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Obowiązkiem terapeuty jest zachowanie tajemnicy zawodowej, a także pełnej dyskrecji,
w tym dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta.
Terapeuta zwolniony jest z tajemnicy zawodowej tylko w przypadku, w którym Klientowi
lub komuś z jego otoczenia, grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia
oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

Odbieranie telefonów i SMS-ów podczas trwania sesji uniemożliwia skuteczny przebieg
procesu terapeutycznego, dlatego należy wyłączyć telefon przed wejściem do gabinetu.
Proces psychoterapii rozpoczyna się od 1 do 3 spotkań konsultacyjnych, na których ustalany
jest wspólnie z Klientem, zakres problemowy do pracy terapeutycznej. Stanowi to podstawę
do rozpoczęcia terapii i wytycza jej przyszły przebieg.
Spotkania odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu.
Czas trwania sesji wynosi 50 min
Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ustalonychz terapeutą wizyt
i wyłącznie w porozumieniu z nim (w kontakcie osobistym, bezpośrednim telefonicznym lub
smsowym) może ustalać ewentualne zmiany
W przypadku konieczności odwołania wizyty Klient może to zrobić bezpłatnie wyłącznie
z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym tj. na sesji poprzedzającej kolejne spotkanie.
W innym przypadku sesja jest w pełni płatna.
Klient dokonuje pełnej opłaty za sesję, której nie odwołał w ww. terminie - niezależnie
od zaistniałych powodów
Istnieje
możliwość
opłacenia
wizyt
przelewem
z
góry
przed
wizytą:
mbank: 25 1140 2004 0000 3002 7753 8641. W taki wypadku obowiązkiem Klienta jest
dostarczenie na spotkanie potwierdzenia wpłaty. W przypadku braku potwierdzenia –
terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia Klienta.
W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany.
Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza
kontrakt terapeutyczny, dobro osobiste lub jest agresywny wobec terapeuty.
Terapeuta może odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku
niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – jest w takiej sytuacji zobowiązany do
poinformowania i zaproponowania innego terapeuty w ramach Ośrodka.
Współpracując z innymi specjalistami leczącymi Klienta (np. psychiatrą), terapeuta
udostępnia tylko niezbędne informacje – przekazanie informacji odbywa się zawsze za zgodą
Klienta.
Terapeuta w sytuacji zagrożenia swojego zdrowia lub życia, zastrzega sobie prawo do
wezwania ochrony.
OŚRODEK NIE WYRAŻA ZGODY NA NAGRYWANIE SPOTKAŃ PRZEZ KLIENTA

