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Ψυχιατρική ���� Ψυχοθεραπεία ���� Ψυχοσωµατική Ιατρική    
 
Η Χάνς-Πρίνσχορν-Κλινική είναι ένα µοντέρνο και καινοτοµικό νοσοκοµείο της ψυχιατρικής 
περίθαλψης µε 400 κλίνες. Φορέας της κλινικής είναι ο Landschaftsverband Westfalen-Lippe,  
ο οποίος διαθέτει µεγάλο ψυχιατρικό σύστηµα περίθαλψης µε ειδικά ψυχιατρικά θεραπευτικά 
προγράµµατα και υπηρεσίες φροντίδας σε 14 τοποθεσίες. Η κλινική υποδιαιρείται σε πέντε αυτόνοµα 
τµήµατα : Ψυχιατρική και Ψυχοθεραπεία, Γεροντονευρολογική Ψυχιατρική, Τµήµα Αποτοξίνωσης και 
Ειδικής Ψυχιατρικής, Ψυχοθεραπευτική Ιατρική και Θεραπεία κατάθλιψης, Υπηρεσίες φροντίδας και 
ξενώνες όπως και δύο ηµερήσιες κλινικές ( Γενικής Ψυχιατρικής και Γεροντοψυχιατρικής ) µε 
εξωτερικά ιατρεία. Η κλινική διαθέτει επίσης  πτέρυγα µε διαπολιτισµικό ψυχιατρικό θεραπευτικό 
πρόγραµµα για ¨Ελληνες ασθενείς. Για την κάλυψη κενών θέσεων ψάχνοµε  επειγόντως  

 
Ειδικευόµενους και 
Ειδικούς Ιατρούς 

 
 
Ο Ιατρικός ∆ιευθυντής διαθέτει την πλήρη εξουσιοδότηση για την συνολική ειδίκευση στην Ψυχιατρική 
και Ψυχοθεραπεία. Για την Νευρολογία προυπάρχει εξουσιοδότηση για µισό χρόνο. 
 
Σας προσφέροµε : 
 
 -    Συνεργασία σε θεραπευτικά προγράµµατα, βασιζόµενα σε πολλαπλές εξιδικευµένες µεθόδους    
      των οµάδων θεραπείας π.χ. ειδική ιατρική-ψυχιατριακή και ψυχολογική ∆ιάγνωση, εξιδικευµένη- 
      ειδική φαρµακοθεραπεία, θεραπεια (ταυτόχρονων) παθολογικών παθήσεων, ατοµικές και    
      οµαδικές ψυχοθεραπευτικές µεθόδους, µουσικο-, χοροθεραπεία, θεραπεία τέχνης και  
      φυσιοθεραπεία. 
 -    Βοήθεια στην ανεύρεση κατοικίας, φθηνότερων χώρων διαµονής στην εστία προσωπικού.  
 -    Αναλαβάνοµε τα έξοδα της περαιτέρω ειδίκευσης, δηλ.(συν-)χρηµατοδότηση των επιπλέον  
      εκπαιδεύσεων των Ειδικευόµενων ιατρών. 
 -    Τήρηση του νοµοθετκού ωραρίου εργασίας     
 -    Ειδικευόµενοι ιατροί στην Παιδοψυχιατρική έχουν στην κλινική µας την δυνατότητα της εξάσκησης 
      του υποχρεωτικού τµήµατος στην Ψυχιατρική ενηλήκων . 
 -    Ειδικευόµενοι ιατροι έχουν την δυνατότητα εξάσκησης τµήµατος του νευρολογικού έτους. 
 -    Αµοιβή σύµφωνα µε την συλλογική σύµβαση ιατρών TV-Ärzte (ειπλέον 3-4 αµοιβοµένων  
      εφηµεριών) ξεκινώντας µε το ανώτερο επαγγελµατικό στάδιο εξέλιξης σύµφωνα µε την µέχρι      
      τώρα σταδιοδροµία στη Γερµανία. 
 -    Aναλαβάνοµε τα έξοδα για την περαιτέρω εκµάθηση της γερµανικής γλώσσας ( Προυπόθεση 
       Mittelstufe B2 ) 
 -     ∆υνατότητα βοήθειας λόγω µετακόµοισης / µετεγκατάστασης. 
         
      Ευπρόσδεκτοι είναι και ιατροί. οι οποίοι προτιµούν µερική απασχόληση µετά απο διακοπή της        
       εργασίας εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων.   
       Για πληροφορίες απευθύνεστε στον Ιατρικό Υποδιευθυντή κ. ∆ρ. Ντέπελτ, Τηλ. 00492372-861107 και  
       στην ελληνική γλώσσα στον Επιµελητή  κ. Α. Παστελλά , Τηλ. 00492372-861266. 
        
       Θα χαρούµε να λάβοµε την αίτηση σας, την οποίαν απευθύνετε : 
 
       LWL-Klinik Hemer / Hans-Prinzhorn-Klinik 
       Herrn stellv. Ärztlicher Direktor Dr. Debbelt 
       Frönsberger Str. 71,   
       D- Hemer / Germany  oder  www.hans-prinzhorn-klinik.de 
 
 

 

   

 

 
 
LWL-Κλινική Χέµερ 
Χάνς-Πρίνσχορν-Κλινική 


