
 
1. Що таке PEDro? 
Доказова база даних з фізичної терапії (або PEDro) забезпечує фізичним терапевтам у всьому 
світі легкий доступ до високоякісних досліджень, щоб вони могли практикувати та навчатися 
ефективно. PEDro – це добре розроблений і надійний сайт, що забезпечує доступ до понад 58 
000 рандомізованих контрольованих досліджень, систематичних оглядів та клінічних 
настанов з кращої клінічної практики заснованої на доказах з фізичної терапії. 

У 2022 році користувачі з понад 200 країн здійснювали пошук на сайті PEDro кожні 7 секунд 
(загалом понад 3,8 мільйони запитів). Сайт PEDro є у вільному доступі для світового 
співтовариства з фізичної терапії, і використовується студентами, науковцями, викладачами, 
клініцистами та політиками. 

Якість усіх досліджень на PEDro оцінена за шкалою PEDro. Ця оцінка означає, що користувачі 
можуть швидко та легко визначити важливі та валідні дослідження, які допоможуть їм у 
власній практиці. Оскільки обсяг досліджень у фізичної терапії швидко зростає, це стало ще 
більш важливим для зайнятих клініцистів та науковців. 
 
2. Як був започаткований PEDro? 
PEDro був започаткований фізичними терапевтами і для фізичних терапевтів. Це найбільший 
високо відвідуваний інформаційний ресурс для фізичних терапевтів у всьому світі. PEDro був 
зініційований та підтриманий спільнотою PEDro в Institute for Musculoskeletal Health (The 
University of Sydney та Sydney Local Health District) під егідою Neuroscience Research Australia 
(NeuRA). Місія спільноти – це максимально розширити ефективно надані послуги з фізичної 
терапії, шляхом сприяння клінічному застосуванню найкращих наявних доказів. 

PEDro започаткований на некомерційній основі за фінансовою підтримкою від партнерів з 
галузі, благодійних фондів, та пожертв організацій і приватних осіб. Ви можете підтримати 
неоціненний внесок PEDro у високоякісну допомогу з фізичної терапії по всьому світу, 
зробивши пожертву або зв’язавшись з нами, щоб обговорити партнерство. 
 
3. Що ви можете зробити, щоб допомогти? 
Ми завжди шукаємо волонтерів, які допоможуть нам знаходити та оцінювати дослідження, 
огляди та клінічні настанови. Якщо ви вважаєте, що можете допомогти таким чином, 
зв'яжіться з нами. Ви можете бути волонтером з будь-якої точки світу. 

Якщо вам відомо про дослідження, огляд або клінічну настанову, яка, на вашу думку, повинна 
бути в PEDro, але її не має, будь ласка, зв'яжіться з нами для уточнення деталей. 
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