
معلومات النرش

النارشة
إدارة مجلس الشيوخ املختصة بالصحة والشؤون االجتامعية

مفوض الوالية للطب النفيس
Oranienstraße 106

10969 Berlin

املحتوى والتصميم والتحرير
إدارة مجلس الشيوخ املختصة بالصحة والشؤون االجتامعية

تتم التعديالت من خالل االتصال عىل:
فاكس: 2058 9028 (030)

Psychiatrie.Beauftragter@ sengs.berlin.de  :بريد إلكرتوين
www.berlin.de/lb/psychiatrie/ :موقع اإلنرتنت

التأليف والتصميم
e27 berlin

Genthiner Str. 8, 10785 Berlin
www.e27.com :موقع اإلنرتنت

الطبعة:
 الطبعة األوىل لسنة 2011

نسخة توزيع مجاين للنسخ، وليس هناك حق قانوين بخصوص التوريد.

 محتويات وتصميم وتنسيق التصوص بالكامل وكذلك بقية العنارص املختلفة محمية مبوجب قانون حامية
 حقوق الطبع والنرش. وال يجوز إدخال تعديالت عليها. وال يسمح بإعادة استخدامها أو نسخها إال لألغراض
.الشخصية. وال يجوز استخدام هذه املادة لألغراض العامة إال مبوافقة هيئة النرش واملعلومات بوالية برلني

| 106 |



Häusliche psychiatrische Krankenpflege
رعاية املرىض النفسيني يف املنازل

Fachpflegedienst für häusliche psychiatrische Krankenpflege
Träger gGmbH

Alt-Reinickendorf 46, 13407 Berlin
Fon  (030) 4147 4750
Fax  (030) 4170 0667

Email  fachpflege@traeger-berlin.de
Web  www.traeger-berlin.de

Reinickendorf
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Drogenberatung (Illegale Drogen)
Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI)

Drogenberatung Nord
Alt-Reinickendorf 23-24, 13407 Berlin

Fon  (030) 493 80 88
Fax  (030) 493 80 10

Email  drogenhilfe-nord@stiftung-spi.de
Web  www.stiftung-spi.de

Verbünde
الجمعيات

Gemeindepsychiatrischer Verbund Berlin Reinickendorf e.V.
c/o Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

GesPlan L
Eichborndamm 215 - 239, 13437 Berlin

Fon  (030) 90294 – 5073
Fax  (030) 90294 – 2142

Email  detlev.deter@reinickendorf.berlin.de
Web  www.gpv-reinickendorf.de

Soziotherapie
العالج االجتامعي
Träger gGmbH

Alt-Reinickendorf 46, 13407 Berlin
Fon  (030) 4985 1650
Fax  (030) 4170 0667

Email  soziotherapie@traeger-berlin.de
Web  www.traeger-berlin.de

Der Steg gGmbH
Alt-Reinickendorf 29, 13407 Berlin

Fon  (030) 4985 76 935
Fax  (030) 4985 76 999

Email  soziotherapie@dersteg.de
Web  www.dersteg.de

Reinickendorf
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Albatros gGmbH
Kontakt- und Beratungsstelle im Tageszentrum Tegel-Süd

Sterkrader Str. 45, 13507 Berlin
Fon  (030) 435 23 70
Fax  (030) 4355 5364

Email  tz.tegel-sued@albatrosggmbh.de
Web  www.albatrosggmbh.de

Albatros gGmbH
Kontakt- und Beratungsstelle im Tageszentrum Alt-Reinickendorf

Alt-Reinickendorf 33, 13407 Berlin
Fon  (030) 498 57 33
Fax  (030) 4985 7341

Email  tz.rdf@albatrosggmbh.de
Web  www.albatrosggmbh.de

Vertrauens- und Beschwerdestelle
مكتب الثقة والشكاوي

im Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
Frau Keller

Eichborndamm 215 - 239, 13437 Berlin, Zimmer 17 (EG)
Fon  (030) 90294 – 5111
Fax  (030) 90294 – 2142

Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
مراكز املشورة يف حاالت اإلدمان )املرشوبات الكحولية والعقاقري)

Rettungsring e.V.
Reinickendorfer Zentrum für ambulante Entwöhnungsbehandlung

Backnanger Str. 9, 13467 Berlin
Fon  (030) 4053 3176/-77

Fax  (030) 4053 3178
Email  rettungsring-ev@arcor.de

Web  www.rettungsring-ev.de

Reinickendorf
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Albatros gGmbH
Zuverdienst im Tageszentrum Tegel-Süd

Sterkrader Str. 45, 13507 Berlin
Fon  (030) 435 23 70
Fax  (030) 4355 5364

Email  tz.tegel-sued@albatrosggmbh.de
Web  www.albatrosggmbh.de

Der Steg gGmbH
FTS Recycling-Werkstatt, Papierstrasse

Alt-Reinickendorf 29, 13407 Berlin
Fon  (030) 498 576 911
Fax  (030) 498 576 999

Email  christian.sons@steg-recycling.de
Web  www.dersteg.de

Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS) مراكز االتصال واملشورة  

Albatros gGmbH
Kontakt- und Beratungsstelle

Berliner Str. 14, 13507 Berlin
Fon  (030) 433 22 22, 319 831 222, 319 831 221

Fax  (030) 319 831 111
Email  kbs.tegel@albatrosggmbh.de

Web  www.albatrosggmbh.de

Albatros gGmbH
Kontakt- und Beratungsstelle im Tageszentrum Waidmannslust

Waidmannsluster Damm 174, 13469 Berlin
Fon  (030) 411 51 78
Fax  (030) 4091 4860

Email  tz.waid@albatrosggmbh.de
Web  www.albatrosggmbh.de

Reinickendorf
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Institutsambulanz
عيادة متنقلة

HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz

Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Fon  (030) 9401 – 54422
Fax  (030) 9401 – 54449

Email  kjp.berlin-buch@helios-kliniken.de
Web  www.helios-kliniken.de/berlin

Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)

Albatros gGmbH
Textilwerkstatt

Brunowstr. 15, 13507 Berlin
Fon  (030) 434 62 69
Fax  (030) 7476 4510

Email  zv.textil@albatrosggmbh.de
Web  www.albatrosggmbh.de

Albatros gGmbH
Zuverdienst im Tageszentrum Alt-Reinickendorf

Alt-Reinickendorf 33, 13407 Berlin
Fon  (030) 498 57 33
Fax  (030) 4985 7341

Email  tz.de
Web  www.albatrosggmbh.de

Albatros gGmbH
Zuverdienst im Tageszentrum Waidmannslust

Waidmannsluster Damm 174, 13469 Berlin
Fon  (030) 411 51 78
Fax  (030) 4091 4860

Email  tz.waid@albatrosggmbh.de
Web  www.albatrosggmbh.de

Reinickendorf
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Institutsambulanz II - für suchtmittelabhängige Menschen
Es besteht ein Angebot für russisch-, griechisch-, ukrainisch-, hebräisch-, türkisch- und 

deutschsprechende Patientinnen und Patienten.
Standort: Oranienburger Str. 285, Haus 20, 13437 Berlin

Fon  (030) 13011 – 9550
Fax  (030) 13011 – 9552
Web  www.vivantes.de

Zentrum für seelische Frauengesundheit
Vivantes Humboldt-Klinikum

Standort: Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Fon  Sekretariat (030) 13012 – 2402

 Frau Prof. Dr. Stephanie Krüger
Fon  (030) 13012 – 2454

Email  stephanie.krueger@vivantes.de
Web  www.vivantes.de

Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Reinickendorf erfolgt im Bezirk Pankow)

 القسم التخصيص لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب/الطب النفيس بوجه عام
)الخدمة اإلجبارية ملقاطعة مارتسان-هيلرسدورف تتم يف والية ليشتنربج)

HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Fon  (030) 9401 – 15400
Fax  (030) 9401 – 55409

Email  kjp.berlin-buch@helios-kliniken.de
Web  www.helios-kliniken.de/berlin

Tagesklinik
عيادة خارجية

HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin
Fon  (030) 9401 – 15400
Fax  (030) 9401 – 55409

Email  kjp.berlin-buch@helios-kliniken.de
Web  www.helios-kliniken.de/berlin

  

Reinickendorf
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Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

 القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس
)خدمة إجبارية للمقاطعة)

Vivantes Humboldt-Klinikum
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Zentrum für affektive Erkrankungen
Prof. Dr. Peter Bräunig

Standort: Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Fon  Kliniksekretariat (030) 13012 – 2100

Email  doris.koeppen@vivantes.de
Fon  OA Dr. Gersch: 0151 - 113455767 (Montag bis Freitag 08:00-16:00)

Fon  Dienstarzt: 0151 - 1260 8382 (täglich rund um die Uhr)
Fax  (030) 13012 – 2103
Web  www.vivantes.de

Tagesklinik
عيادة خارجية

Vivantes Humboldt-Klinikum
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Standort Am Nordgraben
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin

Fon  (030) 13012 – 2418
Fax  (030) 13012 – 2410
Web  www.vivantes.de

Institutsambulanzen
العيادات املتنقلة

Institutsambulanz I
Vivantes Humboldt-Klinikum

Psychiatrische Institutsambulanz
Standort: Am Nordgraben

Am Nordgraben 2, 13509 Berlin
Fon  (030) 13012 – 2429

Email  uta.dymke@vivantes.de
Fax  (030) 13012 – 2419
Web  www.vivantes.de

Reinickendorf
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Träger gGmbH, Wohnheim für suchtkranke Menschen und  
ambulante Betreuung suchtkranker Menschen

Wohnstätte am Schillerpark
Edinburger Str. 41, 13349 Berlin

Fon  (030) 451 75 90
Fax  (030) 4502 2036

Email  was@traeger-berlin.de
Web  www.traeger-berlin.de

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة

Teichstr. 65, Haus 4, 13407 Berlin
Fon  (030) 90294 – 5010
Fax  (030) 90294 – 5315

Email  sozialpsychiatrischer-dienst@reinickendorf.berlin.de

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة

Teichstr. 65, Haus 4, 13407 Berlin
Fon  (030) 90294 – 5043
Fax  (030) 90294 – 5140

Email  kindergesundheit@reinickendorf.berlin.de

Krisendienst
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region Nord
Berliner Str. 25, 13507 Berlin-Reinickendorf

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 50 und  
 täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des  
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00 

Fax  (030) 39063 – 529
Email  region.nord@berliner-krisendienst.de

Web  www.berliner-krisendienst.de

Reinickendorf

| 97 |



ReinickReinickendorendorff

Koordination im Bezirksamt Reinickendorf
هيئة التنسيق بوالية راينيكندورف

Psychiatriekoordination und Beauftragter für Suchtfragen
Eichborndamm 215-239, 13437 Berlin

Fon  (030) 90294 – 5073
Fax  (030) 90294 – 2142

Email  detlev.deter@reinickendorf.berlin.de

Steuerungsgremium Psychiatrie Reinickendorf
Anmeldung SGP über:

Email  marko.zoschke@reinickendorf.berlin.de
Web  www.berlin.de/ba-reinickendorf/org/gesplanleit

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية

Anmeldung über den Sozialpsychiatrischen Dienst
Eichborndamm 215-239, 13437 Berlin

Fon  (030) 90294 – 5135
Fax  (030) 90294 – 2142

Email  sozialpsychiatrischer-dienst@reinickendorf.berlin.de

oder bei einem der nachstehenden Anbieter: 
Der Steg gGmbH, Träger gGmbH oder Albatros gGmbH

Träger gGmbH, Ambulantes Betreutes Wohnen und Übergangswohnheim
Alt-Reinickendorf 45, 13407 Berlin

Fon  (030) 496 30 76
Fax  (030) 495 14 87

Email  gst@traeger-berlin.de
Web  www.traeger-berlin.de

Der Steg gGmbH, Betreutes Einzelwohnen und Therapeutische Wohngemeinschaften 
für junge Erwachsene

Alt-Reinickendorf 29, 13407 Berlin
Fon  (030) 4985 76 930
Fax  (030) 4985 76 999

Email  peter.leinen-frech@dersteg.de
Web  www.dersteg.de
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Soziotherapie
العالج االجتامعي

PinelgGmbH
Simon-Bolivar-Str. 3-7, 13055 Berlin
Fon  (030) 66636 6940 / 6663 6941

Lichtenberg
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Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
 مراكز املشورة يف حاالت اإلدمان
)املرشوبات الكحولية والعقاقري)

Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI)
Integrierte Suchtberatung Lichtenberg

Einbecker Str. 32, 10317 Berlin
Fon  (030) 556 80 40

Fax  (030) 556 804 - 18
Email  suchtberatung-lichtenberg@stiftung-spi.de

Web  www.stiftung-spi.de

Suchtberatung Hohenschönhausen
Gesundheitsamt Lichtenberg und Stiftung SPI

Oberseestr. 98, 13053 Berlin
Fon  (030) 90296 - 4911/ -10

Fax  (030) 90296 - 4919
Email  suchtberatung-hsh@stiftung-spi.de

Web  www.stiftung-spi.de

Verbünde
الجمعيات

Gemeindepsychiatrischer Verbund Lichtenberg GPV
Information über Psychiatriekoordination

Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin
Fon  (030) 90296 - 4561
Fax  (030) 90296 - 4599

Email  Roland.Scheil@lichtenberg.berlin.de
Web  www.gpv-lichtenberg.de

Geriatrisch-Gerontopsychiatrischer Verbund Lichtenberg GGV
Information über Psychiatriekoordination

Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin
Fon  (030) 90296 - 4511
Fax  (030) 90296 - 4599

Email  Sandra.Born@lichtenberg.berlin.de

Lichtenberg
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Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienst)
العمل والتوظيف (الدخل اإلضايف)

Albatros gGmbH.
Albatros gGmbH.

Gundelfinger Str. 52, 10318 Berlin
Fon  (030) 5037 8025

Email  zv.liberg@albatrosggmbh.de
Web  www.albatrosggmbh.de

Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS) مراكز االتصال واملشورة  

Albatros gGmbH.
KBS Blauer Laden

Hagenstr. 5, 10365 Berlin
Fon  (030) 557 84 84/-86 86

Email  kbs.liberg@albatrosggmbh.de
Web  www.albatrosggmbh.de

PinelgGmbH
KBS Manet-Club

Große Leege Str. 97 - 98, 13055 Berlin
Fon  (030) 986 53 67
Fax  (030) 9811 4219

Email  lichtenberg@pinel.de
Web  www.pinel.de

Beschwerdestelle
مكتب الشكاوي

Vertrauens- und Beschwerdestelle Psychiatrie
Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin, 1. Etage, Zimmer 1.49

Fon  (030) 90296 - 4512
Fax (030) 90296 - 4519

Emai  wolfgang.braeuer@arcor.de
Web  www.braeuer-web.de

Lichtenberg
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Institutsambulanz
عيادة متنقلة

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Psychiatrische Institutsambulanz

Herzbergstr. 79, 10365 Berlin
Fon  (030) 5472 4970

Web  www.keh-berlin.de

Fachabteilung für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik  
des Kindes- und Jugendalters

(Pflichtversorgung für den Bezirk )
 القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس بوجه عام

)خدمة إجبارية للمقاطعة)

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik des Kindes- und 

Jugendalters
Herzbergstr. 79, Haus 7, 10365 Berlin

Fon  (030) 5472 - 3815
Fax  (030) 5472 - 3899

Web  www.keh-berlin.de

Tagesklinik
عيادة خارجية

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik des Kindes- und 

Jugendalters
Herzbergstr. 79, 10365 Berlin

Fon  (030) 5472 - 3850
Web  www.keh-berlin.de

Institutsambulanz
عيادة متنقلة

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz

Herzbergstr. 79, 10365 Berlin
Fon  (030) 5472 - 3815
Fax  (030) 5472 - 3899

Web  www.keh-berlin.de

Lichtenberg
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Krisendienst
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region Ost
Irenenstr. 21 A, 10317 Berlin-Lichtenberg

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 70 und 
 täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00

Fax  (030) 39063 - 729
Web  www.berliner-krisendienst.de

Fachabteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس بوجه عام )خدمة إجبارية للمقاطعة)
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge

Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik
Herzbergstr. 79, 10365 Berlin

Fon  (030) 5472 - 0
Web  www.keh-berlin.de

Tageskliniken
العيادات الخارجية

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Herzbergstr. 82 – 84, 10365 Berlin
Fon  (030) 5549 - 0425
Fax  (030) 5549 - 0427

Web  www.keh-berlin.de

Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Boxhagener Str. 76 - 78, 10245 Berlin

Fon  (030) 2966 - 8485
Fax  (030) 2966 - 8485

Lichtenberg
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LichLichttenbenberergg

Koordination im Bezirksamt Lichtenberg
هيئة التنسيق يف مقاطعة ليشتنربج

Psychiatriekoordination
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin

Fon  (030) 90296 - 4561
Fax  (030) 90296 - 4599

Email  Roland.Scheil@lichtenberg.berlin.de

Suchthilfekoordination
Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin

Fon  (030) 90296 - 4561
Fax  (030) 90296 - 4599

Email  Roland.Scheil@lichtenberg.berlin.de

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية

Steuerungsgremium: Steuerungsgremium Lichtenberg
Anmeldung über Psychiatrie- und Suchtkoordination

Fon  (030) 90296 - 4561
Fax  (030) 90296 - 4599

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة

Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin
Fon  (030) 90296 - 7575
Fax  (030) 90296 - 7515

Email  Heike.Michael@lichtenberg.berlin.de

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة

Standort Alfred-Kowalke-Straße 24, 10315 Berlin
Fon  (030) 90296 - 4961

Standort Oberseestraße 98, 13055 Berlin
Fon  (030) 90296 - 4954
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Suchtverbund (SV) Marzahn-Hellersdorf
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Gesundheit, 

 Soziales und Personal,
Plan- und Leitstelle Gesundheit und Soziales

12591 Berlin
Fon  (030) 90293 - 3853
Fax  (030) 90293 - 3865

Email  Ove.Fischer@ba-mh.verwalt-berlin.de
Web  www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf

Soziotherapie
العالج االجتامعي

Wuhletal - Psychosoziales - Zentrum gGmbH
Dorfstr. 46, 12621 Berlin

Fon  (030) 5659 9592
Fax  (030) 5659 9599

Email  borck@wuhletal.de
Web  www.wuhletal.de

Lebensnähe gGmbH
Allee der Kosmonauten 67 – 69, 12681 Berlin

Fon  (030) 5436 982
Fax  (030) 5436 6630

Email  ggmbh@lebensnaehe.de
Web  www.lebensnaehe.de

Marzahn-Hellersdorf
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vistagGmbH
Drogen- und Suchtberatung

Allee der Kosmonauten 47, 12681 Berlin
Fon  (030) 29 027 81 81, (030) 29 027 81 71 (russischsprachige Beratung)

Fax  (030) 29 027 81 99
Email  marzahn@vistaberlin.de

Web  www.vistaberlin.de

Verbünde
الجمعيات

Allgemeinpsychiatrischer Verbund (ApV) Marzahn-Hellersdorf
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Gesundheit,  

Soziales und Personal
Plan- und Leitstelle Gesundheit und Soziales

12591 Berlin
Fon  (030) 90293 - 3854
Fax  (030) 90293 - 3860

Email  Brigitte.Meyer@ba-mh.verwalt-berlin.de
Web  www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf

Gerontopsychiatrischer – geriatrischer Verbund (GGV) Marzahn-Hellersdorf
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin,  

Abteilung Gesundheit, Soziales und Personal,
Plan- und Leitstelle Gesundheit und Soziales

12591 Berlin
Fon  (030) 90293 - 3856
Fax  (030) 90293 - 3865

Email  Hannah.Karrmann@ba-mh.verwalt-berlin.de
Web  www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf

Marzahn-Hellersdorf
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Mittendrin in Hellersdorf - Verein zur Integration Behinderter e.V.
Hellersdorfer Promenade 19, 12627 Berlin

Fon (030) 566 7949
Fax (030) 566 7949

Email sekretariat@ev-mittendrin.de
Web www.mittendrin-in-hellersdorf.de

Kontakt- und Beratungsstellen (KBS) 
(KBS) مراكز االتصال واملشورة  

Lebensnähe gGmbH
„Das Ufer“

Alt-Marzahn 35, 12685 Berlin
Fon  (030) 543 5102
Fax  (030) 543 5102

Email  kbs@lebensnaehe.de
Web  www.lebensnaehe.de

Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH
„Das Floß“

Dorfstr.47, 12621 Berlin
Fon  (030) 5170 0088
Fax  (030) 5658 8905

Email  kbs@wuhletal.de
Web  www.wuhletal.de

Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
مراكز املشورة يف حاالت اإلدمان )املرشوبات الكحولية والعقاقري)

Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH
Alt-Marzahn 59, 12685 Berlin

Fon  (030) 549 88 63
Fax  (030) 5498 8648

Email  suchtberatung@wuhletal.de
Web  www.wuhletal.de

Marzahn-Hellersdorf
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Institutsambulanz
عيادة متنقلة

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz

Herzbergstr. 79, Haus 19, 10365 Berlin
Fon  (030) 5472 - 3815
Fax  (030) 5472 - 3819

Email  s.schindler@keh-berlin.de

Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)

Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH
Alt-Marzahn 31, 12685 Berlin

Fon  (030) 5497 99603
Fax  (030) 5497 99604

Email  wmg@wuhletal.de
Web  www.wuhletal.de

Wuhletal - Psychosoziales Zentrum gGmbH
Integrationsprojekt Wuhletal

Alt-Marzahn 31, 12685 Berlin
Fon (030) 5497 99603
Fax (030) 5497 99604

Email wmg@wuhletal.de
Web www.wuhletal.de

Lebensnähe gGmbH
Allee der Kosmonauten 67 - 69, 12681 Berlin

Fon (030) 5439 6627
Fax (030) 5439 6630

Email gGmbH@lebensnaehe.de
Web www.lebensnaehe.de

Marzahn-Hellersdorf

| 86 |



Institutsambulanz
عيادة متنقلة

Vivantes Klinikum Hellersdorf
Psychiatrische Institutsambulanz

Standort: Brebacher Weg
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin

Fon  (030) 13018 - 3325
Fax  (030) 13018 - 3322

Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf  

erfolgt im Bezirk Lichtenberg)
 القسم التخصيص لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب/الطب النفيس بوجه عام

)الخدمة اإلجبارية ملقاطعة مارتسان-هيلرسدورف تتم يف والية ليشتنربج)
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge

Abteilung Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie  
des Kindes- und Jugendalters

Herzbergstr. 79, Haus 7, 10365 Berlin
Fon  (030) 5472 - 3801
Fax  (030) 5472 - 3899

Email  k.krueger@keh-berlin.de
Web  www.keh-berlin.de

Tagesklinik
عيادة خارجية

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Abteilung Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie  

des Kindes- und Jugendalters
Herzbergstr. 79, Haus 7, 10365 Berlin

Fon  (030) 5472 - 3850

Marzahn-Hellersdorf

| 85 |



Krisendienst
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region Ost
Irenenstr. 21 A, 10317 Berlin-Lichtenberg

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 70 und 
 täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00

Fax  (030) 39063 - 729
Web  www.berliner-krisendienst.de

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

 القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس
)خدمة إجبارية للمقاطعة)

Vivantes Klinikum Hellersdorf
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Standort: Brebacher Weg
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin

Fon  (030) 13018 - 3560
Email  evelyn.ilgner@vivantes.de

Web  www.vivantes.de

Tagesklinik
عيادة خارجية

Vivantes Klinikum Hellersdorf
Psychotherapeutisch-psychosomatische Tagesklinik

Standort: Medizinisches Versorgungszentrum Marzahn, Psychiatrie und 
psychosomatische Medizin

Ärztehaus Mehrower Allee 22,12687 Berlin
Fon  (030) 9302 08866
Fax  (030) 9302 08867

Email  martina.linz@vivantes.de

Marzahn-Hellersdorf
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MMMarararzahn-Hzahn-Hzahn-Hellersdorellersdorellersdorfff

Koordination im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
هيئة التنسيق يف مقاطعة مارتسان-هيلرسدورف

Psychiatriekoordination
Etkar-André-Str.8, 12619 Berlin

Fon  (030) 90293 - 3854
Fax  (030) 90293 - 3860

Email  Brigitte.Meyer@ba-mh.verwalt-berlin.de

Suchthilfekoordination
Etkar-André-Str.8, 12619 Berlin 

Fon  (030) 90293 - 3853
Fax  (030) 90293 - 3865

Email  Ove.Fischer@ba-mh.verwalt-berlin.de

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية

Steuerungsgremium Psychiatrie: Marzahn-Hellersdorf
Anmeldung über die Psychiatriekoordinatorin

Fon  (030) 90293 - 3854
Fax  (030) 90293 - 3860

Email  Brigitte.Meyer@ba-mh.verwalt-berlin.de

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة

Etkar-André-Str. 8, 12619 Berlin
Fon  (030) 90293 - 3751
Fax  (030) 90293 - 3775

Email  soz.psych.dienst@ba-mh.verwalt-berlin.de

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة

Etkar-André-Str. 8, 12619 Berlin
Fon  (030) 90293 - 3691/ -3684

Fax  (030) 90293 - 3699
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Soziotherapie
العالج االجتامعي

Psychosozialer Verbund Treptow e.V.
Kristin Seeliger

Baumschulenstraße 78, 12437 Berlin
Fon  (030) 45099410
Fax  (030) 531636-10

Email  soziotherapie@psv-treptow.de

Treptow-Köpenick
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Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS( مراكز االتصال واملشورة

Das Fünfte Rad e.V.
Schillerpromenade 2, Ecke Kilianistr., 12459 Berlin

Fon  (030) 655 40 99

ajb gGmbH
Thomas-Münzer-Str. 6, 12489 Berlin

Fon  (030) 671 50 10/-11

Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
مراكز املشورة يف حاالت اإلدمان )املرشوبات الكحولية والعقاقري)

Johannisches Sozialwerk e.V.
Beratungsstelle für Suchtkranke

Parrisiusstr. 23, 12555 Berlin
Fon  (030) 6507 0080

Mut Gesellschaft für Gesundheit mbH
Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke

Brückenstr. 3, 12439 Berlin
Fon  (030) 5321 8860

Verbünde
الجمعيات

Gerontopsychiatrisch-geriatrischer Verbund Treptow-Köpenick
Geschäftsadresse:

Pflegestützpunkt Treptow-Köpenick
Herr Brendel

Spreestraße 6, 12439 Berlin
Fon  (030) 39 06 38 25
Fax  (030) 39 06 38 26

Email  psp.treptow-koepenick@albatrosggmbh.de

Treptow-Köpenick
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Institutsambulanz
عيادة متنقلة

St. Hedwig Kliniken Berlin Örtlicher Bereich: Krankenhaus Hedwigshöhe
Psychiatrische Institutsambulanz

Höhensteig 1 (Haus A), 12526 Berlin
Fon  (030) 6741 - 3220

Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Treptow-Köpenick erfolgt im  

Vivantes Klinikum im Friedrichshain)
 القسم التخصيص لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب/الطب النفيس بوجه عام

)الخدمة اإلجبارية لوالية تربتوف-كوبنك تتم يف مستشفى فيفانتس يف فريدريشهاين)
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,  Psychotherapie und Psychosomatik, 

Tagesklinik, Institutsambulanz
Standort: Landsberger Allee 

Landsberger Allee 49, Haus 8, 10249 Berlin 
Fon  (030) 13023-8011 
Web  www.vivantes.de

Tagesklinik Neukölln im Klinikum Neukölln  
(2. Standort der Tagesklinik auch für Treptow-Köpenick) 

Klinikum Neukölln
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Zadekstr. 53 ,12351 Berlin
Fon  (0)30 130 14-2811
Fax  (0)30 130 14-2870

Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)

ajb gGmbH
Thomas-Münzer-Str. 6, 12489 Berlin

Fon  (030) 671 17 15

Das Fünfte Rad e.V.
Mahlsdorfer Str. 3-6, 12555 Berlin

Fon  (030) 6589 0331
Email  info@das-fuenfte-rad-ev.de
Web  www.das-fuenfte-rad-ev.de

Treptow-Köpenick
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Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة

Standort Treptow und Köpenick
Freiheit 16, 12555 Berlin 
Fon  (030) 90297 - 4711
Fax  (030) 90297 - 4737

Krisendienst
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region Süd-Ost
Spreestr. 6, 12439 Berlin

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 80 und  
 täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des  
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00

Fax  (030) 39063 - 829
Web  www.berliner-krisendienst.de

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس )خدمة إجبارية للمقاطعة)
St. Hedwig Kliniken Berlin Örtlicher Bereich: Krankenhaus Hedwigshöhe

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
Höhensteig 1, 12526 Berlin

Fon  (030) 6741 - 0
Web  www.alexius.de

Tageskliniken
العيادات الخارجية

St. Hedwig Kliniken Berlin Örtlicher Bereich: Krankenhaus Hedwigshöhe
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Höhensteig 1, 12526 Berlin
Fon  (030) 6741 - 0

Allgemeinpsychiatrische Tagesklinik
Edisonstr. 15, 12437 Berlin

Fon  (030) 5300 - 5970

Treptow-Köpenick
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TTrrepteptooww-K-Köpöpenickenick

Koordination im Bezirksamt Treptow-Köpenick
هيئة التنسيق يف مقاطعة تريبتوف-كوبينيك

Psychiatriekoordination
Hans-Schmidt-Str. 18, 12489 Berlin

Fon  (030) 90297 - 6165
Fax  (030) 90297 - 6164

Email  ursula.wurm@ba-tk.berlin.de

Suchthilfekoordination
Hans-Schmidt-Str. 18, 12489 Berlin

Fon  (030) 90297 - 6167
Fax  (030) 90297 - 6164

Email  mario.naetke@ba-tk.berlin.de

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Psychiatrie
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية الخارجية للعالج النفيس

Steuerungsgremium Psychiatrie Treptow-Köpenick 
Anmeldung über die Psychiatriekoordinatorin

Fon  (030) 90297  6165

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Sucht
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية الخارجية لإلدمان

Steuerungsgremium Sucht Treptow-Köpenick
Anmeldung über den Suchthilfekoordinator

Fon  (030) 90297 - 6167

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة

Standort Treptow
Hans-Schmidt-Str. 18, 12489 Berlin

Fon  (030) 90297 - 6005
Fax  (030) 90297 - 6081

Standort Köpenick
Salvador-Allende-Str. 80b, 12559 Berlin

Fon  (030) 90297 - 3751
Fax  (030) 90297 - 3780
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VIA Pflege gemeinnützige GmbH
Ambulanter Pflegedienst

Bruno-Bauer-Str. 10, 12051 Berlin
Fon  (030) 3474 5474
Fax  (030) 3474 5475

Soziotherapie
العالج االجتامعي

ZeitRaum gGmbH
Braunschweiger Straße 14,12055 Berlin

Fon  (030) 288 369 66
Fax  (030) 6664 8499

Email  bernd.salm@zeitraum-ggmbh

VIA Pflege gemeinnützige GmbH 
Bruno-Bauer-Straße 10, 12051 Berlin

Fon  0151 15287383 Ansprechpartnerin: Ruth Sachse
 0179 2215995   Ansprechpartnerin: Dörte Krug

Neukölln
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Deutscher Guttempler-Orden
Selbsthilfeorganisation

alkoholfreie Kontakt- und Begegnungsstelle
Wildenbruchstr. 80, 12045 Berlin

Fon  (030) 6823 7621
Fax  (030) 6823 7622

Email  info@guttempler-berlin.com
Web  www.guttempler-berlin.com

Suchtberatungsstellen 
مراكز املشورة لعالج اإلدمان

vista gGmbH
Confamilia Suchtberatung

Lahnstr. 84, 12055 Berlin
Fon  (030) 689 772 900
Fax  (030) 689 772 929

Email  confamilia@vistaberlin.de

vista gGmbH
Suchtberatung Confamilia (nur Alkohol- und Medikamentenberatung)

Ulrich-von-Hassell-Weg 7, 12353 Berlin
Fon  (030) 3433 8477
Fax  (030) 3433 8478

Email  confamilia-gropiusstadt@vistaberlin.de

Verbünde
الجمعيات

Geriatrisch-gerontopsychiatrischer Verbund Neukölln - ein Netzwerk für das Alter
Werbellinstr. 42, 12053 Berlin

Fon  (030) 689 770 – 0
Fax  (030) 689 770 - 20

Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
رعاية املرىض النفسيني يف املنازل

Ambulantes Betreuungszentrum  Sozialstation GbR
Werbellinstr. 42, 12053 Berlin

Fon  (030) 5682 0 8888
Fax  (030) 5682  0 8877

Neukölln
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Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)

Unionshilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH
Zuverdienstwerkstatt Neukölln

Donaustr. 83, 12043 Berlin
Fon  (030) 6889 - 4690
Fax  (030) 6889 - 4692

Email  zvw@nk.unionilfswerk.de

ajb gmbh
Gemeinnützige Gesellschaft für Jugendberatung und psychosoziale Rehabilitation

Wildenbruchstraße 82, 12045 Berlin
Fon  (030) 30605065 oder (030) 44728946

Email  kunstundkekse@ajb-berlin.de

Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS) مراكز االتصال واملشورة  

Diakoniewerk Simeon gGmbH / Eingliederungshilfe
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Gropiusstadt

Rudower Straße 176, 12351 Berlin
Fon  (030) 6097 2140

Fax  (030) 6097 21415
Email  pskb@diakoniwerk-simeon.de

Unionshilfswerk Sozialeinrichtungen gemeinnützige GmbH
Treffpunkt Terra

Hertzbergstr. 7 - 8, 12055 Berlin
Fon  (030) 687 19 77

Faxv(030) 5682 2951
Email  kbs@nk.unionhilfswerk.de

Kontaktstellen
مكاتب االتصال
vista gGmbH

Kontaktstelle Confamilia für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen
Fon  (030) 681 38 88
Fax  (030) 5682 9767

Email  kontaktstelle-neukoelln@vistaberlin.de

Neukölln
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Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Rudower Straße 48, 12351 Berlin

Fon  (030) 13014 – 2920
Fax  (030) 13014 - 2962

Institutsambulanz#
عيادة متنقلة

Vivantes Klinikum Neukölln
Psychiatrische Institutsambulanz

Rudower Str. 48, 12351 Berlin
Fon  (030) 13014 - 3420
Fax  (030) 13014 - 2839

Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Neukölln erfolgt an zwei Standorten)

 القسم التخصيص لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب/الطب النفيس بوجه عام
)الخدمة اإلجبارية ملقاطعة نويكولن تتم يف مقرين)

Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Landsberger Allee. 49, 10249 Berlin
Fon   030) 13023 - 8011
Fax  (030) 13023 - 8043

Tagesklinik
عيادة خارجية

Vivantes Klinikum Neukölln
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Pavillon 11, Zadekstraße 53, 12351 Berlin
Fon  (030) 13014 - 2840
Fax  (030) 13014 - 2875

Institutsambulanz
عيادة متنقلة

Vivantes Klinikum Neukölln
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz

Pavillon 11, Zadekstraße 53, 12351 Berlin
Fon  (030) 13014 - 2840
Fax  (030) 13014 - 2875

Neukölln
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Beratungsstelle 2
Britzer Damm 93, 12347 Berlin

Fon  (030) 90239 - 1242
Fax  (030) 90239 - 1355

Krisendienst
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region Süd-Ost
Karl-Marx-Str. 23, 12043 Berlin-Neukölln

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 90 und 
 täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00

Fax  (030) 39063 - 929
Web  www.berliner-krisendienst.de

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

 القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس
)خدمة إجبارية للمقاطعة)

Vivantes Klinikum Neukölln
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Rudower Str. 48, 12351 Berlin
Fon  (030) 13014 - 2271
Fax  (030) 13014 - 3424
Web  www.vivantes.de

Tageskliniken
العيادات الخارجية

Vivantes Klinikum Neukölln
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Emser Str. 31, 12051 Berlin
Fon  (030) 629 031 - 0
Fax  (030) 629 031 -17

Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Riesestr. 1, 12347 Berlin

Fon  (030) 600 888 – 0
Fax  (030) 600 888 – 88

Neukölln
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NNeukeuköllnölln

Koordination im Bezirksamt Neukölln
هيئة التنسيق يف مقاطعة نويكولن

Psychiatriekoordination
Blaschkoallee 32, 12359 Berlin

Fon  (030) 90239 - 2258
Fax  (030) 90239 - 2886

Email  Eveline.Grimm@bezirksamt-neukoelln.de

Suchthilfekoordination
Blaschkoallee 32, 12359 Berlin

Fon  (030) 90239 – 2775
Fax  (030) 90239 - 2886

Email  Wolfgang.Jas@bezirksamt-neukoelln.de

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية

Steuerungsgremium Psychiatrie
Anmeldung über die Psychiatriekoordination

Fon  (030) 90239 - 2258
Fax  (030) 90239 – 2886

Steuerungsgremium Sucht
Anmeldung über die Suchthilfekoordination

Fon  (030) 90239 - 2775
Fax  (030) 90239 - 2886

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة

Gutschmidtstr. 31, 12359 Berlin
Fon  (030) 90239 - 2786
Fax  (030) 90239 - 3729

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة

Beratungsstelle 1
Böhmische Str. 39, 12055 Berlin

Fon  (030) 688 748 - 0
Fax  (030) 688 748 - 50
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PBAM Tempelhof
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle

Kurfürstenstr. 43, 12105 Berlin
Fon  (030) 7009 3991

Fax  (030) 216 80 13
Email  beratungsstelle-tempelhof@pbam.de

Web  www.pbam.de

FAM (Frauen – Alkohol – Medikamente und Drogen)
Frauensuchtberatungsstelle

Merseburger Str. 3, 10823 Berlin
Fon  (030) 782 89 89
Fax  (030) 7871 2985

Email  fam@la-vida.de

Verbünde
الجمعيات

Gerontopsychiatrischer Verbund Tempelhof-Schöneberg Bereich Schöneberg
Kontakt über: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Sozialpsychiatrischer Dienst

Rathausstr. 27, 12105 Berlin
Fon (030) 90277 - 7575

Gerontopsychiatrischer Verbund Tempelhof-Schöneberg Bereich Tempelhof
Kontakt über: VdK-Koordinierungsstelle für, Rehabilitation älterer Menschen

Reinhardtstr. 7, 12103 Berlin
Fon (030) 755 07 03

Email koordinierungsstelle.berlin@vdk.de

Tempelhof-Schöneberg
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Email  info@kommrum.de
Web  www.kommrum.de

Pinel gGmbH
KBS im Tageszentrum S-Bhf. Schöneberg

Ebersstr. 67, 10827 Berlin
Fon  (030) 7879 2910
Fax  (030) 7879 2919

Email  pinel.schoeneberg@pinel.de
Web  www.pinel.de

Die Kurve GmbH
Kontakt- und Beratungsstelle

Forddamm1, 12107 Berlin
Fon  (030) 7400 6314

Mail  tbs@die-kurve.de
 

Die Kurve GmbH
Tages-Begegnungsstätte Lichtenrade

Lichtenrader Damm 212, 12305 Berlin
Fon  (030) 745 90 83

Email  tbs@die-kurve.de

Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
مراكز املشورة يف حاالت اإلدمان (املرشوبات الكحولية والعقاقري)

PBAM Schöneberg
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Abhängige

Goebenstr. 8, 10783 Berlin
Fon  (030) 216 50 08
Fax  (030) 216 80 13

Email  schoeneberg@pbam.de
Web  www.pbam.de

 

Tempelhof-Schöneberg
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Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)

Pinel gGmbH
Ebersstr. 67, 10827 Berlin

Fon  (030) 7879 2910
Email  pinel.schoeneberg@pinel.de

Web  www.pinel.de

Die Kurve GmbH
Café Kurve

Friedrich-Wilhelm-Str. 22, 12103 Berlin
Fon  (030) 7658 6342

Fax  (030) 758 9582
Email  café@die-kurve.de

Die Kurve GmbH
Zuverdienst Cafeteria Wenckebach-Klinikum

Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin
Fon und Fax  (030) 7600 7259
Email  cafeteria@die-kurve.de 

Beschäftigung u. Zuverdienst KommRum e.V.
Schnackenburgstr. 4, 12159 Berlin

Fon (030) 85078734
Email  s.icks@kommrum.de

Web  www.kommrum.de

Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS( مراكز االتصال واملشورة

KommRum e.V.
Kommunikations-Zentrum Berlin-Friedenau

Schnackenburgstr. 4, 12159 Berlin
Fon  (030) 851 90 25
Fax  (030) 859 31 76

Tempelhof-Schöneberg
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Institutsambulanzen
العيادات املتنقلة

Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Psychiatrische Institutsambulanz

Rubensstr. 125 (Haus 16), 12157 Berlin
Fon  (030) 780 984 - 0

Vivantes Wenckebach-Klinikum
Psychiatrische Institutsambulanz

Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin
Fon  (030) 13019 - 2481/-2482

Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

 القسم التخصيص لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب/الطب النفيس بوجه عام
)خدمة إجبارية للمقاطعة)

St. Joseph-Krankenhaus
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin
Fon  (030) 7882 - 0/-2871 Chefarztsekretariat

Fax  (030) 7882 - 2930
Web  www.sjk.de

Tagesklinik
عيادة خارجية

St. Joseph-Krankenhaus
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin
Fon  (030) 7882 - 2874/-2832/-4201

Institutsambulanz
عيادة متنقلة

St. Joseph-Krankenhaus
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz

Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin
Fon  (030) 7882 - 2859 Sekretariat

Tempelhof-Schöneberg
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Krisendienst
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region Süd-West
Albrechtstr. 7, 12165 Berlin

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 60 und  
 täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00

Fax  (030) 39063 - 629
Email  info@berliner-krisendienst.de
Web  www.berliner-krisendienst.de

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس )خدمة إجبارية للمقاطعة)
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Rubensstr. 125, 12157 Berlin

Fon  (030) 13020 - 2799
Web  www.vivantes.de

Vivantes Wenckebach-Klinikum
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie - Gerontopsychiatrie

Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin
Fon  (030) 13019 - 2250
Fax  (030) 13019 - 2484
Web  www.vivantes.de

Tageskliniken
العيادات الخارجية

Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Gemeindepsychiatrischen Zentrum

Dominicusstr. 5 - 9, 10823 Berlin
Fon  (030) 780 984 - 0/-16

Vivantes Wenckebach-Klinikum
Tagesklinik I und II für Psychiatrie und Psychotherapie

Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin
Fon  (030) 13019 - 2574/-2209

Tempelhof-Schöneberg
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TTempempelhofelhof-S-Schönebchöneberergg

Koordination im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
 هيئة التنسيق يف مقاطعة متبلهوف-شونربج

Psychiatriekoordination
Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin
Fon (030) 90277 - 8911
Fax (030) 90277 - 8748
Email thomann@ba-ts.berlin.

de

Suchthilfekoordination
Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin

Fon  (030) 90277 - 7624
Fax  (030) 90277 - 8748

Email  heide.mutter@ba-ts.berlin.de

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية

Steuerungsgremium Psychiatrie
Fon  (030) 90277 - 7243/-8911

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة

Rathausstr. 27, 12105 Berlin
Fon  (030) 90277 - 7575
Fax  (030) 90277 - 7302

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة

Welserstr. 21, 10777 Berlin
Fon  (030) 90277 - 6900
Fax  (030) 90277 - 8220
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Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
رعاية املرىض النفسيني يف املنازل

Ambulante Pflege Reha-Steglitz gGmbH
Bergstr. 1, 12169 Berlin
Fon  (030) 3198 0 5050
Fax  (030) 3198 0 5011

Email  app@reha-steglitz.de

Soziotherapie
العالج االجتامعي

Reha-Steglitz gGmbH
Bergstraße 1, 12169 Berlin

Fon  (030) 319 80 5213
Fax  (030) 319 80 5011

Email  soziotherapie@reha-steglitz.de
Web  www.reha-steglitz.de

Perspektive Zehlendorf e.V., Soziotherapie
Clayallee 312
14169 Berlin

Fon  (030) 814 99 515
Fax  (030) 814 99 516

Email  pz@perspektive-zehlendorf.de

Steglitz-Zehlendorf
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Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS( مراكز االتصال واملشورة 

KBS im Tageszentrum Kamenzer Damm
Kamenzer Damm 1, 12249 Berlin

Fon  (030) 7667 9776
Fax  (030) 7667 9775

Email  tz.2@reha-steglitz.de

KBS im Tageszentrum Albrechtstraße
Albrechtstr. 15, 12167 Berlin

Fon (030) 791 20 38
Fax (030) 792 93 05

Email  tz.1@reha-steglitz.de

Treffpunkt Mexikoplatz
Mexikoplatz 4, 14163 Berlin

Fon  (030) 801 70 26
Fax  (030) 8058 9368

Email info@treffpunkt-mexikoplatz.de

Suchtberatungsstellen (Alkohol, Medikamente, Nikotin und Drogen)
مراكز املشورة بخصوص اإلدمان )املرشوبات الكحولية، العقاقري، النيكوتني، واملخدرات)

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Königsberger Str. 11, 12207 Berlin

Fon  (030) 666 339 - 0
Fax  (030) 666 339 - 29

Email  sucht-koenigsberger@caritas-berlin.de

Verbünde
الجمعيات

Verbund für Altenhilfe und Gerontopsychiatrie
c/o  Pflegestützpunkt Steglitz-Zehlendorf

Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin
Fon  (030) 7690 2600
Fax  (030) 7690 2602

Email  pflegestuetzpunkt@dwstz.de

Steglitz-Zehlendorf
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Institutsambulanz
عيادة متنقلة

St. Joseph-Krankenhaus
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz

Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin
Fon  (030) 7882 - 2859
Fax  (030) 7882 - 2930

Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)

Informationen über:
Reha-Steglitz gemeinnützige GmbH

Bergstraße 1, 12169 Berlin
Fon  (030) 319 80 5100
Fax  (030) 319 80 5011

Email  kontakt@reha-steglitz.de
Web  www.reha-steglitz.de

Perspektive Zehlendorf e.V.
Lissabonallee 6, 14129 Berlin

Fon (030) 8058 9365
Fax (030) 8485 1797

Email  pz@perspektive-zehlendorf.de
Web  www.perspektive-zehlendorf.de

Orientierungspraktika, Kompetenzmitarbeit:
FSE Lankwitzer Werkstätten gemeinnützige GmbH

Kamenzer Damm 1, 12249 Berlin
Fon  (030) 30602106
Fax  (030) 30602493
Email  tw@lwnet.de 

Web  www.lankwitzer-werkstaetten.de

Steglitz-Zehlendorf
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Institutsambulanzen
العيادات املتنقلة

Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk
Psychiatrische Institutsambulanz

Potsdamer Chaussee 69, 14129 Berlin
Fon  (030) 8109 - 1410
Fax  (030) 8109 - 1416

Email  klinik-info@tww-berlin.de

Psychiatrische Institutsambulanz
Kamenzer Damm 1 E, 12249 Berlin

Fon  (030) 7669 07 - 0
Fax  (030) 7669 07 - 69

Email  tk-lankwitz@tww-berlin.de

Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie,  
-psychosomatik und  -psychotherapie

 القسم التخصيص لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب الطب النفيس بوجه عام
)الخدمة اإلجبارية ملقاطعة تسيلندورف تتم يف مقاطعة متبلهوف-شونربج)

(Pflichtversorgung für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf erfolgt im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg)

St. Joseph-Krankenhaus
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie

Wüsthoffst. 15, 12101 Berlin
Fon  (030) 7882 - 2036

Fax  (030) 7882 - 22930

Tageskliniken
العيادات الخارجية

St. Joseph-Krankenhaus
Tageskliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie

Wüsthoffstr. 15, 12101 Berlin
Fon  (030) 7882 - 2036
Fax  (030) 7882 - 2930

Steglitz-Zehlendorf
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Krisendienst 
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region Süd-West
Albrechtstr. 7, 12165 Berlin

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 60 und 
 täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00

Fax  (030) 39063 - 629
Web  www.berliner-krisendienst.de

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس )خدمة إجبارية للمقاطعة)
Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie I und II
Potsdamer Chaussee 69, 14129 Berlin

Fon  (030) 8109 - 1301
Fax  (030) 8109 - 1302

Email  klinik-info@tww-berlin.de

Tageskliniken
العيادات الخارجية

Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie I

Quantzstr. 4 A, 14129 Berlin
Fon  (030) 8109 - 2450

Psychiatrische Tagesklinik Lankwitz
Kamenzer Damm 1 E, 12249 Berlin

Fon (030) 7669 07 - 0
Fax (030) 7669 07 - 69

Email tk-lankwitz@tww-berlin.de

Steglitz-Zehlendorf
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SStteglitz-Zeglitz-Zehlendorehlendorff

Koordination im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
هيئة التنسيق يف مقاطعة شتيجليتس-تسيلندورف

Psychiatriekoordination
Königin-Luise-Str. 96, 14195 Berlin

Fon  (030) 90299 - 3685
Fax  (030) 90299 - 1220

Email  michael.holz@ba-sz.berlin.de

Suchtprävention Koordination
Königin-Luise-Str. 96, 14195 Berlin

Fon  (030) 90299 - 4703
Fax  (030) 90299 - 1220

Email  hermann.henke@ba-sz.berlin.de

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية

Steuerungsgremium Psychiatrie
Anmeldungen über den Sozialpsychiatrischen Dienst

Fon  (030) 90299 - 4755
Fax  (030) 90299 - 4329

Email  Elke.Fleischer@ba-sz.berlin.de

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة

Bergstr. 90, 12169 Berlin
Fon  (030) 90299 - 4758
Fax  (030) 90299 - 4329

Email  sozialpsychdienst@ba-sz.berlin.de

Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratungsstelle
مكتب املشورة للعالج النفيس لألطفال والشباب

Königstr. 36, 14163 Berlin
Fon  (030) 90299 - 5842
Fax  (030) 90299 - 6466

Email  kjpd@ba-sz.berlin.de
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Pflegestation Meyer und Kratzsch GmbH und Co. KG
Kurfürstenstr. 131, 10785 Berlin

Fon  (030) 235 11 60
Fax  (030) 235 116 99

Email  info@meyer-und-kratzsch.de
Web  meyer-und-kratzsch.de

Spandau
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Verbünde
الجمعيات

Gerontopsychiatrischer Verbund Spandau
Geschäftsstelle in der Planungs- und Koordinierungsstelle

Galenstr. 14, 13597 Berlin
Fon  (030) 90279 - 4035

Web  www.gpv-spandau.de

Soziotherapie
العالج االجتامعي

Dorothea Köhring (Fachkrankenschwester für Psychiatrie)
Obstallee 22A, 13593 Berlin

Fon  (030) 3647 0921 / -22
Email  dorotheakoehring@gmx.de

Lebenswelten e.V.
Mertensstr. 39, 13587 Berlin

Fon  (030) 3393 9879
Fax  (030) 3393 8978

Email  soziotherapie@lebenswelten.de

Freundeskreis Integrative Dienste e.V.
Neue Bergstr. 6, Haus 3, 13585 Berlin

Fon  (030) 130 13 - 1293
Fax  (030) 130 13 - 1294

Email  soziotherapie@freundeskreis-integrative-dienste.de

Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
رعاية املرىض النفسيني يف املنازل

Ambulante Alternative Pinel gGmbH
Tucholskystr. 11, 10117 Berlin

Fon  (030) 8630 7470
Fax  (030) 8630 7479

Spandau
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Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS( مراكز االتصال واملشورة

GINKO Berlin gGmbH
Treffpunkt Borkumer Straße (vormals Treffpunkt Achenbachstraße)

Borkumer Str. 19, 13581 Berlin
Fon  (030) 333 10 55

Fax  (030) 35 30 20 41
Email  tb@ginko-berlin.de

Beschwerdestelle 
مكتب الشكاوي

Karin Eitner (Sachkundige Person und Ombudsperson)
Fon  (030) 3758 2112

Hans-Jürgen Greul (Sachkundige Person und Ombudsperson)
Fon  (030) 8103 5977

Doris Schreiber-Bonnet (Sachkundige Person und Ombudsperson)
Fon  (030) 3641 4659

Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
مراكز املشورة يف حاالت اإلدمان )املرشوبات الكحولية والعقاقري)

Vista gGmbH
Vista Spandau - Beratungsstelle für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen

Carl-Schurz-Str. 31, 13597 Berlin
Fon  (030) 355 30 87 70
Fax  (030) 355 30 87 99

Email  spandau@vistaberlin.de
Web  www.vistaberlin.de

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Jugend- und Suchtberatung Spandau

Hasenmark 3, 13585 Berlin
Fon  (030) 6663 3630
Fax  (030) 6663 3639

Email  sucht-spandau@caritas-berlin.de

Spandau
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Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk Spandau erfolgt im Bezirk Charlottenburg-Wilmers-

dorf)
 القسم التخصيص لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب/الطب النفيس بوجه عام

)الخدمة اإلجبارية ملقاطعة شبانداو تتم يف مقاطعة شارلوتنورج-فيلمرسدورف)
DRK Kliniken Berlin / Klinikum Westend

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie
Spandauer Damm 130 (Eingang G, Haus 15 u. 16), 14050 Berlin

Fon  (030) 3035 - 4515
Fax  (030) 3035 – 4519

Email  kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de
Web  www.drk-kliniken-bln.de/westend/

Tagesklinik
عيادة خارجية

DRK Kliniken Berlin / Klinikum Westend
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie

Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Fon  (030) 3035 - 4523

Institutsambulanz
عيادة متنقلة

DRK Kliniken Berlin / Klinikum Westend
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz

Spandauer Damm 130 (Eingang G, Haus 15 u. 16), 14050 Berlin
Fon  (030) 3035 - 4518
Fax  (030) 3035 - 4519

Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)

Freundeskreis Integrative Dienste e.V.
Pichelsdorfer Str. 131-133, 13595 Berlin

Fon  (030) 333 01 - 26/-86
Fax  (030) 3510 5042

Email  info@zuverdienst-spandau.de
Web  www.freundeskreis-integrative-dienste.de

Spandau
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Krisendienst
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region West
Charlottenstr. 13, 13597 Berlin

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 30 und 
 täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00

Fax  (030) 39063 - 329
Web  www.berliner-krisendienst.de

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس )خدمة إجبارية للمقاطعة)

(Pflichtversorgung für den Bezirk)
Vivantes Klinikum Spandau

Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik – Memory Clinic
Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin

Fon  (030) 13013 - 3001
Fax  (030) 13013 - 3004

Email  Psychiatrie.Spandau@Vivantes.de
Web  www.vivantes.de

Tagesklinik
عيادة خارجية

Vivantes Klinikum Spandau
Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin
Fon  (030) 13013 - 3070
Fax  (030) 13013 - 3074

Institutsambulanz
عيادة متنقلة

Vivantes Klinikum Spandau
Psychiatrische Institutsambulanz

Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin
Fon  (030) 13013 - 3085/- 3088

Fax  (030) 13013 - 3084

Spandau
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SpandauSpandau

Koordination im Bezirksamt Spandau
هيئة التنسيق يف مقاطعة شبانداو

Psychiatriekoordination
Galenstr. 14, 13597 Berlin

Fon  (030) 90279 - 4030
Fax  (030) 90279 - 4075

Email  pk@ba-spandau.berlin.de

Suchthilfekoordination und Suchtprävention
Galenstr. 14, 13597 Berlin

Fon  (030) 90279 - 4030
Fax  (030) 90279 - 4075

Email  pk@ba-spandau.berlin.de

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية

Spandauer Steuerungsgremium Psychiatrie
Anmeldung über die Psychiatriekoordination

Fon  (030) 90279 - 4030
Fax  (030) 90279 - 4075

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة

Klosterstr. 36, Aufgang D, 1. Etage, 13581 Berlin
Fon  (030) 90279 - 2355
Fax  (030) 90279 - 3956

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة

Klosterstr. 36, Aufgang E, EG, 13581 Berlin
Fon  (030) 90279 - 2759
Fax  (030) 90279 - 5505
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Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
رعاية املرىض النفسيني يف املنازل

Platane 19 e.V.
Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin

Fon  (030) 3209 0438
Fax  (030) 3209 0439

Email  pflege@platane19.de

Soziotherapie
العالج االجتامعي
Platane 19 e.V. 

Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin 
Fon  (030) 3209 04 0 
Fax  (030) 3209 0433 

Email  soziotherapie@platane19.de 

Kursiv e.V.
Mommsenstr. 45, 10629 Berlin 

Fon  (030) 23369084 
Fax  (030) 23369098 

Email  info@schwulenberatungberlin.de

Charlottenburg-Wilmersdorf
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Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS( مراكز االتصال واملشورة

Platane 19 e.V
Treffpunkt im Tageszentrum

Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin
Fon  (030) 320 904 - 40
Fax  (030) 320 904 - 33

Email  tageszentrum@platane19.de

Pinel gGmbH
Kontakt- und Beratungsstätte „Binger Club“

Güntzelstr. 4, 10717 Berlin
Fon  (030) 821 61 86
Fax  (030) 821 61 86

Email  binger.club@pinel.de

Vista gGmbH 
Alkohol- und Medikamentenberatung Charlottenburg 

Wilmersdorfer Str. 50/51, 10627 Berlin
Fon  (030) 3480 0948
Fax  (030) 3480 0940

Email  charlottenburg@vistaberlin.de

PBAM – Wilmersdorf
Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige

Holsteinische Str. 38, 10717 Berlin
Fon  (030) 2362 1333
Fax  (030) 2362 1335

Email  suchtberatung-wilmersdorf@pbam.de
 

Verbünde
الجمعيات

Gerontopsychiatrisch-Geriatrischer Verbund
Charlottenburg-Wilmersdorf e.V. 

Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin 
Fon  (030) 30105552 
Fax  (030) 30109498 

Email  kontakt@gpverbund.de

Charlottenburg-Wilmersdorf
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Institutsambulanz
عيادة متنقلة

DRK-Kliniken Westend
Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz

Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Fon  (030) 3035 - 4545/-4518

Fax  (030) 3035 - 4519
Email  kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de

 
Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)

العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)
Platane 19 gGmbH

Knobelsdorffstr. 15, 14059 Berlin
Fon  (030) 320 904 - 0

Fax  (030) 320 904 - 33
Email  gmbh@platane19.de

Gemeindepsychiatrischer Verbund und Altenhilfe gGmbH
Kaiser-Friedrich-Str. 103, 10585 Berlin

Fon  (030) 3409 2863
Fax  (030) 3434 7910

Email  arbeit.gpva@keh-berlin.de

Pinel gGmbH
Johannisberger Str. 64, 14197 Berlin

Fon  (030) 8270 3521
Fax  (030) 8270 3520

Email  wilmersdorf@pinel.de

Pawian gGmbH
Café Restaurant Weißer Elefant

Wegenerstr. 1 - 2, 10713 Berlin
Fon  (030) 8640 9306
Fax  (030) 8640 9517

Email  mail@weisser-elefant.de

Charlottenburg-Wilmersdorf
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Friedrich von Bodelschwingh Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Psychiatrische Institutsambulanz

Landhausstr. 33-35, 10717 Berlin
Fon  (030) 5472 - 7777
Fax  (030) 5472 - 7900

 
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin 

(überregionales Angebot)
Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie

Eschenallee 3, 14050 Berlin
Fon  (030) 8445 - 8665
Fax  (030) 8445 - 8388

Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

 القسم التخصيص لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب/الطب النفيس بوجه عام
)خدمة إجبارية للمقاطعة)

DRK-Kliniken Westend
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie

Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Fon  (030) 3035 - 4520/-4530

Fax  (030) 3035 - 4529
Email  kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de

 
Tagesklinik
عيادة خارجية

DRK-Kliniken Westend
Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie

Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Fon  (030) 3035 - 4544/-4515

Fax  (030) 3035 - 4519
Email  kinder-jugendpsychiatrie@drk-kliniken-westend.de

 

Charlottenburg-Wilmersdorf
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Tageskliniken
العيادات الخارجية

Schlosspark-Klinik
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie

Heubnerweg 2, 14059 Berlin
Fon  (030) 3264 - 0

Fax  (030) 3264 - 1350
Email  psychiatrie@schlosspark-klinik.de

Friedrich von Bodelschwingh Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Tagesklinik

Landhausstr. 33-35, 10717 Berlin
Fon  (030) 5472 - 7800
Fax  (030) 5472 - 7801

 
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin 

(überregionales Angebot)
Sozialpsychiatrische Tagesklinik

Nussbaumallee 38, 14050 Berlin
Fon  (030) 8445 - 8400
Fax  (030) 8445 - 8389

Email  karin.neumann@charite.de
 

Gerontopsychiatrische Tagesklinik (überregionales Angebot)
Nussbaumallee 38, 14050 Berlin

Fon  (030) 8445 - 8320/-17
Fax  (030) 8445 - 8350

Email  oliver.peters@charite.de

Institutsambulanzen
العيادات املتنقلة

Schlosspark-Klinik
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie

Heubnerweg 2, 14059 Berlin
Fon  (030) 3264 - 0

Fax  (030) 3264 - 1350
Email  psychiatrie@schlosspark-klinik.de

Charlottenburg-Wilmersdorf
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Krisendienst
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region West
Horstweg 2, 14059 Berlin-Charlottenburg

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 20 und 
 täglich von 0.00 bis 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00

Fax  (030) 39063 - 229
Web  www.berliner-krisendienst.de

 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie

(Pflichtversorgung für den Bezirk)
القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس )خدمة إجبارية للمقاطعة)

Schlosspark-Klinik
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie

Heubnerweg 2, 14059 Berlin
Fon  (030) 3264 - 0

Fax  (030) 3264 - 1350
Email  psychiatrie@schlosspark-klinik.de

Friedrich von Bodelschwingh-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Landhausstr. 33-35, 10717 Berlin

Fon  (030) 5472 - 7777
Fax  (030) 5472 – 7900

Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin 
(überregionales Angebot)

مستشفى برلني الجامعي – شاريتيه، الحرم الجامعي بنيامني فرانكلني (خدمة عرب األقاليم)
Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie

Eschenallee 3, 14050 Berlin
Fon  (030) 8445 - 0

Fax  (030) 8445 - 8393

Charlottenburg-Wilmersdorf
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CCharharlottlottenburenburg-g-WWilmersdorilmersdorff

Koordination im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
هيئة التنسيق يف مقاطعة شارلوتنربج-فيلمرسدورف

Psychiatriekoordination
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin

Fon  (030) 9029 - 15759
Fax  (030) 9029 - 15890

Email dr.michael.wolf@charlottenburg-wilmersdorf.de
 

Sucht- und Drogenkoordination
Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin

Fon  (030) 9029 - 15763
Fax  (030) 9029 - 15890

Email  maritha.mueller@charlottenburg-wilmersdorf.de
 

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية

Steuerungsgremium Charlottenburg-Wilmersdorf
Anmeldung über den Sozialpsychiatrischen Dienst

Fon  (030) 9029 - 16044
Fax  (030) 9029 - 16042

 
Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes

هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة
Hohenzollerndamm 174 - 177, 10713 Berlin

Fon  (030) 9029 - 16044
Fax  (030) 9029 - 16042

 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes

مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة
Haubachstr. 45, 10585 Berlin

Fon  (030) 9029 - 18536
Fax  (030) 9029 - 18535
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Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
رعاية املرىض النفسيني يف املنازل

Pflegestation Meyer und Kratzsch GmbH und CoKG
Fon  (030) 235 11 60

Email  info@meyer-und-kratzsch.de
Web  meyer-und-kratzsch.de

Ambulante Alternative Pinel gGmbH
Fon  (030) 8630 7470

Email  kontakt@ambulante-alternative-berlin.de
Web  www.pinel.de

VIA Pflege gGmbH Ambulanter Pflegedienst
Fon  (030) 3474 5474

Email  info@via-berlin.de
Web  www.via-pflege.de

Pankow
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Weißenseer Integration Behinderter (WIB) GmbH
Kontakt- und Beratungsstelle

Börnestr. 12, 13086 Berlin
Fon  (030) 925 38 37
Fax  (030) 9606 1076

Email  kbs@wib-ev.de
Web  www.wib-ev.de

Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
مراكز املشورة يف حاالت اإلدمان )املرشوبات الكحولية والعقاقري)

Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin,
Suchtberatungsstelle S.T.A.B.

Mühlenstr. 37, 13185 Berlin
Fon  (030) 475 98 20

Email  suchthilfe-pankow@stiftung-spi.de

Vista Alkohol- und Drogenberatung Pankow
Erich Weinert Straße 145, 10409 Berlin

Fon  (030) 447 11 10
Email  pankow@vistaberlin.de

Verbünde
الجمعيات

Verbund Sucht Pankow
Geschäftsführung Psychiatrie- und Suchthilfekoordinatorin

Fröbelstr. 17, 10405 Berlin
Fon  (030) 90295 - 5017

Email  yvonnne.tenner@ba-pankow.verwalt-berlin.de

Soziotherapie
العالج االجتامعي

DER STEG gGmbH
Fon  (030) 498 57 69 - 35

Email  hecker@dersteg.de

prenzlkomm gGmbH
Fon  (030) 444 16 64 / (030) 42 80 80

Email  soziotherapie@prenzlkomm.de

Pankow
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Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)

Albatros gGmbH
Zuverdienst Pankow

Alt Buch 51, 13125 Berlin
Fon  (030) 9411 4136
Fax  (030) 9411 4136

Email  zv.pankow@albatrosggmbh.de

Siegfriedstraße 14
13156 Berlin

Tel. (030) 7071 7890
Fax (030) 7071 7892

PrenzlKomm gGmbH
Zuverdienst Prenzlauer Berg

Schönhauser Allee 161a, 10435 Berlin
Fon  (030) 4402 3840

Email  info@prenzlkomm.de

Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS(مراكز االتصال واملشورة

Albatros gGmbH
KBS in Pankow

Berliner Str. 16, 13189 Berlin
Fon  (030) 4753 5492
Fax  (030) 4753 5387

Email  kbs.pankow@albatrosggmbh.de
Web  www.albatrosggmbh.de

Prenzl-Komm gGmbH
„Café Sonderbar“

Erich-Weinert-Str. 37, 10439 Berlin
Fon  (030) 444 16 64/-63

Fax  (030) 4473 8392
Email  kbs-sonderbar@prenzlkomm.de

Web  www.prenzlkomm.de

Pankow

| 44 |



St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Psychiatrische Tagesklinik Pankow

Schloßallee 3, 13156 Berlin
Fon  (030) 4740 - 2970

Institutsambulanzen
العيادات املتنقلة

Psychiatrische Institutsambulanz
Gartenstr. 1, 13088 Berlin

Fon  (030) 92790 - 257

Psychiatrische Institutsambulanz
Schloßallee 3, 13156 Berlin

Fon  (030) 4740 - 2970

Psychiatrische Institutsambulanz
Fröbelstr. 15, Haus 10 (Eingang Ella-Kay-Str.), 10405 Berlin

Fon  (030) 13016 - 1493/-1495

Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
(Pflichtversorgung für die Bezirke Pankow und Reinickendorf)

 القسم التخصيص لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب/الطب النفيس بوجه عام
)خدمة إجبارية ملقاطعتي بانكوف وراينيكندورف)

HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Tagesklinik, 

Institutsambulanz
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin

Fon  (030) 9401 2750
Fax  (030) 9401 2759

Email  kjp@berlin.helios-kliniken.de
Web  www.helios-kliniken.de

Pankow
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Krisendienst
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region Nord
Mühlenstr. 48, 13187 Berlin-Pankow

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 40  
 und täglich von 0.00 - 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des 
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00

Fax  (030) 39063 - 429
Web  www.berliner-krisendienst.de

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس )خدمة إجبارية للمقاطعة)
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Gartenstr. 1, 13088 Berlin

Fon  (030) 92790 – 0
Fax  (030) 92790 - 0700

Web  www.alexius.de

St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Klinik für Suchtmedizin

Gartenstr. 1, 13088 Berlin
Fon (030) 92790 - 0

Fax (030) 92790 - 703

Tageskliniken
العيادات الخارجية

St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Psychiatrische Tagesklinik Weißensee

Gartenstr. 1, 13088 Berlin
Fon  (030) 92790 - 207/-273/-388

St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Psychiatrische Tagesklinik am Krankenhaus Prenzlauer Berg

Fröbelstr. 15, Haus 10 (Eingang Ella-Kay-Str.), 10405 Berlin
Fon  (030) 13016 - 1493/-1495

Pankow

| 42 |



PankowPankow

Koordination im Bezirksamt Pankow
هيئة التنسيق يف مقاطعة بانكوف

Psychiatriekoordination
Fröbelstraße 17, 10405 Berlin

Fon  (030) 90295 - 5011
Fax  (030) 90259 - 5148

Email  annette.berg@ba-pankow.verwalt-berlin.de

Suchthilfekoordination
Fröbelstraße 17, 10405 Berlin

Fon  (030) 90295 - 5017
Fax  (030) 90295 - 5148

Email  yvonne.tenner@ba-pankow.verwalt-berlin.de
 

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Psychiatrie
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية الخارجية للعالج النفيس

Steuerungsgremium: Belegungsgremium Psychiatrie
Anmeldung über Psychiatriekoordination

Fon  (030) 90295 - 5011
 

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen Sucht
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية الخارجية لإلدمان

Steuerungsgremium: Belegungsgremium Sucht
Anmeldung über Suchthilfekoordination

Fon  (030) 90295 - 5017

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة

Grunowstraße 8-11, 13187 Berlin
Fon  (030) 90295 – 2863/ -2909/ -2891

Fax  (030) 90295 - 2834
Email  pankow.spd@ba-pankow.verwalt-berlin.de

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة

Grunowstr. 8-11, 13187 Berlin
Fon  (030) 90295 - 2830 /-2833

Email  petra.lehmann@ba-pankow.verwalt-berlin.de
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Suchtverbund Friedrichshain-Kreuzberg
Kontakt über den Suchthilfekoordinator

Fon  (030) 90298 - 3549
Fax  (030) 90298 – 3539

Soziotherapie
العالج االجتامعي

Soziotherapie Lebenswelten e.V.
Frau Silvia Glöckner

Landsberger Allee 55, 10249 Berlin 
Fon  (030) 4202 1278 
Fax  (030) 4201 7850 

Email  soziotherapie@lebenswelten.de

Soziotherapie PROWO e. V.
Norbert Stroot und Veronika Gößwein, 

Kottbusser Damm 79a, 10967 Berlin, 
Fon  (030) 695977-34
Fax  (030) 695977-37

Email  soziotherapie@prowo-berlin.de

Friedrichshain-Kreuzberg
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ajb GmbH „Am Südstern“
-Berufsorientierungsberatung „Am Südstern“

Hasenheide 54, 10967 Berlin
-Kontaktladen „Transit“

Graefestr. 89, 10967 Berlin
Fon  (030) 690 326 - 21/-22

Fax  (030) 690 326 - 90
Email  kbs@ajb-reha.de
Web  www.ajb-reha.de

Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
مراكز املشورة يف حاالت اإلدمان )املرشوبات الكحولية والعقاقري)

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V.
Segitzdamm 46, 10969 Berlin

Fon  (030) 614 30 56
Fax  (030) 615 63 24

Email  suchtberatung@diakonie-stadtmitte.de
Web  www.dw-stadtmitte.de

Stiftung SPI Suchtberatung Friedrichshain
Finowstr. 39, 10247 Berlin

Fon  (030) 291 16 92
Fax  (030) 2966 0123

Email   suchtberatung-frdh@stiftung-spi.de
Web  www.stiftung-spi.de

Verbünde
الجمعيات

Netzwerk für ältere Menschen in F‘hain-K‘berg - 
Gerontopsychiatrisch-Geriatrischer Verbund

c/o Bezirksamt F‘hain-K‘berg, Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit
Yorckstr. 4 - 11, 10965 Berlin

Fon  (030) 90298 - 3547
Fax  (030) 90298 - 3539

Email  gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de

Friedrichshain-Kreuzberg
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ajb gmbh
Kreativbereich

Bewerbungen für Band, Literatur, Malgruppe, Theater
Prinzessinnenstr.16, erster Durchgang rechts, 2. Stock

10969 Berlin
Fon  (030) 6165 8782
Fax  (030) 6165 8782

Email  zv.kreativ@ajb-berlin.de
Web  www.ajb-berlin.de

ajb gmbh 
Alfred-Döblin Patienten-Bibliothek im Vivantes Klinikum Am Urban

Bewerbungen s. Koordination des Zuverdienstes
Dieffenbachstr.1, 10967 Berlin

Fon  (030) 13022 - 3156
Web  www.ajb-berlin.de

ajb gmbh 
Wäscherei und Schneiderei

Oranienstr. 54 10967 Berlin
Fon  (030) 6165 9302, Zentrale (030) 695 970 - 0

Email  waeschereibuero@ajb-berlin.de
Web  www.ajb-berlin.de

Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS(مراكز االتصال واملشورة

UHW gGmbH
Waldemarstr. 33A, 10999 Berlin

Fon  (030) 616 099 - 20
Fax  (030) 616 099 - 21

KOMMRUM e.V.
Straßmannstr. 17, 10249 Berlin

Fon  (030) 292 37 00
Fax  (030) 292 93 89

Email  kbs-fhainkreuzberg@kommrum.de
Web  www.kommrum.de

Friedrichshain-Kreuzberg
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Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie
القسم التخصيص لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب/الطب النفيس بوجه عام

Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Fon  (030) 13023 - 8001
Fax  (030) 13023 - 8043

Web  www.vivantes.de – KlinikWebsite Klinikum im Friedrichshain, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Institutsambulanz
عيادة متنقلة

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
(Anmeldung Patientinnen und Patienten)

Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Fon  (030) 13023 - 8011
Fax  (030) 13023 - 8043

Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)

Lebenswelten e.V.
Ebertystr. 54, 10249 Berlin

Fon  (030) 427 56 07
Fax  (030) 4679 3682

Email  zuverdienst@lebenswelten.de

ajb gmbh
Koordination des Zuverdienstes, Büroreinigung & Bürodienstleistungen,

Bewerbungen für Alfred-Döblin Bibliothek, Büroreinigung & Bürodienstleistungen,
Wäscherei & Schneiderei

Hasenheide 54, 10967 Berlin
Kottbusser Damm 79a, 10967 Berlin

3. Hinterhof, 4. Stock
Fon  (030) 695 970 - 34

 Zentrale (030) 695 970 - 0
Fax  (030) 695 970 - 70

Email  a.buck@ajb-berlin.de,
Web  www.ajb-berlin.de

Friedrichshain-Kreuzberg
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Psychiatrische Tagesklinik im Vivantes Klinikum im Friedrichshain
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin

Fon  (030) 13023 - 1592
Fax  (030) 13023 - 2180

Web  www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum im Friedrichshain

Stationäre Krisenintervention
التدخل يف حالة األزمات من خالل العالج باملستشفيات

Vivantes Klinikum Am Urban
Kriseninterventionszentrum [KIVZ]

Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin
Fon  (030) 13022 - 7030
Fax  (030) 13022 - 6005

Web  www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum Am Urban

Institutsambulanz
عيادة متنقلة

Vivantes Klinikum Am Urban
Psychiatrische Institutsambulanz

Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin
Fon  (030) 13022 - 6030
Fax  (030) 13022 - 6005

Web  www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum Am Urban

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie (überregionales Angebot)
Aufnahme von drogenabhängigen Patienten ab dem vollendeten 16. Lebensjahr  

zum Entzug
ً  القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس (خدمات عرب األقاليم) استقبال مدمني املخدرات بدءا

من سن 16 سنة وحتى متام الشفاء
Count Down - Entgiftungseinrichtung des Drogentherapie Zentrum Berlin e.V.

Frankfurter Allee 40, 10247 Berlin
Fon  (030) 29385 - 400
Fax  (030) 29385 - 401

Email  r.tiggemann@dtz-berlin.de
Web  www.drogentherapie-zentrum.de

Friedrichshain-Kreuzberg
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Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة

Urbanstr. 24, 10967 Berlin
Fon  (030) 90298 - 4968
Fax  (030) 90298 - 4970

Krisendienst
 الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region Mitte
Krausnickstr. 12a, 10115 Berlin-Mitte

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 10 und 
 täglich von 0.00 von 16.00 Uhr über die Nacht- und Tagbereitschaft des  
 Berliner Krisendienstes (030) 39063 - 00

Fax  (030) 39063 - 129
Web  www.berliner-krisendienst.de

 
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie

(Pflichtversorgung für den Bezirk)
القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس )خدمة إجبارية للمقاطعة)

Vivantes Klinikum Am Urban
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin
Fon  (030) 13022 - 6001
Web  www.vivantes.de

Tageskliniken
العيادات الخارجية

Vivantes Klinikum Am Urban
Psychiatrische Tagesklinik

Dieffenbachstr. 1, 10967 Berlin
Fon  (030) 13022 - 6065
Fax  (030) 13022 - 6005

Web  www.vivantes.de - PsychiatrieWebsite Klinikum Am Urban

Friedrichshain-Kreuzberg
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FFriedrichshain-Krriedrichshain-Kreuzbeuzberergg

Koordination im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
هيئة التنسيق يف مقاطعة فريدريشهاين-كرويتسربج

Psychiatriekoordination
Yorckstr. 4 - 11, 10965 Berlin

Fon  (030) 90298 - 3548
Fax  (030) 90298 - 3539

Email  Elke.Rodehueser@ba-fk.verwalt-berlin.de

Suchthilfekoordination
Yorckstr. 4 - 11, 10965 Berlin

Fon  (030) 90298 - 3549
Fax  (030) 90298 - 3539

Email  Wolfgang.Nitze@ba-fk.verwalt-berlin.de

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية الخارجية

Steuerungsgremium Friedrichshain-Kreuzberg
Anmeldung über Psychiatrie- und Suchthilfekoordination

Fon  (030) 90298 - 3548/-3549
Fax  (030) 90298 - 3539

Email  gespl@ba-fk.verwalt-berlin.de

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
هيئة خدمات العالج النفيس االجتامعي باملقاطعة

Standort Kreuzberg
Urbanstr. 24, 10967 Berlin

Fon  (030) 90298 - 8400
Fax  (030) 90298 - 8402

Standort Friedrichshain
Koppenstr. 38 - 40, 10243 Berlin

Fon  (030) 90298 - 2770
Fax  (030) 90298 - 4883
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Mitte

Ambulante Arbeitstherapie am Anderen Ort
St. Hedwig-Kliniken Berlin

Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin
Fon (030) 2311 2916

Email Amb.AT@alexius.de
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Mitte

Psychiatrische Häusliche Krankenpflege
رعاية املرىض النفسيني يف املنازل

Ambulante Alternative Pinel gGmbH
Tucholskystr. 11, 10117 Berlin

Fon  (030) 8630 7470
Fax  (030) 8630 7479

 
St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH Alexius Pflegedienst

Ambulante Psychiatrische Fachpflege (APP)  
Große Hamburger Str. 5 - 11, 10115 Berlin

Fon  (030) 2311 2155
Fax  (030) 2311 2605

FELIX Pflegeteam gGmbH für ganzheitliche Pflege
Wiesenstr. 16, 13357 Berlin

Fon  (030) 691 80 33
Fax  (030) 694 33 49

Soziotherapie
العالج االجتامعي

KBS e.V  
Malplaquetstr. 32, 13347 Berlin  

Fon  (030) 400 599 16  
Fax  (030) 4005 9920  

Email  soziotherapie@kbsev.de  
Web  www.kbsev.de

die reha e.v. Soziale Dienste mit Kontur
Weydemeyerstr. 2/2a, 10178 Berlin

Fon  (030) 293 41 30
Web  www.diereha.de

St. Hedwig-Kliniken Berlin GmbH
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin

Fon (030) 2311 2121 
Email s.gollnow@alexius.de; Sabine Gollnow 

Fon (030) 2311 2998
Email c.seidel@alexius.de; Carla Seidel
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Mitte

Suchtberatungsstellen (Alkohol und Medikamente)
مراكز املشورة يف حاالت اإلدمان )املرشوبات الكحولية والعقاقري)

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Integrative Suchtberatung Mitte

Große Hamburger Str. 18, 10115 Berlin
Fon  (030) 666 33 - 400/1

Fax   030) 666 33 - 409
Email  sucht-gr.hamburger@caritas-berlin.de

vista Ambulante Suchtberatung Mitte
Alkohol- und Drogenberatung Mitte

Standort Tiergarten
Stromstr. 47, 10551 Berlin

Fon  (030) 2244 51100

La Vida gGmbH
Frauenladen

Nazarethkirchstr. 42, 13347 Berlin
Fon  (030) 455 20 93

Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen (FrauSuchtZukunft) e.V.
Dircksenstr. 47, 10178 Berlin

Fon  (030) 282 41 38

Verbünde
الجمعيات

Geriatrisch-gerontopsychiatrischer Verbund Mitte (GGVM)
Frau Vandamme

Postanschrift:
Haus Grüntal, z.Hd. Frau Vandamme

Grüntaler Straße 53 , 13359 Berlin
Fon  Frau Vandamme, (030) 4930 1726
Email  silvia.buhl@volkssolidaritaet.de
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Mitte

Kontakt- und Beratungsstellen (KBS)
(KBS) مراكز االتصال واملشورة

KBS e.V
Tageszentrum „M 32“

Malplaquetstr. 32, 13347 Berlin
Fon  (030) 455 30 90
Fax  (030) 4005 9920

Email  m32@kbsev.de
Web  www.kbsev.de

KBS e.V
Tageszentrum „Wiese 30“ mit KBS- Funktion

Wiesenstr. 30, 13357 Berlin
Fon  (030) 462 10 62
Fax  (030) 4660 4773

Email  wiese30@kbsev.de
Web  www.kbsev.de

Psychosoziale Initiative Moabit (PIM) e.V.
KBS Treffpunkt Waldstraße

Waldstr. 7, 10551 Berlin
Fon  (030) 3973 1322

mail  tageszentrum@waldstrasse7.de; Geschäftsstelle: pim@waldstrasse7.de
Web  www.waldstrasse7.de

Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband Berlin e. V.
KBS „Brückentreff“

Torstr. 158, 10115 Berlin
Fon  (030) 280 74 42/-43

Email  brueckentreff@hvd-berlin.de
Web  www.brueckentreff.de

E
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Mitte

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie (überregionales Angebot)
Charité - Universitätsmedizin Berlin

عيادة عالج األمراض النفسية لألطفال والشباب/الطب النفيس بوجه عام (خدمة عرب األقاليم)
Campus Virchow-Klinikum

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters
(mit Tagesklinik und Sozialpädiatrischem Zentrum – mit Schwerpunkt Kinder- und 

Jugendpsychiatrie), Otto Heubner-Centrum für Kinder- und Jugendmedizin
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

Fon  (030) 450 - 566 229

Arbeit und Beschäftigung (Zuverdienste)
العمل والتوظيف )الدخول اإلضافية)

KBS e.V
Zuverdienstfirma „die biber“

Nordbahnstr. 17, 13359 Berlin
Fon  (030) 465 87 44
Fax  (030) 461 84 40

Email  diebiber@kbsev.de
Web  www.kbsev.de

die reha e.v. Soziale Dienste mit Kontur
Weydemeyerstr. 2/2a, 10178 Berlin

Fon  (030) 293 41 30
Web  www.diereha.de

Psychosoziale Initiative Moabit (PIM) e.V.
Zuverdienst Tageszentrum Tiergarten

Waldstr. 7, 10551 Berlin
Fon  (030) 3987 5012

Email  tageszentrum@waldstrasse7.de; Geschäftsstelle: pim@waldstrasse7.de
Web  www.waldstrasse7.de
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Mitte

Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Charité Mitte
Psychiatrische Institutsambulanz

Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Fon  (030) 450 - 517 095

Web  http://psy-ccm.charite.de
Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie (überregionale Angebote)

القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس (خدمات عرب األقاليم)
Bundeswehrkrankenhaus Berlin

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
Scharnhorststr. 13, 10115 Berlin

Fon  (030) 2841 - 0

Ambulanz und Tagesklinik
Fliedner Klinik Berlin

Ambulanz und Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Markgrafenstr. 34, 10117 Berlin

Fon  (030) 204 597 - 0
Fax  (030) 204 597 - 29

Email  info@fliednerklinikberlin.de
Web  www.fliednerklinikberlin.de

Klinik, Tagesklinik und Institutsambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik

(Pflichtversorgung für den Bezirk Mitte, überregionales Angebot in  
Suchtmedizin und in stationärer Psychotherapie)

عيادة وعيادة خارجية وعيادة متنقلة لعالج األمراض النفسية لألطفال والشباب، والطب النفيس بوجه عام
(عالج إجباري لوسط املقاطعة، خدمة عرب األقاليم يف عالج اإلدمان وعالج نفيس باملستشفيات)

Vivantes–Klinikum im Friedrichshain
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Landsberger Allee 49, 10249 Berlin
Fon  (030) 13023 - 8001
Web  www.vivantes.de
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Mitte

Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Versorgungsregion Wedding
Müllerstr. 56 - 58, 13349 Berlin

Fon  (030) 450002 - 0
Email  st.hedwig@alexius.de

Web  www.alexius.de

Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus
Gerontopsychiatrisch- Psychotherapeutische Tagesklinik

Versorgungsregion Wedding
Gr. Hamburger Str, 5 - 11, 10115 Berlin

Fon  (030) 2311 - 2116

Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Charité Mitte
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Fon  (030) 450 - 517 104

Web  http://psy-ccm.charite.de

Institutsambulanzen
العيادات املتنقلة

Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus
Psychiatrische Institutsambulanz

Versorgungsregionen Tiergarten und Wedding
Gr. Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin

Fon  (030) 2311 - 2120

Gerontopsychiatrische Institutsambulanz mit Gedächtnissprechstunde 
Gr. Hamburger Str. 5-11, 10115 Berlin

Fon  (030) 2311 -2500
Und Beratungsstelle für Soziale Gesundheit im Alter

Fon  (030) 2311-2115 / 2311-2500
 

Psychiatrische Institutsambulanz
Versorgungsregion Wedding
Müllerstr. 56 - 58, 13349 Berlin

Fon  (030) 450002 - 0
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Mitte

Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
(Pflichtversorgung für den Bezirk)

القسم التخصيص للعالج النفيس والطب النفيس )خدمة إجبارية للمقاطعة)
Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
Versorgungsregionen Tiergarten und Wedding

Große Hamburger Str. 5 - 11, 10115 Berlin
Fon  (030) 2311 - 0

Email  st.hedwig@alexius.de
Web  www.alexius.de

Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Charité Mitte
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Versorgungsregion Mitte
Charitéplatz 1, 10117 Berlin

Fon  (030) 4505 - 0
Web  http://psy-ccm.charite.de

Jüdisches Krankenhaus Berlin
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

(Schwerpunkt: Behandlung von Suchterkrankungen)
Heinz-Galinski-Str. 1, 13347 Berlin

Fon  (030) 4994 - 2461/ -2
Fax  (030) 4994 - 2503

Email  psychiatrie@jkb-online.de
Web  www.juedisches-krankenhaus.de

Tageskliniken
العيادات الخارجية

Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Versorgungsregion Tiergarten
Große Hamburger Str. 5- 11, 10115 Berlin

Fon  (030) 2311 - 2934
Email  st.hedwig@alexius.de

Web  www.alexius.de
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Mitte

Standort Wedding
Regionen Wedding und Gesundbrunnen

Reinickendorfer Str. 60 b, 13347 Berlin
Fon  (030) 9018 - 45212

Fax  (030) 9018 - 884 52 12
Email  SozialpsychDienst@ba-mitte.verwalt-berlin.de

Web  www.berlin-mitte.de

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب بوسط املقاطعة

Mathilde-Jakob-Platz 1, 10551 Berlin
Fon  (030) 9018 - 33241

Email  KJPD@ba-mitte.verwalt-berlin.de
Web  www.berlin-mitte.de

Krisendienst
الخدمة يف األزمات

Berliner Krisendienst - Region Mitte
Krausnickstr. 12A, 10115 Berlin

Fon  täglich von 16.00 - 24.00 Uhr (030) 39063 - 10 und täglich von 0.00 von 16.00 Uhr 
über die Nacht- und Tagbereitschaft des Berliner Krisendienstes (030) 39063 – 00

Fax  (030) 39063 - 129
Email  region.mitte@berliner-krisendienst.de

Web  www.berliner-krisendienst.de
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MMittittee

Koordination im Bezirksamt Mitte
هيئة التنسيق يف وسط املقاطعة

Psychatriekoordination
Reinickendorfer Str. 60b, 13347 Berlin

Fon  (030) 9018 - 43032
Fax  (030) 9018 - 4884 3032

Email  stefan.kolodziejczak@ba-mitte.verwalt-berlin.de
Web  www.berlin-mitte.de

Suchthilfekoordination
Reinickendorfer Str. 60b, 13347 Berlin

Fon  (030) 9018 - 43029
Fax   (030) 9018 - 4884 3029

Email  clemens.kolling@ba-mitte.verwalt-berlin.de

Betreutes Wohnen und Tagesbetreuungen
السكن الخاضع للرعاية وخدمات الرعاية الخارجية

Steuerungsgremium Psychiatrie
Informationen über Psychiatriekoordination

Fon  (030) 9018 - 43032

Nachfragen und Anmeldungen für Wedding und Gesundbrunnen
Anmeldung über Sozialpsychiatrischen Dienst

Fon  (030) 9018 – 45205 oder 45206

Nachfragen und Anmeldungen für Tiergarten und Mitte
Anmeldung über Sozialpsychiatrischen Dienst

Fon  (030) 9018 – 33268 oder 33279

Sozialpsychiatrischer Dienst des Bezirksamtes
مركز خدمات العالج النفيس االجتامعي بوسط املقاطعة

Standort Tiergarten
Regionen Tiergarten und Mitte

Mathilde-Jakob-Platz 1, 10551 Berlin
Fon  (030) 9018 - 33268 (Tiergarten), 9018 - 33347 (Mitte)
Fax  (030) 9018 - 33248 (Tiergarten), 9018 - 33349 (Mitte)

Email  SozialpsychDienst@ba-mitte.verwalt-berlin.de
Web  www.berlin-mitte.de
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األرقام الهاتفية للطوارئ

للمشورة يف حالة األزمات للسيدات االيت تعرضن لالغتصاب والتحرش الجنيس LARA مركز
030 - 216 88 88

من الجمعة إىل االثنني من الساعة 9:00 إىل الساعة 18:00
www.lara-berlin.de  :موقع اإلنرتنت

 تقديم املشورة والدعم للسيدات يف حالة تعرضهن لالغتصاب أو املضايقات والتحرشات الجنسية، برصف
  النظر عن الفرتة التي مرت عىل ذلك. ميكن أيضا تقديم املشورة عرب الربيد اإللكرتوين وبدون ذكر االسم يف

حالة الرغبة.

هاتف أزمات السيدات: 030-512424343
 املشورة للمهاجرات:  5165769–030

www.frauenkrisentelefon.de   :موقع اإلنرتنت
 للسيدات الاليت ميرون مبواقف صعبة، وأزمات حادة; معلومات )باللغة األفغانية والفارسية والبولندية)

 بخصوص مؤسسات املشورة ومرشوعات السيدات ومؤسسات العالج ومجموعات املساعدة الذاتية
 وخدمات باللغة األم مبرشوعات ومؤسسات أخرى. تتاح املشورة أيضا عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج املحادثة

ً

ً

املقهى اللييل للسيدات
030 - 6162 0970

Friesenstr. 6, 10965 Berlin (Kreuzberg)
www.wildwasser-berlin.de   :موقع اإلنرتنت

 للسيدات، يف الليايل بني الجمعة السبت، Wildwasser عنوان اتصال لييل لحل أزمات السيدات يف صالون
 السبت واألحد، األربعاء والخميس ويف الليايل قبل نهار الجمعة من الساعة 20:00 حتى الساعة 2:00، مدخل

مبستوى األرض، ال توجد دورة مياه تناسب الدخول فيها بالكريس املتحرك

هاتف األزمات "الرعاية يف حالة الطوارئ" 
عىل ،8989 6959 – 030 رد  )جهاز   12:00 الساعة  إىل   10:00 الساعة  من  والجمعة  واألربعاء    االثنني 

املكاملات عىل مدار الساعة)
Bergmannstr. 44, 10961 Berlin, 

فاكس: 69 59 88 90 ،
،www.dw-stadtmitte.de :بريد إلكرتوين

pflege-in-not@diakonie-stadtmitte.de  :موقع اإلنرتنت
  وهناك يقوم فريق مكون من متخصصني يف الرتبية االجتامعية وممرضة وطبيبة نفسية بتقديم املشورة إىل

املرىض واملدمنني ومعارفهم.
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مركز حامية األطفال
  Juliusstr. 41, 12051 Berlin (Neukölln) und  :مراكز املشورة
 Freienwalder Str. 20,13055 Berlin (Hohenschönhausen)

من االثنني إىل الجمعة من:  1110444-0800  الساعة 9:00 إىل الساعة 20:00،
 السبت واألحد من الساعة 14:00 إىل الساعة 18:00 

 www.kinderschutz-zentrum-berlin.de  :موقع اإلنرتنت
  لألطفال والشباب واآلباء الذين ميرون بأزمات أرسية، ميكن أيضا عدم ذكر االسم؛ تتاح مجموعات سكنية

لألطفال حتى سن 14 سنة يف بلدة شتيجليتس.

Neuhland مركز خدمات األزمات 
Nikolsburger Platz 6, 10717 Berlin (Wilmersdorf )

هاتف: من االثنني إىل الجمعة من الساعة 9:00 إىل الساعة 18:00 (جهاز الرد عىل املكاملات عىل مدار الساعة
www.neuhland.net  :موقع اإلنرتنت

 لألطفال والشباب والبالغني )"التفكري يف االنتحار") واملدمنني; تقديم املشورة بدون ذكر االسم يف حالة الرغبة،
أونالين ومن خالل برامج املحادثة; يتوافر مسكن يف األزمات يف فيلمردورف

األرقام الهاتفية لألزمات والطوارئ للبالغني

الوعظ عرب الهاتف
عىل مدار الساعة – مجانا: 111 0 111 – 0800

www.telefonseelsorge-berlin.de :موقع اإلنرتنت 
بأزمات حياتية، رسي الذين ميرون  اإلنجيلية والكاثوليكية لألشخاص  الكنيسة  املشورة والوعظ من    خدمة 

وبدون ذكر االسم.

مركز الوعظ الكنيس عرب الهاتف يف برلني
عىل مدار الساعة – مجانا: 222 0 111 – 0800

www.berliner-telefonseelsorge.de  :موقع اإلنرتنت
 .خدمة املشورة والتحدث لألشخاص الذين ميرون مبواقف متأزمة يف حياتهم

الساخن BIG خط
 يوميا من الساعة: 9:00 حتى الساعة 24:00 ،00 03 611 – 030

www.big-hotline.de  :موقع اإلنرتنت
 عنوان االتصال األول بخصوص موضوع العنف املنزيل للسيدات املعنيات باألمر واملدمنني واألشخاص الذين
املثال الرشطة واملستشفيات والطبيبات املنزيل من خالل وظائفهم )عىل سبيل  العنف    يواجهون موضوع 

 واملدرسات). يتم حسب الرغبة تقديم املشورة بلغات متعددة وبدون ذكر االسم.

األرقام الهاتفية للطوارئ
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األرقام الهاتفية لألزمات والطوارئ بالنسبة لألطفال والشباب

مركز خدمات طوارئ األطفال
Gitschiner Str. 48/49, 10969 Berlin (Kreuzberg) 

عىل مدار الساعة:  62 00 61  (030)
  www.kindernotdienst.de  :موقع اإلنرتنت

 لألطفال يف حالة الطوارئ واألزمات. تقديم املشورة هاتفيا أو بشكل شخيص - وبدون ذكر االسم يف.
 حالة الرغبة - والتدخل يف حاالت األزمات يف مواقع تواجد األرس مبارشة وتقديم املساعدة الرسيعة بدون

 الدخول يف أعامل روتينية وإيواء وحامية جميع األطفال تحت سن 14 سنة، واالستقبال املؤقت لألطفال يف
  مجموعات سكنية وتقديم

املشورة واإلقامة املؤقتة يف حالة العنف املنزيل.

 مركز خدمات الشباب
(عىل مدار الساعة) أو: 62 00 61 (030)

الرقم الهاتفي املجاين املوحد عىل مستوى البلد: 0130 – 865 252
Mindener Straße 14, 10589 Berlin 

 ميكن االتصال مبركز خدمة الشباب عىل مدار الساعة، وهو يقدم „مساعدات أولية“ يف مواقف األزمات.
  كام أنه يوفر خدمات إيواء قصرية األجل

للشباب، باإلضافة إىل قيامه بتسهيل خدمات أخرى.

 مركز خدمات البنات
عىل مدار الساعة: 63 00 61 (030)
Mindener Str. 14, 10589 Berlin

www.maedchennotdienst.de  :موقع اإلنرتنت
 بالنسبة للبنات ما بني سن 12 و 21 سنة، تقديم املشورة واملساعدة يف حالة املرور بتجربة العنف أو

 االغتصاب أو الحمل غري املقصود أو "عدم القدرة عىل الخروج من مشكلة" أو يف حالة التعرض لحالة من
 التمييز العنرصي أو عدم وجود مأوى بالليل وما إىل ذلك؛

السكن يف حالة األزمات - االتصال:
عىل مدار الساعة: 3990 2100 (030)،

Obentrautstr. 53, 10963 Berlin
إيواء البنات يف سن 12 – 21 سنة يف مواقف الطوارئ واألزمات، لجميع البنات من جميع الثقافات

األرقام الهاتفية للطوارئ
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نقاط االلتقاء مع هيئات املساعدات األخرى

املساعدات املخصصة لألشخاص املرشدين
حالة يف  املساعدة  عىل  للحصول  األويل   املحطة 
يف االجتامعية  بالهيئة  االتصال  هي  السكن   فقدان 
 املقاطعة املعنية بوالية برلني، وهناك يتم تسجيلك
 عىل األقل يف مسكن مناسب. كام يتم أيضا تقديم
تناسب التي  املشورة  إعطاء  أو  عينية    مساعدات 

املوقف الحايل.
بادرة أول  ظهور  مع  املشورة  طلب  عليك   يتعني 
 لفقدان السكن. حيث ميكنك تجنب الترشد والعيش
واإلمكانيات حقوقك  عىل  حصلت  إذا  مأوى    بال 

املتاحة لك مبكرا.
 يف حالة احتياجك ملساعدات أخرى نتيجة إلصابتك
االتصال ميكنك  فعندئذ  باإلدمان،  أو  نفيس   مبرض 
  مبراكز خدمة العالج النفيس االجتامعي باملقاطعات

املختلفة.
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نقاط االلتقاء مع هيئات املساعدات األخرى

يف وأقاربهم  للمصابني  أيضاً  تتاح  النفيس    وللعالج 
مواقف األزمات.

 ملواءمة املساعدات مع وضع املريض لكل حالة عىل
للعالج جمعيات  إنشاء  مقاطعة  كل  يف  يتم   حدة، 
مساعدة بهدف  وذلك  والكهول،  للمسنني   النفيس 
 األشخاص املحتاجني للرعاية والذين يعانون يف نفس
أقاربهم وملساعدة  نفسية  اضطرابات  من   الوقت 
 أيضاً. والهدف من هذا التعاون اإللزامي هو تجنب
االستقبال أو  املستشفيات  يف  املريض  إقامة    تكرار 

املؤقت يف املصحات.
الخدمات بشأن  املعلومات  عىل  الحصول   ميكنك 
 التي يتم تقدميها لألشخاص املصابني بأمراض نفسية
عن املسؤولة  الجهات  لدى  بالشيخوخة   مرتبطة 
القسم ولدى  مقاطعة  بكل  النفيس  العالج   تنسيق 
والهيئة املسنني  ملساعدة  بالتخطيط    املختص 

االجتامعية بكل مقاطعة.

بالصحة املختصة  الشيوخ  مجلس  إدارة  يف   ميكنك 
 والشؤون االجتامعية الحصول عىل معلومات بشأن
واألشخاص املسنني  لألشخاص  العالج  تقديم   نظام 
 املحتاجني للرعاية. الرقم الهاتفي املركزي هو: (030)
.www 0-9028. تجد املزيد من املعلومات يف موقع

berlin.de/sen/ias  :اإلنرتنت 

املساعدات املخصصة للسيدات ضحايا العنف
أكرب أحد  ميثل  السيدات  به  متر  الذي   العنف 
التي الدراسة  أثبتت  وقد  الصحة.  عىل   املخاطر 
أن املثال  سبيل  عىل  أوسنابروك  جامعة   أجرتها 
 %22 من النساء - أي امرأة من كل خمس سيدات
من عانني  قد  صحية،  بكيانات  اتصلن  والاليت   - 
آثاراً ترك  ما  بالجنس، وهو  املرتبط  العنف   تجربة 
 سيئة عىل صحتهن. كام أثبتت الدراسات أن مرور
آثاراً خطرية عىل يرتك  واحدة  بتجربة عنف   املرأة 

النفسية .صحتها 
للسيدات يتاح  للدعم  الحاجة  أولوية   وحسب 
العنف ملناهضة  عديدة  مؤسسات   املعنيات 
 )وخصوصاً مؤسسات اإليواء أو السكن) أو عروض
واألرقام العناوين  تجد  النفيس.  العالج   مساعدات 

 الهاتفية واملزيد من املعلومات الخاصة مبؤسسات
مجلس إلدارة  اإلنرتنت  موقع  يف  العنف   مناهضة 
العمل واالندماج واملرأة  الشيوخ املختصة بشؤون 
(http://www.berlin.de/sen/frauen/gewalt/
index.html). لألزمات الهاتفية  „األرقام  قسم   ويف 
أيضا تجد  الكتيب  هذا  يف  للبالغني“    والطوارئ 

عناوين االتصال األوىل.

املساعدة يف عالج اإلدمان واإلقالع عن املخدرات
يعانون من الذين  لألشخاص  املخصصة   املساعدات 
عديدة باقة  تشمل  املخدرات  تعاطي  أو   اإلدمان 
متثل درجة  األقل  االتصال  الخدمات. خدمات   من 
تخضع وال  الحياة  قيد  عىل  للبقاء   مساعدات 
الشخص تشجيع  منها  والهدف  مسبقة،   لرشوط 
اإلقالع عىل  املخدرات  يتعاطى  الذي  أو   املدمن 
كخطوة املبارشة،  املساعدات  جانب  إىل   عنها، 
يف التقيص  أعامل  أيضا  ذلك  ضمن  ويدخل   أوىل. 
األشخاص بإمداد  املشورة  مراكز  وتقوم   الشوارع. 
املناسبة واملشورة  الالزمة  باملعلومات   املدمنني 
 وترافقهم، وتساعدهم من خالل تسهيل حصولهم
مؤسسات أن  كام  الخدمات.  من  املزيد   عىل 
إجراءات تتيح  املستشفيات  أو  املنازل  يف   العالج 
التي الخدمات  أما  اإلدمان.  لعالج  املدى   طويلة 
تتم التي  واإلجراءات  لألشخاص  تقدميها   يتم 
السكن إمكانيات  مثل  العالج  من  االنتهاء   بعد 
والتوظيف التأهيل  وعروض  للرعاية    الخاضع 

فتعترب استكامالً لهذه الباقة من املساعدات.
عىل إنسان  كل  يحصل  أن  هو:  األول   والهدف 
 املساعدات الالزمة يف حالة ارتكابه يشء غري مقبول
خالل من  و/أو  للمواد  استخدامه  سوء  خالل    من 

إدمانه للمخدرات.
يف املثال  سبيل  عىل  بذلك  الخاصة  العناوين   تجد 
ومساعدة“ مشورة  واملخدرات،  „اإلدمان   كتيب 
 الصادر عن إدارة مجلس الشيوح املختصة بالصحة
اإلدمان أخطار  مكافحة  ومركز  البيئة   والشؤون 
اإلنرتنت موقع  يف  الكتيب  وتجد  برلني.   بوالية 
http://www.sucht-drogen-rat-hilfe.de متاحا  

للتنزيل أو ميكن طلبه من خالل الرابط املعني.

ً

ً

ً
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نقاط االلتقاء مع هيئات املساعدات األخرى

مركز مساعدة األطفال والشباب
ً كبريا عدداً  يتوىل  والشباب  األطفال  مساعدة   مركز 
تساهم التي  املعاهد  ويضم  التاريخية  املهام   من 
األرسة جانب  إىل  بها  وترتقي  الشباب  تنشئة   يف 
 واملدرسة من خالل عمليات الرتبية والتعليم )عىل
 سبيل املثال من خالل خدمات تنظيم أوقات الفراغ
)عىل وتدعمها  واملشورة)  التدريبية   والخدمات 
كام والطوارئ).  األزمات  مواقف  يف  املثال   سبيل 
 أن مركز الشباب يعمل عىل ضامن مراقبة استقرار
حالة يف  بالتدخل  ملتزم  لذلك  وهو  األطفال،   حالة 
حياتهم يف  الشباب  أو  األطفال  يهدد  خطر   وجود 
 :أويف حالة احتامل تعرضهم لألرضار )حامية األطفال
www.berlin.de/kinderschutz(. رشح تم   وقد 
 مهمة مراكز مساعدة األطفال والشباب يف القانون
األطفال) VIII االجتامعي مساعدة  مراكز    قانون 

والشباب).

الفئات املستهدفة هي
• األطفال تحت سن 14 سنة،

• الشباب من سن 14 إىل سن 18 سنة
• الشباب البالغون ما بني 18 و 27 سنة

النفيس لألطفال والشباب الطب  التعاون بني   ينشأ 
النفيس ومراكز مساعدة األطفال والشباب  والعالج 
مرض إىل  وتتحول  الشباب  مشاكل  تتفاقم   عندما 
 يستدعي املعالجة الطبية املتخصصة. وعىل العكس
إىل الحاجة  ظهور  حالة  يف  ينشأ  فإنه  ذلك،   من 
بعد الالحق  االجتامعي  الرتبوي  والدعم   املساعدة 
 االنتهاء من العالج يف عيادة للعالج النفيس لألطفال
ومعتاداً أساسياً  رشيكاً  املدرسة  وتعترب   والشباب. 
 يف التعاون يف هذا الصدد. وتقرر هيئة الشباب يف
إطار يف  املشاركني  مع  باالشرتاك  املعنية   املقاطعة 
  مخطط املساعدة الشخيص السبيل األفضل لألطفال

والشباب يف املوقف الحايل.

الخدمات بخصوص  املعلومات  من  املزيد   تجد 
ومجال واألطفال  الشباب  ملساعدة    املعروضة 
.www.berlin.de/sen/bwf  التعليم يف موقع اإلنرتنت 

األشخاص املسنون املحتاجون للمساعدة
تقديم شبكة  مكونات  جميع  تتاح  أساسية   بصفة 
 العالج النفيس يف املقاطعات أيضاً لألشخاص املسنني
 الذين يعانون من أمراض نفسية. يف حالة األشخاص
 املحتاجني للرعاية والذين لديهم الحق يف الحصول
 عىل الخدمات مبوجب قانون التأمني اإلجباري، فإنه
  يجب يف كل حالة التحقق من نوع خدمة املساعدة
األنسب للشخص املعني حسب ظروفه الشخصية.

مساعدة بنظام  املساعدة  خدمات  ملقدمي   ميكن 
 املسنني تقديم الخدمة يف املنازل )خدمات الرعاية،
املستشفيات داخل  أو  للرعاية)،  الخاضع   السكن 
لفرتة العناية  أو  الخارجية  )الرعاية  جزيئ   بشكل 
 مؤقتة) أو داخل املستشفيات )املصحات). باإلضافة
لخدمة املكمل  القانون  تطبيق  منذ  يتم  ذلك   إىل 
لألشخاص بالنسبة   2002 سنة  يف  الصادر   الرعاية 
يف كبري  قصور  من  ويعانون  للرعاية   املحتاجني 
يعانون الذين  األشخاص  مثل   - العادية   القدرات 
الذين األشخاص  أو  نفيس  مرض  أو  العته   من 
خدمات تخصيص   - عقلية  إعاقة  من   يعانون 
خالل من  وخصوصاً  والرعاية،  للمشورة   إضافية 
الرعاية خدمات  أو  املنازل  داخل  الرعاية   خدمات 
 األقل درجة. مراكز الرعاية التي تم إنشاؤها حديثاً
 تعترب مراكز استشارية مجانبة لألشخاص املحتاجني
 للمساعدة واألشخاص الذين ميرون بظروف تجعلهم
واألقارب وللمعاقني  للمساعدة  باالحتياج   مهددين 
تقدم وهي  الرعاية.  شؤون  جميع  يف   ملساعدتهم 
اإلجباري التأمني  بخدمات  الخاصة   املعلومات 
وخدمات االجتامعية  والخدمات  الصحي   والتأمني 
 املساعدة األخرى وكيفية اختيارها والحصول عليها
  يف أملانيا ويف الوالية. تجد مراكز الرعاية يف برلني عىل

موقع اإلنرتنت:
www.pflegestuetzpunkteberlin.de

املعلومات يف هذا املزيد من  الحصول عىل   ميكنك 
 www.berlin.de/pflege الصدد من موقع اإلنرتنت
من الكبرية  الباقة  هذه  الرعاية.  صناديق  لدى   أو 
 خدمات املشورة والعالج املخصصة ملساعدة املسنني
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التخطيط والتعاون وشبكة الخدمات

التي الخدمات  تطوير  أجل  من   البلدة/املقاطعة 
يتم تقدميها إىل األشخاص املصابني مبرض نفيس و/
وتوظيف تنفيذ  خالل  من  املدمنني  األشخاص    أو 

 الخدمات القامئة بطريقة أكرث فعالية.
 إن شبكة خدمات املساعدة تتيح عىل سبيل املثال
يخضعون الذين  األشخاص  تحويل  كفاءة   تحسني 
 للعالج يف املستشفى إىل العالج داخل املنزل )األطباء
 الذين يذهبون إىل املنازل). وميكن من خالل إحدى
والرعاية العالج  تقديم  استمرار  ضامن   الجمعيات 
وبذلك أفضل.  بشكل  املصاب  للشخص   والعناية 
املستشفيات يف  اإلقامة  تكرار  عن  االستغناء   ميكن 
 أو استقبال املصابني يف املصحات لفرتات مؤقتة. ويف
 الجمعيات ميكن معالجة حاالت القصور والنقص يف
 تقديم الخدمات العالجية بشكل أرسع وتحت نظر
املستمر واملتواصل التدريب   املختصني. ومن خالل 
به تقوم  الذي  للعمل  جودة  أفضل  ضامن    ميكن 

الجمعيات.

توجد يف برلني األشكال التالية للجمعيات:
• جمعية الطب النفيس بالبلدية

 • جمعيات الطب النفيس للمسنني والكهول
• جمعيات عالج اإلدمان واملخدرات

بني الجمع  يتم  بالبلدية  النفيس  الطب  جمعية   يف 
ومقدمي الخدمات  ومراكز  املؤسسات   أصحاب 
تحت واألقارب  النفيس  بالعالج  واملعنني   الخدمات 
 إرشاف املقاطعة بهدف إنشاء شبكة لخدمات العالج
مع مبايتناسب  تطويرها  ومواصلة  بالبلدية   النفيس 
أشكال من  الشكل  هذا  تطوير  تم  وقد  حالة.   كل 
برلني ألول مرة يف مقاطعة   الجمعيات وتجربته يف 

راينيكندورف.

 جمعية الطب النفيس للمسنني والكهول عبارة عن
 ملتقى ملؤسسات مساعدة املسنني وخدمات الطب
النفيس العالج  إلتاحة  ما  عالجي  بقطاع   النفيس 
أو جسدية  أو  نفسية  بأمراض  املصابني   لألشخاص 
الشخصية احتياجاتهم  مع  يتناسب  مبا    .املسنني 

وتوجد هذه الجمعيات يف جميع املقاطعات.

 يف جمعية عالج اإلدمان يتعاون معاً وبشكل إلزامي
والتي املقاطعة  يف  واملعاهد  املؤسسات   أصحاب 
يف واملساعدة  اإلدمان  من  الوقاية  مجال  يف   تعمل 
وتحسني ضامن  هو  منها  والهدف  املدمنني.   عالج 
اإلدمان لخطر  املعرضني  لألشخاص  الحياة   جودة 
  وهؤالء املصابني باإلدمان. جمعيات عالج اإلدمان ال

 تزال غري موجودة يف بعض املقاطعات.
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الهيئة االستشارية للطب النفيس بالوالية
يقوم الشيوخ  مبجلس  الصحة  عن  املسؤول   العضو 
بالوالية النفيس  للطب  استشارية  هيئة   باستدعاء 
 مكونة من أشخاص متخصصني، وتقوم هذه الهيئة
تقديم شؤون  جميع  يف  العضو  هذا  مع   بالتشاور 
 الرعاية ملن يستحقها من ذي االحتياجات الخاصة.
 واألساس القانوين الستدعاء الهيئة االستشارية للطب
الخاص برلني  قانون  هو  وأنشطتها  بالوالية    النفيس 

باملصابني باألمراض النفسية.

الهيئات االستشارية للطب النفيس باملقاطعات
 بالتوازي مع عمل الهيئة االستشارية للطب النفيس
هيئة استدعاء  املقاطعات  يف  أيضاً  يتم   بالوالية 
أشخاص من  تتكون  النفيس  للطب   استشارية 
مستشارة مع  بالتشاور  تقوم  حيث   متخصصني، 
ومستشار الصحية  بالشؤون  املختصة   املقاطعة 
 املقاطعة املختص بالشؤون الصحية يف جميع شؤون
االحتياجات ذي  من  يستحقها  ملن  الرعاية   تقديم 
الهيئة الستدعاء  القانوين  واألساس   .  الخاصة 
  االستشارية للطب النفيس وأنشطتها هو قانون برلني

الخاص بخدمات الصحة العامة.

التنسيق يف الطب النفيس
توفري يف  املقاطعات  مسؤولية  زيادة  خالل   من 
نفسية بأمراض  املصابني  لألشخاص   املساعدات 
نظام وتوجيه  التنسيق  إىل  أيضاً  الحاجة   ازدادت 
زاد فقد  هنا  ومن  املقاطعات.  يف   املساعدات 
العالج بتنسيق  والقامئني  القامئات  عىل   العبء 
برلني. مقاطعات  جميع  يف  املتواجدين   النفيس 
وتنسيق وتوجيه  تخطيط  يف  مهامهم   وترتكز 
 خدمات العالج النفيس املشرتك بالتعاون الوثيق مع
 مقدمي خدمات العالج النفيس. كام أنهم يف نفس
إليهم ترد  التي  االستفسارات  عىل  يردون   الوقت 
واملوظفات واألقارب  النفيس  بالعالج  املعنيني   من 
واملؤسسات الخدمات  تقديم  مراكز  يف   واملوظفني 
إن والعناية.  والرعاية  النفيس  بالعالج  يتعلق   فيام 
ألنظمة الجيدة  واملوامئة  الفائق  التطوير   مواصلة 
 العالج النفيس مع األشكال الجديدة للعالج والرعاية

  والرشوط القانونية العامة تعترب من املهام املستمرة
لهيئات تنسيق العالج النفيس.

عن اإلقالع  يف  واملساعدة  اإلدمان  عالج   تنسيق 
املخدرات

يف يعمل  النفيس،  العالج  تنسيق  مراكز  جانب   إىل 
للعالج برلني منسقات ومنسقون   جميع مقاطعات 
 من اإلدمان ومندوبون لعالج اإلدمان. وتحتل املهام
 والوظائف مكانات وأولويات مختلفة يف املقاطعات.
اإلدمان عالج  تنسيق  مراكز  فإن  أساسية،   وبصفة 
املتنوعة الخدمات  وتنسيق  تطوير  بشؤون   تهتم 
تقديم أو  اإلدمان  عالج  عىل  املساعدة  نظام   يف 
الحاالت يف  الالزمة  واملعلومات  السليمة   املشورة 
كام باألمر.  املعنيني  واملواطنني  للمواطنات   الخاصة 
 أنها ترد عىل االستفسارات التي ترد إليها من مراكز
 الخدمات واملؤسسات التي تعالج مشكالت اإلدمان
  واملخدرات يف املقاطعة، وقد تم ذكر اسمها يف هذا

“الكتيب يف جزء „جهات االتصال والعناوين.

جمعيات العمل للعالج النفيس االجتامعي
االجتامعي النفيس  للعالج  العمل  جمعيات   يف 
(PSAG) تلتقي أطقم العالج النفيس من املؤسسات 
بالعالج املعنيون  وكذلك  والجمعيات،   والهيئات 
باألمراض املصابون  واألشخاص  واألقارب   النفيس 
 النفسية يف املقاطعة لتبادل املعلومات بشأن قضايا
 تقديم العالج النفيس يف املقاطعة. وتعمل جمعيات
االجتامعي النفيس  للعالج   بالتعاون PSAG العمل 
لألشخاص العالج  تقديم  يف  املشاركني  جميع   مع 
مع تتشاور  أنها  كام  النفيس،  باملرض   املصابني 
لتقديم مهمة  مع  التعامل  عند  املختصة   الهيئات 
األشخاص إقامة  أماكن  من  بالقرب  النفيس    العالج 

املصابني باألمراض النفسية.

الجمعيات
للعالج، العالية  الجودة  متطلبات  تلبية  عىل   حرصاً 
 فقد تم يف السنوات األخرية إنشاء جمعيات للعالج
هذه يف  ويلتقي  املقاطعات.  بعض  يف   النفيس 
 الجمعيات مقدموا خدمات العالج النفيس ومعاهد
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مجموعات الدعم ومكاتب الشكاوى

االجتامعية النفسية  الرعاية  أو  املنازل  يف   العالج 
 خارج نطاق العيادات. وهي تقدم املشورة )ليست
 مشورة قانونية!) وتدعم صاحب أو صاحبة الشكوى
 يف معرفة حقوقه أو حقوقها. وأثناء كل ذلك، تعمل
مع بالتعاون  مستقلة  ككيانات  الشكاوي   مكاتب 
االجتامعية، والنفسية  النفسية  الرعاية   معاهد 
  ولذلك فهي تسعى دامئاً إىل إيجاد حلول اتفاقية يف

صالح جميع املشاركني.
يف الشكاوي  مكاتب  من  العديد  برلني  يف   وتوجد 
ليشتنربج مقاطعة  املثال  سبيل  عىل    املقاطعات، 

وراينيكندورف وشبانداو ومتبلهوف شونربج.

معلومات االتصال:
BIP – Beschwerde- und Informationsstelle 

Psychiatrie
Grunewaldstraße 82, 10823 Berlin

هاتف: 030 – 789 500 360
فاكس: 030 – 789 500 363

  info@psychiatrie-beschwerde.de :فتاه
www.psychiatrie-  :تنرتنإلا عقوم

beschwerde.de 
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مجموعات الدعم ومكاتب الشكاوى

جمعيات املعنيني بالعالج النفيس
 جمعيات املعنيني بالعالج النفيس تعترب من العنارص
املصابني األشخاص  دعم  ملجموعات   الرئيسية 
املزيد من الحصول عىل  النفسية. ميكنك   باالمراض 
 املعلومات عىل سبيل املثال لدى الجمعية االتحادية
 يف موقع (BPE) لخرباء علم النفس، جمعية مسجلة
خالل www.bpe-online.de اإلنرتنت من   أو 
5552  6870  (0234) الهاتفي  الرقم  عىل   االتصال 
  )يتاح االتصال من االثنني إىل الخميس من الساعة

الخميس من الساعة 10:00 إىل الساعة 13:00).

برلني BPE مؤسسة بوالية  مؤسسة  هي   بالوالية 
النفيس بالعالج  واملعنيني  النفيس  الطب   لخرباء 
(BOP&P)،.هو الجمعية  هدف  مسجلة.   جمعية 
 إنشاء مجموعات مساعدة ذاتية وتبادل املعلومات
النفس علم  خرباء  ومتثيل  العام  والعمل   والخربات 
خالل من  املستويات  جميع  عىل  برلني  والية    من 

إرسال املندوبني واملمثلني.

معلومات االتصال:
Berliner Organisation Psychiatrie-

Erfahrener und Psychiatrie-
Betroffener (BOP&P) e.V., 

Belziger Str. 1, 10823 Berlin, 
boppev@web.de  :الربيد اإللكرتوين  

www.bpe-online.de/bopp.htm  :موقع اإلنرتنت

دعم األقارب
أفراد األرسة مبرض نفيس، فإن  يف حالة إصابة أحد 
 هذا املرض غالباً ما ميثل تحدياً كبرياً أمام بقية أفراد
 األرسة. وبصفتك قريباً ملريض نفيس، ميكنك الحصول
املثال املعلومات واملشورة والدعم عىل سبيل   عىل 
نفيس مبرض  للمصابني  برلني  والية  جمعية    ،لدى 

جمعية مسجلة.

معلومات االتصال:
Geschäftsstelle ApK e. V. 

Berlin-Wilmersdorf, 
Mannheimer Str. 32, 10713 Berlin,

ينورتكلإ ديرب وأ:  01 957 863 (030)
،info@apk-berlin.de :فتاه

www.apk-berlin.de :موقع اإلنرتنت

مواعيد الرد عىل املكاملات الهاتفية:
 االثنني والثالثاء من الساعة 10:00 حتى الساعة 18:00
 األربعاء والخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 14:00

ويوم الجمعة من الساعة 10:00 إىل الساعة 13:00

املساعدة الذاتية
األساسية املبادرات  من  الذاتية  املساعدة   تعترب 
والدعم املعلومات  لتبادل  تجاهلها  ميكن  ال   التي 
للمنظومة بالنسبة  النفيس  بالعالج  املعنيني   مع 
العديد فهناك  برلني.  بوالية  واالجتامعية   الصحية 
 من مجموعات املساعدات الذاتية التي تلتقي عىل
الخاصة والتشاور  االتصال  مكاتب  يف  املثال   سبيل 
عالج ومراكز  نفسية  بأمراض  املصابني   باألشخاص 
التي الذاتية  للمساعدة  االتصال  مراكز  أو    اإلدمان 

تتواجد يف كل مقاطعة.
 ميكنك التوجه إىل هذه املؤسسات إذا كنت تبحث
بالحالة يتعلق  فيام  ذاتية  مساعدة  مجموعة   عن 
  املرضية التي تخصلك، أو ترغب يف إنشاء مجموعة

بنفسك.
املصابني لألشخاص  واملشورة  االتصال  مكاتب   تجد 
 بأمراض نفسية ومراكز عالج اإلدمان يف هذا الكتيب
 يف جزء „جهات االتصال والعناوين“. ميكنك معرفة
موقع يف  الذاتية  للمساعدة  اتصال  مكتب    أقرب 

www.sekis.de. اإلنرتنت 

مكاتب الشكاوي
املواطنات مع  للتعامل  الشكاوي مخصصة   مكاتب 
 واملواطنني الذين يعانون من اضطرابات ومشكالت
تستقبل حيث  ألقاربهم.  مخصصة  وكذلك   نفسية، 
 مكاتب الشكاوي االستفسارات واملشكالت طاملا أنها
 ترتبط بعالج/معالجة طبية أو أي نوع آخر من أنواع
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ً

ً

ً

 يقوم املسؤولون عن إعادة التأهيل بإعطاء املعلومات
بالنسبة الورش  يف  الوظيفي  االندماج  عن   الالزمة 
القامئون وخصوصاً  الخاصة،  االحتياجات   لذوي 
املقاطعات) )هيئات  االجتامعية  املساعدات   عىل 
العمل) )وكاالت  للعمل  االتحادية   والوكاالت 
أنه البديهي  التقاعد. ومن  تأمينات   والقامئون عىل 
املعلومات من جميع الحصول عىل هذه   مبقدورك 
الخاصة بذلك الروابط  أيضاً. توجد  الورش   أصحاب 
 عىل موقع اإلنرتنت الخاص بجمعيات العمل بالورش
 الخاصة بالوالية بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة
 .www.wfbm-berlin.de يف جمعية برلني املسجلة
 كام أن هناك عرضاً تفصيلياً شامالً يف موقع اإلنرتنت
بالصحة املختصة  الشيوخ  مجلس  بإدارة    الخاص 
االجتامعية. -www.berlin.de/sen/so والشؤون 
ziales/behinderung/erwerbsleben/index.

html.

مرشوعات االندماج
لذوي عمل  فرص  توفر  االندماج   مرشوعات 
 االحتياجات الخاصة الذين يجدوت صعوبات كبرية
سوق يف  املتاحة  العادية  الوظائف  يف  االندماج   يف 
التي اإلعاقة  لنوعية  نظراً  عام، وذلك  بوجه   العمل 
هؤالء ضمن  ويدخل  شدتها.  ودرجة  منها   يعانون 
من يعانون  الذين  األشخاص  الخصوص  وجه   عىل 
 إعاقة عقلية أو نفسية أو املصابون بإعاقة جسدية
املتخرجون ويدخل  متعددة.  إعاقة  أو  حسية   أو 
االحتياجات لذوي  الورش  هذه  من   واملتخرجات 
املجموعات ضمن  أيضاً  الخاصة  واملدارس    الخاصة 

املستهدفة ملرشوعات االندماج.
 وعىل عكس املرشوعات األخرى لسوق العمل بوجه
 عام تقدم مرشوعات االندماج ملوظفيها وموظفاتها
من للعمل  مصاحبة  رعاية  كبرية  بدرجات   املعاقني 
االجتامعي. التعليم  عىل  املدربني  األشخاص   خالل 
من الوحيد  الهدف  هو  ليس  األرباح  تحقيق   إن 
من فالهدف  التجارية.  واألنشطة  األعامل   هذه 
 هذه املرشوعات والذي يحتل األولوية القصوى لها
االحتياجات إيجاد فرص عمل وتوظيف لذوي   هو 
ومامرسة األعامل  أداء  عىل  وتشجيعهم    الخاصة 

األنشطة االجتامعية.
يعمل لالندماج  مرشوعا   25 برلني  والية  يف   يوجد 
 بها حوايل 500 موظفة وموظف، ومن ضمنهم 250
املجاالت يف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من   شخصا 
الزراعية واألرايض  الحدائق  زراعة  مثل   الخدمية 
ويف واملخابز  املطاعم  ويف  والرسم  األبنية   وتنظيف 
 خدمات الحفالت. تجد عناوين مرشوعات االندماج
.www.soziale-unternehmen يف موقع اإلنرتنت
de. ميكنك أيضا الحصول عىل املزيد من املعلومات 
الرقم من خالل  برلني  والية  االندماج يف  هيئة    من 

الهاتفي: (030) 9012 - 7162.
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العمل والتوظيف والتدريب

أساسية أهمية  لهم  والتدريب  والتوظيف   العمل 
حياة عىل  أيضاً  ذلك  ويرسي  إنسان.  كل  حياة   يف 
التقاعد بعد  وحتى  نفيس.  املصاب مبرض   الشخص 
مستمراً الطلب  يظل  نفيس  مبرض  لإلصابة   نتيجًة 
 عىل التوظيف، وذلك ألن األغلبية العظمى ال تريد
بالكامل يومها  „تقيض  أن  يُفرتض  وال  تستطيع    وال 

“تحت الرعاية والعالج.

  والعمل ليس فقط هو الوظائف املوجودة يف سوق
 العمل بوجه عام، ولكنه يتضمن الكثري من األنشطة
 التي ميكن للشخص أن ميارسها. حيث يدخل يف ذلك
 األنشطة املختلفة ومراكز األعامل التطوعية والعالج
العمل والتوظيف ومامرسة وظيفة معينة  مبامرسة 
 لساعات معينة للحصول عىل دخل إضايف والعمل يف
 ورشة مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة واملشاركة
 يف إجراءات هيئة العمل واملدارس والتدريب وعالقة
 العمل يف رشكة اندماجية وما إىل ذلك. وهناك دليل
مخصص برلني“  يف  االجتامعية  „املؤسسة   لرشكات 
 لألشخاص املصابني بأمراض نفسية، ويتم فيه تدوين
واكتساب االندماج  إعادة  مؤسسات   إمكانيات 
 الدخل اإلضايف. لالستعالم عن إمكانية معينة، ميكنك

 الدخول عىل موقع اإلنرتنت
www.soziale-unternehmen-berlin.de.

التدريب عىل التدريب يف ورش   اض نفسية. ويتم 
  عرب املوقع BBW-RKI الوظائف )يف برلني يف مؤسسة

اإللكرتوين:
www.drk-berlin.de/rkinstitut/index.htm. 
األسئلة عىل  بالرد  املختصة  العمل  وكالة  وتقوم 

واالستفسارات املتعلقة بذلك.

الدخول اإلضافية
يتم. إضايف  دخل  اكتساب  تتيح  النفسيني   مرىض 
والدخول برلني.  يف  رسمي  بشكل  جزئياً   متويله 
نفسية بأمراض  املصابني  لألشخاص  تتيح   اإلضافية 
 بشكل خاص إمكانية العمل والتوظيف بدرجة أدىن،
مبفهوم الكسب  عىل  قادرين  يكونوا  مل  إذا   حتى 
الثاين االجتامعي  الصدد .SGB II القانون  هذا   ويف 

 ميكن للمستفيدين من ذلك االكتساب من مجاالت
اليومية العمل  أوقات  حسب  املختلفة   التوظيف 
تراعي اإلضايف  العمل  عروض  باملرونة.  تتسم   التي 
مزمنة، نفسية  بأمراض  املصابني  األشخاص   قدرات 
 ويتم مواءمتها بناًء عىل ذلك. ويتم دفع تعويض عن
ذوي عمل  ورش  ذلك.  جراء  من  تقع  التي    األرضار 

االحتياجات الخاص.

ورش عمل ذوي االحتياجات الخاصة
الخاصة االحتياجات  ذوي  ورش   (WfbM) عرض 
ه لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الذين ال  موجَّ
 ميكنهم االنضامم إىل السوق العام للعمل، غري أنهم
الكفاءة من  معينة  بدرجة  العمل  أداء   مبقدورهم 
بدرجة العمل  أداء  رشوط  يلبون  فإنهم   وبالتايل 
 معينة. ويف هذا الصدد، فإن ورش ذوي االحتياجات
 تستقبل جميع األشخاص من ذوي WfbM الخاصة
  االحتياجات الخاصة برصف النظر عن نوع ودرجة

اإلعاقة.
 وبعد إجراءات االنضامم التي يثبت فيها ما إذا كانت
 تعترب منشأة WfbM ورش ذوي االحتياجات الخاصة
تشجيعية إجراءات  املعتاد  يف  ذلك  فيتبع   مناسبة، 
يف العمل  مسار  يف  االشرتاك  لتحسني  سنتني   ملدة 
لألشخاص بالنسبة  الوظائف.  عىل  التدريب   مجال 
اإلجراءات هذه  اتخاذ  بعد  ميكنهم  ال   الذين 
 االنضامم إىل السوق العام للعمل أو إىل اإلجراءات
يف تقدم  الورش  فإن  والتأهيل،  للتدريب   الوظيفية 
العمل فرص  من  كبرية  مجموعة  العلمي   املجال 
 لتالءم القدرات املختلفة وإمكانيات التطور وكذلك
يدخل اإلمكان.  قدر  املتاحة  واالستعدادات   امليول 
والتدريب العمل  لفرص  الكبرية  املجموعة    ضمن 

فرص عمل مناسبة يف السوق العام للعمل.
بتقديم الورش  أصحاب  17 من  برلني   قام يف والية 
العديد من بالورش يف  8000 فرصة عمل   أكرث من 
وإىل بالكامل.  املدينة  عىل  تتوزع  العمل   مجاالت 
مهمة تولوا  الذين  األربعة  الورش  أصحاب   جانب 
فقد الخاصة،  االحتياجات  ذوي  األشخاص   تشجيع 
  تم استقبال الكثري من ذوي االحتياجات الخاصة يف

جميع الورش األخرى.
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تنظيم يف  الالزمة  املساعدات  تقدم  املراكز   فهذه 
ولتشجيع اتصال  جهات  وإليجاد  اليومي   النشاط 
 التعليم والعمل والتدريب. باإلضافة إىل ذلك ميكن
  االستفادة من األنشطة الجامعية التي يتم تنظيمها

وكذلك عروض العمل.

السكن وتنظيم الحياة اليومية
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السكن وتنظيم الحياة اليومية

ومراكز السكن  مجال  يف  هنا  املرشوحة   العروض 
 الرعاية الخارجية التي تُقدم الرعاية فيها يتم تقدميها
النفيس“ للطب  التوجيهية  „اللجنة  مع   باالشرتاك 
 للمقاطعة التي يقيم فيها الشخص املعني. ويف هذه
التي املساعدة  من  التحقق  يتم  التوجيهية   اللجنة 
 يحتاجها املصاب حالياً وتقييم اإلجراءات التي يلزم
 اتخاذها. وميكن أن تكون هذه املساعدة يف صورة
 رعاية يتم تقدميها يف مجتمع سكني للعالج النفيس
أو الخاص  السكن  يف  تقدميها  يتم  فردية  رعاية   أو 
 رعاية يف مركز الرعاية الخارجية أو رعايى مكثقة يف
املساعدة تقديم  ميكن  كام  مؤقت.  انتقايل   مسكن 
 يف العديد من الصور األخرى. عند التوسط لتقديم
 املساعدة، يتم مراعاة الرغبات الشخصية يف تقديم
عىل الحصول  يف  رغبة  هناك  تكون  كأن   الرعاية، 
  الرعاية يف وسط مجموعة من األشخاص أو اإلقامة

املشرتكة مع سيدات أو رجال.
املعتاد يف  يتم  النفيس  للطب  التوجيهية  اللجنة   يف 
النفقات ودافعي  الخدمة  مقدمي  بني   التنسيق 
النفيس العالج  ومركز  واملستشفى  الحاالت)   )إدارة 
النفيس، للطب  التنسيقي  واملركز   االجتامعي 
الرعاية تقديم  )يف  املشاركة  األطراف  من   وغريهم 
يرغبون أنهم  طاملا  املساعدة،  عن  والباحثني    مثالً) 

يف ذلك.
باملقاطعة املختصة  بالهيئة  النفقات  دافع   ويقوم 
الذي اإلجراء  بشأن  القرار  باتخاذ  الحاالت)    )إدارة 

تتم املوافقة عليه.
بشأن املعلومات  من  املزيد  عىل  الحصول   ميكنك 
املتبعة واإلجراءات  مقاطعتك  يف  املتاحة   العروض 
مركز أو  النفيس  للطب  التنسيقي  املركز   لدى 
  العالج النفيس االجتامعي أو إدارة الحاالت الخاصة

باملقاطعة.

ُالسكن الذي تقدم فيه الرعاية
لألشخاص يقدم  الرعاية  فيه  تقدم  الذي   السكن 
يف الالزمة  املساعدات  النفسية  باألمراض   املصابني 
الحياة تنظيم  ويف  اليومية  التحديات  عىل   التغلب 
املناسبة، ويقدم  اليومية ويف إيجاد جهات االتصال 
 لهم الدعم يف البحث عن عمل أو وظيفة أو تعليم.

ُ

 كام أن مسار وعملية العالج وحجم املهام والقدرات
 ترتبط أثناء ذلك بالحاجة الشخصية للشخص الذي
يف الرعاية  تتم  أن  وميكن  الرعاية.  عىل   يحصل 
إىل باإلضافة  جامعي.  سكن  يف  أو  املريض   مسكن 
 ذلك تتوافر إمكانية تقديم الرعاية يف مصحات دامئة
بعض تتاح يف  ال  اإلمكانية  أن هذه  مؤقتة، غري    أو 

مقاطعات برلني.
 وإىل جانب أشكال السكن الخاضع للرعاية املخصصة
 يف إطار الرعاية الطبية اإللزامية يف كل مقاطعة من
 االثنتي عرشة مقاطعة يف برلني، توجد يف والية برلني
سبيل فعىل  اإلقليم.  عرب  مجهزة  مستقلة   عروض 
 املثال توجد عروض للسكن الخاضع للرعاية للرجال
من وللبالغني  نفسية  بأمراض  املصابني   املثليني 
لخطر ومعرضني  نفسية  بأمراض  املصابني   الشباب 
املصابني املدمنني  ولألشخاص  االنتحار  عىل    اإلقدام 

بأمراض نفسية وللسيدات املدمنات.
حيز دخل   2010 لسنة  يوليو  شهر  من  األول   يف 
 التنفيذ قانون دعم تقرير املصري واملشاركة وكذلك
 قانون حامية األشخاص يف أشكال السكن الجامعي
السكن يف  املشاركة  )قانون  للرعاية   – الخاضع 
WTG). ألول توجد  الثابتة  املؤسسات  جانب   وإىل 
سكنية مجتمعات  لألشخاص (WG) مرة   مخصصة 
 املعاقني واملحتاجني للرعاية، حيث ميكنهم االستفادة
ما مبوجب  وذلك  واإلرشاف،  الرعاية  خدمات   من 
األملاين للقانون  الالحق  القانون  هذا  محدد يف   هو 
هذه فحص  املستقبل  يف  وميكن   للمصحات. 
من للتحقق  الحاجة  حسب  السكنية   املجتمعات 
 .توفريها لجهيزات األمان والسالمة الالزمة لساكنيها
 ميكنك االستعالم عن املفاهيم الخاصة بهذا القانون
موقع من  الصلة  ذات  الترشيعات  وكذلك   الجديد 
/http://www.berlin.de/sen/soziales اإلنرتنت

berliner-sozialrecht/sonstige/index.html.

مراكز الرعاية الخارجية
العناية تقديم  يتم  الخارجية  الرعاية  مراكز   يف 
املصابني أو  املدمنني  لألشخاص  الالزمة   والرعاية 
النهار خارج سكنهم الخاص.  بأمراض نفسية خالل 
للرعاية، الخاضعة  املساكن  مع  الحال  هو   وكام 
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العالج واملشورة واملساعدة يف حل األزمات

 يتم غالبا جمع العروض املختلفة مثل مراكز االتصال
إضايف الحصول عىل دخل  تقديم  ومراكز   واملشورة 
 ومراكز الرعاية الخارجية وغريها من األشكال األخرى
يتيح وهذا  الخارجية.  املراكز  مظلة  تحت   للرعاية 
 للزائرين والزائرات ميزة الوصول مبرونة وخصوصية
االتصال مراكز  زوار  إن  الحايل.  املعييش  الوضع   إىل 
الحصول KBS واملشورة املثال  سبيل  عىل   ميكنهم 
أو طلب الخارجية  الرعاية  مراكز  إحدى   عىل دعم 
 الحصول عىل دخل إضايف. وعىل عكس ذلك، ميكن
  لزوار مراكز الرعاية الخارجية أو مراكز تقديم الدخل

اإلضايف االستفادة من مركز االتصاالت واملشورة.

ً

للمرشوبات املدمنني  لألشخاص  املشورة   مراكز 
الكحولية والعقاقري

 إذا أصبحت هناك مشكلة يف التعامل مع املرشوبات
تقدم املشورة  مراكز  فإن  والعقاقري،   الكحولية 
 لألشخاص املدمنني للمرشوبات الكحولية والعقاقري
املصابني، مساعدة  جانب  وإىل  املطلوبة.   املساعدة 
من القريبني  األشخاص  أيضاً  يشمل  الدعم   فإن 
أو والزوجة  الزوج  أو  األرسة  أفراد  مثل    املصاب، 

األصدقاء أو زمالء العمل.
حاالت يف  والرعاية  املشورة  تقدم  املشورة   مراكز 
 عالج اإلدمان وأيضاً العالج يف املنزل )العالج الفردي
من العالج  عمليات  يف  تتوسط  وهي   والجامعي). 
ويف الكحولية،  املرشوبات  عن  واإلقالع   اإلدمان 
املساعدة تقدم  فإنها  الذاتية  املساعدة   مجموعات 
وتقدم العملية  والحياتية  االجتامعية  الشؤون   يف 
من املشورة  عروض  بخصوص  الالزمة   املعلومات 
للمدينني املشورة  مراكز  مثل  األخرى   املؤسسات 
مقاطعة كل  ويف  واألرسة.  للرتبية  املشورة   ومراكز 
 من مقاطعات برلني، توجد مراكز املشورة لألشخاص
وتدار والعقاقري.  الكحولية  للمرشوبات   املدمنني 
مشورة مراكز  أنها  عىل  جزئياً  هذه  املشورة   مراكز 
العروض من  االستفادة  ميكن  أنه  أي   مدمجة، 
عن بعيداًُ  اإلدمان  حاالت  يف  للمشورة  تُقدم    التي 

االلتزامات القانونية.
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العالج واملشورة واملساعدة يف حل األزمات

 العائالت التي لها ظروف خاصة يتم إجراء املتابعات
  واالستشارات يف مراكز الرعاية الخارجية لألطفال أو

يف املدارس أو من خالل الذهاب إىل املنازل.

مركز برلني لخدمات حل األزمات
املساعدة يقدم  األزمات  حل  لخدمات  برلني   مركز 
نفسية بأزمات  ميرون  الذين  لألشخاص   والدعم 
ميكن التي  الحاالت  حادة.  بأزمات  ميرون   والذين 
األزمات حل  لخدمات  برلني  مبركز  االتصال   بشأنها 
 هي: األمراض النفسية والتفكري يف االنتحار واألحالم
الفزع وحاالت  واملخاوف  واالكتئاب   والكوابيس 
ومشكالت والفقدان  واالنفصال  اإلدرايك   والقصور 
ذلك وغري  الزوجني  بني  األرسية  واملشاكل    اإلدمان 

الكثري.
أيضا األزمات ميكن  لخدمات حل  برلني   دعم مركز 
 تقدميه إىل األشخاص املتواجدين يف املحيط املعييش
 للشخص املصاب مثل الزوج أو الزوجة أو األقارب أو
 األصدقاء أو الزمالء يف العمل أو الدراسة أو الجريان
 من الجنسني. فمن خالل اهتاممهم وقلقهم، فإنهم
قد أو  والنصيحة  املعلومات  إىل  بحاجة  شك   بال 
يتعرضون التي  لألعباء  نتيجة  الدعم  إىل    يحتاجون 

لها.
دعمه يقدم  األزمات  حل  لخدمات  برلني  مركز   إن 
املساعدات تقديم  يف  املتخصصة  للمؤسسات   أيضا 
وميكن الطوارئ.  لخدمات  العامة  األجهزة   وكذلك 
 لألطباء والطبيبات واملعالجني النفسيني واملعالجات
التابعني واملوظفات  واملوظفني   النفسيات 
ومكافحة الرشطة  ومراكز  االجتامعية   للموسسات 
وقت أي  يف  املركز  من خدمات  االستفادة    الحريق 

وخصوصا يف حاالت الطوارئ.
  مركز برلني لخدمات حل األزمات يعمل عىل مدار

يوما يف السنة كل يوم عىل مدار الساعة 365.
جميع عىل  التسعة  االستشارة  مقرات   وتتوزع 
16:00 الساعة  من  يوميا  وتعمل  برلني   مناطق 
العناوين عىل  الحصول  )ميكن   24:00 الساعة   إىل 
بهذا املقاطعات  صفحات  من  الهاتفية   واألرقام 
اإلنرتنت موقع  من  أو  -www.berliner الكتيب 
krisendienst.de). ويف هذا الوقت ميكن للباحثني 

 عن املساعدة الحصول عىل الدعم من خالل الهاتف
 أو بالتوجه مبارشة إىل أحد مقرات االستشارة. وليس
الخدمة أن  كام  مسبق،  موعد  الرضوري حجز   من 
إذا الخدمة  طالب  اسم  ذكر  عدم  وميكن   مجانية 
 أراد. يف املواقف امللحة واملتفاقمة ميكن للموظفني
حل لخدمات  برلني  مبركز  العاملني   واملوظفات 
 األزمات االنتقال بالسيارة إىل محل اإلقامة. كام أن
 لدينا أطباء وطبيبات متخصصات يف العالج النفيس
.وميكن االستعانة بهم وطلب خدماتهم يف أي وقت
خارج األزمات  حل  لخدمات  برلني  مركز   ويقدم 
ساعات خالل  واملساعدات  الدعم  العمل   أوقات 
 الليل والنهار من خالل إمكانياته املتاحة عرب األقاليم
مقر يقع   .(16:00 الساعة  إىل   0:00 الساعة   )من 
 تقديم االستشارات املختص بذلك يف منتصف اإلقليم
-Krausnickstr. 12a, 10115 Berlin-Mit) يف عنوان
te). ميكن لألشخاص الباحثني عن املساعدة الحصول 
بأي االتصال  خالل  من  املركز  ودعم  خدمات   عىل 
 رقم هاتفي ملركز برلني لخدمات حل األزمات )يتم
أيام يف  ساعة).   24:00 بعد  أوتوماتيكيا   التحويل 
يتم  (16:00 الساعة  إىل   8:00 الساعة  )من   العمل 
  باإلضافة إىل ذلك إرسال املعلومات بالهاتف ثم يتم

التحويل.

مراكز االتصال واملشورة
واملشورة االتصال  لجميع (KBS) مراكز   تتاح 
وأقاربهم نفسية  بأمراض  املصابني   األشخاص 
باألمر. ومتتد عروض وخدمات املهتمني   واألشخاص 
 ابتداء من إيجاد جهة KBS مراكز االتصال واملشورة
واالشرتاك املتاحة  املواعيد  بتنسيق  مرورا   االتصال 
االستشارة بأحاديث  وانتهاء  الجامعية  العروض   يف 
االتصال مراكز  من  الكثري  تقوم  كام   الفردية. 
ومهرجانات KBS واملشورة خاصة  عروض   بتنظيم 
والعروض والنزهات  الجامعية  الرحالت   مثل 
إعداد أو  املوسيقية  والحفالت  والرياضية   الثقافية 
تتقابل ذلك  إىل  باإلضافة  الشهية.  الغداء   وجبات 
تشرتك والتي  املستقلة  املساعدة  مجموعات   فيها 
  يف مساعدة نفسها ذاتيا يف املشكالت الخاصة بدون

توجيه من العاملني يف املراكز.
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املنازل أو داخل املستشفيات.
 ميكن االتصال باملوظفني/املوظفات القامئني بخدمات
 العالج النفيس االجتامعي من االثنني حتى الجمعة
يوم ويف   .16:00 الساعة  إىل   8:00 الساعة   من 
  الخميس يتم تقديم الخدمة حتى ساعة متأخرة، أي

حتى الساعة 18:00، يف معظم املقاطعات.
 خالل هذه الفرتة تكون الجهة القامئة بخدمة العالج
 النفيس االجتامعي مسؤولة أيضا عن تقديم العالج
والهدف املعنية.  املقاطعة  يف  الطوارى  حاالت   يف 
إمكانيات جميع  استنفاذ  هو  ذلك  من   الرئييس 
قرسية. إجراءات  اتخاذ  لتفادي  املتاحة   املساعدة 
أو نفسه  عىل  املريص  من  خطورة  وجود  حالة   يف 
  عىل غريه، يقرر الطبيب أو الطبيبة اإلجراءات الالزم

اتخاذها حسب قانون املرىض النفسيني.

خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب
 لافطألل يسفنلا جالعلا تامدخ
 لالخ نم اهميدقت متي بابشلاو

 يف دجاوتت يتلا ةراشتسالازكارم
 تاعطاقملاب ةصتخملا تاسسؤملا

  وأ ةحصلا مسقب
 جالع مسق لالخ نم يدرف لكشب مّدقت.

بابشلا

وهي تقدم لآلباء,
  • الذين يساورهم القلق بشأن التطور الفكري والبدين

 واالجتامعي ألطفالهم
محيط يف  صعوبات  من  يعانون  الذين    • والشباب 

 الوالدين أو املدرسني أو األصدقاء، أو الذين لديهم
الذين يعانون التحصيل أو  التعليم أو   مشكالت يف 

 من اإلدمان
  • األرس التي تظهر فيها مشكالت من عالج اإلدمان أو
 التي تعاين من مشكالت يف العالقات وال يستطيعون

 حلها

الخدمات التالية:
• التشخيص الطبي والنفيس واملشورة الالزمة

• التدخل لحل األزمات
• املشورة للوالدين واألرسة ككل 
• التوصيات والتوسط واملشاركة يف النفقات الالزمة

 املختلفة
  • املشورة يف جميع إجراءات املساعدة عىل االندماج

 بالتعاون الوثيق مع هيئة رعاية الشباب واملدرسة
• تقديم بيان الحالة للهيئات واملؤسسات

  • التعاون مع جميع املجموعات املتخصصة يف مجاالت
 الحياة املختلفة لألطفال بالتنسيق مع اآلباء.

 يف حالة وجود مشكالت وصعوبات مثل
  •  التي تظهر يف التطور الجسامين والفكري واالجتامعي
واإلدراك الحركية  القدرات  املثال  سبيل   )عىل 
 والتحدث والرتكيز ومعدل الذكاء وطبيعة العالقات)
  • التي تظهر يف التطور التعليمي )عىل سبيل املثال

أو الصحيحة  والكتابة  القراءة  عىل  القدرة   ضعف 
  الحساب أو عدم الرغبة يف التعليم أو رفض التعلم

 أو الخوف من االختبارات أو اإلخفاق)
(ADHS) النشاط فرط  أو  االنتباه    • اضطرابات 

 •  الترصفات الغريبة )مثل العدوانية والكذب والرسق
 والعزلة االجتامعية)

  • الترصفات الغريبة )مثل اضطرابات تناول الطعام

 والتبول الالإرادي)
واالنعزال املخاوف  )مثل  العاطفية    • االضطرابات 

واالكتئاب)
 • املشكالت النفسية الجسدية )مثل الشعور باإلعياء

 وآالم املغص والصداع)
• االضطرابات العصبية )مثل الضغوط)

• األمراض النفسية
• العنف واالغتصاب واإلدمان

• قضايا الرتبية )مثل وضع الحدود)
• مشكالت االنفصام واألزمات لدى الشباب

• مشكالت التواصل والرتبية يف األرسة
)مثل األرسة  داخل  واألزمات  النفسية  • األعباء 

 االنفصال والطالق وحاالت الوفاء واألمراض املزمنة)
• مشكالت العالقة بالجذور الثقافية واالندماج الثقايف
 ميكن لآلباء والشباب واألرس التوجه إىل مراكز تقديم
 خدمات العالج النفيس لألطفال والشباب. ويف بعض
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العالج واملشورة واملساعدة يف حل األزمات

 يف حالة قيام أشخاص بالغني بارتكاب جرائم كبرية
كامل بشكل  الجنائية  مسؤوليتهم  إثبات   وعدم 
لتعاطيهم نتيجة  أو  نفيس  مبرض  إلصابتهم   نظرا 
باإلقامة عليهم  تحكم  املحكمة  فإن  مخدرة،   مواد 
مستشفى برلني  يف   - النفيس  للعالج  مستشفى   يف 
هو اإلقامة  هذه  من  والهدف  الرشعي.   الطب 
 تحسني حالة املريض أو املريضة، ومنعه من ارتكار
يساهم أخطاره، مام  املجتمع من    الجرائم وحامية 

يف أمان املجتمع.
حول املعلومات  من  املزيد  عىل  الحصول   ميكنك 
.www مستشفى الطب الرشعي من موقع اإلنرتنت
berlin.de/kmv/. هو  Krankenhaus :العنوان 
des Maßregelvollzugs, Olbendorfer Weg 
70, 13403 Berlin, Telefon: (030) 90198 - 50  

)داخيل).
 باإلضافة إىل ذلك، يتم حاليا يف عيادة الطب النفيس
شبكة برشكة  والبالغني  للشباب  -Vivan الرشعي 
tes مقر يف  املحدودة  املسؤولية  ذات   للصحة 
تخصيص بونهوفر  كارل  السابقة  األعصاب   عيادة 
والذين الجنسينن،  من  للشباب/البالغني   18 رسيرا 
)املؤقتة) باإلقامة  الشباب  محكمة  عليهم   تحكم 
لعالج مركز  يف  أو  النفسية  األمراض  مستشفى   يف 
تم الشباب).  محكمة  قانون  من   7 )مادة   اإلدمان 
  التخطيط إلنشاء املؤسسة؛ ومن املقرر تخصيص 24

رسيرا يف املستقبل.

خدمات الطب النفيس االجتامعي
 خدمات الطب النفيس االجتامعي هي مواقع لتقديم
لألشخاص املخصصة  الصحية  بالهيئات   الخدمات 
 املصابني بأمراض نفسية يف جميع مقاطعات برلني.
  ونظرا لسهولة الوصول إليها، فهي موجودة يف الكثري

 من املقرات يف املقاطعات.
أطباء )ومنهم  بها  العاملون  املوظفون   ويقوم 
النفيس العالج   متخصصون/طبيبات متخصصات يف 
اجتامعيون/ وأخصائيون  العصبية،  واألمراض 
نفسيون/ ومعالجون  اجتامعيات  أخصائيات 
لألشخاص املساعدة  بتقديم  نفسيات)   معالجات 
يعانون الذين  أو  نفسية  بأمراض  املصابني   البالغني 

اإلدراكية القدرات  يف  قصور  من  أو  اإلدمان    من 
والذهنية.

النفيس العالج  خدمات  لهم  تقدم  الذين   من 
االجتامعي؟

 تقدم هذه الخدمات لألشخاص البالغني
• الذين يعانون من أمراض نفسية )مثل االكتئاب أو

 )الذهان أو املخاوف أو الضغوط،
• يف مواقف األزمات،

 • لألرامل وكبار السن الذين ال ميكنهم مواصلة الحياة
مبفردهم،

 • لألشخاص الذين يعانون من قصور يف اإلدراك،
  • األشخاص الذين يعانون من إدمان 

  املرشوبات الكحولية أو العقاقري أو غريها من املواد
 املخدرة،

 • ألقارب أو جريان أو معارف األشخاص
  املصابني بأمراض نفسية أو العجائز أو األرامل أو

 املدمنني.
 تقديم املشورة أو املساعدة والتدخل يف حل األزمات
 هي خدمات يتم تنسيقها يف املؤسسة أو من خالل
نفسه، املريض  الشخص  لزيارة  املنزل  إىل   املجيء 
بالنسبة لألقارب أو للمحيط االجتامعي له يف حالة

وجود صعوبات شخصية أو مادية،
 • ةيدام وأ ةيصخش تابوعص دوجو،  ·

• تقديم الرعاية والخدمات العالجية يف املنزل،
 • تنفيذ إجراءات املساعدة عىل االندماج يف املجتمع،

• استيضاح القضايا املتعلقة بالرعاية القانونية،
داخل أو  املنازل  يف  الرعاية  خدمات   • تقديم 

املستشفيات،
 • املسائل املتعلقة بإمكانيات العالج أو التدخل لحل
املرىض قانون  حسب  اإلقامة  ذلك  يف  مبا    األزمات، 

 النفسيني.

بالتعاون تتم  االجتامعي  النفيس  العالج   خدمة 
تقديم يف  املشاركة  األخرى  الجهات  مع   الوثيق 
التعاون تتم من خالل  املقاطعة، كام   الخدمات يف 
يف مساعدات  صورة  يف  تقدميها  ويتم    اإلقليمي 
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عالج البالغني يف املستشفى
الطوارئ حاالت  يف  أو  الحرجة  لألمراض   بالنسبة 
 الشديدة يتم معالجة األشخاص املصابني مبرض نفيس
القسم يف  أي  املستشفى،  يف  باإلدمان  املصابني   أو 
النفيس داخل النفسية والعالج   املتخصص لألمراض 
يوجد برلني  مقاطعات  جميع  ويف   املستشفيات. 
كل يف  النوع  هذا  من  متخصص  قسم  األقل   عىل 
 مستشفي أو توجد مستشفى متخصصة يف األمراض
الطريق للوصول إىل هناك قصريا،  النفسية. ويعترب 
معالجة هناك  ويتم  معروفة،  املستشفى  أن   كام 
املرض ملعالجة  مشابهة  ظروف  يف  النفيس   املرض 
يف مبقاطعتك  املختصة  املستشفي  تجد    الجسامين. 

“هذا الكتيب يف جزء „جهات االتصال والعناوين.

املحتاجني األشخاص  باستقبال  املستشفى   وتلتزم 
 للعالج. وهذا االلتزام باالستقبال ينطبق عىل املرىض
األطفال أو  البالغني  )سواء  والنساء  الرجال   من 
 والشباب) الذين لهم محل إقامة يف املقاطعة املعنية
املتواجدين أو  املقاطعة  يف  الساكنني  املرىض    وعىل 

فيها بشكل مؤقت.
 ويوجد يف الوقت الحايل يف مستشفيات برلني نحو
مبرض املصابني  البالغني  لألشخاص  رسيرا   2150 
 نفيس. يتم اتخاذ القرار بشأن عدد األرسة بناء عىل
  متغريات معينة للعالج النفيس وهو يرتبط باملخطط

الساري للمستشفيات يف برلني.

العيادات الخارجية
عىل النفيس  العالج  تقدم  مستشفى  كل   تشتمل 
أيام خالل  تتيح  العيادة  وهذه  خارجية.   عيادة 
 األسبوع إمكانية املعالجة التي تشبه املعالجة التي
للمرىض وذلك  جزيئ،  بشكل  املستشفيات  يف   تتم 
  الذين ال تتاح لهم اإلقامة يف املستشفى أو ال تكون

رضورية لهم وال تكفيهم املساعدة املتنقلة.
 ويف املساء ويف الليل ويف نهاية األسبوع يعيش املرىض
 يف محيط مألوف بالنسبة لهم. ومن ناحية، فإن ذلك
  يتيح فرصة كبرية للخروج من املستشفى ومن ناحية
أخرى، فإن ذلك يغني عن اإلقامة داخل املستشفى.

العالج واملشورة واملساعدة يف حل األزمات

يف مكان   650 حوايل  يوجد  الحايل  الوقت   ويف 
اتخاذ ويتم  النفيس.  للعالج  الخارجية   العيادات 
 القرار بشأن عدد األماكن بناء عىل متغريات معينة
الساري باملخطط  يرتبط  وهو  النفيس    للعالج 

للمستشفيات يف برلني.

عالج األطفال والشباب يف املستشفى
الطوارئ حاالت  يف  أو  الحرجة  لألمراض   بالنسبة 
املصابني والشباب  األطفال  معالجة  يتم   الشديدة 
املستشفى، يف  باإلدمان  املصابني  أو  نفيس   مبرض 
والشباب األطفال  لعالج  املتخصصة  األقسام  يف   أي 
داخل النفيس  والعالج  النفسية  األمراض    من 

املستشفيات.

 وتوجد ست مناطق عالجية يف برلني يف مجال العالج
النفيس لألطفال والشباب. وتتكون  النفيس والطب 
يف وهناك  متجاورتني.  مقاطعتني  من  منطقة   كل 
 الوقت الحايل 165 رسيرا و 135 مكانا يف العيادات
لألطفال النفيس  العالج  توفري  تضمن   الخارجية 
  والشباب يف املستشفيات. باإلضافة إىل ذلك تتوافر

يف كل منطقة عيادة للعالج املتنقل.

 أما العالج يف املستشفيات فالغرض األسايس منه هو
 عمل التشخيص ومعالجة األمراض النفسية الواضحة
يجوز ال  للعالج  الشكل  وهذا  والشباب.   لألطفال 
العالجية اإلجراءات  جميع  استنفاذ  بعد  إال   اتباعه 
 األخرى. وبالنسبة لألطفال والشباب، فإن العالج يف
االنقطاع عدم  ميزة  لهم  يوفر  الخارجية    العيادات 

عن محيطهم األرسي واالجتامعي.

الطب الرشعي
 من األشكال الخاصة للعالج النفيس للبالغني اإلقامة
 يف مستشفى الطب الرشعي. وهذه اإلقامة القانونية
النفيس، أو  اإلقليمي  العالج  نظام  ضمن  تدخل   ال 
مقاطعة يف  أحدهام  أخرين،  مقرين  تشمل   وهي 
بونهوفر) كارل  األعصاب  )عيادة   راينيكندورف 
  وبلدة بانكوف )عيادة كلينيكوم بوخ)، وبذلك فهي

متثل مستشفى بوالية برلني.
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العالج واملشورة واملساعدة يف حل األزمات

العالج املتنقل للبالغني
والطب النفيس  والعالج  والنفسية   العصبية 
الخدمات يقوم عىل هذه  كام  عام،  بوجه   النفيس 
 أيضااملعالجون النفسيون من األطباء واملتخصصني
إىل للذهاب  املجهزون  والطبيبات  األطباء    وكذلك 

املنازل وتقديم الرعاية الالزمة.

برلني يف  الصحي  التأمني  أطباء  اتحاد  قام   وقد 
الهاتف خالل  من  شاملة  صحية  خدمة   بإنشاء 
 وتخصيص خط ساخن للعالج النفيس للمرىض من

النساء والرجال:

الخدمة الصحية الشاملةة
املشورة من خالل البحث عن الطبيب:

هاتف: 030 / 31003-222
فاكس: 030 / 31003-50222

gld@kvberlin.de :بريد إلكرتوين 

مواعيد الرد عىل املكاملات الهاتفية
 من االثنني إىل الخميس: من الساعة 8:30 إىل الساعة

 13:00 ومن الساعة 14:30 إىل الساعة 16:00
 يوم الجمعة: من الساعة 8:30 إىل الساعة 13:00

 الخط الساخن للعالج النفيس
 املشورة من خالل البحث عن طبيب نفيس:

هاتف: 030 / 31 003-248
أوقات الرد عىل املكاملات الهاتفية

إىل  10:00 الساعة  من  الخميس:  إىل  االثنني   من 
13:00

 مقيمة، توجد عيادة متنقلة بكل مستشفي لألمراض 
يف النفسية  األمراض  لعالج  قسم  وبكل   النفسية 
مهام تتوىل  السيارة  وهذه  املستشفيات.   جميع 
باملستشفى للعالج  الالحقة  و/أو  السابقة    الرعاية 

وتتيح مواصلة العالج بدون انقطاع.

العالج املتنقل لألطفال والشباب
االضطرابات وتطورات  ملظاهر  املتعددة   األشكال 
 واألمراض النفسية يف عمر األطفال والشباب تتطلب
النفسية والحالة  الجسامنية  العالقات   استيضاح 
غالبا االجتامعية.  والعالقات  بالتطور   املرتبطة 
األطباء بني  وثيق  تعاون  هناك  يكون  أن  يلزم   ما 
سبيل )عىل  املتخصصات  والطبيبات   املتخصصني 
 املثال األطباء املتخصصون يف الطب النفيس للشباب
)املعالجون النفسيني  واملعالجني  النفيس)   والعالج 
والشباب) لألطفال  النفسيون  واألطباء   النفسيون 
 ومع جهة تقديم العون لألطفال والشباب والنطاق
  الذي يتلقون فيه تعليمهم لضامن توفري أفضل عالج

ممكن للشباب واألطفال وعائالتهم.

املتخصصون املقيامت  والطبيات  املقيمون   األطباء 
واملعالجون والشباب  لألطفال  النفيس  العالج   يف 
اإلقامة محل  من  بالقرب  يتواجدون  ال   النفسيون 
 بشكل دائم يف برلني. وميكن الحصول عىل املعلومات
 الخاصة بهذا الشأن من اتحاد أطباء التأمني الصحي
  يف برلني من خالل األرقام الهاتفية املذكورة يف الجزء

“السابق „العالج املتنقل للبالغني.
 ميكنك البحث بنفسك عن األطباء املقيمني - سواء
 لألطفال أو للشباب - من خالل مواقع اإلنرتنت لكل
برلني يف  الصحي  التأمني  أطباء  اتحاد  //:http) من 
www.kvberlin.de)، غرفة األطباء يف برلني (http://
www.aerztekammer-berlin.de) األطباء  وغرفة 
برلني يف  -http://www.psychothera) النفسيني 

peutenkammer-berlin.de).

نفيس مبرض  املصابني  والشباب  لألطفال   بالنسبة 
 والذين ال ميكنهم أو ال يريدون الذهاب بانتظام إىل
 طبيب نفيس مقيم أو طبيبة نفسية مقيمة، توجد
النفسية األمراض  لعالج  قسم  بكل  متنقلة   عيادة 
 للشباب واألطفال. وهذه السيارة تتوىل مهام الرعاية
وتتيح باملستشفى  للعالج  الالحقة  و/أو    السابقة 

مواصلة العالج بدون انقطاع.

| 6 |



لسنا ونحن  الغريب،  باليشء  ليس  النفيس   املرض 
األشخاص نقابل  ونحن  به.  اإلصابة  ضد   محصنني 
حياتنا، نطاق  يف  يوم  كل  نفسية  بأمراض   املصابني 
 ولذلك فإن احتامل احتياجنا للعالج النفيس السليم
مواجهة إىل  برلني  والية  وتسعى  وارد.  احتامل   هو 
  هذا االحتامل من خالل إنشاء نظام الرعاية النفيس
نظام دعم ورعاية شامل ومتنوع يتضمنه من    وما 

 وعايل الكفاءة.
إىل فتوجه  واملساعدة،  املشورة  إىل  تحتاج    عندما 
  إحدى الجهات املعروضة يف هذا الكتيب من خالل

 االستعانة بالعناوين املوضحة فيه.

 هذا الكتيب ال يغني عن أدلة الطب النفيس الخاصة
 باملقاطعات والتي ترشح بالتفصيل نظام املساعدة
 املعني يف املقاطعة. كام أن هذا الدليل ال يستطيع

النفسيني املقيمني  حرص جميع األطباء و املعالجني 
املخصصة لعالج األخرى  والتجهيزات  الخدمات   وال 
 األشخاص املصابني بأمراض نفسية. والهدف من هذا
الرئيسية االتصال“  „عناوين  يف رسد  يتمثل   الدليل 
املساعدة تقديم  يف  والتوسط  العون    لتقديم 

ألشخاص املصابني بأمراض نفسية.

 وبصفتي مفوض الوالية للطب النفيس، فأنا أدعوكم
أبذل وسوف  املجال.  هذا  يف  بخرباتكم  إبالغي   إىل 
ومشكالتكم استفساراتكم  لتحويل  جهدي   قصاري 
تساهمون بذلك  أنكم  كام  املختصة.  الهيئات    إىل 

معنا يف االرتقاء بنظام تقديم الخدمة.

هيرنيش بويرش
مفوض الوالية للطب النفيس

مفوض الوالية للطب النفيس
 إدارة مجلس الشيوخ املختصة بالصحة والشؤون االجتامعية

Oranienstraße 106, 10969 Berlin
http://www.berlin.de/lb/psychiatrie/  :موقع اإلنرتنت

Psychiatrie.Beauftragter@sengs.berlin.de  :الربيد اإللكرتوين
فاكس: 9028-2089 )030)
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لطب النفيس يف برلني

 حقيقة يعرفها قطاع كبري من السكان عن أنفسهم.
دراسة فهناك  آخر.  شيئا  يعكس  الواقع  أن   غري 
الصحية للدراسات  األملاين  املركز  أجراها   -  اتحادية 
 يف سنة 1998 - أظهرت أن حوايل %31 من سكان
اضطراب من  يعانون  سنة   64 و   18 بني  ما   أملانيا 
من  40% من  وأكرث  األقل.  عىل  سنة  خالل   نفيس 
النفسية. باالضطرابات  عالقة  لها  املرضية   الحاالت 
 ويف هذا الصدد فإن معدل اإلصابة باألمراض يف برلني
  أعىل من املتوسط، كام أنه يف ازدياد مستمر خالل

السنوات األخرية.

والية حكومة  قامت  األخرية  العرش  السنوات   يف 
 برلني - باالشرتاك مع املقاطعات والنوادي الرتفيهية
وأطباء املقيمني  واألطباء  والطبيبات   واملستشفيات 
نظام لتطوير  كبرية  جهود  ببذل   - النفيس   العالج 
النفسية حتى باألمراض  املصابني  الرعاية لألشخاص 

يصبح من أكفأ األنظمة عىل مستوى الوالية.

كبرية شبكة  املقاطعات  أنحاء  جميع  يف   ومتتد 
 ومكثفة من األطباء والطبيبات املتخصصني وكذلك

 املعالجني واملعالجات النفسيني. ومن خالل األطباء
ميكن املنازل،  إىل  يذهبون  الذين   والطبيبات 
تلقى نفسية  بأمراض  املصابني  األشخاص   ملعظم 
 ما يحتاجون إليه من مشورة وعالج. أما األشخاص
لخطورة نظرا  إكلينييك  عالج  إىل  يحتاجون   الذين 
العالج هذا  عىل  الحصول  ميكنهم  فإنهم   مرضهم، 
يسكنون التي  املقاطعة  يف  التخصيص  القسم   من 
الكبرية النفسية  املصحات  عرص  انتهى  لقد   فيها. 
 التي تقام عىل أطراف املدن ويقيض فيها األشخاص
لتلقي سنوات  أو  أشهر  نفسية  بأمراض   املصابون 
مع واملتناغم  الوثيق  التعاون  خالل  ومن   العالج. 
واملعاجات واملعالجني  املقيمني  والطبيبات   األطباء 
الرعاية ومراكز  يف  الطبية  واألطقم   النفسيني 
والدعم املساعدة  وسائل  وكذلك   الخارجية 
األوقات تقليل  أمكن  السكن،  نطاق  يف   املختلفة 
واملستشفيات العيادات  يف  املريض  يقضيها   التي 
  بدرجة كبرية. فالعالج اإلكلينييك يف برلني يستغرق

أقل من 20 يوما يف املتوسط.

يلزمهم مزمنة  نفسية  بأمراض  املصابون   األشخاص 
لتقديم اإلقليمي  النظام  قبل  من  خاصة   رعاية 
املقاطعات وتتحمل  النفيس.  العالج   خدمات 
من القطاع  لهذا  الرعاية  تقديم  عن   املسؤولية 
النفيس العالج  خدمات  خالل  من  وذلك   املرىض، 
وعدد واملشورة  االتصال  جهات  وتوفري   االجتامعي 
يف املتنوعة  والخدمات  التشغيل  عروض  من   كبري 
ومراكز الرعاية  الرعاية  فيها  تقدم  التي    املساكن 

الرعاية الخارجية.

 وقد قامت مقاطعات والية برلني بعمل عرض خاص
يف للمساعدة  برلني  „برنامج  خالل  من   ملواطنيها 
 األزمات“. ومن خالل مقراته التسع املنترشة يف برلني
أوقات يف  وخصوصا  الربنامج  هذا  يقدم   بالكامل 
 املساء والليل لجميع األشخاص الذين ميرون بضائقة
وأصدقائهم وجريانهم  ألقربائهم  وكذلك   -  نفسية 
هذا عىل  للقامئني  ميكن  كام  الشاملة،  املشورة   -  
األشخاص أو  الشخص  إىل  بالطبع  املجيء    الربنامج 

الذين يحتاجون إىل املساعدة.
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 سوف تتعرف عىل املحتويات واألهداف واملفاهيم
عرض يتم  وسوف  النفيس.  الطب  يف   املركزية 
األساسية“ „املكونات  ورشح  املتشابكة   العالقات 
مبثابة تعترب  والتي  املساعدة  لنظام   املختلفة 
 مساعدات للمعنيني بالعالج وأقربائهم واملتخصصني
لك نقدم  الثاين  الجزء  يف  الشأن.  بهذا   واملهتمني 
 عرضاً عاماً للتجهيزات والخدمات املخصصة للعالج
 وتقديم الرعاية والعناية وتقديم املساعدة يف حاالت
واإلدمان. النفسية  باألمراض  للمصابني   الطوارئ 
 وهذا الجزء املختص مبنظومة الرعاية واملساعدة يف
 مقاطعات والية برلني يوضح يف نفس الوقت مدى
 قرب وسائل املساعدة يف العالج النفيس من أماكن

.تواجد املصابني

الرعاية نظام  تدعيم  إىل  الحقيقة  يف  أسعى   وأنا 
 اإللزامية يف الطب النفيس يف مقاطعات والية برلني
 ورفع كفاءته. ويتضمن ذلك أيضاً إدخال املزيد من
اللجان الرعاية، عن طريق   التحسينات عىل جودة 

.الزائرة مثالً

الدليل هذا  فإن  األملانية،  الطبعة  جانب   إىل 
لغات بسبع  أيضاً  النفيس يصدر  العالج   ملساعدات 
مدينتنا. يف  انتشاراً  اللغات  أكرث  من  أخرى   أجنبية 
متاحة النفيس  للطب  الدليل  هذا  طبعات   جميع 
من تنزيلها  وميكن  اإلنرتنت  عىل  موقعنا  يف   أيضاً 

.خالله

الالزمة اإلجابات  الكتيب  هذا  يقدم  أن   ويسعدين 
 عىل استفساراتكم وأن يعرض لكم عناوين االتصال

.األوىل لتلقي مساعدات العالج النفيس

„الطب كتيب  من  الجديد  اإلصدار  أن  متأكد   وأنا 
مهمة مساعدة  وسيلة  سيمثل  برلني“  يف   النفيس 
.للمرىض واملمرضات وكذلك مقدمي الرعاية الصحية

مع خالص تحيايت

ماريو شزايا
السيناتور املختص بالصحة والشؤون االجتامعية
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تحية ترحيب

أعزايئ القر,

من األولىاملنقحة  الطبعة  لكم  أقدم  أن   يسعدين 
املعلومات  – برلني  يف  النفيس  „الطب   كتيب 

 .“والتوجيه

تعيق التي  األمراض  من  النفسية  األمراض   تعترب 
صفوها. وتعكر  بها  املعنيني  األشخاص  حياة   مسار 
بفعل كبرية  بدرجة  للمرىض  اليومية  الحياة   وتتأثر 
وظروف والصحية  االجتامعية  العامة   الظروف 
 املجتمع وظروف الحياة الشخصية للمريض نفسه.
 ومن املؤرشات الدالة عىل زيادة االهتامم مبثل هذه
تكرار املختلفة حول مدى  األبحاث   األمراض ظهور 
هذه نتائج  شأن  ومن  وتأثرياتها.  النفسية   األمراض 
.األبحاث أن تقربنا من العالج املبكر لهذه األمراض

 الكتيب الذي بني أيدينا من شأنه أن يقدم لك صورة
املتوافرة املختلفة  املساعدات  أنواع  عن   شاملة 
األول الجزء  ويف  برلني.  والية  يف  النفسية   لألمراض 
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