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تمهيد
بقلم سعادة مدير عام وزارة الصحة العامة

 تهدف معايري االعتامد هذه إىل تحسني جودة الرعاية وضامن حامية حقوق اإلنسان لألشخاص يف منشآت إعادة التأهيل الداخليّة الستخدام املواّد املسبّبة

الوزارات ملكافحة املخّدرات لبنان. وقد تّم تطويرها بنجاح عرب تعاون وثيق مع وزارة الشؤون االجتامعيّة يف إطار “اإلسرتاتيجيّة املشرتكة بني   لإلدمان يف 

 واإلدمان يف لبنان ٢٠١٦-٢٠٢١

معايري “بتطوير  يقيض  الذي   ٢.٣.٢ االسرتاتيجّي  الهدف  مع  متاشياً  الجهود  هذه  تنسيق  العامة  الصّحة  وزارة  يف  النفسيّة  للصّحة  الوطنّي  الربنامج   ويقود 

 اعتامد للربامج التي توفّر عالجاً الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان وإعادة التأهيل مع مراعاة االحتياجات الخاصة للمجموعات املعرّضة” وهو من أهداف

 “اإلسرتاتيجيّة املشرتكة بني الوزارات ملكافحة املخّدرات واإلدمان يف لبنان ٢٠١٦-٢٠٢١” وذلك بتمويل من مجموعة بومبيدو التابعة لالتحاد االورويب وبدعم

 من الجمعيّة الفرنكوفونية لألمراض النفسيّة

استخدام اضطرابات  من  يعانون  الذين  األشخاص  عالج  يف  التميّز  بتحقيق  يسمح  وبدليل  الجودة  بأسس  املؤسسات  لتزويد  املعايري  هذه  ُصّممت   وقد 

املواد املسبّبة لإلدمان. وميكن العمل بهذه املعايري يف برامج العالج الداخيّل الحكومية والخاصة وال بّد من أن تطبّق عىل يد فرق متعّددة التخصصات

املعنّي املتحدة  األمم  ملكتب  الدوليّة  املعايري  وإىل  املتحدة  والواليات  كندا  من  املجال  هذا  يف  املتخصصة  األدبيّات  إىل  اللجوء  تّم  املعايري  هذه   ولوضع 

لعمليّة املعايري خضعت  أن ُوضعت هذه  لإلدمان. وبعد  املسبّبة  املواد  استخدام  بعالج اضطرابات  املتعلّقة  العامليّة  الصّحة  والجرمية ومنظمة   باملخّدرات 

 مراجعة من قبل جهات محليّة فاعلة وخرباء دولينّي يف هذا املجال

 تُشّكل معايري اعتامد برامج إعادة التأهيل الداخليّة الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان عالمًة فارقًة يف استجابة قطاعّي الصّحة والرعاية االجتامعيّة الستخدام

أثني عىل عمل كافة أوّد أن  لبنان، ماّم يضمن وجود برامج عالجيّة ترتكز عىل املشاركني وتضمن احرتام حقوق اإلنسان. لذلك   املواد املسبّبة لإلدمان يف 

الفرقاء الذين دعموا تطوير هذه املعايري وأدعو إلدماجها يف املامرسات العالجيّة الحاليّة

الدكتور وليد عامر

مدير عام وزارة الصحة العامة
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شكر وتقدير ١

١ ذُكرت كافة األسامء مع حفظ األلقاب   

٢ وردت األسامء بالرتتيب األبجدّي ألسامء املنظاّمت ثّم لشهرة األشخاص داخل كّل منظمة
.

.

 ّ ي
 التطوير الف�ن

الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة - وزارة الصّحة العامة

 ربيع الشامعي وغادة أبو مراد

 التنسيق
الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة - وزارة الصّحة العامة

 راشيل بطيش

المراجعة الفنّية ٢ 
 وزارة الصّحة العامة

ريتا فريحة )دائرة اعتامد وتقييم املستشفيات

زينب عّباس وماري ترييز مطر )دائرة املخّدرات

بدروس كازازيان )الربنامج الوطنّي للصّحة النفسيّة 

 
 وزارة الشؤون االجتامعيّة

خديجة إبراهيم )وحدة الرعاية االجتامعيّة املتخّصصة

 أمرية نرص الدين )الربنامج الوطني للتوعية 
 

 وكاالت األمم املتحدة
أليسار رايض وإدوينا زغبي )منظمة الصّحة العاملّية - مكتب لبنان

 
 املرصد األورويّب ملراقبة املخّدرات واإلدمان

 ماريكا فريي )وحدة الصحة العامة

 
  املنظامت غري الحكوميّة

ثريا فريم ، رايف كايبيكيان )علّيّة النور

رميا بدران ، بتول نور الدين )الهيئة الصحية اإلسالميّة

ريتا مكرزل )جمعيّة ملسا للخدمات الطبيّة لإلدمان

 إييل أعرج )شبكة الرشق األوسط وشامل إفريقيا للحد من مخاطر استخدام املخدرات - مينارة

غارو مارغوسيان )ال للمخدرات

 األب مروان غانم ، صميالب معلوف زعرت )نرسوتو

 مرياي خوري ، إييل وهيبي )تجّمع أّم النور

رمزي حداد )سكون

 ناديا بدران )جمعيّة العناية الصحيّة
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نامج المعيار ١ تطوير ال�ب
نامج المعيار ٢ إدارة ال�ب

المعيار ٣ السلمة
المعيار ٤ إدارة االأدوية ورصفها

المعيار ٥ فريق متعّدد التخّصصات
ن المعيار ٦ برنامج يرتكز عىل المشارك�ي

ن المعيار ٧ تدريب الموظف�ي
المعيار ٨ بيئة عمل إيجابّية

المعيار ٩ المقابلة والتقييم
ة المعيار ١٠ اتخاذ القرارات المستن�ي

المعيار ١١ الدعم المجتمعّي
قامة ي االإ

المعيار ١٢ االستقرار �ن
المعيار ١٣ علج االأمراض المصاحبة

دمان  المعيار ١٤ التخطيط لعلج استخدام المواد المسّببة الإ
ي المجتمع

عادة االنخراط �ن  المعيار ١٥ التخطيط الإ
نامج المعيار ١٦ الرعاية والدعم بعد الخروج من ال�ب

نامج ي ال�ب
ن �ن المعيار ١٧ سجّلت المشارك�ي

المعيار ١٨ نظام المعلومات الصحّية

المعيار ١٩ الممارسة القائمة عىل االأدّلة
المعيار ٢٠ الرصد والتقييم

المعاي�ي

دمان ّ فّعال الستخدام المواد المسّببة للإ بناء برنامج إعادة تأهيل داخلي

دمان ّ الستخدام المواد المسّببة للإ ي برنامج إعادة التأهيل الداخلي
الحفاظ عل االأمان �ن

ن لتقديم الرعاية ن االأشخاص المناسب�ي ك ب�ي تعزيز العمل المش�ت

دمان ّ لمستخدمي المواد المسّببة للإ توف�ي وتنسيق برنامج إعادة التأهيل الداخلي

 الحفاظ عل نظام معلومات صحّية فّعال وسهل النفاذ

مراقبة الجودة وتحقيق نتائج إيجابّية

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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 تُوفّر خدمات العالج الداخليّة الستخدام املواد املسببّة لإلدمان الفحص والتقييم

 لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان كام تُؤّمن

الدمج وإعادة  والدعم  واملتابعة  التأهيل  وإعادة  الداخيّل  والعالج  التوجيه   لهم 

إىل الوثيقة  هذه  يف  تشري  “املشاركون”  عبارة  أّن  بالذكر  والجدير   االجتامعّي. 

والذين لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  من  يعانون  الذين   األشخاص 

يستعينون بخدمات العالج الداخليّة

  

 ُصّممت معايري برنامج العالج الداخيّل الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان يف لبنان

تطوير الحقاً  وسيتّم  التميّز.  لتحقيق  وبدليل  الجودة  بأُسس  املؤسسات   لتزويد 

الخاّصة املعايري  عىل  أّولهام  تركّز  هذه،  الوثيقة  إىل  تُضاّمن  أُخرتني   وثيقتني 

بالقارصين والثانية عىل املعايري الخاّصة بإعادة الدمج االجتامعّي

بّد وال  والخاصة،  العاّمة  الداخيّل  العالج  برامج  يف  املعايري  بهذه  العمل   وميكن 

 من أن تُطبّق عىل يد فريق متعّدد التخّصصات. وقد ُوضعت هذه املعايري وفقاً

للمحاور التالية

.

يرتبط كّل مقياس للجودة بأحد عنارص الجودة السبعة التالية

يتطرّق إىل البنى األساسيّة والعمليّات املرتبطة بالعنارص الرئيسيّة يف مجال السالمة

وتعزيز الجودة يف تقديم خدمة العالج الداخيّل الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان

مع ومقبوليّتها،  تكاليفها  تحّمل  عىل  والقدرة  الخدمات  توفّر  ضامن  خالل   من 

مراعاة تنّوع األشخاص ومن دون أّي متييز عىل أساس الجنسيّة أو الثقافة أو الدين

أو اآلراء السياسيّة أو السّن أو الجنس أو اإلعاقة

العنارص عىل  ويشّدد  والسالمة،  الجودة  مجال  يف  الرئيسيّة  العنارص  عىل   يبني 

الخدمات تقديم  يف  االتساق  وعىل  املشاركني  عىل  ترتكز  التي  للرعاية   األساسيّة 

من خالل اتباع عمليّات موّحدة املعايري

املواد استخدام  باضطرابات  املصابني  األشخاص  وتوقّعات  الحتياجات   املالءمة 

الوسائل أحدث  باستخدام  سواء،  حّد  عىل  الخدمات  ومزّودي  لإلدمان   املسبّبة 

وأكرثها فعاليّة

والحّد من الوقاية   - الرعاية  األشخاص عىل مختلف مستويات  رعاية   استمراريّة 

الدمج وإعادة  التأهيل  وإعادة  إلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  وعالج   الرضر 

االجتامعّي وذلك لكافة مقدّمي الرعاية الصحيّة

 أي ضامن توفري الخدمة املناسبة للشخص املناسب بالطريقة املناسبة ويف الوقت

املناسب

أي تعزيز استخدام املهارات واملوارد املتاحة بشكل أمثل

 أي حامية وإدارة املخاطر الذي يواجهها األشخاص الذين يعانون من اضطرابات

استخدام املواد املسبّبة لإلدمان واملجتمع ومزّودي الخدمات

مقارنًة باملعايري الحاليّة املعمول بها وباملعايري الرائدة يف مجال الرعاية الصحيّة

املسببّة املواد  الستخدام  الداخيّل  العالج  مجال  يف  وقيادًة  بالتميّز  التزاماً   يظهر 

لإلدمان من حيث الجودة والسالمة

ّ  المستوى االأساسي

سهولة الوصول

 المستوى المتقّدم

 الملءمة

 استمراريّة الرعاية

 الفعالّية

 الكفاءة

 السلمة

ن المستمّر للأداء  التحس�ي

ن ّ المستوى المتم�ي

بناء برنامج عالج داخيّل فّعال الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان

 الحفاظ عىل األمان يف برنامج إعادة التأهيل الداخيّل الستخدام املواد املسبّبة

لإلدمان

 تعزيز العمل املشرتك بني األشخاص املناسبني لتقديم الرعاية

تقديم وتنسيق برامج العالج الداخليّة

 الحفاظ عىل أنظمة معلومات متعلقة بالصّحة فّعالة وسهلة الوصول

مراقبة الجودة وتحقيق نتائج إيجابيّة

:

العاملة يف هذا املجال قد تكون يف مستويات مختلفة عىل بأّن املنظاّمت   إقراراً 

املواد املسبّبة الداخيّل الستخدام  العالج  تّم تصنيف معايري   طول طيف االمتياز، 

:لإلدمان وفقاً ملقاييس الجودة التي تتضّمن ثالثة مستويات

.
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نامج  المعيار ١  |  تطوير ال�ب

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 الكفاءة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

 الفعاليّة

 الفعاليّة

سهولة الوصول

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

ّ فّعال  بناء برنامج إعادة تأهيل داخلي

دمان للإ المسّببة  المواد  الستخدام 

.١.١ للربنامج رسالة ورؤية مكتوبتان

املواد الستخدام  التأهيل  إعادة  احتياجات  حول  معلومات  الربنامج  يجمع   ١.٢ 

. املسبّبة لإلدمان من املشاركني يف الربنامج ومن املجتمع

 ١.٣ يقوم الربنامج بتحليل واستخدام املعلومات التي يجمُعها للتخطيط ولتصميم

. الخدمات

تّم التي  املجتمع  احتياجات  إىل  تستند  اسرتاتيجيًّة  خطًة  الربنامج  يتضّمن   ١.٤ 

. رصدها

قابلة األجل  طويلة  وغايات  أهداف  للربنامج  اإلسرتاتيجيّة  الخطّة  تشمل   ١.٥ 

. للقياس

اليوميّة العمليّات  لتوجيه  سنوية  تشغيليّة  خطط  بتطوير  الربنامج  يقوم   ١.٦ .

يقّدمون األوسع  املجتمع  من  أعضاء  من  مؤلفة  توجيهيّة  لجنة  للربنامج   ١.٧ 

الذين األشخاص  أرسة  الفّنيني،  الجامعة،  )البلديّة،  الخدمات  حول   مالحظاتهم 

يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان، األشخاص الذين تعافوا من

). اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

وضع عند  التوجيهيّة  واللجنة  واملجتمع  فيه  املشاركني  برأي  الربنامج  يأخذ   ١.٨ 

.الخطط التشغيليّة الخاصة به

١.١٠ ينبغي أن يكون الوصول إىل خدمات الربنامج سهالً من حيث املوقع وساعات

.العمل والنقل والسالمة

.١.١١ عىل الربنامج أن يتّبع إطاراً نظرياً قوياً ومعايري قامئة عىل األدلّة

.يتّم تطوير الربنامج بهدف تلبية احتياجات إعادة التأهيل للمشاركني. وال بّد من اعتبار الوصول الجسدي لألشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من “مالءمة” الربنامج

الدافع
.ضامن مالءمة الربنامج الحايّل لالحتياجات الحيويّة النفسيّة واالجتامعيّة والروحيّة للمشاركني

واللجنة للموظفني  مدّونة  سلوكية  وقواعد  اختصاصات،  سياسات،  للربنامج   ١.٩ 

.التوجيهية ومشاركة املجتمع

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ



٩

نامج                 المعيار ٢  |  إدارة ال�ب

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 الفعاليّة

 السالمة

 الفعاليّة

الفعاليّة

الفعاليّة

الفعاليّة

 التحسني املستمّر لألداء

الفعاليّة

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 السالمة

التحسني املستمّر لألداء

الفعاليّة

الفعاليّة

 متقّدم

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

إعادة منشأة  لربنامج  اليومّية  العملّيات  وتوجيه  وتنظيم  تخطيط  عن  واملشاركني،  واملوظفني  التوجيهّية  اللجنة  مع  بالتشاور  مسؤول  الربنامج   / املنشأة  مدير  إّن 

حول التقارير  ويرفع  املنشأة  وإدارة  وتشغيل  بصيانة  املتعلّقة  الشؤون  كافة  عن  مبارشًة  مسؤول  املنشأة  مدير  إّن  إلدمان.  املسّببة  املواد  الستخدام  التأهيل 

.تنفيذ الخطّة السنوّية إىل اللّجنة التوجيهّية

الدافع
.ضامن تنبّه ومتابعة الهيئة اإلداريّة بشكل مستمّر الحتياجات الربنامج واملنشأة لضامن الجودة

له يسمح  الساعات  من  كاٍف  لعدد  األرض  عىل  موجود  الربنامج  مدير  إّن   ٢.١

.باالهتامم بشكل مناسب بإدارة املنشأة وبرنامج إعادة التأهيل

لقضايا حامية وتعزيز صّحة والربنامج  املنشأة  الربنامج مراعاة  يضمن مدير   ٢.٢ 

. وسالمة ورفاهيّة املشاركني

ومؤّهل العدد،  حيث  من  كاٍف  عمل  طاقم  عىل  الربنامج  مدير  يحافظ   ٢.٣ 

الحتياجات وفقاً  اإلدارّي،  الطاقم  ذلك  يف  مبا  خربة،  وذات  اإلختصاصات  ومتعّدد 

وفّعالة آمنة  بطريقة  العمل  بإمتام  يسمح  ماّم  األدلة،  إىل  املستندة  الربنامج 

.بالنسبة إىل كافة املشاركني

 ٢.٤ يقوم مدير الربنامج بتفويض بديل عنه، يكون مسؤوالً أمام إدارة الربنامج يف

.حال غيابه

 ٢.٥ يضمن مدير الربنامج تطوير اجراءاٍت تتطلّب اإلبالغ عن أّي دليل عىل سوء

. معاملة أو إهامل أو إستغالل يتعرّض له أي شخص يتلقى الخدمة يف املنشأة

أي عن  واإلبالغ  الشكاوى  لتقديم  فّعالة  آليّة  وجود  الربنامج  مدير  يضمن   ٢.٦ 

 إساءة محتملة أو إهامل أو استغالل أو انتهاك لحقوق اإلنسان والتحقيق يف هذه

.الشكاوى واتخاذ الخطوات الالزمة لحامية املشاركني يف الربنامج

مدير إىل  الوصول  عىل  بالقدرة  الخدمات  ومقّدمو  الربنامج  موظفو  يتمتّع   ٢.٧ 

.الربنامج بني االجتامعات ملسائل تتعلّق باتخاذ القرارات

.٢.٨ للربنامج مخطّط إدارّي يوّضح مختلف املسؤوليّات والسلطات

. ٢.٩ يخضع الربنامج ملساءلة ماليّة أمام ممّوليه من خالل تقديم تقارير ماليّة سنويّة

.٢.١٠ يقوم الربنامج بتوزيع تقرير سنوّي عىل جميع أصحاب املصلحة الرئيسيني

٢.١١ يقوم مدير الربنامج مبراقبة وتقييم وتعديل مامرسات اإلدارة لتحسني األداء

.املايّل

. ٢.١٢ يقوم الربنامج بتقييم مامرساته اإلداريّة بشكل سنوّي

. ٢.١٣ يقوم الربنامج بتحسني عمليّاته اإلدارية بناًء عىل نتائج التقييم

بهدف املوظّفني  عىل  وللمحافظة  للتوظيف  اسرتاتيجيّات  الربنامج  يُنّفذ   ٢.١٤

.  اجتذاب طاقم عمل يتوافق مع حاجات املشاركني

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ



١٠

 المعيار ٣  |  السلمة

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 املالءمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 املالءمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 املالءمة

 أسايّس

 أسايّس

 متقّدم

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

التأهيل إعادة  برنامج  ي 
�ن االأمان  عل   الحفاظ 

دمان للإ المسّببة  المواد  الستخدام   ّ الداخلي

العنف سواء صدر ذلك عن طاقم بيئة آمنة وداعمة. وللربنامج سياسات وإجراءات معمول بها تهدف إىل حامية املشاركني من املضايقات ومن  الربنامج بتوفري  يلتزم 

.العمل أو عن مشاركني آخرين

الدافع
.ضامن سالمة واحرتام كافة املشاركني يف الربنامج

٣.١ يضمن الربنامج أن يحرتم طاقم العمل حقوق اإلنسان لكّل متلقٍّ للخدمة، كام

.ويضمن أن يعامل كّل مشارك يف الربنامج املوظّفني وأقرانه باحرتام

  ٣.٢ يقوم موظّفو الربنامج ببذل قصارى جهدهم لضامن سالمة كّل شخص متلقِّ

.للخدمة

العقليّة الشخص  قدرة  لتقييم  وينفّذها  وإجراءات  سياسات  الربنامج  يضع   ٣.٣ 

.والجسديّة والنفسيّة ولحاميته من أّي إصابة

حاالت يف  املتّبعة  اإلجراءات  توضح  مطبّقة  وإجراءات  سياسات  للربنامج   ٣.٤

.الطوارئ الشخصيّة أو املتعلّقة باملكان

 ٣.٥ يضمن الربنامج حسن سري األمور املنزليّة )النظافة والصّحة) والصيانة مبا يف

الالزمة لحامية صّحة األشخاص الهروب   / اآلفات والحرائق   ذلك خطط مكافحة 

.وسالمتهم

هذه ويحافظ عىل  واملوظّفني  املشاركني  تضمن حامية  بيئًة  الربنامج  يخلق   ٣.٦ 

صّحة عىل  محتمالً  خطراً  تشّكل  قد  التي  العوامل  من  خاليًة  ويبقيها  البيئة 

.األشخاص وسالمتهم

.٣.٧ يضمن الربنامج أمان ومالءمة كافة مسارات الرعاية والعالج

يضمن الربنامج أن كافة املعدّات واألثاث آمنة وصيانتها ليك تبقى يف حالة  ٣.٨ 

.جيّدة

والرشاشف النظيفة  باألرسّة  شخص  كّل  تزويد  عن  مسؤوالً  الربنامج  يُعّد   ٣.٩

والعالج للرعاية  الرضوريّة  االحتياجات  من  وغريها  املالمئة  االستحامم  ومناطق 

.وعىل كّل هذه األغراض أن تكون يف حالة جيّدة

 ٣.١٠ يضمن الربنامج توفّر املياه النظيفة لالستحامم وغسل اليدين بدرجات حرارة

.آمنة ومريحة لحامية األشخاص من الحروق واإلصابات املمكنة

.

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ



١١

 املالءمة

 السالمة

 السالمة

 املالءمة

الفعاليّة

الفعاليّة

 متميّز

 متقّدم

 متقّدم

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

اخصايّئ وجود  من  بّد  ال  الوجبات  تحضري  خدمة  املنشأة  يف  يكون  عندما   ٣.١٦

.تغذية يتمتّع باملهارات املطلوبة

يف الغذائيّة  الوجبات  تحضري  يف  األشخاص  فيها  يشارك  التي  الحاالت  يف   ٣.١٥ 

.املنشأة، يضمن الربنامج تدريب كّل شخص عىل معايري سالمة الغذاء والتغذية

 ٣.١٤ يضمن الربنامج أن يحصل كّل من لديه حالة خاصة عىل خدمات مصّممة

خّصيصاً له لتلبية احتياجاته الفريدة )مثالً أن يحظى األشخاص عىل وجبات خاصة

).عندما يكون ذلك وفقاً لوصفة أخصايّئ رعاية صحية مرّخص له

 ٣.١٣ يضمن الربنامج أن يكون الطعام ذات نوعيّة جيّدة، و أن يتّم إعداده بطريقة

آمنة وصحيّة، و أن يتّم تقدميه بكميّات ووترية كافية تلبّي االحتياجات الغذائيّة

.اليوميّة لكّل شخص

 ٣.١٢ يقوم الربنامج بوضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لضامن التعامل مع املواد

استهالك أو  استنشاق  أو  ابتالع  مناسب مينع  الساّمة وتخزينها بشكل   /  الخطرة 

.املواد الخطرة / الساّمة من قبل أّي شخص

أدوات وتنفيذ سياسات وإجراءات، سواء عن طريق  بوضع  الربنامج  يقوم   ٣.١١ 

لحرارة معيّنة  درجات  عىل  للحفاظ  مبارشًة،  املوظّفني  مراقبة  عرب  أو   السباكة 

.املياه بشكل يضمن سالمة األشخاص وراحتهم ويأخذ بالحسبان تفضيالتهم

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ



١٢

 المعيار ٤  |  إدارة االأدوية ورصفها

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 ٤.٨ تحتوي املنشأة / الربنامج عىل قامئة محّدثة لألدوية مبا يف ذلك قامئة األدوية

الوطنّي للضامن الصندوق  التي يغطيها  العامة واألدوية  الصّحة  لوزارة   األساسيّة 

 االجتامعّي

 ٤.١٠ تتخلّص املنشأة / الربنامج عىل الفور من األدوية التي فات تاريخ صالحيّتها

)بحسب إرشادات تخزين السلع الصحيّة٣).

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

الفعاليّة

الفعاليّة

 السالمة

 السالمة

 املالءمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

.(NSSF(

  ٣http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21549en/s21549en.pdf

.تحتوي املنشأة / الربنامج عىل صيدلّية يديرها صيديّل معتمد يّخزن ويدير ويرصف األدوية ويرشف عىل سائر العملّيات. يقوم الربنامج بوصف ورصف األدوية بشكل آمن

الدافع
 التأكّد من أن مخزون األدوية يف املنشأة يتضّمن عدد وأنواع األدوية املختلفة املستخدمة يف الربنامج، وأنه يتّم تخزين ورصف هذه األدوية بشكل صحيح باستخدام نظام

تعّقب سليم

.ضامن سهولة الوصول إىل معلومات حول األدوية، وترتيب األدوية بشكل واضح، وتحضري ورصف ومراقبة األعراض الجانبيّة بشكل آمن

.

.٤.١ تحرص املنشأة / الربنامج الوصول إىل األدوية باملوظّفني املرّصح لهم فقط

 ٤.٢ تحّد املنشأة / الربنامج من الوصول إىل األدوية عن طريق وضعها بعيداً عن

.أمكنة الخدمة وتخزّنها يف خزنة أو درج أو خزانة مقفلة

. ٤.٣ مناطق تخزين الدواء نظيفة ومنظّمة

٤.٤ تقوم املنشأة / الربنامج بحرص الوصول إىل الوصفات الطبيّة باملوظفني املرّصح

.لهم فقط

.٤.٥ تحتفظ املنشأة / الربنامج بقامئة محّدثة لألدوية املتوفّرة والتي تّم رصفها

الربنامج معروفة وتستخدم اختصارات  / باملنشأة  الخاصة  األدوية  ملصقات   ٤.٦ 

.واضحة، وتحتوي فقط عىل املعلومات األساسيّة

عالية األدوية  عىل  واضحة  وعالمات  قوائم  وتضع  الربنامج   / املنشأة  تحدد   ٤.٧ 

. الخطورة / والتي تتطلّب مستوًى عاٍل من التنبّه

 ٤.٩ تلتزم املنشأة / الربنامج مبواعيد انتهاء الصالحيّة املذكورة عىل األدوية وتتّبع

.طريقًة ملراقبتها

.٤.١١ يحرص الربنامج رصف الدواء باملوظّفني املرّخص لهم

الخاصة واألدوات  املعلومات  إىل  الوصول  بإمكانيّة  الربنامج  موظّفو  يتمتّع   ٤.١٢ 

. باألدوية

واإلرشادات الربوتوكوالت  إىل  الوصول  بإمكانيّة  املنشأة  موظّفو  يتمتّع   ٤.١٣ 

املرجعيّة القوائم  إىل  وصول  لهم  كام  األدوية  جرعات  حول  الحاليّة   والتوصيات 

. لألدوية

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ



١٣

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 أسايّس السالمة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

.٤.١٤ يقوم موظّفو املنشأة بكتابة الوصفات الطبيّة بشكل واضح أسايّس

. ٤.١٥ تحّدد صيدليّة املنشأة معايري طلبات الدواء املقبولة

للتأكّد األدوية  أو طلبات  الطبيّة  الوصفات  املنشأة مبراجعة  تقوم صيدليّة   ٤.١٦

. من صّحتها ومالءمتها

بني التوفيق  املالءمة،  )مراجعات  دوريّة  مراجعات  املنشأة  صيديّل  يجري   ٤.١٧ 

أو مزمنة  أمراض  من  يعانون  الذين  املشاركون  يتناولها  التي  لألدوية   األدوية) 

مبا يف والكميّة)،  )بالنوع  األدوية  لتقييم مدى مالءمة  متعّددة،   أمراض مصاحبة 

.ذلك توافقها مع إرشادات الدواء

 ٤.١٨ تقوم صيدليّة املنشأة باالتصال باألخصايّئ الطبّي الذي قام بوصف دواء ما

. عندما تكون طلبات أو وصفات الدواء غري مكتملة أو غري مقروءة أو غري واضحة

. ٤.١٩ تضع املنشأة سياسات وإجراءات لضامن تحضري األدوية بأمان

املحرّضة األدوية  لجميع  املنشأة بسجاّلت دقيقة وحديثة  تحتفظ صيدليّة   ٤.٢٠ 

. يف الصيدليّة

. ٤.٢١ تقوم صيدليّة املنشأة بوضع سياسات وإجراءات لضامن رصف األدوية بأمان

 ٤.٢٢ تطّور املنشأة وتتّبع عمليًة محددًة تسمح بتسجيل اآلثار الجانبيّة املعروفة

 واملُثبتة رسيرياً لألدوية، وذلك لكّل مشارك، ويتّم تسجيل ذلك يف ملف املشارك

.الدوايّئ

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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  المعيار ٥  |  فريق متعّدد التخّصصات

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

الكفاءة

الكفاءة

الكفاءة

الكفاءة

الكفاءة

الكفاءة

الكفاءة

الكفاءة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 متقّدم

 أسايّس

 أسايّس

ن ب�ي ك  المش�ت العمل   تعزيز 
ن لتقديم الرعاية  االأشخاص المناسب�ي

املواد التأهيل الستخدام  إعادة  النفسّية االجتامعّية لخدمات  البيولوجّية  الرعاية  العمل مع مراعاة منوذج  التخصصات يف فريق  الربنامج مقاربًة تعتمد تعّدد   يستخدم 

.املسّببة إلدمان ومع االلتزام بإجراءات الرتخيص الوطنّية املّتبعة من قبل النقابات ووزارة الصّحة يف ما يخّص مختلف املهن

إلدمان املسبّبة  املواد  الستخدام  التأهيل  إعادة  خدمات  الربنامج  يقّدم   ٥.١

.باستخدام مقاربة متعّددة التخّصصات

.٥.٢ يعمل أعضاء الفريق معاً وفقاً لتخّصصهم وكفاءاتهم لتطوير األهداف

بني العمل  تسليم  مجال  يف  معياريّة  وإجراءات  عمليّات  الربنامج  يتّبع   ٥.٣

.املوظّفني لتعزيز العمل الجامعّي وتقليص االزدواجيّة

واألدوار الخدمات  لتنسيق  بانتظام  بعضهم  بني  الفريق  أعضاء  يتواصل   ٥.٤ 

. واملسؤوليّات

.٥.٥ يجتمع أعضاء الفريق أسبوعياً ملناقشة إدارة حاالت املشاركني يف الربنامج

 ٥.٦ يعمل موظّفو الربنامج كلٌّ يف اختصاصه عىل أوسع نطاق ممكن ويتمتّعون

املسبّبة املواد  الستخدام  التأهيل  إعادة  خدمات  تقديم  عند  مهنيّة   باستقالليّة 

.لإلدمان

مختلف بني  معاً  العمل  كيفيّة  عىل  والتدريب  التعليم  الربنامج  يوفّر   ٥.٧ 

.التخّصصات

 ٥.٨ يقوم الفريق بانتظام بعمليّة تقييم ألدائه كفريق كام يقوم بتحديد املجاالت

. التي تستلزم التحسني

الدافع
الفريق بالعمل يف اختصاصه عىل أوسع نطاق الربنامج، ماّم يسمح لكّل عضو يف  التخّصصات يف فريق العمل يف مختلف مراحل  اتباع مقاربة قامئة عىل تعّدد   ضامن 

الخدمات مجال  يف  الفريق  وظائف  بتقييم  ويسمح  املناسب،  الوقت  يف  بدقّة  والتواصل  الخدمات  وتنسيق  فاعليّة  ويعّزز  كام  املهنيّة،  باالستقالليّة  والتمتّع   ممكن 

.والعمليّات والنتائج املقّدمة

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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ن   المعيار ٦  |  برنامج يرتكز عل المشارك�ي

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

الفعاليّة

الفعاليّة

 التحسني املستمّر لألداء

الفعاليّة

الفعاليّة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

.ترتكز املنشأة عىل املشاركني

الدافع
.تطوير عالقة مفتوحة وشّفافة ومحرتمة مع األشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان وعائالتهم، والحفاظ عىل هذه العالقة

. ٦.٢ يقدم الربنامج الخدمات متاشياً مع القواعد األخالقيّة املتّبعة

ومسؤوليّاتهم بحقوقهم  واملوظّفني  املشاركني  بإعالم  الربنامج  يقوم   ٦.١

.والقواعد األخالقيّة املتّبعة

.٦.٣ للربنامج سياسات وإجراءات معمول بها إلدارة أي تضارب يف املصالح

.٦.٤ يخضع الربنامج ملتطلبات الرسيّة املهنيّة والترشيعيّة ذات الصلة

يف للمشاركني  والرسيّة  والخصوصيّة  الراحة  الربنامج  يف  العمل  مكان  يؤّمن   ٦.٥ 

.الربنامج

 ٦.٦ يقوم الربنامج بجمع واستخدام املداخالت التي تّم جمعها من املشاركني يف

.الربنامج وأرسهم حول البيئة الجسدية للربنامج

األشخاص بني  التنّوع  ملسائل  وتفّهامً  وعياً  الربنامج   / املنشأة  موظّفو  يُظهر   ٦.٧ 

 مبا يف ذلك التنّوع املبنّي عىل الجنسيّة أو الثقافة أو الدين أو اآلراء السياسيّة أو

.العمر أو الجنس أو اإلعاقة

٦.٨ يقوم الربنامج بإعالم املشاركني يف الربنامج وأصحاب املصلحة بكيفيّة تقديم

. الشكاوى مبا يف ذلك تقديم الشكاوى من دون ذكر اإلسم

وأصحاب املشاركني  الشفهيّة  الشكاوى  ملعالجة  بها  معمول  أنظمة  للربنامج   ٦.٩ 

.املصلحة من دون أن يرتتّب عن ذلك أي آثار سلبيّة عىل املشاركني

 ٦.١٠ يقوم الربنامج بالتحقيق يف الشكاوى من املشاركني وأصحاب املصلحة عىل

. الفور ويبلّغهم بالنتائج بعد ذلك

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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ن   المعيار ٧  |  تدريب الموظف�ي

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

ً تثقيفا الخدمات  ومقّدمي  واملتطّوعني  للموظّفني  الربنامج  يقّدم   ٧.٨

املبادئ مع  متاشياً  النفسيّة  الّصحة  خدمات  بتقديم  لهم  يسمحان  وتدريباً 

التوجيهيّة لوزارة الصّحة العامة، كالتايل

 الفعاليّة

 الفعاليّة

 الفعاليّة

 الفعاليّة

 الفعاليّة

الفعاليّة

 السالمة

الفعاليّة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

لتقييم جودة العاملية  الصحة  التعايف )دليل منظمة  التي تستهدف   املامرسات 
الرعاية وحقوق اإلنسان٤

  الدراية مبعلومات حول الصحة النفسيّة )برنامج العمل لرأب الفجوة يف الصحة
 النفسيّة الصادر عن منظّمة الصّحة العاملية٥

  الدراية مبعلومات عن األدوية )الدليل الوطني لرتشيد وصف االدوية النفسية
 والعصبية ذات األولوية لالختصاصيني يف الصحة العامة٦

 الدراية مبعلومات عن استخدام املواد املسبّبة إلدمان

 املراقبة لألفراد الذين لديهم خطر إيذاء النفس أو االنتحار

 إظهار الوعي والتفّهم للقضايا الثقافية وللمسائل املتعلقة بالجنس، وللمسائل

املضايقات من  الحّد  مثل  الخطورة،  عالية  وللمسائل  باألرسة،   املتعلّقة 

والتدّخالت غري العنيفة لحّل األزمات، وتقنيات التهدئة / التخفيف من التوتّر

.(WHO’s Quality Rights Toolkit

.(mhGAP(

  ٤https://www.who.int/mental_health/publications/QualityRights_toolkit/en/

  ٥https://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02/en/

  ٦https://moph.gov.lb/userfiles/files/Programs%26Projects/MentalHealthProgram/Psychotropic%20medications%20guide-%20FI-
NAL-%20EN-%2019%20Sept%202018%20(1).pdf

. يتمّتع املوظّفون واملتطّوعون ومقّدمو الخدمات يف برنامج إعادة التأهيل بالتعليم والتدريب والتأهيل والكفاءة

الدافع
الوظائف تعريف  ملّفات  تحديد  يتضّمن  مبا  املناسبة،  والرتاخيص  باملؤهالت  يتمتّعون  موظّفني  قبل  من  الربنامج  يف  والتدخالت  الدعم  خدمات  جميع  تقديم   ضامن 

تدريبيّة ذات صلة وتنظيم ورش عمل  الجدد،  للموظّفني  توجيه  وتوفري دورة  الخدمات،  واملتطّوعني ومقّدمي  املوظّفني  والتحّقق من مؤّهالت  االزدواجيّة،  تفادي   مع 

.وجلسات تطوير مهنّي، وتقييامت أداء، وغريها من الدورات الهادفة إىل تحسني األداء

.٧.١ يحتفظ الربنامج مبلف شخيّص محّدث وشامل لكل مّوظف ومتطّوع

واملهارات واملؤهالت  التعليم  مستوى  تحدد  وظيفيّة  توصيفات  الربنامج  يف   ٧.٢ 

. والكفاءات املطلوبة من كّل موظف ومتطّوع ومزّود خدمات

بانتظام ويحفظ قامئًة بجميع الوظيفيّة  التوصيفات  الربنامج بتحديث  يقوم   ٧.٣ 

. املوظّفني واملتطّوعني ومزّودي الخدمات تتضمن تسمياتهم وارقامهم وعناوينهم

٧.٤ يضمن الربنامج أن يتمتّع كّل عضو ومتطّوع ومقدم للخدمة يف فريق العمل

خدمات لتقديم  الالزمة  االعتامد  وبيانات  والرتخيص  والتسجيل  بالشهادات 

.الرعاية، وأن يعمل يف نطاق الدور املؤّهل له

 ٧.٥ يحتفظ الربنامج بأدلّة عىل حصول املوظّفني واملتطّوعني ومقّدمي الخدمات

.عىل الرتاخيص والشهادات والتسجيل وبيانات االعتامد املناسبة

الخدمات ومقّدمي  واملتطّوعني  للموظّفني  التوجيه  بإعطاء  الربنامج  يقوم   ٧.٦

. الجدد حول أدوارهم ومسؤوليّاتهم

املناسبني واإلرشاف  الدعم  وتوفري  وتدريب  بتثقيف  بانتظام  الربنامج  يقوم   ٧.٧ 

.لكّل موظّف ومتطّوع ومقّدم للخدمة

:

.(

.
.

.

،

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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 الفعاليّة

التحسني املستمّر لألداء

التحسني املستمّر لألداء

التحسني املستمّر لألداء

التحسني املستمّر لألداء

 السالمة

متميّز

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

تعلّم كيفيّة تحديد املثريات

  القدرة عىل التعرّف عىل عالمات الهيجان والعدائيّة

 التعرّف عىل كيفية مواجهة العنف وإدارته )كأساليب التهدئة وحّل النزاعات

 والوساطة والدفاع عن النفس

  تعلّم التواصل

تغيري اإلدارة

 ٧.٩ يقوم الربنامج بتدريب املوظّفني واملتطّوعني ومقّدمي الخدمات عىل تفادي

 العنف يف مكان العمل، ويشمل ذلك األفعال التي يرتكبها املشاركون يف الربنامج

 وأرسهم، والعنف يف منشأة العالج الداخيّل، والعنف العشوايّئ الناجم عن عمل

:إجرامّي. وتغطّي ورش العمل التدريبيّة والتثقيفيّة الكفاءات األساسيّة التالية

.

.(

.

. ٧.١٠ يضمن الربنامج وجود خطّة تطوير مهنّي موثّقة لكّل موظّف

ألداء وتقييامً  األداء  وأهداف  معايري  تتضّمن  موثّقًة  عمليًّة  الربنامج  يتّبع   ٧.١١ 

. املوظّفني واملتطّوعني ومقدمي الخدمات

ومقّدم أو  متطّوع  أو  موظّف  كّل  أداء  وتوثيق  بتقييم  الربنامج  يقوم   ٧.١٢ 

. للخدمات بشكل منتظم وبطريقة موضوعيّة وتفاعليّة وإيجابيّة

تبياناً الخدمات  ومقّدمي  واملتطّوعني  للموظّفني  الربنامج  تقييم  يتضّمن   ٧.١٣ 

. وإظهاراً للكفاءة

يف األداء،  تقييامت  ذلك  يف  مبا  الشخصيّة،  امللّفات  بحفظ  الربنامج  يقوم   ٧.١٤ 

.مكان آمن يحافظ عىل الرسيّة

.

.

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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  المعيار ٨  |  بيئة عمل إيجابّية

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 السالمة

 الفعاليّة

الفعاليّة

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

الفعاليّة

 أسايّس

 متقّدم

  متقّدم

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

.يوفّر الربنامج بيئة عمل إيجابّية ملوظّفيه

الدافع
 توفري بيئة عمل تعّزز من رضاء املوظّفني لجهة العمل وتسّهل استبقاءهم كام وتعّزز من حّس املسؤولية، وتجعل املوظّفني يشعرون بالراحة لجهة طرح املشاكل عىل

.املرشفني عليهم

. ٨.١ يلتزم الربنامج بالترشيعات املتعلّقة بالصّحة والسالمة املهنيّتني

من للحّد  ويعالجها  العمل  مكان  والسالمة يف  الصّحة  قضايا  الربنامج  يحّدد   ٨.٢ 

. األمراض واإلصابات يف مكان العمل

. ٨.٣ يتضّمن الربنامج نظاماً لإلبالغ عن األحداث والحوادث

.٨.٤ يستخدم الربنامج نظام اإلبالغ عن األحداث والحوادث لتحسني الصّحة والسالمة

باللقاحات ويويص  الخدمات  ومقّدمي  املوظّفني  تحصني  الربنامج  يراقب   ٨.٥

. الخاصة، إذا لزم األمر

. ٨.٦ يتضّمن الربنامج سياسًة حول كيفيّة التعامل مع حاالت السلوك العنيف أو العدايّئ

الرعاية قدرات  تعزيز  عىل  ويعمل  املوظّفني  رعاية  بشأن  سياسة  للربنامج   ٨.٧

.الذاتيّة للموظّفني

الشكاوى تقديم  يف  الخدمات  ومقّدمي  للموظّفني  الرسيّة  الربنامج  يؤّمن   ٨.٨ 

.وطرح املخاوف واملظامل

املعلومات هذه  ويستخدم  العمل  مغادرة  مقابالت  بإجراء  الربنامج  يقوم   ٨.٩ 

.لتحسني معّدالت االستبقاء وبيئة العمل

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ



١٩

ّ الداخلي التأهيل  إعادة  برنامج  وتنسيق   توف�ي 

دمان للإ المسّببة  المواد  لمستخدمي 

   المعيار ٩  |  المقابلة والتقييم

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

اضطرابات من  يعانون  الذين  لألشخاص  بالنسبة  فائدًة  األكرث  لإلدمان،  املسّببة  املواد  استخدام  )خدمات)  خدمة  لتحديد  والتقييم  املقابلة  أدوات  الربنامج   يستخدم 

استخدام املواد املسّببة لإلدمان

املالءمة

 الفعاليّة

 املالءمة

 املالءمة

 الفعاليّة

 املالءمة

 الفعاليّة

 الفعاليّة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

يف مبا  املؤرّشات،  من  عدداً  االعتبار  يف  يأخذ  شامالً  تقييامً  الربنامج  يجري   ٩.٢

ذلك، الوضع الرسيرّي للشخص لجهة صّحته الجسديّة والنفسيّة، واستخدام املواد

واالجتامعّي العائيّل  اندماجه  ووضع  الوظيفّي،  ووضعه  لإلدمان،  املسبّبة 

ووضعه القانويّن

،

.

يف مبا  املشارك  عن  األساسيّة  املعلومات  لجمع  أوليًّة  مقابلًة  الربنامج  يُجري   ٩.١ 

األخرى الدميوغرافيّة   - االجتامعيّة  واملعلومات  االجتامعّي  ونوعه  عمره   ذلك 

. املتعلّقة به والسبب الذي قد يدفع به أو بها إىل طلب الخدمات

عىل باملوافقة  يتعلّق  فيام  حقوقه  الربنامج  يف  للمشارك  الربنامج  يرشح   ٩.٣

الشخصيّة  املعلومات  عن  الكشف  عىل  تنطبق  التي  الرسيّة  وحدود  .الخدمة 

موظّفي عىل  يتعنّي  الخدمات،  من  املزيد  إىل  حاجة  من  هناك  كان  إذا   ٩.٤

تقييم إجراء  مالءمًة  األكرث  والخربة  بالتدريب  يتمتّعون  الذين  الربنامج 

. حيوّي - اجتامعّي أكرث تفصيالً للمشارك

عمليّة أثناء  األدلة  عىل  قامئة  مقاربة  اعتامد  الربنامج  موظّفي  عىل   ٩.٥ 

أن ميكن  النفسيّة  والصدمات  العنف  تجارب  أن  يدركوا  أن  عليهم  كام  التقييم، 

).تكمن وراء استخدام املواد املسبّبة لإلدمان اإلشكايّل )املعيار ٢٠

 ٩.٦ ميكن أن يسّهل الربنامج مشاركة أفراد األرسة وغريهم من األشخاص املهّمني

.يف عملية التقييم إذا رغب طالب الخدمة بذلك

والتقييم املقابلة  أدوات  الربنامج  يستخدم  التقييم،  استكامل  أجل  من   ٩.٧ 

الشؤون ووزارة  العامة  الصحة  وزارة  قبل  من  واملوّحدة  األدلّة  عىل   القامئة 

.االجتامعيّة

إعادة برنامج  كان  إذا  ما  لتحديد  التالية  التقييم  معايري  الربنامج  يستخدم   ٩.٨ 

:التأهيل الداخيل الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان مناسباً للشخص، وإذا كان

املشاركة عىل  وقادر  )الحافز)  وعازم  للعالج)،  )االستعداد  مستعّد   الشخص 

الفاعلة يف مالحظة تأثري استخدامه للمواد املسبّبة لإلدمان

 الشخص يعاين من مشاكل كبرية يف استخدام املواد املسبّبة لإلدمان تؤثر سلباً

 عىل مجاالت أخرى من حياته )عىل سبيل املثال، الصّحة، األداء، األرسة، العمل

التعليم، اإلسكان

أو يف املجتمع  الخدمة والدعم غري متوفّر يف   الشخص يحتاج إىل مستوى من 

العيادات الخارجيّة بطريقة فّعالة

،

.

.(

.

الدافع
.ضامن إحالة األشخاص إىل برامج أو خدمات تلبّي احتياجاتهم الحيويّة والنفسيّة واالجتامعيّة، وتفضيالتهم، وتدعمهم بالشكل األكرث فعاليًة لبلوغ أهدافهم العالجيّة

.

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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 الكفاءة

 الكفاءة

 استمراريّة الرعاية

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

التي قامت باإلحالة ما إذا كان الربنامج مع الشخص املعنّي والجهة  يقّرر   ٩.١٠ 

.مؤّهالً للربنامج الستكامل عمليّة اإلحالة

التقييم من  جزء  يتشارك  أن  للربنامج  ميكن  الشخص،  من  خطيّة  مبوافقة   ٩.٩ 

إحالة يتّم  لإلدمان  املسبّبة  املواد  الستخدام  آخر  برنامج  أو  خدمة  أّي  مع 

.الشخص إليها

للشخص مناسب  غري  الداخيّل  التأهيل  إعادة  برنامج  أن  تبنّي  إذا   ٩.١١ 

املستشفى إىل  الشخص  بإحالة  الربنامج  يقوم  الخدمة،  عن  يبحث   الذي 

إىل أو  لإلدمان  املسبّبة  املواد  الستخدام  املالمئة  الخدمات  إىل  أو  املالئم 

.خدمات الدعم املجتمعّي أو إىل خدمات أخرى محّددة

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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ة    المعيار ١٠  |  اتخاذ القرارات المستن�ي

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 املالءمة

 املالءمة

سهولة الوصول

 أسايّس السالمة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

إليها التخاذ قرار بشأن تقديم الطلب لدخول التي يحتاجون  الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسّببة لإلدمان بجميع املعلومات  الربنامج األشخاص   يزّود 

.برنامج إعادة التأهيل الداخيّل

الدافع
املسبّبة لإلدمان، وأنهم عىل دراية كاملة املواد  الداخيّل الستخدام  التأهيل  إعادة  برنامج  املشاركة يف  اتخاذ قرار مستنري بشأن  قادرين عىل  أن يكون األشخاص   ضامن 

.مبسؤوليّاتهم كمشاركني قبل التقّدم بطلب للدخول إىل الربنامج. ويجب أن يندرج الحصول عىل املعلومات والحصول عىل موافقة املشارك يف إطار كافة الخطوات

:١٠.١ يزّود الربنامج الشخص بالتايل

املواد الستخدام  الداخيّل  التأهيل  إعادة  برامج  كافة  عن  مناسبة   معلومات 

املسبّبة لإلدمان التي هو مؤّهل لإلنضامم إليها

التي الرعاية والدعم  الربنامج، وعن نوع   معلومات عن الشخص املسؤول عن 

يوفّرها الربنامج، وعن فلسفته أو مقاربته للعالج

معلومات عن أي رسوم قد يتوّجب دفعها وأي دعم مايل قد يكون متاحاً

إىل إضافة  يحرضها،  أن  الشخص  من  يُتوقّع  التي  الشخصيّة  باملمتلكات   قامئة 

األغراض غري املسموح بها

تفاصيل عن جميع السياسات والقواعد املعتمدة يف الربنامج، لجهة

.

.

.

.

:

االتصال بأفراد األرسة واألصدقاء والزوج/الزوجة أو الحبيب/الحبيبة

 القيود املفروضة عىل التدخني

مغادرة املشاركني  أحد  من  يطلب  أن  إىل  تؤدي  قد  التي   الظروف 

الربنامج

-

-

-

.

.

.

.١٠.٢ يوّضح الربنامج للشخص حقوقه ومسؤولياته كمشارك يف الربنامج

.١٠.٣ يقوم الربنامج بإبالغ الشخص بكيفيّة الوصول إىل املنشأة التابعة للربنامج

.١٠.٤ ال يخضع أي مشارك ألي تجارب طبيّة أو علميّة من دون موافقته املستنرية

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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   المعيار ١١  |  الدعم المجتمعّي

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 استمراريّة الرعاية

 استمراريّة الرعاية

 استمراريّة الرعاية

الكفاءة

 متقّدماملالءمة

 متقّدم

متقّدم

 أسايّس

والذي أسايّس االنتظار  الئحة  عىل  املوضوع  الشخص  يستمّر  أن  الربنامج  يضمن   ١١.١ 

الخدمات من تلّقي  املواد املسبّبة لإلدمان يف  يُعنى بشأن استخدام   لديه معالج 

.هذا املعالج خالل انتظار القبول يف برنامج إعادة التأهيل

باملعلومات يزّوده  الربنامج  فإن  حايل،  معالج  الشخص  لدى  يكن  مل  إذا   ١١.٢ 

 املناسبة حول الخدمات املجتمعيّة لعالج استخدام املواد املسبّبة لإلدمان وحول

.الخدمات الصحيّة واالجتامعيّة املوجودة يف منطقة تواجده

.١١.٣ يقّدم الربنامج خدمات الدعم لألشخاص ليتمّكنوا من االتصال بهذه الخدمات

١١.٤ يبقى الربنامج عىل اتصال دائم بالجهة املحيلة للشخص لضامن تلّقي الشخص

.الذي يبحث عن الخدمة آخر املعلومات عن وضع طلبه لدخول الربنامج

 ١١.٥ يسعى الربنامج إىل تأمني القبول يف نفس اليوم أو خالل فرتة انتظار قصرية

.لألشخاص املحتاجني إىل خدمات منظّمة، كام ويوفّر خدمات فوريّة حسب الحاجة

يقوم الربنامج باإلحالة إىل خدمات الدعم املجتمعّي املناسبة يف املجتمع إذا كان الشخص الذي يبحث عن عالج ال يحتاج إىل إعادة التأهيل الداخيّل، أو تّم وضعه عىل

.الئحة االنتظار

الدافع
الذين لألشخاص  املالئم  الدعم  وضامن  للتقييم  وفقاً  وتفضيالتهم  الحتياجاتهم  املناسبة  الدعم  خدمات  عىل  العالج  يلتمسون  الذين  األشخاص  جميع  حصول   ضامن 

.ينتظرون دخول برنامج إعادة التأهيل الداخيّل الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان خالل فرتة انتظارهم

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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قامة ي االإ
   المعيار ١٢  |  االستقرار �ن

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

سهولة الوصول

سهولة الوصول

 أسايّس

 أسايّس

  متقّدم

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

.يوفّر الربنامج للمشارك أو املشاركة الدعم الذي يحتاجه/تحتاجه ليستقّر يف الربنامج ويشعر بالراحة

الدافع
.املساعدة عىل ضامن مشاركة األشخاص يف برنامج إعادة التأهيل الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان وتحقيق أفضل بداية ممكنة لرحلتهم العالجيّة

ويزّوده الوصول  عند  به  مرّحب  بأنه  الشخص  يشعر  أن  الربنامج  يضمن   ١٢.١ 

.باملعلومات والدعم الذي يحتاج إليها ليشعر باألمان والراحة يف بيئته الجديدة

الفرصة الربنامج  له  يُتيح  الشخص،  وصول  من  األّولني  اليومني  خالل   ١٢.٢

:ملراجعة قواعد وسياسات الربنامج مع املوظّفني، مبا يشمل

 حقوق املشارك ومسؤولياته

قواعد الزيارات وأشكال االتصال األخرى مع العائلة واألصدقاء

 األسباب التي قد تؤدي إىل أن يُطلب منهم مغادرة الربنامج

.

.

.

 ١٢.٣ يسمح الربنامج للمشاركني ويشجعهم عىل التحدث مع املوظّفني حول أي

.مسألة تُقلقهم يف كّل فرصة ممكنة

واألشخاص املشاركني  بني  اإليجابيّة  العالقات  ويدعم  الربنامج  يشّجع   ١٢.٤ 

.اآلخرين يف الربنامج

جميع إىل  النفاذ  بإمكانيّة  الجسديّة  اإلعاقات  ذوي  من  األشخاص  يتمتّع   ١٢.٥ 

.مكّونات الربنامج ويتّم تحقيق ذلك بدعم من الربنامج

جميع إىل  النفاذ  بإمكانيّة  املعرفيّة  اإلعاقات  ذوي  من  األشخاص  يتمتّع   ١٢.٦ 

.مكّونات الربنامج ويتّم تحقيق ذلك بدعم من الربنامج

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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   المعيار ١٣  |  علج االأمراض المصاحبة

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

الفعاليّة

 الكفاءة

الفعاليّة

الفعاليّة

الفعاليّة

الفعاليّة

الفعاليّة

الفعاليّة

الفعاليّة

الفعاليّة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 ١٣.٦ يضمن الربنامج توثيق كافة القرارات املتّخذة نتيجة املراجعات الدوائيّة يف أسايّس

.خطّة العالج الشخصيّة

من يتمّكنوا  ليك  لهم  وصفها  يتّم  التي  األدوية  للمشاركني  الربنامج  يقّدم   ١٣.٧ 

. متابعة عالجهم الدوايّئ لتحسني صّحتهم ودعمهم خالل مرحلة الشفاء

.١٣.٣ يقّدم الربنامج رعايًة طبيًّة للمشاركني عند الحاجة ومبوافقتهم

 ١٣.٩ يتأكّد الربنامج من توفري خدمات الصّحة النفسيّة عىل يد أخصائينّي نفسيّني

.يتمتّعون بالرتخيص

النفسيّة الصّحة  خدمات  إىل  للّنفاذ  املطلوبة  اإلجراءات  الربنامج  يتّخذ   ١٣.٨

.بشكل منتظم، تلبيًة الحتياجات املشاركني

ووضع مستمّر  بشكل  الدوائيّة  املشارك  خطة  مراجعة  الربنامج  يضمن   ١٣.٥

. قامئة دقيقة بجميع األدوية التي يتناولها

الصحيّة الطوارئ  بإدارة  له  يسمح  وضع  يف  نفسه  الربنامج  يضع   ١٣.١٠

.عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع

 ١٣.٤ يبدأ الربنامج بتقييم حالة املشارك الصحيّة واستخدامه لألدوية بأقرب وقت

املتعلّقة واحتياجاته  والنفسيّة  الجسديّة  احتياجاته  ملتابعة  وصوله،  بعد  ممكن 

.باستخدامه للمواد املسبّبة لإلدمان

تقييامً يتضّمن  طبّي  لفحص  مشارك  كّل  يخضع  أن  الربنامج  يضمن   ١٣.٢

.لألمراض املعدية خالل ٣٠ يوماً من قبوله يف الربنامج

للربنامج للمتقّدم  الصحيّة  الحالة  بتقييم  الطبيب  قيام  الربنامج  يضمن   ١٣.١

:قبل فرتة وجيزة من انضاممه إىل الربنامج مبا يشمل

 تقييم الوضع الحايّل للشخص فيام يختّص باملشكلة القامئة، مبا يف ذلك مهارات

العيش ضمن املجتمع ومهارات الحياة املستقلّة والصحة النفسيّة العاطفيّة

 فهم تاريخ املشارك الطبّي األسايّس واملعلومات األساسيّة حوله، وتحديد مدى

 الحاجة إىل فحص طبّي أو إىل الحصول عىل نتائج فحوصات طبيّة

األدوية املوصوفة التي يتّم تناولها يف الوقت الحايل، وتاريخ  األدوية املستخدمة

 يف السابق إذا كان متاحاً

ملّخص عالجات الصّحة النفسيّة التي خضع لها املشارك قبل االنضامم إىل الربنامج

.

.

.

.

 يضمن الربنامج نفاذ املشاركني إىل طبيب )طبيب األرسة) وإىل طبيب نفيّس كجزء من فريق الربنامج املتعّدد التخّصصات أثناء وجوده يف الربنامج. وال ينبغي أن تكون

.األمراض املنقولة جنسياً وفريوس نقص املناعة البرشية سبباً لرفض أّي مشارك

الدافع
.تلبية االحتياجات الطبيّة للمشاركني يف الربنامج أثناء وجودهم ضمن برنامج إعادة التأهيل الداخيّل الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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دمان    المعيار ١٤  |  التخطيط لعلج استخدام المواد المسّببة للإ

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 استمراريّة الرعاية

 استمراريّة الرعاية

الفعاليّة

الفعاليّة

الفعاليّة

 املالءمة

الفعاليّة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

عافية املشارك )العافية الجسديّة والعاطفيّة والنفسيّة

 فهم املشارك لتأثري استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

 استعداد املشارك للمشاركة بنشاط يف تغيري عاداته، وأمناط تفكريه وسلوكيّاته

 املرتبطة باستخدام املواد املسبّبة لإلدمان

 تركيز املشارك عىل بناء عالقات أفضل مع العائلة واألصدقاء وغريهم

 تطوير املشارك ملهاراته الحياتيّة

 حّث املشارك عىل التواصل مع مجتمعه، مبا يف ذلك التخطيط إلعادة اإلنخراط

 احتياجات األرسة

وعىل والتدريب  والتعليم  التوظيف  مثل  األخرى  االحتياجات  عىل  الرتكيز 

 التمنيات الشخصية

الهوايات الرتفيهيّة )مبا يف ذلك فرص مامرسة الرياضة البدنيّة

 املامرسات املتعلّقة بالحياة الروحيّة والثقافيّة

 املشاركة يف نظام العدالة الجنائيّة

 املشاركة يف نظام رعاية األطفال

القضايا و/أو األهداف املهّمة األخرى

.ُيرشك الربنامج املشاركني يف وضع خطّة عالج شخصّية خطّية تعكس احتياجاتهم وأهدافهم ونقاط قّوتهم، وتصف بوضوح الخدمات التي سيحصلون عليها

الدافع
 ضامن أن يكون التخطيط للعالج عبارة عن عمليّة تعاونيّة ُموثّقة جيّداً تعكس بدقّة أهداف املشاركني وتوفّر مخطّطاً للعمل الذي سيتّم القيام به والقرارات التي يتعنّي

.مراجعتها بانتظام

كاملة مبشاركة  الشخصيّة،  العالج  خطّة  وضع  عىل  الربنامج  فريق  يعمل   ١٤.١ 

وصول بعد  واحد  أسبوع  غضون  يف  الخطّة  تبدأ  أن  ويضمن  املشارك،  قبل   من 

فرتة طوال  تحديثها  يتّم  وأن  بانتظام،  مراجعتها  يتّم  وأن  الربنامج،  إىل   املشارك 

.إقامة املشارك لتعكس تغرّي وضعه

وشبكات واملهنيني  املجتمع  الربنامج مجموعات  يشمل  املشاركني،  مبوافقة   ١٤.٢ 

.الدعم التي أقاموا معها اتصاالت لتطوير خطّة العالج ومراجعتها

 ١٤.٣ يحّدد الربنامج الحّد األدىن ملّدة العالج متاشياً مع املبادئ التوجيهيّة القامئة

.عىل األدلّة يف هذا املجال

 ١٤.٤ يضمن الربنامج األخذ بالتقييم الخطّي الذي أُجري قبل دخول املشارك إىل

.برنامج إعادة التأهيل الداخيّل للمساعدة يف تطوير خطّة العالج الشخصيّة

.١٤.٥ عىل الربنامج تقديم نسخة واضحة وبسيطة عن خطّة العالج إىل املشارك

١٤.٦ باإلضافة إىل الرتكيز عىل استخدام املواد املسبّبة لإلدمان، يضمن الربنامج أن

):تأخذ خطّة العالج يف الحسبان النواحي التالية لدى املشارك )حسب االقتضاء

.(
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 ١٤.٧ يساعد الربنامج املشارك عىل تعلّم ومامرسة املهارات التي يتطلّبها تحقيق

.األهداف التي حّددتها خطّة العالج

.

.

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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الفعاليّة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

 املالءمة

 أسايّس

 أسايّس

 متقّدم

 أسايّس

والتكيّف أسايّس عواطفه  إدارة  عىل  مساعدته  خالل  من  املشارك  الربنامج  يدعم   ١٤.٨ 

.مع التغيريات املهّمة يف حياته

 ١٤.٩ يشّجع الربنامج املشاركني ويدعمهم للبقاء يف الربنامج، كام ويحرتم أي قرار

.يتّخذونه باملغادرة

وصادقة دافئة  مهنيّة  عالقات  إنشاء  إىل  الربنامج  موظّفو  يسعى   ١٤.١٠ 

أفكارهم إىل  لالستامع  استعداد  عىل  وهم  الربنامج،  يف  املشاركني  مع   ومنفتحة 

.ومشاعرهم حيال خدمات العالج

عن واملسؤولني  الصحّي  النظام  مع  وثيق  تعاون  عىل  الربنامج  يحافظ   ١٤.١١ 

إىل االرتهان  من  يعانون  الذي  األفراد  لدعم  والسجون  واملحاكم  القانون   إنفاذ 

.املواد املسبّبة لإلدمان وتشجيعهم عىل اختيار العالج بشكل طوعّي

واملعّقدة الشديدة  لإلدمان  املسبّبة  املواد  استخدام  اضطرابات  عالج  يف   ١٤.١٢ 

 واملزمنة، يوفّر الربنامج خدمات عالجيّة كافية وطويلة األمد لتفادي االنتكاسات

.يف صفوف املشاركني

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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ي المجتمع
عادة االنخراط �ن     المعيار ١٥  |  التخطيط الإ

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 استمراريّة الرعاية

 املالءمة

الفعاليّة

 استمراريّة الرعاية

 استمراريّة الرعاية

 الكفاءة

 املالءمة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

.ُيرشك الربنامج املستفيد يف وضع خطّة عودته إىل املجتمع

الدافع
.ضامن توفري الدعم املالئم لألشخاص يف عمليّة إعادة انخراطهم يف املجتمع

 ١٥.١ يضمن الربنامج أن يبدأ العمل عىل وضع خطّة إعادة االنخراط يف غضون

مبنيّاً العمل  هذا  يكون  وأن  الداخيّل  الربنامج  يف  الشخص  إقامة  من   شهرين 

وعند املناسبة،  املجتمعيّة  واملوارد  واملوظّفني  املشارك  بني  تعاونيّة  عمليّة   عىل 

).االقتضاء، مع دائرة دعم الشخص )مثل العائلة واألصدقاء و/أو اشخاص آخرين

الشخص نجاحات  االنخراط  إعادة  خطّة  تعكس  أن  الربنامج  يضمن   ١٥.٢ 

 وتفضيالته وأهدافه املستمرة، وأن تسلّط الضوء عىل أي مخاوف قد تكون لديه

.بشأن العودة إىل املجتمع

١٥.٣ قد يُدرج الربنامج يف الخطّة أي من العنارص التالية أو جميعها، مبا يتناسب

:مع وضع كل مشارك

 عالج استخدام املواد املسبّبة لإلدمان والدعم ملشاكله الحاليّة لجهة

 صّحة املشارك النفسيّة

 قدرة املشارك ومهاراته الحياتيّة

 وضع عالقة املشارك بعائالته

وجود الدعم الشخيّص واالجتامعّي )مبا يف ذلك املجموعات املوجودة يف املجتمع

املحيّل

 وجود اتصال مع طبيب األرسة

 وجود مامرسات وتفضيالت روحيّة وثقافية

 مستوى التعليم و/أو التدريب املهنّي

السكن

 التوظيف

الهوايات الرتفيهيّة )مثل الفنون والرياضة واألنشطة االجتامعيّة

 األمان من العنف وسوء املعاملة

 مهارات تربية األطفال

:
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ُمرفقة مبوافقته االنخراط  إعادة  نسخًة عن خطّة  للمشارك  الربنامج  يقدم   ١٥.٤ 

.الخطيّة ويتّم مشاركة الخطة مع موارد الدعم والخدمات املجتمعيّة املناسبة

 ١٥.٥ يضمن الربنامج التحديث املنتظم لخطّة إعادة االنخراط ووضعها بصيغتها

.النهائيّة قبل شهر واحد عىل األقّل من خروج املشارك

قبل الداخيّل  الربنامج  مغادرة  منه  طُلب  إذا  أو  املغادرة  املشارك  قّرر  إذا   ١٥.٦ 

 االنتهاء من العالج أو بلوغ أهداف عالجه، يتعامل الربنامج مع مغادرة الشخص

 بطريقة حّساسة ومحرتمة. كام ويوفّر الربنامج املساعدة والدعم للمشارك للعودة

.إىل املجتمع عرب مشاركته بكّل ما تّم تطويره يف ما يتعلّق بخطّة إعادة االنخراط

قبل من  استخدامها  يتّم  مكتوبة  خروج  معايري  بتحديد  الربنامج  يقوم   ١٥.٧ 

. املوظّفني لتحديد الخروج أو االنتقال املناسب لكّل مشارك

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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نامج    المعيار ١٦  |  الرعاية والدعم بعد الخروج من ال�ب

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 استمراريّة الرعاية

 أسايّس استمراريّة الرعاية

إنشاء أسايّس عىل  فاعل  بشكل  العالج  يتلّقى  الذي  الشخص  الربنامج  يساعد   ١٦.١ 

املسبّبة املواد  باستخدام  املتعلّقة  الخدمات  مزّودي  مع  ومتابعتها   العالقات 

.لإلدمان الذين سيعملون معهم يف املجتمع

 ١٦.٢ يساعد الربنامج املشاركني بشكل فاعل عىل التواصل مع أرسهم، ورشكائهم

املجتمعيّة واملنظامت  واالجتامعيّة  الصحيّة  الخدمات  ووكاالت   العاطفيّني، 

األطفال ورعاية  والسكن  األوليّة  الرعاية  مؤّسسات  )مثل  الحاجة   حسب 

).وخدمات التوظيف ومجموعات الدعم

.يساعد الربنامج كّل شخص يتلّقى العالج عىل التواصل مع خدمات الدعم املجتمعّية التي تّم تحديدها يف خطّة إعادة االنخراط

الدافع
.التأكد من تأمني انتقال املشاركني من الربنامج الداخيّل إىل املجتمع بشكل سلس، ومن دعمهم يف املجتمع للبناء عىل التقّدم الذي أحرزوه يف الربنامج الداخيّل

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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 الحفاظ عل نظام معلومات

النفاذ فّعال وسهل   صحّية 

نامج ي ال�ب
ن �ن     المعيار ١٧  |  سجّلت المشارك�ي

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 الفعاليّة

الكفاءة

 الفعاليّة

 الفعاليّة

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

املحافظة لضامن  ُممنهج  بشكل  السجاّلت  تنظيم  الربنامج  يضمن   ١٧.٣

.عىل السجاّلت واكتاملها

يتّم الدخول مؤرّخة ومقروءة وأن  الربنامج أن تكون كافّة سجاّلت  يضمن   ١٧.٤ 

 التحّقق منها بشكل دائم. يف حال وجود سجاّلت إلكرتونيّة، ميكن االستعاضة عن

.التوقيع ببديل الكرتويّن خاّص باملشارك وميكن التعرّف عليه بشكل فريد

.يحتفظ الربنامج بسجّل شامل ودقيق لكّل شخص يتواصل مع الربنامج

الدافع
.ضامن حصول كّل شخص عىل الرعاية والعالج الالزمني وفقاً ألفضل املامرسات املستندة إىل األدلّة يف هذا املجال

عىل يحتوي  وهو  قبوله،  عند  شخص  لكّل  سجّل  بوضع  الربنامج  يقوم   ١٧.١ 

 معلومات كافية لتحديد هويّة الشخص بشكل واضح، للتحّقق من صّحة الرعاية

.والعالج املقّدمني، ولتوثيق نتائج الرعاية والعالج بدقّة

:١٧.٢ يضمن الربنامج احتواء كّل سجّل، عند االقتضاء، عىل املعلومات التالية

 تواريخ الدخول والخروج

 اسم الشخص

 نوع الشخص االجتامعّي وتاريخ ميالده

املعلومات الدميغرافيّة )العنوان ورقم الهاتف

 الوصف الجسدّي للشخص أو صورة شخصيّة عنه

 معلومات عن تقييم الشخص عند دخوله وعن قرار أهليّته لدخول الربنامج

معلومات عن أّي فحوصات صحيّة قام بها

 خطط الخدمة املعّدة خّصيصاً للشخص

معلومات عن أي طلبات صادرة عن األطباء

 األدوية التي يتناولها وأي نظام غذايئ خاّص به

 معلومات عن أي مشكلة طبيّة مهّمة

معلومات عن أي حساسيّة يعاين منها

 الشخص الذي يجب االتصال به يف حال الطوارئ، ورقم هاتفه

 الرسوم املتّفق عليها

 وثائق عن أي رعاية أو عالج سابق خضع له، ومعلومات عن استجابة الشخص

 لهذه الرعاية أو العالج، وإذا حصلت أي تغيريات يف حالة الشخص أو تغيريات

يف الرعاية والعالج

 معلومات عن الخروج واالنتقال؛ حقوق الشخص

معلومات لإلحالة
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دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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 املالءمة

 استمراريّة الرعاية

 املالءمة

 استمراريّة الرعاية

 استمراريّة الرعاية

 استمراريّة الرعاية

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

حينها أسايّس الطبيّة.  الرضورة  حاالت  يف  إاّل  السجاّلت  رسيّة  عىل  الربنامج  يُبقي   ١٧.٥ 

االجتامعيّة الشؤون  ووزارة  العامة  الصّحة  وزارة  من  مفوضني  ملوظّفني   يُسمح 

.االطاّلع عىل هذه السجاّلت

.١٧.٦ يحتفظ الربنامج بسجاّلت املشاركني ملّدة ال تقّل عن عرش سنوات

من بإذن  فقط  املشارك  سجاّلت  و/أو  معلومات  بنرش  الربنامج  يقوم  قد   ١٧.٧ 

.املشارك، أو من الشخص املفّوض عنه، أو كام هو مطلوب مبوجب القانون

١٧.٨ عند نقل شخص إىل برنامج أو خدمة أخرى، يُشارك الربنامج الحايل الربنامج

. أو الخدمة املستقبلة باملعلومات املناسبة

املشاركني كافّة  فإن سجاّلت  إدارته،  أو  الربنامج  ملكيّة  تغيري يف  إذا حدث   ١٧.٩ 

.تبقى ضمن الربنامج

الصّحة وزارة  إبالغ  الربنامج  مدير  عىل  يتعنّي  برنامج،  أي  حّل  قبل   ١٧.١٠ 

تخزين وظروف  وسالمة  مبوقع  خطياً  االجتامعيّة  الشؤون  ووزارة  العامة 

.سجاّلت املشاركني

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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     المعيار ١٨  |  نظام المعلومات الصحّية

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

  املالءمة

 الفعاليّة

 استمراريّة الرعاية

 الكفاءة

 الكفاءة

 استمراريّة الرعاية

 استمراريّة الرعاية

 استمراريّة الرعاية

 استمراريّة الرعاية

 استمراريّة الرعاية

تحسني مستمّر لألداء

 أسايّس

 متميّز

 أسايّس

 متقّدم

 متميّز

 متميّز

 متميّز

 متميّز

 متميّز

أسايّس

 أسايّس

الدافع
 تزويد املوظفني بإمكانيّة النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات )مثل السجالت الطبيّة اإللكرتونيّة )       )، وسجّل املشاركني، وأنظمة التعّقب، وأنظمة إدارة قامئة االنتظار

ونظام التذكري...) التي تسّهل اإلدارة واملتابعة املستمرة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

EMR،

.

.يعتمد الربنامج نظام معلومات صحّية يضمن إدارة معلومات املشاركني بشكل مالئم ويف الوقت املناسب، مبا يف ذلك نقل املعلومات املالمئة عند اإلحالة

احتياجات عىل  بناًء  الصحيّة  املعلومات  أنظمة  الربنامج  مدراء  يختار   ١٨.١ 

 املوظّفني ومع مراعاة االبتكار بهدف توفري خدمات عالج استخدام املواد املسبّبة

.لإلدمان عالية الجودة

.١٨.٢ يتلّقى موظّفو الربنامج التعليم والتدريب عىل نظم املعلومات الصحيّة

 ١٨.٣ يستخدم الربنامج نظم املعلومات الصحيّة لدعم القرارات املتعلّقة برعاية

.املشاركني وخدماتهم

. ١٨.٤ للربنامج سجّل للمشاركني وأرسهم ونوع الرعاية والخدمات املقّدمة لهم

الرعاية لتنسيق  جهة  تعيني  فيه  يتّم  مشرتكاً  سجاّلً  الربنامج  يستخدم   ١٨.٥

.املقّدمة للمشارك يف حال وجود مزّودي خدمات مختلفني

املعنّي وذكره بشكل واضح يف سجّل املشارك عىل أن يتّم تحديد املوظّف   ١٨.٦ 

.يكون معروف لجميع أعضاء الفريق وللمشارك

 ١٨.٧ يذكر الربنامج يف سجّل املشارك أي تغيريات يف املسؤولية من مزّود خدمة

.إىل آخر

تّوفر له رسائل تذكري النفاذ إىل أدوات معلومات  بإمكانيّة  الربنامج  يتمتّع   ١٨.٨ 

. حول احتياجات املشارك املقبلة لخدمات املتابعة

الوثائق لنقل  اجراءات  أو  سياسًة  أو  معلومات  نظام  الربنامج  يتبع   ١٨.٩ 

.واملعلومات املالمئة يف حاالت اإلحالة

املواعيد ملتابعة  اجراءات  أو  سياسًة  أو  معلومات  نظام  الربنامج  يتّبع   ١٨.١٠ 

.امللغاة بشكل فّعال

الصّحة وزارة  إىل  محددة  مؤرشات  عن  دوريّة  تقارير  الربنامج  يرسل   ١٨.١١ 

.العامة ووزارة الشؤون االجتامعيّة باستخدام استامرات ومنّصات محّددة

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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   المعيار ١٩  |  الممارسة القائمة عل االأدّلة

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 التحسني املستمّر لألداء

 الفعاليّة

 استمراريّة الرعاية

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 املالءمة

 استمراريّة الرعاية

 التحسني املستمّر لألداء

  متقّدم

  متقّدم

  متقّدم

 متميّز

 أسايّس

  متقّدم

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

مراقبة الجودة وتحقيق
إيجابّية  نتائج 

الشخصّية العالج  خطة  يف  املحّددة  األهداف  عىل  املشاركني  مع  للعمل  األدلّة  عىل  القامئة  والعالج  الدعم  خدمات  ويوفّر  عليها  متعارف  مامرسات  الربنامج   يستخدم 

.الخاّصة به

الدافع
.ضامن استناد كافّة التدّخالت وخدمات الدعم املقّدمة يف الربنامج إىل أفضل األدلّة املتاحة حول ما يصلح يف مجال العالج الداخيّل الستخدام املواد املسبّبة لإلدمان

 ١٩.١ يشمل الربنامج مجموعًة من خدمات الدعم والعالجات القامئة عىل األدلّة

يتّم والتي  وتفضيالته،  الشخص  واحتياجات  الثقايّف،  السياق  مع  تتناسب   والتي 

.تقدميها سواًء ضمن برنامج داخيّل أو ضمن املجتمع املحيّل

 ١٩.٢ يقّدم الربنامج املساعدة والدعم للمشاركني يف مسائل الصحة النفسيّة التي

.يتّم توفريها إّما يف املنشأة التابعة للربنامج أو يف أي مكان آخر

بتعزيز لهم  تسمح  التي  واألدوات  املساعدة  للمشاركني  الربنامج  يقّدم   ١٩.٣ 

).دائرة دعمهم الشخصيّة )العالقات مع أفراد األرسة والرشكاء واألصدقاء

الصحيّة الهيئات  من  الخدمات  مزّودي  مع  قويّة  عالقات  الربنامج  يبني   ١٩.٤ 

.واالجتامعيّة األخرى ويحافظ عىل هذه العالقات

القامئة التوجيهيّة  املبادئ  واختيار  للنفاذ وملراجعة  اجراءات  الربنامج  يتّبع   ١٩.٥ 

.عىل األدلّة التي يعتمد استخدامها

يف التوجيهيّة  للمبادئ  املنتظم  االستخدام  لرصد  آليًّة  الربنامج  فريق  يتّبع   ١٩.٦ 

.تقديم خدمات عالج استخدام املواد املسبّبة لإلدمان

وسياساته األدلّة  عىل  القامئة  املختارة  اإلرشادات  بانتظام  الربنامج  يراجع   ١٩.٧ 

عن الصادرة  املعلومات  وتعكس  تواكب  تزال  ال  أنها  من  للتأكّد   وبروتوكوالته 

.البحوث واملامرسات الفضىل الحاليّة

املامرسات وأفضل  األبحاث  معلومات  واستخدام  بجمع  الربنامج  يقوم   ١٩.٨ 

.األخرى لتحسني خدماته

األدلة عىل  مبنيّة  توجيهيّة  مبادئ  باستخدام  املشاركني  الربنامج  يُعلم   ١٩.٩ 

.وبحوث ومعلومات مستقاة من املامرسات الفضىل

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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   المعيار ٢٠  |  الرصد والتقييم

مقاييس الجودة

املستوىعنارص الجودةمقاييس الجودة

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

  التحسني املستمّر لألداء

  التحسني املستمّر لألداء

  التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 املالءمة

 التحسني املستمّر لألداء

 التحسني املستمّر لألداء

 أسايّس

  متميّز

 أسايّس

 أسايّس

  متميّز

  متميّز

  متميّز

 متقّدم

 أسايّس

متقّدم

متميّز

متميّز

 أسايّس

 أسايّس

 أسايّس

الدافع
.ضامن اتّباع كافة املنشآت عمليّة مستمرّة لتحسني الجودة

.يلتزم الربنامج بالقيام بالرصد والتقييم وتحسني الجودة بشكل مستمّر لضامن تزويد املشاركني بخدمات عالج ودعم فّعالة

الجودة تحسني  حول  الخدمات  ومزّودي  املوظّفني  بتثقيف  الربنامج  يقوم   ٢٠.١ 

.بشكل عام وحول خطّة تحسني الجودة

.٢٠.٢ للربنامج شخص تّم تعيينه مسؤوالً عن تحسني الجودة

.٢٠.٣ يتمتّع الربنامج بخطّة لتحسني الجودة

٢٠.٤ يقوم الربنامج سنوياً مبراجعة ومراقبة وتحديث خطّة تحسني الجودة - حسب

.الرضورة

. ٢٠.٥ يراقب الربنامج تنفيذ خطّة تحسني الجودة

.٢٠.٦ يعقد الربنامج اجتامعات نصف سنويّة لتحسني الجودة

.٢٠.٧ يقوم الربنامج بتحديد ومراقبة اإلجراءات والنتائج

سالمة حول  مالحظاتهم  لتقديم  للمشاركني  متّسقة  فرص  الربنامج  مينح   ٢٠.٨ 

.وجودة أنشطة الربنامج وتدّخالته

املرتبطني بربنامج الخدمات اآلخرين  الربنامج فرص متّسقة ملزّودي  يعطي   ٢٠.٩ 

.إعادة التأهيل الداخيّل لتقديم مالحظات رسميّة

عند الرضاء  مستوى  حول  استبيان  ملء  مشارك  كّل  من  الربنامج  يطلب   ٢٠.١٠ 

.خروجه

الربنامج إدارة  الربنامج استبيان رضاء املشاركني لدعم فريق  ثم يستخدم   ٢٠.١١ 

.من خالل توفري معلومات حول أدائهم وكيف ميكن تحسينه

. ٢٠.١٢ يقارن الربنامج نتائجه بالتدّخالت أو الربامج أو املنظاّمت املامثلة األخرى

. ٢٠.١٣ يقوم الربنامج مبراجعة دوريّة لخدماته من قبل مستشار فنّي خارجّي

لتحسني الخارجّي  املستشار  وضعها  التي  التوصيات  الربنامج  يستخدم   ٢٠.١٤ 

.خدماته

. ٢٠.١٥ يشارك الربنامج نتائج التقييم مع املوظّفني واملشاركني وأرسهم

دمان - ٢٠١٩ معاي�ي اعتماد برامج إعادة التأهيل الداخلّية الستخدام المواد المسّببة للإ
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