Dementia Care Mapping
DCM Bàsic
El Dementia Care Mapping (DCM) ofereix un mètode d'identificar l'excel·lència de l'atenció des del punt
de vista de la persona amb demència, receptora d'aquesta atenció. La formació en DCM Bàsic va dirigida
a qualsevol professional que estigui en contacte amb persones amb deteriorament cognitiu i vulgui
millorar la qualitat de la pràctica assistencial, sota l'Atenció Centrada en la Persona.

OBJECTIUS:









Facilitar la presa de decisions per millorar l'atenció assistencial a nivell individual i grupal
Reconèixer que oscil·lacions es produeixen en els nivells de benestar i malestar de grups i individus al
llarg del dia.
Identificar com passen el temps les persones amb demència i quina relació té això amb el benestar i el
malestar relatius.
Valorar quines actituds del personal fomenten l'atenció centrada en la persona i què la debiliten.
Capacitar els participants d'un instrument de valoració que els permeti reconèixer la interdependència
entre la qualitat de l'atenció i la qualitat de vida relativa de les persones amb demència, d'acord amb
els paràmetres de l'atenció centrada en la persona.
Dotar els participants de valors que ens ajudaran a elaborar plans d'atenció individualitzats, de manera
que puguin millorar la qualitat de vida a les persones que pateixen demència.
Capacitar, a través de les anàlisis dels diferents tipus de dades del DCM, de reconèixer una perspectiva
equilibrada de l'atenció que s'ofereix al centre:

• Dades Sobre la categoria del Comportament
• Dades Sobre l'estat d'ànim i implicació
• Detractors Personals
• Potenciadors Personals
• Altres Observacions rellevants

QUÈ HA SIGNIFICAT LA PRÀCTICA DEL DCM PELS PROFESSIONALS?
"Intentar copsar la unicitat de la persona amb pluridiscapacitat, de com es relaciona amb els altres en la seva quotidianitat, i de
com l’entorn d’assistència on viu pot vehicular l’establiment de relacions autèntiques, serien tres de les aportacions principals que
l’experiència amb el DCM ha ajudat a introduir en els equips com a reflexions –guia en intervencions de millora de l’ implicació i el
benestar emocional."
Jaume Sarroca - Psicólogo
“El fer mapes ens ha descobert una nova manera de “mirar” a les persones ateses al servei, especialment a persones greument
afectades. Ha estat l’instrument per a millorar la reflexió de l’equip humà i proposar intervencions i activitats adequades a les
persones ateses”
María José Cid - Dra. Psicología
Directora Residència Ibera i C.A.E. -(APASA)
“El DCM ens ha proporcionat una eina eficaç per prendre decisions consensuades amb l’equip i aplicar petits canvis en les nostres
intervencions que ajudin a millorar el dia a dia de les persones a les que atenem”.
Roser Martínez Vilanova - Coordinadora Psicopedagógica
Residencia La Pineda (Fundació Vallparadís)
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Informació pràctica:

23, 24 i 25 d’octubre

9h a 18:30h

Veure mapa

25 places

24 hores

495€
(Possibilitat de pagament fraccionat)

xxxxxxxpers
onas

Inscripcions
Envia el full d'inscripció adjunt a info@alzheimercatalunya.org.
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