
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 4 

 

Raport de activitate - 25.07. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 verificare fişe individuale de intervenţie lunară transmise de către FDSS pentru 

serviciile de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice domiciliate în sectorul 3; 

 verificare centralizator privind costul serviciilor şi contribuţiile beneficiarilor/FDSS;  

 comunicare către FDSS cu privire la necesitatea modificării a 2 fişe individuale; 

 reverificare fişă de calcul transmisă de către FDSS pentru 9 beneficiari modificată; 

 transmitere către FDSS  comunicare cu privire la modificarea/ recalcularea sumei 

pentru 2 beneficiari; 

 verificare fișe individuale de intervenție lunare transmise de către FDSS pentru 

serviciile de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice; 

 informare persoane vârstnice, familiile/susţinătorii acestora, despre oferta de 

servicii sociale existentă la nivelul sectorului 3 şi condiţiile de acordarea a acestora; 

 discuții purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile a 4 

beneficiari: SS, SM, SV, VC ;  

 discuții purtate cu beneficiarii, pentru consilierea acestora;  

 planificarea, împreună cu membrii echipei, a următorilor pași ai procesului de 

management de caz pentru 4 beneficiari; 



 

 reactualizare baza de date beneficiari servicii de îngrijire socio-medicală prin 

intermediul Fundaţiei Crucea Alb Galbenă, caz nou; 

 reactualizare Fişă de Evaluare Socio-Medicală şi Geriatrică pentru doamnele E.H.I,  

beneficiare de servicii de îngrijire socio - medicale de natură medicală la domiciliu 

prin intermediul Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă”; 

 relaționat interdepartamental cu: Serviciul Registratură, Serviciul Evaluare 

Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, Biroul Monitorizare, Analiză 

Statistică, Serviciul Plăți și Prestații Sociale, Centrul de Intervenții în Urgență în 

Domeniul Asistenței Sociale; 

 relaționat cu  dna S.S. –  asistent social al Spitalului Clinic de Boli Tropicale și 

Infecțioase “Dr.Victor Babeș” pentru monitorizarea doamnei S.M. – persoană 

nevârstnică, fără venit, fără aparținători  cu mari probleme de sănătate, imobilizată 

la pat – pentru tranferul bolnavei în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență 

“Floarea Speranței”; 

 relaționat cu  dna M.T. - asistent social al Spitalului “Sf. Ioan”, sector 4  pentru 

consilierea doamnei L.D. – persoană vârstnică, pensie limită de vârstă, fără 

aparținători care necesită internarea într-un centru privat – pentru supraveghere 

permanent a  pacientei/bolnavei, astfel încât azi,  25 iulie 2019  se va face tranferul 

în cadrul Centrului privat în oraș Voluntari, județ Ilfov; 

 relaționat cu doamna N.M., cetățean municipiul București care a dorit informații 

despre procedeul de instituționalizare în centru public; 

 relaționat cu dna T.M., în calitate de prietenă a pacientei/bolnavei  pentru ca aceasta 

să vină în vizită –vineri  26 iulie  2019 în  cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență 

“Floarea Speranței”. 

 

 

 



 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare Centrul de Urgenţă Persoane fără Adăpost pentru diverse activități legate 

de procesul de management de caz; 

 Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan, în vederea consilierii doamnei L.D, pentru 

instituţionalizarea acesteia în cadrul căminului de Bătrâni Duras Diurpaneus 

 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 întocmit dispoziţie, referat specialitate, borderou şi ştat de plată pentru 4 familii, în 

vederea ridicării sprijinului financiar pentru aniversarea a 50 de ani de la căsătorie; 

 refăcut 2 Dispoziţii referitoare la împlinirea a 100 de ani de viaţă şi pentru aniversarea 

a 50 de ani de la căsătorie; 

 rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuțiilor purtate cu beneficiarii – 4; 

 deplasare la domiciliul doamnelor E.H.I pentru reactualizare Fişă de Evaluare 

Socio-Medicală şi Geriatrică;  

 corespondență, scan-uri, xero copii pentru completare dosare persoane în evidența 

S.M.C.P.A.V., prelucrat în programul circuitului intren a documentelor; 

 minută  - referitor relaționare cu doamna M.T. asistent social al Spitalului “Sf. Ioan”, 

sector 4  pentru consilierea doamnei L.D. – persoană vârstnică, pensie limită de vârstă, 

fără aparținători care necesită internarea într-un centru privat – pentru supraveghere 

permanent a  pacientei/bolnavei, astfel încât astăzi,  25 iulie 2019  se va face tranferul în 

cadrul Centrului privat în oraș Voluntari, județ Ilfov. 

 

 

 

                                             Şef Serviciu MCPAV 
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