الخدمات النَفسيَة و االجتماعية

هل تبحث عن المشورة والمرافقة بسبب اضطراباتك النَفسيَة ؟ هل تبحث عن
عالج لألمراض العقليَة ؟

نتوجه؟
إلى من
َ
صة أولئك الَذين هم غير قادرين على تسيير حياتهم بطريقة
 األشخاص الَذين يعانون من اضطرابات نفسيَة حادَة و /أو أمراض عقليَة و خا َمستقلَة
 بداية من  18عاما -أقارب هؤالء المتض َررين

ماذا نق َدم؟
 استشارات نفسانيَة و اجتماعية ,الدَعم والعالج المساعدة على إجراء االتصاالت مع ال َسلطات العموميَة ,توضيح الحالة المعيشيَة أو الصُعوبات الماليَة استشارات لألقارب إعداد اآلراء الفنَيَة المو َجهة لإلدارات و السُلطات العموميَة أوفي إطار تقديم مطالب القبول بمراكز ال َرعاية إحاطة مكثَفة بالحاالت (متابعة شاملة ومستم َرة و إحاطة بنظام الحياة اليوميَة) من أجل جعل البقاء في المحيط االجتماعي خارج المؤ َسسةممكنا

كيف نقوم بذلك؟
مقابالت فرديَة ,مقابالت مع المتض َررين ومع أقاربهم ,عروض للمجموعات و زيارات منزليَة .باإلضافة إلى ذلك ,نقوم بإجراء محادثات
صحيَة.
ب النَفسي اإلقليميًة ونتواصل مع المؤ َسسات األخرى في القطاع االجتماعي و ال َرعاية ال َ
منتظمة (خدمات االتصال) مع أقسام الطَ َ
ي مسبَق -ترجمة عن طريق الفيديو.
إذا كنت بحاجة إلى ترجمة االستشارة وليس لديك من يساعدك ,يمكننا أن نوفَر لك بعد  -إشعار هاتف ٌ

من نحن؟
صصين في الطَبُ النَفسي و /أو الطَبُ
تعمل في جميع مراكز الخدمات النَفسيَة و االجتماعية فرق متعدَدة الكفاءات من عاملين اجتماعيين و أطبَاء متخ َ
صائيَين في العالج النَفسي.
صائيَين في العالج الوظيفي وأخ َ
العام ,و يوجد باإلضافة إلى ذلك في بعض المراكز مم َرضات العالج النَفسي و أخ َ
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يمكنكم وجود مراكز االستشارة التَابعة لنا في العناوين التَالية

PSD Baden

PSD Neunkirchen

Grabengasse 28 - 30
2500 Baden
02252 89 696, Fax DW 15
psd.2500@psz.co.at

Wiener Straße 23
2620 Neunkirchen
02635 62 687, Fax DW 15
psd.2620@psz.co.at

PSD Bruck/Leitha

PSD Schwechat

Wiener Gasse 3/Stiege B/DG
2460 Bruck/Leitha
02162 63 912, Fax DW 15
psd.2460@psz.co.at

Wiener Straße 1/Top 6
2320 Schwechat
01 707 31 57, Fax DW 15
psd.2320@psz.co.at

PSD Gänserndorf

PSD Stockerau

Wiener Straße 25
2230 Gänserndorf
02282 87 33, Fax DW 15
psd.2230@psz.co.at

Kochplatz 7-9
2000 Stockerau
02266 63 914-100, Fax DW 400
psd.2000@psz.co.at

PSD Hollabrunn

PSD Tulln

Kühschelmgasse 5
2020 Hollabrunn
02952 30 660-110, Fax DW 199
psd.2020@psz.co.at

Dr. Sigmund-Freud-Weg 3
3430 Tulln
02272 65 188, Fax DW 15
psd.3430@psz.co.at

PSD Mistelbach

PSD Wien-Umgebung

Hauptplatz 7-8
2130 Mistelbach
02572 4233-42, Fax DW 14
psd.2130@psz.co.at

Hundskehle 21/5
3400 Klosterneuburg
02243 35 201, Fax DW 15
psd.3400@psz.co.at

PSD Mödling

PSD Wr. Neustadt

Bahnhofplatz 1a/1
2340 Mödling
02236 31 312, Fax DW 50
psd.2340@psz.co.at

Walthergasse 6
2700 Wr. Neustadt
02622 23 705, Fax DW 15
psd.2700@psz.co.at
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