...From The Executive Director
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The
ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world,
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019,
March2018,
2019
Conference 2020, ISAAC InternationalDezembro
Partnerships, 2019
ISAAC International Financial Audit

Mensagen da Presidente
Meredith Allan
Em outubro, fiz uma cirurgia no joelho. Eu tive uma semana no hospital e uma
semana em reabilitação. Os membros não precisam se preocupar; a cirurgia foi
um sucesso e em agosto eu estarei dançando com as bandas Mariachi em Cancún.
A experiência de estar no hospital e na reabilitação foi mais uma vez um lembrete
de que precisamos estar vigilantes em afirmar nossos direitos. O médico havia
escrito um medicamento para mim, anotando uma escala móvel de 6 a 8
unidades. Uma enfermeira interpretou isso como a dosagem mais alta de 14
unidades. Eu disse a ela imediatamente: "NÃO".
Havia uma extrema falta de privacidade quando os funcionários deixaram as
portas abertas. Uma manhã, enquanto eu me vestia, uma enfermeira estava no
quarto, houve uma batida na porta, a enfermeira não disse nada e deixou a
pessoa entrar diretamente. Comecei a gritar. Nossa vulnerabilidade de viver sem
voz está sempre exposta! Outra vez, fui deixada no chuveiro, mas a enfermeira
havia levado as toalhas para o meu quarto; assim, quando terminei de tomar
banho, tive que pressionar o botão de chamada e esperar mais de cinco minutos
para a enfermeira me dar a toalha!!!
O fonoaudiólogo da Reabilitação veio me avaliar e eu concordei em ir a dieta
“Triturada e umida”, desde que eu pudesse interromper a dieta modificada
quando quisese. Durou um dia. Enquanto os “smoothies” (sucos) foram
excelentes, a comida era sem graça. Solicitei um sanduíche e fui recusado. No
jantar, solicitei um biscoito e fui recusado novamente por causa da dieta "Triturar
e úmido". Enquanto isso, eu ainda estava tomando três comprimidos enormes
por dia, o que achei contraditório com a dieta. Eu disse ao fonoaudiólogo que
sentia falta de mastigar. Foi-me dito que eu poderia sair da dieta se eu
reconhecesse minha disfagia e estivesse preparado para correr o risco com uma
opção de dieta regular. Eu concordei com isso. Minha escolha de comida
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reconhece minha disfagia. Lembro-me que na conferência ISAAC de Montreal em
2008, John Rynn falou sobre a incrível perda que sentiu ao receber uma dieta
modificada. Quando chegar a hora de ser forçado a seguir uma dieta modificada,
espero ter mais variedade do que recebi em Reabilitação, mas sei que a perda
que sentirei será imensa.
Nossas batalhas nunca terminam, mesmo que estejamos em lugares que
deveriam cuidar de nossas necessidades.
Sobre um assunto diferente agora. Juan Borman, presidente eleito do ISAAC,
participou recentemente da conferência da AAC na alemã em Leipzig. O relatório
dela segue.

CCA na Alemanha
Juan Bornman
A Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation realizou sua conferência anual da
AAC em Leipzig, Alemanha, de 14 a 16 de novembro de 2019, com o tema "UK im
Blick" (AAC In View). Os organizadores da conferência, Annekatrin Kelz, Michael
Evers e Marie Just, organizaram um programa maravilhoso para os
aproximadamente 1.400 participantes, com 11 sessões paralelas, contendo
pesquisas de ponta, seminários práticos focados em estratégias terapêuticas,
workshops práticos e as mais recentes tecnologias. A sala de exposições convidou
todos a experimentar o software, aplicativos e dispositivos AAC recentemente
lançados, a procurar novos livros, descobrir novas e interessantes opções de AAC
de baixa tecnologia e, por último, mas não menos importante, explorar os
brinquedos irresistíveis oferecidos. Os intervalos ( coffee breaks) - sempre com
ótimos biscoitos alemães! - e almoços proporcionaram aos participantes a
oportunidade de interagir e compartilhar novas idéias. Aposto que uma série de
novas colaborações frutíferas nasceu nesta conferência!
O comitê da conferência também deu a Juan Bornman a oportunidade de
apresentar o tópico da ISAAC International e da conferência da Bienal em Cancún,
México, na noite de gala. Ela falou sobre o poder da comunicação e como isso nos
permite conectar-se com todos os continentes, culturas e idiomas. E sobre o fato
de que isso nos ajuda a entender um ao outro e a construir um terreno comum, e
como isso nos fornece uma maneira de compartilhar experiências, conhecimentos
e emoções. Esta conferência proporcionou a todos os partcipantes a
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oportunidade de construir a CAA (Unterstützte Kommunikation – UK) em Leipzig e
esperamos que esse crescimento e compartilhamento possam continuar em
Cancún.
Meredith Allan
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