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Ми раді запропонувати  
послуги, спрямовані на  

підтримку постачальників  
послуг, які забезпечують  

якісне обслуговування осіб  
із комплексними потребами

 

Щоб отримати більш детальну інформацію 
або сповістити про осіб, які потребують 

наших послуг, зверніться до нас:

Електронна пошта:  
RCSBHST@dshs.wa.gov

Телефон:  
(360) 725-3445

Residential Care Services
PO Box 45600 

Olympia, WA 98504-5600

Ця інформація є доступною іншими мовами;  
відвідайте веб-сайт за адресою:  

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

До Команди підтримки психічного 
здоров'я (Behavioral Health Support 

Team) входять особи з професійним 
досвідом у сфері підтримки 

психічного здоров'я, зокрема  
з досвідом роботи з клієнтами, 

які мають психічні захворювання 
та демонструють специфічні 

поведінкові прояви.

Якщо у вас є резидент, який 
демонструє специфічну поведінку, 

або ж якщо ви потребуєте додаткової 
підтримки, ресурсів або ідей . . .  

Можливо, ми 
зможемо вам 
допомогти!

Команда підтримки 
психічного здоров'я

Обслуговування в спеціальних установах (RCS)

Послуга для 
постачальників послуг



У межах зусиль, які докладаються на 
рівні штату Вашингтон, щодо підвищення 
якості життя та обслуговування населення, 
зокрема обслуговування, що пропонується 
особам з психічними проблемами, на базі 
Служби, яка курирує обслуговування осіб 
у спеціалізованих закладах (Residential 
Care Services), створено Команду підтримки 
психічного здоров'я (Behavioral Health 
Support Team). Задача Команди — надати 
послуги з підтримки психічного здоров'я 
постачальникам аналогічних послуг — 
послуг із підтримки психічного здоров'я.

Цілі діяльності Команди 
підтримки психічного здоров'я:

•  Підтримка постачальників послуг, які 
забезпечують якісне обслуговування осіб 
із комплексними потребами, зокрема тих, 
які залишають заклади спеціалізованого 
обслуговування

•  Негайна та довгострокова підтримка осіб із 
поведінковими проблемами, які починають  
жити в нових умовах 

•  Ефективна допомога щодо нормативно-
правових питань, передання знань на рівні 
громади та допомога постачальникам 
послуг у задоволенні індивідуальних 
потреб у режимі, орієнтованому на клієнта

•  Активна координація діяльності різних 
організацій з ціллю ефективного 
переведення пацієнтів психіатричних 
лікувальних закладів за місцем мешкання

•  Проведення тренінгу та інструктажів 
у випереджальному режимі, аби 
постачальники послуг могли якісно 
обслуговувати населення

Доступні такі послуги:
Груповий тренінг
Тренінг, присвячений окремим питанням 
догляду за психічним здоров'ям, тенденціям 
та практикам. Тренінг може коригуватися з 
урахуванням особливих потреб персоналу, 
наприклад, з урахуванням інформації про 
те, як складати індивідуальні плани догляду, 
проводити оцінку ризиків тощо. Тренінги 
проводяться у вашій установі.  

Індивідуальні консультації
Консультації можуть бути спрямовані  
на задоволення потреб резидентів та на 
розв'язання проблемних ситуацій на рівні 
організації. Зокрема пропонуються такі 
рішення, як: коригувальна поведінка, доступ 
до ресурсів громади тощо. Консультації 
проводяться за місцем роботи та за телефоном.

Попередня технічна допомога
Для постачальників послуг, які розглядають 
можливість прийняття резидента з 
підтвердженими психічними проблемами, наша 
команда надає попередню технічну допомогу 
до прибуття цієї особи до закладу. У межах 
такої допомоги надається копія останніх 
положень Адміністративного кодексу штату 
Вашингтон (WAC), а також консультації щодо 
правил та положень, застосовних до резидента.

Послуги Команди підтримки психічного 
здоров'я (Behavioral Health Support 
Teams) надаються згідно з положеннями 
Адміністративного кодексу штату 
Вашингтон (Washington Administrative 
Code, WAC) та спрямовані на підвищення 
якості обслуговування та забезпечення 
відповідності застосовним нормам та 
правилам, які діють на території штату.

Наші добровільні послуги доступні на всій 
території штату. Ми не розглядаємо скарги/
претензії, та не є організацією, яка надає ліцензії.

Усі учасники Команди підтримки психічного здоров'я зобов'язані  
сповіщати про будь-які правопорушення.


