
...bilissel
davranis terapisi
ve kisisel yardim
kilavuzu icin
bizim egitimli
terapistlerimizle
tanisin

Sorunlarinizla

musunuz?
kendinizi kötü mu

basa Çikmamiyor-
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live better

think different,
feel different,

Samaritans
08457 90 90 90
24hrs (Listening and
Emotional Support)

Mind infoline
08457 660 163
(Mental Health
Information)

NHS Direct
0845 4647
(Medical Advice)

Shelterline 24hrs
0808 800 4444
(Housing and
Homelessness Advice)

Debtline
0808 808 4000
(Money and Debt
Advice)

Cruse Bereavement
Care
08457 585 565

Domestic Violence
Barnet - Elevate
0845 371 0190
Haringey - Hearthstone
020 8888 5362
Enfield - Solace
020 8920 9750

Citizens Advice 
Bureau
020 7833 2181

Emergency Mental
Health Services
Enfield - 020 8375 1122
Barnet - 0845 389 2989
Haringey - 020 8442 6706

Drug and Alcohol
Services
Haringey - 020 8826 2400
Enfield - 020 8344 3180
Barnet - 020 8937 7770

bazi yararli numaralar

www.lets-talk.co

Barnet, Enfield and Haringey
Mental Health NHS Trust

NHS

Whittington Health NHS
Burda size yardımcı
olabilecek bir servıs
bulunmaktadir...

www.lets-talk.co

hisediyorsunuz?
stresli
misiniz?

rahatlayamiyor-
musunuz?

uyumakda
zorluk mu

çekiyorsunuz?

lütfen web sitemise bakınız

Daha detaylı bilgi, irtibat

numaraları ve bas vurular Için



bu negatif sarmal
cemberi kirmak
iÇin insanlarin
yapabilecekleri bir
Çok sey var.

birÇok insanlarda
duygusal sorunlar
olabilir, örnegin
depresyon,
yalnizlik ve stres.
Çogu kez insanlar yardim almadan
kendi sorunlarıyla mücâdele
etmeye çalısırlar...bazen basarılı
olabilirlerde!

Ama genelikle depresyon, stres Ve
Anksiyete gibi sorunlarda ve
bunlar için bizim mücâdele
Çabalarimiz, negatif sarmal
duruma donusebilir:

Bu servisin size yardimci
Olacagini dusunuyorsaniz
Lütfen Pratisyen Doktorunuzla
veya hemsirenizle konusunuz ve
onlar sizi sevk edeceklerdir.

Alternatif olarak, siz kendiniz bize
telfon acabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi, irtibat 
numaraları ve bas vurular için 
lütfen web sitemise bakınız

Burada IAPT çalisanlari size yardimci
olabilirler.

Sizinle birlikte uygulayacaklari çalısma
asagıdakilerini içerebilir:

• Durumunuzu konusmak için zaman

• Yardımcı olmayan düsünce stillerini ve
davranislarini tespit edmek

• Dayanma güçunuzu ve destek
ihtiyaçinizi tespit edmek

• Nerden baslayacaginiza karar vermek
icin yardim etmek

• Gerçekçi hedefler belirtmek ve
basarmak için yönlendirme 

• Yapılandırılmıs sorun çözme

• Zaman pilanlama

• Rahatlama teknikleri dersi

• Etkili kisisel yardim programlariyla
aracılıgıyla destek

• Yerel grupler ve servisler hakinda
bilgiler

randevular 
45 dakika
surmektedir, ve
genellikle ilk
görüsme iÇin
bekleme suresi
uzun degildir.

Barnet, Enfield and Haringey
Mental Health NHS Trust

NHS

Whittington Health NHS
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depresyon, 
 anksiyete ve 

diger duygusal 
sorunlar

negatif duygular

Yararsiz davranıslar
Mesela digger 

insanlardan geriçekilme, 
içki, içmek, kendinizi 

basarısızlıga ayarlamak

Olusturumus veya
kötülesmis sorun
Borç, alkol, sorun,

arkadais kayibi, sosyal
izolasyon vb


