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Bazen kişiler yaşlandıklarında ve ek desteğe ihtiyaç duyduklarında 
onların bakımını sağlamak çetrefilli ve zor bir iş olabilir. Bir bakıcı 
olmanın en önemli bölümlerinden birisi, kendinizle ilgilenmektir. 
Tüm bakıcılar arkadaşa ihtiyaç duyar. Tüm bakıcılar öneriye ihtiyaç 
duyar. Tüm bakıcılar desteğe ihtiyaç duyar.

Bu kitapçık, bakıcıların bakıcı olmanın ne demek olduğunu ve 
gerektiğinde nasıl arkadaş, öneri, destek ve yardım bulabileceklerini 
daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kitapçıkta, Tony'nin bakıcılığını üstlenmiş olan Maria'nın 
öyküsünü anlatılır. Maria'nın kendisiyle ilgilenmek ve Tony'ye 
daha iyi bakıcılık yapabilmek için nasıl arkadaş, öneri ve destek 
arayabileceği konusundaki yolcuğunu izleyeceğiz.

Bakıcı, yardıma ihtiyacı olan bir aile üyesine veya arkadaşına 
yardımcı olan veya onu destekleyen kişidir. Bu kişi zayıf bir yaşlı 
kişi, engelli bir yetişkin veya çocuk ya da uzun süreli bir hastalık 
veya kaza geçirmiş ve iyileşmekte olan birisi olabilir. 
Bakıcılar, herhangi bir yaşta, kültürden veya dinden kişiler 
olabilirler. Sevdiğimiz kişilerle ilgilenmek son derece doğal bir 
şeydir.

Bakıcılarımıza bu kaynağın geliştirilmesindeki katkıları için teşekkür etmek 
istiyoruz. Bu kitapçıkta fotoğrafları bulunan bakıcılar, MCCI’nin Bakıcı Destek 
Programı'nın bir parçasıdır. Resimler yalnızca gösterim amaçlıdır.

YAŞI 65 VEYA DAHA FAZLA OLAN  
BİRİSİNE YARDIMCI MI OLUYORSUNUZ?
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MARIA’NIN YOLCULUĞU

Maria ve Tony

Carer Gateway/Carers NSW ile iletişime geçer

Tüm Bakıcılar  
ÖNERİYE 

İhtiyaç Duyar

3

Maria, yerel bir Bakıcı 
Destek grubuna katılır

Tüm Bakıcılar  
ARKADAŞA 
İhtiyaç Duyar

2

My Aged Care ile iletişime geçer

Tüm Bakıcılar  
DESTEĞE 

İhtiyaç Duyar

4

Maria, 65 yaşının üzerinde olan  
eşinin bakıcılığını yapmaktadır

BAKICI
1
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Maria ve Tony yaşlanmakta 
olan bir çifttir

Tony yaşlandıkça daha 
fazla yardıma ihtiyaç 

duymaya başlar

Maria onun yatağa yatmasına ve 
yataktan kalkmasına yardımcı olur

Banyoda ona 
yardım eder

Yemeklerini pişirir

Onu doktora
götürür

Maria Tony'nin bakımını üstlenmekten memnundur ancak yorulmaktadır. 
Kendisine çok az zaman ayırabilmekte ve kendisini yalnız hissetmektedir. 

MARIA ve TONY
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Bakıcı, Maria gibi, yardıma ihtiyacı olan bir aile üyesini veya arkadaşını destekleyen kişidir. Bu kişi 
zayıf bir yaşlı kişi, engelli bir yetişkin veya çocuk ya da kaza veya uzun süreli bir hastalık geçirmiş ve 
iyileşmekte olan birisi olabilir. Bakıcı, haftada birkaç saat ya da her gün, gün boyunca bakım sağlayan 
bir ebeveyn, bir başka akraba veya bir arkadaş olabilir. Bakıcılar, herhangi bir yaşta, kültürden veya 
dinden olabilirler.

MARIA’NIN YOLCULUĞU

Maria ve Tony

Carer Gateway/Carers NSW ile iletişime geçer

Tüm bakıcılar  
ÖNERİYE 

İhtiyaç Duyar

3

Maria, yerel bir Bakıcı 
Destek grubuna katılır

Tüm Bakıcılar 
ARKADAŞA 
İhtiyaç Duyar

2

My Aged Care ile 
iletişime geçer

Tüm Bakıcılar 
DESTEĞE 

İhtiyaç Duyar

4

Maria, 65 yaşının üzerinde olan 
eşinin bakıcılığını yapmaktadır

BAKICI
1
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Kendinizi yorgun, yalnız ve stresli mi hissediyorsunuz veya yalnızca sosyalleşmeye mi ihtiyacınız 
var? Maria bunların tümünü hissetmektedir. Yardım istemeyi düşünür ve yerel Bakıcı Destek Grubuna 
katılmaya karar verir.

Gruplar, öykünüzü paylaşabileceğiniz emniyetli yerlerdir. 
Yargılanmazsınız ve bilgilerinizin gizliliği korunur

TÜM BAKICILAR
ARKADAŞA İHTİYAÇ DUYAR

BAKICI DESTEK GRUBU

1

2

3

4

5

6

Kendi dilinizi konuşan bakıcılar

Emniyetli ve  
gizli bir yer

Bilgi alın

Kaynaklara erişin

Benzer deneyime 
sahip kişilerle 

tanışın

Sorular sorun
veya yalnızca 

dinleyin

Yardım alın

Eğlenin ve dinlenin

7

8
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Nereden başlayacağınızı bilemediğiniz için öneri almaya çalışmak can sıkıcı olabilir. Bakıcı Destek 
Grubunda Maria, benzer zorluklarla karşılaşan diğer bakıcılarla tanışır ve onların deneyimlerinden 
faydalanır. 

ÖNERİ

Maria ve Tony

Maria, yerel bir Bakıcı 
Destek grubuna katılır

Tüm Bakıcılar 
ARKADAŞA 
İhtiyaç Duyar

2

My Aged Care ile iletişime geçer

Tüm Bakıcılar 
DESTEĞE 

İhtiyaç Duyar

4

Maria, 65 yaşının üzerinde olan eşinin 
bakıcılığını yapmaktadır

BAKICI
1

Carer Gateway/Carers 
NSW ile iletişime geçer

Tüm Bakıcılar ÖNERİYE 
İhtiyaç Duyar

3
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TÜM BAKICILAR 
ÖNERİYE İHTİYAÇ DUYAR

SORULABİLECEK SORULAR
• Bulunduğum bölgede bakıcılara sunulan hizmetler nelerdir?
• Bir bakıcı olarak haklarım nelerdir?
• Sağlık uzmanlarıyla nasıl konuşabilirim?
• Finansal destek alabilir miyim?
• Kendime nasıl zaman ayırabilirim? 
• Nereden yasal öneri alabilirim?

Diğer bakıcılar Maria'nın Carer Gateway ve Carers NSW ile iletişime geçmesini önerirler. Bu kuruluşlar 
onu bakıcılara sunulan hizmetler ve destek konusunda bilgilendirebilecektir. Maria kendi dilindeki 
kaynaklara ulaşabileceği için rahatlamıştır. Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmeti'ni (TIS) kullanarak kendi 
dilinde bir görüşme de yapabilir.

MARIA CARER GATEWAY İLE İLETİŞİME GEÇER

1800 422 737 numaralı telefondan  
ücretsiz olarak arayabilirsiniz
Pazartesi - Cuma / 08:00 - 18:00

Web sitesi: www.carergateway.gov.au

MARIA CARERS NSW İLE İLETİŞİME GEÇER

1800 242 636 numaralı telefondan  
ücretsiz olarak arayabilirsiniz
Pazartesi - Cuma / 09:00 - 17:00

Web sitesi: www.carersnsw.org.au

İngilizce bilmiyorsam ne olacak? 
Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmeti'ni arayın
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DANIŞMANLIK

Maria sürekli olarak Tony ve kendisi hakkında kaygılanmaktadır. Kendisi de yaşlanmaktadır. Gittikçe daha 
fazla yorulduğunu ailesinden gizlemeye çalışır ve onları kaygılandırmak istemez. Maria’nın Bakıcı Grubu, 
yaşadıklarını anlayacak bir danışmanla konuşmasını önerir ve bunun ona faydalı olabileceğini söyler.

Danışmanın işi, yargılamadan dinlemek ve size sorunlarla başa çıkma konusunda yol göstermektir. 
Danışman duygularınız hakkında ne kadar çok şey bilirse size yardımcı olması da o kadar kolay olur.

Özel ve Gizli

Bakıcı danışmanlık hizmetleri, 
bakıcılık rolünüzde size 

yardımcı olabilir

STRESİ AZALTIN
1

DURUMLA BAŞA ÇIKMA 
BECERİLERİNİZİ ARTIRIN

2

ZOR DURUMLARI  
DAHA İYİ YÖNETİN

3

İLİŞKİLERİNİZİ GELİŞTİRİN
4

1800 200 422 numaralı telefondan  
My Aged Care ile iletişime geçin

Dinlediğiniz için 
teşekkür ederim
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Maria, Tony'de demans olduğundan kaygılanmaktadır. Davranışları değişmiştir. Tony gittikçe daha 
unutkan olmakta ve kafası daha kolay karışmaktadır ve her zamankinden daha kaprisli hale gelmiştir. 
Maria, Tony'nin gelecekte daha fazla yardıma ihtiyacı olması durumunda hazırlıklı olmak istemektedir.

• Pratisyen doktorunuzla konuşun
• 1800 100 500  numaralı telefondan National DEMANS Helpline'ı arayın

Demans nedir? Demans, beyni etkileyen rahatsızlıkların neden olduğu belirtilerin toplamını içerir. 
Demansın pek çok farklı biçimi vardır ve bunların her birinin nedenleri farklıdır. Demans, düşünmeyi, 
davranışları ve günlük işleri yapma becerisini etkiler. (Alzheimer’s Australia)

Demans herkesin başına gelebilir ancak 65 yaşından sonra daha yaygın görülür.

Tony evde düştüğü için hastanede yatarken Maria hemşirelere ona kendi başına nasıl bakacağı 
konusunda kaygılandığını söyler. Yaşlı Bakımı Değerlendirme Ekibi (ACAT), Tony'nin durumunu 
değerlendirir ve hastaneden çıktıktan sonra ara bakıma hak kazandığına karar verir. 

Ara Bakım Nedir? 

Ara Bakım, hastaneden taburcu olan yaşlı kişiler için kısa süreli destek sağlar.  Hastanedeyken Yaşlı 
Bakımı Değerlendirme Ekibi (ACAT) tarafından değerlendirmeye tabi tutulmanız gerekir. Bu bakım 
hastanede, sağlık merkezinde veya bakımevinde sağlanabilir. Bakım 12 haftaya kadar sağlanabilir ve 
süresi 18 haftaya kadar uzatılabilir. 

Ara Bakım Paketine dahil olan hizmetler şunları içerir: 

• Fizyoterapi (egzersiz, hareketlilik, güç ve denge) ve podiatri (ayak bakımı) gibi düşük yoğunlukta 
bakım

• Bir sosyal görevliye erişim
• Yara bakımı gibi klinik bakım için bakıcılık desteği
• Kişisel bakım.

DEMANS

ARA BAKIM
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MARIA’NIN YOLCULUĞU

Maria ve Tony

Maria, yerel bir Bakıcı 
Destek grubuna katılır

Tüm Bakıcılar 
ARKADAŞA 
İhtiyaç Duyar

2

My Aged Care ile 
iletişime geçer

Tüm Bakıcılar 
DESTEĞE 

İhtiyaç Duyar

4

Maria, 65 yaşının üzerinde olan  
eşinin bakıcılığını yapmaktadır

BAKICI
1

Carer Gateway/Carers NSW ile iletişime geçer

Tüm Bakıcılar  
ÖNERİYE 

İhtiyaç Duyar

3
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Maria yardım almaya karar verir. Tek ihtiyacı olan, günlük işlerini kolaylaştıracak bir miktar ek 
yardımdır. Kendileriyle ilgilenen bakıcıların daha iyi bakıcılık yaptığını bilmektedir. Bunu hem kendisi, 
hem de Tony için yapmaktadır. Maria, hizmetlerine erişmek için My Aged Care ile iletişime geçer.

MARIA’NIN YOLCULUĞU
MY AGED CARE İLE

My Aged Care, 65 yaşın üzerindeki kişiler ve bakıcıları için devlet 
tarafından fonlanan tüm hizmetlerle ilgilenen başlangıç noktasıdır.

* Sabit hatlardan yapılan 1800'lü aramalar ücretsizdir ve Avustralya'daki çoğu cep telefonu sağlayıcısı artık 1800'lü 
numaraların ücretsiz olarak aranabilmesini sağlamaktadır. Cep telefonu sağlayıcınızdan bu konuda bilgi alabilirsiniz.

MARIA YARDIM ALMAK İÇİN MY AGED CARE 
İLE İLETİŞİME GEÇER 

ÜCRETSİZ ARAMA 1800 200 422
www.myagedcare.gov.au

My Aged Care

Uygunluk ve
Değerlendirme

İstediğiniz  
Hizmeti Seçin

Hizmet Seçenekleri Sağlanan Destek
Durumunuzu açıklamak için 
My Aged Care ile iletişime 

geçin

My Aged Care, durumunuzu 
anlamaya çalışır ve sizi çeşitli 

hizmetlere yönlendirebilir. 
İhtiyaçlarınızı daha iyi anlamak 

için bir değerlendirme uzmanının 
evinizi ziyaret etmesi gerekebilir.

Kendiniz için doğru hizmeti 
seçtiğinizde, değerlendirme 

uzmanı sizi bir kaynağa 
yönlendirir veya bir sonraki 

adımla ilgili size yardımcı olur. 

RAS (Bölgesel Değerlendirme 
Hizmeti) veya ACAT'deki 

(Yaşlı Bakımı Değerlendirme 
Ekibi) değerlendirme uzmanı 
size mevcut hizmetlerle ilgili 

seçeneklerinizi açıklar.

Hizmet sağlayıcı, alacağınız 
hizmeti görüşmek üzere sizinle 

iletişime geçer.  Evde Bakım 
Paketi veya Bakımevinde 

Dinlenme için bir tercih ettiğiniz 
sağlayıcıyı bulmanız gerekir. 
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DİNLENME HİZMETLERİ
Bazen bakıcılar mola vermeye ihtiyaç duyar. Dinlenme hizmetleri Maria ve Tony'ye yardımcı olabilir.

PLANLI DİNLENME NEDİR?

Bakıcılar sık sık bakımını yaptıkları kişiden ayrılma konusunda 
kaygılanırlar. Dinlenme, yalnızca kısa sürelidir ve bakıcı olarak 

düzenli molalar vermeniz önemlidir.

COMMONWEALTH DİNLENME VE
CARELINK MERKEZİ

1800 052 222

ACİL DURUMDA DİNLENME
(mesai saatleri dışında) 

1800 059 059

Acil durum! Bir bakıcı hastalanırsa veya hastaneye yatırılırsa ve bakım sağlayamazsa ne olur? 
Ailede bakıcının bir başka yerde olmasını gerektiren bir kriz veya ölüm vakası olursa ne olur?

• Merkez bazlı dinlenme: Toplum merkezleri ve yerel kuruluşlar tarafından, kişilerin bir araya 
gelip sosyalleşmesi için Bakıcı Destek Grupları gibi etkinlikler ve aktiviteler organize edilir. 

• Bakım evinde dinlenme: Bakım evinde kısa süreli konaklama.

• Kısa molalar – günde birkaç saat: Evde bakım ve günlük bakım merkezleri tarafından 
sunulur.

• Daha uzun molalar – tam günlük, gecelik, bir hafta sonu veya birkaç haftalık: 
Günlük bakım merkezleri, gece konaklama evleri ve bakımevleri tarafından sunulur.

• Evde dinlenme: Bir bakım çalışanı, evde bakım sağlar veya geziler organize edebilir. Evde 
dinlenme, gecelemeyi de içerebilir.
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ÖNCEDEN 
PLANLAMA

ÖNCEDEN BAKIM 
PLANLAMASI

 
Ne gibi bakım ve tıbbi 
tedaviler istiyorum?

VASİYET

Mirasım
kime kalacak?

VEKALET

Finansal kararları kendim 
veremezsem kim verecek?

KALICI VEKALET 

Sağlığım ve yaşama 
düzenim konusundaki 

kararları kendim 
veremezsem kim verecek?

ÖNCEDEN PLANLAMA
Yaşlandıkça yaşam hızlı bir şekilde değişebilir. Maria, Tony ve kendisi hakkında kaygılanmaktadır. 
Önceden planlama yapmak stresi azaltabilir. Unutmak kolaydır ancak önceden hazırlanıp, plan yapmak 
önemlidir.
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TÜM BAKICILAR ARKADAŞA İHTİYAÇ DUYAR

Illawarra'da çok sayıda Bakıcı Destek Grubu bulunmaktadır. Lütfen Multicultural Communities Council 
of Illawarra (MCCI) ile iletişim kurun, bu durumda sizi yerel kuruluşlara ve hizmet sağlayıcılara 
yönlendiririz.

TÜM BAKICILAR ÖNERİYE İHTİYAÇ DUYAR

İLETİŞİM

MULTICULTURAL COMMUNITIES COUNCIL OF ILLAWARRA

117 Corrimal St., Wollongong NSW 2500

www.mcci.org.au

02 4226 3146

1800 422 737

www.carergateway.gov.au

Carer Gateway 

1800 242 636

www.carersnsw.org.au

Carers NSW

1800 242 636

www.carersaustralia.com.au

Ulusal Bakıcı Danışmanlık Programı 

1800 100 500

www.fightdementia.org.au/helpline

Alzheimer’s Australia

1800 424 079
www.seniorsrightsservice.org.au

Yaşlı Hakları Hizmeti

1800 550 552

www.agedcarecomplaints.gov.au

Yaşlı Bakımı Şikayetleri Yetkilisi

02 4229 7566
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TÜM BAKICILAR DESTEĞE İHTİYAÇ DUYAR

www.tisnational.gov.au

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ (TIS)

My Aged Care 

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

02 4221 6770

www.islhd.health.nsw.gov.au

1800 052 222

www.carersillawarra.org.au

llawarra Commonwealth Dinlenme ve Carelink

1800 052 222 veya

1800 059 059 (mesai saatleri dışında)

Acil Durumda DinlenmeIllawarra Çok Kültürlü Sağlık Hizmetleri



Bu kitapçık Avustralya Hükümetinin desteğiyle Multicultural Communities 
Council of Illawarra (MCCI) tarafından hazırlanmıştır.

www.mcci.org.au
T: 02 4229 7566  F: 02 4226 3146  W: www.mcci.org.au

117 Corrimal St., Wollongong NSW 2500


