
مجموعة أدوات
الرعاية املرتكزة عىل األشخاص

املرشوع الوطني لخدمات السكري )NDSS( هو مبادرة من الحكومة األسرتالية بالتعاون مع الجمعية األسرتالية للسكري.
لقد قامت الجمعية األسرتالية ملسؤويل التوعية بالسكري بتطوير مجموعة األدوات هذه بتمويل من املرشوع الوطني لخدمات السكري. إذا احتجت إىل مزيد 
من املعلومات عن مجموعة األدوات هذه، يرُجى االتصال بالجمعية األسرتالية ملسؤويل التوعية بالسكري )ADEA( عىل الرقم 4822 6287 02. يُرجى إحالة 

األشخاص املصابني بالسكري إىل خط املعلومات التابع ملرشوع NDSS )588 136 1300( أو املوقع اإللكرتوين الخاص به )www.ndss.com.au( للحصول 
عىل املعلومات أو الدعم لإلدارة الذاتية أو املنتجات.
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شكر وتقدير
تود ADEA أن تتقدم بالشكر والعرفان ملساهامت

األشخاص التالية أسامؤهم يف تطوير “مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل 
األشخاص”:

 ديربا كاي، باحثة مشاركة زائرة- مشاركة املستهلك، املركز الدويل لألدلة الصحية 	 
املساِعدة )iCAHE(، معهد سانسوم للبحوث الصحية، جامعة جنوب أسرتاليا

 لويز ويلز، زميلة باحثة، املركز الدويل لألدلة الصحية املساِعدة )iCAHE(، معهد 	 
سانسوم للبحوث الصحية، جامعة جنوب أسرتاليا

 مركز الثقافة واإلثنية والصحة	 

 مؤسسة صوت املستهلكني من مرىض السكري النوع األول	 

 املعهد األسرتايل للرعاية املرتكزة عىل املريض والعائلة	 

 مسؤولو التوعية بالسكري املعتمدون واملستهلكون الذين شاركوا يف عملية 	 
التقييم

كام تود ADAE اإلعراب عن تقديرها للدعم املقدم من األشخاص التالية أسامؤهم يف 
تطوير “مجموعة أدوات الرعاية  املرتكزة عىل األشخاص”:

نايومي بول، اللجنة األسرتالية للسالمة والجودة يف مجال الرعاية الصحية	 

آن أكسام، لجنة التميّز الرسيري يف نيو ساوث ويلز	 

تربّؤ من املسؤولية

تعتقد الجمعية األسرتالية ملسؤويل التوعية بالسكري )AEDA( أن املعلومات 
الواردة يف هذا املورد التدريبي كانت دقيقة وموثوقة يف وقت النرش. وكانت املواقع 

اإللكرتونية املذكورة يف هذا املورد متاحة للدخول إليها يف وقت النرش. ال تتحمل 
AEDA أية مسؤولية عن دقة هذه املواقع وال إتاحتها لالطالع يف املستقبل. وال 

تتحمل AEDA أية مسؤولية عن أية نتائج سلبية تنشأ نتيجة استخدام محتوى املوارد 
ألغراض رسيرية.   

ال يتحمل الكومنولث مسؤولية عن أية توصيات أو رؤى أو أفكار أو أساليب معروضة 
يف هذه الوثيقة.

لقد قامت الجمعية األسرتالية ملسؤويل التوعية بالسكري بتطوير مجموعة األدوات هذه وذلك بتمويل 
مبوجب املرشوع الوطني لخدمات السكري. 

كانون األول/ديسمرب 2016
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مقّدمة 
لخَّصت اللجنة األسرتالية للسالمة والجودة يف مجال الرعاية الصحية 

فكرة الرعاية املرتكزة عىل األشخاص بأنها “الرعاية الصحية التي تحرتم 
رغبات املرىض واملستهلكني واحتياجاتهم وقيمهم وتستجيب لها1.” 

والرعاية املرتكزة عىل األشخاص ليست مفهوماً جديداً، بل أصبحت 
مصطلحاً شائعاً عىل نحو متزايد منذ منتصف التسعينات، وهي اآلن 
مفهوم معروف عىل نطاق واسع بني املتخّصصني يف الرعاية الصحية. 

وباإلضافة إىل ذلك، هناك املزيد من األدلّة التي تدعم الرعاية املرتكزة 
عىل األشخاص والتي تقرتح أن إرشاك الناس يف أمور صحتهم أمٌر 

أسايٌس لتطوير الرعاية الصحية املستدامة وعالية الجودة 2. 

ويف حني أن هناك أمناطاً متفاوتة من الرعاية املرتكزة عىل األشخاص 
أو املرىض أو املستهلكني، فإن عنرصاً أساسياً يف هذا األمر هو اشرتاك 

املهنيني الصحيني مع الناس يف تطوير خطط رعاية مخّصصة فردياً لهم 
وتكون مناسبة لهم. يقوم الناس باإلدارة الذاتية لحاالتهم الصحية 
طوال اليوم وكل يوم مبساعدة املهنيني الصحيني لهم يف مسارِهم.

إن املهنيني الصحيني الذين ميارسون الرعاية املرتكزة عىل األشخاص 
مُيكِّنون الناس من املشاركة يف الخدمات الصحية بطريقة مناسبة ويف 

الوقت املناسب، واتخاذ قرارات فّعالة بشأن صحتهم واملشاركة يف 
اسرتاتيجيات اإلدارة الذاتية القامئة عىل األدلة املتفق عليها بصورة 

متبادلة. 

ويتمتع املهنيون الصحيون بالفعل بالتدريب يف مجاالت الرعاية 
العاطفية والنفسية واالجتامعية األوسع نطاقاً باإلضافة إىل التواصل 

الفّعال والرعاية التعاونية واملخطّطة بصورة فرديّة. هذه املهارات 
مهمة ومتثل األسس التي تقوم عليها الرعاية املرتكزة عىل األشخاص. 
ترتكز مجموعة األدوات هذه عىل هذه املهارات يف تقديم مفاهيم 

جديدة للرعاية املرتكزة عىل األشخاص بناًء عىل األدلّة الحالية.

وسوف تزودك هذه الوثيقة مبعلومات عن الغرض من “مجموعة 
أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص” وكيفية استخدامها لتحسني 

مامرستك وتقديم أفضل النتائج لألشخاص الذين توليهم رعايتك 
وإرشاداتك.

معلومات أساسية

لدعم املهنيني الصحيني الذين يقدمون الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، 
قامت الجمعية األسرتالية ملسؤويل التوعية بالسكري )ADEA(، من خالل 
التمويل املقدم من املرشوع الوطني لخدمات السكري )NDSS(، بتطوير 

مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص هذه.

وكان اإلنتاج األول ملجموعة األدوات هذه من جانب ADEA يف العام 
2015 ليك يستخدمها مسؤولو التوعية بالسكري املعتمدون )CDEs( يف 
جلساتهم االستشارية مع مرىض السكري. وقد تبني أن مجموعة األدوات 

هذه مناسبة لالستخدام أيضاً من جانب أشخاص خارج نطاق داء السكري، 
وعليه فقد تم تعديلها حتى يتسنى استخدامها بواسطة كل املهنيني 

الصحيني يف عالج األشخاص املصابني بأي مرض مزمن أو معقد.

إن مصطلح الرعاية املرتكزة عىل املستهلكني أو املرىض أو األشخاص يُشار 
إليه بعدة طرق. ولغرض مجموعة األدوات هذه سوف نستخدم مصطلح 

“الرعاية املرتكزة عىل األشخاص”. يزور كثري من الناس املصابني بأمراض 
مزمنة ومعقدة املهنيني الصحيني بصفة روتينية كجزء من اإلدارة املستمرة 

لحالتهم، وال يكونون دامئاً “متوّعكني” أثناء تلك الزيارات.

يوحي مصطلح “املريض” بأن الشخص متلٍق سلبي للرعاية وليس عامالً 
إيجابياً يف الرعاية الذاتية لنفسه. املرىض من الناس، والناس أفراد لهم 
رغباتهم وتفضيالتهم وحياتهم الشخصية التي تتجاوز حدود حاالتهم 

املرضية 3. 

قد ما يزال هناك يف مجموعة األدوات هذه إشارات إىل السكري، ويُرجى 
مالحظة أن أي مرض مزمن أو معقد ميكن إدراجه بدالً من  كلمة السكري. 

لقد بذلت الجمعية األسرتالية ملسؤويل التوعية بالسكري واملركز الدويل 
لألدلة الصحية املساِعدة كل الجهود املمكنة لتعديل هذه الوثيقة بناًء عىل 

هذه املالحظة حتى ال يفقد املحتوى نزاهته ويبقى أداة عملية لجميع 
املهنيني الصحيني الذين يتطلّعون إىل تحسني أو تقييم الرعاية املرتكزة عىل 

األشخاص يف عياداتهم.

تلتزم ADEA بأعىل معايري املامرسة مبا يف ذلك توفري الرعاية املرتكزة عىل 
األشخاص يف إدارة مرض السكري. إن تقديم الرعاية املرتكزة عىل األشخاص 

موضوع قوي يف جميع جوانب الكفاءات األساسية الوطنية ملسؤويل 
التوعية بالسكري املعتمدين، كام أنه جزء ال يتجزأ من السياسات واملعايري 

مبا فيها مدونة السلوك الخاص بـ ADEA واملعايري الوطنية للمامرسة 
ملسؤويل التوعية بالسكري املعتمدين. 
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إن مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص مصّممة 
ملساعدة املهنيني الصحيني عىل رصد نوعية مامرساتهم للرعاية 
املرتكزة عى األشخاص وإبراز امليادين التي تحتاج إىل تحسني 

ورصد التقّدم املستمر.

توجد ثالثة مكّونات ملجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل 
األشخاص، وهي:

أداة تحسني الجودة للمهنيني الصحيني	 

استطالع رأي املستهلك	 

مقابلة املستهلك	 

  

الشكل 1.  مكّونات مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص

إن استخدام كل املكّونات الثالثة ملجموعة األدوات هذه سيساعد 
املهنيني الصحيني يف تقديم رعاية مرتكزة عىل األشخاص ذات جودة 

كام هو موّضح يف الشكل 1.

تتوفر مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص يف شكل 
وثائق تفاعلية بصيغة ملفات )PDF( مستضافة عىل موقع 

AHPA اإللكرتوين املُتاح عرب الرابط التايل:

http://www.ahpa.com.au/

الغرَض
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كيف تم تطوير مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل 
األشخاص

تم تطوير مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص من خالل رشاكة 
بني ADEA واملركز الدويل لألدلّة الصحية املساِعدة )iCAHE( يف جامعة 

جنوب أسرتاليا، وذلك باستخدام عملية من ثالث مراحل:

البحث عن موارد ومبادئ توجيهية وطنية ودولية مناسبة للمامرسة 	 
الرسيرية من منظامت الرعاية املرتكزة عىل األشخاص واالستعانة بتلك 
املوارد واملبادئ. وقد تم تحديد قاعدة األدلّة هذه من خالل مراجعة 

رسيعة ملؤلفات متت مراجعتها من قبل النظراء ومنشورات غري رسمية 
متعلقة برعاية مرىض السكري املرتكزة عىل األشخاص. ميكن العثور 

 عىل األدلّة يف 
www.adea.com.au

تحديد وصياغة مجموعة من مبادئ الرعایة املقرتحة املرتكزة عىل  	 
األشخاص.

استطالع وجهات نظر املستهلكني ومسؤويل التوعية بالسكري حول 	 
مسّودة مجموعة من املبادئ املقرتحة للرعاية املرتكزة عىل األشخاص، 

عىل مدى جولتني باستخدام نهج “ديلفي” معدل.

أسفرت عملية التطوير املنظمة هذه عن مجموعة من عرشة مبادئ 
للرعاية املرتكزة عىل األشخاص تشكل أساس مجموعة أدوات الرعاية 

املرتكزة عىل األشخاص )انظر املربع 1(. وتم تقسيم املبادئ إىل فئتني- 
مثانية مبادئ للرعاية الصحية ومبدأين لتحسني السياسات والنظم.

املربع 1. مبادئ الرعاية املرتكزة عىل األشخاص

مبادئ الرعاية املرتكزة عىل األشخاص

الرعاية الصحية

أركّز عىل الشخص وأهدافه وعافيته بشكل عام.1. 

أحرتم ثقافة الشخص ومعتقداته بشأن الصحة.2. 

أحرتم قرارات الشخص بشأن رعايته الصحية، وأرُشك يف ذلك القامئني عىل رعايته وأفراد العائلة )مبوافقة الشخص(.3. 

. أحدد- بشكل استباقي- خيارات الرعاية والفوائد واملخاطر الصحية املعروفة والقدرة عىل الوصول إليها والتكاليف.4. 

أتحقق من أن كل شخص قد فهم رعايته التي تُدار ذاتياً وأنه يوافق عليها وميكنه القيام بها.5. 

أراجع النتائج وأستخدم تجارب الشخص واحتياجاته وتفضيالته وقيمه كأساس لتخطيط الفرتة التالية من اإلدارة الذاتية والرعاية املهنية.6. 

أتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية اآلخرين للشخص لتسهيل الرعاية الشاملة )مبوافقة الشخص املعني(.7. 

أتعاون مع الشخص حتى يتمكن من التواصل مع الناس الرئيسيني يف حياته لدعم بيئات غري متييزية وآمنة وداعمة.8. 

تحسني السياسات والنظم

أتعاون مع املستهلكني وممثيل املستهلكني لتثقيف الزمالء واملجتمع األوسع بشأن البيئات الداعمة والشاملة لألشخاص الذين يعانون من مرض 9. 
السكري، وتأييد تلك البيئات.

أتعاون مع املستهلكني وممثيل املستهلكني يف وضع السياسات والخدمات وضامن الجودة املستمرة.. 10
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استخدام مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص 
لتخطيط خدمات ذات جودة عالية

ميكن للمهنيني الصحيني استخدام مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة 
عىل األشخاص لتحديد ما يعنيه تقديم الرعاية املرتكزة عىل األشخاص 

بالنسبة ملامرستهم؛ وعىل وجه التحديد: كيف ستبدو خدمتهم إذا قاموا 
بتقديم الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، وكيف ستبدو إذا مل يكن ذلك. 

لذلك، فإن مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص مصّممة ليك 
تُستخدم كأساس لرصد مامرسة الجودة.

لالستفادة الكاملة من مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، 
يجب عىل املهنيني الصحيني أن يسعوا جاهدين إىل تنفيذ جميع مبادئ 

الرعاية املرتكزة عىل األشخاص. ومع ذلك، ينبغي أن تكون العملية 
فرديّة ومكيّفة عن طريق دورة تحسني الجودة عىل أساس أهداف 

محددة مسبقاً. قد يختار املهنيون الصحيون فقط تضمني بعض مبادئ 
الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، ويعملون عىل تحقيقها.

ومن املهم إدراك أن املعلومات املستمدة من تعليقات املستهلكني 
بالغة األهمية لتحسني الرعاية املرتكزة عىل األشخاص. أوردنا يف الجدول 
)1( االستخدام املقرتح للعنارص الثالثة املكوِّنة ملجموعة أدوات الرعاية 

املرتكزة عىل األشخاص.

االعتباراتاالستخدام املقصودالعنرص

قياس مستوى الرعاية املرتكزة عىل 	 أداة تحسني الجودة للمهنيني الصحيني 
األشخاص يف العيادة. ستجمع أداة تحسني 

الجودة بيانات خط األساس التي ميكن 
تتبّعها مبرور الوقت لتقديم مؤرّش إىل 

مستويَي التحسني وإسرتاتيجيات لتعزيز 
املامرسة.

تخطيط ميادين للتحسني وكيفية تحقيق 	 
ذلك

ميكن تحقيقه من خالل املراجعة من ِقبل النظراء و/ أو كنشاط 	 
يشمل جميع العاملني

يجب أن تتضمن إما استطالع رأي املستهلك أو إجراء مقابلة معه	 

يجب أن تقّرر العيادة أو الخدمة من هو املسؤول عن تنفيذ 	 
التحسينات واإلطار الزمني لتنفيذ التحسني

تشكل أداة تحسني الجودة جزءاً من دورة تحسني جودة الخدمة 	 
أو العيادة

تعليقات املستهلكني رضورية لقياس الرعاية 	 استطالع رأي املستهلك
املرتكزة عىل األشخاص

تم تصميم استطالع رأي املستهلك ليقوم 	 
املستهلك مبلئه دون الكشف عن هويته، 
وللتعرف عىل وجهة نظر املستهلكني يف 
مستوى أداء املهنيني الصحيني يف تقديم 

الرعاية املرتكزة عىل األشخاص

ميكن استخدام نتائج استطالع رأي املستهلك 	 
يف التخطيط إلدخال تحسينات عىل الخدمة

يتم توفري أمثلة ملساعدة املستھلكني عىل ملء االستطالع 	 
بالكامل لفھم اآلثار املرتتبة عىل کل مبدأ من مبادئ الرعاية 

املرتکزة عىل األشخاص

يجب تكييف األمثلة املقدمة لتناسب احتياجات التوعية 	 
الصحية للمستھلكني

تُقارن النتائج املستخلصة من استطالع رأي املستهلك بالردود 	 
عىل أداة تحسني الجودة

تم تصميم مقابلة املستھلك للحصول 	 مقابلة املستهلك 
عىل ردود أکرث تفصيالً وتنظيامً

ميكن استخدام نتائج مقابلة املستهلك 	 
يف التخطيط إلدخال تحسينات عىل 

الخدمة

لتحقيق االستفادة املثىل، يجب إجراء مقابلة املستهلك بواسطة 	 
شخص مستقل عن الخدمة أو العيادة لتسهيل إجراء حوار 

بانفتاح

توجد أمثلة ملساعدة القائم باملقابلة عىل رشح اآلثار املرتتبة 	 
عىل کل مبدأ من مبادئ الرعایة املرتكزة عىل األشخاص

     

الجدول 1. مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص
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أداة تحسني الجودة

 

مجموعة أدوات
الرعاية املرتكزة عىل األشخاص
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مقّدمة
الغرَض 

إن مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص مصّممة ملساعدة 
املهنيني الصحيني عىل رصد جودة ما يقومون به من مامرسات الرعاية 
املرتكزة عىل األشخاص، وإبراز امليادين التي تحتاج إىل تحسني، ورصد 

التقّدم املستمر.

توجد ثالثة مكّونات ملجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، 
وهي:

أداة تحسني الجودة	 

استطالع رأي املستهلك	 

مقابلة املستهلك	 

سيساعد استخدام كل املكّونات الثالثة ملجموعة األدوات املهنيني 
الصحيني عىل تقديم رعاية مرتكزة عىل األشخاص ذات جودة كام هو 

موضح يف الشكل 1.

تلتزم الجمعية األسرتالية ملسؤويل التوعية بالسكري )ADEA( بأعىل معايري 
املامرسة وتؤمن بالرعاية املرتكزة عىل األشخاص. ومن العنارص األساسية يف 

قيام املهنيني الصحيني بتقديم الرعاية املرتكزة عىل األشخاص التعاون مع 
الناس لوضع خطط رعاية معّدة فردياً وتكون مناسبة لهم.

يقوم األفراد باإلدارة الذاتية لحاالتهم الصحية طوال اليوم وكل يوم 
مبساعدة املهنيني الصحيني لهم يف مسريتهم.

لدعم املهنيني الصحيني الذين يقدمون الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، 
قامت ADEA، بواسطة متويل من املرشوع الوطني لخدمات السكري 

)NDSS(، بتطوير مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص.

الشكل 1.  مكّونات مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص 
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استخدام مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص 
لتخطيط خدمات ذات جودة عالية

ميكن للمهنيني الصحيني استخدام مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة 
عىل األشخاص لتحديد ما يعنيه تقديم الرعاية املرتكزة عىل األشخاص 

بالنسبة ملامرستهم؛ وعىل وجه التحديد: كيف ستبدو خدمتهم إذا قاموا 
بتقديم الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، وكيف ستبدو إذا مل يكن ذلك. 

لذلك، فإن مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص مصّممة ليك 
تُستخدم كأساس لرصد مامرسة الجودة.

االعتباراتاالستخدام املقصودالعنرص

الشكل 3.  خطوات استخدام أداة تحسني الجودة

الجدول 1. مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص

لالستفادة الكاملة من مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، 
يجب عىل املهنيني الصحيني أن يسعوا جاهدين إىل تلبية جميع مبادئ 

الرعاية املرتكزة عىل األشخاص. ومع ذلك، ينبغي أن تكون العملية فرديّة 
ومكيّفة عىل أساس دورة لتحسني الجودة حسب أهداف محددة مسبقاً. 
وقد يختار املهنيون الصحيون فقط تضمني بعض مبادئ الرعاية املرتكزة 

عىل األشخاص، ويعملون عىل تحقيقها.

ومن املهم إدراك أن املعلومات املستمدة من تعليقات املستهلكني بالغة 
األهمية لتحسني الرعاية املرتكزة عىل األشخاص. 

قياس مستوى الرعاية املرتكزة عىل 	 أداة تحسني الجودة للمهنيني الصحيني
األشخاص يف العيادة. ستجمع أداة تحسني 

الجودة بيانات خط األساس التي ميكن 
تتبّعها مبرور الوقت لتقديم مؤرش عن 

مستويَي التحسني وإسرتاتيجيات  لتعزيز 
املامرسة.

تخطيط ميادين التحسني وكيفية تحقيق 	 
ذلك

ميكن تحقيقه من خالل املراجعة من ِقبل النظراء و/ أو كنشاط 	 
يشمل جميع العاملني

ميكن تحقيق ذلك من خالل تقييم جميع العاملني كل مبفرده، 	 
ثم تجميع التقييامت للتحّقق من التقييم العام للعيادة

يجب أن يتضمن التقييم إما استطالع رأي املستهلك أو مقابلة 	 
املستهلك

يجب أن تقّرر العيادة أو الخدمة من هو املسؤول عن تنفيذ 	 
التحسينات واإلطار الزمني املرتبط بتنفيذ التحسني

تشكل أداة تحسني الجودة جزءاً من دورة تحسني جودة 	 
الخدمة أو العيادة

الخطوة 1

تصنيف مستوى أداء 	 
املهنيني الصحيني يف 

تحقيق مبادئ الرعاية 
املرتكزة عىل األشخاص

       أكمل الجزء 1

الخطوة 2

مراعاة خدمة املهنيني 	 
الصحيني للتعليقات 
الناتجة من مراجعة 

النظراء ومن استطالعات 
آراء املستهلكني 

واملقابالت الشخصية 
معهم

       أكمل الجزء 2

الخطوة 3

تحديد خدمة املهنيني 	 
الصحيني لإلجراءات أو 

األنشطة التي ميكن تنفيذها 
لتحسني الرعاية املرتكزة عىل 

األشخاص وتحقيق مبادئ 
الرعاية املرتكزة عىل األشخاص

استخدام أداة تحسني الجودة ليقوم املهنيون 
الصحيون بتخطيط خدمات الجودة

لالستفادة الكاملة من أداة تحسني الجودة، يجب عىل املهنيني 
الصحيني:

االلتزام بتقييم وتحسني الرعاية املرتكزة عىل األشخاص	 

التأكد من الفهم الواضح للرعاية املرتكزة عىل األشخاص	 

جمع بيانات أساسية منك شخصياً ومن زمالئك ومستهليك  	 
خدمتك

تحليل البيانات	 

تحديد امليادين الالزم تحسينها	 

تحديد األنشطة الالزم تحسينها	 

تحديد الفرد أو األفراد املسؤولني عن إنجاز هذه األنشطة واألطر 	 
الزمنية املطلوبة

تقرير متى سوف تجمع البيانات يف املرة التالية باستخدام مجموعة 	 
األدوات لتقييم فعالية أنشطة التحسني

أداة تحسني الجودة املثىل هي التي:

تشكل جزءاً من دورة تحسني جودة الخدمة أو العيادة، و	 

تتطلب دراسة ورصداً مستمرين	 
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الرعاية الصحية

املبدأ 1

أركز عىل الشخص وأهدافه وعافيته بشكل عام.

مثالً؛ يعني هذا:

أن أفهم كيف تتناسب الرعاية الصحية مع أهداف وأنشطة الحياة اليومية للشخص، عىل سبيل املثال: العمل، ومسؤوليات األطفال/ القامئني بالرعاية، 	 
والرياضة، واألمور املالية، واإلسكان.

أن أفهم ما هي األمور املهمة واملعقولة التي ميكن للشخص تحقيقها، مثالً قد يكون تركيز الشخص عىل عوامل غري صحته.	 

الجزء 1

ما مستوى أدايئ/ أدائنا يف هذا األمر؟ 

يُرجى التقييم بدرجات من 1 إىل 5 عىل املقياس أدناه، حيث الرقم 5 أعىل درجة والرقم 1 أقل درجة منشودة.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

الجزء 2 

ملاذا أقول/ نقول هذا؟ )مثالً: تعليق من مراجعة نظراء ومن استطالعات آراء املستهلكني أو مقابالتهم(
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الجزء 3

ما هي اإلجراءات أو األنشطة التي ميكنني/ ميكننا تنفيذها لتطبيق هذا املبدأ؟

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة
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املبدأ 2

أراعي ثقافة الشخص ومعتقداته بشأن الصحة.

مثالً: يعني هذا:

أن أتجنب استخدام القوالب النمطية وأن أستفرس عن القيم واملعتقدات واملامرسات املتعلقة بالصحة التي قد تؤثر عىل مرض السكري لدى 	 
الشخص.

أن أحرتم وأستجيب للقيم الثقافية واملعتقدات واملامرسات املتنوعة للشخص، عىل سبيل املثال: خيارات الطعام، واملناسبات االحتفالية مثل شهر 	 
رمضان، والحساسية حول مواضيع املحرمات.

الجزء 1

ما هو مستوى أدايئ/ أدائنا يف هذا األمر؟

يُرجى التقييم بدرجات من 1 إىل 5 عىل املقياس أدناه، حيث الرقم 5 أعىل درجة والرقم 1 أقل درجة منشودة.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

الجزء 2 

ملاذا أقول/ نقول هذا؟ )مثالً: تعليق من مراجعة نظراء ومن استطالعات آراء املستهلكني أو مقابالتهم( 
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الجزء 3

ما هي اإلجراءات أو األنشطة التي ميكنني/ ميكننا تنفيذها لتطبيق هذا املبدأ ؟ 

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة
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املبدأ 3
أحرتم قرارات الشخص بشأن رعايته الصحية، وأرشك يف ذلك القامئني بالرعاية وأفراد العائلة )مبوافقة الشخص(.

مثالً، يعني هذا:

أن أقدم معلومات لدعم الشخص يف اتخاذ قرارات بشأن الرعاية الصحية الخاصة به.	 

أن أسأل الشخص إذا كان يرغب يف تعيني أشخاص رئيسيني كقامئني بالرعاية، وأن أقوم بإدراج أدوارهم رصاحة يف التخطيط للرعاية.	 

الجزء 1

ما هو مستوى أدايئ/ أدائنا يف هذا األمر؟

يُرجى التقييم بدرجات من 1 إىل 5 عىل املقياس أدناه، حيث الرقم 5 أعىل درجة والرقم 1 أقل درجة منشودة.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

الجزء 2 

ملاذا أقول/ نقول هذا؟ )مثالً: تعليق من مراجعة نظراء ومن استطالعات آراء املستهلكني أو مقابالتهم( 
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الجزء 3

ما هي اإلجراءات أو األنشطة التي ميكنني/ ميكننا تنفيذها لتطبيق هذا املبدأ ؟ 

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة
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املبدأ 4
أحدد بشكل استباقي خيارات الرعاية والفوائد واملخاطر الصحية املعروفة والوصول إليها والتكاليف.

مثالً، يعني هذا:

أستخدم معرفتي مبا هو متاح لتقديم معلومات مناسبة وشاملة عن الصحة والخدمات املجتمعية بشكل استباقي.	 

أقدم معلومات مناسبة للشخص يف هذا الوقت.	 

أُحيل الشخص إىل أعضاء آخرين يف الفريق متعّدد التخصصات إذا مل تكن لدي الخربة أو املعرفة الكافية للوفاء باحتياجات الشخص.	 

الجزء 1

ما هو مستوى أدايئ/ أدائنا يف هذا األمر؟

يُرجى التقييم بدرجات من 1 إىل 5 عىل املقياس أدناه، حيث الرقم 5 أعىل درجة والرقم 1 أقل درجة منشودة.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

الجزء 2 

ملاذا أقول/ نقول هذا؟ )مثالً: تعليق من مراجعة نظراء ومن استطالعات آراء املستهلكني أو مقابالتهم( 
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الجزء 3

ما هي اإلجراءات أو األنشطة التي ميكنني/ ميكننا تنفيذها لتطبيق هذا املبدأ ؟ 

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة
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املبدأ 5
أتحقق من أن كل شخص قد فهم خطة الرعاية املدارة ذاتياً الخاصة به ويوافق عليها وميكنه أن ينفذها.

مثالً: يعني هذا أن:

أتحقق من فهم الشخص لخطة الرعاية وأن أقدم له مزيداً من املعلومات عند الرضورة.	 

أناقش وأدعم اإلجراءات واألولويات املخططة للشخص وأساعده عىل التغلب عىل أية عوائق تحول دون تحقيق ذلك.	 

الجزء 1

ما هو مستوى أدايئ/ أدائنا يف هذا األمر؟

يُرجى التقييم بدرجات من 1 إىل 5 عىل املقياس أدناه، حيث الرقم 5 أعىل درجة والرقم 1 أقل درجة منشودة.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

الجزء 2 

ملاذا أقول/ نقول هذا؟ )مثالً: تعليق من مراجعة نظراء ومن استطالعات آراء املستهلكني أو مقابالتهم( 
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الجزء 3

ما هي اإلجراءات أو األنشطة التي ميكنني/ ميكننا تنفيذها لتطبيق هذا املبدأ ؟ 

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة
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املبدأ 6
أراجع النتائج وأستخدم تجارب الشخص واحتياجاته وتفضيالته وقَيمه كأساس لتخطيط الفرتة التالية من اإلدارة الذاتية والرعاية املهنية.

مثالً، يعني هذا أن:

أتعاون مع الشخص لصياغة إسرتاتيجيات تساعد يف اإلدارة الذاتية املناسبة ألوضاع حياته وتجاربه واحتياجاته وتفضيالته وقيَمه.	 

أطلب من الشخص التعاون معي يف مراجعة ما إذا كان قد حّقق أهدافه وتحديد أية عوائق قد ميكنني مساعدته يف التغلب عليها.	 

الجزء 1

ما هو مستوى أدايئ/ أدائنا يف هذا األمر؟

يُرجى التقييم بدرجات من 1 إىل 5 عىل املقياس أدناه، حيث الرقم 5 أعىل درجة والرقم 1 أقل درجة منشودة.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

الجزء 2 

ملاذا أقول/ نقول هذا؟ )مثالً: تعليق من مراجعة نظراء ومن استطالعات آراء املستهلكني أو مقابالتهم( 
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الجزء 3

ما هي اإلجراءات أو األنشطة التي ميكنني/ ميكننا تنفيذها لتطبيق هذا املبدأ ؟ 

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة
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املبدأ 7
أتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية اآلخرين القامئني عىل رعاية الشخص لتسهيل الرعاية الشاملة )مبوافقة الشخص املعني(.

مثال، يعني هذا أن:

أتواصل مع املامرسني اآلخرين بشأن خطط املعالجة حتى نكون متّسقني ونعمل عىل تحقيق أهداف مشرتكة.	 

أشارك يف فرص العمل والتعلّم من فريق متعّدد التخصصات كلاّم أمكن ذلك.	 

الجزء 1

ما هو مستوى أدايئ/ أدائنا يف هذا األمر؟

يُرجى التقييم بدرجات من 1 إىل 5 عىل املقياس أدناه، حيث الرقم 5 أعىل درجة والرقم 1 أقل درجة منشودة.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

الجزء 2 

ملاذا أقول/ نقول هذا؟ )مثالً: تعليق من مراجعة نظراء ومن استطالعات آراء املستهلكني أو مقابالتهم( 
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الجزء 3

ما هي اإلجراءات أو األنشطة التي ميكنني/ ميكننا تنفيذها لتطبيق هذا املبدأ ؟ 

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة
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املبدأ 8
أتعاون مع الشخص حتى يتمكن من التواصل مع األشخاص الرئيسيني يف حياته لدعم بيئات غري متييزية وآمنة وداعمة.

مثالً، يعني هذا أن:

أكتسب فهامً للبيئات التي يحتاج فيها الناس إىل اإلدارة الذاتية لحاالتهم كمرىض السكري، مثالً عند مامرسة الرياضة ويف العمل ويف املدرسة، وأدعمهم 	 
لوضع إسرتاتيجيات لتمكني املشاركة الكاملة.

الجزء 1

ما هو مستوى أدايئ/ أدائنا يف هذا األمر؟

يُرجى التقييم بدرجات من 1 إىل 5 عىل املقياس أدناه، حيث الرقم 5 أعىل درجة والرقم 1 أقل درجة منشودة.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

الجزء 2 

ملاذا أقول/ نقول هذا؟ )مثالً: تعليق من مراجعة نظراء ومن استطالعات آراء املستهلكني أو مقابالتهم( 
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الجزء 3

ما هي اإلجراءات أو األنشطة التي ميكنني/ ميكننا تنفيذها لتطبيق هذا املبدأ ؟ 

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة
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املبدأ 9
أتعاون مع املستهلكني وممثيل املستهلكني لتوعية الزمالء واملجتمع األوسع بشأن البيئات الداعمة والشاملة لألشخاص الذين يعانون من مرض السكري، 

وتأييد تلك البيئات.

مثالً: يعني هذا أن:	 

ألعب دوراً مھامً يف توعية املجتمع واملھنيني الصحيني اآلخرين حول کيفية  تيسري الحياة لألشخاص املصابني مبرض السكري.	 

حيث أمكن، أعّزز البيئات الشاملة ثقافياً املرتكزة عىل األشخاص وذات الوعي مبرض السكري.	 

الجزء 1

ما هو مستوى أدايئ/ أدائنا يف هذا األمر؟

يُرجى التقييم بدرجات من 1 إىل 5 عىل املقياس أدناه، حيث الرقم 5 أعىل درجة والرقم 1 أقل درجة منشودة.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

الجزء 2 

ملاذا أقول/ نقول هذا؟ )مثالً: تعليق من مراجعة نظراء ومن استطالعات آراء املستهلكني أو مقابالتهم( 

تحسني السياسات والنظم
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الجزء 3

ما هي اإلجراءات أو األنشطة التي ميكنني/ ميكننا تنفيذها لتطبيق هذا املبدأ ؟ 

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة



مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص 28

املبدأ 10
أتعاون مع املستهلكني وممثيل املستهلكني يف وضع السياسات والخدمات وضامن الجودة املستمرة.

مثالً، يعني هذا أن:

أؤيّد وأدعم معايري املفوضية األسرتالية للسالمة والجودة يف مجال الرعاية الصحية )ACSQHC( حيث يكون املستهلكون رشكاء يف التخطيط 	 
والتصميم واألداء والقياس والتقييم للنظم والخدمات ورعاية أنفسهم إذا اختاروا ذلك.

الجزء 1

ما هو مستوى أدايئ/ أدائنا يف هذا األمر؟

يُرجى التقييم بدرجات من 1 إىل 5 عىل املقياس أدناه، حيث الرقم 5 أعىل درجة والرقم 1 أقل درجة منشودة.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

الجزء 2 

ملاذا أقول/ نقول هذا؟ )مثالً: تعليق من مراجعة نظراء ومن استطالعات آراء املستهلكني أو مقابالتهم( 



29

الجزء 3

ما هي اإلجراءات أو األنشطة التي ميكنني/ ميكننا تنفيذها لتطبيق هذا املبدأ ؟ 

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة

الشخص املسؤولإجراء ذو أولوية

تاريخ اإلنجاز

تاريخ املراجعة
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استطالع رأي املستهلك

مجموعة أدوات
الرعاية املرتكزة عىل األشخاص
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مقّدمة

واعرتافاً بهذه الحالة، تم تطوير مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل 
األشخاص ملساعدة املهنيني الصحيني عىل تطوير الوعي بالرعاية املرتكزة 

عىل األشخاص وتحسينها واملحافظة عىل نجاحها يف عياداتهم.

توجد ثالثة مكّونات ملجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، وهي:

أداة تحسني الجودة للمهنيني الصحيني	 

استطالع رأي املستهلك	 

مقابلة املستهلك	 

إن استخدام كل املكّونات الثالثة ملجموعة األدوات هذه سيساعد املهنيني 
الصحيني عىل تقديم رعاية مرتكزة عىل األشخاص ذات جودة كام هو 

موضح يف الشكل 1.

إن عنرصاً أساسياً يف قيام املهنيني الصحيني بتقديم الرعاية املرتكزة عىل 
األشخاص هو إرشاك الناس املصابني بأمراض مزمنة ومعقدة يف رصد وتقييم 
ما إذا كان املهنيون الصحيون يقدمون مستوى مقبوالً من الرعاية املرتكزة 
عىل األشخاص للناس املشرتكني معهم. ولتحقيق ذلك، فإن مشاركة هؤالء 

الناس أمر حيوي حتى يحصل املهنيون الصحيون عىل تعليقات مناسبة 
وصادقة ويف الوقت املناسب إلجراء تحسينات وتغيريات إذا لزم األمر.

إن استطالع رأي املستهلك الذي طُلب منك إكامله و/ أو مقابلة املستهلك 
التي طُلب منك إكاملها أداة مهمة تسمح للمهني الصحي بتقييم وتحسني 

الخدمة التي يقدمها لك..

عن طريق املساعدة عىل تضمني مبادئ الرعاية املرتكزة عىل األشخاص يف 
املامرسة ميكنك التأكّد من أن كل شخص يقابل أحد املهنيني الصحيني يشعر 

بأن عامله بالكامل موضع اهتامم وأنه مشارك نشط يف ما يتعلق بخطط 
الرعاية واإلدارة الخاصة به. إن الرعاية املرتكزة عىل األشخاص مفهوم 

معروف جيداً لدى املهنيني الصحيني، ولكن هناك حاجة إىل املساعدة من 
املستهلكني لضامن تنفيذ الرعاية املرتكزة عىل األشخاص بجودة عالية يف 

املامرسة اليومية لجميع املهنيني الصحيني.

تعليامت الستكامل االستطالع     

قم بتقييم أداء املهني الصحي طبقاً لكل مبدأ من املبادئ العرشة 1. 
للرعاية املرتكزة عىل األشخاص عن طريق وضع عالمة الصواب أمام 

الخيار الذي تشعر أنه األكرث انطباقاً عىل أداء املهني الصحي.

ميكنك إضافة أيه تعليقات إضافية أو اقرتاحات يف مربّع التعليقات 2. 
عن كيفية قيام املهني الصحي بتحسني مامرسته.

  

الشكل 1. مكّونات مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص

يقوم األفراد  باإلدارة الذاتية لحاالتهم الصحية طوال اليوم وكل يوم مبساعدة املهنيني الصحيني لهم يف هذه املهمة.
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سيتم الجمع بني ما تديل به من تعليقات وإجابات وبني النتائج 3. 
املستخلصة من االستطالع املنفذ بواسطة املهنيني الصحيني 
لتحديد مواضع األداء الجيد وإبراز املواضع التي تحتاج إىل 

تحسني.

لن يكون لتعليقاتك تأثري عىل عالقتك باملهني الصحي املتابع 4. 
لحالتك ألنه لن يتمكن أحد من تحديد هويتك من خالل 

تعليقاتك أو إجاباتك.

دة 5.  ال تتطلب اإلجابة منك إدخال أية معلومات شخصية أو محدِّ
للهوية. سوف تتعامل كل عيادة رعاية صحية مع املعلومات 

عىل نحو مختلف - يُرجى التحدث إىل خدمة الرعاية الصحية 
الخاصة بك إذا أردت أن تعرف تحديداً كيف يقومون بحفظ 

االستطالعات وضامن عدم الكشف عن الهوية.

ميكنك تقديم اسم املهنيني الصحيني املتابعني لحالتك إذا أردت 6. 
تقديم تعليقات محّددة.

إذا كنت تقوم باستكامل املقابلة، فيجب أن يقوم بهذا مرشف 7. 
طرف ثالث محايد لضامن الرسية.

لدعم املهنيني الصحيني الذين يقدمون الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، 
قامت الجمعية األسرتالية للتوعية بالسكري )ADEA(، من خالل 
 ،)NDSS( التمويل املقدم من املرشوع الوطني لخدمات السكري

بتطوير مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص هذه.

لن يكون لتعليقاتك 
أثر عىل عالقتك باملهني 
الصحي املتابع لحالتك.

كان اإلنتاج األول ملجموعة األدوات هذه من جانب ADEA يف العام 
 )CDEs( 2015 حتى يستخدمها مسؤولو التوعية بالسكري املعتمدون

فيام يتعلق بجلساتهم االستشارية مع مرىض السكري. وقد تبني أن 
مجموعة األدوات هذه مناسبة لألشخاص خارج نطاق داء السكري، 

وعليه فقد تم تعديلها ليتسنى استخدامها بواسطة كل مهنيي الرعاية 
الصحية يف عالج األشخاص املصابني بأي مرض مزمن أو معقد.
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الرعاية الصحية
املبدأ 1

يركز املهنيون الصحيون عىل الشخص وأهدافه وعافيته بشكل عام.

يعني هذا أن يحاول املهني الصحي املتابع لحالتك فهم مدى التواؤم بني مرضك وحياتك اليومية وأهدافك وأنشطتك.

عىل سبيل املثال: العمل، ومسؤوليات األطفال/ القامئني بالرعاية، والرياضة، واألمور املالية، واإلسكان.

يُرجى تقييم مستوى أداء املهني الصحي املتابع لحالتك يف تحقيق هذا املبدأ باستخدام املقياس أدناه.

حيث الرقم 1 = أقل درجة تقييم / ال يلبي املبدأ أبداً، والدرجة 5 = أعىل درجة / يلبي املبدأ باتساق يف كل زيارة أقوم بها إليه.
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التعليقات

املبدأ 2

يراعي املهنيون الصحيون ثقافة الشخص ومعتقداته بشأن الصحة.

يعني هذا أن املهني الصحي املتابع لحالتي يسأل عن قيَمي ومعتقدايت املتعلقة بالصحة وعن املامرسات التي قد تؤثر عىل حالة السكري لدّي، ويقوم 
بتضمينها يف خطة الرعاية الخاصة يب.

يُرجى تقييم مستوى أداء املهني الصحي املتابع لحالتك يف تحقيق هذا املبدأ باستخدام املقياس أدناه.

حيث الرقم 1 = أقل درجة تقييم / ال يلبي املبدأ أبداً، والدرجة 5 = أعىل درجة / يلبي املبدأ باتساق يف كل زيارة أقوم بها إليه.
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التعليقات
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املبدأ 3 

يحرتم املهنيون الصحيون قرارات الشخص بشأن رعايته الصحية، ويرشكون يف ذلك القامئني بالرعاية وأفراد العائلة )مبوافقة الشخص(.

يعني هذا أن املهني الصحي املتابع لحالتي يدعمني، إذا اخرتت أنا إرشاك القامئني بالرعاية وأفراد العائلة يف رعايتي الصحية. يُرجى تقييم مستوى أداء 
املهني الصحي املتابع لحالتك يف تحقيق هذا املبدأ باستخدام املقياس أدناه.

حيث الرقم 1 = أقل درجة تقييم / ال يلبي املبدأ أبداً، والدرجة 5 = أعىل درجة / يلبي املبدأ باتساق يف كل زيارة أقوم بها إليه.
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1

التعليقات

املبدأ 4

يحدد املهنيون الصحيون بشكل استباقي خيارات الرعاية والفوائد واملخاطر الصحية املعروفة والوصول إليها والتكاليف.

يعني هذا أن املهني الصحي املتابع لحالتك يزودك باملعلومات عن الخدمات والدعم املتاح لك.

يقوم املهنيون الصحيون برشح كيفية استخدام هذه الخدمات وكيف ميكنك الوصول إليها، وإذا كانت هناك تكاليف مرتتبة عىل ذلك ومخاطر مرتبطة بها.

يُرجى تقييم مستوى أداء املهني الصحي املتابع لحالتك يف تحقيق هذا املبدأ باستخدام املقياس أدناه.

حيث الرقم 1 = أقل درجة تقييم / ال يلبي املبدأ أبداً، والدرجة 5 = أعىل درجة / يلبي املبدأ باتساق يف كل زيارة أقوم بها إليه.
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التعليقات
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املبدأ 5

يقوم املهنيون الصحيون بالتحقق من أن كل شخص قد فهم الرعاية املدارة ذاتياً لحالته ويوافق عليها وميكنه تنفيذها.

يعني هذا أن املهني الصحي املتابع لحالتك يتعاون معك لوضع خطط الرعاية الخاصة بك. ويقوم بالتحقق من فهمك للخطة وموافقتك عليها. كام يتحقق 
من أن لديك كل املعلومات التي تحتاج إليها ملتابعة الخطة.

يُرجى تقييم مستوى أداء املهني الصحي املتابع لحالتك يف تحقيق هذا املبدأ باستخدام املقياس أدناه.

حيث الرقم 1 = أقل درجة تقييم / ال يلبي املبدأ أبداً، والدرجة 5 = أعىل درجة / يلبي املبدأ باتساق يف كل زيارة أقوم بها إليه.
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1

التعليقات

املبدأ 6

يقوم املهنيون الصحيون مبراجعة النتائج واستخدام تجارب الشخص واحتياجاته ورغباته وقيَمه كأساس لتخطيط الفرتة التالية من اإلدارة الذاتية والرعاية 
املهنية.

م يف الوقت املناسب ومفيدة وتالئم احتياجاتك ورغباتك  يعني هذا أن ما يقدمه لك املهني الصحي املتابع لحالتك من معلومات وإرشادات مناسبة وتُقدَّ
الفردية. يعمل املهني الصحي املتابع لحالتك أيضاً عىل تحديد العوائق ويتعاون معك لوضع إسرتاتيجيات لدعم اإلدارة الذاتية لحالتك.

يُرجى تقييم مستوى أداء املهني الصحي املتابع لحالتك يف تحقيق هذا املبدأ باستخدام املقياس أدناه.

حيث الرقم 1 = أقل درجة تقييم / ال يلبي املبدأ أبداً، والدرجة 5 = أعىل درجة / يلبي املبدأ باتساق يف كل زيارة أقوم بها إليه.
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التعليقات
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املبدأ 7

يقوم املهنيون الصحيون بالتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية اآلخرين القامئني عىل رعاية الشخص لتسهيل الرعاية الشاملة )مبوافقة الشخص املعني(.

يعني هذا أن املهني الصحي املتابع لحالتك يتواصل مع املهنيني الصحيني اآلخرين املتابعني لحالتك )إذا كنت موافقاً عىل ذلك( لدعم خطط الرعاية 
الصحية الخاصة بك وعافيتك بشكل عام.

يُرجى تقييم مستوى أداء املهني الصحي املتابع لحالتك يف تحقيق هذا املبدأ باستخدام املقياس أدناه.

حيث الرقم 1 = أقل درجة تقييم / ال يلبي املبدأ أبداً، والدرجة 5 = أعىل درجة / يلبي املبدأ باتساق يف كل زيارة أقوم بها إليه.
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1

التعليقات

املبدأ 8

يقوم املهنيون الصحيون بالتعاون مع الشخص حتى يتمكن من التواصل مع الناس الرئيسيني يف حياته لدعم بيئات غري متييزية وآمنة وداعمة.

يعني هذا أن املهني الصحي املتابع لحالتي يسألني عن البيئة التي أعيش وأعمل وأسرتيح وألعب فيها، ويدعمني بطرق حتى أشارك مشاركة كاملة يف 
هذه األنشطة.

يُرجى تقييم مستوى أداء املهني الصحي املتابع لحالتك يف تحقيق هذا املبدأ باستخدام املقياس أدناه.

حيث الرقم 1 = أقل درجة تقييم / ال يلبي املبدأ أبداً، والدرجة 5 = أعىل درجة / يلبي املبدأ باتساق يف كل زيارة أقوم بها إليه.

5
 

4
 

3
 

2
 

1

التعليقات
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تحسني السياسات والنظم
املبدأ 9

يقوم املهنيون الصحيون بالتعاون مع املستهلكني وممثيل املستهلكني لتوعية الزمالء واملجتمع األوسع بشأن البيئات الداعمة والشاملة لألشخاص الذين 
يعانون من مرض السكري، وتأييد تلك البيئات.

يعني هذا أن املهني الصحي املتابع لحالتك يُنشئ فرصاً ويستخدمها لتوعية زمالئه واملجتمع بشأن األمراض املزمنة واملعقدة املختلفة حتى يكونوا عىل 
درجة أفضل من الوعي ويعملوا عىل تيسري الحياة للناس يف املجتمع املصابني بهذه األمراض )عىل سبيل املثال، مرض السكري(.

يُرجى تقييم مستوى أداء املهني الصحي املتابع لحالتك يف تحقيق هذا املبدأ باستخدام املقياس أدناه.

حيث الرقم 1 = أقل درجة تقييم / ال يلبي املبدأ أبداً، والدرجة 5 = أعىل درجة / يلبي املبدأ باتساق يف كل زيارة أقوم بها إليه.
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1

التعليقات

املبدأ 10

يقوم املهنيون الصحيون بالتعاون مع املستهلكني وممثيل املستهلكني يف وضع السياسات والخدمات وضامن الجودة املستمرة.

يعني هذا أن املهني الصحي املتابع لحالتك يتبع أنظمة معينة يف التعامل مع املستهلكني وممثيل املستهلكني حتى يكون هناك تناسق يف تصميم السياسة 
والخدمات )بواسطة املستهلكني ومقّدمي الخدمات(. وينبغي أالّ يقوم املهني الصحي بتطوير السياسة والخدمات دون الرجوع إىل املستهلكني أو أن 

يقترص عىل سؤال شخص واحد أو شخصني عن رأيهام.

يُرجى تقييم مستوى أداء املهني الصحي املتابع لحالتك يف تحقيق هذا املبدأ باستخدام املقياس أدناه.

حيث الرقم 1 = أقل درجة تقييم / ال يلبي املبدأ أبداً، والدرجة 5 = أعىل درجة / يلبي املبدأ باتساق يف كل زيارة أقوم بها إليه.
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التعليقات
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مقابلة املستهلك

مجموعة أدوات
الرعاية املرتكزة عىل األشخاص
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مقّدمة

واعرتافاً بهذه الحالة، تم تطوير مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل 
األشخاص ملساعدة املهنيني الصحيني عىل تطوير الوعي بالرعاية املرتكزة 

عىل األشخاص وتحسينها واملحافظة عىل نجاحها يف عياداتهم.

توجد ثالثة مكّونات ملجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، وهي:

أداة تحسني الجودة للمهنيني الصحيني	 

استطالع رأي املستهلك	 

مقابلة املستهلك	 

إن استخدام كل املكّونات الثالثة ملجموعة األدوات هذه سيساعد املهنيني 
الصحيني عىل تقديم رعاية مرتكزة عىل األشخاص ذات جودة كام هو 

موضح يف الشكل 1.

إن عنرصاً أساسياً يف قيام املهنيني الصحيني بتقديم الرعاية املرتكزة عىل 
األشخاص هو إرشاك الناس املصابني بأمراض مزمنة ومعقدة يف رصد وتقييم 
ما إذا كان املهنيون الصحيون يقدمون مستوى مقبوالً من الرعاية املرتكزة 
عىل األشخاص للناس املشرتكني معهم. ولتحقيق ذلك، فإن مشاركة هؤالء 

الناس أمر حيوي حتى يحصل املهنيون الصحيون عىل تعليقات مناسبة 
وصادقة ويف الوقت املناسب إلجراء تحسينات وتغيريات إذا لزم األمر.

إن استطالع رأي املستهلك الذي طُلب منك إكامله و/ أو مقابلة املستهلك 
التي طُلب منك إكاملها أداة مهمة تسمح للمهني الصحي بتقييم وتحسني 

الخدمة التي يقدمها لك..

عن طريق املساعدة عىل تضمني مبادئ الرعاية املرتكزة عىل األشخاص يف 
املامرسة ميكنك التأكّد من أن كل شخص يقابل أحد املهنيني الصحيني يشعر 

بأن عامله بالكامل موضع اهتامم وأنه مشارك نشط يف ما يتعلق بخطط 
الرعاية واإلدارة الخاصة به. إن الرعاية املرتكزة عىل األشخاص مفهوم 

معروف جيداً لدى املهنيني الصحيني، ولكن هناك حاجة إىل املساعدة من 
املستهلكني لضامن تنفيذ الرعاية املرتكزة عىل األشخاص بجودة عالية يف 

املامرسة اليومية لجميع املهنيني الصحيني.

تعليامت الستكامل االستطالع      

قم بتقييم أداء املهني الصحي طبقاً لكل مبدأ من املبادئ العرشة 1. 
للرعاية املرتكزة عىل األشخاص عن طريق وضع عالمة الصواب أمام 

الخيار الذي تشعر أنه األكرث انطباقاً عىل أداء املهني الصحي.

ميكنك إضافة أيه تعليقات إضافية أو اقرتاحات يف مربّع التعليقات 2. 
عن كيفية قيام املهني الصحي بتحسني مامرسته.

  

الشكل 1. مكّونات مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص

يقوم األفراد  باإلدارة الذاتية لحاالتهم الصحية طوال اليوم وكل يوم مبساعدة املهنيني الصحيني لهم يف هذه املهمة.
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سيتم الجمع بني ما تديل به من تعليقات وإجابات وبني النتائج 3. 
املستخلصة من االستطالع املنفذ بواسطة املهنيني الصحيني 
لتحديد مواضع األداء الجيد وإبراز املواضع التي تحتاج إىل 

تحسني.

لن يكون لتعليقاتك تأثري عىل عالقتك باملهني الصحي املتابع 4. 
لحالتك ألنه لن يتمكن أحد من تحديد هويتك من خالل 

تعليقاتك أو إجاباتك.

دة 5.  ال تتطلب اإلجابة منك إدخال أية معلومات شخصية أو محدِّ
للهوية. سوف تتعامل كل عيادة رعاية صحية مع املعلومات 

عىل نحو مختلف - يُرجى التحدث إىل خدمة الرعاية الصحية 
الخاصة بك إذا أردت أن تعرف تحديداً كيف يقومون بحفظ 

االستطالعات وضامن عدم الكشف عن الهوية.

ميكنك تقديم اسم املهنيني الصحيني املتابعني لحالتك إذا أردت 6. 
تقديم تعليقات محّددة.

إذا كنت تقوم باستكامل املقابلة، فيجب أن يقوم بهذا مرشف 7. 
طرف ثالث محايد لضامن الرسية.

لدعم املهنيني الصحيني الذين يقدمون الرعاية املرتكزة عىل األشخاص، 
قامت الجمعية األسرتالية للتوعية بالسكري )ADEA(، من خالل 
 ،)NDSS( التمويل املقدم من املرشوع الوطني لخدمات السكري

بتطوير مجموعة أدوات الرعاية املرتكزة عىل األشخاص هذه.

لن يكون لتعليقاتك 
أثر عىل عالقتك باملهني 
الصحي املتابع لحالتك.

كان اإلنتاج األول ملجموعة األدوات هذه من جانب ADEA يف العام 
 )CDEs( 2015 حتى يستخدمها مسؤولو التوعية بالسكري املعتمدون

فيام يتعلق بجلساتهم االستشارية مع مرىض السكري. وقد تبني أن 
مجموعة األدوات هذه مناسبة لألشخاص خارج نطاق داء السكري، 

وعليه فقد تم تعديلها ليتسنى استخدامها بواسطة كل مهنيي الرعاية 
الصحية يف عالج األشخاص املصابني بأي مرض مزمن أو معقد.
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الرعاية الصحية
املبدأ 1

يركّز املهنيون الصحيون عىل الشخص وأهدافه وعافيته بشكل عام.

بناًء عىل خربتك، هل املهني الصحي املتابع لحالتك يركّز عىل أهدافك وعافيتك؟ عىل سبيل املثال، هل هو يدعمك يف تحقيق أهدافك ويف الوقت نفسه 
يُدير حالتك بفعالية؟ هل يدرس ويناقش أشياء أخرى تحُدث يف حياتك، عىل سبيل املثال أمور مثل العمل ومسؤوليات األطفال/ القامئني بالرعاية، 

والرياضة، واألمور املالية، واإلسكان، مام قد يؤثر عىل قدرتك وتحديد أولوياتك يف اإلدارة الذاتية لحالة السكري التي تعاين منها؟

التعليقات

املبدأ 2

يراعي املهنيون الصحيون ثقافة الشخص ومعتقداته بشأن الصحة.

بناًء عىل خربتك، هل يسأل املهني الصحي املتابع لحالتك عن القيَم واملعتقدات واملامرسات املتعلقة بالصحة التي قد تؤثر عىل حالتك؟

التعليقات
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املبدأ 3

يحرتم املهنيون الصحيون قرارات الشخص بشأن رعايته الصحية، ويرشكون يف ذلك القامئني بالرعاية وأفراد العائلة )مبوافقة الشخص(.

بناًء عىل خربتك، هل يرُشك املهني الصحي املتابع لحالتك أفراد أرستك أو القامئني عىل رعايتك يف التخطيط لرعايتك، إذا كنت أنت تريد إرشاكهم يف ذلك؟ 
عىل سبيل املثال، هل يجيب املهني الصحي عىل أسئلة كل فرد ويعمل بالتعاون مع األفراد الرئيسيني يف حياتك ملساعدتك عىل تحقيق أهدافك؟

التعليقات

املبدأ 4

املهنيون الصحيون يحددون بشكل استباقي خيارات الرعاية والفوائد واملخاطر الصحية املعروفة والوصول إليها والتكاليف.

بناًء عىل خربتك، هل املهني الصحي املتابع لحالتك يزودك باملعلومات عن الخدمات والدعم املتاح لك؟ عىل سبيل املثال، هل يخربك عن الخدمات 
اإلضافية، ويبنّي من ميكنه استخدام هذه الخدمات، وكيف ميكنك الوصول إليها، وما تكاليفها، وهل تنطوي عىل مخاطر؟

التعليقات
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املبدأ 5

يقوم املهنيون الصحيون بالتحقق من أن كل شخص قد فهم الرعاية املدارة ذاتياً لحالته ويوافق عليها وميكنه تنفيذها.

بناًء عىل خربتك، هل املهني الصحي املتابع لحالتك يتعاون معك لوضع خطط الرعاية الخاصة بك؟ عىل سبيل املثال، هل يتحقق من أنك تفهم ما تم 
تخطيطه وتوافق عليه؟ هل هو يتأكد من أنك تريد االستمرار يف الخطة ولديك كل املعلومات الالزمة لتفعل ذلك؟

التعليقات

املبدأ 6

يقوم املهنيون الصحيون مبراجعة النتائج واستخدام تجارب الشخص واحتياجاته ورغباته وقيَمه كأساس لتخطيط الفرتة التالية من اإلدارة الذاتية والرعاية 
املهنية.

م يف الوقت املناسب ومفيدة وتالئم احتياجاتك  بناًء عىل خربتك، هل ما يقدمه لك املهني الصحي املتابع لحالتك من معلومات وإرشادات مناسبة وتُقدَّ
ورغباتك الفردية؟ هل يعمل املهني الصحي املتابع لحالتك عىل تحديد العوائق ويتعاون معك لوضع إسرتاتيجيات لدعم اإلدارة الذاتية لحالتك؟

التعليقات
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املبدأ 7

يقوم املهنيون الصحيون بالتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية اآلخرين القامئني عىل رعاية الشخص لتسهيل الرعاية الشاملة )مبوافقة الشخص املعني(.

بناًء عىل خربتك، هل املهني الصحي املتابع لحالتك يتواصل مع املهنيني الصحيني اآلخرين املتابعني لحالتك )إذا كنت موافقاً عىل ذلك( للمساهمة يف خطط 
الرعاية الصحية الخاصة بك وعافيتك بشكل عام؟

التعليقات

املبدأ 8

يقوم املهنيون الصحيون بالتعاون مع الشخص حتى يتمكن من التواصل مع الناس الرئيسيني يف حياته لدعم بيئات غري متييزية وآمنة وداعمة.

بناًء عىل خربتك، هل يسألك املهني الصحي املتابع لحالتك عن البيئة التي تعيش وتعمل وتسرتيح فيها، ويدعمك بإسرتاتيجيات لتمكينك من املشاركة 
الكاملة يف هذه األنشطة؟

التعليقات
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تحسني السياسات والنظم

املبدأ 9

يقوم املهنيون الصحيون بالتعاون مع املستهلكني وممثيل املستهلكني لتوعية الزمالء واملجتمع األوسع بشأن البيئات الداعمة والشاملة لألشخاص الذين 
يعانون من مرض السكري، وتأييد تلك البيئات.

بناًء عىل خربتك، هل املهني الصحي املتابع لحالتك يُنشئ فرصاً ويستخدمها لتوعية زمالئه واملجتمع عن مرض السكري حتى يكونوا عىل درجة أفضل من 
الوعي ويعملوا عىل تيسري الحياة للناس املصابني بأمراض مزمنة أو معقدة؟

التعليقات

املبدأ 10

يقوم املهنيون الصحيون بالتعاون مع املستهلكني وممثيل املستهلكني يف وضع السياسات والخدمات وضامن الجودة املستمرة.

بناًء عىل خربتك، هل املهني الصحي املتابع لحالتك يتبع أنظمة معينة يف التعامل مع املستهلكني وممثيل املستهلكني حتى يكون هناك تناسق يف تصميم 
السياسة والخدمات )بواسطة املستهلكني ومقّدمي الخدمات(؟

التعليقات
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