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Bəzən danışıqlar və dərmanlar ağrılarınızı azatması üçün yetərli olmaz. Sizinlə
məsləhətləşdikdən sonra başqa müalicə yöntəmi başlatılabilər.Bəzi zamanlar tədavi danışıqsız
və əsas olaraq əməldən ibarətdir.
Müalicələr bəzən fərdi və bəzəi zamalarda qrup formasında olur.
Müalicə nümunələrindən bunları saymaq olar: psixomotorik tedavi(kərəkət), yaradıcılıq
tədavisi( rəsim və teatr kimi vəaliyyətlər) ya sistemtrapi (ailə ilə birlikdə).
Günlük xəstə baxımı(dagbehandeling)
Günlük xəstə baxımının ən sıx formalarından biri iki günlük programmda iştirak etməkdir. Đlk
səgiz-on həftə müdət ərzində yol-yöntəm səçmə mərhələsidir. Ondan sonra müalicə iki qadın
və kişi grupunda dəvam edər. Program muxtəlif tədavilər, fərdi və ya cəmi şəkildə olur və ən
çox bir il dəvam edər. Đki günlük grup müalicəsi ilə yanaşı başqa çeşıdli gruplarda da
xidmətlərin dəvamı verilir.
Fəaliyyətlər xidməti
Drente GGZ-i De Evenaar-ın xəstələrinə gündəlik fəaliyyətləri üçün bir nəçə imkan tantır. O
cumlədn Beilen-də bir gülxana, bir velosiped (fits) işyeri və umumi vəaliyyət mərkəzi var ki
orda təkstil və taxta bölmələri var.
Əlavə məlumat
Əgər bu məlumatı oxuduqdan sonra daha əlavə məlumata ehtyac göürsüz isə, o zaman bu
nömrə ilə De Evenaar-a zəng edə bilərsiz: (0593) 53 58 42.
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De Evenaar
De Evenaar Transkültürel Psixiatria Mərkəzi olaraq ruhi probləmi olan xaricilərə ki ha
belə transkultürel probləmlərdən və tramvalardan əziyyət çəkirlər, yardim edir. De Evenaar
Beilen-də yerləşir və Noor-hooland-da hər yaşda olan xaricilər üçün yardım edir. Bu
yazıda De Evenaar-da verilən tədavi haqqında məlumat veriləcəkdir.
De Evenaar kimlər üçündür?
De Evenaar xaricilərə ruhi mualicə yardimi edir. De Evenaar verilən umumi tədavi yollarını
başqa kültürdən gələnlər insanlar üçün uyğnlaşdırır.
Verilən ruhi mualicə yardimi hər zaman xaricilərin ehtiyaclarına cavab vermir. Kültürə bağli
esaslar bunun səbəbi ola bilərlər. Bəzən Kültür fərqliklərində ortaya çıxan fasilənin üstünə
koprü qurmaq olar. Ancaq bu işi başamaq üçün mualicə edənin çox səbir, diqqət və məlumatı
olması lazimdir.
Bunun yanında De Evenaar-ın o insanların ki kəçmişdə çox sarsıdıcı olaylar başdan keçiriblər
geniş məlumat və təcrubəsi vardır. O adamlar ki qorxu, kefsizlik, yuxusuzluq, böşuna
fikirləşmək, qarabasma və bədən ağrılarından rahatzı olurlar, De Evenaar-ın yardımlarından
faydalana bilərlər. Adi keçən rahtsızlıqlar insanın normal yaşamını imkansız hala gətirə bilər.
Bəziləri elə bir duruma gəlirlər ki öz həyatlarının kontrolunun itirdiklərini hiss edərlər.
Müalicə necə verilir?
GGZ-in bir köməkçisi və ya ev həkimi sizi De Eveaar-a tanıtdırır. Bir məktub vəsiləsi ilə sizi
ilk tanışma danışığına çağırırlar. Belə bir danışıqda psixiatr, Psixoloq və ya ehtimalən bir
tədavici iştirak edər. Biz belə danışıgda ailənin və ya hər hansi bir güvənə bilir birisinin
olmasını çox önəmli olduğunu düşünürük. Lazım olursa bir tərcüməçi çağırılacaq. Đlk
danışığın hədəfi tanış olmaq və sizin sağlıq şikayətlərinizi oyrənməkdir.Bu danışiqdan sonra
sizə De Evenaar-ın verdikləri müalicənin uyğun olub olmadığına qərar veriləcəkdir.
Hər xəstə üçün bir müalicə planı hazırlanır. Bu planda müalicənin hədfi, əsli müalicəçinin adı
və tədavinin yollari bəlli olur.
De Eveaar-da çeşidli müalicə yolları vardır.
Polikliniki müalcə
Polikliniki müalicə fərdi bir yöntəmdir ki onun əsnasında siz sıx bir şəkildə psixiatr, Psixoloq
və ya bir sosyal-psixiatr baxıcı ilə danışacaqsız.
Bununla yanaşı sizə dərmanda yaza bilərlər.
Gənclər və uşaqlar üçün ayrı bir Polikliniki müalicə imkanı vardır.
O hallarda ki ruhi probləmlər ailənin birdən çoxunua şamil olursa, o zman Drente GGZ-nin
ailə kliniki ilə əməkdaşlıq eləmək olar.
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GGZ Drenthe
De Evenaar
Centrum voor Transculturele Psychiatrie
Altingerweg 1
9411 RA Beilen
Postbus 30000
9410 RA Beilen
Telefon (0593) 53 58 51
Fax (0593) 53 58 51
E-mail: deevenaar@ggzdrenthe.nl
De Evenaar, de Weijrd binasında yerləşib. Đlk dəfə gələn müştərilər yandakı bina de Etstoel-ın
əsli qapısından sekreterliye müraciət edə bilərlər.
www.ggzdrenthe.nl
Drenthe GGZ-nin işi nədir?

Drenthe GGZ-i acil, kliniki və polikliniki ruhi sağlıq xidməti verir. Ruhi sağlıq xidməti üç
bölgədə yerləşir: Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe və Zuidwest-Drenthe. Bunun yanında
Drenthe GGZ-i kliniki və acil ədli psixiatriya xidməti də verir.
Yaşlılar üçün yardım xidməti iki baxım evində və iki tədvi evində verilir.
Drenthe GGZ-nin əsas vəzifələrindən ictimai xidmət, elmi təhqiqat və (xəstəlikləri)
önləmkdir. Drenthe GGZ-i muxtəlif dərslər və təhsillər verir. O cumlədn sağlıq baxımı
psixoloq, kliniki psixoloq, baxıcı və tədaviçi dərsləri.
Drenthe GGZ-nin 3000 işçisi var. Onlar Drentenin onlar yerində çalışırlar. Ildə 15000 dən
artıq insan bizə muraciət edər.
2006 GGZ Drenthe, Assen, NL
ZW. 025P (11.06)
Bütün yazıçı haqları, yazı və təsvir materialları haqqı GGZ Drenthe-nin yanında qanunən
qorunmaqdadır. Bunun bir bölümünü və ya hamısınıyanız GGZ Ddrenthe-dən yazılı icazı
almag şərtilə götürmək olar. Bunun üçün rabitə şöbəsilə irtibat qura bilərsiniz.
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