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Ağrı Önlemede Fiziksel Aktivite  

Ağrı, özellikle kronik ağrı, çocukluktan yaşlıya toplumu etkileyen önemli tıbbi ve sosyoekonomik 

sorun olmaya devam etmektedir ve dünya genelinde sağlık kaynaklarının kullanımının önemli bir 

kısmından sorumludur [9,15,16,19]. Bel ve boyun ağrısı gibi kronik kas-iskelet sistemi ağrıları 

gündelik ve işle ilgili yetersizlik şeklinde en sık ve en maliyetli durumlardır. 

Literatür, genel toplumda fiziksel aktivite ve egzersizin kas-iskelet sistemi, kardiyovasküler ve 

merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle geniş ekonomik ve sağlık yararları olduğuna 

dair sağlam kanıtlar sunmaktadır [7,22]. Buna karşılık, yetersiz fiziksel aktivite sağlığa zararlıdır. 

ve bulaşıcı olmayan hastalıklar (kronik ağrı dahil) için bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır [20] 

ve küresel mortalite için dördüncü önde gelen risk faktörüdür [8,14]. İlk zamanlar fiziksel 

hareketsizlik yaşlı nüfusun bir özelliği olarak kabul edilmesine rağmen, her yaşta yaygındır [10]. 

Fiziksel aktivite Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “enerji harcaması gerektiren iskelet kasları 

tarafından üretilen herhangi bir vücut hareketi” olarak tanımlanmıştır [26]. Egzersiz “fiziksel 

formda olmanın bir veya daha fazla bileşenini geliştirmek veya sürdürmek için gerçekleştirilen 

planlı, yapılandırılmış ve tekrarlayan bedensel hareketler” olarak tanımlanmaktadır [26]. Çok 

sayıda kılavuz, kronik boyun ağrısı, osteoartrit, baş ağrısı, fibromiyalji ve kronik bel ağrısı gibi çok 

çeşitli kronik ağrı durumlarını da içeren ağrıyı ve yorgunluğu azaltan ve hastaların işlevini 

iyileştiren etkili tedavi müdahaleleri olarak fiziksel aktiviteyi ve egzersizi savunur [13]. Düzenli 

fiziksel aktivite ve egzersiz ağrının önlenmesine yardımcı olabilir. Yakın zamanda yapılan bir 

sistematik derlemede, yeni başlayan boyun ağrısı atağını azaltmak için bir egzersiz programının 

etkinliğini destekleyen orta kanıt düzeyi bulunmuştur [5]. Ayrıca egzersizin (eğitim ile birlikte) bel 

ağrısı atak riskini azalttığına dair kanıtlar vardır [25]. Gerçekten de akut veya subakut ağrısı olan 

hastalar, bireysel ve ekonomik büyük bir darbeyi önlemeyi amaçlayan müdahale için önemli bir 

hedef grup olabilir. 

Sağlık hizmeti sağlayıcıları için, fiziksel aktivitenin önerilmesinin ağrı şiddeti ve engelliliği 

azaltmanın yanı sıra güç, esneklik ve dayanıklılıkta artış, kardiyovasküler hastalık ve metabolik 

sendrom riskinde azalma, kemik sağlığında iyileşme ve bilişsel durumda ve ruh halinde iyilik de 

dahil olmak üzere bir dizi başka fayda sağladığı bilinmektedir [18]. Fiziksel aktiviteve egzersiz, 
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sıklıkla kronik ağrı ile ilişkili olan akıl sağlığı bozukluklarının gelişme riskini azaltmada değerli bir 

akıl sağlığını geliştirme stratejisi olarak düşünülebilir [2,6,21]. 

Bu nedenle, sağlık hizmeti sağlayıcıları fiziksel aktivite tavsiye ederken: [3,7,24]: 

 Sadece biyomedikal yönleri değil, psikolojik ve sosyal yönleri de düşünün. 

 Bireysel, keyifli ve hastanın hedefleri ile ilgili hale getirin. 

 Fiziksel aktiviteye / egzersize uyumu artırmak için özel ihtiyaçlara göre denetim sağlayın. 

 Hasta eğitimini fiziksel aktivite / egzersizin vücut üzerindeki etkisi, fiziksel aktivite / 

egzersiz ve ağrı hakkındaki yanlış anlamaların giderilmesi de dahil olmak üzere faydaları 

hakkında bilgileri içerecek şekilde kişiselleştirin. 

 Bireysel engelleri (ağrı yoğunluğu, hareketle ilgili korku ve kaçınma, düşük düzeyde sağlık 

okuryazarlığı, depresyon) ve çevresel engelleri (egzersiz yapılacak yere erişim eksikliği, 

egzersiz için zaman eksikliği ve egzersiz için destek eksikliği) tanıyın ve belirleyin. 

 Hastaları tedavi edin ve tedaviye uyum ve başarı sağlanabilmesi için hastaları davranış 

değişikliği aşamalarında hareket ettirin. 

 

Kutu 1. Ağrı için egzersiz ve fiziksel aktivite önerilerinin özeti.  

Sürekli ağrıdan korunma  [5,11,25] Bel ve boyun ağrısının ikincil korunmasında egzersizler 

(eğitim ile birlikte) etkilidir 

Fiziksel aktivite ve egzersizin 

faydaları  [12] 

Geliştirir:  

• günlük ve işle ilgili faaliyetlerde işlev 

• akıl sağlığı 

• fiziksel olarak formda olma  

• sağlıkla ilgili yaşam kalitesi 

• güç 

• esneklik 

• dayanıklılık 

Egzersizi kolaylaştırıcılar ve 

egzersize engeller 

Kolaylaştırıcılar 

 Organizasyonun kapasitesi 

 Sağlık çalışanlarının sorumluluğu 
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 İletişim 

 Önceki fiziksel aktif olma deneyimi 

Engeller: 

 Egzersiz yapılan yere ulaşımda zorluk 

 Egzersize zaman bulamamak 

 İletişim eksikliği 

 Egzersiz desteğinde eksiklik 

 Yeterli gözetim eksikliği 

 

Fiziksel aktivite veya egzersiz 

programına katılma yöntemleri 

[1,17,23] 

Biyopsikososyal sağlık modelini benimsemek 
Egzersiz yapmak 

 Bireysel egzersiz reçetesi 

 Grup egzersiz seansları 

 Video kaset egzersizleri ile verimin arttırılması 
 
Uyumsuz inanışları belirle: 
Korkuları ve uyumsuz davranışları anlayın, egzersizin 
etkileri ile ilgili eğitim, egzersize engel olan faktörleri 
belirle  
 
Eğitim, teşvik, tavsiye ve önerilerle ile ilgili destek 
sağlayın 

Egzersiz özellikleri 

 

 

  

Denetleme düzeyi: 

 Bire-bir denetim 

 Grup denetimi 

 Ev egzersiz programı 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri 
Çocukluk ve genç yaşta 5-17:  
Günde en az 60 dakika orta ila şiddetli yoğunlukta 
fiziksel aktivite olmalıdır. 
 
Erişkinler: 18-64 yaş 
Hafta boyunca en az 150 dakika orta yoğunluklu aerobik 
fiziksel aktivite veya hafta boyunca en az 75 dakika 
şiddetli yoğunluk aerobik fiziksel aktivite veya eşdeğer 
orta ve kuvvetli yoğunluk aktivitesi kombinasyonu 
yapmalıdır. 
Aerobik aktivite en az 10 dakika süren setlerle 
yapılmalıdır. 
Kas güçlendirme faaliyetleri, büyük kas gruplarını içeren 
haftada 2 veya daha fazla gün yapılmalıdır. 
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65 yaşından büyük erişkinler: 
Hafta boyunca en az 150 dakika orta yoğunluklu aerobik 
fiziksel aktivite veya hafta boyunca en az 75 dakika 
şiddetli aerobik fiziksel aktivite veya orta ve şiddetli 
yoğunluk aktivitesinin eşdeğer bir kombinasyonunu 
yapmalıdır. 
 
Aerobik aktivite en az 10 dakika süreyle yapılmalıdır. 
Büyük kas gruplarını içeren kas güçlendirme aktiviteleri 
haftada 2 veya daha fazla gün yapılmalıdır. 
 
Yaşlı yetişkinler sağlık koşulları nedeniyle önerilen 
miktarda fiziksel aktivite yapamadıklarında, yetenekleri 
ve koşulları izin verdiği ölçüde fiziksel olarak aktif 
olmalıdırlar. 
 
*Daha fazla detay DSÖ internet sayfasındadır: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 
 

DSÖ- Dünya Sağlık Örgütü 

 

Sağlık hizmeti sunucuları, her hasta konsültasyonunu fiziksel aktivitenin fiziksel ve zihinsel sağlık 

yararlarını tartışmak için bir fırsat olarak kullanmalıdır. Gerektiğinde ve mümkün olduğunda, 

hastalar, ilerici ve sürekli fiziksel aktivite programının geliştirilmesine yardımcı olabilecek uygun 

şekilde eğitilmiş sağlık hizmetleri uygulayıcılarıyla çalışmalıdır. 
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