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DAĦLA
Kull anzjan u anzjana għandhom id-dritt li jgħixu ħajja serena, ta’ kwalità u 
mingħajr ebda piżijiet jew strapazz żejjed. Qed ngħixu fi żminijiet fejn kważi 
kwart tal-popolazzjoni tagħna għandha ’l fuq minn 65 sena, b’din il-prelevanza 
mistennija tkompli tikber fi ftit tas-snin oħra.
 
Ilkoll konxji dwar l-isfidi kollha marbuta mal-anzjanità, speċjalment fejn tidħol 
dipendenza għolja u li jinkludu kundizzjonijiet kroniċi.

Ħafna drabi dawn il-persuni jkollhom bżonn assistenza speċjalizzata, mhux 
biss fuq bażi medika, iżda anke minn l-att psikosoċjali. Hawnhekk huwa fejn 
jidħol l-impenn tagħna li nistabilixxu Standards li għandom jiġu applikati f’kull 
residenza, u f’kull servizz li jingħata lill-anzjani tagħna.

Huwa għalhekk illi ddeċidejna li nintroduċu dawn l-iStandards wara li rajnihom 
jiffunzjonaw f’oqsma oħra, bħal residenzi tat-tfal f’kura alternattiva u diversi 
oqsma oħra. Irridu li kull persuna tgħix f’soċjetà ugwali, fejn l-aċċessibilità għal 
servizzi tal-għola Standards hija l-istess għal kulħadd. Huwa irrelevanti x’inhi 
l-qagħda tal-individwu, kulħadd jixraqlu l-aqwa trattament. 

Permezz tal-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali, qed inżidu l-preżenza 
tagħna, anki permezz ta’ żjarat frekwenti f’kull residenza li tipprovdi servizzi ta’ 
ħarsien soċjali. Ninsabu wkoll kommessi, li nkomplu nsaħħu l-iStandards tas-
servizzi offruti, filwaqt li nistabilixxu oħrajn ġodda.

L-anzjani tagħna huma prijorità, u l-ħidma tal-Gvern f’dan il-qasam se tkompli 
b’rittmu mgħaġġel. Dan kollu hu rifless fiż-żieda kontinwa fil-pensjonijiet, 
miżuri li jippromwovu l-anzjanità attiva, kif ukoll titjib  u rinovazzjoni ta’ 
residenzi tal-anzjani.

Ejja flimkien nagħtu ħajja xierqa lill-anzjani tagħna li tant ħadmu biex għandna 
dak li ksibna llum!
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SILVIO 
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Dawn l-iStandards Soċjali Regolatorji għal Servizzi ta’ Kura għal Anzjani 
b’Kundizzjonijiet Kroniċi u b’Dipendenza Għolja jimmarkaw riforma kbira li 
bla dubju qed twassal għal era ġdida fil-qasam tas-settur tal-ħarsien soċjali. 
Dawn l-iStandards qed jiġu stabbiliti bil-fehim li kull min jagħmel użu minn 
dawn is-servizzi jkollu dritt għal ħarsien ta’ kwalità. Dan għandu jkun ibbażat 
fuq dawn il-prinċipji bażiċi – dinjità, privatezza, dritt għall-għażla, sigurtà, 
twettiq tal-potenzjal, ugwaljanza, individwalità u diversità. Dawn l-iStandards 
għalhekk ma jiffukawx biss fuq is-saħħa fiżika tal-anzjani, iżda jiffukaw ukoll fuq 
is-saħħa mentali, soċjali u personali. Dawn l-iStandards huma mħarsa mil-Liġi u 
għaldaqstant min jipprovdi dawn is-servizzi huwa obbligat li jsegwihom. Barra 
minn hekk l-Awtorità għall-iStandards se tkun qed tħares u tassigura li dawn 
is-servizzi jkunu qed jingħataw bl-aħjar standards sabiex b’hekk nibqgħu dejjem 
ngħollu l-livell ta’ servizz ta’ kwalità offrut lill-anzjani.

Il-viżjoni tal-Gvern hija li naraw li l-anzjani jkollhom kwalità ta’ ħajja dejjem aħjar 
u li s-servizzi offruti lilhom ikomplu jitjiebu. Dawn huwa wkoll l-iskop ewlieni ta’ 
dawn l-istandards. Dawn l-istandards se jkomplu jgħinu sabiex l-anzjani jkunu 
jistgħu jgħixu ħajja aħjar u b’iżjed dinjità.
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Illum qed niktbu paġna oħra fl-istorja tal-qasam tal-ħarsien soċjali, fejn għall-
ewwel darba qed jiġu mnedija l-ewwel sett ta’ Standards Soċjali Regolatorji li 
l-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali qed tippubblika fil-qasam tal-anzjani. 
Tajjeb li ngħidu li hekk kif l-Awtorità ħadet f’idejha dan is-settur, għamlet analiżi 
ta’ x’kien qed jiġri u fasslet pjan strateġiku fit-tul ta’ kif kien bi ħsiebha topera 
sabiex tassigura titjieb fil-kwatlità tas-servizz fil-qasam tal-anzjanità attiva.

Għal dan il-għan, nidejna dawn is-sett ta’ Standards li huma mmirati għal 
anzjani b’kundizzjonijiet kroniċi u b’dipendenza għolja li qed jirċievu kura fit-
tul f’faċilitajiet li jagħtu din it-tip ta’ kura. Dawn l-iStandards ma jiffukawx biss 
fuq is-saħħa fiżika tal-anzjani, iżda jiffukaw ukoll fuq is-saħħa mentali, soċjali u 
personali. Il-prinċipji li fuqhom ġew żviluppati dawn l-iStandards huma dak tal-
privatezza, id-dinjità, u dritt tal-għażla.
 
Meta nitkellmu fuq dan is-settur, għandna dejjem inżommu f’moħħna li kull 
bniedem tul il-ħajja kollha tiegħu jkun qed jgħix il-ħolma ta’ ħajtu. U propju dawn 
l-iStandards li jassiguraw li anke meta l-persuni jkunu taw ħafna lis-soċjetà u 
jkunu qed jgħixu f’faċilita li toffri servizz b’kondizzjonijiet kronċi u dipendenza 
għolja, xorta waħda jibqgħalhom l-opportunità li jgħixu l-ħolma ta’ ħajjithom. 

Dawn l-iStandards qed jagħtu linja gwida ċara lill-professjonisti li jaħdmu 
f’dawn il-faċilitajiet ta’ kif għandhom iħarsu d-drittijiet tar-residenti, kif għandna 
tingħata l-kura tas-saħħa, dik soċjali u dik personali, tar-residenti. Qed issir enfażi 
importanti ħafna li għal kull resident ikun hemm pjan personali ta’ sapport li 
jkun rivedut skont il-bżonn u b’mod frekwenti, filwaqt li r-residenti stess ikunu 
parteċipi b’mod sħiħ f’kull deċizjoni li tittieħed fuq il-ħajja tagħhom. Barra 
minn hekk, ma’ dan is-sett ta’ Standards qed jiġi ppubblikat dokument miktub 
b’lingwa li tista’ tkun miftemha minn kulħadd, bl-iskop li kemm ir-residenti, kif 
ukoll il-qraba jkunu konxji x’għandhom jistennew mill-istess servizz.

Sabiex ġew stabiliti dawn l-iStandards, kellna proċess ta’ konsultazzjoni wiesgħa, 
fejn l-istakeholders kollha kellhom il-possibiltà jipparteċipaw b’mod sħiħ. Dan 
kollu sar għaliex din l-Awtorità temmen fid-djalogu u kollaborazzjoni kontinwa 
bħala l-unika triq sabiex verament ilkoll kemm aħna naħdmu flimkien bl-għan li 
nkomplu ntejbu l-kwalità tas-servizz offrut f’dan is-settur.
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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 lilek.

3, Dawn jgħinu wkoll lill-istaff biex ikun jaf x’għandu jagħmel biex 
joffri l-aħjar għajnuna u ħarsien għalik.



TAQSIMA 2:
IL-PRINĊIPJI
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Dawn l-iStandards huma bbażati fuq il-prinċipji li jassiguraw li int:

1. Tkun trattat b’rispett f’kull ħin.

2. Ikollok il-privatezza tiegħek rispettata.

3. Tagħmel l-għażliet tiegħek.

4. Iġġib l-informazzjoni fuq kull għażla li għandek.

5. Tħossok protett u sigur.

6. Tilħaq l-għanijiet tiegħek.

7. Tkun trattat l-istess bħall-oħrajn.

8. Tiżviluppa l-abbiltajiet tiegħek.



TAQSIMA 3:
X’INHUMA L-ISTANDARDS?
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1. ID-DRITTIJIET TIEGĦEK U TEĦID  
TAD-DEĊIŻJONIJIET

a. Il-privatezza tiegħek tiġi rispettata f’kull ħin.

b. Tingħata għajnuna biex tieħu deċiżjoni personali.

ċ. Tingħata għajnuna biex tibqa’ attiv soċjalment.
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2. IL-PJAN PERSONALI TA’ SAPPORT

a. Tim professjonali joħloq pjan li jindirizza l-bżonnijiet li huma  
fit-tul. 

b. Ikollok aċċess għal servizzi ta’ kura ta’ saħħa mentali u fiżiċi. 

ċ. Tirċievi dieta tajba, attraenti, bilanċjata, varjata u adekwata.
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3) IL-KURA TAS-SAĦĦA, IL-KURA SOĊJALI  
U L-KURA PERSONALI TIEGĦEK

a. Il-benesseri tiegħek ikun issaportjat minn servizzi differenti  
tal-kura tas-saħħa offruti lilek fil-faċilità.

b. Tkun megħjun tieħu sehem f’attivitajiet soċjali u ta’ passatemp 
oħra.

ċ. Tirċievi kura personali mill-istaff b’mod sensittiv u ta’ rispett.
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4) IL-SIGURTÀ TIEGĦEK

a. Tkun sigur minn abbuż fiżiku, psikoloġiku, verbali u sesswali.

b. Il-kamra tiegħek kif ukoll il-kumplament tal-bini għandhom 
jinżammu f’kondizzjoni tajba u jkunu siguri biex tużahom.

ċ. Il-kamra tiegħek kif ukoll il-kumplament 
tal-bini għandhom jinżammu nodfa.

d. Tkun taf kif tagħmel ilment  
mal-maniġment mingħajr biża’ u li 
l-maniġment jgħidlek ir-riżultat  
tal-ilment tiegħek.
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5)  IS-SERVIZZI LI TIRĊIEVI

a. Int u l-maniġment tiffirmaw ftehim li jiddikjara b’mod ċar  
is-servizzi li l-maniġment u l-istaff jistgħu joffru lilek u l-ispejjeż 
involuti (jekk hemm).

b. Tkun offrut numru ta’ servizzi li jippromwovu l-benesseri 
mentali, fiżiku u emozzjonali tiegħek.
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6) L-IMMANIĠĠJAR TA’ KWALITÀ

a. Il-maniġment, bl-involviment tiegħek jekk tkun tixtieq, dejjem 
jara li jtejjeb is-servizzi offruti.

b. Il-maniġment għandu jħaddem staff kwalifikat u jipprovdi taħriġ 
lilhom biex jassiguraw li int tirċievi servizzi ta’ kwalità.
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