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Cieszymy się, że możemy 
zaoferować usługi, które 

służą wsparciu dostawców 
wysokiej jakości opieki, 
skierowanej do osób ze 
złożonymi potrzebami

 

Aby uzyskać więcej informacji lub  
przesłać skierowanie, skontaktuj się z nami, 

korzystając z następujących kanałów:

Email:  
RCSBHST@dshs.wa.gov

Telefon:  
(360) 725-3445

Residential Care Services
PO Box 45600 

Olympia, WA 98504-5600

Informacje można znaleźć  
w innych językach na stronie  

www.dshs.wa.gov/altsa/BHSP/

Zespół ds. Wsparcia Zdrowia 
Behawioralnego składa się z członków 

z doświadczeniem zawodowym 
w zakresie behawioralnej opieki 

zdrowotnej, w tym w pracy z osobami 
chorymi psychicznie i przejawiającymi 

niewłaściwe zachowanie.

Jeśli pracujesz z rezydentem  
przejawiającym niewłaściwe 
zachowanie i potrzebujesz 

dodatkowego wsparcia, zasobów  
i nowych pomysłów. . .  

Możemy być  
w stanie Ci pomóc!

Zespół ds. 
Wsparcia Zdrowia 

Behawioralnego

Residential Care Services (RCS)

Usługa dla dostawców



W ramach działań podejmowanych 
przez Stan Waszyngton zmierzających 
do przekształcenia życia i zwiększenia 
dostępności usług społecznościowych dla 
klientów z problemami behawioralnymi, 
Residential Care Services utworzyło Zespół 
ds. Wsparcia Zdrowia Behawioralnego. 
Rolą tej jednostki jest oferowanie 
usługodawcom wsparcia w zakresie 
zdrowia behawioralnego. 

Cele Zespołów ds. Wsparcia Zdrowia 
Behawioralnego obejmują:

•  Dostawców wspierających zapewniających 
wysokiej jakości opiekę skierowaną do osób  
ze złożonymi potrzebami i przenoszących się 
poza placówki instytucjonalne

•  Natychmiastowy i długoterminowy sukces 
dla osób z problemami behawioralnymi 
rozpoczynającymi życie na nowych warunkach 

•  Pomoc dostawców usług regulacyjnych  
poprzez promowanie wiedzy specjalistycznej 
wśród członków społeczności i pomaganie 
dostawcom w zaspokajaniu wyjątkowych  
potrzeb w ramach zindywidualizowanego 
podejścia ukierunkowanego na jednostkę

•  Solidną współpracę agencji w celu wsparcia 
osób w procesie przejścia ze szpitala 
psychiatrycznego do placówek społecznych

•  Proaktywne zapewnienie wymaganych szkoleń, 
aby pomóc dostawcom świadczyć profesjonalne 
usługi dla potrzeb tej populacji

Dostępne są następujące usługi:

Szkolenia grupowe
Szkolenia koncentrują się na specjalnych tematach 
dotyczących zdrowia behawioralnego, trendach 
i najlepszych praktykach. Szkolenia mogą zostać 
dostosowane do specyficznych potrzeb personelu, 
takich jak konieczność uzyskania informacji na 
temat pisania planów opieki skoncentrowanych 
na jednostce, kompleksowych ocen ryzyka itd. 
Szkolenia mogą być organizowane w Twoim ośrodku.  

Ukierunkowane konsultacje
Konsultacje mogą zostać opracowane tak, aby 
pomóc zaspokoić potrzeby konkretnego rezydenta 
lub rozwiązać problemy konkretnego ośrodka. 
Przykłady obejmują rozwiązywanie problemów, 
dostęp do zasobów społecznościowych itd. 
Konsultacje mogą odbywać się zarówno  
w Twoim ośrodku, jak i przez telefon.

Wstępna pomoc techniczna
W przypadku dostawców, którzy rozważają przyjęcie 
rezydenta demonstrującego znane, niewłaściwe 
zachowanie, nasz zespół może zapewnić wstępną 
pomoc techniczną przed przybyciem takiej osoby 
do miejsca zamieszkania. Działania te obejmują 
zapewnienie kopii aktualnych regulacji WAC  
i omówienie przepisów, które mają zastosowanie  
do rezydenta.

Usługi Zespołów ds. Wsparcia Zdrowia 
Behawioralnego korelują z Kodem 
Administracyjnym Stanu Waszyngton 
(Washington Administrative Code; WAC); 
ich celem jest poprawa jakości opieki  
i zgodności z przepisami stanowymi.

Nasze usługi świadczone w ramach 
wolontariatu dostępne są w całym stanie.  
Nie jesteśmy specjalistami ds. rozpatrywania 
skarg, inspektorami ani licencjodawcami.

Wszyscy członkowie Zespołu ds. Wsparcia Zdrowia 
Behawioralnego posiadają status upoważnionych referentów.


