
V  Sessió Tècnica Benchmarking en Innovació:
Compartim el que fem en Treball Social

•Maneig no farmacològic per a persones amb
deteriorament cognitiu lleuger o demència lleu.
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•Butlletí mensual per a familiars d’usuaris d’Hospital
de Dia – Estimulació Cognitiva.

Susana Buxó. Treballadora Social Hospital Sant Llàtzer
Consorci Sanitari de Terrassa



Tècniques que s’utilitzen per proporcionar coneixement
de la malaltia de demència a les famílies.

 Intervenció a nivell individual - Entrevista
 Intervenció a nivell grupal – Grups Socioeducatius

Infermera, Terapeutes   Ocupacionals, 
Fisioterapeuta, Treballadora social
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Elaboració d’un document destinat a familiars de pacients amb
deteriorament cognitiu lleu i /o demència inicial.

Cada professional prepara i desenvolupa els apartats acordats
prèviament i segons la seva disciplina.
Es revisa periòdicament per tota la resta de professionals per
obtenir una visió més interdisciplinar.
Es fan les oportunes correccions.
Es realitza la traducció al Castellà.
Es presenta a direcció.
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Conclusions....
La col·laboració entre professionals de diferents disciplines

enriqueix la visió sobre el tractament no farmacològic de les
demències.

Es valora la possibilitat de fer extensa la documentació
altres professionals d’altres centres.

Aquesta experiència ens va animar a fer una segona
documentació per a persones amb demència en estadi
moderat.
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moderat.

 I continuem….



• Butlletí mensual per a familiars de persones que acudeixen a
l’Hospital de Dia – Estimulació Cognitiva.

• Professionals que hi participen: Terapeuta Ocupacional,
Neuropsicòloga i Treballadora Social.

• El mes anterior a cada butlletí es decideix conjuntament els
temes a tractar.

Altres  idees amb
el mateix objectiu
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• Un cop ja estan tots els articles escrits, es fa una darrera
lectura per tots els professionals i s’envia a direcció.

• Es distribueix via e-mail. Ocasionalment en paper per
famílies que no disposen de correu electrònic.
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Conclusions....

 Es valora positivament com una alternativa més per oferir
informació a les famílies.

 Per establir contacte.
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 Per donar a conèixer el recurs d’Hospital de Dia; les activitats i
tractaments que es realitzen.

 Queda pendent utilitzar una altra fórmula per valorar l’opinió
de les famílies.



Moltes Gràcies
Equip Hospital Sant Llàtzer


