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bir Berlin Eyaleti, Sağlık ve Sosyal Kurumu
ve Friedrich von Bodelschwingh-Klinik
ortak çalışmasıdır
Randevu al
Telefon: (030) 54 72-78 87

Şiddete maruz kalma olayı sonrası
Fiziksel veya ruhsal şiddete maruz kalan insanlara bazı
durumlarda depresyon, kabuslar, korkular, huzursuzluk veya geçmişin etkisinden kurtulamamak gibi belirtiler kuvetli bir şekilde görülebilir. Bazı insanlarda bu
belirtiler daha uzun sürebilir ve travma sonrası stres
bozukluğuna veya depresyona kadar varabilir.
Hedef hasta grubu
Travma servisimiz baskın, tecavüz veya dayak
gibi nedenlerle şiddet kurbanı olan yetişkin kadın
ve erkekler için »Opferentschädigungsgesetz«
(kurban tazminat yasası) çerçevesinde psikolojik
destek vermektedir.
Ayrıca şiddet olaylarına tanık olan ve olaydan
psikolojik olarak etkilenen kişiler de başvurabilir.
Terapi hizmetlerimiz
•	Mevcut ruhsal semptomların (belirtilerin) teşhisi
(tanı konulması) ve tanı sonrası için tavsiyeler
•	Mevcut durumdaki travma belirtileri ve
rahatsızlıkları hakkında bilgilendirme
•	Hastayla birebir psikoterapi iletişimi
•	Diğer yardım birimleri için aracılık
Tedavinin amacı
•	Travmanın neden olduğu rahatsızlıkları önlemek
•	Hissedilen ruhsal baskı belirtilerinin hafifletilmesi
•	Yaşamı kontrol etme yeteneğinin tekrar kazandırılması
•	Gündelik yaşama tekrar uyum sağlanması

Ekibimiz
Tedavi ekibimiz travma konusunda uzman doktor
ve psikologlardan oluşmaktadır
Kayıt ve ücret
Doktor tavsiyesine gerek olmaksızın doğrudan
başvuru imkanı.
Ilk beş seansın ücreti Berlin Eyaleti tarafından ödenir.

»OEG« yasasına göre şiddet kurbanları veya varisleri uğradığı sağlık ve maddi kayıpların karşılanması için tazminat alma hakkına sahiptir. Kişiye
özel hizmetlerimize bakım ve tedavi ücretleri ve
zarara uğrayan hastalara yapılan devlet yardımları, emeklilerin varislerine yapılacak ödemeler
dahildir.

