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Suntem entuziasmați să  

vă oferim aceste servicii 

pentru a susține furnizorii 

care oferă îngrijire de înaltă 

calitate indivizilor cu  

nevoi complexe

 

Pentru informații suplimentare sau pentru  
a face o recomandare, contactați-ne la:

E-mail:  
RCSBHST@dshs.wa.gov

Telefon:  
(360) 725-3445

Residential Care Services
PO Box 45600 

Olympia, WA 98504-5600

Aceste informații sunt disponibile  
în limbi suplimentare; vă rugăm accesați:  

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

Echipa de asistență pentru sănătate 

comportamentală constă în membri 

cu experiență profesională în sănătatea 

comportamentală, inclusiv lucrul 

cu indivizi cu afecțiuni psihice și 

comportamente care prezintă provocări.

Dacă aveți un rezident  

cu comportamente care prezintă 

provocări și aveți nevoie de asistență, 

resurse și idei noi suplimentare...  

Este posibil să  
vă putem ajuta!

Echipa de asistență 
pentru sănătate 

comportamentală

Servicii de îngrijire rezidențială (RCS)

Un serviciu pentru furnizori



Ca parte din efortul statului Washington 
de a transforma viețile și de a crește 
serviciile bazate pe comunitate 
disponibile clienților de servicii de 
sănătate comportamentală, Serviciile 
de îngrijire comportamentală au creat 
Echipa de asistență pentru sănătate 
comportamentală. Rolul acestei unități 
este de a oferi furnizorilor asistență 
pentru sănătate comportamentală.

Obiectivele Echipei de 
asistență pentru sănătate 
comportamentală includ:

•  Susținerea furnizorilor care oferă îngrijire de înaltă 
calitate indivizilor cu nevoi complexe și care se 
mută din contexte instituționale

•  Succes imediat și pe termen lung pentru indivizi 
cu comportamente care prezintă provocări care 
fac tranziția către noi contexte de trai 

•  Furnizori de reglementare de succes promovând 
expertiză în contexte comunitare și asistând 
furnizorii care îndeplinesc nevoi unice în cadrul 
unei abordări individualizate, cu orientare  
spre persoane

•  Coordonare robustă între agenții pentru indivizii 
care fac tranziția cu succes de la spitale psihiatre 
către contexte comunitare

•  Furnizarea proactivă de instruiri necesare  
astfel încât furnizorii să servească cu succes 
această populație

Sunt disponibile  
următoarele servicii:
Instruire de grup
Instruirea se focalizează pe subiecte de sănătate 
comportamentală, tendințe și cele mai bune practici. 
Instruirea poate fi personalizată pentru nevoile specifice 
ale personalului dvs., cum ar fi informații despre modul 
de a scrie planuri orientate spre persoane, evaluări 
complete ale riscurilor și mai multe. Instruirile pot fi 
furnizate la unitatea dvs.  

Consultanță focalizată
Consultațiile pot fi personalizate pentru a ajuta la 
abordarea nevoilor unui rezident specific sau a unei 
dificultăți de facilitate. Exemplele includ soluționarea 
problemelor privind comportamentele, accesarea 
resurselor comunității și mai multe. Consultațiile pot 
fi furnizate la unitatea dvs., precum și prin telefon.

Asistență tehnică preliminară
Pentru operatorii care iau în considerare  
internarea unui rezident despre care se știe că 
prezintă comportamente dificile, echipa noastră 
este disponibilă pentru a furniza asistență tehnică 
preliminară înainte de sosirea individului la reședință. 
Aceasta include o copie a celor mai recente WAC-uri și 
o discuție privind regulamentele astfel cum acestea 
se aplică rezidentului.

Serviciile Echipei de asistență pentru 
sănătate comportamentală corelează 
cu Codul Administrativ Washington 
(WAC) pentru a ajuta la îmbunătățirea 
calității îngrijirii și conformității cu 
regulamentele statale.

Serviciile noastre voluntare sunt 
disponibile la nivel de stat. Nu suntem 
investigatori de reclamații, inspectori 
sau licențiatori.

Toți membrii Echipei de asistență pentru sănătate 
comportamentală sunt raportatori mandatați.


