
Medici de sănătate 
mintală din cabinetul 
de medicină generală 

Informații suplimentare
Mai multe informații despre toate aceste servicii  
se pot găsi la www.health-ni.gov.uk/mdt

Programări
Dacă doriți să efectuați o programare la medicul de 
sănătate mintală din cadrul cabinetului de medicină 
generală, vă rugăm să contactați:

Sugestii, Comentarii, Reclamații
Apreciem opiniile dumneavoastră și vom acționa 
conform acestora ori de câte ori este posibil. Dacă aveți 
feedback cu privire la serviciile pe care le-ați primit, vă 
rugăm să completați un formular de feedback.

#MDT #DeliveringTogether

SĂNĂTATE ȘI
STARE DE BINE 2026
OBȚINEM REZULTATE ÎMPREUNĂ

Cabinetul dumneavoastră de medicină generală are 
acum un medic de sănătate mintală.  

Puteți efectua o programare la acesta direct,  
fără a fi nevoie să mergeți mai întâi la medicul  
dumneavoastră de medicină generală.

Ce sunt echipele multidisciplinare
din cabinetele de medicină din cabinetele de medicină 
generală?generală?
Înțelegem că sănătatea dumneavoastră fizică, sănătatea 
dumneavoastră mentală și starea dumneavoastră de bine pe 
plan social sunt la fel de importante pentru dumneavoastră. 
Pentru a extinde echipa medicală existentă și pentru a vă ajuta 
la atingerea acestor obiective, puteți efectua acum o programare 
la un fizioterapeut, la un lucrător social și la un medic de 
sănătate mintală. Veți avea, de asemenea, acces îmbunătățit 
la vizitatori de sănătate și asistente medicale districtuale.

Echipele multidisciplinare încearcă să abordeze orice 
probleme cu care vă confruntați la cea mai timpurie 
oportunitate, oferind acces la o serie de experți care vă pot 
oferi îngrijirea, sfaturile și sprijinul de care aveți nevoie. 
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Cine sunt medicii de sănătate 
mintală din cabinetul de  
medicină generală?
Medicii de sănătate mintală din cadrul cabinetului de medicină Medicii de sănătate mintală din cadrul cabinetului de medicină 
generală s-au alăturat echipei multidisciplinare din cadrul generală s-au alăturat echipei multidisciplinare din cadrul 
cabinetului dumneavoastră de medicină generală. Aceștia vor cabinetului dumneavoastră de medicină generală. Aceștia vor 
lucra cu dumneavoastră pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți lucra cu dumneavoastră pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți 
sănătatea mintală și starea de bine mintală prin intervenția sănătatea mintală și starea de bine mintală prin intervenția 
timpurie, prevenirea și gestionarea problemelor de sănătate timpurie, prevenirea și gestionarea problemelor de sănătate 
mintală, utilizând o serie de abordări pentru a realiza acest lucru. mintală, utilizând o serie de abordări pentru a realiza acest lucru. 

O sănătate mintală bună este la fel de importantă ca și o O sănătate mintală bună este la fel de importantă ca și o 
sănătate fizică bună. Una din patru persoane din Irlanda de Nord sănătate fizică bună. Una din patru persoane din Irlanda de Nord 
va experimenta probleme care îi afectează negativ sănătatea va experimenta probleme care îi afectează negativ sănătatea 
mintală. În timp ce lucrurile care vă afectează sănătatea mintală. În timp ce lucrurile care vă afectează sănătatea 
mintală pot fi foarte complexe, există multe lucruri care pot fi mintală pot fi foarte complexe, există multe lucruri care pot fi 
făcute pentru a vă ajuta să vă susțineți  starea de bine mintală.făcute pentru a vă ajuta să vă susțineți  starea de bine mintală.

Este acesta serviciul corect 
pentru mine? 
Da, dacă sunteți îngrijorat în legătură cu sănătatea 
dumneavoastră mintală și cu starea dumneavoastră de bine 
mintală. Exemple pot fi:  

 Stresul
Confruntarea cu doliul/pierderea unei persoane apropiate
 Problemele legate de dependență (alcool/droguri/ 
jocuri de noroc etc.)   

 Depresia
 Anxietatea
 Gândurile suicidare
 Atacurile de panică
 Îngrijorarea excesivă sau gândurile negative

Cum vă poate ajuta un  
medic de sănătate mintală?

Medicul de sănătate mintală va lucra cu dumneavoastră Medicul de sănătate mintală va lucra cu dumneavoastră 
pentru a se asigura că beneficiați de asistența corectă la pentru a se asigura că beneficiați de asistența corectă la 
momentul corect. El vă poate oferi o gamă de intervenții momentul corect. El vă poate oferi o gamă de intervenții 
scurte pentru a vă ajuta să vă auto-gestionați problemele scurte pentru a vă ajuta să vă auto-gestionați problemele 
uzuale de sănătate mintală. uzuale de sănătate mintală. 

În cazul în care aveți nevoie de asistență continuă, el se În cazul în care aveți nevoie de asistență continuă, el se 
va asigura că accesați serviciile care vă vor permite să vă va asigura că accesați serviciile care vă vor permite să vă 
abordați nevoile de sănătate mintală individuală. Aceste abordați nevoile de sănătate mintală individuală. Aceste 
servicii pot fi disponibile în comunitatea dumneavoastră servicii pot fi disponibile în comunitatea dumneavoastră 
locală sau pot fi furnizate de Health and Social Care Trust locală sau pot fi furnizate de Health and Social Care Trust 
(Trustul de sănătate și asistență socială).(Trustul de sănătate și asistență socială).

Medicul dumneavoastră de sănătate 
mintală este un expert care poate:

Să ofere o evaluare inițială
Să vă sfătuiască în ceea ce privește gestionarea 
sănătății dumneavoastră mintale
Să ofere tratament pe termen scurt
Să vă îndrume către serviciile corespunzătoare
Să vă trimită către servicii de sănătate mintală 
specializate

Medicul dumneavoastră de sănătate mintală vă poate oferi Medicul dumneavoastră de sănătate mintală vă poate oferi 
instrumentele și asistența corespunzătoare care vă vor instrumentele și asistența corespunzătoare care vă vor 
permite să îmbunătățiți și să mențineți o bună sănătate permite să îmbunătățiți și să mențineți o bună sănătate 
mintală și o stare de bine mintală adecvată.mintală și o stare de bine mintală adecvată.

Dacă vă îngrijorează sănătatea dumneavoastră mintală, ar Dacă vă îngrijorează sănătatea dumneavoastră mintală, ar 
trebui să solicitați asistență cât mai devreme posibil.trebui să solicitați asistență cât mai devreme posibil.
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