بخش سرپایی
روانپزشکی میان فرهنگی
به افراد دارای پیشینه مهاجرت ،به زبان
مادریشان مشاوره میدهیم و آنان را درمان میکنیم


ساکن شهرستانهای (الندکرایسهای) ماینز -بینگن ،آلزی-
ورمز و باد کرویتزناخ هستید.



در وطن خود یا در مسیر فرار ،دچار ضربه روحی
شده اید.



در کشوری که (هنوز) برایتان بیگانه است در وضعیت
زندگی دشواری به سر میبرید.



هنوز قادر به گفتگو به زبان بیگانه نیستید ،ولی نیازمند
کمک روانپزشکی هستید.



از امکانات حمایتی موجود در سیستم سالمت ما ،که
میتواند در اختیارتان قرار بگیرد ،مطلع نیستید.

واقعا ً مایلیم گفته های شما را بفهمیم
با مترجمین با تجربه همکاری میکنیم و یا از کارکنانی که با
زبانهای خارجی آشنایی دارند کمک میگیریم .از جمله به
زبانهای





انگلیسی
روسی
فارسی
عربی

مدارکی که بایستی به همراه داشته باشید


بهترین وضعیت ،همراه داشتن معرفی نامه ای از یک
پزشک متخصص است یا



گواهی تقبل هزینه از طرف اداره مسئول پرداخت مدد
معاش (سوسیال هیلفه)
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خدماتی که در اختیارتان قرار میدهیم


اطالعات و مشاوره



تشخیص بیماری



گفتگو جهت روشن کردن زمینه انجام درمانهای بعدی



گفتگوی اولیه با درمانگر به زبان مادری و یا به کمک
مترجم



شروع مجدد درمان داروئی که در وطن خودتان آغاز
شده بود (به طور مثال در مورد اسکیزوفرنی)



درمان داروئی به همراه صدور نسخه



ارائه گفتگودرمانی به صورت انفرادی یا گروه درمانی

کار ما به صورت میان حرفه ای است
تیم ما شامل پزشکان ،پرستاران ،مددکاران اجتماعی و روان
درمانگران است .در زمینه کار با بیماران روانی و اعضای
خانواده آنان از تجربه چندین ساله برخورداریم.
به صورت محرمانه کار میکنیم
اسرارتان نزد ما محفوظ است و مراجعه شما را محرمانه تلقی
میکنیم .ما تحت شمول قانون وظیفه حفظ اسرار قرار داریم.
ساعات کار
سه شنبه ها از ساعت  10الی 16/30
با وقت قبلی
تلفن )06731(50-1384
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