
 مرکز مشاوره  درمانی و روانپزشکی 

 

 

افراد مبتال به اختالالت روانی، به عنوان مثال: اضطراب، افسردگی، 

 هذیان،شنیدن صدا، بحران

های عاطفی و مشکالت دیگر که به دنبال مشاوره و کمک در مرکز  

  روانپزشکی اجتماعی هستند میتوانند به این مرکز مراجعه کنند

اگرشما در یک بحران عاطفی و روحی هستید و آگاهی ندارید که به چه 

مرکزی مراجعه کنید ، ما میتوانیم در این مورد شمارا راهنمایی وهمراهی 

  کنیم

  در این مکان میتوانید با افراد در محیطی دوستانه ارتباط داشته باشید

اگر در بین دوستان و آشنایان فردی با این مشکالت مواجه می باشد میتواند با 

  کمال میل به ما مراجعه کند

البته در این مرکز بجز زبان آلمانی ، زبان انگلیسی و غیره مشاوره داده می 

  شود . در صورت نیاز به مترجم میتوانید با هماهنگی قبلی به ما اطالع دهید

در شهر کلن ده و در شهر لورکوزن یک مرکز مشاوره وجود دارد که 

  احتماال یکی ازاین مراکز در نزدیکی شما خواهد بود

 



در شهر کلن ده و در شهر لورکوزن یک مرکز مشاوره وجود دارد که احتماال 

 . یکی ازاین مراکز در نزدیکی شما خواهد بود

SPZ Lindenthal 

Luxenburger Wall 12 

50674 Köln  

0221-445210  
spz.fb3@drk-koeln.de  

SPZ Kalk 

Olpener Str. 114 

51103 Köln  

0221-9918250  

kob-kalk@stadt-koeln.de  

 

SPZ Porz 

Wilhelmstraße 7 

51143 Köln 

02203-899020 

spz-porz@caritas-koeln.de 

SPZ Nippes 

Niehler Str. 83 

50733 Köln 

0221-888213-14 

spz-nippes-

kob@netcologne.de 

SPZ Chorweiler 

Neißestraße 2 

50765 Köln 

0221-570580 

spz-

chorweiler@netcologne.de 

SPZ Mülheim 

Regentenstr. 48 

51063 Köln 

0221-9655910 

sozialpsychiatrischerdienst-

muelheim@stadt-koeln.de 

SPZ Ehrenfeld 

Philippstr. 72-74 

50823 Köln 

0221-96567-0  

info-

spz@koelnerverein.de 

 

SPZ Innenstadt 

Loreleystraße 7 

50670 Köln 

0221-37663-0 
spz-innenstadt@caritas-

koeln.de 

SPZ Rodenkirchen 

Brückenstr. 47 

50996 Köln 

02203-3691 139-40 
spz.rodenkirchen@alexianer.

de 

SPKoM Köln  

Schaafenstr. 7 

50676 Köln 

0221-420398-0 
spkom-koeln@paritaet-

nrw.org 

SPZ Leverkusen 

Kölner Str. 95 

51379 Leverkusen 

0214-8333-22 
spa@spzleverkusen.de 

SPZ Innenstadt 

Große Telegraphenstr. 31 

50676 Köln 

0221-2074 -0  
spz@skm-koeln.de  

SPZ Bergisch Glad-
bach 

Paffrather Str. 70 
51465 Bergisch Glad-
bach 

02201 – 2561-0 
info@die-kette.de 

  

mit freundlicher Unterstützung des  


