
Bremen Ost عيادة الطب النفسي الشرعي والعالج النفسي في مستشفى

معلومات للزوار 



المقدمة (

الزوار واألقارب األعزاء،

نحن نتطلع إلى زياراتك لعيادتنا! فالزيارات مهمة جدا لمرضانا. 
حيث يمكن الحفاظ على االتصاالت االجتماعية أو تعزيزها أو حتى إقامتها بهذه الطريقة. 
فزياراتك  أيًضا.  وبعده  العالج  أثناء  مهًما  دعًما  تمثل  ما  غالًبا  أو صديق،  قريب  بصفتك 

تخلق اتصاالً بالحياة خارج العيادة. 
للجناة  الوقائي  القسري  االحتجاز  نظام  في  خاصة  أمان  معايير  تطبيق  يتم  ذلك،  ومع 

في المستشفيات الحكومية، وبالتالي نطلب منك االلتزام باللوائح التالية. 

ال تتردد في االتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة.

تعالج عيادة الطب النفسي الشرعي والعالج النفسي األشخاص 
تأثير  تحت  أو  عقلي  مرض  بسبب  جريمة  ارتكبوا  الذين 
نظام  في  للعالج  األساسية  األهداف  تتمثل  إدماني.  مرض 
الحكومية  المستشفيات  في  للجناة  الوقائي  القسري  االحتجاز 
في عالج مرض المريض، وتقليل المخاطر، وإعادة االندماج 

في المجتمع، والتحضير لحياة خالية من العقاب.



قواعد الزيارة
يجب اتباع تعليمات العاملين في العيادة في جميع   •

األوقات. 

األقسام  زوار  تسجيل  المرضى  على  يجب   •
قبل  المرغوب  الزيارة  ووقت  الكاملة  بأسمائهم 
السماح  يمكن  ال  الزيارة.  من  كامل  أسبوع 

بالزيارات غير المسجلة.

قة  بطا براز  إ لزوار  ا جميع  على  يجب   •
شخصية  صورة  بها  سارية  رسمية   هوية 
السفر  جواز  أو  الشخصية  الهوية  )بطاقة 

أو رخصة القيادة أو ما شابه ذلك(. 

سيتم تفتيشك أنت وجميع األشياء التي تحضرها   •
معك عند وصولك إلى عيادتنا. إذا رفضت ذلك 

التفتيش، فال يمكن أن تتم الزيارة.

استقبال شخصين كحد  لكل مريٍض واحد  يمكن   •
أقصى في كل زيارة. 

بشأن  مسبق  طلب  المريض  يقدم  أن  يجب   •
 زيارات األطفال )األشخاص الذين تقل أعمارهم 
عن 18 عاًما(. تتم زيارات األطفال في أوقات 
زيارة منفصلة. يجب أن يكون األطفال برفقة ولي 

أمر أثناء الزيارة. 

تتم الزيارات بشكٍل عام في غرف الزيارة بالعيادة   •
وليس في القسم. 

ممنوع التدخين في جميع غرف الزيارة. ال يمكن   •
التدخين بشكٍل نهائي أثناء الزيارة.  

الحميمي  الجسدي  باالتصال  مسموح  غير   •
أو التصرفات الجنسية. 

تأثير  تحت  و/أو  السكارى  للزوار  ُيسمح  ال   •
المخدرات بالزيارة، وال للزائرين الذين يتصرفون 

بعدوانية أو بأسلوب تهديدي.

يرجى احترام خصوصية جميع المرضى والزوار   •
أن  يمكن  بالسعة،  تتعلق  ألسباب  الزيارة.  أثناء 
يكون هناك العديد من المرضى في نفس الغرفة 
في نفس الوقت. لذلك، ُيطلب منكم بشكٍل خاص 
بصوٍت  تتحدثوا  وأن  البعض  بعضكم  مراعاة 

منخفض. 

 ، بها لمعمول  ا عد  لقوا با م  اللتزا ا يرجى   •
وإال فسوف يتعين علينا إنهاء الزيارة. 

تتم الزيارات بشكٍل عام
في غرف الزيارة 

بالعيادة وليس في القسم. 



مسار الزيارة
الزيارة  لمواعيد  المحدد  الوقت  في  البوابة  موظفي  لدى  باالسم  بالتسجيل  تقوم   -1

وإخبارهم بمن ترغب في زيارته. يجب تسجيل جميع الزوار مسبًقا.  

تعبر البوابة وتسلِّم بطاقة الهوية الخاصة بك وفي المقابل ستحصل على عالمة   -2
زائر، يجب أن ترتديها بشكٍل واضح على مالبسك. 

متعلقاتك  وضع  يتم  معك.  تصطحبها  التي  األشياء  وجميع  أنت  تفتيشك  يتم   -3
الشخصية في خزانة مغلقة طوال وقت الزيارة. 

)انظر التفتيش(  

القسم  موظفي  أحد  يصطحبك  حتى  االنتظار  غرفة  إلى  تذهب  التفتيش،  بعد   -4
ويوصلك إلى غرفة الزيارة المعنية. 

يمكنك اآلن قضاء بعض الوقت مع قريبك حتى نهاية مواعيد الزيارة. لديك أيًضا   -5
الحق في إنهاء زيارتك مبكًرا في أي وقت. للقيام بذلك، قم بإبالغ الموظفين عند 

البوابة عبر جهاز االتصال الداخلي.  

بعد الزيارة، سيعيدك أحد موظفي القسم إلى البوابة. وهناك تستعيد األشياء الخاصة   -6
بك الموضوعة في الخزانة المغلقة، وتسلِّم عالمة الزائر وتستعيد بطاقة هويتك.  

البوابة

كل قسم له مواعيد الزيارة الخاصة به، وهي تتغير
كل ثالثة شهور. يرجى االستفسار عنها من القسم

المعنّي أو من المريض مباشرًة. 
يمكن تقييد الزيارات أو حظرها في إطار

المتطلبات القانونية.
يمكن في بعض الحاالت الفردية

وضع الزيارة تحت المراقبة
الصوتية و/أو المرئية.



األدوية، بما فيها المواد التي ال تستلزم وصفة طبية   •

السجائر ومنتجات التبغ  •

الهواتف المحمولة   •

التسجيل  وأجهزة  والكاميرات  التصوير  آالت   •
األخرى

 SD وبطاقات USB وسائط التخزين مثل  •

ال يجوز مناولة النقود يًدا بيد للمريض، ولكن يجب   •
إيداعها أو تحويلها مباشرًة إلى حسابه. 

األطعمة التي تحتوي على الكحول  •

األطعمة التي تحتاج إلى التبريد   •
)األطعمة المبردة والمجمدة(  

المطبوخة  )مثل  العيادة  خارج  ة  الُمعدَّ الوجبات   •
السريعة  الوجبات  أو  ذاتًيا  المخبوزة  أو  ذاتًيا 

أو الشاورما( 

الزجاج بأنواعه   •
)زجاجات، آنية، عبوات(  

المشروبات  أو  المعلب  الطعام  علب  مثل  العلب   •
المعلبة 

ئية  ا لغذ ا لمكمالت  وا قة  لطا ا مشروبات   • 
ومساحيق البروتين وما شابه 

المواد والسوائل المتفجرة / سريعة االشتعال   •

كتابات أو صور إباحية و/أو تمجد العنف  •

ألنه  القائمة،  هذه  في  شيء  كل  ذكر  يمكن  ال 
االستجابة  الشرعي  الطب  عيادة  على  يتعين   أحياًنا 
للموقف.  مناسب  قرار  اتخاذ  أو  جارية  ألحداث 

في هذه الظروف، نطلب تفهمك بشكٍل خاص. 

التفتيش
يتم تفتيش الحقائب واألشخاص بجهاز الكشف عن 
المعادن وجهاز التنظير الضوئي أو بواسطة الكاشف 
بإطالع  الزوار  يلتزم  باليد.  الفحص  و/أو  اليدوي 
موظفي البوابة على جميع األشياء التي يحضرونها 
معهم. يرجى االلتزام الشديد بمراعاة قائمة األشياء 

المحظورة. 

يرجى عدم إحضار إال ما تحتاجه فقط للزيارة في 
العيادة. كلما قل الوقت الذي يتعين علينا التفتيش فيه، 
زاد الوقت المتاح لزيارتك. لديك خيار وضع متعلقاتك 
 الشخصية )الهاتف الخلوي، والساعة ، والمحفظة،

 وحقيبة اليد، وحقيبة الظهر، وما إلى ذلك( في خزانة 
وقت  طوال  معك  المفتاح  يبقى  البوابة.  عند  مغلقة 
الزيارة. العيادة ال تتحمل أي مسؤولية عن محتويات 

هذه الخزانة.

أشياء ممنوعة أو غير مشروعة: 

األسلحة واألشياء التي يمكن استخدامها كأسلحة  •

الِعدد بأنواعها، وسكين الجيب  •

جميع أشكال المخدرات غير المشروعة، والعقاقير   •
المخدرة والكحول

يتم تفتيش الحقائب واألشخاص
بجهاز الكشف عن المعادن  

وجهاز التنظير الضوئي أو بواسطة 
الكاشف اليدوي و/أو الفحص باليد. 



جهة االتصال (

هل لديك أسئلة؟
جهة االتصال

إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى االتصال بالقسم المعنّي أو بالمسؤولة عن تلقي االتصاالت لألقارب أو ببوابة 
العيادة. يمكن أن يكون هذا مفيًدا قبل الزيارة األولى بشكٍل خاص من أجل اإلفصاح عن التوقعات المشتركة 
والتخلص أيًضا من المخاوف القائمة. نحن متاحون للرد على استفساراتك في أي وقت عن طريق الموظف 

المختص بتلقي االتصاالت، مع االلتزام بواجب السرية والكتمان.

جهة االتصال:
إدارة العيادة/السكرتارية  

 0421 408-2776
sekretariat.forensik@klinikum-bremen-ost.de

 
العنوان:

Bremen-Ost مستشفى
مبنى 18/15

 28325 Bremen | Züricher Straße 40
 

البوابة
    0421 408-69096

األقسام   
 0421 408-1745  15a القسم
0421 408-2824  15b القسم
0421 408-2823  15c القسم
0421 408-1769  15d القسم

0421 408-67230  18a القسم
 0421 408-67250  18b القسم
0421 408-67270  18c القسم
0421 408-68926   9b القسم

 
متابعة الطب الشرعي  

 0421 408-1709
 

الموظف المختص بتلقي االتصاالت لألقارب  
 0421 408-2471

لهذا السبب، يرجى أيًضا اتباع المعلومات التي يقدمها 
الموظفون. 

يمكن أن يؤدي انتهاك هذه اللوائح إلى منع الزيارة 
تحتفظ  ذلك،  إلى  باإلضافة  العيادة.  دخول  منع  أو 
العيادة بالحق في تقديم شكوى جنائية ضد الزائر 
الجنائية  العقوبات  قانون  من  ب  للبند 323  وفًقا 
إحضار  حالة  في  للخطر(  التأهيل  إعادة  )تعريض 

مواد مسببة لإلدمان. 

يمكنك إحضار حقيبة تسوق واحدة كحٍد أقصى 
)األبعاد 60x40 سم كحٍد أقصى( 

بالمحتويات التالية:

األصلية  عبوتها  في  المعبأة  الغذائية  المواد  فقط   •
والمغلقة التي يمكن االحتفاظ بها لمدة ثالثة أشهر 
المواد  مكونات  جميع  طباعة  يجب  األقل.  على 

الغذائية على العبوة باللغة األلمانية. 

مالبس   •

األجهزة الكهربائية – إذا كان لدى المريض طلب   •
تمت الموافقة عليه للجهاز المعني

 DVD وأقراص  المضغوطة  األقراص   •
أقصى  )بحد  األصلية  عبوتها  في  الموضوعة 

 )FSK 16

تسليمه  أو  للمرضى  ما  شيٍء  إحضار  يجوز  ال 
يرجى  المعني.  بالقسم  الزيارة  مواعيد  في  إال  لهم 
 مراعاة خصوصية قسم الحاالت الحرجة واالستقبال 

)قسم 15a( في هذا الشأن. 

الكثيرة  األشياء  معهم  الزوار  يسترجع  أن  يجب 
بأكثر مما ينبغي وجميع األشياء التي ال تتوافق مع 
االعتبار  في  األخذ  يرجى  للعيادة.  الداخلية  الالئحة 
أن المرضى يتلقون ثالث وجبات يومًيا ولديهم أيًضا 

إمكانية التسوق في الكشك الداخلي. 

إذا كان قريبك يتمتع بإجراءات مخففة،فسنكون ممتنين 
العيادة.  ساحة  في  معه  االجتماع  أمكنك  إذا  للغاية 

حدائق العيادة مثالية للتمشية مًعا.

نتمنى أن تساعدك هذه اإلرشادات في جعل زيارتك 
التفاهم حتى  عندنا مريحة قدر اإلمكان ومنع سوء 

تتمكن من االستمتاع بزيارة أقربائك. 

موقع اإلنترنت
https://www.gesundheitnord.de/klinikum-bremen-ost/

forensische-psychiatrie-und-psychotherapie.html
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