 -Iمقدمة
تم تنفيذ مشروع وضع المعايير الخاصة بمؤسسات كبار السن من قبل و ازرة الشؤون االجتماعية بالشراكة مع صندوق
األمم المتحدة للسكان في لبنان وذلك من خالل مصلحة الشؤون األسرية وبرنامج السكان والتنمية (وهو مشروع مشترك

بين و ازرة الشؤون االجتماعية وصندوق األمم المتحدة للسكان) وبالتعاون مع الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون كبار
السن.
يهدف هذا المشروع إلى تحسين نوعية حياة كبار السن الذين يستفيدون من الخدمات المتوفرة في مؤسسات كبار السن
عبر تطوير معايير الجودة لهذه المؤسسات ،والذي يندرج ضمن الخطة اإلستراتيجية لو ازرة الشؤون اإلجتماعية والتي
تهدف إلى تحسين العناية بالخدمات المقدمة لكبار السن في المؤسسات وخارجها .ومهدت لهذا المشروع دراسة قام بها

برنامج السكان والتنمية بالتعاون مع مصلحة الشؤون األسرية في و ازرة الشؤون اإلجتماعية حول الخدمات المقدمة لكبار
السن في لبنان ،والتي نتج عنها "التقرير الوطني حول الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان" و"الخدمات المتوفرة لكبار
السن في لبنان :دليل المؤسسات المقيمة والنهارية" .وقد هدف التقرير إلى وصف الواقع الحالي للمؤسسات التي تقدم
خدمات لكبار السن وتحديد النواقص والعوائق االحتياجات ،ووضعه بين أيدي الهيئات والمؤسسات وبمتناول الباحثين
والجامعيين .فيما توجه ا لدليل ،بشكل أساسي ،إلى المسنين وعائالتهم إلرشادهم حول أماكن تواجد مؤسسات كبار السن
في لبنان ونوعية الخدمات التي تقدمها.

 -IIمنهجية العمل
عدة:
تم تنفيذ هذا المشروع على مراحل ّ
 وضع خطة عمل مفصلة.
 عقد إجتماعات دورية مع اللجنة التنفيذية لوضع معايير المؤسسات التي تعنى بكبار السن في لبنان.
 زيارات ميدانية لبعض مؤسسات كبار السن.

 مقابالت مع خبراء في مجال الشيخوخة والجودة في المؤسسات الصحية.
 مراجعة مكتبية وأدبية.

 مراجعة ومقارنة المعايير الدولية.

 وضع نموذج لشكل ومضمون المعايير.
 وضع مسودة المعايير.

 ورش عمل لمناقشة المسودة.
 وضع مؤشرات لقياس الجودة مع أداة تقييم.

 وضع توصيات حول الطريقة المثلى لتطبيق هذه المعايير.
 وضع كتيب تفصيلي.
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2.1

زيارات المؤسسات والمقابالت

وتم اختيار مؤسسات تختلف فيما بينها
في المرحلة األولى ّ
تمت زيارة عدد من المؤسسات التي تقدم خدمات لكبار السنّ .
من حيث المستوى وطبيعة الخدمة التي تقدمها ،كدور كبار السن ،ونوادي ومراكز نهارية لكبار السن ومستوصفات
آرئهم وذلك عبر سؤالهم عن واقعهم
خاصة بهم .كان الهدف األساسي لهذه الزيارات إعطاء فرصة للمسنين للتعبير عن ا
وعن توصياتهم لتحسين جودة الخدمات والعناية المقدمة لهم .والهدف الثاني كان االطالع عن كثب على واقع حال هذه
المؤسسات والخدمات المقدمة فيها.
وال بد من عرض المالحظات التالية بعد زيارة هذه المؤسسات:
 وجود تفاوت كبير بين مختلف المؤسسات على األصعدة كافة ،من حيث تقديم العناية ،مهنية العاملين
والتجهيزات اللوجستية والتقنية.

الفعال بمؤسسات كبار السن وبخاصة على مستوى الرقابة والمساهمة في تطوير
 ضعف اإلهتمام الرسمي ّ
الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات.
 غالبية العاملين في هذه المؤسسات من إداريين أو لديهم النية الحسنة والرغبة في تقديم أفضل الخدمات للمسنين
ولكن ينقصهم الدعم والخبرات ،وهم يقدمون الخدمات بطريقة عفوية قائمة على المبادرة اإلنسانية أكثر منها على
المعرفة المهنية والخبرة الحقيقية في مضمار الرعاية الخاصة بالمسنين .فهذه الخدمات تركز على الحاجات

البديهية للمسن وتهمل حاجاته األخرى المعنوية والنفسية.

 ال تتوفر للمسنين في هذه المؤسسات اآلليات المعتمدة ليعبروا عن رأيهم في الخدمات المقدمة لهم ،وإذا ما فعلوا
يقتصر ذلك على مشاعر اإلمتنان والشكر والشعور بالذنب أحيانا ،ويعود ذلك إلى الطابع الخيري لهذه

المؤسسات وإلى كونهم (أي المسنين) ال يدركون ما هي حقوقهم األساسية.

وبالرغم من كل ما ورد أعاله ،ال بد من التشديد على كون هذه المؤسسات تقدم خدمة إجتماعية أساسية للمسنين وذويهم
والمجتمع المحيط بهم في ظل المساهمة الخجولة للدولة في تقديم ضمانات حقيقية بدال من أن يكون على عاتق الدولة
وضع إستراتيجيات وخطط شاملة تمكنها من اإلهتمام بهذه الشريحة العمرية ذات اإلحتياجات الخاصة.
قام فريق العمل بتنظيم لقاءات مع عدد من الخبراء في مجال الشيخوخة والجودة من باحثين وجامعيين ،للوقوف على
أرائهم بما يخص المشروع وللحصول على توصياتهم ومالحظاتهم.
أكد إختصاصيو الجودة في المؤسسات الصحية على ضرورة اإلستفادة من تجربة المستشفيات اللبنانية ،والعمل أوال
وقد ّ
على تنمية القدرات البشرية وشرح المعايير تفصيليا للمؤسسات كافة قبل أن يطلب منها تنفيذ هذه المعايير.
كما كان لإلختصاصيين كافة والخبراء والمهتمين بشؤون كبار السن التوصيات التالية:
 مساعدة أهالي كبار السن تقنيا وماديا لمساعدتهم على إبقاء ذويهم في منازلهم.

 إعتبار حقوق اإلنسان عامة والمسنين خاصة حجر األساس التي تعتمد عليه المعايير الخاصة بمؤسسات كبار
السن في لبنان.

 ضرورة التوصل إلى ميثاق أخالقي تحترمه كافة المؤسسات بغض النظر عن تطبيقها الكامل أو الجزئي
للمعايير.
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 إعطاء فرصة للمسنين إلبداء آرائهم حول كيفية تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وإدراج إقتراحاتهم داخل
المعايير.

 على الجهات المعنية القيام بالحمالت اإلعالمية والتثقيفية الالزمة لتوعية المجتمع كما المؤسسات المعنية كافة
على قيمة كبار السن في المجتمع وحقوقهم وحاجاتهم.

 تشجيع العمل التطوعي في مؤسسات كبار السن ،وحث المتقاعدين على اإلنخراط في مثل هذا العمل.
 إمكانية وضع برامج تعليمية خاصة بعلم الشيخوخة لتدريب األطباء والممرضات وإختصاصيي علم اإلجتماع
وعلم النفس وغيرهم من العاملين مع كبار السن.

 تشجيع األبحاث في مجال علم الشيخوخة.

 وإقتضت توصياتهم ضرورة أن تلحظ المعايير:

 oإعطاء المسن المساحة للقيام ببعض النشاطات والعالقات مع محيطه.
 oتوفير اآلليات الالزمة للتعبيرعن آرائه واإلفادة منها داخل المؤسسة.
 oإحترام التنوع الثقافي والديني والجنسي بين جميع المسنين داخل المؤسسة.
 oوضع مؤشرات قياس لتسهيل مراقبة تطبيق المعايير وتطور المؤسسات.
 oضرورة أن تكون المعايير شاملة ،سهلة االستعمال وقابلة للتطبيق.

2.2

مراجعة مكتبية وأدبية

في المرحلة الثانية تم إجراء مراجعة مكتبية ومراجعة لألدبيات التي تتناول هذا الموضوع .وقد شملت المراجعة المكتبية

وثائق وملفات ودراسات قام بتزويدها برنامج السكان والتنمية ،و ازرة الشؤون االجتماعية ،و ازرة الصحة العامة وو ازرة
السياحة واللجنة التنفيذية لوضع معايير المؤسسات التي تعنى بكبار السن في لبنان.
فيما يخص األدبيات،تم االطالع على المعايير الخاصة بمؤسسات كبار السن في الدول التالية :فرنسا ،بلجيكا ،أستراليا،
الواليات المتحدة األميركية ،كندا وعلى معايير اللجنة الدولية المشتركة " ."The Joint Commission Accreditationوقد

جرى البحث عن معايير جودة أو تجارب مشابهة في الدول العربية المجاورة لإلستفادة من تجربة قريبة للمفاهيم الحياتية

تطبق
والثقافة اللبنانية ولكن دون جدوى .وقد جاءت هذه المراجعة لتحدد المعايير والتوصيات األساسية التي يجب أن ّ

لتحسين وحماية نوعية حياة المسنين الذين يعيشون أو يستفيدون من مؤسسات كبار السن.

فيما يلي ،نورد تعريفا موحدا عن مفهوم الجودة ومدى تأثيرها اإليجابي على الخدمة المقدمة في مؤسسات كبار السن
لكسب رضى المسن وتأمين أفضل الفرص المعيشية له.
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مفهوم الجودة
ما هي الجودة؟
من الصعب تعريف جودة منتج ،أو جودة الخدمات المقدمة ،ولكن بالمقابل يمكن إعطاء ع ّ
دة تعريفات لكلمة
"جودة".
فهذه الكلمة تحمل تأويالت ع ّ
دة ومتنوعة ،ومنها "درجة التميّز"" ،تلبية احتياجات المستخدم"" ،القيمة مقابل
المال"" ،اإلمتثال للمتطلبات والمواصفات" .تطور مفهوم الجودة على مر الزمن ،ففي العام  1970عرّفت جمعية
المعايير الفرنسية "  "AFNORالجودة على أنها "قدرة المنتج أو الخدمة على تلبية حاجات المستخدمين ".أ ّما
اآلن فتم تعريفها من قبل الـ  ISOبـ "قدرة مجموعة من الميزات على تلبية متطلبات"()NF EN ISO 9000
والمتطلبات هي طبعاً التابعة للمستخدمين أو الزبائن .أ ّما التعريف األكثر حداثة الذي تعطيه الـ  ISOفهو "تحقيق
الرضا المستدام للزبائن من خالل تلبية إحتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار إلتزام المؤسسة بإستمرار تحسين
أدائها وفعاليتها".
ً
ً
كما أن العديد من الخبراء واإلستشاريين وخبراء الجودة أعطوا تعريفا خاصا بهم للجودة:
فبانسبة لكاورو ايشيكاوا" :الجودة تحتّم تطوير وتصميم وتصنيع السلع األكثر رخصاً وإفادة وإرضا ًء للمشتري.
إدارة الجودة هي أيضاً إدارة التكلفة من العوائد ،سعر البيع والربح".
من ناحية أخرى جوزف جوران يعرَفها بـ "الكفاءة في اإلستخدام"" ،أفضل تناغم مع الحاجة".
أ ّما تعريف مفهوم الجودة في أنظمة الرعاية الصحية فهو واسع وعام .فوفقا لفيلكو ولوكالرك "مفهوم النوعية
في مرافق الرعاية الصحية تشمل نوعية التنظيم العام للمؤسسة ،من إدارة عامَة وجودة إدارة العناية إلى
جودة تقديم الرعاية للمريض ،ونوعية التقنيات المستخدمة للرعاية وصوال ً إلى السعي الدائم لكسب رضا
المرضى".
ال يوجد تعريف رسمي للجودة في مؤسسات كبار السن ،ولكن ببساطة ،يمكن القول أن الجودة في هذه
المؤسسات ،هو السعي المستمر لتحقيق الرفاه لكبار السن والحفاظ على إستقالليتهم من خالل توفير
الرعاية والعناية المناسبة لحالتهم البدنية والعقلية وإحتياجاتهم وتوقعاتهم وتمنياتهم ورغباتهم ،آخذين بعين
اإلعتبار القيود والعقبات التي تفرضها البيئة المحيطة.
ومع ذلك ،فإن هذا المفهوم ال يزال غامضا ً ومتعدد األبعاد بالنسبة لكثير من العاملين في هذا القطاع .فتعريف
الجودة في مؤسسات كبار السن ينبثق من وضع كل مؤسسة وخصائص كبار السن الذين تستقبلهم
والخدمات التي تقدمها لهم ويستند على أهداف وقيم المؤسسة ويقوم أساساً على إحترام كبار السن.
الجودة في مؤسسات كبار السن ال تستطيع أن تحصر بمعايير تقنية ،فعليها أن تأخذ بعين اإلعتبار األبعاد
اإلنسانية والعاطفية.
فالخدمات التي تقدم في هذه المؤسسات تقسم إلى فئتين:
 .1األولى طابعها تقني ومادي يمكن تعريفها بسهولة وهي قابلة للقياس .منها على سبيل المثال:
الخدمات الفندقية ،الرعاية والعناية التمريضية ،الصيانة ،وأعمال النظافة والغسيل ،والنشاطات
الترفيهية.
 .2الثانية طابعها "معنوي" يعتمد على التعاطف ،السلوكيات ،اإلستماع واإلنتباه إلى اآلخر،والوقت الذي
يمضيه العاملون مع كبار السن .وتستند نوعية هذه العالقة إلى اإلحترام والثقة والمشاركة ،لذا من
الصعب قياسها ،تعريفها وتقييمها كما أن غيابها أو الخلل فيها ال يعبر عنه بأي شيء مرئي ولكن يمكن
أن يسبب عدم رضا ،وفقدان الثقة ،وإضطرابات نفسية لدى المسنين.
في ما












يلي ملخص عن العناوين التي تساعد على تحسين جودة الحياة في مؤسسات كبار السن:
البيئة المادية
الحفاظ على الروابط اإلجتماعية
الحفاظ على الهوية الشخصية
فعالية تطبيق الحقوق
أهمية التواصل
مهارات التكامل واإلستجابة بشكل مناسب إلحتياجات المسنين
التقييم والعالج السلوكي
اإلستقاللية
األمن
نهاية الحياة
وجود مشروع رعاية حياة كبار السن في المؤسسات.
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2.3

العناوين المشتركة المؤلفة للمعايير العالمية لمؤسسات كبار السن

عند مراجعة المعايير الدولية الخاصة بمؤسسات كبار السن تبين أنها تتشابه بالمضمون وتختلف من حيث شكل عرض
المعايير ومدى تفصيلها .لذا كان من المهم عرض العناوين التي تشكل نواة المعايير العالمية:
نظم اإلدارة والتوظيف والتنمية
 التحسين المستمر
 التعليم وتطوير الموظفين
 التعليقات والشكاوى
 التخطيط والقيادة

 إدارة الموارد البشرية

 إدارة المخازن والمعدات
 نظم المعلومات
 الخدمات الخارجية
الصحة والعناية الشخصية
 الرعاية السريرية

 العناية التمريضية المتخصصة

 الصحة والخدمات األخرى ذات الصلة
 إدارة الدواء
 إدارة األلم
 العناية الملطفة

 التغذية والترطيب
 العناية بالبشرة

 إدارة السلس البولي
 إدارة السلوكية
 إعادة التأهيل

 العناية بصحة الفم واألسنان
 فقدان الحواس
 النوم
نوعية حياة المسن
 تقديم الدعم العاطفي
 اإلستقاللية

 الخصوصية والكرامة
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 اإلهتمامات والنشاطات الترفيهية
 الثقافة والحياة الروحية
 اإلختيار وإتخاذ القرار
 سالمة المسن
البيئة المحيطة وسبل تأمين سالمة كبار السن
 البيئة التي تحيط بالمسن

 الصحة والسالمة المهنية

 مكافحة الحريق والحفاظ على األمن وغيره من حاالت الطوارئ
 مكافحة العدوى

 تقديم الطعام والتنظيف والغسيل وغيرها من الخدمات

2.4

وضع المسودة

في المرحلة الثالثة ،تمت مراجعة كل المراجع إلنتقاء األفكار التي ،برأي الباحثين ،تساعد على تحسين حياة كبار السن
داخل المؤسسات .كما تم اختيار المعايير المناسبة لمختلف المؤسسات والتي يمكن تطبيقها في لبنان .بعد ذلك تم إرسال
ـ ـ وكخطوة أولى ـ ـ نموذج عن شكل ومضمون المعايير إلى اللجنة التنفيذية لوضع معايير المؤسسات التي تعنى بكبار

السن في لبنان ،ألخذ الموافقة .وبناء على اقتراحات اللجنة ،وضعت مسودة المعايير وهي تشتمل على عشرة فصول،
سبعة فصول أساسية وثالثة فصول متخصصة على الشكل التالي :
الفصول األساسية :
 الفصل األول :بيئة الرعاية Environment of Care EC
 الفصل الثاني :الموارد البشرية Human Ressources HR
 الفصل الثالث :مكافحة إنتقال األوبئة Infection Control IC
 الفصل الرابع :إدارة المعلومات Information Management IM
 الفصل الخامس :تقديم العناية والخدمات Provision of Care and Services PCS
 الفصل السادس :الجودة اإلدارة والتطوير Quality Management Improvement QMI
 الفصل السابع :حقوق المسن والعائلة Elderly and Family Rights EFR
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الفصول المتخصصة :
 الفصل الثامن :المعايير الخاصة بمؤسسات الخدمات النهارية Adult Day Care ADC
 الفصل التاسع :المعايير الخاصة بالمطاعم Specific Standards for Restaurants SSR
 الفصل العاشر :المعايير الخاصة بالمؤسسات التي تستقبل المسنين الذين يعانون من األلزهايمر Specific
Standards for Alzheimer Residents SSAR

2.5

ورش العمل

بعد إنجاز المسودة األولى من المعايير ،عقدت ورشة عمل في أيلول  ،2011لمناقشة هذه المسودة ،شارك حوالي 30

تم تعديل المسودة وفقا
شخصا من أعضاء الهيئة الوطنية الى جانب مندوبين عن بعض الو ازرات وخبراء .على ضوء ذلكّ ،
للمالحظات والتعديالت المطروحة.
ثم ،تم إرسال ملخص عن ملف المعايير إلى كل المؤسسات التي تقدم خدمات لكبار السن ،وأرفق هذا الملف باستمارة
تقييم وذلك لإلفساح في المجال لكل المؤسسات كي تبدي رأيها.
وبعد أن إكتملت النسخة شبه النهائية من المعايير ،أقيمت ورشة عمل ثانية في  13تشرين االول  ،2012شارك فيها
وتم األخذ بمالحظاتهم واقتراحاتهم.
أصحاب الشأن (أي المؤسسات) بصفتهم الشريك األساسي لهذا المشروع ّ
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فصول المعايير
يقسم كل فصل إلى:
 لمحة عامة،
 المعايير،

 عناصر األداء،
 الوثائق واآلليات المطلوبة،
 ومؤشرات القياس.
تكتب المعايير بطريقة واضحة وتقسم إلى مستويين:
 .1أساسي :معايير إلزامية ،ال يحق للمؤسسة التي ال تطبقها إستقبال المسنين.
 .2متقدم :معايير إختيارية ولكنها مهمة .تنصح جميع المؤسسات بتطبيقها حتى ولو في مرحلة الحقة بعد تطبيق
المعايير األساسية.
ويرافق كل معيار عناصر آداء هي بمثابة توجيهات مساعدة لتطبيق المعيار.
أما الوثائق واآلليات المطلوبة فهي أمثلة عن وثائق يجب أن تكون موجودة في المؤسسة لمساعدتها على تطبيق المعيار.
ّ
إن الئحة الوثائق المذكورة ليست كاملة وعلى المؤسسة أن تكون خالقة في بعض الحاالت.
الكتيب البعض منها ولكن الجدير ذكره أن بعض المعايير ال تحمل مؤشرات
في ما يخص مؤشرات القياس ،يعطي هذا ّ
قياس خاصة في كل مل يتعلق بالبناء ،وكنا قد ذكرنا لمحة عن مؤشرات القياس ،وذلك إلتاحة الفرصة أمام المؤسسات
صياغة مؤشرات خاصة بها.
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الفصل األوّل :بيئة الرعاية
)Environment of Care (EC

1.1

لمحة عامة

تعتبر مؤسسات رعاية المسنين مسؤولة عن تأمين بيئة آمنة ومريحة للمقيمين فيها ،بحيث تتماشى مع إحتياجاتهم
تشكل بيئة عمل آمنة لموظفيها.
الرعائية ،و ّ
إن المخاطر المتعلقة باألمن والسالمة موجودة في معظم مؤسسات الرعاية الصحية .وهي تؤثّر على كل الموجودين في

تجنبها أو
المؤسسة ،من كبار سن وموظفين .ولذلك ،فمن المهم تحديد هذه المخاطر مسبقا بحيث تتم ّكن المؤسسة من ّ
مواجهتها بالشكل المناسب.

تهدف إدارة المخاطر إلى:
 التقليل من المخاطر والسيطرة عليها
 منع وقوع الحوادث واإلصابات
 الحفاظ على ظروف آمنة
يقوم الموظفون بالمهام الموكلة إليهم للحفاظ على سالمة كل مقيم وعلى بيئة كل مقيم من المخاطر التي قد تسببها أي

معدات واآلالت المختلفة في المؤسسة وخاصة الطبية منها .وعلى الموظفين اإلبالغ عن المواقف التي ال تكون
من ال ّ
فيها العناية الالزمة والخدمات مؤمنة لسبب ما ،يتعّلق إما بسلوك أحد المقيمين أو بالبيئة.

تتضمن اإلدارة السليمة للبيئة التخطيط ،والتعليم ،ومراقبة كافة األوضاع والترتيبات لتأمين العناية والخدمات:
ّ

المعدات ،والموارد الالزمة للمساعدة على تأمين العناية والخدمات.
 يخ ّ
طط المسؤولون للمساحة ،و ّ
 تتم توعية الموظفين في ما يتعلق بالترتيبات واألوضاع التي سيعملون بها ،وعن كيفية الحد من المخاطر،
تشكل خط ار واإلعالم عنها.
ومراقبة الحاالت التي ّ
 تستخدم معايير األداء لمراقبة األنظمة المهمة وتحديد التحسينات الالزمة.
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1.2

المعايير

 EC.1أساسي

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

 EC.2أساسي

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

 EC.3أساسي
 EC.4أساسي

تؤمن المؤسسة بيئة عمل نظيفة.
ّ

تدير المؤسسة المخاطر وتسهر على أمن وسالمة الموجودين في حرمها.

 EC.5أساسي
 EC.6أساسي

مؤسسات اإلقامة الطويلة.
تح ّ
ظر المؤسسة التدخين إالّ في أماكن ّ
محددة في ّ
تدير المؤسسة المخاطر المتعّلقة بالمواد والنفايات الخطرة.

 EC.7أساسي

تدير المؤسسة المخاطر المتعّلقة بالمعدات الطبية.

 EC.8أساسي

مصدر موثوقا للطاقة الكهربائية يستعمل في الحاالت الطارئة.
ا
تؤمن المؤسسة
ّ

 EC.9أساسي

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

سالمة روادها والقاطنين فيها.

 EC.10أساسي
 EC.11أساسي

ومسؤولياتهم المتعّلقة بالبيئة التي يعملون فيها.
الموظفون على دراية بأدوارهم
ّ
تجمع المؤسسة المعلومات لرصد األوضاع في كافة أرجاء المؤسسة.

 EC.12أساسي

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

 EC.13أساسي
 EC.14أساسي

تقدم فيها الرعاية.
تحسن المؤسسة البيئة التي ّ
ّ

تدير المؤسسة مخاطر الحريق ومكافحته.

 EC.15أساسي

تجري المؤسسة التدريبات على كيفية مكافحة الحريق.
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الفصل الثاني :الموارد البشرية
)Human Resources (HR

2.1

لمحة عامة

تحتاج المؤسسة إلى مجموعة من األشخاص الكفوئين لتلبية حاجات ومتطلبات كبار السن .وعلى المدراء المعنيين (سواء
أكانوا من الطاقم الطبي أوغير الطبي) العمل سوية لتحديد عدد األشخاص الالزمين لتأمين الخدمة والعناية ،لجهة النوع

والمؤهالت.
بمهنية فيما يتعّلق بعملية التوظيف .ويمكن صرف
بهدف إستقطاب الموظفين والحفاظ عليهم ،على المدراء أن يتعاملوا
ّ
الكثير من الوقت والمال على إدارة التوظيف إذا لم يتم إعتماد أنظمة وعمليات توظيف مناسبة.
ومؤهلة تأهيال مناسبا من خالل التخطيط لذلك وتوظيف وتوجيه
تشمل عملية التوظيف الحفاظ على قوى عاملة ماهرة
ّ
وتدريب وتطوير الموظفين بناء لخطة مدروسة.

2.2

المعايير

 HR.1أساسي

أن يوجد في المؤسسة ما يكفي من موظفين لتقديم أفضل رعاية وعالج وخدمات.

 HR.2أساسي

تحدد المؤسسة مؤهالّت الموظفين.
ّ

 HR.3أساسي

تتحّقق المؤسسة من مؤهالّت الموظفين.

 HR.4أساسي

تقوم المؤسسة بتوجيه موظفيها.

 HR.5أساسي

يشارك كافة الموظفين ببرنامج التعليم والتدريب المستمر.

 HR.6أساسي

يكون الموظفون أكفاء ألداء مسؤولياتهم.

 HR.7أساسي

تقوم المؤسسة بتقييم أداء الموظفين.
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الفصل الثالث :مكافحة انتقال األوبئة
)Infection Control (IC

3.1

لمحة عامة

تعاني مؤساست كبار السن كما جميع مؤسسات الرعاية الصحية اإلجتماعية من مخاطر وجود أوبئة وخصوصا في

مؤسسات اإلقامة الدائمة ،فضال عن العدوى الناتجة جراء تعاطي الكثير من األدوية ،وبالتالي بطالن فعاليتها التي يمكن

أن تحصل في أي مكان.
مما يزيد الحاجة إلى إعتماد إجراءات وقائية للسيطرة على
ّ
يتحرك الموظفون وكبار السن المنزالء داخل وخارج المؤسسة ّ
إنتشار األوبئة في كافة أنحاء المؤسسة ،وفي أقسام اإلقامة الدائمة بشكل خاص.
لذلك ،يجب وضع برنامج وتدابير للوقاية من العدوى والمساعدة في الحد من إمكانية إنتشار األوبئة .ويعتمد تصميم أي
برنامج خاص بأية مؤسسة على المخاطر الخاصة بموقعها ،وبنزالئها ،ونوعية الخدمات التي ت ّقدم فيها.
تتبنى المؤسسة تدابير وقائية عملية ومنطقية وتحاول إعتماد تدابير وقائية معينة لمنع إنتشار األوبئة والحفاظ على صحة
كبار السن لديها.
فعاال وتتخذ اإلجراءات التي تضمن من خاللها إستمرار عمل برنامجها الوقائي
يجب أن تعتمد المؤسسة برنامجا وقائيا ّ
وتقوم بتقييمه وتطويره وقياس فعاليته.
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3.2

المعايير

 IC.1أساسي
 IC.2متقدم

تحدد المؤسسة الشخص المسؤول عن برنامج الوقاية من األوبئة والسيطرة عليها.
ّ
وجود لجنة مكافحة إنتشار األوبئة مؤلفة من طاقم متعدد اإلختصاصات .تضم اللجنة على األقل طبيبا
وممرضا ،وتقنيا.
الصحة العامة)،
(إختصاصيا في مجال
ّ
ّ

 IC.3أساسي
 IC.5أساسي

تخصص إدارة المؤسسة الموارد الالزمة لبرنامج مكافحة ومراقبة إنتشار األوبئة.
ّ
تتسبب بإكتساب العدوى وإنتشار األوبئة.
ّ
تحدد المؤسسة المخاطر التي ّ
تضع المؤسسة برنامجا للوقاية من األوبئة والسيطرة عليها.

 IC.6أساسي

بالمعدات واألدوات الطبية.
تحد المؤسسة من خطر إنتقال العدوى المتعّلقة
ّ
ّ

 IC.8أساسي

تقيم المؤسسة فعالية برنامجها للوقاية من إنتشار األمراض الخمجية ( )infection diseaseومراقبتها.
ّ

 IC.4أساسي

 IC.7أساسي

تؤمن المؤسسة لقاحات األنفلون از للموظفين والنزالء ،ولقاحات إلتهاب الرئة للنزالء.
ّ

 IC.9أساسي

تؤمن المؤسسة التثقيف المطلوب لموظفيها ،وأطبائها ،وأفرادها ،ومن يلزم من أفراد عائالتهم،
ّ
والمسؤولين عن الرعاية ،حول الممارسات المعتمدة للسيطرة على إنتشار العدوى.
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الفصل الرابع :إدارة المعلومات
)Information Management (IM
4.1

لمحة عامة

إن توفير الرعاية والخدمات للمقيمين من كبار السن ،هو عمل معّقد يعتمد بشكل كبير على المعلومات .والتخطيط لعملية
إدارتها بغاية األهمية إذ تتطلب تعاون كافة المسؤولين والعاملين داخل المؤسسة.
يجب األخذ بعين اإل عتبار كل البيانات الصادرة عن المؤسسة والمستخدمة فيها أثناء التخطيط لعملية إدارة المعلومات،
مثل البيانات المالية ،وبيانات الموارد البشرية ،وقوائم الجرد...
كل مؤسسة تسعى للحصول على المعلومات وإدارتها وإستخدامها لتحسين النتائج التي يحصل عليها النزالء ،ومردود
مقدمي الخدمات ،وتحسين أداء المؤسسة نفسها.
بمرور الوقت ،تصبح المؤسسات أكثر فعالية في:
 تحديد اإلحتياجات من المعلومات.
 تصميم نظام إلدارة المعلومات.

 تحديد وإلتقاط البيانات والمعلومات.
 تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات.
 نقل البيانات والمعلومات ورفع تقارير بشأنها.
 دمج وإستخدام المعلومات.
تضمن اإلدارة إستخدام أنظمة معلومات فعالة ،وتطبيق ،وإستخدام ،وصيانة تكنولوجيا المعلومات كما يجب .وتضمن

اإلدارة تزويد الموظفين من المستويات كافة في المؤسسة بآخر المعلومات الدقيقة والكاملة الالزمة لتوفير الخدمة والرعاية
والتطوير المستمر.
طبق مبادىء اإلدارة الجيدة للمعلومات باألساليب كافة ،سواء أكانت بإعتماد األوراق أو التدوين اإللكتروني .وقد تم
ت ّ
تصميم هذه المعايير بحيث يمكن تطبيقها كذلك على األنظمة غير المعتمدة على الحاسوب ،وعلى أية تقنيات تكنولوجية
قد تعتمد في المستقبل.
4.2

المعايير

 IM.1متقدم

تلبي حاجة كل طالب لها ،أكان من األفراد الذين
تقوم المؤسسة بتخطيط وتطبيق عمليات ّ
يديرون أو يعملون في المؤسسة أو من هم من خارجها.

 IM.2أساسي

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

 IM.3أساسي

طط المؤسسة إلستم اررية إدارة المعلومات.
تخ ّ
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الفصل الخامس :تقديم الرعاية والخدمات
)Provision of Care and Services (PCS

5.1

لمحة عامة

الهدف األساسي لمؤسسات كبار السن هو توفير الرعاية والخدمة األنسب التي تستجيب لإلحتياجات الخاصة بكل كبير

سن .هذه الرعاية والخدمة تتطّلب مستوى عاليا من التخطيط والتنسيق.

إن توفير العالج والرعاية والخدمات
يمكن أن تحدث هذه العملية بين ّ
عدة مؤسسات أو قد تقتصر على المؤسسة بعينهاّ .
التخصصات وجهدا مشتركا بين أولئك الذين يعملون في المؤسسة لتنسيق الرعاية بطريقة
متعدد
لكبار السن يتطّلب نهجا ّ
ّ

تؤمن أفضل مستوى من الخدمة والجودة والسالمة.
ّ

تعتبر بعض النشاطات أساسية بالنسبة لرعاية كبار السن وخدمتهم .وهي تشمل:
 التخطيط وتقديم الرعاية والخدمات لكل مقيم.

ظف المسؤول عن الرعاية لفهم النتائج المتأتية عن العناية والخدمات.
 مراقبة عمل المو ّ
 إجراء تغييرات على الرعاية والخدمات عند الحاجة.
 إتمام أعمال الرعاية وتقديم الخدمات.
 تخطيط عملية المتابعة.
يمكن أن يقوم بهذه النشاطات العديد من اإلختصاصيين مثل األطباء ،الفريق التمريضي ،الصيدلي ،فريق إعادة
ظف دوره الخاص والواضح في تقديم
التأهيل ،واإلختصصاصيين في العمل اإلجتماعي ،وغيرهم ....ويكون لكل مو ّ

تحدده اإلجازة التي يحملها ،والشهادة ،والقانون ،ومهارات الفرد الخاصة،
الرعاية والخدمات لكبير السن .هذا الدور ّ
ومعرفته وخبرته ،وكذلك سياسات المؤسسة ومواصفاتها الوظيفية.

بعض الخدمات والرعاية يمكن أن يقوم بها كبار السن بأنفسهم ،أو أحد أفراد عائالتهم أو أي متدرب على تقديم
الرعاية .إن وضع خطة لتقديم الرعاية والخدمات ال تكفي لتحقيق أفضل النتائج .إذ يجب تنسيق هذه الخدمات
والحرص على تكاملها بين كافة المهنيين المسؤولين عن كبار السن.
إن هدف معايير تقديم الرعاية والخدمات هو تحديد ،وتشكيل ،وترتيب التقنيات والنشاطات التي تزيد من تنسيق
ّ
الخدمات وتقّلل من الحاجة إلى تغيير الترتيبات المعتمدة.
يتناول هذا الفصل ما يلي:
 الحصول على الرعاية وإستم ارريتها.
 تقييم وإعادة تقييم كبار السن.

 الصحة ،العناية الشخصية ،العناية النفسية والتدخل اإلجتماعي.
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5.2

المعايير

إستمرارية تقديم الرعاية والخدمات
 PCS.1أساسي
 PCS.2أساسي
 PCS.3أساسي
 PCS.4أساسي

ممن تستطيع تلبية حاجاتهم بما يتماشى مع
ّ
تحدد كل مؤسسة شروط قبول كبار السن فيهاّ ،
رسالتها ومواردها.
تصمم المؤسسة وتنّفذ عمليات تأمين إستم اررية 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.

تقييم حاجات كبار السن
 PCS.5أساسي
 PCS.6أساسي
 PCS.7أساسي

تقدمها المؤسسة من
يتم تحديد إحتياجات جميع كبار السن المقيمين من الرعاية والخدمات التي ّ
خالل إتباع عملية تقييم.
يتم تقييم اإلحتياجات الطبية ،التمريضية ،الجسدية ،اإلجتماعية ،النفسية ،الوظيفية،
واإلحتياجات المعرفية لكل مسن.
توّفر المؤسسة إختبارات التشخيص.

ادارة الدواء
 PCS.8أساسي

يعطى الدواء لكبار السن الميمين طريقة آمنة وصحيحة.

إدارة األلم
 PCS.9أساسي

تهتم المؤسسة بالمسنين الذين يعانون من ألم.

العناية الملطفة
 PCS.10أساسي

تحافظ المؤسسة على راحة وكرامة كبار السن الميؤوس من شفائهم.

الرعاية الصحية
 PCS.11أساسي

ممن تستطيع تلبية حاجاتهم بما يتماشى مع
ّ
تحدد كل مؤسسة شروط قبول كبار السن فيهاّ ،
رسالتها ومواردها.

 PCS.12أساسي

يوجه المسنون إلى أصحاب اإلختصاص في المجال الطبي مع األخذ بعين اإلعتبار إحتياجاتهم
ّ
وخياراتهم.

 PCS.13أساسي

يتلقى المسن الغذاء والماء الكافيين.

 PCS.14أساسي

تحافظ المؤسسة على سالمة جلد كبار السن.

 PCS.15أساسي

فعال.
تتم إدارة السلس البولي لدى كبار السن بشكل ّ

 PCS.16أساسي

تحافظ المؤسسة على صحة الفم واألسنان لدى جميع كبار السن.
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 PCS.17أساسي

تحدد المؤسسة وتهتم بفقدان المقيمين فيها ألي من حواسهم.
ّ

 PCS.18أساسي

يساعد كبار السن في تحقيق أنماط نوم طبيعية.

 PCS.19أساسي

 PCS.20أساسي

يحصل كبار السن النزالء على خدمات تأهيلية ،بما في ذلك المساعدة في أنشطة الحياة
اليومية.
تقدم المؤسسة معدات ولوازم تمريضية لتلبية إحتياجات كبار السن ،وتتأكد من المحافظة على
ّ
هذه اللوازم والمعدات وإبقائها في حالة في حالة جيدة لضمان توفير الرعاية التمريضية
للمسنين.

 PCS.21أساسي

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

 PCS.22أساسي

تحافظ المؤسسة على أعلى مستوى من الحركية لجميع المسنين.

الرعاية االجتماعية
 PCS.23أساسي
 PCS.24أساسي

تساعد المؤسسة وتهتم بكبار السن الذين قد يكونون ضحية لسوء المعاملة معاملة أو اإلهمال أو
اإلستغالل.
تؤمن المؤسسة فرصا لكبار السن للمشاركة في أنشطة إجتماعية وترفيهية.

سجالت كبار السن
 PCS.25أساسي

تحتفظ المؤسسة بسجالت كاملة ودقيقة.

 PCS.26أساسي

تدّقق المؤسسة بسجالتها وتراجعها.

 PCS.27أساسي

تحتفظ المؤسسة بسجالّتها.

 PCS.28أساسي

المقدمة لهم.
يحتوي السجل على معلومات تعكس رعاية المسنين ،العالجات ،والخدمات ّ
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الفصل السادس  : 6الجودة ،واإلدارة ،والتطوير
(Quality management and Improvement )QMI

6.1

لمحة عامة

تتحمل اإلدارة المسؤولية النهائية عن المؤسسة وأدائها .ف التخطيط والقيادة هما عملية توجيه جهود الموارد البشرية نحو
ّ
تحقيق األهداف التنظيمية.
المدراء هم الذين يوجهون ثقافة المؤسسة من خالل التخطيط والتنظيم والقيادة.
إن الرؤية والقيم والفلسفة واألهداف المحددة للمؤسسة توفر التوجيه والسلوك التنظيمي للموظفين .هذا االتجاه يوّفر بيئة
يعمل من خاللها الناس المستعدون والقادرون على العمل من أجل األهداف المشتركة سعيا للحصول على التقدير لحسن
تأديتهم اإلنجازات العامة للمؤسسة.
يكون لكل مؤسسة فلسفتها لإلستمرار في تحسين الجودة .ويظهر الرسم التالي أنشطة تحسين الجودة الدائمة :

تقدم ملموس:
تشمل األمثلة على استمرار حصول ّ
تحسن معيار العناية بالمقيم.

ّ
المقدمة.

تحسن في نوعية الخدمة ّ
ّ

تحسن في التوثيق.

ّ
 زيادة سعة إطالع الزبائن ورضاهم.

 أن يكون االلتزام في استمرار التطوير مجديا ويستحق ما يصرف عليه.
 الحد من المسؤولية القانونية.

 أن يكون التعليم المستمر في محّله.

المقدمة.
 تطبيق برنامج شامل حول السالمة والصحة المهنية يتضمن جميع الخدمات ّ
التحسن المستمر في الجودة إيجاد األجوبة لألسئلة التالية:
التحدي لضمان
 يكمن
ّ
ّ
 -هل نقوم باألمور الصحيحة؟
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نتأكد من ّأننا نقوم باألمور الصحيحة ،في كل مرة؟
 -كيف لنا أن ّ

 ثمة العديد من النشاطات التي يمكن القيام بها والتي تكون على صلة بالتحسن المستمر للجودة .
وهي تشمل:

 مراقبة الجودة – مراقبة النتائج للتحّقق من ّأنها تحّقق األمور الخاصة المطلوبة منها ،وما يجب فعلهلتصحيح النتائج .وهي تضمن السالمة ،ونقل المعلومات بدقة ،واإلجراءات الصحيحة.
تحسن األداء – الدراسة المستمرة وتبني عمليات من أجل تحقيق النتائج المرغوبة وتلبية احتياجات وتوقعات
 ّالزبائن.
 -قياس الجودة (المعايير) -االستمرار في عملية قياس ومقارنة المنتجات ،والخدمات ،والممارسات مع األنظمة

والمؤسسات التي يمكن المقارنة بينها ،ضمن قطاع مؤسسات رعاية الشيخوخة وخارجها من أجل تحقيق

تحسن مستمر.
ّ
التحسن في توفير الرعاية
وتحدد فرص إحراز نوع من
 نشاطات الجودة – األنشطة التي تقيس األداء،ّ
ّ
التحركات المطلوبة ومتابعتها.
والخدمات ،بما في ذلك
ّ
6.2

المعايير

 QMI.1أساسي

يكون لدى المؤسسة بنية قيادية.

 QMI.2أساسي

تحدد اإلدارة رؤية وأهداف ورسالة المؤسسة.
ّ

 QMI.3مقدم

 QMI.4مقدم

يحدد قادة المؤسسة التدابير الرئيسية (مؤشرات) لمراقبة بنى المؤسسة الطبية ،وغير الطبية،
ّ
المقدمة.
واإلدارية ،والعمليات ،والنتائج على النحو المناسب للرسالة ،والرعاية والخدمات ّ

تقوم المؤسسة بجمع البيانات وتحليلها.

QMI.5أساسي

تحضر المؤسسة ميزانية سنوية.
ّ

 QMI.6متقدم

تقوم المؤسسة بتحسين أدائها.

20

الفصل السابع :حقوق المسن والعائلة
)Elderly anf Family Rights (EFR

7.1

لمحة عامة

كل مسن هو حالة فريدة ولديه احتياجاته ونقاط قوته وقيمه ومعتقداته الخاصة به .تعمل المؤسسات من أجل إحالل الثقة
والتواصل مع المقيمين ومن أجل فهم وحماية القيم الثقافية والنفسية االجتماعية والروحية لكل مقيم.
تعد المؤسسة الئحة حقوق وواجبات المسنين وتقوم بتدريب الموظفين حولها وبإبالغ المسنين وأسرهم بهذه الالئحة وكيفية
ّ
اإلستفادة منها.
إن إشراك المسن في التخطيط للعناية به ،وتوفير الرعاية والعالج والخدمات التي تقدم له بشكل الئق ومحترم ،يساهم في

تعزيز إستقالليته وتمتعه بحقوقه المدنية ونظرته اإليجابية لنفسه .كما يجب التخطيط للعناية والرعاية والخدمات التي ت ّقدم
للمقيم بانتباه بحيث تلحظ قيمه ومعتقداته وخياراته الشخصية .كما تحدد المؤسسة الواجبات المترتبة على المسن المقيم

وتشرحها له.
ال تضمن الئحة حقوق المسنين وحدها هذه الحقوق .فعلى المؤسسة ان تظهر دعمها لحقوق المسنين من خالل إشراك
المسنين وعائالتهم في الق اررات حول الرعاية ،والعالج ،والخدمات.
يتناول هذا الفصل البنود التالية:
 تحديد وحماية وتعزيز حقوق المسنين المقيمين.
 إعالم المسنين المقيمين عن حقوقهم.

المقدمة له.
 إشراك عائلة المسن المقيم ،عند اللزوم ،في الق اررات حول رعاية المسن والخدمات ّ
 الحصول على موافقة مسبقة.
 تدريب الموظفين حول الئحة حقوق وواجبات المسنين في المؤسسة.
 وضع اإلطار األخالقي للمؤسسة.
تنفذ المؤسسة البنود السالفة الذكر تبعا لقوانين وأنظمة البلد واإلتفاقيات والمعاهدات الدولية.

2.2

المعايير

 EFR.1أساسي

تحترم المؤسسة حقوق كبار السن.

 EFR.2أساسي

تحترم المؤسسة حق كبير السن بتّلقي المعلومات بطريقة يسهل عليه فهمها.

 EFR.3أساسي

تحترم المؤسسة حق المسن في المشاركة في اتخاذ الق اررات المتعلقة برعايته وعالجه والخدمات
المقدمة له.
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 EFR.4أساسي
 EFR.5أساسي
 EFR.6أساسي
 EFR.7أساسي

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 صور للمسنين ليست لغرض رعايته.

تحمي المؤسسة المسن وتحترم حقوقه أثناء األبحاث ،والتحقيقات ،والتجارب السريرية
تعلم المؤسسة كبار السن المقيمين حول الرعاية والعالج والخدمات المقدمة في نهاية الحياة

(رؤية .(PC.12

 EFR.8أساسي

يحق لكبير السن المقيم بأن يكون ح ار من القيود الكيميائية والفيزيائية.

 EFR.9أساسي

يتعرض لإلهمال واالستغالل واإليذاء الجسدي واللفظي ،والنفسي
للمسن الحق في أن ال َ
والجنسي.

 EFR.10أساسي

للمسن الحق في بيئة تحفظ كرامته وتساهم في تكوين صورة إيجابية عن الذات.

 EFR.11أساسي

لكبار السن المقيمين الحق في ممارسة امتيازات المواطنة.

 EFR.12أساسي

لكبار السن المقيمين الحق في إدارة أو توكيل إدارة شؤونهم المالية الشخصية.

 EFR.13أساسي

المقدمة من قبلهم وتراجعها.
للمسن وألسرته الحق في أن تهتم المؤسسة بالشكاوى ّ

 EFR.14أساسي

لكبير السن المقيم الحق في قبول أو رفض استقبال الزوار.

 EFR.15أساسي

لكبار السن المقيمين الحق في تشكيل "لجنة المقيمين"

 EFR.16أساسي

المقدمة له مؤمنة.
لكبير السن المقيم الحق في أن تكون وسائل النقل المتالئمة مع الخدمة ّ

 EFR.17أساسي

تعلم المؤسسة المسنين عن مسؤولياتهم المتعّلقة بالرعاية ،والعالج ،والخدمات.

22

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 بمرا كز الخدمات النهارية
)Adult Day Care Standards (ADC

8.1

لمحة عامة

ص ّممت مراكز الرعاية النهارية لتوفير الرعاية الصحية واإلجتماعية لكبار السن الذين يحتاجون إلى مساعدة أو إشراف
مقدمي الرعاية المنزلية ويمنحهم الحرية إلنجاز المهام
يقدم المركز المساعدة إلى أفراد أسرة المسن أو ّ
خالل النهارّ .

أن قريبهم
مجرد االسترخاء بعد الت ّ
أكد ّ
اليومية المعتادة األخرى مثل الذهاب إلى العمل ،ومعالجة األعمال الشخصية ،أو ّ
جيدة وآمنة.
يحظى بعناية ّ
أهداف المركز هي تأخير ،أو الحؤول 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
يؤمن مركز الرعاية النهاري االجتماعي األنشطة االجتماعية ،ووجبات الطعام ،وبعض الخدمات المتعّلقة بالصحة .في
ّ
يؤمن مركز الرعاية الصحية النهاري خدمات صحية وعالجية واجتماعية مكثّفة لألفراد الذين يعانون من مشاكل
حين ّ
طبية مزمنة ،ومن هم بحاجة إلى عناية تمريضية في المنزل.

في لب نان ،معظم مراكز الرعاية النهارية من النوع االجتماعي ،وفي ما يلي المعايير الخاصة بهذه المؤسسات ،باختصار.
كما أن على هذه المراكز أن تستعين بمعايير مؤسسات كبار السن لتوفير خدمة ذات جودة عالية.
في ما يلي المعاييرالخاصة بمراكز الخدمات النهاريةولكن للمزيد من المعلومات أو التفاصيل يمكن اإلطالع على المعايير
العامة للمؤسسات الخاصة بكبار السن.
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8.2

المعايير

 ADC.1أساسي

تؤمن المؤسسة بيئة آمنة ومريحة لتقديم الرعاية لكبار السن.

 ADC.2أساسي

ظم المركز برنامجا للنشاطات الترفيهية لكبار السن.
ين ّ

 ADC.3أساسي

توجد في كل مركز ثالث فئات من الموظفين :اإلدارة ،خدمات الفندقية الطاقم الرعائي.

 ADC.4أساسي

يأخذ المركز خطوات لمنع انتشار األمراض المعدية واألوبئة.

 ADC.5أساسي

تربط المركز عالقة مهنية مع مؤسسة إقامة طويلة لكبار السن ،واتفاق مع طبيب أمراض
شيخوخة و/أو طب عائلي.

 ADC.6أساسي

يستقبل المركز  5مسنين كحد أدنى و 15كحد أقصى في الوقت نفسه.

 ADC.7أساسي

بمعدل  7ساعات يوميا.
يفتح المركز أبوابه ما ال يقل عن خمسة أيام في األسبوعّ ،

25

الفصل التاسع  :المعايير الخاصة بالمؤسسات
تستقبل المسنين الذين يعانون من االلزهايمر

التي

)Specific Standards for Alzheimer Residents (SSAR
على المؤسسات التي تسقبل كبار سن يعانون من مرض األلزهايمر أن تقدم لهم افضل عناية ممكنة .وذلك يعني أن

يحافظ كل مسن على مكانته كإنسان لديه حقوق ،وكرامة محترمة بطريقة غير مشروطة.

وبتشوش في تحديد األزمنة ،وتؤدي إلى انخفاض
تتسبب بتلف الذاكرة ،بالتوهان،
ا
فاأللزهايمر أو
األمرض المشابهة ّ
ّ
تدريجي بنسبة االستقاللية الجسدية ،اإلجتماعية والعالقات بين المسنين .كما تتسبب بخفض قدراتهم الحوارية وقدرتهم
على التأقلم وبحساسية مفرطة تجاه المحيط .فعندما يكونون غير قادرين على التعبيرعن معاناتهم الجسدية او النفسية

تتغير تصرفاتهم ،وهنا ينبغي التعامل مع ذلك بحذر.

على المؤسسات أن تكون جاهزة على كافة األصعدة المهنية ،الهندسية واإلدارية ،كي تكون قادرة على األخذ بعين
اإلعتبار هذه الخصوصية ،وتعويض محدودية وصعوبة المشاركة والتعبير المتصلة بالمرض.
ينبغي على المؤسسة المحافظة على القدرات المتبقية لدى المريض وتعزيزها وشخصنة مرافقة المسن مع االعتماد على

العوامل المكونة للحياة الجماعية (توفير شخص لمرافقة كبير السن ،والتركيز على العناصر التي توّفر له حياة جماعية
طبيعية) .كما يجب أن يعامل المسن الذي يعاني من االلزهايمر بطريقة مدروسة إذ أن أي زيادة في المؤثرات الخارجية،

كتغيير المكان أو ظروف تقديم العناية ،ووجود إختصاصي مهني جديد ،كل ذلك قد يؤدي إلى تفاقم مشاكله النفسية
والسلوكية .لذلك من المهم االبتعاد عن تلك المشاكل وتفادي االنقطاع في تقديم الرعاية.

في ما يلي المعايير التي يمكن أن تساعد مؤسسات كبار السن التي تستقبل مسنين يعانون من األلزهايمر على تقديم
أفضل عناية ممكنة لهم.

9.2

المعايير

 SSAR.1أساسي

تؤمن المؤسسة عاملين مؤهلين ومدربين يتمتعون بالكفاءة.

 SSAR.2أساسي

تؤمن المؤسسة مكانا آمنا ومريحا لمرضى األلزهايمر.

 SSAR.3أساسي

تشجيع وتسهيل زيارة األقارب واألصدقاء.
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الفصل العاشر :المعايير الخاصة بمطاعم كبار السن
)Specific Standards for Restaurants (SSR

10.1

لمحة عامة

سلسلة مطاعم المسنين في لبنان ،مهمتها استقبال مجموعة من المسنين والمحتاجين ،دفعتهم الحاجة الماسة للجوء إلى
هذه المطاعم لتناول وجبة مجانية يومية .كما أن هذه المطاعم تسّلم وجبات إلى المنازل لألشخاص غير القادرين على

المجيء إلى المطعم.

هذه الصفة الخيرية ال تلغي ضرورة إلتزام المطاعم بسلسلة من الشروط والمعايير لضمان تقديم خدمات ذات جودة
ونوعية عالية.
المعايير المذكورة أدناه أخذ قسم منها من الشروط الموضوعة من قبل و ازرة السياحة في لبنان لتصنيف المطاعم اللبنانية،
ولكن ال يمكن اعتمادها حصريا ،بل يجب مراجعة معايير مؤسسات كبار السن في لبنان.

10.2

المعايير

 SSR.1أساسي

يوفر المطعم بيئة عمل آمنة و فعالة لتقديم الخدمة (مراجعة (EC.1

 SSR.2أساسي

تلتزم المؤسسة بمعايير الصحة والنظافة (مراجعة (IC

 SSR.3أساسي

العاملون في المطعم هم مؤهلون ومدربون ويتمتعون بالكفاءة.

 SSR.4أساسي

يحضرالمطعم الطعام ويقدمه بطريقة الئقة نظيفة وآمنة.
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مرفق:
المعايير الخاصة بمراكز الرعاية الصحية األولية
(المستوصفات)

بعد االطالع على المعايير التي طورتها و ازرة الصحة العامة والتي تستهدف مراكز الرعاية الصحية األولية
(المستوصفات) ،كان من الضروري استكمال هذا الملف بإضافة مرفق خاص يلقي الضوء على بعض التفاصيل الهامة
والتي يجب تطبيقها في المستوصفات ضمن المعايير الخاصة بو ازرة الصحة العامة خاصة في المعيار رقم ( 18و )20
حيث لم يذكر بشكل واضح المواضيع المتعلقة بكبار السن لذا وجب التفصيل.

أوالا :المعيار رقم " 18يعتمد المركز نظام الفريق المتكامل في تزويد خدمات الرعاية األولية" ويحدد في أحد مقاييس
الجودة رقم " 18.1يوفر المركز فريقا متعدد اإلختصاصات مما يؤمن رعاية صحية متكاملة في تقديم خدمات الرعاية
األولية"
هنا ال بد من اضافة:
تؤمن المؤسسة طبيبا متخصصا بأمراض الشيخوخة ،أو يتولى هذه المهمة طبيب حاصل على تدريب في هذا

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

ثاني ا :المعيار رقم  21يتم تقييم حالة كل زبون في الوقت المناسب ،وبالشكل المناسب ،وبدقة .ويحدد في أحد مقاييس

الجودة " 21.1يجري فريق المركز فحص ا تقييمي ا شامالا لكافة الزبائن والمستفيدين".
هنا ال بد من اضافة:

 يتم تقييم اإلحتياجات الطبية ،التمريضية ،الجسدية ،اإلجتماعية ،النفسية ،الوظيفية ،واإلحتياجات المعرفية لكل
مسن.
يحدد التقييم األوّلي حاجة المسن للرعاية والخدمات ونوعية الخدمات التي يجب تقديمها.

ّ
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عند معاينة أحد المسنين ،تقوم المؤسسة بجمع المعلومات الالزمة لتوفير الرعاية والخدمات التي يحتاجها .ويمكن أن
تشمل عملية التقييم المعلومات التالية:
تحسسه على
 التشخيص الحالي
ّ
للمسن ،تاريخ وضعه الصحي ،تاريخه في تعاطي األدوية (بما فيها ّ
معينة) ،األدوية التي يتناولها حاليا ،والعالج الذي يتلقاه حاليا.
أدوية ّ
المسن الجسدية والنفس -عصبية.
 حالة
ّ

المسن النفس-عصبية (في حال كانت قابلة للتقييم).
 حالة
ّ
 قدرة المريض على التواصل.
للمسن.
 الحالة الوظيفية
ّ

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

المسن بما فيها وضع أسنانه ،تجويفه الفموي ،التركيبات الداعمة ألسنانه ،وجود أو
 الحالة الصحية لفم
ّ
عدم وجود أسنان طبيعية أو طقم أسنان وقدرته على تأدية وظائف تناول األطعمة مع أو بدون أسنان

طبيعية أو طقم أسنان.
مسن بما فيها مكان ومصدر وتاريخ األلم الحالي ،العوامل المساعدة على
 اآلالم التي يعاني منها ال ّ
حدته أو تفاقمها ،العالج الحالي الذي يتناوله للشفاء من األلم ومدى إنتفاعه منه.
تخفيف ّ

 حاجات كبير السن النفس-إجتماعية-روحية.

 العوامل الثقافية واألخالقية المتعّلقة بالمسن والتي يمكن أن تؤثر على نوعية الرعاية والعالج
والخدمات.
 أولويات المريض وما يفضله في ما يتعّلق بمواعيد النشاطات.
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