
 
 

1. Czym jest PEDro? 
Physiotherapy Evidence Database (albo, w skrócie, PEDro) zapewnia fizjoterapeutom z całego świata 
łatwy dostęp do wysokiej jakości badań klinicznych, aby mogli skutecznie praktykować i nauczać. 
PEDro jest dobrze ugruntowaną, trwałą i renomowaną witryną internetową, zapewniającą dostęp do 
ponad 58 000 randomizowanych badań eksperymentalnych, przeglądów systematycznych i opartych 
na wiarygodnych i aktualnych publikacjach naukowych wytycznych praktyki klinicznej, odnoszących 
się do fizjoterapii. 

W roku 2022, użytkownicy z ponad 200 krajów dokonywali przeszukiwań PEDro co 7 sekund (łącznie 
ponad 3,8 miliony razy). PEDro jest dostępna za darmo dla światowej społeczności 
fizjoterapeutycznej i jest używana przez studentów, badaczy, edukatorów, klinicystów i decydentów. 

Jakość wszystkich badań eksperymentalnych indeksowanych w PEDro jest oceniana za pomocą 
skali PEDro. Wyniki oceny pomagają użytkownikom, aby łatwo i szybko zidentyfikować właściwe i 
wiarygodne badania, mogące pokierować ich praktyką. 
 
2. Jak PEDro jest tworzone? 
PEDro jest tworzone przez fizjoterapeutów dla fizjoterapeutów. Jest, w skali światowej, najbardziej 
renomowanym źródłem informacji dla fizjoterapeutów. PEDro została zainicjowana i jest 
utrzymywana przez Partnerstwo PEDro przy Institute for Musculoskeletal Health (University of 
Sydney i Sydney Local Health District) i instytucji badawczej Neuroscience Research Australia 
(NeuRA). Misją Partnerstwa jest maksymalizowanie skuteczności świadczeń fizjoterapeutycznych 
przez ułatwianie stosowania klinicznego najlepszych dostępnych dowodów naukowych. 

PEDro jest tworzona na zasadzie non-for-profit, ze wsparciem finansowym ze strony partnerów 
gospodarczych, instytucji udzielających grantów i z darowizn od organizacji i osób fizycznych. 
Możesz wesprzeć nieoceniony wkład PEDro w wysokiej jakości opiekę fizjoterapeutyczną na całym 
świecie poprzez darowiznę lub kontaktując się z nami aby omówić partnerstwo. 
 
3. Co można zrobić aby pomóc? 
Stale szukamy chętnych by pomagać nam znajdować i oceniać badania eksperymentalne, przeglądy i 
wytyczne. Jeśli sądzisz, że mógłbyś włączyć się w ten sposób, proszę skontaktuj się z nami. Możesz 
zostać wolontariuszem z dowolnego miejsca na świecie. 

Jeżeli wiesz o badaniu eksperymentalnym, przeglądzie czy wytycznych, które twoim zdaniem 
powinny znaleźć się w PEDro, a ich tam nie ma, prosimy skontaktuj się z nami podając szczegóły. 
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