
 

   

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 

    

 

 

Dịch vụ Chấn 
thương Sọ 
não Illawarra

Một phần của Chương trình Phục hồi Chức năng 
Chấn thương Sọ não toàn Tiểu bang

GIỚI THIỆU GỬI ĐẾN IBIS

Giấy giới thiệu được chấp nhận 

nếu gửi từ các bệnh viện cấp tính 

và phục hồi, cá nhân, bác sĩ toàn 

khoa và các dịch vụ cộng đồng. Tiêu 

chuẩn chấp thuận có áp dụng.

 

Khách hàng phải là bệnh nhân bị 

chấn thương sọ não và khó khăn 

chính của họ phải liên quan đến 

chấn thương sọ não. Nhân viên 

quản lý vụ việc được chỉ định để 

giúp bệnh nhân đạt được mục tiêu.

  

Khách hàng chịu trách nhiệm tham 

gia chương trình đã thỏa  

thuận theo khả năng  

tốt đẹp nhất.

PHƯƠNG CÁCH LIÊN LẠC  
VỚI IBIS

Nếu quý vị nghĩ là dịch vụ chúng tôi có 

thể giúp quý vị được việc gì, xin liên lạc 

với chúng tôi ở: 

Dịch vụ Chấn thương Sọ não

Port Kembla Hospital

Fairfax Rd

Warrawong NSW 2502

Địa chỉ bưu điện 

PO Box 21, 

WARRAWONG NSW 2502

 

Điện thoại: (02) 4223 8470

Điện thư Fax: (02) 4223 8484

 

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 

 8giờ sáng – 5giờ chiều
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Ch ấ n  t h ư ơ n g  S ọ 
n ã o  l à  g ì ?

Chấn thương Sọ não là bất cứ thiệt hại nào xảy ra 

nơi não bộ và có thể do chấn động vào đầu, hoặc 

do đầu buộc phải chuyển động nhanh về phía 

trước hoặc sau, hoặc do bệnh tật.

Chấn thương sọ não có thể là hậu quả tai nạn xe 

cộ, té ngã, bị tấn công, tai nạn thể thao, rung lắc 

tàn bạo, do đột quỵ, nhiễm trùng ở não, hoặc thiếu 

dưỡng khí. Hậu quả của các vụ chấn thương này 

là do não bộ bị bầm tím, rách nát, kéo dãn, đâm 

xuyên hoặc sưng phồng.

 Hậu quả của Chấn thương Sọ não

Khi bị chấn thương sọ não đương sự có thể có khó 

khăn về:

•	 Chú	ý	tập	trung

•	 Trí	nhớ	và	suy	tư

•	 Khả	năng	thể	xác,	tạo	quân	bình

•	 Liên	lạc	giao	tiếp,	thị	giác,	khứu	giác	và	vị	giác

•		 Hành	xử,	xúc	động,	cáu	kỉnh,	tính	khí	thất	

thường

•		 Thay	đổi	bản	chất/giảm	động	lực	thúc	đẩy

•		 Nhọc	nhằn/mệt	mỏi,	đau	đầu,	chóng	mặt

•		 Khó	khăn	về	chức	năng	tính	dục

DỊCH VỤ IBIS CUNG CẤP NHỮNG GÌ?

Mục tiêu hàng đầu của IBIS là cung 
ứng dịch vụ phục hồi chức năng, 
thuộc bệnh nhân ngoại trú, phục hồi 
chức năng, tại các cơ sở cộng đồng 
dành cho cư dân vùng Illawarra và 
Shoalhaven có chấn thương sọ não.

Tổ	công	tác	cung	cấp	dịch	vụ	sau	đây:

•		 Phục hồi chức năng – Thẩm định 
kỹ lưỡng và chương trình trị liệu cá 
nhân hoặc theo nhóm

•		 Dịch vụ đến tận nơi – Thăm trường, 
sở làm và tại nhà, giới thiệu đến 
các cơ quan hỗ trợ ở địa phương và 
triển khai các chương trình thích 
hợp thuộc cộng đồng

•		 Huấn luyện — có sẵn các dịch vụ 
sinh hoạt với các bệnh nhân lâu nay 
bị chấn thương sọ não dai dẳng

IBIS bao gộp toàn vùng theo  
địa dư từ Helensburgh tới  
Milton/Ulladulla.

AI THUỘC TỔ IBIS? 

•		 Giám	đốc

•		 Bác	sĩ	Chuyên	khoa	Phục	hồi

•		 Chuyên	gia	Trị	liệu	bệnh	có	liên	

quan đến Nghề nghiệp

	•		 Nhân	viên	Xã	hội

	•		 Chuyên	gia	Trị	liệu	Khoa	nói

	•		 Tâm	lý	gia	Lâm	sàng

	•		 Liên	lạc	viên	Chấn	thương	Sọ	não

	•		 Chuyên	gia	Trị	liệu	Tập	thể	dục

	•		 Chuyên	gia	Vật	lý	Trị	liệu

	•		 Nhân	viên	Quản	lý	Vụ	việc	Nhi	khoa

	•		 Nhân	viên	Quản	lý	Vụ	việc	vùng	

Shoalhaven

	•		 Viên	chức	Hành	chánh




