
 

   

The IBIS rehabilitation pro-

gram has eligibility criteria, 

which is  

applied to all referrals. Goal  

directed programs are de-
veloped with the client, 
based on their rehabilitation 

    

 

 

Илавора 
служба за 
повреде 
мозга(IBIS)

Део Програма савезне државе за рехабилитацију 
од повреда мозга

УПУТ НА IBIS

Упути се примају од акутних и 

рехабилитационих болница, 

појединаца, лекара опште праксе 

и друштвених служби. Примењују 

се одређени услови за примање 

клијената.

Клијенти мора да су доживели 

трауматичну повреду мозга и да се 

њихови главни проблеми односе 

на ту повреду. Особа за вођење 

неге клијента одређује се да би 

му се помогло да постигне своје 

циљеве.

Клијенти су одговорни да у складу 

са својим могућностима учествују у 

програмима на које  

су пристали.

КАКО МОЖЕТЕ ДА 

КОНТАКТИРАТЕ IBIS

Ако мислите да наша служба може да 

вам помогне молимо обратите нам се на: 

Илавора служба за повреде мозга 
(IBIS)

Port Kembla Hospital

Fairfax Rd

Warrawong NSW 2502

Поштанска адреса: 

PO Box 21, 

WARRAWONG NSW 2502

 

Телефон:  (02) 4223 8470

Факс:   (02) 4223 8484

 

Радно време: понедељак - петак 

   8 – 17 часова

SERBIAN
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Шта  се  с м атр а 

п о в р е дом  мо з га ?

Повреда мозга је било какво оштећење мозга које 

може да изазове ударац у главу, насилно и брзо 

померање главе напред или назад, или болест.

Повреде мозга могу да буду последице 

саобраћајне несреће, пада, напада, спортске 

повреде, насилног трешења, шлога, инфекције 

мозга или недостатка кисеоника. Као резултат 

ових повреда, мозак може да буде пригњечен, 

напукнут, развучен, нечим продрет и натекао. 

Последице повреде мозга

Након повреде мозга особа може да има 

потешкоћа са:

•	 обраћањем	пажње	и	концентрацијом;

•	 памћењем	и	размишљањем;

•	 физичком	способношћу,	равнотежом;

•	 комуницирањем,	видом,	чулом	мириса	и	укуса;

•		 понашањем,	емоцијама,	раздражљивошћу,	

променом		расположења;

•		 променом	личних	особина/смањеном	

мотивацијом;

•		 умором,	главобољом,	вртоглавицом;

•		 проблемима	са	сексом

КОЈЕ УСЛУГЕ ПРУЖА IBIS¬?

IBIS се усредсређује на пружање 
услуга рехабилитације у друштвеној 
заједници пацијентима који нису 
примљени у болницу и живе у 
Илавори и Шолхејвену а доживели су 
трауматичне повреде мозга.

Тим пружа следеће услуге:

•		 Рехабилитацију – детаљну 
процену и појединачне и групне 
терапије

•		 Услуге ван центра – у 
школама, на радним местима 
и код куће, повезивање са 
локалним помоћним службама 
и организовање одговарајућих 
програма у друштвеној средини

•		 Обуку — на располагању 
службама које раде са особама које 
су доживеле трауматичне  
повреде мозга

IBIS пружа услуге у региону  
од Хеленсбурга до  
Милтона/Уладале.

КО САЧИЊАВА IBIS ТИМ?

•		 Менаџер

•		 Специјалиста	за	рехабилитацију

•		 Радни	терапеут

	•		 Социјални	радник

	•		 Логопед

	•		 Клинички	психолог

	•		 Помоћни	радник	за	особе	са	
повредом мозга

	•		 Физиолог	за	вежбе

	•		 Физиотерапеут

	•		 Педијатар	одговоран	за	вођење	
неге клијената

	•		 Особа	одговорна	за	вођење	неге	
клијената у Шолхејвену

	•		 Административни	службеник




