1. Ce este PEDro?
The Physiotherapy Evidence Database (sau PEDro pe scurt) ofera fizioterapeutilor din toata lumea
acces usor la cercetare clinica foarte calitativa astfel incat sa-si poata practica meseria și sa predea
cat mai eficient. PEDro este un site bine stabilit, robust și de incredere ce ofera access la peste
53000 de studii, revizuiri sistematice și ghiduri clinice relevante fizioterapeutilor.
În 2020, PEDro a fost accesat de utilizatori din peste 200 de tari au facut o cautare la fiecare 8
secunde (peste 3,8 milioane in total). PEDro este disponibil gratuit la nivel global pentru comunitatea
de fizioterapeuti și este folosit de studenti, cercetatori, educatori, clinicieni și autoritati.
Toate studiile disponibile in PEDro sunt evaluate folosindu-se scara PEDro. Aceste evaluari ajuta
utilizatorii sa identifice usor studii relevante și valide ce ii pot ajuta in practica curenta. Acest aspect
este tot mai important pentru clinicieni și mediul academic, avand in vedere numarul tot mai mare de
studi și cercetari aparute an de an.
2. Cum este produs PEDro?
PEDro este produs de fizioterapeuti pentru fizioterapeuti. Este considerat cea mai bine vazuta sursa
de informatie pentru fizioterapeuti la nivel global. PEDro a fost initiat și mentinut de PEDro
Partnergship și de Institute for Musculoskeletal Health (The University of Sydney and Sydney Local
Health District) și Neuroscience Research Australia (NeuRA). Misiunea parteneriatului este de a
maximiza eficienta serviciilor de fizioterapie prin facilitarea accesului clinicienilor la cele mai bune
dovezi posibile.
PEDro este un produs non-profit cu sustinere financiara din partea partenerilor, fodurilor de cercetare
și donati din partea organizatiilor sau indivizilor. Poti sustine contributia nepretuita a PEDro pentru
lumea fizioterapiei facand o donatie sau ne poti contacta pentru a discuta de parteneriat.
3. Ce poti face sa ajuti?
Cautam in permanenta voluntari care sa ne ajute sa localizam și sa evaluam studii, revizuiri și ghiduri
clinice. Daca consideri ca poti sa ne ajuti in acest fel te rugam sa ne contactezi. Poti fi voluntar de
oriunde din lume.
Daca cunosti un studiu, revizuire sau ghid care consideri ca ar trebui sa faca parte din PEDro, dar
momentan nu este pe platforma, te rugam sa ne contactezi cu detalii.
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