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Розділи 
 

Ці категорії відносяться до різних аспектів фізичної терапії. Якщо область для певного документу не 

підходить під будь-яку з них, слід використати код «немає відповідного значення у цьому полі». 
 

кардіоторакальна 

включає, але не обмежується, документами, що оцінюють гострі та реабілітаційні кардіоторакальні 

втручання або тренування на підтримку хорошого фізичного стану у тих, у кого кардіоторакальна 

система впливає на їх стан. Цей розділ не включає у себе дослідження серед пацієнтів, які мають 

загальне тренування на підтримку хорошого фізичного стану. Дослідження загального тренування на 

підтримку хорошого фізичного стану для здорових груп населення не індексуються на PEDro 
 

нетримання сечі та жіноче здоров’я 

включає, але не обмежується нетриманням сечі у чоловіків і жінок, а також пре- та постнатальними 

втручаннями з питань материнства 
 

ергономіка та професійне здоров’я 

включає, але не обмежується, втручаннями, що реалізуються на робочих місцях або для робітників та 

пов'язаних із ними умов праці 
 

геронтологія 

включає документи, у яких середній вік досліджуваного суб’єкта становить понад 60 років, а також 

статті про стани, які часто зустрічаються у людей літнього віку (наприклад, артрит) 
 

опорно-руховий апарат 

включає, але не обмежується, болем нижньої частини спини, ревматологічними захворюваннями, 

синдромами защемлення нервів, невралгіями 
 

неврологія 

включає, але не обмежується, ураженням центральної та периферійної нервової системи, за винятком 

тих, де є первинний прояв – біль або парестезії, такі як тунельний синдром зап’ясткового каналу, 

невралгія або ішіалгія 
 

онкологія 

включає документи, що оцінюють втручання де є проблеми зі здоров'ям, які пов’язані з розвитком 

пухлини або раку 
 

ортопедія 

включає тільки переломи і втручання до або після здійснення ортопедичної хірургії, наприклад, заміни 

колінного суглобу, відновлення зв'язок 
 

педіатрія 

включає документи, де середній вік досліджуваного суб’єкта становить до 16 років, а також документи 

про стани, які часто зустрічаються у дітей (наприклад, кістозний фіброз) 
 

спорт 

включає документи, у яких безпосередньо згадуються спортивні травми, а також стани, які часто 

зустрічаються у спортсменів (наприклад, відновлення зв'язок) 
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Втручання 
 

Ці категорії охоплюють широкі аспекти втручання фізичної терапії. Якщо втручання, яке 

використовується у певному документі, не підходить під будь-яке з них, слід використати код «немає 

відповідного значення в цьому полі». 
 

акупунктура 

зміна поведінки 

освіта 

електротерапія, тепло, холод 

тренування фізичного стану 

пропагування підтримки здорового способу життя 

гідротерапія, бальнеотерапія 

нейророзвиваюча терапія, нейрофасилітація 

ортези, тейпування, гіпсування 

респіраторна терапія 

тренування навички 

силове тренування 

розтяг, мобілізація, маніпуляція, масаж 

немає відповідного значення в цьому полі 

 

Проблема 
 

Цей перелік був розроблений з метою охоплення широкої категорій проблем, що розглядаються 

фізичними терапевтами. Зауважимо, що проблема була описана на рівні втручання фізичної терапії. 

Якщо проблема, яка розглядається у певному документі, не підходить під будь-яку з них, слід 

використати код «немає відповідного значення в цьому полі». 
 

труднощі з виведенням мокроти 

загальна слабкість 

порушення вентиляції 

нетримання сечі 

дискоординація рухів 

вкорочення м’язу, зменшення рухливості суглобу 

м’язова слабкість 

набряк 

біль 

зниження толерантності до фізичних вправ 

зниження толерантності до роботи 

ураження шкіри, рани, опіки 

немає відповідного значення в цьому полі 
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Частина тіла 
 

Ці категорії відносяться до частин тіла, які піддаються лікуванню. Якщо немає конкретної частини тіла, 

яка піддається лікуванню або втручання спрямоване на ціле тіло, а не на певну частину (наприклад, 

тренування ходи після інсульту), слід використати код «немає відповідного значення в цьому полі». 
 

голова або шия 

верхній плечовий пояс, плече 

передпліччя або лікоть 

кисть або зап’ястя 

грудна клітка (для кардіоторакальних досліджень) 

грудний відділ хребта 

поперековий відділ хребта, крижово-клубове з’єднання або таз 

промежина або сечостатева система 

стегно або кульшовий суглоб 

гомілка або коліно 

стопа та кісточка 

немає відповідного значення в цьому полі 

 

Тема 
 

Ці категорії відносяться до конкретних популяцій, які лікують фізичні терапевти. Якщо тема, яка 

розглядається у певному документі, не підходить під будь-яку з них, слід використати код «немає 

відповідного значення в цьому полі». 
 

церебральний параліч 

включає у себе документи, які оцінюють допомогу при церебральному паралічі 
 

хронічний біль 

включає документи, які оцінюють допомогу при хронічному болю, включаючи хронічний біль 

неврологічного походження чи опорно-рухового апарату 
 

хронічні респіраторні захворювання 

включає документи, що оцінюють допомогу при хронічних респіраторних захворюваннях, включаючи 

інтерстиціальну хворобу легенів, бронхоектази та хронічне обструктивне захворювання легень 
 

нейротравма 

включає документи, що оцінюють допомогу при ушкодженні спинного мозку чи черепно-мозковій 

травмі 
 

хлистова травма 

включає у себе документи, що оцінюють допомогу пацієнтам, що отримали хлистову травму шиї 
 

немає відповідного значення в цьому полі 


