
További információk
Ezekről a szolgáltatásokról további információkat  
talál itt: www.health-ni.gov.uk/mdt

Időpontok
Ha az új szolgáltatások bármelyikére időpontot  
 szeretne kérni, akkor ezt itt teheti meg:

Javaslatok, megjegyzések, panaszok
Az Ön véleménye fontos számunkra, és lehetőségeink 
szerint ehhez igazítjuk intézkedéseinket. Ha az Önnek 
nyújtott ellátással kapcsolatban visszajelzéssel kíván 
szolgálni, kérjük töltse ki az erről szóló nyomtatványt!

#MDT #DeliveringTogether

A körzeti rendelőben már elérhető az elsődleges 
ellátást nyújtó fizioterápia szolgálat.

Erre közvetlenül is kérhet időpontot, nem szükséges 
előtte háziorvoshoz fordulni!

Elsődleges ellátást 
nyújtó fizioterápia 
szolgálat

EGÉSZSÉG ÉS
JÓLLÉT 2026
KÖZÖS ELLÁTÁS

Mik a körzeti rendelő
multidiszciplináris csoportjai?
Tudjuk, hogy a testi- és lelki egészsége, valamint társadalmi 
jóléte egyformán fontos Önnek. 
A meglévő ellátás javítása, és a fenti célok elérése érdekében 
már fizioterapeutához, szociális munkáshoz, és mentális 
egészséggel foglalkozó szakemberhez is kérhet időpontot. 
Továbbá jobb hozzáférést biztosítunk védőnői- és körzeti 
ápolói ellátáshoz.

Akármilyen problémája akad, multidiszciplináris csoportjaink 
a lehető legkorábban megpróbálnak Önnek segíteni, és 
hozzáférést nyújtanak olyan különböző szakemberekhez, 
akik biztosítják az Önnek szükséges ellátást, tanácsadást és 
támogatást. 
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Kik az elsődleges ellátást 
nyújtó Fizioterapeuták?
Az elsődleges ellátást nyújtó fizioterapeuták az ízületi-,  Az elsődleges ellátást nyújtó fizioterapeuták az ízületi-,  
izom- és a lágyszövetek problémáinak (hátfájás, nyakfájás, izom- és a lágyszövetek problémáinak (hátfájás, nyakfájás, 
ízületi fájdalom és ficamok, valamint húzódások) szakértői.ízületi fájdalom és ficamok, valamint húzódások) szakértői.

A következőkben tudunk segíteni:-
Diagnosztizáljuk betegségét 

Tanácsadással és gyakorlatokkal segíthetjük 
betegsége kezelését 

Vizsgálatokat rendelhetünk

Felírhatunk gyógyszert 

Beutalhatjuk röntgenre 

Beutalhatjuk más szolgálatokhoz 

Elirányíthatjuk Önt közösségi programokra

A fizioterapeuta beutalhat  
más szakemberhez?
Az elsődleges ellátást nyújtó fizioterapeuta beutalhatja Önt  Az elsődleges ellátást nyújtó fizioterapeuta beutalhatja Önt  
szakorvosi ellátásra, pl. ortopédiára, reumatológiára vagy szakorvosi ellátásra, pl. ortopédiára, reumatológiára vagy 
fájdalomklinikára.fájdalomklinikára.

Ízületi injekcióra van szükségem –  
ezt beadhatja a fizioterapeuta?
Bizonyos esetekben a tünetek enyhítése céljából a Bizonyos esetekben a tünetek enyhítése céljából a 
fizioterapeuta is beadhatja az ízületi ínjekciót.fizioterapeuta is beadhatja az ízületi ínjekciót.

A fizioterapeuta kezelni is fog engem?
Az elsődleges ellátást nyújtó fizioterapeuta tanácsadással Az elsődleges ellátást nyújtó fizioterapeuta tanácsadással 
szolgál, de felírhat Önnek gyakorlatokat, illetve beszélhetnek szolgál, de felírhat Önnek gyakorlatokat, illetve beszélhetnek 
gyógyszeres kezelésről.gyógyszeres kezelésről.

Ha a fizioterapeuta úgy gondolja, hogy fizioterápiás kezelésre Ha a fizioterapeuta úgy gondolja, hogy fizioterápiás kezelésre 
van szüksége, akkor beutalhatja Önt erre, vagy javasolhatja, van szüksége, akkor beutalhatja Önt erre, vagy javasolhatja, 
hogy önmagát utalja be.hogy önmagát utalja be.

A fizioterapeuta írhat fel gyógyszert?
Az elsődleges ellátást nyújtó fizioterapeuta megbeszélheti Az elsődleges ellátást nyújtó fizioterapeuta megbeszélheti 
Önnel, hogy milyen gyógyszerek segíthetnek tünetei Önnel, hogy milyen gyógyszerek segíthetnek tünetei 
kezelésében, és fel is írhat Önnek gyógyszert.kezelésében, és fel is írhat Önnek gyógyszert.

Bárki mehet fizioterapeutához?

Más szakemberhez kérjen időpontot  
 a következő esetekben:

Hirtelen rosszullét

Kontinenciazavar esetén

Légúti tünetekkel

Fejfájásokkal, vagy ha neurológiai betegségével akad  
gondja, pl. Parkinson-kórral, SM-mel vagy agyvérzéssel

Ha reumás ízületi gyulladás miatt részesül orvosi  
ellátásban

A fizioterapeuta tanácsadással szolgál, de felírhat Önnek A fizioterapeuta tanácsadással szolgál, de felírhat Önnek 
gyakorlatokat, illetve beszélhetnek gyógyszeres kezelésről. gyakorlatokat, illetve beszélhetnek gyógyszeres kezelésről. 
Ha ő úgy gondolja, hogy Önnek fizioterápiás kezelésre van Ha ő úgy gondolja, hogy Önnek fizioterápiás kezelésre van 
szüksége, akkor beutalhatja Önt erre, vagy javasolhatja, hogy szüksége, akkor beutalhatja Önt erre, vagy javasolhatja, hogy 
önmagát utalja be. Továbbá megbeszélheti Önnel, hogy önmagát utalja be. Továbbá megbeszélheti Önnel, hogy 
milyen gyógyszerek segíthetnek tünetei kezelésében, és fel is milyen gyógyszerek segíthetnek tünetei kezelésében, és fel is 
írhat Önnek gyógyszert.írhat Önnek gyógyszert.
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