UWAGA
Changing Minds IAPT nie jest organizacją
kryzysową i nie jest ot w art a 24godziny
na dobę.
Jeśli obaw iasz sięo swoje
bezpieczeńst w o lub bezpieczeńst w o
innych osób skontaktuj się z lekarzem
rodzinnym lub 111.

OPINIE

Northamptonshire Healthcare NHS
Foundation Trust
Campbell House
Northampton
NN1 3EB
Telefon: 0300 999 1616

CHANGING
MINDS
IAPT

www.nhft.nhs.uk/iapt

Zachęcamyi prosimy aby wszelkie
sugestie, uwagi, obawy, komplementy i
skargi przesyłać do Biura Porad i
Kontaktów Pacjenta (PALS):0800 917
8504 lub pals@nhft.nhs.uk.

0300 999 1616

nhft.nhs.uk/iapt
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ROBIENIE
ZMIAN
DLA
CIEBIE,
Z TOBĄ

CHANGING MINDS IAPT
•

Czy cierpisz na depresję lub
doświadczasz niskiego nastroju?

•

Czy cierpisz na zaburzenia lękow e
(niepokój, panika, fobie)?

•

Czy zawsze myślisz i
zamartwiasz sięrozmaitymi
rzeczami?

•

Czy masz problemy ze snem?

•

Czy czujesz się zestresow any?

Jesteśmy t ut aj, aby Cięw spierać.

WHO ARE CHANGING MINDS?

Jesteśmy organizacjąskoncentrowaną na
wspieraniu osób, które cierpią z
powodu łagodnej do umiarkowanej
depresji i / lub zaburzeńlękow ych,
takiego jak ogólny niepokój i lęk
społeczny.
Pomagamy będącczęś ciąProgramu
Poprawy Dostępu do Terapii
Psychologicznych (IAPT)
w Northamptonshire.

JESTEM BARDZO WDZIĘCZNY ZA
POMOC, JAKĄMI DAŁ IAPT. TO
ZMIENIŁO MOJE ŻYCIE NA LEPSZE.
Pacjent IAPT

JAK MOŻECIE MI POMÓC?

Czy masz 17.5 lat lub więcej? Czy
mieszkasz w Northamptonshire?
Czy jesteś zarejest rowany z
lokalnym GP? Jeśli t ak, możemy ci
pomóc dostarczając popart e
badaniami naukowymi niskiej
intensywności int erwencje lub
skierować do psychologicznej
samopomocy.

JAKIE TERAPIE ZAPEWNIAMY?

Oferujemy różne t erapie:
• kursy internetowe dla poprawy
samopoczucia
• grupy
• internetowa terapie
poznawczo-behawioralnej
(CBT)
• indywidualnych
krótkoterminowych
interwencji samopomocy.
Oferujemy również t erapie o w ysokiej
intensywności, t akie jak CBT i Terapia
odwrażliw iania za pomocąruchu gałek
ocznych EMDR , aby pomóc w
rozwiązaniu problemów jak
specyficzne zaburzenia lękow e, t akich
jak OCD czy trauma. Jeśli pacjent
spełnia określone kryt eria, możemy
również zaof erow ać doradzt w o w
zakresie depresji i terapii
interpersonalnej. Możemy rów nież
zapewnić w zajemna w sparcie jako
opcję pomocy w t erapii.

GDZIE BĘDĘ WIDZIANY?

Zawsze staramy się rezerwowaćspotkania,
aby być widzianym w okolicy w kt órej
mieszkasz lub twojej praktyce GP.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP
DO USŁUGI?
1) Możesz się skont akt ow ać z
nami bezpośrednio :
•

Zadzwońna 0300 999 1616
(9am-5pm od Poniedziałku do Piąt ku )

•

wypełnienie krótkiego
formularza online na
naszej stronie
internetowej:
www.nhft.nhs.uk/IAPT

2) Możesz równieżpoprosićlekarza rodzinnego
o skierowanie

CO SIĘ STANIE NASTEPNIE?
Po skontaktowaniu się z nami
zostaniesz umówiony na
rozmowę t elef onicznąz jednym
z członków naszego zespołu.
Podczas niej ocenimy Twoje
potrzeby i omówimy z Tobą
najbardziej odpowiedni plan
leczenia, który przyniesie Ci
korzyści.

