Tedavi
Multi Systeem Therapie
Problem Sexual Behaviour (MST-PSB)

MST Nedir?

Kimin için?

MST GGZ ‘De Viersprong’ tarafindan sunulan efektif bir terapidir. MST yoğun bir terapi şeklidir, terapist haftada en az iki defa,
bşs ay boyunca evinize gelip size problemlerinizi çözmekte
yardımcı olur. Terapistlerimize acil durumlarda 24 saatlik
ulaşma imkani var.
Terapinin en önemli çıkış noktası,çocuğun anti sosyal problemin ve kişisel problemin yanı sıra, geniş çaplı ve birden fazla
sebeplerden dolayı ortaya çıktığına inanmasidir. Çevresel
faktörler,okul, arkadaş çevresi veya aile içi faktörlerinde problemlerin oluşunda etkendir. Bu faktörler nedeniyle terapiye
bir öğretmen, çevre polisi veya bir aile yakını davet edilebilir.

12 ile 18 yaş grubu arasındaki davraniş bozukluğu olan evden
alınma riski olup veya ıslah evine düşme riski olan gençler
içindir.

MST terapisi bir çocuğun tüm sosyal alanlarda (ev, okul,
dışarısı, arkadaş çevresi) nasıl iyiye gidebileceğini ve nasıl
risklerden uzak tutulabildiğinde yardımcı olur. Ayni zamanda
çocuğun nasil güçlü kalabileceğini ve korunmasını öğretir.

MST etkisi

MST( PSB) Cinsel sapkınlık sorunlu davranış
MST uzmanlık bölümlerinden biridir. Bu terapi gençlere yönelik
bir terapidir, cinsel sapkınlıkları olup sınırı aşan problemli gençlere yönelik bir terapidir.
MST PSB bu gençelere yönelik evde verilen bir terapidir.
Yoğun bir terapi olup, aynı zamanda gencin bu sapkınlıklardan
kurtulmasında ve tekrarlamamasında yardımcı olur. Tedavinin
sonucu gencin evde kalabilmesine yöneliktir, hapisaneye veya
başka bir kurumdan korumaya yöneliktir. Aynı zamanda gencin,
çevrenin ve mağdurun güvenlik kazanmasında yardımcı olur.
Terapi gencin girdiği her çevreye yardımcı olmaya çalısır.
MST PSB Amerika’da gelismiş olarak Hollanda’da
uygulanmaktadır. Kurucusu bay J. Borduin ve ekibi MST gibi
bu terapide bilimsel kanıtlanmıs bir terapidir.

Amaç?
Çocukların kendi aile içinde olması ve problemlerin kendi
aralarında çözmeye yardımcı olmak.
Çocukların ıslah evlerine veya hapishanelere göndermemek.
Ailenin potansiyelini yükseltip güçlendirmek ve böylelikle
çocuklarına daha iyi yardımcı olabilmesini ve çocuğun evde,
okulda ve çevrede başarılı olmasını sağlamak.

Enternasyonal araştırmalara göre MST sayesinde aile terapisi
problemlerinin tekrar oluşma riskini azaltıyor, ailenin düzenli
fonksiyon etmesini sağlıyor.
Aynı zamanda evden alma riski olan çocuklarında bu riskin
azaldığını yapılan araştırmalar gösteriyor.

Takım (team)
Tedavi özel eğitimli terapistler tarafindan gerçekleştirilir. Tedavinin kalitesini sağlamak için ekip haftada bir toplantı yapar ve
tedavi ettiği aileler hakkında fikir edinirler.

Başvuru
Telefonla başvuru yapılabılır tel: 088 - 7656 707 ardından, MST
başvurmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. MST kararlaştırılınca,
aşağıdaki dökümanlar adresimize gonderiliyor:
• verwijsbrief’’ başvuru kağıdı
• Mevcut olan dosyalar
• Genel indikasyon çocuk esirgeme kurulundan ‘’Algemene
indicatie Jeugdzorg GGZ’’

Dökümanlar elimize geçtiğinde Profesyonel Multi disipliner
grup nasıl bir tedavi uygun olacağını kararlaştırıyor. En kısa
zamanda da terapiye başlanıyor.
Tedavi sigorta tarafından karşılanıyor, Basispakket.

Yazılı mektup/posta adresi:
De Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin
Unit Systeeminterventies
Postbus 7, 4660 AA Halsteren

Poliklinikler:

t 088 - 7656 707
f 088 - 7656 701

usi@deviersprong.nl
www.deviersprong.nl

Değişiklik hakkı saklıdır. Bu klasörün içeriğinden haklar elde edilemez.

postbus 7
4660 aa halsteren

MSTPSB-T_2016-01

Breda, Bergen op Zoom, Den Bosch,
Rotterdam en Dordrecht.

