

(PC.12)

:EFR.7 عناصر األداء
يكون لدى املؤسسة سياسات خطية حول التوجيهات املسبقة التي يعطيها املسن، العدول عن استخدام العالج   .١

املساعد على استمرار احلياة أو وقفه، وقف اخلدمات االنعاشية، وتزّود املقيمني مبعلومات خطية بهذا اخلصوص.
تتطلّب السياسة اخلطية للمؤسسة إطالع النزالء على التوجيهات املسبقة، مبا فيها األوامر "بعدم اإلدخال إلى   .2

املستشفى"، واإلجراءات لطلب "عدم اإلنعاش".
لدى دخول املسن إلى املؤسسة، يزّود مبعلومات حول مستوى قدرة املؤسسة على  احترام، عدم احترام أو   .3

رفض احترام التعليمات املسبقة.
توّثق املؤسسة إذا ما كان للمقيم تعليمات مسبقة أم ال.  .٤

حتترم املؤسسة حق املقيم مبراجعة، أو إعادة النظر بالتعليمات املسبقة اخلاصة به.  .٥
يدرك املوظفون واملعنيون في تقدمي الرعاية والعالج واخلدمات للمقيم إذا ما كانت توجد تعليمات مسبقة متعلّقة به.  .٦

سواء أكانت التعليمات املسبقة موجودة أو غير موجودة، فإّن ذلك ال يؤّثر على حق املقيم باحلصول على الرعاية   .٧
والعالج واخلدمات.

EFR.8 أساسي 
يحق لكبير السن بأن يكون حرًا من القيود الكيميائية والفيزيائية

EFR.9 أساسي 
للمسن الحق في أن ال يتعَرض لإلهمال واالستغالل واإليذاء الجسدي واللفظي، 

والنفسي والجنسي

:EFR.8 عناصر األداء
يكون لدى املؤسسة سياسات وإجراءات تدعم حق النزيل بان يكون حرًا من القيود الفيزيائية والكيميائية.

:EFR.9 عناصر األداء
حتّدد املؤسسة كيفية حماية املقيم من االهمال، واالستغالل، واألذى الذي ميكن أن يصيبه أثناء تلقيه الرعاية،   .١

والعالج، واخلدمات.
تقّيم املؤسسة كل احلاالت التي ُيشك فيها بحصول إهمال أو أذى في املؤسسة، وترفع تقريرًا بها إلى الهيئة   .2

املسؤولة املناسبة.
تتّخذ املؤسسة خطوات حلماية املسنني من األذى الذي ميكن أن يحدث أثناء تلقيهم الرعاية، والعالج، واخلدمات.  .3

نظرًا لهشاشة وضع كبار السن، ولبقائهم مدة طويلة في مؤسسة اإلقامة الدائمة، فهم عرضة للخطر لجهة 
االستغالل واإليذاء من أي كان، الموظفين، التالميذ، المتطوعين، بقية المسنين، الزوار وأفراد العائلة.
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EFR.10 أساسي 
لكبير السن الحق في بيئة تحفظ كرامته وتساهم في تكوين صورة إيجابية عن الذات 

EFR.11 أساسي 
لكبار السن المقيمين الحق في ممارسة امتيازات المواطنة 

EFR.12 أساسي 
لكبار السن المقيمين الحق في إدارة أو توكيل إدارة شؤونهم المالية الشخصية 

:EFR.10 عناصر األداء
تؤّمن املؤسسة بيئة شبيهة باملنزل مع وجود مكان عيش شخصي لكل مسن.  .١

تسمح املؤسسة للمسن باالحتفاظ مبقتنايته الشخصية وثيابه، إّال في حال كان ذلك ُيعد انتهاكًا حلقوق اآلخرين   .2
أو يؤّثر على طريقة العالج الطبي.

تؤّمن املؤسسة التغييرات الالزمة في البيئة احمليطة ملساعدة كبار السن الذين يعانون من اختالل عقلي، أو   .3
نقص في اإلدراك، أو تشّوش ذهني مؤّقت.

ُتعلم املؤسسة املسن بأية تغييرات في الغرفة جلهة تبديلها او تبديل الشريك في الغرفة، وذلك ضمن أطر زمنية مقبولة.  .٤
تؤّمن املؤسسة لكبار السن وسائل للبقاء على تواصل مع اخلارج )هاتف، وتلفزيون...(  .٥

يحظى األزواج املسنون بدرجة مقبولة من اخلصوصية والترتيبات التي تسمح لهم بالبقاء معًا.  .٦

:EFR.11 عناصر األداء
تساعد املؤسسة املقيمني فيها على ممارسة امتيازات املواطنة، مبا في ذلك االقتراع.

:EFR.12 عناصر األداء
تؤمن املؤسسة اإلستشارة القانونية حول كيفية إدارة، أو كيفية توكيل إدارة الشؤون املالية الشخصية للمسنني 

املقيمني لديها.

في حاالت اإلقامة الطويلة، يشكل المكان الذي ُتقدم فيه الرعاية منزل المقيم. والمنزل هو المكان 
الذي يشعر فيه كبار السن باألمان، وبأّن ممتلكاتهم في أمان، ويمكنهم الوصول إلى األشياء 

والتصّرف بها. أهم من ذلك، يجب أن تساعد البيئة المحيطة بالمسنين هؤالء على العيش باستقاللية 
وتأمين إحتياجاتهم. للمقيمين الحق في أن يكون لديهم اشياء كالصور واللوحات وجهاز راديو 

ومفروشات وذلك لمساعدتهم على  شخصنة المكان الذي يقيمون فيه. المؤسسة تدعم احتياجات 
وخيارات كل مقيم، مع العلم أن هذه اإلحتياجات والخيارات تتغير مع مرور الزمن.

يجب أن يشعر المسن بأّن المؤسسة مثل المنزل. والمنزل هو المكان الذي يشعر فيه كبار السن 
باألمان، وبأّن ممتلكاتهم في أمان، ويمكنهم الوصول إلى األشياء والتصّرف بها. وبالتالي يجب أن 

تساعد البيئة المحيطة بالمسنين هؤالء على العيش باستقاللية وتأمين احتياجاتهم.
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EFR.13 أساسي 
للمسن وألسرته الحق في أن تهتم المؤسسة بالشكاوى المقّدمة من قبلهم وتراجعها 

EFR.14 أساسي 
لكبير السن المقيم الحق في قبول أو رفض استقبال الزوار 

EFR.15 أساسي 
لكبار السن المقيمين الحق في تشكيل "لجنة المقيمين"

EFR.16 أساسي 
لكبير السن المقيم الحق في أن تكون وسائل النقل المتالئمة مع الخدمة المقّدمة له 

مؤمنة

:EFR.13 عناصر األداء
تقوم املؤسسة باعتماد آلية داخلية للتعاطي مع الشكاوى.  .١

ُتعلم املؤسسة كبار السن وأسرهم عن آلية التعاطي مع الشكاوى.  .2
تعلّق املؤسسة وصفًا آللية تقدمي الشكاوى، والتعاطي معها في مكان واضح للجميع في املؤسسة.  .3

تراجع املؤسسة، وتعالج متى أمكن الشكاوى التي قّدمها املقيمون وأسرهم.  .٤
عندما يقّدم املسن شكوى تراها املؤسسة مهمة، ُتقّر املؤسسة باستالمها الشكوى، وُتعلم املسن بآلية متابعة الشكوى.  .٥

:EFR.14 عناصر األداء
حتّدد املؤسسة ساعات الزيارة، وفقًا ملا يفضلّه املقيمون.                                         .١

ُتخبر املؤسسة املقيمني وأسرهم بقواعد وقوانني ساعات الزيارة.  .2
تخّصص املؤسسة مكانًا الستقبال الزّوار بشكل مريح يحترم اخلصوصية.  .3

حتترم املؤسسة حق املقيمني فيها برفض استقبال زّوار املؤسسة، مثل املراقبني، والباعة، واملتطوعني، وغيرهم.  .٤

:EFR.15 عناصر األداء
تساعد املؤسسة املقيمني في إطالق "جلنة املقيمني".  .١

تعلم املؤسسة املقيمني مبوعد انعقاد جلنة املقيمني، وتدعوهم حلضور االجتماع.  .2

:EFR.16 عناصر األداء
توّفر املؤسسة وسائل نقل للمقيم من وإلى املستشفى، وطبيب األسنان، أو املواعيد والنشاطات األخرى.  .١

عند احلاجة، تؤّمن املؤسسة مساعد للمقيم عند تنقلّه.  .2

تشمل الشكاوى المسائل المتعّلقة بالرعاية، والعالج، وإدارة األموال، وفقدان المالبس، والتعّرض 
العتداء، وانتهاك الحقوق، ولكّنها ال تقتصر عليها.

يمكن تشكيل لجنة المقيمين من المقيمين أو أسرهم. تعقد اللجنة إجتماعاتها فصليًا وتدّون محاضرها.
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EFR.17 أساسي 
ُتعلم المؤسسة المسنين عن مسؤولياتهم المتعّلقة بالرعاية، والعالج، والخدمات

:EFR.17 عناصر األداء
يكون لدى املؤسسة سياسة خطية حتّدد من خاللها مسؤوليات املقيم، التي تشمل وال تقتصر على ما يلي:  .١

توفير معلومات تسّهل عمليات تقدمي الرعاية والعالج واخلدمات لهم. �
اتّباع التعليمات، والسياسات، والقواعد والقوانني. �
حتقيق االلتزامات املالية. �

ُتعلم املؤسسة املسنني لدى قبولهم في املؤسسة عن مسؤولياتهم.  .2

تعامل المؤسسة المسنين، عندما ُتعلمهم عن مسؤولياتهم، كشركاء فعالين في الرعاية وليس كمجرد 
متلّقين سلبيين للخدمات. تحدد هذه المسؤوليات في سياسة المؤسسة لدعم التوقعات المتينة 

والمتناسقة حول مسؤوليات المقيم في ما بين الموظفين ودعم التواصل المتناسق مع المقيمين. 
تتجسد أهمية هذا اإلتساق بشكل خاص عند معالجة مسؤوليات المقيمين في ما يتعلق بالقواعد، 

والتوجيهات والواجبات المالية.
تتعزز الشراكة بين المقيم ومقدم الخدمة عندما يفهم أو يدرك المقيمون أهمية تقديم المعلومات 

الالزمة لتسهيل عملية الرعاية، وأهمية اإلستيضاح إذا كان هناك شيء غير واضح. تقع على المقيمين 
مسؤولية التفاعل مع كل العاملين في المؤسسة بطريقة مدنية، متناسقة مع متطلبات المؤسسة 

للمحافظة على عالقة إحترام مع المقيمين ومراعاة مشاعرهم. يعزز اإلحترام المتبادل التواصل والتعاون 
بطريقة تساهم في سالمة وجودة الرعاية والعالج والخدمات.

من واجبات المسنين أن يتواصلوا مع كل العاملين في المؤسسة بطريقة حضارية، للحفاظ على عالقة 
قائمة على االحترام مع كل المقيمين. كما أن االحترام المتبادل يعّزز عملية التواصل والتعاون بطريقة 

تسهم في سالمة وجودة الرعاية والعالج والخدمات المقّدمة.
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الفصول المتخصصة
تتضمن الفصول التالية بعض المعايير اإلضافية التي تهدف إلى 

اإلضاءة على جوانب متخصصة تتعلق بكل من مراكز الخدمات النهارية، 
المؤسسات التي تعنى بمرضى األلزهايمر والمطاعم.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعايير ال تلغي إلزامية العودة إلى 
الفصول األساسية السابقة والتقيد بها.
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الفصل الثامن
  المعايير الخاصة بمراكز الخدمات النهارية

Adult Day Care Standards (ADC)

١. لمحــــــــة عامـــــــة

ُصّممت مراكز الرعاية النهارية لتوفير الرعاية الصحية واإلجتماعية  لكبار السن الذين يحتاجون إلى مساعدة أو 
إشراف خالل النهار. يقّدم املركز املساعدة إلى أفراد أسرة املسن أو مقّدمي الرعاية املنزلية  ومينحهم احلرية 

إلجناز املهام اليومية املعتادة األخرى مثل الذهاب إلى العمل، ومعاجلة األعمال الشخصية، أو مجّرد االسترخاء بعد 
التأّكد أّن قريبهم يحظى بعناية جّيدة وآمنة.

أهداف املركز هي تأخير، أو احلؤول دون إدخال كبير السن إلى مؤسسة إقامة طويلة من خالل توفير الرعاية البديلة.

هناك نوعان من الرعاية النهارية لكبار السن:
- مركز رعاية نهاري إجتماعي 
- مركز رعاية اجتماعية وصحية

يؤّمن مركز الرعاية النهاري االجتماعي األنشطة االجتماعية، ووجبات الطعام، وبعض اخلدمات املتعلّقة بالصحة. 
في حني يؤّمن مركز الرعاية الصحية النهاري خدمات صحية وعالجية واجتماعية مكّثفة لألفراد الذين يعانون من 

مشاكل طبية مزمنة، ومن هم بحاجة إلى عناية متريضية في املنزل.

في لبنان، معظم مراكز الرعاية النهارية من النوع االجتماعي، وفي ما يلي املعايير اخلاصة بهذه املؤسسات، 
باختصار. كما أن على هذه املراكز أن تستعني مبعايير مؤسسات كبار السن لتوفير خدمة ذات جودة عالية.

في ما يلي املعاييراخلاصة مبراكز اخلدمات النهارية ولكن للمزيد من املعلومات أو التفاصيل ميكن اإلطالع على 
املعايير العامة للمؤسسات اخلاصة بكبار السن.
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٢. المعاييــــر

ADC.1 أساسي
ADC.2 أساسي
ADC.3 أساسي

ADC.4 أساسي
ADC.5 أساسي

ADC.6 أساسي
ADC.7 متقدم

تؤمن المؤسسة بيئة آمنة ومريحة لتقديم الرعاية لكبار السن.

ينّظم المركز برنامجا للنشاطات الترفيهية لكبار السن.

توجد في كل مركز ثالث فئات من الموظفين: اإلدارة، خدمات الفندقية الطاقم 
الرعائي.

يأخذ المركز خطوات لمنع انتشار األمراض المعدية واألوبئة.

تربط المركز عالقة مهنية مع مؤسسة إقامة طويلة لكبار السن، واتفاق مع طبيب 
أمراض شيخوخة و/أو طب عائلي.

يستقبل المركز 5 مسنين كحد أدنى و15 كحد أقصى في الوقت نفسه.

يفتح المركز أبوابه ما ال يقل عن خمسة أيام في األسبوع، بمعّدل ٧ ساعات يوميًا.
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٣. عناصر األداء، الوثائق واآلليات المطلوبة ومؤشرات القياس
ADC.1 أساسي

تؤمن المؤسسة بيئة آمنة ومريحة لتقديم الرعاية لكبار السن
:ADC.1 عناصر األداء

١. يضم مركز الرعاية النهاري على األقل الغرف التالية:
غرفة جلوس لالستقبال، وللتسلية وتناول وجبات الطعام في حال كانت ُتقّدم في املؤسسة. حتتوي هذه الغرفة  �

أقلّه على كرسي لكل مقيم، وما يكفي من كراسي اإلستلقاء.
غرفتا إستراحة منفصلتان واحدة للذكور، وواحدة لالناث، لضمان اخلصوصية واالستراحة متى احتاجوا  �

إليها. وحتتوي هذه الغرف على سرير في كل واحدة.
مصعد إذا كان مركز الرعاية النهاري يقع على مستوى مختلف عن مستوى مداخل املبنى. �

يجب توّفر المصاعد في كافة طوابق المؤسسات. يجب أن يكون مدخل المصعد بعرض 100 سنتمترًا 
على األقل، وأن يكون زر التحّكم بالمصعدعلى ارتفاع 1.30 مترًا. وفي حال عدم توّفر مصعد سهل 

االستخدام، يجب أن تكون كل درجة بعرض 1.20 مترًا، وبارتفاع 16 سنتيمترًا. وفي هذه الحال، يجب أن 
تضمن المؤسسة وجود كرسي مصعد ُيعّلق بالدرج.

ُتجّهز المراحيض بمغاسل وحّماالت للمناديل الورقية. 
يجب أن تكون أماكن االستحمام تتّسع لدخول الكرسي المتحّرك إليها.

يكون لكل غرفة من الغرف إنارة طبيعية في النهار، وإنارة اصطناعية في الليل. وعند اللزوم ُيضاف إلى 
اإلنارة الطبيعية إنارة اصطناعية وإنارة طوارئ.

يجب توّفر درابزين مطابق للمعايير على جانبي الرواق في كافة المناطق التي يستخدمها كبير السن.

أماكن العناية بالنظافة واالستحمام. �

2. تكون اخلدمات العامة في املركز، وبينها املطبخ وغرفة الغسيل، منظّمة وفقًا ملقاييس صحية صارمة، وفي مكان 
بحيث ال ُتزعج املسنني برائحتها، وأبخرتها، وضجيجها.

ميكن توفير هذه اخلدمات عن طريق شركة خارجية او مؤسسات داعمة.
3. يؤّمن املركز بيئة نظيفة للمسنني.

٤. يوجد في مركز الرعاية النهاري هاتف يستطيع املسنون استخدامه وتلفزيون موصول على شبكة القنوات التلفزيونية.
٥. يوّفر املركز مجموعة من اخلزائن ليستخدمها املسنون.

٦. صيانة املركز بشكل دائم واحلرص على ُخلّوه من الرطوبة والتسّربات.
٧. في كافة حاالت الطقس الطبيعية، يجب توفير درجة حرارة تساوي 22 درجة في أرجاء املركز خالل تواجد 

النزالء فيه.
٨. تكون املؤسسة مجّهزة بوسائل التدفئة والتبريد.

٩. توفير اإلنارة املناسبة في كافة األماكن التي يدخلها كبار السن.

١0. تكون األروقة واألدراج واسعة مبا فيه الكفاية ومزّودة بدرابزين على اجلهتني. 
١١. تكون غرف االستراحة، واملراحيض، واحلمامات مجّهزة بنظام اتصال. وفي الغرف، ميكن استخدام هذا 

النظام من السرير.

معايير الجودة الخاصة بمؤّسسات كبار السن، لبنان102 الفصل الثامن المعايير الخاصة بمراكز الخدمات النهارية 

١٢٣٤٦الفهرس ٥٧
الفصول

مكافحة الموارد البشرية
انتقال األوبئة

تقديم الرعاية إدارة المعلومات
والخدمات

حقوق المسن 
والعائلة

الجودة، واإلدارة،
والتطوير

بيئة الرعاية
٨٩١٠الفهرس

الفصول 
المتخصصة



 

ADC.2 أساسي

ينّظم المركز برنامجًا للنشاطات الترفيهية لكبار السن

ADC.3 أساسي

توجد في كل مركز ثالث فئات من الموظفين: اإلدارة - خدمات الفندقية - الطاقم الرعائي

ADC.4 أساسي

يأخذ المركز خطوات لمنع انتشار األمراض المعدية واألوبئة

ADC.6 أساسي

يستقبل المركز ٥ مسنين كحد أدنى و١٥ كحد أقصى في الوقت نفسه

ADC.7 متقدم

يفتح المركز أبوابه ما ال يقل عن خمسة أيام في األسبوع، بمعّدل ٧ ساعات يوميًا

:ADC.2 عناصر األداء
تنظيم البرنامج بحيث ُيّقدم بشكل يومي.  .١

تصميم البرنامج لتلبية احتياجات كبار السن الثقافية.  .2
في حال كان املركز موجودًا في مؤسسة إقامة طويلة، ميكن تنظيم البرنامج بشكل مشترك مع املؤسسة تلك.  .3

:ADC.3 عناصر األداء
يحدد املركز الشخص املكلف بالقيام باملهام اإلدارية وميكن أن يتمتع هذا األخير بصالحيات أخرى أو يعمل   .١

بصفة أخرى. 
يتألّف فريق الرعاية من ممرض/ممّرضة، ومساعد ممّرض/ممرضة أو شخص مدّرب على تقدمي االسعافات   .2

األولّية، ومساعد اجتماعي و/أو معالج انشغالي.
املعالج اإلنشغالي من أهم األمور التي قد متتلكها مثل هذه املراكز.  .3

:ADC.4 عناصر األداء
يضع املركز سياسات وإجراءات يحّدد من خاللها الفترة/ املّدة التي ال يستطيع تقدمي الرعاية خاللها ألحد   .١

املسنني املرضى.
يشّجع املركز استخدام املواد التي تستخدم ملّرة واحدة وُترمى.  .2

تؤّمن املؤسسة للموظفني املواد اخلاصة بالنظافة لغسل اليدين، مثل سائل الصابون، واملناديل الورقية.  .3

:ADC.6 عناصر األداء
ميكن وضع كبار السن ضمن مجموعات، عندها تستطيع املؤسسة فتح أبوابها ألكثر من العدد املذكور أعاله.  .١

.EC1 يجب أن يكون املكان واسعًا ومطابقًا للقواعد املذكورة في املعيار األول لبيئة الرعاية  .2

تؤمن المؤسسة فرصًا لكبار السن للمشاركة في أنشطة اجتماعية وترفيهية.

ADC.5 أساسي

تربط المركز عالقة مهنية مع مؤسسة إقامة طويلة لكبار السن، واتفاق مع طبيب 
أمراض شيخوخة و/أو طب عائلي 
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الفصل التاسع
 المعايير الخاصة بالمؤسسات التي تستقبل

  المسنين الذين يعانون من االلزهايمر
Specific Standards for Alzheimer Residents (SSAR)

١. لمحــــــــة عامـــــــة

على املؤسسات التي تسقبل كبار سن يعانون من مرض األلزهامير أن تقدم لهم  افضل عناية ممكنة. وذلك يعني 
أن يحافظ كل مسن على مكانته كإنسان لديه حقوق، وكرامة محترمة بطريقة غير مشروطة.

فاأللزهامير أو األمراض املشابهة تتسّبب بتلف الذاكرة، بالتوهان، وبتشّوش في حتديد األزمنة، وتؤدي إلى 
انخفاض تدريجي بنسبة االستقاللية اجلسدية، اإلجتماعية والعالقات بني املسنني. كما تتسبب بخفض قدراتهم 

احلوارية وقدرتهم على التأقلم وبحساسية مفرطة جتاه احمليط. فعندما يكونون غير قادرين على التعبيرعن 
معاناتهم اجلسدية او النفسية تتغير تصرفاتهم، وهنا ينبغي التعامل مع ذلك بحذر.

على املؤسسات أن تكون جاهزة على كافة األصعدة املهنية، الهندسية واإلدارية، كي تكون قادرة على األخذ بعني 
اإلعتبار هذه اخلصوصية، وتعويض محدودية وصعوبة املشاركة والتعبير املتصلة باملرض.

ينبغي على املؤسسة احملافظة على القدرات املتبقية لدى املريض وتعزيزها وشخصنة مرافقة املسن مع االعتماد 
على العوامل املكونة للحياة اجلماعية )توفير شخص ملرافقة كبير السن، والتركيز على العناصر التي توّفر له 

حياة جماعية طبيعية(. كما يجب أن ُيعامل املسن الذي يعاني من االلزهامير بطريقة مدروسة إذ أن أي زيادة في 
املؤثرات اخلارجية، كتغيير املكان أو ظروف تقدمي العناية، ووجود إختصاصي مهني جديد، كل ذلك قد يؤدي إلى 

تفاقم مشاكله النفسية والسلوكية. لذلك من املهم االبتعاد عن تلك املشاكل وتفادي االنقطاع في تقدمي الرعاية. 

في ما يلي املعايير التي ميكن أن تساعد مؤسسات كبار السن التي تستقبل مسنني يعانون من األلزهامير على 
تقدمي أفضل عناية ممكنة لهم.
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٢. المعاييــــر

SSAR.1 أساسي
SSAR.2 أساسي
SSAR.3 أساسي

تؤمن المؤسسة عاملين مؤهلين ومدربين يتمتعون بالكفاءة.

تؤمن المؤسسة مكانًا آمنًا ومريحًا لمرضى األلزهايمر. 

تشجيع وتسهيل زيارة األقارب واألصدقاء.
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٣. عناصر األداء، الوثائق واآلليات المطلوبة ومؤشرات القياس
SSAR.1 أساسي

تؤمن المؤسسة عاملين مؤهلين ومدربين ويتمتعون بالكفاءة

SSAR.2 أساسي

تؤمن المؤسسة مكانًا آمنًا ومريحًا لمرضى األلزهايمر

:SSAR.1 عناصر األداء
تدريب وتثقيف العاملني على خصائص مرض األلزهامير وكيفية التعامل معها. ومن املفضل ايضًا أن يخضع   .١

املتطوعون إلى مثل هذه الدورات.
تكثيف زيارات إختصاصي علم نفس أو معالج نفسي-حركي ملساعدة مرضى األلزهامير.  .2

:SSAR.2 عناصر األداء
وجود مكان خارجي مقفل ومؤمن )حديقة، تراس( يستطيع املسن التنقل فيه بأمان.  .١

االحتفاظ باملواد السامة بعيدًا عن متناول املرضى.  .2
األماكن اخلطرة محظورة على املسنني.   .3

جتنب املثيرات القوية والضجة، والتي قد تسبب كآبة وتشتت لدى املرضى.  .٤
اعتماد اإلضاءة الطبيعية في أماكن االقامة و القاعات املشتركة.  .٥

الديكور الداخلي يسهل التوجه في الوقت واملكان:  .٦
اعتماد معالم يسهل التعّرف عليها، إشارات ملونة أو مضاءة. �
املساحات يسهل التعرف عليها )هندسة واضحة، غير متشابهة وغير متوازية(. �
ساعة ورزنامة حائط في الغرف واألماكن املشتركة. �
تغيير مدروس في األلوان بحيث تساهم في تسهيل التعرف على األمكنة. �

في حال وضع كاميرات مراقبة يجب أّال تستعمل للمراقبة الفردية.  .٧
ال ميكن اللجوء إلى تقييد حركة املسن عبر ربطه أو استعمال أدوية مهدئة إّال من خالل وصفة طبية )مراجعة    .٨

.)PCS 16و EFR.9

حماية املرضى من السقوط عبر أخذ تدابير وقائية )تقييم إمكانية السقوط لدى املسن، سرير منخفض، آالت   .٩
رصد احلركة، مراقبة من قبل فريق العمل(.

تأمني حماية مرضى األلزهامير يعتمد بشكل خاص على فريق العمل.  .١0

يجب أن يكون المحيط الذي يعيش فيه مرضى األلزهايمر مدروسًا، آمنًا وذا طابع عائلي. ومن الضروري 
تشجيع المسنين على الحركة، وحثهم على الخروج من أجل الحفاظ على استقالليتهم وعلى عالقاتهم 

اإلجتماعية. يسمح بتقييد حركة بعض المرضى في حاالت استثنائية.  

إن مختلف الوسائل المتاحة لحماية المرضى، كالباب ذي القفل المشّفر، كاميرات المراقبة، األساور 
اإلكترونية واآلت رصد الحركة، يجب أن تكون موضع نقاش بين فريق العمل لجهة الناحيتين األخالقية 

والعملية قبل وضعها موضع التنفيذ.
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SSAR.3 أساسي

تشجيع وتسهيل زيارة األقارب واألصدقاء
:SSAR.3 عناصر األداء

إعتماد الليونة في حتديد ساعات الزيارة.  .١
إشراك األهل في تفاصيل احلياة اليومية )إذا لم يكن لديهم مانع(، كما في تقدمي العناية.    .2

تشجيع األهل على اصطحاب ذويهم إلى املنزل من وقت إلى آخر.  .3
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الفصل العاشر
  المعايير الخاصة بمطاعم كبار السن
Specific Standards for Restaurants (SSR)

١. لمحــــــــة عامـــــــة

سلسلة مطاعم املسنني في لبنان، مهمتها استقبال مجموعة من املسنني واحملتاجني، دفعتهم احلاجة املاسة للجوء إلى 
هذه املطاعم لتناول وجبة مجانية يومية. كما أن هذه املطاعم تسلّم وجبات إلى املنازل لألشخاص غير القادرين على 

املجيء إلى املطعم. 

هذه الصفة اخليرية ال تلغي ضرورة إلتزام املطاعم بسلسلة من الشروط واملعايير لضمان تقدمي خدمات ذات جودة 
ونوعية عالية.

املعايير املذكورة أدناه ُأخذ قسم منها من الشروط املوضوعة من قبل وزارة السياحة في لبنان لتصنيف املطاعم 
اللبنانية، ولكن ال ميكن اعتمادها حصريًا، بل يجب مراجعة معايير مؤسسات كبار السن في لبنان.
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٢. المعاييــــر

SSR.1 أساسي
SSR.2 أساسي
SSR.3 أساسي
SSR.4 أساسي

(EC.1 يوفر المطعم بيئة عمل آمنة و فعالة لتقديم الخدمة )مراجعة

(IC تلتزم المؤسسة بمعايير الصحة والنظافة )مراجعة

العاملون في المطعم هم مؤهلون ومدربون ويتمتعون بالكفاءة.

يحضر المطعم الطعام ويقدمه بطريقة الئقة نظيفة وآمنة.
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٣. عناصر األداء، الوثائق واآلليات المطلوبة ومؤشرات القياس
SSR.1 أساسي

(EC.1 يوفر المطعم بيئة عمل آمنة و فعالة لتقديم الخدمة )مراجعة
:SSR.1 عناصر األداء

يؤمن املطعم التدفئة والتبريد ومخرج طوارئ.  .١
يؤمن موردًا كهربائيًا ثانيًا )مثل مولّد كهربائي أو غيره(، من أجل توليد الكهرباء في املؤّسسة لتشغيل جميع   .2

التجهيزات األساسية على مدار الساعة.
تأمني إنارة جيدة في األماكن العامة وكافة أقسام املطعم.  .3

٤.  مطابقة مع مواصفات الوقاية من احلريق:
على املؤسسة أن تكون مطابقة للمواصفات املعتمدة للوقاية من احلريق. �
على املؤسسات أن تقوم بالصيانة الدورية السنوية لكل جتهيزات الوقاية ومكافحة احلريق. �
أمثلة عامة ملتطلبات الوقاية من احلريق: �

وسائل اخلروج )ممرات، ساللم عدد 2 على األقل في املطاعم املوجودة في الطوابق السفلية وفي املطاعم   -
األخرى، عدد الساللم يحدد وفق مساحة الصالة وعدد الزبائن(.

جهاز اإلنذار ومكاشف احلريق )مكاشف احلريق أو الدخان أو احلرارة(.  -
وسائل إطفاء احلريق )مطافئ احلريق النقالة وأنظمة رّش املياه، إلخ..(.  -

مخارج الزبائن ومخارج الطوارئ ال متّر عبر املطبخ أو غرف التخزين.  .٥
الفتات وإنارة خاّصة مبخارج الطوارئ وأرقام الطوارئ معروضة في األماكن العامة وكافة أقسام املؤسسة.  .٦

األروقة والساللم في حالة جّيدة وخالية من املعوقات واألخطار وتصلح لالستعمال.  .٧
تأمني دخول كبار السن ومعوقي احلركة )على كرسي نقال( إلى املطعم )طريق منحدر، باب، مصعد، إلخ...(.  .٨

وجود مصعد لكبار السن في املطاعم املؤلّفة من اكثر من طابق.  .٩
١0. فصل مصعد اخلدمة عن مصعد الزبائن.

احلّمامات العامة:  .١١
حّمام واحد للمؤسسة التي تبلغ مساحة صالتها ٥0 مترًا مرّبعًا أو أقل. �
وجود حمام خاص بكبار السن العاجزين. �
حّمام خاص بالرجال وآخر بالنساء )مع مداخل مستقلة لكل منهما( للمؤّسسة التي تبلغ مساحة صالتها أكثر  �

من ٥0 مترًا مرّبعًا، يتضمن كل منهما مرحاض ومغسلة خارجية مستقلة.
أرض وجدران قابلة للغسل. �
مقبض لورق احلّمام وورق حّمام، وورق حّمام إضافي إلى جانب كّل مرحاض. �
سلّة للمهمالت مع غطاء من املواد غير القابلة لالحتراق إلى جانب كّل مرحاض وكّل مغسلة. �
تهوئة مناسبة على شكل مروحة شفط، أو تهوئة داخلّية، أو نافذة قابلة للفتح في كّل حّمام. �
مرآة على اجلدار فوق املغسلة )املغاسل(. �
مناشف أو محارم نظيفة أو مجّفف لليدين. �
صابون. �
تأمني اإلنارة فوق/ أو في جوار املغسلة. �
حنفيتان حتّددان املياه الساخنة والباردة على املغسلة. �
تأمني املياه الساخنة والباردة بشكل دائم. �

معايير الجودة الخاصة بمؤّسسات كبار السن، لبنان110 الفصل العاشر المعايير الخاصة بمطاعم كبار السن 

١٢٣٤٦الفهرس ٥٧
الفصول

مكافحة الموارد البشرية
انتقال األوبئة

تقديم الرعاية إدارة المعلومات
والخدمات

حقوق المسن 
والعائلة

الجودة، واإلدارة،
والتطوير

بيئة الرعاية
٨٩١٠الفهرس

الفصول 
المتخصصة



 

SSR.2 أساسي
(IC تلتزم المؤسسة بمعايير الصحة والنظافة  )مراجعة

SSR.3 أساسي
العاملون في المطعم هم مؤهلون و مدربون ويتمتعون بالكفاءة

SSR.4 أساسي
يحضر المطعم الطعام ويقدمه بطريقة الئقة نظيفة وآمنة

:SSR.2 عناصر األداء
تنظيف يومّي شامل.  .١

تغيير املالءآت/األغطية.  .2
حمامات نظيفة على مدار ساعات العمل.  .3

:SSR.3 عناصر األداء
١.  وجود على األقل طّباخ واحد مؤّهل.
تسمية مدير أو مسؤول عن املطعم.  .2

زيارة دورية ألخصائية تغذية لإلشراف على نوعية الطعام و مالءمتها مع حالة كل من كبار السن.   .3
وجود موظف خاضع لدورة اإلسعافات االولية قادر على التعامل مع احلاالت الطارئة على الدوام.  .٤

وجود حقيبة اسعافات اولية في املطعم.  .٥

:SSR.4 عناصر األداء
تدريب العاملني واملتطوعني حول كيفية تطبيق معايير النظافة وااللتزام بنوعية التغذية املطلوبة.  .١

وجود مطبخ منفصل عن قاعة الطعام ومبساحة تتناسب مع مساحة القاعة.  .2
املطبخ يكون مع أرضية وجدران وطاوالت عمل قابلة للغسل.  .3

فصل قسم اجللي عن منطقة حتضير الطعام.  .٤
املطبخ مجّهز بكافة املعدات األساسية للطبخ.  .٥

اإلنارة داخل املطبخ جّيدة.  .٦
مراوح ميكانيكية لشفط الهواء في املطبخ )ميكن أن تكون من خالل شفاط أجهزة الطهي(.  .٧

مستوعبات للمهمالت مع غطاء، منفصلة عن مناطق حتضير الطعام.  .٨
قائمة طعام أسبوعية تعلق في مكان حيث ميكن قراءتها.  .٩

١0. صالة الطعام مرتبة ومنظمة والطاوالت منّظمة بشكل دقيق.
وجود مقاعد مريحة.  .١١

األطباق، الصحون والكبايات والشوك والسكاكني واملالعق في حالة جيدة ونظيفة.  .١2
وجود مالءآت ومحارم على الطاوالت.   .١3

قائمة طعام متعددة اخليارات )اثنتني على االقل(، وكل خيار مؤلف من ثالثة أطباق )مقبالت أو سلطة، طبق   .١٤
رئيسي، حلويات أو فواكه(

تقدمي مياه معدنية أو غازية على الطاوالت.  .١٥

املوظف على استعداد ملساعدة كبار السن الذين لديهم صعوبة في تناول الطعام، بطريقة الئقة ومهذبة ويتجنب   .٦
استعجال املسن إلنهاء وجبته.

غالبًا ما يعاني كبار السن من مشاكل صحية مزمنة فيمكن أن يتعرضوا للنكسات في أي وقت، لذا على 
أحد الموظفين أن يقدم اإلسعافات االولية بانتظار وصول الطبيب أو الصليب االحمر. 

االلتزام بعدم التدخني.  .٤
مالبس طاقم العمل متناسقة ونظيفة.  .٥
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مكافحة الموارد البشرية
انتقال األوبئة

تقديم الرعاية إدارة المعلومات
والخدمات

حقوق المسن 
والعائلة

الفصول 
المتخصصة

الجودة، واإلدارة،
والتطوير

بيئة الرعاية



مرفق: المعايير الخاصة بمراكز الرعاية الصحية 
األولية )المستوصفات(

بعد االطالع على املعايير التي طورتها وزارة الصحة العامة والتي تستهدف مراكز الرعاية الصحية األولية 
)املستوصفات(، كان من الضروري استكمال هذا امللف بإضافة مرفق خاص يلقي الضوء على بعض التفاصيل 

الهامة والتي يجب تطبيقها في املستوصفات ضمن املعايير اخلاصة بوزارة الصحة العامة خاصة في املعيار رقم 
)١٨ و 20( حيث لم يذكر بشكل واضح املواضيع املتعلقة بكبار السن لذا وجب التفصيل.

أوًال: املعيار رقم ١٨ "يعتمد املركز نظام الفريق املتكامل في تزويد خدمات الرعاية األولية" ويحدد في أحد مقاييس 
اجلودة رقم ١٨.١ "يوفر املركز فريقًا متعدد اإلختصاصات مما يؤمن رعاية صحية متكاملة في تقدمي خدمات 

الرعاية األولية" 
هنا ال بد من اضافة:

- تؤّمن املؤسسة طبيبًا متخصصًا بأمراض الشيخوخة، أو يتولى هذه املهمة طبيب حاصل على تدريب في هذا 
املجال. على أن تكون املؤسسة متعاقدة مع طبيب متخصص بأمراض الشيخوخة تستشيره عند احلاجة.

ثانيًا: املعيار رقم 2١ يتم تقييم حالة كل زبون في الوقت املناسب، وبالشكل املناسب، وبدقة. ويحدد في أحد مقاييس 
اجلودة 2١.١ "يجري فريق املركز فحصًا تقييميًا شاماًل لكافة الزبائن واملستفيدين".

هنا ال بد من اضافة:
- يتم تقييم اإلحتياجات الطبية، التمريضية، اجلسدية، اإلجتماعية، النفسية، الوظيفية، واإلحتياجات املعرفية لكل مسن.

- يحّدد التقييم األولّي حاجة املسن للرعاية واخلدمات ونوعية اخلدمات التي يجب تقدميها.

عند معاينة أحد املسنني، تقوم املؤسسة بجمع املعلومات الالزمة لتوفير الرعاية واخلدمات التي يحتاجها. وميكن 
أن تشمل عملية التقييم املعلومات التالية:

- التشخيص احلالي للمسّن، تاريخ وضعه الصحي، تاريخه في تعاطي األدوية )مبا فيها حتّسسه على أدوية 
معّينة(، األدوية التي يتناولها حاليًا، والعالج الذي يتلقاه حاليًا.

- حالة املسّن اجلسدية والنفس- عصبية.
- حالة املسّن النفس-عصبية )في حال كانت قابلة للتقييم(.

- قدرة املريض على التواصل.
- احلالة الوظيفية للمسّن.

- وضع املريض ومدى إستعداده وحاجته للحصول على إعادة التأهيل.
- حالة املسّن الغذائية.

- احلالة الصحية لفم املسّن مبا فيها وضع أسنانه، جتويفه الفموي، التركيبات الداعمة ألسنانه، وجود أو عدم وجود 
أسنان طبيعية أو طقم أسنان وقدرته على تأدية وظائف تناول األطعمة مع أو بدون أسنان طبيعية أو طقم أسنان.

- اآلالم التي يعاني منها املسّن مبا فيها مكان ومصدر وتاريخ األلم احلالي، العوامل املساعدة على تخفيف حّدته 
أو تفاقمها، العالج احلالي الذي يتناوله للشفاء من األلم ومدى إنتفاعه منه.

- حاجات كبير السن النفس-إجتماعية-روحية.
- العوامل الثقافية واألخالقية املتعلّقة باملسن والتي ميكن أن تؤثر على نوعية الرعاية والعالج واخلدمات.

- أولويات املريض وما يفضله في ما يتعلّق مبواعيد النشاطات.

١٢٣٤٦الفهرس ٥٧
الفصول

مكافحة الموارد البشرية
انتقال األوبئة

تقديم الرعاية إدارة المعلومات
والخدمات

حقوق المسن 
والعائلة

الجودة، واإلدارة،
والتطوير

بيئة الرعاية
٨٩١٠الفهرس

الفصول 
المتخصصة
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٨٩١٠
الفصول 

المتخصصة
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