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Ulotka nr 27 

Porady i pomoc przy zaburzeniach pamięci w 
starszym wieku 

Coraz więcej osób w starszym wieku cierpi na zaburzenia pamięci i orientacji. Zakłócenia 
te mogą mieć różne przyczyny. Należy zwrócić większą uwagę, jeśli ktoś nie jest już w 
stanie poradzić sobie w codziennym życiu z powodu problemów z pamięcią i orientacją, 
ma coraz większe problemy z koncentracją lub trudności z nowymi sytuacjami. Aby 
uzyskać jasność co do tych zaburzeń, proponujemy konsultację z zakresu pamięci, gdzie 
zdiagnozuje się ich zakres i przyczynę.  

Charlottenburg-Wilmersdorf: 

Klinika Friedricha von Bodelschwingh - Klinika Psychiatrii i Psychoterapii  
Proszę przynieść na wstępną rozmowę: Ocena/test lekarza prowadzącego, obrazowanie 
rezonansem magnetycznym, aktualny harmonogram podawania leków, najnowsze pisma 
od lekarza, zwolnienie z obowiązku zachowania poufności dla lekarza prowadzącego. 

Wizyty można uzgadniać za pośrednictwem ambulatorium psychiatrycznego: Po. - pt. - w 
godzinach 8:30 - 15:00 
Tel. 030 – 5472-7901 
Landhausstr. 33-35, 10717 Berlin 

Friedrichshain-Kreuzberg: 

Vivantes - ambulatorium psychiatryczne w Kiliniki Vivantes Am Urban  
Wczesne wykrycie początku demencji. Proszę wysłać skierowanie od lekarza rodzinnego 
lub specjalisty. Konsultacja z lekarzem kierującym dla pacjentów poniżej 50 roku życia.  

Godziny konsultacji w sprawie demencji dla krewnych po. – pt. w godzinach 9:00-16:00.  
Tel. 030 – 130 22 60 30, Faks.:030 – 130 22 60 45 
Dieffenbachstraße 1, 10967 Berlin 

Lichtenberg: 

Szpital Königin Elisabeth Herzberge - Obszar funkcjonalny gerontopsychiatria  
Do przyjęcia do przychodni ds. pamięci wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego 
lub specjalisty. Wstępna konsultacja z pielęgniarką specjalizującą się w tej dziedzinie, 
druga konsultacja z lekarzem, następnie decyzja o dalszej diagnostyce / terapii. 
Ewentualnie częściowy pobyt stacjonarny dla celów diagnostycznych powyżej 3 dni, w tym 
przypadku należy pozostać w klinice w ciągu dnia (częściowa diagnostyka stacjonarna). 
Krewni powinni być obecni podczas końcowej rozmowy.  

Zapisy na wizytę: po - pt. w godzinach 10:00 - 16:00 tylko osoby ubezpieczone ustawowo 
Tel. 030 – 54724960 
Herzbergstraße 79, 10365 Berlin 
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Marzahn-Hellersdorf: 

Klinika Vivantes - Hellersdorf, okolice szpitala Wilhelm-Griesinger, Klinika Psychiatrii i 
Psychoterapii / Gerontopsychiatria. Diagnoza chorób psychicznych (w tym demencji) ze 
skierowaniem od lekarza rodzinnego lub neurologa. Wstępna konsultacja na oddziale 
ambulatoryjnym, psychiatria gerontologiczna. Diagnoza i leczenie w klinice dziennej po 
wstępnej konsultacji. 

Informacja telefoniczna i uzgodnienie terminu wizyty: Po., wt., śr., czw., pt. w godzinach 
9:00 - 16:00. 
Tel. 030 – 5680-3592, Faks.:030 – 5680-3539 
Brebacher Weg 15, Haus 41, 2. OG, 12683 Berlin 

Mitte - Śródmieście: 

Kampus Charité - Organizacja charytatywna - Śródmieście - Poradnia Neurologiczna 
Konsultacja ds. pamięci ze skierowaniem od neurologa. Należy przynieść z sobą 
następujące dokumenty: Rezonans magnetyczny głowy, karty informacyjne, wypisy, listę 
leków, wyniki badań laboratoryjnych. Dalsza terapia przez neurologa. Krewni powinni być 
obecni. Konsultacja końcowa, pisemny raport do lekarza kierującego na badanie. 

Informacja telefoniczna i uzgodnienie terminu wizyty: po. – pt. w godzinach 8:30 – 16:00   
Tel. 030 – 4505-60560 
Schumannstraße 20/21, 10117 Berlin 
Wewnętrzny adres: Bonhoeffer Weg 3, zgłoszenie 1. piętro, centralne biuro wyznaczania 
wizyt dla wszystkich lokalizacji Charité - Organizacja charytatywna 

Uniwersytecka Klinika Psychiatryczna Charité - Organizacja charytatywna w Szpitalu Św. 
Jadwigi  
Centrum gerontopsychiatryczne Konsultacja ds. pamięci ze skierowaniem od lekarza 
rodzinnego lub neurologa. Poradnia gerontopsychiatryczna, poradnia zdrowia 
psychicznego w podeszłym wieku, poradnictwo socjalne bez skierowania. 

Informacja telefoniczna i uzgodnienie terminu wizyty: po., czw. w godzinach 9:00 – 15:00, 
wt., pt. w godzinach 9:00 – 15:00, śr. w godzinach 10:30 – 15:00 
Tel. 030 – 2311-2500, Faks.:030 – 2311-2749 
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin  

Neukölln: 

Kilika Vivantes - Neukölln - Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki  
Należy przynieść z sobą następujące dokumenty: Skierowanie od lekarza rodzinnego jest 
pożądane, ale nie obowiązkowe, jeśli są dostępne należy przynieść wyniki badań 
laboratoryjnych, wyniki EKG, zdjęcia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego 
głowy, raporty medyczne.  

po. – pt. w godzinach 9:00 - 15:00 
Tel. 030 – 130143420, Institutambulanz.knk@vivantes.de 
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Pawilon 3 (P3), parter, pokój 3003 

Pankow - Buch: 

mailto:Institutambulanz.knk@vivantes.de
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Charité - Organizacja charytatywna - Universitätsmedizin Berlin - Uniwersytet medyczny 
Berlin - Centrum Neurologii, Neurochirurgii i Psychiatrii, Moduł Medycyny Geriatrycznej, 
Konsultacja ds pamięci, lokalizacja: Berlin Buch. Konsultacja ds. pamięci w ambulatorium 
uniwersyteckim ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub neurologa. Terminy i 
diagnostyka po odesłaniu kwestionariusza. (Dostępny przy rejestracji) 

Informacja telefoniczna i uzgodnienie terminu wizyty: po. - pt. w godzinach 09:00 - 15:00 U  
Tel. 030 – 450 540 077, Faks.:030 – 450 540 997 
Email: gedaechnissprechstunde@charite.de 
Haus 46, Lindenberger Weg 80, 13125 Berlin  

Pankow - Weißensee: 

Alexianer St. Josef-Krankenhaus - szpital Św. Józefa , Berlin-Weißensee GmbH, Centrum 
Zdrowia Psychicznego w Starszym Wieku i Medycyny Behawioralnej 
Pierwsza konsultacja w ramach konsultacji ds. pamięci (po skierowaniu od lekarza 
rodzinnego lub specjalisty). Diagnoza i terapia zaburzeń pamięci (ambulatoryjnie, 
częściowo stacjonarnie lub całkowicie stacjonarnie). Dalsze leczenie za pośrednictwem 
szpitala (z reguły przez rok) z treningiem pamięci, poradnictwem rodzinnym i grupowym, 
opieką społeczną, terapią ruchową, psychoterapią, diagnostyką postępów (tzn. ustalanie, 
czy zaburzenia z czasem stają się mniej lub bardziej odczuwalne) i tym podobne.  

Informacja telefoniczna i uzgodnienie terminu wizyty: po.– pt. w godzinach 8:00 – 14:00 
Centrala: 030 – 92790-0, 030 – 92790-308 oder 030 – 92790-322, Faks.:030 – 92790-750 
Gartenstraße 1, 13088 Berlin 

Reinickendorf: 

Vivantes - Humboldt-Klinikum - Klinika   Humboldta, gerontopsychiatryczne 
ambulatorium/przychodnia przyszpitalna  
Konsultacja ds. pamięci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub neurologa, 
diagnostyka demencji. Pacjent nie może być wcześniej leczony psychiatrycznego w tym 
samym kwartale. 

Informacja telefoniczna i uzgodnienie terminu wizyty: po. – wt. w godzinach 9:00 – 18:00 i 
śr, czw., pt. w godzinach 8:00 – 16:00  
Tel. 030 – 13012-2429 Faks.:030 – 13012-2419 
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin 

Spandau: 

Vivantes - Klinika   Spandau, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, psychiatryczne 
ambulatorium/przychodnia przyszpitalna  
Konsultacja ds. pamięci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub neurologa. 
Konsultacja ds. pamięci Wstępna konsultacja z lekarzem i decyzja o dalszej diagnostyce / 
terapii. 

Informacja telefoniczna i uzgodnienie terminu wizyty: po., wt., czw., pt. w godzinach 8:00 – 
16:00 i śr. w godzinach 8:00 – 18:00  

Tel. 030 – 13013-3001, Faks.:030 – 13013-3084 

Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin 

Steglitz-Zehlendorf: 
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- Psychiatrische Institutsambulanz Charite- Psychiatryczne ambulatorium/przychodnia 
przyszpitalna  
Medycyna Uniwersytecka Berlin, Kampus Benjamin Franklin Moduł Medycyna 
Geriatryczna, Klinika i Uniwersytecka Przychodnia Psychiatrii i Psychoterapii. 
Diagnoza chorób psychiatrycznych (np. demencji) z skierowaniem od neurologa lub 
lekarza rodzinnego. Możliwość przyjęcia do kliniki dziennej lub na badania. 

po. – czw. w godzinach 9:00 – 16:00, pt. w godiznach 9:00 – 13:00, Tel. 030 – 450 517685 
EMail: gedaechnissprechstunde@charite.de, Wypełnij ankietę z góry!  
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin 
 
MVZ Charité - Organizacja charytatywna – Charitè- Universitätsmedizin Berlin, Campus 
Benjamin Franka Franklina 
Konsultacja ds. pamięci Nominacje z kartą zdrowia, skierowanie od lekarza rodzinnego lub 
neurologa, lista leków i wcześniejsze wyniki badań. Wstępna konsultacja i dalsza 
diagnostyka (badania, MRT/CCT, EEG) po uzgodnieniu. 

Informacje i uzgadnianie wizyty: po. – pt. w godzinach 11:00 – 16:00  
Tel. 030 – 450 550 606, email: mvz-neurologie@charite.de 
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin 

Tempelhof-Schöneberg: 

Institutsambulanz im -Klinikum - ambulatorium/przychodnia przyszpitalna przy klinice 
Vivantes Wenckebach, Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki Centrum 
Gerontopsychiatryczne, Psychiatryczna przychodnia przyszpitalna 
Diagnoza chorób psychiatrycznych (np. demencji) z skierowaniem od neurologa. Pierwsza 
rozmowa w psychiatrycznej przychodni przyszpitalnej. 

Informacja telefoniczna i uzgodnienie terminu wizyty: po. – pt. w godzinach 9:00 - 12:00  
Tel. 030 – 13019-2481, oder 030 – 13019-2482, Faks.:030 – 13019-2475 
Wenckebachstraße 23, 12099 Berlin 

Treptow- Köpenick: 

Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe - Alexianer szpital Hedwigshöhe Psychiatryczna 
przychodnia przyszpitalna 
Konsultacja dotycząca pamięci, szczegółowa wstępna konsultacja psychiatryczna, 
badanie psychiatryczne, badanie neuropsychologiczne sprawności poznawczej, 
informowanie pacjentów i ich krewnych o wynikach badania, wstępne leczenie 
farmakologiczne, jeśli jest wskazane. Klinika wymaga następującej dokumentacji: 
Skierowanie z aktualnym numerem telefonu pacjenta, aktualnymi wynikami 
laboratoryjnych badań chemicznych, aktualnym harmonogramem przyjmowania leków, 
wynikami badań obrazowych mózgu - jeżeli są dostępne, inne istotne wyniki. 

Informacja telefoniczna i uzgodnienie terminu wizyty: po., wt. w godzinach 8:00 – 16:00 lub 
śr., pt. w godzinach 8:00 – 12:00 lub czw. w godzinach 8:00 – 15:00  
Tel. 030 – 67413-904, Faks.:030 – 67413-229 
Höhensteig 1, 12526 Berlin 
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Informacji chętnie udzielą pracownicy poradni opieki.  
Bezpłatny numer serwisowy: 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Podmiotami zarządzającymi punktami wsparcia w zakresie opieki są kraj związkowy Berlin oraz kasy 
chorych i kasy opiekuńcze w Berlinie. 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

