Seminars informattivi organizzati mid-Direttorat għall-iStandards dwar
il-kura tas–saħħa.

Wieħed mir-responsabbiltajiet tad-Direttorat għall-iStandards dwar il-kura
tas–saħħa, huwa li jilliċenzja kull stabbiliment, li jista’ jkollu impatt fuq issaħħa pubblika, bħal sptar u dar tal-anzjani, kemm privati kif ukoll talgvern, klinika medika, klinika dentali, laboratorju dijanjostiku, studio tattatwaġġ, studio

ta’ semi permanent make up, studio fejn isir

titqib

f’partijiet diversi tal-ġisem, faċilità ta’ l-Xrays, klinika tal-akupuntura,
klinika tal-kiropodija, klinika tal-fiżjoterapija, u faċilita’ ta’ riabilitazzjoni. Illiċenzjar ta’ dawn l-istess stabilimenti ssir wara spezzjonijiet, biex jiġi żgurat
li s-servizz li jingħata huwa ta’ kwalita’ għolja u sikur. Waqt dawn l-istess
spezzjonijiet ġew identifikati diversi
nuqqasijiet. Għal
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l-imsemmija

L-ewwel seminar li gie mtella’ f’Dicembru tal-2015, indirizza miżuri li
għandhom jittieħdu biex jiġi evitat nar fid-djar tal-anzjani, kif ukoll apparat
minimu li wieħed għandu jkollu għal dan il-għan.

F'dan is-seminar,

organizzat b'kollaborazzjoni mad-dipartiment tal-protezzjoni ċivili, ġew
diskussi wkoll ir-riskji li jistgħu jwasslu għall-nirien. Fost dawn ir-riskji
ssemmew l-użu ta' toasters u apparat ieħor tal-elettriku, tipjip fil-kmamar
tar-residenti u anke l-użu ta’ xema li l-anzjani jħobbu jixegħlu quddiem iddevoti tagħhom. Issemma’ wkoll l-apparat li jintuża biex wieħed jinduna
b'bidu ta' nar u kif tikkontrolla s-sitwazzjoni f’ kas ta' nirien. Id diskussjonijiet enfasizzaw li f’dan il-grupp vulnerabbli tas-soċjeta, jista’ jkun
hemm nies b’diżabilita’, bħal nuqqas ta' smiegħ, vista batuta, immobilita’, u
stati mentali bħal-dementia. Din aktar titfa’ l-ħtiega li persuni li jaħdmu
f’dan il-qasam jkunu nformati tajjeb

biex jipprevenu kull forma ta’

diżgrazzja min-nirien.
Fi Frar tal-2016 gie mniedi t-tieni seminar. Din id-darba ġew indirizzati
miżuri li għandhom jittieħdu biex jiġu evitati waqat fl-anzjani.
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fisjoterapisti u terapisti okkupazzjonali kif ukoll

persuna li għal ħafna snin mexxiet post ta’ riabilitazzjoni. Matul is-seminar
ġew diskussi d-diversi fatturi li jistgħu jwasslu sabiex persuna anzjana taqa’
u tweġġa’ bħal nuqqas ta’ bilanċ,
kundizzjonijiet mediċi, użu ħażin ta'
żraben u użu ħażin ta’ apparat li
jgħin fil-mobbilta’ u anke affarijiet
bħal twapet, madum li jiżloq u lħafna affarijiet li l-anzjani jħobbu
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Stabbilimenti oħra li jiġu lliċenzjati mid-Direttorat huma, studios tattatwaġġ, semi permanent make up u studios fejn isir titqib f’partijiet diversi
tal-ġisem. Illum il-ġurnata t-tatwaġġi saru moda ħafna, speċjalment fost ilġenerazzjoni żagħżugħa. Id-Direttorat huwa obbligat li jiżgura

li dawn il-

proċessi jsiru skont prattiċi tajba sabiex jiġu evitati infezzjonijiet. Matul isseminar ġew iċċarati diversi punti f’dan ir-rigward. Peress li dawk illiċenzjati
jammontaw għal numru sostanzjali, ġie deċiż li jsiru żewġ seminars bl-istess
tema, li ttellgħu f’Marzu tal-2016,fejn ġew diskussi fid-dettall, il-prattiċi li
wieħed għandu juża biex infezzjonijiet trażmessi mid-demm, jiġu evitati.
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parteċipanti kollha. Il-parteċipanti ġew mogħtija ċertifikat ta’ attendenza.
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