
Entrevista a Catalina Gost, neuropsicòloga, sobre les demències.

ESTUDIS I FEINA

Quina carrera vares estudiar i a on?
Vaig estudiar llicenciatura de Psicologia a la Universitat de les Illes Balears; un any el vaig
realitzar a la UB amb el programa SENECA.

Quin Màster vares realitzar?
Màster Oficial de Neuropsicologia a la Universitat de Salamanca i un màster en
neurociència cognitiva a la UAB. Posteriorment, també vaig fer el màster de professorat en
l’especialització d’orientació educativa a la UIB.

Quan vares saber el que volies estudiar?
A finals de segon de batxillerat. Estava entre Biologia, Química i Psicologia i al final em vaig
decidir per la darrera.

La majoria de la societat creu que la feina de psicòleg o psicòloga és molt difícil
d’aconseguir. Estàs d’acord?
No del tot, ja que hi ha moltes especialitzacions dins l’àmbit de la psicologia i de cada
vegada en sorgeixen més. Podem abastar posicions dins moltes àrees diferents com la
sanitària, educativa, jurídica, intervenció social, esportiva, investigació...

Quines han estat les teves feines anteriors?
He treballat dins el món educatiu, en un gabinet privat de neuropediatria i en l’àmbit
d’investigació del TDAH.

On treballes actualment?
A l’associació de malalts d’Alzheimer i altres demències de Sa Pobla, Llar de Memòria.

La teva feina et lleva molt de temps?
La feina sempre comporta inversió de temps dins la teva jornada laboral i, a vegades, dins
hores voluntàries que, si bé és el teu temps personal, són hores que quan vols aconseguir
uns objectius no queda més remei que fer-les.

Què consideres que t’ha aportat la neuropsicologia?
Coneixement i eines per poder realitzar la meva feina. El màster em va proporcionar una
formació més especialitzada sobre el funcionament cerebral i els seus trastorns, danys
cerebrals i avaluació neuropsicològica, així com a mètodes i tècniques de rehabilitació
cognitiva.

DEMÈNCIA

Què és la demència?
És un trastorn neurocognitiu que afecta la capacitat intel·lectual, la memòria, el llenguatge,
les pràxies i agnòsies i el processament de la informació. A més, hi ha evidència d’un
deteriorament significatiu comparat amb el nivell previ de la persona.

Quines són les principals causes de la demència?
Les causes que poden conduir cap a una demència són vàries, ja sigui per processos
degeneratius, malalties cerebrovasculars, traumatismes cranioencefàlics, malalties
metabòliques, una hidrocefàlia o altres malalties poc freqüents.



Quins tipus de demència hi ha? Quin és el més freqüent?
El tipus de demència més freqüent i més conegut és l’Alzheimer, però hi ha molts altres
tipus de demència com la demència vascular, la fronto-temporal, demència per cossos de
Lewy, demència per malaltia de Parkinson, la demència per malaltia de Huntington, etc. Per
això, encara que és cert que la més freqüent com he comentat és l’Alzheimer, dins
l’associació atenem molts altres tipus de demència, cada un amb la seva simptomatologia
concreta. Per això, atenem sempre de forma personalitzada, tot i que podem dir que hi ha
uns patrons comuns.

Com es pot detectar la demència?
Les proves que es fan per detectar si una persona pateix demència són la ressonància
magnètica, analítiques, avaluació neuropsicològica completa i, si el neuròleg ho considera,
la punció lumbar.

Com es pot tractar la demència?
Amb tractament farmacològic i no farmacològic, però malauradament no té cura. Malgrat
això, els tractaments poden minimitzar el ritme progressiu de la malaltia.

Quina és la perillositat de patir demència?
El perillós és no poder recordar el que acabes de fer o amb qui acabes d’estar, no poder
reconèixer aquell familiar teu o no poder tenir aquella independència en el teu dia a dia. A
més, s’ha d’anar amb compte amb els perills domèstics com puguin ser dins la cuina amb el
foc, amb productes de neteja, etc. D’altra banda, si la demència és precoç, és a dir, abans
dels 65 anys, i ets conscient del que t’està passant, és molt difícil haver de renunciar al teu
treball per incapacitació o haver de deixar de conduir.

Com es pot prevenir la demència?
La dita de “tot el que és bo pel cor és bo pel cervell” és certa. Per tant, és important fer
esport, dur una vida social activa, menjar saludable, no fumar… Tot això són petites coses
que podem fer per protegir-nos de l’Alzheimer o una altra demència.

Com creus que és la vida d’una persona amb demència?
Depèn de la seva consciència de malaltia. En els moments de consciència, la persona pot
tenir estones de tristesa i ansietat, per la qual cosa és indicat que els seus familiars o
professionals es trobin al seu costat i estiguin devora seu per aportar-li amor, estima i
seguretat, ja que es sap que la part emocional és el que més perdura en una persona amb
demència. Així doncs, anem a cuidar-la! D’altra banda, en els moments de desorientació, es
pot sentir perduda, sense saber què fer o cap on anar, cosa que pot fer que es senti
nerviosa. Aquí és quan també el fet d’estar acompanyada i indicar-li on és o cap on anem
l’ajuda a no sentir-se sola i fa que es pugui tranquil·litzar i sentir-se acompanyada.

Com creus que afecta els familiars i coneguts d’una persona que pateix demència?
Que et diguin que un familiar teu pateix demència implicarà canvis a nivell familiar. A
mesura que avança la malaltia, la persona requerirà major atenció i cures importants. El fet
d’estar moltes hores pendent del familiar amb demència pot fer disminuir les activitats
socials que abans tenies, modificar rutines amb el teu familiar i, per tant, haver de renunciar
i acceptar una nova realitat. Aquestes situacions poden generar moments d'estrès i ansietat



que cal saber gestionar, ja que a la llarga pot ser perjudicial. Per aquest motiu, és molt
important donar suport psicològic al familiar, el qual és un servei que l’associació ofereix.
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