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Introducció
L’estudi mostra el procés de millora de l’atenció a les persones amb deteriorament cognitiu
sever en una unitat de psicogeriatria (UPG). S’emfatitza en la importància de
l’acompanyament diari que realitza l’auxiliar referent, posant en el centre de l’atenció les
necessitats i capacitats de les persones. Mitjançant l’avaluació (DCM), la formació i el
disseny de diferents recursos, es promou un acompanyament amb sentit, impregnat de
sensibilitat, observació i aprenentatge continu per part del personal cuidador.

Mètode

Objectius
Millorar i consensuar l’atenció interdisciplinar de les persones de la Unitat de
psicogeriatria.
Sensibilitzar al personal auxiliar sobre l’Atenció Centrada en la Persona i la relació social
positiva.
Oferir eines al personal auxiliar per realitzar un acompanyament significatiu per a la
persona, tenint en compte les seves necessitats, desitjos i preferències.

Resultats

Unitat de Psicogeriatria
Persones afectades per demència o altres patologies degeneratives en fases avançades, que
presentin trastorns de conducta i/o desconnexió de l’entorn:
Deteriorament cognitiu: GDS 5, GDS 6 o GDS 7.
Trastorns de conducta que necessitin reconducció específica o que el seu desordre
conductual influeixi de manera negativa sobre la resta de residents (alteracions
psicòtiques, alteracions relacionades amb l´ansietat, persones amb agitació, amb
comportaments agressius o repetitius, ...).
Capacitat per 10 persones en programa de residència assistida i llarga estada
sociosanitària.
Devolució
DCM i
formació
Reorganització i
seguiment de
tasques
assistencials
Proposta de
recursos per a
l’acompanyament
a la sala
Disseny i distribució
del material

Seguiment i
suport equip
tècnic.

Detecció de necessitats i avaluació inicial:
Dementia
Care
mape
(DCM):
8h
d’observació en torns de matí i tarda.
7 residents participants.
Reunió d’equip: reflexió i consens situació
inicial.
Avaluació continuada:
Registre d’ocupació i de participació
individual.
Reunions periòdiques: Auxiliar referent i
equip tècnic.
Avaluació final:
Dementia Care mape (DCM): 8hores
d’observació en torns de matí i tarda.
7 residents participants.
Entrevista al personal cuidador referent.
Activitats significatives per a l’acompanyament

Conversa/Record

Estimulació sensorial

Consisteix en la recuperació de records
autobiogràfics a través d’elements
desencadenants (imatges, olors, sons, etc.)
que faciliten aquest procés.

És una intervenció en la que es
proporcionen estímuls sensorials, en un
ambient positiu i relaxat amb l’objectiu de
generar una reacció en l’altre.

Pre-intervenció:
• Valors grupals d’estat d’ànim i implicació (ME):
- Elevat % del temps en valors d’estat d’ànim neutre (+1): matí 64%, tarda 70%, .
- Similitud de valors d’estat d’ànim i d’implicació, considerablement positius (+3):
31% matí, 30% tarda.
- Absència d’estat d’ànim i d’implicació altament positius (+5) en el torn de tarda i un 2%
del temps durant el matí.
- Percentatge molt baix de signes d’estat d’ànim i d’implicació negatiu (-1): 2 %matí, 1%
tarda.
• Categories del comportament (BCC):
- Les persones passen un elevat percentatge del temps en la categoria N (dormir), essent
aquesta la més nombrosa: 23% matí, 31% tarda.
- La categoria B (contemplació) presenta valors elevats: 20% matí, 19 % tarda.
- Valors similars de temps en A (interacció social): 17% matí, 15% tarda.
- Durant la tarda destaca també la categoria K (caminar): 10% del temps, amb valors
inferiors durant el matí, 4% del temps.
Post-intervenció:
• Els valors grupals d’estat d'ànim positiu i d’implicació (ME) milloren únicament al torn
de tarda.
• A la tarda, disminueixen els ME +1, de 70% a 49% ; augmenten els +3, de 30% a 43% i
apareixen els ME de +5 (5%), inexistents en la pre-intervenció.
• Respecte a les categories de compartiment (BCC) existeix diferència de millora entre
torns. A la tarda, s’observa una augment de BCCS positives com: A (interacció) 23% del
temps i E (activitat expressiva) 10% . Disminució significativa de N (dormir), 6 % del
temps. En la categoria B (contemplació) no hi ha diferències elevades (19-22%)
respecte a la pre-intervenció en ambdós torns.
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Gràfiques comparatives (pre-intervenció i post-intervenció) dels ME i BCC grupals del ton de tarda.

La diferència de resultats obtinguts entre els dos torns, evidencia una millora en el torn de tarda. Aquest fet s’associa a la presència continuada i habitual de la mateixa professional
(auxiliar referent ) a la sala polivalent de la UPG que, durant el torn matí, va rotant.
La observació i la reflexió de la intervenció diària del personal auxiliar és possible quan l’atenció es produeix de forma continuada i estable en el temps. Aquest fet genera un coneixement
profund sobre les persones que esdevé fonamental per a una atenció de qualitat , especialment en aquelles amb greus afectacions cognitives.
Quan hi ha acompanyament amb sentit, l’estat d’ànim i la implicació de la persona es manté més estable en el temps i apareixen altres categories del comportament (BCC) que de manera
espontània no succeeixen. Aquest fet, reforça la importància d’adaptar la nostra atenció a les necessitats, capacitats i interessos de la persona.
L’estabilitat en els resultats obtinguts de la categoria de comportament B (contemplació) s’associa a les afectacions pròpies del deteriorament cognitiu moderat-sever (apatia, anhedònia,
desconnexió de l’entorn, ...) . Fet que reforça la necessitat de l’acompanyament actiu i continuat com un element clau per a millorar el benestar de les persones.
L’acompanyament individual i/o en petit grup, esdevé més significatiu per a les persones
amb deteriorament cognitiu moderat-sever . A mesura que aquest progressa, és prioritari
oferir una atenció més adaptada al ritme de les persones , personalitzada i flexible.

“A mesura que ens fem més emocionals i menys cognitius, és la manera com ens parleu i no
el que dieu, el que recordarem. Reconeixem el sentiment, però no el contingut. El vostre
somriure, les vostres rialles, el vostre tacte, són les coses amb les què realment connectem.
L'empatia cura. Estimeu-nos tal i com som. Encara som aquí, en emoció i esperit, només cal
que ens busqueu.” Christine Bryden, 2005 p 138.
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