
A rendelőben működő új multidiszciplináris csoport 
részeként körzeti rendelőjében a bejelentett páciensek 
számára életkortól függetlenül rendelkezésre áll  
a szociális ellátó szolgálat.

Ehhez a szolgálathoz közvetlenül is kérhet időpontot, 
nem szükséges előtte háziorvoshoz fordulni!

Körzeti rendelő
Szociális ellátás

EGÉSZSÉG ÉS
JÓLLÉT 2026
KÖZÖS ELLÁTÁS

További információk
Ezekről a szolgáltatásokról további információkat  
talál itt: www.health-ni.gov.uk/mdt

Időpontok
Ha az új szolgáltatások bármelyikére időpontot  
szeretne kérni, akkor ezt itt teheti meg:

Javaslatok, megjegyzések, panaszok
Az Ön véleménye fontos számunkra, és lehetőségeink 
szerint ehhez igazítjuk intézkedéseinket. Ha az Önnek 
nyújtott ellátással kapcsolatban visszajelzéssel kíván 
szolgálni, kérjük töltse ki az erről szóló nyomtatványt!

#MDT #DeliveringTogether

Mik a körzeti rendelő
multidiszciplináris csoportjai?
Tudjuk, hogy a testi- és lelki egészsége, valamint társadalmi 
jóléte egyformán fontos Önnek. 
A meglévő ellátás javítása, és a fenti célok elérése érdekében 
már fizioterapeutához, szociális munkáshoz, és mentális 
egészséggel foglalkozó szakemberhez is kérhet időpontot. 
Továbbá jobb hozzáférést biztosítunk védőnői- és körzeti 
ápolói ellátáshoz.

Akármilyen problémája akad, multidiszciplináris csoportjaink 
a lehető legkorábban megpróbálnak Önnek segíteni, és 
hozzáférést nyújtanak olyan különböző szakemberekhez, 
akik biztosítják az Önnek szükséges ellátást, tanácsadást és 
támogatást. 
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Kik a körzeti rendelő 
szociális munkásai?
A körzeti rendelő szociális munkásai a körzeti rendelőben 
működő multidiszciplináris csoport tagjai. Az Ön társadalmi 
jóléte befolyásolja, hogy Ön hogyan viszonyul saját magához, 
mennyire jól funkcionál, és milyen az életminősége. Az Ön 
társadalmi jólétét befolyásoló problémák jelentős hatással 
lehetnek testi- vagy lelki egészségére is. 

A szociális munkások megbeszélhetik Önnel problémáit, és 
kideríthetik, Önnek mi a fontos. Gyakorlati tanácsokkal, segítséggel 
és támogatással szolgálhatnak ezen problémák kezelésére.  

Ha a szociális munkás úgy gondolja, Önnek más szolgálatok is 
hasznára válnának, akkor előfordulhat, hogy együttműködést 
kezdeményez az Ön helyi közösségében olyan személyekkel 
vagy csoportokkal, akik segíthetnek az Ön támogatásában.

Az általunk nyújtott támogatás fajtái
Az alábbiakhoz hasonló dolgokban tudunk Önnek segíteni:

Elszigeteltség és  
magányosság

Gondozói ellátás

Kapcsolati problémák

Nevelési gondok

Lakhatási problémák

Stressz

Gyász

Traumatikus események

Anyagi gondok

Alkohol- és kábítószer
problémák

Együtt a következőkben segíthetünk:
MegbeszMegbeszélhetjük a problémáitélhetjük a problémáit

KKideríthetjük, Önnek mi a fontosideríthetjük, Önnek mi a fontos

MegegyMegegyezhetünk az Önnek nyújtandó segítségben ezhetünk az Önnek nyújtandó segítségben 

TTámogatást nyújthatunk Önnekámogatást nyújthatunk Önnek

Mi a szociális ellátás?
A szociális ellátás célja az egyének, családok és közösségek A szociális ellátás célja az egyének, családok és közösségek 
társadalmi jólétének elősegítése. A szociális munkások ezt a társadalmi jólétének elősegítése. A szociális munkások ezt a 
következőképpen érik el:következőképpen érik el:

SSegítenek az emberek önállóságának fejlesztésébenegítenek az emberek önállóságának fejlesztésében
SSegítik az emberek társadalmi integrációját egítik az emberek társadalmi integrációját 
és a társadalomban vés a társadalomban való részvételtaló részvételt
SSegítik az embereket biztonságuk és jólétük megőrzésébenegítik az embereket biztonságuk és jólétük megőrzésében

Ha úgy dönt, igénybe veszi ezen szolgálatunkat, akkor Ha úgy dönt, igénybe veszi ezen szolgálatunkat, akkor 
a szociális munkások és a rendelőben dolgozó szociális a szociális munkások és a rendelőben dolgozó szociális 
ellátással foglalkozó asszisztensek segítenek Önnek a testi- ellátással foglalkozó asszisztensek segítenek Önnek a testi- 
és lelki egészségére és általános jólétére kiható társadalmi és lelki egészségére és általános jólétére kiható társadalmi 
tényezők beazonosításában és megoldásában.tényezők beazonosításában és megoldásában.
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