
Psikoterapi merupakan 
Apa yang dimaksud 

perawatan yang berbasis 

teori -teori psikologi . 
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Anda membutuhkan psikoterapi apabila: 
* Anda terus menerus berada dalam situasi konflik 

dengan keluarga, pasangan, anak-anak, atau rekan 
kerja anda dan anda merasa tidak mampu untuk 
menghentikan konflik-konflik tersebut. 

Perawatan ini bertujuan untuk 

kemampuan 

membantu masyarakat dalam 

meningkatkan 

* Anda selalu merasa sedih dan putus asa terhadap 
semua yang terj adi pada 扭曲， anda mengalami sulit 
tidur, dan bahkan anda pemah berpikir untuk mencoba 
bunuh diri. 

gangguan 

kejiwaan, dan mengubah persepsi, pikiran, dan 

respon-respon emosi mereka. 

* Anda merasa sangat terganggu dengan 
masalah-masalah ekonomi, hubungan atau problem 

anak sehingga pikiran anda sering 

Ada banyak jenis psikoter啦， contohnya terapi 
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• • • • memperbaiki masalah, mengatasl 

* Anda mengalami kesedihan yang mendalam dalam 
hidup anda, seperti kehilangan orang yang anda 
sayangi, bencana alam atau yang disebabkan manusia, 
dan anda terus menerus terpengaruh dengan 
kenangan-kenangan yang menggangu. 

penanganan 
kemana-mana. 

keluarga, terapi kelompok, terapi bermain, terapi 

perilaku kognitif, terapi perilaku, psikoanalisa, Bagaimana cara saya 
mendapatkan layanan 

psikologis? 
dan lain-lain. Psikolog klinis akan membahas 

dengan anda mengenai metode perawatan yang 

Apabila anda mengalami masalah-masalah di at品，

apabila anda mengalami gangguan emo剖， atau 
mengalami k句adian yang traumatis , maka psikoterapi 
akan sangat bermanfaat bagi anda. 

tepat sesuai dengan sifat khusus kasusnya. 
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Apakah orang ~ajn dapat 

mengetahui informasi yang saya 

ungkapkan selama saya menjalani 

perawatan psikologis tersebut? 
Kecuali disyaratkan oleh hukum, infonnasi yang 

diberikan selama masa ter叩i akan dijaga 

kerahasiaannya dan hanya akan dapat diakses oleh 

para profesional yang secara langsung menangani 

kasus anda. Informasi tersebut tidak akan dituniukan 

kepada siapapun tanpa perse叫uan anda. 

J aga diri anda. Beranikan 

diri untuk mencari 

pertolongan ! 

Sebenamya banyak orang yang telah memanfaatkanjasa 

psikolog klinis selama ini. Ada saat-saat di dalam hidup 

kita di mana kita membutuhkan bantuan. Jika kita sakit, 

kita pergi ke dokter, jika kita butuh bantuan keuangan, 

kita meminta bantuan teman atau bank. Memanfaatkan 

layanan psikolog klinis merupakan hal yang w句arketika

kita mengalami stress. Ketika anda menghadapi saat-saat 

yang sangat berat dalam hidup 扭曲， mencari bantuan 

profesional dari seorang psikolog klinis merupakan 

tindakan yang berani dan menu吋ukkan bahwa anda 

memang merawat dan me月aga diri anda sendiri. 
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sosial dari Pusat Layanan Keluarga Terpadu D巳partemen

Kesejahteraan Sosial atau Layanan-Layanan Sosial 

Medis, anda dapat bertanya kepada mereka bagaimana 

caranya anda dapat dirujuk untuk memperoleh layanan 

psikologis klinis. 

國 Apabila saat ini anda sedang tidak memperoleh layanan 

dari Departemen Kesejahteraan Sosial, anda dapat 

menghubungi Hot1ine Departemen di nomer 2343 2255 

untuk mendapatkan bantuan atau kunjungi Pusat 

Layanan Keluarga Terpadu di dearah dimana anda 

tinggal untuk bicara dengan pek曰ja sosial yang tengah 

bertugas mengenai masalah anda. Setelah tahap 

penyaringan dan atau konsultasi awal, maka pekerja 

sosial tersebut akan merujuk anda ke Unit-Unit layanan 

Psikologi Klinis. 

Layanan psikologi klinis dapat diperoleh tanpa biaya 

Selama masa terapi, anda dapat mengakhiri layanan 

dengan psikolog jika anda menghendaki . 

Untuk informasi lebih lanjut tentang 
layanan-layanan psikologis klinis, silahkan 
hubungi Unit-Unit Psikologi Klinis berikut ini: 

Unit Psikologi Klinis 1, 
Ruang 502, Lantai 5 Nan Fung Commercial Centre, 

19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon. 
Telepon: 2707 7666 

Unit Psikologi K1 inis 2, Lantai 4 , 
Tai PO Complex, 8 Heung Sze Wui Street, 

Tai PO Market, N.T. 
Telepon: 3 183 9401 / 3183 9402 

Clinical Psychology Unit 3 
Room 501 , 5中， Cityp泊za Three, 

14 Taikoo Wan Road, Quarry Bay, Hong Kong 
Telephone : 2967 4110 

Unit Psikologi Klinis 4, 
Lantai 10 Tsuen Wan Multi叫orey Carpark Building, 

174-208 Castle Peak road, Tsuen Wan, NT 

Telepon: 2940 7021 

Unit Psikologi Klinis 5, Wings B&C, 
GIF, Shui Yip House, Tin Shui Estate, 

Tin Shui Wai , N.T 
Telepon: 3568 7914 / 35687916 

Situs Departemen Kes句ahter磁n Sosial : http://www.swd.gov.hk 
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