
AYAKTAN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTA
KABULU UYGULAMALARINDA COVİD-19 SÜRECİNDE

FİZYOTERAPİSTLER İÇİN HİJYEN KOŞULLARI
Her hasta randevu ile tedaviye alınacaktır. Randevu telefon veya online olarak hastalara
bildirilmeli ve bu iletişim esnasında hastalara sağlamaları gereken hijyen koşulları anlatılmalıdır
ve KT Fizyoterapistler Birliği'nin hazırladığı "Hastalar İçin Hijyen Koşulları" prosedürleri hastalara
online olarak gönderilmelidir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezleri hasta kabul saatleri 9:00-16:00 saatleri arasında
olacaktır. ( Bu uygulama şimdilik 15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır, o tarihten sonra
gerek duyulursa düzenlemeye gidilecektir.)

Triyaj ve erken tanıma kavramı uygulanmalıdır: Bu, fizyoterapistin tedavinin aciliyetini
değerlendirmesi ve acil olmayan tüm randevuları ertelemesi gerektiği anlamına gelir. Ertelenemez
bir fizyoterapiye ihtiyaç duyulması durumunda, terapist COVID-19 ile olası bir enfeksiyonu kontrol
etmelidir. Hastaya COVID-19 salgın bölgesinde olup olmadığı, akut enfeksiyon belirtileri veya
semptomları (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, ...) olup olmadığı veya son 14 gün içinde böyle bir
enfeksiyonun belirtilerini veya semptomlarını gösteren bir kişiyle temas edip etmediği sorulmalıdır.
Şüpheli bir COVID-19 vakasında, COVID-19 yönetiminin (rapor, karantina, ...) ulusal
düzenlemelerine uyulması gerekir ve tedavi derhal ertelenmelidir.

Her hastanın kaydının KT Fizyoterapistler Birliği'nin hazırladığı Hasta tedavi onay formu ile
tutulması YASAL OLARAK ZORUNLUDUR. Eğer formda belirtilen en az 1 (bir) semptom hastada
varsa hasta tedaviye ALINMAMALIDIR. Bu işlem tamamen fizyoterapistin sorumluluğundadır.

Hastaların uygulamada geçirdiği süreyi en aza indirmek ve hastaların birbirlerinden kaynaklı
oluşabilecek buluş riskini önlemek için hasta randevularının 90 dakika ara ile verilmesi ve birden
çok hasta kabul edecek Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde farklı hastaların tedaviye
girme ve tedavi sonrasında merkezlerden ayrılma zamanlarının ayni anda OLMAMASI
gerekmektedir. 

Hasta yakınları kesinlikle tedavi merkezine alınmamalı, merkezin dışına hasta yakınlarının
bekleyebilmeleri için gerekli düzeneklerin sağlanması gerekmektedir.

Hasta tedavi odasına girmeden önce ATEŞİ ÖLÇÜLMELİ (37.5 VE ÜZERİ VÜCUT ISISINA SAHİP
HASTALAR TEDAVİYE ALINMAMALIDIR.) 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin girişinde sterilizasyon paspası, el hijyen aparatı
bulundurulmalıdır.

Hasta tedavi odasına girmeden önce terapist el hijyeni ve yüz maskesini tekrar kontrol etmelidir.
Hastanın maskesi yoksa, terapist bir maske sağlayabilmelidir. Mümkün olduğunda hastaya 2
metrelik bir mesafenin korunduğu açıklanmalıdır (örn. Öykü alınması veya tüm seans boyunca
hastayla konuşurken). Öykü alımının başlangıcında, terapist yine bir enfeksiyon belirtilerini veya
semptomlarını ekarte etmeli ve bunu dokümantasyona kaydetmelidir.
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Fizyoterapist tedavi seansı boyunca MASKE, YÜZ SİPERİ / GÖZLÜK, ELDİVEN ve
TEMİZ STERİL OLMAYAN MUAYENE ÖNLÜĞÜ giymesi ve her hasta için bunları
yenilemesi gerekmektedir.

Sterilizasyonu mümkün olmayan tedavi ekipmanları KULLANILMAMALIDIR.   
 ( örn. bazı elektroterapi cihazları, elektrotlar, invaziv teknikler vb.)

Tedavi seansı, hasta ile doğrudan temasın en aza indirileceği şekilde
düzenlenmelidir (örn. Dokunma talimatlarından daha sözel). Tekrarlanan
temastan kaçınmak için blok halinde manuel tedavi yapılmalı ve temastan
sonra eldivenler değiştirilmelidir.

Her hastadan sonra 30 dk boyunca tedavi odalarının havalandırılması ve
hastanın temas ettiği her alanın ( sandalye, tedavi yatağı, kapı kolu, zemin,
tedavide kullanılan araç gereçlerin vb. ) dezenfekte edilmesi ZORUNLUDUR.

İlk randevunun sonunda, hastaların reçete edilen egzersizleri kendi
başlarına daha iyi kontrol edebilmeleri için yazılı bir egzersiz programı
sağlanmalıdır. Ayrıca, tüm tedavilerin yerinde yapılması gerekip
gerekmediği, tüm veya bazı takiplerin bir telerehabilitasyon ortamında
yapılabileceği tartışılmalıdır.

İdeal olarak hastalar ve terapist aynı sıhhi tesisleri paylaşmamalıdır.
Tuvalet, uygun el yıkama yapılabilecek bir lavabo ile donatılmış olmalıdır
(doğru el yıkama hakkında bilgi posteri önerilir). İlave bir dezenfektan askı
maddesi avantajlıdır. Tek kullanımlık kağıt havlular ve açmak için pedallı
bir çöp kutusu (çöp torbası dahil) sağlanmalıdır.

Tedavi yatağı için tek kullanımlık örtüler  ZORUNLUDUR.

Olası yüzey kontaminasyonu nedeniyle elektronik ödeme tercih edilmeli ve
nakit ödemeden kaçınılmalıdır.

BAKANLAR KURULU KARALARI UYARINCA TÜM SPOR FAALİYETLERİ, GRUP
EGZERSİZ UYGULAMALARI YASAKLANMIŞTIR. UYGULAMA YAPAN KURUMLARA
YASAL İŞLEM BAŞLATILMA VE KAPATMA YETKİSİ ÇALIŞMA BAKANLIĞI VE
BİRLİĞİMİZE AİTTİR.
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