خدمات روان شناسی

آیا به دلیل اختالالت سالمت روحی در جستجوی خدمات مشاوره و پشتیبانی
هستید؟ آیا به دنبال درمان روانپزشکی میباشید؟
گروه هدف ما چه کسانی هستند؟
 افراد دچار مشکالت حاد روحی و/یا بیماریهای روانی و مهمتر از همه افرادی که زندگی مستقلشان به شکل قابل توجهی به ایندالیل دچار اشکال شده است
 افرادی که بیش از  18سال سن دارند -اعضای خانواده فرد دچار به این عوارض

چه خدماتی ارائه میکنیم؟
 مشاوره ،پشتیبانی و درمانهای روان شناسی و روانپزشکی کمک برای برقراری تماس با مقامات مسئول دولتی ،شفاف سازی وضعیت ادامه زندگی یا کمک در صورت وجود مشکالت مالی مشاوره برای خویشاوندان آماده سازی اظهارنامههای تخصصی برای ادارات و مقامات مسئول دولتی ،همچنین برای تقاضانامههای مخصوص بخشهای حمایتی مدیریت دقیق پرونده (پیگیری پشتیبانی و برنامه روزانه جامع) به منظور کمک به باقی ماندن در محیط زندگی اجتماعی ،بیرون ازمؤسسههای روان درمانی

چگونه این خدمات را ارائه میدهیم؟
صحبتهای فرد به فرد ،صحبت با افراد تحت تأثیر و خویشاوندان آنان ،پیشنهادهای گروهی و ویزیت در منزل .عالوه بر این ،ما به
صورت منظم با بخشهای روانپزشکی منطقهای ارتباط داریم (خدمات ارتباطاتی) و شبکهای نیز با سایر مؤسسهها در بخشهای
اجتماعی و خدمات درمانی تشکیل دادهایم.
اگر برای خدمات مشاوره خود به ترجمه نیاز دارید و کسی نیست که به شما کمک کند ،میتوانیم خدمات ترجمه همزمان تصویری به
شما ارائه دهیم که برای دریافت این خدمات باید قبالً از طریق تلفن وقت بگیرید.

ما که هستیم؟
در کلیه مراکز اختصاصی  ،PSDشما میتوانید گروه هائی با تخصصهای چندگانه را بیابید که از مددکاران اجتماعی ،روانپزشکان
مشاور و/یا پزشکان عمومی تشکیل شدهاند ،در بعضی از محلها ،پرستاران متخصص در زمینه روانپزشکی ،کار-درمانگران و
متخصصان روان درمانی هم حضور دارند.
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:مراکز پشتیبانی در آدرسهای زیر مستقر هستند

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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