
1 
LS408485 - Polish 

Informacja przeznaczona dla rodziców na temat Sposobu 

Postępowania w przypadku Niepokojącego Zachowania  

(Concerning Behaviours Pathway).  

 

 

 

1. Czym jest Sposób Postępowania w przypadku Niepokojącego Zachowania 

Nottinghamshire? 

Sposób Postępowania w przypadku Niepokojącego Zachowania w Hrabstwie Nottinghamshire 

jest nowym, międzyagencyjnym sposobem postępowania (czasami określanym jako sposobem 

pracy), który zrzesza usługi sektora zdrowotnego, opieki społecznej, edukacyjnego oraz 

wolontariatu w celu udzielenia wsparcia dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom. Jego celem jest 

upewnienie się, że dostępne jest dla Państwa oraz dziecka stosowne wsparcie w odpowiednim 

czasie i w odpowiednim miejscu. W celu uzyskania więcej informacji, proszę odwiedzić stronę 

internetową www.nottinghamshire.gov.uk/concerningbehaviourspathway lub zadzwonić/wysłać 

wiadomość tekstową do Centrum Informacji w Centrum Rozwoju Dziecka pod numer 0115 

8831157, 0115 8831158 (wiadomość tekstowa 07500 102796) infoservicescdc@nottshc.nhs.uk 

2. Dlaczego został utworzony taki sposób postępowania? 

Niepokojące zachowanie może być spowodowane różnymi powodami, które mogą mieć 

podłoże społeczne, emocjonalne lub medyczne - lub w rzeczywistości ich połączenie. Może to 

nawet oznaczać po prostu dorastanie. Sposób postępowania został utworzony, ponieważ 

dzieci oraz młodzież wykazująca zachowanie, które jest powodem do obaw, często jest 

skierowana do agencji specjalistycznych w celu uzyskania "diagnozy lekarskiej" bez 

dokładnego rozważenia ich potrzeb, lub zastosowania stosownego wsparcia. Czasami 

skierowania są wysyłane do kilku agencji jednocześnie a agencje nie zawsze mogą ze sobą 

współpracować. Rodzice mówią nam, że to jest frustrujące, niepotrzebne oraz niewydajne. 

Z dowodów wynika, że jeśli potrzeby młodzieży są całkowicie rozważone oraz zastosowane jest 

stosowne wsparcie dla rodzin, specjalistyczna ocena lekarska oraz diagnoza lekarska mogą 

okazać się niekonieczne. Niektóre dzieci mogą skorzystać ze specjalistycznego wkładu jednak i 

taka ścieżka umożliwia agencjom współpracę w celu zapewnienia stosownego dla nich 

wsparcia w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. 

Rodziny czasami pytają się o specjalistyczne skierowanie lekarskie, ponieważ uważają, lub są 

informowani, że jest wymagana diagnoza w celu uzyskania wsparcia edukacyjnego lub 

finansowego. W rzeczywistości diagnoza lekarska nie jest wymagana, aby uzyskać dostęp do 

wsparcia edukacyjnego lub Zasiłku dla Osób Niepełnosprawnych (DLA). Można pobrać arkusz 

informacyjny, w którym znajduje się więcej informacji na ten temat pod tytułem "Informacje 

dotyczące uzyskania dostępu do wsparcia edukacyjnego i finansowego" na stronie 

www.nottinghamshire.gov.uk/concerningbehaviourspathway lub poprosić o wydrukowaną 

kopię poprzez skontaktowanie się z Centrum Informacyjnym pod numerem 0115 8831157 lub 

0115 8831158 (wiadomość tekstowa 07500 102796). 
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3. Kto uczestniczył w sposobie postępowania? 

Główni specjaliści z sektora służby zdrowia, opieki społecznej i organizacji wolontariatu 

uczestniczyły w sposobie postępowania wraz z rodzinami oraz użytkownikami usług. 

4. Dla kogo jest przeznaczony sposób postępowania? 

Sposób postępowania jest dla wszystkich dzieci i młodzieży, które są zarejestrowane u Lekarza 

Rodzinnego (GP) w Państwowej Służbie Zdrowia (NHS) w Hrabstwie Nottinghamshire (oraz ich 

rodziny), które wykazują zachowanie powodujące obawy u nich, ich rodzin, lub zostały one 

wskazane przez pracującą z nimi osobę np. nauczyciela, pielęgniarkę przedszkolną lub 

pielęgniarkę środowiskową. Za Państwa zgodą, sposób postępowania może zostać rozpoczęty 

przez Lekarza Rodzinnego (GP) lub jakiegokolwiek specjalistę pracującego z Państwa 

dzieckiem. Można również poprosić któregokolwiek z powyższych o rozpoczęcie sposobu 

postępowania. 

5. Co mogę oczekiwać, że się stanie, jeśli mój Lekarz Rodzinny (GP) zaleci sposób 

postępowania? 

Państwa Lekarz Rodzinny (GP) omówi obawy oraz przekaże informacje na temat sposobu 

postępowania. Zostanie sprawdzony słuch oraz wzrok dziecka oraz ocenione czy istnieją 

poważne problemy zdrowotne, które wymagają natychmiastowej specjalistycznej oceny 

lekarskiej. W takim przypadku, zostanie dokonane stosowne skierowanie. 

Niezależnie od tego czy Lekarz Rodzinny (GP) dokona skierowania dziecka na specjalistyczną 

ocenę, powinien za Państwa zgodą skontaktować się z lokalną pielęgniarką szkolną lub 

pielęgniarką środowiskową, która pomoże w zidentyfikowaniu "pracownika głównego", aby 

pomóc Państwu i dziecku oraz współpracować w utworzeniu planu wsparcia. Może to oznaczać 

proste strategie w domu lub szkole/przedszkolu, lub obejmować kursy wychowawcze lub inne 

źródła wsparcia. Należy regularnie dokonywać przeglądu planu. Lekarz Rodzinny (GP) może 

zaproponować wizytę w celu dokonaniu przeglądu, aby zobaczyć jak postępuje sytuacja. 

Można również uzyskać dostęp do źródeł wsparcia dla siebie oraz pobrać ulotkę "Źródła 

wsparcia" na stronie www.nottinghamshire.gov.uk/concerningbehaviourspathway lub poprosić 

o wydrukowaną kopię poprzez skontaktowanie się z Centrum Informacyjnym pod numerem 

0115 8831157 lub 0115 8831158 (wiadomość tekstowa 07500 102796). 

W niektórych przypadkach, Lekarz Rodzinny (GP) może wydać skierowanie lub zalecić 

skontaktowanie się z Jednostką Wczesnej Pomocy. Jednostka oferuje porady oraz kieruje 

rodziny do szerokiego zakresu wsparcia. Można również samemu skorzystać z usług. 

Dla wielu dzieci i młodzieży, zastosowanie niniejszego wsparcia zaspokoi ich potrzeby oraz nie 

będą musieli wychodzić poza dany etap ścieżki. Jednakże, jeśli obawy o umiarkowanym 

nasileniu będą nadal występowały, główny pracownik za Państwa zgodą zgromadzi od 

Państwa informacje na wasz temat oraz dziecka oraz osób współpracujących i dziecka. 
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Niniejsza informacja pomoże wyjaśnić potrzeby dziecka i wasze potrzeby, oraz pozwoli na 

podjęcie decyzji odnośnie kolejnych działań. Może się okazać, że za Państwa zgodą pracownik 

główny może poprosić o poradę ze strony specjalisty, lub Jednostki Wczesnej Pomocy 

odnośnie dalszego sposobu postępowania. Jeśli Państwo lub pracownik główny uznają, że 

potrzeby dziecka wymagają specjalistycznej oceny lekarskiej, przekażą zabrane informacje 

Lekarzowi Rodzinnemu (GP), który rozważy informacje i dokona stosownych skierowań. Jeśli 

zostanie rozpoczęta za Państwa zgodą ocena specjalistyczna lub trwające skierowanie, 

pracownik główny będzie z wami współpracować w celu dalszego wsparcia w trakcie procesu. 

Wyniki oceny specjalistycznej zostaną przekazane Państwu, Lekarzowi Rodzinnemu (GP) oraz 

pracownikowi głównemu oraz razem powinniście dokonać stosownie przeglądu planu wsparcia 

wraz z pracownikiem głównym. Należy pamiętać, że nie jest konieczna diagnoza lekarska, aby 

uzyskać wsparcie. 

6. Kim jest pracownik główny (key worker)? 

Pracownik główny powinien być osobą, która jest w bezpośrednim lub codziennym kontakcie z 

twoim dzieckiem - oraz należy uzgodnić i poznać, kto jest tą osobą. Prawdopodobnie jest nim 

pielęgniarka przedszkolna lub pomocnik nauczyciela w klasie. Pracownik główny może uzyskać 

dostęp do szeregu specjalistów i agencji uczestniczących w sposobie postępowania. Można 

samemu zostać pracownikiem głównym, jeśli postanowi się przyjąć taką rolę. 

7. Co się stanie jeśli moje dziecko jest nauczane w domu? 

Można skontaktować się z pielęgniarką szkolną w obszarze obejmowanym przez szkołę, lub Lekarz 

Rodzinny (GP) może w razie konieczności dokonać skierowania. Pielęgniarka szkolna może pomóc w 

zidentyfikowaniu pracownika głównego - zazwyczaj specjalisty, który bardzo często widuje się z 

dzieckiem. Jeżeli pozostali specjaliści nie uczestniczą, pielęgniarka szkolna może przyjąć rolę 

pracownika głównego. W przeciwnym razie można samemu przyjąć rolę, jeśli jest się w stanie tak 

zrobić. 

8. Co się stanie jeśli moje dziecko nie uczęszcza do szkoły w Hrabstwie Nottinghamshire? 

Niniejszy sposób postępowania powstał z inicjatywy Hrabstwa Nottinghamshire. Oznacza to, że 

jeśli dziecko uczęszcza do szkoły w innym kraju, szkoła może nie zastosować sposobu 

postępowania. W tym przypadku Lekarz Rodzinny (GP) nadal omówi z Państwem obawy oraz 

przekaże niniejszą informację na temat sposobu postępowania. Zostanie sprawdzony słuch 

oraz wzrok dziecka oraz ocenione czy istnieją problemy zdrowotne, które wymagają 

natychmiastowej specjalistycznej oceny lekarskiej. Jeśli tak się stanie, zostanie wtedy dokonane 

stosowne skierowanie. Następnie, Lekarz Rodzinny (GP) omówi kolejne działania i może 

skontaktować się ze szkołą dziecka i pielęgniarka szkolną w celu uzyskania więcej informacji i 

wsparcia. Mogą rozważyć skierowanie lub zachęcenie do uzyskania dostępu ze strony 

Jednostki Wczesnej Pomocy. Informacja dotycząca uzyskania dostępu do wsparcia 
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edukacyjnego oraz Zasiłku dla Osób Niepełnosprawnych (DLA) dotyczy wszystkich szkół, a nie 

tylko tych znajdujących się w Hrabstwie Nottinghamshire. 

9. Gdzie mogę się zgłosić, aby uzyskać więcej informacji lub przekazać uwagi? 

Istnieje strona internetowa, na której podane są informacje oraz ważna dokumentacja w celu 

wsparcia sposobu postępowania. Znajduje się tam wiele pożytecznych linków oraz źródeł, 

które mogą się okazać pomocne. Również znajduje się link do Centrum Uczestnictwa 

Nottinghamshire (NPH) oraz można wysłać wiadomość email lub zadzwonić do Centrum 

Uczestnictwa Nottinghamshire (NPH), aby udzielić uwag odnośnie własnego doświadczenia ze 

ścieżki, 01623 629902/ email nphenquiries@aptcoo.co.uk. Jeśli brak jest dostępu do internetu, 

wasz pracownik główny może być w stanie pomóc lub w przeciwnym razie można 

skontaktować się z Centrum Informacyjnym w Centrum Rozwoju Dziecka pod numerem  

0115 8831157, 0115 8831158 (wiadomość tekstowa 07500 102796) 

 




