
Kadangi klinikose atsirado daugiadisciplininės specialistų 
komandos, Jūsų bendrosios praktikos klinikoje dabar 
teikiamos socialinio darbo paslaugos visiems joje regis-
truotiems pacientams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. 

Šias paslaugas galite užsisakyti tiesiogiai, t. y. nereikia 
pirmiausia kreiptis į savo bendrosios praktikos gydytoją.

Bendrosios  
praktikos soc.  
darbo paslaugos

HEALTH AND
WELLBEING 2026
DELIVERING TOGETHER

Tolimesnė informacija 
Daugiau informacijos apie visas šias paslaugas  
galite rasti www.health-ni.gov.uk/mdt

Vizitai
Jeigu norite užsiregistruoti vizitui  
 pas kurį nors iš šių naujų specialistų, prašome kreiptis:

Pasiūlymai, komentarai, skundai
Mums rūpi Jūsų nuomonė ir mes stengsimės, jei tik 
įmanoma, į ją atsižvelgti.  Jeigu turite kokių nors 
atsiliepimų apie Jums suteiktas paslaugas, prašome 
užpildyti atsiliepimų formą. 

#MDT #DeliveringTogether

Kas yra bendrosios praktikos 
daugiadisciplininės komandos? 
 Mes suprantame, kad Jums lygiai taip pat rūpi Jūsų tiek fizinė 
sveikata, tiek psichinė sveikata, tiek ir socialinė gerovė.  
Norėdami praplėsti savo dabartinę klinikos specialistų 
komandą ir padėti Jums siekti šių tikslų, suteikiame galimybę 
užsiregistruoti vizitui pas fizioterapeutą, socialinį darbuotoją 
ir psichinės sveikatos priežiūros specialistą. Jums taip pat 
bus lengviau susisiekti su sveikatos priežiūros lankytojais ir 
vizituojančiais slaugytojais.

Daugiadisciplininės komandos siekia kiek galima greičiau 
padėti spręsti problemas, su kuriomis susiduriate, suteikiant 
prieigą prie įvairių specialistų, galinčių teikti Jums reikalingą 
priežiūrą, konsultacijas ir paramą. 

BENDROSIOS 
PRAKTIKOS SPECIALISTAI
FIZIOTERAPEUTAI
PSICHINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
FARMACININKAI
SOCIALINIAI DARBUOTOJAI
VIZITUOJANTYS SLAUGYTOJAI
IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
LANKYTOJAI

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

LANKYTOJAI

FARMACININKAI

BENDROSIOS PRAKTIKOS 
SPECIALISTAI
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Kas yra bendrosios praktikos  
socialiniai darbuotojai?
Bendrosios praktikos socialiniai darbuotojai prisijungė prie 
daugiadisciplininės komandos Jūsų bendrosios praktikos 
klinikoje.  Jūsų socialinė gerovė turi įtakos tam, kaip Jūs 
jaučiatės, kaip funkcionuojate ir, apskritai, prisideda prie 
bendros Jūsų gyvenimo kokybės.     Dalykai, kurie veikia Jūsų 
socialinę gerovę, gali turėti didžiulės įtakos Jūsų fizinei ar 
psichinei sveikatai.  

Socialiniai darbuotojai gali aptarti problemas, su kuriomis 
susidūrėte, ir panagrinėti tai, kas svarbu Jums.  Jie Jums 
duos praktinių patarimų, suteiks paramą ir pagalbą, kad 
galėtumėte spręsti šias iškilusias problemas.   

Jei socialinis darbuotojas manys, kad Jums būtų naudinga 
kitų tarnybų parama, jis /ji galės bendradarbiauti su kitais 
asmenimis ar grupėmis vietos bendruomenėje, galinčiomis 
prisidėti prie Jūsų poreikių tenkinimo.  

Kokio tipo parama teikiama?
Mes galime Jums padėti, jei susidūrėte su tokiais dalykais:

Atskirtis ir vienatvė 

Parama slaugytojams

Santykių problemos

Sunkumai auklėjant  
vaikus

Sunkumai dėl būsto

Stresas

Artimojo netektis

Traumuojantys  
gyvenimo įvykiai

Finansiniai sunkumai

Problemos dėl  
alkoholio ir narkotikų

Kartu mes galime:
AAptarti problemas, su kuriomis susidūrėte ptarti problemas, su kuriomis susidūrėte 

PPanagrinėti tai, kas svarbu Jumsanagrinėti tai, kas svarbu Jums

SusitarSusitarti dėl pagalbos, kurią Jums galime pasiūlyti   ti dėl pagalbos, kurią Jums galime pasiūlyti   

SutSuteikti Jums paramąeikti Jums paramą

Ką daro socialinio darbo tarnyba?
Socialinio darbo tarnyba siekia gerinti pavienių asmenų, Socialinio darbo tarnyba siekia gerinti pavienių asmenų, 
šeimų ir bendruomenių socialinę gerovę. Socialiniai šeimų ir bendruomenių socialinę gerovę. Socialiniai 
darbuotojai tai daro:darbuotojai tai daro:

SkSkatindami žmonių savarankiškumą atindami žmonių savarankiškumą 

Plėsdami žmonių socialinę aprPlėsdami žmonių socialinę aprėptį  ėptį  
ir jų įsitrir jų įsitraukimą į visuomenę  aukimą į visuomenę  

PPadėdami žmonėms jaustis saugiai ir geraiadėdami žmonėms jaustis saugiai ir gerai

Jei nuspręsite pasinaudoti šiomis paslaugomis, klinikoje Jei nuspręsite pasinaudoti šiomis paslaugomis, klinikoje 
dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinio darbo asistentai, dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialinio darbo asistentai, 
bendradarbiaudami su Jumis padės nustatyti ir ištirti bendradarbiaudami su Jumis padės nustatyti ir ištirti 
socialinius veiksnius, galinčius turėti įtakos Jūsų fizinei ir socialinius veiksnius, galinčius turėti įtakos Jūsų fizinei ir 
psichinei sveikatai bei Jūsų gerovei.psichinei sveikatai bei Jūsų gerovei.
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