
Ca parte a noii echipe multidisciplinare, cabinetul 
dumneavoastră de medicină generală are acum un 
serviciu de muncă de asistență socială disponibil 
pentru pacienții înregistrați de toate vârstele.

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

Lucrătorii sociali 
de la cabinetul de 
medicină generală

SĂNĂTATE ȘI
STARE DE BINE 2026
OBȚINEM REZULTATE ÎMPREUNĂ

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 pentru oricare 
dintre aceste servicii noi, 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

Ce sunt echipele multidisciplinare
din cabinetele de medicină 
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. 

MEDICINĂ GENERALĂ
FIZIOTERAPIE
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Cine sunt lucrătorii sociali
de la cabinetul de medicină 
generală?
Lucrătorii sociali de la cabinetul de medicină generală s-au 
alăturat echipei multidisciplinare din cadrul cabinetului 
dumneavoastră de medicină generală. Starea dumneavoastră 
de bine pe plan social afectează ceea ce simțiți față de 
propria persoană, cât de bine funcționați și calitatea generală 
a vieții dumneavoastră. Problemele care vă afectează starea 
de bine pe plan social pot avea un impact semnificativ asupra 
sănătății dumneavoastră fizice sau mintale. 

Lucrătorii sociali pot discuta despre orice probleme pe 
care le aveți și pot explora ceea ce este important pentru 
dumneavoastră. Aceștia vă vor oferi sfaturi practice, ajutor și 
asistență pentru a rezolva aceste probleme.  

În cazul în care lucrătorul social consideră că puteți beneficia 
de ajutorul oferit de alte servicii, acesta poate lucra cu alte 
persoane sau alte grupuri din comunitatea dumneavoastră 
locală care vă pot sprijini nevoile.

Tipuri de asistență oferite
Genul de lucruri cu care v-am putea ajuta sunt:

Izolare sau singurătate

Asistență cu îngrijitor

Dificultăți de relaționare

Dificultăți parentale

Dificultăți cu situația  
locativă

Stres

Doliu/pierderea unei  
persoane apropiate

Evenimente de viață  
traumatice

Dificultăți financiare

Probleme cu alcoolul  
și drogurile 

Împreună putem:
Să discutăm despre orice probleme cu care vă confruntațiSă discutăm despre orice probleme cu care vă confruntați

Să explorăm ceea ce este important pentru dumneavoastrăSă explorăm ceea ce este important pentru dumneavoastră

SSă convenim privind ajutorul pe care vi-l putem oferi ă convenim privind ajutorul pe care vi-l putem oferi 

SSă vă oferim asistențăă vă oferim asistență

Ce este munca de asistență socială?
Munca de asistență socială urmărește să îmbunătățească Munca de asistență socială urmărește să îmbunătățească 
starea de bine pe plan social a persoanelor individuale,  starea de bine pe plan social a persoanelor individuale,  
a familiilor și comunităților. Lucrătorii sociali fac acest lucru prin:a familiilor și comunităților. Lucrătorii sociali fac acest lucru prin:

PPromovarea independenței oamenilorromovarea independenței oamenilor
SusținerSusținerea incluziunii sociale a oamenilor ea incluziunii sociale a oamenilor 
și a parși a participării acestora în societateticipării acestora în societate
OOferirea de ajutor oamenilor pentru menținerea  ferirea de ajutor oamenilor pentru menținerea  
sigursiguranței și stării de bineanței și stării de bine

Dacă alegeți să utilizați acest serviciu, lucrătorii sociali și asistenții Dacă alegeți să utilizați acest serviciu, lucrătorii sociali și asistenții 
sociali care lucrează la cabinet vor lucra cu dumneavoastră sociali care lucrează la cabinet vor lucra cu dumneavoastră 
pentru a identifica și aborda factorii sociali care vă pot afecta pentru a identifica și aborda factorii sociali care vă pot afecta 
sănătatea fizică sau mintală și starea de bine generală.sănătatea fizică sau mintală și starea de bine generală.
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