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Ziua Mondială a Fizioterapiei - 8 septembrie 2022 

 

 Spitalul Clinic de Recuperare Iași, în colaborare cu Colegiul Fizioterapeuților Iași  - 

Vaslui - Neamț, marchează Ziua Mondială a Fizioterapiei, ocazie cu care se vor desfășura, în 

ziua de joi, 8 septembrie 2022, de la ora 13.00, două activități care au ca principal scop 

evidențierea importanței fizioterapiei și a fizioterapeutului în gestionarea patologiilor 

osteoarticulare. 

 Activităţile se vor desfăşura în două locuri: una la parcul terapeutic al spitalului, iar 

cealaltă la bazinul de înot, unde personalul specializat al unității va realiza diverse manifestări 

împreună cu pacienții care necesită recuperare pentru boli precum artroze, artrite, scleroze 

multiple, inflamații ale oaselor și articulațiilor, tulburări inflamatorii musculoscheletale. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

“Ziua Mondială a Fizioterapiei, marcată anual pe 8 septembrie, reprezintă pentru 

fizioterapeuți un prilej pentru a ridica nivelul de conștientizare al persoanelor cu privire la 

beneficiile pe care această profesie le aduce în ceea ce privește, ameliorarea simptomelor în 

cazul oricărei afecțiuni ce limitează independența funcțională contribuind astfel la 

reintegrarea pacientului în societate”, a declarat Elena Nechifor, Preşedintele Colegiul 

Fizioterapeuților Iași - Vaslui - Neamț. 

“Aniversarea Zilei Fizioterapiei la Spitalul de Recuperare este unul din momentele în 

care dorim să subliniem, încă o dată, rolul important pe care îl are recuperarea medicală în  
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creșterea calității vieții. Scopul acestor activități este a de a conștientiza pacienții care suferă 

de boli inflamatorii musculo-scheletale că acestea pot fi tratate cu ajutorul unui program 

fizioterapeutic adecvat și adaptat nevoilor lor. Cu această ocazie, anunțăm redeschiderea 

bazinului de înot pentru pacienții cu afecțiuni reumatismale, prin intermediul căruia sperăm să 

oferim  cele mai eficiente, sigure și adecvate metode de tratament”, a declarat Carmen 

Cumpăt, managerul Spitalului de Recuperare Iaşi. 
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