
 
  

        
      
      
    

 
 
Bundan sonra Fizik tedavi uzmanına doğrudan gidebilirsiniz: 
2006’dan itibaren artık havale kağıdına ihtiyacınız yok 
 
Bundan sonra Fizik tedavi uzmanınıza doğrudan gidebilirsiniz.  
Size iyi haberimiz var: 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Fizik tedavi uzmanına doğrudan gidebilirsiniz. Bu 
tarihten itibaren fizik tedavisi havale kağıdına gerek kalmadan herkes için doğrudan açık olacaktır.  
 
DTF: Fizik Tedavinin Doğrudan Açık Olması. Bu sizin için ne ifade ediyor? 
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Fizik tedavi uzmanına gitmek için havale kağıdı almanıza gerek yoktur. 
Elbette, önce ev doktorunuzla bir randevu yapabilirsiniz ama, prensip olarak artık buna ihtiyaç yoktur. Bu 
yeni durumun avantajları vardır. Bu şekilde Fizik tedavi uzmanına “doğrudan” gidebilirsiniz. Bu şekilde 
sağlığınıza kavuşmak için gerekli olan faaliyetlere “doğrudan” başlayabilirsiniz. Ev doktoru sağlık 
bakımızın koordinasyonunda merkezi bir rol oynamaya devam edecektir. Bunu istemediğinizi 
bildirmediğiniz sürece Fizik tedavi uzmanı ev doktoruna sizin hakkınızda bilgi vermeye devam edecektir.  
 
Eğer Fizik tedavi uzmanına doğrudan gitmeye karar verirseniz, Fizik tedavi uzmanı önce tarama diye 
anılan bir araştırma yapar.  Bu demektir ki, ilk önce fizik tedavisi almanızın gerekli olup olmadığını tespit 
eder. Gerekli değilse o zaman sizi örneğin ev doktoruna havale eder. Eğer Fizik tedavi uzmanı 
tarafından tedavi edilmeniz gerekiyorsa, o zaman kendisi veya meslektaşlarından biri, sizinle görüşerek 
sizi tedavi etmeye başlar. Bu çok iyi bir şeydir. Zira, ne kadar çabuk tedavi edilirseniz, o kadar çabuk 
iyileşirsiniz.  
 
Resmi Fizik terapi uzmanı: Güvenli bir his 
Fizik Tedavinin Doğrudan Açık Olması neticesinde Fizik tedavi uzmanlarının sorumluluğu genişliyor. 
Zira en uygun bir şekilde tedavi edilmek ve, şayet gerekliyse, daha uzman bir meslektaşa ve ev 
doktoruna havale edilmenizi istersiniz. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 
(Hollanda Kraliyeti Fizik Tedavi Uzmanları Birliği) isimli meslek kuruluşu, fizik tedavinin kalitesini daha 
da yükseltmek için sürekli aktif bir politika uygulamaktadır. Örneğin bilimsel araştırma ve ek eğitim takip 
etme yükümlülüğü vasıtasıyla. Bütün kalite şartlarını yerine getiren ve KNGF birliğinin talimatlarına 
uygun bir şekilde çalışanlar Fizik tedavi uzmanları meslek sicil kütüğüne kaydedilirler. Bir Fizik tedavi 
uzmanı ancak meslek sicil kütüğüne kaydedildikten sonra kendisini gerçekten resmi Fizik tedavi uzmanı 
diye çağırabilir. 
 
Her şeye rağmen sağlık bakımı sigortanızı kontrol ediniz 
Her şeye rağmen fizik tedavi masraflarının nasıl geri karşılandığını öğrenmek için sağlık bakımı 
sigortanızdan bilgi isteyiniz. 
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Resmi Fizik tedavi uzmanınız: 
 
 


