Aceitação informada dos clientes.
Cliente (Nome, apelido):
Data de nascimento:
Telefone:
e-mail:
Skype:
Endereço:

Consultor: Maksim Egorov
Qualificação: Psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogo familiar.
Contactos: Tm: +351 935 071 057, e-mail: egorov.mx@gmail.com,
Site: www.egoconsultation.eu
Morada: Avenida Luis Bivar, 93, 6 Esq, Lisboa

1. O custo da sessão de 60 minutos com a utilização de meios de comunicação é de 50 €. O tempo
da consulta que excede os 60 minutos, é pago à parte.
2. O cliente é obrigado a avisar sobre o cancelamento da marcação com uma antecedência de pelo
menos 2 dias. Se o cliente avisa o Consultor com uma antecedência menor, e a marcação para
outra altura conveniente para ambas as partes não for possível, a sessão é paga na totalidade.
3. Durante a sessão o Consultor pode tomar notas. As notas não contêm o nome do Cliente e são
guardadas nos sítios inatingíveis para terceiros.
4. O Consultor segue o Código Ético da Associação Europeia da Terapia Gestalt, cuja cópia é
anexada a este documento.
5. A sessão é completamente confidencial, com a exceção de três casos:
5.1. De vez em quando o Consultor fala do seu trabalho com o seu supervisor. É uma prática
habitual, que permite um trabalho melhor com o Cliente. O Supervisor respeita o mesmo
Código Ético e as regras de confidencialidade, que o Consultor.
5.2. Em caso de o Consultor considerar provável que o Cliente pode causar danos a si próprio ou
aos outros, o Consultor tem direito de infringir a confidencialidade com o objetivo de
prevenir estes danos. Isto é feito só nas circunstâncias extremas e só depois de ter avisado o
cliente.
5.3. Testemunho em tribunal.
6. Com o objetivo da evolução profissional do Consultor, o mesmo pode providenciar as notas
escritas das sessões com o Cliente para a discussão com os colegas. Todas elas serão
providenciadas de forma anónima e só às pessoas ligadas pelo mesmo Código Ético que o
Consultor segue.
7. Com os objetivos de investigação e de distribuição de informação sobre o método da Terapia
Gestalt, assim como sobre o trabalho do Consultor, alguns tópicos das sessões podem ser
publicados numa forma generalizada e impersonalizada.
8. Se os encontros se prolongarem por mais de que oito semanas, o Cliente é aconselhado a avisar
sobre a vontade de terminar a terapia com uma antecedência de três semanas, para ter a
possibilidade de terminar o trabalho da melhor forma possível.

A disponibilização da parte do Cliente dos seus dados pessoais confirma a sua concordância com a
informação acima referida, e permite ao Consultor guardar e processar os dados pessoais
disponibilizados.

Cliente (apelido, nome)
A data do preenchimento do documento pelo Cliente

