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Foram 54 581 os tratamentos para 1 583 doentes realizados pelo Serviço de Medicina
Física e de Reabilitação (SMFR) do Hospital Distrital de Santarém (HDS) no primeiro

semestre de 2022. O Serviço conta com 13 fisioterapeutas que prestam cuidados a

utentes de 6 concelhos do distrito de Santarém.

No âmbito do “Dia Mundial da Fisioterapia”, celebrado anualmente desde 1996, dia 8 de

setembro, o HDS destaca que os fisioterapeutas do SMFR são responsáveis pela

prestação de cuidados de fisioterapia aos doentes/utentes do hospital, sendo objetivo
prioritário o atendimento dos doentes internados, onde prestam cuidados a utentes em

regime ambulatório, provenientes da consulta Externa de Fisiatria, assim como utentes

em regime de internamento dos serviços de Ortopedia; Especialidades Cirúrgicas

(Urologia, Dermatologia e Cirurgia Vascular); Especialidades Médicas (Neurologia e

Pneumologia); Cardiologia; Medicinas; Pediatria; Neonatologia; Psiquiatria; Unidade de

Cuidados Intensivos (UCI) e Serviço de Urgência.

A área de influência do SMFR abrange os concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça,

Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior e Salvaterra de Magos. O horário de

funcionamento para o atendimento de utentes, é das 8h às 17h, de segunda a sexta-

feira.
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Fazem parte da intervenção do fisioterapeuta no HDS a prestação de cuidados; a

formação; e a investigação: o apoio a nível de ensino clínico (estágios) a várias Escolas

de ensino Superior.

O Dia Mundial da Fisioterapia é celebrado anualmente, desde 1996, no dia 8 de

setembro, que corresponde à data da fundação da atual World Physiotherapy, no ano de

1951. Esta data assinala a união e a solidariedade da comunidade global de fisioterapia,

que em Portugal reúne 12 891 fisioterapeutas. A Ordem dos Fisioterapeutas é desde 15

de dezembro de 2021 a entidade competente para o reconhecimento das qualificações

profissionais de fisioterapeutas.

Receba a newsletter
com as notícias do
Ribatejo

Não enviamos spam! Leia a
nossa política de privacidade
para mais informações.

Endereço de email *

Subscrever




