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Una mirada positiva i esperançada sobre la malaltia d’Alzheimer

QUAN L’ÀVIA NO SAP
NI COM ES DIU
Viure amb l’Alzheimer dins de casa
M. Rosa Coll i Josep M. Farrés

No és fàcil viure amb l’Alzheimer dins de casa. És segur que
la seva arribada farà canviar moltes coses. Però el sentit
d’aquest canvi és un imprevist: pot ser o la gran desgràcia o
la gran oportunitat.
Els autors han bastit un seguit de diàlegs que reflecteixen
situacions reals i ben quotidianes, algunes viscudes
personalment, d’altres explicades per familiars i amics. A
través d’aquests diàlegs, donen una visió solidària, i com a
tal positiva, d’afrontar un fet tan greu, complex i trist com
el procés d’emmalaltir de la seva mare. Deixen ben clar que
l’atenció d’una persona afectada d’Alzheimer és difícil,
però el fet pot no ser viscut com un desastre. És inevitable,
i és bo fins i tot, que hi hagi moments de crispació i
defalliment, però cal poder descobrir i cultivar els aspectes
positius que les dificultats generen.
........................................................................

«Un exemple atípic de com presentar les
dificultats de la cura de la persona amb
Alzheimer, sense tòpics ni utopies, i per
això mateix, altament recomanable.»
Miquel Aguilar i Barberà, neuròleg
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Els autors, el matrimoni format per M. Rosa Coll i Josep
M. Farrés, treballen en el món dels deficients mentals. Els
ha tocat de viure a casa una experiència que han volgut
assumir positivament amb la implicació de tota la família.
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