
      670000 de fizioterapeuţi din cele 122  de state membre
ale World Physiotherapy sunt chemaţi pentru a celebra în
fiecare an rolul   fizioterapiei în  menţinerea stării de bine
a populaţiei prin contribuţia crucială a profesioniştilor
din acest domeniu pentru păstrarea mobilităţii,
independenţei, restituirea mişcării şi   a abilităţilor
funcţionale.

   Ziua de 8 septembrie a fost desemnată de World
Physiotherapy în 1996 ca Ziua Mondială a Fizioterapiei cu
rol în   promovarea importanţei fizioterapiei în sistemul
de sănătate la nivel naţional şi internaţional.

ZIUA MONDIALĂ A
FIZIOTERAPIEI

    Sărbătorim Ziua Mondială a fizioterapiei în mod diferit la nivel global, dar cu speranţa că fiecare
dintre noi putem să  fim portavocea profesiei şi putem aduce în viaţa pacienţilor noştri normalitatea
şi starea de bine!



2020 este un an al marilor provocări şi
pentru profesia noastră !

  Suntem chemaţi alături de ceilalţi
specialişti să ne aducem aportul ca
furnizori de servicii de sănătate   şi să
venim în sprijinul celor care au nevoie de
serviciile de fizioterapie pentru
maximizarea calităţii vieţii din punct de
vedere fizic, psihic, emoţional şi social.



    Pandemia este un scenariu unic şi
fără precedent pentru umanitate, iar
World Physiotherapy a mobilizat
fizioterapeuţii la nivel global să
găsească soluţii, strategii pentru a
furniza servicii şi programe de
reabilitare ţintite pe pacientul cu
Covid-19 pentru o abordare unitară,
susţinută şi în deplină siguranţă a
acestuia.

   Fizioterapeuţii români, alături de
colegii din comunitatea internaţio-
nală, sunt conştienţi  de rolul  lor vital
şi de necesitatea asumării calităţii  şi
securităţii serviciilor de fizioterapie în
favoarea pacientului în aceste
„vremuri” dificile şi pline de
contradicţii dar şi de mari încercări.



DRAGI COLEGI,

nu uitaţi că evoluţia profesiei
noastre stă în diversitate şi se

manifestă în capacitatea
noastră de  colaborare  cu

ceilalţi, de a fi diverşi şi dornici
să aducem propriul nostru

aport la dezvoltarea
comunităţii fizioterapeuţilor 
pentru a putea crea simbioza

perfectă în zona evoluţiei !
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