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Skierowanie na fizjoterapię
Pacjenci szpitala Yeovil:
Prosimy zadzwonić na numer telefonu 01935 384358, aby ustalić termin
wizyty, który ma przypadać w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia się na
oddział ratunkowy (Emergency Department).
Prosimy przynieść ze sobą tę ulotkę.
Data skierowania:
Lekarz, który wydał skierowanie:
Etykieta z identyfikatorem pacjenta (Patient ID label):
Czym jest fizjoterapia?
Fizjoterapeuci zajmują się leczeniem problemów układu mięśniowoszkieletowego, czyli kości, mięśni, więzadeł, ścięgien i nerwów.
Jakie odniosę z tego korzyści?
Fizjoterapeuta przeprowadzi ocenę Twojego stanu zdrowia, aby sprawdzić,
czy objawy, które odczuwasz, są spowodowane problemami z układem
mięśniowo-szkieletowym, a następnie przedyskutuje z Tobą możliwości
leczenia, które mogą obejmować ćwiczenia.
Jak będzie przebiegała moja ocena?
Fizjoterapeuta będzie musiał ocenić stan kontuzjowanej części ciała, w
związku z czym może poprosić, aby pacjent się rozebrał. Radzimy mieć na
sobie odpowiednią bieliznę bądź przynieść ze sobą szorty i/lub
podkoszulkę.
Pierwsza sesja potrwa od 30 do 60 minut. Kolejne wizyty będą trwać 30
minut.
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Kto będzie obecny podczas wizyty?
Fizjoterapia zazwyczaj odbywa się z udziałem fizjoterapeuty i pacjenta, ale
jeśli chcesz, możesz przyprowadzić ze sobą inną osobę. Jeśli chcesz,
możesz poprosić, aby fizjoterapeuta był tej samej płci, co Ty.
Zgoda
Zgoda na przeprowadzenie oceny stanu zdrowia pacjenta zostanie
omówiona podczas wstępnej oceny. Następnie fizjoterapeuta wspólnie z
pacjentem opracuje plan leczenia, który można omówić i wyrazić na niego
zgodę. W dowolnym momencie można zrezygnować z leczenia.
Jakiekolwiek obawy można przedyskutować z fizjoterapeutą.
Studenci
Na oddziale odbywają praktyki studenci fizjoterapii, w związku z czym
oceny oraz leczenie pacjentów mogą być przeprowadzane przez
studentów, którzy pracują pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego
fizjoterapeuty. Pacjenci zostaną poinformowani, jeśli ich wizyta odbywa się
z udziałem studenta. Prosimy poinformować nas w przypadku istnienia
jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z leczeniem.
Jak trafić na oddział?
Wizyta odbędzie się na oddziale fizjoterapii (Physiotherapy Outpatient
Department) w Szpitalu Okręgowym Yeovil (Yeovil District Hospital).
Po przybyciu do szpitala, należy wejść do budynku głównym wejściem (nie
przez oddział ratunkowy) i skręcić w prawo, a następnie kontynuować
przez oddział ambulatoryjny (Outpatients Department) i kierować się
znakami wskazującymi drogę na oddział fizjoterapii (Physiotherapy).
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Wizyty
Jeśli potrzebujesz zmienić termin wizyty lub czujesz, że nie potrzebujesz
fizjoterapii, poinformuj nas o tym, dzwoniąc na numer telefonu 01935
384358.
Jeśli angielski nie jest Twoim językiem ojczystym, przyprowadź ze sobą
osobę, która może służyć za tłumacza lub poinformuj nas z
wyprzedzeniem, abyśmy mogli zadbać o obecność tłumacza.

Jeśli życzysz sobie otrzymać tę ulotkę w innym formacie,
na przykład dużym drukiem, zadzwoń na numer telefonu:
01935 384 256
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