
MEMÒRIA FISIOTERÀPIA 2020 

 

Ana M. Gasulla Algueró es la fisioterapeuta de l’Institut del Desert de Sarrià. 

 

Objectius 

- Reduir el dolor 

- Millorar la sensibilitat i la propiocepció de les articulacions 

- Millorar l’estat físic general a través de programes d’exercici (psicomotricitat) 

- Evitar caigudes 

- Reeducació de la marxa 

- Augmentar, recuperar o mantener el rang de moviment, la força muscular, 

flexibilitat, coordinació, equilibri i resistència. 

- Ensenyar les transferències al pacient per a preservar l’autonomia. 

- Proposar els dispositius d’ajuda per a promoure la independencia. 

- Recomanar les adaptacions per a fer a l’habitació o a casa. 

- Educar i oferir recomanacions a la familia. 

Durant la pandèmia i els 1ers mesos que els residents van estar confinats a les habitacions, 

les funcions de fisioteràpia van variar en altres tasques, segons necessitats del centre i/o 

residents. 

- Ajudar amb el repartiment de safates del menjar per habitacions i donar àpats als 

residents depenents. 

- Col.laborar amb entrega i repartiment de material i-o paquets ( desinfectats ) per als 

residents i-o personal. 

- Trucades i-o videotrucades dels familiars als residents… 

Durant la Pandèmia I desprès que els residents sortíssin de les habitacions: 

- Sortides a l’exterior, al jardí tant deambulants autònoms com depenents per a 

gaudir d’activitats a l’aire lliure. 

- Grups de psicomotricitat a l’ exterior… 

- Acompanyament en les visites als familiars. I vigilància de que es portes a terme el 

protocol de sanitat per a evitar contagis durant la visita. 

 

Funcions  

- Avaluació dels residents a través de l’anamnesi i l’exploració física. 

- Establir un tractament adient a l’estat de salut dels residents. 

- Fer un seguiment i avaluació de l’aplicació dels tractaments que es realitzi. 

- Assesorament a nivel ortopèdic i elaboració d’informes per a tramitar les ajudes 

ortoprotèsiques ( PAO) que requereixin els residents. 



- Supervissió i coordinació amb les ortopèdies col.laboradores, l’adquisició de 

material ortopèdic necessari pels residents o pel centre. 

- Assesorar a altres professionals del centre sobre pautes de mobilització i els 

tractaments en els que tingui incidencia les tècniques de fisioteràpia. 

- Participar activament en les reunions d’equip. (PIAI ) 

- Registre i supervissió del material ortopèdic: cadires de rodes, coixins antiescares, 

matalassos antiescares i compressors, carrutxes, grues i altres suports per a la 

mobilització. 

- Valoració i resolución d’incidències relacionades amb la mobilitat, funcionalitat i 

confort dels residents. 

- Registre i supervissió del material de contenció mecánica. 

- Intervencions especifiques de suport al personal d’infermeria, gerocultor o tècnics i 

residents. 

- Intervencions de manteniment sobre el material de fisioteràpia al gimnàs ( 

modificacions, reparacions, realització de comandes…) 

- Desplaçament dels residents que necessiten fisioteràpia, de la planta al gimnàs i 

viceversa. 

- Tractaments de Fisioteràpia al personal no resident, com altre personal del centre. 

 

Activitats de fisioteràpia 

 

Activitat individual 

 

Els tractaments individuals es realitzen normalment a la sala de fisioteràpia i a les 

habitacions; en ocassions s’utilitzen també espais comuns ( menjador i passadisos ) 

principalment per a realizar valoracions i deambulacions.Durant la Pandèmia tots els 

tractaments al gimnàs s’han realitzat respectant un aforament reduït amb separacions de 

2m entre els residents i desprès de cada tractament s’ha desinfectat el material utilitzat. 

Els horaris dels tractaments han pogut ser modificats i/o adaptats als nous protocols de 

contigència. 

 

Tractament de parafina 

 

Es realitza els dimarts i els dijous a residents i/o personal amb problemas de mans i canyells, 

com artrosis, artritis, tendinitis, seqüel.les post-fractures, ganglions, esguinços…. 

 

Acupuntura 



 

Es realitza els dilluns que es treuen les agulles i els divendres que es posen a la zona 

afectada. Es tracta tendinitis, dolors musculars i articulars. 

A part es gestiona la compra i el suministrament del material per a que cada pacient 

dispossi de les agulles necessàries. 

 

Tapes i vendatges 

 

Es realitza al gimnàs o on calgui. Es disposa de material necessari per a poder realizar el 

tractament a residents com al personal. 

Es gestiona la compra i el sumministrament del material. 

Es tracta contractures, esguinços, dolors musculars i/o articulars… 

 

 

Teràpies realitzades durant el 2020 

 TOTAL 

Tens-Ems 20 

Tracció cervical 540 

Parafina 150 

Infraroig 753 

Microones 389 

Calor local 0 

Crioteràpia 0 

Cinesiteràpia passiva 328 

Cinesiteràpia activa 1254 

Deambulació autopropulssió 887 

Bicicleta estàtica/pedalier 899 

Transferències/bipedestació 743 

Teràpia manual/massatge 532 

Grup derivació circulatòria 232 

Altres teràpies 364 

Pressoteràpia/drenatge manual 69 

 


