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Sindicació

Què pot fer la fisioteràpia envers una malaltia tan
devastadora com l’Alzheimer?

Sota el títol Paraules que es veuen, Eulàlia Cucurulla, presidenta de la
Fundació Alzheimer Catalunya, dóna les claus comunicatives per a millorar
la relació entre el fisioterapeuta i el pacient.
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya organitza, el proper dissabte 5 d’abril, la
conferència “Paraules que es veuen”, com comunicar-nos amb persones amb
demència a càrrec de la presidenta de la Fundació Alzheimer Catalunya, Eulàlia
Cucurella. L’Alzheimer neurodegeneratiu i crònic és la major causa de demència a
Espanya. Concretament, un total de 650.000 persones es veuen afectades per
aquesta malaltia. “Paraules que es veuen” aprofundirà en la manera de millorar la
comunicació entre els fisioterapeutes i els pacients amb demència. L’objectiu de la
xerrada és conèixer les alteracions comunicatives més habituals d’aquestes
persones i entendre com es pot establir una bona interrelació amb la intenció final
de millorar el tractament envers les persones amb aquesta patologia.

En aquests casos, la comunicació no verbal es converteix en una eina fonamental
que substitueix la verbal ateses les alteracions expressives que pateix el malalt.
Així, aspectes com la posició del cos, l’expressió facial o el tacte seran
imprescindibles per a superar les mancances d’una comunicació verbal fluida.
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