
 

ለግለሰብ አገልገሎት ሰጪዎች

የመኖሪያየመኖሪያ  ቤትቤት  እንክብካቤእንክብካቤ  አገልግሎቶችአገልግሎቶች    
ለዋሽንግተንለዋሽንግተን  ግዛትግዛት  የረጅምየረጅም - -ጊዜጊዜ  እንክብካቤእንክብካቤ    
ሴትንግሴትንግ  ፈቃድፈቃድ  ሰጪሰጪ  እናእና  መቆጣጠሪያ መቆጣጠሪያ 

ተጠሪነትተጠሪነት  አለበት።አለበት።  

ኢሜይል፡ 
RCSQIP@dshs.wa.gov

የየ RCS LTC QIP ፕሮግራምፕሮግራም
PO Box 45600

Olympia, WA 98504-5600

የረጅምየረጅም  ጊዜጊዜ    
እንክብካቤእንክብካቤ  የጥራትየጥራት    
ማሻሻያማሻሻያ  ፕሮግራምፕሮግራም

የመኖሪያ ቤት እንክብካቤ አገልገሎቶች (RCS)

የጥራት ማሻሻያ አገልግሎት፣ ለአዋቂ ቤተሰብ  
ቤቶች፣ ለታገዘ የመኖሪያ ተቋማት፣ ለአረጋውያን  
መንከባከቢያ ቤቶች፣ ለሚደገፉ ኑሮ አቅራቢዎች  
እና ለአዋቂዎች ቤተሰብ ቤት የቅድመ ምርመራ  

ጥራት ማሻሻያ ጉብኝቶች።

የRCS LTC የጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም ቡድን 
በማስረጃ ላይ የተመሰረተ አሰራር እና ከመው
ደቅ፣ ከመድሃኒት አያያዝ እና ከኢንፌክሽን መከላ
ከል እና ከቁጥጥር ስርዓቶች ጋር በተያያዙ የቁጥ
ጥር መስፈርቶች ላይ እውቀት ያላቸው ልዩ ባለ
ሙያዎችን ያካተተ ነው። በተጨማሪም፣ የAFH 
ቅድመ ምርመራ የጥራት ማሻሻያ ጉብኝቶችን 

በክልል 2 ይሰጣሉ፡፡
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ይህ የነፃ አገልግሎት ከቁጥጥር መስፈርቶች 
ጋር መጣጣማቸውን ለማሳየት ለተቸገሩ 

ለአዋቂ ቤተሰብ ቤቶች፣ ለታገዘ የኑሮ መስጫ 
ተቋማት ፤ ለነርሲንግ ቤቶች እና ለድጋፍ 
ሰጪ ኑሮ አቅራቢዎች የሚሰጥ ነው፡፡

mailto:RCSQIP%40dshs.wa.gov?subject=


የየ RCS LTC QIP ግብ፡ግብ፡

ለአዋቂዎች ቤተሰብ ቤቶች፣ ለታገዘ ኑሮ መገልገያ ተቋማት፣ 
ለነርሲንግ ቤቶች እና ለሚደገፉ ኑሮ አቅራቢዎች ትምህርት፣ 
ስልጠና እና ድጋፍን በንቃት ይስጡ፡-

•  የእንክብካቤን እና የሰነድ ስርዓቶችን ማጠናከር 

•  የቁጥጥር ተገዢነትን አሻሽል 

•  በእነሱ እንክብካቤ ውስጥ ባሉት ተጋላጭ  
ጎልማሶች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ መከላከል

የ RCS LTC QIP ፕሮቶኮሎች ግምገማ እና የድርጅት  
እና የግለሰብ ለውጥ ስልቶችን ያካትታሉ

የሚቀርበውየሚቀርበው  አገልግሎትአገልግሎት  የሚያካትተውየሚያካትተው
•  የእንክብካቤ አሰጣጥ ስርዓቶች ግምገማ፣ ከማህበረሰብ  
ደረጃዎች፣ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ አሰራር እና ለመድሃ
ኒት አያያዝ፣ መውደቅ እና ኢንፌክሽን መከላከል እና መቆጣ
ጠር የቁጥጥር መስፈርቶች ጋር የሚያያዙ ናቸው፡፡

•  የአቅራቢ ግቦች መለያ 

•  በርቀት ላይ የምልከታ እንክብካቤ እና የእንክብካቤ  
አሰጣጥ ስርዓቶች ክትትል

•  በርቀት እና በምናባዊ መስተጋብር ማሰልጠን

•  የ LTC QIP ጉብኝት ግኝቶች የፅሁፍ ማጠቃላያ 

•  አቅራቢው የድርጊት እቅድን እንዲፅፍ ለመርዳት እገዛ

•  ሀብት እና ሪፈራል አቅራቢውን በእንክብካቤ እና  
እንክብካቤ አሰጣጥ ስርዓቶች ላይ ማሻሻያዎችን  
ለማድረግ ለመደገፍ

•  ለለውጥ የክትትል ድጋፍ

•  የAFH ቅድመ ምርመራ የጥራት ማሻሻያ ጉብኝቶችን

የመኖሪያ ቤት እንክብካቤ አገልግሎቶች፣ የረጅ
ም- ጊዜ የጥራት ማሻሻያ ፕሮግራም (LTC QIP)
ን ዘዴን በመጠቀም፣ ከቅጣት ነፃ የሆነ የጥራት 
ማሻሻያ ዘዴን በመጠቀም ለማህበረሰቡ እና 
ለህግ አውጭ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት  
የተፈጠረ ነው።

አገልግሎቶች ነፃ እና ባፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡  
አቅራቢዎቹ ወደ ፕሮግራሙ የሚቀርቡት በ፡

•  የ RCS ቁጥጥር ተገዥነት ታሪክ ግምገማ

•  የ RCS የመስክ አስተዳዳሪ ምክር

•  አቅራቢው ከመስክ አስተዳዳሪው ሪፈራልን  
መጠየቅ ይችላል።

የግንዛቤ ፍላጎት ለለውጥ

ለውጡን ለመደገፍ ፍላጎት

እንዴት እንደሚለወጥ እውቀት

ክህሎቶችን እና ባህሪን የማሳየት ብቃት

ለውጡ እንዲጣበቅ ማጠናከሪያ
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