
BBEESS CClliinniiccaall FFEESS mmeeeettiinngg,, SSaalliissbbuurryy DDiissttrriicctt HHoossppiittaall,, mmaarrcchh 9977

PPRROOVVIISSIIOONN OOFF AA CCLLIINNIICCAALL FFEESS SSEERRVVIICCEE FFOORR TTHHEE CCOORRRREECCTTIIOONN OOFF
FFOOOOTT DDRROOPP

SSwwaaiinn,, II..DD..,, BBuurrrriiddggee,, JJ..HH..,, TTaayylloorr PP..NN..,, WWoooodd,, DD..EE..,, DDuunnkkeerrlleeyy,, AA..,,

DDeeppaarrttmmeenntt ooff MMeeddiiccaall PPhhyyssiiccss aanndd BBiioommeeddiiccaall EEnnggiinneeeerriinngg
SSaalliissbbuurryy DDiissttrriicctt HHoossppiittaall,, SSaalliissbbuurryy,, WWiillttss,, SSPP22 88BBJJ

TThhee DDeeppaarrttmmeenntt''ss iinnvvoollvveemmeenntt iinn FFEESS bbeeggaann 1133 yyeeaarrss aaggoo wwhheenn wwee bbeeggaann iinnvveessttiiggaattiioonn
iinnttoo tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff aa ssttaannddiinngg ssyysstteemm ffoorr ccoommpplleettee ppaarraapplleeggiiccss.. TThhiiss wwoorrkk wwaass
ffuunnddeedd bbyy tthhee MMeeddiiccaall DDeevviicceess AAggeennccyy ooff tthhee DDeeppaarrttmmeenntt ooff HHeeaalltthh.. DDuurriinngg tthhee ccoouurrssee
ooff tthhiiss wwoorrkk wwee ppeerrcceeiivveedd tthhaatt tthheerree wweerree aa nnuummbbeerr ooff iinnccoommpplleettee ppaarraapplleeggiiccss wwhhoossee
mmoobbiilliittyy ccoouulldd bbee iimmpprroovveedd bbyy tthhee pprroovviissiioonn ooff ssiimmppllee FFEESS ssyysstteemmss ttoo ddoorrssiifflleexx tthhee ffoooott,,
ssiimmiillaarr ttoo tthhoossee uusseedd bbyy LLiibbeerrssoonn iinn NNeeww YYoorrkk aanndd ddeevveellooppeedd bbyy KKrraajjll aanndd BBaajjdd iinn
LLjjuubblljjaannaa.. AAtt tthhaatt ttiimmee tthheerree ddiidd nnoott aappppeeaarr ttoo bbee aa rreelliiaabbllee,, ccoommmmeerrcciiaallllyy aavvaaiillaabbllee
ddeevviiccee iinn tthhee UUKK.. TThhee ssuubbsseeqquueenntt ggrraanntt ffuurrtthheerr ddeevveellooppeedd tthhee ssttiimmuullaattoorr,, tthhee OOddssttoocckk
DDrroopp FFoooott SSttiimmuullaattoorr,, OODDFFSS,, aanndd eessttaabblliisshheedd ttrreeaattmmeenntt pprroottooccoollss ttoo iimmpprroovvee wwaallkkiinngg
ffuunnccttiioonn ffoorr ppaattiieennttss wwiitthh aa vvaarriieettyy ooff ddiiffffeerreenntt nneeuurroollooggiiccaall ccoonnddiittiioonnss ssuucchh aass CCVVAA,, MMSS
aanndd cceerreebbrraall ppaallssyy aass wweellll aass iinnccoommpplleettee SSCCII..

TThhee ttrraannssiittiioonn ffrroomm aa rreesseeaarrcchh pprroojjeecctt ttoo aa ffuullll cclliinniiccaall sseerrvviiccee hhaappppeenneedd ffaarr ffaasstteerr tthhaann
aannyy ooff tthhee tteeaamm eexxppeecctteedd aass aa rreessuulltt ooff aann aarrttiiccllee tthhaatt aappppeeaarreedd iinn TThhee IInnddeeppeennddeenntt iinn
AAuugguusstt 11999922.. OOvveerr tthhee nneexxtt ffeeww wweeeekkss wwee rreecceeiivveedd oovveerr 330000 lleetttteerrss ffrroomm ppeeooppllee ffrroomm aallll
oovveerr tthhee UUnniitteedd KKiinnggddoomm lleeaavviinngg uuss lliittttllee ooppttiioonn ootthheerr tthhaann ttoo ssttaarrtt aa rreegguullaarr cclliinniicc..
IInniittiiaallllyy wwee ffoouunndd tthhaatt tthhee ffuurrtthheerr tthhee aawwaayy tthhaatt tthhee ppaattiieenntt lliivveedd ffrroomm SSaalliissbbuurryy tthhee eeaassiieerr
iitt wwaass ttoo oobbttaaiinn ffuunnddiinngg.. LLooccaall ppaattiieennttss wweerree sseellddoomm ffuunnddeedd bbuutt wwee wweerree aabbllee ttoo sseeee
ssoommee uunnddeerr tthhee MMDDAA ggrraanntt.. AAfftteerr tthhee ccoommpplleettiioonn ooff tthhee rraannddoommiisseedd ccoonnttrroolllleedd ttrriiaall wwee
oobbttaaiinn tthhee aapppprroovvaall ooff tthhee SSoouutthh aanndd WWeesstt DDeevveellooppmmeenntt aanndd EEvvaalluuaattiioonn CCoommmmiitttteeee iinn
eeaarrllyy 11999966 wwhhiicchh hhaass mmaaddee ffuunnddiinngg eeaassiieerr iinn cceerrttaaiinn aarreeaass.. TThhiiss ttrriiaall sshhoowweedd tthhaatt iinn tthhee
ttrreeaattmmeenntt ggrroouupp wwaallkkiinngg ssppeeeedd wwaass iinnccrreeaasseedd bbyy 2211%%,, tthhee eeffffoorrtt iinnvvoollvveedd iinn wwaallkkiinngg
mmeeaassuurreedd bbyy tthhee PPhhyyssiioollooggiiccaall CCoosstt iinnddeexx,, PPCCII,, wwaass rreedduucceedd bbyy 3333%%,, tthhaatt rreedduuccttiioonn iinn
ssppaassttiicciittyy wwaass mmoorree ssuussttaaiinneedd aanndd tthhaatt ppaattiieennttss aannxxiieettyy aanndd ddeepprreessssiioonn lleevveellss wweerree
rreedduucceedd.. AAllll ooff tthheessee ffiinnddiinnggss wweerree ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniiffiiccaanntt..

TThhee sseerrvviiccee hhaass nnooww bbeeeenn rruunnnniinngg ffoorr ffoouurr aanndd aa hhaallff yyeeaarrss.. WWee ttaakkee rreeffeerrrraallss ffrroomm bbootthh
GG..PP..''ss aanndd CCoonnssuullttaannttss aanndd tthheenn aappppllyy ttoo tthhee ppaattiieennttss llooccaall HHeeaalltthh AAuutthhoorriittyy oorr ttoo tthhee GG..PP..
iiff tthheeyy aarree aa mmeemmbbeerr ooff aa ffuunndd hhoollddiinngg pprraaccttiiccee.. WWee tthheenn aasssseessss tthhee ppaattiieennttss ssuuiittaabbiilliittyy
ffoorr FFEESS aatt aa wweeeekkllyy cclliinniicc.. WWee sseeee tthhrreeee nneeww ppaattiieennttss eeaacchh wweeeekk aanndd eeaacchh aasssseessssmmeenntt
ttaakkeess aapppprrooxxiimmaatteellyy oonnee hhoouurr.. IIff ssuuiittaabbllee tthhee ppaattiieenntt ccoommmmeenncceess ttrreeaattmmeenntt.. TThheeyy aarree
uussuuaallllyy sseeeenn ffiivvee ttiimmeess iinn tthhee ffiirrsstt yyeeaarr.. TThhee ffiirrsstt ttwwoo aappppooiinnttmmeennttss aarree oonn ssuubbsseeqquueenntt
ddaayyss dduurriinngg wwhhiicchh tthhee eeqquuiippmmeenntt iiss ffiitttteedd aanndd wwaallkkiinngg ssppeeeedd aanndd PPCCII mmeeaassuurreedd wwiitthh aanndd
wwiitthhoouutt ssttiimmuullaattiioonn.. OOnn tthhee sseeccoonndd ddaayy tthhee ppaattiieenntt rreettuurrnnss ttoo tthhee cclliinniicc wwiillll tthhee
eeqquuiippmmeenntt aallrreeaaddyy ffiitttteedd.. WWee hhaavvee ffoouunndd tthhiiss eesssseennttiiaall aass pprreevviioouussllyy mmaannyy ppaattiieennttss
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eexxppeerriieenncceedd ddiiffffiiccuullttyy oonn rreettuurrnniinngg hhoommee.. WWee tthheenn sseeee tthheemm aafftteerr ssiixx wweeeekkss,, aafftteerr aa
ffuurrtthheerr tthhrreeee mmoonntthhss aanndd tthheenn aafftteerr aa ffuurrtthheerr ssiixx mmoonntthhss.. IInn ssuubbsseeqquueenntt yyeeaarrss wwee sseeee
tthheemm ttwwiiccee aa yyeeaarr ffoorr aass lloonngg aass tthheeyy ccoonnttiinnuuee ttoo uussee tthhee ssttiimmuullaattoorr.. TThheerreeffoorree wwee sseeee aann
FFEESS sseerrvviiccee aass ffaarr mmoorree ooff aa ttrreeaattmmeenntt mmeetthhoodd rraatthheerr tthhaann jjuusstt tthhee pprroovviissiioonn ooff
eeqquuiippmmeenntt.. IInn oorrddeerr ttoo rreeiinnffoorrccee tthhiiss aapppprrooaacchh wwee eessttaabblliisshh ccoommmmuunniiccaattiioonn wwiitthh tthhee
ppaattiieenntt''ss pphhyyssiiootthheerraappiisstt iiff aatt aallll ppoossssiibbllee ttoo eennssuurree tthhaatt wwee aarree ttrryyiinngg ttoo wwoorrkk ttoowwaarrddss tthhee
ssaammee oobbjjeeccttiivveess.. PPaattiieennttss ccaann aallssoo ccoonnttaacctt uuss ddiirreeccttllyy iiff tthheeyy aarree eexxppeerriieenncciinngg aannyy
pprroobblleemmss aanndd iiff aannyytthhiinngg bbrreeaakkss wwee sseenndd tthheemm nneeww eeqquuiippmmeenntt bbyy rreettuurrnn ooff ppoosstt.. TThhiiss
aaccccoouunnttss ffoorr oouurr mmuucchh hhiigghheerr ccoommpplliiaannccee rraattee ccoommppaarreedd ttoo mmaannyy ootthheerr cceennttrreess wwhheerree
FFEESS eeqquuiippmmeenntt hhaass nnoorrmmaallllyy bbeeeenn pprroovviiddeedd aass ppaarrtt ooff aa UUnniivveerrssiittyy rreesseeaarrcchh pprrooggrraammmmee..
TToo ddaattee wwee hhaavvee ffiitttteedd oovveerr 335500 OODDFFSS''ss..

AAss wweellll aass tthhee OODDFFSS wwee hhaavvee aallssoo pprroovviiddeedd tthheerraappeeuuttiicc hhaanndd ssttiimmuullaattiioonn ffoorr aa nnuummbbeerr ooff
ppaattiieennttss aanndd ffoolllloowwiinngg aa ggrraanntt ffrroomm AAccttiioonn RReesseeaarrcchh ttoo ddeevveelloopp aa ttwwoo cchhaannnneell ssyysstteemm wwee
hhaavvee bbeeeenn ffiittttiinngg tthhiiss ttoo aann iinnccrreeaassiinngg nnuummbbeerr ooff mmoorree sseevveerreellyy ddiissaabblleedd ppaattiieennttss.. WWee
eessttiimmaattee tthhaatt iinn tthhee ffuuttuurree wwee wwiillll bbee ffiittttiinngg tthhee ttwwoo cchhaannnneell ssyysstteemm ttoo aapppprrooxxiimmaatteellyy
2255%% ooff ppaattiieennttss.. AAss tthhee ddeemmaanndd ffoorr tthhee OODDFFSS hhaass iinnccrreeaasseedd wwee hhaavvee rruunn ccoouurrsseess ttoo
eennaabbllee cceennttrreess ootthheerr tthhaann SSaalliissbbuurryy ttoo bbee eessttaabblliisshheedd.. CClliinniiccaall sseerrvviicceess aarree nnooww rruunnnniinngg
aatt CCiittyy HHoossppiittaall iinn BBiirrmmiinngghhaamm aanndd SStt.. MMiicchhaaeell''ss HHoossppiittaall HHaayyllee,, wwiitthh wwhhoomm wwee hhaavvee
hhaadd cclliinniiccaall ccooooppeerraattiioonn ffoorr aa nnuummbbeerr ooff yyeeaarrss.. PPhhyyssiiootthheerraappyy ddeeppaarrttmmeennttss iinn aa nnuummbbeerr
ooff ootthheerr hhoossppiittaallss uussee tthhee ssyytteemm wwiitthh ddiiffffeerreenntt lleevveellss ooff aauuttoonnoommyy.. RReecceenntt ccoouurrsseess iinn
LLoonnddoonn aanndd CCoorrnnwwaallll wwiitthh eennaabbllee ootthheerr cceennttrreess,, ppaarrttiiccuullaarrllyy JJeerrsseeyy,, ttoo ffoollllooww.. WWee aarree
ppllaannnniinngg ttoo rreettaaiinn ccoonnttrrooll ooff tthhee ssuuppppllyy ooff tthhee OODDFFSS ssoo tthhaatt tthhee eeqquuiippmmeenntt iiss oonnllyy uusseedd
iinn aaccccrreeddiitteedd cceennttrreess tthheerreebbyy eennssuurriinngg tthhaatt tthhee tteecchhnniiqquuee iiss nnoott ddiissccrreeddiitteedd.. TThhiiss wwiillll aallssoo
eennaabbllee aannyy aaddvvaanncceess mmaaddee iinn tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff nneeww eeqquuiippmmeenntt ttoo bbee rraappiiddllyy ppaasssseedd oonn
tthhee aa ggrreeaatteerr nnuummbbeerr ooff ppaattiieennttss.. TThhiiss wwiillll eennaabbllee uuss iinn SSaalliissbbuurryy ttoo pprroovviiddee aa llooccaall
sseerrvviiccee aanndd ttoo bbee aa rreeffeerrrraall cceennttrree ffoorr tthhee nnoonn rroouuttiinnee ccaasseess....
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