TERAPİ SÖZLEŞMESİ
Bölüm II

Sayın hastalarımız,
Kurumumuz dâhilinde tedavi görmeye karar vermiş bulunuyorsunuz.
Bize duyduğunuz güven için sizlere teşekkür ederiz! Bölüm II‘ ye ait bu
terapi sözleşmesi, siz ve API Betriebsgemeinnützige GmbH (aşağıda
kısaca Anton Proksch Enstitüsü olarak adlandırılacaktır) yapılan tedavi
sözleşmesini tamamlayıcı bir özellik taşımaktadır.

Hasta etiketi

Odalara giriş ile ilgili kurallar
Personel ve çalışma odalarına yalnızca personel eşliğinde girebilirsiniz. Diğer hastaların odalarına
girmek ancak bir davet alındıysa mümkün olabilmektedir. Bayan hastaların kaldığı odalara genel olarak
erkeklerin girmesi yasaktır. Terapiyle ilgili sebeplere binaen odalara girme açısından başkaca
kısıtlamalar da getirilebilir. Bu alacağınız terapi sürecinin seyrine bağlıdır.
Kısıtlayıcı önlemler
Tedavi programı kapsamında terapi çıkışlarına imkan verilmektedir. Bağımlılıktan kurtulma
aşamasında, telefon görüşmelerinin yapılması yalnızca tedavi uzmanları yanınızdayken mümkündür.
Çıkış aşamasına geldiğinizde, kararlaştırılan saatlerde ve çıkışlarda cep telefonu kullanma hakkınız
vardır. Terapiyle ilgili sebeplere binaen cep telefonunuzu kullanma izni geri alınabilir. Mektuplaşmaya
en baştan itibaren izin verilmektedir. Paketler ve mektuplar tedavi uzmanları yanınızdayken açılmak
zorundadır.
Odalarınızda ve boş alanlarda, kulaklık kullanarak MP3 çalarınızdan müzik dinleyebilirsiniz. Diğer özel
müzik cihazlarının, radyo (uyandırma cihazı), televizyonlar, bilgisayar, Playstation vs. kullanımı yasaktır.
Genel alanlar için müzik aletleri ve televizyonlar, istasyon tarafından kullanıma sunulmaktadır.
Ziyaretler
Ziyaretler, ziyaret saatleri içerisinde ve tedavi uzmanları ile görüşülerek yapılabilmektedir. Eski
hastalar, bölüm II‘ ye yalnızca randevu alarak girebilirler. Psikoaktif maddelerin etkisi altında bulunan
ziyaretçilerin istasyona girmeleri yasaktır.
İlişkiler ve cinsellik
Hasta grubu içerisinde kurulan ilişkiler, terapi ortamını negatif etkilemektedir, terapi hedeflerinden
saptırmaktadır ve terapi açısından bakıldığında bu sebeplerden dolayı tavsiye edilmemektedir. Hastalar
arasında yaşanan cinselliğe karşı çıkılmasının diğer bir sebebini de enfeksiyon hastalıklarının bulaşma
riski oluşturmaktadır (Hepatit, HIV vs.). Bulaşıcı bir hastalığa sahip olunduğu bilindiği halde herhangi
bir korunma olmadan kurulan cinsel ilişkiler fiziksel yaralamadır ve böylece bir suç teşkil etmektedir.
Hastalık
Hastalığınız dolayısıyla terapi programına katılmanız mümkün olamıyorsa, bunu zamanında tıbbi
personele bildirmek zorunda olup, böyle bir durumda odanızda dinlenmelisiniz.
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Mahkeme talimatları
Mahkeme talimatları açısından sorumluluk size aittir ve ilgili resmi merciiye gönderilecek gerekli terapi
onaylarıyla kendiniz ilgilenmek zorundasınız. Sosyal hizmetler personeli size bu konuda destek vermeye
hazırdır.
Temsil
İlgili eczanenizin, resmi hekimin ve temsilci hekimin kabulünüzden haberdar edileceğine dikkat çekmek
isteriz. Devam eden temsil-kesintisiz yönetmeliğiniz böylece iptal edilir.
Bagajların saklanması
Bagajınız, Anton Proksch Enstitüsündeki tedavinizin sona ermesinin ardından en fazla 2 iş günü daha
saklanabilmektedir. Bireysel olarak daha uzun süreli bir saklama için yazılı bir anlaşma yapmanız
gerekmektedir. Ancak bagaj en fazla 3 (üç) ay saklanabilmektedir ve ardından imha edilecektir.
Kafein içeren içecekler ve enerji içecekleri
Kafein içeren içecekler tıbbi sebepler dolayısıyla ölçülü tüketilmelidir. Enerji içeceklerinin tüketimi
yasaktır.

Anlaşmazlıkların önüne geçmek adına, imza atarak terapi sözleşmesine riayet edeceğinizi kabul
ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Doküman numarası: 195
Sürüm numarası: 1.0

Oluşturma tarihi: 28.12.2018

Sayfa 2 z 2

