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Ulaşım
Otomobil ile:
311 nolu Ulm – Sigmaringen otoyolu ve Reutlingen yönünden 
gelirken 312 nolu otoyolda Zwiefalten çıkışı tabelalarla gös-
terilmektedir. Park yerlerini sahanın çevresinde bulabilirsi-
niz.

Toplu taşıma araçları ile:
Yakında bulunan Riedlingen şehri, Ulm – Sigmaringen demir-
yolu hattının bir durağıdır. Riedlingen tren istasyonundan 
bölge otobüsüyle Zwiefalten'e ulaşabilirsiniz. 

Adres
ZfP Südwürttemberg
Hauptstraße 9 I 88529 Zwiefalten
Telefon: 07373 10-0 I Faks: 07373 10-3409
info@zfp-zentrum.de I www.zfp-web.de

Bölgedeki hizmetlerimiz
ZfP Südwürttemberg, Reutlingen ilçesinde kesintisiz bir ba-
kım ağına sahiptir ve çok sayıda insana eve yakın tedavi ve 
bakım hizmetleri sunmaktadır. Servisler, gündüz klinikleri, 
psikiyatri poliklinik kurumları, huzurevleri ve ev gruplarının 
Reutlingen, Münsingen ve Engstingen lokasyonlarına taşın-
ması 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 hizmet-
lerini genişletmektedir. 

Eve yakın tedavi
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 yaklaşık 30 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 yaklaşık 4.000 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.

Zwiefalten'e hoş geldiniz
Zwiefalten klinik sahası pastoral bir şekilde Svabya Alpleri-
nin eteklerindeki eski Benediktin manastırında yer alır.
 
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 
7.30 - 20.30, hafta sonları ve tatil günlerinde saat 10 - 19 
arası açıktır. Bilgilendirme merkezine 07373 10-0 numaralı 
telefondan ulaşabilirsiniz.
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Zwiefalten konum haritası
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Lejant
1 İdare binası 

Adli psikiyatri ve psikoterapi klinik yönetimi, iş ve 
yaşam yönetimi, psikiyatri poliklinik kurumu, BT, iş 
güvenliği, hijyen uzmanı, işyeri hekimi, tıbbi yazı işleri

2 Gastbau 
Psikiyatri ve psikoterapi klinik yönetimi, sağlık ve 
hasta bakımı okulu, tanılama, müzik terapisi, temizlik 
hizmetleri

3 Refekt-Fraterbau 
Genel psikiyatri (servis 11), sosyal psikiyatri (servis 12), 
bağımlılıklar (servis 31), geriatrik psikiyatri (servis 51)

4 Garten- und Forstbau (Bahçecilik ve orman işleri) 
Vezne, adli psikiyatri (servis 40, 41 ve 43)

5 Konventbau
Tören salonu, küçük salon, nöropsikiyatri (servis 23 ve 
24)

6 Bina Münsterplatz 3
7 Haus Aachtal

Uzmanlık bakımevi (ev grubu 82), gündüz bakımı 
bağımlılıklar (servis 33)

8 Ekonomi binası 
Ofis eğitimli ergoterapi, gündüz destek kurumu (uz-
manlık bakımevi)

9 Bowling salonu
11 Bilgilendirme merkezi, hücre binası 

Bilgilendirme merkezi, kafeterya ve gazino, kütüphane, 
konferans salonu

12 Mutfak, ısı merkezi
13 Bina Hauptstraße 15

Sosyal hizmetler ofisleri
14 Atölye binası 

Teknik atölyeler ve personel temsilciliği
15 Ticari bina 

Çamaşır tedariki
16 Jimnastik salonu 

Egzersiz terapisi
17 Garaj binası 

Adli psikiyatri (dış ev grubu servis 42)
18 Bahçecilik
19 Psikiyatri müzesi

20 İş terapi salonu 
İş ve rehabilitasyon, engelliler atölyesi (WfbM), iş ve 
ergoterapi

23 Bina Elsa-Brändström-Straße 3 
SINOVA kliniği (servis 21)

24 Hauptstraße 57 binasına
Ev grubu 82/ABW

25 Bühlhof'a 
Yaşlılıkta depresyon (servis 52) ve hipoterapi

29 Bina Elsa-Brändström-Straße 7 
Phoenix huzurevi (ev grubu 83)

30 Bina Gustav-Werner-Straße 18 
Personel konut binası

31 Rentalhalle 
Egzersiz terapisi için spor salonuyla

32 Bina Gustav-Werner-Str. 16
Aachtalblick huzurevi 

33 Bina Gustav-Werner-Str. 14
Aachtalblick uzmanlık bakımevi

34 Bina Brunnensteige 15 
Soteria (servis 10)

35 Teknik ve ticari bina
Mal kabul, ticari bölüm, teknik, çevre koruması

40 Münster
41 Kapitelsaal 

Protestan kilisesi


