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S a l u t 

Ens movem pel món amb el nostre cos. Comencem 
a caminar de ben petits; saltem i correm, caiem i ens 
aixequem mentre anem creixent, i el nostre cos és 
sempre amb nosaltres, fent esforços més o menys 
agradables, treballant en una i mil feines, asseguts amb 
un grapat de postures.

Ja de petits, els mestres ens diuen que hem de seure 
bé, malgrat que pocs sabrien definir exactament com 
es fa. I precisament la repetició de postures incorrectes 
a la feina, a l’hora d’aixecar pesos i transportar-los o 
mentre dormim, o també per accidents diversos (cops, 
luxacions o traumatismes), tenen com a conseqüència 
lumbàlgies, torticoli, esquinços i altres seqüeles.

La fisioteràpia tracta aquests mals, des de la pre-
venció, ensenyant a cada persona com ha d’aixecar 
pesos al treball, com seure o com estar dreta, amb 
una postura que no forci l’esquena, o quina és la bona 
manera de caminar.

Amb gimnàstica i exercici diari suau i constant, es 
pot mantenir una forma física saludable. Ara bé, quan 
a conseqüència de l’ús o dels accidents aquest cos que 

Fisioteràpia, prevenir i curar sense medicaments

ens porta pertot ens comença a fer mal, la fisioteràpia, 
amb diferents tractaments i tècniques manuals, ens 
pot ajudar a recuperar l’equilibri perdut.

Per tant, és convenient que, quan tinguem mal d’es-
quena, dolor a les articulacions o mals crònics als ossos, 
quan després d’una entrebancada o d’un accident hàgim 
perdut força als músculs i s’hagi reduït la nostra mobili-
tat, ens posem en mans d’un fisioterapeuta.

Per una altra banda, les persones que tenen cura de 
gent enllitada i amb mobilitat reduïda han de ser molt 
conscients a l’hora d’ajudar-les a moure’s. És convenient 
que aprenguin tècniques i trucs per a subjectar ferma-
ment el malalt, tant per al benestar d’aquest com per 
a evitar que els esforços per a aixecar-lo o acotxar-lo 
provoquin lesions al cuidador, que és una de les con-
seqüències més freqüents d’aquestes maniobres. Els 
cuidadors que aprenen les tècniques de mobilitat per 
a enllitats estan més preparats per a moure’ls sense 
perill per als malalts ni per a ells mateixos.
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Consells per a ajudar persones amb mobilitat reduïda

Com canviar una persona amb mobilitat reduïda
 d’una cadira a una altra sense prendre mal

Els nostres peus i genolls fan pinça amb un peu i un genoll seu. Subjectem amb totes dues mans
 la cintura dels pantalons i l’altre posa tots dos braços sobre la nostra esquena.

Tots dos ens impulsem cap amunt i alhora girem 90º sobre la cama que mantenim en pinça; lentament el deixem caure.
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