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معايير جودة لتحسني حياة املس ّنني
في مؤسسات الرعاية في لبنان

منال سعيد احلوراني
استاذة في برنامج التمريض
كلية الصحة وعلومها -جامعة البلمند
خبيرة في شؤون كبار السن
عضو استشاري في الهيئة الوطنية
الدائمة لشؤون كبار السن
ينتظر مؤسسات كبار السن املقيمة والنهارية عصر جديد أو نهضة
جديدة إذا ما إستطاع القيّمون عليها واملسؤولون اإلستفادة من املعايير
التي اطلقتها وزارة الشؤون االجتماعية ضمن مشروع «املعايير اخلاصة
مبؤسسات كبار السن».
إذ يهدف هذا املشروع إلى حتسني نوعية حياة كبار السن الذين
يستفيدون من اخلدمات املتوفرة في هذه املؤسسات ،عبر تطوير معايير
اجلودة فيها ،وذلك يندرج ضمن اخلطة اإلستراتيجية لوزارة الشؤون
اإلجتماعية ،والتي تهدف إلى حتسني العناية باخلدمات املقدمة لكبار
السن في املؤسسات وخارجها.
واجلودة في مؤسسات كبار السن هي 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 غامضا ً 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 أساسا ً على إحترام كبار السن.
ورغم ان اجلودة في مؤسسات كبار السن ال ميكن حصرها مبعايير
تقنية ،حيث يجب أن تأخذ بعني اإلعتبار األبعاد اإلنسانية والعاطفية،
ولكن ال شك ان تأثير املعايير سيكون قويا ً وفعاال ً على جودة ونوعية
اخلدمات املقدمة.
ولقد مهّ دت لهذا املشروع دراسة قام بها برنامج السكان والتنمية،
بالتعاون مع مصلحة الشؤون األسرية في وزارة الشؤون اإلجتماعية
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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» ،والذي أظهر
واقع مؤسسات كبار السن وحدد النواقص والعوائق االحتياجات ،وشدد
على اهمية وضع معايير اجلودة لهذه املؤسسات.

ملف معايير جودة
عام  2011اتخذت 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 ،قرارا ً بالعمل على حتضير
ملف معايير جودة ،وكلفت جلنة معايير منبثقة من الهيئة الوطنية،
والتي بدورها كلفت خبيرة للعمل معها الجناز هذا امللف .اتّسم حتضير
اخملتصني ،من خبراء
ّ
املعايير باتباع النهج التشاركي عبر اشراك كافة
وباحثني ،واملؤسسات نفسها ،وكبار السن الذين أ ُعطوا فرص ًة للتعبير
عن آرائهم ،وذلك عبر سؤالهم عن واقعهم وعن توصياتهم لتحسني
جودة اخلدمات والعناية املقدمة لهم.
التوصل إلقرارها ،فتتألف من عشرة فصول ،سبعة
ّ
أما املعايير التي متّ
فصول أساسية وثالثة فصول متخصصة تغطي مؤسسات اخلدمات
النهارية – املطاعم ،كذلك املؤسسات التي تستقبل املسنني الذين
يعانون من األلزهامير.
ويسلّط هذا املقال الضوء على معايير الفصول األساسية فقط كونها
أكثر شمولي ًة وتغطي كافة املؤسسات.
الفصل األساسي األول بعنوان «بيئة الرعاية» ،ويهدف إلى تأمني بيئة
آمنة ومريحة للمقيمني واملوظفني أيضا ً ،وذلك عبر حتديد اخملاطر التي
يتعرض إليها هؤالء ،بحيث تتمكّ ن املؤسسة من جتنّبها أو مواجهتها
بالشكل املناسب .وتهدف إدارة اخملاطر إلى التقليل من اخملاطر والسيطرة
عليها ،منع وقوع احلوادث واإلصابات واحلفاظ على ظروف آمنة.
أما الفصل الثاني ،فيتعلّق بالـ «موارد البشرية» ،ويحدد وجوب أن يعمل
املدراء املعنيني (سواء أكانوا من الطاقم الطبي أوغير الطبي) سوي ًة
لتحديد عدد األشخاص الالزمني لتأمني اخلدمة والعناية ،جلهة النوع
واملؤهالت .كما تشمل عملية التوظيف احلفاظ على قوى عاملة ماهرة

ومؤهّ لة تأهيالً مناسبا ً من خالل التخطيط لذلك ،وتوظيف وتوجيه
وتدريب وتطوير املوظفني بنا ًء خلطة مدروسة.
يغطي الفصل الثالث موضوع «مكافحة إنتقال العدوى»،
من جهتهّ ،
ذلك أن املؤسسات تعاني من مخاطر وجود أوبئة وخصوصا ً في
مؤسسات اإلقامة الدائمة ،فضالً عن العدوى الناجتة جراء تعاطي
الكثير من األدوية ،وبالتالي بطالن فعاليتها التي ميكن أن حتصل في أي
مكان .يتحرّك املوظفون وكبار السن النزالء داخل وخارج املؤسسة ممّا
يزيد احلاجة إلى إعتماد إجراءات وقائية للسيطرة على إنتشار األوبئة
في كافة أنحاء املؤسسة ،لذلك ،يجب وضع برنامج وتدابير للوقاية من
العدوى واملساعدة في احلد من إمكانية إنتشار األوبئة.
«إدارة املعلومات» في مؤسسات كبار السن يتم التطرق إليها في
الفصل الرابع من املعايير ،ألن توفير الرعاية واخلدمات للمقيمني من
كبار السن ،هو عمل معقّ د يعتمد بشكل كبير على املعلومات،
فيغدو التخطيط لعملية إدارتها بغاية األهمية ،إذ تتطلب تعاون
كافة املسؤولني والعاملني داخل املؤسسة على حتديد اإلحتياجات من
املعلومات وتصميم نظام إلدارتها ،فضال عن حتديد وإلتقاط البيانات
وحتليلها وحتويلها إلى معلومات ونقلها ،وصوال ً إلى دمج وإستخدام
هذه املعلومات.
وألن الهدف األساسي ملؤسسات كبار السن هو «تقدمي الرعاية
واخلدمات» األنسب التي تستجيب لإلحتياجات اخلاصة بكل كبير سن،
جاء الفصل اخلامس حتت هذا العنوان .وتتطلّب هذه الرعاية واخلدمة

مستوى عاليا ً من التخطيط والتنسيق .إ ّن توفير العالج والرعاية
التخصصات ،وجهدا ً
ّ
واخلدمات لكبار السن يتطلّب نهجا ً متعدّ د
مشتركا ً بني أولئك الذين يعملون في املؤسسة لتنسيق الرعاية
بطريقة تؤمّ ن أفضل مستوى من اخلدمة واجلودة والسالمة.
فصل سادس مهم حتت عنوان «اجلودة واإلدارة والتطوير» .فاإلدارة تتحمّ ل
املسؤولية النهائية عن املؤسسة وأدائها ،والتخطيط والقيادة هما
عملية توجيه جهود املوارد البشرية نحو حتقيق األهداف التنظيمية.
إن الرؤية والقيم والفلسفة واألهداف احملددة للمؤسسة توفر التوجيه
والسلوك التنظيمي للموظفني .هذا االجتاه يوفّر بيئة يعمل من
خاللها الناس املستعدون والقادرون على العمل من أجل األهداف
املشتركة سعيا ً للحصول على التقدير حلسن تأديتهم اإلجنازات العامة
للمؤسسة.
ال تكتمل الفصول واملعايير واجلودة دون تناول «حقوق املسن وعائلته»،
من هنا كان الفصل السابع األساسي ليحدد أن كل مسن هو حالة
فريدة ولديه احتياجاته ونقاط قوته وقيمه ومعتقداته اخلاصة به ,وعلى
املؤسسات أن تعمل من أجل إحالل الثقة والتواصل مع املقيمني ومن
أجل فهم وحماية القيم الثقافية والنفسية االجتماعية والروحية
لكل منهم .فتعدّ املؤسسة الئحة حقوق وواجبات املسنني وتقوم
بتدريب املوظفني حولها وبإبالغ املسنني وأسرهم بهذه الالئحة وكيفية
اإلستفادة منها .لكن هذه الالئحة ال تضمن حقوق املسنني وحدها،
فعلى املؤسسة ان تُظهر دعمها
حلقوق املسنني من خالل إشراك
املسنني وعائالتهم في القرارات
حول الرعاية ،والعالج ،واخلدمات.
ويبقى انه رغم سهولة الطريقة
الــتــي صيغت بها املعايير،
واحترامها وتناسقها مع الواقع
اللبناني ،وأخذها بعني االعتبار
تنوّع واختالف املؤسسات من
حيث املستوى واخلدمات وإمكانية
تقسيم تطبيقها زمنيا ً الى قريبة
ومتوسطة وطويلة األمد ،ولكنها
تبقى حبرا ً على ورق ان لم تتجاوب
املؤسسات وتعي أهميتها وضرورة
تطبيق  -على األقــل  -املعايير
القصيرة األمد ،بانتظار ان تقوم
وزارة الشؤون االجتماعية بوضع
آلية تطبيق قد حتوّل املعايير الى
اداة اعتماد ملؤسسات كبار السن
في لبنان ،مما يضمن تأمينها أعلى
مستوى من اجلودة لكبار السن،
وهي الغاية املنشودة أصالً!
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