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PRESENTACIÓ
Conec a Beatriz León Pardo des de fa alguns anys i ha
col·laborat en la nostra empresa de serveis a persones
dependents, atenent diferents necessitats de les famílies que
ens ho sol·licitaven.
El seu treball sempre ha estat molt satisfactori i així ens el han
manifestat totes les famílies a les quals ha atès.
Voldria destacar que el treball de Beatriz no sols ha estat
satisfactori des d'un punt de vista tècnic sinó també des del
punt de vista emocional i d'empatia amb les persones ateses i
amb el seu entorn familiar.
Ha demostrat en tot moment que no sols es limita a fer el seu
treball diari de la millor manera possible, sinó que ho fa des
d'una opció vocacional, valorant sempre els objectius a
complir i els aconseguits.
Una prova d'aquesta professionalitat és l'edició d'aquest
eBook amb el qual pretén compartir i transmetre tota la seva
experiència en aquest sector al llarg dels anys.
És una lectura que recomano especialment a Cuidadors, a
famílies i a professionals del sector on podran apreciar no sols
els coneixements tècnics sinó tot el seu afecte i amor a
aplicar-los.

Xavier Miguel Guerra
Gerent de Fiss Sermo Valls SL
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PRÒLEG
Des de la meva perspectiva com a Psicòleg, aquesta
important Guia Bàsica per a Cuidadors d'Adults Majors en el
seu Domicili
- Especialment amb Demència Senil (Alzheimer), elaborada per Beatriz León Pardo, està responent
a l'atenció diligent brindada per part d'aquests professionals
de la salut.
Aquests Cuidadors Professionals estan entrenats en diverses
àrees de la seva especialitat, els qui han adquirit
coneixements de diversos camps de la ciència i de les
disciplines.
Una de les àrees és precisament la Psicologia Evolutiva o
Psicologia del Desenvolupament, sobre la qual vull detenir-me
en aquest pròleg.
La Psicologia del Desenvolupament del Cicle Vital estudia els
canvis que succeeixen des de la concepció fins al final de la
vida, mitjançant l'observació, descripció, interpretació,
explicació i predicció de la conducta i dels processos
fisiològics i mentals, el mateix que les influències
biopsicosociales que expliquen tals canvis.
El desenvolupament evolutiu és un procés que ocorre des de
l'etapa Prenatal que s'inicia amb la concepció, el moment en
el qual s'uneixen les cèl·lules germinals que aporten el
bagatge genètic, període que es coneix amb el nom del
Zigot, una nova cèl·lula que es va transformant en els
períodes Embrionari i Fetal, fins que ocorre el naixement. A
partir d'aquest moment apareixen les etapes postnatals: la
Infància (0-2 anys), la Infantesa Preescolar (2-6 anys), la
Infantesa Escolar (6-12 anys), la Pubertat o Pre adolescència
(9-14 anys), l'Adolescència (12-18 anys), l'Adultesa primerenca
(18-45), l'Adultesa Intermèdia (45-65 anys) i l'Adultesa Tardana
(a partir dels 65 anys).
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El desenvolupament és continu, i les tendències actuals
reconeixen la importància dels canvis al llarg de totes les
edats de la vida.
No obstant això, a mesura que avança l'edat, augmenta la
freqüència de malalties, hi ha un declivi físic i mental
inevitable, amb certes diferències individuals.
En les recerques que s'han efectuat al voltant del món, s'ha
trobat que els ancians interns, en Residències de la Tercera
Edat, se senten sols i abandonats, i la família experimenta
culpabilitat, per haver-los deixat allí.

Hi ha proves de maltractaments en aquestes institucions,
càstigs físics i psicològics, abús sexual, els causen angoixa, els
insulten, humilien, exploten, s'aprofiten de la seva situació, i
fins i tot es reporta que els roben els seus recursos i fons.
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Per això la importància de Cuidadors Especialitzats, entrenats
en aquestes delicades labors.
La intenció d'aquesta Guia és orientar a altres col·legues amb
base en l'experiència aconseguida en aquests quefers,
després de diversos anys de treball amb pacients ancians.
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INTRODUCCIÓ

Benvolguda Amiga/ Benvolgut Amic:
• Vols una guia amena, que t'ajudi a entendre com el treball
amb persones majors en el seu domicili especialment amb
demència senil (Alzheimer), pot ser plaent i enriquidor per a
tu?
• Vols guanyar seguretat i confiança a l'hora d'interactuar
amb ells, de la mà d'un professional amb experiència?
• Vols sentir-te a gust fent aquesta labor, al mateix temps que
millores la teva qualitat de vida i el del teu pacient?
• Ets un familiar o amic d'un adult major i vols millorar la vostra
interacció?
• Vols reforçar els teus coneixements per a atendre un Adult
Major en el seu domicili, i t'horroritzen alguns aspectes que no
estàs acostumat i vols realitzar-los de tal manera que
produeixin satisfacció en la teva vida personal i professional?

Aquesta guia ha estat pensada per a aconseguir major benestar en el
teu dia a dia.

Si per les circumstàncies de la vida has pres la decisió de
treballar com a Cuidador en el domicili d'Adults Majors, o
estàs cuidant a un familiar, especialment amb demència senil
(Alzheimer); m'acosto a tu, per a comunicar-te la meva
experiència i transmetre't alguns tips o recomanacions, que
ajudaran i facilitaran el desenvolupament de la teva tasca.
El meu nom és BEATRIZ LEÓN PARDO, sóc Llicenciada en
Educació Familiar i Social, de la Fundació Universitària
Monserrate, a Bogotà, Colòmbia, el meu lloc de naixement. I
Diplomada en Treball Social, pel MEC, a Espanya, el meu país
de residència actual.
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He desenvolupat la meva professió en diferents àrees com
l'atenció i orientació soci-laboral a immigrants, mediació
intercultural i de resolució de conflictes. He participat en
recerques, execucions i supervisions de programes i projectes
socials. Realitzo Assessoria Familiar i de Pareja.
En 2012, vaig començar a treballar amb persones majors amb
demències senils, en el seu domicili.
En els meus primers treballs tenia les següents tasques: estar
permanentment al costat de l'Adult Major, acompanyant-li en
els seus moments de crisis. Fent activitats que contribuïssin en
el manteniment de les seves capacitats cognitives, funcionals
i conductuals, depenent de les seves condicions particulars.
Proporcionant la medicina. Sent responsable d'informes
mèdics.
Altres companys es dedicaven a cura de les robes, la casa i
fer els menjars. Ara, en la majoria de treballs, una sola persona
fa totes les funcions.
Prèviament a fer aquest treball, és important tenir la
preparació necessària per a atendre Adults Majors i tenir
coneixement, si és el cas, dels comportaments que tenen les
persones amb demències senils (Alzheimer).
Informa't de quins són les conductes específiques que té el
pacient a cuidar. Aquesta informació, la pots adquirir
directament de la família que t'ha contractat, o si tens
l'oportunitat d'assistir al Neuròleg tractant, et dirà quina és la
simptomatologia prèvia del Pacient.
El que et comptaré en aquesta Guia, és fruit de la meva
experiència laboral, en el desenvolupament del meu treball
com a Cuidadora en domicili d'Adults Majors, amb demència
senil (Alzheimer), especialment en l'Estadi Greu. És a dir, amb
molt poca atenció, amb Apràxia, Afàsia, Agnòsia Greus, amb
pèrdua d'Activitats instrumentals de la vida diària, com vestirse, menjar i cura de la seva higiene. Amb agitacions,
deambulació erràtica, pèrdua de vocabulari, insomni,
trastorns del somni, etc.
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La idea de desenvolupar aquest tipus de treball, horroritza a
molts, però adequadament realitzat, produeix satisfacció en
la teva vida personal i professional.
És un treball que no solament requereix de temps i atenció,
sinó que, a diferència de molts treballs, ens veiem enfrontats a
un treball especial, molt dur i per això, hem de preparar-nos
adequadament.
Si tens coberts tots els fronts; gaudiràs d'ell i podràs
proporcionar a la persona que cuidis benestar i tranquil·litat.
Una de les coses que més necessita la persona a qui cuidem
és la seguretat de tenir al seu costat una persona que li doni
suport en els seus moments difícils i sàpiga solucionar
situacions. Això, podria pensar-se com a absurd, ja que estem
parlant de persones amb demència… més, t'asseguro per la
meva experiència, és el que els fa falta. No t'ho transmetran
verbalment, però ho notaràs en la millora de la convivència.
Com a Cuidadors, NO EDUQUEM, en aquest treball, no
s'exerceix un paper d'Educador perquè les persones que
cuidem, ja han après el que tenien què aprendre.
No obstant això, algunes coses apreses, ja les han oblidat. Pel
que , en aquests casos, serem RECORDADORES, no
EDUCADORS, ja que no podem esperar que aprenguin o que
corregeixin el seu comportament. Dic RECORDADORES,
perquè a vegades haurem de recordar-los que obrin la boca
per a menjar i fer-los gestos perquè masteguin, en el següent
menjar pot ser que mastegui, però en la pròxima, no. Pel que
has de continuar RECORDANT…
Pots dir-los que això o allò, no es fa. Però no esperis que no ho
tornin a fer, pot succeir… o no! El més important, és que no
esperis resultats, perquè et pots desil·lusionar.
Accepta que ja han viscut. Una de les característiques
d'aquesta malaltia, és precisament, la pèrdua de la capacitat
per a aprendre.
“Roma no es va fer en un dia” És important, abans de res,
mantenir molta calma i paciència. No tenir por a la malaltia i
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estar molt atent per a trobar solucions davant les situacions
que es puguin presentar.

Nosaltres som els qui tenim el control i la responsabilitat
d'exercir una bona feina.
Amb les nostres cures no recuperarem la salut del Pacient, ja
que parlem d'una malaltia degenerativa, sí que podem oferirlos una millor qualitat de vida.
Com a Cuidadors, hem de conèixer els seus gustos i costums,
no donar-li importància als errors que cometa i reforçar
positivament els seus assoliments. D'aquesta manera,
contribuirem al seu benestar. Això sí, sense abandonar-nos, ni
descurar-nos.
La pel·lícula The Fundamentals of Caring, (Els Principis de la
Cura) 2016, basada en el llibre The Revised Fundamentals of
Caregiving, (Els Fonaments Revisats de la Cura) Jonathan
Evison, 2012, ens diu:
“Cuidar d'Algú, no consisteix només a alimentar-li, vestir-li i
endreçar-li. També a entendre com gestionar una relació
complicada entre els qui cuiden i els qui necessiten cures. Si
alguna vegada, us sentiu perduts, frustrats o confosos, sempre
us serà útil recordar els següents passos, són molt senzills:

A

Ask

PREGUNTAR

L

Listen

ESCOLTAR

O

Observe

OBSERVAR

H

Help

AJUDAR

A

Ask again

TORNAR A PREGUNTAR
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La Guia Bàsica del Cuidador diu: “Cuida, però no
t'encapritxis” Si voleu tenir una llarga carrera en aquest ofici
heu de seguir els MANAMENTS DEL CUIDADOR:

 NO PUC CUIDAR DELS ALTRES, SI ABANS NO CUIDO DE MI
MATEIX.
 LES MEVES NECESSITATS, SÓN LES MATEIXES QUE LES DE LA
PERSONA A LA QUAL ESTIC CUIDANT.
 CUIDAR A ALGÚ ÉS DIFÍCIL, PER AIXÒ, HAIG DE DONAR EL
CENT PER CENT I MANTENIR UNA ACTITUD POSITIVA.

Mai oblideu, els passos PREGUNTAR, ESCOLTAR, OBSERVAR,
AJUDAR I TORNAR A PREGUNTAR. Res més, res menys.”
El dia té 24 hores, et diré com planificar i distribuir el teu temps,
perquè gaudis de la teva experiència. No oblidant cuidar-te,
també. Hem de pensar en el nostre Pacient, no obstant això,
primer i principal, nosaltres hem de trobar-nos bé, tant física
com emocionalment, per a poder oferir el millor al nostre
Pacient.
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ABANS DE COMENÇAR EL TEU TORN

Preparació preliminar
Abans de començar el teu torn de treball. Has de preparar-te.
A la teva casa, prepara una maleta, on portis les coses que
creïs pots necessitar en els dies que tinguis el torn.
No oblidis de portar, si pots, llibres, portàtil i totes les coses que
siguin de la teva utilitat i que et permetin benestar.
Organitza adequadament les coses a la teva casa. Recorda
que no tornaràs fins acabat el teu torn.
Evita portar cadenes, pendents que tinguin penjants, polseres,
anells. Són una molèstia en el nostre treball. I si es presentés
una crisi d'agressivitat del teu pacient, l'ús de cadenes o
11

pendents amb penjolls, facilitaria que resultessis danyat. Amb
els anells o polseres, pots danyar-ho a ell.
La idea que prèviament i amb tranquil·litat, planegis a casa el
que has de portar al teu treball, és que, en fer el teu torn, no
estiguis amb les coses que vas deixar (o el que vas deixar de
fer a la teva casa) donant tornades al teu cap; ja que això,
interferiria en el desenvolupament del teu treball.
En arribar al lloc de treball. Saca les teves coses de la maleta.
Així les tindràs allí a mà i organitzades.
Est, és el nostre lloc de treball, no la nostra casa. En algunes
ocasions, he vist com alguns Companys, dediquen temps a
modificar la casa al seu gust i d'aquesta manera, volen
imposar-lo als altres . Estar alerta, perquè aquest tipus de
decisions, corresponen a la família o als responsables. Si veus,
alguna cosa, que, en la teva opinió, s'hauria de canviar, has
de consultar-ho, abans d'executar accions.
Sí que tenim un lloc privat per a col·locar les nostres coses, no
vol dir que modifiquem la decoració sense autorització, o
posem les nostres coses personals en diferents parts. Tot
l'anterior, sempre guardant la higiene i la neteja, amb les
nostres pertinences.
Hi ha els qui diuen que tenir un lloc on dormir, en aquest
treball, és un plus al teu salari. Res més lluny. El tenir un lloc
digne on descansar, és inherent al nostre treball. Es té dret a
una habitació privada, que reuneixi les condicions bàsiques.
També, els contractants, han de ser responsables de la nostra
manutenció.
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PLANIFICA EL TEU TORN

Parla amb els familiars o responsables. Pregunta: Què és el
que esperen de mi, en aquest treball? Quin tipus de
demència té la persona a cuidar? Pren nota d'això i som-hi.
Quina és la seva medicació? Més endavant, et comentaré
una manera fàcil i senzilla per a organitzar la medicació.
Des del primer dia, organitza amb els familiars o responsables
quins dies fan la compra, si és setmanal o diària. Si ho faràs tu,
o ho fa un altre.
Igual que la compra de medicaments i si ets responsable
directe o no de portar al Pacient al metge.
Pregunta, qui són les persones que visiten al Pacient i amb
quina freqüència.
13

Deixar clar, que no ets SERVIVIO DOMÈSTIC, ets un CUIDADOR,
que, a vegades, fa treballs domèstics, per al benestar del
Pacient.
A vegades, es confon el treball del Cuidador, ja que com en
el cas d'Espanya, el Contracte Laboral, és en el Règim de
Servei Domèstic, assumeixen que poden abusar d'ell,
augmentant tasques que no tenen a veure amb la cura del
Pacient, com atendre la família, per exemple.
Nosaltres, som “Venedors de Temps”. Estem en torns llargs,
acompanyant i estant alerta a les necessitats del Pacient.
Que no confonguin aquesta situació, amb “no fer res”.
Simplement, perquè et veuen, llegint un llibre, teixint, jugant o
mirant les xarxes socials en el teu mòbil.
Sol·licita, amablement que no interrompin els horaris de
menjars, o l'hora d'anar a dormir al llit en la nit.
Prepara't per a en la primera setmana fer una neteja
profunda de la casa, o si no és la teva funció, demana que es
realitzi.
Organitza adequadament la roba del Pacient. Que els
armaris tinguin la roba que utilitzi. La roba interior, pot anar en
la mesita de nit o en alguna còmoda. Molts, utilitzen bolquers,
cal organitzar-los en l'armari o en una còmoda especial;
deixa alguns en el bany.
És important, que quan cuides a Persones amb Demències,
amagar: ganivets, tisores, cordes i qualsevol altre element que
pugui permetre que es faci mal o faci mal a uns altres.
Sol·licitar guants de làtex d'un sol ús i tovalloletes humides per
a la neteja del Pacient.
És bo tenir en compte el rellotge, però sense atabalar-te i
sempre depenent de les hores de vigília i de somni del teu
pacient.
Així, podràs programar els menjars, els moments per a la
higiene, els passejos (si n'hi ha) la medicació, la neteja de la
casa i de la roba, sense aclaparar-te.
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FORMES DE COMUNICACIÓ

Per a comunicar-nos adequadament amb el nostre Adult
Major, és important l'observació.
En els Adults Majors amb Alzheimer, que es troben en l'Estadi
Tres, l'Afàsia, es torna greu. Recordem que és el trastorn del
llenguatge que es caracteritza per la incapacitat o la
dificultat per a comunicar-se mitjançant la parla, l'escriptura o
la mímica i es deu a lesions cerebrals. Se'ls dificulta seguir o
participar en una conversa. A vegades, enmig de la xerrada
paren de parlar. Altres vegades, s'obliden del que anaven a
dir, o repeteixen moltes vegades el mateix. A vegades no
troben la paraula correcta o utilitzen termes incorrectes. I a
vegades, tenen converses incoherents.

15

Com comunicar-nos adequadament amb ells? És important
aprendre a llegir el seu rostre.
Perquè les demències, afecten el vocabulari i quan diuen: vull
viatjar i es tornen inquiets, és probable que vulguin anar al
lavabo, per exemple.
Obliden la informació recentment apresa i demanen la
mateixa informació repetidament. És una mica del que hem
d'estar sempre conscients. Perquè aquesta situació no ens
alteri.
És el moment d'acudir a la nostra infinita paciència i quan et
pregunten dues i tres vegades, respondre, sense demanar
explicacions. No és alguna cosa que vagi a costar un treball
extra per a nosaltres. Si et diuen: Quina hora és? I respons: les
12.30… i a l'estona tornen a preguntar… perquè senzill, dir
l'hora què és i ja, però sense reprendre, ni sermonejar. Mai
utilitzar frases com: “No s'acorda?” o “Jo li vaig dir”.
Cal simplificar les instruccions, per a fer-nos entendre és molt
millor ser breu, per exemple, si li dutxarem. Simplement dir:
-Et dutxaré. Sense més explicacions. Això farà primer, que ens
entengui més ràpid i segon, evitem posar-li nerviós.
Evitem discussions. Això, els altera. Especialment, quan
insisteixen a fer alguna cosa que consideres que en el
moment no s'ha de fer. Per exemple, els passejos. Si insisteixen
a sortir, no li diguis que no. Digues-li, amablement, si és cert,
que sortiran després. I si definitivament, no poden sortir. És
millor que li convidis a fer una altra activitat, sense esmentar el
sortir.
Una altra situació que se'ns pot presentar és que surtin corrent.
Cal estar pendents i quan els aconseguim, no li fem retrets,
pren-ho suau del braç. En la mesura del possible, deixar-los
suficient espai perquè no se sentin atabalats
He trobat també, que de sobte es disgusten, sense motiu
aparent i utilitzen paraules grolleres. No et vagis a preocupar.
No té res què veure amb tu, així, l'insult vagi dirigit a tu. No se'ls
ha de respondre amb una altra grolleria, ni colpejar-los.
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Moltes d'aquestes persones en la seva vida activa, mai van
emprar paraules dissonants.
Quan li parlis, mira si manté contacte visual. Si està “present”,
pots dirigir-te a ell. Si observes que està centrat en sí mateix,
que té una postura rígida, i/o l'expressió facial tibant, has
d'esperar un moment, per a poder restablir la comunicació.
A vegades i especialment quan han tingut greus episodis de
depressions , parlen molt de la mort, per exemple: Mataré, ho
mato. Que em matin, Em mataràs, etc.
Quan el comentari és: -Em moriré. La meva resposta sempre
ha estat molt clara. –Afecte, com tots; considero que és una
manera d'estabilitzar la situació i llevar l'emoció negativa.
Si les al·lusions a la mort són molt insistents, podria ser una
manera de manifestar el seu desig real de morir-se, és
important estar alerta, per a evitar un suïcidi.
No tractem a l'Adult Major com a un nen. És veritat que certes
actituds i comportaments, s'assimilen als infants. No obstant
això, NO SÓN NENS. Són persones que han viscut, que ja han
tingut una educació i que han perdut facultats per a
executar la seva autonomia. No tenim què corregir-li. Donemli un tracte amable i respectuós. Utilitzant un to de veu càlid i
amable, frases curtes i concises. Que les preguntes que els
fem siguin senzilles. Quan estan parlant i no troben les
paraules, hem d'animar-li perquè continuï parlant, fins i tot,
podem recórrer als gestos.
Existeixen algunes variables que poden interferir en la
comunicació, en general amb les persones majors i en
concret amb els qui pateixen demències i/o Alzheimer:
 Problemes de visió i d'audició
 Dificultats amb la dentadura, falta de dentició, mal estat
de la dentadura
 El seu estat afectiu. Quan pateixen de depressions,
poden arribar fins al mutisme.
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Cal buscar dins d'aquestes possibilitats, quina és la que
afecta el nostre Pacient i no es comuniquen adequadament.
No parlar-li a l'esquena, ni presentar-te bruscament, es pot
sentir amenaçat o espantat. Hi ha què aparèixer a la persona,
d'enfront d'ella i acostar-nos a ells de manera suau, tranquil·la
i a poc a poc.
En alguns Pacients, podrem trobar que la seva capacitat
d'expressió es redueix a crits, grunyits, udols o sospirs. Els
experts, li criden:” Vocalitzacions repetides”
Generalment, ho he trobat en els qui estan vivint l'Estadi Greu
de l'Alzheimer. En aquests casos, interpretar per què
succeeixen. Pot ser fam, algun dolor o malestar, o amb
alguna cosa que afecti el seu entorn. Hem de comprovar que
les seves necessitats bàsiques, estiguin cobertes. Si no trobem
que pugui ser aquesta, la raó, la qual cosa faig, és prendre-li
de la mà, parlar-li de coses agradables i trobar la manera de
donar-li tranquil·litat.
Per a evitar extraviaments dels adults majors, existeixen
diferents opcions d'identificació. Són molt útils, si es presenta
fugida del Pacient. En cas de perdre's, situaran als seus
familiars i responsables.
Podem trobar des de les més
sofisticades a les més senzilles, com, per exemple:
Polseres d'Identificació:
Codi QR:
Permet memoritzar la seva informació personal, el seu historial
mèdic i telèfons de contacte. Es pot llegir des de qualsevol
telèfon mòbil (telèfon intel·ligent). Informació disponible les
24h.
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La FAFAC (Federació d'Associacions de Familiars de Malalts
d'Alzheimer de Catalunya) ha creat conjuntament amb els
Mossos d´Esquadra, la polsera identificativa amb codi QR, per
a persones amb Alzheimer.

Localitzador de persones de la Creu Roja:
LoPe (localitzador de persones) és un servei de la Creu Roja.
Opera a través d'una aplicació que s'instal·la en un rellotge
intel·ligent (smartwacth).
El rellotge envia de manera
automàtica la posició cada 10 minuts, facilitant la localització
geogràfica i permetent configurar alarmes d'entrada i sortida
en àrees de perill/seguretat, així com alarmes de velocitat. El
sistema s'activa si existeix la necessitat de localitzar a la
persona o en cas que el terminal enviï un avís automàtic,
connectant amb els seus professionals les 24 hores, els 365
dies, facilitant una resposta i intervenció immediata davant
qualsevol necessitat o eventualitat.
En cas d'emergència avisen a familiars o persones de
contacte, així com als serveis mèdics, policia, bombers, etc.,
per a una atenció ràpida i eficient gràcies a les dades de
salut i personals facilitats.
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Mòbil + GPS:
Sistema de comunicació i localització. Telèfon mòbil de
quatre tecles.

Polsera Identificativa:
Polsera amb informació de contacte.
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Plaques identificatives:
Amb Nom Adreça i Telèfon, com les que solen usar els
veterans de guerra, o donadors d'òrgans.
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HORA D'AIXECAR-SE

Aprofita un temps, exclusivament per a tu, abans d'aixecar al
pacient. Fer una dutxa. Prendre un cafè o una beguda de la
teva preferència.
No oblidis usar roba i sabates còmodes.
Quan es comença el dia relaxat, els resultats del treball, seran
més favorables.
Tot seguit, comença a preparar la primera hora del dia del
Pacient. Prepara la seva roba, medicina, desdejuni, abans
que ell s'aixequi.
L'hora, dependrà de com heu passat la nit. Recorda que
d'acord com vegis la situació, parlaràs amb els familiars, ja
que has de tenir un bon temps per al teu descans.
Obrir persianes i cortines.
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Acostar-te al Pacient, suaument i donar-li els “bon dia”.
Asseure-li en el llit una estona, abans d'aixecar-li. Donar-li el
seu temps. Que es faci, al seu ritme. Si manifesta desig de no
aixecar-se, no cal obligar-lo.
Parlar-li, animadament. Comenta-li que ha de prendre la seva
medicació, que fa un bon dia, en fi, coses que li motivin a
aixecar-se.
Mai li cridis, li renyis, ni li donis pressa.

23

HIGIENE DEL PACIENT

Després d'aixecar al Pacient, cal realitzar-li una higiene
corporal.
Rentar-li les mans, la cara, les dents, etc., o supervisar aquesta
tasca, en la mesura que pugui realitzar-la.
En relació amb les dents. Pots trobar-te amb una persona que
no participa absolutament per a res en aquest quefer. Et
poses un guant d'un sol ús i cerques un drap fi, que s'utilitzi
únicament per a aquest ofici. Posem el drap en el dit i fem la
neteja.
Si usa pròtesi dental amovible, en un got amb aigua, introduir
una pastilla netejadora, després ficar la pròtesi i deixar-la el
temps recomanat i esbandir amb abundant aigua.
Cal mantenir una higiene excel·lent. Si el teu Pacient és una
dona, el pentinar-la adequadament, l'ús de perfums i cremes i
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maquillatge (si ho han utilitzat amb anterioritat), faran que se
senti millor.
El nostre Pacient, ha de tenir una bona higiene personal.
Recorda que és la nostra responsabilitat el que es trobi en
perfectes condicions. Si el nostre Pacient està net o brut, és el
nostre treball atendre-li. Establir almenys un dia a la setmana
per a una dutxa. En els altres dies, s'ha de prendre una
tovallola i fer-li una neteja.
A la dutxa, has de tenir una cadira, on es pugui asseure
mentre li realitzes la seva higiene.
Fer ús de guants d'un sol ús, especialment, quan hagis de
tocar els seus genitals. Bé sigui per a dutxar-li o per a
endreçar-li després de les seves evacuacions, perquè això
denotarà el respecte que tens cap al teu Pacient. Utilitza
pañitos humits, facilitessin la condícia. Deixar els guants i
pañitos sobre el rentamans, fa que els tinguis disponibles quan
els necessitis.
L'ús de guants és important quan s'apliquen cremes i locions,
específiques a la seva malaltia.
El Pacient ha d'estar en la mesura del possible hidratat.
L'aplicació de cremes hidratants, permet que les cèl·lules de
la pell es desenvolupin en un millor mitjà i sofreixin menys,
també proveeixen part de l'aigua que anem perdent amb
l'edat, proporcionant un millor aspecte. Milloren l'estructura
cel·lular interna de la pell i la seva salut.
Recorda sempre dirigir-te amb respecte al Pacient.
Especialment en el moment de fer la seva higiene. Tingui
comprensió o no, el nostre Pacient mereix tot el nostre
respecte. Explica-li què faràs, per exemple: –et netejaré. –et
dutxaré. Especialment, quan tocarem els seus genitals, dirigirnos, de manera que no se sentin incòmodes.
Si utilitza bolquers. Estableixo, un horari específic per al canvi
d'aquests. Durant el canvi, has de preparar prèviament
utensilis que et seran de molta ajuda, com un plàstic per a
posar-lo damunt del llit, una cubeta d'aigua tèbia jabonosa.
Una altra, amb aigua tèbia neta. Tovallola. Cremes
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específiques. La meva experiència m'ha ensenyat que el
canvi de bolquer a un Adult Major és fàcil, si tens la tècnica. El
pes i l'alçada de la persona, no incideix en l'èxit d'aquesta
tasca. En YouTube, pots trobar vídeos que t'ensenyen la
tècnica.

Recorda que, com a Cuidadors, hem de tenir una higiene
personal agradable. El nostre cos i la nostra roba, han d'estar
impecables. Fer ús de desodorants. Locions i perfums suaus i
agradables. Prendre una dutxa diària, bé sigui en el matí o en
la nit, t'ajudaran a relaxar-te.
Si dins de les teves funcions està la neteja de la casa i la cura
de la seva roba hem de procurar que el seu entorn estigui
adequat, ja que això contribueix en el benestar del nostre
Pacient.
Obrir les finestres en la primera hora del matí, perquè es ventili
la casa.
Llevar la pols dels mobles, escombrar i passar el pal de fregar
preferentment amb lleixiu amb detergent. Això, et donarà
seguretat que estàs dins d'un ambient net.
Procurar fregar plats i gots i no mantenir gens brut en la cuina.
Netejar de tant en tant amb lleixiu les parets i murs de la
cuina.
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El drap amb el qual netes els fogons, parets, la taula de
menjar, etc. ha d'estar sempre net i sense males olors.
La galleda de les escombraries cal netejar-lo de tant en tant.
A pesar que alberga les escombraries, no significa que quan
obrim la galleda surtin males olors.
Si comences amb una bona neteja de la casa, dels utensilis
de cuina, bany, etc. la primera setmana, les altres seran
solament de manteniment.
La roba ha d'estar neta i organitzada. Tenir un recipient per a
posar la roba bruta i portar-la immediatament al lloc on es fa
la rentada d'aquestes. Especialment quan han estat tacades
de femta. Aquesta roba massa bruta, ha d'atendre's
immediatament.
Disposar d'una galleda d'ús exclusiu, per a tirar els bolquers
usats.
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MENJARS

La pèrdua de pes és característica de l'Alzheimer, encara
que hi ha algunes pautes que podem seguir per a ajudar-los a
alimentar-se millor.
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Requereixen el seu temps per a poder menjar de manera
adequada, per la qual cosa hem d'evitar les presses per a
poder ajudar-lo en cada menjar.
Sempre que sigui possible és bo que el pacient mengi assegut
en la taula. Que se sent el més dret possible i en una postura
adequada. El cobert que millor els va, és una cullera i servir
preferentment en plats profunds.
Si no és contrari a la salut del pacient, podem comptar amb 5
menjars bàsics, per a garantir la ingesta de nutrients
necessaris. Distribuïdes al llarg del dia que sigui una manera
de controlar que el nostre pacient està sent alimentat.
És important el consum de fruites, vegetals i carns: peix, ocells,
carns de vaca, de cabra, de porc, etc.; això, sí, depenent de
la dieta que hagi estat recomanada pel metge.
És la nostra responsabilitat que el Pacient estigui ben
alimentat.
Igual que els nens, els adults majors a vegades demostren una
rebel·lia per a consumir els aliments. Hem de preparar-los
adequadament perquè puguin menjar bé. A vegades, és
millor passar els aliments per la minipimer, perquè coma en
forma de puré. A vegades, preparar menjars que es puguin
menjar amb les mans. Aliments que es puguin tallar en trossos,
com les fruites.
Pregunta si hi ha algun aliment que el Pacient sigui al·lèrgic o
que hagi demostrat que no li agradi.
Els adults majors, poden presentar dificultats per a mastegar i
empassar. Cal recordar-los com fer-ho. I pot ser que hagis de
repetir-li cada vegada que li donis menjar. Hi ha què fer-ho i
més res, recorda que ells NO APRENEN!
En relació amb la ingesta, es poden presentar dos casos: un
és que mengin massa i l'altre, que no vulguin menjar res.
Quan veiem que mengen massa i compulsivament, hem
d'amagar els aliments i procurar-li únicament els necessaris.
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Si no volen menjar, cal tenir molta paciència i començar amb
petites porcions i anar en augment. És molt important,
l'acompanyar-los en els menjars i estar pendents de la ingesta.
En el moment de menjar, si de sobte agafa el menjar amb la
mà, cal permetre-ho, després li rentaràs les mans. De la
manera que coma, és això de menys, l'important és que
pugui menjar.
Després que realitzi cada menjar, digues-li que ha desdejunat,
esmorzat, menjat, berenat i sopat. Alguns, no ho recorden i et
preguntaran. Si és així. Pregunta: - tens gana? Si la resposta és
sí. Analitza quant ha menjat, per a brindar-li o no, més aliment.
Si veiessis que ha menjat massa, és probable que la seva
resposta hagi estat automàtica i simplement, ofereix-li fer una
activitat.
I si en algun moment veiessis que no menja res, és urgent
comunicar-ho als familiars o responsables.
És indispensable comptar amb l'ajuda d'un especialista que
controli el seu pes i la seva nutrició i que, en cas de manques
nutricionals, ens indiqui els suplements alimentosos adequats
que haurà de prendre.
No oblidis fer també els teus menjars.

30

ACTIVITATS I PASSEJOS

Mantenir sempre, un ambient de calma i tranquil·litat a la
casa del Pacient. La música i la televisió, han de tenir un
volum moderat. Evitar els sorolls estridents. Els sorolls forts,
poden atordir-los.
Depenent del grau de demència que tingui el nostre Pacient,
podrem realitzar o no, diferents activitats. Sigui com sigui el
cas, quan realitzem activitats amb el nostre Pacient, no hem
d'esperar cap resultat. Es tracta simplement de passar el
temps. Independent de l'activitat que realitzem.
Amb Pacients que no presenten demències, o que es trobin
en els Estadis Lleu i Moderat de l'Alzheimer, podem realitzar
més activitats que poden ajudar en el manteniment de les
seves Capacitats Cognitives, Funcionals i Conductuals, que
amb Pacients que es troben en l'Estadi Greu de l'Alzheimer o
en les últimes etapes de la demència senil que pateixin. De
tota manera, cal intentar alguna activitat.
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Són nombrosos els exercicis d'estimulació cognitiva que es
poden realitzar.
Els exercicis d'estimulació cognitiva, són una excel·lent
alternativa per a gaudir d'activitats divertides per a millorar la
velocitat mental i flexibilitat, que després repercutirà
positivament durant el desenvolupament de les activitats
quotidianes de la persona major.
L'objectiu és que la persona major realitzi tots els dies diverses
activitats per a generar un hàbit, i aconsegueixi estimular la
seva ment mitjançant els diferents exercicis proposats.
Activitats artístiques i creatives:
Aquestes activitats ocupen un lloc molt important, atès que a
més d'afavorir el desenvolupament d'una autoestima positiva
en els ancians, els allibera de l'estrès.
Per a això, es pot començar copiant dibuixos i fins i tot creant
obres amb diferents colors i textures, usant llapis de colors i
pintures de dits.
Confeccionar un àlbum de fotografies personals on s'incloguin
les històries de cada moment.
Realitzar manualitats, és també una excel·lent activitat atès
que exigeix, per part del pacient, una atenció especial dels
passos que comporta, així com el seguiment d'una seqüència
necessària per a acabar el treball.
Activitats Intel·lectuals:
Llegir, escriure, fer trencaclosques.
La lectura i l'escriptura és la forma més clàssica per a
aconseguir l'estimulació cognitiva.
Un quadern d'exercicis cognitius per a adults majors pot
millorar la memòria i el raonament.
Hi ha quaderns per a deterioració lleu i moderada i és
important triar el que correspongui a la mena de persona que
s'intenta ajudar ja que varien d'acord amb el nivell de
dificultat.
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En aquests quaderns podem trobar
lectoescriptura, aritmètica, càlcul i dibuix.

exercicis

de

Activitats d'orientació i atenció:
Jocs de memòria com aparellar imatges. Unir punts per a
deixar veure un dibuix ocult. Jocs de trencaclosques o puzle.
Situar ciutats en un mapa.
Activitats Sensorials:
Estan dissenyades per a treballar amb els sentits, són
especialment recomanables. Entre elles, destaquen l'escolta i
el reconeixement de sons, com l'escoltar melodies i sons, i
intentar després fer que aquestes coincideixin, milloraran les
capacitats auditives. Treballar amb imatges, fer activitats amb
objectes i formes, entre altres.
Últimament, s'utilitzen les teràpies creatives: dansa teràpia, art
teràpia, poesia teràpia i la musicoteràpia.
"Musicoteràpia és la utilització de la música i/o dels seus
elements (so, ritme, melodia i harmonia) per un
Musicoterapeuta qualificat, amb un pacient o grup, en un
procés destinat a facilitar i promoure comunicació,
aprenentatge, mobilització, expressió, organització o altres
objectius terapèutics rellevants, a fi d'assistir a les necessitats
físiques, psíquiques, socials i cognitives.
La Musicoteràpia busca descobrir potencials i/o restituir
funcions de l'individu perquè el / ella aconsegueixi una millor
organització intra i/o interpersonal i, conseqüentment, una
millor qualitat de vida. A través de la prevenció i rehabilitació
en un tractament." Definició de l'Associació Internacional de
Musicoteràpia.
Podem fer ús de la música per a despertar records en els
nostres pacients amb demència i/o Alzheimer.
Segons el Psicòleg Sanitari, Músic i Director de Música per a
Despertar, Pedro Olmedo, “escoltar la música de la seva vida
amb uns auriculars millora l'estat i qualitat de vida de persones
amb Malaltia d'Alzheimer i altres demències. Els efectes fan
"despertar" a la persona momentàniament, sembla que per
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moments torna el moviment coordinat, tornen emocions
intenses, torna un llenguatge més coherent, tornen records de
tota una vida, i el més important, torna el sentiment
d'autonomia, se senten importants, protagonistes i únics, i
gaudeixen d'aquest moment, el seu moment, encara que ja
la seva vida tingui una direcció fixa i difícil, el camí serà el més
arropante i amorós que es pugui, fins a l'últim dels sospirs.”
https://www.musicaparadespertar.com/
També es pot estimular la part sensorial, mirant fotos antigues.
Activitats Socials:
Prendre un cafè, passejar, jugar a cartes, ballar, visitar a la
família, anar a menjar fora, veure pel·lícules.
Activitats Espirituals:
Anar a l'Església, resar, llegir la bíblia, càntics, fer ioga o
meditació.
Recordem que cada Pacient és diferent i a vegades, és millor
no propiciar certes activitats, ja que lluny d'ajudar-lo, poden
ser perjudicials per a ell. Com, per exemple, permetre-li cuinar,
a un pacient que es troba en l'Estadi Greu de l'Alzheimer.
A més, recordar que pot ser que comenci una activitat i la
deixi de fer, en cap cas cal forçar al nostre Pacient al fet que
realitzi les activitats. Simplement, fem la proposta i si accepta
bé.
Passejos:
“Caminar és la millor medicina per a l'home” _ Hipócrates.
Hem de tenir en compte diversos factors abans de realitzar un
passeig amb el nostre Pacient.
Mirarem quin clima fa fora i ho vestirem concorde. Molt
important, revisar el seu calçat, que sigui còmode.
Si ens trobem en temps d'estiu, és millor fer el passeig en les
hores de menys intensitat de sol. Utilitzar gorres o viseres.
Protector solar amb FPS50. Ulleres de sol.
Molt important, portar sempre una ampolla amb aigua.
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En general, les millors hores són les primeres del matí i les
últimes de la tarda.
És bo des del començament, (quan sigui possible) que ens
prengui del braç i afirmar-li la mà, perquè se senti segur.
Quan vas de passeig, vas mirant l'expressió de la seva cara, la
que ens revelarà el seu cansament o la seva conformitat.
Parlar-los de tant en tant és bo perquè miris si, per exemple,
estan amb ganes de dormir.
Si es troba en un ambient que presenta inquietud, el millor, és
abandonar el lloc i tornar a la casa, perquè d'aquesta
manera minorarem l'estrès que li produeix aquesta situació.
És probable que, durant el passeig, trobis a persones que li
coneixen. Anima-les al fet que li saludin. I deixa que ell
respongui quan li preguntin, procura, no respondre per ell. La
majoria de les persones que li envolten, coneixen la seva
situació. Si notes que s'estranyen, per alguna circumstància,
dóna una explicació breu com, disculpi, però no es troba bé
per a respondre. Si et pregunten més coses, convida'ls al fet
que preguntin als seus familiars i et presentes com el seu
Cuidador.
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MIGDIADES

Les migdiades varien d'un pacient a un altre. Aquests
moments han de ser respectats i s'ha de crear un ambient
tranquil.
És preferible que es faci la migdiada en un sofà, en una
cadira i no, en el llit; allí, s'ha de comptar amb un bon coixí o
coixí i si és necessari una manta. Adoptant una postura
còmoda.
En la Tercera Edat, se sofreix d'alteracions del somni, a
vegades, pot tornar-se crònic, generant insomni durant la nit.
Una alteració entre el somni i la vigília, dóna lloc al conegut
Trastorn del Ritme Circadiari.
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Molts solen passar la nit en blanc, sense descansar. En arribar
el dia, el seu cansament és tan gran, que és inevitable que
dormin.
És aconsellable que els adults majors dormin migdiades de 3090 minuts, dormir després del menjar i ben distanciada del
somni nocturn.
De tota manera, si veiem que les migdiades són molt
prolongades i en la nit, deambulen i no descansen res, hem
d'informar-ho als familiars o responsables, els qui ho
consultessin amb el Neuròleg perquè li diagnostiqui i recepti
medicaments que puguin ajudar al seu descans nocturn.
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IDEES PER A MANEJAR LA MEDICINA

A vegades, els familiars del Pacient, prefereixen que
directament, en la Farmàcia, preparin la medicina del
Pacient. Es diu SPD, Sistema Personalitzat de Dosatge. És un
dispositiu tipus blíster on es distribueix tota la medicació en
forma farmacèutica sòlida que pren el pacient, seguint la
pauta terapèutica prescrita pel metge.
Si és el teu cas, et recomano fer la relació de la medicació
del Pacient, com te la descric més endavant i quan rebis els
blísters o pastillers, revisar que la medicina estigui posada de
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manera correcta, a vegades, hi ha errors i és millor, si es
corregeixen a temps.
Si preparar la medicació, és una de les tasques assignades en
el teu torn, juntament amb els familiars o responsables fes una
relació de la medicina i les hores de proporcionar-la. No
oblidis llegir els prospectes.
Quan vagis a preparar els pastillers, cerca un lloc buidat i
tranquil. On no vagis a tenir interrupcions, o si les arribessis a
tenir, que sàpigues com deixar-ho i reprendre-ho després.
Cerca una taula per a treballar.
Fes ús de guants d'un sol ús, per a manipular la medicina.
Aquest és un exemple, de la relació que pots fer amb la
medicina del teu Pacient, a manera d'orientació, per a quan
vagis a preparar els pastillers:

DEMÀ

MEDIODIA

NIT

BISOPROLOL Angina de Pit

IDAPTAN Angina de Pit

IDAPTAN Angina de Pit

IDAPTAN Angina de Pit

ZALDIAR Analgèsic

MANTINEX FLAS Alzheimer

CIDINE (Xarop) 5ml.

MANTINEX FLAS Alzheimer
SIMVASTATINA Prevé risc
infart

PLAVIX Angina evita coàguls

Moviment Intestinal

RANITIDINA Reflux estómac

ZALDIAR Analgèsic
CIDINE (Xarop) 5ml. Mov.
Intest.

ZALDIAR Analgèsic

CIDINE (Xarop) 5ml. Mov.
Intestinal

LORMETAZEPAM (Insomni)

MINITRAN (Pegat)

RISPERDAL 1 i (1/2)

Angina de Pit

(Comp. Psicòtic)
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És bo que puguis disposar d'un moble preferiblement amb dos
calaixos, on puguis organitzar per ordre alfabètic, la
medicina.
En el primer calaix, tindràs la medicina que estàs gastant i els
pastillers.
En el segon calaix, la medicina de “recanvi” d'aquesta
manera, podràs planejar amb temps la substitució de la qual
vagi fent falta.

1er. CALAIX

2n. CALAIX
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Exemple d'organització de pastilles en el pastiller, segons
l'organització anterior, tindríem: 7 al desdejuni, 2 menjar, 4
sopar i 3 per a dormir…

Quan acabes de preparar el pastiller, tens un “control”
extra… comptant les pastilles 7, 2, 4 3… segons l'exemple.

He trobat que hi ha Pacients que tenen problema per a
empassar les seves pastilles, quan detectis aquesta
circumstància, no dubtis de tirar mà d'un triturador de
pastilles. Això et permetrà assegurar-te de la ingestió de la
medicina. Pots col·locar-la en una copita preferiblement de
cristall o ceràmica, barrejar-la amb aigua i donar-la-hi com si li
donessis un “xopet” de licor.
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Moltes vegades, en prendre la medicina, pot manifestar fàstic
i a vegades, dir que és molt desagradable. I té raó. Jo, no li
dic el contrari, li dic que sí, és desagradable, però pel seu
benestar l'ha de prendre.
Si per alguna circumstància, oblidessis la presa de la
medicina, pots consultar els prospectes de cada
medicament, o la fitxa tècnica d'aquest, per a saber com has
d'actuar quan s'oblida una dosi. En l'apartat de “com
prendre” moltes vegades es facilita aquesta informació. Si així
i tot no estàs segur o no t'has assabentat, no dubtis a
preguntar a la família o responsables.
Sota cap circumstància devem, per iniciativa pròpia, donar
medicació “extra” al nostre Pacient, perquè no som Mèdics.
Sempre hem de seguir les instruccions d'ells i si en algun
moment, trobem que una medicina, no li fa efecte al Pacient
o té alguna reacció no esperada, informar perquè prenguin
les decisions corresponents.
A Espanya, el telèfon d'urgències i emergències sanitàries, és
el 061, per extensió, estaràs comunicat amb la teva
Comunitat Autònoma. És millor marcar el 112, serem derivats
al 061 corresponent. El 061, és un número de pagament. El
número de telèfon 112 està establert com un número únic
d'assistència a la ciutadania davant qualsevol mena
d'emergència a Espanya i la Unió Europea i és gratuït.
També, existeix la Teleassistència Domiciliària, un servei que
presta la Creu Roja Espanyola. Té un cost aproximat de 25€.
És un servei preventiu, d'ajuda a les persones que per diversos
motius precisen d'una atenció continuada. Aquest servei va
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dirigit a persones amb discapacitat, edat avançada,
aïllament social, malaltia, o situació de risc psicosocial o físic
que en un moment donat puguin tenir una crisi o agudització
de la seva malaltia.
Aquesta unitat de Teleassistència domiciliària consta de tres
elements: Terminal, polsador i Centre d'atenció.
 El terminal (aparell fix) semblant a un telèfon amb dos
botons principals, vermell i verd. Aquest ha de romandre
sempre connectat a la xarxa elèctrica i a la línia
telefònica.
 El polsador, que és el dispositiu de petites dimensions que
la persona ha de portar damunt. Ho pot portar a
manera de penjoll al coll (forma més habitual i
còmoda), també en la nina a manera de polsera o en
forma de clip, sobre les peces de roba.


El centre d'atenció (CPC Centre de Coordinació
Provincial) és el lloc en el qual el personal de Creu Roja
especialitzat en crides de Teleassistència, realitzen les 24
hores i 365 dies de l'any, l'atenció i el seguiment
permanent i personalitzat de les persones usuàries, a
través de trucades telefòniques.
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MOMENTS DE CRISIS

Abans de res, has de recordar: NO ETS RESPONSABLE d'aquests
estats.
Són propis de la seva malaltia. Si en aquest moment, cridés
insults, cap té què veure amb tu, la seva situació de
vulnerabilitat fa que estigui més irascible. Són moments
involuntaris, produïts per la seva malaltia. No ho fa amb males
intencions.
Els símptomes que generen els moments de crisis, mai són
iguals en tots els Pacients amb Alzheimer. Inclusivament, una
mateixa persona pot presentar diferències d'un dia a un altre,
fins i tot, en un mateix dia.
Poden presentar ansietat, entenent ANSIETAT, com un estat
d'agitació, d'inquietud, de sotsobre o d'angoixa. manifestada
per apatia, canvis d'humor i canvis en el seu comportament.
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Si presentés conductes repetitives, condiciona un lloc, per a
permetre que realitzi el seu comportament. Per exemple: si el
seu moment de crisi es manifesta llevant-se la roba.
Proporcionar-li roba que pugui posar-se i llevar-se amb
tranquil·litat. Allunyar-ho de corrents d'aire. Esperar el temps
en què ja li vegis cansat. No li corregeixis. No li diguis que això
no es fa, ja que és una cosa inconscient, quan li passi ni tan
sols s'acordarà.
També pot manifestar episodis depressius. El plor, expressant
impotència. En aquests casos, calmar, acompanyar.
Alguns Pacients poden presentar Al·lucinacions (veure o sentir
alguna cosa que no existeix en la realitat) i Deliris (idees que
no corresponen amb el que ocorre). Moments en els quals has
d'estar al costat del Pacient. No hem de separar-nos d'ell, ja
que podria fer-se mal, o fer mal a uns altres. La durada
d'aquests moments de crisis pot variar. A vegades, poden
estar acompanyats d'inquietud, de crits, de desesperació.
Si es torna molt inquiet i semblés que t'agredirà, has de
mantenir la calma. Arribar als seus avantbraços i retenir-li,
expressar-li que no faci mal. La teva calma i la teva fermesa,
fan que no t'agredeixin. En el cas que succeís una agressió,
has d'informar immediatament la família, perquè ells avisaran
al Neuròleg, perquè li canviï la medicació. Mai has de
consentir que t'agredeixin. Una cosa és que controls la
situació i una altra molt diferent és que executin l'agressió.
Si són repetitius, podrien existir alguns factors desencadenants
a aquestes crisis. Per a intentar solucionar-los o alleujar-los,
podem preguntar-nos, per exemple: a quina hora ocorre? en
quina situació apareix? és per algú o alguna cosa
especialment? quina és la seva evolució? ha dormit
adequadament?quant duren aquests episodis?
En aquestes situacions, no s'ha de forçar al pacient a realitzar
coses que no vulgui, no discutir, ni intentar raonar amb ell.
És convenient no fer canvis en la rutina.
És significatiu que a cada moment manifestem al Pacient la
seguretat de la nostra companyia. Fer que ell senti que som
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aquí, per a ell. És bo, abraçar-li, de tant en tant, amb respecte
i demostrar-li sempre gentilesa.
En aquests moments de crisis, si hem mantingut una bona
relació, és altament probable, que ens escolti i canviï el seu
comportament. Serem un referent per a ell.
És veritat que no és gens agradable veure a un ésser humà en
aquestes condicions, així i tot, en cap moment hem de
demostrar empipament o frustració davant el Pacient
S'ha de procurar que aquests estats no ens inquietin
emocionalment. Si veus que estàs nerviosa o alterada, quan
puguis, fes alguna cosa per tu. Escolta una cançó. Relaxa't. Si
és possible, demana un temps per a tu.
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FICAR-SE AL LLIT

Alguns Pacients podrien patir de síndrome crepuscular, de
l'ocàs, síndrome vespertina o sundowning. És un període
d'irritació o agitació extrema, produint-se en les últimes hores
de la tarda i continuant en les primeres de la nit. En arribar la
foscor, fa que les seves pors i ansietat, es manifestin.
És important que el Pacient no ingereixi res que contingui
cafeïna després de les 15 hores. Això inclou cafè, te, begudes
de cola i xocolata.
La rutina de la nit, podria ser la següent: sobre les 20.00 de la
tarda, el sopar, que generalment és una sopa de verdures
amb carn, o pollastre, o peix, o menjars lleugers i fàcils de
digerir. Sobre les 21:30 més o menys, si hi ha medicina per a
abans de ficar-se al llit, la hi proporciono, juntament amb una
infusió de til·la, camamilla o valeriana.
Les rutines, te les pots inventar. L'important, és repetir cada
dia, més o menys el mateix.
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A l'hora de ficar-se al llit, el millor, és que no percebi llums i
sons forts.
Brinda-li un ambient de calma.
Solament si has vist que una dutxa, li relaxa, fer-la, en cas
contrari, no intentar-ho.
A vegades, tenen problemes en el temps de dormir i has
d'estar preparat. Si deambulen, generalment estan
desorientats. És important que l'habitació tingui les menys
coses possibles. Que tinguis accés ràpid a la seva habitació. Si
sol aixecar-se per a anar al bany, orientar-lo i acompanyar-lo.
Si es compliquen les nits, és important sol·licitar del mèdic
pastilles relaxants i per a l'insomni. En la meva experiència,
considero que és una bomba barrejar-les.
Recorda que també és important el teu descans.
Quan el teu torn inclou la vigília, has de preparar-te per a
despertar diverses vegades en la nit i atendre-li sempre de
bona manera. Si saps que aquesta situació és així, has de
prendre-la com a part del treball i incloure-la mentalment
perquè no t'ocasioni cap malestar.
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FAMILIARS I/O RESPONSABLES

Des d'un principi i per al teu benestar, cal saber qui són els
responsables del nostre Pacient.
A qui tenim què informar els canvis. Quan ocorre una
emergència, quins són els passos a seguir.
Evita que tots opinin. Si aquest és el cas. Demana'ls si us plau
que triïn entre ells a qui t'hagis de dirigir. Que no t'incloguin en
les seves diferències. A vegades, ens podem trobar amb
famílies desestructurades i problemàtiques, així que et diguin
a qui dirigir-te, pel benestar del Pacient i per l'èxit del teu
treball. No obstant això, és bo escoltar opinions.
Demanar-los que no parlin d'ell, com si no estigués present.
Que no plorin o es lamentin en la seva presència.
Hem d'incentivar les manifestacions d'afecte cap al nostre
Pacient.
Que li saludin, li besin, li abracin i que parlin amb ells, fins i tot
sabent que podria atendre'ls o no, el més important, és la
manifestació d'emocions positives. Suggerir-los que no els
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renyin, ni sermonegin. Evitar expressions del tipus “et recordes
de”, “qui és aquesta persona?”.
Alguns dels familiars del nostre Pacient, a vegades, han fet el
nostre treball i que per la importància que té quant a la
formació i experiència d'aquest, en el seu cas, ha estat
alguna cosa impost per les circumstàncies. A vegades, tenim
la seva col·laboració i suport, en altres circumstàncies, són els
nostres “botxins”, simplement, en aquests casos, accepto tant
l'un com l'altre. Això sí, dins de les línies del respecte.
Ha de ser una de les nostres responsabilitats, comentar a la
família cadascun dels canvis que tingui el nostre Pacient.
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RELACIONS AMB COMPANYS DE TREBALL

La cura d'un Adult Major amb Demència i atès en el seu
domicili, almenys, requereix de dos Cuidadors.
En el moment de rebre i lliurar el torn; comparteix un temps
amb el teu Company, on pugueu mútuament comunicar les
novetats, si és possible, gaudir un cafè.
És bo establir una relació de confiança mútua, on puguin
expressar lliurement l'estrès sofert en el torn, com s'ha
gestionat i el suport mutu. Que conjuntament puguin
expressar situacions i buscar solucions positives, que té sempre
la finalitat de fer un millor treball.
Si és el cas, que tens una millor formació o experiència que el
teu Company, bolca tot això en favor del treball.
Recorda que totes les persones tenen una cosa nova què
ensenyar-nos i el teu Company, en aquest cas, fins i tot amb
les seves insuficiències, pot ser el teu “Maestro”. He après
moltes coses d'ells, gràcies a això, he corregit coses que creia
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que estaven bé; en adaptar les idees del meu Company al
meu treball, he tingut canvis molt positius.
El teu Company, en el treball, és “tu”, en la teva absència. Per
això, si en rebre el torn, trobes alguna cosa que no estigui
adequadament en el seu lloc, no t'enutgis, simplement
corregeix-ho i ja està! Sempre, que totes les teves accions
siguin el millor, sense exigències, i amb tota tranquil·litat.
Desafortunadament, a vegades, ens trobem amb Companys
que poden tenir comportaments tòxics, s'identifiquen com a
víctima, bravucón, perfeccionista o màrtir. Són persones que
estan profundament ferides i per qualsevol motiu. Fan molt
mal i en aquest treball, encara més.
Pots identificar-los, perquè t'esgoten mentalment i fan que et
sentis enutjat, en la seva presència o en la seva absència.
Solen tendir al drama per a manipular o controlar el teu
treball. Et diuen com has de fer-ho i es creuen el supervisor
del teu treball i a vegades, de la teva vida personal.
T'esgoten. El teu treball, sempre està malament. No els pots
contradir perquè s'enutgen. No pots dir NO, a les seves
peticions. A la primera, llancen comentaris de tu, de
l'acompliment del teu treball als familiars o responsables, o
amb altres companys de situacions infundades. Sempre tenen
“raons” per a queixar-se, segons el seu criteri, tot el que no fa
ell, està mal fet.
Segons la psicoterapeuta Amy Tatsumi, citada pel Doctor
Walter Riso, en una publicació en el seu mur de Facebook, 11
de desembre de 2016, diu: “el problema amb les relacions
tòxiques no són només les “persones tòxiques” ni la forma en
què es comporten amb nosaltres, sinó la manera en què
reaccionem a aquesta conducta. Quan els nostres valors i el
nostre amor propi han estat transgredits fent-nos sentir
humiliats, devaluats o abusats, però, en lloc de trencar llaços,
romanem “al peu del canó” perquè atorguem a la relació un
valor superior al del nostre propi benestar individual.”
Què podem fer front a aquests comportaments negatius del
nostre Company?
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 Hem d'establir distància i mantenir límits. El torn, és
individual i que cadascun desenvolupi el seu treball
d'acord amb les seves habilitats.
 Pensa en el teu benestar. Pregunta't: Aquesta situació,
m'està afectant? Tingues sempre present, has de estar
bé, per a poder cuidar bé.
 Si la situació, és insostenible, per a tu. El millor és acabar
el teu treball i aconseguir un nou. Jo, ho he fet. Vaig
considerar que era millor la distància definitiva. Podràs
pensar, va guanyar l'altra part i et diré: vaig guanyar jo.
Vaig guanyar pau i tranquil·litat per a mi. I per a aquest
treball i ben fet, sobren ofertes. Probablement en
condicions diferents, no ho sé. Com la vida mateixa.
Això, sí, desitjar-li, el millor a aquesta persona i analitzar
quin és l'ensenyament d'aquesta experiència. Guanyar
en pau i tranquil·litat.
Quan el teu torn acaba, i et trobes amb el teu Company, has
de lliurar el torn, de la manera en què tu desitjaries rebre'l.
D'aquesta manera, el teu Company s'acurarà a fer el propi.
Encara que a vegades, pel temps, les circumstàncies o
simplement un torn esgotador, és probable que el teu
Company o tu, no deixeu les coses adequadament. Això, no
ha de ser un problema, simplement és de comprendre i
corregir-lo. El més important, és que flueixi la comunicació,
dins del respecte i la col·laboració mútua.
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QUI CUIDA Al CUIDADOR?

Segons la meva experiència laboral i les meves creences
personals i espirituals, no hem d'esperar cures, ni atencions per
part de tercers. Si ens atenen i cuiden, és meravellós i si no,
igual de meravellós, perquè nosaltres HEM DE SER ELS NOSTRES
PROPIS CUIDADORS.
Hem de cuidar tant el nostre benestar físic, com la part
espiritual i emocional.
Els Cuidadors ens dediquem a cuidar dels altres.
Per aquest motiu, i per definició, tenim certa tendència a
pensar que: •Sempre estem bé. •Tenim capacitats de
resistència il·limitades. •No necessitem alimentar-nos, ni
descansar mentre hi hagi persones què atendre. •No tenim
necessitats pròpies. Però això, òbviament, no és així.

54

La nostra alimentació ha de ser una de les prioritats a tenir en
compte sempre. Hem d'estar ben alimentats. El consum
d'aliments dins d'una dieta saludable, ens proporciona un
benestar físic important.
Hem de reconèixer-nos a nosaltres mateixos, com a persones
responsables que cuiden de si mateixes i d'unes altres, sense
que això afecti la nostra integritat i que, al contrari, ens
proporcioni eines per a aprendre i exercir cada vegada millor
aquest treball.
M'ha donat sempre bon resultat el pensar que solament
treballo els dies del meu torn… és a dir, que, si el torn és de
divendres en la nit a dilluns en el matí, en el moment
d'acomiadar-me del meu Company faig: “off” … aquest
temps ja és meu, desconnecto; gaudeixo del meu temps de
descans, faig coses per a mi. En el moment en què el meu
Company es va, començament el meu treball. Com ja tinc les
rutines pre-establertes. És senzill, reprenc!
Donar les gràcies de cor, m'ha ajudat molt. Tenim moltes
coses per agrair. Em prenc un moment, tanco els ulls i
agraeixo. Faig el treball amb la millor actitud possible.
Si ocasionalment tinc disgustos o baixades, els reconec i els
comento amb una persona de confiança i després, els dic
adéu.
La llei laboral, diu que quan una persona exerceix un torn de
treball en domicili, té dret durant el dia a hores de descans.
Però, quan atenem un Pacient i estem solos amb ells, no
podem prendre aquest temps, amb rigor. Però, sí que podem
buscar moments per a descansar. Moments petitons en què
“desconnectem” sense abandonar la nostra responsabilitat.
Per exemple, quan el nostre Pacient dorm plàcidament.
Hi ha moltes maneres de descansar. Pots llegir un bon llibre.
Fer jocs en el teu portàtil o mòbil, on puguis tenir accés a
aplicacions de xarxes socials com Facebook, Twitter o el teu
correu electrònic. Veure televisió. Mantenir contacte amb la
teva família i amics. Caminar. Aplicar tècniques de relaxació i
meditació. Tot adequat al mateix temps que tinguis i als teus
gustos.
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La mateixa elaboració d'aquest e-book, ha estat per a mi una
forma de distracció. M'agrada escriure i per la meva formació
professional, m'agrada contribuir en la resolució de problemes
socials, per això la meva intenció en divulgar-ho.
Reitero que no hem de prendre res personal a les referències
que tingui el nostre Pacient cap a nosaltres. Les referències
són circumstancials i a vegades poden ser conseqüència de
les seves al·lucinacions. En aquest cas, la seva aprovació o
desaprovació puntual, no ha de disgustar-nos, ni alegrar-nos.
Hem de prendre-ho com alguna cosa sense transcendència,
pel nostre benestar emocional.
Normalment, ens veiem enfrontats a circumstàncies
estressants, bé sigui pels moments de crisis del nostre Pacient,
per la distància de la família o per qualsevol altra
circumstància. Mai et pressionis. Aquest és un treball on el
control sobre nosaltres és molt important. Jo utilitzo moments
de meditació en les hores de la nit. Faig exercicis de
respiració. Prenc una dutxa reconfortant. Faig totes les coses
que em puguin fer sentir bé.
A vegades aquest treball pot afectar greument la nostra part
física i emocional, generant certs “símptomes d'alerta”, que si
no són adequadament tractats podríem tenir greus
conseqüències i probablement estar enfront de l'anomenada
“síndrome del cuidador cremat” o “Burn Out” (de l'anglès
burn-out que significa consumir-se o esgotar-se.) o en alguna
altra malaltia física o emocional.
Diu
Enric
Corbera,
en
el
seu
https://www.enriccorberainstitute.com/blog/cuidar-sindescuidarse, 31 de maig 2018:

blog,

“T'estressa cuidar dels altres? A vegades el nostre treball o la
nostra vida ens porta a haver de fer-nos càrrec d'altres
persones. És molt important gestionar i interpretar aquesta
situació d'una forma adequada tant per a la persona
dependent com per a nosaltres mateixos.
Cadascun interpreta el seu treball d'una forma diferent i la
nostra manera de percebre'l determina la nostra experiència
personal. Certament, podem cuidar a les persones des de
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l'amor o l'obligació. Quan et molestin les circumstàncies del
teu treball, pregunta't: de quina forma ha de veure amb mi?
quina relació tenen les necessitats que veig en els altres amb
les meves pròpies necessitats?
La principal funció dels cuidadors és assistir a persones amb
pèrdua d'autonomia —física, intel·lectual, mental o sensorial—
per a ajudar-los a augmentar la seva qualitat de vida. Segons
els estudis realitzats fins avui, els cuidadors són un col·lectiu
molt propens a desenvolupar el que comunament es coneix
com a «Síndrome de Càrrega del Cuidador» (SCC), que es
caracteritza per un esgotament emocional, una disminució
de l'empatia, així com alteracions en el sistema immune.
Encara que les causes d'aquesta síndrome són multifactorials,
s'ha evidenciat en múltiples estudis que les creences del
cuidador respecte a la seva labor i la seva forma particular
d'afrontar les seves funcions repercuteixen directament en el
seu estat emocional.
Cada persona té una idiosincràsia i una manera de pensar
pròpia que determinen en gran manera com interpreta el
que succeeix. A algú que sofrís aquesta síndrome, la pregunta
que podríem fer-li seria: què és el que et molesta
concretament del teu treball?
Les creences que subjeuen els nostres conflictes procedeixen
habitualment de situacions viscudes anteriorment. Les nostres
experiències de vida, així com l'educació que hem rebut,
tenen un paper determinant en les creences que marquen la
nostra percepció de l'entorn. Una vocació professional també
té un sentit dins del marc emocional i familiar d'una persona.
Per això, podem observar com habitualment les persones que
es dediquen professionalment a cura d'uns altres, d'alguna
forma han experimentat aquest rol al llarg de la seva vida en
diferents situacions. Això pot ser per excés o per defecte, és a
dir, en moltes ocasions poden provenir d'entorns desproveïts
de protecció on l'objectiu inconscient és compensar-lo amb
la seva conducta. En uns altres, l'experiència està relacionada
amb haver hagut de fer-se càrrec d'algú des d'edats molt
primerenques, associant d'aquesta forma l'atenció i l'afecte

57

dels seus segons el grau d'ajuda que estigui disposat a
proporcionar. Així, la cura cap als altres és la cura que ens
devem a nosaltres mateixos.
L'empatia és una eina molt valuosa que ens permet
comprendre als altres, no obstant això, quan la usem en
excés correm el risc de compartir el sofriment aliè en lloc de
sostenir-lo.
Com més gran és la nostra identificació amb els problemes de
l'altre, més ens afecten. Per això, és adequat preguntar-se
sempre: què m'estressa d'aquesta situació?, què té a veure
amb mi? què estic descurant del meu per a cuidar als altres?
Sempre estem veient aspectes de la nostra pròpia
personalitat, projectats en l'altre. Quant millor cuidem de
nosaltres mateixos més capaços serem de cuidar als altres. I
tu, saps cuidar als altres sense descurar-te a tu mateix?”
Si els següents símptomes, són freqüents, ens diuen que
alguna cosa no va bé en nosaltres i hem de parar-li esment
immediata:
Fatiga, cansament, dificultats per a dormir, maldecaps, canvis
en els hàbits alimentaris, molèsties digestives, irritabilitat,
ansietat, sentiments de culpa i desemparament, agressivitat,
pessimisme, estar a la defensiva, dificultats de concentració
en les tasques, absentisme, dificultats de relació i/o
comunicació amb els companys de treball.
Aquests símptomes poden ser part d'una altra malaltia i abans
d'arribar a una conclusió, el millor és acudir als professionals.
En principi al nostre Metge de Capçalera, dirà quins són els
passos a seguir, i que els professionals puguin dictaminar quin
és el patiment concret que tenim.
Per a res és aconsellable acte medicar-nos o passar de llarg
aquestes avaluacions.
En ciències socials parlem de la RESILIÈNCIA, que significa
avançar després d'haver patit una situació traumàtica. Tots
tenim potencials per a recuperar-nos, incloent l'ajuda que ens
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puguin oferir els professionals especialitzats com a Psicòlegs o
Psiquiatres.
Bàsicament crec que per a recuperar-nos de situacions
estressants hem de veure tres aspectes com:
-JO PUC: És aquest coneixement de les meves potencialitats.
–JO SÓC: Reclamant a la meva força interior.
–JO TINC: Els meus suports externs, la meva parella, la meva
família, els meus amics i els professionals de salut mental.
Si decideixes que el millor és deixar el treball, has de
comunicar amb antelació a qui t'ha contractat, perquè tingui
temps de buscar a un nou Cuidador i donar les gràcies.
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CURES ESPECIALS DAVANT L'APARICIÓ DE LA MALALTIA PER
CORONAVIRUS COVID-19

En vista d'aquesta situació excepcional, demano a qui llegeix
aquesta Guia, que les recomanacions anteriorment
presentades, siguin adaptades i corregides amb les
recomanacions donades en aquest apartat. El comportament
social del món, per causa de la pandèmia, s'ha transformat,
hem de comprendre-ho,
acceptar-lo i adaptar-nos als
canvis. Com a Cuidadors, hem de prendre mesures per a
protegir als nostres Pacients i protegir-nos a nosaltres
mateixos. Moltes gràcies.
Els coronavirus (CoV) són una àmplia família de virus que
poden causar diverses afeccions, des del refredat comú, fins
a malalties més greus, com ocorre amb el coronavirus
causant de la síndrome respiratòria d'Orient Mitjà (MERS-CoV)
i el que ocasiona la síndrome respiratòria aguda sever (SRASCoV). El nou coronavirus, és un nou cep de coronavirus que
no s'havia trobat abans en l'ésser humà.
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La malaltia per coronavirus iniciada en 2019, (COVID-19) és
causada pel virus coronavirus 2 de la síndrome respiratòria
aguda greu (SARS-CoV-2).
Es va identificar per primera vegada al desembre de 2019 a
la ciutat de Wuhan, a la República Popular de la Xina.
L'OMS la va reconèixer com una pandèmia global l'11 de
març de 2020.
El Dashboard by the Center for Systems Science and
Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (Tauler
d'instruments del Centre de Ciència i Enginyeria de Sistemes
(CSSE)
de
la
Universitat
Johns
Hopkins)
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bd
a7594740fd40299423467b48e9ecf6 a 21 d'abril de 2020,
reporta a nivell mundial: 2.531.804 de casos de COVID-19, en
més de 210 països i territoris, la qual cosa ha donat com a
resultat 174.336 morts i 665.458 casos recuperats.
L'estat d'alarma és un règim excepcional que es declara per
a assegurar el restabliment de la normalitat dels poders en
una societat.
El Govern d'Espanya , a través del Reial decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. Fins al 30 de març.
El 25 de març, el Congrés va votar la pròrroga de l'Estat
d'alarma fins a l'11 d'abril.
L'11 d'abril, s'anuncia una segona pròrroga al 26 d'abril.
El 22 d'abril, acorden una tercera pròrroga fins al dia 9 de
maig.
L'estat d'alarma, afecta a tot el territori nacional. Suposa un
confinament dels ciutadans. Limitant la llibertat de circulació
de les persones.
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El Govern Espanyol i les Comunitats Autònomes, adapten
mesures amb la finalitat de protegir i atendre la ciutadania.
Tot, amb el propòsit del restabliment social.
Segons l'OMS, “fins avui, (abril 2020), no hi ha cap vacuna ni
medicament antiviral específic per a prevenir o tractar la
COVID-2019.
No obstant això, els afectats han de rebre atenció de salut
per a alleujar els símptomes.
Les persones que presenten casos greus de la malaltia han de
ser hospitalitzades. La majoria dels pacients es recuperen amb
l'ajuda de mesures de suport.
S'estan investigant possibles vacunes i diferents tractaments
farmacològics específics. Hi ha assajos clínics en curs per a
posar-los a prova. L'OMS està coordinant els esforços dirigits a
desenvolupar vacunes i medicaments per a prevenir i tractar
la COVID-19.”
El virus responsable de la COVID-19 es transmet principalment
a través de gotículas respiratòries, conegudes com
microgotas de Flügge, emeses per una persona infectada
quan tus, esternuda o parla. Aquestes gotetes són massa
pesades per a surar en l'aire i cauen ràpidament sobre el sòl o
una altra superfície.
La infecció pot difondre's en respirar el virus expulsat per una
persona amb COVID-19 situada a menys d'un metre de
distància, o en tocar una superfície contaminada i després
tocar-se els ulls, el nas o la boca abans de rentar-se les mans.
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La majoria de les persones (al voltant del 80%) es recupera de
la malaltia sense necessitat de realitzar cap tractament
especial.
Al voltant d'1 de cada 6 persones que contreuen la COVID-19
desenvolupa una malaltia greu i té dificultat per a respirar.
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Les persones majors i les que pateixen afeccions mèdiques
subjacents, com a hipertensió arterial, problemes cardíacs o
diabetis, tenen més probabilitats de desenvolupar una
malaltia greu. Entorn del 2% de les persones que han contret
la malaltia han mort. Les persones que tinguin febre, tos i
dificultat per a respirar han de buscar atenció mèdica.
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RECOMANACIONS BÀSIQUES
(Fuentes d'Informació: Recomanacions OMS i Col·legi Oficial
de la Psicologia de Madrid)
1. Informa't i transmet la realitat a qui cuides
Cal comprendre la nova situació, informar-se i transmetre la
informació als nostres Pacients.
Es recomana que el missatge sigui simplificat, clar, poc
alarmista i consistent. Per exemple: “Seguim aquestes
recomanacions per a lluitar contra el virus que es transmet
molt fàcilment”, “Tots hem de quedar-nos a casa per a evitar
el contagi”.
Accedeix només a la informació de fonts oficials i dedica
només el temps necessari a informar-te. Evita la
sobreinformación, ja que pot afavorir la sensació d'angoixa.
Ofereix alternatives al Pacient a la sobreinformación, afavorint
rutines que ocupin aquest temps. Contrasta la informació que
rebis, especialment la informació alarmista, perquè pot
tractar-se de faules.
Si arribés informació falsa i alarmista a la persona cuidada,
desmenteix-la-hi mitjançant un missatge clar, adaptat a la
realitat i comprensiu. És important no minimitzar l'angoixa que
hagin pogut sentir perquè donades les circumstàncies és
normal sentir-se així, però transmetre de manera clara que el
contingut d'aquesta informació no és cert.
2. Extrema les precaucions
 Segueix les recomanacions de Sanitat.
 Intenta restringir al màxim les sortides. Pot ser que a
vegades sigui útil demanar ajuda a veïns, familiars, amics
(per exemple, per a anar a la farmàcia o supermercat).
 Evita situacions que impedeixin guardar la distància de
seguretat, com les aglomeracions en farmàcies o
supermercats
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 La distància social, és una de les mesures més efectives
per a evitar la transmissió del virus. La distància social
recomanada pel Ministeri de Sanitat d'Espanya, per a
evitar el contagi del coronavirus COVID-19 és de 1,5 i 2
metres entre persones.
 No hem de fer petons o donar la mà. Les salutacions,
aixequem la mà, inclinem el cap o fem una reverència,
sense acostar-nos. Això no significa que siguem
desagradables.
 Utilitza guants d'un sol ús, màscares higièniques (si el
pacient està contagiat, utilitzar màscares sanitàries) i
lava les teves mans amb molta freqüència
(especialment quan tornis a trobar-te amb la persona
cuidada en tornar de la compra, de la farmàcia, etc.)
 Mantingues el cabell recollit, no utilitzis arracades,
polseres o penjolls.
 Evita tocar-te els teus ulls, boca i nas.
 Rentar-te les mans amb bastant sabó i has ús de gel
antibacterial.
 En entrar a la casa del teu Pacient, has de llevar-te les
sabates en el rebedor (si el teu torn és curt, desinfectar
les soles amb alcohol), rentar-te les mans, si uses ulleres,
rentar-les amb aigua i sabó. Tot el que portis del carrer,
la bossa, el mòbil, paquets, etc., han de ser netejats amb
alcohol o lleixiu. Evita tocar superfícies i objectes fins a
realitzar higiene de mans i si és possible, dutxar-se.
 Quan fas la compra, has de tenir posats els guants i
treure les coses per a rentar-les amb aigua i sabó o amb
lleixiu, si és el cas.
 Les fruites i les hortalisses són essencials per a portar una
dieta saludable. Renta-les com ho faries en qualsevol
circumstància. Abans de tocar-les, renta't les mans amb
aigua i sabó. Després, lava les fruites i les hortalisses a
fons amb aigua potable, sobretot si les menja crues.
 Neta amb freqüència superfícies de les zones comunes
que més es toquen, com a interruptors, aixetes, nevera,
microones, rentadora o mobles.
 Important: No hem de sacsejar la roba.

66

3. Observa la teva salut i la del teu familiar
Donada la vulnerabilitat de les persones majors i/o amb
patologies cròniques al virus, és important valorar l'estat de
salut del teu familiar o persona a la teva cura, això sí, evitant
caure en l'obsessió.
Per a qualsevol consulta o davant la sospita de símptomes,
posa't en contacte amb els telèfons habilitats a aquest efecte
en cada comunitat autònoma.
Valora les necessitats físiques i emocionals del teu familiar, ja
sigui a partir dels seus comentaris com del seu llenguatge no
verbal (gestos o expressions).
Tenir en estoc d'almenys un mes dels seus medicaments.
4. Dóna molta importància a l'autocura
Veure l'apartat de la nostra Guia: Qui Cuida al Cuidador?
Recorda que dedicar temps a un mateix és necessari i no és
un comportament egoista.
Si consideres que és difícil o impossible trobar un buit per a
cuidar-te o descansar, demana ajuda.
Les mesures actuals permeten a una altra persona acudir al
domicili amb la finalitat d'ajudar a persones majors o
dependents, per la qual cosa, si la situació s'està fent molt
difícil, pots demanar ajuda sempre que es mantinguin les
precaucions sanitàries.
Demana ajuda també a la persona a la qual cuides. Fins i tot
encara que ho faci mal o amb molta lentitud, se sentirà útil i
et permetrà tenir una mica de temps per a tu.
És més útil demanar ajuda abans de no poder més, que una
vegada que t'has esgotat.
5. Inventa noves rutines
Especialment per a les persones amb demència.
Si no és possible seguir la rutina habitual, convé planificar què
farem, quan i com.
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6. No entrar en conflicte amb la persona cuidada
Com a Cuidadors, sabem que no hem de discutir amb el
nostre Pacient, seguir el seu discurs i, quan sigui possible,
canviar de tema per a parlar d'una cosa agradable o
diferent.
Ser flexible sempre ajuda.
Ser rígid, impositiu amb la persona cuidada, en cas que no es
comportin com s'esperava, implica tractar-los d'una manera
que no ajuda a manejar les situacions de manera
constructiva.
Encara que sigui molt difícil, aparentar la calma. En moltes
ocasions l'estat d'ànim Pacient, és un reflex del nostre propi
nerviosisme o malestar, per la qual cosa mantenir la calma
ajudarà al fet que el nostre Pacient, també estigui tranquil.
Si veus que no pots controlar l'angoixa, cerca un espai íntim i
esplaia't.
Tracta de manejar adequadament la situació (amb calma i
respecte), encara que la persona cuidada, a vegades,
respongui d'una manera diferent a la que tu esperaves.
7. Mantente connectat
És important mantenir contacte amb familiars, amics, veïns,
etc.
Afavoreix que la persona cuidada participi també en el
contacte amb els altres.
Podem combatre les sensacions de solitud o aïllament
mitjançant crides o videollamadas.
Comparteix amb ells com esteu vivint la situació Cerca en ells
consell i alleujament.
En moltes ocasions, conversar amb els qui ens envolten pot ser
una bona font d'alleujament i ajuda.
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8. Mantenir al nostre Pacient actiu
La inactivitat i l'avorriment pot ser un gran enemic. En el cas
de persones afectades per demència, podria facilitar
l'aparició de problemes de conducta, per exemple, agitació
o repetició de preguntes.
Intenta incloure en la rutina diària diferents activitats (veure
Activitats i Passejos, en aquesta Guia)
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Diu l'OMS : “No se sap amb certesa quant temps sobreviu el
virus causant de la COVID-19 en una superfície, però sembla
comportar-se com uns altres coronavirus.
Els estudis realitzats (inclosa la informació preliminar disponible
sobre el virus de la COVID-19) indiquen que els coronavirus
poden subsistir en una superfície des d'unes poques hores fins
a diversos dies. El temps pot variar en funció de les condicions
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(per exemple, el tipus de superfície, la temperatura o la
humitat de l'ambient).
Si creu que una superfície pot estar infectada, netegi-la amb
un desinfectant comú per a matar el virus i protegir-se
d'aquesta manera a vostè mateix i als altres. Renti's les mans
amb un desinfectant a base d'alcohol o amb aigua i sabó.
No hi ha dades que permetin confirmar o descartar que la
COVID-19 es transmeti a través dels bitllets o les monedes. No
obstant això, els virus continguts en les gotículas respiratòries
que emeten les persones infectades poden contaminar les
superfícies i persistir en elles. Renti's sempre les mans a fons si
ha tocat objectes que es toquen sovint, com els bitllets i les
monedes. Si no s'ha rentat les mans, no es toqui els ulls, el nas i
la boca.
El virus responsable de la COVID-19 es transmet principalment
a través de gotículas respiratòries expulsades per una persona
infectada quan tus, esternuda o parla. Aquestes gotetes són
massa pesades per a surar en l'aire i cauen ràpidament sobre
el sòl o una altra superfície.
La infecció pot produir-se en respirar el virus expulsat per una
persona amb COVID-19 situada a menys d'un metre de
distància, o en tocar una superfície contaminada i després
tocar-se els ulls, el nas o la boca abans de rentar-se les mans.”
Quan el nostre Pacient està contagiat hem d'extremar cures,
preguntar i seguir les recomanacions concretes als Sanitaris.
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DAVANT LA DEFUNCIÓ

“Tot Cuidador serà algun dia ex-Cuidador”, Jacques Selmès.
Hi ha un moment que pot succeir en el nostre treball i que no
tenim control sobre això, és quan el Pacient mor.
La mort, sempre és una sorpresa.
Però, en aquest cas laboral, hem de pensar que la possibilitat
que succeeixi, és molt alta. Per a això, també hem d'estar
preparats emocionalment.
Hem de tenir clar que no és culpa nostra. A vegades pensem
que, si haguéssim fet això o allò, no hauria mort i ens fem mal.
Hem de ser conscients i generosos amb nosaltres mateixos,
acceptant que vam fer l'humanament possible i tot el que
estava al seu abast per a brindar-li la millor atenció i les millors
cures al mort.
No hi ha què negar el sofriment que suposa la pèrdua. No
amaguem els nostres sentiments, ja que és completament
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natural que ens dolgui el perdre a un ser estimat i al qual hem
cuidat.
No hi ha res dolent a sentir dolor, pena i tristesa, però és
important tenir en compte que cada persona ha de seguir el
seu propi ritme, sense forçar el procés ni les fases d'aquest. Ser
generosos i pacients amb nosaltres mateixos i les nostres
pròpies reaccions.
Cal compartir amb les nostres famílies i persones pròximes els
nostres sentiments i el que ens genera el que ja no estigui amb
nosaltres.
Ens sentirem tristos per algun temps, no cal pressionar-nos, ni
sentir-nos culpables per sentir-nos malament.
Donar-li les gràcies per haver-nos permès estar amb ell.
És el moment per a acompanyar als familiars si així ho
permeten.
Recollir les nostres pertinences i continuar amb la nostra vida.
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“DO NOT ASK EM TO REMEMBER”

El poema, “Do Not Ask Em to Remember”, s'atribueix a Owen
Darnell, de Daytona Beach, Florida, l'esposa del qual de 43
anys, Esther, tenia la malaltia d'Alzheimer.
Després de visites diàries amb la seva esposa, Darnell va
decidir escriure una història com a part de la seva pròpia
curació i per a ajudar a uns altres.

76

AGRAÏMENTS

Espero, haver donat una llum en el teu treball. Recorda que
els majors recursos es troben dins de tu.
Vull agrair-te per permetre que comparteixi la meva
experiència amb tu.
Si t'he estat d'ajuda, com si tens algun dubte, escriu-me a:
hola@beatrizleonpardo.com Rebràs la meva resposta.
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