
Medİkal Onkolojİ Bölümümüzde 
Tanı ve Tedavİ Hİzmetİ Verİlen 

Kanser Türlerİ  

FİZİK TEDAVİ ve
rehabİlİtasyon

PRP Enjeksiyonları

Sanakin (akıllı plazma ) uygulamaları

Kuru İğneleme

Manuel Terapi

Theragun Uygulamaları

Proloterapi

Kişisel Egzersiz Reçetesi Düzenlenmesi

Kinezyobantlama

Düşük Yoğunluklu Lazer Uygulamaları

Omurga Mekanik Traksiyonu

Fizik tedavi bölümüzde 
yapılan diğer tedavi uygulamaları; 



PANDEMİ DÖNEMİNDE
FİZİK TEDAVİ

65 yaş üstü ve  kronik hastalığı bulunan 

kişilerde ayaktan fizik tedavi uygulamaları 

COVİD-19  bulaş riskini azaltmak için mümkün 

olduğunca ertelenmekle birlikte bazı  durumlarda fizik tedavinin 

ertelenmesinin olumsuz sonuçları olabilmektedir.
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Kırık sonrası fizik tedavi ihtiyacı olan bir hastanın tedaviye 

ulaşamaması; kırık kaynamasında gecikme, ağrı ve hareket 

kısıtlılığında artış, kişinin bağımsızlığını kazanmasında gecikme 

gibi sorunlara yol açabilir. İyileşme süresini uzatabilir.

Bu nedenle, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği 

tarafından,  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulamalarında 

öncelik gerektiren durumların genel önlemlerin artırılarak 

tedaviye alınması önerilmektedir. Derneğimizin önerileri 

doğrultusunda, üst düzey önlemler aldığımız ünitemizde, 

modern cihazlarla ve tecrübeli ekibimizle tüm fizik tedavi 

uygulamaları yapılmaktadır.

Önceliklİ 
Fizik Tedavi gerektiren durumlar:

El tendon ve sinir kesileri

Sinir sıkışmaları

Kas yırtıkları

Kırık rehabilitasyonu

Serebral Palsi rehabilitasyonu

Akut disk hernisi ( bel ve boyun fıtıkları)

İnme, Parkinson hastalığı, Multıpl Skleroz gibi hastalıklarda 
nörolojik rehabilitasyon 

Ortopedik cerrahiler sonrası ( kalça protesi, diz protezi, 
menisküs yaralanmaları, artroskopiler) rehabilitasyon
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Fİzİk Tedavİ Ünİtemİzde Pandemİ 
önlemlerİnİ 2 katına çıkardık.

Hastaneden bağımsız Fizik Tedavi ünitesi girişi

Fizik tedavi ünitesindeki kişi sayısının Sağlık Bakanlığı 
önerilerine göre sınırlı tutulması

Fizik tedavi ünitesinin sık aralıklarla havalandırılması 
ve düzenli dezenfeksiyonu

Tedavi için gelen her hastada temassız vücut sıcaklığı ölçümü

Tek kişilik Fizik tedavi ve egzersiz kabinleri

Hastaya özel ve tek kullanımlık tıbbi malzeme

Her hastaya randevu ile ve aynı fizyoterapist tarafından 
tedavi uygulanması 

Hastalar ve hasta yakınları için dezenfeksiyon alanları

Fizik tedavi ekibinin yeterli düzeyde  kişisel koruyucu
ekipman (her hastada değiştirilen eldiven, çift kat maske, 
el dezenfeksiyonu, üniforma ) kullanması

Fizik tedavi ve rehabiltasyon branşının pratik 
uygulamalarının çeşitlilik gösterdiğinin de 
unutulmaması gerekir. Bu durum, ayaktan fizik 
tedavi uygulamalarını pandemi nedeniyle 
öneremediğimiz hastalara 
birçok tedavi seçeneği 
sunabilmemize 
olanak sağlar.


