Barcelona, 13 de febrer 2020

Es presenta una guia per a familiars de persones
afectades per un Trastorn de la Conducta Alimentària
 L’Associació contra l’anorèxia i la bulímia juntament amb la
Taula de diàleg per a la prevenció dels Trastorns de la Conducta
Alimentària ha elaborat una guia per a familiars de persones
afectades per un TCA: anorèxia, bulímia i trastorns per
afartament.
 La guia, que es presenta demà a la seu de la Conselleria
d’empresa i coneixement, ha estat elaborada per experts sobre
Trastorns de la Conducta Alimentària de l'Hospital Sant Joan de
Déu, Hospital Sant Pau, Hospital Bellvitge, Hospital Clínic i
professionals de la salut.

"La guia és un document actualitzat, innovador i dinàmic que
ajudarà les famílies a resoldre els dubtes més habituals. Una eina
indispensable per facilitar la comprensió dels Trastorns de la
Conducta Alimentària". Explica Sara Bujalance, Directora de
l'Associació contra l'anorèxia i la bulímia.
"Hem de recordar que l’anorèxia i la Bulímia són malalties molt
greus que afecten 1 de cada 20 noies, 5 de cada 100 moriran, però
amb un tractament especialitzat i el correcte acompanyament de la
família es poden curar. És per aquest motiu que aquesta guia es fa
molt necessària " Afirma Sara Bujalance.

Per a més informació:

"Aquesta guia serà molt útil per guiar-nos, ja que ens troben molt
sols davant la malaltia i sense eines per gestionar el dia a dia." Així
ho afirma una família sòcia de l'entitat amb una filla de 15 anys amb
anorèxia nerviosa.

La guia estarà disponible on-line a la pàgina web de l'Associació contra
l'anorèxia i la bulímia www.acab.org.
La Guia per a Famílies de Persones Afectades per Trastorns Alimentaris (TCA)
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