MUHATAPLARINIZ
TERCÜMANLAR VE GÖÇMEN GÖREVLİLERİ
SİZİN MUHATAPLARINIZDIR.
Nereden gelirseniz gelin, önemli değil. Biz size yardım
etmek istiyoruz. Başarılı tedavinin şartı konuşarak
anlaşmaktır. Vitos yabancı dil bilen personelin olmasına
önem vermektedir.
Bu nedenle Vitos olan her yerde sizinle bilgileri
paylaşabilecek ve sizin özel sorunlarınızla ilgilenebilecek
tercümanlarımız ve göçmen görevlilerimiz vardır.
Biz sizin bireysel dinî ihtiyaçlarınızı ve beslenme
şekillerinizi dikkate alıyoruz. Bu konuyu sizinle
konuşmaktan memnun oluruz.

Vitos tesisinde ilgili göçmen görevlisini sorunuz.
Personelimize bir elektronik posta da yazabilirsiniz.

GÖÇ GÖREVLİLERİNİN ELEKTRONİK
POSTA ADRESLERİ:
Vitos Weil-Lahn:
migrationsbeauftragte@vitos-weil-lahn.de
Vitos Haina:
migrationsbeauftragter@vitos-haina.de
Vitos Heppenheim:
migrationsbeauftragter@vitos-heppenheim.de
Vitos Herborn:
migrationsbeauftragte@vitos-herborn.de
Vitos Kurhessen:
migrationsbeauftragte@vitos-kurhessen.de
Vitos Gießen-Marburg:
migrationsbeauftragte@vitos-giessen-marburg.de
Vitos Hochtaunus:
migrationsbeauftragte@vitos-hochtaunus.de
Vitos Rheingau:
migrationsbeauftragter@vitos-rheingau.de
Vitos Riedstadt:
migrationsbeauftragter@vitos-riedstadt.de
Vitos Teilhabe:
migrationsbeauftragter@vitos-teilhabe.de

Şu internet sayfamızda başka bilgileri ve muhatapları da
bulabilirsiniz: www.vitos.de

VITOS’A HOŞGELDİNİZ
BAŞKA ÜLKELERDEN VE
KÜLTÜRLERDEN GELEN
HASTALAR İÇİN PROGRAMLAR

BİZ YARDIM EDERİZ

KİME BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Siz ve bir yakınınız mesela depresyon, şizofreni, korku
bozuklukları, bağımlılık hastalığı veya demans gibi psişik bir
hastalıktan muzdarip misiniz? – O zaman bizim tesisimizde
tam doğru yerdesiniz. Biz insanlara psişik sağlıklarına
kavuşmaları ve sağlıklı kalmaları için yardım etmek istiyoruz.
Burada sizi tesislerimiz, programlarımız ve önemli muhataplar
hakkında bilgilendiriyoruz.

Ev dokturunza veya uzman doktorunuza yakınınızdaki Vitos
tesisini sorunuz ve kendinizi havale ettiriniz. Acil durumlarda
hekim havalesi olmadan da tedavi mümkündür.

BİZ KİMİZ?
Vitos psişik hasta olan insanlara ayakta tedavi, gündüzlü klinik
ve serviste yatılı tedavi için Hessen’de en büyük imkânları
sunan kurumdur. Hekimlerimiz, bakıcı personelimiz ve
terapistlerimiz modern terapi şekillerini uygularlar ve sizinle
bireysel olarak ilgilenirler.
VITOS HANGİ HİZMETLERİ SUNMAKTADIR?
İnsanlar psişik veya bedensel olarak hastalanabilirler.
Belki siz de bir engellilikten dolayı veya gelişiminizde
kısıtlanmışsınızdır. Böyle bir durumda biz sizi tedavi ederiz,
size bakarız ve eşlik ederiz.
Bizim programlarımız çocuklara, gençlere ve yetişkinlere
yöneliktir. Birçok yerdeki tesislerimiz vasıtasıyla ikamet y erinize
yakın bir yerdeki hastanelerimizde, gündüzlü k liniklerimizde,
ayakta tedavi noktalarımızda ve ikamet grupları-mızda
size Hessen’de hizmet verebiliriz.
• Kriz durumlarında biz size yardım ederiz.
• Biz size tesislerimizde danışmanlık hizmeti veririz
ve sizi destekleriz – istek halinde yakınlarınıza da.
• Biz sizin yaşam durumunuzu dikkate alırız.
Sizinle konuşarak sizinle birlikte, size uygun bir
tedavi geliştiririz. Bu arada elbetteki kişisel bilgilerinizi
ve i fadelerinizi güvenle koruruz. Personelimiz susma
yükümlülüğüne tabidir.

		
		
FARKLI YERLERDEKİ TESİSLERİMİZİN İLETİŞİM 		
		
BİLGİLERİ AŞAĞIDADIR:
		
		
Vitos Gießen-Marburg
		
Giessen telefon santralı: 0641 - 403 - 0
		
Marburg telefon santralı: 06421 - 404 - 0
		
Vitos Haina
		
Telefon santralı: 0 64 56 - 9 10
		
Vitos Heppenheim				
		
Telefon santralı: 06252 - 16 - 0
		
Vitos Herborn
		
Telefon santralı: 02772 - 504 - 0
		
Vitos Hochtaunus
		
Telefon santralı: 06175 - 791 - 1
		
Vitos Kurhessen
		
Telefon santralı: 05624 - 60 - 0
		
Vitos Rheingau
		
Telefon santralı: 06123 - 602 - 0
		
Vitos Riedstadt
		
Telefon santralı: 06158 - 183 - 0
		
Vitos Weil-Lahn (in Hadamar und Weilmünster)
		
Weilmünster telefon santralı: 06472 - 60 - 0
		
Hadamar telefon santralı: 06433 - 917 - 0

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ACİL DURUMLARDA AŞAĞIDAKİ YERLER SİZE 		
YARDIM EDER:
Kurtarma hizmeti/itfaiye:
112
Polis:
110
Zehirlenme acil telefonu:
06131 - 1 92 40
Nöbetçi hekim:
116 117
Telefonda psikolojik yardım:
0800 - 111 0 111

