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Konsepti oluştursn geliştiren iki bilim insanı
Karel ve Bertha Bobath

Bertha
Bobath’in

kendi
yaptığı

heykel ve
konseptin

geliştirildiği
Londra’daki

Merkez



The very early treatment of cerebral palsy-
Bertha Bobath

Development Medicine and Child Neurology, 
1967,9,373-390 1998

1960

Bertha Bobath çok
iyi bir gözlemci, 

hareket bilimci ve
pratik çalışmalarla

konsepti oluşturmuş
ve uygulamalarını

hep ileriye
taşımıştır.



Karel 
Bobath

Karel Bobath konseptin
nörofizyolojik tabanını

oluşturmuş ve konu ile ilgili
bilimsel çalışmalarını

yayınlamıştır.  Bunlar birkaç
örnek.



Pratik-Teorik-Bilim

Arşivlerden fotoğraflar. 
Bobath’lar konseptin

bilimsel alt yapısı, klinik
uygulama prensiplerinin

geliştirilmesi,
yayğınlaştırılması ve Bobath

terapistlerinin eğitiminde
beraber çalışmışlardır.



Bütüncül terapi FZT-DKT-ERG

Çocuklarda Bobath
uygulamaları

fizyoterapist-ergoterapist
ve dil ve konuşma

terapistleri ile birlikte
yapılmaktadır, 3 disiplin, 

aynı eğiitmden geçip, tüm
uygulamlarda bir arada
yer almaktadır, Bobath

çerçevesinde çoğu
değerlendirip etkileşimli

terapilerini
uygulamaktadırlar



EBTA ve Türkiye Bobath Terapistleri Derneği
işbirliği vardır.



Bobath- Nörogelişimsel Tedavi (NDT)’nin Amacı

 Potansiyeli içerisinde hareketi mümkün kılmak.

 Çocuğun içinde günlük yaşamda fonksiyonel-aktif
olmasını sağlamak;

 Hayata katılım düzeyini arttırmak;

 Çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini artırmak.

8

2020

1960



An analysis of the development of standing and walking patterns in patients with cerebral palsy.

BOBATH K, BOBATH B.

Physiotherapy. 1962 Jun 10;48:144-53. No abstract available..

The effect of treatment by reflex-inhibition and facilitation of movement in cerebral palsy.

BOBATH K.

Folia Psychiatr Neurol Neurochir Neerl. 1959 Oct;62:448-57. No abstract available.
.

A neurophysiological approach to treatment of cerebral palsy introduction to the Bobath method.

SEMANS S.

Phys Ther Rev. 1958 Sep;38(9):598-604. No abstract available.

[Neurophysiological bases of our method of treatment of cerebral palsy].

BOBATH CK.

Acta Neurol Psychiatr Belg. 1958 Jun;58(6):469-74. French. No abstract available.

Control of motor function in the treatment of cerebral palsy.

BOBATH K, BOBATH B.

Physiotherapy. 1957 Oct;43(10):295-303. No abstract available.

The diagnosis of cerebral palsy in infancy.

BOBATH B, BOBATH K.

Arch Dis Child. 1956 Oct;31(159):408-14. No abstract available.

Experiences with Bobath method of treatment of cerebral palsy.

BURTON CV, LOZANO HD, VON WERSSOWETZ OF, ZEDLER EY.

Arch Phys Med Rehabil. 1956 Sep;37(9):550-4. No abstract available.

A study of abnormal postural reflex activity in patients with lesions of the central nervous system. II.

BOBATH B.

Physiotherapy. 1954 Oct;40(10):295-300; contd. No abstract available.

Control of postures and movements in the treatment of cerebral palsy.

BOBATH B.

Physiotherapy. 1953 May;39(5):99-104. No abstract available.

A treatment of cerebral palsy based on the analysis of the patient's motor behavior.

BOBATH K, BOBATH B.

Br J Phys Med. 1952 May;15(5):107-17. No abstract available.

Bobath konsepti
bilimsel tabana

dayanmakta, tüm
uygulamaların

bilimsel alt yapısı
aydınlatılmaktadır.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13870283
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13801785
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13578688
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13570943
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13484481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13363491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13363571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13215100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13055452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14935126


Günümüzde
de Bobath ile
ilgili yayınlar, 
derlemeler, 

yorumlar
yayınlanmaya

devam
etmektedir.



Ülkemizde de Bobath ile
ilgili bilimsel

araştırmalar yaptık. 
Bunlar Hacettepe
Üniveristesinden

örnekler



Ülkemizde diğer
üniversitelerden

Çocuklarda Bobath ile
ilgili yayınlara örnekler



Bobath’ın bütüncülve çok
yönlü müdahaleli yaklaşımı

nedeni ile Randomize 
kontrollü çalışma zorluğu

olamasına ragmen  en son 
yapılan derlemelerde

özellikle erken müdahale
ve tonus üzerinde etkin

olabildiği vurgulandı.



Kanıtın üç dayanağı önemli

En iyi kanıt
• Araştırma sonuçları

• Hasta deneyiminin

• Hasta değerlerinin bileşimidir (Scakett 2000)

Çocuk ve 
ailenin bakışı

Terapistin 
görüşü

Araştırma 
sonuçları

Bobath tüm
dünyada gücünü
aile ve uygulayıcı

terapistlerin
memnuniyetinden

alıyor.



Margeret Mayston
önderliğinde serebral

Palside Bobath
uygulamaları yapan

Bobath terapistlerinin
görüşleri ile ilgili 2020 
yılından çok yeni bir

çalışması

Konseptin
anlamının, 
etkinliğinin

anlaşılmasına
dair İleri

çalışmalara
gerek olduğuna
vurgu yapılıyor.



Bobath
uygulamalarının
serebral palsili
çocuklarda
yoğunlaştığı alanlar

Duyu

Motor

Algı-dikkat-regülasyon

İlişki/İletişim



Normal tonus

Tonusu
düzenlemek

Normal hareket paternleri

Fasilitasyon

Hareketi kolaylaştırma

Tekrar

Normal 
fonksiyonel 

beceri 
kazanımı

Motor 
öğrenmeAktivite

Katılım

Bebek ve
çocuklarda

BOBATH 
konseptinin
ana hatları



Konsepte dair son açıklamalar, EBTA 
2016

• Bobath/NDT, MSS’ de oluşan hasar sonucunda  motor (tonus ve 
hareket paternleri) duyu, algı ve kognitif bozukluklar nedeniyle  
günlük yaşama tam katılımı kısıtlanan bireylerde; ileriyi de görecek 
interdisipliner, değerlendirme, tedavi  ve yönetimi içeren bir problem 
çözme yaklaşımıdır.

• Aile merkezli prensipleri, 
• ICF’i, 
• Klinik gerekçelendirmeyi, 
• Görev analizini
• Güncel bilimsel verileri kullanır. 

EBTA, 2016



Bobath konsepti, Mayston M.

• Atipik hareket paternlerini ve istemsiz hareketleri kontrol
ederek bireyin günlük yaşama katılımının artırılmasını
hedefler. 

• Günlük aktiviteler için gerekli olan optimal kas aktivitesinin
elde edilmesi için fasilitasyon teknikleri kullanılır. 

Mayston M. 



Bobath klinik gerekçelendirme döngüsü

Gözlem, 
bilgi 

toplama

Sürecin 
analizi

Hedeflerin 
belirlenmesi

Müdahale 
planı

Uygulama

Sonuçların
değerlendi

rilmesi

Süreçten 
öğrenilenin 

değerlendiril
mesi

Kindler V., 2018

Klinik 
gerekçelendirme



Bobath konseptine kaynak oluşturan alanlar

• Tipik gelişim

• Kas fizyolojisi ve biyomekanik

• Motor kontrol

• Motor öğrenme teorileri

• Nöroplastisite

• Bütüncül yaklaşım

• ICF



Bobath, nöroplastisite ve motor öğrenmeyi destekler

M. Mayston



Bobath ile Terapide amaçlar ICF ile
uyumludur

Optimize 
etmekEn aza 

indirmek

Aktivitenin 
devamlılığı
Gelişimin 

desteği

Bütüncül problem çözme ve yönetim 



Serebral palsili bir
çocuğun ağzından

rehabilitasyona
ICF temelli bakış.

Günümüzde
Bobath

uygulamaları bu 6
önemli alanı ele

almaktadır.



Sorularınız, katkılarınız için

mintaze@hacettepe.edu.tr

Teşekkürlerimle
Prof.Dr.Mintaze Kerem Günel

mailto:mintaze@hacettepe.edu.tr

