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 LVR-Klinik Bedburg-Hau  
Abteilung für Kinder– und Jugendpsychiatrie,  
Psychosomatik u. Psychotherapie 
Neustraße 52 
47441 Moers  

Müracaat ve Sorularınız İçin 

Çocuk ve Ergenlere 

Göçmen Polikliniği 

Institutsambulanz Kinder- u. Jugendpsychiatrie 

und Psychotherapie der LVR-Klinik Bedburg-Hau  

Neustraße 52 

47441 Moers   

Tel  02841 169-417 oder 02841 169-41801 

Fax 02841 169-41850 

 

Sekreterya: 

Annegret Bardeneuer 

annegret.bardenheuer@lvr.de 

Otobüs ile ulaşım:                                                         

Moers  istasyonundan  4,  7,  912,  929   numaralı 

otobüsler  ile  gelebilirsiniz.  

Araba ile ulaşım:  

Duisburg istikametinden gelenler için 
A 40 Venlo istikametine gidip, Moers çıkışından 
çıkınız. Krefelder Straße üzerinden ilerleyip Unter-
wallstraße‘den sağa dönünüz.  Neustraße 52 de bizi 
bulacaksınız. Girişimiz Krefelder Straße /Unterwall-

straße kesişiminde sağ taraftadır.  

Krefeld is t ikamet inden ge lenler  iç in 
A 57 Nimwegen istikametinde ilerleyiniz. Kreuz  
Moers’e ulaştığınızda A 40 Essen/ Duisburg/ Moers  
yolunu takip ediniz. Moers  çıkışından  çıkınız  ve 
Moers yolunu takip ediniz. Çatallamada sağda kalıp  
Krefelder Straße yolunu takip ediniz. Unterwallstra-
ße’den sağa dönünüz. Neustraße 52 de bizi bu-
lacaksınız. Girişimiz Krefelder Straße / Unterwall-
straße kesişiminde sağ taraftadır.   

Rheinberg istikametinden gelenler için 
A 57 Köln istikametini takip ediniz. Kreuz Moers’e 
ulaştığınızda A 40 Essen/ Duisburg/ Moers yolunu 
takip ediniz. Çatallamada sağda kalıp Moers istika-
metini takip ediniz.  Moers çıkışından çıkınız  ve  
Moers yolunu takip ediniz. Çatallanmada saida kalıp  
Krefelder Straße yolunu takip ediniz.  Unterwall-
straße’den sağa dönünüz. Neustraße 52 de bizi bu-
lacaksınız. Girişimiz Krefelder Straße / Unterwall-
straße kesişiminde sağ taraftadır.  

Yol Tarifi 

Sorularınız olduğunda bizzat ilgili kişi: 

Hülya Akbul-Çakır 

Uzman Sosyolog,  

Sistemik Aile Terapiesti 

huelya.akbul-cakir@lvr.de 

 

Açık olduğumuz saatler: 

Pazartesi:  8:00 - 13:00  ve  14:00 –16:15 

Salı   8:00 - 11:30  ve  14:00 –16:15 

Çarşamba:  8:00 - 13:00  ve  14:00 –16:15 

Perşembe:  8:00 - 13:00  ve  14:00 -16:15 

Cuma:  8:00 - 12:30 

 

 

Daha geniş bilgi için:  

www.klinik-bedburg-hau.lvr.de 

LVR-Klinik Bedburg-Hau            
Institutsambulanz Kinder-u. 

Jugendpsychiatrie und            

Psychotherapie in Moers  

Göçmen Polikliniği  

insanlar ve kültürler arasında  

bir köprüdür. 
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Nedir Göçmen Polikliniği? 

Göçmen  Çocuk ve Ergen Psikiyatri ve    

Psikoterapi Polikiniği, şu an mevcut yaşam 

durumunda ruhsal sıkıntı ve problemleri 

olan, 21 yaş altı çocuk ve ergenlere, 

dolayısıyla    onların    ailelerine     hitap   

etmektedir.  Başarılı  bir  çalışma  elde  

edebilmek adına, kültürlerarası kabiliyet ve 

yeterlilik kullanılmaktadır. Kültürel 

hassasiyetler göz önünde bulundurularak 

mevcut durumu bir bütün noktasında 

değerlendirip, tedavi ve terapi çalışması 

yapılmaktadır.  

Günlük   yaşamda   uyum  sağlama  yani  

adaptasyon ve kendin olabilme konuları ciddi 

bir çatışma alanı  oluşturabilir. Özellikle 

bireysel terapide bireyin kültür, dil ve din gibi 

değerlerinin dikkate alınması  ayrıca önem 

arz etmektedir. Göçmen Polikliniği,  başka  

bir  kültür kökenine mensup insanların, 

çocukları  ile ilgi bir çok sorularında ve 

sorunlarında başvurabilecekleri ve destek 

alabilecekleri  bir  kurumdur.  

Hizmetlerimiz: 

 

 

 

„Herşey üstüne gelip, 

seni dayanamayacağın  

bir noktaya getirdiğinde, 

sakın VAZGEÇME!.. 

İşte orası; 

HAYATININ DEĞİŞECEĞİ  

‘‘Noktadır‘‘. 

Mevlana Jelaluddin Rumi  

Polikliniğimiz  çerçevesinde,  imkanlar   

dahilinde, çocuk ve ergen psikiyatristlik 

rahatsızlıklar ve bozukluklar  noktasında 

tanı koyma ve terapi sunmaktadır.  

Bunlar: 

 

 Uyum bozukluğu 

 Depresif ruh hali 

 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 

Bozukluğu (ADS/ADHS) 

 Kontak/İrtibat bozukluğu 

 Travma sonrası stres 

 Boşanan ebeveyinler  sonucu tepkisel 

yaklaşım 

 Öğrenme bozuklukları/Okul sorunları 

 Sosyal davranış bozuklukları 

 Obsesif – Kompulsif bozukluklar 

 Kendine zarar verme davranış biçimleri 

 Yeme bozuklukları gibi  

 

Hastalık sigorta kartınızı beraberinizde  

getirdiğinizde, tüm  masraflar  hastalık  

sigortanız tarafından üstlenilmektedir.   

LVR-Klinik Bedburg-Hau 


