
 

   

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 

    

 

 

Illawarra 
Beyin 
İncinmesi 
Servisi

Eyalet Çapındaki Beyin İncinmesi Rehabilitasyon 
Programı’nın Bir Parçası

IBIS’E HAVALE

Akut ve rehabilitasyon 

hastanelerinden, bireylerden, 

genel pratisyenlerden ve toplum 

hizmetlerinden havaleler kabul 

edilir. Uygunluk ölçütleri vardır.

 

Müşterilerin travma sonucu ortaya 

çıkan beyin incinmesi geçirmiş 

olması ve ana güçlüklerinin beyin 

incinmeleri ile ilişkili olması gerekir. 

Kişinin amacına ulaşmasına yardımcı 

olmak üzere bir vaka görevlisi atanır.

  

Hastalar, üzerinde fikir birliğine 

varılmış programlarına, el  

verdiğince katılmaktan  

sorumludur.

IBIS İLE NASIL İLİŞKİYE 
GEÇİLEBİLİR

Servisimizin size yararlı olacağını 

düşünüyorsanız, lütfen bizimle ilişkiye 

geçin: 

Illawarra Beyin İncinmesi Servisi

Port Kembla Hospital

Fairfax Rd

Warrawong NSW 2502

Posta Adresi 

PO Box 21, 

WARRAWONG NSW 2502

Telefon:  (02) 4223 8470

Faks:   (02) 4223 8484

Çalışma Saatleri:

 Pazartesi - Cuma 

 Sabah 8.00 – Akşam 5.00

TURKISH

Illawarra Brain  
Injury Service

Liwanagj
Typewritten Text
[AHS-8355]



 

 

B ey i n  i n c i n m e s i 
n e d i r ?

Beyin incinmesi, beyinde olan herhangi bir 

hasardır ve başa darbe, başın öne veya arkaya hızla 

harekete zorlanması veya hastalık buna neden 

olabilir.

Beyin incinmeleri bir motorlu araç kazasının, 

düşmenin, saldırının, spor kazasının, şiddetli 

sarsmanın, felcin, beyinde enfeksiyonun 

veya oksijen yokluğunun sonucu olabilir. Bu 

incinmelerin sonucu olarak beyin zedelenebilir, 

yırtılabilir, gerilebilir, içine işlenebilir veya şişebilir. 

 Beyin incinmesinin etkileri

Beyin incinmesinden sonra kişi şu konularda 

güçlükle karşılaşabilir:

•	 Dikkat	ve	yoğunlaşma

•	 Bellek	ve	düşünme

•	 Bedensel	yetenek,	denge

•	 İletişim,	görme,	koklama	ve	tad	alma

•		 Davranış,	duygular,	sinirlilik,	ruh	halinde	

gitgeller

•		 Kişilik	değişiklikleri/motivasyon	azalması

•		 Bitkinlik/yorgunluk,	başağrıları,	baş	dönmesi

•		 Cinsel	işlevlerde	sorunlar

IBIS HANGİ HİZMETLERİ SAĞLAR?

IBIS’in ana odağı, travma sonucu ortaya 

çıkan beyin incinmesi olan Illawarra ve 

Shoalhaven sakinlerine ayakta, toplum-

içinde rehabilitasyon sağlamaktır.

Ekip, şunları sağlar:

•		 Rehabilitasyon – ayrıntılı 

değerlendirmeler ve bireysel ve 

grup terapi programları

•		 İhtiyacı Olanlara Ulaşma Servisi 
– okul, işyeri ve ev ziyaretleri, yerel 

destek kuruluşlarıyla bağlantı 

kurulması ve toplum içinde uygun 

programların geliştirilmesi

•		 Eğitim — travma sonucu ortaya 

çıkan beyin incinmesi geçiren 

insanlarla çalışan servisler için 

mevcuttur

IBIS,	Helensburgh’tan	Milton/

Ulladulla’ya kadarki coğrafi  

bölgeyi kapsar.

IBIS EKİBİNDE KİMLER VARDIR?

•		 Müdür

•		 Rehabilitasyon	Uzmanı

•		 Mesleki	Terapist

	•		 Sosyal	Görevli

	•		 Konuşma	Pataloğu

	•		 Klinik	Psikolog

	•		 Beyin	İncinmesi	İrtibat	Görevlisi

	•		 Egzersiz	Psikoloğu

	•		 Fizik	Tedavisi	Uzmanı

	•		 Çocuk	Sağlığı	Vaka	Görevlisi

	•		 Shoalhaven	Vaka	Görevlisi

	•		 Yönetici




