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Консультації для біженців 
з України

Амбулаторна психіатрична допомога (РІА) 
при Університетській клініці міста Халле (Uni-
versitätsklinikums Halle) пропонує біженцям з 
України терапію та консультації із психіатрами 
та психотерапевтами.

Наш багатопрофільний та мультидисциплінарний 
колектив складається з лікарів, психологів, 
соціальних працівників, ерго- та 
музикотерапевтів. Ми пропонуємо допомогу 
та лікування для людей, що страждають від 
наслідків психічного стресу, пов’язаного з 
переїздом в іншу країну та жахливими подіями на 
Батьківщині. Ми також допомагаємо пацієнтам 
із довготривалими душевними розладами. 
Надання допомоги можливо завдяки допомозі 
перекладачів та співробітників, що володіють 
українською та російськими мовами.

Контакт
Телефон:  0345 557 3640
Факс:  0345 557 3537
Електронна пошта:  kpsy_amb@uk-halle.de

Адреса
Університетська клініка Халле (Заале)
Мартін-Лютер Університет Халле Віттенбергу
Університетська клініка та поліклініка 
Психіатрії, психотерапії та психосоматики
Магдебурзька вулиця 22
06112 Халле (Заале)
   



Sprechstunde für 
ukrainische Geflüchtete 

Die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) des Uni-
versitätsklinikums Halle bietet in seiner Sprechstunde 
psychiatrische und psychotherapeutische Beratung 
und Behandlung für Geflüchtete aus der Ukraine an: 

Unser multiprofessionelles Team aus ärztlichen, psy-
chologischen, sozial-, ergo- und musiktherapeuti-
schen Kolleg*innen bietet Beratung, Unterstützung 
und Behandlung  bei psychischen Belastungen durch 
Flucht und Ankunft aber auch bei bereits langjährig 
bekannten psychischen Störungen. Dies ist möglich 
durch die Unterstützung ukrainisch- und russisch-
sprachiger Kolleg*innen und Dolmetscher*innen.

Kontakt
Telefon:  0345 557 3640
Fax:  0345 557 3537
Mail:  kpsy_amb@uk-halle.de

Adresse
Universitätsklinikum Halle (Saale)
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Universitätsklinik und Poliklinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Magdeburger Str. 22 
06112 Halle/Saale       

Консультации для 
беженцев из Украины 

Амбулаторная психиатрическая помощь (PIA) 
при университетской клинике города Галле (Uni-
versitätsklinikums Halle) предлагает беженцам из 
Украины терапию и консультации с психиатрами 
и психотерапевтами.

Наш многопрофильный коллектив, состоящий 
из врачей, психологов, социальных работников, 
эрго- и музыкотеропевтов, предлагает помощь и 
лечение для людей, страдающих от последствий 
психического стресса связанного с переездом в 
другую страну и с событиями на их родине. Мы 
также помогаем пациентам с долговременными 
душевными расстройствами. Это возможно 
благодаря помощи переводчиков и сотрудников 
владеющих украинским и русским языками.

Контакт
Телефон:  0345 557 3640
Факс:  0345 557 3537
Электронная почта:  kpsy_amb@uk-halle.de

Adresse
Universitätsklinikum Halle (Saale)
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Universitätsklinik und Poliklinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
Magdeburger Str. 22 
06112 Halle/Saale       


