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 27صحيفة المعلومات رقم 

 نصائح ومساعدة في اضطرابات الذاكرة في الشيخوخة

 والمزيد من كبار السن من اضطرابات الذاكرة والتوجيه.يعانى الكثير 

ع الحياة متعامل يمكن أن يكون لهذه االضطرابات أسباب مختلفة. مطلوب مزيد من االهتمام إذا لم يعد الشخص قادًرا على ال 

مواقف ال اجهة مو أو صعوبات فيتركيز متصاعدة فى الكان يعاني من مشاكل بب مشاكل الذاكرة والتوجيه ، أو إذا اليومية بس

 الجديدة. 

 تشخيص مدى وسبب االضطراباتاستشارة للذاكرة يتم فيها عيادة من أجل توضيح هذه االضطرابات ، هناك 

 

 شارلوتنبورج فيلمرسدورف:

 يادة الطب النفسي والعالج النفسيع - عيادة فريدريش فون بودلشوينغ

خطة  غناطيسي ،من قبل الطبيب المحول ، التصوير بالرنين الم :التقريرحضار معك يرجى إتقييم و لل  االستشارة األوليفى 

 .الدواء الحالية ، رسائل الطبيب األخيرة ، اإلفراج عن السرية للطبيب المعالج

صباًحا حتى  8:30ات الخارجية لألمراض النفسية: من االثنين إلى الجمعة من الساعة المواعيد عن طريق قسم العيادحجزيمكن 

 مساًء. 3:00الساعة 

 7901-5472-030هاتف: 

Landhausstrasse 33-35  ،10717 برلين  

 

 فريدريشاين كروزبرج:

سم العيادات الخارجية لألمراض النفسية في عيادة فيفانتس آم ق -فيفانتس 

 أوربان

ف المبكر لظهور الخرف. أرسل إحالة من طبيب األسرة أو األخصائي. االكتشا

 استشارة الطبيب المحول للمرضى دون سن الخمسين.

 4صباحًا حتى  9ساعات استشارة الخرف لألقارب من االثنين إلى الجمعة من 

 مساءً 

 45 60 22 130-030فاكس  30 60 22 130-030هاتف: 

Dieffenbachstrasse 1 ،10967 Berlin 

 ليشتنبرج:

 لمجال الوظيفي لطب الشيخوخةا -مستشفى الملكة إليزابيث هيرزبيرج 
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 مطلوب إحالة من طبيب األسرة أو األخصائي للقبول في عيادة الذاكرة.

  تحدث أوالً مع ممرضة متخصصة ، ثم تحدث مع الطبيب ، ثم اتخذ قراًرا بشأن المزيد من التشخيص / العالج. 

تشخيص المريض )أيام ، يجب عليك البقاء في العيادة خالل اليوم  3ى المريض النهاري للتشخيص على مدى من المحتمل أن يبق

 النهاري(. يجب أن يكون األقارب حاضرين في المقابلة النهائية.

 مساًء فقط لمن لديهم تأمين صحي قانوني 4:00 -صباًحا  10:00المواعيد: من االثنين إلى الجمعة 

 54724960-030هاتف: 

Herzbergstrasse 79  ،10365 برلين 

 مارزان هيلرسدورف:

Klilnikum Hellersdorf-Vivantes ة المحلية ، المنطقKrankenhaus-riesingerG-Wilhelm ، 

 عيادة الطب النفسي والعالج النفسي / الطب النفسي للمسنين. 

ة أو تشخيص األمراض النفسية )بما في ذلك الخرف( بإحالة من طبيب األسر

طبيب األعصاب. مناقشة أولية في قسم العيادات الخارجية بالمعهد ، الطب 

النفسي للمسنين. التشخيص والعالج في العيادة النهارية بعد االستشارة 

 األولية.

المعلومات الهاتفية والمواعيد: االثنين ، الثالثاء ، الخميس ، الجمعة 

 مساءً  4:00 -صباحًا  9:00

 3539-5680-030فاكس  3592-5680-030هاتف: 

Brebacher Weg 15 ،house 41 ،2nd floor ،12683 Berlin  

 مركز:ال

 لعيادة الخارجية لألمراض العصبيةا -الحرم الجامعي شاريتي ميتي 

  مع اإلحالة من طبيب األعصاب. الذاكرةاستشارة

،  ما يجب إحضاره: تصوير بالرنين المغناطيسي للرأس ، رسائل الطبيب

األدوية ، القيم المختبرية. مزيد من العالج من قبل طبيب األعصاب.  قائمة

يجب أن يكون األقارب حاضرين. المناقشة النهائية ، تقرير مكتوب للطبيب 

 المحول.

 8:30المعلومات والمواعيد الهاتفية: من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

 مساءً  4:00صباحًا حتى الساعة 

 60560-4505-030هاتف: 
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Schumannstrasse 20/21  ،10117 برلين 

، التسجيل في الطابق األول ، تخصيص  Bonhoeffer Weg 3العنوان الداخلي: 

  Charitéالمواعيد المركزي لجميع مواقع 

 عة شاريتيه في مستشفى سانت هيدويجعيادة الطب النفسي بجام

رة أو بمركز الشيخوخة النفسية مع إحالة من طبيب األسالذاكرةاستشارة 

طبيب األعصاب. العيادة الخارجية للشيخوخة والنفسية ، مركز استشاري 

 للصحة العقلية لكبار السن ، استشارات اجتماعية بدون إحالة.

 ،مساًء  3:00 -صباحًا  9:00معلومات الهاتف والمواعيد: اإلثنين ، الخميس 

 3:00 -صباًحا  10:30مساًء ، األربعاء  3:00 -صباحًا  9:00الثالثاء ، الجمعة 

 مساءً 

 2749-2311 - 030، فاكس  2500-2311 - 030هاتف: 

Große Hamburger Str.5-11  ،10115 برلين  

 

 نويكولن:

يادة الطب النفسي والعالج النفسي وعلم ع -مستشفى فيفانتس نويكولن 

 النفس الجسدي

ي ف ليست ضرورية للغاية هايرجى إحضار: اإلحالة من طبيب األسرة ، ولكن

 MRIو  CTحالة توفر الفحوصات المخبرية ، ونتائج تخطيط القلب ، وصور 

 للرأس ، والتقارير الطبية.

 مساءً  3:00 -صباحًا  9:00لجمعة ا -اإلثنين 

 Institutambulanz.knk@vivantes.de،  130143420-030هاتف: 

 برلين 12351،  48شارع رودور 

 3003( في الطابق األرضي غرفة 3)ف  3جناح 

 :بوخ بانكوف

Universitätsmedizin Berlin -Charité  -  مركز طب األعصاب وجراحة األعصاب والطب

 .Berlin Buchالنفسي ، طب الشيخوخة ، استشارات الذاكرة ، في الموقع: 

في العيادة الخارجية بالجامعة بإحالة من طبيب األسرة للذاكرةاستشارة 
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ات بعد إعادة االستبيان. )متاح عند أو طبيب األعصاب. المواعيد والتشخيص

 التسجيل(

 9المعلومات الهاتفية والمواعيد: من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 مساًء. 3صباحًا حتى الساعة 

 450540997-030اكس ف 450540777-030هاتف 

 gedaechnisssprechstunde@charite.deبريد إلكتروني: 

 برلين Lindenberger Weg 80  ،13125،  46رقم 

 فايسينسي: -بانكوف 

لعقلية امركز الصحة  ، Alexianer St. Josef Hospital ،Weißensee GmbH-Berlin مستشفى 

 في طب الشيخوخة والطب السلوكي

المحادثة األولى في استشارة الذاكرة )بعد اإلحالة من طبيب األسرة أو 

خارجية ، المرضى األخصائي(. تشخيص وعالج اضطرابات الذاكرة )العيادات ال

الداخليون الجزئيون أو المرضى الداخليون بالكامل(. مزيد من العالج عن 

طريق المستشفى )عادة لمدة عام واحد( مع تدريب الذاكرة ، وتقديم 

المشورة األسرية والجماعية ، والخدمة االجتماعية ، والعالج بالتمارين ، 

إذا كانت االضطرابات تقل  والعالج النفسي ، وتشخيص التقدم )أي تحديد ما

 أو تزيد بمرور الوقت( وغيرها.

 2:00 -صباًحا  8:00المعلومات الهاتفية والمواعيد: من االثنين إلى الجمعة 

 مساءً 

-030، فاكس  322-92790-030أو  308-92790-030،  0-92790-030المقر الرئيسي: 

92790-750 

Gartenstrasse 1 ،13088 برلين 

 

 رينكيندورف:

حدة العيادات الخارجية بمعهد الشيخوخة و -ادة فيفانتس هومبولت عي

 النفسية

مع إحالة من طبيب األسرة أو طبيب األعصاب وتشخيص الخرف. الذاكرةاستشارة 

 .اشهر 3الوقت لمدة  يجب أال يخضع المريض للعالج النفسي في نفس
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 6:00 -صباًحا  9:00المعلومات الهاتفية والمواعيد: من اإلثنين إلى الثالثاء 

 مساءً  4:00 -صباحًا  8:00مساًء واألربعاء والخميس والجمعة 

 2419-13012-030فاكس  2429-13012-030هاتف: 

Am Nordgraben 2  ،13509 برلين 

 

 

 شبانداو:

لنفسي والعالج النفسي ، وحدة اعيادة الطب  -مستشفى فيفانتس شبانداو 

 العيادات الخارجية في معهد الطب النفسي

 مع إحالة من طبيب األسرة أو طبيب األعصاب.الذاكرة استشارة 

استشارة الذاكرة: استشارة أولية مع الطبيب واتخاذ قرار بشأن المزيد  

 من التشخيص / العالج.

 8:00معلومات الهاتف والمواعيد: االثنين ، الثالثاء ، الخميس ، الجمعة 

 مساءً  6:00 -صباحًا  8:00مساًء واألربعاء  4:00 -صباحًا 

 3084-13013-030فاكس  3001-13013-030هاتف: 

Neue Bergstrasse 6  ،13585 برلين 

 

 

 :تسيليندورف-شتيجلتز 

 العيادة الخارجية لألمراض النفسية شاريتيه

Universitätsmedizin Berlin  الحرم الجامعي ،Benjamin Franklin ، 

خارجية للطب النفسي وحدة طب الشيخوخة ، العيادة وقسم العيادات ال 

 والعالج النفسي.

تشخيص األمراض النفسية )مثل الخرف( بإحالة من طبيب أعصاب أو ممارس 

 عام. القبول في العيادة النهارية أو الدراسات الممكنة.

مساًء  1:00 -صباحًا  9:00الجمعة  ،مساًء  4:00 -صباحًا  9:00الخميس  -اإلثنين 

 517685 450-030، هاتف 

 ، امأل االستبيان مسبًقا! gedaechnisssprechstunde@charite.deاإللكتروني:  البريد
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Hindenburgdamm 30  ،12200 برلين 

 

MVZ Charité - Charitè- Universitätsmedizin Berlin  ، الحرم الجامعيBenjamin 

Franklin 

أو : المواعيد بالبطاقة الصحية ، اإلحالة من طبيب األسرة الذاكرةاستشارة

طبيب األعصاب ، قائمة األدوية والنتائج السابقة. االستشارة األولية 

 ( بعد االستشارة.MRT / CCT  ،EEGوالمزيد من التشخيصات )االختبار ، 

 مساءً  4:00 -صباحًا  11:00المعلومات والمواعيد: من االثنين إلى الجمعة 

 mvz-neurologie@charite.deلكتروني: إبريد  450550606-030هاتف 

Hindenburgdamm 30  ،12200 برلين 

 

 تمبلهوف شونبيرج:

، عيادة الطب  Vivantes Wenckebachعيادة خارجية تابعة للمعهد في عيادة 

النفسي ، العالج النفسي وعلم النفس الجسدي ، مركز طب الشيخوخة ، عيادة 

 معهد الطب النفسي

ب أعصاب. المحادثة تشخيص األمراض النفسية )مثل الخرف( بإحالة من طبي

 األولى في قسم العيادات الخارجية لألمراض النفسية.

 12:00 -صباًحا  9:00المعلومات الهاتفية والمواعيد: من االثنين إلى الجمعة 

 مساءً 

 2475-13019-030فاكس  2482-13019-030أو  2481-13019-030هاتف: 

Wenckebachstrasse 23  ،12099 برلين 

 تريبتو كوبنيك:

exianer Krankenhaus HedwigshöheAl - يادة العيادات الخارجية بمعهد الطب ع

 النفسي

استشارة الذاكرة ، مقابلة نفسية أولية مفصلة ، فحص نفسي ، فحوصات 

عصبية نفسية لألداء المعرفي ، إعالم المرضى وأقاربهم بنتائج الفحص ، 

دة إلى المستندات اإلعداد الدوائي األولي ، إذا لزم األمر. تحتاج العيا

التالية: إحالة مع رقم الهاتف الحالي للمريض ، ونتائج االختبارات 
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 -المعملية الحالية ، وخطة العالج الحالية ، ونتائج التصوير الدماغي 

 إن وجدت ، والنتائج األخرى ذات الصلة.

 4:00 -صباحًا  8:00المعلومات الهاتفية والمواعيد: االثنين ، الثالثاء 

صباًحا  8:00أو الخميس  مساءً  12:00 -صباحًا  8:00أو األربعاء ، الجمعة  مساءً 

 مساءً  3:00 -

 229-67413-030فاكس  904-67413-030هاتف: 

Höhensteig 1, 12526 Berlin 

 

 .لك المشورة بتقديم الرعاية دعم ُمنظمة  عمل فريق يسعد
Kostenfreie Servicenummer: 0800 59 500 59 

tuetzpunkteberlin.dewww.pfleges 
رلينب في الصحي والتأمين الرعاية برامج إلى باإلضافة برلين والية قِبل من الرعاية لمرافق الرعاية تقديم يتم   

 


