صحيفة معلومات المستخدم

حصيفة املعلومات
رمق 27.الإستشارة واملساعدة يف حاةل اإعاقة اذلاكرة يف كبار السن
يعاين املزيد من ا ألشخاص بشلك ُم َّط ِرد من اإعاقة اذلاكرة والوعي يف العمر الأكرب .هذه الإعاقات قد تكون انجتة عن أأس باب خمتلفة بشلك كبري .يتعني اإيالء املزيد من الإنتباه اإذا مل يس تطع أأحد ا ألشخاص ا إلس مترار يف اإدارة حياته اليومية
بسبب صعوابت يف اذلاكرة والوعي أأو اإذا اكن دليه صعوابت يف املواقف اجلديدة.
لتوضيح أأس باب هذه الإعاقات ،يمت توفري ساعات لستشارات اذلاكرة لتشخيص مدى وسبب الإعاقة.
املستشارون
Alexianer St.-Josef-Krankenhaus
,Berlin-Weißensee GmbH
Zentrum für seelische Gesundheit im
( Alter und Verhaltensmedizinمركز الصحة 322
رمق الفاكس:
العقلية لكبار السن والطب السلويك)
Vivantes Wenckebach-Klinikum
Klinikum für Psychiatrie und
( ,Psychotherapieمستشفى الطب والعالج
النفيس)
( Gerontopsychiatrisches Zentrumمركز
الطب النفيس للش يخوخة) ،
( Psychiatrische Institutsambulanzالرعاية
النفس ية اخلارجية)

العنوان /رمق الهاتف
Gartenstraße 1
 13088برلني
رمق الهاتف- / 308-92790 :

مواعيد الاستشارة
عرض التشخيص والعالج
املعلومات الهاتفية واملقابالت:
الإستشارة ا ألولية يف مستشارية اذلاكرة مع التحويل من ممارس عام أأو أأخصايئ.
تشخيص وعالج اإعاقات اذلاكرة ،الثابتة وش به الثابتة ،يف العيادات اخلارجية .العالج املس متر الإثنني  -امجلعة من الثامنة صباح ًا وحىت الرابعة عصاً
بواسطة الرعاية اخلارجية يف املزنل؛ ملدة س نة واحدة معوم ًا مع تدريب ذاكرة واستشارة عائلية Ms. Konopka
وخدمات اجامتعية وعالج طبيعي وعالج نفيس وتشخيص تقدم املرض ،واملزيد.

Wenckebachstraße 23
 12099برلني
رمق الهاتف- / 2481-13019 :

تشخيص ا ألمراض النفس ية (من بيهنا اخلرف) مع الإحاةل من أأخصايئ أأعصاب .الاستشارة
ا ألولية يف قسم الرعاية النفس ية اخلارجية.

750-92790

2482

رمق الفاكس:

2475-13019

املعلومات الهاتفية واملقابالت:
الإثنني من الثالثة مساء ًا وحىت السادسة مساء ًا
الثالاثء .من التاسعة والنصف صباح ًا وحىت
الواحدة ظهراً
ً
ا ألربعاء .من التاسعة والنصف صباحا وحىت احلادية
عرش والنصف ظهر ًا
امجلعة من التاسعة والنصف صباح ًا وحىت
الواحدة ظهراً

Hindenburgdamm 30
Klinik und Hochschulambulanz für
 12200برلني
– Psychiatrie und Psychotherapie
( ,Gerontopsychiatrieرعاية املستشفى واجلامعة رمق الهاتف50606-4505 :
رمق الفاكس8350-8445 :
اخلارجية للطب النفيس والعالج النفيس  -الطب
النفيس للش يخوخة)
Charité - Universitätsmedizin Berlin,
Campus Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30
Klinik und Hochschulambulanz für
( ,Neurologie und Neurochirurgieالرعاية  12200برلني
رمق الهاتف17685-4505 :
اخلارجية مبستشفى وجامعة ا ألعصاب وجراحة
ا ألعصاب).
,Charité – Universitätsmedizin Berlin
Campus Benjamin Franklin
Schumannstraße 20/21
 10117برلني
,Campus Charité Mitte
رمق الهاتف60560-4505 :
( Neurologische Ambulanzالرعاية اخلارجية
العصبية)
Psychiatrische Universitätsklinik der
Charité im
,St. Hedwig-Krankenhaus
( Gerontopsychiatrisches Zentrumمركز
الطب النفيس للش يخوخة)
( Evangelisches Geriatriezentrumاملركز
الربوتس تاتين للمس نني)
Berlin GmbH
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Große Hamburger
Str. 5 -11
 10115برلني
رمق الهاتف- / 2500-2311 :

استشارة اذلاكرة يف قسم الرعاية اخلارجية ابجلامعة مع الإحاةل من ممارس عام أأو أأخصايئ
أأعصاب .يمت تقدمي الرعاية يف العيادة الهنارية أأو سيمت اإدراج املرىض يف برامج البحث احلالية.

املعلومات الهاتفية واملقابالت:
ً
الإثنني  -امخليس .من الثامنة صباحا وحىت الثالثة
عصاً
ً
من الثامنة صباحا وحىت الواحدة
امجلعة
ظهراً

اإستشارة ذاكرة مع التحويل من ممارس عام أأو أأخصايئ أأعصاب.

املعلومات الهاتفية واملقابالت:
الإثنني  -امجلعة .من احلادية عرشة صباج ًا وحىت
الواحدة ظهراً

اإستشارة ذاكرة يوم امخليس  9:30صباح ًا  -الثانية عرشة ظهر ًا.

اإستشارة ذاكرة مع التحويل من أأخصايئ أأعصاب .املواعيد :امخليس .من التاسعة صباح ًا وحىت املعلومات الهاتفية واملقابالت:
الإثنني  -امجلعة .من الثامنة صباح ًا وحىت الرابعة
الثالثة مساء ًا
مساء ًا
العالج الإضايف بواسطة أأخصايئ ا ألعصاب املقمي.
اإستشارة ذاكرة مع التحويل من ممارس عام أأو أأخصايئ أأعصاب.
الرعاية اخلارجية مبعهد الطب النفيس للش يخوخة،
املكتب الاستشاري للصحة العقلية للمس نني ،الإستشارة الاجامتعية بدون حتويل.

املعلومات الهاتفية واملقابالت:
الإثنني  -امجلعة .من التاسعة صباح ًا وحىت الواحدة
ظهر ًا
وامخليس .من الثانية ظهر ًا وحىت اخلامسة مساءاً
Ms. Kaufmann

تشخيص واستشارة اخلرف يف العيادة اخلارجية للمرىض اخلاضعني لتأأمني خاص واذلين
يدفعون ألنفسهم .عروض مرىض اخلرف يف مرحةل مبكرة :دورات لتدريب اذلاكرة للمرىض
اذلين يدفعون ألنفسهم؛ مجموعات املساعدة اذلاتية اجملانية.
تشخيص واستشارة اخلرف يف العيادة الهنارية مع الإحاةل من املامرس العام أأو أأخصايئ
ا ألعصاب .يلزم توضيح التلكفة ُمس بق ًا ابلنس بة للعيادة الهنارية.

املعلومات الهاتفية واملقابالت:
ً
الإثنني  -امجلعة .من التاسعة صباحا وحىت الثالثة
عصاً،

2902
رمق الفاكس2749-2311 :

Reinickendorfer Str. 61
 13347ب رلني
رمق الهاتف1975-4594 :
رمق الفاكس1938-4594 :

( Mr. Dr. Lämmlerرمق الهاتف1975-4594 :.
الربيد الإلكرتوين:
)gernot.leammler@charite.de

Krankenhaus Königin Elisabeth
Herzberge
Funktionsbereich Gerontopsychiatrie
(العالج النفيس للش يخوخة)

التحويل بواسطة أأخصايئ عالج نفيس أأو أأعصاب مطلوب لدلخول اإىل قسم الرعاية اخلارجية يمت اإجراء املقابالت حترير ًاي.
لذلاكرة .يتوجب التحقق من تغطية التلكفة بواسطة التأأمني الصحي بشلك ُمس بق .يمت اإجراء مواعيد العالج :الثالاثء - .امجلعة من خالل مقابةل
فقط
التشخيص يف قسم الرعاية ش به الثابتة عىل مدار  4أأايم .يُفضل مشاركة أأعضاء العائةل يف
الاستشارة الهنائية.

Herzbergstraße 79
 10365برلني
رمق الهاتف4970-5472 :

Neue Bergstraße 6
Vivantes Klinikum Spandau
 13585برلني
Klinik für Psychiatrie und
رمق الهاتف3088-13013 :
,Psychotherapie
( Psychiatrische Institutsambulanzمستشفى رمق الفاكس3084-13013 :
الطب النفيس والعالج النفيس .العيادات اخلارجية
ملعهد الطب النفيس)
Am Nordgraben 2
Vivantes Humboldt-Klinikum,
 13509 Gerontopsychiatrische Institutambulanzبرلني
رمق الهاتف2429-13012 :
(القسم اخلاريج ملعهد الطب النفيس للش يخوخة)

اإستشارة اذلاكرة مع التحويل من ممارس عام أأو أأخصايئ أأعصاب ( أأو بدون حتويل وادلفع اذلايت املعلومات الهاتفية واملقابالت:
الإثنني ،الثالاثء ،امجلعة:
لرسوم الاستشارة).
من التاسعة صباح ًا وحىت احلادية عرشة صباح ًا
استشارة اذلاكرة :الإستشارة ا ألولية ،يمت اإجراء التشخيص بعد عدة اختبارات .ا إلختبارات
من الثانية ظهر ًا وحىت الثالثة عص ًا
الإضافية تعمتد عىل التشخيص.
ا ألربعاء .من الثانية مساء ًا وحىت السادسة مساءاً
امخليس .من التاسعة صباح ًا وحىت احلادية عرشة
صباح ًا
املعلومات الهاتفية واملقابالت:
اإستشارة ذاكرة مع التحويل من ممارس عام أأو أأخصايئ أأعصاب
الإثنني -امجلعة .من الثامنة صباح ًا وحىت السادسة
تشخيص أأمراض اخلرف
مساء ًا

اإن موظفي مركز الرعاية س يكونون سعداء بتقدمي املشورة كل
www.pflegestuetzpunkteberlin.de

اجلهة املسؤوةل عن مركز دمع المتريض يه رشاكت التأأمني يف برلني وحكومة برلني.
احلاةل01/18 :
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