WOI Tekliflerine Genel Bakış
Werner Otto Enstitüsü - Çocuğunuz sizi endişelendirdiğinde, biz yanınızdayız:
- Çocuğunuz beklediğiniz gibi gelişmiyor.
- Dinlemekte, konuşmakta, hareket etmekte ve oyun esnasında odaklanmada sorun
yaşıyor.
- Aile içinde, kreşte ve okulda sürekli sorunlar meydana
geliyor.
- Doğumsal veya edinsel bir engele sahip.
- Kasınma nöbetlerinden / epilepsiden muzdarip.
- Güçlü davranış sorunları mevcut.
Çocukların ve ergenlerin olabildiğince bağımsız ve şahsen karar vererek
yaşamasını destekliyoruz.
Biz kimiz
Werner Otto Enstitüsü bir sosyal pediatri merkezdir - yani, çocuk ve ergenlerde gelişimsel
gecikmeleri ve engellerin tanısı ve tedavisi ve ebeveynlere yönelik danışmanlık konularında
uzmanlaşmıştır. Doktorlar, psikologlar, terapistler ve hemşireler yerleşik pediatristlerle ve
diğer tıbbi uzmanlarla, terapistlerle ve ayrıca çocuk ve ergen psikiyatristleriyle yakın bir
çalışma içindedir.
Nasıl yardımcı oluyoruz
Çocuk ve ergenleri muayene ediyor, tedavi planı oluşturuyor ve ayrıca kendi tedavi
yöntemlerimizi de sunuyoruz. Nadir ve ciddi hastalıklar ve engeller konularını iyi biliyoruz.
Bu bilgilerle çocuk ve ergen doktorların muayene ve tedavilerini ihtiyaç duyulması
durumunda tamamlayabiliyoruz.
Bize ulaşmanın yolu
Werner Otto Enstitüsü'nde randevu için ön koşul, bir çocuk ve ergen doktoru, çocuk
ve ergen psikiyatristi veya bir pratisyen tarafından yönlendirmenin bulunmasıdır. İlk
randevudan önce lütfen başvuru formumuzu doldurun - bu formu web sitemizden
indirebilirsiniz. Werner Otto Enstitüsü'ne yapacağınız ilk ziyaretinizde annelik kimliğini
(Mutterpass) ve çocuğunuzun muayene bulgularını getirin. Randevu için bekleme süresi
bir kaç haftayı bulabilir. Ağır hastalıklarda daha yakın bir zamana randevu verilir.
Tedavi ücretleri
Tedavi ücretleri zorunlu sağlık sigortanız tarafından karşılanmakta. Lütfen çocuğunuzun
sigorta kartını da getirmeyi unutmayın. Almanca dilinde görüşme yapılamayacaksa, ilk
randevunuzdan önce lütfen sekreterlik bürosundan Bayan Schuster ile iletişime geçin. Bu
durumda bir tercümanın gerekli olup olmadığını ve ücretinin kimin yükleneceğini
belirleyeceğiz.
İletişim: Bayan Schuster, Tel. 5077-3145
Werner Otto Institut, Bodelschwinghstr. 23, 22337 Hamburg, Tel. 040/50 77 02
Ev. Krankenhaus Alsterdorf, Elisabeth-Flügge-Str. 1, 22337 Hamburg, Tel. 040/50 77 03

Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf – Çocuk ve ergen
psikiyatrisi ve psikoterapisi - ebeveyn-çocuk kliniği ve gündüz
hastanesi
Çocuklar da ruhsal bozukluklardan muzdarip olabilir, örneğin
- Uyku ve düzen bozuklukları
- Beslenme ve suni beslenmeye dönüştürme sorunları
- Davranış bozuklukları ve DEHB
- Korkular veya kompulsiyonlar
- Duygusal bozukluklar veya depresif ataklar
Çocuk ve ergen psikiyatri ve psikoterapi uzmanlık alanında on iki yaşına kadar olan
çocukları anne ve babalarıyla birlikte kabul eden iki hastane bölümü ve bir gündüz kliniği
sunuyoruz.
Tedavi nasıl yapılır?
Çocuklar ve ebeveynler grup ve bireysel tedavi olanaklarında zor durumlarla nasıl başa
çıkabileceklerini öğrenmekte. Biz onlara güvene dayalı bir ilişki kurabilmeleri için yardımcı
oluyoruz - çünkü bu, zihinsel anlamda sağlıklı gelişimin temelini oluşturmakta.
Ekibimiz çocuk ve ergen psikiyatristi ve psikoterapistler, pediatristler, psikolog, uzman
hemşireler, konuşma terapistleri, mesleki terapistler ve fizyoterapistlerden oluşmakta.
Öğrenciler, tedavi süresince klinik okulumuzu ziyaret edebilmekte.
Özel bir teklifimiz de, ruhsal bozukluklar geliştirmiş olan çocukların psikolojik rahatsızlığı
olan anne ve babalara yöneliktir. Çocuğunuzla birlikte hastanemizin ilgili bölümüne
alınıyorsunuz ve çocuk ve ergen psikiyatristi ve aynı zamanda yetişkin psikiyatristi
tarafından tedavi ediliyorsunuz. Terapistlerin birbirleriyle yakın koordinasyonu sayesinde
hem ebeveynler hem de çocuk yararlanıyor.
Bize ulaşmanın yolu
Ebeveyn-çocuk kliniği veya gündüz kliniğinde tedavi için ön koşul yerleşik bir çocuk
doktoru veya çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından bir yönlendirmedir. İlk görüşmenin
ardından en iyi tedavi konusunda karar veriyoruz.
Tedavi ücretleri
Tedavi ücretleri zorunlu sağlık sigortanız tarafından karşılanmakta. Lütfen çocuğunuzun
sigorta kartını da getirmeyi unutmayın. Almanca dilinde görüşme yapılamayacaksa, ilk
randevunuzdan önce lütfen sekreterlik bürosundan Bayan Schulz ile iletişime geçin. Bu
durumda bir tercümanın gerekli olup olmadığını ve ücretinin kimin yükleneceğini
belirleyeceğiz.
İletişim: Bayan Christina Schulz, Tel. 5077-3146
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