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Sindicació

El contacte físic, la millor eina per treballar amb
persones amb demències

El tacte i la comunicació verbal, fonamentals per a una bona comprensió
mútua.
Organitzada per la Comissió de Geriatria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
i sota el títol PARAULES QUE ES VEUEN. Com comunicar-nos amb persones amb
demència, Eulàlia Cucurella, presidenta de la Fundació Alzheimer Catalunya, ha
presentat una conferència en què ha destacat el paper que desenvolupen els
fisioterapeutes davant un malalt d’Alzheimer o amb demència. Segons Cucurella, és
primordial la seva tasca perquè els professionals de la Fisioteràpia treballen amb el
tacte, eina fonamental per a mobilitzar el pacient; però no menys important és el
tacte verbal.

Eulalia Cucurella

El fisioterapeuta és el responsable d’establir comunicació amb el malalt mitjançant el
seu to de veu, la gesticulació, la mirada, diferents recursos materials (llum, olor,
música de l’espai), sense caure en infantilismes o absurds. El fisioterapeuta és un
dels pocs professionals que tenen una relació física amb les persones que pateixen
una demència o d’Alzheimer que, en la majoria dels casos, acostumen a estar
associades a persones d’edat avançada amb un deteriorament cognitiu i uns
trastorns emocionals i de conducta canviants. Per tant, una correcta comunicació
entre el fisioterapeuta i pacient és fonamental, atès que la identitat de la persona és
la única cosa que no roba la malaltia. 

L’objectiu del fisioterapeuta és la persona, no la malaltia. El tacte és l’últim sentit
que es perd i el fisioterapeuta ha d’observar la realitat social que el malalt té al
davant. La seva història vital pot donar pistes per a mobilitzar-lo i poder, així,
obtenir unes pautes correctes per a una bona atenció. La persona afectada segueix
essent aquella que era, només que ara té una demència que reclamarà un
sobreesforç en l’actitud dels fisioterapeutes i, per això, aquests professionals hauran
de buscar elements que facin entendre al seu pacient que la seva presència és un
benefici que l’ajudarà a modificar el seu comportament. Les diferències de sexe,
edat i culturals, entre d’altres, s’han de tenir molt presents, així com el respecte per
l’espai personal del malalt. El fisioterapeuta ha d’adaptar individualment la seva
comunicació a cada situació i trobar el sistema, a través de l’observació, d’esbrinar
què és el que el malalt comprèn i quina n’és la seva acceptació.
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