Diyabetik Ayak Birimi


Şeker hastalığı ile ilintili ayak sorunları olan kişiler için bir servistir



Hedefimiz ayakla ilintili sorunları olan insanların hastanelik olmasını önlemektir



Sizi uygun bir toplum servisine veya özel servise doğrudan yönlendirecek kısa dönemli bir
servistir

Diyabetik Ayak Birimi
Diyabetik Ayak Birimi şeker hastalığı ve ayakla ilintili sorunları olan kişilere bakan bir ekiptir.
Farklı bakım safhaları
Servis

Bu servisi ne zaman
kullanacağım?

Beni kim tedavi edecek?

Diyabetik Ayak
Birimi – Yatan
hasta bakımı

Ayak sorununuz nedeniyle
hastanede kalmanız
gerekiyorsa, tedavi ekibi sizi
yatağınızda ziyaret edecektir.

 Şeker hastalığı, kan akımı ve rehabilitasyon uzmanı
doktorlar

Tedaviniz günübirlik
yapılamıyorsa hastanede
kalacaksınız.

Diyabetik Ayak
Birimi –
Günübirlik
Hasta Kliniği

Hastaneden eve taburcu
olduğunuzda ekip ayak
yaralarınızı/sorunlarınızı tedavi
etmeye devam edecektir.

 Ayak sorunlarınıza bakacak podiatristler
Göreceğiniz diğer kişiler:


Klinik psikolog (size duygusal destek verecek
kişi)



Fizik tedavi uzmanı (hareket sorunlarınızı tedavi
eden kişi)



Ortotist (ayağa giyilecekler konusunda uzman
kişi)



Beslenme uzmanı (yiyecek ve beslenme
konusunda size yardım edecek kişi)



Şeker hastalığı eğitmeni (şeker hastalığını en iyi
nasıl yöneteceğinizi anlamanıza yardım edecek
kişi)



Podiatristler, çeşitli doktorlar, klinik psikologlar ve
ortoistler



Ekip aile doktorunuzla temas halinde olacaktır



Podiatristler ayak sorununuzu yönetecektir



Ortotistler

Daha fazla tıbbi test, ilaç veya
ayak giyimi ihtiyacınız varsa
Günübirlik Hasta Kliniğinde
tedavi göreceksiniz.
Podiatri
Günübirlik
Hasta Kliniği

Ayak yarası bakımı dışında tıbbi
katkı ihtiyacınız yoksa.
Gerekirse ek tıbbi teste ve ayak
giyimine erişiminiz olacaktır.
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Servis

Bu servisi ne zaman
kullanacağım?

Toplum
Hastane Podiatristleri
Diyabetik Ayak Moonee Ponds’daki
Birimi
‘cohealth’ (toplum sağlık) ile
Coburg ve Fawkner’daki
Günübirlik
Merri Toplum Sağlık’ta da
hasta kliniği
çalışıyor.

Beni kim tedavi edecek?


Ayak sorununuzu podiatristler yönetecektir



Bazen yara hemşireleri sizi evde ziyaret
edecektir



Gerekirse, bir şeker hastalığı eğitmeni de
randevunuza katılabilir

Ayağınızın durumu durağan 
ise toplum içinde tedavi
olacaksınız. Podiatrist sizinle
ve aile doktorunuzla birlikte
çalışacaktır.

Ekip aile doktorunuzla temas halinde olacaktır

Taburcu etme planı
Ayak sorununuz iyileştiğinde ve altı ay süreyle durağanlığını koruduğunda hedefimiz sizi bir toplum
podiatristine veya özel bir podiatriste havale etmektir.
Herhangi bir sağlık görevlisi sizi tekrar Şeker Hastalığı Ayak Servisi’ne havale edebilir.
Ciddi bir ayak sorununuz olursa ve podiatristinizle veya yerel doktorunuzla ilişki kuramazsanız, acil
servise gitmeniz gerekir.
Veri Toplama
Görevlilerin sağlık geçmişinizle ilgili sağlığınızı etkileyen sorunların yanı sıra yaş gibi temel bilgileri
toplaması gerekecektir. Bunun yapılması Victoria Sağlık Kayıtları Kanunu (2001) gereğidir. Bu bilgiler
servisin yararlarını ölçmek için kullanılır.
Daha fazla bilgi
Bu servisle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen Melbourne Sağlık’ın www.rmh.mh.org.au/HARP
adresindeki internet sitesine girin

İlişki

Pratisyen / Hasta notları

Podiatri Bölümü
Tel: (03) 9342 7134
DiabetesFoot@mh.org.au
Direct Access Unit’ten havaleler
Faks: (03) 8387 2217
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