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Genelde veliler ve öğretmenler “bir şeylerin yolunda 
gitmediğini” fark eden ilk kişilerdir. Bunlar, çocukların ve 
gençlerin ruh sağlığında bir sorun olduğunun işaretleri 
olabilir. 
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Max sürekli dersi tahrik edercesine rahatsız ediyor ve 
aynı zamanda gittikçe davranışları ile saldırganlaşıyor. 

Liane “aşırı şişman” olurum korkusu ile pek bir şey 
yemek istemiyor. Oysa arkadaşları bile onun “bir deri 
bir kemik” kaldığını görüyorlar! 

Georg okula gitmeyi reddediyor, Sık sık karnı veya başı 
ağrıyor. Çocuk doktorlarında yapılan çeşitli muayene
ler, fiziksel bir nedeninin olmadığını gösteriyor! 

Dimitri gittikçe daha çok içine kapanıyor, çok moralsiz 
görünüyor! Hatta, artık yaşamak istemediğini bile 
ifade etti! 

Johanna sık sık korkularının ve endişelerinin olduğunu 
dile getiriyor, nedenini kimse anlamıyor. Aslında her 
şey yolunda gibi görünüyor!? 
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Köln şehrinin Sağlık Müdürlüğü bu gibi durumlarda 
yardım etmek istiyor. Burada Ebeveynler için, öğret
menler, pedagog veya sosyal hizmet uzmanları gibi 
pedagojik mesleklere sahip olan kişiler için ve tabiki 
çocuklar ve ergenler için, çocuk ve ergen psikiyatrisi 
ve psikoterapisi sorularına ilişkin bilgi alma imkanı 
bulunmaktadır. 

Bireysel sorununuzun durumuna, daha doğrusu size 
emanet edilen çocuğun veya ergenin sorunsal du
rumuna göre, yardım için uygun bir imkan bulana 
kadar, sizi isteğiniz üzere memnuniyetle desteklemeye 
devam ediyoruz. 



Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Danışma Merkezi 

Sağlık müdürlüğündeki Çocuk ve Ergen Sağlık Hizmet
lerinin multi profesyonel olan çocuk ve ergen danışma 
ekibi uzman hekimlerin gözetimi altındadır. 

Danışmanlık Randevularını telefon ile veriyoruz. Ancak 
aynı zamanda e-posta yolu ile de bizimle iletişime 
geçebilirsiniz. 

Birlikte danışmanlığının nerede gerçekleşeceğine 
karar veririz: Sağlık Müdürlüşünde, kendi evinizde yada 
çocuşunuzun okulunda. 

Danışmanlıklarımız sizin için ücretsizdir! 

Danışmanlığımız tıbbi gizliliğe tabidir. 
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Sağlik Müdürlüğü Köln 
(Gesundheitsamt) 
KJP-Beratungsstelle 
Neumarkt 15 – 21 
50667 Köln 

Tel.: 0221 / 221-24705 
Fax: 0221 / 221-6569689 
kjp-beratungsstelle@stadt-koeln.de 

Dış Şubeler: 
Bürgeramt Mülheim 
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