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Bel Ağrısı Eğitimi 

Giriş  

Bel ve kas-iskelet ağrısı olan hastalar için hasta eğitimi, güvence ve öz bakım tavsiyesi birinci basamak 

bakımdır ve klinik kılavuzlar tarafından önerilmektedir [1, 2]. Bel ağrısına yönelik eğitimsel müdahaleler 

pek çok biçimde olabilir ve durumla ilgili bilgiler ve bunun yönetimi, güvencesi ve aktif kalma tavsiyelerini 

içerebilir. Engers ve arkadaşları [3], hasta eğitimini önceden planlanmış ve yapılandırılmış teknikler 

kullanarak hastaya bilgi sağlama süreci olarak tanımlamıştır. Ek olarak Bellamy [4], hasta eğitiminin 

davranış değişikliğini kolaylaştırmayı amaçladığını ve bu nedenle hasta eğitiminin “bireylerin kişisel sağlıkla 

ilgili davranışları hakkında bilinçli kararlar vermelerini sağlayan bir süreç” olduğunu vurgulamaktadır.  

Boyun, göğüs, lomber ve / veya sakral bölgelerdeki omurga ağrısından oluşan bel ağrısı tekrarlayan bir 

durum olabilir ve değişken seyredebilir. Pek çok bel ağrısı (LBP) atağı altı hafta içinde önemli ölçüde 

iyileşirken ve hastaların% 33'ü ilk üç ayda iyileşirken % 65'i 12. ayda hala bir miktar ağrı bildirmektedir [5-

7]. Dahası, kişilerin %33'ünde kadarında bir önceki atağın iyileşmesinden sonraki bir yıl içinde bel ağrısı 

tekrarlar [5, 8]. Bu nedenle, bel ağrısı ile başvuran kişilerin durumun klinik seyri hakkında bilgilendirilmesi 

önemlidir.  

Aşağıdakiler, LBP eğitimi için en önemli ipuçlarıdır:  

• Kişileri bel ağrısının yaşamı tehdit etmeyen ancak tekrarlayan doğası konusunda rahatlatın.  

• Kişileri mümkün olan en kısa sürede uzun süreli dinlenmekten kaçınmaya, aktif kalmaya ve ağrıya 

rağmen faaliyetlerine devam etmeye teşvik edin.  

• LBP hakkındaki yanlış anlamaları değerlendirin ve ele alın.  

• Görüntülemenin neden gerekli olmayabileceğini açıklayın.  

• Kişileri bel ağrısı tedavisi için kanıta dayalı seçenekler hakkında bilgilendirin [1, 9, 10]. 

Tablo 1, kitle iletişim kampanyalarında ve eğitim çalışmalarında kullanılan bel ağrısı için temel eğitim 

mesajlarını özetlemektedir. Medya kampanyaları, toplumun tutum, inanç ve sağlığı açısından riskli 
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davranışları değiştirmek amacıyla sağlık mesajları vermek için kullanılır [11]. Bel ağrısı medya 

kampanyalarının sonuçları karışıktır ve bel sağlığı inançlarını olumlu etkileme, hastalık izni ve sağlık hizmeti 

kullanımında azalma ve hastaların memnuniyetini kapsar [12]. 

Tablo 1: Bel ağrısı için temel eğitim mesajları 

Hasta eğitimi konuları [1, 13-19] Bel ağrısıyla ilgili medya kampanyası mesajları 

[11, 12, 20-23] 

 

1. Aktif kalın. 

2. Normal / olağan aktivitelere dönün. 

3. Hastalığın doğası ve gidişatı hakkında eğitim. 

4. İyileşme süreci hakkında güvence ve bilgi. 

5. Durumun ciddi bir hastalık olmadığına dair 

güvence. 

6. Semptomların iyileşeceğine dair güvence. 

7. Başa çıkma stratejileri hakkında hasta eğitimi. 

8. Kendi kendine yönetim / kişisel bakım 

stratejileri hakkında hasta eğitimi. 

9. Ağrı ve mekanizmaları hakkında hasta eğitimi. 

10. Vücut mekaniği ve ergonomi hakkında 

eğitim.  

 

1. Aktif kalın / egzersize devam edin. 

2. Olağan aktivitelere devam edin. 

3. Devam edin ve / veya işe dönün. 

4. Uzun süre dinlenmeyin. 

5. Gidişat genellikle iyidir. 

6. Bel ağrısına nadiren tehlikeli bir hastalık neden 

olur. 

7. Röntgenler bel ağrısının nedenini ortaya 

çıkarmayabilir. 

8. Cerrahi çözüm olmayabilir / Bel ağrısı olan çok 

az kişinin ameliyat olması gerekir. 

9. Basit ağrı tedavilerini deneyin. 

10. Tavsiye alın. 

11. Kendinize yardım etmek için yapabileceğiniz 

çok şey var. 

12. Bel ağrısına karşı olumlu tutumlar önemlidir. 

 

 

Bel ağrısı ile ilgili yanılgılar 

Bel ağrısının [24-27] nedenleri ve gidişatı hakkında yaygın yanılgılar vardır, örneğin: 
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• bel ağrısının nedenini teşhis etmek ve bir tedavi planını yönlendirmek için görüntülemenin gerekliliği, 

• ağrının doku hasarının kesin bir göstergesi olması, 

• yapısal değişikliklerin bel ağrısına neden olması (örneğin kaymış diskler), 

• yük yüklemek bel omurgası için kötüdür, 

• ağrı çekerken aktivitelerden kaçınılması gerektiğini, 

• omurga hassastır ve 

• omurga korunmalıdır. 

 

Bu nedenle klinisyenler, hastaların bel ağrısı ile ilgili endişelerini, korkularını ve inançlarını keşfetmeye 

teşvik edilir. Böylelikle klinisyen, hastanın inandığı bel ağrısı ile ilgili her türlü efsaneyi ele alabilecektir. 

Hastanın tedavi ve sonuçlarla ilgili endişelerini, hedeflerini ve beklentilerini dinlemek, bel ağrısı eğitiminin 

uyarlanmasına ve işbirliğine dayalı karar vermeye yardımcı olabilir [28-30]. 

Kutu 1, bel ağrısı ile ilgili yaygın yanlış inançları ortadan kaldıracak mesajların ayrıntılarını vermektedir. 

Kutu 1: Bel ağrısı hakkındaki yaygın mitleri ortadan kaldırmak [25] 

1. Kalıcı bel ağrısı korkutucu olabilir, ancak nadiren tehlikelidir. 

2. Yaşlanmak bel ağrısının bir nedeni değildir. 

3. Kalıcı bel ağrısı nadiren ciddi doku hasarıyla ilişkilendirilir. 

4. Görüntülemeler nadiren bel ağrısının nedenini gösterir. 

5. Egzersiz ve hareketle ortaya çıkan ağrı, zarar verdiğiniz anlamına gelmez. 

6. Bel ağrısına kötü duruş neden olmaz. 

7. Bel ağrısına “zayıf gövde kasları” neden olmaz. 

8. Bel günlük yüklenme ve bükülme ile aşınmaz. 

9. Ağrı alevlenmeleri, kendinize zarar verdiğiniz anlamına gelmez. 

10. Enjeksiyonlar, ameliyatlar ve güçlü ilaçlar genellikle tedavi değildir. 
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Bel ağrısı eğitiminin faydaları 

Hasta eğitimi, hastaların kendi durumlarını başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için güçlendirilmesinde 

önemli bir rol oynar. Eğitimin faydaları, hastanın durumunu daha iyi anlayabilmesi ve durumunu yönetmek 

ve ne zaman yardım isteyeceğini bilmesi için gerekli becerilerle donatılmış olmasıdır. Bu nedenle, hasta 

eğitimi, sağlık çalışanlarının bel ağrısı olan bir hastaya bakım sağlama yaklaşımının temel bir parçası 

olmalıdır. 

Genel olarak, akut veya subakut bel ağrısı olan hastalarda hasta eğitiminin uzun vadeli güvence 

sağlayabileceğine, ağrıya bağlı rahatsızlığı azaltabileceğine ve sağlık hizmeti kullanımını azaltabileceğine 

dair kanıtlar vardır [31, 32]. Bel ağrısı için beş dakika kadar kısa olan eğitimsel çalışmalar, insanlara 12 aya 

kadar fayda sağlayabilir [31-33]. Bel ağrısı eğitiminin [3, 13, 34, 35] ek faydaları şunlar olabilir: 

• sağlık hizmeti sunucularına bağımlılığı azaltır. 

• durum ve sonuçlarıyla ilgili endişeleri azaltır. 

• hastaların bel problemlerini daha iyi anlamasına yol açabilir. 

• sağlık okuryazarlığını arttırabilir. 

• öz bakımı geliştirebilir. 

• hastaların aktif başa çıkma stratejilerini kullanmasını artırabilir. 

• davranış değişikliğini kolaylaştırabilir. 

• reçete edilen tedaviye uyumu kolaylaştırabilir. 

• hastaları olağan faaliyetlere geri dönmeyi kolaylaştıran eylemlere yönlendirebilir. 

• kronikleşme ve nüks riskini azaltabilir. 

• özyönetim için güven geliştirebilir. 
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Bel ağrısı eğitiminin verilmesi 

Bel ağrısı eğitimi verme türleri 

Bel ağrısı eğitimi vermenin farklı şekilleri [3, 15, 24, 36, 37] şunlardır: 

• Sözlü (ör. Tartışma) 

• Yazılı (ör. Kitapçık, broşür) 

• Görsel-işitsel (ör. Video) 

• Sanal (ör. Tele sağlık eğitimi) 

• Çevrimiçi veya harmanlanmış bir öğrenme yaklaşımıyla 

• Bireysel veya grup içi 

• Medya kampanyaları 

 

Bel ağrısı eğitimi vermenin hiçbir yöntemi diğerinden açıkça daha faydalı değildir [15, 37]. Bununla birlikte, 

farklı eğitim verme yöntemlerini birleştirmenin daha etkili olabileceğine dair göstergeler vardır [37]. Sözlü 

eğitim seçenekleri, eğitim mesajını hastaya ve duruma özel olacak şekilde uyarlama yararını sunar [38]. 

Kaliteli web siteleri, diğer dağıtım ve destek yöntemlerini tamamlama fırsatı sunabilir. Bununla birlikte, bel 

ağrısı için şu anda çevrimiçi olarak ulaşılabilir etkin destek içeren sınırlı kaliteli bilgi vardır [39] ve inatçı ağrı 

için web sitesi desteğinin etkinliği konusunda sınırlı kanıt vardır [40]. 

Bel ağrısı eğitimsel çalışmalarının [31, 38, 41] etkililiğini çeşitli faktörler belirler; yani çalışma süresi, 

eğitimcinin inançları, hasta beklentileri, kapsanan içerik, teoriye dayalı bir yaklaşımın kullanımı [4, 42] ve 

hizmet sağlayıcı eğitimi. Etkili iletişim becerileri, eğitimsel müdahalelerin [43] (yazılı, sözlü veya görsel-

işitsel) gerçekleştirilmesi için bir ön koşuldur. 

Bel ağrısı eğitimi sağlamak için pratik ipuçları 

• Biçim: Bilgileri açık ve öz bir şekilde sağlayın. Aşırı bilgi yüklemesinden kaçının. Yazılı materyal net bir 

yazı tipine sahip olmalıdır. Teknik jargondan kaçının [41, 43]. 
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• Hastanın tercih ettiği öğrenme tarzını düşünün [43]. 

• Metaforlar ve analojiler felaketleştirmeyi azaltabilir [44], özellikle hasta metaforla özdeşleşebilirse. 

Louw ve diğerleri tarafından kullanılan bir metafor örneği. [45], sinir sistemi bir alarm sistemine benzetilir 

ve "ekstra hassas alarm sisteminin" hassaslaşmış bir sinir sistemine benzetilmesi. 

• Eğitimle ilgili hasta tercihlerini göz önünde bulundurun: Bel ağrısı olan bireyler, semptomlarını ve 

mesleki sorunlarını iyileştirmek için prognoz, yönetim ve kendi kendine yönetim yaklaşımlarını ele alan 

özel durumlarına göre açık, tutarlı ve kişiselleştirilmiş eğitimi tercih ettiler [41]. 

• Özelleştirilmiş / bağlamsallaştırılmış eğitim stratejileri kullanın: Bel ağrısı eğitimi, “herkese uyan tek 

tip” bir yaklaşım değildir. Eğitim türü ve modu, bireysel hasta tercihine, hasta bağlamına, sağlık bakım 

sistemi içeriğine, mevcut kaynaklara, durumun aşamasına ve tedaviye yanıta uyacak şekilde uyarlanmalı 

ve inşa edilmelidir [14, 19, 46-48]. Örneğin, aktif kalmaya ilişkin bel ağrısı eğitimi, bireysel koşullara göre 

uyarlanmalıdır [49]. 

• İşe dönüşle ilgili tavsiye ve eğitim önemlidir, çünkü 1 aylık işe dönmeme süresi, bel ağrısının bir sonucu 

olarak uzun süreli iş devamsızlığını önlemek için müdahale için çok önemli bir noktadır [50]. Ek olarak, işe 

dönüş tavsiyesi, bel ağrısı hakkında eğitim için hasta tercihi olarak listelenmiştir [41]. 

• Bel ağrısı eğitimi vermek için uygulayıcı eğitimi sonuçları etkileyebilir [31]. Uygulayıcı, bel ağrısını 

etkileyebilecek psikososyal faktörleri tartışırken ve değerlendirirken rahat olmalıdır. 

 

Sonuç 

Hasta eğitimi, bel ağrısı tedavisinin temel taşlarından biridir ve birçok şekilde sunulabilir. Eğitim, kişi 

merkezli ve bağlamla ilgili olacak şekilde tasarlanmalıdır. Bel ağrısı için hasta eğitiminin faydalarına dair 

artan kanıtlara rağmen, hasta eğitiminin boyun ağrısı ve sırt ağrısı üzerindeki etkisine ilişkin daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç vardır [46, 51]. 
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