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1. HİZMET KAPSAMI:
Uludağ Üniversitesi Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARUAM) Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti ve Romatoloji Bilim Dalı Hizmeti ayaktan ve yatan
hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.
1.1. Yataklı Bakım Hizmeti veren birimler: ARUAM 1.ve 2. katta yer alan FTR ve
Romatoloji Kliniği ile 2’si tek kişilik (tuvaletli-banyolu) 7’si 2 kişilik oda, 3’ü üç kişilik
oda olmak üzere toplam 12 hasta odası ve 25 hasta yatağı ile hizmet verilmektedir.
Ayrıca bir egzersiz salonu, bir elektroterapi salonu ile hastalara fizik tedavi ve
rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır. 4 hastabakıcı, 1’i başhemşiresi olmak üzere
toplam 8 hemşire görev yapmakta olup hasta/hemşire oranı 25/7’dür. Ayrıca SUAM
ile ilgili hasta konsültasyonları, ileri tetkik işlemleri ile evrak alışverişi ile ilgili 1 hasta
nakil hemşiresi, 1 hasta nakil personeli, ayaktan ve yatarak tedavi alan hidroterapi
hastalarının tedavisinde hizmet veren 1 hidroterapi hemşiresi ve 1 teknisyen
yardımcısı ile biri başfizyoterapist olmak üzere 4 fizyoterapist ve 2 hidroterapi
teknikeri görev yapmakta olup ayrıca ayaktan poliklinik hastası fizik tedavi ve
rehabilitasyon uygulamalarında da görev almaktadırlar. Klinik kısmının devamında
idari bölümde 2 sekreter hizmet vermektedir.
1.2. Poliklinik hizmetleri: Poliklinik hizmeti zemin kattaki FTR polikliniğinde eğitim
dönemi dışında her gün 08:30-17:30 saatleri arasında, eğitim döneminde ise
Pazartesi, Salı ve Cuma günleri 08:30-17:30, Perşembe günleri Romatoloji Bilim Dalı
Seminer günlerinde 10:00-16:30) poliklinik hizmeti verilmektedir. Çarşamba sabahtan
klinik bölümünde “Behçet Hastaları”, pazartesi sabah “Romatoid Artrit”, Salı öğleden
sonra klinik kısmında “Ankilozan Spondilit” poliklinikleri yapılmaktadır. Poliklinikte
muayene edilen ve tanı alan hastalarımızdan Hidroterapi verilmesi kararı verilen
hastalarımıza 2 hafta süreli Hidroterapi tedavisi verilmektedir. Poliklinikte fizik tedavi
ve rehabilitasyon uygulamaları fizik tedavi ünitesinde yapılmaktadır. Poliklinik
kısmında Biyokimya Laboratuarı ve Röntgen birimi bulunmaktadır. Poliklinik
kısmında 2 Laborant, 1 Radyoloji Teknikeri, 1 Radyoloji Teknisyeni, 1 Poliklinik
Hemşiresi, 1 bilgi işlem memuru, 1 veznedar ve 1 arşiv sorumlusu ile hizmet
vermektedir.
1.3. Fizik Tedavi ünitesi: ARUAM 2.katta klinik ve idari bölüm arasında yer almaktadır.
Bir egzersiz salonu, 1 elektroterapi Salonu bölümünde toplam 8 tedavi odası yer
almaktadır. Fizik tedavi ünitesinde 1’i başfizyoterapist olmak üzere toplam 4
fizyoterapist hizmet vermektedir. Merkezimiz B Blok kısmında hidroterapi birimi
bulunmaktadır. B Blok kısmının tadilatı nedeniyle idari bölüm zemin katında Kadınlar
hamamı kısmında hidroterapi hastalarına 10 şezlong ile sabahtan 2 grup halinde
yatan kadın hastalar, 1 grup halinde yatan erkek hastalara ve öğleden sonra 1 grup
halinde ayaktan kadın hastalara 1 hidroterapi hemşiresi ve 1 teknisyen yardımcısı ile
hizmet verilmektedir.
1.4. Konsültasyon hizmeti: Diğer departmanlardan merkezimize gönderilen hastalara
haftanın her günü, poliklinik işleyiş saatleri içinde konsültasyon hizmeti
sunulmaktadır.

2. ARUAM BİRİMİNE KABUL KRİTERLERİ
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1.1. Merkezimize ayaktan bakım hizmeti veren birimlerden ya da transfer yolu ile diğer
klinikler ve hastanelerden gelen hastalar kabul edilir. Hangi yolla gelirse gelsin
hastayı gören hekim kendisinin Fizik Tedavi veya Romatoloji birimine başvurusunun
kabulü ve reddine karar verme yetkisine sahiptir. Bu konuda uzlaşmazlık olması
halinde Merkez Müdürü/Hastane Başhekimi görüşü alınır, yine çözülmezse Tıbbi
Direktöre başvurulur.
1.2. Hastayı gören hekim hastanın başvurmasına neden olan şikayetine ilişkin hizmetleri
vermek üzere yetkilendirilmiş olmalıdır. Aksi taktirde hasta bir başka hekim veya
birime yönlendirilir ya da üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan bir hastaneye refere
edilir.

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE
HİZMETLER:
3.1 Hastalıklar ve Prosedürler:


Kas-iskelet sisteminin ağrılı problemleri
o

Boyun, sırt, bel ağrısı

o

Ekstremite ağrıları

o

Bursit, tendinit

o

Fibromiyalji

o

Miyofasiyal ağrı sendromu

o

Kompleks bölgesel ağrı sendromu



Osteoartrit



Kristal Artropatiler, gut hastalığı



Romatoid artrit



Spondilartropatiler
o

Ankilozan spondilit, Psoriyatik artrit, Enteropatik artropatiler, Reaktif artrit



Diğer artritle seyreden romatolojik hastalıklar



Osteoporoz



Ortopedik ve spor yaralanmaları rehabilitasyonu



Kas-iskelet sistemi hastalıklarının rehabilitasyonunu



Romatolojik hastalıkların takip, tedavi ve rehabilitasyonunu



Nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunu
o

Hemipleji Rehabilitasyonu

o

Multipl Skleroz rehabilitastyonu

o

Parkinson Rehabilitasyonu



Spastisite



El rehabilitasyonu



Fizik tedavi reçetesi düzenlemek
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Egzersiz reçetesi düzenlemek



Fizik tedavi ajanlarını kullanmak



Eklem içi aspirasyon ve enjeksiyon yapmak



Yumuşak doku enjeksiyonu yapmak



Gonyometre ile hareket açıklığı ölçümü yapmak



Ortez ve protez reçetelemek
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3.2 Hizmetler ve faaliyetler
• Hasta ve personele yönelik sağlık eğitimi.
• Halka yönelik sağlık eğitimi.

4. MERKEZİMİZ ÜNİTELERİNE KABUL EDİLECEK HASTALAR
4.1 Yataklı Bakım Ünitelerine Kabul edilecek hastalar:
4.1.1 Akut/ Acil Başvuru (%2)
Kliniğimize acil servis üzerinden yatış yapılmamaktadır. ARUAM Polikliniği’nden
uzman hekim önerisiyle aynı gün veya ertesi gün konsey dışı acil yatış FTR ve
Romatoloji ilgi alanındaki tüm hastalara yapılmaktadır.
4.1.2 Elektif/ Subakut Başvuru (Poliklinik yoluyla olmaktadır ve yatış yapan
hastaların %98’ini oluşturmaktadır)
FTR ilgi alanındaki tüm hastalar gerekli görüldüğünde poliklinikten yönlendirilen
hastalar konsey gününde (her Çarşamba günü) görülerek ARUAM hekimleri tarafından yatış
kararı alınır. Yatış kararı verilen hastalar konsey listesinde belirtilerek yatış takip defterine
kaydedilir. Yatış kararı alan hastalar durumlarına göre Normal Yatış, Acil Yatış (aynı gün ya
da ertesi gün) ya da Öncelikli Yatış grubunda yer alır. Bu endikasyonlar genellikle ağrı ve
artrit etyolojisini araştırma, ağrı tedavisi, romatolojik hastalıkların tedavisi, ortopedik ve
nörolojik rehabilitasyon gibi durumları içermektedir. ARUAM’a acil yatacak hasta özellikleri
ise akut mekanik boyun ve bel ağrıları, akut RA, akut AS (ağrılı), akut ortopedik yaralanma
sonrası rehabilitasyon durumlarıdır.
4.1.3 Diğer birimlerde yatan hastaların transferi

Diğer kliniklerden transfer yapılmamaktadır.
4.2 Polikliniğe Kabul Edilecek Hastalar;
4.2.1 Hastaların şahsi başvuruları (randevu)
4.2.2 Birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarından refere edilen hastalar
4.2.3 Diğer polikliniklerden konsültasyonla gönderilen hastalar
4.3 Hastaneye Yatış Kriterleri;
4.3.1 Kas iskelet sistemine ait akut ağrılı durumlar yada kronik durumlarda görülen
akut alevlenmeler,
4.3.2 Hastanın tanı yada medikal tedavi yada fizik tedavi yada Rehabilitasyon
programının ayaktan yürütülemeyeceği durumlar (Örnek: Hastanın şehir dışında
yaşaması gibi, hastanın fonksiyonel durumu sosyal koşullar vb. nedenlerle
tedaviye gidip gelemeyeceği durumlar)
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4.4 Taburculuk Kriterleri
4.4.1 Hastanın tanısının konup, tedavisinin ayaktan sürdürülebileceği konuma
gelmesi,
4.4.2 Hastalığa özgü belirti ve bulguların kontrol altında olması,
4.4.3 Hastanın yatışı sırasında hedeflenen günlük yaşam aktiviteleri ve fonksiyonel
bağımsızlık düzeyi açısından ulaşılabileceği en üst düzeye ulaşmış olması,
4.4.4 Hastanın emosyonel olarak iyileştiğini hissetmesi.
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