CENTRE DE RECURSOS PER A LA PLURIDISCAPACITAT
ÀREA DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ
FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PER A INFANTS AMB
PLURIDISCAPACITAT
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PRESENTACIÓ
Els problemes respiratoris dels infants i les persones amb pluridiscapacitat són
força freqüents. Es caracteritzen per la obstrucció de la via aèria a causa de la
presència, en general, de mucositat. Factors com la debilitat muscular, la
manca de moviment, la dificultat per tossir, fan que acumulin secrecions a les
vies aèries afectant-ne la seva permeabilitat. Aplicant una sèrie de tècniques de
fisioteràpia respiratòria, així com determinats aparells específics, s’aconseguirà
mantenir les vies aèries més permeables millorant la qualitat de vida de l’infant
OBJECTIUS
Donar a conèixer la fisiologia respiratòria.
Aprendre a identificar la patologia respiratòria en la pluridiscapacitat.
Aprendre a valorar l’estat respiratori de l’infant amb pluridiscapacitat.
Aprendre a interpretar els indicadors fisiològics del nen/a amb
pluridiscapacitat.
Aprendre les diferents tècniques manuals de la fisioteràpia respiratòria
en la pluridiscapacitat.
CONTINGUTS
Concepte i etiologia de la pluridiscapacitat
Valoració i processos que ha d’avaluar un pneumòleg: reflux gastroesofàgic, deformacions de la caixa toràcica, etc.
Conceptes generals de la fisiologia respiratòria:
o
Recordatori anatòmic de l’aparell respiratori.
o
Fisiologia de la respiració: intercanvi gasós, aspectes mecànics.
Mecanismes de defensa de l’aparell respiratori:
→ la TOS
→ l’EXPECTORACIÓ
Patologia respiratòria en la pluridiscapacitat:
o Malalties obstructives / restrictives.
o Trastorns de la mecànica pulmonar.
o Infeccions respiratòries: prevenció i tractament.
o Debilitat musculatura respiratòria: causes i conseqüències.
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o “Fallo” respiratori crònic.
Rehabilitació respiratòria.
o Avaluació, auscultació, tractament.
o Suport Ventilatori: BIPAP/traqueotomia
o Fisioteràpia respiratòria: objectius, tècniques especifiques, material,
aparatologia (oxigenoteràpia, ventilació mecànica…)
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A QUI VA DIRIGIT
Fisioterapeutes, infermeres i auxiliars d’infermeria.
METODOLOGIA
Sessions teòrico -pràctiques.
DATES
17 d’octubre (16h a 20h) i 18 d’octubre (9h a 13h i de 14h a 18h)
HORES
12 hores
PREU
120 euros
LLOC
Barcelona (la ubicació és comunicarà un cop realitzada la inscripció)
DOCENTS
Montserrat Bosque García
Cap del Servei de Pneumologia Pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Docent del Màster de Fisioteràpia del Tòrax (EU Gimbernat)
Pilar Puyol Claramunt
Diplomada en Fisioteràpia. Responsable del Servei de Fisioteràpia Respiratòria
"Respira Mejor".
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INSCRIPCIONS
Es faran a través del següent link de JOTFORM:
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http://www.jotformeu.com/form/42572008241345

INSCRIPCIONS GRUPS: Nexe Fundació ofereix la possibilitat de dur a
terme la formació a altres centres. Per dur-ho a terme ens posaríem en
contacte amb el responsable dels interessats per tal de concretar un
pressupost.
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