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LWL adli ruh ve sinir hastalıkları hastanesi  
Schloss Haldem için ziyaretçi bilgileri (Durum: 01.10.2010) 

 
 
Sayın ziyaretçiler, 
 
hastalar için hastanede bulundukları süre boyunca dış dünya ile teması sürdürmek çok önemlidir. Bu 
nedenle ziyaretler bizim için büyük bir anlam taşır ve ziyaretçiler memnuniyetle kabul edilir. 
 
Schloss Haldem hastanesindeki tedavi, adli kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Böylece tedavi, düzenli 
ortak yaşam veya güvenlik açısından rahatsız edici durumların meydana gelmemesi için gerekli ise, 
hasta özgürlüğünde kısıtlamalar yaşar. (§ 5 MRVG). Bu nedenle sabit anlaşmaların gerekli olduğunu 
ve adli tıp kurumu kanununa dayanan aşağıdaki kurallara uymanız gerektiğini anlayışla karşılamanızı 
dileriz. 
 
Hastanemizin çalışanları, tedaviyi usulüne uygun ve en yeni bilgilere göre uygulamak için çaba 
göstermektedirler. Ziyaretçiler olarak aşağıdaki kurallara uymakla, bu çabaya destek olabilirsiniz: 
 

1. İlk ziyaretinizi gerçekleştirmek için randevu almadan önce ilgili tedavi ekibinin bir çalışanı ile 
irtibata geçiniz. Hastane yetkilileri her ziyaretçiyi tanıyor olmalıdır. Bu nedenle ilk önce yalnız 
sizinle ve ardından hasta ile birlikte ayrıntılı bir görüşme yapmak istiyoruz. Bu görüşme 
sonrasında genelde tüm diğer ziyaretlerinizi, yanınızda refakatçi olmadan yapma imkanınız 
bulunmaktadır. Sadece § 5 MRVG ihlaline dair makul bilgiler bulunduğunda, hastanın 
menfaati için bunu yasaklama hakkımızı kullanmaktayız. Bunu anlayışla karşılamanızı 
umuyoruz. 

2. Ziyaretler, her gün saat 8:00 ve saat 19:00 arası, terapi yapılmayan zamanlarda 
gerçekleştirilebilir. Ziyaret saati, bir istasyon ekibi çalışanı ile kararlaştırılmalıdır. Bu esnada 
sizinle, bir refakatçinin gerekli olup olmadığı kararlaştırılır. Hastaneye girerken lütfen hastane 
kapısında isminizi belirtiniz. Orada geçerli bir kimlik veya pasaport göstermeli ve bir ziyaretçi 
belgesi doldurmalısınız. 

3. Lütfen hastaneye aşağıdaki nesneleri getirmemeniz gerektiğini dikkate alınız  
- Her tür silah 
- Her tür alkol, uyuşturucu ve ilaçlar 
- Telefon ve telsiz, cep telefonları 
- Fotoğraf makineleri ve kameralar 
- orijinal ambalajında olmayan yiyecek veya içecekler 

 
Çalışanlarımızın kontrol yapma yetkisi bulunmaktadır. Buna, çanta kontrolü ve metal detektörü ile 
kontrol dahildir; ayrıca istisnai durumlarda buna üst araması da dahil olabilir. Ziyaretler bu kontrollere 
bağlı tutulabilir ve gerekirse de yasaklanabilir (NRW adli tıp kurumu kanunu § 9 paragraf 2). 
 
Yukarıda belirtilmiş olan kurallara uyduğunuz takdirde hem bizim işimizi kolaylaştırmış hem de bize 
emanet edilmiş olan hastaların tedavisini desteklemiş olursunuz. Lütfen arka sayfadaki güvenlik 
uyarılarını da dikkate alınız. 
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Güvenlik uyarıları! 
 
Hastane bahçesinde hem büyükçe bir gölcük hem de batı park alanında bir su kaynağı bulunmaktadır. 
Bu su alanları emniyete alınmamıştır ve gözetlenmemektedir. 
 
Bu nedenle çocuklarınızı hastane bahçesinde gözetimsiz bırakmamanızı ısrarla rica ederiz. Bu saray 
binasının arka tarafından bulunan küçük çocuk parkı için de geçerlidir. 
 
Ayrıca kış mevsiminde buzlanma ve kar oluşumunda sadece kısıtlı yerlerin kardan arındırıldığına ve 
sadece bazı yollara ve alanlara kum serpildiğine dikkat çekmek isteriz. 
 
Yönetim kurulu muhtemel hasarlar için sorumluluk üstlenmez! 
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