
 

Ang Residential Care Services  
(Mga Serbisyo sa Pangangalaga  
sa Bahay) ay responsable para  

sa paglilisensya at pangangasiwa 
ng mga setting ng pangmatagalang 

pangangalaga ng estado  
ng Washington 

Email: 
RCSQIP@dshs.wa.gov

RCS LTC QIP Program
PO Box 45600

Olympia, WA 98504-5600

Long-Term Care Quality 
Improvement Program 

(Pangmatagalang Programa 
sa Pagpapabuti ng Kalidad 

sa Pangangalaga)

Mga Serbisyong Pangangalaga sa Residensyal (RCS)

 Isang Serbisyo para sa Pagpapabuti ng Kalidad 
para sa Mga Pamilyang Pang-adulto,  

Mga Katulong sa Pamumuhay na Pasilidad,  
Mga Bahay sa Pangangalaga, Suportadong  

Mga Tagapagbigay ng Pamumuhay, at Maagang 
Pag-inspeksyon sa Pagpapabuti ng Kalidad  

sa Mga Pamilyang Pang-adulto

Ang RCS LTC Quality Improvement 

Program Team  ay binubuo ng mga 

espesyalista na may kadalubhasaan 

sa kasanayan na batay sa ebidensya 

at mga kinakailangan sa regulasyon 

na may kaugnayan sa pagbagsak, 

pamamahala ng gamot at pag-iwas  

sa impeksyon at sistema ng kontrol. 

Dagdag pa rito, Maagang Pag-inspeksyon 

ng AFH sa Pagpapabuti ng Kalidad ay 

inaalok sa Rehiyon 2.
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Ang libreng serbisyo na ito  

ay ibinibigay sa Mga Pamilyang Pang-

adulto, Mga Pasilidad na Tulong 

sa Pamumuhay, Mga Bahay sa 

Pangangalaga at Mga Suportadong 

mga tagapagbigay ng Pamumuhay na 

nahihirapan na ipakita ang pagsunod 

sa mga kinakailangan sa regulasyon.
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Layunin ng QIP ng RCS LTC:

Aktibong magbigay ng edukasyon, pagsasanay  
at suporta sa Mga Pamilyang Pang-adulto,  
Mga Pasilidad na Katulong sa Pamumuhay,  
Mga Bahay sa Pangangalaga, at Mga Suportadong 
Mga Nagbibigay ng Pamumuhay sa:

•  Palakasin ang mga sistema ng dokumentasyon 
sa pangangalaga 

•  Pagbutihin ang pagsunod sa regulasyon 

•  Iwasan ang pinsala sa pangangalaga ng mga 
mahihinang nasa hustong gulang na nasa 
kanilang pangangalaga

Kasama sa mga protocol ng RCS LTC QIP 
ang pagtatasa at mga estratehiya para sa 
organisasyon at indibidwal na pagbabago

Kasama sa mga Serbisyong 
Ibinibigay ang:
•  Pagsusuri ng mga sistema ng paghahatid ng 

pangangalaga na nauugnay sa mga pamantayan 
ng komunidad, kasanayang nakabatay sa 
ebidensya, at mga kinakailangan sa regulasyon 
para sa pamamahala ng gamot, pagbagsak at 
pag-iwas at pagkontrol sa impeksyon

•  Pagkilala sa mga layunin ng provider 

•  Onsite na pagmamasid sa pangangalaga at mga 
sistema ng paghahatid ng pangangalaga

•  Pagtuturo sa pamamagitan ng on-site at virtual 
na pakikipag-ugnayan

•  Nakasulat na buod ng mga natuklasan sa 
pagbisita sa LTC QIP 

•  Tulong upang matulungan ang provider na 
magsulat ng plano ng aksyon

•  Mapagkukunan at referral upang suportahan  
ang provider sa paggawa ng mga pagpapabuti  
sa pangangalaga at mga sistema ng paghahatid 
ng pangangalaga

•  Pag-follow up ng suporta para sa pagbabago

•  Mga Pagbisita ng AFH sa Maagang  
Pag-inspeksyon sa Pagpapabuti ng Kalidad

Ang Mga Serbisyo sa Pangangalaga  
ng Residensyal ay nilikha ang Long-
Term Care Quality Improvement 
Program (LTC QIP) bilang tugon  
sa mga kahilingan sa komunidad  
at pambatasan upang suportahan  
ang mga tagapagbigay sa paggamit  
ng isang hindi nagpaparusa  
sa pagpapakita sa pagpapabuti  
ng kalidad.

Ang mga serbisyo ay libre at kusang-loob.  
Ang mga provider ay tinutukoy sa programa  
sa pamamagitan ng:

•  Pagsusuri ng RCS sa kasaysayan ng pagsunod 
sa regulasyon

•  Rekomendasyon sa Tagapamahala ng 
Larangan ng RCS

•  Maaari ring humiling ang isang tagapagkaloob 
ng isang referral mula sa Field Manager

Kamalayan sa pangangailangan  
ng pagbabago

Pagnanais na suportahan ang pagbabago

Kaalaman kung paano magbago

AKakayahang magpakita ng mga 
kasanayan at pag-uugali

Pagpapatibay para mapanatili  
ang pagbabago
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