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PEDro Kody 
 

Subdyscyplina 
 

Te kategorie odnoszą się do różnych aspektów fizjoterapii. Jeżeli obszar albo konkretny artykuł nie odpowiada 

żadnemu z nich, należy wybrać kod „brak odpowiedniego określenia w tym polu”. 
 

kardiopulmonologia 

zawiera, ale nie jest zastrzeżona do artykułów oceniających ostre lub rehabilitacyjne interwencje 

kardiopulmonologiczne, albo trening wydolności u osób z problemami zdrowotnymi dotyczącymi układu 

krążeniowo-oddechowego. Ta subdyscyplina nie zawiera badań ogólnego treningu wydolności w populacjach 

pacjentów. Badania ogólnego treningu wydolności w populacjach osób zdrowych nie są indeksowane w PEDro 
 

nietrzymanie moczu i zdrowie kobiety 

zawiera, ale nie jest zastrzeżona do nietrzymania moczu u mężczyzn i u kobiet oraz interwencji pre- i 

postnatalnych u matki 
 

ergonomia i medycyna pracy 

zawiera, ale nie jest zastrzeżona do interwencji dotyczących miejsc pracy albo pracowników, w odniesieniu do 

problemów zdrowotnych związanych ze środowiskiem pracy 
 

gerontologia 

zawiera artykuły dotyczące badanych, których przeciętny wiek jest wyższy od 60 lat, oraz artykuły na temat 

problemów zdrowotnych powszechnie dotyczących osób starszych (np. zapalenie stawów) 
 

mięśniowo-szkieletowe 

zawiera, ale nie jest zastrzeżona do bólów krzyża, chorób reumatoidalnych, zespołów uwięźnięcia, neuralgii 
 

neurologia 

zawiera, ale nie jest zastrzeżona do uszkodzeń i zmian patologicznych centralnego układu nerwowego i 

obwodowego układu nerwowego, z wyłączeniem tych, których pierwszorzędową manifestacją jest ból albo 

parestezja, takich jak zespół cieśni kanału nadgarstka, neuralgia albo zapalenie nerwu kulszowego 
 

onkologia 

zawiera artykuły dotyczące oceny interwencji w problemach zdrowotnych spowodowanych nowotworem 

(guzami, rakiem) 
 

ortopedia 

zawiera tylko złamania i interwencje przed albo po operacjach ortopedycznych, np. endoprotezoplastyka stawu 

kolanowego, rekonstrukcja więzadła 
 

pediatria 

zawiera artykuły dotyczące badanych, których przeciętny wiek jest niższy od 16 lat, oraz artykuły na temat 

problemów zdrowotnych powszechnie dotyczących dzieci (np. mukowiscydoza) 
 

sport 

zawiera artykuły dotyczące w szczególności urazów sportowych, jak też problemów zdrowotnych powszechnie 

dotyczących sportowców (np. rekonstrukcja więzadeł) 
 

brak odpowiedniego określenia w tym obszarze 
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Interwencja 
 

Te kategorie odnoszą się do szerokich aspektów fizjoterapii. Jeżeli interwencja zastosowana w konkretnym 

badaniu (artykule) nie odpowiada żadnemu z nich, należy wybrać kod „brak odpowiedniego określenia w tym 

obszarze”. 
 

akupunktura 

zmiana zachowania 

edukacja 

fizykoterapia, ciepło, zimno 

trening sprawności (fitness) 

promocja zdrowia 

hydroterapia, balneoterapia 

terapia neurorozwojowa 

ortezy, taping, łuski 

terapia oddechowa 

ćwiczenie umiejętności 

trening siły 

stretching, mobilizacje, manipulacje, masaż 

brak odpowiedniego określenia w tym obszarze 

 

Problem 
 

Ta lista problemów została opracowana, aby odnieść się do różnych kategorii problemów zdrowotnych, jakimi 

zajmują się fizjoterapeuci. Proszę zwrócić uwagę, że problem został opisany na poziomie interwencji 

fizjoterapeutycznej. Jeżeli problem zdrowotny, jakiego dotyczy konkretny artykuł, nie odpowiada żadnemu na 

liście, należy wybrać kod „brak odpowiedniego określenia w tym obszarze”. 
 

trudności w odkrztuszaniu flegmy 

wątłość, słabość  

osłabione oddychanie (wentylacja) 

nietrzymanie moczu 

zaburzenia koordynacji ruchowej 

przykurcze mięśniowe, ograniczenie ruchomości stawowej 

osłabienie mięśni 

obrzęk 

ból 

zmniejszenie tolerancji wysiłkowej 

zmniejszenie tolerancji pracy 

zmiana patologiczna skóry, rana, oparzenie 

brak odpowiedniego określenia w tym obszarze 
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Część ciała 
 

Te kategorie dotyczą części ciała poddawanych terapii. Jeśli terapia nie dotyczy konkretnej części ciała albo 

jeśli dotyczy układów całego ciała, a nie części ciała (np. ćwiczenie chodzenia po udarze), należy wybrać kod 

„brak odpowiedniego określenia w tym obszarze”. 
 

głowa albo szyja 

ramię, bark albo obręcz barkowa 

przedramię albo łokieć 

ręka albo nadgarstek 

klatka piersiowa (odnosi się do badań z zakresu kardiopulmonologii) 

kręgosłup piersiowy 

kręgosłup lędźwiowy, stawy krzyżowo-biodrowe albo miednica 

krocze albo układ moczowo-płciowy 

udo albo biodro 

podudzie albo kolano 

stopa albo staw skokowy 

brak odpowiedniego określenia w tym obszarze 

 

Temat 
 

Te kategorie odnoszą się do konkretnych populacji poddawanych terapii przez fizjoterapeutów. Jeżeli temat 

danego artykułu nie odpowiada żadnej kategorii, należy zastosować kod „brak odpowiedniego określenia w 

tym obszarze”. 
 

mózgowe porażenie dziecięce 

zawiera prace oceniające postępowanie w mózgowym porażeniu dziecięcym 
 

ból przewlekły 

zawiera prace oceniające postępowanie w bólu przewlekłym, w tym w bólu przewlekłym o podłożu 

mięśniowo-szkieletowym albo neurologicznym 
 

choroby przewlekłe układu oddechowego 

zawiera prace oceniające postępowanie w chorobach przewlekłych układu oddechowego, w tym 

śródmiąższowej chorobie płuc, rozstrzeniu oskrzeli i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc 
 

uszkodzenia urazowe układu nerwowego 

zawiera prace oceniające postępowanie w przypadkach uszkodzenia rdzenia kręgowego albo urazowego 

uszkodzenia mózgu 
 

uraz typu „smagnięcia biczem” (whiplash) 

zawiera prace oceniające postępowanie w przypadkach zaburzeń związanych z urazem typu „smagnięcia 

biczem” (whiplash) 
 

brak odpowiedniego określenia w tym obszarze 


