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КОНТАКТ І ПРОЇЗДДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Проїзд трамваєм
Лінія 5 (U - bahn 5), зупинка Großer Hillen 
(напрям Anderten) Автобус: 123, 124, 370

Машиною
Паркування Schwemannstraße (після обіду 
паркування безкоштовне)
Якщо Ви не можете приїхати громадським 
транспортом, будь ласка напишіть нам  
(unternehmenskommunikation@diakovere.de)  
або подзвоніть в секретаріат Клініки 
психосоматики 0511-289-3131, щоб ми змогли 
організувати для Вас транспорт. 

DIAKOVERE HENRIETTENSTIFT
Клініка психосоматичної медицини
Schwemmannstr. 19
30559 Hannover-Kirchrode
Telefon 0511-289-3131

Інформацію про захід можна отримати 
за адресою електронної пошти 
unternehmenskommunikation@diakovere.
de (можна також написати російською або 
українською мовою).
Інформацію та питання про психосоматичні 
й психологічні проблеми можна отримати за 
адресою електронної пошти : psm.fragen@
diakovere.de (також на російській або 
українській мові).
Записатися на первинні психосоматичні 
консультації можна в Поліклініці 
психосоматичної клініки DIAKOVERE 
Henriettenstift по телефону 0511 289-3131 
(також на росіскій або українській мові).
Співробітники Клініки психосоматичної 
медицини пропонують відкриту 
психотерапевтичну дискусійну групу для 
біженців і помічників 1-2 рази в місяць  
з 15:00 до 16:00 годин - з перекладачем. Точні 
дати будуть оголошені 11травня. 
Біженці з особливими питаннями можуть у 
будь-який час відвідати відповідні амбулаторії 
лікарень DIAKOVERE.
Інформація на сайті www.diakovere.de
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Гігієнічні вимоги
Актуальним є корона-тест (Antigen - Schnelltest), 
який можна буде зробити  на місці. Заходи 
відбудуться на відкритому повітрі.  Маски 
будуть Вам надані, ми просимо дотримуватися 
правил «AHA»- гігієни (дотримуватися відстані, 
дотримуватися правил гігієни та носити маску); 
у нас діють правила 3G (прищеплених, одужали, 
негативний тест.

Безкоштовно

МИ ДОПОМАГАЄМО 
ЗРАНЕНИМ ДУШАМ

• Спільна допомога при травматичному 
військовому досвіді

• Спілкування, обмін інформацією і 
психотерапевтична допомога

• Для дітей, молоді, дорослих і літніх людей 
• Cупровод волонтерів та перекладачів з/на 

німецьку мову
• Безкоштовно

В середу, 11. травня 2022 р., з 15: 00
DIAKOVERE Henriettenstift Hannover-Kirchrode



ЗАПРОШЕННЯ ПРОГРАМА

Психотерапевтична підтримка, пропонована 
Клінікою психосоматичної медицини в 
DIAKOVERE Henriettenstift, призначена для 
біженців різного віку, особливо з України, і їх 
помічників.

Війна, втеча і поневіряння можуть привести 
до травм і психічних проблем. Безсоння, 
нічні кошмари, виснаження, дратівливість, 
труднощі з концентрацією уваги, тривога, 
смуток, нервозність, спогади, відчуття оніміння 
та нав‘язливі стани - лише деякі з психічних і 
фізичних травм, викликаних досвідом війни. 
Ці травми змінюють хід думок, ваші почуття і 
дії.

Раннє втручання і лікування психічних 
порушень і порушень самопочуття призводять 
до поліпшення реакції на гострі стресові 
ситуації та запобігають подальшим психічним 
захворюванням.

Співробітники Клініки психосоматичної 
медицини надають інформацію про гострі 
та посттравматичні стресові реакції, а також 
пропонують психотерапевтичні бесіди.

Вчителі та учні школи Tellkampf в Ганновері 
організовують заходи для дітей і молоді.

Співробітники Клінік внутрішньої 
медицини, хірургії, акушерства і гінекології, 
неврологічної ранньої реабілітації, геріатрії, 
радіології, а також стоматологічної та  
щелепно-лицьової клінік також пропонують 
Вам свою допомогу 

ПОСЛУГИ
Вимір артеріального тиску, ЕКГ, вимір рівня 
цукру в крові, медичний огляд, контроль 
при вагітності, консультації щодо пологів, 
поліклініка грудного вигодовування і багато 
інших послуг.

Стоматологічні огляди можна пройти в 
мобільному кабінеті.

Лікарі, психотерапевти і співробітники 
«Frauen - Treffpunkt Hannover e.V.» 
консультують в другій половині дня.

Ви отримаєте додаткову інформацію по 
наступних темах:

• освіта Медсестри в DIAKOVERE
• Мовні курси в при нашій академії
• Вакансії через відділ кадрів

Їжа і напої надаються безкоштовно 
рестораном «Foodtruck Gourmeat Grill» .

На інформаційних стендах Ви знайдете 
відповіді на питання про фізичні і психічні 
захворювання, обстеження можна провести 
в довірчій обстановці. У разі конкретних 
медичних проблем ми надаємо інформацію 
про відповідні клініки нашої лікарні.

Початок
15:00  Вітання колективу Клініки 

психосоматичної медицини 
і керівництва DIAKOVERE 
(головна лікарка, др. Ніна Зауер 
/ Штефан Давид- Frau Dr. Nina 
Sauer, Stefan DaDavid)

15: 15  Гімн України

15: 30  Проповідь пастора Анке Йоханн 
Шолль (Anke Johanna Scholl)

15:45  Інформація про психічний стрес 
і лікування (колектив Клініки 
психосоматичної медицини)

з 16: 00  Шведський стіл з їжею і напоями

16: 15  Представлення усіх послуг і 
помічників

з 16: 20  Дискусійні групи, індивідуальні 
пропозиції

 Народні українські танці з 
музичним супроводом

 Спорт, музика, мистецтво, 
психосоматичні бесіди для 
молоді

 Для дітей: розфарбовування 
обличча, мистецтво,  музика та 
інші розваги   

18: 30  Завершення.

переклад: Олена Доценко


