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Dėl šeimoms skirtos elgsenos kelio tarnybos informacijos.  

 

 

 

1. Kas tai yra Notingamšyro elgsenos kelio tarnyba? 

Notingamšyro grafystės elgsenos kelio tarnyba yra naujas keletą tarnybų jungiantis kelias 

(kartais vadinamas darbo principu), kuris sujungia sveikatos, socialinės globos, ugdymo ir 

savanoriško sektoriaus paslaugas, padėdamas vaikams, jauniems žmonėms ir jų šeimoms. Jo 

siekis - užtikrinti, kad tau ir tavo vaikui reikiamu laiku, reikiamoje vietoje bus suteikta reikiama 

pagalba. Išsamiau mūsų svetainėje 

www.nottinghamshire.gov.uk/concerningbehaviourspathway arba kreipkitės telefonu / 

tekstine žinute į informacijos tarnybą vaikų ugdymo centre 0115 8831157, 0115 8831158 

(tekstinė žinutė: 07500 102796) infoservicescdc@nottshc.nhs.uk 

2. Kodėl buvo sukurtas šis kelias? 

Susirūpinimą keliantį elgesį gali sąlygoti įvairios priežastys: socialinės, emocinės ar 

medicininės, arba jų derinys. Jis gali būti žmogaus augimo dalimi. Šis kelias buvo sukurtas 

todėl, kad susirūpinimą keliančio elgesio vaikai ir jauni žmonės dažnai nukreipiami pas 

specialistus „medicininei patikrai“ nuodugniai neištyrus jų poreikių ar nesuteikus reikiamos 

pagalbos. Kartais nukreipimai siunčiami į keletą įstaigų tuo pačiu metu, tačiau jos ne visada 

bendradarbiauja. Tėvai skundžiasi mums, kad tai vargina, brangiai kainuoja ir neefektyvu.  

Netrūksta įrodymų, kad jei nuodugniai ištiriami jaunų žmonių poreikiai, o šeimoms 

suteikiama reikiama pagalba, gali neprireikti medikų įvertinimo ir medicininės diagnozės. 

Tačiau kai kuriems vaikams gali praversti specialistų paslaugos, taigi šis kelias jungia kelias 

paslaugas ir užtikrina jų efektyvumą, kad vaikai gautų reikiamą pagalbą reikiamoje vietoje ir 

reikiamu laiku.  

Šeimos kartais prašo medicininio nukreipimo pas gydytoją, nes mano arba yra informuotos, 

kad norint gauti ugdymo arba finansinę paramą, būtina diagnozė. Iš tikrųjų, norint gauti 

ugdymo pagalbą arba neįgalumo pašalpą, medicininė diagnozė nereikalinga. Galite atsisiųsti 

informacinį leidinį „Informacija, kaip gauti ugdymo ir finansinę paramą“, kur paaiškinta 

išsamiau, adresu www.nottinghamshire.gov.uk/concerningbehaviourspathway arba užsisakyti 

spausdintą egzempliorių susisiekę su informacine tarnyba 0115 8831157 arba 0115 8831158 

(tekstine žinute 07500 102796).  

3. Kas dalyvavo kuriant kelią? 

Kuriant kelią dalyvavo geriausi specialistai iš sveikatos, švietimo, socialinės globos ir 

savanoriškų organizacijų bei šeimos ir paslaugos vartotojai.  
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4. Kam skirtas kelias? 

Kelias skirtas visiems vaikams ir jauniems žmonėms (ir jų šeimoms), kurie registruoti pas 

valstybinės sveikatos tarnybos (NHS) Notingamšyro grafystės šeimos gydytoją (GP) ir kurių 

elgesys kelia rūpesčių jiems patiems, jų šeimai arba elgesio sutrikimus pastebėjo su jais 

dirbantis asmuo, pvz., mokytoja, vaikų lopšelio slaugytoja arba patronažinė seselė. Jums 

davus sutikimą kelią gali inicijuoti šeimos gydytojas (GP) arba bet kuris su jūsų vaiku dirbantis 

specialistas. Taip pat galite kreiptis į bet kurį iš šių specialistų, kurie inicijavo kelią. 

5. Ko galiu tikėtis, jei mano šeimos gydytojas (GP) rekomenduos šį kelią? 

Jūsų šeimos gydytojas (GP) aptars su jumis jūsų rūpesčius ir suteiks jums šią informaciją apie 

kelią. Jie patikrins jūsų vaiko klausą bei regėjimą ir įvertins, ar yra rimtų medicininių sutrikimų, 

kuriems būtinas skubus medicinos specialisto įsikišimas. Tokiu atveju jie padarys atitinkamą 

nukreipimą.  

Nepriklausomai nuo to, ar jūsų šeimos gydytojas (GP) nukreips jūsų vaiką specialisto 

įvertinimui, jis privalo su jūsų sutikimu susisiekti su jūsų vietinės mokyklos sesele arba 

patronažine sesele, padėsiančiomis parinkti „pagrindinį darbuotoją“, padėsiantį jums ir jūsų 

vaikui ir kuris su jumis kurs pagalbos programą. Gali įeiti paprastos strategijos namuose arba 

mokykloje / vaikų lopšelyje, arba auklėjimo kursai ar kiti pagalbos šaltiniai. Jūsų programą 

reikia reguliariai peržiūrėti. Jūsų šeimos gydytojas (GP) gali paskirti susitikimą apžiūrai, kad 

galėtų įvertinti būklę. Galite savarankiškai pasinaudoti galimais pagalbos šaltiniais ir atsisiųsti 

lankstinuką „Pagalbos šaltiniai“ adresu 

www.nottinghamshire.gov.uk/concerningbehaviourspathway arba užsisakyti spausdintą 

egzempliorių susisiekę su informacine tarnyba 0115 8831157 arba 0115 8831158 (tekstine 

žinute 07500 102796).  

Kai kuriais atvejais jūsų šeimos gydytojas (GP) gali nukreipti jus arba parekomenduoti jums 

susisiekti su „Greitos pagalbos tarnyba“. Tai tarnyba, kuri teikia konsultacijas ir nurodo 

šeimoms platų pagalbos spektrą. Jūs taip pat galite šią paslaugą rinktis savarankiškai.  

Daugumai vaikų ir jaunų žmonių laiku suteikiama ši pagalba patenkins jų poreikius ir todėl 

jiems nereikės pereiti į kitą kelio fazę. Tačiau, jei liktų nedidelių rūpesčių, jūsų pagrindinis 

darbuotojas jums sutikus surinks informacijos apie jus ir jūsų vaiką iš jūsų ir asmenų, kurie 

dirba su jumis ir jūsų vaiku. Ši informacija padės išaiškinti jūsų vaiko ir jūsų asmeninius 

poreikius ir leis nuspręsti, kokie turėtų būti tolimesni veiksmai. Gali būti, kad gavęs jūsų 

sutikimą jūsų pagrindinis darbuotojas tarsis su specialistu arba „Greitos pagalbos tarnyba“ dėl 

geriausio sprendimo. Jei jūs ir jūsų pagrindinis darbuotojas mano, kad jūsų vaiko poreikiams 

būtinas specializuotas medicininis įvertinimas, jie bendrins informaciją, kurią surinkote su 

savo šeimos gydytoju (GP), peržiūrėsiančiu informaciją ir kuris atitinkamai nukreips. Jei 

specialisto įvertinimas arba tolimesnis nukreipimas vykdomas jums sutikus, pagrindinis 

darbuotojas su jumis dirbs toliau, kad pagalbos procesas nenutrūktų. Specialisto įvertinimo 
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rezultatai bus aptariami su jumis, jūsų šeimos gydytoju (GP) ir jūsų pagrindiniu darbuotoju 

bei kartu su jumis  

 

bus apžvelgiama jūsų pagalbos programa atitinkamai su jūsų pagrindiniu darbuotoju. 

Atminkite, kad norint gauti šią pagalbą medicininė diagnozė nereikalinga. 

6. Kas tai yra pagrindinis darbuotojas? 

Pagrindinis darbuotojas tai asmuo, kuris kiekvieną dieną tiesiogiai kontaktuoja su jūsų vaiku, 

o jūs turite žinoti, kas tai per asmuo. Galimas dalykas, kad tai bus vaikų lopšelio slaugytoja 

arba klasės asistentė (-as). Pagrindinis darbuotojas gali gauti įvairių ekspertų ir tarnybų, 

dalyvaujančių kelyje, paramą. Jei nuspręstumėte, pagrindiniu darbuotoju galite būti jūs. 

7. O jei mano vaikas mokėsi namuose? 

Galite susisiekti su savo mikrorajono mokyklos slaugytoja arba, reikalui esant jus gali nukreipti šeimos 

gydytojas (GP). Mokyklos slaugytoja gali padėti jums pasirinkti pagrindinį darbuotoją - tai bus 

greičiausiai specialistas, kuris dažniausiai susitinka su jūsų vaiku. Jei nėra kitų susijusių specialistų, 

mokyklos slaugytoja gali pati būti pagrindiniu darbuotoju. Jei manote, kad susidorosite, jūs ir pats 

galite prisiimti šią funkciją. 

8. Ką daryti, jei mano vaikas nelanko Notingamšyro grafystės mokyklos? 

Šis kelias yra Notingamšyro grafystės iniciatyva. Tai reiškia, kad jei jūsų vaikas mokyklą lanko 

kitoje šalyje, mokykla gali nesilaikyti kelio. Šiuo atveju jūsų šeimos gydytojas (GP) taip pat 

aptars su jumis jūsų rūpesčius ir suteiks jums informacijos apie kelią. Jis patikrins jūsų vaiko 

klausą ir regėjimą bei įvertins, ar yra medicininių problemų, kurias nedelsiant privalo įvertinti 

specialistas. Tokiu atveju jie padarys atitinkamą nukreipimą. Vėliau, jūsų šeimos gydytojas 

(GP) aptars su jumis tolimesnius veiksmus ir galimas dalykas susisieks su jūsų vaiko mokykla ir 

mokyklos slaugytoja dėl informacijos ir pagalbos. Jis gali nuspręsti nukreipti jus arba pakviesti 

„Greitos pagalbos tarnybą“. Informacija dėl ugdymo pagalbos ir invalidumo pašalpos (DLA) 

įvertinimo galioja visoms mokykloms, įskaitant ir esančias ne Notingamšyro grafystėje.  

9. Kur turėčiau kreiptis dėl išsamesnės informacijos ar norėdamas pateikti atsiliepimą? 

Specialioje svetainėje pateikiama informacija ir svarbi dokumentacija apie kelią. Ten 

pateikiama daugybė naudingų saitų ir šaltinių, kurie jums gali būti naudingi. Joje taip pat 

pateikiamas Notingamšyro dalyvių centro (NPH) saitas, o jūs galite siųsti el. laišką arba 

paskambinti į NPH ir pateikti savo atsiliepimų apie patirtį kelyje 01623 629902/ el.paštu 

nphenquiries@aptcoo.co.uk. Jei neturite interneto prieigos, jums gali padėti jūsų pagrindinis 

darbuotojas arba galite susisiekti su Vaikų ugdymo centro informacijos tarnyba 0115 

8831157, 0115 8831158 (tekstine žinute 07500 102796) 




