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Türkçe Editörünün Önsözü

A¤r›n›n tarihi insanl›k tarihi kadar eskidir.

n›n a¤r›s›n›n çok daha k›sa sürede dindiril-

‹nsano¤lu var oldu¤undan beri a¤r› çekmek-

mesine hem de zaman ve maddi aç›dan daha

tedir. Hastay› hekime yönlenmeye mecbur

az kayba u¤ramas›na yard›mc› olacakt›r.

b›rakan önemli semptomlar içinde a¤r› ilk
s›ralarda yer almaktad›r.

Her a¤r› gibi muskuloskeletal a¤r› tedavisinin de disiplinler aras› düzenlenmesi ge-

Uluslararas› A¤r› Araﬂt›rmalar› Teﬂkilat›

reklidir. ‹nterdisipliner yaklaﬂ›m, hem her

(IASP) taraf›ndan yap›lan tan›mlamaya göre

hekimin tedaviyi planlamas›na hem de teda-

a¤r›; "Vücudun herhangi bir yerinden kay-

vi ekibini oluﬂturmas›na yans›mal›d›r. Bu da

naklanan, gerçek ya da olas› bir doku hasar›

birçok uzmanl›k alan›n›n birikimini gerek-

ile birlikte bulunan, insan›n geçmiﬂteki de-

tirmektedir.

neyimleriyle ilgili, duysal, afektif, hoﬂ olmayan bir duyudur." A¤r› her zaman kiﬂiye
özeldir. Bu nedenle kiﬂiden kiﬂiye büyük
farkl›l›klar gösterir. A¤r› tamamen soyuttur,
s›kl›kla da, anlat›lmas› ve tan›mlanmas› güçtür. A¤r›n›n hiçbir zaman vücut hasar› miktar›n›n basit bir iﬂlevi oldu¤u gösterilememiﬂtir; a¤r› yüksek endiﬂe, depresyon ve
beklentilerden ileri derecede etkilenmektedir. A¤r› çok yönlü bir deneyimdir ve uyar›-

‹ﬂte sizlere sundu¤umuz bu kitapta ne hastalar› s›n›flamak, ne de yeni bir dinamik ve
bilim kavram›yla ortaya ç›kmak amaçlanm›ﬂt›r. Kitap her hekimi hastas›na, onun bir
“a¤r› hastas›” olarak hak etti¤ini vermesi için
teﬂvik etmeyi amaçlamaktad›r. Kitab›n yazarlar›na göre bu, interdisipliner yaklaﬂ›md›r ve “uzmanl›k alan› gözlü¤ü” kullanmaks›z›n her hekim taraf›ndan uygulanmal›d›r.

m›n fiziksel özelliklerinin yan›s›ra, bireyin

Kitapta yeni olarak biyopsikososyal model

duygular›, düﬂünceleri ve motivasyonlar›n›n

kavram›ndan söz edilmektedir. Bu kavram-

bir birleﬂiminden oluﬂmaktad›r. A¤r› dene-

la iliﬂki esasl› empati, iletiﬂim, kendini ifade

yiminin bir k›sm› da olay› geçmiﬂ ve ﬂimdiki

etme gibi faktörleri sistematik olarak içeren

deneyimlerle yorumlama davran›ﬂ›d›r.

t›bbi bilginin her bir hasta için kullan›m› an-

Özellikle son 20 y›l içerisinde t›p kronik
a¤r›y› geçmiﬂten daha farkl› bir biçimde de-

laﬂ›lmal›d›r. Bu konuda da bu kitap yard›mc› olacakt›r.

¤erlendirmekte ve baﬂl› baﬂ›na bir hastal›k

Kitab›n çevirisinde, yaﬂayan t›p dilinin

olarak ele almaktad›r. Kronik a¤r› tek bir he-

kullan›lmas›na gayret edilmiﬂ ve terimlerin

kim taraf›ndan de¤il, ayr›nt›l› olarak birçok

Türkçe'ye aktar›lmas›nda karﬂ›laﬂ›lan ola¤an

hekim taraf›ndan ele al›nmal›d›r. A¤r›l› has-

güçlükler olabildi¤ince aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ-

tan›n ekip bilinci ile ele al›nmas›, hem hasta-

t›r. Yine de gözden kaçan hususlar için hoﬂ-
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görünüzü diliyoruz. Bu konudaki emek ve

A¤r›ya yaklaﬂ›mda de¤iﬂik bir bak›ﬂ aç›s›

gayretleri için de¤erli meslektaﬂ›m Op. Dr.

getiren bu kitab›n kas iskelet sistemi a¤r›lar›

Ajlan Kasabal›gil’e teﬂekkür ediyorum. Yine

ile yo¤un ilgilenen biz fiziyatristler yan›nda

kitab›n seçilme aﬂamas›ndan bask›s›na kadar

a¤r› ile u¤raﬂan tüm hekimlere yararl› olma-

her ad›mda bana destek olan say›n Prof. Dr.

s› dile¤i ile sayg›lar›m› sunuyorum.
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