
A Sloane Court Klinika 
Egy magánklinika Chelsea, Londonban, amely pszichiátriai és pszichológiai ellátást nyújt. 
 

The Sloane Court Clinic 

11 Sloane Court West 

London SW3 4TD 
 
Recepció:  020 7730 9326 
Fax:  020 7730 9871 
E-Mail: office@sloanecourtclinic.com 
Web: www.sloanecourtclinic.com  
 

Üdvözöljük a Sloane Court Klinika weboldalán! 

Bemutatkozás 
A Sloane Court Klinika pszichiátriai és pszichológiai problémák széleskörű ellátását nyújtja 
elsősorban ambulánsan, de kórházi és otthoni kezelést is tud biztosítani, beleértve nemzetközi 
beteglátogatást is. Támogatást biztosítunk nemzeti és nemzetközi cégek egészségügyi 
osztályainak, kisebb cégeknek, egyetemeknek és ügyvédi irodáknak (civil és foglalkozásügyi jogi 
eljárások esetén). Pácienseink Londonból, Nagy Brittaniából, az EU-ból és nemzetközileg érkeznek 
hozzánk.  Mint minden egészségügyi szolgáltatás, a mi szolgáltatásaink is bizalmasak, rugalmas 
és diszkrét pszichiátriai ellátást tudunk nyújtani olyan személyek számára akiknek diszkrécióra 
van szükségük. 
A Sloane Court Klinikát Dr Roger Howells, pszichiáter, alapította és vezeti, aki ezt megelőzően a 
Maudsley Kórházban volt konzultáns orvos és kiképző. Dr Howells a Maudsley Kórházban szerezte 
pszichiátriai kiképzését és korábban előadó volt a Pszichiátriai Intézetben. A Cambridge egyetem 
klinikai orvosi karán szerzett diplomát, ahol diákkorában neki ítélték az egyetem pszichiátriai 
díját. Továbbá Dr Howells a Royal College of Psychiatrists tagja.  
A Klinika elsősorban orvosi, pszichiátriai és pszichológiai ellátást nyújt, de más szolgáltatások is 
igénybe vehetők, mint például üzemorvosi ellátás. Nálunk egyenlő figyelmet kap a fizikai és 
pszichés ellátás. Fizikai vizsgálatok segítségével zárjuk ki a lehetséges testi betegségeket és 
gyógyszeres kezelést alkalmazunk ha szükséges. Ezenkívül pszichológiai terápiákat alkalmaznak 
képzett és akkreditált klinikai pszichológusaink. 
A Klinika 4 év feletti pácienseket fogad. 
A kezelés angol nyelven folyik, de klinikai pszichológiai terápiát nyújtunk magyarul és görögül is, 
illetve széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezünk,  így tudunk olyan kollegákat ajánlani, akik 
az angolon kívül más nyelveken is folytatnak terápiát. 
A Klinika Chelsea kellemes lakóövezetében található, kényelmes, építész által tervezett, szobákban 
fogadja látogatóit. 
 
A követketző pszichológiai (vagy pszichoterápiás) kezeléseket (terápiákat) nyújtjuk: 

• Kognitív Viselkedésterápia (CBT vagy Kognitív Terápia) 
• Sématerápia (ST) 
• Mindfulness-alapú kognitív terápia (MBCT) 
• Dialektikus Viselkedésterápia (DBT) 
• Probléma központú terápia 
• Személyközpontú terápia (humanisztikus terápia) 
• Kognitív Analitikus Terápia (CAT) 

 
 

Általános orvosok és Házi orvosok 
Várjuk azon házi orvosok látogatását a klinikára akik munkakapcsolatot szeretnének velünk 
kialakítani. Örömmel fogadjuk a házi orvosok visszajelzéseit azzal kapcsolatban hogy, betegeik 
számára mely szolgáltatás volt /lenne a legmegfelelőbb. Dr Howells és kollegái telefonon 

 



készségesen adnak tanácsot a klinikára való beutalással kapcsolatban és klinikai management 
problémákkal kapcsolatban.  

Üzemorvosok 
A Klinika együttműködik üzemorvosokkal és tovább kívánja fejleszteni ezt a területet. Szívesen 
fogadunk további üzemorvosi kapcsolatokat. 

Diákok Egészsége 
Gyakran látunk el diákokat klinikánkon. A Klinika kialakított és továbbfejleszti kapcsolatait 
egyetemek egészségügyi osztályával. Dr Howells és kollegái szívesen látogatnak el diáktanácsadó 
központokba előadásokat tartani tanácsadóknak.  

Más Kapcsolatok és Szolgáltatások 
A Sloane Court Klinika jó kapcsolatot alakított ki más orvosokkal, mint reumatológusok, 
kardiológusok, endokrinológusok, neurológusok, bőrgyógyászok stb. Együttműködünk orvos és 
sebész kollegákkal Londonban és néhány esetben nemzetközileg is. 
 

További Információt kérhet 

Levélben: 
The Sloane Court Clinic 
11 Sloane Court West 
London SW3 4TD 

Telefonon: 
+44 (0) 20 7730 5945 
+44 (0) 20 7730 9326 

Faxon: 
+44 (0) 20 7730 9871 

Web oldalon: 

Web Contact Form 

e-mailben: 
office@sloanecourtclinic.com 

Látogassa meg angolnyelvű Weboldalunkkat:  
www.sloanecourtclinic.com 

Nézze meg a térképen hol található a Sloane Court Klinika:  
Go to Google Maps 

 


