Xerrada a l’IES Tirant Lo Blanc de Gandia
El dimecres 24 de maig
vam oferir una xerrada a l’alumnat del Grau Mitjà d’Auxiliar d’Infermeria de Formació Professional
de l’IES Tirant Lo Blanc de Gandia sobre la malaltia de Parkinson.
L’alumnat es mostrava molt interessat en profunditzar sobre aquesta
malaltia, ja que a una assignatura
sobre el sistema nerviós i malalties neurodegeneratives va eixir el
Parkinson i, en conéixer algunes
experiències o símptomes, l’alumnat se sentia sorprés i no acabaven de creure algunes
de les coses que li passa a un malalt de Parkinson.

A la xerrada, la fisioterapeuta
Rosana
Pedro,
va
explicar
els
principis
de
la
malaltia, els símptomes, els falsos
mites que es creen a partir d’aquests,
el tractament farmacològic, la importància de teràpies en logopèdia,
psicologia i fisioteràpia, així com
la de mantenir una activitat física
constant per endarrerir
els símptomes.
Per a nosaltres va ser tot un plaer
poder realitzar aquesta xerrada
tan especial amb els futurs auxiliars d’infermeria,
especialistes essencials en aquesta i altres moltes
malalties.

Cicle de Xerrades als Pobles: Oliva

Fira dels Majors Gandia

El 9 de maig vam visitar Oliva, continuant amb el
Cicle de Xerrades als Pobles, on donem a conéixer
la malaltia de Parkinson i les funcions que realitza
l’Associació. En aquest cas, l’assistència de persones
interessades va ser minoritària, però no per això
menys important, ja que dues de les persones assistents patien Parkinson en un estat avançat.
Aquest fet va fer que s’obrira un debat i un torn de
preguntes i respostes sobre la
malaltia en el seu estadi més
avançat, on vam poder resoldre moltes qüestions i aconsellar d’una forma més personal
a cada una de les interessades.

El dijous i divendres, 1 i 2
de juny, es va celebrar la
Fira dels Majors als jardins
de la Casa de la Marquesa.
Durant els dos dies, l’espai va acollir estands
informatius d’empreses de l’àmbit sanitari o turístic i
associacions. Al nostre estand vam informar sobre
les funcions que realitzem tant per als malalts
de Parkinson, familiars o cuidadors. Així com
donar a conèixer curs per a persones cuidadores de malalts de Parkinson. que va començar
el dia 7 de juny i que finalitzarà el 28 de juny.

Curs Persones Cuidadores de Malalts de Parkinson
El 7 de juny començava el Curs de persones cuidadores de malalts de Parkinson.
Les persones inscrites al curs s’han interessat en
profunditzar en el Parkinson i conéixer algunes
tècniques i estratègies específiques de la
malaltia per obtenir tots els coneixements necessaris per a saber les necessitats específiques que té una persona amb Parkinson.
El curs va començar
amb la fisioterapeuta de
l’Associació
Rosana
Pedro, on va introduir la malaltia de
Parkinson,
explicant els símptomes, el seu tractament mèdic i les
teràpies que han de realitzar per la seua banda.

El pròxim mòdul, que també el desenvoluparà Rosana Pedro, tractarà sobre les cures en
l’assistència bàsica i activitats en la vida diària.
Olga Castelló, logopeda de l’Associació, tractarà
el tercer mòdul del curs que tindrà com objectiu
els cuidats en la comunicació i relacions socials.

I per últim, la psicòloga de l’Associació Patricia
Almiñana, tractarà l’últim mòdul del curs
amb
les
cures
emocionals
i
neurocognitives a la malaltia de Parkinson.

Actuació Parkin Son Music
		
El passat dissabte 10 de juny, el
Grup Musical Parkin Son Music va donar
un concert a la Residencia Mediterranea de
Benirredra, dins de la seua programació en la
celebració
de
la
festa
de
l’Oest.
Molt
de
rock
i
molta
festa van donar els integrans del grup que van alçar a ballar a totes
les persones que es trobaven i que van gaudir de la seua música.
Agraïm enormement el donatiu que la Residencia Mediterranea va aportar a benefici de l’Associació.

Donació de dos ordinadors per part de CaixaBank
Una vegada més CaixaBank a contribuït a millorar la infraestructura de l´associació. Aquesta vegada amb un donatiu per a fer front al pagament de dos ordinadors
que tanta falta ens feien per poder treballar. Agrair a
D. Carlos A. Campos Diaz, Director Àrea Negoci de
Gandia i D. Javier Blasco Martí, Director Oficina Passeig
Hospital de Gandia per la seua confiança amb nosaltres.

II Patinada per Gandia
El diumenge 4 de juny es
va celebrar la II patinada
popular per Gandia, on
vam estar presents per
segon any consecutiu.
El Club Patina per Gandia, va ser l’organitzador
d’aquesta jornada, als que
agraïm la visibilitat que
ens han proporcionat tant
als cartells com al mateix
dia de la patinada. Així
com agrair també a tots
els participants, que van
voler donar-nos el seu
recolzament amb l’import solidari del dorsal,
a benefici de l’Associació,
del qual vam obtenir un
total de 104€.
La pluja va fer suspendre
les activitats i tallers que
estaven previstos, però no
va impedir que passaren
un matí magnífic.

