CONFINAMENT DE
PERSONES QUE
TENEN A CÀRREC
FAMILIARS AMB
DEPENDÈNCIA A
CASA

EL CUIDADOR PRINCIPAL, COM S’HA DE CUIDAR?
Les persones cuidadores heu de seguir cuidant-vos per cuidar encara més en època del
Coronavirus. Per això us recomanem:
• Planificar-se el dia per tal de mantenir uns horaris. Crear una rutina de les cures diàries
i setmanals.
• Segueix les recomanacions i mesures de prevenció de les persones sanitàries. No en
segueixis més de les necessàries perquè et pot generar una sensació major de por.
• Si sorgeix un conflicte no discutir, no confrontar-lo, seguir el discurs del malalt i quan
sigui possible canviar de tema.
• Aparença de calma envers el malalt.
• Tenir a mà fotografies, música, objectes... que li permetin iniciar converses o interaccions
agradables; a partir d'una fotografia explicar una historia...
• Procurem plantejar activitats que tinguin els objectius següents: que tinguin sentit per
a la persona; que li aportin dignitat i confiança; que siguin activitats planeres, confortables
i amb contacte social; i que hi puguin posar en pràctica hàbits apresos i les destreses
que tenen.
• Ús de les tecnologies per fer activitats.
• És normal que amb la situació que vius puguis sentir estrès, angoixa o altre malestar
emocional; és probable que en algun moment perdis els nervis davant un comportament
del teu familiar. Pot ser una senyal de que et convindria mirar-te a tu mateix referent a
la teva autocura: veure si vols resoldre moltes coses a la vegada, si estàs descansant
poc...
• Mantén l’espai per a tu. Encara que hi hagi confinament, podeu destinar una estona
per a vosaltres per llegir, trucar a les vostres amistats, practicar una mica d’esport o
aprofitar les propostes culturals que s’han generat per aquests dies.
• Si trobes que és difícil trobar un forat per cuidar-te o descansar, demana ajuda sempre
que es mantinguin les precaucions sanitàries.
• Parla dels teus sentiments amb el teu entorn.
• Si la demència no és molt avançada demana ajuda a la persona que cuides.
• A la mesura que puguis posa imaginació i sentit de l'humor a les activitats quotidianes.
Pot ser una bona eina per reduir l’angoixa i mantenir la por a ratlla.

ESTRATÈGIES QUE SERVEIXEN PER CUIDAR-SE MÉS I MILLOR DAVANT ELS PRINCIPALS
PROBLEMES ALS QUALS S’HA D’ENFRONTAR EL CUIDADOR.
Eines de suport per fer front l’ansietat
•
•
•
•
•

Fer petites pauses durant el dia per “desconnectar” i relaxar-se
Prioritzar les feines que són imprescindibles i ser més flexibles amb les altres
Practicar alguna afició que distregui
Aprendre diferents tècniques de relaxació
Fer estiraments

Eines de suport per fer front a l’insomni
•
•
•
•
•
•

Evitar els menjars indigests i les begudes excitants
Procurar que l’habitació tingui una temperatura adequada, silenci i foscor
Evitar les migdiades
Fer activitats relaxants abans d’anar a dormir
Mantenir rutines per anar a dormir, i procurar anar-hi sempre a la mateixa hora
Fer torns per atendre el familiar a la nit, si hi ha més gent confinada a casa.

Eines de suport per fer front als pensaments negatius desproporcionats de desesperança
• Reconèixer i acceptar els sentiments negatius
• Reformular els pensament de tipus “mai...”, “sempre...”, “no puc...”, per altres amb els
quals la persona tingui un paper més actiu per controlar la situació: “puc fer...”, “vaig a
pensar alternatives o solucions...”
• Cercar un moment al dia per dedicar a algun entreteniment gratificant, prioritzant les
que puguem fer compatibles amb l’atenció del familiar
• Evitar l’aïllament social amb trucades, videoconferències, WhatsApp,...
• Expressar els propis sentiments a la gent de confiança

Eines de suport per fer front als pensaments negatius desproporcionats de culpa
• Comprendre que és impossible que un tot sol sigui capaç de cobrir totes les necessitats
del familiar: cal proposar-se fites realistes
• Pensar que per poder cuidar els altres és necessari primer poder-se cuidar un mateix

•
•
•
•

Acceptar i aprendre de les pròpies errades
Aprendre a posar límits a la feina que fem
Identificar i expressar els sentiments de culpa
Respectar-se i valorar-se un mateix

Eines de suport per fer front als pensaments negatius desproporcionats d’ira
• Identificar i acceptar els pensaments d’enuig
• Ser conscient que la persona que cuidem de vegades no és conscient de les conseqüències
de les seves actuacions
• Allunyar-se del context que ha provocat la situació d'ira si sentim que no la podem
controlar
• Expressar adequadament els sentiments d'ira
• Posar en pràctica tècniques de relaxació
• Cercar moments de "respir" dins del propi domicili

Eines de suport per fer front al cansament
• Prendre consciència de la necessitat de cuidar-se un mateix. Pensar que per poder
tenir cura dels altres cal primer poder-se cuidar un mateix
• Fer petites pauses durant el dia per "desconnectar" i relaxar-se
• Prioritzar les feines que són imprescindibles i ser més flexibles amb les altres
• Intentar dormir les hores pertinents
• Seguir una alimentació adequada
• Deixar que el familiar dependent faci per ell mateix totes les activitats que encara pot fer.
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