
Değerli hastalarımız, sevgili ebeveynler,

Elle Terapi, insan hareket  (kas-iskelet) sisteminin gözlemlenmesi ve tedavisi ile ilgilidir. Elle dokunmak ve hislemek 
suretiyle kas gerginleşmeleri, cilt ve cilt altı şişliklerinin yanı sıra eklem arızaları, yani engellenmeler de tespit edilir. 
Hekime özgü olan görev, bu bulguları şikâyetinizle ilişkisini ortaya koymak, bir tanı oluşturmak ve bir tedavi yaklaşımı 
önermektir. Muayenenin eksiksizliği bütün vücudun muayeneye dahil edilmesiyle sağlanır. Bu nedenle uygun kıyafetle-
re dikkat edilmesi önerilir.

Hekim muayenesi öncesinde muayenehanemizin tıbbi asistanları ile bir tanıtım görüşmesi gerçekleştirilir.
Bu görüşmede başka şeyler yanında ilk anamnez (hasta geçmişi) de alınır. Eğer ön raporları, muhtemelen mevcut rönt-
gen çekimlerini vb. beraberinizde getirirseniz bu görüşme daha kolay yapılır. Ayrıca önceki hastalıklara ilişkin veriler, 
alınan ilaçlar ve daha önce gerçekleştirilmiş olan terapiler de önemli bilgiler sağlamaktadır. Bunun yanında ayı / yılı ile 
eski ve yeni travmalar / kazalar da bizi ilgilendirmektedir. Hatta göze çarpmayan yaralanmalar bile - özellikle son iki ay
içinde - öneme sahiptir. Bunun nedeni organizmanın muhtemelen değişmiş bir tepki eğilimidir.

Aile fertlerinin önceden geçirmiş olduğu hastalıklar da vasküler ve bağ dokusu hastalıkları kadar önem arz etmektedir 
(Marfan sendromu, Ehlers Danlos sendromu, polikistik böbrek hastalıkları, fibromüsküler displazi, osteogenezis imper-
fecta veya Recklinghausen hastalığı). Sondakiler tedavi planlamasında değişiklik yapılmasını gerektirebilir.

Elle yapılan tedaviler tıpta en düşük riskli tedavilerden biridir.
Riskler - neredeyse tüm tıbbi müdahalelerde olduğu gibi - ciddi komplikasyonlara neden olabilecek tanımlanamayan bi-
rincil hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Omurganın tedavisi için bunların başlıcaları:

• Kötüleşebilir ve muhtemelen felce neden olabilir bel fıtıkları  

• Damar yırtıkları - özellikle beyine kan sağlayan kan damarlarında - ki bunlar bazı durumlarda ciddi beyin ha-
sarlarına neden olabilir

• Tümörler, iltihaplanmalar, şekil bozuklukları veya kırıklar

Bunlar bizim neden bir yandan kapsamlı bir anamneze büyük önem verip diğer yandan da hastalarımızı etraflıca mua-
yene ettiğimizin altında yatan gerekçelerdir. Bununla birlikte en dikkatli muayeneyle bile bu tür hastalıkların her zaman 
tespit edilemediği ve tedaviyle ilgili komplikasyonlara hakim olmanın bazen güç ya da imkansız olduğu unutulma-
malıdır.

Kas-iskelet sistemi şikayetleri için hekimin tıbbi tedavi paleti elle terapinin oldukça ötesine geçtiğinden dolayı rahatsız-
lıkların çoğu için alternatif tedavi yaklaşımları ortaya çıkmaktadır. Sizin için en iyi olan terapi biçimini tespit ve tayin 
etmek amacıyla hizmetinizdeyiz.

О Başka sorum var О Başka sorum yok

Hastanın adı

Velinin adı Doğum tarihi

Tarih / İmza ___________________________ _________________
        Hasta / Veliler Doktor


