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كيف تأيت إلينا ؟

من أجل الحصول عىل املوعد األول يف العيادة الخارجية لعالج 
التوحد، نطلب من آباء األطفال واملراهقني االتصال بنا عرب الهاتف 

وإرسال جميع النتائج والشواهد السابقة إلينا. كقاعدة عامة، يجب 
أن تتم اإلحالة من قبل األطباء النفسيني أو املعالجني النفسيني 
لألطفال واملراهقني أو من مركز إجتامعي نفيس. يتم التشاور 

يف الحاالت االستثنائية وإتخاذ القرار فيها عىل أساس املعلومات 
املتوفرة. نطلب من املرىض البالغني ان يرسلوا لنا جميع النتائج 

السابقة عرب الربيد اإللكرتوين بعد أول تواصل. ستتم دعوتك بعد 
املراقبة النرضية أو التوصية مبعالجني آخرين. قبل التسجيل، يرجى 

التأكد من أن الشخص املرجعي املألوف ميكنه تقديم معلومات 
حول طفولتك.

للتواصل:
العنوان الربيدي: 

Autismusambulanz der Klinik und Poliklinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des 

Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden 
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden

الهاتف: 24 71 58 4 - 0351   
ساعات العمل: 

اإلثنني اىل الخميس: من  08:00 إىل الساعة 12:00 الثالثاء واألربعاء: من 
14:00 إىل الساعة 17:00

الجمعة: من 08:00 إىل الساعة 11:00 

KJPAmbulanz@uniklinikum-dresden.de الربيد اإللكرتوين

عنوان الزوار: 
Universitätsklinikum Dresden

 Blasewitzer Str. 86, 01307 Dresden

البناية 105، الجناح الغريب، الطابق الثاين    

ملزيد من املعلومات، انظر: 
www.autismusambulanz-dresden.de
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من نحن ؟
ي العيادة الخارجية لعالج التوحد التابعة للمستشفى املتعدد 
العيادات للطب النفيس لألطفال واملراهقني والعالج النفيس يف 

املستشفى الجامعي دريسدن، يعمل موظفون من أقسام الطب 
وعلم النفس والتعليم االجتامعي والتعليم العالجي باإلضافة اىل 

العالج الوظيفي واملوسيقي والعالج بالفن.

من يأيت إلينا ؟
يظهر التوحد من خالل إعاقات التواصل اإلجتامعي والتحكم 

يف التواصل وكذلك من خالل الحركة املتكررة واملتشابهة وأمناط 
األفعال واالهتامم. غالبًا ما ترتبط األعراض بآثار عىل التنمية يف 
جميع مجاالت الحياة والنظم املرجعية االجتامعية. يستهدف 
عرضنا العالجي األطفال )ابتداء من عمر السنتني( واملراهقني 

والبالغني الذين يشتبه يف إصابتهم باضطراب التوحد أو يف حال 
التأكد من تشخيص طيف التوحد. ميكن للمرىض الذين يعانون 
من إضطرابات منوعميقة واألمراض املتالزمة االستفادة أيًضا من 

مجموعة العالجات للحاالت الفردية املتوفرة لدينا.

ماذا يحدث يف سياق التشخيص ؟
يف اللِّقاء التعاريف األول، نتلقى انطباًعا أوليًا عن طريق املالحظة 

واملعلومات األولية حول تطور األعراض ثم نويص مبا ييل:
     

التشخيص رضوري، ترسل املواعيد	 
التشخيص غري رضوري بشكل اكيد، ويتم الرجوع اىل 	 

اإلستبيانات، الفحص والنتائج الخارجية
التشخيص غري رضوري ألسباب معينة، ال تحدد مواعيد أخرى	 

يجري فحص املجاالت التالية يف عدة مواعيد:

جمع املعلومات الخاصة باألحداث التي مضت بدًءا من السنة 	 
األوىل من العمر 

تسجيل املشكلة الراهنة 	 
التشخيص الخاص بالتوحد 	 
تشخيص األداء التنموي أو النفيس 	 
تسجيل إنجاز املتطلبات اليومية العملية واالجتامعية 	 
اخذ النتائج السابقة بعني اإلعتبار 	 

ما هو العالج ؟
تتطلع عيادة التوحد الخارجية لدعم املرىض من جميع األعامر 

واألشخاص املرجعيني واألنظمة املرجعية عىل املدى الطويل من 
خالل مجموعة واسعة من الخدمات. الطرق الرئيسية:

العالج السلويك	 
الهيكلة البرصية 	 
إنشاء تواصل بديل 	 
التدريب االجتامعي	 

يهدف العالج الفردي والجامعي إىل تحسني املهارات األساسية يف 
مجاالت التواصل وإحداث التواصل واملرونة وكذلك املهارات الالزمة 

يف مجاالت الحياة اليومية والتعلم والعمل. وتستند الخدمات 
اإلستشارية إىل احتياجات األرس والنظم املرجعية املعنية. املجاالت 

الرئيسية للتشاور هي:

املشورة الرتبوية مع مراعاة إضطراب طيف التوحد 	 
اإلستعداد إلنجاز املهام التنموية املناسبة للعمر	 
معلومات عن تعويضات الحرمان ومعونة اإلدماج 	 
املساعدة للتكيف يف البيئة املعيشة مع التشاور الالحق مع 	 

النظم املرجعية 

إذا كانت هناك حاجة متزايدة للدعم يف مجال حياة معني ال ميكن 
تغطيته بشكل كاٍف من خالل املشورة والعالج، فإننا نويص بتقديم 

طلب للحصول عىل فوائد مساعدة اإلدماج والدعم يف تحديد 
الحاجة إىل املساعدة. إذا وعدت الجهات املعنية بتحمل التكاليف، 
فيمكن تقديم املرافقة من قبل موظفي العيادة الخارجية للمصابني 

بالتوحد. يف حاالت أخرى، نتعاون مع مقدمي الخدمات اآلخرين.

العالج باملوسيقى الهيكلة والتصور


