
Като част от новия мултидисциплинарен 
екип, вашата районна обща практика/
клиника вече предлага услуга за социална
работа на регистрирани пациенти от 
всички възрасти.
Можете да резервирате тази услуга директно,
без първо да видите вашия личен лекар.

Обща Практика
Социална Работа

ЗДРАВЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ 2026
ДОСТАВКА ЗАЕДНО

Допълнителна информация
Допълнителна информация за всички 
тези услуги можете да намерите на  
www.health-ni.gov.uk/mdt

Срещи
Ако искате да резервирате среща с някоя от 
тези нови услуги, моля, свържете се с:

Предложения, коментари, 
оплаквания
Ние ценим вашите мнения и ще действаме 
по тях, когато е възможно. Ако искате да 
коментирате по получените услуги, моля, 
попълнете формуляр за обратна връзка.

#MDT #DeliveringTogether

Какво представлява 
общата практика
Мултидисциплинарни 
екипи?
Ние разбираме, че вашето физическо здраве, 
психично здраве и социалното благополучие 
са еднакво важни за вас. 
За да подобрим съществуващия практикуващ 
екип и да ви помогнем в постигането на тези 
цели, вече можете да резервирате среща 
с физиотерапевт, социален работник и 
практикуващ психично здраве. Ще имате и 
подобрен достъп до здравни посетители и 
районни медицински сестри.
Мултидисциплинарните екипи се стремят 
да решат всички въпроси, пред които  
се изправяте при първа възможност, 
осигурявайки достъп до кръг от експерти, 
които могат да ви осигурят грижите, съветите 
и подкрепа, от която се нуждаете. 

ОБЩА ПРАКТИКА
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
ФАРМАЦЕВТ
СОЦИАЛНА РАБОТА
РАЙОННИ МЕД.
СЕСТРИ И ЗДРАВНО 
ПОСЕЩЕНИЕ

ЗДРАВНО 
ПОСЕЩЕНИЕ

ФАРМАЦЕВТ

ОБЩА ПРАКТИКА

ФИЗИОТЕРАПИЯ

ПСИХИЧНО 
ЗДРАВЕ

СОЦИАЛНА РАБОТА

РАЙОННИ МЕД. 
СЕСТРИ
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Кои са Социалните 
Работници в 
Общата Практика?
Социалните работници в общата практика 
се присъединиха към мултидисциплинарния 
екип на вашата практика, където е личния 
ви лекар. Вашето социално благополучие 
влияе върху това как се чувствате, колко 
добре функционирате и като цяло качеството 
на живота ви. Проблеми, които засягат 
социалното ви благополучие, могат да окажат 
значително влияние върху вашето физическо 
или психическо здраве. 
Социалните работници могат да обсъдят 
всички проблеми, които имате, и да проучат 
какво е важно за вас. Те ще ви предоставят 
практически съвети, помощ и подкрепа за 
справяне с тези проблеми.  
Когато социалният работник смята, че можете 
да се възползвате от други услуги, те могат 
да работят с други хора или групи в местната 
общност, които могат да подкрепят вашите нужди.

Видове предоставена поддръжка
Нещата, с които бихме могли да ви помогнем, са:

Изолация или  
самота
Поддръжка от  
обгрижващ
Трудности във  
взаимоотноше 
нията ви
Родителски  
трудности
Жилищни  
трудности

Стрес
Тежка загуба
Травмиращи  
житейски събития
Финансови  
затруднения
Алкохол и  
проблеми с 
наркотици

Заедно ние можем да:
ОбсОбсъдим всички проблеми, пред които  ъдим всички проблеми, пред които  
ссте изправените изправени
ПроПроучим какво е важно за васучим какво е важно за вас
УУговорим каква помощ можем да ви говорим каква помощ можем да ви 
предпредложим ложим 
Ви осигВи осигурим подкрепаурим подкрепа

Какво е социална работа?
Социалната работа се стреми да подобри Социалната работа се стреми да подобри 
социалното благополучие на хората,социалното благополучие на хората,
семейства и общности. Социалните работници семейства и общности. Социалните работници 
правят това чрез:правят това чрез:

НасНасърчаване на независимостта на хоратаърчаване на независимостта на хората
Подкрепа за сПодкрепа за социалното включване на  оциалното включване на  
ххората и участието в обществотоората и участието в обществото
ПодпомагПодпомагане на хората да се пазят ане на хората да се пазят 
безопасно и добребезопасно и добре

Ако решите да използвате тази услуга, Ако решите да използвате тази услуга, 
социалните работници и социалната работасоциалните работници и социалната работа
асистенти, работещи в практиката, ще работят асистенти, работещи в практиката, ще работят 
с вас за идентифициране и адресиране на с вас за идентифициране и адресиране на 
социални фактори, които могат да повлияят социални фактори, които могат да повлияят 
на вашето физическо или психическо здраве и на вашето физическо или психическо здраве и 
общо благополучие.общо благополучие.
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