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La demència,i en particular la malaltia de l’ Al-
zheimer, causen gran impacte en la vida dels 
afectats i dels seus familiars. 

Al conèixer el diagnòstic de demència, la família 
queda molt afectada, però l’acceptació de la 
malaltia no acaba aquí. Durant un temps, més o 
menys llarg, la família i especialment el cuida-
dor principal, lluitarà entre l’intent i l’esforç de 
comprendre el que passa i la dificultat per assi-
milar-ho. 

Conviure en el dia a dia amb la malaltia i els 
problemes que aquesta provoca en el malalt, 
no és fàcil, ja que ningú no ens ha ensenyat 
com fer-ho. 

• Com actuar davant l’evolució de la malal-
tia? 

• Com se l’ha d’ajudar en la higiene i neteja, 
a vestir-se i despullar-se, en els àpats, pro-
blemes de son, cures...? 

• Com comportar-nos davant de situacions 
difícils? 

• Com fer front al desànim i soledat? 

• De quins recursos podem disposar? 

Conèixer la resposta a aquestes preguntes, 
alleujarà la tasca i dedicació de cuidar. 

El programa que aquí detallem, li proporcionarà 
algunes eines per aprendre “l’ofici de cuidador” 

Demències: aprendre 
l’ofici de cuidador 

Programa 
 
 
15 d’abril de 2015 
L’experiència de cuidar. Aprendre a cuidar-se. 
Maribel Martínez. Psicòloga clínica de l’Hospital  Sant 
Andreu 
 
22 d’abril de 2015 
Què és la demència i repercussions en la vida diària? 
Joan Catena. Metge de la Unitat Ambulatòria de Demèn-
cies de l’Hospital Sant Andreu 
Elena Rovira. Infermera de la Unitat Ambulatòria de De-
mències de l’Hospital Sant Andreu 
 
29 d’abril de 2015 
Trastorns cognitius i conductuals 
Cristina Pardo. Metge de la Unitat de Psicogeriatria de 
l’Hospital Sant Andreu 
Maribel Martínez. Psicòloga clínica de l’Hospital  Sant 
Andreu 
 
6 de maig de 2015 
Atenció a les activitats bàsiques de la vida diària, i les 
dificultats  de mobilitat. Adaptacions al domicili 
Anna Puig. Infermera de la Unitat de Psicogeriatria de 
l’Hospital Sant Andreu 
Sara Pizzighella. Fisioterapeuta de l’Hospital Sant An-
dreu 
Maria Dolors Priego. Terapeuta Ocupacional de l’ Hospi-
tal Sant Andreu 
 
13 de maig de 2015 
Drets i deures del malalt. Recursos socials. Associació 
de Familiars d’Alzheimer i altres Demències (AFABBS). 
Jordi Beneítez. Treballador Social de l’Hospital Sant An-
dreu 
Dolors Capdevila. Psicòloga clínica Associació de Famili-
ars d’ Alzheimer i altres Demències (AFABBS) 

 

Horari 
De 16:00 a 17:30 
 

Els dimecres: 
15, 22 i 29 d’abril 2015 
6 i 13 de maig 2015 
 
Lloc 
Hospital Sant Andreu 
Sala Gòtica 
Plaça Hospital, s/n  
Manresa 
 
Si ho necessita, l’Hospital Sant Andreu, 
ofereix un espai al mateix centre, on el 
seu familiar serà atès, mentre vostè as-
sisteix al taller.  
(Cal sol·licitar-ho en el moment de fer la 
inscripció) 
 
Preu de tot el taller 
15 € (Inscripció)  
20 € (Inscripció i servei d’atenció al pa-
cient amb demència) 

Inscripcions i informació 
93 874 33 12  ext. 2240  
(Sílvia Rovira) 


