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CONTACTE

Centrul de Informare INFOMEDICA Nr. 2
Bl. Didactic Nr. 2, et. 1, tel.: 022 205-491;

Centrul de Informare INFOMEDICA Nr. 3
IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”, et. 3,

tel.: 022 205-490;

E-mail: infomedica@usmf.md, library@usmf.md
Web: http://library.usmf.md

American Physical Therapy Association
https://www.apta.org/patient-care 

Physical Therapy & Rehabilitation Journals
https://www.omicsonline.org/physicaltherapy-

rehabilitation-journals.php
Rehabilitation resource repository ReLAB-HS
https://resources.relabhs.org/

Center for International Rehabilitation Research
Information and Exchange (CIRRIE)
http://cirrie-sphhp.webapps.buffalo.edu/

ExRx.net
https://exrx.net/
MSD Manuals 
https://www.msdmanuals.com/

Restartix
https://www.restartix.ro/

Медицинский клуб
https://medical-club.net/
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Lansată în anul 1996, BD PubMed este un produs a National

Center for Biotechnology Information (NCBI) în cadrul

National Library of Medicine - National Institutes of Health.

Oferă acces deschis la o colecție de peste 30 mln de articole

și abstracte recenzate în domeniul științelor biomedicale. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

After sharing a bit about the destination, take the time to

impart

key knowledge on getting around.

Put in some tips on how one can

fully enjoy a trip.

B E A C H  B E S T  F R I E N D

PUBMED

ELIBRARY.RU
Biblioteca științifică electronică eLIBRARY.RU este cel mai

mare portal informațional rusesc multidisciplinar în

domeniul tehnologiilor, medicină și educație, include

documente full text și rezumate, peste 26 mln articole și

publicații științifice, peste 5.600 reviste tehnico-științifice

rusești, dintre care 4.800 de reviste sunt disponibile în acces

deschis nelimitat. Pentru a obține acces la colecția de

publicații, se recomandă crearea unui cont.

 https://elibrary.ru/

B E A C H  B E S T  F R I E N DКИБЕРЛЕНИНКА - CYBERLENINKA
CYBERLENINKA este o bibliotecă electronică științifică

rusească în acces deschis (Open Access), intră în Top-10

arhive electronice de publicații științifice (conform

Webometrics: The Ranking Web of Repositories). Oferă acces

la peste 1 mln de articole științifice inclusiv din domeniu

fiziokinetoterapie și reabilitare. 

https://cyberleninka.ru/

B E A C H B E S T F R I E N D

PEDro este o bază de date gratuită care oferă acces la peste 55.000
de studii clinice, recenzii sistematice și ghiduri de practică clinică
bazate pe dovezi care evaluează intervențiile de fizioterapie. Inițiat  
de PEDro Partnergship și de Institute for Musculoskeletal Health
(The University of Sydney and Sydney Local Health District) și
Neuroscience Research Australia (NeuRA) are misiunea de a
maximiza eficiența serviciilor de fizioterapie prin facilitarea
accesului clinicienilor la cele mai bune dovezi posibile.

https://pedro.org.au/ 

 

 

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

AMERICAN COUNCIL OF ACADEMIC
PHYSICAL THERAPY (ACAPT)  
Aasociație non-profit orientată spre dezvoltarea programelor
educaționale în domeniul fiziokinetoterapiei. ACAPT oferă acces la
cursuri și materiale educaționale, promovează cercetarea, dezvoltă
modele inovatoare de educație clinică. Susține inovația,

incluziunea și investigația.

https://acapt.org/

 

 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute este o platformă în
acces deschis care susține comunitățile academice din anul 1996.

MDPI are misiunea de a promova schimbul științific deschis, la
toate disciplinele. 

Platforma include 393 de reviste multidisciplinare susținute de
peste 115.000 de experți academicieni. Oferă acces la 472 cercetări
recente din domeniul fiziokinetoterapie și reabilitare. 

https://www.mdpi.com/

 

MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING
INSTITUTE (MDPI)

INDIAN ASSOCIATION OF PHYSICAL MEDICINE 
AND REHABILITATION

Asociația Indiană de Medicină Fizică și Reabilitare (IAPMR) a fost
înființată în 1972 la New Delhi de medici și chirurgi ca o societate
profesională pentru diagnosticul, tratamentul și reabilitarea
pacienților cu boli și dizabilități fizice. Oferă acces la resurse
informaționale precum reviste, ghiduri specializate, acte normative,

programe educaționale destinate studenților postuniversitari și alți
medici de specialitate ș.a.  

https://www.iapmr.in/

 

 

WORLD PHYSIOTHERAPY 

Fondată în 1894, Chartered Society of Physiotherapy (CSP) este o
platforma profesională, educațională ce oferă suport informațional
fizioterapeuților autorizați, studenților ș.a, din Marea Britanie.

Oferă acces la baze de date bibliografice gratuite, Briefing-uri
clinice pentru diverse boli și afecțiuni, studii de caz, resurse pentru
specialiștii în domeniu sau viitorii specialiști - lista cu instituțiile de
învățămînt în domeniu ș.a. 

https://www.csp.org.uk/

 

 

CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
(CSP) 

 

 

INGENTA CONNECT
Ingenta Connect este o platformă multidisciplinară. Oferă

acces la o colecție vastă de publicații științifice - aproximativ

5 milioane de publicații: cărți, reviste, articole, videoclipuri,

cărți audio, ghiduri ș.a. 

https://www.ingentaconnect.com/

 

B E A C H  B E S T  F R I E N D

REHAB+
REHAB+ este un serviciu oferit de Rețeaua de cercetare

canadiană MSK Rehab, în colaborare cu Departamentul de

Metode de Cercetare în Sănătate, Dovezi și Impact, Unitatea

de Cercetare a Informațiilor de Sănătate al Școlii de Medicină

DeGroote. REHAB+ oferă acces la sistemul de alertă prin e-

mail McMasterPLUSTM și baza de date care include publicații

recente bazate pe dovezi, de un interes deosebit pentru

profesioniștii în reabilitare. Pentru a obține acces la colecția

de publicații, se recomandă crearea unui cont.

https://plus.mcmaster.ca/rehab/

Înființată în 1951, World Physiotherapy reprezintă o Organizație
internațională ce promovează fizioterapia și îmbunătățirea
sănătății globale prin oferirea accesului la resurse informaționale și
servicii în domeniu. Oferă acces la o colecție de Briefing papers -

diverse afecțiuni, rapoarte anuale, ghiduri și cursuri online destinate
specialiștilor din întreaga comunitate internațională ș.a. 

https://world.physio/

 

 

THE AMERICAN KINESIOLOGY ASSOCIATION
(AKA)
Asociația Americană de Kinesiologie promovează

kinesiologia la nivel internațional. Oferă acces la o colecție

de resurse infomaționale din domeniul kinesiologiei: baze

de date ale Institutului de Kinesiologie si o colecție vastă de

reviste în acces deschis în domeniu.

https://www.americankinesiology.org/

 

B E A C H  B E S T  F R I E N D

Physiopedia - organizație de caritate, cea mai mare resursă de
Fizioterapie și Kinetoterapie din lume, cel mai mare furnizor de
educație online. Oferă acces la o colecție de resurse bazate pe
dovezi, gratuite pentru oricine. Este numită și „Wikipedia pentru
profesia de fizioterapie”. Physiopedia oferă și cursuri online
gratuite. 

https://www.physio-pedia.com/home/

 

 

PHYSIOPEDIA

PHYSICAL THERAPY WEB

Physical Therapy Web este o platformă online care include 38 de
reviste științifice în acces deschis, în domeniul
kinetoterapiei/fizioterapiei. The Physical Therapy Web oferă acces
la lista școlilor care oferă programe educaționale acreditate de
kinetoterapie, organizațiilor de kinetoterapie, asociațiilor de
terapie fizică din întreaga lume. 

https://physicaltherapyweb.com/
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