
Ajuda en moments
complicats



“Hola, benvinguts a tots...sóc la metgessa Gemma Carré, MAP del CAP de la Bordeta. Estic contenta i molt

agraïda per aquesta oportunitat que m’ha concedit el Dr. Otal de poder venir a fer aquesta xerrada.

Fa uns mesos, vaig tenir el privilegi de poder passar un mes de formació amb el vostre metge de capçalera per

aprendre com és la consulta diària d’un metge de poble. Una de les coses que em va cridar més l’atenció i que

mostra molt bé la realitat actual, és que la major part de la població està envellida. No és una crítica ni quelcom

negatiu, al contrari, m’indica que ha disminuït la mortalitat i que la gent arribem fins a edats més avançades

respecte anys enrere. Però quan juguem amb foc ens podem cremar...o en definitiva, tot té un preu:

El fet de viure més anys ens porta indubtablement l’envelliment, que no és una malaltia i a desenvolupar

malalties “cròniques”, aquelles que de segur no ens abandonen fins al final dels nostres dies. Tot això, ens fa

més vulnerables, més dèbils i comencem a sentir que ja no podem fer el que abans fèiem i poc a poc

comencem a perdre autonomia o el que ve a ser, la llibertat de fer el que volem i quan volem. El fet de saber

adaptar-nos a les noves situacions i tenir un bon suport familiar, ens fa més lleuger el camí durant els següents

anys de la nostra vida, en els quals anem, perdent capacitats per fer aquelles coses que abans fèiem sols.

La vellesa no és una malaltia, però és una etapa on augmenta el risc de patir-ne. La vellesa, és la última etapa

de la nostra vida i a ella hi van lligats molts canvis difícils d’acceptar. Són moments molt complicats...”



Una vida ... Ens han cuidat fins que hem començat a 

ser cuidadors ...



“Al inici de la nostra vida, ens han cuidat i no ho recordem amb precisió, però també ho trobem normal, estem

indefensos i precisem de protecció.

Arriba un punt on comencem a ser cuidadors, ningú ens ho ha ensenyat, però n’ aprenem i ho gaudim en molts

aspectes.

Què passa quan ens anem afegint accessoris al nostre dia a dia?? Ara necessito ajuda per dutxar-me..., ara

necessito un bastó per anar més segur pel carrer..., ara em faig pipí al llit perquè no arribo al lavabo a la nit...

Tornem a precisar de ser cuidats!!! En menor o major grau...

Però ara és diferent de quan érem petits, ara portem una experiència de vida, hem sigut els homes de la casa

anant a treballar a diari per portar el menjar a taula i pagar la casa o bé, hem fet el menjar per al nostre home,

hem planxat, l’hem ajudat al camp...hem creat una família i els hem procurat un bon futur als nostres fills...com

ens hem de deixar cuidar??? A part, segur que tenen molta feina i només ens hi donem més...

Ara deixar-se cuidar no és fàcil!!!”



... A mesura que anem incorporant accessoris al nostre dia a dia, 

estem més propers de tornar a ser cuidats 



¿Com us podem ajudar en el vostre dia a dia?



“La xerrada d’avui es centra en les persones que han de ser cuidades però molt més en els cuidadors. Com us

podem ajudar en el vostre dia a dia?

Que bé, si encara poden cuidar dels néts, anar a ballar, cuinar... i nomes necessiten una mica de companyia de

tant en tant; O pot ser que la persona que cuideu nomes precisa ajuda per a la higiene personal perquè no se

sent segura fent-ho sola o potser nomes necessita un bastó per a seguir fent el dia a dia, ...

Durant el mes que vaig estar amb el Dr Otal, vaig gaudir de conèixer a grans cuidadors, però la meva pregunta

és...Qui cuida dels cuidadors?

Molts cuidadors van a treballar, cuiden dels seus fills i a part cuiden als familiars. Aquests supercuidadors, entre

d’altres situacions, necessiten ajuda, informació i acompanyament en la seva “feina” diària, la qual està plena

d’alegria i satisfacció de cuidar a aquelles persones que l’han cuidat, tot i que us costi veureu així, des del punt

de vista del que és cuidat, però també hi ha molts moments de saturació psicològica i física...i aquesta tensió

acumulada s’ha d’alliberar per poder continuar cuidant.

Així que us faig un altre cop la següent pregunta: ¿Com us podem ajudar en el vostre dia a dia?...

Us hem portat 4 vídeos com a aperitiu i si us interessa o volguéssiu saber més del tema o d’altres temes

similars, ens ho comenteu al final de la xerrada o a la consulta amb el Dr Otal.”



PACIENCIA

TEMPS

COMUNICACIÓ

Els millors moments per cuidar 

són aquells que hem planificat



“Abans d’entrar en matèria, comentar que els millors moments per cuidar són aquells que hem planificat.

Si acordem amb la nostra mare que ens dutxarem el dimarts, el dijous i el diumenge o bé, que després de
sopar ens posarem el bolquer per anar a dormir, el familiar se’n fa a la idea i finalment ho assumeix com una
rutina, que seguirà sense problemes.

Recordar la comunicació amb la persona que cuidem, dedicar el temps que sigui necessari (deixar-nos les
presses per a altres situacions) i finalment una gran dosis de paciència per ambdues parts.”



Caiguda al terra

Canvi de bolquer

Del llit a la cadira

Canvis de posició en persones enllitades



CAIGUDA AL TERRA



NO hem de fer...

https://www.youtube.com/watch?v=DN8RvNEw2EM



“El més important quant ha caigut algú, és tranquil·litzar-nos!

Si la persona no es pot aixecar sola i si no és així, com la podem ajudar? Hi ha possibilitat que s’hagi trencat
algun òs? La podem aixecar nosaltres? Sabem com fer-ho...

Demanem ajuda!”

“El primer vídeo ens mostra en la seva primera part, com no ho hem de fer i després ens ensenya una manera
de fer-ho”



Si pot sol/a...

https://www.youtube.com/watch?v=O1rapzfHjWM



“Si la persona es veu capacitada per aixecar-se, aquí se li dona un exemple que pot seguir.”

“L’últim vídeo ens mostra una forma d’aixecar-se, també amb ajuda, però com podreu veure, sense necessitat
de fer molt esforç per part de la persona que aixeca a la que ha caigut”



Una opció amb ajuda

https://www.youtube.com/watch?v=7VyMWbUkBT4



CANVI DEL BOLQUER

https://www.youtube.com/watch?v=nH6-gKjL7_c



DEL LLIT A LA CADIRA

https://www.youtube.com/watch?v=PvnNNEv3pEk



“Del llit a la cadira...

Una cosa important, és que si hi ha coses que encara pot fer el vostre familiar, tot i que vagi més lent o ho faci

amb més dificultat, ho hem de promoure i no castigar-ho o no premiar-ho. Ex: vestir-se sol/a. Menjar sol/a”



CANVIS DE POSICIÓ EN ENLLITATS

https://www.youtube.com/watch?v=uh2ilGVei74



“Aquest últim vídeo va dirigit a aquells familiars que teniu enllitats o bé per llarga durada o també, per aquells

que per exemple, s’han fet una fissura o fractura d’algun os i han de fer repòs absolut durant uns mesos.”



¿¿¿Us interessa tenir més informació sobre el tema ???



Us acompanyarem en el que vosaltres necessiteu



“Alguna consulta? Algun dubte?

Volem cuidadors que estiguin ben cuidats...davant qualsevol dubte o problema dirigiu-vos al vostre metge de
família...

Perquè us acompanyarem en el que vosaltres necessiteu!!!

Gràcies per la vostra assistència i aquí us deixo algunes de les fonts d’informació valorades per fer aquesta
xerrada i que us poden ser útils”



• www.sercuidador.es/El-Autocuidado-del-Cuidador.html; Creu Roja

• ¿Cómo cuidar mejor? Manual para cuidadores De personas dependientes

• Manual de apoyo para cuidadores no profesionales. CERMI. Castilla la Mancha

• Hospital Clínic de Barcelona. Programa INFOSA

• CUÍDATE. Guía Básica de Autocuidado  para Personas Cuidadoras; Creu Roja

http://www.sercuidador.es/El-Autocuidado-del-Cuidador.html

