1. PEDro என்றால் என்ன?
Physiotherapy Evidence Database (அல் லது, சுருக்கமாக "PEDro”) என் பது உலகமமங் கும்
உள் ள பிசிய ாமெரபிஸ்டுகளுக்கு, உ ர்ெர மருெ்துவ ஆரா ் ச்சிக்கு எளிொன
அணுகலல வழங் குவென் மூலம் , அவர்கள் சிறப்பாக யசலவ மச ் வும் மற் றும்
கற் பிக்கவும் வழி மச ் கிறது. PEDro, 53,000-க்கும் யமலான சீரற் ற கட்டுப்படுெ்ெப்பட்ட
யசாெலனகள் , முலறப்படுெ்ெப்பட்ட திறனா ் வுகள் மற் றும் பிசிய ாமெரபி
மொடர்புலட ஆொரம் -சார்ந்ெ மருெ்துவ நலடமுலற வழிகாட்டல் கலள அணுக
உெவும் ஒரு சிறப்பாக-நிறுவப்பட்ட, உண்லம ான மற் றும் நம் பெ்ெகுந்ெ
வலலெ்ெளமாக திகழ் கிறது.
2020 ஆம் ஆண்டில் , 200 க்கும் யமற் பட்ட நாடுகலளச் யசர்ந்ெ ப னர்கள் ஒவ் மவாரு 8
விநாடிகளிலும் (மமாெ்ெம் 3.8 மில் லி னுக்கும் அதிகமான) PEDro யெடலல
நிகழ் ெ்தினர். உலகளாவி பிசிய ாமெரபி சமூகெ்திற் கு இலவசமாகக் PEDro
கிலடக்கிறது மற் றும் மாணவர்கள் , ஆரா ் ச்சி ாளர்கள் , கல் வி ாளர்கள் ,
மருெ்துவர்கள் மற் றும் மகாள் லக வகுப்பாளர்களால் ப ன் படுெ்ெப்படுகிறது.
PEDro-வில் உள் ள அலனெ்து கட்டுப்படுெ்ெப்பட்ட யசாெலனகளும் PEDro
அளவுயகாலலக் மகாண்டு ெர மதிப்பீடு மச ் ப்படுகின் றன. இந்ெ மதிப் பீடுகள்
மூலம் , ப னர்கள் ெங் கள் நலடமுலறக்கு வழிகாட்ட மபாருெ்ெமான மற் றும்
சரி ான யசாெலனகலள விலரவாகவும் எளிொகவும் அலட ாளம் காண முடியும் .
பிசிய ாமெரபி ஆரா ் ச்சி மிக யவகமாக வளர்ந்து வருவொல் , யநரம் கிலடக்காமல்
இருக்கும் மருெ்துவர்கள் மற் றும் கல் வி ாளர்களுக்கு இது கூடுெல் முக்கி மானதும்
கூட.
2. PEDro எவ் வாறு தயாரிக்கப் பட்டது?
PEDro-வானது பிசிய ாமெரபிஸ்டுகளால் பிசிய ாமெரபிஸ்டுகளுக்காக
ெ ாரிக்கப்பட்டது. இது, உலகளவில் பிசிய ாமெரபிஸ்டுகளுக்கு மிகவும்
மதிக்கெ்ெகுந்ெ ஒரு ெகவல் களஞ் சி மாக விளங் குகிறது. PEDro, சிட்னி
பல் கலலக்கழகம் மற் றும் சிட்னி யலாக்கல் மெல் ெ் டிஸ்ட்ரிக்ட்-டில் உள் ள
இன் ஸ்டிடியூட் பார் மஸ்குயலாஸ்மகலிட்டலின் கூட்டாண்லம ால் மொடக்கப்பட்டு
மற் றும் பராமரிக்கப்படுகிறது. லகயிருப்பிலுள் ள சிறப்பான ஆொரெ்லெ மருெ்துவ
ப ன் பாட்டிற் கு வழி வகுப்பென் மூலம் பிசிய ாமெரபி யசலவகளின்
மச ல் திறலன அதிகரிப்பயெ இந்ெ கூட்டாண்லமயின் யநாக்கமாகும் .
PEDro-வானது, மொழிலக பங் காளர்களிடமிருந்து நிதி உெவி, ஆரா ் ச்சிக்கு
நிதியுெவி வழங் கும் அலமப்புகள் , மற் றும் நிறுவனங் கள் மற் றும்
ெனிநபர்களிடமிருந்து நன் மகாலடகள் மூலம் இலாப யநாக்கற் ற அடிப்பலடயில்
ெ ாரிக்கப்படுகிறது. உலமகங் கிலும் உள் ள உ ர்ெர பிசிய ாமெரபி பராமரிப்புக்கு
PEDro-வின் விலலமதிப்பற் ற பங் களிப்பிறகு நீ ங் கள் நன் மகாலட அளிெ்யொ அல் லது
கூட்டாண்லம குறிெ்து எங் களுடன் கலந்யொலசிக்க எங் கலள அணுகிய ா, உங் கள்
ஆெரலவ அளிக்கலாம் .

3. PEDro-விற் கு நீ ங் கள் உதவ என்ன செய் ய வவண்டும் ?
யசாெலனகள் , திறனா ் வுகள் , மற் றும் வழிகாட்டல் கள் ஆகி வற் லற கண்டுபிடிக்க,
மற் றும் மதிப்பிட நாங் கள் எப்மபாழுதும் ென் னார்வலர்கலள யெடிக்
மகாண்டிருக்கியறாம் . நீ ங் கள் எொவது ஒரு வலகயில் உெவ விரும் பினால் , ெ வு
மச ் து எங் கலளெ் மொடர்பு மகாள் ளவும் . உலகின் எங் கிருந்தும் , நீ ங் கள் ஒரு
ென் னார்வலராக ஆக இருக்க முடியும் .
ஒரு யசாெலன, திறனா ் வு அல் லது வழிகாட்டல் பற் றி மெரிந்து அது PEDro-வில்
இருக்க யவண்டும் என் று நீ ங் கள் நிலனக்கும் பட்செ்தில் , ஆனால் அது
இல் லலம ன் றால் , விவரங் களுடன் ெ வு மச ் து எங் கலளெ் மொடர்பு மகாள் ளவும் .
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