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Hedeﬂer ve görevler

ASBH çok şey başarıyor ...

„Yaşam isteği ve yaşam sevinci“ parolasını spina
biﬁda ve/veya hidrosefalili hastalar için önemli olan
alanlarda (yaşam alanlarında) takip ediyoruz.
ASBH, danışmanlık ve bilgi hizmetleri ile
destek vermektedir. Henüz doğumdan önce
çocuklarının engelli olması ile karşı karşıya
kalan genç anne ve babalara ve aynı zamanda
hidrosefali ve/veya spina biﬁda hastalığı
olan yetişkinlere danışmanlık hizmeti veriyor
ve bilgilendiriyor. Yakınları ve arkadaşları da
bilgilendirme çalışmasında odak noktasında
bulunuyorlar.

Gönderen

Adı ____________________________________________

Ön adı _________________________________________

Cadde, No. _____________________________________

Posta kodu –––––– İl ____________________________

Telefon: ________________________________________

E-posta: ________________________________________

ASBH bilgi ve deneyim alışverişine ilişkin
platform, bağımsızlığın ve toplumsal
entegrasyonun, mobilitenin ve boş zamanların
değerlendirilmesinin teşvik edilmesine ilişkin
projeler sunmaktadır.
ASBH bilimsel bir kurul ile, spina biﬁda ve
hidrosefaliye ilişkin önlem, diagnostik
ve tedavinin geliştirilmesi için angajman
göstermektedir. Tıp alanının dışında da
tüm anabilim dallarının bilimsel alanda bilgi
alışverişinde bulunmalarını teşvik etmektedir.
ASBH ulusal ve uluslararası ağa dahildir. Kamusal
heyetlerde ise üyelerinin menfaatleri için
çalışmaktadır.
ASBH mahallinde eyalet birlikleri, kendine yardım
grupları ve bölgesel irtibat sorumluları ile temsil
edilmektedir. Böylece geniş kapsamlı kendine
yardım imkanları sunmaktadır.

... danışmanlık ve kriz müdahelesi için bir ağın
sunulmasını,
... spina biﬁda ve/veya hidrosefalili insanların
günlük yaşma entegre edilmesini,
... tedavi ve rehabilitasyonun iyileştirilmesini,
... hastaların eğitim, meslek, konut, birliktelik,
aile v.s. konularında bireysel ve kendi seçtikleri
yaşam şekillerinin gerçekleştirilmesinde
ilgililerin örn., yeni konut imkanları ve duruma
uygun işyerleri ile desteklenmesini.

YAŞAM İSTEĞİ
YAŞAM SEVİNCİ

... ancak tek başına değil
ASBH‘nın banka hesabı
Sparkasse Iserlohn, banka kodu 445 500 45,
hesap no. 125
Engeller, işbirliği ve üyeliğiniz hakkında ayrıntılı
bilgileri aşağıdaki adresten edinebilirsiniz
Arbeitsgemeinschaft Spina Biﬁda und Hydrocephalus
ASBH e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Grafenhof 5
44137 Dortmund
Tel.: 0231 861050-0
Faks: 0231 861050-50
E-posta: asbh@asbh.de
Internet: www.asbh.de

Alman Parlamentosu
tarafından alınan bir
karar doğrultusunda
Sağlık Bakanlığı
tarafından teşvik
edilmiştir

Arbeitsgemeinschaft Spina Biﬁda
und Hydrocephalus e.V.
(Spina Biﬁda ve Hidrosefalus
İşbirliği kayıtlı derneği)
Doğumsal belden aşağı felçli (spina biﬁda) ve/veya beyin
sıvısı dolaşım bozukluğu (hidrosefalus) olan insanlar,
yakınları ve arkadaşları için kendine yardım derneği.

n
Spina biﬁda

n
Hidrosefali

n
ASBH bilgilendiriyor

ASBH‘ YE HOŞ GELDİNİZ!
Lütfen bize bu kuponu gönderiniz, size cevap verelim!

 Lütfen ASBH ile ilgili bana bundan böyle de (Almanca dilinde) bilgi
gönderiniz.

 Lütfen bana en yakın kişisel yardım grubunun adresini bildiriniz
(Almanca dilinde).

Yeni doğanlarda en sık görülen anomalilerden
biridir ve doğumsal belden aşağı felç durumunu
tanımlamaktadır.
Spina biﬁda hamileliğin ilk haftalarında oluşur. Bu
esnada omuriliğin etrafında koruyucu omurga ve
sinirler tamamen oluşmaz, embriyonun nöral oluğu
birleşip nörol tüp olarak tamamen kapanmaz ve
böylece omur kavisi aralığı açık kalır.
Sonuçları, anomalinin ağırlık derecesine ve omurga
kavisi aralığının konumuna bağlıdır. Belirgin bir
spina biﬁda aralığın aşağısından belden aşağı
tamamen bir felce ve bunun sonucunda da idrar
kaçırma ve bacakların komple felç olmasına neden
olmaktadır.
Hastalığa yakalanan yeni doğan bebeklerin
yaklaşık yüzde 80‘inde aynı zamanda beyin sıvısı
dolaşımında bir bozukluk olan hidrosefali de
mevcuttur.

Katılım beyanı
Arbeitsgemeinschaft Spina Biﬁda und Hydrocephalus e.V. (ASBH)‘e
katılımımı  katılımımızı  işbu belge ile beyan ediyorum/ediyoruz.

Hidrosefali erken doğan bebeklerde ya da anomali
(örn., spina biﬁda) sonucu henüz doğumdan
önce meydana gelir. Hidrosefali ileride de –
tümör, beyin kanaması ya da kaza sonucunda da
gelişebilir. İleri yaşlarda normal basınçlı hidrosefali
(Normal Pressure Hydrocephalus (NPH)) denilen
yaşlılık beyin basıncı gelişebilir. Bu, yürüme
bozukluğu, idrar kaçırma ve zihinsel gerileme
olarak görülmektedir. Çoğunlukla tanısı yalnış
konulmaktadır.

 Engelli kişi, doğum tarihi________________
 Hydrocephalus  Spina biﬁda  NPH
 Anne- Baba; Çocuğun Adı Soyadı/Doğum tarihi _____________________
Çocuktaki Engellilik:  Hydrocephalus  Spina biﬁda  NPH
Evli çiftler/ortak yaşayanlar bir üyelik aidatı öderler,
her iki kişinin de imzası gereklidir!
_________________________
İl, tarih

Tedavi edilmediğinde hidrosefali, yüksek beyin
basıncı oluşturur. Beyin basıncının düzenlenmesi
için normalde bir ameliyat gereklidir. Bunda likörü
(beyin omurilik sıvısı) karın boşluğuna ya da sağ kalp
kulakçığına ileten bir akım sistemi (şant) yerleştirilir.
Uygun bir şekilde tedavi edildiğinde,
hastalar zorlukları hissetmelerine rağmen
hidrosefali dışardan çoğunlukla fark edilmez.
Hidrosefaliden dolayı çocukların yaşlarına uygun
şekilde gelişmeleri gecikmiş olabilir, hareket
koordinasyonunda bozukluk, görme ve algılama
kapasitesinde azalma ve kramp şikayetleri ve de
nörolojik bozukluklar, efor kapasitesinde azalma ve
dikkat toplama zorlukları ortaya çıkabilir.
Tamamiyle bir iyileşme mümkün değildir. Ancak
doktorların ve terapistlerin tatmin edici bir
rehabilitasyona ulaşmak için pek çok katkıları
olabilir.

_________________ _________________
İmza
İmza

 Üyelik aidatı yıllık olarak, itiraz edilinceye kadar hesabımdan çekilsin
(01.01.2009 tarihinden itibaren yıllık üyelik aidatı): 70,– EUR, 2008 üyeler
toplantısında alınan karara göre, değişiklik yapılabilir)

Spina Biﬁda und Hydrocephalus e.V. (ASBH)
işbirliği, 1966 yılından beri spina biﬁda ve/veya
hidrosefali hastalığı olan insanlara refakat ediyor,
bilgilendiriyor ve destek veriyor. Dernek, anne ve
babalar ve çocukları, yetişkin insanlar, yakınları,
arkadaşları, uzmanlar .... için muhataptır.
70‘in üzerinde kendine yardım gruplarında
4.000‘den fazla insan kendini organize etmektedir.
Yerinde yapılan bu çalışma, işbirliğimizin temelidir.
Bölgesel gruplar, kişisel bilgi ve danışmanlık
hizmeti ile destek veriyorlar. İlgili kişiler çok çeşitli
etkinlikler çerçevesinde de doğrudan birbirleriyle
bilgi alışverişinde bulunabilir ve deneyimlerini
paylaşabilirler.

 Daha yüksek bir üyelik aidatı havale diyorum: _________ ,– EUR.
Bu tutar itiraz edilmediği sürece, hesabımdan çekilsin.

 Bilgilerimin ASHB bünyesinde kişisel yardım hizmetleri için aktarılmasını
kabul ediyorum (özellikle de bölgesel kişisel yardım grubuma). Üçüncü
şahıslara aktarılamazlar.

 Teşvik beyanı

ASBH‘nin çalışmalarını yıllık _________ ,– EUR serbest üyelik tutarı ile
destekliyorum. Bu tutar itiraz edilmediği sürece, hesabımdan çekilsin.
Otomatik olarak bana bir bağış makbuzu gönderilecektir.
Banka bilgisi: _________________________________________________
Hesap: ___________________ Banka kodu: ______________________
_______________________________
İl, tarih

____________________________
İmza

Bağışlar da yardım eder!
Kamu yararına çalışan kurum Dortmund Ost Vergi Dairesi tarafından
317/5942/0783 vergi numarası ile tanınmaktadır. Mali yardım onayı
tarafınıza en kısa zamanda gönderilir.

ASBH e.V. çalışmalarındaki yardım niteliği ve
güvenilirliğinden dolayı DZI Bağış Mührü‘ne haizdir.

