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PEDro குறியீடுகள் 
 

துணைப் பிரிவு 
 

இந்த பிரிவுகள் பிசிய ோசதரபியின் பல்யேறு அம்ெங்களள குறிப்பிடுகின்றன. ஒரு 

குறிப்பிடட் ஆ ்வு அறிக்ளகக்கோன பகுதி, இளே எேற்றின் கீழும் சபோருந்தவில்ளல 

எனில், "இந்த துளறயில் சபோருத்தமோன மதிப்பு இல்ளல" என்ற குறியீடள்ட 

ப ன்படுத்த யேண்டும். 
 

இத -சுேோெவி ல் 

கடுளம ோன மற்றும் புனரே்ோழ்வு இத -சுேோெவி ல் தளலயீடுகள் அல்லது இத -

சுேோெ மண்டலத்ளத போதிக்கும் நிளலளமகளின் யமலோன உடற்திறன் பயிற்சி 

ஆகி ேற்ளற மதிப்பீடும் ஆ ்வு அறிக்ளககளள உள்ளடக்கியும். ஆனோல், 

ேளர ளற அற்றதுமோ ் உள்ளது. இந்த துளணப்பிரிவு, யநோ ோளி மக்கள் 

மத்தியிலோன சபோது உடற்பயிற்சி பயிற்றுவிப்பு ஆ ்வுகளள உள்ளடக்கவில்ளல. 

ஆயரோக்கி மோன மக்களுக்கோன சபோது உடற்பயிற்சி பயிற்றுவிப்பு ஆ ்வுகளள 

PEDro-வில் ேளகப்படுத்தப்படவில்ளல 
 

சிறுநீர ்அடக்கம் மற்றும் மகளிர ்நலம் 

ஆண் மற்றும் சபண் சிறுநீர-்அடங்கோளம மற்றும் தோ ்க்கோன பிரெேத்திற்கு முன் 

மற்றும் பின்னோன தளலயீடுகளள உள்ளடக்கியும் ஆனோல், ேளர ளற அற்றதுமோ ் 

உள்ளது 
 

உளழப்பில் உடலி க்கம் மற்றும் சதோழில்ெோரந்்த நலம் 

யேளலத் தளங்களள அல்லது யேளல-சதோடரப்ோன நிளலளமகளளக் சகோண்ட 

சதோழிலோளரக்ளள அடிப்பளட ோகக் சகோண்ட தளலயீடுகளள உள்ளடக்கியும் 

ஆனோல், ேளர ளற அற்றதுமோ ் உள்ளது 
 

மூப்பி ல் 

ஆ ்வுக்குள்ளோன மக்களின் ெரோெரி ே து 60-க்கு யமற்பட்டளத சகோண்டனவும் 

மற்றும் சபோதுேோக ே தோன மக்களள போதிக்கும் நிளலளமகள் (எ.கோ., கீல்ேோதம்) 

மீதோன ஆ ்வு அறிக்ளககளள உள்ளடக்கும் 
 

தளெச லும்பு கூடட்ளமப்பு 

கீழ் முதுகு ேலி, முடக்குேோதம், நரம்பு சிக்குதல் கூடட்ு அறிகுறிகள், நரம்புேலி 

ஆகி ேற்ளற உள்ளடக்கியும் ஆனோல், ேளர ளற அற்றதுமோ ் உள்ளது 
 

நரம்பி ல் 

ேலி அல்லது கூெெ் உணரவ்ு ஆகி ேற்ளற முதன்ளம சேளிப்போடுகளோகக் சகோண்ட 

மணிக்கடட்ு குளகஇறுக்க யநோ ், நரம்பு ேலி அல்லது இடுப்பு நரம்பு ேலி 

யபோன்றேற்ளற தவிரத்்து, ளம  மற்றும் சுற்று நரம்புத் அளமப்புகளின் நசிவுகளள 

உள்ளடக்கியும் ஆனோல், ேளர ளற அற்றதுமோ ் உள்ளது 
 

புற்று யநோயி ல் 

கடட்ிகள் அல்லது புற்றுயநோ ்கள் கோரணமோக ஏற்படும் ஆயரோக்கி  

பிரெச்ிளனகளுக்கோன தளலயீடுகளள மதிப்பீடும் ஆ ்வு அறிக்ளககளள 

உள்ளடக்கும் 
 

எலும்பி ல் 

எலும்பு முறிவுகள் மற்றும் எலும்பி ல் அறுளேெ ்சிகிெள்ெக்கு முன் அல்லது 
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பின்னோன தளலயீடு எ.கோ. முழங்கோல் மோற்றுகள், தளெநோர ்சீரளமப்பு 

ஆகி ேற்ளற மடட்ும் உள்ளடக்கும் 
 

குழந்ளத மருத்துேம் 

ஆ ்வுக்குள்ளோன மக்களின் ெரோெரி ே து 16-க்கு குளறேோனளத சகோண்டனவும் 

மற்றும் சபோதுேோக குழந்ளதகளளப் போதிக்கும் நிளலளமகள் (எ.கோ., சிஸ்டிக் 

ஃளபப்யரோஸிஸ்) மீதோன ஆ ்வு அறிக்ளககளள உள்ளடக்கும் 
 

விளள ோடட்ு 

விளள ோடட்ு கோ ங்களுடன், சபோதுேோக விளள ோடும் மக்களள போதிக்கும் 

நிளலளமகளள குறிப்போக விளக்கும் (எ.கோ., தளெநோர ்சீரளமப்பு) ஆ ்வு 

அறிக்ளககளள உள்ளடக்கும் 
 

இந்த துளறயில் சபோருத்தமோன மதிப்பு இல்ளல 

 

 

தணையீடு 
 

இந்த பிரிவுகள் பிசிய ோசதரபி தளலயீடள்ட பரந்த அளவில் உள்ளடக்கும். ஒரு 

குறிப்பிடட் ஆ ்வு அறிக்ளகயில் ப ன்படுத்தப்பட்ட தளலயீடு இளே எேற்றின் 

கீழும் சபோருந்தவில்ளல எனில், "இந்த துளறயில் சபோருத்தமோன மதிப்பு இல்ளல" 

என்ற குறியீடள்ட ப ன்படுத்த யேண்டும். 
 

குத்தூசி சிகிெள்ெ 

நடேடிக்ளக திருத்தம் 

கல்வி 

மின்சிகிெள்ெ, சேப்பம், குளிர ்

உடற்திறன் பயிற்றுவிப்பு 

ஆயரோக்கி  யமம்போடு 

நீரெ்ோர ்சிகிெள்ெ, குளி ல் மருத்துேம் 

நரம்பு ேளரெ்ச்ி சிகிெள்ெ முளற, நரம்புதூண்டல் 

சிம்புகள், ஒடட்ு படள்டகள், தோள்படள்டகள் 

சுேோெ சிகிெள்ெ முளற 

திறம் பயிற்றுவிப்பு 

தளெ ேலிளம பயிற்சி 

தளெ நீடட்ல், இ க்கவி ல், ளக ோள்வு சிகிெள்ெ, நீவுதல் சிகிெள்ெ 

இந்த துளறயில் சபோருத்தமோன மதிப்பு இல்ளல 

 

 

பிரசச்ிணை 
 

பிசிய ோசதரபிஸ்டக்ளளோல் சிகிெள்ெ ளிக்கப்படும் பரந்த அளவிலோன 

பிரெச்ிளனகளின் பிரிவுகளள உள்ளடக்க இந்த பிரெச்ிளன பட்டி ல் 

உருேோக்கப்பட்டது. பிரெெ்ளன ோனது, பிசிய ோசதரபி தளலயீடட்ின் மடட்த்தில் 

விளக்கப்படட்ு உள்ளளத குறிப்பில் சகோள்ளவும். ஒரு குறிப்பிடட் ஆ ்வு 

அறிக்ளகயில் சிகிெள்ெ அளிக்கப்பட்ட பிரெெ்ளன, இளே எேற்றின் கீழும் 

சபோருந்தவில்ளல எனில், "இந்த துளறயில் சபோருத்தமோன மதிப்பு இல்ளல" என்ற 

குறியீடள்ட ப ன்படுத்த யேண்டும். 
 

கடினமோன ெளி இளக்கம் 
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பலவீனம் 

ஆற்றல் குளறேோன கோற்யறோடட்ம் 

சிறுநீர ்அடங்கோளம 

இ க்க இணக்கமின்ளம 

தளெ நீளம் குறுகுதல், குளறேோன மூடட்ு இணக்கம் 

தளெ பலவீனம் 

திரேக் யகோரள்ே 

ேலி 

குளறேோன உடற்பயிற்சி ெகிப்புத்தன்ளம 

குளறேோன யேளல ெகிப்புத்தன்ளம 

யதோல் நசிவு, புண், தீக்கோ ம் 

இந்த துளறயில் சபோருத்தமோன மதிப்பு இல்ளல 

 

 

உடற்பாகம் 
 

இந்த பிரிவுகள், சிகிெள்ெ ளிக்கப்படும் உடற்போகத்ளத குறிப்பிடுகின்றன. ஒரு 

உடற் போகம் சிகிெள்ெ ளிக்கபடோமல், அல்லது ஒரு உடற்போகத்ளத அல்லோமல் முழு 

உடல் அளமப்புகளள இலக்கோக சகோண்ட ஒரு தளலயீடு (உதோரணமோக, ஒரு 

பக்கேோதத்ளத சதோடரந்்த நளடபயிற்சி) இருக்கும் எனில், "இந்த துளறயில் 

சபோருத்தமோன மதிப்பு இல்ளல" என்ற குறியீடள்ட ப ன்படுத்த யேண்டும். 
 

தளல அல்லது கழுத்து 

யமற்கரம், யதோள் அல்லது யதோள் ேளள ம் 

முன்கரம் அல்லது முழங்ளக 

ளக அல்லது மணிக்கடட்ு 

சநஞ்சு (இத -சுேோெ யெோதளனகளுக்கோனது) 

சநஞ்சு தண்சடலும்பு 

கீழ் முதுகு தண்சடலும்பு, திரிக-பின் இடுப்பு மூடட்ு அல்லது இடுப்புக் கூடு 

கரவிடம் அல்லது இனசபருக்க-சிறுநீரக அளமப்பு 

சதோளட அல்லது இடுப்பு மூடட்ு 

கீழ்ப் பகுதி கோல் அல்லது முழங்கோல் 

போதம் அல்லது கணுக்கோல் 

இந்த துளறயில் சபோருத்தமோன மதிப்பு இல்ளல 

 

 

தணைப்பு 
 

இந்த பிரிவுகள், பிசிய ோசதரபிஸ்டக்ள் சிகிெள்ெ ளிக்கும் குறிப்பிடட் மக்கள் 

சதோளககளளக் குறிப்பிடுகின்றன. ஒரு குறிப்பிடட் ஆ ்வு அறிக்ளகயின் தளலப்பு, 

இளே எேற்றின் கீழும் சபோருந்தவில்ளல எனில், "இந்த துளறயில் சபோருத்தமோன 

மதிப்பு இல்ளல" என்ற குறியீடள்ட ப ன்படுத்த யேண்டும். 
 

சபருமூளள ேோதம் 

சபருமூளள ேோத யமலோண்ளமள  மதிப்பிடும் ஆ ்வு கடட்ுளரகளள 

உள்ளடக்கியுள்ளது 
 

நோள்பட்ட ேலி 

தளெச லும்பு கூடட்ளமப்பு அல்லது நரம்பி ல் மூல சதோடக்கமோன நோள்பட்ட ேலி 
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உடப்ட நோள்பட்ட ேலி யமலோண்ளமள  மதிப்பிடும் ஆ ்வு அறிக்ளககளள 

உள்ளடக்கும் 
 

நோள்பட்ட சுேோெ யநோ ் 

நுளரயீரல் இளடத்திசு யநோ ், நுளரயீரல் மூெச்ுக் குழோ ் தளரெ்ச்ி யநோ ், மற்றும் 

நோள்பட்ட நுளரயீரல் அளடப்பு யநோ ் ஆகி  நோள்பட்ட சுேோெ யநோ ் 

யமலோண்ளமள  மதிப்பிடும் ஆ ்வு அறிக்ளககளள உள்ளடக்கும் 
 

நரம்பி ல் கோ ம் 

தண்டுேட அல்லது மூளளக் கோ ங்கள் யமலோண்ளமள  மதிப்பிடும் ஆ ்வு 

அறிக்ளககளள உள்ளடக்கும் 
 

கழுத்து சுளுக்கு 

கழுத்து சுளுக்கு ெம்பந்தப்பட்ட பிரெச்ிளனகள் யமலோண்ளமள  மதிப்பிடும் ஆ ்வு 

அறிக்ளககளள உள்ளடக்கும் 
 

இந்த துளறயில் சபோருத்தமோன மதிப்பு இல்ளல 


