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Bremerhaven’deki
Travma Poliklinikleri
Şiddet mağdurlarına yardım
Şiddet eylemlerine maruz kalan kişiler sıklıkla fiziksel, ruhsal ve de ekonomik
sonuçlardan dolayı mağdur durumdalar. Şiddet mağdurlarının tazmin edilmesi
kanunu (OEG), talep üzerine hastaların tedavisinden, maluliyet maaşı/ölen kişinin
yakınlarına verilen maaşın bağlanmasına kadar çeşitli, kişilere özel hizmetleri
düzenlemektedir.
Bremen Federal Eyaleti’nde sizin için yetkili olan kurum:
Amt für Versorgung und Integration Bremen
Friedrich-Rauers-Straße 26
28195 Bremen

Şiddet mağduriyeti sonrası
Kişilerin fiziksel yada psikolojik açıdan şiddete maruz kalmalarının ardından, bazı
durumlarda moral bozukluğu, kabuslar, korkular, huzursuzluk yada geçmişe dönme
gibi ağır psişik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu tür sıkıntılar başlangıçta normal stres
tepkileri olarak kabul edilir. Fakat bazı durumlarda bu tür semptomlar uzun süre
devam ederler ve en kötü ihtimalle posttravmatik stres bozukluğu yada depresyon
gibi rahatsızlıklarla sonuçlanırlar.
Yaşanan travma sonrasındaki ilk zaman dilimi birçok mağdur için çok zor bir
dönemdir. Travma poliklinikleri bu dönemde gerekli olan desteği sağlarlar.

Hedef kitle
Travma poliklinikleri, şiddet mağdurlarının tazmin edilmesi kanunu (OEG)
çerçevesinde şiddete maruz kalmış olan çocukları, gençleri ve yetişkinleri ruhsal
tedaviyle desteklemektedir. Özellikle hırsızlık (gasp, ağır yaralanma), cinsel istismar
yada (cinayete şahit olmak, cinayet ve ağır yaralanma gibi) şoktan dolayı yaşanan
hasarlar öncelikli konulardır.

Hizmetlerimiz
Travma poliklinikleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
- Travma ve travma sonrası olası sonuçlar hakkında bilgilendirme ve
danışmanlık hizmeti
- Bu özel yaşam durumuyla baş etme konusunda yardım
- Mevcut semptomların teşhisi ve devamında tavsiyeler
- Kriz müdahalesi ve stabilize etmek için akut önlemler
- Psikoterapik akut tedavi
- Diğer yardım hizmetleri için aracılık etme

Ücretler
Bu hizmetler size ücretsiz olarak sunulmaktadır. İlk başvuruda, Bakım ve
Entegrasyon Dairesi’ne iletilecek olan kısa bir dilekçe doldurulur. Bununla ilk olarak
her bir vakanın beş tedavi vizitesi Bremen Eyaleti’nde karşılanır.

Randevu
Size en kısa zamanda (birkaç gün içinde) randevu vermeye çalışılır. Bunun için lütfen
doğrudan travma polikliniklerinden birine başvurunuz.

Bremerhaven’deki Travma Poliklinikleri:
Çocuklar ve gençler için:
Initiative Jugendhilfe e. V.
Kurt-Schumacher-Straße 80
27578 Bremerhaven
Tel.: 0471 / 962010
Yetişkinler için:
Klinikum Bremerhaven Reinkenheide
Psychiatrische Institutsambulanz
Zentrum seelische Gesundheit
Hafenstraße 126
27576 Bremerhaven
Tel.: 0471 / 2993431
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