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DAĦLA
Fis-snin li ġejjin, il-popolazzjoni ta’ pajjiżna mistennija tinbidel u d-dimenzja se 
tkun realtà li jkollna niltaqgħu magħha aktar spiss. Aktar mhu se jgħaddi ż-żmien, 
aktar se jiżdied il-perċentwal ta’ nies li huma anzjani ta’ aktar minn 65 sena jew 
aktar, filwaqt li dawk li huma ta’ etajiet iżgħar mistennija jonqsu. 

Għaldaqstant, nemmnu li minn issa għandna nieħdu l-passi kollha meħtieġa biex 
nippreparaw lilna nfusna għal dak li se nkunu qegħdin ngħixu fil-futur, filwaqt li 
minn issa nagħmlu dak kollu possibbli biex min jgħix bid-dimenzja jkollu kwalità 
ta’ ħajja tajba.
 
Permezz ta’ dawn l-istandards soċjali regolatorji, qegħdin nindirizzaw għall-
ewwel darba nuqqasijiet li kien hemm fil-leġiżlazzjoni ta’ pajjiżna, fejn għandha 
x’taqsam ir-regolazzjoni ta’ servizzi għal persuni li jgħixu bid-dimenzja.
 
Dan il-pass qed jittieħed wara li ġew imnedija l-istandards għal servizzi 
residenzjali għall-anzjani. Qegħdin nagħmlu dan għax aħna nemmnu li dawn 
l-istandards għandhom ikunu parti integrali mill-istandards għas-servizzi 
residenzjali għall-anzjani, ħalli b’hekk inkomplu nissimplifikaw il-proċessi u 
nagħmluha aktar faċli għal dawk li jipprovdu s-servizz biex ikunu aktar effiċjenti 
f’xogħolhom, filwaqt li s-servizz ikun aktar effettiv għal dawk li jagħmlu użu 
minnu.
 
Dawn l-istandards jiddefinixxu r-responsabbiltajiet li għandhom dawk li 
jipprovdu s-servizz lejn ir-residenti li jgħixu bid-dimenzja. Jistabbilixxu wkoll li 
dawn ir-responsabbiltajiet għandhom japplikaw f’kull dar li fiha tilqa’ residenti 
li għandhom id-dimenzja. Fl-istess waqt, dawn l-istandards jaraw li l-persuni 
bid-dimenzja jingħataw l-istess drittijiet bħal persuni oħra, li jgħixu fid-djar 
residenzjali u li m’għandhomx dimenzja.
 
B’dan il-mod qegħdin nimxu pass ieħor ’il quddiem fil-qasam tal-ħarsien soċjali u 
qegħdin indaħħlu miżuri oħra li jiżguraw is-sigurtà u l-ħarsien ta’ dawk il-persuni 
li jgħixu bid-dimenzja fid-djar residenzjali tal-anzjani. 
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L-iStandards Soċjali Regolatorji għal servizzi residenzjali għal persuni li jgħixu 
bid-dimenzja, fi djar residenzjali għall-anzjani nħolqu apposta biex jiffokaw fuq 
il-bżonnijiet speċifiċi ta’ dawn il-persuni vulnerabbli. 

Fost l-oħrajn, dawn l-iStandards jikkonsidraw l-elementi ta’ sigurtà miżjuda li 
hemm bżonn; il-bżonnijiet mediċi relatati ma’ saħħet dawn il-persuni; u anke 
l-aġġustament fl-ambjent fiżiku li jrid isir, biex tiġi ffaċilitata l-orjentazzjoni u 
n-navigazzjoni tagħhom fid-djar residenzjali. 

Barra minn hekk, isemmu l-bżonn li l-persuni bid-dimenzja jkollhom 
rappreżentant maħtur legalment u li jkun involut fil-kura tagħhom, filwaqt li 
jippromwovi l-interessi tagħhom. Flimkien ma’ dan, jistabbilixxu li l-ħaddiema 
li jaħdmu ma’ dawn il-persuni għandhom jingħataw it-taħriġ speċjalizzat li hu 
meħtieġ, biex ikunu jafu kif għandhom jindirizzaw il-bżonnijiet tagħhom.  

Bħal Standards oħra, dawn ukoll qegħdin jiġu msaħħin bil-liġi. Fl-istess waqt, 
jinkludu stqarrijiet u indikaturi ta’ kwalità, li jiggwidaw lil min jipprovdi s-servizz. 
Fil-fatt, l-iStandards infushom isemmu x’inhu mitlub minn dawk li jipprovdu 
s-servizz biex tinkiseb il-kwalità neċessarja u biex iħallu impatt tajjeb fuq il-ħajja 
tal-persuni vulnerabbli. 

Għal darb’oħra, il-proċess li għamlet l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 
biex tħejji dawn l-iStandards kien wieħed li involva lill-esperti u lill-professjonisti 
f’dan il-qasam. Wara l-konsultazzjoni li saret, l-ideat li ngħataw ġew evalwati u 
kkonsidrati, bħalma ġie kkonsidrat ukoll li dawn l-iStandards joħorġu abbinati 
mal-istandards għal servizzi residenzjali għall-anzjani. 

Fuq kollox, il-ħsieb ta’ dawn l-iStandards għandu jkun li r-residenti li jgħixu bid-
dimenzja għandhom jgħixu f’ambjent sigur u addattat għall-bżonnijiet tagħhom, 
filwaqt li fejn hemm bżonn għandu jsir it-tibdil neċessarju. 
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TAQSIMA 1:
INTRODUZZJONI  
GĦALL-ISTANDARDS
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1. Dan id-dokument huwa taqsira ta’ verżjoni itwal żviluppata  
mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali.

2. Dawn l-iStandards jgħinuk tkun taf x’għandek tistenna  
mis-servizzi offruti lill-persuni li jgħixu bid-dimenzja fid-djar  
tal-anzjani u lir-rappreżentanti maħtura legalment tagħhom.

3. Dawn jgħinu wkoll lill-istaff biex ikun jaf x’għandu jagħmel biex 
joffri l-aħjar għajnuna u ħarsien għall-persuni li jgħixu  
bid-dimenzja.



TAQSIMA 2:
IL-PRINĊIPJI
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Dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji huma bbażati fuq il-fehim 
li persuni li jgħixu bid-dimenzja għandhom l-istess drittijiet bħall-
persuni li jgħixu fid-dar ta’ kura residenzjali li m’għandhomx id-
dimenzja. Għandhom ukoll id-dritt għal protezzjoni addizzjonali, 
inkluż: 

• Ambjent sigur.

• Persuna maħtura legalment biex tirrappreżentahom u biex 
tieħu d-deċiżjonijiet f’isimhom jekk ma jkunux jistgħu jagħmlu 
dan.

• Persuni li jieħdu ħsiebhom li huma mħarrġa biex jaħdmu 
ma’ persuni li jgħixu bid-dimenzja.

Dan il-ktejjeb għandu jinqara 
flimkien mal-Gwida Faċli  
għall-Qari tal-iStandards Soċjali 
Regolatorji għal Servizzi 
Residenzjali għall-Anzjani.



TAQSIMA 3:
X’INHUMA L-ISTANDARDS?
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1. RAPPREŻENTANZA LEGALI

a. Persuni li jgħixu bid-dimenzja għandhom rappreżentant maħtur 
legalment biex jaġixxi f’isimhom.

b. Persuni li jgħixu bid-dimenzja huma involuti fid-diskussjonijiet 
mar-rappreżentant maħtur legalment tagħhom dwar il-kura 
tagħhom.
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2. IS-SAĦĦA PERSONALI U L-KURA MEDIKA  
TAR-RESIDENTI

a. Persuni li jgħixu bid-dimenzja jagħżlu dak li jridu jieklu mill-
menu disponibbli għalihom.

b. Persuni li jgħixu bid-dimenzja għandhom kwalunkwe apparat 
speċjalizzat li jista’ jkollhom bżonn biex jgħinhom jieklu. 

ċ. Persuni li jgħixu bid-dimenzja jiġu mfakkra u megħjuna biex 
jixorbu regolarment.
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d. L-istaff 
ikun 
preżenti 
waqt l-ikliet 
f’każ li persuni 
li jgħixu bid-
dimenzja jkollhom 
bżonn l-assistenza.

e. Persuni li jgħixu bid-
dimenzja jsirulhom 
testijiet tas-saħħa b’mod regolari.

f. L-istaff ikun attent għal sinjali ta’ wġigħ u jassigura 
trattament mediku.

ġ. L-istaff imur l-isptar mal-persuni li jgħixu bid-dimenzja biex 
jispjega l-kundizzjoni tagħhom lill-istaff mediku.

g. Persuni li jgħixu bid-dimenzja u r-rappreżentant maħtur 
legalment tagħhom jafu liema medikazzjonijiet qed jieħdu u 
meta dawn jinbidlu.

għ. L-istaff huwa mħarreġ dwar kif għandu jikkalma mġiba diffiċli 
mingħajr ma juża medikazzjoni meta jkun possibbli.
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3. L-AMBJENT FIŻIKU

a. Id-dar ta’ kura residenzjali hija sigura għall-persuni li jgħixu bid-
dimenzja biex jiċċaqalqu minn post għal ieħor.

b. Id-dar ta’ kura residenzjali mhijiex diffiċli għall-persuni li jgħixu 
bid-dimenzja biex isibu kif imorru minn post għal ieħor.

ċ. L-istaff għandu teknoloġija li tħalli lill-persuni li jgħixu bid-
dimenzja jiċċaqalqu minn post għal ieħor b’mod liberu mingħajr 
il-biża’ li jintilfu. L-istaff jitlob permess qabel ma juża din it-
teknoloġija assistiva.

d. Id-dar ta’ kura residenzjali tipprovdi kwalunkwe 
għajnuna jew adattament li l-persuni li jgħixu 
bid-dimenzja jista’ jkollhom bżonn.

e. Il-kmamar tas-sodda 
tal-persuni li jgħixu bid-
dimenzja huma faċli biex 
jiġu identifikati minnhom. 
Jistgħu jesebixxu oġġetti 
personali jekk dawn 
jgħinuhom jidentifikaw 
l-kamra tas-sodda 
tagħhom.
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4. IMMANIĠĠJAR TA’ KWALITÀ

a. Il-maniġer tad-dar ta’ kura residenzjali jirċievi taħriġ regolari 
dwar id-dimenzja.

b. L-istaff kollu huwa mħarreġ b’mod adegwat dwar kif għandu 
jieħu ħsieb persuni li jgħixu bid-dimenzja.
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