نشرة معلومات عامة /لمحة عن عروض معهد فيرنر أوتو و الطب النفسي لألطفال و
الناشئة في _EKA
معهد فيرنر أوتو – نحن موجودون لمساعدتك إذا كان طفلك يسبب لك القلق:
 ال ينمو بالشكل الذي تتوقعه. لديه مشاكل في السمع و الكالم و الحركة و التركيز في اللعب. تتكرر المشاكل في العائلة و في الروضة و المدرسة. لديه إعاقة والدية أو مكتسبة. يعاني من نوبات تشنج /صرع. لديه مشاكل سلوكية كبيرة.نساعد األطفال و الناشئة ليعيشوا حياتهم باستقاللية قدر اإلمكان.
من نحن
معهد فيرنر أوتو هو مركز اجتماعي تربوي – أي أنه مختص في تشخيص و عالج التأخر في النمو و اإلعاقات لدى
األطفال و الناشئة و تقديم المشورة لألبوين .يتعاون األطباء و األخصائيون النفسيون و المعالجون و الممرضون
بشكل وثيق مع أطباء األطفال و األطباء من اختصاصات أخرى و المعالجين و األطباء النفسيين المختصين باألطفال
و الناشئة.
كيف نساعد
نقوم بفحص األطفال و الناشئة و نضع خطة للعالج و نقدم أيضا ً عالجات ذاتية .و لدينا خبرة باألمراض و اإلعاقات
النادرة و الشديدة .و بذلك نقوم بدور متمم للفحص و العالج الذي يجريه طبيب األطفال و الناشئة.
طريقك إلينا
يُشترط ألخذ موعد في معهد فيرنر أوتو أن يكون لديك تحويل من طبيب أأأطفال و ناشئة أو طبيب نفسي مختص
باألطفال و الناشئة أو من طبيب عام .نرجو منك ملء استمارة التسجيل قبل الحضور الموعد األول .يمكنك تنزيل
االستمارة من موقعنا على اإلنترنت .كما نرجو منك إحضار بطاقة األم و التقارير الطبية لطفلك عند أول زيارة لك
لمعهد فيرنر أوتو .يمكن أن يبلغ فترة انتظار الموعد بضعة أسابيع .و في حال األمراض الشديدة جداً يمكن الحصول
على موعد سريع.
تكاليف العالج
تتولى شركات التأمين الرسمية دفع تكاليف العالج .نرجو إحضار بطاقة تأمين طفلك .إذا كان التفاهم باللغة األلمانية
غير ممكن فنرجو إبالغ ذلك للسيدة شوستر في السكرتارية قبل موعدك األول .و سننظر حينئ ٍذ إذا كانت االستعانة
بمترجم ضرورية و من سيدفع تكاليفه.
االتصال :السيدة شوستر ،هاتف 5077 - 3145
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الطب النفسي لألطفال و الناشئة – Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf
العالج النفسي – عيادة األبوين و الطفل و العيادة النهارية
يمكن أن يعاني األطفال أيضا ً من اضطرابات نفسية ،على سبيل المثال
 اضطرابات النوم و التنظيم اضطرابات تغذية أو في الفطام عن تغذية األنبوب اضطرابات سلوكية و متالزمة نقص االنتباه و فرط النشاط خوف أو إجباراضطرابات عاطفية أو فترات اكتئاب
كيف يكون العالج؟
يتعلم األطفال و اآلباء في عروض جماعية و فردية كيفية التصرف بشكل أفضل في الحاالت الصعبة .و نحن
نساعدهم في بناء عالقة ثقة ،حيث أن ذلك يشكل األساس لنمو نفسي صحي .يضم فريقنا أطباء و معالجين نفسيين
مختصين باألطفال و الناشئة و أطباء أطفال و أخصائيين نفسيين و ممرضين مختصين و أخصائيين في تصحيح
النطق و معالجين بالعمل و معالجين نفسيين.
يداوم تالميذ المدارس في مدرسة عيادتنا أثناء فترة العالج.
نقدم عرضا ً خاصا ً لألمهات و اآلباء الذين يعانون من أمراض نفسية و الذين ظهرت لدى أطفالهم أيضا ً اضطرابات
نفسية .يتم قبولكم مع طفلكم لدينا في الجناح و عالجكم في نفس الوقت من قبل المعالجين من قسم األمراض النفسية
لألطفال و الناشئة و من قسم األمراض النفسية للبالغين .و يستفيد األبوان و األطفال على حد سواء من التعاون الوثيق
بين المعالجين مع بعضهم البعض.
طريقك إلينا
يُشترط ألخذ موعد في عيادة األبوين و الطفل أو في العيادة النهارية أن يكون لديك تحويل من طبيب أأأطفال أو طبيب
نفسي مختص باألطفال و الناشئة .و ُنجري عند ذلك محادثة أولية لتحديد العالج األفضل.

تكاليف العالج
تتولى شركات التأمين الرسمية دفع تكاليف العالج .نرجو إحضار بطاقة تأمين طفلك .إذا كان التفاهم باللغة األلمانية
غير ممكن فنرجو إبالغ ذلك للسيدة شوستر في السكرتارية قبل موعدك األول .و سننظر حينئ ٍذ إذا كانت االستعانة
بمترجم ضرورية و من سيدفع تكاليفه.
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