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Продовження на стор. 2 à

Програми амбулаторної допомоги
клініки LVR Klinikum Essen
За потреби клініка LVR Klinik Essen запросить на прийом
професійних перекладачів.
________________________________________________________________________

В екстрених випадках поза відповідними годинами роботи ви можете
зв'язатися з черговим лікарем через головний офіс.
Дорослі: 0201 7227-0
Діти та підлітки: 0201 8707-0
________________________________________________________________________

Амбулаторне відділення психіатрії та психотерапії

Колектив лікарів різної спеціалізації в амбулаторному відділенні загальної психіатрії
пропонує кваліфіковану діагностику, консультації та лікування всього спектра
психічних захворювань. Амбулаторне відділення підтримує та лікує людей з особливо
тяжкими або хронічними психічними захворюваннями, а також з гострими кризами або
при рецидиві симптомів захворювання. Лікування спрямоване на запобігання або
обмеження максимально можливою мірою часу госпіталізації. Лікарський колектив
працює в тісній співпраці з іншими муніципальними психіатричними установами.

Контактна інформація:
Амбулаторне відділення загальної психіатрії
Virchowstraße 174
45147 Essen
тел.: 0201 7227-265
факс: 0201 7227-310
ел.пошта: ambulanz-pp.essen@lvr.de

пн – пт: 8.00 – 16.00 год.

mailto:ambulanz-pp.essen@lvr.de


стор. 2

Амбулаторне відділення психосоматичної медицини та психотерапії

Наша програма призначена для всіх пацієнтів з психосоматичними симптомами та
скаргами, наприклад, з психічними та соціальними наслідками після травмуючих подій.
В психосоматичному амбулаторному відділенні ми спочатку проясняємо необхідність
лікування за допомогою стандартизованої діагностики клінічної картини в сфері
психосоматики. Після діагностики та в залежності від рекомендацій щодо лікування
подальша терапія може проходити в нашому амбулаторному відділенні, в нашому
стаціонарі або в нашому денному стаціонарі, у приватних лікарів або в інших клініках з
відповідною спрямованістю.

Контактна інформація:
Амбулаторне відділення клініки психосоматичної медицини та психотерапії
Holsterhauser Platz 6
45147 Essen
тел.: 0201 438755-100 або -101
факс: 0201 438755-255
ел.пошта: Amb-PM.Essen@lvr.de

пн – пт: 07.30 – 12.00 год.
пн – чт: 12.30 – 16.00 год.
пт: 12.30 – 14.30 год.

Амбулаторне відділення для біженців-дітей та підлітків
Підтримка психічного здоров'я дітей, підлітків та їх сімей
Консультаційна група для біженців в галузі дитячої та підліткової психіатрії допомагає
дітям та підліткам у разі проблем в школі, дитячому садку, сім'ї, при труднощах в
повсякденному житті в Німеччині, допомагає переробити травматичні спогади та
підтримує в кризових ситуаціях. Мета полягає в тому, щоб разом із сім'ями та, за
необхідності, соціальними працівниками отримати загальне уявлення, а також знайти
причини проблем та працювати над ними. Ви можете записатись до нас на первинну
консультацію. За потреби ми залучимо перекладача.

Контактна інформація:
Клініка психіатрії, психосоматичної медицини та психотерапії для дітей та підлітків
Wickenburgstraße 21
45147 Essen
тел.: 0201 8707-450
amb-kjp.essen@lvr.de

пн – чт: 08:00 – 17:00 год.
пт: 08:00 – 16:00 ч.
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