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MEMÒRIA 2020
UNITAT D’ALZHEIMER
Al servei de la gent gran!
Especialitzats en Alzheimer i altres demències.
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1. INTRODUCCIÓ.
SNOEZELEN 24 HORES
L’increment de les persones que pateixen Alzheimer en aquests últims anys ens va portar a adaptar el
funcionament del centre de dia Ana Riboti i des de l’any 2018, al centre es va crear la Unitat d’Alzheimer
com a unitat especialitzada on es treballa amb persones amb Alzehimer i altres demències. Això ha
comportat una optimització dels recursos i ha beneficiat tant als usuaris com a les persones que
treballen a aquesta planta.
L’aplicació de forma ordenada i constant d’una sèrie de tallers i activitats que permeten treballar
diàriament les capacitats físiques, cognitives, funcionals, ens confirma un manteniment d’aquestes
capacitats i una ralentització del seu deteriorament, en més del 50% dels usuaris.
El material especialitzat que hi ha a les diferents sales de la planta, l’adequació i control de l’entorn i dels
espais, així com tot el personal d’atenció directa preparat a nivell professional i humà, que treballa amb
els malalts a lo llarg del dia, tant a nivell grupal com individual, proporcionen un alt nivell de qualitat en
el treball i atenció a les persones.
Aquest any 2020 ha estat un any totalment “atipic”i, malgrat la nostra idea de aplicar durant tot l’any les
activitats i tallers d’estimulació, així com el control de les variables de l’entorn a la Unitat d’Alzheimer,
l’aparició de la COVID19 al mes de març 2020 ens va canviar tots els plans. El centre de dia va estar tancat
des del març fins al mes de juliol i a partir d’aquest moment, el funcionament es va centrar en la prioritat
d’evitar els contagis. L’equip sanitari del centre va definir un Pla de Contingència (s’adjunta l’ultima versió
del mes de setembre) on les mesures de prevenció i control han marcat l’activitat del centre (distància de
1,5 m entre les persones, utilització de mascareta per part de personal i usuaris, canvi del circuit
d’entrada i sortida al centre, controls de temperatura i símptomes, grups de 10 persones com a màxim,
canvis en els espais i mobiliari per adaptar-se a aquestes normes).

“Sense Estimulació Multi sensorial
estem desconnectats de nosaltres
mateixos i del món que ens envolta”
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2. OBJECTIUS DE
LA UNITAT D’ALZHEIMER
L’objectiu general del projecte és millorar la qualitat en l’atenció i treball amb les
persones amb Alzheimer o altre tipus de demència, recolzar al seu familiar i cuidador
principal en el seu dia a dia i, d’aquesta manera, aconseguir que puguin romandre al
seu entorn familiar i social el major temps possible.
Per aconseguir-ho, durant els 2,5 primers mesos de l’any, el planning d’activitats i l’equip
professional va poder posar en pràctica tot el previst, però a partir de març tot va canviar. Durant
els mesos del tancament, l’equip que participa en aquest projecte es va encarregar de fer seguiment
i suport a les families, així com es van preparar activitats físiques i d’estimulació cognitiva i
multisensorial per a que les families les poguessin portar a terme al domicili. A partir del 1 de juliol,
previa preparació d’un pla de contigències per evitar el contagi al centre, vam tornar a obrir les
portes. Les persones van anant tornant de forma esglaonada i poc a poc durant el mes de juliol ens
vam anant acostumant a una forma de funcionar totalment diferent a la que s’havia fet fins ara.
S’adjunta pla de contigència revisat al setembre 2020. La prioritat ha estat durant aquest ultim
semestre de l’any, la prevenció de contagis, sense oblidar el fet que dona sentit a la nostra feina que
és l’activació i estimulació de les persones amb Alzheimer o altres demencies.

QUE HEM POGUT FER
Des de gener al 15 de març es va aplicar el programa d’estimulació als malalts d’Alzheimer
mitjançant les diferents tècniques no farmacològiques de dilluns a divendres, en tallers grupals i
sessions individuals.
Durant el confinament es va fer seguiment a les families d’aquests malals i se li van donant pautes
d’estimulació al domicili.
A partir del mes de juliol, es va tornar a agafar el ritme d’activitat de la Unitat d’Azlheimer, es van
reprendre les activitats grupals pero no les individuals, seguint sempre la pauta de la separació del
1,5 m. entre els malalts. I poc a poc es van poder anar refent els grups segons l’estat de
deteriorament cognitiu de la persona, de manera que al mes d’octubre ja estaven funcionant amb 3
grups de demencia: les mes avançades, les moderades-avançades i les moderades.
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3. DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT
Durant la primera part de l’any, es va treballar amb dos grups de persones a la Unitat d’Alzheimer:
les persones que estaven en un estat avançat de la malaltia (GDS5/6/7) i les persones que estaven
en un estat moderat (GDS4/5), i amb un tercer grup de persones a la planta 0, les persones amb un
estat més inicial (GDS3/4). Es feien activitats diaries, de dilluns a divendres, amb una sèrie de tallers
en grup, per treballar les diferents capacitats: físiques, cognitives, emocionals, socials, etc. del
malalt.
Els primers mesos despres de l’obertura del centre, al juliol, els grups com eren més reduits estaven
a la planta 0. Però conforme anaven passant els mesos s’anaven omplint el grups i a partir del mes
de setembre ja van tornar a utilitzar la planta 1, la Unitat d’Alzheimer, pero nomes la sala que
permetia assolir un grup de 10 persones respectant les distàncies. Els altres 2 grups van ocupar
espais habilitats a la planta 0.

4. EQUIP PROFESSIONAL
Tal com estava previst l’equip que ha treballat en aquest projecte ha estat la terapeuta ocupacional,
com a coordinadora de les activitats, tallers i professionals, 3 integradores socials, 1 fisioterapeuta,
1 musicoterapeuta, 1 gerocultora i la neuropsicòloga, com a responsable del projecte.

5. USUARIS
Durant aquest any, han passat per la untat de Alzehimer un total de 45 persones, dels quals 39 son
dones i 6 son homes.
La mitja d’edat dels usuaris és de 82.77 anys (83.20 anys en les dones i 80 anys en els homes).
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6. TÈCNIQUES NO FARMACOLÒGIQUES
APLICADES
6.1. Estimulació cognitiva
Els tallers d’estimulació cognitiva són un tipus d’activitat molt important per dur a terme de manera
habitual amb les persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer, sobretot a les fases inicials i
moderades de la malaltia. A les fases moderades, com és el cas d’aquest projecte, l’estimulació
cognitiva es fa seguint la cultura snoezelen, utilitzant el concepte d’estimulació multisensorial per
activar funcions cognitives com el llenguatge, la memoria, l’atenció, etc.
Al taller d’estimulació cognitiva es treballen les següents capacitats cognitives:
Llenguatge o expressió verbal.
Atenció i concentració: capacitat per seleccionar els estímuls útils.
Apràxies: capacitat de control i domini del gest i el moviment
Agnòsies: capacitat de percebre i reconèixer estímuls visuals, auditius, tàctils, olfactius,
gustatius.
Raonament abstracte.
Orientació en el temps i en l’espai.
Memòria com l’eix de totes les capacitats cognitives: capacitat de retenir la informació del
present, passat i futur i la principal que es perd a lo llarg de la malaltia d’Alzheimer.
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6.2. Psicomotricitat
L’activitat física regular proporciona tant beneficis per a la salut com psicològics, preveu les
caigudes i millora la funcionalitat, tanmateix millora en general la seva qualitat de vida, l’estat
d’ànim i afavoreix les relacions personals.
La psicomotricitat es du a terme diàriament amb els dos grups de persones amb demència
moderada, d’una manera agradable i suau, adaptada a les diferents situacions físiques de cadascun.
Les activitats que es porten a terme al centre són variades i van des de una gimnàstica suau i de
manteniment fins a exercicis de relaxació i respiració. Es treballa amb una dinàmica de joc per tal de
motivar al màxim als usuaris.

6.3. Orientació a la realitat
L’orientació es realitza amb l’objectiu d’estimular els processos cognitius i mantenir a la persona
orientada en l’espai i el temps actual. Es treballa a primera hora del matí per orientar-los en el
temps i l’espai on es trobem, comentar les properes activitats i/o novetats que hi ha al centre, el dia
de la setmana, del mes i l’any, la ubicació del poble on viuen, on està el centre, l’estació de l’any, les
festes del calendari, parlem del temps, dels aliments de la temporada,..... També es comenten
algunes noticies d’actualitat i aprofitem alhora per recordar vivències o esdeveniment del passat
(com celebràvem a casa la setmana santa, quins eren els dolços típics, on celebràvem el cap d’any,..
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6.4. Musicoteràpia
La musicoteràpia, entesa com la “utilització de la música i/o dels seus elements musicals (so, ritme,
melodia i harmonia) per un musicoterapeuta qualificat, amb un pacient o un grup, en el procés
dissenyat per a facilitar i promoure la comunicació, relaxació, aprenentatge, mobilització, expressió i
altres objectius terapèutics rellevants, amb la finalitat d’aconseguir canvis i satisfer les necessitats
físiques, emocionals, mentals, socials i cognitives”. (Federació Mundial de Musicoteràpia, WFMT,
2011).
La música te unes qualitats que la fan especial en si mateixa: es un art flexible, te la capacitat de
mobilitzar les nostres emocions, pensaments, sentiments, records, pot activar o relaxar a la
persona, és un mitja de comunicació molt proper, es pot combinar fàcilment amb altres arts, etc.
Utilització d’activitats musicals amb el treball amb la gent gran amb demència, tan a nivell grupal
com individual, potencia la seva participació, motivació i implicació en l’activitat.

6.5. Estimulació multisensorial
Taller grupal
Al grup de persones amb una demència avançada s’apliquen aquest tipus de tallers d’estimulació
multisensorial, per les seves característiques, necessiten un tipus d’atenció que els ajudi a
disminuir/evitar l’angoixa, l’agressivitat i l’inquietut, que millori la comunicació amb l’entorn, que
equilibri el seu arousal o estat d'activació física i psicològica i, en general, aconseguir un confort físic
i emocional tan necessari per a ells i les seves famílies. Es treballa amb la biopsicoestimulació, els
tallers de massatge,
d’estimulació multisensorial grupal, d’experimentació, de pintura i de
reminiscència. Aquest grup treballa en una sala adequada per oferir espais de descans i confort físic
i, també un espai que permet treballa l’estimulació de diferents capacitats (cognitives, sensorials,
funcionals) en funció de l’estat de la persona en aquell moment. El tècnic que treballa amb aquest
grup està preparat per adaptar-se a les persones que integren aquest grup i oferir un tipus de
material o altre.

Treball individual a la Sala Snoezelen
Les sessions individuals d’estimulació multisensorial es fan a la Sala Snoezelen, amb persones del
grup de demència greu com del grup de moderats-avançats, si pels seus trastorns conductuals o per
les seves particularitats es creu que podria ser positiu per ells. Aquestes sessions individuals, cada
persona treballa amb un terapeuta assignat que es marca uns objectius en funció de l’estat de la
persona, de les seves mancances i de les seves necessitats, actuant de forma centrada en el que la
persona necessita per aconseguir un benestar personal i reduint el malestar o patiment. Aquest
tipus de treball individual es va deixar de fer durant el mes de març quan va iniciar-se la pandemia i
no s’ha tornat a reprendre fins que no canviin les mesures de prevenció.
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En els seguents gràfics podreu veure el nivell de participació dels usuaris a les diferents
activitats i les activitats realitzades al centre de dia durant aquest any 2020.
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TOR (terapia d’orientació a la Realitat)
E.C (Estimulació cognitiva)
T.Demències (Taller biopsicoestimulació demències)
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7. PLA DE CONTINGÈNCIA
DEL CENTRE DE DIA
1. Dades del Centre
2. Infraestructura i Categorització dels espais
3. Circuits i Anàlisis de Logística:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Pla de Neteja i Desinfecció
Circuit d'Accés a Material de Protecció
Circuit d'Entrada i Sortida de les Persones Ateses i dels Professionals
Circuit d'Entrega de Subministraments
Gestió de la Brossa

4. Dades dels usuaris
5. Equip de Professionals
6. Formació i Captació dels Professionals
7. Procés d'Atenció en Cas de Presentar Símptomes
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9. Actuacions Preventives Durant l'Estada al Centre
10. Mesures Preventives Durant les Activitats
11. Atenció a les Persones i Famílies
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1. Dades del Centre
Codi RESES: S05072
Nom del centre: Centre de dia de Pallejà “Ana Ribot”
És un centre de dia independent, no annex a cap residència, i amb l’objectiu principal de
mantenir estimulades i actives a les persones grans proporcionant una rutina activa setmanal i
treballant amb grups de característiques físiques i cognitives similars. A partir de l'1 de juliol, el
funcionament s’ha hagut d’adaptar a la nova situació derivada de la pandèmia, intentant seguir
amb el programa de diferents activitats d’estimulació física i cognitiva però de forma individual,
mantenint les distancies i mesures de seguretats que apareixen en aquest pla de contingència.
Adreça electrònica:
angels@fundacioanaribot.org
infermeria@fundacioanaribot.org
Nom i cognoms de la directora del centre: Angels Saldanya Martinez
Nombre de places: 63
Nombre de places actives (ocupades a 1 de setembre): 41 places senceres, 7 places jornada matí
i 5 places jornada tarda.

Coordinació amb Salut:
Equip d’atenció primària de referencia i contacte: CAP Pallejà. Nuria Balaguer: 936630667
nbalaguer@gencat.cat
Responsable de Salut Pública de referencia i contacte: Sector Sanitari Baix Llobregat
Centre-Fontsanta, Pilar Magrinyà: 93.551.57.91. pilar.magrinya@catsalut.cat

Coordinació afers socials:
Referent del DTASF:
Esther Aroca: esther.aroca@gencat.cat
Veronica López: veronica.lopezp@gencat.cat
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2. Infraestructura i Categorització dels Espais
El centre de dia esta dividit en 4 plantes on la inferior dona un jardí tancat.
Per la comunicació entre plantes hi ha un ascensor que comunica la planta -1, 0, 1 i 2, i unes escales
que comuniquen la planta 0, 1 i 2.
Previ al Covid-19 les sales del centre eren sales polivalent on els usuaris rotaven per realitzar les
diferent activitats de manera grupal, a partir de les recomanacions del departament de salut s’ha
modificat la organització i distribució dels espais, per aconseguir el 1.5m de distanciament, i
realitzar l’activitat de caràcter individual, però guiada per un mateix professional. S’ha adaptat tot el
funcionament del centre a la nova situació originada per la pandèmia.
Totes les sales del centre disposa de finestres al exterior per poder realitzar correctament la
ventilació, també disposa de diferents equips d’aire condicionat.

A) Planta 0, era l’entrada habitual al centre amb un ascensor per accedir des del carrer,
mentre es mantinguin les mateixes normes per el Covid- s’anul·larà per ubicar-ho a altre lloc.
Aquesta planta té uns 200m2, aquest metres 143.50m2 estan disponibles per la distribució dels
usuaris.
Aquesta planta disposa de tres espais ben diferenciats, per , per unes portes corredisses i l’office. A
cada espai hi ha 5 taules separades amb el 1.5m de distacionament.
El primer espai:

Disposa d’una armari amb material de taller, que només manipulen els treballadors.
Aquest espai té disponible 10 espais per treballar individualment.
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El segon espai, previ al Covid era el menjador on els usuaris dinaven en dos torns, ara s’utilitzarà
com espai de treball amb taules de 1,5m. En aquesta zona tenim disponibles 10 espais que estant
tots ocupats.

Office, cuina on es prepara el dinar que ens arriba de la empresa de càtering.
El tercer espai es la part del fons de la planta, abans aquest espai era la zona de descans, s’ha
desmuntat i s’ha transformat en una sala per donar acollida a un tercer grup en aquesta planta,
amb taules de 1,5 m. Tenim disponibles 10 espais , que estant tots ocupats per usuaris.

La infermeria. Una sala amb tot el material sanitari on treballa la infermera.
Els serveis: Hi ha 3 lavabos, un d’ells adaptat i amb dutxa, un per homes i altre per dones.
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B) Planta 1ª, també d’uns 200 m2, que és la Unitat d’Alzheimer, que per la seva distribució i
tamany de les sales va començar a estar operatiu al setembre. Continua sent la unitat on es
troben als usuaris que tenen un deteriorament cognitiu greu.
A més els despatxos s’utilitzaran i a la sala de final, quedarà ús exclusiu per el treballadors.
Adjuntem plànol de la zona de treball per el usuaris, una sala de una 53.55m2 disponibles.
Ubicarem als usuaris a taules mínim de 1,5m, respectant la distancia de seguretat entre usuaris,
també col·locarem 3 butaques individuals per les persones amb mes dependència física. Tambè
s’han col·locat mampares a les taules, per mantenir el distanciament.
Aquesta planta tenim espai per 10 usuaris.

C) Planta 2º, una sala de treball per un grup de 10 persones amb 5 taules de mínim 1,5m.
Hi ha dos wc adaptats, dels quals un d’ells està habilitat per fer dutxes.

A aquesta planta també està les oficines de la Fundació.
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D) Planta -1, es la ultima planta de l’ascensor que dóna directament al jardí i en aquest
període es convertirà en l’entrada del centre per poder dur a terme les mesures de control i
desinfecció a l’entrada i sortida del centre.
Consta d’un wc, un safareig amb rentadora, assecadora i pica tancats per una porta corredora.
Està situat l’espai per fisioteràpia individual, separat amb unes mampares de vidre. Aquest espai es
deixarà per realitzar l’aïllament en cas de detectar un cas sospitós durant la seva estada al centre.

E) El jardí és un espai verd amb plantes, arbres i circuit per caminar, roses i altres flors i un
parell de taules d’hort urbà.

3. Circuits i Anàlisis de Logística
Previ a l’obertura s’ha realitzat revisió, higiene i manteniment dels sistemes de ventilació i d’aire
condicionat (central i individuals) d’acord amb la normativa vigent, especialment per la legionel·la.
3.1. Pla de neteja i desinfecció:
La neteja habitual continuarà igual contractada amb una empresa externa, per part de la Fundació
s’assumirà la neteja de la planta 2 i de la sala de la casa. Però durant el dia s’intensificarà la neteja.
La neteja i desinfecció del centre es realitzarà amb una concentració hipoclorit sòdic al 0.5% durant
1 minut o bé al 0.1% durant 5 minuts. Per obtenir la solució 0.1% es pot fer un dilució 1:50 d’una
lleixiu habitual, barrejant 20ml de lleixiu en 1 litre d’aigua. S’ha de preparar diàriament i s’ha de
deixar actuar.
A les 11.30h i a les 16h: es netejaran les zones i punts de mes risc que són:
Interruptors o timbres.
Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
Botoneres dels ascensors.
Baranes i passamans, d’escales i ascensors.
Taules.
Cadires.
Comandament a distància aixetes.
Lavabos. Quan es faci ús del WC tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna.
Es netegen després de cada ús, els aparell compartits per el personal:
Ordinador, sobretot teclats i ratolins.
Telèfons
Grapadores i altres utensilis d’oficina.
Fotocopiadores.
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Les treballadores encarregades del taller netejaran tot el material que han utilitzat per les activitats
i desinfectaran taules i mans abans de dinar i berenar.
Es ventilarà el centre a les 11.30h i a les 16h, s’obriran les finestres durant 10 minuts així com
sempre al obrir i tancar el centre. Intentarem tenir les instal·lacions ventilades, mantenint els
finestres permanentment obertes, sempre que es pugui, intentant assolir l’equilibri estre la
ventilació i el confort tèrmic.
El centre disposa d’un concentrador de CO2 per controlar si cal augmentar la ventilació.
També es revisarà i buidaran, si cal, els cubells d’escombraries.
Es verifica a lo llarg del dia que, en tot moment, el WC’s estan dotats de sabó i/o solucions hidroalcohòliques, paper secamans d’un sol ús i escombraries amb tapa i pedal.

3.2. Circuit d’accés a material de protecció.
El material de protecció esta ubicat a la infermeria, al vestuari del personal hi ha mascaretes i gel
hidroalcohòlic.
Es controla l’estoc i es va demanant segons necessitem, sempre tenint una quantitat de reten per no
quedar-nos sense material.
Hi ha disponibilitat de material de protecció: guants, mascaretes quirúrgiques, mascaretes FFP2, bates,
ulleres /pantalles. El treballadors preferiblement utilitzen mascaretes FFP2 (en aquest moment nomes
una treballadora utilitza les quirúrgiques per problemes de salut).
Disponibilitat i distribució de cartells informatius i punts de dispensació de solució hidroalcohòlica
accessibles al personal i persones que acudeixen al centre i familiar.
Hi ha repartit per totes les sales solució hidroalcohòlica amb infografies, tambè per accedir al
centre. Els professionals ens assegurem que utilitzin correctament solució hidroalcohòlica.
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3.3. Circuit d’entrada i sortida de les persones ateses i dels professionals.
L’entrada i sortida del centre es realitzarà a través de la porta -1, situada al pati, espai ampli on les
famílies i usuaris poden esperar mantenint les distancies de seguretat.
Tant el usuari com el familiar o cuidadors han de portar la mascareta posada.
Diàriament al entrar al centre es realitzaran els següents controls:
Control de temperatura.
Fulla de confirmació d’absència de símptomes compatibles amb el covid-19. Es signarà
diàriament l’absència de símptomes.
Rentat de mans amb solució hidroalcohòlica.
Un cop superat el cribratge una treballadora acompanyarà a la persona al seu lloc assignat.
La sortida del centre es realitzarà a la inversa, una treballadora recollirà al usuari i l’acompanyarà a
la porta, on es realitzarà el control de temperatura i rentat amb solució hidroalcohòlica.
En relació a les entrades i sortides del personal que treballa al centre, s’ha habilitat una sala com a
vestuari pel personal, fora del centre (a la casa del costat propietat de la Fundació) on s’accedeix pel
jardí del centre. Tot el personal passa per aquest vestuari abans d’entrar al centre i es canvia de
roba i sabates, es pren la temperatura i es renta les mans. També agafa la mascareta que tenen al
vestuari. A la sortida del centre, quan acaba la seva jornada laboral, es canvien a aquest vestuari i
tornen a posar-se la roba de carrer.
Entrada i sortida pels usuaris del transport
Les mesures al transport seran les mateixes que per entrar i sortir del centre.
Quan el treballador arribi a recollir el usuaris ha de complir els mateixos criteris que per entrar al
centre:
Control de temperatura.
Fulla de confirmació d’absència de símptomes compatibles amb el covid-19. Hauran de signar
diàriament.
Rentat de mans amb solució hidroalcohòlica.
Els usuaris dintre del transport hauran de portar la mascareta posada, el conductor s’assegura que
se la posin al entrar, però no pot assegurar que l’usuari no es la tregui durant el viatge. Com per
venir al centre, la mascareta l’haurà de facilitar el usuari.
Les rutes del transport respectaran els grups bombolles del funcionament del centre.
La ubicació de les persones serà en línia però no un al costat de l’altre.
Quan el treballador arribi al centre i baixin els usuaris, s’haurà de desinfectar el vehicle, el cinturo i
les nanses de les portes.
Cap usuari pot accedir al centre o al transport adaptat si presenta símptomes compatibles amb
Covid-19 o si ha estat en contacte amb un possible, sospitós o confirmat de Covid-19.
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PLÀNOL D’ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE
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3.4. Circuit d’entrega de subministraments
L’entrega de subministraments es realitzarà des del carrer, per la porta del centre, l’antiga entrada
al centre (C/Vallés i Ribot, 2) on els proveïdors deixaran el material, inclús el càtering. El personal
s’encarregarà de baixar a buscar-ho i portar-ho al lloc del centre on correspongui.
Excepte la comanda de l’alimentació, que s’entregarà per la porta del jardí, sempre fora d’horari
d’entrada i sortida dels usuaris, per tal de no coincidir.

3.5. Gestió de la brossa
Hi ha cubells repartits per totes les sales, es revisen per si cal buidar-los regularment.
Les brosses s’encarrega el personal de neteja de llençar-ho quan acaba el dia, el bolquers tenen
cubells especials per evitar que surtin olors.
La brossa orgànica, vidre i cartró es deixa al carrer i s’encarrega l’ajuntament de realitzar la
recollida.

4. Dades dels usuaris
El perfil dels usuaris del centre de dia és:
Persones autònomes, 3 usuaris.
Persones amb deteriorament cognitiu (demència) que condiciona la seva autonomia:
30
persones.
Persones que pateixen malaltia crònica avançada. 18 persones.
En relació al grau de dependència determinat per Generalitat, el centre te 15 persones amb grau
I, 28 amb grau II, 8 amb grau III i 4 pendents de resolució.
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5. Equip de professionals
A data 1 de juliol, el centre compta amb tot el personal disponible al 60% de la seva jornada habitual
(esta en ERTO des del mes de març) i és aquest el que treballarà durant els primers 15 dies
d’obertura del centre. A partir del 15 de juliol, i amb l’augment escalat d’usuari, per cobrir les
vacances, es van treien als professionals segons les necessitats del centre.
La infermera del centre ha passat el test rapit de detecció de IGG i IGM a tot el personal d’atenció
directa del centre de dia, el 30 de juny, donant tots negatius.
El personal del centre de dia signa la declaració responsable COVID19, conforme no es troba en cap
de les situacions de risc (Annex 5).
El nombre de professional per categories és el següent:

La fundació Ana Ribot disposa de treballadors per cobrir alguna emergència puntual i de forma
puntual. A més de personal amb disponibilitat d’augmentar jornades per cobrir imprevistes.
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6. Formació i capacitació dels professionals
Prèviament a l’obertura del centre, el 30 de juny, es va realitzar una formació per tot el personal del
centre de dia, explicant els nou funcionament del centre, les mesures higièniques, ús correctes dels
equips de protecció, higiene i rentat de mans. A més hi ha infografies col·locades als punts on hi ha
gel hidroalcohòlic o per el rentat de mans.
Es posen fulls informatius per saber quins EPI’s s’han d’utilitzar.
La responsable higiènic sanitària del centre fa seguiment periòdic dels professionals en aquests
aspectes relacionats amb mesures de prevenció i funcionament diari.
El personal d’atenció directa es reparteix entre els grups d’usuaris actius, de manera que amb cada
grup nomes treballen dos professionals (una gerocultora i una tallerista) que no s’intercanvien amb
altre grup, respectant el grup bombolla al qual pertany.

7. Procés d’atenció en cas de presentar símptomes
Si es detecta alguna persona amb símptomes típics o atípics. ( Annex 2)
Típics: febre, tos i ofec
Atípics: debilitat, caigudes, vòmits i diarrees, pèrdua de gana, desorientació, somnolència,
lesions cutànies
Davant la detecció de símptomes sempre s’avisarà infermera, o coordinadora de l’equip gerocultor,
en cas de no estar la infermera.
Sempre avisarem immediatament a la família de qualsevol símptoma compatible amb COVID-19 que
aparegui, la família haurà de venir a recollir el més ràpid possible al seu familiar i consultar, si no hi
ha signe de gravetat amb el metge de atenció primària. Per torna acudir al centre hauran de passar
el 14 dies d’aïllament o l’acreditació mèdica de no ser persona positiva per COVID-19.
A la persona que pateixi algun símptoma s’aïllarà al sala de fisioteràpia que es troba a la planta -1, li
posarem guants i mascareta quirúrgica. El personal s’haurà de protegir amb EPI’s com un possible
Covid-19.
Quan la família o cuidador de la persona vingui a recollir-la es desinfectarà l’espai.
S’avisarà a la resta de les famílies en cas de tenir un cas confirmat de Covid-19.
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8. Protocol davant un covid19 confirmat, possible o
sospitós
El circuit d'un cas sospitós és el següent:

En el cas de detectar un usuari al centre amb algun símptoma se li aïlla i avisa a la família que el
vingui a recollir. Si es tracta d’un treballador, se li envia a casa.

El Centre o la família de l'usuari o el treballador demana al seu CAP de referència una PCR.

Si es resultat és positiu, cas confirmat, el centre ho comunicarà a tots els treballadors i
usuaris/familiars dels usuaris del centre.

La persona confirmada COVID s'haurà d'aïllar al seu domicili. Es detectaran totes les persones
del centre que hagin tingut contacte directe i estret amb aquesta persona (sense mesures de
protecció, al menys durant 15 minuts i els darrers 10 dies) i s’enviaran a casa per controlar
l’aparició de signes i símptomes.

Des del centre contactarem amb els nostres referents Covid, qui ens donara les pautes de com
actuar segons la gravetat del brot i les pautes per retornar al centre.

Als 14 dies el CAP determinarà el desconfinament dels usuaris i professionals.

Sempre informarem als nostres referents de qualsevol cas sospitós per a que faci el corresponent
seguiment.
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9. Actuacions preventives durant l’estada al centre
Es repartiran per les sales, mocador d’un sol us, solució hidroalcohòlica i cubells amb tapes, per tal
que sigui accessible pels usuaris i treballadors del centre.
Tant els usuaris com els treballadors a l’hora d’esternudar o tossir ho han de fer en un mocador,
rebutjar-lo immediatament, o a la part interior del colze, i rentar-se les mans.
Cada usuari disposarà de una mascareta quirúrgica, que haurà de portar de casa, per realitzar les
tasques on no es poden garantir les distancies de seguretat, sempre que les patologies dels usuaris
ho permetin.
Des del centre facilitarem un necesser de plàstic amb el nom de cada persona, per guardar les
mascaretes individuals i evitar la contaminació.

El usuari no caldrà que porti la mascareta en els següents casos:
Pateix patologies que ho impedeixin, com algun tipus de demència o contraindicació medica.
En activitats de la vida diària com el bany o l’alimentació.
L’usuari realitzarà totes les activitats del centre, inclòs el menjar en el lloc assignat, intentarem
assegurar que sigui el mateix tots el dies.
El mobiliari, cadires i taules, sempre estaran al mateix lloc respectant els 1,5m de seguretat.
S’utilitzarà cinta adhesiva per marcar al terra.
L’ascensor només podrà ser ocupat per un usuari acompanyat de un treballador.
Per afavorir la comoditat i el benestar al centre, reemplaçarem les cadires fustes per altres cadires
mes còmodes, inclús per butaques, segons les necessitats dels usuaris.
Durant l’estada al centre es realitza rentat de mans o amb solució hidroalcohòlica, com a mínim,
abans i després d’anar al WC i abans i després de dinar.
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10. Mesures preventives durant les activitats
Els usuaris es distribuiran per les diferents sales del centre, respectant el 1.5m de distanciament
requerits.
Només es realitzaran desplaçament amb el personal del centre per anar al WC o dutxa, sempre que
l’espai ho permeti es realitzaran deambulacions controlades per un treballador.
Totes les activitats es realitzaran individualment, guiades per un mateix professional, els grups amb
un màxim de 10 persones per sales. Evitarem redistribuir els usuaris en rotllanes com fèiem per
realitzar la psicomotricitat o la musicoteràpia.
Els materials que s’utilitzin durant les activitats serà d’ús individual i tot allò que no sigui possible
l’ús individual es rentarà després de la activitat, sempre que sigui possible es posaran al
rentavaixelles.
Sempre hi haurà una treballadora a cada sala on hi hagi persones amb deteriorament cognitiu
moderat-avançat per vetllar que es compleixin les mesures de seguretat.

11. Atenció als cuidadors i familiars
Totes les famílies dels usuaris que van tornant al centre són convocades per informar de la nova
situació i funcionament del centre, a aquesta reunió s’entrega un resum del pla de contingència, es
demana la col·laboració i implicació de les famílies que es comprometen a no portar al seu familiar
en el cas que presenti qualsevol símptoma i a informar-nos de qualsevol canvi o incidència que
puguin tenir en relació a contactes amb persones que puguin estar contagiades. També es posa de
relleu la realitat de que el centre de dia aplica totes les mesures possibles però que el risc de
contagi existeix, al tractar-se d’un centre obert.
Per qualsevol consulta o incidència, les famílies poden posar-se en contacte amb el centre
(infermera, treballadora social o direcció) via telefònica. En el cas d’alguna consulta dels familiars a
l’entrada o sortida del centre, es realitza a la porta d’entrada del centre, fora de l’edifici. En aquest
moment no hi ha visites per veure el centre ni cap persona externa deambula per les nostres
instal·lacions.
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ANNEX 1 – Declaració responsable personal del centre de dia
DECLARACIÓ RESPONSANBLE COVID-19

Es per aquesta raó que

En/Na______________________________________ amb DNI_______________________________, treballador/a de
l’empresa_____________________________

Telèfon de contacte: __________________________

I en relació a les mesures preventives sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin
produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2, i d’acord amb allò que estableix la Llei 31/95 de 8
de novembre i les instruccions i guies de les autoritat sanitàries i laborals en relació al COVID-19.

DECLARO, FINS ON JO TINC CONEIXEMENT,
QUE no em trobo en cap de les situacions considerades de col·lectiu sensible o vulnerable, d’acord a
les instruccions de les autoritats sanitàries.
QUE no formo part del col·lectiu de persones considerades casos confirmats, possibles o probables,
ni he estat en contacte estret amb cap d’aquests casos ni presento els símptomes considerats propis
de la malaltia.
QUE, em comprometo a informar de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en el meu entorn i
mantenir un contacte estret amb l’empresa davant de qualsevol incidència.

I per a que consti als efectes que corresponguin, signo la present declaració responsable.

_________________________________,________de_________________________ de 2020.
Signat
(Nom i cognoms)
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ANNEX 2 – Protocol detecció de símptomes i actuació.
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Si Sat O2 <90% i/o FR>20 i/o TA >190/120 o <90/60 i/o FC <50x’ o >120x’ à derivació 061
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8. INFORME SOBRE L’ESTAT DELS
USUARIS DURANT EL CONFINAMENT
Repercusió en l’estat de les persones del centre de dia Ana Ribot,
després de 2 mesos i mig de confinament (16 març al 1 juny)

Ningú de nosaltres podia imaginar-se a principis d’aquest 2020 que un nou virus anava a capgirar
tota l’organització i funcionament, no sols del nostre centre de dia, sinó de tota la societat a tots
nivells: sanitari, social i polític, de tot el país i de tot el món.
Passades les primeres setmanes d’angoixa i incerteses a nivell organitzatiu, l’equip del centre de dia
torna a posar-se en marxa (amb el temps que te disponible) i comença a fer seguiment de totes les
famílies de les persones del centre de dia......i ens trobem amb un denominador comú: les persones
estan empitjorant de forma molt evident en tots els aspectes: físic, cognitiu i emocional. La manca
d’estimulació diària i constant que es du a terme al centre de dia està comportant un deteriorament
i un empitjorament que afegit a la sobrecàrrega que estan patint els seus cuidadors, principalment
els que conviuen amb persones amb Alzheimer, els està portant a fer ingressos precipitats a
residencies.
I ens adonem que és el moment d’analitzar cóm estan aquestes persones del centre de dia després
de 2 mesos de confinament i aturada general, en la que han abandonat la rutina activa diària que es
feia al centre de dia i que “aparentment” els estava ajudant a mantenir les seves capacitats físiques,
cognitives, emocionals, i, conseqüentment, mantenia la seva autonomia funcional. El programa que
es du a terme al centre de dia te com objectiu treballar i activar les diferents capacitats: físiques,
cognitives, funcionals, emocionals sota la premissa de que per mantenir i frenar el deteriorament en
les persones grans hem de treballar diàriament aquestes capacitats, com si es tractés d’una
rehabilitació en la qual l’objectiu es aquesta estimulació diària. El treball en diferents grups i a la
Unitat d’Alzheimer ens permet adaptar les activitats concretes a cada nivell, es diferent l’activitat
d’estimulació cognitiva que es du a terme amb el grup sense deteriorament que la que es fa amb un
grup de la Unitat d’Alzheimer que presenta un deteriorament cognitiu moderat-greu.
Es va confeccionar un qüestionari amb dos parts: una primera part on el familiar o el propi usuari
havia de valorar a nivell qualitatiu l’estat físic, cognitiu i emocional (millor/igual/una mica
pitjor/bastant pitjor/molt pitjor) comparant amb abans del confinament, i una segona part on
s’havien de respondre 3 test valorant el moment actual: un d’autonomia personal (Barthel), un de
trastorns conductuals adreçats a persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer (NPI) i un adreçat al
cuidador que mesura la seva sobrecàrrega emocional (Zarit). S’adjunta qüestionari.
S’han portat a terme 66 entrevistes telefòniques realitzades per dos professionals del centre de dia,
la neuropsicòloga i la integradora social, des del 25 de maig al 12 de juny.
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Els resultats han estat els següents:
Han respost a les entrevistes:
Persones del centre: 16
Cuidadors principals: 61
-

Parella: 12 ( 6 marits i 6 dones)
Filles: 33
Fills: 10
Jove: 5
Neboda: 1

S’ha de tenir en compte que ha hagut entrevistes on han participat tan la persona com el seu
cuidador, principalment en el cas de persones que no presenten deteriorament cognitiu han estat
elles les que s’han autovalorat i el familiar de referencia ha respost al test de sobrecàrrega del
cuidador. En els cas de persones que presenten deteriorament cognitiu o demència tipus Alzheimer
en estat moderat, ha estat el familiar cuidador principal el que ha respost a totes les preguntes.
Gènere del cuidador principal: 45 dones i 16 homes
Es van plantejar valoracions globals de l’estat físic, cognitiu i emocional de la persona, sempre
comparant amb abans del confinament.
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Test de Zarit. Test sobrecàrrega del cuidador
Aquest test ens ajuda a mesurar el grau de sobrecàrrega que presenta el cuidador. En aquest cas, el
van contestar 62 cuidadors o familiars dels usuaris del centre de dia i els resultats han estat els
següents: 55% dels cuidadors entrevistats presenten sobrecàrrega, d’aquests el 35% pateixen
una sobrecàrrega intensa i un 20% una sobrecàrrega lleu.

Escala Barthel
Aquesta escala permet valorar l’autonomia funcional (va des de la dependència total a la
independència, segons la puntuació obtinguda) de la persona gran i els resultats han estat:
En el moment de la valoració, el 41% de les persones presentaven una dependència
moderada/greu.
Si comparem amb la última puntuació obtinguda en aquesta escala que tenim al centre que tenia el
85% dels entrevistats (56 persones), el 37% de les persones presentava una dependència
moderada/greu i el 28% ha empitjorat la seva dependència funcional.

NPI
Es un instrument que ens permet obtenir informació sobre la presencia de símptomes
neuropsiquiatrics i conductuals en persones amb Alzheimer o altres demències.
Explora deu aspectes diferents: deliris, al·lucinacions, disfòria, ansietat, eufòria, agressivitat, apatia,
irritabilitat, desinhibició i conducta motora anòmala.
El van respondre els familiars de 35 persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer o qualsevol altre
tipus de demència.
El 34% dels enquestats manifestaven que el seu familiar presentava trastorns conductuals
moderats. El 6% presentava trastorns conductuals greus.
Els trastorns conductuals més habituals han estat:
El més habitual ha estat l’apatia,
En segon lloc la irritabilitat
En tercer lloc els deliris
i en quart lloc l’agitació
Els trastorns conductuals són els causants del 90% dels ingressos a la residencia de les
persones amb Alzheimer o altre tipus de demència.
Els resultats d’aquest petit anàlisis ens confirmen, una vegada més la importància del treball
constant i diari de l’estimulació integral que es du a terme al centre de dia Ana Ribot; com
repercuteix directament en la pròpia persona gran i millora la seva qualitat de vida, i a la
vegada, la del seu cuidador. Tanmateix, el portar a la persona al centre de dia alleugera la càrrega
que en molts casos suporten els cuidadors.
Pallejà, 30 juny 2020
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A TOTS ELS USUARIS DEL CENTRE
Valorar l'estat físic, cognitiu i emocional fent les següents preguntes al familiar o
usuari si aquest no te deteriorament cognitiu (no esta a la UA ni esta al grup de
moderats inicials):

Com es troba a nivell físic (caminar, moure's.....)? Respecte a abans del
covid:

(MARCAR AMB UNA "X" EL QUADRE CORRESPONENT)

Com es troba a nivell cognitiu (memòria, atenció, llenguatge...)? Respecte a abans
del covid:

(MARCAR AMB UNA "X" EL QUADRE CORRESPONENT)

Com es troba a nivell emocional (tristesa, preocupació,....)? Respecte a abans del
covid:

(MARCAR AMB UNA "X" EL QUADRE CORRESPONENT)
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ZARIT
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BARTHEL
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VALORACIÓ
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PERSONES DE LA UNITAT ALZHEIMER
Passar també:

NPI (Inventario Neuropsiquiátrico de Cummings)

Significado de los valores
Frecuencia:
0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

Ausente
Ocasionalmente (menos de una vez por semana)
A menudo (alrededor de una vez por semana)
Frecuentemente (varias veces por semana, pero no a diario)
Muy frecuentemente (a diario o continuamente)

Gravedad:
1 = Leve (provoca poca molestia al paciente)
2 = Moderada (más molesto para el paciente, pero puede ser redirigido por el cuidador)
3 = Grave (muy molesto para el paciente, y difícil de redirigir)

