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Resum de la tesi
El cuidador familiar i la persona dependent són les figures principals i el focus de l’estudi. El suport
donat per la família a la persona amb dependència és important quan les situacions normals
s’alteren per malalties o qualsevol altra circumstància. Aquest suport se centra en la figura del
cuidador, sorgit del cercle més immediat de la persona dependent; ell és qui dóna atenció en
primera instància, amb dedicació i afecte. El suport del cuidador no és només físic, instrumental o
terapèutic, aspectes molt treballats des del vessant sanitari, sinó que a més, es responsabilitza i es
compromet amb la persona dependent. Cuidar exigeix un mínim d’afecte entre el cuidador i la
persona que rep les cures, implica responsabilitat, esforç, temps, coherència i autenticitat en la
interacció que s’estableix. La tesi actual contempla la persona dependent i el seu cuidador com a
centre de les atencions, donada la relació que s’estableix entre ells, les emocions i l’afecte. La
mesura de les emocions ajuda a entendre els aspectes positius del tenir cura. Haurem de pensar
en la persona dependent i el seu cuidador com l’eix central d’un sistema que haurà de tenir en
compte el benestar de la persona dependent però també el de la persona que en té cura i, per tant,
en les seves relacions i afectes.!

Aplicació a la societat
Aprofundir en la importància dels aspectes positius del
cuidar dins la línea d’investigació: “Dimensiones del
Cuidado: Genero, Familia y Comunidad” (URV-UB).
Vol comprendre el paper que desenvolupa l’afectivitat
entre cuidador i persona dependent mitjançant el
qüestionari PANAS X. Per altra banda ha donat a
conèixer la importància d’un model d’integració
sanitària i social amb lideratge infermer tenint present
el binomi cuidador-persona dependent.
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