
27 d’octubre de 2022
Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional

El 27 d’octubre se celebra 
el Dia Mundial de la Teràpia 
Ocupacional, una data que 
és proclamada l’any 2010 
per la Federació Mundial 
de Teràpia Ocupacional 
(WFOT). El 1959 va ser 
admesa en l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) i 
al 1963 quatre anys 
després, va ser reconeguda 
per l’Organització de 
Nacions Unides (ONU).

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
disposa d’una Terapeuta Ocupacional 
pertanyent al Servei de Rehabilitació, 
Fisioteràpia i Logopèdia de l’Hospital 
que dona servei a la Unitat de Geriatria i 
Atenció Intermèdia i a l’Hospital de Dia 
de Malalties Neurodegeneratives.

La celebració d’aquest dia, es va 
crear amb l’objectiu de promoure 
la professió a escala internacional.

Es vol visibilitzar el treball i desenvolupament de la professió i generar i 
difondre activitats locals, nacionals o internacionals. També es busca 
crear consciència, tant amb els terapeutes ocupacionals, com amb la 
societat en general sobre l’impacte global que té en la professió.



El Terapeuta Ocupacional intervé quan la persona 
presenta dificultats en la realització de les activitats 

quotidianes o tingui risc de patir-les.

Hospital de Dia de Malalties 
Neurodegeneratives de l’Hospital 

Universitari Sant Joan de Reus
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Adaptar
el llit

Reeducar
l’alimentació

Adaptar
el vàter

Reeducar
el vestit

Adaptar
el plat de dutxa

Adaptar
la banyera
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Què es la Teràpia Ocupacional? 
És una professió que es dirigeix a 
afavorir l’autonomia en l’ocupació 
utilitzant l’activitat significativa com 
a tractament.

Què fa el Terapeuta Ocupacional? 
És especialista en l’anàlisi i intervenció 
sobre la persona, les seves ocupacions 
i el seu entorn. 

Per a què serveix la Teràpia 
Ocupacional? 
Serveix per desenvolupar, recuperar i 
mantenir la realització de les activitats 
quotidianes de la persona en el seu 
entorn. Així com per prevenir la disfunció. 

A qui atén el Terapeuta Ocupacional? 
Pot atendre a qualsevol persona que presenti 
dificultats en la realització de les activitats 
quotidianes o tingui risc de patir-les.
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