
  

Ne tür hizmetler veriyoruz? 
 

Kuruluşumuzun hizmetleri 
şunlardır: 
 
 Uzman danışmanlık 

 

 Destek ve dayanışma 
 

 Ortak aktiviteler 
 

 Ev ve grup ortamında destek 
 

 Bilgilendirme 
 

 Eğitim hizmetleri 
 

Türkçe Danışma 
 
Göçmenler kimi zaman göçmenliğin 
beraberinde getirdiği sıkıntılarla 
karşılaşabilirler. Bu sıkıntılar kişinin 
yaşamını tümden etkileyebilir.  
 
Demans hastalığı sonucunda ortaya 
çıkan sorunlar ise özellikle hasta 
yakınlarını ayriyeten etkiler. 
 
Her ne kadar danışma merkezleri 
bilgi ya da destek isteyen herkese 
açık olsa da, kişi ana dilinde ya da 
en azından göçmenliğin bera-
berinde getirdiği özel durumun 
anlaşıldığı bir ortamda kendini daha 
iyi ve güvende hisseder. 
 
Bu sebepten Alzheimer Gesell-
schaft München e.V. olarak Türkçe 
danışma hizmeti sunabildiğimiz için 
çok mutluyuz. 
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TÜRKÇE DEMANS   
(ALZHEİMER) 
DANIŞMANLIĞI 
 

 

Mit neuer 
Zuversicht!

Alzheimer 
Gesellschaft 
München

Alzheimer Gesellschaft
München e.V.
Josephsburgstraße 92
D-81673 München

Mitglied der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft – Selbsthilfe Demenz

Telefon 0 89/47 51 85 
Telefax 0 89/4 70 29 79
info@agm-online.de
www.agm-online.de



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danışma konularımız nelerdir? 
 
Danışma hizmetimiz ağırlıklı olarak 
aşağıdaki konulara yöneliktir: 
 
•   Demans hastalıkları 
 
 
•   Hastalarla olan ilişki ve iletişim 
 
 
•   Bakım ve destek imkanları 
 
 
•   Hukuki konular (tedbir 

vekaletnamesi, vasi talimatı ve tıbbi 
müdahale vasiyeti gibi) 

 
 
•   Finansal konular (bakım parası ve 

diğer yardımlar) 
 
 

Bize nasıl ulaşabilirsiniz? 
 
Türkçe ya da göçmenliğin beraberinde 
getirdiği durumu dikkate alan bir 
danışma istediğiniz takdirde gerontolog 
Semra Altınışık’a başvurabilirsiniz. 
 
Kendisi sizi demans hastalıklarına 
yönelik konular hakkında ayrıntılı 
biçimde bilgilendirecektir. 
 
İletişim bigileri: 
Mail: semra.altinisik@agm-online.de 
Telefon: 089 / 97 89 30 95 
 
Bizimle çekinmeden irtibata   
geçin! 
 

Kuruluşumuz hakkında 
 
Biz kimiz? 
Alzheimer Gesellschaft München e.V., 
1986 yılında demans hastalarına ve 
hasta yakınlarına destek olmak 
amacıyla kurulmuş bir dernektir. 
 
Danışmanlarımız kimlerdir? 
Ekibimiz uzman sosyal pedagoglardan 
ve gerontologlardan oluşmaktadır. 
 
Danışma biçimleri nelerdir? 
Danışma kişisel olarak, telefonla, mail 
yoluyla ya da internet üzerinden müm-
kündür. 
 
Danışma ücretli midir? 
Danışma hizmetimiz ücretsizdir. 
 
Danışmaya kimler gelebilir? 
Ailesinde ya da çevresinde demans 
hastalığına yakalanmış biri olan herkes 
danışmaya gelebilir.  
 
Nasıl hizmet sunuyoruz? 
Size hastalık hakkında bilgi vermenin 
yanısıra, sizin ve yakınlarınızın yükünü 
azaltabilecek çözüm yolları arıyoruz. 
Zira demans hastalıkları hem hastalar 
hem de yakınları için çok yorucu olabilir. 


