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Sevgili okuyucu,

bu broşür sizi “spesifik olmayan kronik bel ağrısı” hakkında bilgilendiriyor. Bel 
ağrısının nasıl tedavi edilebileceğini açıklıyor. Bu bilgiler, bu hastalıkla başa 
çıkmanız için size yardımcı olacak. Ayrıca kendinizi daha iyi hissetmeniz için 
neler yapabileceğinizi de öğreneceksiniz.

Bu broşürde şu konuları ele alınıyor:
• „Spesifik olmayan kronik bel ağrısının“ ne olduğunu.
• Bel ağrısının nasıl tedavi edildiğini.
•  Kendimizi yeniden iyi hissetmek için bizim yapabileceğimiz 

şeyler neler olduğunu.
•  Daha ayrıntılı bilgilere, danışma hizmetine ve desteğe nereden 

ulaşabileceğimizi.
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Bel ağrısı, insanın kalça ve kaburgalarının başladığı yerin arasında hissetiği 
(bakınız şekil) sırt ağrısıdır. Ağrılar bacaklara kadar yayılabilir.

“Spesifik olmayan kronik bel ağrısı“ nedir?

Aylardır sırtım ağrıyor. Bazen ağrıların şiddeti çok 

artıyor, sonrada tamamen gidiyorlar. Bu her zaman 

kolay olmuyor. 

Bay  Reinecker, 28, satıcı
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Bel ağrıları, ne kadar sürdüklerine bağlı olarak farklı biçimde adlandırılır. Akut 
bel ağrısı çoğunlukla birden ortaya çıkar ve kisa süre sonra geçer. Eğer ağrılar 
12 haftadan uzun bir süre devam ederse, kronik bel ağrıları olarak adlandırılır.

Bel ağrılarının birbirinden ayırt edilmesi için ağrılara neden olan sebepler 
önemlidir. Bel ağrısına yol açan başka bir hastalığın olması da mümkündür. 
Bu tür hastalıklar örneğin kemik kırığı, enfeksiyon veya bir tümör olabilir. Böyle 
bir durumda spesifik bel ağrılarından söz edilir. Eğer ağrıların nedeni başka bir 
hastalık değilse, bunlara spesifik olmayan bel ağrıları denilir.

Bu broşür sizi spesifik olmayan kronik bel ağrıları hakkında bilgilendirecektir. 
Bel ağrılarının diğer türleri burada ele alınmıyor.

Bel ağrası en sık rastlanan ağrıların arasındadır. Almanya’da şu anda her üç 
yetişkinden biri bel ağrısı çekiyor1. Kadınlar erkeklere göre biraz daha sık bel 
ağrısına yakalanıyor. Her 3 kadından biri ve her 4 erkekten biri yaşamında bir 
kez kronik bel ağrıları çekiyor2.

kronik spesifik olmayan bel ağrısı

12 haftadan uzun 
sürer

Nedeni bilinmiyor (ağır bir 
hastalık söz konusu değil)

Kalça ve kaburgaların 
başladığı yerin 
arasındaki sırt ağrısı

1 Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeit-
linie Kreuzschmerz – Langfassung. 1. Auflage. Version 5. 2010, zuletzt verändert: Oktober 2015. 
Erreichbar: http://www.versorgungsleit-linien.de/themen/kreuzschmerz.
2 Neuhauser, H., Ellert, U. & Ziese.T (2005). Chronische Rückenschmerzen in der Allgemeinbe- 
völkerung in Deutschland 2002/2003: Prävalenz und besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. 
Gesundheitswesen, 67, 685 – 693.
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Bel ağrısı insanı çok zorlayabilir ve hastaların hayatını büyük ölçüde 
etkileyebilir. Fakat buna rağmen tehlikeli değildir.  Ancak bu, sadece 
arkasında ciddi bir hastalık bulunmadığında geçerlidir. Doktor, ağrılarınızın 
nedeninin başka bir hastalık olup olmadığını kontrol edecektir.

Doktorunuzla görüşmek ve basit bir vücut muayenesi her zaman gereklidir!

Doktorla görüşmek
Doktorunuz ilk etapta sizinle görüşüp size birkaç soru soracaktır. Bunlar örneğin:
 
•  ağrınız hakkında sorular (örneğin ne zamandan beri ağrılarınızın olduğunu, 

bu ağrıların ne kadar şiddetli olduğu veya ağrıların tarafınızdan nasıl 
hissedildiği gibi)

•  ilaç kullanıp kullanmadığınızı, ve eğer kullanıyorsanız bunların hangileri 
olduğu (sırf ağrılara karşı kullandığınız ilaçlar değil, tüm ilaçlarınız)

•  başka hastalıklarınızın veya şikayetlerinizin olup olmadığını
•  daha önce hangi hastalıkları geçirdiğiniz
•  iş veya aile hayatınızda stres yaşayıp yaşamadığınız
•  ne işle meşgul olduğunuzu
•  üzgün veya depresif olup olmadığınız
•  çok mu yoksa az mı hareket ettiğinizi
•  spor yapıp yapmadığınızı
•  ağrıların gündelik yaşamınızı ne ölçüde olumsuz etkilediği

Önemli!
Doktorun size yönelttiği bazı sorular çok özel olabilir. Ancak kapsamlı 

ve dürüst cevaplar doktorunuz için çok önemli. Doktor, ağrılarınızın 

sebebinin nereden geldiğini öğrenmeye çalışır. Bunun için sizden çeşitli 

bilgilere ihtiyacı var. Ancak bu şekilde ağrıların türünü anlayabilir ve size 

“doğru” tedaviyi tavsiye edebilir.

Hangi muayeneler gereklidir?
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Vücut muayenesi
Başka bir hastalığa ilişkin bir belirti söz konusu olmadığında ve ağrılar bacaklara 
yayılmadığında, bu görüşmenin ardından basit bir vücut muayenesi yapılır.

Genelde hekim görüşmenin ve vücut muayenesinin ardından spesifik olmayan 
kronik bel ağrısına yakalanıp yakalanmadığınızı hemen söyleyebilir.

Başka hastalıklardan şüphe duyulması halinde yapılacak diğer muayeneler 

Başka hastalıklara ilişkin bir kuşku söz konusu olduğunda daha geniş tahlillerin 
de yapılması gerekir. Bunlar genellikle görüntüleme muayeneleridir (örneğin 
röntgen çekimi) veya laboratuar tahlilleri (örneğin kan tahlili, idrar tahlili). 
Bunun için bir uzman hekime sevk edilmeniz de mümkündür. 

Önemli!
Her hastada görüntüleme tetkiklerinin yapılmasının bir anlamı yoktur. Bir 

çok hastada kapsamlı muayeneler sonucunda bile şikayetlerin sebebi 

bulunamıyor. Örneğin ağrı çeken bir çok kişide hiç bir fiziksel değişiklik 

tespit edilemiyor. Ayrıca resimli tahlillerde göze çarpan hususların 

bulunmasına rağmen ağrısı olmayan insanlar da var.

Önemli!
Daha başka araştırmalar ancak bel ağrısının nedeninin başka 

hastalıkların olmadığını anlamak için uygulanır. Kronik ve belirsiz bel 

ağrısı için bu araştırmalar gereksizdir.

Doktorum çok şükür ki ağrılarıma başka bir 

hastalığın sebep olmadığını anladı. Her ne kadar 

ağrılarım devam etse de, şimdi daha az endişe 

duyuyorum.
Bayan Özer, 31, bankacı

5



Bel ağrıları çok nadir olarak yalnızca bir tek nedenden kaynaklanır. Bu ağrılarda 
genelde birden fazla neden rol oynar.

Bel ağrısına yol açan sebeplerin arasında şunlar yer alır:

Bedensel etkiler
•  kas gerginlikleri (çok sık!) 
•  ileri yaş
•  omurgadaki küçük yaralanmalar

Psikolojik sorunlar
•  psişik gerginlik
•  başarı gösterme baskısı ve stres
•  anlaşmazlıklar (örneğin aile içinde veya işyerinde)

Mesleki zorluklar ve yükümlülükler
•  genellikle ağır bedensel çalışma 

(örneğin ağır yükleri uzun süre taşımak/tutmak)
•  uzun süre oturmak
•  elverişsiz vücut duruşu (örneğin kambur durmak)
•  tek yönlü bedensel yüklenme (örneğin sürekli aynı el hareketini yapmak)
•  titreşimli makinelerle çalışmak (örneğin basınçlı havalı çekiçle)

Yaşam tarzı
•  hareket eksikliği (kasları zayıflatır)
•  aşırı kilo (omurgaya ek yük oluşturur)

Yanlış bilgilere dayalı yanlış davranışlar
•  örneğin ağrı durumunda uzun süre yatakta istirahat etmek

Kronik bel ağrısı nasıl oluşur?

Sırt kaslarımın ne kadar zayıf olduğunu görünce 

doktorum çok şaşırdı. Benim için bu pek de 

sürpriz olmadı, çünkü işyerinde çok oturmam 

gerekiyor ve spor da yapmıyorum. 

Bay Yildirim, 67, Profesör
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Spesifik olmayan kronik bel ağrıları farklı yöntemlerle tedavi edilir. Aile 
doktorunuz sizi tedavi yöntemleri ve masrafların sağlık sigortası tarafından 
karşılanması hakkında bilgilendirebilir.
Ağrı duyduğunda istirahat etmek pek çok insanın verdiği doğal bir tepkidir. 
Akut ağrılarda bu genelde mantıklıdır. Kronik ağrılarda ise ağrılara rağmen 
hareket etmek önemlidir. Hareket ilk etapta hastanın canını sıkabilir. Ancak 
hareket, ağrıların zamanla düzelmesine yardımcı olur. 

Bu nedenle bel ağrısı çeken tüm hastalar için aynı şey geçerlidir: Hareket en 
önemli şeydir!

Tedavide uygulanan en önemli yöntem hareket terapisidir 
(örn. kas antrenmanı ve esneme egzersizleri):
•  Bu tedavi sırt kaslarını güçlendirir ve omurganın yükünü azaltır.
•  Düzenli olarak bedensel hareket etmek çok önemlidir. 
•  Bedensel etkinliklerin her türü iyi gelmez.
•  Fiziksel bir işle uğraşan ve devamlı aynı hareketleri yapan kişilere de bu 

terapi iyi gelir. Böylece fazla kullanılmayan diğer kas grupları çalıştırılır. 

Fizyoterapi (örn. fizik tedavi) başlangıçta mantıklı olabilir:
•  Vücudun hareketliliğini ve işlevini geliştirir.
•  Böylece ağrılar azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir ve kaslar tekrar 

güçlendirilebilir.

Bel ağrısı nasıl tedavi edilir?

Önemli!
Lütfen duyduğunuz tavsiyeleri eleştirici bir kulakla dinleyiniz!

• Yarar sağlayacak tedavi olanakları hakkında doktorunuzdan bilgi alın.

•  Arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan gelen iyi niyetli ama ne yazık ki 

çoğunlukla yanlış olan tavsiyelerine uymayın. Akut bir bel ağrısında 

yarar sağlayan bazı yöntemler kronik ağrıda zarar bile verebilir 

(örneğin uzun süre yatmak).

Önemli!
Bedensel olarak hareketli olmak, ev işlerinden veya el işlerinden daha 

fazla yapmak demektir. Doktorunuza size hangi hareketlerin yardımcı 

olacağını sorun.
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Hareket terapisi veya fizyoterapi sona erdikten sonra da bedensel olarak 
hareketli kalmak önem taşır (örneğin düzenli olarak arkadaşlarla yürüyüşe 
çıkmak, bisiklete binmek). 

Hareketin yanı sıra şunlar da size yardımcı olabilir:

İlaçlar, ağrıları azaltır ve hastanın günlük işlerini sürdürmesine yardımcı olur. 
İlaçların yalnızca başlangıçta ve yalnızca kısa süreler için kullanılması gerekir. 
İlacın seçiminde hekime danışılması çok önemlidir. Her ilaç her hastaya uygun 
değildir.

Bir eğitim ve danışmanlık hizmeti, hastalık hakkında ve onunla nasıl baş 
edilmesi gerektiği hakkında bilgi vermektedir.

Sırt okulunda, hastalar sağlıklı bir sırt duruşunu öğrenebilirler. Çalışırken ve 
günlük yaşamda nasıl doğru biçimde hareket edilebileceğini de burada 
öğrenmek mümkün. 

Davranış tedavisi, psikoterapiyi ele alan bir tedavi yöntemidir. İnsanın kendi 
özgü güçlü yanlarını fark etmesine ve belli hareketleri yapmaya karşı korkularını 
yenmesine yardımcı olur. Ayrıca burada belirli gevşeme teknikleri öğrenilebilir. 
Bu da ağrılarla başa çıkmakta yardımcı olur. 

Ergoterapi, hastanın bel ağrısı nedeniyle kendini kısıtlaması durumunda 
mantıklıdır. Belirli yöntemler (örneğin belli hareketlerin geliştirilmesi) fiziksel, 
zihinsel ve sosyal becerileri yeniden oluşturmaya yardımcı olur. 

Doktoruma en sonunda spordan nefret ettiğimi 

söylemeyi  başardım. Sonra onun da spor 

yapmadığını öğrendim. Birlikte yine de nasıl 

hareket edebileceğimi düşündük. Sonuçta kızımla 

beraber her gün yürüyüşe çıkmaya karar verdik.

Bayan Müller, 65, ev hanımı 
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Aşağıdaki tedavi yöntemleri hareket terapisi ile birlikte uygulanabilir.  
Ancak nadiren faydaları görülür:
•  akupunktur
•  masaj
•  terapistin hastanın eklemlerini veya omurgasını özel bir şekilde hareket 

ettiği tedavi (mobilizasyon, manipülasyon, çıkıkçılık)

Aşağıdaki tedavi yöntemleri spesifik olmayan kronik bel ağrılarında yarar 
sağlamaz:
•  lazer ışınlamasıyla tedavisi
•  elektrik tedavisi
•  kısa dalga diatermisi (elektromanyetik ışın)
•  sıcaklık veya soğukluk tedavisi
•  manyetik alan tedavisi
•  tedavi amaçlı ultrason

Her hasta için bir “tedavi paketi” oluşturulur. Sizin “paketinizde” hangi 
yöntemlerin yer alacağı, özel şahsi durumunuza bağlıdır. 

Önemli!
Aşağıdaki yöntemler spesifik olmayan kronik bel ağrısında zararlıdır veya 

beraberinde ek riskler getirir:

•  Uzun süre yatakta istirahat etmek veya sırtın örneğin tıbbi bir korse ile sabit 

tutulması. Bu, kas gerilmelerini arttırır ve kas yapısı zayıflamaya başlar.

•  Ameliyat (belli bir bedensel neden olmadığından, ameliyat yarar 

sağlamaz).
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Kronik bel ağrısı çeken hastalar genelde bir çok farklı kişilerde tedavi görürler.

 
Hastanın belli bir muhatap kişiye sahip olması, iyi bir güven ilişkisinin kurulmasına 
yardımcı olur. Doktorunuzla sizi endişelendiren, korkutan veya huzursuz eden 
konular hakkında konuşabilmeniz önemlidir. Tedavi ile ilişkin istekleriniz veya 
zorlukları hakkında da onunla konuşabilirsiniz. Doktorunuz bu şekilde tedaviyi 
size göre uyarlayabilir. Bu tedavinizden daha memnun olmanızda size yardımcı 
olabilir.

Yapabilecekleriniz şunlar:

Alışık olduğunuz işlere devam etmeniz. Uzun süre yatakta dinlenmek ve 
bedensel hareket etmemek ağrıların süresini uzatır. 

Aşırı yüklenmelerden kaçınmak, örneğin: 
 •  birşeyi kaldırırken veya taşırken sırtınızı dik tutmak;
 •  uzun süre oturmak zorunda kaldığınızda ara sıra sırtınızı arkaya yaslamak;
 •  vücudunuza tek taraflı olarak veya yanlış biçimde yüklenmek zorunda 

kaldığınızda düzenli olarak mola vermek.

Bel ağrısını kim tedavi eder?

Kendinizi yeniden daha iyi hissetmek için ne yapabilirsiniz?

Komşum kendime özen göstermemi tavsiye etti. Fakat 

ağrılar zaman gectikçe daha da arttı. Doktora gittiğimde, 

sırt ağrısında hareket etmeye devam etmenin çok önemli 

olduğunu öğrendim. 

Bayan Schmidt, 26, Sekreter

Önemli!
Tedavinizin iyi ayarlanabilmesi için bir tek muhatap kişinin (mesela aile 

doktorunuz) sizinle ilgilenmesi faydalıdır. Bu yüzden bu kişinin önemli olan 

tüm bilgilere sahip olması önemlidir.
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“Doğru” bir sırt duruşuna dikkat etmek, örneğin:
 •  sık sık eğilmekten kaçınmak;
 •  işyerinde koltuğunuzun oturma yüksekliğini doğru biçimde ayarlamak.

Bedensel olarak hareketli olmanız. Hareket, kas yapısını güçlendirir ve yeni 
ağrı nöbetlerinin önüne geçer. Burada önem olan, düzenli olarak hareketli 
olmanızdır.
 •  Hareket, günlük yaşama da iyi bir biçimde dahil edilebilir: asansörü kullanmak 

yerine merdivenleri çıkmak, kısa mesafeleri yürüyerek gitmek veya 
bisikletle kat etmek.

 •  Bilinçli bir şekilde spor yapabilirsiniz ve örneğin bir spor salonuna veya bir 
spor kulübüne gidebilirsiniz.

Eğer ilaç kullanıyorsanız doktorunuzun tavsiyelerine uymak. Kendinizi 
daha iyi hissediyor olsanız bile, ağrı ilacı almak ağrının şiddetiyle doğru 
orantılı değildir, belli bir zaman planına bağlıdır.   

Tedavinizden memnun değilseniz veya sorularınız olduğunda doktorunuza 
danışmanız. Ancak bu şekilde tedaviniz gereksinimlerinize ve isteklerinize 
uygun biçimde şekillendirilebilir.

Kilonuza dikkat etmeniz. Aşırı kilo omurga için fazla yüklenme anlamına 
gelir. Size bu konuda yardımcı olabilecek beslenme uzmanları var. Kilonuz 
normalse, buna gerek yoktur.

Gevşemeyi öğrenmeniz. Size bu konuda destek olabilecek uzmanlar var. 
Kronik bel ağrısında ilerleyici kas gevşemesi diye adlandırılan yöntem yarar 
sağlayan bir rahatlama tekniği olarak kendini kanıtlamış durumda.  

Yardımlaşma grubuna katılmak. Burada benzer sorunlar yaşayan başka 
kişilerle bir araya geleceksiniz. Her ne kadar grup üyeleri uzman kişiler olmasa 
da, bu bağlamda destek almak mümkün.

Unutmayın, hareket en önemli şeydir! 

Önemli!
Aile ve arkadaşlarınız daha aktif olmaya ve düzenli bir şekilde hareket 

etmenize yardımcı olabilirler.

11



İnternetteki güvenilir bilgiler
Hasta yönlendirme hattı: www.versorgungsleitlinien.de/patienten
Ayrıntılı bilgiler:  www.patienten-information.de

Yardımlaşma ve danışma
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung 
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) 
(Yardımlaşma gruplarını destekleme ve teşvik edici nasyonal kontak 
ve bilgilendirme bürosu) Oturduğunuz yere yakın bir yardımlaşma grubu 
bulmanıza yardımcı olur.
Tel.: 0 30 - 31 01 89 60 • selbsthilfe@nakos.de • www.nakos.de
Unabhängige Patientenberatung Deutschland 
(Alman Bağımsız Hasta Danışmanlığı) (Türkçe dilinde de var)
İnternette güvenilir sağlık bilgileri, hekimler, klinikler ve sağlık sigortası kurumları 
bulmanızda yardımcı olur.
Tel.: 0 800 - 0 11 77 23 • www.patientenberatung.de
Deutsche Schmerzliga e.V. (Alman Ağrı Birliği Derneği)
Tedavi uzmanı ararken size bilgi verir ve yardımcı olur.
Tel.: 06171 - 28 60 53 (pazartesi, çarşamba, cuma 9:00 – 11:00 Uhr)
Tel.: 06201 - 60 49 415 (pazartesi 18:00 – 20:00 Uhr)
info@schmerzliga.de • www.schmerzliga.de
Aktion gesunder Rücken e.V. (Sağlam Sırt Aksiyonu Derneği) 
Sırt konusu hakkında geniş bir şekilde bilgilendirir.
Tel.: 0 42 84 - 9 26 99 90 • www.agr-ev.de

Spor etkinlikleri
Sport pro Gesundheit (Sağlık için Spor)
Burada çevrenizdeki nitelikli spor ve hareket imkanları sunulmaktadır Eğer 
doktorunuz bu imkanı reçetenize yazarsa sağlık sigortanız masrafların bir 
kısmını üstlenebilir. www.sportprogesundheit.de

Diğer muhataplar
Ayrıca sağlık sigortanıza veya işvereninize danışabilir ve bel ağrısı için veya 
sağlığınızın iyileştirilmesi için özel programlar sunup sunmadıklarını öğrenebi-
lirsiniz.

Başka bilgilere, danışmanlık hizmetine 
ve desteğe nereden ulaşabilirsiniz?
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