Hem detectat que el vostre
familiar està en un estat
avançat de la seva malaltia i és
tributari de ser inclòs en el
programa de seguiment i
tractament domiciliari per a
un control amb la màxima
eficàcia i confort.
La inclusió en aquest programa és
intentar reduir els ingressos
hospitalaris i les visites a urgències
desenvolupant tasques de prevenció i
tractament precoç amb la coordinació
entre professionals (primària i
especialistes).
És molt important que aprengueu a
conèixer i valorar la seva situació i
ens comuniqueu qualsevol canvi que
noteu en els seus símptomes, abans
que aquests hagin avançat massa.
D’aquesta manera podrem evitar
ingressos hospitalaris i situacions
perilloses per a la vostra salut.
A més, si s’agafen a temps, algunes
d’aquestes circumstàncies poden
solucionar-se amb un ajustament de
la medicació i de vegades això es pot
fer per telèfon (cal que tingueu a mà
el telèfon de la unitat
i la llista de
medicaments que
està prenent).

Consells bàsics
Donar suport emocional al pacient.
Animar-lo i elogiar el què fa.
Donar instruccions senzilles.

Signes d’alarma
Febre, tos.
Disminució sobtada de l’alerta.
Insomni o canvis en el ritme de la son
que no es produïen abans.
Aparició de delirium, al·lucinacions i/o
agitació que no hi era abans.

Si és necessari, iniciar nosaltres
l’activitat. Mímica.
Tenir cura que estigui ben alimentat, ben
hidratat i amb una correcta higiene
(bucal, pell...).
Dur un bon seguiment i control mèdic.
Planificar el seu futur (residència, centre
de dia, ajuda domiciliària...).
Assegurar-se que el pacient pren bé la
medicació.
Demanar ajut si es necessita (suport
legal, financer, emocional...).
Sol·licitar ajuts: Ajuntament, Llei de
Dependència, Consell Comarcal...

Què és una demència?
És una malaltia que afecta el cervell
i implica una pèrdua progressiva de
funcions intel·lectuals, com ara
atenció, memòria, llenguatge,
raonament, presa de decisions, etc.
Hi ha diferents tipus de demències,
la més freqüent és la malaltia
d’Alzheimer.

Equip PADES:
Telèfon: 618 925 359
Horari
9.00 a 15.00 h.
(dies laborables)
CAP la Seu d’Urgell
Telèfon: 973 35 04 70
Horari 8.00 a 21.00 h.
laborables

Recomanacions:

Contacte:

Urgències CAP:
Telèfon: 973360036
de 21.00 a 08.00 h. dies
CAP Oliana

973 46 30 22

CAP Coll de Nargó

973 38 35 52

CAP Organyà

973 38 20 99

CAP Martinet

973 51 51 32
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