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- Formar a cuidadores de pacients

domiciliaris oferint educació sanitària en

activitat física i alimentació.

- Millorar l'estat nutricional i la capacitat

funcional dels pacients domiciliaris.

Elaborar un programa d'exercici i consells

d'alimentació per a pacients domiciliaris amb

cuidadora. Infermeria, selecciona als

pacients tributaris del programa i convida a

les cuidadores al taller de formació. S'han

realitzat 2 edicions presencials d'una hora

de duració al nostre centre d'atenció

primària per a formar a cuidadores de

pacients domiciliaris. La formació la duu a

terme una metgessa de família, una

llicenciada en educació física i la dietista del

nostre centre. S'entrega un díptic amb

consells d'alimentació i una taula d'exercici

adaptat. Amb la formació rebuda i el

material educatiu, inicien el programa al

domicili. Passat un mes la dietista els truca

per resoldre dubtes i valorar l'experiència.

S'han format a 14 cuidadores, una d'elles cuidadora professional, la resta familiars

(parella o filla) del pacient, aquests eren 11 dones i 3 homes, pacients crònics complexes

d'entre 80 i 97 anys. A la valoració telefònica al mes, es va observar que el 50% dels

pacients van fer el programa d'exercici. Els motius per no adherir-se al programa: 3 no

van voler, dos van ser ingressats al hospital (COVID, pielonefritis), dos èxitus (per

descompensació patologia crònica). .

El sedentarisme previ i la fragilitat dels pacients domiciliaris al inici del programa

dificulten l'adherència al programa. Per millorar la qualitat de vida és important formació en

educació sanitària en estils de vida en etapes de prefragilitat.
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