KONTRAKT - UCZESTNICTWO W SESJACH TERAPEUTYCZNYCH
Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej
ul. Szkolna 4, 21-010 Łęczna

1. Sesja terapii indywidualnej w placówce Centrum oraz przy użyciu łącza elektronicznego trwa
50 min, par/małżeńska trwa 50-80min, rodzinna trwa 50-80 min.
2. Spóźnienie na sesje nie wydłuża czasu jej trwania. Klient ma prawo do wykorzystania
pozostałego, zaplanowanego na sesję czasu.
3. Klient ma prawo wyboru dogodnej godziny sesji terapeutycznej w ramach dostępnych godzin
pracy terapeuty oraz zagwarantowane utrzymanie tej godziny ze strony Centrum, za
wyjątkiem zapisu pkt 7.
4. Termin sesji/wizyty terapeutycznej (wsparcia psychologicznego, sesji psychoterapeutycznej)
można umówić telefonicznie, osobiście w rejestracji Centrum lub online na stronie
internetowej Centrum.
5. Przypomnienie o terminie sesji jest wysyłane na 24 godz. przed sesją w formie smsa. Brak smsa
nie oznacza, że sesja została odwołana. Odwołanie sesji następuje wyłącznie po kontakcie
telefonicznym lub osobistym w godzinach pracy rejestracji Centrum.
6. Prosimy klientów o odwoływanie sesji najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.
7. W przypadku nieodwołania sesji terapeutycznej przez klienta najpóźniej w dzień poprzedzający
wizytę lub odwołania w dniu sesji, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za nieobecność
na sesji terapii, w terminie kolejnego spotkania z psychoterapeutą lub psychologiem.
8. Pacjent i terapeuta akceptują obustronnie stawki honorarium terapeutycznego zawartego w
cenniku Centrum.
9. Należność za bieżącą sesję i ewentualną zaległość wynikającą z nieobecności na poprzednich
sesjach powinny być opłacone gotówką lub kartą przed wejściem do gabinetu.
10. W przypadku realizacji płatności drogą internetową liczy się data wpływu środków pieniężnych
na konto bankowe Centrum, płatność powinna być wykonana w dniu poprzedzającym sesję.
Zastosowanie tych zasad ma miejsce w przypadku terapii odbywającej się również drogą
online.
11. Brak możliwości opłaty za daną sesję musi być konsultowany z terapeutą. Wówczas ustalany
jest termin, w którym zostanie uiszczona płatność. Jeśli klient zalega z płatnością za dwie sesje,
spotkania zostają zawieszone do czasu uregulowania płatności.
12. W przypadku nieobecności/albo odwołania w dniu sesji dwóch lub więcej sesji terapeuta nie
gwarantuje utrzymania rezerwacji ustalonej godziny.
13. Pacjent ma prawo do powrotu do procesu terapeutycznego po wcześniejszym uregulowaniu
zaległych płatności i ustaleniu warunków z terapeutą prowadzącym, w ramach dostępnych
godzin pracy terapeuty.
14. Psychoterapia i pomoc psychologiczna rozpoczyna się 2-3 spotkaniami diagnostycznymi,
umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat pacjenta. Po spotkaniach diagnostycznych
pacjent i psycholog/psychoterapeuta wspólnie podejmują decyzję o rozpoczęciu psychoterapii,
kontynuowaniu interwencji lub wsparcia.

15. Jeśli zgłaszany problem w opinii psychologa/psychoterapeuty wymaga odmiennego podejścia
niż przez niego reprezentowane, może on polecić innego specjalistę pacjentowi. Może to
nastąpić przed terapią lub już w jej trakcie gdy ujawniają się niesygnalizowane wcześniej
problemy. Ewentualna potrzeba kontaktu pacjenta z innym specjalistą będzie omawiana
podczas sesji.
16. Podczas sesji psycholog/psychoterapeuta sporządza notatki oraz może nagrywać spotkania.
Służy to terapeucie do podjęcia ponownej reﬂeksji nad przebiegiem terapii, przydatne jest również w
procesie superwizji, będącej elementem doskonalenia warsztatu pracy psychoterapeutycznej. Przed
rozpoczęciem nagrywania pacjent jest pytany o zgodę na nagrywanie sesji.

17. Psychologa/Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, z której zwolnić go może
jedynie sąd lub uzasadnione podejrzenie, że pacjent zagraża życiu i zdrowiu swojemu lub
innych osób lub wykonał czyn ścigany z ramienia prawa.
18. Psycholog/ Psychoterapeuta nie ujawnia informacji o przebiegu terapii bez zgody pacjenta.
Natomiast za zgodą pacjenta mogą być włączone w zakres oddziaływań terapeutycznych inne
osoby (np. z rodziny) oraz inni specjaliści, w tym lekarze psychiatrzy.
19. W przypadku osób niepełnoletnich do współpracy, w zakresie zaleconym przez prowadzącego
terapię, w tym wzięcia udziału w psychoterapii oraz wizytach lekarskich, zobowiązani są
rodzice /opiekunowie prawni osób niepełnoletnich.

Oświadczam, że ja, ……………………………………………………………………………………………………………….
Zapoznałem/zapoznałam się z treścią kontraktu i rozumiem umieszczone w nim zapisy,
akceptuję go oraz zgadzam się na jego przestrzeganie.

Podpis psychologa/psychoterapeuty

Data podpisania kontraktu

Podpis pacjenta

