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 برلین به اطالع می رساند. Mitteاداره سالمت منطقه 

  جو پناه افراد از پزشکی مراقبتهای برای مراجعه مراکز

(Anlaufstellen medizinischer Versorgung für geflüchtete Menschen) 

  ۱۱۲خدمات اضطراری و اورژانس:. 1  
 ٣١ ٠٠ ٣١خدمات کشیک مراقبت های پزشکی اورژانسی: 

 ٣١ ٠٠ ٣١خدمات کشیک پزشکی کودکان: 
 ٨٩ ٠٠٤ ٣٣٣خدمات اضطراری دندان پزشکی: 

 ٠٨٠٠ ٠٠ ٢٢ ٨٣٣داروخانه ی اورژانس: 
 ٢١ ٤٢٧ ٧١تلفن خدمات مامایی مرکزی: 

 مراکز اورژانس:

 rettungsstellen-berlin.de/kliniken/klinikalltag/berliner-tsberaterhttp://www.gesundhei 

 

 به همراه مرکز پاکسازی برای افراد پناهجوی دچار آسیب های روانی  LAGeSoمرکز پزشکی   .2 
 ۱۸تا  ۹:۰۰دوشنبه تا جمعه از ساعت 

Turmstr. 21 Haus M (ehemals Median Klinik);10559 Berlin                                                , 
  ۰۱۷۳/ ۳۸۷۲۹٥۸تلفن: 

 

 جستجو برای یافتن پزشک .3     .3     .1
 

 منطقه و زبان:   بر اساس رشته،  جستجوی پزشک
https://www.kvberlin.de/60arztsuche/detailsuche.html 

 

http://www.aerztekammer-لیست پزشکان برای درمان با گواهی درمان سبز:  

berlin.de/40presse/15_meldungen/00121a_Arztlisten_Bezirke/Mitte.pdf 

 )لطفا قبال از طریق تلفن سوال نمایید، که آیا با گواهی درمان سبز خدمات درمانی صورت می پذیرد.( 
 

https://www.kzv-جستجوی دندان پزشکان: 
berlin.de/fileadmin/user_upload/Bildmaterial/Auslandsabkommen/Zahnar

ztpraxen_Behandlungsschein.pdf 
 )لطفا قبال از طریق تلفن در مطب سوال نمایید.( 

 

 hebammenverband.de/hebammensuche.html-https://www.berlinerجستجوی ماما: 
 

 زشکانلیست مطب های درمانی پ
-http://www.aerztekammer

berlin.de/40presse/15_meldungen/00121a_Arztlisten_Bezirke/Mitt
e.pdf 

 

 کمک های روحی روانی و اجتماعی  .4
 

http://www.gesundheitsberater-berlin.de/kliniken/klinikalltag/berliner-rettungsstellen
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 مرکز درمانی برای قربانیان شکنجه ) به همراه بخش کودکان و نوجوانان(

Gesundheits- und Sozialzentrum GSZ Moabit Haus K, Aufgang C, 3. Stock Turmstr. 21, 

Tiergarten–10559 Berlin  :(, ٠٣٠) ٣٠ ٣٩ ٠٦-٠, تلفنwww.bzfo.de 
 

 مرکز کمک های روحی روانی و اجتماعی برای افراد تحت تعقیب به علل سیاسی
,Paulsenstr. 55/56, 12163 Berlin-Steglitz :( ۰۳۰) ۳۲۳ ۲۹ ۳۳, تلفن

www.xenion.org                              مشاوره ی روانشناسی، مشاوره ی اجتماعی، روان
 درمانی 

 

 Charitéاورژانس گروه روان پزشکی کلینیک روان درمانی و روان پزشکی 
 Mitteبیمارستان دانشگاه برلین 

 مالقات های اضطراری برای پناه جویان
2. Charitéplatz 1, 10117 Berlin (auf dem Campus: Bonhoefferweg 3) , :٤٥۰ ٥۱۷ ۰۹٥تلفن 

 )عربی، فارسی، انگلیسی( ۱۳تا  ۱۱( سه شنبه ها ساعت ۰۳۰)
 
 

روان پزشکی و روان درمانی (، کلینیک ZIPP)مرکز روان پزشکی و روان درمانی بین فرهنگی 

Charité Campus Mitte 

Charitéplatz 1, 10117 Berlin,  :(٠٣٠) ٤٥٠ ٥١٧ ٠٩٥تلفن 

 ۱٦:۳۰ا ت ۸:۳۰دوشنبه تا جمعه ساعت 
 

 St. Hedwig                                / بیمارستان اورژانس گروه روان پزشکی

      Große Hamburger Straße 5–11; 10115 Berlin, Haus Josef; 5.Etage 

 st.hedwig@alexianer.deMail: -E( ، ٠٣٠) ٢٣ ١١٠ تلفن: 

 :جمعههارشنبه، چ، ۱٦تا  ۱٤ساعات مراجعه آزاد:  دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه:  ساعت 
 ۱٤:۳۰تا  ۱۳:۰۰ساعت 

ساعت های مراجعه برای زبان های انگلیسی/عربی، با گرفتن وقت قبلی به صورت 
 تلفنی

 

 Vivantes Klinikumدکان و نوجوانان، روان درمانی و روان تنی/ کلینیکوکلینیک روان پزشکی ک
am Friedrichshain 

 Landsberger Allee 49, 10249ساعات مراجعه برای کودکان و نوجوانان پناه جو 

Berlin  :درهفته های مختلف  ) ١١تا  ٩( چهارشنبه ها ساعت ٠٣٠) ١٣٠٢٣٨٠١١, ثبت نام

 عربی، کردی، فارسی( زبان های به 
 


