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Üçüncü Baskıya Önsöz

“Fizyoterapistler için cep kitabı’’ isimli kitabın üçüncü 
baskısını sunmaktan büyük keyif alıyorum. İkinci bas-
kıya olan olumlu tepkiler sebebiyle mutluluk duydum 
ve fizyoterapistler, akademisyenler ve klinisyenlerden 
edindiğim paha biçilmez tüm geribildirimler için teşek-
kür ediyorum ve üçüncü baskıyı olabildiğince faydalı 
hale getirmek için çaba sarf ettim.

Bu baskıda, cep boyutundan ödün vermeden onu 
genişletmeye çalıştım. Sınıflarda, hastanelerde ve kli-
niklerde çok yararlı olabilecek ek içerikler her bölüme 
eklenmiş ve ilgili bilgileri bulmayı kolaylaştırmıştır. 
Bütün konular dikkat çekici ve çok basit bir dille anla-
tılmıştır. Amaç, öğrencileri ve diğer okuyucuları rafine 
bilgilerle zenginleştirmek ve onlara tüm konuları tam 
olarak anlatabilmektir. Umuyorum ki, lisans öğren-
cileri, mezunlar ve profesyoneller bu kitabı faydalı ve 
bilgilendirici bulacaklardır.

Parlak geleceğiniz ve hayatınızdaki tüm başarıları-
nız için en iyi dileklerim ve dualarımla.

Gitesh Amrohit





Birinci Baskıya Önsöz

2002-2006 yıllarında fizyoterapi lisans öğrencisiydim. 
Bu dönemde ben ve sınıf arkadaşlarım çok sayıda nor-
mal değer, özel testler, ilaçlar, patoloji, anatomi ve 
diğer pek çok şeyi hatırlamak zorunda kalıyorduk ve 
herşeyi aynı zamanda hatırlamak mümkün olmuyor-
du, çünkü ders kitabı her zaman elimizde olmuyordu 
ve bu problemleri tüm bu konularla ilgili notlar hazır-
layarak çözüyorduk. Başlıca sorun, hastayı değerlen-
dirmek, tedavi etmek ve bunu yapmak için bazı şeyleri 
bilmemiz ve onaylamamız gerektiğinde ortaya çıkmak-
taydı. Bu yüzden tüm ağır ders kitaplarını taşımak 
zorunda kaldık. “Fizyoterapistler için cep kitabı” bu so-
runlar nedeniyle yazıldı. Burada tıbbi ve fizyoterapi ile 
ilgili tüm önemli konular mevcut olup bunlar orijinal 
anlamlarını değiştirmeden grafikler, tablolar ve metin 
yardımıyla açıklanmaktadır. 

Bu kitap ders kitabı değildir, ancak dersler, klinik-
ler ve sınıflarda ders kitaplarına ek olarak kullanıla-
bilir. Tüm tıbbi ve fizyoterapi konularını bu küçük el 
kitabında birleştirmek için çok çalışmıştır. Bu yüzden 
kitabın tüm avantajlarından faydalanabilirsiniz. Par-
lak geleceğiniz ve hayatınızdaki tüm başarılarınız için 
en iyi dileklerim ve dualarımla.

Gitesh Amrohit





Teşekkür

Her şeyden önce Chhattisgarh, Hindistan’daki öğren-
cilerim ve her adımda benimle birlikte olan yeri dol-
durulamaz personelime gönülden teşekkür etmek isti-
yorum. 

Özellikle Shri Jitendar P Vij (Grup Başkanı), Bay 
Ankit Vij (Grup Başkanı ve Direktör), Bay Tarun Du-
neja (Yayın Direktörü) ve Bay Prasun Bhattacharya 
(Yönetici - Nagpur Şubesi) olmak üzere M/s Jaypee 
Brothers Medical Publishers (P) Ltd, Yeni Delhi, Hin-
distan’nın tüm ekibine kitabı şekillendirmek için ver-
dikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Başarılarımın devamı için sizlerin de yardımına ih-
tiyacım var.





Çeviri Editörü Önsözü

Sevgili öğrencilerim ve meslektaşlarım,
Son yıllarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 

Türkçe kaynak sayısındaki artış bilgiye ulaşma konu-
sunda camiamıza çok yararlı olmuştur. Ancak öğrenci-
lerimiz /meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu pratik ve 
teorik bilgilerin kısa, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir 
olması onların bu bilgileri hızlı ve doğru kullanımın-
da çok etkilidir. Bu düşünceden yola çıkılarak hazır-
lanmış olan bu cep kitabının çevirisini yaparak alan-
da kullanıma sunmanın faydalı olacağını düşündük. 
İçeriğinde hasta değerlendirme, tedavi programının 
planlanması ve uygulama aşamasında kullanılacak 
çok sayıda değerlendirme yöntemi ve tedavi yaklaşım-
larına ait temel bilgilerin şekiller, tablolar ve listeler 
ile sunulduğu bu kitabı alana kazandırmanın büyük 
mutluluğunu duyuyorum. 

Fizyoterapistler için hazırlanmış bu kitabın çevi-
risinin fizyoterapist akademisyenler tarafından ya-
pılmış olmasını bu kitabın diğer bir ayrıcalığı olarak 
görüyorum.

Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Öznur Tunca Yılmaz
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