Mονάδα Φπονηίδαρ Ποδιών Διαβηηικών


Μία ππεξεζία γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πόδηα ζε άηνκα κε δηαβήηε



Σηόρνο καο είλαη ε πξόιεςε ηεο εηζαγσγήο ζε λνζνθνκείν γηα πξνβιήκαηα πνδηώλ



Μηα ππεξεζία βξαρππξόζεζκεο δηάξθεηαο πνπ ζαο κεηαβηβάδεη ζε θαηάιιειε θνηλσληθή ή ηδησηηθή ππεξεζία

Η Μονάδα Φπονηίδαρ Ποδιών Διαβηηικών
Η Μνλάδα Φξνληίδαο Πνδηώλ Γηαβεηηθώλ απνηειείηαη από κηα νκάδα εηδηθώλ πνπ θξνληίδεη ηα άηνκα κε δηαβήηε θαη ηα ζρεηηθά
πξνβιήκαηα ησλ πνδηώλ.
Tα διαθοπεηικά ζηάδια ηηρ θπονηίδαρ
Υπηπεζία

Πόηε θα σπηζιμοποιήζω αςηήν ηην
ςπηπεζία;

Ποιορ θα μος παπέσει θεπαπεία;

Μονάδα
Φπονηίδαρ Ποδιών
Διαβηηικών Φπονηίδα
Εζωηεπικών
Αζθενών

Αλ ρξεηάδεηαη λα κείλεηε ζην λνζνθνκείν γηα
πνδηνύ, ε ζεξάπνπζα νκάδα ζα ζαο επηζθεθηεί
ζην θξεβάηη ζαο.



Αξθεηνί γηαηξνί πνπ εηδηθεύνληαη ζην δηαβήηε, ζηε ξνή
ηνπ αίκαηνο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε



Πνδίαηξνη πνπ ζα θξνληίζνπλ ην πξόβιεκα ηνπ πνδηνύ
ζαο

Μονάδα
Φπονηίδαρ Ποδιών
Διαβηηικών Κλινική
Εξωηεπικών
Αζθενών
Νοζοκομείος

Ποδιαηπική
Κλινική
Εξωηεπικών
Αζθενών

Θα κείλεηε ζην λνζνθνκείν ζε πεξίπησζε πνπ
ε ζεξαπεία δελ δύλαηαη λα ζαο παξαρσξεζεί
ζαλ εμσηεξηθόο αζζελήο.

Η νκάδα ζα ζπλερίζεη λα παξέρεη ζεξαπεία γηα
ηηο πιεγέο / ηα πξνβιήκαηα ησλ πνδηώλ ζαο
όηαλ πάξεηε ην εμηηήξην από ην λνζνθνκείν θαη
γπξίζεηε ζην ζπίηη ζαο.

Άλλα άτομα που θα συναντήσετε περιλαμβάνουν:


Κιηληθόο ςπρνιόγνο (πνπ ζαο παξέρεη
ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε)



Φπζηνζεξαπεπηήο (πνπ ζεξαπεύεη ηα θηλεηηθά ζαο
πξνβιήκαηα)



Οξζσηηθνί (πνπ εηδηθεύνληαη ζε νξζσηηθέο
θαηαζθεπέο)



Γηαηηνιόγνο (πνπ ζαο βνεζάεη κε ζέκαηα
δηαηξνθήο)



Δθπαηδεπηηθόο δηαβήηε (πνπ ζαο βνεζάεη έηζη ώζηε
λα θαηαιάβεηε πσο λα αληηκεησπίδεηε θαιύηεξα ηνλ
δηαβήηε)



Πνδίαηξνη, αξθεηνί γηαηξνί, θιηληθόο ςπρνιόγνο θαη
νξζσηηθνί.



Η νκάδα ζα επηθνηλσλεί κε ην γηαηξό-παζνιόγν
ζαο.



Οη πνδίαηξνη ζα θξνληίδνπλ ην πξόβιεκα ηνπ
πνδηνύ ζαο



Οξζσηηθνί

Θα ιακβάλεηε ζεξαπεία ζηελ Κιηληθή
Δμσηεξηθώλ Αζζελώλ αλ ρξεηάδεζηε πεξαηηέξσ
ηαηξηθέο εμεηάζεηο, θαξκαθεπηηθή αγσγή ή
ππνδήκαηα.
Όηαλ δελ ρξεηάδεζηε πιένλ ηαηξηθή ζπκβνπιή
αιιά ρξεηάδεζηε ζπλερόκελε θξνληίδα γηα ηηο
πιεγέο ησλ πνδηώλ.
Θα έρεηε πξόζβαζε ζε πεξαηηέξσ ηαηξηθέο
εμεηάζεηο αλ ρξεηαζηνύλ θαη ζε ππνδήκαηα.

Υπηπεζία

Πόηε θα σπηζιμοποιήζω αςηήν ηην
ςπηπεζία;



Ποιορ θα μος παπέσει θεπαπεία;

Κοινωνική
Υπηπεζία
Φπονηίδαρ Ποδιών
Διαβηηικών -

Πνδίαηξνη ηνπ λνζνθνκείνπ εξγάδνληαη επίζεο
ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο cohealth ζην
Moonee Ponds θαη Merri Community Health ζην
Coburg θαη Fawkner.



Οη πνδίαηξνη ζα θξνληίδνπλ ην πξόβιεκα ηνπ
πνδηνύ ζαο



Κλινική
Εξωηεπικών

Θα ιακβάλεηε ζεξαπεία εθηόο λνζνθνκείνπ
όηαλ ε θαηάζηαζε ηνπ πνδηνύ ζαο έρεη

Ννζειεύηεο κε εηδηθόηεηα ζηηο πιεγέο θάπνπ θάπνπ
ζαο επηζθέθηνληαη ζην ζπίηη ζαο



Αλ ρξεηαζηεί, κπνξεί λα παξεπξεζεί ζην ξαληεβνύ
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Αζθενών

ζηαζεξνπνηεζεί. Ο πνδίαηξνο λα ζπλεξγάδεηαη
θαη κε ζαο θαη κε ην γηαηξό-παζνιόγν ζαο.

ζαο θαη εθπαηδεπηηθόο δηαβήηε


Η ζεξάπνπζα νκάδα ζα επηθνηλσλεί κε ην γηαηξόπαζνιόγν ζαο

Ππόγπαμμα καηά ηο εξιηήπιο
Όηαλ έρνπλ επνπισζεί ηα πόδηα ζαο θαη ε θαηάζηαζή ηνπο έρεη παξακείλεη ζηαζεξή γηα έμη κήλεο, ζηόρνο καο είλαη λα ζαο κεηαβηβάζνπκε
ζε θνηλσληθό ή ηδησηηθό πνδίαηξν.
Οπνηνζδήπνηε επαγγεικαηίαο πγείαο κπνξεί λα ζαο παξαπέκςεη πάιη ζε Υπεξεζία Φξνληίδαο Πνδηώλ Γηαβεηηθώλ.
Αλ ζαο παξνπζηαζηεί ζνβαξό πξόβιεκα πνδηνύ θαη δελ κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ πνδίαηξό ζαο ή γηαηξν-παζνιόγν, λα πάηε ζε
ηκήκα Τκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ λνζνθνκείνπ.
Σςλλογή δεδομένων
Τν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηαηξηθό ζαο ηζηνξηθό, πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ζαο, θαη
βαζηθά ζηνηρεία όπσο ειηθά. Απηό γίλεηαη ζύκθσλα κε ην Νόκν πεξί Υγεηνλνκηθώλ Μεηξώσλ ηεο Βηθηώξηαο [Victorian Health Records Act
(2001)]. Απηά ηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ νθέινπο ηεο ππεξεζίαο.
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ
Αλ ζέιεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία, παξαθαινύκε δείηε ηελ ηζηνζειίδα ηε πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, Melbourne
Health, ζην: www.rmh.mh.org.au/HARP

Επικοινωνία

Σημειώζειρ Επαγγελμαηία/ Αζθενούρ
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