PEDro Coduri
Sub discipline
Aceste categorii se referă la diverse aspecte ale fizioterapiei. Dacă domeniul pentru o anumită lucrare nu se
încadrează în oricare dintre acestea, trebuie utilizat codul „nici o valoare adecvată în acest câmp”.
cardio-toracic
include, dar nu se limitează la, lucrări care evaluează intervențiile cardio-toracice acute și de reabilitare sau
antrenament de fitness pentru cei cu afecțiuni al sistemului cardio-toracic. Această disciplină nu include studii
privind antrenamentul general de fitness în rândul populațiilor de pacienți. Studiile privind antrenamentul
general de fitness pentru populații sănătoase nu sunt indexate pe PEDro
continență și sănătatea femeii
include, dar nu se limitează la incontinența masculină și feminină și la intervenții pre și post-natal pentru mamă
ergonomie și sănătate ocupațională
include, dar nu se limitează la, intervențiile bazate la locurile de muncă sau pe muncitori pentru patologii
relaționate cu locul de muncă
geriatrie
include documente în care vârsta medie a eșantionului de studiu este mai mare de 60 de ani și lucrările privind
patologii care afectează în mod frecvent persoane în vârstă (de exemplu: artrita)
musculo-scheletal
include, dar nu se limitează la dureri ale zonei lombare, boala reumatoidă, sindrom de compresie al nervului,
nevralgie
neurologie
include, dar nu se limitează la leziuni ale sistemului nervos central și periferic, cu excepția celor căror
simptomul principal este durerea sau parestezia, cum ar fi Sindromul Tunelului Carpian, nevralgia sau sciatica
oncologie
include lucrări care evaluează intervențiile pentru probleme de sănătate datorate tumorilor sau cancerului
ortopaedie
include numai fracturi și intervenții înainte sau după operația ortopedică, de exemplu: înlocuirea genunchiului,
reparațiile de ligamente
paediatrie
include documente în care vârsta medie a eșantionului de studiu este sub 16 ani și lucrările privind patologiile
care afectează în mod obișnuit copiii (de exemplu: fibroza chistică)
sport
include documente care menționează în mod specific leziunile sportive, precum ți patologiile care afectează în
mod frecvent oamenii sportivi (de exemplu: reparațiile ligamentelor)
nici o valoare potrivită în acest câmp
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Intervenție
Aceste categorii acoperă aspecte vaste ale intervenției. Dacă intervenția folosită într-o anumită lucrare nu
potrivește cu nici una dintre acestea, trebuie folosit codul „nici o valoare potrivită în acest câmp”.
acupunctură
modificare comportamentală
educație
electroterapie, căldură, rece
antrenament fitness
promovarea sănătății
hidroterapie, belneoterapie
terapia neurodezvoltării; neurofacilitare
orteze, bandajare, imobilizare
terapie respiratorie
antrenament abilități
antrenament forță
stretching, mobilizări, manipulări, masaj
nici o valoare potrivită în acest câmp

Problemă
Această listă cu probleme a fost dezvoltată pentru a acoperi categorii vaste de probleme tratate de fizioterapeuți.
Menționăm că problema a fost descrisă la nivelul intervenției fizioterapeutice. Dacă problema tratată curent
într-o anumită lucrare nu potrivește cu nici una dintre acestea, trebuie folosit codul „nici o valoare potrivită în
acest câmp”.
dificultate cu eliberarea sputei
fragilitate
insuficiență ventilatorie
incontinență
necoordonare motorie
scurtare musculară, coaptare articulara redusă
slăbiciune musculară
edem
durere
toleranță redusă la exercițiu
toleranță redusă la muncă
leziune de piele, rană, arsură
nici o valoare potrivită în acest câmp
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Parte a corpului
Aceste categorii se referă la partea corpului tratată. Dacă nu se tratează o parte a corpului, sau intervenția este
destinată sistemelor integrale ale corpului mai degrabă decât a unei părți a corpului (ex. reeducarea mersului
după un AVC), codul „nici o valoare potrivită în acest câmp” va fi folosit.
cap sau gât
braț, umăr sau centura scapulo-humerală
antebraț și cot
mână sau pumn
piept (pentru teste cardiotoracice)
coloana toracală
coloana lombară, ASI sau pelvis
perineu sau sistem genito-urinar
coapsă sau șold
gambă sau genunchi
picior sau gleznă
nici o valoare potrivită în acest câmp

Subiect
Aceste categorii se referă la populații specifice tratate de fizioterapeuți. Dacă subiectul pentru o anumită lucrare
nu potrivește cu nici unul dintre acestea, codul „nici o valoare potrivită în acest câmp” trebuie folosit.
paralizie cerebrală
include lucrări care evaluează abordarea paraliziei cerebrale
durere cronică
include lucrări care evaluează abordarea durerii cronice inclusiv durerea cronică de origine musculo-scheletală
sau neurologică
boala cronică respiratorie
include lucrări ce evaluează abordarea bolii cronice respiratorii inclusiv boala pulmonară interstițială,
brohiectazie și boala pulmonară obstructivă cronică
neurotrauma
include lucrări care evaluează abordarea leziunii coloanei vertebrale sau leziuni traumatice ale creierului
whiplash (traumatism cervical)
include lucrări ce evaluează abordarea afecțiunile asociate whiplash-ului
nici o valoare potrivită în acest câmp
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