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 خدمات الرعاية السكنية مسؤولة عن 

 الرتخيص واإلرشاف عىل بيئات الرعاية 

طويلة األجل يف والية واشنطن 

الربيد اإللكرتوين: 
RCSQIP@dshs.wa.gov

RCS LTC QIP Program
PO Box 45600 

Olympia, WA 98504-5600

  برنامج
  تحسني جودة
الرعاية طويلة
 األجل

)RCS( خدمات الرعاية السكنية

خدمة تحسني جودة للمنازل العائلية للكبار، ومنشآت 

املساعدة املعيشية، ودور رعاية املسنني، ومقدمي خدمة 

املساعدة املعيشية، وزيارات التفتيش املبكر لتحسني جودة 

املنازل العائلية للكبار

يتألف فريق برنامج تحسني جودة RCS LTC من 

متخصصني بخربة يف املامرسة القامئة عىل الدليل 

واملتطلبات التنظيمية املرتبطة بالسقطات، وإدارة 

األدوية والوقاية من العدوى وأنظمة التحكم. 

م زيارات التفتيش املبكر  باإلضافة إىل ذلك، تُقدَّ

لتحسني جودة املنازل العائلية للكبار يف املنطقة 2.
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م الخدمة املجانية للمنازل العائلية للكبار،  تُقدَّ

ومنشآت املساعدة املعيشية، ودور رعاية املسنني 

ومقدمي خدمة املساعدة املعيشية الذين واجهوا 

صعوبة يف إظهار امتثالهم للمتطلبات التنظيمية.



:RCS LTC QIP هدف

توفري التثقيف، والتدريب والدعم - استباقيًا - للمنازل العائلية 

للكبار، ومنشآت املساعدة املعيشية، ودور رعاية املسنني، ومقدمي 

خدمة املساعدة املعيشية ألجل:

تقوية أنظمة الرعاية والتوثيق   •

تحسني االمتثال التنظيمي   •

منع الرضر للمسنني املعرضني للخطر تحت رعايتهم  •

تشمل بروتوكوالت RCS LTC QIP التقييم وإسرتاتيجيات للتنظيم 

والتغيري الفردي

تشمل الخدمات املُقّدمة ما ييل:

تقييم أنظمة تقديم الرعاية املتعلقة مبعايري املجتمع،   •
واملامرسات القامئة عىل األدلة، واملتطلبات التنظيمية إلدارة 

األدوية، ومنع السقوط والعدوى والسيطرة عليها

تعريف أهداف مقدم الخدمة   •

املالحظة للرعاية وأنظمة تقديم الرعاية يف املوقع  •

التدريب عرب التفاعل يف املوقع واالفرتايض  •

 LTC QIP ملخص مكتوب لنتائج زيارة  •

املساندة التي تساعد مقدم الخدمة لكتابة خطة عمل  •

املوارد واإلحالة لدعم مقدم الخدمة يف إجراء تحسينات عىل   •
الرعاية أنظمة تقدميها

متابعة الدعم من أجل التغيري  •

زيارات التفتيش املبكر لتحسني جودة املنازل العائلية للكبار  •

أنشأت خدمات الرعاية السكنية برنامج تحسني 

جودة الرعاية طويلة األجل )LTC QIP( استجابًة 

للطلبات املجتمعية والترشيعية لدعم مقدمي 

 الخدمات باستخدام منهجية غري عقابية 

لتحسني الجودة.

 الخدمات مجانية وتطوعية. تتم إحالة مقدمي الخدمة 

إىل الربنامج عرب ما ييل:

مراجعة خدمات الرعاية السكنية لتاريخ االمتثال التنظيمي  •

توصية املدير امليداين لخدمات الرعاية السكنية  •

يستطيع مقدم الخدمة أيًضا طلب إحالة من املدير امليداين  •

إدراك الحاجة للتغيري

الرغبة يف دعم التغيري

معرفة كيفية التغيري

القدرة عىل إظهار املهارات والسلوك

التعزيز لتثبيت التغيري
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