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KARL-JASPERS-KLINIK

Sorularınız için? 
bizi arayabilirsiniz!

Telefon

  +49 (0) 4 41 96 15-0
www.kjk.de  ·  info@kjk.de

Resimdeki şahıslar Karl-Jaspers-Klinik’in hastaları olmayıp,
KJK çalışanı ve Hasta Bakıcılığında okuyan öğrencilerdir.

Karl-Jaspers-Klinik 
Psikiyatri ve Psikoterapi Hastanesi

Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH
Hermann-Ehlers-Straße 7
26160 Bad Zwischenahn 
www.karl-jaspers-klinik.de

KARL-JASPERS-KLINIK
Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH

KARL-
JASPERS-KLİNİĞİ 
•  PSİKİYATRİ VE PSİKOTERAPİ ALANINDA ÖNDE 

GELMEKTEDİR
•  EUROPEAN MEDICAL SCHOOL OLDENBURG-

GRONINGEN ORTAK HASTANESİDİR
•  GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT EĞİTİM-

ARAŞTIRMA HASTANESİDİR

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz:

Müdür:
Axel Weber

Denetleme Kurulu Başkanı:
Prof. Dr. Gerd Schwander

ÜSTLENİCİ FİRMA VE ORTAKLAR
Karl-Jaspers-Klinik’in üstlenici fi rması Psychiatriever-
bund Oldenburger Land gGmbH’dır. Ortaklar; Ammer-
land-Klinik Westerstede, Evangelische Krankenhaus 
Oldenburg ve Klinikum Oldenburg’tan oluşan Bezirkver-
band Oldenburg’tur.

BÖLGENİN TAM TEŞEKKÜLLÜ YATAKLI 
PSİKİYATRİ MERKEZİ
Ammerland, Vechta, Oldenburg, Cloppenburg, Wıttmund 
ve Wesermarsch gibi ilçeler ve  Delmenhorst ve Olden-
burg gibi şehirlere tam teşekküllü yataklı psikiyatri 
kliniği olarak hizmet vermekteyiz. 



DÖRT KLİNİK
Karl-Jaspers-Klinik (KJK) psikiyatri ve psikoterapi hastane-
sidir. Hastanemiz KTQ normu onaylıdır. 2012’den beri Euro-
pean Medıcal School Oldenburg-Gröningen’le (EMS) ortak 
çalışmalar yürütmektyiz. Karl-Jaspers-Klinik 558 yataklı 
olup, 830 çalışanı bulunmaktadır. Hizmetlerimizi dört klinik 
üzerinden yürütmekteyiz:

 Genel Psikiyatri ve Psikoterapi Kliniği
  Bu klinikte şizofreni, manik-depresif bozukluklar, kişilik 

bozuklukları, intihara kadar götürebilen akut stres 
durumları tedavi edilmektedir. Diğer bir uzmanlık alanı 
ise depresyon tedavisidir.

 Madde Bağımlılığı ve Psikoterapi Kliniği 
  Karl-Jaspers-Kliniğindeki madde bağımlılığı ve psiko-

terapi kliniği, bu alan içerisindeki bütün tedavi yöntemle-
rine ilişkin bireysel düzeyde hizmet sunmaktadır.

 Geronto Psikiyatri Kliniği
  İş hayatından ayrılma, bir yakının vefatı, hatırlama yada 

hafızada yaşanan sıkıntılar orta ve ileri yaşta depresyon,  
korku yada boşluğa sebep olabilmektedir. Geronto Psiki-
yatri bu alana ilişkin müdahaleleri gerçekleştirmektedir. 

 Adli Psikiyatri ve Psikoterapi
  Ceza muhakemeleri usulünün 63. maddesine yönelik 

olarak kendilerine belirli adli bir suç addedilip getiri-
len hastalara yöneliktir. Psikoljik hataliğin sebebi de 
kişinin kontrolünü yitirmesidir. Hastalar Aşaği Saksonya 
yasalarına bağlı olarak buraya getirilirler.

30 yataklı Psikosomatik ve Psikoterapi Kliniği kurulma 
aşamasındadır. 

KARL-JASPERS-KLİNİK’İNİN DİĞER HİZMETLERİ

 Poliklinik
  KJK klinik alanı içerisinde beş tane Tagesklinik 

bulundurmaktadır. Westerstede, Delmenhorst, Cloppen-
burg ve Brake’da kısmi yatılı tedaviler yapılmaktadır.

 Ayakta Tedavi Hizmeti
  Mevcut psikiyatri ve psikoterapi hizmetlerimize Doktor 

ve Terapistlerimizin ek olarak sunduğu bir hizmetimizdir. 
Öncelikli olarak daha önce yatılı olarak tedavi edilmiş 
ağır ve kronik hastalarımız için ama aynı zamanda yatılı 
olarak tedavi edilmesine gerek olmayan hastalarımız için 
düşünülmüştür.

KARL THEODOR JASPERS  
(1883 – 1969)

Oldenburg doğumlu psikolog ve fi lozof. İnsanı odak 
noktası olarak gören psikiyatri öncülerindendir. Varoluşçu 
felsefenin alman dilindeki önemli temsilcisi olmadan önce, 

psikiyatr olarak Heidelberg Üniversitesinde çalışmış, ‘Genel Psikopataloji’ 
isimli profesörlük tezi bugün hala geçerliliği olan bilimsel kitaplar arasında 
standart bir yapıt olarak durmaktadır. 

 İç Hastalıkları Uzmanı Diagnostiği
  Psikolojik hastalıklar genelde bedensel 

rahatsızlıklardan türediği için KJK bünyesinde aynı 
zamanda iç hastalıkları uzmanının teşhis ve tedavisi 
için olanaklar (EKG, yüklemeli ve uzun süreli EKG, 24 
saat tansiyon ölçümü, röntgen, ultrason v.s.) ve aynı 
zamanda laboratuvar mevcuttur.

 Sosyosanat Terapi Hizmetleri 
  Sohbet terapisi, müzik, dans ve tiyatro terapisi, sanat, 

ergoterapi, jimnastik tedavisi, psikoterapi, calışma 
yöntemiyle yapılan terapi (örneğin bahçıvanlık) 
sunduğumuz terapi yöntemlerindendir.

Sosyal Hizmetler
Hem mevcuttaki tedavi sürecinde ham de tedaviden 
sonra sosyal, ailevi ve mesleki konularda hastaların ve 
yakınlarının başvurabileceği bir sosyal yardım merkezidir.

.

KAFETERYA
Kafeteryamızda içeceklerin yanı sıra, günlük hazırlanmış 
taze fırın ürünlerimiz, dondurmalar, salata ve sandviçler-
den oluşan gıda ürünleri mevcuttur. 
Açılış Saatleri: Pazartesi-Cuma 09:30-20:00 
Cumartesi-Pazar ve Tatil Günleri 10:00-19:30 

BÜFE
Büfede; gazete, dergi, kartpostal, mendil ve benzeri 
ürünler, şekerli ürünler, meyve ve çeşitli hediye ürünleri 
satılmaktadır. 
Açılış Saatleri: Pazartesi-Cuma 07:00-19:00 
Cumartesi 07:15-17:00, Pazar ve Tatil Günleri 10:30-17:00 

ŞAPEL
Her Pazar saat 09:00’da Karl-Jaspers-Klinik Şapelinde 
ökumenik ayin düzenlenmektedir. Ayrıca Şapel, dini veci-
belerini yerine getirmek isteyenler için her gün açıktır. 


