
 

 

 ؟  PEDro ما هو .1

PEDro  السريرية عالية الجودة ليساعدهم اسم مختصر لقاعدة بيانات العالج الطبيعي املعتمد على البراهين تتيح ألخصائيي العالج الطبيعي حول العالم سهولة الوصول إلى األبحاث

 يتيح الوصول ألكثر من  PEDro .في املمارسة والتدريس بفعالية
ً
راسة عشوائية محكمة، ومراجعات منهجية، وإرشادات املمارسة السريرية 58,000هو موقع موثوق ومؤسس جيدا

 .املبنية على البراهين ذات الصلة بالعالج الطبيعي

 باستخدام  200م، أجرى مستخدمون من أكثر من  2022في عام 
ً
(م  .3.8ثواٍن )أكثر من  7كل   PEDro دولة بحثا

ً
 ملجتمع العالج الطبيعي العاملي  PEDro .اليين إجماال

ً
متاح مجانا

 .ويستخدمه الطالب والباحثون واملعلمون واملمارسون وصناع السياسات

تحديد الدراسات املناسبة وذات  –بسرعة وسهولة  –هذه التقييمات تعني أن املستخدمين يمكنهم  .PEDro استخدام مقياسحسب جودتها ب PEDro يتم تقييم جميع الدراسات في

 .نين واألكاديميين املشغولياملصداقية لتوجيه ممارساتهم السريرية. نظًرا ألن كمية أبحاث العالج الطبيعي تزداد بسرعة، فقد أصبح هذا أكثر أهمية بالنسبة للممارس

 

 ؟ PEDro كيف يتم إنتاج .2

 ألخصائيي العالج الطبيعي على مستوى ال PEDro يتم إنتاج
ً
 PEDro عالم. تم إطالقبواسطة أخصائيي العالج الطبيعي ألخصائيي العالج الطبيعي. إنه مصدر املعلومات األكثر تقديرا

الهيكلية )جامعة سيدني واملنطقة الصحية املحلية في سيدني( ومعهد أبحاث علم األعصاب األسترالي. تتمثل مهمة في معهد الصحة العضلية  PEDro واملحافظة عليه من قبل شراكة

 .الشراكة في زيادة فعالية خدمات العالج الطبيعي إلى أقص ى حد من خالل تسهيل التطبيق السريري ألفضل األدلة املتاحة

التي ال تقدر بثمن في العالج   PEDro ن شركاء الصناعة والهيئات الداعمة والتبرعات من املنظمات واألفراد. يمكنك دعم مساهمةعلى أساس غير ربحي بدعم مالي م PEDro يتم إنتاج

 .الطبيعي عالي الجودة حول العالم من خالل التبرع أو االتصال بنا ملناقشة شراكة

 

 ماذا يمكن أن تفعل للمساعدة؟  .3

 نبحث عن متطوعين للمسا
ً
  عدة في تحديد و تقييم الدراسات واملراجعات واإلرشادات. إذا كنت ترغب في املساعدة في هذا األمر، فنرجو االتصال بنا. يمكنك أن تكون نحن دائما

ً
متطوعا

 .من أي مكان في العالم

 تعتقد أنه ينبغي أن يتوفر على 
ً
 إرشاديا

ً
 التواصل معنا وإرسال التفاصيل. ، فنرجو PEDroإذا كنت تعرف دراسة أو مراجعة أو دليال
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