
ESTRATÈGIES PER CUIDAR A PERSONES AMB 

DEMÈNCIA DESDE L’ ENFOCAMENT ACP 

INTRODUCCIÓ 

La demència pot no fer patir a la persona, però, la 

absència de una atenció adequada si les pot fer patir. 

Precisen de professionals formats en estratègies que 

puguin millorar les necessitats d’atenció especifiques i 

garantir la condició de persona digna i valuosa, 

implementant els models d’ACP 

OBJECTIUS 

1. Aprendre a interpretar la conducta humana en la 

demència 

2. Entendre el perquè del comportament de les persones 

amb demència 

3. Mirar als ulls de la persona i saber què necessiten 

Valoració interdisciplinari de la persona amb demència des dels models d’ ACP: 

Model  VIPS de Down Brooker 

1. Hem de Valorar a tota persona amb demència, preservant la seva dignitat i drets de la societat 

2. Tractar-la com a Individuo, amb una trajectòria de vida i personalitat única 

3. Adoptant la Perspectiva de la persona, des de la comprensió empàtica 

4. I, proporcionar una Psicologia Social de Suport, que fomenti les capacitats de la persona per aconseguir  benestar 

 

Model Enriquit de Demència de Tom Kitwood:  El comportament d’una persona amb demència depèn no solament del 

problema orgànic, sino d’una sèrie de variables.  Demència = DN +S+ B+P+PS 

1. El propi Dany Neurològic  

2. L’estat físic de la persona, la seva Salut 

3. La seva Biografia  

4. La seva Personalitat  

5. L’entorn social, la  Psicologia Social  

 

Implementació del Dementia Care Mapping (DCM), reconeixent interaccions quotidianes que fomentin la presència de 

potenciadors personals. Observant l’estat de benestar/malestar i els codis comportamentals 

La persona amb demència pot no reconèixer el significat de les paraules, però allò que no obliden és la manera de 

comunicar-nos amb ella: no obliden els somriures, les abraçades... 
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