
A 7

A 
96

B 
30

B 32

B 33
B 32

B 31

B 312

B 311

Sigmaringen

Markdorf

Friedrichshafen

Lindau

Ravensburg

Ulm

Memmingen

Konstanz Wangen

Stockach

Riedlingen

Weingarten

Bad 
Schussenried

Weissenau

Zwiefalten
ZFP SÜDWÜRTTEMBERG

Oryantasyon I Ulaşım I İletişim

zf
p 

  b
ilg

i

Ulaşım
Otomobil ile:
30 nolu Ulm – Ravensburg otoyolunda Bad Schussenried çıkışı 
tabelayla gösterilmektedir. Park yerlerini merkezin çevresin-
de bulabilirsiniz.

Toplu taşıma araçları ile:
Bad Schussenried durağı Ulm - Friedrichshafen demiryolu 
hattının bir durağıdır. Tren istasyonu biraz dışarıda kaldığın-
dan şehre giden bir otobüs hattı bulunur. ZfP Südwürttem-
berg, "Alte Post" durağından 200 metre uzaklıktadır. Buraya 
giden yol da tabelalarla gösterilmektedir.

Adres
ZfP Südwürttemberg
Pfarrer-Leube-Straße 29 I 88427 Bad Schussenried
Telefon: 07583 33-0 I Faks: 07583 33-1201
info@zfp-zentrum.de I www.zfp-web.de

Bölgedeki hizmetlerimiz
ZfP Südwürttemberg Biberach ilçesi, Alb-Donau-Kreis ve 
Ulm şehrinde kesintisiz bir bakım ağına sahiptir ve çok sa-
yıda insana eve yakın tedavi ve bakım hizmetleri sunmak-
tadır. Servisler, gündüz klinikleri, psikiyatri poliklinik ku-
rumları, huzurevleri ve ev gruplarının Biberach, Ehingen, 
Ulm, Eberhardzell, Blaubeuren ve Riedlingen lokasyonları-
na taşınması sayesinde hastalar uzun yolculuklar yapmak 
zorunda kalmamakta, yerinde bakım hizmeti hissedilebilir 
derecede iyileştirilmektedir. Toplum psikiyatri birliği ve çok 
sayıda partnerlerle iş birlikleri bölgedeki tedavi ve bakım 
hizmetlerini genişletmektedir.

Eve yakın bakım hizmeti
Bakım hizmetlerinin bölgede nüfusun yoğun olduğu alanlara 
taşınmasıyla psikiyatri hizmetleri mağdurlara daha yakın-
laşmış olup çağdaş tedavi biçimlerine olanak sağlamaktadır.

ZfP Südwürttemberg
ZfP Südwürttemberg, Stuttgart'tan Bodensee'ye kadar kap-
samlı psikiyatrik ve psikosomatik bakım hizmeti sunmakta-
dır. Güncel olarak 25'den fazla lokasyonda tedavi ve bakım 
hizmetleri sunulmaktadır. Kesintisiz ve kapsamlı bir psiki-
yatrik bakımın güvenceye alınması için bu hizmetler böl-
gesel ve bölgeler üstü olarak yoğun bir şekilde ağ destekli 
bağlanmıştır. 

ZfP Südwürttemberg, psikolojik hastalıkları olanların dış-
lanmamaları ve günlük yaşama katılabilmeleri için toplu-
mun her alanında çaba göstermektedir. Tıbbi, psikolojik, 
pedagojik, sosyo-terapötik ve rehabilite edici yardımlarla 
mağdurların büyük ölçüde normal bir hayat sürmesine im-
kân sağlanmaktadır. 

ZfP Südwürttemberg modern sosyal ve sağlık kurumu ola-
rak 4.000'den fazla personele sahiptir ve çok sayıda mesle-
ki eğitim pozisyonları sunmaktadır. Yarı zamanlı modeller, 
Job-Sharing, çocuk bakımı ve kapsamlı bir eğitim ve öğre-
tim yönetimi sayesinde şirket, personeli ve onların aileleri 
için faaliyet göstermektedir. 

Kapsamlı yardım hizmetleri
ZfP Südwürttemberg, ruhsal bozuklukları olan herkese kap-
samlı, ihtiyaca göre uyarlanmış bir yardım hizmeti sunar.
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Bad Schussenried'e 
hoş geldiniz

ZfP Südwürttemberg, Bad Schussenried'in merkezinde, eski 
premonstratensian manastırının arazisinde bulunmakta 
olup araba veya toplu taşıma araçlarıyla kolay ulaşılabilir 
konumdadır. Huzur ve bakımevi Abt-Siard-Haus, Aulendorf 
yönünde biraz dışarıdadır.

Bu geniş arazide oryantasyonu kolaylaştırmak adına sizin 
için bu konum haritasını hazırladık. Haritada münferit bina 
ve servisler görülmekte ve önemli irtibat noktaları listelen-
mektedir. Çeşitli binalara ulaşım yolu tüm arazide levhalar-
la gösterilmektedir.

Bilgilendirme merkezi 
Sorularınız olduğunda giriş alanındaki bilgilendirme mer-
kezine başvurunuz. Bu merkez pazartesi-cuma günleri saat 
07.00 - 18.45, hafta sonları ve tatil günlerinde saat 10.00 
- 16.00 arası açıktır. Bilgilendirme merkezine 07583 33-0 
numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Konum haritası 
Bad Schussenried

Baden-Württemberg Grubu şirketidir



Lejant
1 Merkezi idare 

Şirket yönetimi, idare
2 Küçük spor salonu
3 Eczane 
5 Teknik atölyeler 

Firma itfaiyesi, BT bilgi işlem merkezi, BT kurs salonu
6 Enerji merkezi
7 Teknik yönetim
8 Ticari bina, satın alma, mal kabul, hasta kayıt arşivi
10 Mutfak
11 Personel gazinosu
12 Wilfried-Rasch-Haus 

Adli psikiyatri, Servis 41 - 48

13 Gemeinschaftszentrum (Topluluk merkezi) 
Bilim kütüphanesi, hasta kütüphanesi, hastane içi 
Protestan din hizmetleri, ibadet odası "Die Mitte", St. 
Magnus Katolik topluluk merkezi

14 Albert-Uhl-Haus
Kurumsal gelişim/insan kaynakları, personel temsilcili-
ği, ağır engelli temsilciliği, toplantı salonu

21 Neues Kloster (Yeni manastır) 
Güneybatı akademisi

22 Eski jimnastik salonu 
Sanat terapisi

23 Neues Törle eğitim evi
24 Altes Bräuhaus 

Neues Törle huzurevi
27 Robert-Groß-Haus 

Geriatrik psikiyatri, Servis 51 ve 52

29 Solf-Bertleff-Haus 
Bağımlılıklar, Servis 31 ve 32

31 Bahçecilik sosyal binası, bahçecilik yönetim ofisi
32 İş ve rehabilitasyon salonu II 

Bistro
33 Bahçecilik
35 İş ve rehabilitasyon salonu I 

Ahşap atölyesi - Satış
36 Gustav-Mesmer-Haus (eski bina)

Depresyon tedavisi, Servis 21

37 Gustav-Mesmer-Haus
bilgi i  
Klinik yönetimi 
Psikiyatri ve psikoterapi klinikleri (KPP) iş birimi yöne-
timi
Genel psikiyatri, Servis 11 ve 12  
Poliklinikler 
EEG, EKG, hasta avukatları, işyeri hekimi 
Sağlık ve hasta bakımı okulu ofisi 
Hastane içi Katolik din hizmetleri 
Toplantı salonları

38 Geri dönüşüm tesisi
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