
“DONAR VIDA  
ALS ANYS” 

Manuela Yerbes, Terapeuta Ocupacional 



ON TREBALLO 



CANVIS VITALS 



 

PERSONA 
· Deteriorament de les habilitats  funcionals:  

motores/praxis, cognitives, comunicació e  

interacció, sensoperceptives,etc 

· Deteriorament de les estructures corporals: 

sentits, pell, patologies musculoesquelètiques, 

metabòliques, cardiovasculars,etc  

· No consciència d’enfermetat. 

· Dificultats per adaptar-se. 
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        OCUPACIÓ 
· Veuen reduïda la seva participació 

 a les activitats de la vida diària. 

· Declivi de la seva independència. 

· Persona fràgil amb risc de pèrdua  

d’autonomia. 
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CANVIS VITALS 

ENTORN 
                                       · Necessitat d’adaptar l’entorn físic. 

                                       · Pèrdua de parella, d’amistats,etc. Xarxa social petita.  

                                       · Anar a una residència o centre de dia. 

                     · Canvi de rols i pèrdua d’altres. 

                                        



COM AFECTA A NIVELL EMOCIONAL 

Angoixa, estrès, malestar físic i emocional. 

Sensació d’estar perdut. 

Por, soletat. 

Apatia, desinterès, depressió, canvis 
d’humor bruscos. 

Sentir-se exclosos.  
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Realitats diferents 
Quina és la correcte? 

Invalidar i no reconèixer  
la identitat de la persona 

No respectar el ritme 
de la persona 

Parlar davant de la persona 
com si no hi fos 

COM REACCIONARIES SI FOSSIS EL 
SR.EMILIO?  

No escoltar 



ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA 

VINCULACIÓ 

CONFORT 

INCLUSIÓ 

OCUPACIÓ IDENTITAT 

ESTABLIR RELACIONS DE 
QUALITAT 

AMOR 

COBERTURA DE LES NECESSITATS   
PSICOLÒGIQUES DE LA PERSONA 

QUÈ FER? 



COM HO FEM? 

L’ACP és un model d’atenció que busca 
canviar el paradigma assistencial. 

Kitwood va dir que per compendre els 
comportaments d’una persona s’ha de 
tenir en compte el dany neurològic, la 

seva salut, l’estat físic, la seva història de 
vida, la seva personalitat i les 

característiques de l’entorn on es 
trobava.  

(MODEL ENRIQUIT DE DEMÈNCIA, 
Brooker y Surr, 2005) 
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CONFORT: 
 
L’entorn de les persones que pateixen demència han de ser agents de benestar 
 i oferir seguretat i calma a l’angoixa.  
Això es fa tenint en compte aspectes bàsics com: 
-Tenir cobertes i fer seguiment de les necessitats bàsiques com son, gana, dolor,   
la persona té fred o calor, posicionament correcte, etc. 
- Oferir espais de relax que proporcionin calma i reducció d’estímuls 
estressants. 
- Proporcionar contacte físic i proximitat. 
- En moments d’angoixa o estrès ser observadors, acompanyar a la persona i 
 i respectar el ritme que té per participar i dur a terme les activitats. 
 
REALITZANT UN BON CONTROL AMBIENTAL I APROXIMACIÓ A LA PERSONA  
AJUDA A QUE AQUESTA ES RELAXI I NO CAL PRECISAR DE MEDICACIÓ DE RESCAT. 
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IDENTITAT: 
 
Les persones que estem en el dia a dia hem de: 
- Conèixer la història de vida de la persona. 
- Respectar i acceptar a la persona tal i com és. 
- Parlar i esbrinar quines coses li agraden, ser observadors i veure que li agrada  
 fer. 
- La família ha de ser un agent actiu en proporcionar-nos tota aquella informació 
 que sigui valuosa i d’interès per donar continuïtat a la seva vida passada. 
-Ser partícips, recolzar i alegrar-nos davant d’assoliments de les persones. 
 
 
EL FET DE CONÈIXER A LA PERSONA, SABER QUI ÉS I EN QUIN MOMENT 
ES TROBA ENS AJUDARÀ A OFERIR UNA ATENCIÓ MÉS INDIVIDUALITZADA I  
TENIR ÈXIT DAVANT DEL MALESTAR EMOCIONAL. 
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VINCULACIÓ: 
 
Es per això que hem de: 
-Proporcionar seguretat reconèixent a l’altre com a únic i amb llur experiència. 
- Hem de relacionar-nos des de l’honestitat fent així que la persona es senti  
 partícip del seu entorn i evitar usar trucs o mentides que nomès faran augmentar 
 la por o angoixa. 
-Ser conscients de la realitat de la persona i, en moments de neguit, donar suport 
 i escoltar. 
-Establir vincles i ajudar a establir-los amb altres persones dels seu entorn. 
- Veure afinitats amb les persones properes i potenciar les relacions entre les 
 persones. 
 
LES PERSONES SOM ÈSSERS SOCIALS I NECESSITEM SENTIR-NOS PROPERS ALS  
ALTRES, ESPECIALMENT EN MOMENTS DE PROFUNDA ANGOIXA O CANVI. 
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OCUPACIÓ: 
 
 
Es relaciona amb el fet de participar en activitats de tal manera que resulti 
 personalment significatiu. 
 
-Tenir en compte les habilitats que mantenen i potenciar que les facin servir. 
-Oferir activitats d’interès i tenir en compte els desitjos de les persones. 
- Ajudar a la persona i fomentar la participació a les activitats. 
- Preguntar i consultar el què volen fer oferint alternatives i donant opcions per 
 facilitar la decisió. 
-Fer entorns estimulatius i que provoquin dur a terme activitats. 
 

FER PARTICIPAR A LA PERSONA EN LES ACTIVITATS QUE L’ENVOLTEN POTENCIA 
QUE RECUPERI L’INTERÉS I ES SENTI ÚTIL I VALORAT EN EL SEU ENTORN. 
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diversió 
INCLUSIÓ 



INCLUSIÓ: 
 
 
Tot i viure en un entorn comunitari, si l’entorn no fa un esforç per ajudar-les a  
 sentir-se integrades, és difícil que per si mateixes puguin fer-ho. 
 
-Reconèixer el valor de les persones, sense prejudicis. 
- Incloure-les en les converses i les activitats. 
- Potenciar i crear moments de relació, sent d’agents de canvi. 
- Facilitar la integració i cercar la diversió. 
 
 
INTEGRAR A LES PERSONES AMB DEMÈNCIA REDUEIX LA DEPRESSIÓ I EL ESTAT 
VEGETATIU. 



EFECTIVITAT D’APLICAR ACP 

RESULTATS: 

CONCLUSIONS: 
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EFECTIVITAT D’APLICAR ACP 

CONCLUSIONS REFERENTS A LA PERSONA: 



Font:  
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) 

“Una persona és una persona a través dels altres” 

Dita Zulú 



“Les persones amb demència obliden fets i 
aconteixements però no l’emoció que acompanya 

aquests, la vida emocional continua fins al final de la 
vida.” 

Edmarie Guzmán-Vélez, va dirigir una investigació sobre aquest tema i es va 
publicar a  "Cognitive and Behavioral Neurology“, 2014 

 
 

“Les persones amb Alzheimer poden formar noves 
associacions-records relacionats amb les emocions que 

generan a través d’una experiència. Llavors, poden 
exhibir l’emoció asociada, tot i que no poden recordar 

conscientment l’incident relacionat amb aquesta 
emoció.” 

Dr. Steven Sabat,va presentar aquest treball a Boston, a la Conferència 
Internacional de l’Associació d’Alzheimer, 2013 

 



 
EL BENESTAR DE LES PERSONES AMB 

DEMENCIA ÉS EL RESULTAT DIRECTE DE LA 

QUALITAT DE LES RELACIONS QUE MANTENEN 

AMB EL SEU ENTORN    
                          THOMAS KITWOOD 1997 



MOLTES GRÀCIES 


