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Pla de tractament:

Pla de Tractament Fase 1

Protegir. Prevenir el dany.

Millorar l'orientació i la comunicació de la persona amb si mateixa, amb els
altres i amb el món.

Medicina creativa. Facilitarem que la persona expressi un discurs
fèrtil de la situació problemàtica. Contribuirem a que explori la
dificultat i les possibles solucions en totes les seves dimensions com
a experiència humana de manera intuïtiva o dirigida tenint en compte
les seves capacitats de comunicació (sensorials, físiques i
psicolingüístiques). Tècniques:

Les converses i les seves preguntes (maièutica)

L’expressió creativa o els llenguatges artístics.

Els mapes terapèutics o teràpia simbòlica.

Els relats.

Els trànsits hipnòtics o art d’imaginar.

La preescripció de tasques o art de fer.

Medicina educativa. Li donarem la nostra opinió de la situació
problemàtica present, possibles causes i propostes de solució basant
els continguts en

el saber col·lectiu (filosòfic, científic…)

o bé en la nostra pròpia experiència personal.
Ens podem servir de:

explicacions verbals

l’ús de l'exemple per part del terapeuta por donar pas a la
imitació

o bé amb el traç de dibuixos o esquemes (medicina gràfica) per
ensenyar a la ment visual allò que costa d’explicar amb la
paraula.

Evitar, identificar o derivar situacions agreujants o perpetuadores
psicològiques.

Evitar el problema.

Orientar-se a la solució.

Satisfer els sentits.

Mantenir un estat personal vital.

Visitar escenaris on el problema no es produeix.

Canviar de punt de vista.

Reunir les parts en conflicte.

Canviar la percepció del temps.

Si no funciona fer una altra cosa.

Connectar amb les capacitats i punts forts.

Revisar les creences limitants i obrir-se a creences fèrtils i
possibilitadores.

Acceptar el que passa en el present com a part de la vida.



En el cas que la dificultat sigui inevitable li farem costat,
acompanyarem, compartim i consolem.

Millorar l'ocupació.

Disminuir les barreres arquitectòniques.

Facilitar l'accés a productes de suport.

Facilitar l'accés a adaptacions.

Recomanacions i consells d'hàbits saludables.

Mantenir i incrementar les millores de la funcionalitat i la capacitat.

Disminuir el dolor.

Connectar amb les pròpies capacitats i punts forts.

Estimulació, normalització i reeducació propioceptiva:

Moviment analític

Control motor de posició neutra

Control motor de rang de moviment no dolorós

Control motor de rang de moviment complet

Moviment segmentari funcional

Reconeixement de la cadena segmentària.

Equilibri i coordinació del gest.

Suports i ortesis.

Millorar els factors agravants o de perpetuació

Regulació energètica global.

Recomanacions d'hàbits de vida.

Recomanacions d'higiene postural.

Equilibri del sistema nerviós autònom i trofisme general.

Test de kinesiologia.

Regulació bioquímica global.

Disminuir tòxics.

Millorar la nutrició.

Mesures generals resolvents de la inflamació.

Suplementació

Regulació psicoemocional.

Regulació biomecànica estructural global.

Millorar l'estat de les estructures corporals.

Regulació energètica analítica.

Recomanacions d'hàbits de vida.

Recomanacions d'higiene postural.

Equilibri del sistema nerviós autònom i trofisme.

Test de kinesiologia.

Normalització bioquímica analítica.

Mesures generals resolvents de la inflamació.

Normalització de la cavitat abdominal i òrgans viscerals.

Pressions toracoabdominopelvianes



Òrgans viscerals

Tractament del sistema nerviós perifèric:

Alliberació interfases

Mobilitat

Elasticitat

Normalització biomecànica estructural analítica i global:

Inhibició de la musculatura hipertònica

Estiraments dels teixits escurçat en concèntric

Miofascial

Capsulolligamentós

Mobilització i recentratge articular

Tractament del trofisme i aport sanguini local de teixits hipòxics
(excèntric, fibrosos)

Alliberació d'interfases vasculars mitjançant maniobres
desfibrossants.

Mitjançant maniobres locals hiperemiants.

Derivació professional en el cas que sigui necessari.

Pla de Tractament Fase 2

Protegir. Prevenir el dany.

Mantenir i incrementar les millores de l'orientació i la comunicació de la
persona amb si mateixa, amb els altres i amb el món.

Medicina creativa. Facilitarem que la persona expressi un discurs
fèrtil de la situació problemàtica. Contribuirem a que explori la
dificultat i les possibles solucions en totes les seves dimensions com
a experiència humana de manera intuïtiva o dirigida tenint en compte
les seves capacitats de comunicació (sensorials, físiques i
psicolingüístiques). Tècniques:

Les converses i les seves preguntes (maièutica)

L’expressió creativa o els llenguatges artístics.

Els mapes terapèutics o teràpia simbòlica.

Els relats.

Els trànsits hipnòtics o art d’imaginar.

La preescripció de tasques o art de fer.

Medicina educativa. Li donarem la nostra opinió de la situació
problemàtica present, possibles causes i propostes de solució basant
els continguts en

el saber col·lectiu (filosòfic, científic…)

o bé en la nostra pròpia experiència personal.
Ens podem servir de

explicacions verbals

l’ús de l'exemple per part del terapeuta por donar pas a la
imitació



o bé amb el traç de dibuixos o esquemes (medicina gràfica) per
ensenyar a la ment visual allò que costa d’explicar amb la
paraula.

Evitar, identificar o derivar situacions agreujants o perpetuadores
psicològiques.

Evitar el problema.

Orientar-se a la solució.

Satisfer els sentits.

Mantenir un estat personal vital.

Visitar escenaris on el problema no es produeix.

Canviar de punt de vista.

Reunir les parts en conflicte.

Canviar la percepció del temps.

Si no funciona fer una altra cosa.

Connectar amb les capacitats i punts forts.

Revisar les creences limitants i obrir-se a creences fèrtils i
possibilitadores.

Acceptar el que passa en el present com a part de la vida.

En el cas que la dificultat sigui inevitable li farem costat,
acompanyarem, compartim i consolem.

Mantenir i incrementar les millores de l'ocupació.

Mantenir i incrementar les millores de la funcionalitat i la capacitat.

Estimulació, normalització i reeducació propioceptiva:

Moviment segmentari funcional

Reconeixement de la cadena segmentària.

Equilibri i coordinació del gest.

Suports i ortesis.

Millorar l'estat de les estructures corporals.

Mantenir recomanacions d'hàbits de vida.

Mantenir recomanacions d'higiene postural.

Mantenir la disminució de tòxics.

Mantenir les millores en la nutrició.

Tractament del sistema nerviós perifèric:

Mobilitat

Elasticitat

Normalització biomecànica analítica i global:

Inhibició de la musculatura hipertònica

Estiraments dels teixits escurçat en concèntric

Miofascial

Capsulolligamentós

Tractament del trofisme i aport sanguini local de teixits hipòxics
(excèntric, fibrosos)

Mitjançant maniobres locals hiperemiants.

Derivació professional en el cas que sigui necessari.



Pla de Tractament Fase 3

Protegir. Prevenir el dany.

Mantenir i incrementar les millores de l'orientació i la comunicació de la
persona amb si mateixa, amb els altres i amb el món.

Medicina creativa. Facilitarem que la persona expressi un discurs
fèrtil de la situació problemàtica. Contribuirem a que explori la
dificultat i les possibles solucions en totes les seves dimensions com
a experiència humana de manera intuïtiva o dirigida tenint en compte
les seves capacitats de comunicació (sensorials, físiques i
psicolingüístiques). Tècniques:

Les converses i les seves preguntes (maièutica)

L’expressió creativa o els llenguatges artístics.

Els mapes terapèutics o teràpia simbòlica.

Els relats.

Els trànsits hipnòtics o art d’imaginar.

La preescripció de tasques o art de fer.

Medicina educativa. Li donarem la nostra opinió de la situació
problemàtica present, possibles causes i propostes de solució basant
els continguts en

el saber col·lectiu (filosòfic, científic…)

o bé en la nostra pròpia experiència personal.
Ens podem servir de

explicacions verbals

l’ús de l'exemple per part del terapeuta por donar pas a la
imitació

o bé amb el traç de dibuixos o esquemes (medicina gràfica) per
ensenyar a la ment visual allò que costa d’explicar amb la
paraula.

Evitar, identificar o derivar situacions agreujants o perpetuadores
psicològiques.

Evitar el problema.

Orientar-se a la solució.

Satisfer els sentits.

Mantenir un estat personal vital.

Visitar escenaris on el problema no es produeix.

Canviar de punt de vista.

Reunir les parts en conflicte.

Canviar la percepció del temps.

Si no funciona fer una altra cosa.

Connectar amb les capacitats i punts forts.

Revisar les creences limitants i obrir-se a creences fèrtils i
possibilitadores.

Acceptar el que passa en el present com a part de la vida.

En el cas que la dificultat sigui inevitable li farem costat,
acompanyarem, compartim i consolem.

Mantenir i incrementar les millores de l'ocupació.



Mantenir i incrementar les millores de la funcionalitat i la capacitat.

Readaptació progressiva a l'activitat.

Tonificació muscular dels mobilitzadors.

Analítica.

Segmentària funcional.

Suports i ortesis.

Mantenir l'estat de les estructures corporals.

Mantenir recomanacions d'hàbits de vida.

Mantenir recomanacions d'higiene postural.

Mantenir la disminució de tòxics.

Mantenir les millores de la nutrició.

Derivació professional en el cas que sigui necessari.


