
CENTRUL MEDICO-SOCIAL DE PSIHIATRIE, NUCET 

Str. Pescăruşului, nr. 5, cod 415400 

Judeţul Bihor , Nucet 

            Telefon/ fax: 0259 339743 

 

Nr. ________ Din ____________ 

 

 

 

   PLAN INIVIDUAL DE INTERVENŢIE  
         Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire 

  

Beneficiar (nume şi prenume) _______________________________ 

 Data naşterii (se va specifica vârsta).__________________________ 

 Domiciliul._______________________________________________ 

 Diagnostic medical ________________________________________ 

          Gradul de dependenţă (calculat în Fişa de evaluare)_______________ 

          ________________________________________________________ 

 Pe baza actelor de la dosarul de internare, care sunt:  
 actul de identitate, certificat de naştere, anchetă socială de la domiciliul 

beneficiarului, acte ale veniturilor, certificat de încadrare în grad de 

handicap, acte de curatelă, grilă medico-socială, acte ale persoanei care îl 

reprezintă, bilet de trimitere de la medicul specialist în psihiatrie şi orice 

alte acte care definesc cît mai bine situaţia socială şi medicală a 

beneficiarului; 

 s-a realizat următorul Plan de intervenţie care include: programul 

individual de îngrijire, programul individual de recuperare, programul 

individual de integrare / reintergrare socială şi personalul specializat implicat 

în soluţionarea cazului. 

  

 

Soluţionare:  

ACORDARE DE SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE  

Perioada acordarii serviciilor sociale:  

 zilnic de la ora 8.oo – 14,oo  

 pe durata unei săptămâni: de Luni până Vineri 

 

 Internarea în Centrul Medico-Social de Psihiatrie, Nucet pe o perioadă 

nelimitată până la rezolvarea nevoilor medico- sociale de psihiatrie ale 

beneficiarului. 

 Se va semna  un contract de servicii sociale prin care beneficarului i 

se vor acorda fără discriminare serviciile sociale specializate descrise în 



contract şi cu care se vor pune de acord ambele părţi şi beneficiarul şi 

conducerea Centrului Medico- Social de Psihiatrie, Nucet. 

 Beneficiarului i se vor acorda servicii de suport care presupun 

găzduire, îngrijire, recuperare socio-medicală, servicii medicale de 

specialitate care presupun  tratament şi medicaţie de specialitate pe toată 

perioada internării până la rezolvarea situaţiei sociale, şi reintegrarea lui 

în familie. 

 Beneficiarul va fi sprijinit în transferul dosarului de pensie pe adresa 

centrului şi la obţinerea de ajutoare financiare din indemnizaţii de 

handicap prin încadrarea în grad de handicap 

 Asistentul social va evalua situaţia socială a beneficiarului şi va iniţia 

planul de intervenţie socială pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 

medico-sociale solicitate.  

      Beneficiarului i se va acorda tot suportul pentru a-şi putea 

dezvolta autonomia personală şi pentru a putea să se reintegreze în 

familie şi societate. Unitatea are colaborări cu fundaţii şi organizaţii 

guvernamentale şi nonguvernamentale care desfăşoară proiecte şi 

programe de reinserţie socială. Beneficiarul va putea să se transfere într-

un astfel de proiect. Asistentul social va face toate demersurile pentru 

dosarul de transfer. 

 Beneficiarul va fi informat cu privire la toate drepturile şi obligaţiile 

sale. 

ALTE RECOMANDĂRI ŞI PROPUNERI PE ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE  

Perioada acordarii serviciilor medicale  se face pe durata a 24 de ore în ture 

de noapte şi zi după cum urmează: 

 medici specialisti -   zilnic de la ora 8,oo – 14,oo   

 asistentele medicale –  zilnic de la ora 7,oo – 19,oo în ture de 12 ore –       

şi de la 19,oo – 7,oo  

 pe durata unei săptămâni: de Luni până Duminică atât pe zi cât şi pe 

noapte 

 serviciu de gardă – Sâmbăta şi Duminică de la ora 8,oo dimineaţa 

până la ora 8,oo a doua zi dimineaţa 

 

Centrul medico-social de Psihiatrie Nucet acordă servicii medicale de 

specialitate de către un medic psihiatru primar şi 5 medici specialisti în 

medicină generală 



 

 Medicul specialist va face evaluarea psihiatrică a beneficiarului şi va 

elabora un plan de terapie psihiatrică care să amelioreze starea de 

boală şi suferinţă a beneficiarului care va cuprinde: 

 evaluarea comportamentului  

 evouţia simptomatologiei bolii psihiatirce 

 apariţia unor modificări majore 

 agravarea stării de sănătate  

 ameliorarea stării de sănătate 

 Medicul specialist va indica tratamentul medicamentos necesar. 

 Toate observaţiile legate de starea de sănătate, tratament detalii ca puls, 

temperatură corporală, lichide ingerate, diureze, scaune, dietă sunt 

notate în Foaia de observaţie  

 Zilnic se monitorizează temperatura şi tratamentul medicamentos. 

 O dată pe săptămână se face vizita medicală care stabileşte 

tratamentul în funcţie de evoluţia stării de sănătate. Beneficiarii cu 

probleme cardio-respiratorii sunt monitorizaţi zilnic.  

 Beneficiarul va beneficia de terapie psihiatrică permanentă, tratament 

psihiatric gratuit indicat de medicul specialist în psihiatrie, urmărit şi 

aplicat de asistentele medicale.  

 Serviciul de gardă va monitoriza permanent: starea de sănătate, 

comportamentul şi tratamentul medicamentos şi va interveni în orice 

situaţie de urgenţă.  

ALTE RECOMANDĂRI ŞI PROPUNERI MEDICALE : 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

PLAN DE RECUPERARE ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ 

Perioada acordarii serviciilor de ergoterapie:  

 zilnic de la ora 7,oo – 15,oo  

 pe secţii în schimbul doi de la ora 14,oo – 20, oo 

      pe durata unei săptămâni: de Luni până Vineri 

        

Beneficiarul va fi înscris într-un program de terapie ocupaţională şi 

reabilitare acordat de ergoterapeuţi/pedagogii de recuperare, în vederea 

înbunătăţirii deprinderilor de îngrijire personală sau a dezvoltării acestor 

deprinderi. 

Plan individual de terapie ocupaţională cuprinde:  

 Data şi ora, activitatea ocupaţională, analiza premergătoare, scopul 

stabilit, derularea terapiei şi consemnarea rezultatelor 

 Detalii despre persoana care intră în program, 



 Identificarea problemelor de performanţă ocupaţională,  

 Evaluarea persoanei în habitatul său cu referire la mediul fizic, 

mediul social, mediul cultural, valori, reguli, , performanţe 

ocupaţionale. 

 Plan de evaluare periodică cu privire la gradul de independenţă sau 

dependenţă a diferitelor activităţi ca toaleta personală, igiena 

habitatului, îmbrăcare/dezbrăcare, orientare, alimentare, 

continenţa, deplasarea, cumpărăturile, munca manuală, înţelegerea 

muncii, concentrarea, dispoziţia disciplina, independenţa în muncă, 

oboseala  şi altele.  

 

ALTE ACTIVITĂŢI DE TERAPIE OCUPAŢIONALĂ PROPUSE: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 Planul individual de intervenţie vine în întâmpinarea nevoilor 

medico- sociale semnalate şi solicitate de beneficiar sau familia acestuia 

precum si de alte instituţii de asistenţă socială pentru persoanele abandonate 

din copilărie, aceasta pentru a contracara o situaţie de dificultate socială 

majoră, marginalizare şi excludere socială. Serviciile medico-sociale 

specializate îi vor fi acordate beneficiarului atâta timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de criză. 

 Planul de intervenţie  se realizează individual şi are obiective stabilite 

atât pe termen scurt cât mai ales pe tremen lung dată fiind situaţia 

dizabilităţii psihice cu care se confruntă beneficiarul.     

 

RECOMANDĂRI ŞI PROPUNERI DIN PARTEA BENEFICIARULUI: 

(După caz, dacă acesta poate să-şi exprime părerea / aparţinătorul) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Semnătura persoanelor implicate în desfăşurarea planului de intervenţie 

 

Semnătura beneficiarului de luare la cunoştinţă _______________________ 

Semnătura reprezentantului legal de luare la cunoştinţă _________________ 

Semnătura reprezentantului convenţional____________________________  

 



     

 

 

Semnătura participanţilor la elaborarea şi acordarea serviciilor din 

planul de intervenţie şi a responsabililor de caz: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

SERVICIILE  

ACORDATE 

 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

PROFESIA 

 

SEMNĂTURA 

ŞI     PARAFĂ 

1.  Servicii sociale specializate 

(Integrare/reintegrare socială) 

 

Asitent social 

 

 

 

 

2.  Servicii medicale de 

specialitate, (tratament, 

îngrijire şi supraveghere de 

specialitate) 

 

Medic specialist  

3.  Plan de recuperare terapie 

ocupaţională (învăţare 

deprinderilor de îngrijire 

personală şi ocuparea 

timpului liber) 

 

 

Ergoterapeut/ 
pedagog de recuperare 

 

 

Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul individual de intervenţie 

s-a elaboreat în baza evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, a datelor 

cuprinse în documentele emise de structurile specializate în evaluare 

complexă, în evaluările şi recomandările medicale, în documentele emise de 

alte structuri de specialitate 

 

     


