
 
1. PEDro nedir? 
Fizyoterapi Kanıt Veri Tabanı (veya kısaca ‘PEDro’) dünyanın dört bir tarafındaki fizyoterapistlere daha 
iyi uygulama yapabilmeleri ve öğretebilmeleri amacıyla yüksek kalitedeki klinik çalışmalara kolay 
erişim sağlamaktadır. PEDro, 58.000'den fazla randomize kontrollü çalışmaya, sistematik 
incelemelere ve fizyoterapi ile ilgili kanıta dayalı klinik uygulama kılavuzlarına erişimi sağlayan köklü 
ve güvenilir bir sitedir. 

2022 yılında, 200'ün üzerinde farklı ülkeden kullanıcılar, her 7 saniyede bir PEDro araması 
gerçekleştirdi (toplamda 3.8 milyonun üzerinde arama yapıldı). PEDro, küresel fizyoterapi 
topluluklarınca ücretsiz olarak erişilebilmekte ve öğrenciler, araştırmacılar, eğitimciler, klinisyenler ve 
politika belirleyiciler tarafından kullanılmaktadır. 

PEDro'daki tüm çalışmalar PEDro ölçeği kullanılarak kalite açısından puanlanır. Bu puanlamalar, 
kullanıcıların uygulamalarına rehberlik edebilecek ilgili ve geçerli çalışmaları hızlı ve kolay bir şekilde 
saptayabilecekleri anlamına gelir. Fizyoterapi alanındaki araştırmalar hızla arttıkça, yoğun çalışan 
klinisyen ve akademisyenler için bu özellik daha da önemli hale gelmektedir. 
 
2. PEDro nasıl üretilmektedir? 
PEDro fizyoterapistler tarafından fizyoterapistler için üretilmektedir. PEDro, dünya çapında 
fizyoterapistler için en saygın bilgi kaynağıdır. PEDro, Kas-İskelet Sağlığı Enstitüsü (Sydney 
Üniversitesi ve Sidney Yerel Sağlık Bölgesi) ve Neuroscience Research Australia (NeuRA) 
bünyesindeki PEDro ortaklığı tarafından başlatılmış ve sürdürülmektedir. Ortaklığın misyonu, eldeki en 
iyi kanıtın klinik uygulamasını kolaylaştırarak fizyoterapi hizmetlerinin etkinliğini en üst düzeye 
çıkartmaktır. 

PEDro, endüstri ortakları ve hibe kuruluşlarının mali desteği, kurum ve şahısların bağışları ile kar 
amacı gütmeden üretilmektedir. PEDro'nun dünya çapında yüksek kaliteli fizyoterapi hizmetine 
sağladığı bu katkıyı bağış yaparak veya bir ortaklığı görüşmek üzere bizimle iletişime geçerek 
destekleyebilirsiniz. 
 
3. Yardım için ne yapabilirsiniz? 
Çalışmaları, derlemeleri ve kılavuzları bulmak ve puanlamak için sürekli gönüllüler arıyoruz. Eğer bu 
şekilde yardımcı olabileceğinizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin. Dünya’nın herhangi bir yerinden 
gönüllü olabilirsiniz. 

PEDro’da olmayan ama olması gerektiğini düşündüğünüz çalışmaları, derlemeleri veya kılavuzları, 
lütfen bize ayrıntılarıyla e-posta üzerinden bildirin. 
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