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تولت إدارة التشيخ ودورة الحياة في منظمة الصحة العالمية تنسيق وثيقة »إطار تنفيذ 
نهج الرعاية المتكاملة للمسنين: إرشادات للنظم والخدمات«. وأشرف على إعداد هذه 

.Yuka Sumi بالتعاون مع Islene Araujo de Carvalho الوثيقة

وتعرب إدارة التشيخ ودورة الحياة عن امتنانها العميق للمشاركين في دراسة دلفي 
العالمية واللقاء التشاوري الخاص بها الذين أناروا إعداد هذا اإلطار. واضطلعت 

 Islene Araujo de Carvalho وAndrew 3 بكتابة الوثيقة مع بالغ الشكر 

لـ Markus MacGill من شركة Green Ink الذي عني بتحريرها تيسيرًا الستخدام اإلطار. 
  Jotheeswaran Amuthavalli Thiyagarajanو Yuka Sumi والشكر موصول لكل من
و Anne-Margriet Pot وJohn Beard لما أسهموا به في وضع اإلطار بصفتهم 
موظفين في إدارة التشيخ ودورة الحياة؛ وكذلك إلى موظفين من إدارات أخرى، بما في 
ذلك Dena Javadi )التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث الُنظم التابع 
للمنظمة( وNuria Toro Polanco )إدارة تنظيم الخدمات والتدخالت السريرية(. وكل 
الشكر للبروفسور Michael Kidd والبرفسورة المساعدة Michelle Nelson، وكالهما 

من جامعة تورنتو، لما قدماه من تعليقات على النسخ السابقة لإلطار.

وتود اإلدارة أن تتوجه بشكرها إلى أعضاء الفريق التوجيهي المعني بالرعاية المتكاملة 
 Alarcos Cieza و Shelly Chadha :)للمسنين وهم )حسب الترتيب األبجدي الالتيني
)إدارة التدبير العالجي لألمراض غير السارية، واإلعاقة، والوقاية من العنف واإلصابات(، 

 وTarun Dua )إدارة الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان(، 
و Maria De Las Nieves Garcia Casal )دائرة التغذية من أجل الصحة 

والتنمية(، و Manfred Huber)المكتب اإلقليمي ألوروبا(، ورامز المهايني )المكتب 
اإلقليمي لشرق المتوسط(، وSilvio Paolo Mariotti )إدارة التدبير العالجي لألمراض 
 Alana Margaret Officerغير السارية، واإلعاقة، والعنف، والوقاية من اإلصابات(، و
)دائرة التشيخ ودورة الحياة(، وTaiwo Adedemola Oyelade )المكتب اإلقليمي 
 ألفريقيا(، وJuan Pablo Peña-Rosas )دائرة التغذية من أجل الصحة والتنمية(، 
 Katherine Silburn المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا(، و( Neena Rainaو

 Mark Humphrey Van Ommerenالمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ(، و(
)إدارة الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان(، وEnrique Vega Garcia )المكتب 

اإلقليمي لألمريكتين/ منظمة الصحة للبلدان األمريكية(.

وتقر إدارة التشيخ ودورة الحياة بالدعم المالي الوارد من حكومة اليابان وحكومة مقاطعة 
كاناغاوا اليابانية من أجل إعداد إطار تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين.

.Green Ink تحرير شركة

شكر وتقدير
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الحاجة إلى نهج الرعاية المتكاملة للمسنين
وضعت منظمة الصحة العالمية نهج الرعاية المتكاملة للمسنين (ICOPE) في سياق 
المجموعات السكانية التي تشهد تشيخًا سريعًا في مختلف أنحاء العالم. وسيؤثر هذا 
التحول الديمغرافي على كل جوانب المجتمع تقريبًا ويطرح تحديات جديدة ومعقدة أمام 
نظم الرعاية الصحية واالجتماعية. وبين عاَمي 2015 و2050 فإن نسبة سكان العالم 
ممن هم في سن الستين أو أكثر ستتضاعف تقريبًا.1 وسيعاني العديد من هؤالء الناس 
على األرجح من خسائر صحية، بما في ذلك اإلصابة بالمراضات المتعددة، كما أنهم 

سيقيمون في سياقات ذات دخل منخفض ومتوسط.

د العالم حول خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.  وفي الوقت ذاته فقد توحَّ
وتتعهد هذه الخطة بكفالة أال يتخلف أحد عن الركب وأن ُيتاح لجميع البشر تفعيل 
طاقاتهم الكامنة في إطار من الكرامة والمساواة.2 وُتظهر أهداف التنمية المستدامة 

ضمن خطة عام 2030 التزامًا عالميًا متجددًا بإعادة تنشيط وترتيب النظم الصحية. 
ويرتكز هذا بدوره على الغاية 8-3 بشأن التغطية الصحية الشاملة، التي يتمتع بموجبها 
كل الناس والمجتمعات المحلية بإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة 
التي يحتاجون إليها دون التعرض لمصاعب مالية. على أنه ما لم يتم اتخاذ تدابير 

تكيف هيكلية واجتماعية وضمان الرعاية الجيدة، فإن العديد من الطموحات المحددة 
في أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق.3، 4

مواءمة النظم والخدمات الصحية مع احتياجات المسنين

تسهم وثيقتا »التقرير العالمي بشأن الشيخوخة والصحة« و»االستراتيجية وخطة العمل 
العالميتان بشأن الشيخوخة والصحة« الصادرتان عن المنظمة في ضمان مواءمة 

االستجابات المجتمعية لظاهرة شيخوخة السكان مع الخطة الطموحة لعام 1.2030، 5 
وتدعو كلتا الوثيقتين إلى كفالة تلبية احتياجات المجموعات السكانية المسنة من جانب 

نظم الرعاية الصحية والطويلة األجل المنسقة على النحو المناسب.

وتدعو الحاجة إلى نهج تحويلي في طريقة تصميم النظم الصحية وما تحويه من خدمات، 
وذلك لضمان أن تكون الرعاية رفيعة الجودة، ومتكاملة، وميسورة التكلفة، ومتركزة 
على احتياجات وحقوق المسنين.3 وتحظى الرعاية المتكاملة، والسيما الخاصة بالمسنين 
والمعانين من حاالت صحية مزمنة، بالقبول على نطاق واسع كآلية لتحسين الحصائل 

الصحية وكفاءة النظم.3

بناء نظم الرعاية المستدامة الطويلة األجل

ُتعرِّف المنظمة الرعاية الطويلة األجل على أنها »األنشطة التي ينهض بها اآلخرون 
لضمان أن األشخاص الذين يعانون من تراجع كبير في القدرة األساسية على نحو 
مستمر أو يتعرضون له، يمكنهم الحفاظ على مستوى من القدرة على األداء يتماشى مع 
حقوقهم وحرياتهم األساسية وكرامتهم اإلنسانية«.1 وتشمل هذه األنشطة الرعاية االجتماعية، 
والرعاية الصحية، والمساهمة مع القطاعات األخرى، مثل النقل، وهي أنشطة يجب أن 
تتكامل جميعًا لضمان التنسيق والكفاءة على النحو األمثل.1، 6 ويمكن أن تشمل األنظمة 
الطويلة األجل طائفة من مقدمي الرعاية بأجر وبغير أجر، ومن ثم ينبغي النظر في 

ذلك عند تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين.

بناء نظم رعاية مستدامة في األجل  التالية  الثالث  المنظمة االستراتيجيات  وتقترح 
الطويل.7

1-  تطوير بنية تحتية ُنظمية من خالل التشريعات المناسبة وآليات التمويل المستدامة 
التي تتيح الحصول على الخدمات.

2-  بناء قدرات القوى العاملة المأجورة وغير المأجورة عبر توفير التدريب، والدعم، 
والفرص المهنية.

3-  ضمان جودة خدمات الرعاية االجتماعية.

معلومات أساسية
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التكامل على مستوى النظم والخدمات

يتطلب تحقيق الخدمات والنظم المتكاملة للرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين تحواًل 
على مستوى النظم )المستوى الكبير(، ومستوى الخدمات )المتوسط(، والمستوى السريري 
)الصغير(. وهذه اإلرشادات الخاصة بتطوير النظم والخدمات مصممة لدعم تنفيذ 
 االستراتيجيات لتحقيق الرعاية المتكاملة للمسنين على المستويين الكبير والمتوسط. 
وقد تم استحداث موارد أخرى للمنظمة لدعم التغيير على المستوى الصغير، مثل 

وثيقَتي »مبادئ توجيهية بشأن التدخالت المجتمعية إلدارة التراجع في القدرة األساسية«،8 
و»الرعاية المتكاملة للمسنين: إرشادات بشأن التقدير المتركز على األشخاص ومسارات 

الرعاية األولية«.9

المبادئ التوجيهية لنهج الرعاية المتكاملة للمسنين
يستند نهج الرعاية المتكاملة للمسنين إلى أربعة مبادئ توجيهية.

منح المسنين الحقوق اإلنسانية األساسية ذاتها مثل كل الناس، بما في ذلك   -1
حق التمتع بأكبر قدر من الصحة.

إعطاء المسنين فرصة متساوية للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، بغض   -2
النظر عن الوضع االقتصادي، أو مكان الوالدة أو اإلقامة، أو العوامل 

االجتماعية األخرى.

توفير الرعاية على نحو منصف، ودون أي تمييز والسيما فيما يتعلق بالجنس،   -3
أو العمر، أو االنتماء اإلثني.

استجابة النظم والخدمات الصحية واالجتماعية الحتياجات وأهداف الرعاية   -4
الصحية واالجتماعية الفريدة للمسنين، والتي قد تتباين مع مضي الوقت، 

ومعالجة أمر المحِددات االجتماعية للصحة.

تفاصيل نهج الرعاية المتكاملة للمسنين
بغية مساندة التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة،i فإن على خدمات ونظم الرعاية 
المتنوعة، بما في ذلك من  الصحية التي تساند المسنين أن تستجيب الحتياجاتهم 

يتمتعون منهم بمستويات عالية ومستقرة من القدرة األساسية،ii ومن يشهدون تراجعًا في 
هذه القدرة، ومن انخفضت قدرتهم إلى نقطة يحتاجون فيها إلى الرعاية والدعم من 

جانب اآلخرين.

وقد اقترحت المنظمة نهج الرعاية المتكاملة للمسنين لدعم هذه االحتياجات المتنوعة. 
ويشمل ذلك إدماج الرعاية الصحية واالجتماعية ضمن نظم الرعاية الطويلة األجل 

وتمتعها بمساندتها بغية تلبية حاجات المسنين.1، 3

ن نهج الرعاية المتكاملة للمسنين نظم الرعاية الصحية والطويلة األجل، وما تشتمل  ويمكِّ
عليه من خدمات، من االستجابة على النحو األمثل لالحتياجات الفريدة، والمتنوعة، 

والمعقدة غالبًا للمسنين. والهدف األسمى هو تعظيم ما لدى األشخاص من قدرات 
iii.أساسية وقدرات على األداء

وتنظر المنظمة عمومًا إلى المسنين على أنهم في النصف الثاني من أعمارهم، استنادًا 
إلى متوسط العمر المتوقع للمجموعة السكانية المعنية. ويركز نهج الرعاية المتكاملة 
للمسنين أساسًا على المسنين المعانين من تراجع في القدرة األساسية، أو من فقد جسيم 

لها، والمعتمدين على الرعاية )الشكل 1(.

التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة هو عملية تطوير قدرات وظيفية تحفظ للفرد عافيته عندما يتقدم في العمر.  i
القدرة الذاتية هي إجمالي الرصيد البدني والعقلي للفرد.  ii

القدرة الوظيفية تشمل السمات المرتبطة بالصحة التي تمّكن الفرد من أن يكون ويتصرف على النحو الذي يشكل قيمة له.  iii 
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 الشكل 1
إطار صحي عمومي للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة والفرص المتاحة في مجال الصحة العمومية

قدرة عال�ة ومستقرة

الخدمات 
الصح�ة:

الرعا�ة الطو�لة 
األجل:

البیئات:

خسارة جس�مة للقدرةقدرة متراجعة

القدرة على األداء

القدرة األساس�ة

الوقا�ة من الظروف المزمنة 
أو ضمان الكشف الم��ر والض�ط

دحر مسار التراجع في القدرة 
أو إ�طاء وتیرته

دعم السلو��ات 
المعززة للقدرة

تعز�ز السلو��ات 
المعززة للقدرة

إدارة الظروف 
المزمنة المتقدمة

ضمان الح�اة الكر�مة في 
المرحلة المتأخرة من العمر

إزالة العوائق التي تعترض المشار�ین، 
والتعو�ض عن خسارة القدرة

نهج الرعا�ة المتكاملة للمسنین

ويستند نهج الرعاية المتكاملة للمسنين إلى المبدأ القائل بأن بالمستطاع تعظيم القدرة 
على األداء عند ضمان تكامل الخدمات والنظم للرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين 
على نحو يستجيب الحتياجاتهم الفريدة – أي على نحو يتركز على األفراد. وال يعني 
التكامل أن الهياكل يجب أن تندمج بل أن تعمل الطائفة المتنوعة من مقدمي الخدمات 
معًا بشكل منسق ضمن نظام محدد. ونهج الرعاية المتكاملة للمسنين هو نهج مجتمعي 
يساعد على إعادة توجيه الخدمات الصحية وبناء نظم طويلة األجل بغية إرساء نموذج 

الرعاية هذا المتسم بقسط أكبر من التنسيق والتركز على األشخاص.

وتشير البيِّنات إلى أن نماذج تقديم الخدمات بحاجة إلى السمات التالية لتنفيذ نهج 
الرعاية المتكاملة للمسنين:10، 11

التدخالت المجتمعية والمنزلية  •

التقديرات المتركزة على األشخاص وخطط الرعاية المتكاملة  •

تقاسم اتخاذ القرارات وتحديد األهداف  •

دعم اإلدارة الذاتية  •

أفرقة الرعاية المتعددة االختصاصات  •

النظم الموحدة لتقاسم البيانات أو المعلومات  •

االنخراط المجتمعي ودعم مقدمي الرعاية المتكاملة للمسنين   •

الصالت الرسمية مع خدمات الرعاية االجتماعية وخدمات الدعم  •
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استحداث إطار لتنفيذ الرعاية المتكاملة للمسنين
يتسم تنفيذ أي إصالح للرعاية الصحية أو االجتماعية بالتعقيد. ويتطلب األمر دراسات 
وتدابير على مستويات متعددة من الرعاية المتكاملة للمسنين، ابتداًء من تحسين اللقاءات 

السريرية الفردية وصواًل إلى إدخال تغييرات على مستوى الُنظم.10، 12، 13

وبعد أن أكدت المنظمة نطاق نهج الرعاية المتكاملة للمسنين ومكوناته،10 فإنها تهدف 
اآلن إلى دعم الدول األعضاء في تنفيذ التدابير األساسية الالزمة في خدمات الرعاية 

الصحية واالجتماعية.

وتنويرًا لعملية التنفيذ هذه فقد اضطلعت المنظمة باستعراض ُنظمي لعمليات استعراض 
البيِّنات المتعلقة بالرعاية المتكاملة. وأعقبت ذلك دراسة من دراسات دلفي في الفترة 
2017-2018 بهدف التوصل إلى توافق عالمي في اآلراء بشأن تدابير التنفيذ األساسية 

التي تحتاج إليها نظم وخدمات الرعاية الصحية والطويلة األجل من أجل تطبيق نهج 
بالتوافق،  التنفيذ  تدابير  تدبيرًا من  للمسنين.10 وحظي تسعة عشر  المتكاملة  الرعاية 

الخدمات  الكبير( وعشرة على مستوى  النظم )المستوى  وهي تسعة على مستوى 
)المستوى المتوسط(.

وتم توثيق النتائج هنا:

عناصر ُنهج الرعاية المتكاملة للمسنين: استعراض لعمليات االستعراض.  • 

BMJ Open (https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/4/
(e021194.full.pdf؛10

المشاورة العالمية بشأن الرعاية المتكاملة للمسنين – طريق إلى التغطية الصحية   •

الشاملة: تقرير االجتماع التشاوري، 25-23 تشرين األول/ أكتوبر 2017 في 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/ برلين، ألمانيا

(handle/10665/272863/WHO-FWC-ALC-18.3-eng.pdf؛14

التدابير الالزمة لتنفيذ الرعاية المتكاملة للمسنين في المجتمع المحلي باستخدام   •
نهج منظمة الصحة العالمية للرعاية المتكاملة للمسنين: دراسة دلفي العالمية 
PLOS One (https://journals.plos.org/ .للتوصل إلى توافق في اآلراء

15.plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0205533)

من الذي ينبغي أن يستخدم اإلطار؟
ُتعرض هنا تدابير تنفيذ إطار الرعاية المتكاملة للمسنين البالغ عددها 19 تدبيرًا بغرض 
مساندة الدول األعضاء في تطبيق هذا اإلطار. وتهدف مكوِّنات المستوى الكبير في 
اإلطار إلى دعم صنَّاع السياسات، ومخططي مستوى النظم، والممولين، ومتخذي 
القرارات. أما مكوِّنات المستوى المتوسط فترمي إلى مساندة مدراء الخدمات والبرامج 

ومتخذي القرارات.

يوفر اإلطار إرشادات بشأن كيفية تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين، مع   -1
اإلقرار بأن السياق االجتماعي والثقافي المحلي ومستوى نضج النظام الصحي 

سيتحكمان بسبل اعتماد توصيات التنفيذ هذه.

ينبغي أن تكفل تدابير التنفيذ تكامل خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية   -2
القائمة، والنهوض بقدرة نظم الدعم )القوى العاملة، البنية التحتية، التمويل(. 
وفي بعض السياقات فإن ذلك قد يتضمن إدراج خدمات مجتمعية تتضمن 

خدمات رعاية وجيزة.

يدعم سجل أداء تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين التقدير الذاتي من جانب   -3
البلدان لقدرتها على تقديم الرعاية المتكاملة.

تدعو الحاجة إلى القيادة المحلية لتحريك جهود التنفيذ الرامية إلى التكامل   -4
الفعال للنظم، وذلك على مستوى النظم والخدمات على حد سواء.

التنفيذ

https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/4/e021194.full.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/4/e021194.full.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272863/WHO-FWC-ALC-18.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272863/WHO-FWC-ALC-18.3-eng.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0205533
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0205533


NONE TO MINIMAL
SUBTOTAL

SCORE

STAGE OF IMPLEMENTATION 
(check one, weighted score)

INITIATING SUSTAININGIntegrate health and social care services  

SERVICES  

Deliver care (with assistive products when needed) that is accept-
able to older people, effective and targets functional ability*

/6

/11

/9

/26

Actively engage older people, their families and caregivers 
and civil society in service delivery*

1

SUBTOTAL FOR SERVICE ACTIONS 1 AND 2

SUBTOTAL FOR SERVICE ACTIONS 3–6

SUBTOTAL FOR SERVICE ACTIONS 7–9

2 Offer caregivers support and training*

 

ORIENT SERVICES TOWARDS COMMUNITY-BASED CARE

Deliver care through a community-based workforce, 
supported by community-based services*

7

8 Make available the infrastructure (e.g. physical space, transport, 
telecommunications) that is needed to support safe and effective 
care delivery in the community*

9

 

Actively seek and identify older people in need of care in 
the community

3

Undertake comprehensive assessments when older people 
enter health or social care services and a decline in intrinsic 
capacity is suspected or observed*

4

Support appropriately trained health and social care workers to 
develop comprehensive care plans for older people that are feasible, 
practical and target intrinsic capacity and functional ability*

5

Establish networks of health and social care providers to 
enable timely referral and service provision*

6

SUPPORT THE COORDINATION OF SERVICES DELIVERED 

BY MULTIDISCIPLINARY PROVIDERS

ENGAGE AND EMPOWER PEOPLE AND COMMUNITIES 

3

(0)

(0)

(2)

(2)

(3)

(0) (1) (2)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(3)

NONE TO MINIMAL

SUBTOTAL
SCORE

STAGE OF IMPLEMENTATION 
(check one, weighted score)

INITIATING SUSTAINING

Align care systems to support 
integrated care

SYSTEMS

SUBTOTAL FOR SYSTEM ACTIONS 10–13
 

Support the active engagement of older people and 
their families or caregivers, civil society and local service 
providers in policy and service development*

10

Create or update policy and regulatory frameworks to support 
integrated care and to protect against elder abuse*

11

Implement quality assurance and improvement processes for 
health and social care services*

12

Regularly review the capacity to deliver care equitably*13

STRENGTHEN GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY SYSTEMS

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

/12

SUBTOTAL FOR SYSTEM ACTIONS 14–19

 

Develop capacity in the current and emerging workforce 
(paid and unpaid) to deliver integrated care*

14

Structure financing mechanisms to support integrated health 
and social care for older people*

15

Establish equitable human resource management processes to 
support the paid and unpaid workforce

16

Use health information and communication technologies to 
facilitate communication and information exchange

17

Collect and report data on the intrinsic capacity and functional 
ability of older adults within existing health information systems

18

Use digital technologies to support older people’s 
self-management

19

ENABLE SYSTEM-LEVEL STRENGTHENING

(0) (2) (3)

(0) (2) (3)

(0) (1) (2)

(0) (1) (2)

(0) (1) (2)

(0) (1) (2)

/14

/26

TOTAL SCORE
FOR SERVICES AND SYSTEMS IMPLEMENTATION OF ICOPE

/52

1

Guidance on person-centred assessment 
and pathways in primary care 

Handbook

INTEGRATED CARE FOR OLDER PEOPLE



7

واستنادًا إلى عملية دلفي الدولية، وعلى نحو ما أبداه االجتماع التشاوري من دعم، فقد 
تم تحديد 14 تدبيرًا من التدابير التسعة عشر على أنها أساسية. أما التدابير الخمسة 
المتبقية فإنها مهمة لتنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين، ولكنها ليست أساسية بالضرورة 

لكل السياقات.

وبالنسبة للتدابير التسعة عشر، يرد وصف لكل منها تعقبه ثالثة مؤشرات لمرحلة 
التنفيذ )تبدأ بتنفيذ معدوم أو ضئيل، مرورًا ببدء التنفيذ، وصواًل إلى مواصلة التنفيذ(. 
وتحدد هذه المراحل الثالث الوضع الراهن لقدرة النظام أو الخدمة إزاء نهج الرعاية 
المتكاملة للمسنين، وتوفر اإلرشاد بشأن التدابير الالحقة. وبفضل المراحل الموصوفة 

والتدابير الالزمة يتمكن المستخدمون من منح درجات للوضع الراهن في ظل كل تدبير 
في اإلطار.

وُينتج سجل أداء تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين مجاميع تشير إلى الوضع اإلجمالي 
للتنفيذ، مع إيجاز ذلك للخدمات، والنظم، ولكلتا هاتين الفئتين معًا. ويرمي هذا السجل 
إلى المساعدة على تقدير القدرة اإلجمالية لخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية ونظم 

تقديم الرعاية المتكاملة في السياقات المجتمعية، ومن ثم تنوير خطط تنفيذ نهج الرعاية 
المتكاملة للمسنين. وستسلط الدرجات الممنوحة الضوء على مجاالت الفرص المتاحة، 

ويمكن استخدامها في رصد التقدم الجاري للتنفيذ.

 الشكل 3
إطار تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين

المستو� المتوسط
(مستو� الخدمات)

المستو� الكبیر
(مستو� النظم) تعز�ز نظم الحو�مة 

والمساءلة

التم�ین من التعز�ز 
على مستو� النظم

إشراك وتم�ین األشخاص 
والمجتمعات المحل�ة

توج�ه الخدمات نحو 
الرعا�ة المجتمع�ة

دعم تنسیق الخدمات التي 
یوفرها مقدمو الخدمات ذوو 

االختصاصات المتعددة

المستو� الصغیر
(هدف یر�ز على األشخاص)

تعظ�م القدرة األساس�ة 
والقدرة على األداء
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ويوصى باالستعانة بالموارد التالية لدعم الدول األعضاء في تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين.

إطار للخدمات الصحية المتكاملة المتركزة على األشخاص.  • 
16.(https://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care)

الرعاية المتكاملة للمسنين. مبادئ توجيهية بشأن التدخالت المجتمعية إلدارة تراجع القدرة األساسية.  • 
8.(https://www.who.int/ageing/publications/guidelines-icope)

التقرير العالمي بشأن الشيخوخة والصحة  • 

.(https://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch)

مركز موارد بيِّنات نهج الرعاية المتكاملة للمسنين.  • 
8.(https://www.who.int/ageing/health-systems/icope/evidence-centre)

االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الشيخوخة والصحة   • 
5.(https://www.who.int/ageing/global-strategy)

االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 2030.    • 
17.(https://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030)

التأهيل في النظم الصحية  • 
18.(https://www.who.int/rehabilitation/rehabilitation_health_systems)

مبادئ توجيهية للمنظمة بشأن إحداث تحويل في تعليم وتدريب المهنيين الصحيين، وتعزيزهما.  • 
19.(https://www.who.int/hrh/resources/transf_scaling_hpet)

مبادئ توجيهية للمنظمة: توصيات بشأن التدخالت الرقمية لتعزيز النظم الصحية.   • 
(https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/)

تنظيم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لتلبية احتياجات المسنين.  • 
3.(https://www.who.int/bulletin/volumes/95/11/16-187617.pdf)

(mAgeing) تمتع بالصحة، تمتع بالحركة: كتيب حول سبل تنفيذ برنامج الخدمات الصحية عبر الهواتف المتنقلة  • 
20.(https://www.who.int/ageing/publications/mageing)
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 سجل تنفيذ نهج الرعاية 
المتكاملة للمسنين

ُيستخدم هذا السجل الستخالص قياس موجز لمستوى التنفيذ المحرز في نهج الرعاية المتكاملة للمسنين على امتداد 
 الخدمات والنظم.

رشادات بشأن كل تدبير  يرجى الرجوع إلى إطار تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين لالطالع على وصف كامل واإ
الزم، وعلى مستويات التنفيذ التي تستحق كل درجة ترجيحية. ويمكن استعمال السجالت المستوفاة ال لقياس القدرة 

الراهنة لتنفيذ النهج فحسب، بل وكذلك لرصد التقديم مع تحسن الدرجات.
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تكامل خدمات الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة



تقد�م الرعا�ة (مع المنتجات المساِعدة عند الضرورة) التي یتقبلها المسنون 
واستهداف القدرة على األداء*

6/

11/

9/

26/

اإلشراك النشط للمسنین، وأسرهم، ومقدمي الرعا�ة، والمجتمع المدني 
في تسل�م الخدمات*

1

المجموع الفرعي لتدابیر الخدمات 1 و 2

المجموع الفرعي لتدابیر الخدمات 6-3

المجموع الفرعي لتدابیر الخدمات 9-7

توفیر الدعم والتدر�ب لمقدمي الرعا�ة*2

 

تقد�م الرعا�ة من خالل قو� عاملة مجتمع�ة مدعومة 
من الخدمات المجتمع�ة*

7

إتاحة البن�ة التحت�ة (مثل الحیز الم�اني، والنقل، واالتصاالت) الالزمة لدعم 8
التقد�م المأمون والفعال للرعا�ة في المجتمع المحلي*

9

 

ال�حث النشط عن المسنین المحتاجین إلى الرعا�ة في 
المجتمع المحلي وتحدیدهم

3

إجراء تقدیرات تر�ز على األشخاص عند دخول المسنین إلى الخدمات الصح�ة 
أو االجتماع�ة واالشت�اه في تدهور للقدرات األساس�ة أو مالحظته*

4

دعم العاملین في الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة من ذو� التدر�ب المناسب 
في وضع خطط رعا�ة شخص�ة*

5

إنشاء ش��ات من مقدمي الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة للتم�ین من توفیر 
اإلحاالت والخدمات في الوقت المناسب*

6

3

(0)

(0)

(2)

(2)

(3)

(0)(1)(2)

(0)(2)(3)

(0)(2)(3)

(0)(2)(3)

(0)(2)(3)

(0)(2)(3)

(0)(2)(3)

(3)

معدوم إلى ضئیل
المجموع

الفرعي للدرجات مواصلة التنفیذبدء التنفیذ

حالة التنفیذ
(اختر درجة مرجحة واحدة)

إشراك وتم�ین األشخاص والمجتمعات المحل�ة

دعم تنسیق الخدمات التي یوفرها مقدمو الخدمات 
ذوو االختصاصات المتعددة

توج�ه الخدمات نحو الرعا�ة المجتمع�ة

*أساسي
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النظم

مجموع الدرجات
لتنفیذ نهج الرعا�ة المتكاملة للمسنین للخدمات والنظم

 

دعم المشار�ة النشطة للمسنین وأسرهم أو مقدمي الرعا�ة، والمجتمع 
المدني، ومقدمي الخدمات المحلیین في تطو�ر الس�اسات والخدمات*

10

إنشاء أو تحدیث س�اسات وأطر تنظ�م�ة لدعم الرعا�ة المتكاملة وللحما�ة 
من إساءة معاملة المسنین*

11

تنفیذ عمل�ات ضمان الجودة وتحسینها لخدمات الرعا�ة 
الصح�ة واالجتماع�ة*

12

االستعراض المنتظم للقدرة على توفیر الرعا�ة �ش�ل منصف* 13

(3)

(3)

(3)

(3)

12/

 

تطو�ر القدرة في القو� العاملة الحال�ة والناشئة (المأجورة وغیر المأجورة) 
لتقد�م الرعا�ة المتكاملة*

14

آل�ات تمو�ل اله�اكل لدعم الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة المتكاملة للمسنین* 15

إرساء عمل�ات لإلدارة المنصفة للموارد ال�شر�ة لدعم القو� العاملة �أجر 
و�غیر أجر

16

استخدام المعلومات الصح�ة وتكنولوج�ا االتصاالت لت�سیر التواصل 
وت�ادل المعلومات

17

جمع الب�انات عن القدرة األساس�ة والقدرة على األداء للمسنین ضمن 
النظم القائمة للمعلومات الصح�ة والتبل�غ عنها

18

استخدام التكنولوج�ات الرقم�ة لدعم اإلدارة الذات�ة للمسنین 19

(3)

(3)

(2)

(2)

(2)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)(2)

14/

26/

52/

المجموع الفرعي لتدابیر النظم 13-10

المجموع الفرعي لتدابیر النظم 19-14

تنسیق نظم الرعا�ة لدعم خدمات الرعا�ة المتكاملة

حالة التنفیذ
(اختر درجة مرجحة واحدة)

معدوم إلى ضئیل
المجموع

الفرعي للدرجات مواصلة التنفیذبدء التنفیذ

تعز�ز نظم الحو�مة والمساءلة

تم�ین التعز�ز على مستو� النظم

تنفیذ معدوم إلى ضئیل

10الخدمات –018 –1126 –19

10النظم –018 –1126 –19

20اإلجمالي –036 –2252 –38

مواصلة التنفیذبدء التنفیذ

 

المستو�ات اإلجمال�ة للتنفیذ



 مستوى الخدمات 
)المستوى المتوسط(

تتوجه تدابير الخدمة من األول إلى التاسع في اإلطار نحو دعم تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين في خدمات الرعاية الصحية 
واالجتماعية.

وتهدف هذه التدابير إلى مساعدة مدراء الخدمات والبرامج.

 وسيتباين المدراء على مستوى الخدمات وفقًا لتصميم الخدمات في كل بلد، ولكنهم قد يشملون أدورًا مثل مدير الخدمات، 
ومدير المنطقة، ومدير البرنامج، والمنسق الصحي على مستوى الوالية.

والرعاية المجتمعية هي مزيج من الخدمات الصحية واالجتماعية المقدمة لألفراد أو ألسرهم أو لمقدمي الرعاية في مقر إقامتهم 
لتعزيز، أو صون، أو استرداد صحتهم، أو لتقليل تأثير المرض أو اإلعاقة. وفي العادة فإن هذه الخدمات مصممة لمساعدة 
المسنين على الحفاظ على استقاللهم والبقاء في بيوتهم. ويمكن أن تشمل، مثاًل، مراكز كبار السن، والنقل، وتقديم الوجبات 

أو مواقع الوجبات الجماعية، والممرضين أو مقدمي خدمات الرعاية الزائرين، وخدمات الرعاية النهارية للكبار.21

وتتوزع تدابير الخدمة على ثالثة مجاالت للتركيز:

    إشراك وتمكين األشخاص والمجتمعات المحلية

     دعم تنسيق الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات ذوو االختصاصات المتعددة

    توجيه الخدمات نحو الرعاية المجتمعية

12  Integrated care for older people (ICOPE) implementation framework: guidance for systems and services
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إشراك وتم�ین األشخاص 

والمجتمعات المحل�ة

توج�ه الخدمات نحو 
الرعا�ة المجتمع�ة

تعز�ز نظم الحو�مة 
والمساءلة

تم�ین التعز�ز على 
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تدابير الخدمات 1 و 2
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14  الرعاية المتكاملة للمسنين إطار التنفيذ: دليل النظم والخدمات

التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ليس هناك أي مشاركة رسمية جارية أو مزمعة ألفراد أو منظمات 
المجتمع المحلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية 

للمسنين. والخدمات االجتماعية المقدمة تتسم عمومًا بطابع مخصص 
أو غير رسمي.

    تحديد نطاق الخدمات االجتماعية في المنطقة المحلية، وطبيعتها، وقدرتها0

    وضع استراتيجية إلشراك المجتمع المحلي رسميًا في تقديم خدمات الرعاية 
الصحية واالجتماعية.

بدء التنفيذ
هناك بعض المشاركة الرسمية ألفراد أو منظمات المجتمع المحلي 

في تقديم خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين.

    التشاور مع المجموعات المجتمعية والخدمات المحلية األخرى لتحديد الفرص 2
المتاحة لتوسيع المشاركة مع المجتمع المحلي.

    إضفاء الطابع الرسمي على عالقة الخدمات الصحية واالجتماعية مع المجتمع 
المحلي، وذلك مثاًل بإرساء زيارات أسبوعية يقوم بها العاملون في الرعاية إلى 

 متطوعي المجتمع المحلي للدعم والرصد، وتسجيل المتطوعين في المرفق 
الصحي، وتوفير الحوافز والتدريب. 

مواصلة التنفيذ
تم تنفيذ عمليات يشارك فيها أفراد أو منظمات المجتمع المحلي 
رسميًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين.

    الحفاظ على المشاركة مع أفراد ومجموعات المجتمع المحلي والخدمات األخرى 3
في تقديم خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية.

   مساندة نظم الرصد والدعم

 اإلشراك النشط للمسنين، وأسرهم، ومقدمي الرعاية، والمجتمع المدني 
في تقديم الخدمات

يكفل إشراك األفراد والمنظمات على مستوى المجتمع المحلي في تقديم الخدمات االستفادة من موارد غير مستغلة، ويساعد 
على ضمان بيئات صحية وتيسيرية للمسنين، ويسهم في التخفيف من أعباء مقدمي الرعاية. وعلى سبيل المثال فإن المجتمع 

المحلي يمكن أن يشتمل على األسر والجيران، والمسنين اآلخرين، وأرباب العمل، والمنظمات الدينية والمجتمعية. ويمكن لمشاركة 
األفراد، واألسر، والمجتمع المدني في الرعاية الصحية واالجتماعية أن تسهم في سد فجوات الرعاية، مثل الرعاية الشخصية، 
وتعزز من صحة المسنين وعافيتهم، وتخلق بيئات مراعية للمسنين. وفي غالب األحيان فإن بمقدور المنظمات غير الحكومية، 
والمؤسسات االجتماعية، وصناديق الرعاية الطبية أن توفر الخدمات التي تعجز المرافق الصحية عن تقديمها، مثل تنسيق 

الرعاية، ودعم األقران، ومساندة اإلدارة الذاتية.

1
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التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
هناك خدمات محدودة لدعم العافية البدنية أو النفسية لمقدمي الرعاية 

)مثل المراكز النهارية(، ومستوى ضئيل من التدريب الرسمي أو 
الرعاية المؤقتة

    إجراء تقدير لالحتياجات لتحديد التهديدات أو االختالالت التي تتعرض لها العافية 0
النفسية والبدنية لمقدمي الرعاية، والفجوات في الكفاءات، واحتياجات الرعاية المؤقتة

    إجراء تقدير للقدرات لتحديد الموارد اإلنسانية، والمالية، وموارد البنية التحتية الالزمة 
والمتاحة لتوفير الدعم لمقدمي الرعاية. وقد تكون المراكز المجتمعية خيارات مناسبة مثاًل.

بدء التنفيذ
 يجري اتخاذ المبادرات لتوفير الدعم إلى مقدمي الرعاية في مجال 
 أو أكثر من المجاالت التالية: العافية البدنية، أو العافية النفسية، 
أو كفاءات الرعاية المستندة إلى المهارات، أو الرعاية المؤقتة. 
وتتوافر بعض البنى التحتية لدعم مقدمي الرعاية، مثل المراكز 

النهارية أو الرعاية المؤقتة.

    التشاور ضمن الخدمات وعبرها مع مقدمي الرعاية لتقييم مدى تقبل الدعم المزمع 2
أو التجريبي، أو المبادرات التدريبية، وتقييم الفرص المتاحة للتوسع في ذلك.

    البدء بجهود إلتاحة الدعم النفسي لالستجابة ألعباء مقدمي الرعاية.

    البدء بخطط للرعاية المؤقتة المجتمعية، مثل المراكز النهارية المجتمعية أو الدعم 
المنزلي المؤقت.

مواصلة التنفيذ
تتوافر الخدمات لدعم مقدمي الرعاية في مجال أو أكثر من المجاالت 

النفسية، أو كفاءات الرعاية  العافية  البدنية، أو  العافية  التالية: 
المستندة إلى المهارات، أو الرعاية المؤقتة. وهناك بنى تحتية قائمة 

لدعم مقدمي الرعاية، مثل المراكز النهارية أو الرعاية المؤقتة.

    مواصلة القيام بمبادرات الدعم والتدريب وتنفيذ دورة من التحسينات النوعية لتظل 3
المبادرات مهمة ومفيدة لمقدمي الرعاية.

 iSupport بالنسبة للقائمين على رعاية األشخاص المصابين بالخرف، مثاًل، فإن أداة    
 التي تتيحها المنظمة 

(http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/isupport)

•  يمكن أن تكون منصة تدريبية مفيدة على شبكة اإلنترنت. وهذا األداة توفر 
المعلومات، والتدريب والدعم للمهارات، وتستخدم أسلوب حل المشاكل والعالج 

السلوكي المعرفي للعناية باحتياجات مقدمي الرعاية.22

توفير الدعم والتدريب لمقدمي الرعاية

يعد دعم العافية البدنية والنفسية لمقدمي الرعاية ومساندة ما لديهم من كفاءات مستندة إلى المهارات أساسيًا في تقديم العون 
إلى جهود رعاية المسنين. ويشكل مقدمو الرعاية مكونًا بالغ األهمية من القوى العاملة غير المأجورة. وسيتباين منوال 

التدريب والدعم تبعًا للسياق وينبغي أن يكون مرنًا ليتناسب مع االحتياجات المحلية، والقدرات، والموارد المتاحة. وينبغي أن 
توفر الخدمات توليفة من ضروب الدعم لمقدمي الرعاية، بما في ذلك ما يتعلق بهم شخصيًا من حيث:

العافية البدنية  •
العافية النفسية  •

2
كفاءات الرعاية المستندة إلى المهارات   •

الرعاية المؤقتة عند االقتضاء  •
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دعم تنسیق الخدمات التي یوفرها مقدمو  
الخدمات ذوو االختصاصات المتعددة

تدابير الخدمات 6-3
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 البحث النشط عن المسنين المحتاجين إلى الرعاية 
في المجتمع المحلي وتحديدهم

يمكن للخدمات أن ترسي نظمًا للكشف عن الحاالت بغية تحديد المسنين في المجتمع المحلي )أو في منطقة جغرافية محددة( المحتاجين 
إلى الرعاية الصحية واالجتماعية. وعلى سبيل المثال فإن الزيارات المنزلية في منطقة جغرافية محددة التي يقوم بها العاملون في مجال 
الصحة و/ أو الرعاية االجتماعية، أو أعضاء آخرون في فريق متعدد االختصاصات، قد تكون مناسبة في بعض السياقات. وفي معظم 

مبادرات اكتشاف الحاالت فإن الحاجة تدعو إلى مستوى ما من التنسيق المركزي لمنطقة جغرافية محددة.

3
التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ليس هناك حاليًا من أنشطة رسمية الكتشاف الحاالت في المجتمع المحلي.

    التشاور مع أعضاء المجتمع المحلي والمجتمع المدني لتحديد االستراتيجيات 0
المناسبة والمقبولة محليًا الكتشاف الحاالت.

    تقدير القدرات ضمن الخدمات وفيما بينها لتنفيذ االستراتيجيات الرسمية الكتشاف 
الحاالت.

بدء التنفيذ
 يتم إجراء بعض أنشطة اكتشاف الحاالت، ولكن ليس عبر آلية منظمة 

أو عملية ذات طابع رسمي.

أو

يجري التخطيط لالكتشاف المنظم للحاالت أو تجريبه.

    استحداث استراتيجية واضحة للمجتمع المحلي الكتشاف الحاالت والمشاركة مع 1
مقدمي الخدمات، وأفراد المجتمع المحلي، والمجتمع المدني للتشاور معهم بشأن 

إعداد استراتيجيات التنفيذ. وينبغي أن تشمل المشاورات المسنين ومقدمي الرعاية، 
وأن تحكم على مدى التقبل والجدوى، وأن تحدد الفرص المتاحة لتوسيع نطاق 

أنشطة اكتشاف الحاالت وتنسيقها بين مقدمي الخدمات.

مواصلة التنفيذ
يجري تنفيذ أنشطة منهجية لتقصي الحاالت في المجتمع المحلي.

    مواصلة اكتشاف الحاالت وتنفيذ دورة من التحسينات النوعية لتظل العمليات فعالة 2
ومقبولة محليا.
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18  الرعاية المتكاملة للمسنين إطار التنفيذ: دليل النظم والخدمات

التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ال يتم إجراء تقديرات شاملة منمطة بصورة روتينية عند دخول المسنين 
إلى مرافق الخدمات الصحية أو االجتماعية ومالحظة تراجع في القدرة 

األساسية.

    تقدير قدرة الخدمات الحالية على أداء تقديرات شاملة، مثل كفاءات العاملين في 0
الرعاية الصحية واالجتماعية، والعمليات الراهنة إلدخال/ تسجيل المستفيدين من 
خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية، والبنية التحتية الالزمة لتنفيذ تقدير شامل 

منمط ووجود استراتيجيات ألنشطة اكتشاف الحاالت والتواصل االجتماعي.

بدء التنفيذ
ُتجري بعض الخدمات تقديرات شاملة منظمة أو منمطة يمكن تقاسمها 

بين مقدمي الخدمات عند دخول المسنين إلى مرافق خدمات الرعاية 
الصحية أو االجتماعية ومالحظة تراجع في القدرة األساسية.

أو

تعمل الخدمات على استحداث أو تنفيذ تقديرات شاملة منظمة أو 
منمطة، مع دعم ذلك بتوفير التدريب للعاملين في الرعاية الصحية، 
من أجل االستخدام عند دخول المسنين إلى مرافق خدمات الرعاية 

الصحية أو االجتماعية ومالحظة تراجع في القدرة األساسية.

    استطالع الفرص، والقدرات، واالستعداد لتنفيذ تقديرات شاملة منمطة من خالل 2
التشاور ضمن مقدمي الخدمات وفيما بينهم.

    توفير التدريب للعاملين في الرعاية الصحية و/ أو االجتماعية ألداء التقديرات 
الشاملة ووضع خطط الرعاية.

مواصلة التنفيذ
إجراء تقديرات شاملة منظمة أو منمطة بصورة روتينية عند دخول 

المسنين إلى مرافق الخدمات الصحية أو االجتماعية ومالحظة تراجع 
في القدرة األساسية. ويندرج تدريب العاملين في الرعاية الصحية 

واالجتماعية ضمن هذا النشاط.

    مواصلة إجراء التقديرات الشاملة وتنفيذ مسالك الرعاية.3

    مواصلة تنفيذ دورة تحسين الجودة لتظل عمليات التقدير كفوءة ومقبولة من جانب 
العاملين في الرعاية الصحية واالجتماعية، والمسنين، واألسر، ومقدمي الرعاية.

 إجراء تقديرات متركزة على األشخاص عند دخول المسنين إلى 
 الخدمات الصحية أو االجتماعية واالشتباه في تدهور للقدرات 

األساسية أو مالحظته

تشكل التقديرات المتركزة على األشخاص جانبًا أساسيًا من جوانب الرعاية الشخصية حينما تتدهور القدرة األساسية للمسن 
أو حينما يواجه خطر مثل هذا التدهور. وتنظر التقديرات المتركزة على األشخاص في الجوانب التالية المتعلقة بالمسن:

القدرة األساسية والقدرة على األداء، ومساراتهما.  •
القدرة األساسية  التي يمكن أن تؤثر على  الظروف الصحية أو االجتماعية المخصوصة، والسلوكيات والمخاطر   • 

أو القدرة على األداء.
السياق البيئي.  •

احتياجات الرعاية االجتماعية.9  •

وتوفر التقديرات المتركزة على األشخاص المعلومات الالزمة لترتيب وتصميم التدخالت المتوائمة مع االحتياجات الفردية 
الشمولية للشخص. وينبغي تقاسم التقديرات بين مقدمي الخدمات ذوي االختصاصات المتعددة لتنوير خطة الرعاية المشخصنة 

التي تتضمن حزمة من الخدمات )انظر تدبير الخدمات التالي في اإلطار، الرقم 5(.
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5  دعم العاملين في الرعاية الصحية واالجتماعية من ذوي التدريب 
المناسب في وضع خطط رعاية تركز على األشخاص

على الخدمات أن تقدم الدعم لجهود إعداد خطط رعاية مشخصنة للمسنين تستند إلى تقدير متركز على األشخاص لوضعهم 
الصحي )مثل إدارة األمراض( واحتياجات الرعاية االجتماعية، إلى جانب أهدافهم وأفضلياتهم. وحيثما كان ذلك مناسبًا فإن 
خطط الرعاية ينبغي أن تشتمل على تخطيط مبكر للرعاية وتعديل هذا التخطيط مع تغير الظروف الصحية واالجتماعية 

للشخص المعني.

ويتعين أن ينصب التركيز األساسي لخطة الرعاية المشخصنة على تحسين القدرة األساسية والقدرة على األداء من خالل 
العناية مباشرة باحتياجات الرعاية الصحية واالجتماعية للمسن.

أساسي

19

التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ال يقوم العاملون في الرعاية الصحية أو االجتماعية من ذوي التدريب 

المناسب روتينيًا بوضع خطط رعاية شاملة يمكن تقاسمها بين 
مقدمي الخدمات.

    إجراء تقدير للقدرات بشأن كفاءات العاملين في الرعاية الصحية و/ أو 0
االجتماعية الستحداث خطط رعاية مشخصنة.

    تقدير العمليات الراهنة إلدخال/ تسجيل المستخدمين في خدمات الرعاية الصحية 
واالجتماعية.

    تقدير البنية التحتية الالزمة لوضع خطط الرعاية المشخصنة وتقاسمها.

بدء التنفيذ
يقوم العاملون في الرعاية الصحية أو االجتماعية من ذوي التدريب 

المناسب أحيانًا بوضع خطط رعاية شاملة يمكن تقاسمها بين 
مقدمي الخدمات.

أو

الرعاية  العاملين في  لتمكين  تنفيذها  أو  يجري استحداث عمليات 
الصحية أو االجتماعية من ذوي التدريب المناسب من وضع خطط 

رعاية شاملة يمكن تقاسمها بين مقدمي الخدمات.

    التشاور ضمن مقدمي الخدمات وفيما بينهم الستطالع الفرص، والقدرات، 2
واالستعداد لوضع خطط رعاية مشخصنة.

    توفير التدريب للعاملين في الرعاية الصحية واالجتماعية لوضع خطط رعاية 
مشخصنة.

    استخدام اإلرشادات المعيارية مثل إرشادات نهج الرعاية المتكاملة للمسنين في 
المنظمة بشأن التقديرات المتركزة على األشخاص ومسالك الرعاية األولية.9

التنفيذ مواصلة 
يقوم العاملون في الرعاية الصحية و/ أو االجتماعية من ذوي 

التدريب المناسب روتينيًا بوضع خطط رعاية شاملة يمكن تقاسمها 
بين مقدمي الخدمات. ويندرج تدريب العاملين في الرعاية الصحية 

و/ أو االجتماعية ضمن هذا النشاط.

    مواصلة وضع خطط رعاية شاملة واالستمرار في تدريب العاملين في الرعاية 3
الصحية و/ أو االجتماعية على وضع خطط الرعاية.

    تنفيذ دورة لتحسين الجودة لتظل عمليات التقدير فعالة ومقبولة من جانب العاملين 
في الرعاية الصحية واالجتماعية، والمسنين، واألسر، ومقدمي الرعاية.
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20  الرعاية المتكاملة للمسنين إطار التنفيذ: دليل النظم والخدمات

التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ليس هناك من شبكة رسمية لمقدمي الخدمات للتمكين من اإلحالة في 

الوقت المناسب أو من التعزيز السريع لرعاية المسنين ومقدمي 
الرعاية.

نشاء شبكة لمقدمي الخدمات للمسنين 0     إجراء تقدير لرسم الخرائط بغية تحديد واإ
وللرعاية المؤقتة لمقدمي الرعاية.

    االنخراط مع مقدمي الخدمات المحتملين الستطالع قدراتهم ومدى استعدادهم 
لالنضمام إلى شبكة لمقدمي الخدمات المعنيين بالمسنين ومقدمي الرعاية.

بدء التنفيذ
يجري تطوير أو تجريب شبكة لمقدمي الخدمات من أجل اإلحالة في 
الوقت المناسب أو التعزيز السريع لرعاية المسنين وللرعاية المؤقتة 

لمقدمي الرعاية.

    االنخراط مع مقدمي الخدمات المحتملين الستطالع قدراتهم ومدى استعدادهم 2
لالنضمام إلى شبكة لمقدمي الخدمات المعنيين بالمسنين ومقدمي الرعاية.

مواصلة التنفيذ
هناك شبكة رسمية لمقدمي الخدمات للتمكين من اإلحالة في الوقت 

المناسب أو من التعزيز السريع لرعاية المسنين ومقدمي الرعاية.

    صون ومواصلة تطوير شبكة رسمية لمقدمي الخدمات التي تمكِّن من اإلحالة في 3
الوقت المناسب أو التعزيز السريع لرعاية المسنين ومقدمي الرعاية من خالل 

االستمرار في رسم خرائط الخدمات والتشاور مع مقدمي الخدمات.

 إنشاء شبكات من مقدمي الرعاية الصحية واالجتماعية للتمكين من 
توفير اإلحاالت والخدمات في الوقت المناسب

يلزم إنشاء إلى شبكات محلية من مقدمي الرعاية الصحية واالجتماعية لتيسير اإلحالة في الوقت المناسب إلى المواقع 
والمستويات المناسبة لرعاية المسنين. وينبغي أن يشمل تطوير الشبكات هذا مسالك من أجل:

الوصول السريع إلى خدمات الرعاية الوجيزة والمتخصصة عند الضرورة )مثل وحدة طب الشيخوخة(  •
التأهيل  •

الرعاية الملطفة ورعاية المحتضرين.  •

ويمكن لهذه الشبكات أن تنشئ جماعات من الممارسين للنهوض بتقديم الخدمات وتنسيقها. كما أن قيام شبكة إحالة الستيعاب 
خدمات الرعاية المؤقتة الخاصة بمقدمي الرعاية وللحفاظ على عافيتهم البدنية والنفسية يعتبر مكونًا هامًا من مكوِّنات تقديم 

الخدمات.
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22  الرعاية المتكاملة للمسنين إطار التنفيذ: دليل النظم والخدمات

التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
لم يتم بناء قوى عاملة مجتمعية، أو أنها غير متاحة وليس من 

المزمع حاليًا أن تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية و/ أو 
االجتماعية إلى المسنين في مجتمعهم المحلي أو في منازلهم.

    إجراء تقدير للقدرات من أجل إنشاء قوى عمل مجتمعية مستندة إلى الحاجة المحلية 0
)مثل أعداد العاملين في الرعاية الصحية واالجتماعية، وتوافر اليد العاملة غير 

المأجورة، والفرص المتاحة للكوادر الجديدة( لتقديم خدمات الرعاية الصحية و/ أو 
االجتماعية إلى المسنين في مجتمعهم المحلي أو في منازلهم.

    إجراء عملية رسم للخرائط لتحديد الخدمات المجتمعية المحلية لدعم القوى العاملة 
المحلية.

بدء التنفيذ
هناك قوى عاملة مجتمعية لتقديم خدمات الرعاية الصحية و/ أو 

االجتماعية إلى المسنين في مجتمعهم المحلي أو في منازلهم:

متاحة بصورة متقطعة  •
أو

مزمعة أو قيد التجريب محليًا  •
أو

متاحة ولكنها ال تحظى بدعم الخدمات المجتمعية.  •

    استطالع الفرص المتاحة لبناء قوى عاملة مجتمعية دائمة عبر تشكيالت مبتكرة 2
مناسبة للسياق المحلي )مثل األدوار غير المأجورة، والكوادر الجديدة(.

    إجراء عملية رسم للخرائط لتحديد الخدمات المجتمعية المحلية لدعم القوى العاملة 
المحلية.

مواصلة التنفيذ
تم إنشاء قوى عاملة مجتمعية لتقديم خدمات الرعاية الصحية و/ أو 
االجتماعية إلى المسنين في مجتمعهم المحلي أو في منازلهم، وهي 

تحظى بدعم الخدمات المجتمعية.

    مواصلة تقديم الرعاية إلى المسنين في مجتمعهم المحلي أو منازلهم من خالل قوى 3
عاملة مجتمعية للرعاية الصحية واالجتماعية.

    مواصلة االنخراط مع الخدمات المجتمعية المحلية ودعمها ورسم الخرائط المتعلقة 
بتوافر هذه الخدمات وقدرتها على دعم القوى العاملة.

    مواصلة دعم القوى العاملة )المأجورة وغير المأجورة( عبر الخدمات المجتمعية 
المحلية.

 تقديم الرعاية من خالل قوى عاملة مجتمعية مدعومة 
من الخدمات المجتمعية

ينبغي تقديم الرعاية من خالل قوى عاملة مجتمعية للرعاية الصحية واالجتماعية، بما في ذلك األدوار المأجورة وغير المأجورة 
)مثل أفراد األِسرَّة(، مع توفير المساندة ببنية تحتية لتقديم الرعاية المأمونة والفعالة، والمجدية والمناسبة سريريًا للمسنين في 

منازلهم أو في المجتمع المحلي.

وتتباين تشكيالت القوى العاملة الالزمة لتقديم هذه الرعاية وفقًا للسياق والموارد المتاحة. وعلى سبيل المثال فإنها قد تتضمن 
الرعاية الصحية واالجتماعية )مثل أطباء األسرة، وأطباء األسنان، والممرضات، والمهنيين الصحيين  مزيجًا من مهنيي 
األدوار  )أي  األِسرَّة  أفراد  األقران/  المجتمعيين والمتطوعين/  الصحيين  والعاملين   المساعدين األخصائيين االجتماعيين(، 
المأجورة و/ أو غير المأجورة(. وحينما يتعلق األمر بمقدمي الرعاية بغير أجر فإن األمر يقتضي على األرجح توفير الدعم 

الكافي )المالي أو العيني(.
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التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
توفر فرص معدومة أو ضئيلة لوصول القوى العاملة إلى البنى 

التحتية الالزمة لتقديم الرعاية المأمونة والفعالة للمسنين ومن يقدمون 
لهم الرعاية في المجتمع المحلي.

    إجراء تقدير الحتياجات البنية التحتية ينظر في مدى إتاحة البنية التحتية الحالية 0
في المجتمع المحلي.

    تحديد تكلفة البنية التحتية الضرورية لدعم القوى العاملة في تقديم الرعاية، ووضع 
خطة للشراء.

    التشاور مع الجهات المحلية صاحبة المصلحة لتحديد كيفية توفير الخدمات 
المختارة في ظل االفتقار إلى البنية التحتية الداعمة.

بدء التنفيذ
 تتوافر بعض مرافق البنية التحتية الضرورية وُتستخدم في دعم 

القوى العاملة لتقديم الرعاية في المجتمع المحلي.
أو

يجري وضع أو تجريب استراتيجية لتوفير الوصول إلى البينة 
التحتية الضرورية، بما في ذلك استخدام الموارد المتاحة حاليًا.

    مواصلة استخدام البنية التحتية المتاحة.2

    وضع استراتيجية لحيازة البنية التحتية اإلضافية الالزمة وتحديد تكاليفها.

مواصلة التنفيذ
القوى العاملة قادرة على الوصول إلى البنية التحتية الضرورية لتقديم 

في المجتمع  الرعاية  ومقدمي  للمسنين  والفعالة  المأمونة  الرعاية 
المحلي.

الخدمات 3 التحتية وقدرات توفيرها مع توسع  البنية      مواصلة رصد احتياجات 
أو انكماشها تبعًا الحتياجات الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين في المجتمع 

المحلي.

 إتاحة البنية التحتية )مثل الحيز المكاني، والنقل، واالتصاالت( 
الالزمة لدعم تقديم الرعاية المجتمعية على نحو مأمون وفعال

قد ال تكون البنية التحتية المادية للعديد من سياقات الرعاية الصحية مناسبة الحتياجات المسنين أو قدراتهم. وربما يشمل ذلك عدم وجود 
دورات مياه سهلة المنال، وطول صفوف االنتظار، والحواجز المادية التي تعترض الوصول )مثل األدراج(، وحواجز التواصل الناجمة 

عن االفتقار إلى المعلومات الميسورة المنال لمن يعانون من فقد السمع و/ أو من اختالل بصري. وينبغي توفير البنية التحتية لخدمات 
الرعاية االجتماعية مثل الرعاية المؤقتة، ومراكز الرعاية النهارية، ودور المسنين. وحيثما أمكن يتعين استخدام البنية التحتية المتاحة 
محليًا، أو استنباط استراتيجيات محلية لتقديم الرعاية إن لم تتوافر مثل هذه البنية تفاديًا لتقييد بدء الخدمات أو تقديم الرعاية المتكاملة.
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24  الرعاية المتكاملة للمسنين إطار التنفيذ: دليل النظم والخدمات

التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
تدخالت الرعاية الحالية للمسنين ليست:

موجهة بالضرورة نحو تحسين القدرة على األداء  •
متسقة مع الممارسة الفضلى والبينات أو مع أفضليات المسنين  •

مدعومة بمنتجات مساِعدة مدرجة ضمن قوائم األدوية األساسية   •
ومتوافرة.

    تنقيح تدخالت الرعاية بطريقة تدريجية بحيث تتسق مع المكوِّنات الموصى بها 0
للرعاية. وقد يبدأ ذلك بالربط مع المبادئ التوجيهية للمنظمة مثاًل،8 وتوجيه 

التدخالت نحو تحسين القدرة األساسية والقدرة على األداء.

بدء التنفيذ
يتم تقديم الرعاية مع بعض، ال كل، المكوِّنات التالية:

التوجيه المنهجي نحو تحسين القدرة على األداء  •
االتساق مع الممارسة الفضلى والبيِّنات  •

االتساق مع أفضليات المسنين وممارساتهم الثقافية  •
إدراج المنتجات المساِعدة في قوائم األدوية األساسية وتوفرها.  •

    إخضاع تدخالت الرعاية لعملية مراجعة لتقييم مدى اتساقها مع المكوِّنات الموصى 2
بها للرعاية.

    القيام عبر التشاور واستعراض الممارسة الفضلى )مثل المبادئ التوجيهية للمنظمة(8 
بتنقيح تدخالت الرعاية لكي تتسق بصورة أوثق مع المكونات الموصى بها للرعاية.

مواصلة التنفيذ
ُتقدم الرعاية باستمرار مع المكوِّنات التالية:

التوجيه المنهجي نحو تحسين القدرة على األداء  •
االتساق مع الممارسة الفضلى والبيِّنات  •

االتساق مع أفضليات المسنين وممارساتهم الثقافية  •
إدراج المنتجات المساِعدة في قوائم األدوية األساسية وتوفرها  •

    مواصلة تقديم خدمات متسقة مع المكونات الموصى بها للرعاية، بما في ذلك شراء 3
المنتجات المساِعدة وضمان توافرها.

 تقديم الرعاية )مع المنتجات المساِعدة عند الضرورة( 
التي يتقبلها المسنون واستهداف القدرة على األداء

ينبغي أن تقدم الخدمات رعاية صحية واجتماعية مأمونة وفعالة تستهدف القدرة على األداء، وتتسق مع احتياجات المسنين، 
وأفضلياتهم، وممارساتهم الثقافية. وفي بعض السياقات فإن ذلك قد يتضمن الطب التقليدي أو التكميلي. وعند توافر البيِّنات 
إلرشاد الممارسة، فإن تدخالت الرعاية ينبغي أن تتسق معها )بما في ذلك المبادئ التوجيهية السريرية مثل الوثيقة الصادرة 
عن المنظمة بعنوان »مبادئ توجيهية بشأن التدخالت المجتمعية إلدارة التراجع في القدرة األساسية«8(. وفي ظل بعض 
جراء مواءمات بيئية، وحيثما كان ذلك مناسبًا ومجديًا فإن على الخدمات  الظروف فإن األمر سيقتضي توفير نبائط مساِعدة واإ
أن تقدم منتجات مساِعدة قادرة على استيعاب خسائر القدرة األساسية ومن ثم الحفاظ على القدرة على األداء. وتشمل األمثلة 

على ذلك النظارات، والُمعينات السمعية، وُمعينات التحرك.

9
أساسي



25

مستوى الُنظم )المستوى الكبير(
 تتوجه تدابير الُنظم من 10 إلى 19 في اإلطار نحو دعم تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين في النظم الصحية والطويلة األجل 

)المشار إليها جمعيًا على أنها النظم(.

وتهدف التدابير إلى مساعدة مدراء النظم.

وتتوزع تدابير النظم على مجالين اثنين من مجاالت التركيز:

1-   تعزيز نظم الحوكمة والمساءلة

2-   إتاحة تعزيز مستوى النظم



26  الرعاية المتكاملة للمسنين إطار التنفيذ: دليل النظم والخدمات

تدابير النظم 13-10

 
 ENGAGE AND EMPOWER PEOPLE

AND COMMUNITIES

 
إشراك وتم�ین األشخاص 

والمجتمعات المحل�ة

توج�ه الخدمات نحو 
الرعا�ة المجتمع�ة

تعز�ز نظم الحو�مة 
والمساءلة

تم�ین التعز�ز على 
مستو� النظم
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 دعم المشاركة النشطة للمسنين وأسرهم أو مقدمي الرعاية، 
 والمجتمع المدني، ومقدمي الخدمات المحليين في تطوير 

السياسات والخدمات

تنفيذ عمليات لضمان المشاركة النشطة والتمكين للمسنين وأسرهم أو مقدمي الرعاية، والمجتمع المدني )مثل المنظمات غير الحكومية(، 
ومقدمي الخدمات المحليين، في تطوير سياسات الرعاية الصحية واالجتماعية. وقد تتضمن هذه السياسات نظم الرعاية الطويلة 

األجل، والخدمات الخاصة بالمسنين.

ويعتبر توفير الفرص لكل المسنين لإلعراب عن آرائهم ورغباتهم، دون استبعاد أي مستوى من القدرات، مكونًا مهمًا في الحوكمة 
التشاركية. وتشمل األمثلة على االستراتيجيات الالزمة لتحقيق المشاركة المجتمعية النشطة في تطوير السياسات أو الخدمات 

وتقييمها ما يلي:

المحافل المجتمعية )مثل االجتماعات وجهًا لوجه، ومجالس النقاش على شبكة اإلنترنت(  •
تمثيل المجتمع المحلي في مجالس مرافق الرعاية الصحية  •

المشاركة النشطة للمجتمع المدني في عملية تطوير الوكاالت الحكومية للسياسات والخدمات.  •

10

التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ليس هناك من سياسات أو أطر للحوكمة التشاركية لدعم وتشجيع 
السياسات  المحلي والمسنين في تطوير  المجتمع  انخراط ومشاركة 
والخدمات. وأي مشاركة قائمة هي مشاركة خاصة بحاالت محددة.

    تطوير سياسات أو أطر للحوكمة التشاركية بالتشاور مع المجتمع المحلي، والمسنين، 0
ومقدمي الرعاية بغرض توفير الدعم الرسمي لالنخراط المجتمعي )يشمل كل المسنين 

ومقدمي الرعاية( في تطوير السياسات والخدمات.

بدء التنفيذ
آليات قائمة غير رسمية لدعم وتشجيع انخراط ومشاركة المجتمع المحلي 

في تطوير السياسات والخدمات.
أو

تعمل النظم على تطوير سياسات أو أطر للحوكمة التشاركية لدعم 
االنخراط المجتمعي.

    استعراض العمليات غير الرسمية للتحقق من قابليتها الكتساب الطابع الرسمي 2
واالعتماد على نطاق أوسع لدعم االنخراط المجتمعي.

    تنفيذ سياسات أو أطر للحوكمة التشاركية.

مواصلة التنفيذ
تمتلك النظم سياسات أو أطر للحوكمة التشاركية لدعم وتشجيع انخراط 

ومشاركة المجتمع المحلي في تطوير السياسات والخدمات.

    مواصلة دعم انخراط المجتمع المحلي ومشاركته في تطوير السياسات والخدمات 3
عبر سياسات أو أطر الحوكمة التشاركية.

أساسي
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التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ليس هناك من سياسات أو أطر تعزز الرعاية المتكاملة للمسنين 

وحمايتهم

أو

تم وضع سياسات أو أطر تعزز الرعاية المتكاملة للمسنين وحمايتهم 
ولكنها لم تنفذ.

    وضع سياسات أو أطر لدعم الرعاية المتكاملة للمسنين وحمايتهم. وينبغي أن تتسق 0
هذه السياسات واألطر مع االحتياجات المحلية، وأن ُتدعم بطلب معلل من أجل 
التغيير لمناهضة إساءة معاملة المسنين، وأن يشارك في إعدادها الرواد أو القادة 

المحليون.

شراك الرواد أو القادة المحليين لدعم تنفيذ السياسات أو األطر.     تحديد واإ

بدء التنفيذ
يجري وضع أو تحديث أو تنفيذ سياسات أو أطر تعزز الرعاية المتكاملة 

للمسنين وحمايتهم

    مواصلة وضع أو تحديث سياسات أو أطر من خالل الحوكمة التشاركية.2

    دعم الرواد أو القادة المحليين للدفع قدمًا بجهود التنفيذ.

مواصلة التنفيذ
هناك سياسات أو أطر مؤقتة لتعزيز الرعاية المتكاملة للمسنين وحمايتهم، 

وهي قيد التنفيذ والدعم من جانب رواد أو قادة على امتداد القطاع.

    الحفاظ على السياسات أو األطر المؤقتة لتوفير الرعاية المتكاملة للمسنين وحمايتهم، 3
ودعم ذلك بطلب معلل مؤقت من أجل التغيير لمناهضة إساءة معاملة المسنين.

    مواصلة تحديد الرواد أو القادة المحليين ودعمهم لتعميم السياسات والدفع قدمًا 
بالتنفيذ.

 إنشاء أو تحديث سياسات وأطر تنظيمية لدعم الرعاية المتكاملة 
وللحماية من إساءة معاملة المسنين

إن إساءة معاملة المسنين هي عمل متعمد، أو إحجام عن العمل، يقترفه شخص مثل مقدم للرعاية يرتبط بعالقة ثقة مع المسن بما 
يؤذي المسن أو يهدد بإيذائه.

وتعتبر األطر التنظيمية للحماية من إساءة معاملة المسنين مهمة نظرًا لهشاشة أوضاع العديد منهم. وينبغي وضع أو تحديث سياسات، 
وخطط، وأطر تنظيمية لدعم تكامل الرعاية واألنشطة المناهضة إلساءة معاملة المسنين على مستويات متعددة، بما في ذلك:

المستوى السريري )المستوى الصغير( بين أفرقة الرعاية  •
مستوى المنظمات/ الخدمات )المستوى المتوسط( )مثل الرعاية الصحية األولية، ومرافق الرعاية اإلقامية، والخدمات   • 

في المستشفيات(
مستوى النظم )المستوى الكبير( الموجه نحو نظم الرعاية الصحية واالجتماعية.  •

وبمقدور الدعم السياسي المتين من القيادة العليا أن يحفز العمل المتكامل المناهض إلساءة معاملة المسنين على هذه المستويات. 
وغالبًا ما تدعو الحاجة إلى مثل هذا الدعم من أجل التخطيط المفصل على المستوى القضائي أو الوطني.

11
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 تنفيذ عمليات ضمان الجودة وتحسينها لخدمات 
الرعاية الصحية واالجتماعية

يندرج ضمان الجودة وتحسينها في عداد المكوِّنات المهمة لتطوير الخدمات واستدامتها. وتتوافر بيانات قيمة عن مدى تركيز 
الخدمات على األشخاص وفعاليتها من تجارب األشخاص، سواء منهم المستهلكين أو المقدمين، فيما يتعلق بالوصول إلى 
الخدمات والتفاعل معها، ومن قياسات الحصائل الُمبلغ عنها من جانب المريض أو الشخص (PROMs) وقياسات التجارب 

الُمبلغ عنها من جانب المريض أو الشخص (PREMs). وتكشف قياسات PROMs معلومات عن االنطباعات الذاتية لألشخاص 
 PREMs عن صحتهم، وقد تشمل نوعية الحياة، واألداء )مثل القدرة األساسية أو القدرة على األداء( والنجاعة الذاتية. أما قياسات
فتكشف عن انطباعات األشخاص عن تجاربهم مع خدمات الرعاية الصحية أو االجتماعية. وربما يتضمن ذلك تجربة الوصول، 
وفترات االنتظار، والقدرة على المشاركة في عملية مشتركة التخاذ القرارات. وينبغي أن تستخدم مبادرات تحسين الجودة التي 

تستعين بقياسات مثل هذه صيغة حساسة ثقافيًا.

12

التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ليس هناك من عمليات لضمان الجودة تقيس حصائل التركيز على 

األشخاص أو حصائل مقدمي الخدمات.
أو

تقوم بعض الخدمات بقياس حصائل الجودة ولكن هذه الحصائل ال ُتقاس 
بصورة منهجية على امتداد النظام.

    تحديد المجاالت الحاسمة في تقديم الخدمات التي تحتاج إلى ضمان الجودة.0

    اختيار األدوات المناسبة )PREMs ،PROMs، حصائل التركيز على األشخاص(

    تطوير عملية لتنفيذ أدوات القياس.

بدء التنفيذ
هناك بعض عميات ضمان الجودة لقياس حصائل التركيز على 

األشخاص أو حصائل مقدمي الخدمات، ولكن هذه العمليات غير 
موصولة بمبادرات تحسين الخدمات.

أو
يجري تطوير أو تجريب عمليات لقياس الجودة على مستوى النظم.

    تطوير عمليات الستخدام بيانات حصائل الجودة في جهود تحسين الخدمات.2

    توسيع قياسات الجودة على مستوى النظم لتشمل حصائل التركيز على األشخاص 
وحصائل مقدمي الخدمات على امتداد الخدمات.

مواصلة التنفيذ
ُتقاس حصائل التركيز على األشخاص وحصائل مقدمي الخدمات بصورة 

منهجية على امتداد الخدمات وُتستخدم لتحسين جودة الرعاية المقدمة.

    مواصلة قياس حصائل التركيز على األشخاص وحصائل مقدمي الخدمات على 3
امتداد الخدمات واستخدام هذه البيانات في تنوير تحسين الخدمات.

    تنفيذ قياسات صالحة وموثوقة للحصائل المؤقتة.

أساسي
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التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ال يجري تقدير القدرة على تقديم نهج الرعاية المتكاملة للمسنين بصورة 

روتينية.

    اعتماد التدابير التي يوصي بها هذا اإلطار كمعايير لتقدير القدرة على تقديم نهج 0
الرعاية المتكاملة للمسنين بصورة منصفة.

    تطوير عمليات ضمن النظم لتقيم القدرة باالستناد إلى هذه المعايير.

بدء التنفيذ
تم تقدير القدرة على تقديم نهج الرعاية المتكاملة للمسنين ولكن ليس 

بصورة روتينية، كما لم يشمل ذلك المجموعات المحرومة.

    تنفيذ تقديرات روتينية للقدرة واألداء من أجل الرعاية المتكاملة )مرة كل خمس 2
سنوات مثاًل(، وضمان أن تشمل التقديرات المجموعات المحرومة، وأن تكون 

الحصائل مفيدة لمدراء النظم.

مواصلة التنفيذ
يجري تقدير القدرة على تقديم الرعاية المتكاملة بصورة روتينية مع إدراج 

المجموعات المحرومة. وُتستخدم على سبيل المثال بيانات صحية محدثة 
على مستوى السكان.

    مواصلة تقدير القدرة على تقديم نهج الرعاية المتكاملة للمسنين بصورة روتينية، 3
وتقييم أداء النظام في تقديم هذه الرعاية.

    االستعراض الروتيني لحصائل التقدير لضمان أن تظل مفيدة لمدراء النظم.

االستعراض المنتظم للقدرة على توفير الرعاية بشكل منصف

توفر تقديرات القدرة على مستوى النظم معلومات مهمة لبلد أو إقليم ما بشأن الفجوات أو الفرص المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية 
الصحية واالجتماعية المتكاملة لكل المسنين، بما في ذلك المجموعات المحرومة. وقد تكون هذه التقديرات واسعة النطاق، وتشمل 
القدرات في مجاالت السياسات، ونظم التمويل، والبنية التحتية، والقوى العاملة، والخدمات المحلية. وهذه البيانات مفيدة للتخطيط 

واالستعراض على المستوى دون الوطني.

يتيح كل من إطار تنفيذ نهج الرعاية المتكاملة للمسنين وسجل األداء التوجيه الالزم التخاذ التدابير األساسية والمهمة ضمن الُنظم 
والخدمات من أجل تنفيذ النهج المذكور. ويقيِّم المكون الحالي لإلطار ما إذا كانت النظم تقوم بصورة روتينية بتقدير القدرة اإلجمالية 
للتقديم المنصف، في حين يحفز كل مكون من المكوِّنات األخرى المستخدمين على أن يحكموا على القدرة ضمن الخدمات أو النظم 

لتنفيذ عناصر مخصوصة من نهج الرعاية المتكاملة للمسنين.

13
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تدابير النظم 19-14

 
 ENGAGE AND EMPOWER PEOPLE

AND COMMUNITIES

 
إشراك وتم�ین األشخاص 

والمجتمعات المحل�ة

توج�ه الخدمات نحو 
الرعا�ة المجتمع�ة

تعز�ز نظم الحو�مة 
والمساءلة

تم�ین التعز�ز على 
مستو� النظم
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 تطوير القدرة في القوى العاملة الحالية والناشئة 
)المأجورة وغير المأجورة( لتقديم الرعاية المتكاملة

إن بناء قدرة القوى العاملة يعني دعم تطوير المعارف والمهارات لدى هذه القوى كي تضطلع بالتقديرات المتركزة على األشخاص، 
ووضع خطط الرعاية المشخصنة، وتقديم الخدمات الموجهة نحو القدرة األساسية، وذلك في صفوف القوى العاملة الحالية في 
ع(. مجال الرعاية الصحية واالجتماعية والقوى العاملة الناشئة )الطالب، والمتدربون، واألدوار الجديدة، أو األدوار ذات النطاق الموسَّ

ويمكن تحقيق بناء القدرات عبر توفير فرص التدريب المنتظم لتطوير المهارات المستندة إلى الكفاءة ومواصلة التطوير المهني 
على امتداد القوى العاملة. وينبغي القيام لدى مختلف مقدمي الخدمات بمبادرات مثل التعليم لتطوير المعارف والمهارات في نهج 
الرعاية المتكاملة للمسنين والتعاون فيما بين القطاعات. ويمنح ذلك أهمية متعددة االختصاصات ويدعم الرعاية التعاونية المستندة 
إلى األفرقة )أي المتعددة االختصاصات(. ومن المهم اإلقرار بأن القوى العاملة قد تشمل مقدمين للرعاية والخدمات بأجر وبغير أجر، 

مثل أفراد األِسرَّة، بحيث تستوعب مبادرات بناء القدرات كلتا هاتين الفئتين.

14

التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ليس هناك من عمليات لتطوير معارف أو مهارات القوى العاملة الحالية 

أو الناشئة على امتداد النظام بأكمله.

    اتقييم القدرة الحالية للقوى العاملة، وعلى وجه الخصوص المعارف والمهارات 0
الالزمة لتقديم الرعاية الصحيحة. وتشمل الكفاءات األساسية ما يلي:8

•  الفحص األولي لتقدير القدرة األساسية والقدرة على األداء ومدى الحاجة   
إلى الرعاية االجتماعية )التحرك، الرؤية، السمع، المعرفة، المزاج، الوضع 

السيكولوجي(؛

•  المهارات األساسية إلدارة الظروف الصحية التي تؤثر على المسنين    
)مثل الوهن، والسلس البولي، ومخاطر السقطات(؛

•  الفهم األساسي لكيفية تمظهر االكتئاب، والخرف، وتعاطي الكحول عند   
المسنين؛

•  القدرة على تحديد إهمال المسنين أو إساءة معاملتهم؛  

•  القدرة على إجراء تقديرات متركزة على األشخاص )تدبير الخدمات 4(   
وتطوير خطط للرعاية )تدبير الخدمات 5(؛9

•  الكفاءات األساسية في االتصاالت، وعمل األفرقة المتعددة االختصاصات،   
وتكنولوجيا المعلومات، والصحة العمومية.

    اتطوير مبادرات بناء قدرة القوى العاملة الستهداف القوى العاملة الحالية والناشئة 
واألدوار المأجورة وغير المأجورة على حد سواء بالنسبة للقوى العاملة الناشئة، 

يمكن أن تشمل المبادرات ما يلي:

•  االنتقال إلى مناهج دراسية مستندة إلى الكفاءات  

•  اعتماد نماذج التعليم متعدد المهن؛ و  

•  توسيع التدريب ليشمل الرعاية األولية والمراكز المجتمعية.  

أساسي
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بدء التنفيذ
هناك عمليات لتطوير معارف ومهارات قطاع محدود من القوى العاملة - 

لواحد أو أكثر من األمثلة التالية:
ممارسو الرعاية المأجورون  •

مقدمو الرعاية بغير أجر  •
المتدربون  •

األدوار الجديدة للقوى العاملة.  •

أو
هناك مبادرات لتطوير قدرة القوى العاملة لكن هذه المبادرات ليست 
متعددة االختصاصات وال تركز بصورة شاملة على المكوِّنات الموصى 

بها لنهج الرعاية المتكاملة للمسنين.

    توسيع العمليات والمبادرات الحالية لبناء القدرات لتشمل كل أدوار القوى العاملة 2
وللعناية بأمر مكونات الرعاية الموصى بها في نهج الرعاية المتكاملة للمسنين. 
واتباع الكفاءات األساسية ذاتها المحددة أعاله للنظم التي تمر بمرحلة التنفيذ الضئيل.

مواصلة التنفيذ
هناك عمليات على مستوى النظم لتطوير المعارف والمهارات على امتداد 
القوى العاملة المأجورة منها وغير المأجورة. وتشمل مبادرات بناء كفاءات 
القوى العاملة للعمل في نماذج متكاملة لتقديم الخدمات أدوار القوى العاملة 

الحالية والناشئة وتتسم بأهمية متعددة االختصاصات.

    مواصلة مبادرات بناء قدرات القوى العاملة على مستوى النظم وتحديثها في ضوء 3
ما يستجد من بيانات وينشأ من موارد. وتشمل االستراتيجيات األساسية ما يلي:

•  توفير التدريب أثناء الخدمة للكفاءات ذاتها المحددة أعاله للنظم التي تمر   
بمرحلة التنفيذ الضئيل؛

•  تمكين اإلشراف الجاري لكبار الموظفين على مقدمي الخدمات؛  

•  دعم المشاورات المشتركة بين األطباء العامين واألطباء المختصين    
)مثل أخصائيي الشيخوخة(؛

•  دعم اجتماعات أعضاء األفرقة المتعددة االختصاصات؛  

•  االنتقال إلى مناهج دراسية للمتدربين مستندة إلى الكفاءات؛  

•  اعتماد نماذج التعليم متعدد المهن؛  

•  توسيع التدريب ليشمل الرعاية األولية والمراكز المجتمعية.  

    رصد قدرة القوى العاملة بحيث تكون مبادرات بناء القدرة مستجيبة لالحتياجات.
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آليات تمويل الهياكل لدعم الرعاية الصحية واالجتماعية المتكاملة للمسنين

يمكن إرساء سياسات وآليات تمويلية لدعم تكامل الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين من خالل ما يلي:

تمويل مشترك أو مجمَّع للقطاعات الصحية واالجتماعية، على أن يدار على مستوى النظم  •
حوافز للتنسيق الفعال للرعاية على مستوى الخدمات.  •

وفي بعض الحاالت فقد تم استخدام الحوافز التعاقدية أو نماذج السداد المشترك لحفز العاملين في الرعاية الصحية واالجتماعية على 
إدراج ممارسات جديدة لتعزيز تنسيق الرعاية، مثل التخطيط المشترك للرعاية أو الدعم المشترك لإلدارة الذاتية.

15
التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ال تستند آليات تمويل خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية على امتداد 

النظم إلى نماذج تمويل مشتركة، أو مجمَّعة، أو مقتسمة.
و

ليس هناك من آليات تحفيزية مالية لدعم الرعاية المنسقة أو المقتسمة 
بين المقدمين على مستوى الخدمات.

    تنقيح السياسات والعمليات لتنظيم التمويل لخدمات الرعاية الصحية واالجتماعية 0
بحيث يتمحور حول نموذج تمويلي مقتسم أو مجمَّع يشمل حوافر مالية للتنسيق 

المناسب للرعاية على مستوى الخدمات ويتضمن تكلفة التدخالت واألدوية األساسية 
واألجهزة الطبية للحفاظ على القدرة األساسية والقدرة على األداء.

بدء التنفيذ
نماذج التمويل في طور التغيير لدعم التمويل الُمقتسم لخدمات الرعاية 

الصحية واالجتماعية.
أو

يجري تخطيط أو تجريب حوافز مالية لتعزيز تنسيق الرعاية على مستوى 
الخدمات والحد من تكلفة التدخالت واألدوية األساسية واألجهزة الطبية 

للحفاظ على القدرة األساسية والقدرة على األداء.

    تنفيذ نماذج التمويل المنقحة التي تدعم ُنهج التمويل المقتسم أو المجمَّع لخدمات 2
الرعاية الصحية واالجتماعية، والتي تشمل حوافز مالية للتنسيق المناسب على 

مستوى الخدمات.

    تقييم فعالية مبادرات الحوافز المالية في دعم التنسيق المتواصل والمفيد للرعاية 
على مستوى الخدمات.

مواصلة التنفيذ
يدعم النظام في الوقت الحالي كاًل من:

التمويل المشترك أو المجمَّع للقطاع الصحي واالجتماعي  •

و
حوافر للتنسيق الفعال على مستوى الخدمات.  •

    مواصلة تمويل خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية في آلية للتمويل المشترك.3

    مواصلة تقديم الحوافز المالية لدعم تنسيق الرعاية على مستوى الخدمات، باالستناد 
إلى تقييم للفعالية.

أساسي
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التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ليس هناك من عمليات شبه منمطة للموارد البشرية لدعم القوى العاملة 

المأجورة على امتداد خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية

    وضع عمليات شبه منظمة للموارد البشرية على مستوى النظم لدعم اإلدارة المنصفة 0
للقوى العاملة، بما في ذلك العمال بأجر وبغير أجر، على امتداد الخدمات، بما يتفق 

مع وثيقة »االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 2030«.17

    التشاور مع العمال ومدراء الخدمات عند وضع عمليات الموارد البشرية.

بدء التنفيذ
يجري إصالح عمليات الموارد البشرة لتغدو شبه منمطة على امتداد 

الخدمات الصحية واالجتماعية لدعم القوى العاملة المأجورة.

    تنفيذ عمليات شبه منظمة للموارد البشرية على مستوى النظم لدعم اإلدارة المنصفة 2
للقوى العاملة، بما في ذلك العمال بأجر وبغير أجر، على امتداد الخدمات، بما 

يتفق مع وثيقة »االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 
17.»2030

مواصلة التنفيذ
هناك عمليات شبه منمطة للموارد البشرية لدعم القوى العاملة المأجورة 

وغير المأجورة على امتداد خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية.

    مواصلة اعتماد عمليات موارد بشرية لدعم العمال بأجر وبغير أجر بطريقة منصفة 3
وشبه منظمة.

    استعراض عمليات الموارد البشرية دوريًا )مرة كل خمس سنوات مثاًل( بما يعكس 
التغيرات في كوادر العمل واالستجابة إلى مبادرات تحسين جودة الخدمات.

 إرساء عمليات لإلدارة المنصفة للموارد البشرية لدعم القوى العاملة 
المأجورة وغير المأجورة

تدعو الحاجة إلى عمليات ونظم للموارد البشرية لضمان إدارة القوى العاملة المأجورة وغير المأجورة على نحو عادل، وشفاف، 
جراءات مناسبة )مثل ما يتعلق بالترقيات، والتطوير الشخصي،  ومنصف. وتكفل نظم الموارد البشرية دعم القوى العاملة بعمليات واإ
والمظالم، والمشورة المهنية(. وفي الوضع المثالي فإن عمليات الموارد البشرية ينبغي أن تكون منمطة بشكل معقول عبر الخدمات 
بما يكفل ُنهجًا منصفة في إدارة رأس المال البشري. ويتعين مواءمة عمليات الموارد البشرية عبر الخدمات لضمان االتساق، مثاًل، 
في ممارسات إدارة األداء، وفي إرساء أدوار اإلشراف والمشورة، وفي العمليات المتعلقة بتوفير التعليقات على األداء في الوقت المناسب.

وال تعني تدابير النظم بالضرورة أن عمليات الموارد البشرية ينبغي أن تكون متماثلة بالنسبة للعمال بأجر وبغير أجر، على أنه 
دارة الفئتين بعمليات مناسبة لسياق كل منهما. يتعين دعم واإ

وقد أصدرت المنظمة وثيقة »االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 2030«.17 وتوفر هذه الوثيقة 
وجهة السياسات بشأن بناء القدرات في عمليات الموارد البشرية.

16
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 استخدام المعلومات الصحية وتكنولوجيا االتصاالت لتيسير التواصل 
وتبادل المعلومات

يصال  على النظم، حيثما كان ذلك مقبواًل ومجديًا محليًا، تنفيذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصحية لتيسير تخزين تبادل واإ
المعلومات )مثل السجالت الصحية، والوصفات، واالستشارات( بين خدمات ومقدمي الرعاية الصحية واالجتماعية.

وقد تشمل األمثلة على ذلك السجالت الصحية اإللكترونية، ونظم الرصد المنزلي، والنظم المتكاملة للوصفات، والرعاية الصحية عن 
ُبعد.20 كما يمكن لمثل هذه النظم أن تيسر جمع البيانات وعمليات المراجعة: فسجالت الصحة اإللكترونية قادرة مثاًل على تنظيم 

المعلومات الخاصة باألشخاص والمجموعات السكانية السريرية للمسنين بأكملها للمساعدة في تحديد االحتياجات، وتخطيط الرعاية 
على مدى الزمن، ورصد االستجابات للمعالجة، وتقدير الحصائل الطبية.

وال تمتلك الكثير من النظم الصحية القدرة على دعم النظم الصحية اإللكترونية، علمًا بأن العجز عن تنفيذ تدبير النظم هذا ينبغي أال 
يحول دون تحقيق تقدم في الرعاية المتكاملة في مجاالت أخرى. وعند االفتقار إلى تكنولوجيا المعلومات فإن بالمستطاع استخدام خيارات 

منخفضة التكنولوجيا مثل الهواتف وأجهزة الفاكس لضمان تقاسم المعلومات على النحو المناسب بين مقدمي الخدمات.

17

التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
يصال  ليس هناك من تكنولوجيات رقمية مأمونة لدعم تخزين وتبادل واإ

المعلومات الصحية بين الخدمات أو المقدمين.

    تحديد المواقع التي ينبغي فيها تعزيز أنشطة تخزين المعلومات الصحية وتبادل 0
يصال بين الخدمات أو المقدمين باالعتماد على تكنولوجيات رقمية مأمونة. واإ

    تطوير استراتيجية إلرشاد العمليات التدريجية لشراء وتنفيذ التكنولوجيات الرقمية، 
مدعومة بسياسة لضمان مستوى مناسب من الخصوصية واألمن.

    مواصلة استخدام النظم الحالية ذات التكنولوجيا المنخفضة لدعم تبادل المعلومات 
وتنسيق الرعاية في صفوف الخدمات أو المقدمين.

بدء التنفيذ
يجري تجريب أو تنفيذ تكنولوجيات رقمية مأمونة لدعم تخزين وتبادل 

يصال المعلومات الصحية بين الخدمات أو المقدمين. واإ

    وضع استراتيجية إلرشاد العمليات التدريجية لشراء وتنفيذ التكنولوجيات الرقمية، 1
مدعومة بسياسة لضمان مستوى مناسب من الخصوصية واألمن.

    تنفيذ تكنولوجيات رقمية بنهج تدريجي وبالتشاور مع مدراء الخدمات والمقدمين 
لضمان التقبل والجدوى.

مواصلة التنفيذ
يجري استخدام تكنولوجيات رقمية مأمونة على امتداد النظام لدعم تخزين 

يصال المعلومات الصحية بين الخدمات أو المقدمين.  وتبادل واإ

    مواصلة استعراض االحتياجات المتعلقة بالتكنولوجيا الصحية الرقمية.2

    مواصلة استعراض سياسة خصوصية البيانات وأمنها وأحدث التطورات لدعم 
التكنولوجيات الصحية الرقمية.
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التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ال يتم جمع بيانات عن القدرة األساسية و/ أو القدرة على األداء للمسنين 

كجزء من نظم المعلومات الصحية الحالية.

    تقييم القدرة على إدماج قياسات القدرة األساسية والقدرة على األداء ضمن نظم 0
المعلومات الصحية.

    تطوير خطة تنفيذ تدريجية إلدماج قياسات القدرة األساسية والقدرة على األداء 
ضمن نظم المعلومات الصحية.

بدء التنفيذ
يجري إدماج أدوات لقياس القدرة األساسية أو القدرة على األداء ضمن 

نظم المعلومات الصحية القائمة
أو

تقوم بعض الخدمات بقياس القدرة األساسية والقدرة على األداء 
للمسنين، ولكن هذه البيانات ال ُتدمج في نظم المعلومات الصحية على 

مستوى النظم.

    تنفيذ أدوات عبر الخدمات لقياس القدرة األساسية والقدرة على األداء للمسنين كجزء 1
من المعلومات الصحية أو الترصد الصحي على مستوى النظم. واستخدام خبرات 

الخدمات التي بدأت قباًل في استعمال أو تجريب األدوات لتنوير التنفيذ.

    وضع خطة للتبليغ عن بيانات القدرة األساسية والقدرة على األداء.

مواصلة التنفيذ
ُتقاس القدرة األساسية والقدرة على األداء للمسنين ضمن نظم المعلومات 
الصحية الحالية وُتستخدم تقارير البيانات في تقيم احتياجات المجموعة 

السكانية للمسنين على مدى الزمن.

    مواصلة قياس القدرة األساسية والقدرة على األداء ضمن نظم المعلومات 2
الصحية القائمة.

    تحديث أدوات القياس، وفقًا إلرشادات المنظمة.9

    التبليغ الحقًا عن بيانات القدرة األساسية والقدرة على األداء لتقييم االحتياجات 
الصحية السكانية والتغيرات على مدى الزمن.

 جمع البيانات عن القدرة األساسية والقدرة على األداء للمسنين ضمن 
النظم القائمة للمعلومات الصحية والتبليغ عنها

ينبغي القيام روتينيًا بتقدير التراجعات في القدرة األساسية والخسائر في القدرة على األداء، مثل قيود القدرة التحركية، والقدرة 
المعرفية، والقدرة السيكولوجية، ووضع الرؤية، والسمع، والتغذية، لدى مجموعات المسنين ضمن النظام الحالي للمعلومات أو 
الترصد؛ للحصول على مزيد من الدعم للتنفيذ انظر وثيقة المنظمة المعنونة »الرعاية المتكاملة للمسنين: إرشادات بشأن التقدير 
المتركز على األشخاص ومسالك الرعاية األولية«.9 ويمكن لمختلف أدوات قياس القدرة األساسية، بما في ذلك ما تعمل المنظمة 
على تطويره،9 أن يوفر نقاط انطالق مفيدة لالستجابة لالحتياجات الصحية عند مستوى الرعاية األولية. أما على مستوى الخدمات 
فإن جمع البيانات عن القدرة األساسية سييسر االستجابة في الوقت المناسب لحاالت التراجع، وتخصيص الموارد على نحو أفضل. 

وعلى مستوى النظم فإن جمع هذه البيانات الصحية يتيح الفرصة لرصد صحة السكان ولتقييم المبادرات المصممة للنهوض بأداء 
النظم في تكامل الرعاية، وجودتها، ومأمونيتها.

وقد تم نشر بيِّنات عن الميادين المقترحة للقدرة األساسية ذات األهمية السريرية.24

18
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استخدام التكنولوجيات الرقمية لدعم اإلدارة الذاتية للمسنين

تنفيذ تكنولوجيات رقمية لدعم اإلدارة الذاتية للمسنين حيثما كان ذلك مقبواًل ومجديًا محليًا.

وعند امتالك السياقات للموارد، والبنية التحتية، والسياسات الالزمة لدعم التكنولوجيات الرقمية فإن هذه التكنولوجيات ينبغي أن ُتنشر 
لمساندة المسنين في إدارتهم الذاتية، وذلك مثاًل من خالل الرصد الذاتي باستخدام الصحة اإللكترونية )تكنولوجيات الهواتف المتنقلة( 
أو األدوات المستندة إلى شبكة اإلنترنت.22، 23 وربما يكون تنفيذ هذه التكنولوجيات أسهل مع تطورها وانبثاق البيِّنات على فعاليتها وتقبلها.

19
التدبير الالزم )التدابير الالزمة(الدرجةوضع التنفيذالمرحلة

تنفيذ معدوم إلى ضئيل
ليس هناك من توفير أو دعم للتكنولوجيات الرقمية ألغراض مساعدة 

المسنين على اإلدارة الذاتية.

    إجراء تقدير لالحتياجات والقدرات لتوفير أو دعم التكنولوجيات الرقمية.0

دراجها ضمن      تقييم التكنولوجيات الرقمية المتاحة للبت في فعاليتها وتقبلها واإ
النظام القائم.

بدء التنفيذ
تستخدم بعض الخدمات التكنولوجيات الرقمية في مساعدة المسنين على 

اإلدارة الذاتية ولكن ذلك ال ُينفذ على امتداد النظام.

أو

يجري تجريب التكنولوجيات الرقمية لمساعدة المسنين على اإلدارة الذاتية 
على امتداد الخدمات بهدف التنفيذ على مستوى النظام.

    استعراض حصائل تقييم تجارب التكنولوجيات الرقمية على امتداد الخدمات.1

    تطوير خطة للتنفيذ على مستوى النظام للتكنولوجيات الرقمية التي تم تحديدها على 
أنها مناسبة ومقبولة بالنسبة للسياق المحلي.

مواصلة التنفيذ
يتم توفير ودعم التكنولوجيات الرقمية لمساعدة المسنين على اإلدارة 

الذاتية.

    مواصلة توفير أو دعم التكنولوجيات الرقمية لمساعدة المسنين على اإلدارة الذاتية.2

    تقييم أثر التكنولوجيات الرقمية على قدرات اإلدارة الذاتية واستخدام الخدمات 
الصحية.
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تقدير القدرات
التقييم  الحالية. وبمقدور هذا  بالمقارنة مع قدراته  المرغوبة للشخص  القدرات  تحليل 

ألصول الشخص واحتياجاته أن ينير االستجابة الهادفة إلى تطوير قدرته األساسية.

دلفي
تصميم للبحوث ييسر تطوير وصقل مفهوم ما أو مسألة باالستناد إلى تعليقات الخبراء 

التي ُتجمع للتوصل إلى توافق في اآلراء.

إساءة معاملة المسنين
عمل متعمد، أو إحجام عن العمل، يقترفه شخص مثل مقدم للرعاية يرتبط بعالقة ثقة 

مع المسن بما يؤذي المسن أو يهدد بإيذائه.

القدرة على األداء
الصفات المرتبطة بالصحة التي تتيح لألشخاص أن يكونوا وأن يفعلوا ما يحظى بالقيمة 
بالنسبة لهم. وتتألف القدرة على األداء من القدرة األساسية للشخص، والسمات البيئية 

المهمة، والتفاعالت بين الشخص وهذه السمات.1

التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة
عملية تطوير وصون القدرة على األداء التي تتيح التمتع بالعافية في مرحلة 

الشيخوخة.1

الرعاية المتكاملة
نظام وعملية ُتدار فيها الخدمات الصحية وُتقدم بحيث يحصل الناس على سلسلة 

متصلة من خدمات تعزيز الصحة والوقاية من األمراض والتشخيص وعالج األمراض 
واإعادة التأهيل والخدمات الملطفة والتي يتم تنسيقها عبر مختلف مستويات وأماكن 

الرعاية داخل القطاع الصحي وخارجه ووفقًا الحتياجاتهم طوال العمر.16

الرعاية المتعددة االختصاصات
الرعاية التي يقدمها مهنيون من طائفة متنوعة من االختصاصات بطريقة منسقة 

لتحقيق هدف مشترك مثل النهوض بالقدرة على األداء.

القدرة األساسية
مجموعة االحتياطيات البدنية والنفسية اإلجمالية للشخص التي يمكن له االستعانة بها.1، 24

الرعاية الطويلة األجل
األنشطة التي يقوم بها اآلخرون لضمان قدرة األشخاص المعانين من خسارة جارية 
جسيمة في القدرة األساسية على الحفاظ على مستوى من القدرة على األداء يتسق مع 

حقوقهم وحرياتهم األساسية وكرامتهم اإلنسانية.1

تقدير االحتياجات
عملية لتحديد االحتياجات والعناية بأمرها عبر تعيين الفجوات أو المستلزمات بالمقارنة 
بين الظروف الجارية والظروف المحبذة )من المعارف والمهارات، مثاًل(. وينبغي قياس 

التفاوت بين الظرف الراهن والظرف المرغوب لتحديد الحاجة.

الحوكمة التشاركية
عمليات إلشراك مختلف المؤسسات والجهات صاحبة المصلحة في صنع القرارات 

العامة.

 قياسات التجارب الُمبلغ عنها من جانب 
(PREMs) المريض

هي استبيانات يستكملها المرضى للتعبير عن انطباعاتهم بشأن تجاربهم عند تلقي 
الرعاية.25

 قياسات الحصائل الُمبلغ عنها من جانب 
(PROMs) المريض

هي استبيانات يستكملها المرضى لتوفير تقدير ذاتي للحصائل الصحية أو االجتماعية، 
مثل األلم، ونوعية الحياة، واألداء البدني.25

التغطية الصحية الشاملة
»ضمان وصول الناس جميعًا إلى ما يلزم من الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية 

والعالجية والتأهيلية والملطفة الجيدة بما يكفي ألن تكون فّعالة، مع ضمان أالَّ يؤدي 
استخدام هذه الخدمات أيضًا إلى تعريض المستخدم لمصاعب مالية«.26
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