
Psixiatrik və psixoterapiya təcrübəmizə xoş gəldiniz. Bu sənəd mənim peşəkar xidmətlərim

və iş siyasətim haqqında vacib məlumatlar daşıyır. Xahiş edirəm diqqətlə oxuyun.

Bu sənədi nəzərdən keçirdikdən sonra, qaydalar və prosedurlar ilə razı olsanız, xahiş edirəm

onu imzalayın və mənə qaytarın. Hər hansı bir sualınız yaransa, xahiş edirəm mənə bildirin ki

seansın başlanğıcında onları müzakirə edək. Bu sənədi imzaladığınız zamandan aramızdakı

razılığı təmsil edəcəkdir və klinik qeydin bir hissəsi olacaqdır.

İlk bir neçə seansımız ehtiyaclarınızın qiymətləndirilməsini əhatə edəcəkdir. İşimizə daxil

olacağı bir sıra ilk təəssüratları və ümumi müalicə planı Sizə təqdim edə biləcəyəm.

Birlikdə mualicəyə başlamağa razı olduğunuz təqdirdə, həftə içi razılaşdığımız vaxtda, 60

dəqiqəlik seanslarımız baş tutacaqdır. Mən psixiatrik mualicədə tövsiyyə olunan ən son tibbi

protokollara müraciyət edirəm və propsixoterapiya metodlarından biri olan koqnitiv-davranış

terapiyasından (KDT) istifadə edirəm. KDTın müalicə məqsədləri həftəlik tapşırıqlar,

düşüncənin və davranışın dəyişməsində köməklik etmək və istifadə ediləcək üsulları müzakirə
etməkdir, zərurət yarandıqda isə dərman mualicəsidə istifadə edə bilərik. Mualicə planımıza

riayət etməyiniz həm görüşlərdə, həm də evə verilən tapşırıqlar üzərində işləməyiniz

olacaqdır. Prosedurla bağlı suallar ortaya çıxdıqda onları müzakirə edəcəyik.

Terapiya zamanı yeni strateqiyaları düşünərək həyat keyfiyyətiniz əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəlməsi gözlənilir.

HƏKİM VƏ PASİENT RAZILAŞMASI.

PSİXOLOJİ və TİBBİ XİDMƏTLƏR

PSİXOTERAPİYANIN MÜDDƏTİ:

Müalicəsinin müddəti insanın təbiətindən və problemlərindən asılı olaraq əhəmiyyətli

dərəcədə dəyişir. Bir neçə amil təsir edir:

• Problemin özü (sadə və mürəkkəb)

• Problemin yaranma müddəti (bu yaxınlarda inkişaf etmiş, xroniki və ya uzun müddət

davam edən).

• Ətrafınızda nə qədər dəstəyiniz var (yaxınlarınızdan).

• Terapiyadan kənar problemi həll etmək üçün nə qədər güc sərf edirsiniz.

Xoşagəlməz, lakin sadə problemlərin həlli üçün terapiya 8-12 seansla effektiv ola bilər. Daha

mürəkkəb məsələlər üçün terapiya bir neçə aydan bir neçə ilə qədər davam edə bilər.



Səlahiyyətim daxilində olmayan bir problem olarsa.

Məxvilik baxımından ortaq tanışımız terapiyanın obyektivliyinə müdaxilə edə biləcəksə. 
İstənilən vaxt təhlükəsizliyimi təhdid edən (birbaşa və ya dolayı), məni təhqir edən

davranışlarla qarşılaşsam (şifahi olaraq, fiziki və ya elektron şəkildə), ya da ofisimin,

həmkarlarımın təhlükə altında olunarsa, dərhal müalicəvi münasibətlərimizi dayandırmaq

hüququmu saxlayıram. Əgər mən Sizin terapiyadan imtina etsəm, digər qayğı

mənbələrinə müraciət edəcəyəm, amma sizi terapiya üçün qəbul edəcəklərinə zəmanət

vermirəm.

İstənilən vaxt terapiyanı bitirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, terapiyanın nə vaxt bitəcəyini Siz

qərar verəcəksiniz. Mümkünsə, mənimlə əməkdaşlıq edərək bu qərarı verməzdən əvvəl

mənimlə müzakirə edəsiniz. Lakin terapiyanın sona çatacağına qərar verdiyim üç vəziyyət

ola bilər. Sizə kömək edə bilməyəcəyim təqdirdə bu həqiqəti sizə bildirəcəyəm və görüşə
biləcək başqa bir terapevtə müraciət etməyinizi tövsiyə edəcəm. Belə bir qərara gələ
biləcəyim bəzi səbəblər bunları əhatə edir (lakin bununla məhdudlaşmır):

İş sahəsini digər peşəkarlarla bölüşürəm. Lakin mənim peşəkar qeydlərim digər

mütəxəssislərdən ayrı saxlanılır və icazəniz olmadan məlumat ala bilməzlər. Bəzən bu və ya

digər mütəxəssislərlə məsləhətləşə bilərəm. Belə məsləhətləşmə keyfiyyəti yaxşılaşdırmaq

üçün davamlı işləmək məqsədi daşıyır və əgər məsləhətləşmədə zərurət yaranarsa, işimizin

təfərrüatları və adınızı istifadə etmədən baş tutacaqdır.

Digər mütəxəssislər də məlumatların məxfi saxlanılması üçün qanuni olaraq borcludurlar.

Birgə işimiz üçün vacib olduğunu hiss etməyincə və ya başqa bir şəkildə tələb etməyincə bu

məsləhətləşmələr barədə sizə məlumat verməyəcəyəm. Bütün məsləhətləri klinik

qeydlərimdə edəcəyəm.

Görüş təyin edildikdən sonra 24 saat ərzində görüşü ləğv etsəniz, səbəbindən asılı olmayaraq

bu barədə əvvəlcədən bildiriş etməyiniz xaiş olunur, əks halda ödəniş etməyiniz gözlənilir.

Seanslarımızı vaxtında başlamaq üçün hər cür səy göstərəcəyəm. Görüş vaxtına gecikdiyiniz

halda belə seanslarımız planlaşdırılan 50-60 dəqiqə sonra başa çatacaqdır. Əgər (nadir

hallarda) seanslarımızı gec başlamalı olsam, buraxılmış vaxtı, Sizin üçün əlverişli bir şəkildə
sessiyanı uzatmaqla kompensasiya edəcəm.

TERAPİYANI SONLANDIRMAQ:

DİGƏR SAĞLAMLIĞ MÜTƏXƏSSİSLƏRİ:

LƏĞV ETMƏ VƏ GECİKMƏ HALLARI:



Birlikdə işlədiyimiz müddətdə hər seansda təxminən 50-60 dəqiqə görüşəcəyik. Bu peşəkar

bir münasibətdir. Xahiş edirəm seanslarımızın peşəkar kontekstindən kənara çıxmayın. Etik

standartların peşə hüdudlarına dair ciddi qaydaları vardır və bu qaydalar pozulduğunu

hesab etdiyim təqdirdə seanslarımızı dayandırmaq hüququmu saxlayıram.

Sizi qorumaq. Əsas narahatlığım mənimlə işləyən pasientin təhlükəsizliyidir. Özünüzə
xəsarət yetirmək və ya suiqəsd riskiniz aşkarlanarsa bunun baş verməməsi üçün sizinlə
işləmək tələb olunur. Qanuni və etik baxımdan, Sizə köməyim ailə üzvlərinə və ya

müdafiəni təmin etməyə kömək edə biləcək digərləri ilə əlaqə qurmaq, xəstəxanaya

yerləşdirilməyinizi təşkil etməkdən ibarət ola bilər.

Cəmiyyəti qorumaq. Müəyyən hallarda, pasientin rəftarı ilə bağlı bəzi məlumatları

açıqlamalı ola bilərəm, başqalarını zərərlərdən qorumaq üçün tədbirlər görməyə
borcluyam. Məsələn, biraz yaşlı uşağın, yaşlının (65 yaş və yuxarı) və ya yetkin uşağın

laqeydliyə və ya zorakılığa məruz qaldığını bilirəmsə, müvafiq dövlət orqanına hesabat

verməliyəm. Bir pasientin başqasına ciddi bədən xəsarəti yetirməsi ilə təhdid etdiyinə
bilgim varsa, qanuni və etik olaraq qoruyucu tədbirlər görməliyəm. Bu hərəkətlər potensial

qurbanı xəbərdar etmək, polisə müraciət etmək və ya pasientin xəstəxanaya

yerləşdirilməsini istəmək ola bilər.

Seanslarda danışılan bütün məlumatlar və yazılı qeydlər məxfidir və pasientin yazılı icazəsi

olmadan heç kimə aşkar edilə bilməz. Lakin qanunla açıqlanmağı tələb olunan hallar vardır,

onlar nadir olur, əgər bu cür vəziyyət baş verərsə, ilk əvvəl Sizinlə tam müzakirə etmək üçün

səy göstərəcəyəm. Məxfiliyə məhdudiyyətlər aşağıdakılar daxildir:

Məhkəmə İşlərində. Gizliliyinizi qorumaq üçün hər cür səy göstərsəm belə, qeydləriniz

məhkəmə tərəfindən çağırıla bilər. Əksər məhkəmə işlərində sizin müalicəniz haqqında

məlumat əldə edilməsini məhdudlaşdırmaq hüququnuz ola bilər. Bəzi məhkəmə işlərində,
məsələn, uşaq qəyyumluğu ilə bağlı sizin emosional vəziyyətiniz vacib məsələ olduğundan, bir

hakimin qeydlərimi və / və ya ifadələrimi alması mümkündür. Həmçinin məxfiliyin mövcud

olmadığını qanun tələb etdiyi və ya göstərdiyi digər hallarla məhdudlaşdırıla bilər.

KONSULTASİYANIN MAHİYƏTİ:

MƏXFİLİK: 



Əgər terapiyada baş verənlərdən narazı olsanız və ya müalicənizlə bağlı bir narahatlıq, və ya

şikayətiniz yaransa, xahiş edirəm bu barədə mənimlə danışın ki, narahatlıqlarınıza cavab

verim. Tənqidlərinizi ciddi şəkildə və hörmətlə qəbul edəcəyəm. 
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