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入， Ang psychotherapy ay isang uri 

ng paggamot na ayon sa mga 

teyorya ng psychology, 0 

pag-aaral ng isip at emosyon. 
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Maari kang sumailalim sa 
pscyhoteraphy kung: 
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* Ikaw ay palaging nakikipag-talo sa iyong pamil間， asawa， mga 

an汰， 0 kasamah恤， at pakiramdam mo ay wala ka nang 

magawa upang mahinto ang mga pakikipagtalong ito; 

Ang layunin ng psychotherapy 

ay makatulong sa kapwa na 

magkaroon ng kakayahan na 

* Madalas kang malungkot, nawawalan ng pag-asa sa mga 

nangyayari sa iyo, may problema sa pagtul嗯， at maanng 

nakakaisip na magpakamatay; 

maisaayos ang mga bumabagabag sa kanilang 

mga kanilang ang baguhin at kaisipan, 

* Ikaw ay lubos na nababagabag sa mga problema ng ekonomiya, 

o sa pakikitungo sa kapwa 0 sa anak kaya madalas kang 

nawawala sa sarili; 

na 

Halimbawa, 
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emosyon 

Maraming uri ng psychotherapy. 

at kaisipan pang-unawa, 

nararamdaman. 
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* Ikaw ay nakaranas ng matinding hirap sa buhay, gaya ng 

pagkawala ng minamahal 0 mga sakunang natural 0 gawa ng 

tao, na ikaw ay malubhang nabagabag tuwing naaalaa mo ang 

mga 1to; 

laro, 

pagtalos ng wastong pag-uugali at pagsusuri ng 

kaisipan, ang 

pang-grupo, 

clinical psychology 

pampamilya, 

atbp. Ang 

terap1yang 」i
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Paano ako makakakuha ng 
mga serbisyong 
psychotherapy? 

Kung ikaw ay may mga suliranin tulad ng mga nabanggit, kung 

ikaw ay dumaraan ng emosyonal na pagdurusa 0 nakaranas ng 

matinding takot na natanim sa isip妞， ang psychotherapy ay 

maaring makatulong sa iyo. 

siyang magpapahwanag kung ano ang nararapat 

na paraan ng paggamot ayon sa pinagmulan ng 

problema. 
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Malalaman bã ng ibang tao ang 

mga impormasyon na aking 

ihahayag habang _sumasailalim sa 

psychotherapy? 

Maliban lamang kung kinakailangan ng batas, ang 

mga impormasyon na naipahayag ay mananatiling 

lihim 0 confidential at ito ay maari lamang 

ipagtapat sa mga propesyonal na may kinalaman 

sa iyong kaso. Hindi ito maaaring ibunyag sa kung 

kanino ng walang pahintulot mo. 

Pangalagaan mo ang iyong sarili. 

Magkaroon ng lakas ng loob na 

humingi ng tulong! 

Sa katunayan, marami nang humingi ng tulong sa 

psychologist. May mga panahon sa ating buhay na 

nanganagailangan tayo ng tulong. Kapag tayo ay may 

sakit, tayo ay nagpapatingin sa doctor; kapag 

kailangan natin ng tulong pampinansiyal, tayo ay 

humihingi ng tulong mula sa mga kaibigan 0 sa banko 

Kaya natural lamang na tayo ay magpatingin sa 

psychologist kung tayo ay nakakaramdam ng 

matinding pagkabalisa. Kung ikaw ay may hinaharap 

na matinding problema ng buh呵， ang humingi ng 

tulong sa psychologist ay isang maganda at magiting 

na hakbang na nagpapakita ng pinangangalagaan mo 

ang iyong sarili. 
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o Kung ikaw ay k削lukuyang nakikip啥ugn咖n sa IS叫
social worker ng Sentro para sa Pinagsama-samang 
Serbisyo Pampamilya ng Departamento ng Kapakanang 
Panlipunan (Social Welfare Department's Integrated 
Family Services Centre), Yunit sa Larangan (Field Units) 
。 Panglingkod na Pagamutang Panlipunan (Medical 
Social Services), maari kang sumangguni sa iyong social 
worker kung paano ka makakakuha ng clinical 
psychological services. 

國 Kung hindi ka k削lu岫k陶u叮咖ya叫n時1屯g su凹叩1江lma
l serbis叮yo ng Depm討tame位凹nto ng Kapakanang Panlipunan 

(βSoωCl凶a叫1 Welfare De叩par此tament) ， maari kang tumawag sa 
kanilang Hotline sa 23462255 para sa kaukulang tulong, 
o kaya'y bumisita sa Sentro ng Pinagsama-samang 
Serbisyo Pampamilya (Integrated Family Services 
Center) sa distrito ng iyong tirahan upang makausap ang 
mga social worker tungkol sa iyong suliranin. Matapos na 
mmsagawa ang pagsusun at pagpapayo, gagawa ang 
social worker ng sulat sa Yunit ng Klinikang Pangkaisipan 
(Clinical Psychology Units) upang ikaw ay makakuha ng 
serbisyo. 

Ang serbisyong clinical psychology ay ibinibigay ng 
walang bayad. 

Habang sumasailalim sa terapiya, maari mong ihinto ang 
serbisyo ng psychologist kung iyong nanaisin 
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Para sa karagdagang impormasyon tungkol 
sa mga serbisyong psychological, 
makipagugnayan sa mga sumusunod na mga 
Clinical Pscyhology Units: 

Clinical Psychology Unit 1 
Room 502 ， 5盾， Nan Fung Commercial Centre, 

19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon 
Telephone : 2707 7666 

Clinical Psychology Unit 2 
4/F, Tai PO Complex, 8 Heung Sze Wui Street, 

Tai PO Market, N.T. 
Telephone: 3183 9401 / 3183 9402 

Clinical Psychology UnÌt 3 
Roùm 501, 5!F, CitypI缸a Three, 

14 Taikoo Wan Road, Qu訟可rB呵， Hong Kong 
Telephone : 2967 4110 

Clinical Psychology Unit 4 
101F, Tsuen Wan Multi-storey Carpark Building, 

174-208 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T 
Telephone : 2940 7021 

ClinicaJ Psychology Unit 5 
Wings B & C, G/F., Shui Yip House, Tin Shui Estate, 

Tin Shui Wai, N.T 
Telephone : 3568 7914 / 3568 7916 

Social Welfare Department Website : http: //www.swd.gov.hk 
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