
چالش های مضاعف در زندگی با کودکان نیازمند به مراقبت 
نیازمند  بزرگساالن جوان  و  نوجوانان  کودکان،  پرستاری،  و 

درمان ممکن است کل زندگی خانوادگی را دچار 
منایند. نابسامانی 

"ما همراه با شام 

راه حلی برای تثبیت درمان حتی در صورتی که   

   روند آن دارای فراز و نشیب باشد، پیدا می کنیم."

درمان هامهنگی        
نوجوانان و  کودکان 

بحرانی وضعیت های  در       

 ··· به شام  پاسخگویی  مسئوالن   

www.dagmarpuzberg.de طراحی: 

)VK KiJu( نوجوانان  و  کودکان  درمان  تیم هامهنگی 

Wilhelm-Wolff-Straße 38

13156 Berlin

Tel )تلفن(: 998-70 398 / 030

Fax )فکس(: 998-75 398 / 030

vk-kiju@bjoern-schulz-stiftung.de )ایمیل(:   Mail

 )VK KiJu( نوجوانان  و  کودکان  درمان  تیم هامهنگی 

Rudower Str. 48

12351 Berlin

Tel )تلفن(: 95 329 459 / 030

Fax )فکس(: 93 567 983 / 030

kontakt-vkkiju@kghaus.de )ایمیل(:   Mail

)VK KiJu( نوجوانان  و  کودکان  درمان  تیم هامهنگی 

Stadtrandstraße 555-561

13589 Berlin

Tel )تلفن(: 227-466 370 / 030

Fax )فکس(: 227-464 370 / 030

vk-kiju@traglinge-ev.de )ایمیل(:   Mail

کودکان درمان  هامهنگی  مالی  حامیت 

و نوجوانان )VK KiJu( توسط

از کمک و پشتیبانی کارشناسی  "بهره مندی 
  نباید به شانس و اتفاق

      بستگی داشته باشد"

از حوزه های مراقبت و  از کارشناسان مجرب  بینارشته ای متشکل  تیم 

تربیتی درمانی و مددکاری دارای  تربیتی اجتامعی، علوم  پرستاری، علوم 

مهارت  تکمیلی مدیریت مورد )Case management( ما در سطح موسسه 

و در رسارس برلین فعالیت می کنیم.

اعتامد خودتان، مسئوالن پاسخگویی در زمینه کمک به  با پزشکان مورد 

ادغام در جامعه یا مشاوران پایگاه های مراقبت و پرستاری در مورد طرح 

ما گفتگو و برقراری ارتباط با ما را درخواست کنید.

به  ارجاع شام  ترتیب  به کمک فرم غربالگری  پاسخگویی حرفه ای  مسئوالن 

مرکز هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان )VK KiJu( را می دهند.

اعتامد خود هنوز سؤاالتی  پاسخگویی مورد  با مسئوالن  چنانچه در گفتگو 

راجع به هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان )VK KiJu( بدون پاسخ 

منایید! مراجعه  نیز  ما  به  مانده اند، می توانید مستقیام  باقی 

... هستیم  ما   

روش مراجعه به ما   



 )VK KiJu( نوجوانان  و  کودکان  درمان  با هامهنگی  برلین  سنای 

نوجوانان  کودکان،  دارای  خانواده های  برای  تخصصی  درمان  هامهنگی 

پروژه منونه مورد  را در چارچوب یک  نیازمند درمان  بزرگساالن  و 

نوجوانان  و  کودکان  درمان  دهد. هامهنگی  می  قرار  امتحان  و  بررسی 

ادارات جوانان )حوزه   از قبل موجود  باید طرح های   )VK KiJu(

پایگاه های  و  جامعه(  در  نوجوانان  و  کودکان  ادغام  به  کمک  تخصصی 

معناست  بدان  این  مناید.  تکمیل  دوم  وهله  در  را  پرستاری  و  مراقبت 

بهره  از  نوجوانان )VK KiJu( رصفا پس  که هامهنگی درمان کودکان و 

از آن مجددا نقش واسطه  از طرح های دیگر فعال شده و پس  گیری 

می کند. ایفا  را 

MenschenKind ویژه مرکز تخصصی 

درمان کودکان مبتال به بیامری مزمن 

پرستاری نیازمند مراقبت و  و 

 

Karl-Marx-Allee 66, 10243 Berlin

Tel )تلفن(: 00 00 58 234 / 030

www.menschenkind-berlin.de

برلین-براندنبورگ اومانیستی  انجمن   )KdöR( عمومی  قوانین  تحت  مسئول: رشکت 

اطالعات بیشرت در مورد پروژه منونه   

هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان به عنوان پروژه منونه  
27 سال که در جمع  تا حداکرث سن  بزرگساالن جوان  و  نوجوانان  کودکان، 

می کنند زندگی  خانه  در  خانوادگی 

به 	  الوقوع"  "قریب  نیاز  یا  پرستاری  و  مراقبت  به  موجود  نیاز  با 

را  درمانی  دشوار  و  پیچیده  وظایف  که هامهنگی  پرستاری  و  مراقبت 

می مناید فورا رضوری 

حرفه ای	  و  مختلف  کمک های  با رضورت 

بر مراقبت 	  که  بحران هایی  و  در رشایط فشار روحی و اسرتس شدید 

گذارند تاثیر  کودک  درمانی  و  پرستاری  بهداشتی، 

اختصاصی	  درمانی  شبکه  ایجاد 

موجود	  شبکه  تقویت  و  تثبیت 

کمک رضوری	  سامانه های  با  ارتباط  برقراری 

اسرتس	  و  روحی  فشار  برطرف کننده  کمک های  ارائه 

اجتامعی	  قوانین  با  مرتبط  خواسته های  از  حامیت 

مثال خدمات  طور  به  پشتیبانی،  و  کمک  شبکه  به  نیاز  شام  فرزند  درمان 

غیره  و  مراقبتی  خدمات  درمانگر،  همراهی کننده،  پرستاری  و  مراقبت 

دارد.

دارند.  قرار  توجه  مرکز  در  درمان ها  و  بهبودی  حفظ جان شخص، 

از مسائل در حوزه  بسیاری  دارد.  منابع  و  پرسنل  زمان،  به  نیاز  درمان 

نیاز  ارزیابی  برای  و  نوسان هستند  در  ویژه  مراقبت  و  پزشکی  موضوعات 

است. الزم  تجربه  به کمک، 

درمان  البته چنانچه  است.  فراهم منوده  پشتیبانی جامعی  نظام  برلین 

باشد، هامهنگی درمان  نیاز داشته  به اطالعات بسیار تخصصی  فرزند شام 

کودکان و نوجوانان )VK KiJu( می تواند عالوه بر ساختارهای کمک عادی 

استفاده قرار گیرد. مورد 

به طور مثال در صورتی که

باشد.	  تغییر کرده  یا وضعیت خانوادگی شام  وضعیت سالمتی فرزند شام 

کمک ها حذف شده یا نیاز جدیدی به وجود آمده باشد	 

رفنت به مرکز مراقبت روزانه از کودکان )Kita( و مدرسه در معرض 	 

باشد خطر و تهدید 

تطبیق درمان رضورت داشته باشد	 

تغییر و تحول از پزشکی کودکان و جوانان به پزشکی بزرگساالن در 	 

باشد تکمیل شدن  انتظار 

هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان - یک طرح مکمل  

 )VK KiJu( هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان   
افراد زیر را همراهی می کند ···   

  )VK KiJu( هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان  
موارد زیر را حامیت و پشتیبانی می کند  

از کمک و پشتیبانی کارشناسی  "بهره مندی 
  نباید به شانس و اتفاق

      بستگی داشته باشد"

از حوزه های مراقبت و  از کارشناسان مجرب  بینارشته ای متشکل  تیم 

تربیتی درمانی و مددکاری دارای  تربیتی اجتامعی، علوم  پرستاری، علوم 

مهارت  تکمیلی مدیریت مورد )Case management( ما در سطح موسسه 

و در رسارس برلین فعالیت می کنیم.

اعتامد خودتان، مسئوالن پاسخگویی در زمینه کمک به  با پزشکان مورد 

ادغام در جامعه یا مشاوران پایگاه های مراقبت و پرستاری در مورد طرح 

ما گفتگو و برقراری ارتباط با ما را درخواست کنید.

به  ارجاع شام  ترتیب  به کمک فرم غربالگری  پاسخگویی حرفه ای  مسئوالن 

مرکز هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان )VK KiJu( را می دهند.

اعتامد خود هنوز سؤاالتی  پاسخگویی مورد  با مسئوالن  چنانچه در گفتگو 

راجع به هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان )VK KiJu( بدون پاسخ 

منایید! مراجعه  نیز  ما  به  مانده اند، می توانید مستقیام  باقی 

... هستیم  ما   

روش مراجعه به ما   



 )VK KiJu( نوجوانان  و  کودکان  درمان  با هامهنگی  برلین  سنای 

نوجوانان  کودکان،  دارای  خانواده های  برای  تخصصی  درمان  هامهنگی 

پروژه منونه مورد  را در چارچوب یک  نیازمند درمان  بزرگساالن  و 

نوجوانان  و  کودکان  درمان  دهد. هامهنگی  می  قرار  امتحان  و  بررسی 

ادارات جوانان )حوزه   از قبل موجود  باید طرح های   )VK KiJu(

پایگاه های  و  جامعه(  در  نوجوانان  و  کودکان  ادغام  به  کمک  تخصصی 

معناست  بدان  این  مناید.  تکمیل  دوم  وهله  در  را  پرستاری  و  مراقبت 

بهره  از  که هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان )VK KiJu( رصفا پس 

از آن مجددا نقش واسطه  از طرح های دیگر فعال شده و پس  گیری 

می کند. ایفا  را 

MenschenKind ویژه مرکز تخصصی 

درمان کودکان مبتال به بیامری مزمن 

پرستاری نیازمند مراقبت و  و 

 

Karl-Marx-Allee 66, 10243 Berlin

Tel )تلفن(: 00 00 58 234 / 030

www.menschenkind-berlin.de

برلین-براندنبورگ اومانیستی  انجمن   )KdöR( عمومی  قوانین  تحت  مسئول: رشکت 

اطالعات بیشرت در مورد پروژه منونه   

هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان به عنوان پروژه منونه  
27 سال که در جمع  تا حداکرث سن  بزرگساالن جوان  نوجوانان و  کودکان، 

می کنند زندگی  خانه  در  خانوادگی 

به 	  الوقوع"  "قریب  نیاز  یا  پرستاری  و  مراقبت  به  موجود  نیاز  با 

را  درمانی  دشوار  و  پیچیده  وظایف  که هامهنگی  پرستاری  و  مراقبت 

می مناید فورا رضوری 

حرفه ای	  و  مختلف  کمک های  با رضورت 

بر مراقبت 	  که  بحران هایی  در رشایط فشار روحی و اسرتس شدید و 

گذارند تاثیر  کودک  درمانی  و  پرستاری  بهداشتی، 

اختصاصی	  درمانی  شبکه  ایجاد 

موجود	  شبکه  تقویت  و  تثبیت 

کمک رضوری	  سامانه های  با  ارتباط  برقراری 

اسرتس	  و  روحی  فشار  برطرف کننده  کمک های  ارائه 

اجتامعی	  قوانین  با  مرتبط  خواسته های  از  حامیت 

مثال خدمات  طور  به  پشتیبانی،  و  کمک  شبکه  به  نیاز  شام  فرزند  درمان 

غیره  و  مراقبتی  خدمات  درمانگر،  همراهی کننده،  پرستاری  و  مراقبت 

دارد.

دارند.  قرار  توجه  مرکز  در  درمان ها  و  بهبودی  حفظ جان شخص، 

از مسائل در حوزه  بسیاری  دارد.  منابع  و  پرسنل  زمان،  به  نیاز  درمان 

نیاز  ارزیابی  برای  و  نوسان هستند  در  ویژه  مراقبت  و  پزشکی  موضوعات 

است. الزم  تجربه  به کمک، 

درمان  البته چنانچه  است.  فراهم منوده  پشتیبانی جامعی  نظام  برلین 

باشد، هامهنگی درمان  نیاز داشته  به اطالعات بسیار تخصصی  فرزند شام 

کودکان و نوجوانان )VK KiJu( می تواند عالوه بر ساختارهای کمک عادی 

استفاده قرار گیرد. مورد 

به طور مثال در صورتی که

باشد.	  تغییر کرده  یا وضعیت خانوادگی شام  وضعیت سالمتی فرزند شام 

کمک ها حذف شده یا نیاز جدیدی به وجود آمده باشد	 

رفنت به مرکز مراقبت روزانه از کودکان )Kita( و مدرسه در معرض 	 

باشد خطر و تهدید 

تطبیق درمان رضورت داشته باشد	 

تغییر و تحول از پزشکی کودکان و جوانان به پزشکی بزرگساالن در 	 

باشد تکمیل شدن  انتظار 

هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان - یک طرح مکمل  

 )VK KiJu( هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان   
افراد زیر را همراهی می کند ···   

  )VK KiJu( هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان  
موارد زیر را حامیت و پشتیبانی می کند  



چالش های مضاعف در زندگی با کودکان نیازمند به مراقبت 
نیازمند  بزرگساالن جوان  و  نوجوانان  کودکان،  پرستاری،  و 

درمان ممکن است کل زندگی خانوادگی را دچار 
منایند. نابسامانی 

"ما همراه با شام 

راه حلی برای تثبیت درمان حتی در صورتی که   

   روند آن دارای فراز و نشیب باشد، پیدا می کنیم."

درمان هامهنگی        
نوجوانان و  کودکان 

بحرانی وضعیت های  در       

 ··· به شام  پاسخگویی  مسئوالن   

www.dagmarpuzberg.de طراحی: 

)VK KiJu( نوجوانان  و  کودکان  درمان  تیم هامهنگی 

Wilhelm-Wolff-Straße 38

13156 Berlin
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Fax )فکس(: 998-75 398 / 030
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 )VK KiJu( نوجوانان  و  کودکان  درمان  تیم هامهنگی 

Rudower Str. 48

12351 Berlin
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Fax )فکس(: 93 567 983 / 030

kontakt-vkkiju@kghaus.de )ایمیل(:   Mail

)VK KiJu( نوجوانان  و  کودکان  درمان  تیم هامهنگی 

Stadtrandstraße 555-561

13589 Berlin

Tel )تلفن(: 227-466 370 / 030

Fax )فکس(: 227-464 370 / 030

vk-kiju@traglinge-ev.de )ایمیل(:   Mail

کودکان درمان  هامهنگی  مالی  حامیت 

و نوجوانان )VK KiJu( توسط

از کمک و پشتیبانی کارشناسی  "بهره مندی 
  نباید به شانس و اتفاق

      بستگی داشته باشد"

از حوزه های مراقبت و  از کارشناسان مجرب  بینارشته ای متشکل  تیم 

تربیتی درمانی و مددکاری دارای  تربیتی اجتامعی، علوم  پرستاری، علوم 

مهارت  تکمیلی مدیریت مورد )Case management( ما در سطح موسسه 

و در رسارس برلین فعالیت می کنیم.

اعتامد خودتان، مسئوالن پاسخگویی در زمینه کمک به  با پزشکان مورد 

ادغام در جامعه یا مشاوران پایگاه های مراقبت و پرستاری در مورد طرح 

ما گفتگو و برقراری ارتباط با ما را درخواست کنید.

به  ارجاع شام  ترتیب  به کمک فرم غربالگری  پاسخگویی حرفه ای  مسئوالن 

مرکز هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان )VK KiJu( را می دهند.

اعتامد خود هنوز سؤاالتی  پاسخگویی مورد  با مسئوالن  چنانچه در گفتگو 

راجع به هامهنگی درمان کودکان و نوجوانان )VK KiJu( بدون پاسخ 

منایید! مراجعه  نیز  ما  به  مانده اند، می توانید مستقیام  باقی 

... هستیم  ما   

روش مراجعه به ما   


