Els propers 27 i 28 de maig se celebra a Barcelona el Congrés Internacional de Fisioteràpia FTP’22

L’FTP’22 CONVERTIRÀ BARCELONA EN LA CAPITAL
MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA
•

L’acte inaugural comptarà amb la participació del conseller de Salut, Josep Maria
Argimon.

•

Està prevista l’assistència de més de 1.500 fisioterapeutes que assistiran al Centre
de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB); en el Congrés estaran
representades totes les vessants i àmbits d’actuació de la fisioteràpia amb
gairebé 100 ponents nacionals i internacionals.

•

La covid persistent serà un dels temes protagonistes, atès que les seqüeles estan
demostrant la necessitat urgent d’integrar més fisioterapeutes en l’atenció
pública.

Barcelona, 28 d’abril de 2022.- La segona edició del Congrés Internacional de Fisioteràpia estava
prevista per a l’any 2020, però s’ha fet esperar. Ara, finalment, l’FTP’22 es podrà celebrar just
d’aquí un mes, els dies 27 i 28 de maig, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona
(CCIB). La trobada comptarà amb la participació del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en
l’acte inaugural.
Aquesta llarga espera ha servit també per ampliar i definir nous continguts, oferint una mirada
amplíssima del món de la fisioteràpia i obrint la porta a la participació de nombrosos experts
nacionals i internacionals. En aquest sentit, el degà, Ramon Aiguadé, afirma que “volem celebrar
que la fisioteràpia està molt viva i més present que mai en la societat. I dibuixar un futur en el
qual la fisioteràpia estigui més integrada en l’atenció primària i en el conjunt del sistema”.

La covid persistent, un dels temes protagonistes de l’FTP’22
Després d’una pandèmia com la que hem viscut durant els dos darrers anys, l’aparició de la covid
persistent serà un dels temes que es tractaran al Congrés. Des de les seves diferents aportacions
i amb les evidències científiques ja existents, la fisioteràpia és un element clau per a la solució
terapèutica de la covid persistent. Els pacients amb covid persistent presenten un conjunt de
símptomes que se superposen amb altres afeccions postinfeccioses, com els pacients
diagnosticats amb la síndrome de fatiga crònica. Els símptomes relacionats amb la fatiga, el
malestar postesforç, el desacondicionament físic i la resposta aguda a l’esforç s’han d’avaluar
en pacients amb covid persistent amb fatiga predominant i s’analitzarà com iniciar el camí de la
recuperació.

Gairebé 100 experts ompliran de contingut 11 sales de conferències durant dos dies
Fisioterapeutes com Susan Whitney, Kary Bø, Emilio Puentedura, Tony Donegan, Lars Andersen,
Alfio Albasini, entre d’altres, demostren l’abast internacional d’un Congrés on hi haurà
continguts dedicats a totes les dimensions de la fisioteràpia com neuromusculoesquelètica,
geriatria, pediatria, esport, neurologia, dolor, respiratòria, activitat física terapèutica, sòl pelvià,
covid persistent, fisioteràpia invasiva, inclusió i discapacitat, etc.
En aquest segon FTP s’han dissenyat diversos espais per a la participació activa dels més de 1.500
assistents, incorporant una sala exclusiva d’activitat física terapèutica al costat de la zona
d’exposició, que ha suposat el gran canvi de paradigma de la fisioteràpia i l’adaptació de la
professió al segle XXI. En d’altres activitats també està prevista la participació d’associacions de
pacients i altres professionals sanitaris que podran conèixer de primera mà el que els pot oferir
la fisioteràpia.
Per a més informació sobre l’FTP: http://www.ftp22.cat/ca
Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és el col·legi professional que defensa els interessos del col·lectiu de
fisioterapeutes catalans i que alhora vetlla per les bones pràctiques en fisioteràpia. Actualment, compta amb més de
12.000 col·legiats i col·legiades, per als quals du a terme accions de formació, orientació, assessorament, defensa i
difusió de la professió.
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