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Kineziterapinės diagnozės
formulavimas
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Kas yra Diagnozė?
„ Anatominis, biocheminis, fiziologinis ar psichologinis sutrikimas“

Diagnozė

Patologijos 

etiketė/

Pavadinimas

Kategorija
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Diagnozė
Diagnostinės etikėtės/kategorijos nuo ląstelės iki viso asmens 
aukščiausio  funkcionavimo lygio visuomenėje

Gydytojai
◦ Ląstelė, organas, sistema

Kineziterapeutai
◦ Sistemos: judėjimo sistema 

Diagnozė
Procesas ir deskriptorius

Diagnostinis procesas apima ištyrimo duomenų integravimą ir įvertinimą 
tam, kad nuvestų prie prognozės, gydymo plano, intervencijos  strategijos

Kineziterapeutas priskiria diagnostinius deskriptorius kurie nusako būklę ar 
sindromą sistemos lygyje, ypač žmogaus judėjimo sistemos lygyje ir viso 
asmens lygyje 

APTA apibrėžimai
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Diagnozė 

“Diagnozė yra terminas kuriuo pavadinta pirminė disfunkcija ir į kurią 
kineziterapeutas nukreipia gydymą” (Sahrmann, 1989)

Diagnozė Gydymo 

planavimas

Kineziterapinė diagnozė
Su pato-anatomine diagnoze
◦ Bendri terminai (bendravimas su gydytoju)

◦ Daugiau informacijos klinikinio mąstymo procesui
◦ Audinių kokybė, uždegiminis procesas, ūmumas (prognozė, raudonos vėliavėlės, kt.)

Be pato-anatominės diagnozės
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Diagnozė
Medicininė diagnozė:
◦Disko išvarža

◦Apatinės nugaros dalies skausmas? 

Kineziterapinė diagnozė:
◦Dešinės pusės radikluliopatija centralizuojama su 
pakartotiniais tiesimo judesiais.

Trys klinikinės diagnozės strategijos

Modelio/Šablono atpažinimas

Pilna istorija ir fizinis ištyrimas

Hipotetinė-dedukcinė strategija
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Modelio/Šablono atpažinimas

Suvokimas, kad pacientas atitinka kažkada išmoktos ligos 
pasireiškimo modelį 

Paprastai refleksinis, o ne mąstymu paremtas modelis

Manoma, kad galima išmokti tik dirbant su pacientais bet ne paskaitų 
metu. 

Pilna istorija ir fizinis ištyrimas

Visų faktų apie pacientą ieškojimas

Naujokų metodas

Užima daug laiko

Dažnai nepraktiškas, ne visada efektyvus
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Duomenys iš 
Paciento/Kliento istorijos

Aktyvumas ir dalyvumas

Esamos sveikatos būklės

Medicininė/operacinė istorija

Šeimos istorija

Demografiniai duomenys

Medikamentai 

Sistemų apžvalga

Soc. įgūdžiai, istroija

Gyvenamoji aplinka

Kt.

Diagnostinės kategorijos

Hipotetinis-dedukcinis metodas
Diagnozės formulavimas iš numanomų diagnozių sąrašo.

Atliekami testai, kad sumažinti potencialių diagnozių sąrašą.

Reikia suprasti tikimybę (zebrai ar arkliai). 
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Istorija ir ištyrimas ar Hipotetinis-
dedukcinis metodas

Istorija ir ištyrimas
◦ Ištuštinti protą nuo 

išankstinių nuomonių

◦ Stebėti kas vyksta 

◦ Padaryti išvadas kai turite 
visus faktus

Hipotezės
◦ Iškelkite visas galimas 

hipotezes, po to kritiškai 
vertinkite

◦ Reikia žinoti testus 
patvirtinančius ir 
paneigiančius diagnozes. 

Hipotetinis-dedukcinis metodas
Simptomas i klubo sąnarį

①

①

Krūtinės juosmens perėjimas

Juosmeninė stuburo dalis

Kryžkaulinis
klubakaulios sąnarys

Klubo sąnarys
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Hipotetinis-dedukcinis metodas
Jautrumas 

Specifiškumas 

+LR

-LR

Patikimumas

Atkartojamumas
◦ Interrater, Intrarater

Klasifikacijos: klinikinės prognoztinės taisyklės

Pato-anatominė Diagnozė Kineziterapijoje
Ne visada galima 
◦ Nugaros skausmą sukelianti struktūra? 

◦ Nugaros skausmas? 
◦ Patologija silpnai koreliuoja su simptomais

◦ Specialieji ortopediniai testai?
◦ Peties ankštumo sindromas, rotatorių manžetės pažeidimas
◦ Kelio sąnario menisko plyšimas

Ne visada reikalinga
◦ Dažnai neįtakoja kineziterapijos

◦ L5 disko išvarža: vienoda diagnozė 3 pacientam, bet vienam skauda lenktis, kitam tiestis, 
teciam, neskauda arba plinta į koją, dėl to kineziterapeutas juos gydo skirtingai...

◦ Bet, papildo klinikinį vaizdą
◦ Dėmesio! Dažnai išgąsdina pacientą... = didėja skausmas ir negalia
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Judesio ir/ar funkcijos sutrikimo diagnozė
Gydytojas
◦ Ligos, būklės, ląstelės, organai, sistemos

Kineziterapeutas
◦ Būklės poveikis sistemų funkcijai ypač judėjimo sistemos, viso 

individo lydyje

Kineziterapinės diagnozės formulavimas
Biopsichosocialinis reabilitacijos modelis

ICF-TFK 

Pacientai/klientai su L5 disko išvarža

Lenkimas sukelia ANS

bet, jų aplinkos ir 

asmeniniai veiksniai, dėl to gydimas gali

skirtis
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Pavyzdžiai
Po Priekinio kryžminio raiščio plyšimo
◦ Kelis su judesio koordinacijos stoka

Girnelės šlaunikaulio sąnario skausmas su raumenų jėgos silpnumu

Po kelio sąnario endoprtezavimo
◦ Kelis su mobilumo ir jėgos deficitu/trūkumu

Kaklo ir nugaros skausmas (Klasifikacija paremta diagnozė JAV)
◦ Nugaros skausmas su judesių valdymo sutrikimu

◦ Nugaros skausmas su judesio amplitudės sutrikimu

◦ Nugaros skausmas su šaknelinių kojos skausmu

Literatūroje yra įrodymu, kad 
judėjimo sistemos sutrikimų 
diagnozė padeda parinkti 
efektyvų gydymą.
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Paciento Kineziterapijos Procesas

Ištyrimas/Įvertinimas

Diagnozė

Prognozė

Intervencija

Rezultatai

Siuntimas/Konsultacija

2014

Kitos Diagnostinės Paradigmos
Diagnozuojama atsižvelgiant į

Rizikos veiksnius:
 Taikant gydymą atsižvelgiama į rizikas, susijusias su paciento ligomis ar patologijomis, nepriklausomai nuo jas sukėlusių veiksnių. 

Mechanizmus: 
 Gydymas taikomas atsižvelgiant į skausmą, traumas ar patologijas sukėlusius mechanizmus.

Atsako į gydymą pacientų klasifikaciją:
 Gydymo strategija parenkama remiantis prognozėmis, paremtomis paciento ligų istorija ir atsaku į praeityje taikytus gydymo 

metodus. 
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Kineziterapijos diagnozės formulavimas

Judėjimo sistema ir funkcija

Pirminė ir antrinė priežastis

Patoanatominė diagnozė gali būti integruota

TFK-ICF: Struktūra, aktyvumas, dalyvumas


