
Què podem fer?

Proposa-li activitats relaxants
Tingues un discurs tranquil·litzador i positiu
No posis presses en les rutines diàries

Depressió, sentiment 
de soledat, inutilitat

Feu activitats gratificants
Mireu fotos
Felicita’l/la per totes les tasques que faci

Alteracions de conducta
(agitació o no col·laborar)

No el contradiguis i canvia de tema o activitat
Distreu-lo/la amb temes que li agradin

Desorientació temporal 
i/o espacial

Recorda-li el dia que estem amb calendaris o agendes
Mireu el rellotge sovint
Poseu cartells a les portes amb escrits o dibuixos

E L  C O N F I N A M E N T  A M B  P E R S O N E S  
A M B  D E T E R I O R A M E N T  C O G N I T I U

Guia per als cuidadors
        
Explica’ls què està passant de
forma senzilla, clara i breu
Hi ha un virus com la grip que es contagia molt
fàcilment
Per això no podem sortir al carrer
El virus està afectant molta gent i els hospitals
estan plens
Per això ens hem de protegir
Aquesta situació és temporal fins que el virus
es mori

Rentar-se les mans
Guardar la distància amb altres
persones
Esternudar al braç
Utilitzar mocadors d’un sol ús

Recorda’ls la importància
de les mesures de protecció

Símptoma què puc fer?

Major ansietat

Major irritabilitat
Evita contradir-lo/la
Sigues més permissiu/va

Major demanda 
d’atenció

Respon a les demandes i no l’ignoris
Si estàs cansat/da, proposa-li activitats que pugui fer de forma
autònoma (dibuixar, mirar la tele, plegar roba, etc).

Més dificultats cognitives
(memòria, atenció,
expressió verbal,
raonament, etc).

Recorda-li la informació oblidada
Ajuda’l/la en l’expressió verbal
Repeteix les instruccions de forma clara i senzilla
Evita explicacions complexes



Aixecar-se a la mateixa  hora de sempre  
Fer la higiene i vestir-se amb roba còmoda
Fer activitats d’estimulació cognitiva i exercici físic al matí
Preparar conjuntament el dinar 
Dinar
Descansar 
Espai d’oci: jocs de taula, mirar pel·lícules o series, cosir, cuidar plantes, etc.
Contactar amb familiars o amics per trucada videotrucada (contacte visual)
Preparar el sopar i anar a dormir

Si teniu dubtes, contacteu amb nosaltres!
 

Equip de la Unitat de Trastorns Cognitius
Hospital Universitari Santa Maria

 
973 72 73 66
unitatdetrastornscognitius@gss.cat

Com ens podem organitzar?

Mantingueu la rutina i els horaris

Feu exercici físic
Caminar pel passadís
Fer estiraments
Ballar
Pujar i baixar escales
Passar-se un objecte entre dues persones

Fomenteu la relaxació amb música, dutxes d’aigua calenta, etc.

Limiteu les notícies relacionades amb el virus

Sortiu al balcó/finestra/terrassa a prendre el sol 30-45 minuts cada dia

No deixeu els exercicis d’estimulació cognitiva


