
Klinikum Bremen Ost kapsamında adli psikiyatri ve psikoterapi kliniği

Ziyaretçiler için bilgiler 



ÖNSÖZ )

Sayın ziyaretçiler, sayın yakınlar

Sizi kliniğimizde görmekten mutluluk duyarız! Hastalarımız için ziya-
retler çok önemlidir. 
Böylece sosyal ilişkiler korunur, geliştirilir veya oluşturulur. Siz, yakın-
ları veya arkadaşları olarak terapi süresince ve sonrasında önemli bir 
desteksiniz. Sizin ziyaretleriniz, kliniğin dışındaki hayata bir bağlantıdır. 
Ancak disiplin cezası uygulaması kapsamında özel güvenlik standartları 
geçerlidir ve bu kurallara uymanızı rica ederiz. 

Sorularınız olması durumunda bize danışabilirsiniz.

Adli psikiyatri ve psikoterapi kliniğinde bir psi-
kolojik hastalık veya bir bağımlılık hastalığı ne-
deniyle suçlu olmuş kişiler tedavi edilir. Disiplin 
cezası uygulamasındaki terapinin hedefleri ön-
celikle hastanın hastalığını tedavi etmek, tehli-
keyi azaltmak, yeniden topluma kazandırmak ve 
suçsuz bir hayata hazırlamaktır.



Ziyaret kuralları
• Klinik çalışanlarının talimatlarına her 

daim uyulmalıdır. 

• Ziyaretçiler, hasta tarafından bir haf-
ta öncesinde ad soyad ve ziyaret saati 
belirtilerek servise bildirilmelidir. Bildi-
rilmeyen ziyaretlere izin verilmez.

• Tüm ziyaretçiler geçerli resmi fotoğ-
raflı bir belge (kimlik, pasaport, ehli-
yet vb.) göstermelidir. 

• Siz ve beraberinizde getirdiğiniz nes-
neler kurumumuza giriş yaptığınızda 
kontrol edilecektir. Bu kontrole izin 
vermediğinizde ziyaret gerçekleştiri-
lemez.

• Ziyaret başına maksimum iki kişi has-
tayı ziyaret edebilir. 

• Çocuk ziyareti (18 yaş altı kişiler) hasta 
tarafından öncesinde talep edilmelidir. 
Çocuk ziyareti özel ziyaret saatlerinde 
gerçekleşir. Çocuklara ziyaret esnasın-
da bir velisi eşlik etmelidir. 

• Ziyaret, servislerde değil genel olarak 
ziyaret odalarında gerçekleşir. 

• Tüm ziyaret odalarında sigara içmek 
yasaktır. Ziyaret esnasında sigara iç-
mek mümkün değildir.  

• Çok yakın temas ve cinsel eylemler 
yasaktır. 

• Alkollü ve/veya uyuşturucu madde 
etkisi altında bulunan ziyaretçilere, 
ayrıca agresif veya tehlikeli davranışta 
bulunan kişilerin ziyaret etmesine izin 
verilmez.

• Lütfen ziyaret esnasında tüm hasta-
ların ve ziyaretçilerin mahremiyetine 
dikkat edin. Kapasite sebeplerinden 
dolayı aynı anda bir odada birden 
fazla hastanın ziyaretçileri ile birlikte 
bulunması mümkündür. Bu durumda 
karşılıklı saygı çerçevesinde uygun bir 
ses seviyesinde konuşulması rica edilir. 

• Lütfen geçerli kurallara uyunuz, aksi 
takdirde ziyaretinizi sonlandırmamız 
gerekir. 

Ziyaret, servislerde değil
genel olarak ziyaret 
odalarında gerçekleşir. 



Ziyaret akışı
1. Ziyaret saatinizde ön kapıdaki çalışana adınızı ve kimi ziyaret 

etmek istediğinizi belirtmeniz gerekir. Tüm ziyaretçiler önceden 
kayıtlı olmalıdır.  

2. Girişe kimliğinizi teslim ediyorsunuz ve karşılığında kıyafetini-
zin üzerinde belirgin bir şekilde taşıdığınız ziyaretçi kartı teslim 
alıyorsunuz. 

3. Siz ve beraberinizde getirdiğiniz tüm nesneler kontrol edilir. 
Kişisel eşyalarınız ziyaret süresi boyunca bir emanet kutusun-
da emniyete alınır. 

 (Bakınız kontroller)

4. Kontrolden sonra bekleme odasına geçip sizi servisten bir çalı-
şanın alıp ilgili ziyaret odasına götürmesini bekliyorsunuz. 

5. Artık ziyaret saatinin sonuna kadar yakınınız ile vakit geçirebi-
lirsiniz. Ancak ziyaretinizi istediğiniz zaman daha erken bitirme 
hakkına sahipsiniz. Bunun için odada bulunan telefon ile giriş-
teki çalışanla iletişime geçmeniz gerekir.  

6. Ziyaret sonlanınca servisin bir çalışanı tarafından size girişe ka-
dar eşlik edilir. Orada emniyete alınmış kilitli eşyalarınızı alır, 
ziyaretçi kartınızı iade eder ve kimliğinizi tekrar alırsınız.  

Giriş kapısı

Her servisin kendine ait ziyaretçi 
saatleri vardır, bunlar üç ayda bir değişir.
 Bu saatleri ilgili servisten veya hastanın
 kendisinden öğrenebilirsiniz. 
Ziyaretler yasal hükümler kapsamında
kısıtlanabilir veya yasaklanabilir.
 Münferit durumlarda sesli ve/veya 
görsel denetim uygulanabilir.



• Fotoğraf makineleri, kameralar ve diğer 
kayıt cihazları

• USB bellek ve SD kartlar gibi hafıza 
aletleri 

• Nakit para hastaya elden verilemez, 
hastanın hesabına yatırılmalı veya ak-
tarılmalıdır. 

• İçerisinde alkol bulunan gıda maddeleri

• Soğutulması gereken gıda maddeleri 
 (Soğutulmuş ve dondurulmuş gıda 

maddeleri)

• Kliniğin dışında hazırlanmış yemekler 
(ev yemekleri, hamur işleri, Fast-Food 
veya döner) 

• Her türlü cam ürün 
 (Şişeler, kaplar, ambalajlar)

• Konserve veya kutu içecek gibi kutular 

• Enerji içecekleri, takviye besin mad-
deleri, protein tozu ve benzeri 

• Patlayıcı/ kolayca yanıcı maddeler ve 
sıvılar 

• Pornografik ve/veya şiddeti öven yazılar 
ve resimler

Bu listede her şey belirtilemez çünkü bazı 
durumlarda adli bir klinikte güncel olay-
lara tepki verilmeli veya duruma göre uy-
gun şekilde karar verilmelidir. Bu noktada 
özellikle anlayışınız için teşekkür ederiz. 

Bu nedenle ek olarak çalışanların bilgile-
rine uyun. 
Bu kurallara uymama ziyaret veya 
kliniğe giriş yasağına neden olabilir. 
Ayrıca ziyaretçi yanında bağımlılık 
yapan madde getirirse § 323b StGb 
(bağımlılık tedavisini tehlikeye atma) 
uyarınca klinik ziyaretçiye karşı cezai 
işlem uygulama hakkını saklı tutar. 

KONTROLLER
Çanta ve kişi kontrolleri bir metal de-
dektörü ve radyoskopik alet veya bir el 
dedektörü ve/veya üst arama yardımıyla 
gerçekleşir. Ziyaretçiler kapı görevlisine 
beraberlerinde getirdikleri tüm nesneleri 
göstermek zorundadır. Bunun için yasaklı 
nesnelerin listesini dikkate almayı unut-
mayın. 

Kliniğe gelirken lütfen sadece ziyaret için 
ihtiyacınız olan eşyaları yanınızda getirin. 
Ne kadar az kontrol etmemiz gerekirse 
ziyaret için o kadar çok vaktiniz kalır. Ki-
şisel eşyalarınızı (cep telefonu, kol saati, 
cüzdan, el çantası, sırt çantası vb.) girişte 
bulunan bir dolabın içerisine kilitleyebi-
lirsiniz. Anahtar, ziyaret süresince sizde 
kalır. Klinik, dolabın içerisindeki eşyalar 
için sorumluluk üstlenmez.

Yasaklı veya izin verilmeyen nesneler: 

• Silahlar ve silah yerine kullanılabilen 
nesneler.

• Her tür alet, çakı

• Yasal olmayan bağımlılık yapan mad-
deler, uyuşturucu ve alkol

• İlaçlar, reçetesiz temin edilebilenler 
dahil 

• Sigaralar ve tütün ürünleri

• Mobil telefonlar 

Çanta ve kişi kontrolleri bir
metal dedektörü ve radyoskopik
alet veya bir el dedektörü ve/veya
üst arama yardımıyla gerçekleşir. 



İLETİŞİM )

Sorularınız var mı?
İletişim
Sorularınız olması durumunda ilgili servise, yakınlar için iletişim kişisine veya klinik 
giriş kapısındaki çalışana danışın. Bu özellikle beklentileri açık duruma getirmek veya 
mevcut korkuları gidermek için ilk ziyaretten önce yardımcı olabilir. Biz, hasta mahre-
miyeti çerçevesinde sizin sorularınızı cevaplayıp her zaman yardımcı olmaya çalışırız.

İLETİŞİM
Klinik yönetimi/sekreterlik  
0421 408-2776
sekretariat.forensik@klinikum-bremen-ost.de
 
Adres:
Klinikum Bremen-Ost
Bina 15/18
Züricher Straße 40 | 28325 Bremen 
 
Giriş kapısı
0421 408-69096   
Servisler   
Servis 15a 0421 408-1745 
Servis 15b 0421 408-2824
Servis 15c 0421 408-2823
Servis 15d 0421 408-1769
Servis 18a 0421 408-67230
Servis 18b 0421 408-67250 
Servis 18c 0421 408-67270
Servis 9b  0421 408-68926
 
Adli tedavi takibi  
0421 408-1709
 
Yakınlar için iletişim kişisi  
0421 408-2471

Yanınızda maksimum bir alışveriş 
çantası (maks. 60X40 cm boyutlarda)
kadar eşya getirebilirsiniz, içindekiler:

• Sadece en az üç ay raf ömrü olan oriji-
nal ambalajlı ve kapalı gıda maddeleri. 
Gıda maddelerinin içerikleri ambalajın 
üzerinde Almanca dilinde yazmalıdır. 

• Kıyafet 

• Elektronik cihazlar – hasta onaylanmış 
bir talep formuna sahipse

• Orijinal ambalajlı CD ve DVD’ler 
(maks. +16) 

Sadece servisin ziyaret saatinde hasta 
için bir şeyler getirilebilir veya bırakıla-
bilir. Bunun için akut ve kabul servisi özel 
durumlarını dikkate alın (servis 15a). 

Fazla getirilen ve klinik kurallarına uygun 
olmayan eşyalar ziyaretçi tarafından geri 
götürülmelidir. Hastalara günde üç öğün 
yemek verildiğini ve bunun dışında klinik 
içerisindeki büfeden alışveriş yapabildik-
lerini unutmayın. 

Yakınınız ilgili esnekliklere sahipse klinik 
alanında buluşursanız seviniriz. Kliniğin 
park alanı beraber yapılan yürüyüşler 
için idealdir.

Dileğimiz yakınınızı severek ve isteyerek 
ziyaret etmeye devam etmeniz için ziya-
retinizi bu uyarılar sayesinde olabildiğince 
keyifli hale getirmek ve yanlış anlaşılma-
ları önlemektir. 

İnternet
https://www.gesundheitnord.de/klinikum-bremen-ost/
forensische-psychiatrie-und-psychotherapie.html
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