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  PEDro الرموز
 

 التخصص الفرعي
 

مع أي منها، فينبغي استخدام تشير تلك التصنيفات إلى جوانب مختلفة من العالج الطبيعي. إذا كان موضوع ورقة علمية معينة ال يتناسب  

 الترميز "قيمة غير مناسبة في هذا المجال".
 

 القلب والرئة

ألولئك                                                                                                                             يشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، أوراقا  علمية تقيـ م وسائل العالج لحاالت القلب والرئة الحادة والمزمنة أو تدريب اللياقة البدنية

الذين يعانون من حاالت تؤثر على الجهاز القلبي الرئوي. ال يشمل هذا التخصص الفرعي دراسات على تدريب اللياقة البدنية العامة بين 

 .PEDroمجتمعات المرضى. و دراسات تدريب اللياقة البدنية العامة المعمولة على األصحاء ال تفهرس في 
 

 االحتباس وصحة المرأة

 لمثال ال الحصر، سلس البول في الذكور واإلناث ووسائل العالج قبل وبعد الوالدة لألميشمل، على سبيل ا
 

 بيئة العمل والصحة المهنية

 يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، وسائل العالج في أماكن العمل أو على العمال للحاالت المرتبطة بمكان العمل
 

 طب الشيخوخة

                                                       عاما ، واألوراق العلمية عن الحاالت التي عادة ما تؤثر على  60لدراسة التي يبلغ متوسط عمرها أكثر من يشمل األوراق العلمية على عينة ا

 كبار السن )مثل التهاب المفاصل(
 

 العضلي الهيكلي

 يتضمن، ولكن ال يقتصر على، آالم أسفل الظهر، ومرض الروماتويد، ومتالزمات مسار األعصاب، واأللم العصبي
 

 طب األمراض العصبية

يتضمن، ولكن ليس على سبيل الحصر، آفات الجهاز العصبي المركزي والطرفي باستثناء أولئك الذين أعراضهم األساسية ألم أو تأثر في 

 اإلحساس على الجلد مثل متالزمة النفق الرسغي أو األلم العصبي أو عرق النسا
 

 علم األورام

 م وسائل العالج للمشاكل الصحية التي سببها األورام أو السرطانات                               يشمل األوراق العلمية التي تقيـ  
 

 جراحة العظام

 يتضمن الكسور فقط ووسائل العالج قبل أو بعد جراحة العظام، مثل: استبدال الركبة، وإصالح األربطة
 

 طب األطفال

                                                        اما ، و األوراق العلمية على الحاالت التي عادة ما تؤثر على ع 16يشمل األوراق العلمية على عينة الدراسة التي يكون متوسط أعمارهم أقل من 

 األطفال )مثل التليف الكيسي(
 

 الرياضة

تشمل األوراق العلمية التي تذكر على وجه التحديد اإلصابات الرياضية، وكذلك الحاالت التي تؤثر عادة على ممارسي الرياضة )مثل إصالح 

 األربطة(
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 وسيلة العالج
 

تغطي هذه الفئات جوانب واسعة من العالج الطبيعي. إذا كانت وسيلة العالج المستخدمة في ورقة علمية معينة ال يتناسب تحت أي من هذه  

 الفئات، فينبغي استخدام الرمز "قيمة غير مناسبة في هذا المجال".
 

 العالج باإلبر

 تعديل السلوك

 تثقيف

 العالج الكهربائي، الحرارة، البرودة

 تمارين اللياقة البدنية

 تعزيز الصحة

 العالج المائي، العالج بالمياه المعدنية

 عالج النمو العصبي، التحفيز العصبي

 األجهزة التقويمية، الشريط الالزق، التجبير

 العالج التنفسي

 تمارين المهارات

 تمارين التقوية

 اإلطالة، التحريك اليدوي، التدليك

 قيمة غير مناسبة في هذا المجال

 

 مشكلة
 

على                                                                                                                            طـ و رت قائمة المشاكل الصحية هذه لتغطي فئات المشاكل الواسعة التي يعالجها أخصائيو العالج الطبيعي. الحظ أن المشكلة قد تم وصفها 

ي ورقة علمية خاصة ال تتناسب مع أي من هذه، فينبغي استخدام الترميز "قيمة مستوى وسائل العالج الطبيعي. وإذا تم معالجة مشكلة صحية ف

 غير مناسبة في هذا المجال". 
 

 صعوبة في التخلص من البلغم

 ضعف

 ضعف التهوية

 سلس

 فقدان التناسق الحركي

 قصر العضالت، نقص في حركة المفصل

 ضعف العضالت

 ورم

 ألم

 نقص في تحمل التمارين

 نقص في تحمل العمل

 آفة جلدية، جروح، حروق

 قيمة غير مناسبة في هذا المجال
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 أجزاء الجسم
 

س                                                                                                                             تشير تلك الفئات إلى الجزء الم عالج من الجسم. إذا لم يوجد جزء معالج من الجسم، أو كانت وسيلة العالج تستهدف جميع أجزاء الجسم ولي 

 ة الدماغية(، فينبغي استخدام الرمز "قيمة غير مناسبة في هذا المجال".                                          جزءا  منه )مثل التدريب على المشي بعد السكت
 

 رأس أو رقبة

 عضد، كتف، أو منطقة الكتف

 ساعد أو كوع

 يد أو معصم

 صدر)لدراسات الجهاز القلبي الرئوي(

 العمود الفقري الصدري

 العمود الفقري القطني، أو الحوض

 الجهاز البولي التناسلي

 فخذ أو ورك

 ساق أو ركبة

 قدم أو كاحل

 قيمة غير مناسبة في هذا المجال

 

 الموضوع
 

ع تشير هذه الفئات إلى مجتمعات أو عينات محددة يتم معالجتهم من أخصائيي العالج الطبيعي. إذا كان عنوان ورقة علمية معينة ال يتناسب م

 مجال".هذه التصنيفات، فينبغي استخدام الرمز "قيمة غير مناسبة في هذا ال
 

 الشلل الدماغي

                                             يتضمن أوراقا  علمية تقيـ م عالج الشلل الدماغي
 

 ألم مزمن

                                                                                                      يتضمن أوراقا  علمية تقيـ م عالج األلم المزمن، بما في ذلك األلم المزمن الصادر من العضالت والعظام أو األعصاب
 

 األمراض التنفسية المزمنة

وي                                                                                                                          يشمل أوراقا  علمية تقيـ م عالج األمراض المزمنة للجهاز التنفسي بما في ذلك مرض الرئة الخاللي، و توسع القصبات ومرض االنسداد الرئ

 المزمن
 

 إصابة الجهاز العصبي

                                                                  يشمل أوراقا  علمية تقيـ م عالج إصابة الحبل الشوكي أو إصابات الدماغ
 

             م ص ع الرقبة

                                             ية تقيـ م عالج االضطرابات المرافقة لمصع الرقبة                 يتضمن أوراقا  علم
 

 قيمة غير مناسبة في هذا المجال
 


