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PEDro kodları 
 

Alt disiplin 
 

Bu kategoriler fizyoterapinin çeşitli yönlerine karşılık geliyor. Eğer belirli bir çalışmanın alanı bunlara 

uymuyorsa, “Bu alanda uygun değer yoktur” kodlayınız. 
 

Kardiyotorasik 

Akut kardiyotorasik uygulamaları ve kardiyotorasik rehabilitasyonu veya kardiyotorasik sistemi etkileyen 

durumlara sahip kişilerde fitness eğitimini değerlendiren çalışmaları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu 

alt disiplin, hasta popülasyonlarında genel fitness eğitimi çalışmalarını içermez. Sağlıklı popülasyonlarda genel 

fitness eğitimi ile ilgili çalışmalar PEDro’da indekslenmiyor 
 

Kontinans ve kadın sağlığı 

Erkek ve kadın inkontinansı ve anne için doğum öncesi ve sonrası uygulamaları içerir, ancak bunlarla sınırlı 

değildir 
 

Ergonomi ve iş sağlığı 

İş yeri uygulamalarını veya işle ilgili durumlar için işçiler üzerindeki uygulamaları içerir, ancak bunlarla sınırlı 

değildir 
 

Gerontoloji 

Çalışma örnekleminin ortalama 60 yaşın üzerinde olduğu ve sıklıkla yaşlı insanları etkileyen durumları 

(örneğin, artrit) inceleyen çalışmaları içerir 
 

Kas-iskelet 

Bel ağrısını, romatizmal hastalığı, tuzak sendromlarını, nevraljiyi içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir 
 

Nöroloji 

Karpal tünel sendromu, nevralji veya siyatik gibi primer bulgusu ağrı ve parestezi olan durumlar haricindeki 

merkezi ve periferal sinir sistemi lezyonlarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir 
 

Onkoloji 

Tümör ve kanserlere bağlı sağlık problemlerine yönelik uygulamaları değerlendiren çalışmaları içerir 
 

Ortopedi 

Sadece kırıkları ve örneğin diz replasmanı, ligament onarımı gibi ortopedik ameliyatlar öncesi ve sonrası 

uygulamaları içerir 
 

Pediatri 

Örnekleminin ortalama yaşının 16’nın altında olduğu ve çoğunlukla çocukları etkileyen durumları (örneğin, 

kistik fibrozis) kapsayan çalışmaları içerir 
 

Spor 

Sporcuları etkileyen durumların (mesala, ligament onarımları) yanı sıra spesifik olarak spor yaranlanmalarını 

ilgilendiren çalışmaları içerir 
 

Bu alanda uygun değer yoktur 
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Uygulama 
 

Bu kategoriler fizyoterapi uygulamalarının geniş alanlarını kapsıyor. Eğer belirli bir yayında kullanılan 

uygulama bunlardan birisine uygun değilse, “Bu alanda uygun değer yoktur” kodunu kullanılmalıdır. 
 

Akupunktur 

Davranış modifikasyonu 

Eğitim 

Elektroterapi, sıcak tedavisi, soğuk tedavisi 

Fitness eğitimi 

Sağlık promosyonu 

Hidroterapi, balneoterapi 

Nörogelişimsel terapi, nörofasilitasyon 

Ortez, bantlama, atel 

Solunum tedavisi 

Beceri eğitimi 

Kuvvet eğitimi 

Germe, mobilizasyon, manipulasyon, masaj 

Bu alanda uygun değer yoktur 

 

Problem 
 

Bu problem listesi fizyoterapistler tarafından tedavi edilen problemleri geniş kategoriler halinde kapsamak için 

geliştirildi. Problemin fizyoterapi uygulaması düzeyinde tanımlandığını dikkate alınız. Eğer bir yayında tedavi 

edilen problem bunlardan herhangi birisine uygun değilse, “Bu alanda uygun değer yoktur” kodu 

kullanılmalıdır. 
 

Balgam (sputum) temizliğinde zorluk 

Kırılganlık  

Bozulmuş ventilasyon  

İnkontinans 

Motor inkoordinasyonu 

Kas kısalığı, azalmış eklem uyumu 

Kas kuvvetsizliği 

Ödem 

Ağrı 

Azalmış egzersiz toleransı 

Azalmış iş toleransı 

Cilt lezyonu, yara, yanık 

Bu alanda uygun değer yoktur 
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Vücut bölümü 
 

Bu kategoriler tedavi edilen vücut bölümünü ifade ediyor. Eğer tedavi edilen bir vücut bölümü yoksa ya da 

uygulama bir vücut bölümünden ziyade tüm vücut sistemlerine yönelikse (örneğin, inmeden sonra yürüme 

eğitimi), “Bu alanda uygun değer yoktur” kodu kullanılmalıdır. 
 

Baş ya da boyun 

Üst kol, omuz ya da omuz kuşağı 

Önkol ya da dirsek 

El ya da el bileği 

Göğüs (kardiyotorasik çalışmalar için) 

Torakal omurga 

Lumbar omurga, sakroiliak eklem ya da pelvis 

Perine ya da genito-üriner sistem 

Uyluk ya da kalça 

Bacak ya da diz 

Ayak ya da ayak bileği 

Bu alanda uygun değer yoktur 

 

Konu 
 

Bu kategoriler fizyoterapistler tarafından tedavi edilen spesifik populasyonları ifade etmektedir. Eğer belirli bir 

yayının konusu bunlardan herhangi birisine uymuyorsa, “Bu alanda uygun değer yoktur” kodu kullanılmalıdır. 
 

Serebral palsi 

Serebral palsi yönetimini değerlendiren makaleler içermektedir 
 

Kronik ağrı 

Kas-iskelet ya da nörolojik kaynaklı kronik ağrıyı içeren, kronik ağrı yönetimini değerlendiren yayınları içerir 
 

Kronik solunum hastalığı 

İnterstisyel akciğer hastalığı, bronşiektazi ve kronik obstrüktif pulmoner hastalığı içeren kronik solunum 

hastalığı yönetimini değerlendiren yayınları içerir 
 

Nörotravma 

Spinal kord yaralanması ya da travmatik beyin yaralanması yönetimini değerlendiren yayınları içerir 
 

Whiplash 

Whiplash ve eşlik eden bozuklukların yönetimini değerlendiren yayınları içerir 
 

Bu alanda uygun değer yoktur 


